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HAKULOMAKE 

Koulutusohjelman johtaja, PsM Seppo Seppänen 

Pyydän, että minut otetaan huomioon valittaessa koulutettavia Turun yliopiston lastenpsykiatrian 
oppiaineen ja Suomen Psykoanalyyttinen Yhdistys ry:n järjestämään psykoanalyytikko-
psykoterapeutin ja psykoterapeuttikouluttajan koulutusohjelmaan 2022–2027. 

Päiväys ja allekirjoitus 

Nimi Henkilötunnus 

Osoite 

Matkapuh Muu puh email 

HAKUKELPOISUUS 

Peruskoulutus 
laillistetun lääkärin pätevyys, vuosi 
laillistetun psykologin pätevyys, vuosi
muu ylempi korkeakoulututkinto (sisältäen tai sen lisäksi psykologian perus- ja aineopinnot), 
mikä tutkinto     yliopisto   , vuosi    

Kliininen työkokemus 
 kahden vuoden päätoiminen kokemus kliinisestä mielenterveystyöstä, selvitys    

Mielenterveystyöksi lasketaan: psykologinen neuvonta-, keskustelu-, ohjaus- ja terapiatyö yms. 
perusterveydenhuollon, psykiatrian tai päihdehuollon yksiköissä, työterveyshuollon piirissä, perhe- ja 
kasvatusneuvolayksiköissä sekä kolmannella sektorilla, lääkärin toiminta psykiatrian tai 
päihdehuollon piirissä tai kasvatusneuvolayksiköissä tai kolmannella sektorilla. 

Koulutuspsykoterapia 
 ainakin yhden vuoden kestänyt koulutuspsykoterapia (psykoanalyysi, 4 krt/vk) SPY:n psykoanalyytik-

kokouluttajan luona ennen koulutukseen hakua, selvitys    

MUU KOULUTUS 

Ammatillinen pätevyys
psykoterapian erikoispsykologin (tai vastaava) tutkinto, mikä 
yliopisto , vuosi 
psykiatrian, lastenpsykiatrian tai nuorisopsykiatrian erikoislääkärin tutkinto, mikä 
yliopisto , vuosi

Tieteellinen pätevyys 
 psykologian lisensiaatin tutkinto (ei liity psykoterapian erikoispsykologikoulutukseen), 
yliopisto  , vuosi    

 tohtorin tutkinto, mikä , yliopisto , vuosi 
 dosentin arvo, mikä dosentuuri , yliopisto , vuosi 
 tieteellinen tutkimus psykoterapian alalla, selvitys 
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Psykoterapeuttikoulutus ja omakohtainen psykoanalyysi 

KLIININEN TYÖKOKEMUS 
Mielenterveystyö 
Kesto  2–4 vuotta,  5–9 vuotta,  10 vuotta tai enemmän, selvitys 
Mielenterveystyö on määritelty edellä. 

Psykoterapeuttinen työ  
Kesto  5–9 vuotta,   10 vuotta tai enemmän, selvitys 
Psykoterapeuttinen työ edellyttää psykoterapeutin pätevyyttä ja jatkuvia, myös yli vuoden kestäneitä 
psykoterapeuttisia hoitosuhteita joissa tapaamisfrekvenssi on vähintään kerran viikossa 

Hakemus liitteineen lähetetään hakuajan 15.11.2020 -15.1.2021aikana 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 oikeaksi todistetut kopiot niistä asiakirjoista, 
joilla hakukelpoisuus todistetaan sekä niistä asiakirjoista, jotka hakija haluaa otettavan huomioon 
valintapisteytyksessä. 

Hakukelpoiset hakijat osallistuvat kolmeen soveltuvuushaastatteluun. Soveltuvuushaastattelu voi 
tapahtua kahdessa osassa. Haastattelijoina toimivat Suomen Psykoanalyyttisen Yhdistyksen 
psykoanalyytikkokouluttajat. Haastatteluajankohdat ja -paikat ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse. 

Koulutuksen johtaja ilmoittaa hakijoille koulutusohjelmaan hyväksymisestä tai koulutusohjelmasta 
hylkäämisestä sähköpostitse viimeistään 30.9. 2021 mennessä. 

Hakija voi saada tiedon koulutuksesta, työkokemuksesta ja soveltuvuudesta annetuista 
kokonaispistemääristä. Tämän tiedon saa ottamalla yhteyttä koulutusohjelmatoimikunnan 
puheenjohtajaan, kouluttajapsykoanalyytikko Seppo Seppäseen. (seppo.seppanen@pp3.inet.fi) 

ei-psykodynaaminen psykoterapeuttikoulutus, 
mikä koulutus , todistuksen vuosi 
psykodynaaminen erityistason psykoterapeuttikoulutus, 
mikä koulutus , todistuksen vuosi 
psykodynaaminen vaativan erityistason psykoterapeuttikoulutus, 
mikä koulutus  , vuosi    
Valviran/TEOn päätöspäivämäärä psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeudesta
Omakohtainen psykoanalyysi  2v. 3v. 4v.  tai enemmän


	Nimi: 
	Henkilötunnus: 
	Osoite: 
	Matkapuh: 
	Muu puh: 
	email: 
	laillistetun lääkärin pätevyys vuosi: Off
	laillistetun psykologin pätevyys vuosi: Off
	muu ylempi korkeakoulututkinto sisältäen tai sen lisäksi psykologian perus ja aineopinnot: Off
	kahden vuoden päätoiminen kokemus kliinisestä mielenterveystyöstä selvitys: Off
	ainakin yhden vuoden kestänyt koulutuspsykoterapia psykoanalyysi 4 krtvk SPYn psykoanalyytik: Off
	psykoterapian erikoispsykologin tai vastaava tutkinto mikä: Off
	psykiatrian lastenpsykiatrian tai nuorisopsykiatrian erikoislääkärin tutkinto mikä: Off
	psykologian lisensiaatin tutkinto ei liity psykoterapian erikoispsykologikoulutukseen: Off
	tohtorin tutkinto mikä: Off
	dosentin arvo mikä dosentuuri: Off
	eipsykodynaaminen psykoterapeuttikoulutus: Off
	psykodynaaminen erityistason psykoterapeuttikoulutus: Off
	psykodynaaminen vaativan erityistason psykoterapeuttikoulutus: Off
	Omakohtainen psykoanalyysi 2v: Off
	24 vuotta: Off
	59 vuotta: Off
	10 vuotta tai enemmän selvitys: Off
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 
	Text26: 
	Text27: 
	Text28: 
	Text29: 
	Text30: 
	Text31: 
	Text32: 
	Text33: 
	Text34: 
	Text35: 
	Text36: 
	tieteellinen tutkimus psykoterapian alalla selvitys: Off
	Text37: 
	Text38: 
	Text39: 
	2v: Off
	3v: Off
	4v: Off
	10v: Off
	5v: Off


