
 

 

 

Seuraava The Finnish Rorschach Associationin (FRA) hyväksymä  

Rorschach –erikoistumiskoulutus:  

Helsinki, syksy 2018 – kesä 2019. 

[versio päivitetty 17.2.2018] 

 

Kohderyhmä: 

Psykologit, psykologian opiskelijat. 

Kouluttajat:  

PsT, psykoterapian erikoispsykologi, psykoterapeutti Emiliano Muzio 

PsT, psykoterapian erikoispsykologi, psykoterapeutti Outi Kalla 

Sisältö:  

Koulutuksessa opitaan menetelmän esittäminen, koodaaminen ja tulkinta, viimeisimpiä 

empiirisiä tutkimuksia ja menetelmän kansainvälistä kehitystä huomioiden (mm. Rorschach 

Performance Assessment System: R-PAS:in kehitystä). Lisäksi opitaan löydösten integrointi 

kliiniseen kuvaan, anamneesiin ja muihin testilöydöksiin (esim. kyselylomakepohjaisiin 

testilöydöksiin, neurokognitiivisiin löydöksiin), löydösten hyödyntäminen diagnostisessa 

selvittelyssä ja hoidon suunnittelussa, sekä löydösten hyödyntäminen terapeuttisena 

interventiona (Stephen E. Finnin Therapeutic Assessmentin mukaan, lisätietoa: 

http://www.therapeuticassessment.com). Menetelmää opitaan käyttämään lasten, nuorten, 

aikuisten, sekä iäkkäiden potilaiden kanssa. Kouluttajien erityisosaaminen ja kliininen 

kokemus kattaa suurimman osan psykiatristen ja neurokognitiivisten häiriöiden kirjosta. 

PsT Outi Kalla on väitellyt RCS:n käytöstä psykoottisissa häiriöissä ja PsT Emiliano Muzio 

RCS:n käytöstä neuropsykologiassa, erityisesti geriatriassa ja Alzheimerin taudissa. 

Toteutustapa ja paikka:  

Luentoja 165 tuntia, jotka järjestetään 11. kahden päivän lähiopetusjaksoina Helsingissä 

Terapiatalo Soinnun tiloissa (Töölöntorinkatu 2, 00260 Helsinki) tai muissa koulutustiloissa 

Helsingissä tilanteen mukaan kuukausittain (pe-la). Opetus sisältää kotitehtäviä 

opetusjaksojen välillä. 



Seminaarien päivämäärät ja sisältö syksyllä 2018 (aina pe 10.00 – 16.00 ja la 8.30 – 

15.30): 

24.-25.8.2018: 

Rorschachin yleisesittely: Rorschachin historia ja kehitys, menetelmän luonne, hyödyllisyys 

ja käyttökelpoisuus. Esittäminen ja pöytäkirjan laatiminen. Kouluttaja: Emiliano Muzio. 

7.-8.9.2018: 

Pöytäkirjan koodaus I. Kouluttaja: Outi Kalla 

28.-29.9.2018 

Pöytäkirjan koodaus II. Kouluttaja: Outi Kalla. 

30.11.-1.12.2018: 

Tulkinnan perusteet I. Kouluttaja: Emiliano Muzio 

14.-15.12.2018: 

Tulkinnan perusteet II, kansainväliset viitearvot ja sisältötulkinnalliset näkökulmat. 

Kouluttaja: Emiliano Muzio 

 

2019 seminaareista ilmoitetaan kesällä / syksyllä 2018. 

 

Muuta:  

Kurssin suorittaneilla on mahdollisuus liittyä jäseniksi Suomen Rorschach -yhdistykseen, 

joka järjestää yhteistyössä kansainvälisten huippuasiantuntijoiden kanssa menetelmään ja 

psykologisiin tutkimuksiin liittyvää jatkokoulutusta Suomessa kaksi kertaa vuodessa. 

 

Hinnoittelu ja maksutapa: 

Kertamaksu: 2976 € (sis. alv 24%), mikäli maksu suoritetaan 25.6.2018 mennessä. 

Maksu kolmessa erässä: 3300 € (sis. alv 24%) (3x 1100 €: 20.8.2017, 1.1.2019 ja 1.5.2019). 

 

Huom. Monet työnantajat kustantavat Rorschach  -erikoistumiskoulutukseen osallistumisen 

psykologeilleen. Tämä on hyvin perusteltua, sillä koulutus tarjoaa laaja-alaisesti näyttöön perustuvia 

välineitä persoonallisuudenarviointiin. Ota meihin yhteyttä, mikäli olet vielä epävarma siitä, miten 

koulutusta tulisi perustella työnantajallesi. 

 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:  

Emiliano Muzio: emiliano [at] muzio.net, 0456717283. 


