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EMDR – II tason koulutus 

 

Paikka: Helsinki 
Aika: 
Kouluttaja: 

4.–6.4.2022 
Roger M. Solomon, PhD, EMDR-Instituutti, USA 

Hinta: 
Sitova ilmoittautuminen: 
Tulkkaus: 

1200 € + alv 24 % 
14.2.2022 mennessä 
on 

 

 

Alustava aikataulu:  

Maanantai 4.4.2022 Ilmoittautuminen klo 8.30–9.00 ja luennot klo 9.00–17.00 
Tiistai 5.4.2022 Luennot ja harjoitukset klo 8.30–17.00 
Keskiviikko 6.4.2022 Luennot ja harjoitukset klo 8.30–16.00 

 

 

EMDR-peruskoulutus koostuu EMDR I ja II -tason seminaareista. II-tason seminaari on suunniteltu 

antamaan kliinikoille EMDR:n erityisohjeita ja -tekniikoita laajan ongelmakentän sekä vakavan 

traumatisoitumisen hoitoon. Koulutuksessa näytetään videoita potilasistunnoista demonstroimaan 

interventioita, mukaan lukien terapeuttisen väliintulon (therapeutic Interweave) käytön. Koulutus 

koostuu luennoista, videoiduista demonstraatioista ja työnohjatuista pienryhmäharjoituksista.  

II-tason seminaari on tarpeen EMDR:n täydelle hyödyntämiselle terapiassa ja EMDR:n monien 

sovellusten ymmärtämiselle. EMDR II-tason koulutukseen pääsemiseksi edellytetään 5 tuntia EMDR 

työnohjausta ja suositellaan, että I-tason seminaarin jälkeen kliinikot käyttävät oppimiaan EMDR-

taitoja vähintään kuuden viikon ajan valikoitujen asiakkaidensa /potilaidensa kanssa, ennen II-tason 

seminaariin osallistumista.  
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EMDR II-tason seminaarin sisältö: 

• Ongelma-alueiden tunnistaminen 

• "Epätäydellisen" istunnon lopettaminen 

•  Axis II sovellukset 

• Terapeuttisen väliintulon käyttö istunnoissa, jotka "juuttuvat" 

• Dissosiatiiviset ja muut vakavat häiriöt 

•  Abreaktiiviset reaktiot ja vaihtoehtoiset strategiat 

• Vaikeiden ja/tai vastustavien potilaiden kanssa työskentely 

• "Itsehallinnat"-tekniikoiden integrointi  

• Prosessifobioiden hoito 

• EMDR-menetelmän erityissovelluksia  

Todistus: EMDR-instituutin myöntämä todistus annetaan II-tason jälkeen, kun todistus vaadituista 

työnohjauksista on toimitettu Traumaterapiakeskukselle.  

HUOM! Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan yhteensä 10 h työnohjausta, joista 5 I-tason ja 5 II-

tason jälkeen. Työnohjaus vain EMDR-työnohjaajalta tai fasilitaattorilta. Työnohjauksen kustannuk-

set eivät sisälly kurssihintaan.  

Sitova ilmoittautuminen 14.2.2022 mennessä. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä 

peruutuksista veloitetaan 50 % kokonaishinnasta. Mikäli peruutusta ei ole tehty 7 vrk ennen 

koulutuksen alkua, peritään koko seminaarimaksu.  

Ilmoittautumiset: www.traumaterapiakeskus.com 

iedustelut: toimisto.helsinki@traumaterapiakeskus.com 
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