EFPP Suomen Kansallinen verkosto ry:n koulutuspäivä

PSYKOANALYYTTISEN PSYKOTERAPIAN TUTKIMUS
Mitä tiedämme ja minkälaista tutkimusta tarvitsemme?
Lauantai 12.12.2020
Zoom-etäyhteyden kautta
Klo 8.30– 9.00

Ilmoittautuminen

Klo 9.00– 9.15

Kirsi Huttula: Tervetuliaissanat

Klo 9.15–10.00

Olavi Lindfors: Psykoanalyyttisen psykoterapian vaikuttavuus eri
mielenterveyden häiriöissä – käypä hoito lyhytterapiana ja perusteltu
vaihtoehto pitkissä muutosprosesseissa?

Klo 10.00–10.45

Erkki Heinonen: Psykoterapeutin ominaisuudet terapian tuloksellisuuden
ennustetekijöinä ja niiden kehittyminen koulutuksen, työnohjauksen ja
terapiatyön aikana

Klo 11.00–11.45

Hasse Karlsson: Voidaanko psykoterapian tehoa mitata aivoista?

Klo 11.45–12.30

Lounastauko

Klo 12.30–13.15

Henrik Enckell: Miksi tarvitaan psykoanalyyttista käsitetutkimusta ja
prosessitutkimusta?

Klo 13.15–14.00

Päivi Aho-Mustonen: Sanaton vuorovaikutus psykoterapiassa
– psykoterapeutti oman työnsä tutkijana

Klo 14.00–14.30

Kahvitauko

Klo 14.30–16.30

Paneeli: psykoanalyyttisen psykoterapian tutkimustarpeet ja
-näkymät 2020-luvulla
Saara Hirvelä, Olavi Lindfors, Mimmu Rankanen,
Kristiina Toivola, Pirjo Tuhkasaari

Luennoitsijat: kliinisen psykologian ja psykoterapian dosentti Erkki Heinonen, joka toimii
apulaisprofessorina Oslon yliopistossa ja erikoistutkijana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa
(THL); kliinisen psykologian dosentti ja psykoanalyytikko Olavi Lindfors, EFPP Suomen kansallinen
verkosto ry:n tutkimuksen edistämistyöryhmän puheenjohtaja ja THL:n kehittämispäällikkö;
psykiatrian erikoislääkäri, dosentti ja psykoterapeutti Hasse Karlsson, joka toimii integratiivisen
neurotieteen ja psykiatrian professorina Turun yliopistossa ja on Turku Brain and Mind Centerin
johtaja; dosentti ja koulutuspsykoanalyytikko Henrik Enckell, psykoanalyysin ja kirjallisuuden
tutkija ja psykoanalyyttisen tutkimuksen konsortion puheenjohtaja; sekä kouluttajapsykoterapeutti,
Päivi Aho-Mustonen, yksityispraktikko ja väitöskirjatutkija Jyväskylän yliopistosta.
Paneelin asiantuntijat: Saara Hirvelä, LL, lastenpsykiatri, lapsi- ja nuorisopsykoterapeutti; Olavi
Lindfors; Kristiina Toivola, LL, työterveyshuollon erikoislääkäri, ryhmäanalyytikko,
kouluttajapsykoterapeutti; Pirjo Tuhkasaari, kouluttajapsykoterapeutti, pari- ja
perhepsykoterapeuttikouluttaja sekä Mimmu Rankanen, Kuvataideterapian professori,
kouluttajapsykoterapeutti

Päivän puheenjohtaja: Kirsi Huttula, TtM, psykoterapiakouluttaja, kuvataidepsykoterapeutti, EFPP
Suomen kansallinen verkosto ry:n puheenjohtaja
Koulutuspäivässä pyritään antamaan ajantasainen kuva psykoanalyyttisen psykoterapian
tutkimuksesta ja pohditaan sen tulevaisuuden haasteita. Esillä ovat sekä määrällisen että
laadullisen tutkimuksen näkökulmat.
Osallistumismaksu: 150,00 €
Ilmoittautuminen: 7.12.2020 mennessä
linkissä http://www.efpp-finland.org/test/booking/booking.php
Mikäli ilmoittautuminen ei onnistu linkin kautta, ilmoittaudu s-postiin koulutus@efpp-finland.org
Ilmoita seuraavat tiedot: Nimi/Sähköposti/Jäsenyhdistys/Erityisruokavalio/MAKSAJA mikäli
osallistumismaksun maksaja on eri kuin osallistuja. Viestikenttään Koulutuspäivä 12.12.2020.
Ilmoittautuminen edellyttää myös osallistumismaksun maksamista 7.12.2020 mennessä EFPP
Suomen kansallinen verkosto ry:n tilille FI37 1014 3000 2084 50.
Lähetämme zoom-linkin ilmoittautuneille.
Peruutusehdot: Mikäli ilmoittautuja peruu osallistumisensa 7.12. jälkeen, veloitetaan 50 %
osallistumismaksusta toimisto- ja järjestelykuluina. Mikäli osallistuja ei ilmoita peruutuksesta
lainkaan, veloitetaan koko osallistumismaksu.

.

