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AIKUISTEN PSYKOANALYYTTISEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTTAJAKOULUTUS 2014-2018 
 
VALINTAMENETTELY JA VALINTAPERUSTEET  
 

1. Aikataulu ja järjestely 
 

Hakuaika päättyy 13.12.2013. 
Hakeminen tapahtuu hakulomakkeella, joka on saatavissa Turun yliopiston internetsivuilla 
osoitteessa:http://www.utu.fi/fi/yksikot/med/opiskelu/Jatkotutkinto/t%C3%A4ydennyskoulutus/Si
vut/home.aspx  ja Helsingin psykoterapiayhdistyksen internetsivuilla osoitteessa 
www.helsinginpsykoterapiayhdistys.fi.  
Hakemus liitteineen lähetetään hakuajan 13.12.2013 päättymiseen mennessä osoitteella Turun 
yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, Kiinamyllynkatu 10, 20520 Turku  
Hakulomakkeen lisäksi hakijan tulee liittää mukaan oikeaksi todistetut kopiot niistä asiakirjoista, 
joilla hakukelpoisuus todistetaan sekä niistä asiakirjoista jotka hakija haluaa otettavan huomioon 
valintapisteytyksessä. 
 
Hakukelpoiset hakijat kutsutaan kahteen, tarvittaessa kolmeen soveltuvuushaastatteluun. 
Soveltuvuushaastatteluun voi liittyä ennakkotehtäviä. Hakija saa kutsun haastatteluun 
sähköpostitse. Haastattelun ajankohdasta ja paikasta sovitaan erikseen. Haastattelijoina toimivat 
koulutusohjelmatoimikunnan jäsenet, Suomen Psykoanalyyttisen Yhdistyksen koulutusanalyytikot 
ja Helsingin Psykoterapiayhdistyksen koulutustoimikunnan hyväksymät psykoterapeuttikouluttajat.  
Hakijat pisteytetään hakemuksen ja arviointihaastattelujen pohjalta ja valinta tehdään 
kokonaispistemäärän osoittamassa paremmuusjärjestyksessä. 
Koulutukseen otetaan enintään 13 eniten pisteitä saanutta hakijaa edellyttäen, että 
soveltuvuuspistemäärä on riittävä. Koulutuksen aloittaminen edellyttää 10 hyväksyttyä hakijaa. 

 
2. Hakukelpoisuus 

 
Peruskoulutus 
Hakijalta edellytetään joku seuraavista perustutkinnoista. 
 
Yliopisto-  ja korkeakoulututkinnot (ylempi korkeakoulututkinto):  

- lääketieteen lisensiaatin tutkinto 
- psykologian maisterin tutkinto 
- erityistapauksessa soveltuva muu ylempi korkeakoulututkinto (terveystieteen maisterin 
tutkinto, filosofian maisterin tutkinto [pääaineena logopedia tai musiikkiterapia], 
yhteiskuntatieteiden tai valtiotieteen maisterin tutkinto [pääaineena sosiaalityö, 
sosiaalipsykologia, sosiaalipedagogiikka tai kehityspsykologia], teologian maisterin tutkinto 
[suuntana (sairaala)sielunhoito], kasvatustieteen maisterin tutkinto [suuntana 
erityiskasvatus], erityisopettaja- tai varhaiserityisopettajakoulutus [pääaineena 
kasvatuspsykologia] 

 
              Ammattikorkeakoulututkinnot: 

- terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto (sairaanhoitaja, terveydenhoitaja) 
- erityistapauksessa soveltuva muu terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto (kätilön ja 
[erityis]toimintaterapeutin tutkinnot, psykofyysiseen fysioterapiaan erikoistunut 
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fysioterapeutti, sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto [sosionomi, 
pääsuuntautumisvaihtoehtona sosiaalialan asiakastyö tai mielenterveys ja päihteet]) 

 
              Opistotasoinen koulutus: 

- sairaanhoitajan tutkinto: psykiatriaan erikoistunut sairaanhoitaja tai sairaanhoitaja, jonka 
perustutkintoon on sisältynyt psykiatrinen sairaanhoito 

 
Lisäksi kyseeseen tulee:  
- ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa vastaa yllä mainittuja tutkintoja.  

Opetushallituksen antama ulkomailla suoritetun tutkinnon rinnastamispäätös hyväksytään 
psykoterapeuttikoulutuskelpoisuuden osoittavaksi todistukseksi. 

 
Hakuperusteena olevaan tutkintoon tulee sisältyä tai olla lisäksi suoritettuna vähintään 30 
opintopisteen psykologian tai psykiatrian opinnot.  

 
Kliininen työkokemus 
Hakijalla tulee olla vähintään kaksi vuotta työkokemusta mielenterveystyössä tai sitä vastaavassa 
asiakastehtävässä ennen psykoterapeuttikoulutuksen alkamista.  

 
Työkokemuksen tulee olla kertynyt hakuperusteena olevan tutkinnon valmistumisen jälkeen 
(esimerkiksi opintojen aikaista harjoittelua tai muuta työkokemusta ei lasketa). Mielenterveys- tai 
sitä vastaaviksi asiakastehtäviksi lasketaan esimerkiksi: psykologinen neuvonta-, keskustelu-, 
ohjaus- ja terapiatyö yms. perusterveydenhuollon, psykiatrian tai päihdehuollon yksiköissä 
työterveyshuollon piirissä, perhe- ja kasvatusneuvolayksiköissä sekä kolmannella sektorilla. 

 
Työkokemuksen tulee perustua tosiasialliseen työhön pois lukien keskeytykset esimerkiksi 
virkavapaan tai perhevapaan seurauksena. Työkokemus on voinut karttua pidemmällä aikavälillä, 
esimerkiksi neljä vuotta 50 % työtä. Työkokemuksen tulee olla dokumentoitu ja tarkistettavissa ja 
dokumentoinnista on ilmettävä mahdolliset keskeytystiedot. 

 
Lisäksi koulutukseen hakevalta edellytetään mahdollisuutta tehdä psykoterapeuttista potilastyötä 
opintojen aikana. Psykoterapeuttisen potilastyön työnohjaus kuuluu psykoterapeuttiopintoihin eikä 
hakijaa voida valita koulutukseen, mikäli hänellä ei ole mahdollisuutta tehdä psykoterapeuttista 
potilastyötä opintojen aikana. 

 
Koulutuspsykoterapia 
Hakijalta edellytetään riittävää kokemusta (vähintään 160 tuntia koulutuksen alkaessa) omasta 
koulutuspsykoterapiasta, jonka tulee olla psykoanalyysi tai vaativan erityistason 
yksilöpsykoterapeutin antama intensiivinen psykoanalyyttinen yksilöpsykoterapia (vähintään 
kahdesti viikossa). 
 
Este hakukelpoisuudelle 
Psykoterapeuttikoulutukseen hakeviin opiskelijoihin sovelletaan yliopistolain § 43 mukaisia 
menettelyjä opinto-oikeuden peruuttamisesta. 

 
Opiskelijaksi ottamisen rajoitukset  
Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi yliopiston opiskelijaksi 
ottamiseen on tullut rajoituksia vuoden 2012 alusta.  Rajoitukset koskevat myös 
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psykoterapeuttikoulutusta ja niiden mukaan edellytetään, että opiskelijaksi otettava on 
terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai 
psykoterapeuttiseen potilastyöhön.  Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei ole este 
opiskelijaksi ottamiselle, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi 
erityisjärjestelyin, poistaa.  Rajoituksia sovelletaan vain niissä tilanteissa, joissa on selvää, ettei 
hakija voi terveydentilaansa tai toimintakykyynsä liittyvästä syystä osallistua koulutukseen. 

 
Myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttaminen voi olla este opiskelijaksi ottamiselle. Tämän vuoksi 
opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa yliopistolle tällaisesta päätöksestä jo hakuvaiheessa. 

 
3. Valintaperusteet  

 
Hakijat saavat valintapisteitä koulutuksesta (enintään 20 pistettä) ja henkilökohtaisesta 
soveltuvuudesta (enintään 40 pistettä) 
Hakijoiden tiedot tarkistetaan alkuperäisistä todistuksista (tai niiden oikeiksi todistetuista 
jäljennöksistä).  

 
Psykoterapeuttikoulutus  
- ei-psykodynaaminen psykoterapeuttikoulutus 2 pistettä 
- psykodynaaminen erityistason psykoterapeuttikoulutus 3 pistettä  
- psykodynaaminen vaativan erityistason psykoterapeuttikoulutus  (yhtenäinen tai kaksiosainen) 6 
pistettä (sisältäen 3 pistettä erityistason pätevyydestä) 
- koulutusten tulee olla loppuun saatetut 
- psykoterapeuttikoulutuksesta voi saada enintään 6 pistettä 

                   
Kliininen työkokemus 
- mielenterveystyö 2 – 4 vuotta 2 pistettä 
- mielenterveystyö 5 – 9 vuotta 3 pistettä 
- mielenterveystyö 10 vuotta tai enemmän 4 pistettä 
- mielenterveystyön kokemuksesta voi saada enintään 4 pistettä 
 
- psykoterapeuttinen työ 2 – 4 vuotta 3 pistettä 
- psykoterapeuttinen työ 5 – 9 vuotta 5 pistettä 
- psykoterapeuttinen työ 10 vuotta tai enemmän 10 pistettä 
- psykoterapeuttinen työ edellyttää psykoterapeutin pätevyyttä ja jatkuvia, myös yli vuoden 
kestäviä, psykoterapeuttisia yhteistyösuhteita, joissa tapaamisfrekvenssi on vähintään kerran 
viikossa 
- psykoterapeuttisen työn kokemuksesta voi saada enintään 10 pistettä 
 
Henkilökohtainen soveltuvuus 
- Henkilökohtainen soveltuvuus arvioidaan haastattelujen perusteella. Kahdesta tai kolmesta 

haastattelusta lasketaan keskiarvo.  
- Soveltuvuus jaetaan neljään dimensioon, joista kustakin voi saada 1- 10 pistettä, joten pisteitä 

voi saada enintään 40 pistettä.  
- Jos soveltuvuuspistemäärä jää alle 20 pisteen, ei hakijaa voida hyväksyä 
- Dimensiot ovat:   

1. Itsereflektointikyky 
2. Suhde tiedostamattomaan 
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3. Kyky työskennellä ryhmässä  
4. Kyky seurata psykoanalyyttisen psykoterapian ajankohtaisia aiheita (suhde 

ammatillisuuteen) 
 

4. Valintatulosten julkistaminen 
 
Valintatulos julkistetaan viimeistään 28.2.2014 Turun yliopiston ja Helsingin 
Psykoterapiayhdistyksen internetsivuilla ja koulutusohjelmaan hyväksymisestä tai 
koulutusohjelmasta hylkäämisestä ilmoitetaan hakijoille kirjeitse.   
 
Hakija voi saada tiedon koulutuksesta ja soveltuvuudesta annetuista kokonaispistemääristä. Tämän 
tiedon saa ottamalla yhteyttä koulutusohjelmatoimikunnan johtajaan (anna-liisa.roinisto-
dumell(at)luukku.com). 
 

5. Muutoksenhaku valintapäätökseen 
 

Yliopistolain mukaan 82 §:n mukaan opiskelijaksi hakenut henkilö saa hakea yliopistolta kirjallisesti 
oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa valinnan tulosten 
julkistamisesta. Muutoksenhaku lähetetään osoitteella Turun yliopisto, Lääketieteellinen 
tiedekunta, Kiinamyllynkatu 10, 20520 Turku. 

 
6. Opiskelupaikan vastaanottaminen 

Opiskelijan on ilmoittauduttava Turun yliopistoon vuosittain läsnä - tai poissaolevaksi opiskelijaksi. 
Lukuvuosi-ilmoittautuminen tehdään sen jälkeen kun päätös opiskeluoikeudesta on tehty 
tiedekunnassa. Opiskelija- ja hakupalvelut antavat ohjeet lukuvuosi-ilmoittautumisesta. 
 

 
7. Yhteystiedot 

Koulutusohjelman sisältöön kohdistuvat tiedustelut koulutusohjelman johtaja VTM Anna-Liisa 
Roinisto-Dumell  puh. 050-37 71 028 tai anna-liisa.roinisto-dumell(at)luukku.com 
Hakumenettelyyn kohdistuvat tiedusteluihin vastaa koulutusohjelman vastuuhenkilö. 
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