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Koulutuspäivän sisältö ja tavoite 

Stephen E. Finnin Therapeutic Assessment (TA) on kansainvälisesti menestynyt tapa toteuttaa psykologisia tut-

kimuksia terapeuttisella otteella. Perinteisen tiedonkeruun lisäksi tutkimusprosessin keskeisenä tavoitteena on aut-

taa potilasta ymmärtämään omaa tilannettaan ja tekemään positiivisia muutoksia elämässään. Koulutuksessa pereh-

dytään aikuisten asiakkaiden TA:n periaatteisiin ja menetelmiin mm. tapausesimerkkien ja videomateriaalin avulla. 

Tapausesimerkit käsittelevät mm. masennusta, väkivaltaista käyttäytymistä, seksiaddiktiota, traumaperäistä raken-

teellista dissosiaatiota, epävakaata persoonallisuushäiriötä sekä kehonkuvaan ja itsetuntoon liittyviä ongelmia. 

Koulutus antaa valmiuksia tutkimusten hyödyntämiseen terapeuttisena interventiona. 

 

Päivän ohjelma 

8.30 - 10.00: Terapeuttisen tutkimuksen tausta ja periaatteet 

10.00 - 10.15: Tauko 

10.15 - 11.45: Terapeuttisen tutkimuksen kulkukaavio ja menetelmät / Stephen E. Finnin lyhyt luento tutkimus-

interventionkäynnistä (video) 

11.45 - 12.30: Lounastauko 

12.30 - 13.15: Stephen E. Finnin tapausesimerkki tutkimusinterventiokäynnistä (video) ja keskustelu 

13.15 – 14.30.: Emiliano Muzion tapausesimerkit yhteenveto- ja keskustelukäynneistä (video) ja keskustelu 

14.30 - 14.45: Tauko 

14.45 - 16.30: Stephen E. Finnin esimerkki yhden istunnon terapeuttisesta tutkimuksesta (video) ja loppukes-

kustelu 

 

Hinta 

250,00 € + alv 24%. Ilmoittautumiset 24.4.2023 mennessä. 

Early Bird hinta 220,00 + alv 24%, mikäli ilmoittautuminen 27.3.2023 mennessä. 

Huom. Ilmoittautuminen on sitova, jolloin osallistumismaksua ei palauteta. Järjestäjä pidättää oikeuden peruut-

taa koulutuksen. Tällöin osallistumismaksu palautetaan, mikäli korvaavan koulutuksen ajankohta ei sovi ilmoit-

tautuneelle. 

 

Ilmoittautuminen 

emiliano@muzio.net (Emiliano Muzio)  

 

Kouluttajasta 

Emiliano Muzio (PsT, psykoterapian erikoispsykologi, psykoterapeutti) on The Finnish Rorschach Associationin 

(FRA) puheenjohtaja, International Society of the Rorschach and Projective Methodsin (ISR) hallituksen jäsen ja 

Italian Institute of Warteggin (IIW) Suomen edustaja. Hän työskentelee yksityisenä ammatinharjoittajana Terapia-

talo Soinnussa, jonka toimitusjohtajana hän myös toimii. Emiliano on pitänyt säännöllisesti persoonallisuuden arvi-

oinnista ja psykologisista tutkimuksista terapeuttisena interventiona esityksiä ja luentoja mm. Pariisin, Jyväskylän 

ja Helsingin yliopistoissa sekä kansainvälisissä kongresseissa. Hän väitteli persoonallisuuden arvioinnista ja neuro-

psykologiasta Pariisin yliopistossa vuonna 2006 ja on julkaissut useamman artikkelin näistä aiheista vertaisarvi-

oiduissa aikakauslehdissä. Hän on yksi Using the Rorschach Performance Assessment System (R-PAS) (Guilford, 

2017) -kirjan kirjoittajista. 



 

Lämmin suositus tälle koulutukselle, näillä ajatuksilla on ollut ainakin omalla kohdalla iso 

merkitys pyrkiessä psykiatrian kontekstissa kollaboratiiviseen, asiakkaan toimijuutta 

tukevaan työtapaan silloin(kin) kun työtehtäviin kuuluu keskeisesti arviointi. 

- Psykologi Selma Gaily-Luoma 

Lämmin ja varaukseton suositus! Tämä työtapa on mullistanut oman tapani työskennellä ja 

kohdata asiakkaan. Ajattelen, että tähän kouluttautuminen kuuluu melkeinpä jokaisen 

ammattilaisen perusvelvollisuuksiin. 

- Psykologi Katarina Meskanen 


