
   

 

Psykoanalyytikko-psykoterapeutin ja 
psykoterapeuttikouluttajan koulutusohjelma 2022-2027 
 
Laajuus: 120 opintopistettä  
 
Koulutuksen paikka: Helsinki, mahdollisesti toinen ryhmä Oulussa 

 
Turun yliopiston lastenpsykiatrian oppiaine järjestää yhteistyössä Suomen 
Psykoanalyyttinen yhdistys ry:n kanssa psykoanalyytikko-psykoterapeutin ja 
psykoterapeuttikouluttajan koulutusohjelman vuosina 2022-2027.  
  
Koulutus alkaa tammikuussa 2022. Koulutuksen aloittaminen edellyttää 8 hyväksyttyä 
hakijaa. Jos hyväksyttyjä hakijoita on 16, voidaan Helsingin ryhmän lisäksi toinen 8 
opiskelijan ryhmä kouluttaa Oulussa. 
 
 

KOULUTUSOHJELMAN YLEISESITTELY JA VALINTAPERUSTEET 

1. Koulutusohjelman yleisesittely 

Psykoanalyytikko-psykoterapeutin ja psykoterapeuttikouluttajan koulutusohjelma on 
terveydenhoidon ammattihenkilöiden täydennyskoulutusta, joka suoritetaan työn ohella. 

Pääkouluttaja on FM Maria Häkkinen. Koulutusohjelmatoimikunnan puheenjohtaja ja 
koulutuksen johtaja on PsM, Seppo Seppänen. 
 

Koulutus koostuu omasta henkilökohtaisesta psykoanalyysista, koulutushoidoista, 
työnohjauksesta, seminaariopetuksesta ja kirjallisesta lopputyöstä. 

1.1. Henkilökohtainen psykoanalyysi, 25 opintopistettä 
Psykoanalyysi (vähintään 4 kertaa/viikko) tapahtuu Suomen Psykoanalyyttisen 
yhdistyksen (SPY:n) psykoanalyytikkokouluttajan luona. Kokonaistuntimäärä on 
vähintään 500 h, 25 op. 

1.2. Koulutushoitojen työnohjaus, 22 opintopistettä 
Koulutukseen kuuluu kaksi tai kolme koulutushoitoa. Niiden tulee 
frekvenssiltään olla 4 krt/viikko. Jos valitsee kahden koulutushoidon 
vaihtoehdon, molempien hoitojen tulee kestää ainakin kaksi vuotta. Jos valitsee 
kolmen koulutushoidon vaihtoehdon, yhden koulutushoidon tulee kestää 
vähintään kaksi vuotta ja kahden koulutushoidon tulee kestää vähintään yhden 
vuoden ajan. Koulutushoitojen tulee olla SPY:n psykoanalyytikkokouluttajien 
työnohjaamia. Jokaiselle koulutushoidolle on oltava eri työnohjaaja. 
Työnohjausfrekvenssin tulee hoidon ensimmäisen vuoden aikana olla 
kertaviikkoinen. Myöhemmin työnohjaus voi tapahtua joka toinen viikko. 
Työnohjaustuntimäärä on kokonaisuudessaan 220 tuntia, 22 op. 

1.3. Seminaariopetus, 58 opintopistettä.   

Seminaariopetustunteja on 608 (45 opintopistettä, ja kirjallisuuteen 
perehtyminen 13 opintopistettä). Opetus on kontaktiopetusta.  

1.4. Koulutuksen kirjallinen opinnäytetyö, 15 op. 



   

 

2. Valintamenettely  

 Hakuaika on 15.11.2020-15.1.2021.   

Hakeminen tapahtuu hakulomakkeella, joka on saatavissa Turun yliopiston 
internetsivuilla hakuilmoituksen yhteydessä 
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/psykoterapeuttikoulutus/haettavana. 

 Hakemus liitteineen lähetetään hakuajan 15.11.2020-15.1.2021 aikana 
osoitteella Turun yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, 
Psykoanalyytikkokoulutus, Kiinamyllynkatu 10, 20520 Turku. Hakija lähettää 
kopion samoista asiakirjoista myös Koulutusohjelmatoimikunnan sihteerille 
osoitteella Merja Iivonen, Tikkurilantie 41 B 46, 01300 Vantaa 
 

 Hakulomakkeen lisäksi hakijan tulee liittää mukaan virallisesti oikeaksi 
todistetut kopiot niistä asiakirjoista, joilla hakukelpoisuus todistetaan sekä 
niistä asiakirjoista, jotka hakija haluaa otettavan huomioon 
valintapisteytyksessä. 

 

 Hakukelpoiset hakijat kutsutaan kolmeen soveltuvuushaastatteluun. Hakija 
saa kutsun soveltuvuushaastatteluun sekä haastattelijan yhteystiedot 
sähköpostitse koulutusohjelmatoimikunnan sihteeriltä Merja Iivoselta. 
Haastateltava ja haastattelija sopivat haastattelun ajankohdan. Haastattelut 
maksavat yhteensä 400 euroa. Soveltuvuushaastatteluun voi liittyä 
ennakkotehtäviä. Haastattelijoina toimivat Suomen Psykoanalyyttisen 
yhdistyksen psykoanalyytikkokouluttajat. 

 

 Hakijat pisteytetään hakemuksen ja arviointihaastattelujen pohjalta ja valinta 
tehdään kokonaispistemäärän osoittamassa paremmuusjärjestyksessä. 

 

 Koulutukseen otetaan enintään 16 eniten pisteitä saanutta hakijaa edellyttäen, 
että näistä jokaisen saama valintapistemäärä on riittävä. Koulutuksen 
aloittaminen edellyttää 8 hyväksyttyä hakijaa. 
 
 
 

3. Hakukelpoisuus 
 

Hakukelpoisuus Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa lastenpsykiatrian 
oppiaineessa suoritettavaan psykoterapeuttikoulutukseen määrittyy asetuksen VNA 
1120/2010 § 2a kriteerien pohjalta. Hakijan on täytettävä nämä kriteerit ennen kuin 
hakuaika koulutukseen on päättynyt. Nämä vaatimukset koskevat sekä hakuperusteena 
olevaa tutkintoa että sen valmistumisen jälkeistä riittävää työkokemusta. 

 
 
A. Hakuperusteena oleva tutkinto tai opinnot 

https://www.utu.fi/sites/default/files/public%3A/media/file/Hakulomake_2022_2027.pdf
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/psykoterapeuttikoulutus/haettavana


   

 

Psykoanalyytikko-psykoterapeutin ja psykoterapeuttikouluttajan 
koulutusohjelmaan on kelpoinen hakemaan henkilö, joka on suorittanut jonkin 
seuraavista tutkinnoista tai koulutuksista: 

 lääketieteen lisensiaatin tutkinto 

 psykologian maisterin tai vastaava tutkinto, jossa psykologia pääaineena 

 muu soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johon tulee sisältyä tai sen 
lisäksi olla suoritettuna yhteensä 60 opintopisteen laajuiset psykologian 
opinnot (eli perus- ja aineopinnot).  

 
Lisäksi hakukelpoiseksi voidaan hyväksyä henkilö, jolla on:  
EU:n alueella suoritettu ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa 
vastaa yllä mainittuja tutkintoja. Opetushallituksen antama ulkomailla 
suoritetun tutkinnon rinnastamispäätös hyväksytään 
psykoterapeuttikoulutuskelpoisuuden osoittavaksi todistukseksi. 

 
B. Hakuperusteena oleva työkokemus 
Koulutusohjelmaan hakevalla tulee olla vähintään kaksi vuotta kliinistä 
työkokemusta      mielenterveystyössä tai sitä vastaavassa asiakastehtävässä 
ennen psykoterapeuttikoulutuksen alkamista. Työkokemuksesta otetaan 
opiskelijavalinnassa huomioon vain se osuus, joka on kertynyt 
hakuperusteena olevan tutkinnon valmistumisen jälkeen. 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. Työkokemuksen 
laskentaperusteena huomioidaan myös osa-aikaisuus, jolloin työkokemukseen 
riittävä määrä on voinut karttua pidemmällä aikavälillä, esimerkiksi neljänä 
vuotena 50% mielenterveystyötä. Työkokemuksen tulee olla dokumentoitu ja 
tarkistettavissa ja dokumenteista on ilmettävä myös mahdolliset keskeytys- ja 
osa-aikaisuustiedot. 

 
C. Hakuedellytyksenä oleva aloitettu koulutuspsykoterapia 
Koulutusohjelmaan hakevalla tulee olla jo aloitettuna vähintään vuoden ennen 
koulutukseen hakua kestänyt koulutuspsykoterapia, jonka tulee olla SPY:n 
psykoanalyytikkokouluttajan toteuttama psykoanalyysi neljästi viikossa. 

 
D. Kielitaitoedellytys 
Koulutusohjelmaan hakevalta edellytetään riittävää suomen kielen taitoa. 
 
E. Este hakukelpoisuudelle 
Psykoterapeuttikoulutukseen hakeviin opiskelijoihin sovelletaan yliopistolain 
§43 mukaisia   menettelyjä opinto-oikeuden peruuttamisesta. 

 
F. Opiskelijaksi ottamisen rajoitukset 
Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi 
yliopiston opiskelijaksi ottamiseen on tullut rajoituksia vuoden 2012 alusta. 



   

 

Rajoitukset koskevat myös 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. 
 

 

4. Valintaperusteet 
 

3.1. Opiskelijavalinnan kokonaispisteiden muotoutumistapa 
 
Koulutuksen valintapistemäärät rakentuvat kaksivaiheisesti. Ensin hakijan 
hakemuksen pohjalta annetaan pisteet hakuperusteena olevasta tutkinnosta, 
työkokemuksen määrästä ja laadusta, soveltuvista yliopistollisista jatko- ja 
täydennyskoulutuksista sekä tieteellisestä aktiivisuudesta sekä omasta 
psykoanalyysista. Jos hakija saa joko hakuperusteena olevasta tutkinnoista 0 
pistettä tai jos hänellä ei ole vaadittua kahden vuoden työkokemusta, hän ei 
ole hakukelpoinen hakija. Tästä osiosta voi saada enintään 30 pistettä. 
 
Hakijoiden tiedot tarkistetaan alkuperäisistä todistuksista tai niiden virallisesti 
oikeiksi todistetuista jäljennöksistä. Mikäli hakija osoittautuu 
taustapapereidensa perusteella hakukelpoiseksi, hänet kutsutaan 
opiskelijavalintahaastatteluun, jossa hänen henkilökohtaista soveltuvuuttaan 
arvioidaan kolmessa yksilöhaastattelussa ja hänestä tehdyt arviot 
pisteytetään. Kolmesta haastattelusta saaduista pisteistä lasketaan keskiarvo. 
Jos näin laskettu soveltuvuuspistemäärä jää alle 30 pisteen 
(maksimipistemäärä 70 pistettä), hakijaa ei hyväksytä koulutusohjelmaan.  

 
3.2. Taustatietojen perusteella annettavat pisteet (maksimi 30 pistettä) 

 
A. Hakuperusteena oleva tutkinto (0 - 2 pistettä) 

 Lääketieteen lisensaatti 2 pistettä 

 PsM tai vastaava maisteritutkinto,  
jossa psykologia pääaineena 2 pistettä 

 Muu soveltuva ylempi korkeakoulututkinto 2 pistettä 

 ei hakuperusteeksi soveltuvaa tutkintoa 0 pistettä 
 

 
B. Yliopistollinen jatkotutkinto (0 - 9 pistettä) 

 psykiatrian, lastenpsykiatrian tai nuorisopsykiatrian  
erikoislääkärin tutkinto (vanhamuotoinen) 4 pistettä 



   

 

 psykoterapian erikoispsykologin tutkinto 
(vanhamuotoinen, sisältäen psykoterapeuttikoulutuksen) 4 pistettä 

 muu psykologian alan lisensiaatin tutkinto 
tai erikoispsykologin tutkinto 2 pistettä 

 lääketieteen tai psykologian tohtorin tutkinto 5 pistettä 

 ei yliopistollista jatkotutkintoa 0 pistettä 
 

C. Ei-tutkintoon johtavat erikoistumisalojen koulutusohjelmat (0 - 4 pistettä) 

 psykiatrian, lastenpsykiatrian tai nuorisopsykiatrian  
erikoislääkärikoulutus (uusimuotoinen) 4 pistettä 

 erikoispsykologikoulutus (uusimuotoinen) 2 pistettä 

 ei mitään edellä mainituista erikoistumiskoulutuksista 0 pistettä 
 

D. Yliopistollisena täydennyskoulutuksena tai tätä ennen sääntelemättömänä 
     koulutuksena suoritettu psykoterapeuttikoulutus (0 - 6 pistettä)  

 ei-psykodynaaminen psykoterapeuttikoulutus 2 pistettä 

 psykodynaaminen psykoterapeuttikoulutus 3 pistettä 

 psykodynaaminen psykoterapian kouluttajakoulutus 6 pistettä 

 ei psykoterapeuttikoulutusta 0 pistettä 
 

Koulutusten tulee olla loppuun saatetut. 
 

E. Tieteellinen aktiivisuus (0 - 3 pistettä) 

 Mielenterveysalaan liittyvä dosentuuri 2 pistettä 

 Psykoterapian alan tieteellinen tutkimus max 1 piste 
Yhteen pisteeseen vaaditaan kolme mielenterveysalaan  
liittyvää vertaisarvioitua artikkelia 

 
F. Kliininen työkokemus (0 - 5 pistettä) 

 alle 5 vuoden työkokemus mielenterveystyöstä 0 pistettä 

 vähintään 5 vuoden työkokemus mielenterveystyöstä ilman 
psykoterapeutin pätevyyttä 3 pistettä 

 vähintään 5 vuoden työkokemus psykoterapeuttisesta työstä 4 pistettä 

 vähintään 10 vuoden työkokemus psykoterapeuttisesta työstä 5 pistettä 
 

Edellä mainitulla psykoterapeuttisella työllä tarkoitetaan työtä, joka edellyttää 
psykoterapeutin pätevyyttä ja jatkuvia, myös yli vuoden kestäviä, 
psykoterapeuttisia hoitosuhteita, joissa tapaamisfrekvenssi on vähintään 
kerran viikossa 

 
G. Omakohtainen koulutuspsykoterapia, psykoanalyysi neljästi viikossa 
(0 - 3 pistettä) 

 1 vuoden psykoanalyysi 1 pistettä 

 2 vuoden psykoanalyysi 2 pistettä 

 3 vuoden psykoanalyysi 3 pistettä 

 vähemmän kuin yhden vuoden kestänyt psykoanalyysi 0 pistettä 
 

 



   

 

 
 

3.3. Henkilökohtaisen soveltuvuuden perusteella annettavat pisteet 
(max 70 pistettä) 

 
Soveltuvuus jaetaan viiteen dimensioon 

 Kyky ymmärtää subjektiivisen kokemuksen  
psykodynamiikkaa ottaen huomioon myös piilotajuiset tekijät 0-14 pistettä 

 Kyky käsitteellistää kokemusta ja sen psykodynamiikkaa       0-14 pistettä 
 Kyky kuunnella ja asettua toisen ihmisen asemaan                0-14 pistettä 
 Kyky nähdä ja hyväksyä omia tunnevasteita                           0-14 pistettä 
 Kyky sietää epävarmuutta ja yksinäisyyttä                              0-14 pistettä 

 
 

5. Koulutuksen kustannukset 
 

Koulutuksen hinta on 16330 € (sis. alv 24 %).Tähän hintaan sisältyvät teoriaseminaarit sekä 
Turun yliopiston opintohallinnolliset palvelut.  

Koulutuksen edellyttämän oman psykoanalyysin kustannukset ja työnohjauskustannukset 
sekä hakuvaiheen haastattelumaksut ja opinnäytetyön tarkastusmaksu (150 euroa) eivät 
sisälly hintaan.  

 

6. Valintatulosten ilmoittaminen 
 

Koulutuksen johtaja ilmoittaa hakijoille koulutusohjelmaan hyväksymisestä tai 
koulutusohjelmasta hylkäämisestä sähköpostitse. Hakija voi saada tiedon koulutuksesta, 
työkokemuksesta ja soveltuvuudesta annetuista kokonaispistemääristä. Tämän tiedon saa 
ottamalla yhteyttä koulutusohjelmatoimikunnan puheenjohtajaan, 
kouluttajapsykoanalyytikko Seppo Seppäseen. 
 

7. Oikaisupyyntö valintapäätökseen 
 
Yliopistolain 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, koulutuspäällikkö Kirsi Puomila, Kiinamyllynkatu 10 C7, 
20520 Turku. 
 

8. Opiskelupaikan vastaanottaminen 
 
Opiskelijan on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta 14 vuorokauden sisällä 
valinnan tulosten julkistamisesta koulutuksen johtaja Seppo Seppäselle. Samalla hän 
sitoutuu koulutusmaksujen maksamiseen. 

 

Yhteystiedot 
Koulutusohjelman sisältöön, hakukelpoisuuteen ja valinnan pisteytykseen kohdistuvat 
tiedustelut koulutusohjelmatoimikunnan puheenjohtajalle Seppo Seppäselle 



   

 

(seppo.seppanen@pp3.inet.fi). Hakumenettelyyn kohdistuvat tiedustelut lääketieteellisen 
tiedekunnan koulutuspäällikkö Kirsi Puomilalle kirsi.puomila@utu.fi puh +358294502081 

mailto:seppo.seppanen@pp3.inet.fi
mailto:kirsi.puomila@utu.fi

