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RYHMÄTAIDETERAPIAKOULUTUS 2017–2020, HELSINKI 
Eino Roiha –Instituutin järjestämän ryhmätaideterapiakoulutuksen laajuus on 90 
opintopistettä (2430 tuntia). Se toteutuu monimuoto-opetuksena. Lähiopetuspäiviä 
on 60 (480 tuntia). Opintoihin sisältyy teoria- ja menetelmäopintoja, työharjoittelua, 
työnohjausta sekä ammatillinen päättötyö. Opintojen suorittamiseksi opiskelijalta 
vaaditaan lisäksi omakustanteinen 80 tunnin taideterapia tai psykoterapia. 

Koulutuksessa perehdytään kuvataiteellisen vuorovaikutuksen jäsentyneeseen ja 
tavoitteelliseen käyttöön ryhmissä huomioiden kokonaisvaltaisesti erilaisten 

asiakkaiden toiminnalliset, sosiaaliset ja psyykkiset osa-alueet.   

Ryhmätaideterapian koulutus antaa tiedolliset ja taidolliset valmiudet toimia laaja-
alaisesti erilaisten asiakasryhmien kanssa hyödyntäen vuorovaikutuksellisen 
taidetyöskentelyn terveyttä ja hyvinvointia edistäviä vaikutuksia. Erityistä huomiota 
kiinnitetään ammattieettisten periaatteiden ymmärrykseen ja itsereflektiivisen 
työotteen kehittymiseen.  

Koulutuksen johtajana toimii: TaT, psykoterapeutti (YET), kuvataideterapeutti Mimmu 
Rankanen. Kouluttajina toimivat: TaM, TK, taideterapeutti Hanna Hentinen, TaT, 
psykoterapeutti (YET), kuvataideterapeutti Mimmu Rankanen ja kuvataiteilija, 
taideterapeutti Anna Wilhelmus sekä vierailijat. 

Taideterapian teoria 20 op  
Ammattietiikka 
Taideterapian historia 
Ryhmätaideterapioiden viitekehykset 
Taideterapian tutkimus ja vaikuttavuus 
Arviointi taideterapiassa 
Taideterapiaprosessin vaiheistus 
Taidetyöskentelyn psykofyysinen prosessi 
Taideterapiaryhmien vuorovaikutusprosessit  
Taideterapian muutosprosessi ja vuorovaikutuksen 
ongelmat 
Kiintymysteoria taideterapiassa 
 

Päättötyö 10 op 

Alan kirjallisuuteen, tutkimukseen sekä omiin 
työharjoittelukokemuksiin perustuva päättötyö. 
 

Taideterapian prosessi 5 op 
Kokemuksellinen taideprosessi ryhmässä. 
Erilaisiin taidemateriaaleihin ja taideterapeuttisiin 
instruktioihin perehtyminen oman kokemuksen 
kautta.   

Asiakasryhmät ja kliiniset seminaarit 25 op  
Lasten ja nuorten taideterapia 
Ikääntyvien taideterapia 
Erityistä tukea tarvitsevien taideterapia 
Monikulttuurisuus taideterapiassa 
Taideterapia työhyvinvoinnin ylläpitämisessä ja  
työuupumuksen hoidossa 
Traumat ja kriisit 
Taideterapia ja mielenterveys 
Taideterapia ja somaattiset sairaudet 
 
Kliiniset seminaarit 
Asiakastyöhön perustuva tapausesittely koko 
opintoryhmälle 
 

Taideterapiaryhmän ohjaamisen valmiudet, 
harjoittelu ja työnohjaus 30 op 
 
Harjoittelu 
160 tuntia asiakasryhmien ohjausta. 
 
Työnohjaus  
Harjoitteluiden työnohjaus pienryhmissä ja 
vertaistyönohjausryhmissä hyödyntäen taiteellisia ja 
kokemuksellisia menetelmiä. 
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Koulutusvuosien ja seminaarien teemoja 

1. Vuosi  

kesäkuu 2017 – kesäkuu 2018 

 

Teema: TAIDETERAPIAPROSESSIN OSAAMINEN 

 Ammattietiikka ja taideterapian turvalliset puitteet 

 Työskentelyyn virittäytyminen, luovuus ja kehollisuus 

 Taidetyöskentely ja ETC-malli 

 Taidetyöskentelyprosessin reflektointi, esteettinen analyysi 

 Kuvien reflektointi, fenomenologinen kuvien tarkastelu 

 Prosessin jakaminen ja liittäminen omaan elämään, dialoginen näkökulma 

 Työskentelyn sulkeminen ja lopetus 

 Taideterapiaryhmien vuorovaikutusprosessit 
 
2. Vuosi  
kesäkuu 2018 – kesäkuu 2019 
 
Teema: TAIDETERAPIAN SOVELTAMINEN 

 Lasten ja nuorten taideterapia 

 Työikäisten taideterapia, työhyvinvointi, työuupumus 

 Ikääntyvien taideterapia 

 Erityistä tukea tarvitsevien taideterapia 

 Monikulttuurisuus taideterapiassa 

 Traumat ja kriisit 

 Taideterapia ja somaattiset sairaudet 

 Taideterapia ja mielenterveys 
 
3. Vuosi  
elokuu 2019 – elokuu 2020 
 
Teema: AMMATTI-IDENTITEETTI JA EETTISYYS 

 Taideterapian tutkimus ja tuloksellisuus  

 Arviointi taideterapiassa 

 Taideterapian muutosprosessi ja vuorovaikutuksen ongelmat 

 Ammattietiikka, auttajan varjo ja itsereflektio 

 Taideterapian ammatillinen kenttä ja erilaiset työskentely-ympäristöt  

 Omat vahvuudet, voimavarat ja työalue taideterapeuttina 

 Oma ihmiskäsitys ja arvot taideterapeuttina 

 Päätösseminaari 
 

Harjoittelu: Opiskelijoiden tulee voida suorittaa harjoittelu työnsä ohessa. Heidän vastuullaan 

on järjestää omat harjoittelupaikkansa. 
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Koulutuspäivien ajankohdat 2017-2018 

5–7.6.2017 ma-ke 

7–9.8.2017 ma-ke 

21–22.9.2017 to-pe 

23–24.10.2017 ma-ti 

4–5.12.2017 ma-ti 

25–26.1.2018 to-pe 

15–16.3.2018 to-pe 

26–27.4.2018 to-pe 

11–13.6.2018 ma-ke 

6–8.8.2018 ma-ke 

20–21.9.2018 to-pe 

25–26.10.2018 to-pe 

29–30.11.2018 to-pe 

Vuosien 2019 ja 2020 koulutuspäivät vahvistetaan vuotta aikaisemmin 

 

Koulutusmaksu 

Koulutuksen hinta on 12 450 € 

Eino Roiha -Instituutti laskuttaa koulutusmaksut viidessä 830 € suuruisessa vuosierässä. 

 


