
 

CRT – kognitiivista toimintakykyä parantava menetelmäkoulutus 

Helsinki, 26, 27 & 28.3.2020 

 

Taustat ja sisältö: 

Skitsofreniapotilailla sekä monilla muilla mielenterveyspotilailla on usein puutteita 

kognitiivisessa toimintakyvyssä. Neurokognitiivisia puutosoireita ilmenee usein mm. 

tarkkaavaisuuden, muistitoimintojen ja toiminnanohjauksen alueella. Kognitiivisen toimintakyvyn 

vaikeudet heikentävät potilaiden sosiaalista toimintakykyä, yleistä elämänlaatua sekä 

mahdollisuuksia hyötyä muusta hoidosta. Kognitiivinen remediaatioterapia (CRT) on alun perin 

skitsofreniapotilaiden kognitiivisen toimintakyvyn kuntoutukseen kehitetty kuntoutusmenetelmä, 

mutta viime vuosina sitä on tuloksellisesti sovellettu myös muiden psykiatristen potilaiden 

kuntoutukseen.  

CRT on käsikirjan sisältämän istuntorakenteen mukaisesti etenevä tiivis ja 

strukturoitu yksilöterapiaprosessi. Ohjelmaan kuuluu yksilötapaamiset 3 – 4 kertaa viikossa noin 

kolmen kuukauden ajan. Yksilötapaamisissa tehdään pääasiassa kynä ja paperi tehtäviä, joita 

käytetään paitsi taitoja palauttavina harjoitteina myös harjoitteina oppia ja omaksua uusia 

toimivampia strategioita ongelmien ratkaisemisessa. Terapiaprosessi toteutuu yleensä kahden 

terapeutin yhteistyössä. 

Koulutuksessa perehdytään skitsofreniapotilaiden neurokognitiivisiin puutteisiin, 

CRT:n taustaan ja periaatteisiin, tuloksellisuustutkimuksiin, CRT-käsikirjaan (Toiminnanohjauksen 

ohjelma) ja terapiatilanteiden käytäntöön. Koulutuksen käyneet henkilöt voivat toteuttaa CRT-

terapiaa työssään. 

Koulutus soveltuu psykologeille, neuropsykologeille, toimintaterapeuteille, 

psykiatrisille sairaanhoitajille ja muille mielenterveystyön ammattilaisille. Menetelmän käyttämisen 

kannalta on eduksi, jos koulutukseen voi osallistua työparin kanssa. Koulutukseen toivotaan 

osallistuvan myös psykologien ja lääkäreiden, jotka eivät itse toteuta terapiaa mutta osallistuvat 

prosessiin lähettämällä potilaan terapiaan tai tekemällä siihen liittyvät alku- ja lopputestaukset.  

 

Paikka: 

Hogrefe Psykologien Kunstannus Oy: koulutustila (Roba) 

Iso Roobertinkatu 20 – 22 A (3. krs) 

00120 Helsinki 

 

Kouluttaja: 

Kouluttajana toimii PsT, erikoispsykologi, psykoterapeutti Emiliano Muzio, joka on 

ensimmäisenä suomalaisena psykologina osallistunut Lontoossa Kings College Institute of 

Psychiatryn järjestämään CRT-koulutukseen vuonna 2005. Muzio on kerännyt kliinistä kokemusta 

menetelmän käytöstä psykiatristen potilaiden kuntoutuksessa Helsingissä ja on kouluttanut 

menetelmään ympäri Suomea vuodesta 2009.  



 

Ennakkoon hankittava materiaali Hogrefe Psykologien kustannukselta (hogrefe.fi): 

CRT-paketti sisältää tehtäväaineiston ja kaksi käsikirjaa. Käsikirjoja voi tilata tarpeen mukaan lisää 

Hogrefe Psykologien kustannukselta. Koko paketin hankinta ei ole edellytys koulutukseen 

osallistumiselle. 

Käsikirja (kierresidottu, 190 s.) sisältää teoreettista taustaa, ohjelman luokittelun viiteen moduuliin 

- Kognitiivisen joustavuuden moduuli, Työmuistimoduulit A ja B, Suunnittelumoduulit A ja B - sekä 

ohjeet tehtävien toteuttamiseen. Kirjan lopussa on eri tehtävätyyppinen aakkostettu hakemisto. 

Tehtävätyyppien pääotsikoita on 50. Lisäksi kirjan lopussa on luettelot 44 eri istunnon 

tehtävätyypeistä. 

Jokaisen terapeutin kannattaa hankkia oma käsikirja tai riittävästi käsikirjoja tulisi olla saatavilla 

hoitoyksikössä tai organisaatiossa. Koulutuksessa yksi käsikirja kahta osallistujaa kohti riittää. 

Tehtäväaineisto (865 s., A4) on suojamuovilla pakattu, valmiiksi rei'itetty paperipino, jonka 

jokainen voi jakaa esim. kansioihin haluamallaan tavalla. Eri moduulien kansilehti on paksumpaa 

paperia kuin varsinaiset tehtäväsivut. Tehtäväsivujen kopiointi on sallittua omaan potilaskäyttöön. 

Esim. ohjaajapari voi hankkia käyttöönsä yhteisen tehtäväaineiston tai tehtäväaineisto voi olla 

kaikkien hoitoyksikön CRT-terapeuttien käytettävissä. Tehtäväaineiston hankinta ei ole edellytys 

koulutukseen osallistumiselle. Koulutuksessa harjoitellaan aineistosta valikoituja tehtäviä. 

Lisätietoa: hogrefe.fi 

 

Ohjelma (26. – 28.3.2020): 

Päivä 1: 

klo 9.30 - 11.00 Skitsofreniapotilaan neurokognitiivinen oirekuva ja sen vaikutus toimintakykyyn 

klo 11.00 - 11.15 tauko     

klo11.15 - 12.00 Kognitiivisen remediaation vaikuttavuus tuloksellisuustutkimusten valossa 

klo 12.00 - 13.00 lounastauko    

klo 13.00 - 14.00 CRT- menetelmän esittely: Käsikirja, moduulit, materiaali ja keskeiset periaatteet  

klo 14.00 - 14.15 tauko 

klo 14.15 - 15.45 Harjoitukset: Kognitiivinen joustavuus (1)                          

Päivä 2: 

klo 9.30 - 10.30 CRT:n vaikuttavuuteen liittyvät tapausesimerkit 

klo 10.30 - 10.45 tauko     

klo10.45 - 11.30 Harjoitukset: Kognitiivinen joustavuus (2) 

klo 11.30 - 12.30 lounastauko    

klo 12.30 - 14.00 Harjoitukset: Työmuisti A  

klo 14.00 - 14.15 tauko 

klo 14.15 - 15.45 Harjoitukset: Työmuisti B                          



 

Päivä 3: 

klo 9.00 - 10.30 Harjoitukset: Suunnittelu A 

klo 10.30 - 10.45 tauko     

klo10.45 - 11.30 Harjoitukset: Suunnittelu B 

klo 11.30 - 12.30 lounastauko    

klo 12.30 - 14.00 Kokonaisen CRT-istunnon harjoittelu  

klo 14.00 - 14.15 tauko 

klo 14.15 - 15.00 Erityiskysymykset, tulevaisuus ja loppukeskustelu 

 

Hinta: 

600 € + alv 24% (kolmen päivän koulutuksesta, maksettava 2.3.2020 mennessä) 

 

Lisätietoa ja ilmoittautuminen: emiliano@muzio.net (Emiliano Muzio)  

 

Järjestäjät:  

Muzio Psychological Services Oy & Terapiatalo Sointu Oy 


