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Koulutusohjelma  

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

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

2. 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 tulee kokonaisuudessaan olemaan 220, 22 op. 

3. Seminaariopetus tapahtuu Helsingissä, ja se koostuu seuraavista seminaareista: 
Teoriaseminaari, Menetelmäseminaari, Tapaus- ja työnohjausseminaari, Uniseminaari, 
Kliinisten erityiskysymysten ja pedagogisten taitojen seminaari, 
Kehityspsykologiaseminaari, Lapsipsykoanalyysiseminaari, 
Nuorisopsykoanalyysiseminaari, Tutkimustaidot-seminaari ja Tutkielmaseminaari. Tämän 
lisäksi on vapaavalintainen seminaari. Seminaariopetus tapahtuu neljän ensimmäisen 
vuoden aikana joka perjantai (viidentenä vuonna harvajaksoisemmin). 
Seminaariopetustunteja on 608 (45 op, ja kirjallisuuteen perehtyminen 13 op), tästä 
osuudesta tulee 58 op.  

4. Koulutuksen kirjallinen lopputyö, 15 op. 

Pääkouluttaja on FM Ann-Mari Rytöhonka. Koulutusohjelmatoimikunnan puheenjohtaja on LT, 
dosentti Henrik Enckell, joka myös toimii koulutusohjelman johtajana. 

  



	

 

Taloussuunnitelma 

Koulutettavat maksavat oman psykoanalyyttisen hoitonsa suoraan psykoanalyytikolleen ja 
työnohjauksensa suoraan työnohjaajilleen. SPY ei ole osallisena näissä maksujärjestelyissä, eivätkä 
ne siten kuulu koulutusohjelman koulutusmaksuihin.  

Varsinaisia koulutusmaksuja on seuraavasti: 

Kukin hakija käy kolmessa arviointihaastattelussa, nämä maksavat yhteensä 400 euroa. 

Koulutettavat maksavat lukukausittain kustakin seminaarista (8 seminaarikertaa jokaisessa 
seminaarissa) 315 euroa. Koulutuksen aikana on 38 seminaarikokonaisuutta (joissa kussakin on 8 
seminaarikertaa), joten seminaarimaksut ovat kokonaisuudessaan 11.970 euroa. 

Opinnäytetyön tarkastusmaksu on 150 euroa.  

Turun yliopisto laskuttaa opiskelijoilta suoraan edellä mainittujen SPY:n perimien maksujen 
(arviointihaastattelut, seminaarimaksut ja opinnäytetyön tarkastusmaksut) lisäksi 275 euroa/vuosi. 

SPY ja TY pyrkivät pitämään hinnoittelun samantasoisena koko koulutuksen (5v) ajan, mutta 
molemmilla on oikeus hinnanmuutoksiin. 

Huom. Koulutusmaksuihin tulee 24 % arvolisävero. 

 

  

  


