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PERUSTELUMUISTIO 
 

 

 

1. Yleistä 

 

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 5 §:n 2 momentin mukaan 

henkilöllä, joka on suorittanut valtioneuvoston asetuksella säädettyyn ammattiin johtavan kou-

lutuksen Suomessa, on oikeus käyttää kyseistä ammattinimikettä. Jos ammattiin johtavaa kou-

lutusta ei ole säännelty, ammattinimikkeen käyttöoikeuden edellytyksenä on, että Sosiaali- ja 

terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) on hakemuksesta hyväksynyt koulutuksen siten, 

kuin asetuksella tarkemmin säädetään. Psykoterapeutin ammattinimikkeen hyväksymiseen 

johtavasta koulutuksesta säädetään terveydenhuollon ammattihenkiköistä annetun asetuksen 

(564/1994) 2 a §:ssä (1120/2010). 

 

Psykoterapiakoulutustyöryhmä (OPM 2003:6) on määritellyt psykoterapian seuraavasti: 

 

1. Psykoterapia on terveydenhuollon tavoitteellista ja ammatillista toimintaa. Psykoterapiaa 

tehdään yhteiskunnan useilla eri sektoreilla. 

2. Psykoterapia on vuorovaikutuksellinen hoito- ja kuntoutusmuoto. Tavoitteena on psykote-

rapian keinoin auttaa ihmisiä, joilla on mielenterveyden häiriöitä tai psyykkisiä ongelmia. 

Häiriön tai ongelman ilmenemismuoto voi olla psyykkisen ohella ruumiillinen tai sosiaa-

linen. Psykoterapian tarkoituksena on poistaa ja lievittää näitä häiriöitä ja ongelmia ja nii-

den aiheuttamaa kärsimystä sekä lisätä potilaan/kuntoutujan itsetuntemusta ja edesauttaa 

toimintakyvyn lisääntymistä ja itsenäistä selviytymistä. 

3. Psykoterapian tulee perustua psykologiseen teoreettiseen tietämykseen, joka on riittävästi 

tutkittua ja käytännölliseen näyttöön perustuvaa. Psykoterapian tutkimus ja käytäntöjen 

kehittäminen on jatkuvaa. Suomessa keskeisiä teoreettisia viitekehyksiä ovat psykoana-

lyyttiset, käyttäytymistieteelliset ja kognitiiviset terapia sekä perhe- ja ryhmäterapiat ja 

näistä viitekehyksistä johdetut menetelmät ja sovellukset. 

4. Psykoterapiassa tulee ottaa huomioon terapeutin itsetuntemus eli omien kokemusten ja 

tunnereaktioiden tuntemus ja hallinta niin, että terapeutti osaa käyttää tunnereaktioitaan 

hyväksi vaarantamatta potilaan etua. Psykoterapeutin ammatillisuus edellyttää, että psyko-

terapeutilla on riittävä oma koulutuspsykoterapia ja työnohjaus. 

5. Psykoterapia on ammatillista toimintaa, jota ohjaavat asiakas- ja potilastyötä koskevat lait, 

asetukset ja ammattikäytännöt sekä eettiset periaatteet. 

 

Psykoterapia on lääkehoidon ohella keskeinen psykiatristen häiriöiden hoitoon käytetyistä me-

netelmistä. Psykoterapiahoidossa painopiste on psyykkisen sairauden hoidossa ja sen oireiden 

lievittämisessä ja poistamisessa, kun psykoterapia kuntoutuksella tavoitellaan toiminta- ja työ-

kyvyn kohenemista. 

 

Kansaneläkelaitos korvaa voimassa olevan ohjeistuksensa mukaan 16-67 -vuotiaan henkilön 

työ- ja opiskelukyvyn tukemiseksi tai parantamiseksi tarkoituksenmukaista kuntoutuspsykiatri-

aa, jos asianmukaisesti todettu ja diagnosoitu mielenterveyden häiriö uhkaa henkilön työ- tai 

opiskelukykyä. Kuntien ja sairaanhoitopiirien psykoterapian ja Kansaneläkelaitoksen korvaa-

man kuntoutuspsykoterapian lisäksi myös työterveyshuolto ja Ylioppilaiden terveydenhoitosää-
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tiö tarjoavat psykoterapiaa korkeakouluopiskelijoille. Myös täysin yksityistä psykoterapiaa tuo-

tetaan ja sairausvakuutus korvaa psykoterapiana toteutuneita lääkärissäkäyntejä.  

 

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ylläpitämässä ammattihenkilörekis-

terissä on tällä hetkellä 8039 psykoterapeuttia. 

 

 

 

2. Nykytila   

 

          Psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuteen johtavasta koulutuksesta on säädetty 

 terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (564/1994) 2 a §:n 1-3 momenteissa 

(1120/2010) seuraavasti: 

 

Psykoterapeutin nimikesuojatun ammattinimikkeen käyttämisen edellytyksenä on, että asian-

omainen henkilö on suorittanut yliopistossa tai yliopiston yhdessä muun kouluttajaorganisaa-

tion kanssa järjestämän psykoterapeuttikoulutuksen. Järjestävällä yliopistolla tulee olla psyko-

logian tai lääketieteellisen alan koulutusvastuu. Yliopisto ottaa opiskelijat psykoterapeuttikou-

lutukseen. Psykoterapeuttina toimimisen edellyttämä osaaminen hankitaan vähintään 60 opin-

topisteen laajuisilla opinnoilla, jotka koostuvat teoriaopintojen, työnohjauksessa tapahtuvan 

psykoterapeuttisen potilastyön, koulutuspsykoterapian ja opinnäytetyön opintokokonaisuuk-

sista. Osaaminen osoitetaan näytöllä. 

 

Ammattinimikkeen käyttöönoton edellytyksenä on vähintään kahden vuoden työkokemus 

mielenterveyspalveluissa tai sitä vastaavassa tehtävässä ja että ennen psykoterapeuttikoulutus-

ta on suoritettu: 

1) soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammattikor-

keakoulututkinto; tutkintoon tulee sisältyä tai sen lisäksi olla suoritettuna yhteensä 30 

opintopisteen psykologian tai psykiatrian opinnot; 

2) sairaanhoitajan opintoasteen tutkinto ja tutkinnon lisäksi erikoistuminen psykiatriaan, jos 

tutkintoon ei ole sisältynyt psykiatrisia opintoja; tai 

3) muu 1 ja 2 kohtaa vastaava ulkomailla suoritettu koulutus 

 

 

Asetuksen 2 a §:n 3 momentin sanamuodon mukaan ammattinimikkeen käyttöoikeuden saa-

misen edellytyksenä oleva koulutus tulee olla suoritettuna ennen psykoterapeuttikoulutusta.  

Eduskunnan oikeusasiamies on päätöksessään 19.7.2017 (EOAK/4316/2016) ilmaissut käsi-

tyksenään, että asetusta tulisi täsmentää, mikäli työkokemuksen ajoittumista ennen psykotera-

peuttikoulutukseen hakeutumista halutaan pitää ammattinimikkeen myöntämisen edellytykse-

nä ja esittänyt sosiaali- ja terveysministeriölle, että se ryhtyy tarvittaessa viipymättä toimenpi-

teisiin terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 2 a §:n 3 momentin täsmentä-

miseksi.  

 

Tarkoitus on ollut, että myös vaadittava työkokemus tulee olla suoritettuna ennen psykotera-

piakoulutukseen hakeutumista, mutta tämä ei ilmene säännöksen sanamuodosta.  Tämän 

vuoksi säännöstä esitetään muutettavaksi siten, että se sanamuodoltaan vastaa vakiintunutta 

tulkintaa ja käytäntöä.  
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3. Yksityiskohtaiset perustelut 

 

 

 Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 2 a §:n 3 momenttia ehdotetaan  

muutettavaksi siten, että paitsi psykoterapeuttikoulutukseen hakeutuvalta edellytettävä perus-

koulutus, myös vaadittava työkokemus tulee olla suoritettuna ennen psykoterapiakoulutukseen 

hakeutumista.  Asetuksen perustelumuistiossa (3.12.2010) on todettu, että ”Psykoterapeutti-

koulutukseen hakeutuvalta tulee edellyttää riittävästi psykologian ja psykiatrian opintoja joko 

tutkintoon sisältyvinä tai lisäkoulutuksena sekä merkittävää työkokemusta alalta tai muussa 

tapauksessa heiltä on edellytettävä lisäkoulutusta.” 

 

Yliopistot ovat vakiintuneesti tulkinneet asetusta niin, että myös vaadittava työkokemus mie-

lenterveyspalveluissa tai sitä vastaavassa tehtävässä tulee olla hankittu ennen psykoterapeutti-

koulutukseen hakeutumista. Hakuperusteena olevan tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu 

työkokemus mielenterveyspalveluissa tai sitä vastaavassa tehtävässä antaa hakijalle kykyjä ja 

valmiuksia, joille psykoterapeuttisen työskentelyn oppiminen rakentuu ja jotka valmentavat 

toimimaan psykoterapeutin tehtävissä toiminnalle asetettavat laatu- ja potilasturvallisuusvaa-

timukset huomioon ottaen.    

 

 

4. Esityksen vaikutukset 

   

Muutosehdotus selkeyttää ja täsmentää säännöstä, jossa määritellään vaatimukset, jotka psy-

koterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeutta hakevan tulee täyttää. Säännöksen sanamuoto 

saatetaan vastaamaan sen tarkoitusta ja vakiintunutta käytäntöä.  Muutosehdotuksella ei näin 

ollen arvioida ole vaikutuksia yliopistojen käytäntöihin psykoterapeuttikoulutukseen ottami-

sessa eikä psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuksien hyväksymismenettelyyn so-

siaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastossa. 

 

 

5. Asian valmistelu 

 

 Ehdotus on valmisteltu virkatyönä sosiaali- ja terveysministeriössä. 

 

 Esityksestä on saatu lausunnot seuraavilta tahoilta….. 

 

 

 

6. Voimaantulo 

  

 

Asetus on tarkoitus tulla voimaan  

  

 

 

 

 


