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Helsingin yliopiston ja 

Therapeia-säätiön 

psykoterapeutti kou I utushaut: 

Psykoanalyyttinen aikuisten yksilöpsykoterapeuttikoulutus, 4 vuotta 

Psykoanalyyttinen pari- ja perhepsykoterapeuttikoulutus, 4 vuotta 

Koulutusten haku on 1.-28.2.2017 ja koulutukset alkavat elokuussa 2017. 

Koulutuksen esitteet löytyvät Helsingin yliopiston sivulta: 

www.helsinki.fi/psykoterapeuttikoulutuslopiskelulkoulutusohjelmat.htm 
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PSYKOTERAPIA 

PSYKOTERAPIA on Therapeia-säätiön ja Therapeia-yhdistyksen julkaisema 

aikakauslehti. Se on tarkoitettu alan ammattilaisille ja kaikille psykoana

lyyttisesta näkökulmasta kiinnostuneille. 

PSYKOTERAPIA-lehti julkaisee tieteellisiä artikkeleita, jotka käsittelevät: 

- psykoanalyysia

- psykoanalyyttista psykoterapiaa

Lehti julkaisee kirjoituksia näiden alojen tutkimus-, koulutus- ja 

ammatillisista kysymyksistä. Lehti seuraa ja kommentoi myös aihepiiriensä 

kannalta kiinnostavia tieteen, taiteen, kulttuurin ja yhteiskunnan ilmiöitä. 

Tieteellisissä artikkeleissa sovelletaan referee-menettelyä. 

PSYKOTERAPIA-lehti on alansa monipuolisin suomenkielinen julkaisu, 

ja siihen kirjoittavat eri psykoanalyyttisten yhteisöjen jäsenet sekä muut 

näistä kysymyksistä kiinnostuneet tutkijat ja kliinikot niin kotimaasta kuin 

ulkomailta. 

PSYKOTERAPIA-lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. 

Tilaushinta on yhteisötilauksena 75 €. 

Yksilötilauksena 60 € (vain vuosi 2016). 

Kestotilauksena 55 €. 

Irtonumeroiden hinta on 19 €. 

llmoitushinnat: Koko sivu 460 €, ½ sivua 270 €, ¼ sivua 160 €. 

Hintoihin sisältyy alv. 

Tilaukset ja irtonumerot, osoitteenmuutokset sähköpostilla: 

www.therapeia-saatio.fi 

toimisto@therapeiasaatio. inet. fi 
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