
 
 

Haku psykoterapian erikoispsykologin koulutukseen 2016 – 
erikoistumiskoulutus 70 op, Jyväskylän yliopisto 

Valintaperusteet  
Yliopistojen erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettaviksi tarkoitettuja, jo 
työelämässä toimineille suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä koulutuksia, joiden 
tavoitteena on tuottaa osaamista sellaisilla asiantuntijuuden aloilla, joilla ei ole markkinaehtoisesti 
toteutettua koulutustarjontaa (Laki yliopistolain muuttamisesta 1172/2014 7 a §). 
 
Psykoterapia on psyykkisen terveyden ja toimivuuden lisäämiseen tähtäävää tavoitteellista 
terveydenhuollon ammatillista toimintaa. Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa laaja-alaisesti psykoterapian 
teoriaan, tutkimukseen, työnohjaukseen ja käytäntöön perehtyneitä psykoterapian kouluttajia, työnohjaajia, 
tutkijoita ja asiantuntijoita. 
 
Osaamistavoitteina on, että opiskelija tuntee syvällisesti ammattialan teoreettisen perustan sekä alalla 
tehdyn tutkimus- ja kehittämistyön, tuntee aikuisten oppimisen, kliinisen opettamisen ja työnohjauksen 
perustavat ilmiöt ja periaatteet sekä tuntee psykoterapiatutkimuksen keskeiset löydökset ja 
tutkimusmenetelmälliset lähestymistavat. 
 
Koulutuksen jälkeen koulutettu kykenee toimimaan vaativissa psykoterapia-alan asiantuntijatehtävissä, 
hallitsee psykoterapian tieteellisammatillisen erikoisosaamisen ja pystyy tieteellistä tutkimustietoa ja 
menetelmiä hyödyntäen kehittämään psykoterapian ammatillisia käytäntöjä. 
 
Erikoistumisopintoihin sisältyy psykoterapeuttikouluttajakoulutus, joka vastaa sisältöjen ja laajuuden osalta 
valtakunnallisen yliopistojen psykoterapeuttikoulutuskonsortion suositusta ja antaa siten pätevyyden 
psykoterapeuttikouluttajaksi. 
 
Koulutus kestää noin 3 vuotta (70 op) ja se suoritetaan työn ohessa monimuoto-opetuksena. Koulutukseen 
valitut opiskelijat otetaan Jyväskylän yliopiston opiskelijoiksi. Koulutuksen hinta on 120 euroa / opintopiste. 
 

Hakukelpoisuus ja hakeminen  
Hakijan tulee hakuajan päättyessä täyttää seuraavat vaatimukset: 
 

1) Psykologian maisterin tai sitä vastaava tutkinto, joka oikeuttaa toimimaan laillistettuna psykologina 
Suomessa. 

2) Hakijalla on psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeus hakuajan päättyessä. 
 
Hakija täyttää sähköisen hakulomakkeen, johon on linkki verkkosivulla www.psykonet.fi/haku2016. Kullakin 
erikoisalalla on oma hakulomakkeensa. Hakuaika alkaa 1.3.2016 ja päättyy 15.4.2016. Psykoterapian 
erikoispsykologin koulutuksen hakemuksen liitteineen tulee olla perillä hakuajan päättymiseen mennessä. 
Hakemukseen liitetään (pdf-muodossa): 

 Tutkintotodistus / -todistukset 

 Todistukset työkokemuksesta mukaan lukien nykyinen työpaikka 

 CV 

 Selvitys alan työtehtäviin liittyvistä erityisansioista (kehittämishankkeet, koulutustehtävät ym.) 

 Todistukset perustutkinnon jälkeen hankitusta täydennyskoulutuksesta 

http://www.psykonet.f/


 
 

 Hakija voi halutessaan liittää hakemukseen työnantajan suosituksen erikoistumiskoulutuksen 
suorittamiselle 

 
Alkuperäiset todistukset tarkistetaan opiskelijoiksi hyväksytyiltä. 

Valintamenettely 
Koulutukseen otetaan 15 opiskelijaa. Hakemukset pisteytetään alla kuvatulla tavalla, jonka jälkeen 
soveltuvuushaastatteluun kutsutaan hakemuksista lasketun pistemäärän mukaisessa 
paremmuusjärjestyksessä enintään 25 hakijaa. Lopullisessa valinnassa opiskelijat otetaan hakemuksista 
lasketun ja soveltuvuushaastattelussa saadun yhteenlasketun pistemäärän perusteella. Hakija voi samalla 
hakea myös muihin erikoispsykologien erikoistumiskoulutuksiin, mutta hän voi tulla valituksi vain yhteen. 

Hakemusten pisteytysperusteet  
Hakijoiden edellytetään laskevan työkokemuksen, koulutuksen ja työnohjauksen tarkka määrä 
huolellisesti. Ne tarkistetaan ilmoitetun perusteella. Maksimipistemäärä on 12 pistettä. 
 
1. Soveltuva psykoterapeuttikoulutuksen jälkeinen psykoterapian työkokemus 
a. ei työkokemusta, johon sisältynyt terapiatyötä ........................................... 0 
b. työkokemusta, johon on sisältynyt jonkin verran terapiatyötä ................... 1 
c. työkokemusta, jossa terapiatyö on keskeisessä asemassa........................... 2 
 
2. Kokemus kouluttamisesta 
a. ei kokemusta kouluttajana toimimisesta ..................................................... 0 
b. toiminut kouluttajana jonkin verran muuhun kuin psykoterapiaan liittyen 1 
c. toiminut kouluttajana psykoterapian kannalta relevanteissa aiheissa ........ 2  
 
3. Kokemus työnohjaajana toimimisesta 
a. ei kokemusta työnohjaajana toimimisesta ................................................... 0 
b. toiminut työnohjaajana jonkin verran .......................................................... 1  
c. toiminut työnohjaajana psykoterapeuttisessa kontekstissa ........................ 2 
 
4. Täydennyskoulutus (muu kuin psykoterapeuttikoulutus) viimeisen 10 vuoden aikana (40 tuntia 
koulutusta vastaa yhtä opintoviikkoa ja 27 tuntia koulutusta vastaa yhtä opintopistettä) 
a. ei täydennyskoulutusta ................................................................................ 0 
b. alle 10 opintoviikkoa / alle 15 opintopistettä .............................................. 1  
c. 11–24 opintoviikkoa / 16–36 opintopistettä ................................................ 2 
d. 25 opintoviikkoa tai yli / 38 opintopistettä tai yli......................................... 3 
 
5. Alan työtehtäviin liittyvät erityisansiot 
a. ei ole ............................................................................................................. 0 
b. on osallistunut kehittämishankkeisiin tai koulutustehtäviin ........................ 1 
 
6. Psykologian alaan liittyvä julkaisutoiminta 
a. ei ole ............................................................................................................. 0 
b. on muita kuin tieteellisiä julkaisuja (esim. raportit, selvitykset, kirja-arvostelut) ja/tai kongressiesityksiä 1 
c. tieteellisiä julkaisuja (esim. tutkimusraportit, review-artikkelit) .................. 2 
 



 
 

Soveltuvuushaastattelu (jokaisesta osa-alueesta on saatava vähintään 1 piste) 
Haastattelussa arvioidaan hakijan soveltuvuutta koulutukseen ja tuleviin työtehtäviin seuraavilla neljällä osa-
alueella. Maksimipistemäärä on 20 pistettä. Soveltuvuushaastattelut 10.-11.5.2016 Jyväskylässä. HUOM 
PÄIVÄMÄÄRÄT MUUTTUNEET AIEMMIN ILMOITETUSTA! 
 
1. hakijan motivaatio koulutukseen ................................................................. 0-5  
2. hakijan vuorovaikutustaidot ......................................................................... 0-5 
3. hakijan valmiudet toimia kouluttajana ......................................................... 0-5 
4. hakijan valmiudet ja käytännön mahdollisuudet suorittaa koulutus loppuun 0-5 

Tulosten julkaiseminen ja opiskeluoikeuden käyttö 
Tulokset julkaistaan viimeistään 30.5.2016. Koulutuksiin ja varasijoille valituille ilmoitetaan tuloksesta 
sähköpostitse hakulomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen. Mikäli peruutuksia tulee, lähetetään varasijalta 
koulutukseen valitulle tieto hyväksymisestä sähköpostitse hakulomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen. 
Valintaan tyytymätön voi osoittaa perustellun, kirjallisen oikaisupyynnön tiedekunnalle 14 päivän kuluessa 
tulosten julkaisemisesta. 
 
Koulutuksen aloittaminen edellyttää ilmoittautumista Jyväskylän yliopiston opiskelijaksi. 
 

Lisätietoja  
Erikoistumiskoulutuksien opiskelijavalinta ja yleiset asiat: 
koordinaattori Kari Lehti, kari.lehti@utu.fi, p. 02 333 5431 
 
Psykoterapian erikoispsykologikoulutuksen hakuun liittyvä neuvonta: 
koulutussuunnittelija Anne Jaskio, anne.jaskio@jyu.fi, p. 040-805 3492 
 
Erikoistumiskoulutuksien sisältö ja suorittaminen: 
professori Juha Holma, juha.holma@psyka.jyu.fi 
yliopiston lehtori Kirsti-Liisa Kuusinen, kirsti-liisa.kuusinen@jyu.fi 
 
Psykonet-yliopistoverkoston verkkosivut: www.psykonet.fi 
Psykonet-yliopistoverkoston Facebook: www.facebook.com/psykonetverkosto 
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