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Lisätiedot: 040 456 0598, 040 541 9220
koulutus@hogrefe.fi

Hogrefe Psykologien Kustannuksen omistaa Hogrefe
Publishing Group. 

Peruutusehdot
Mikäli joudut perumaan osallistumisesi ilmoittautumisajan (8.1.)
umpeuduttua, peruutuskulut ovat seuraavat:

• 35 € toimistokuluja + 50 % koulutusmaksusta
• 100 % koulutusmaksusta, mikäli peruutus tulee viikon sisällä   
    ennen koulutuksen alkua.

Raskaana olevien 
ja vauvaperheiden 
hoitopolut:
tutkimustietoa ja 
kliinisiä näkökulmia
30.–31.1.2020, Helsinki
 

Järj. Psykologiliiton varhaisen kehityksen ja perhesuhteiden 
määräaikainen työryhmä yhteistyössä
Hogrefe Psykologien Kustannus Oy:n kanssa.

             

Koulutuspaikka
Tekniskan salit
Eerikinkatu 2
00100 Helsinki 237,90 € 

+ ALV 24% = 

295,00 €

Ilmoittaudu
viim. 8.1.2020

Hinta



Raskaana olevien ja vauvaperheiden 
hoitopolut: tutkimustietoa ja kliinisiä 
näkökulmia   30.–31.1.2020, Helsinki

Tarjolla uusinta tutkimukseen perustuvaa, kliinisesti 
käyttökelpoista tietoa raskaus- ja vauva-ajan 
vanhemmuuden ja perheen psykologisen tuen tarpeista ja 
interventioista.
Koulutus auttaa tunnistamaan tukea tarvitsevat perheet jo 
raskausaikana ja lisää tietoa tukitoimista: miten kohdentaa 
tuki ja hoito oikein, lapsen ja perheen yksilölliset tarpeet 
huomioiden?
Entä kuinka kehittää hoitopolkuja vanhemmuutta 
toivoville, raskaana oleville ja vauvaperheille?

To 30.1.2020

   9.30–10.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

10.00–10.15 Päivien avaus
          Riikka Pyhälä, PsT, HY

10.15–11.00 Lievästi masentuneiden äitien raskausaikainen   
          vanhemmuuden vahvistaminen osana 
          ultraäänitutkimusta          
           Eeva Ekholm, LT,vastuualuejohtaja, Tyks (raskaudet ja   
           synnytykset); dosentti, TY

11.00–11.45 Raskausaikaisen masennuksen ennaltaehkäisy ja  
          hoito: IMPRINT-tutkimus
          Ville Rantalainen, PsT, tutkijatohtori, HY

11.45–12.00 keskustelua edellisten esitysten pohjalta

12.00–13.00 lounas (sis. hintaan)

13.00–13.45 Mikä mielenterveyttä ohjaa? 
          Kehityspolut raskausajalta nuoruuteen 
          Kehityksen ihmeet -tutkimuksessa          
           Mervi Vänskä, PsT, tutkijatohtori, TaY

13.45–14.00 keskustelua edellisten esitysten pohjalta

14.00–14.30 kahvi

14.30–15.15 Kun odotus päättyy suruun: miten tukea
          keskenmenon/kohtukuoleman kokeneita ihmisiä           
          Mirka Paavilainen, PsM, psykoterapeutti, 
           Ovumia Fertinova Tampere

15.15–16.00 Kun vanhemmuus aktivoi sietämättömiä kokemuksia:  
           traumatisoituneen vanhemman hoitaminen 
          raskaus- ja vauvavaiheessa
           Lisa Friberg, psykoterapeutti, Traumaterapiakeskus

16.00–16.15 keskustelua edellisten esitysten pohjalta

16.15–16.30 Kokoavaa keskustelua ja yleisön kommentteja   
          päivän teemoista

Pe 31.1.2020

      9.00–9.45 Lapsen itsesäätelyn tukeminen varhaisen stressin  
           kontekstissa: hoitomalleja ja yhteistyömuotoja
           Saara Nolvi, PsT, TY

   9.45–10.30 Tunnekeskeinen pariterapia perheen tukena: 
           miten parisuhteen tyytyväisyys muuttuu 
           raskaudesta pikkulapsivaiheeseen?             
            Saara Salo, PsT, psykoterapeutti, HY
10.30–11.00 keskustelua edellisten esitysten pohjalta

11.00–12.00 lounas (sis. hintaan)

12.00–14.00 Vauvaperheiden palvelut ja hoitopolut: 
           esimerkkinä pääkaupunkiseutu
            Markus Salonen, PsL, keskitettyjen palvelujen päällikkö &
            Jonna Lehtinen, PsM, johtava psykoterapeutti, Hgin kaupun- 
                       gin Sos.- ja terveystoimi; Marjo Flykt, PsT, psykoterapeutti,  
            yliopistonlehtori, HY, tutkijatohtori, TaY 

14.00–14.45 Paneelikeskustelu päivän teemoista 
           Varhaisen kehityksen ja perhesuhteiden työryhmä

14.45–15.30 Loppukeskustelu ja lähtökahvit

Koulutus soveltuu erityisesti psykologeille, mutta myös 
muille vanhemmuuden ja vauvaperheiden parissa 
työskenteleville sosiaali- ja terveydenhuollon ammat-
tilaisille.

Aiheita käsitellään erityisesti kliinisen soveltamisen 
näkökulmasta. Koulutus antaa ensikäden tietoa 
uraauurtavista suomalaisista tutkimusprojekteista ja 
tuoreimmista tutkimustuloksista.

Hintaan sisältyy 1. päivänä kahdet kahvit, lounas, 
2. päivänä lounas ja iltapäiväkahvi.
Hintaan sis. alv 24 %.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy 8.1.2020.

www.hogrefe.fi


