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15.8.2018 Helsingissä alkava 5-vuotinen  
 
Psykoanalyytikko-psykoterapeutin ja psykoterapeuttikouluttajan 
koulutusohjelma 2018 – 2023 
 
 
Koulutuksen aloittaminen edellyttää 8 hyväksyttyä hakijaa 
 
Valintamenettely ja valintaperusteet  
 

1. Aikataulu ja järjestely 
- Ilmoitus hausta tulee Lääkärilehteen ja Psykologi-lehteen. 
- Hakuaika on 15.8.-15.12.2017.   
- Hakeminen tapahtuu hakulomakkeella, joka on saatavissa Turun yliopiston 

internetsivuilla osoitteessa 
http://www.utu.fi/fi/Opiskelu/ilmoittautuminen/Sivut/ammatillinen_jatkotutkinto.aspx 

- Hakemus liitteineen lähetetään hakuajan 15.8.-15.12.2017 aikana osoitteella Turun 
yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, Kiinamyllynkatu 10, 20520 Turku. Hakija 
lähettää kopion samoista asiakirjoista myös Koulutusohjelmatoimikunnan sihteerille 
osoitteella Mervi Teinonen, Peronkatu 1 b B 5, 20540 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 kolmeen soveltuvuushaastatteluun. Haastattelut 

maksavat yhteensä 400 euroa. Hakija saa kutsun soveltuvuushaastatteluun 
sähköpostitse koulutusohjelmatoimikunnan sihteeriltä Mervi Teinoselta. Haastattelun 
ajankohdasta ja paikasta sovitaan erikseen. 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 11 eniten pisteitä saanutta hakijaa edellyttäen, että 
soveltuvuuspistemäärä on riittävä. Koulutuksen aloittaminen edellyttää 8 hyväksyttyä 
hakijaa. 

         
2. Hakukelpoisuus 

- Laillistetun lääkärin tai psykologin pätevyys, tai 
- Muu EU:n alueella suoritettu ylempi korkeakoulututkinto johon tulee sisältyä tai sen 

lisäksi olla suoritettuna yhteensä 60 opintopisteen laajuiset psykologian opinnot (eli 
perus- ja aineopinnot). 

- Riittävä suomen kielen taito. 
- Kahden vuoden kokemus päätoimisesta kliinisestä mielenterveystyöstä tutkinnon 

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



 
Turun yliopisto/lastenpsykiatria – Suomen Psykoanalyyttinen Yhdistys ry 

PSYKOANALYYTIKKO-PSYKOTERAPEUTIN JA PSYKOTERAPEUTTIKOULUTTAJAN 
KOULUTUSOHJELMA 2018-2023 

 2(4)	
 

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. 

- Vähintään vuoden ennen koulutukseen hakua kestänyt koulutuspsykoterapia, jonka 
tulee olla SPY:n psykoanalyytikkokouluttajan toteuttama psykoanalyysi neljästi 
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 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), työkokemuksesta 

(enintään 10 pistettä) ja henkilökohtaisesta soveltuvuudesta (enintään 70 pistettä). 
- Hakijoiden tiedot tarkistetaan alkuperäisistä todistuksista (tai niiden oikeiksi 

todistetuista jäljennöksistä).  
 
Yliopistollinen koulutus 

- Ammatillisesta pätevyydestä annetaan pisteitä seuraavasti: psykoterapian 
erikoispsykologin tutkinto 2,5 pistettä, psykiatrian, lastenpsykiatrian tai 
nuorisopsykiatrian erikoislääkärin tutkinto 2,5 pistettä.  

- Tieteellisestä pätevyydestä ammatillisen perustutkinnon lisäksi saa seuraavasti 
pisteitä: psykologian lisensiaatin tutkinto 2 pistettä, tohtorintutkinto 2 pistettä, 
dosentuuri 2 pistettä. Tieteellisestä tutkimuksesta psykoterapian alalla voi saada 
enintään 1,5 pistettä.  

- Yliopistollisesta koulutuksesta voi saada enintään 10 pistettä. 
 

Psykoterapeuttikoulutus ja omakohtainen koulutuspsykoterapia (psykoanalyysi) 
- Ei-psykodynaamisesta erityistason psykoterapeuttikoulutuksesta saa 1,5 pistettä. 

Psykodynaamisesta erityistason psykoterapeuttikoulutuksesta saa 3 pistettä. 
Psykodynaamisesta vaativan erityistason psykoterapeuttikoulutuksesta saa 6 pistettä 
(sisältäen 3 pistettä erityistason pätevyydestä). Koulutusten tulee olla loppuun saatetut.  
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- Omakohtaisesta psykoanalyysista (neljästi viikossa) saa pisteitä seuraavasti: 2 vuoden 
psykoanalyysista 1 piste, 3 vuoden psykoanalyysista 2 pistettä, 4 vuoden 
psykoanalyysista 2,5 pistettä. 

- Psykoterapeuttikoulutuksesta ja omakohtaisesta psykoanalyysista voi saada 
enintään 10 pistettä. 

 
                  Kliininen työkokemus 

- Mielenterveystyön 5 vuoden työkokemuksesta saa 1,5 pistettä. 
- Mielenterveystyön 10 vuoden työkokemuksesta saa 3 pistettä.  
- Mielenterveystyö on määritelty edellä. 
- Tästä osiosta voi saada enintään 3 pistettä.  

 
- Psykoterapeuttisen työn 5 vuoden työkokemuksesta saa 4 pistettä. 
- Psykoterapeuttisen työn 10 vuoden työkokemuksesta saa 7 pistettä.  
- Psykoterapeuttinen työ edellyttää psykoterapeutin pätevyyttä ja jatkuvia, myös yli 

vuoden kestäviä, psykoterapeuttisia yhteistyösuhteita, joissa tapaamisfrekvenssi on 
vähintään kerran viikossa.    

- Tästä osiosta voi saada enintään 7 pistettä.  
 
 
Henkilökohtainen soveltuvuus 

- Henkilökohtainen soveltuvuus arvioidaan haastattelujen perusteella. Kolmesta 
haastattelusta lasketaan keskiarvo.  

- Soveltuvuus jaetaan viiteen dimensioon, kustakin voi saada 0-14 pistettä, joten pisteitä 
voi saada enintään 70 pistettä.  

- Jos soveltuvuuspistemäärä jää kokonaisuudessaan alle 30, hakijaa ei voida hyväksyä. 
- Dimensiot ovat:   

1. Kyky ymmärtää subjektiivisen kokemuksen psykodynamiikkaa, ottaen huomioon 
myös piilotajuiset tekijät 

2. Kyky käsitteellistää kokemusta ja sen psykodynamiikkaa 
3. Kyky kuunnella ja asettua toisen ihmisen asemaan 
4. Kyky nähdä ja hyväksyä omia tunnevasteita 
5. Kyky sietää epävarmuutta ja yksinäisyyttä 

 
 

4. Valintatulosten julkistaminen 
Valintatulos julkistetaan viimeistään 16.4.2018 Turun yliopiston internetsivuilla ja 
koulutusohjelmaan hyväksymisestä tai koulutusohjelmasta hylkäämisestä ilmoitetaan 
hakijoille kirjeitse.   
 
Hakija voi saada tiedon koulutuksesta, työkokemuksesta ja soveltuvuudesta annetuista 
kokonaispistemääristä. Tämän tiedon saa ottamalla yhteyttä koulutusohjelmatoimikunnan 
puheenjohtajaan dosentti Henrik Enckelliin (henrik.enckell(at)kolumbus.fi). 

 
5. Muutoksenhaku valintapäätökseen 

Yliopistolain mukaan 82 §:n mukaan opiskelijaksi hakenut henkilö saa hakea yliopistolta 
kirjallisesti oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa 
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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 koulutusohjelmatoimikunnan 
puheenjohtajalle Henrik Enckellille (henrik.enckell(at)kolumbus.fi). 
Hakumenettelyyn kohdistuvat tiedustelut lääketieteellisen tiedekunnan koulutuspäällikkö 
Soile Salonen puh (02) 333 8467 tai soile.salonen(at)utu.fi 

  
	 	
  


