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Psykoanalyyttisen kouluttajapsykoterapeuttikoulutuksen, aikuisten yksilöpsykoterapian
koulutusohjelma, järjestäminen sekä opetussuunnitelman ja valintaperusteiden
hyväksyminen

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9.4 §:n 4 kohdan mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista sekä
opiskelijoiden valintaperusteista.
Itä-Suomen
Psykoterapiayhdistys on
pyytänyt
psykoanalyyttisen
aikuisten
yksilöterapian kouluttajaterapeuttikoulutuksen koulutusohjelman arviointia ja
hyväksymistä (liite). Arviointipyynnön perusteena on Valtioneuvoston asetus
terveydenhuollon
ammattihenkilöistä
annetun
asetuksen
muuttamisesta
(1120/2010), jonka taustamuistiossa (STM 3.12.2010) todetaan, että jokaisen
koulutusorganisaation tulee huolehtia oman laadunvarmistamisensa yhteydessä
psykoterapeuttikouluttajien
koulutuksesta.
Tarkoituksena
on
järjestää
kouluttajapsykoterapeuttikoulutus Kuopiossa ja turvata alueellisen psykoanalyyttisen
psykoterapeuttikoulutuksen jatkaminen.

Psykoterapeuttikoulutus ja kouluttajien koulutus ovat yliopistolain (559/2009) mukaista
täydennyskoulutusta. Koulutuskustannuksista vastaa koulutettava tai hänen työnantajansa.
Itä-Suomen yliopisto noudattaa valtakunnallisen psykoterapeutti- koulutuskonsortion
suositusta
kouluttajakoulutuksen
järjestämisestä.
Suosituksen
mukaan
psykoterapeuttikouluttajakoulutusta voidaan järjestää joko yliopiston itsensä
järjestämänä, yliopiston järjestämänä yhdessä muun kouluttajaorganisaation kanssa
tai muun kouluttajaorganisaation järjestämänä yhteistyössä yliopiston kanssa,
noudattaen yliopiston etukäteen hyväksymää opetussuunnitelmaa. Kun muu
kouluttajaorganisaatio järjestää koulutuksen, hyväksyy yliopisto koulutuksen tason,
osaamistavoitteet, koulutussisällöt ja laajuuden.
Suosituksen mukaan psykoterapeuttikouluttajakoulutus voidaan suorittaa joko yksitai kaksivaiheisena koulutuksena siten, että yksivaiheinen johtaa psykoterapeutin
ammattinimikkeen käyttöoikeuteen sekä kouluttajapätevyyteen ja kaksivaiheisessa
koulutuksessa jälkimmäinen vaihe pohjautuu psykoterapeutin ammattinimikkeen
käyttöoikeuden antaneeseen koulutukseen.
Opiskelijavalinta
Kouluttajapsykoterapeuttikoulutukseen
voivat
hakea
ammattinimikkeen
käyttöoikeuden saaneet Valviran Terhikki -rekisteriin kuuluvat psykoterapeutit, joilla
on aiempi ylemmän erityistason (YET) koulutus aikuisten psykoanalyyttisessa
yksilöterapiassa. Poikkeustapauksessa koulutukseen voidaan valita erityistason (ET)
psykoterapeuttikoulutuksen
tai
jonkun
muun
kuin
aikuisten
yksilöpsykoterapeuttikoulutuksen suorittanut hakija. Tällöin opinto-ohjelmaan
vaadittavat täydennysopinnot sovitaan yksilökohtaisesti. Esitys valintaperusteiksi on
liitteenä. Koulutukseen otetaan enintään 12 opiskelijaa.
Itä-Suomen
yliopiston
psykoterapeuttikoulutuksen
johtoryhmä
valmistelee
ehdotuksen opiskelijavalinnasta dekaanin hyväksyttäväksi.
Dekaani hyväksyy
opiskelijat koulutukseen.
Koulutuksen rakenne ja sisältö
Itä-Suomen Psykoterapiayhdistyksen valmistelema esitys koulutuksen rakenteeksi ja

sisällöksi on liitteenä.
Koulutuksen järjestäjänä toimii Itä-Suomen psykoterapiayhdistys ja vastuuhenkilönä
toimii professori Eila Laukkanen. Pääkouluttajana toimii YTM, psykologi,
koulutusanalyytikko IPA, psykoterapeutti VET Anne Tuohimaa.
Terveystieteiden
tiedekunnassa
on
valmisteltu
toimintaohjeet
psykoterapeuttikoulutuksen järjestämisestä Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden
tiedekunnassa.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto vahvistaa psykoanalyyttisen kouluttajaterapeuttikouluttajakoulutuksen
opetussuunnitelman
(koulutuksen
taso,
osaamistavoitteet,
koulutussisällöt ja laajuus) ja valintaperusteet sekä toimintaohjeet esitetyn
mukaisesti.

Päätös:

Ei käsitelty.

