
www.hogrefe.fi

Ilmoittautuminen
verkkosivujen kautta:
www.hogrefe.fi

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

Järj. Hogrefe Psykologien Kustannuksen omistaa Hogrefe
          Publishing Group. 

Peruutusehdot
Mikäli joudut perumaan osallistumisesi ilmoittautumisajan (29.10. )
umpeuduttua, peruutuskulut ovat seuraavat:

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

Hogrefe Psykologien Kustannus Oy
             

SCIT - Sosiaalisen 
kognition 
kuntoutusmenetelmä 
skitsofreniaa sairastaville
19.–20.11.2018, Hki

Palautetta SCIT-koulutuksista
“Kurssilla sai selkeän käsityksen menetelmästä ja sellaisen 

tunteen, että materiaaliin tarkemmin perehdyttyäni on helppo 
alkaa ryhmää ohjata. Entisestään vahvisui vakuuttuneisuus 

siitä, että tallaisella ryhmämyotoisella struktusoidulla mene-
telmällä on paljon annettavaa kohderyhmän potilaille.” 

-Jyrki Nikanne

“Voin alkaa käyttää menetelmää heti työssäni.” 
-Pirjo Portimojärvi 

“Koulutuksesta sai konkreettisia välineitä ja hyvin strukturoi-
dun tavan tarkastella tunnepitoisiin ja vuorovaikutuksellisiin 

tilanteisiin liittyviä ongelmakohtia.” -Nimetön

Sosiaalisella kognitiolla tarkoitetaan niitä tiedonkäsittelytoimin-
toja, joita tarvitaan sosiaalisissa tilanteissa. Esimerkiksi toisten 
ihmisten tunteiden, ajatusten ja aikeiden ymmärtäminen voi 
skitsofreniaa sairastaville olla vaikeaa sosiaalisen kognition 
häiriöiden vuoksi.

SCIT-ryhmäterapia kehittää sosiaalis-kognitiivisia taitoja ja siten 
kohentaa skitsofreniaa sairastavien sosiaalista toimintakykyä. 
SCIT koostuu 20–24 ryhmäistunnosta, joita työpari ohjaa käsikir-
jan mukaan edeten.
SCIT-ryhmiä voivat ohjata SCIT-koulutuksen käyneet sosiaali- ja 
terveysalan ammattilaiset.

Koulutus soveltuu psykologeille, sairaanhoitajille, toimintatera-
peuteille, lääkäreille ja muille sosiaali- ja terveydenhuollon 
ammattilaisille.

Hinta: 419,35 € + ALV 24% = 520,00 €
Sis. alv 24 % ja kahvitarjoilun.
HUOM. Koulutuksen käyneet saavat henkilökohtaiseen käyttöönsä 
kaiken ryhmien ohjaamisessa tarvittavan materiaalin suomenkie-
lisenä USB-tikulla (käsikirja, valokuva- ja videomateriaali).

Ilmoittautuminen päättyy 29.10.2018

Kouluttaja Greta Voutilainen työskentelee tällä hetkellä psykolo-
gina HYKS Varhaispsykoosikeskuksessa. Hän on aiemmin 
työskennellyt Helsingissä Auroran sairaalassa psykoosilinjan 
kuntouttavilla osastoilla.
Voutilainen on käynyt SCIT-ohjaajakoulutuksen vuonna 2010 ja 
ohjannut SCIT-ryhmiä Auroran sairaalassa. Hän on opiskellut 
SCIT-kouluttajaksi v. 2011–12.
Voutilainen on osallistunut SCIT-materiaalin suomentamiseen ja 
vastaa koulutukseen sisältyvästä suomenkielisestä materiaalista.

SCIT - Sosiaalisen kognition 
kuntoutusmenetelmä skitsofreniaa 
sairastaville
19.–20.11.2018, Helsinki

Koulutuksessa käydään läpi SCIT-ryhmäterapiamene-
telmän teoreettiset perusteet, perehdytään menetelmän 
sisältöön ja harjoitellaan ryhmässä käytettäviä tekniikoita. 
SCIT = Social Cognition and Interaction Training

Ohjelma

1. pv
12.00 - 13.30 Yleistä sosiaalisesta kognitiosta ja SCIT:istä
13.30 - 13.45 tauko
13.45 - 14.45 Yleistä SCIT:istä, vaihe I
14.45 - 15.00 tauko
15.00 - 16.30 Vaihe I

1. päivään sisältyy sämpylä kahvin kanssa

2. pv
   8.30 - 10.00 Vaihe II
10.00 - 10.15 tauko
10.15 - 11.00 Vaihe II jatkuu
11.00 - 12.00 lounastauko
12.00 - 13.30 Vaihe III
13.30 - 13.45 tauko
13.45 - 15.00 Keskustelua vaiheesta III, lisää harjoituksia /  
            vaikuttavuustutkimukset 

 Maksimi 20 osallistujaa.


