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 PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUSTEN LAATUTAKUU  
Tämä laatutakuu koskee Kognitiivisen psykoterapian yhdistyksen (KPY) yhteistyössä valvovan yliopiston 

kanssa järjestämiä kognitiivisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutuksia.  

1. Koulutus on asetuksen terveydenhuollon ammattihenkilöistä (VNA 1120/2010) §2a mukaista psykoterapeutin 

ammattinimikkeeseen johtavaa koulutusta. Koulutusohjelma on käsitelty KPY;n asiantuntijaryhmässä. 

Koulutusohjelma on arvioitu ja sen toteutumista seurataan koulutuksesta vastaavassa yhteistyöyliopistossa. 

Opiskelija saa yliopistolta todistuksen koulutuksen suorittamisesta.  

 

2. Koulutuksella on nimetty johtaja/nimetyt johtajat* ja sitä valvoo yhteistyöyliopiston nimeämä elin. 

Johtaja/johtajat on valittu tehtävää hakeneista/haetuista Kognitiivisen psykoterapian yhdistyksen 

kouluttajapsykoterapeuteista/vaativan erityistason psykoterapeuteista koulutuksen johtajan tehtävään asetettujen 

kriteerien ja valintaprosessin  

 

mukaisesti, valinta on vahvistettu Kognitiivisen psykoterapian yhdistyksen hallituksessa.  

3. Koulutuksen johtaja/johtajat antaa/antavat yhteistyöyliopistolle koulutuksen seuraamiseen ja valvomiseen 

tarvittavat tiedot ja on/ovat muiltakin osin yhteistyössä yliopiston kanssa.  

 

4. Koulutuksen johtaja/johtajat osallistuu/osallistuvat KPYn Kouluttajafoorumin toimintaan saaden sitä kautta 

omaa kouluttajakoulutusta ja antaen kouluttajafoorumille riittävät tiedot johtamansa koulutuksen arviointia ja 

koulutusten kehittämistä varten.  

 

5. Kouluttajatehtävissä toimivat ovat suorittaneet kognitiivisen psykoterapian 

kouluttajapsykoterapeuttikoulutuksen (tai aiemman vaativan erityistason psykoterapeuttikoulutuksen). 

Lisäkouluttajina voidaan käyttää muita asiantuntijoita yhteistyöyliopiston kanssa sovituin ehdoin.  

 

6. KPY järjestää vuosittain kouluttajafoorumin keväisin ja syksyisin kaikille kouluttajatehtävissä toimiville 

jäsenilleen täydennyskoulutuksena ko. tehtäviin.  

 

7. Koulutettavat saavat koulutukseen hakeutuessaan tiedon koulutuksensa kustannusarviosta.  

 

8. Koulutettavan valmistumisen viivästyessä noudatetaan yhteistyöyliopiston asiaa koskevia määräyksiä, jotka 

informoidaan koulutettaville.  

 

9. Koulutettavat valitaan hakukelpoisista hakijoista hakemusten ja henkilökohtaisen haastattelun perusteella. 

Haastattelijoina toimivat tulevan koulutuksen johtajat tai heidän rekrytoimansa kognitiivisen psykoterapian 

kouluttajapsykoterapeutit/vaativan erityistason psykoterapeutit.  

 

10. Ennen koulutuksen alkamista KPY on kartoittanut koulutusaikana ja –alueella  

 

käytettävissä olevat koulutuspsykoterapeutti- ja muut tarvittavat kouluttajaresurssit.  

11. Koulutuksen johtaja/johtajat jakaa/jakavat koulutettavat työnohjausryhmiin ja hankkii/hankkivat ryhmille 

työnohjaajat. Kukin koulutettava saa koulutuksen aikana ohjausta kahdelta työnohjaajalta. Koulutettavat laativat 

kirjallisen yhteenvedon koulutuksen  
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alussa määrätystä määrästä työnohjattuja psykoterapioita. Lisäksi työnohjaukseen sisältyy osaamisen näyttö 

psykoterapeuttina toimimisesta.  

 

12. Koulutuksen järjestäjä tarjoaa koulutettaville tietoa käytettävissä olevista  

 

koulutuspsykoterapeuteista. Koulutettavat valitsevat ja hankkivat koulutuspsykoterapeuttinsa itse.  

13. Koulutettavat saavat nimetyltä ohjaajalta ohjausta opinnäytetyön tekemisessä. Ohjaus voi tapahtua yksilö-, 

pienryhmä- tai seminaariohjauksena. Työn arviointi ja hyväksyminen tapahtuu yhteistyöyliopiston käytäntöjen 

mukaisesti joko yliopiston tai koulutuksenjohtajan/johtajien nimeämän arvioijan toimesta.  

 

14. Koulutuksen johtaja/johtajat, yhteistyössä muiden kouluttajien kanssa seuraa/seuraavat koulutettavien 

kehittyvää kykyä ja valmiutta toimia psykoterapeuttina.  

 

15. Suoritettuaan koulutuksen hyväksytysti opiskelija on oikeutettu hakemaan Sosiaali- ja terveydenalan lupa- ja 

valvontavirastolta Valviralta psykoterapeutin ammattinimikkeen.  

 

16. Mahdolliset eettiset ja muut ongelmat käsitellään koulutusta valvovan yhteistyöyliopiston asianmukaisissa 

elimissä  

 

17. Luote Oy:ssä työskentelevä psykoterapeuttikoulutusten toimialajohtaja varmistaa, että koulutukset 

noudattavat Kognitiivisen psykoterapiayhdistys ry:n psykoterapeuttikoulutuksia linjaavaa laatutakuuta. 

 

18. KPY nimeää psykoterapeuttikoulutusten työryhmän, sekä työryhmän yhteyshenkilön. Luote Oy: 

psykoterapeuttikoulutusten toimialajohtaja osallistuu asiantuntijatyöryhmiin. 

 

19. KPY nimeää psykoterapeuttikoulutusten asiantuntijatyöryhmät erikseen aikuisten, lasten ja nuorten 

psykoterapeutti-, sekä kouluttajakoulutukselle. Luote Oy: psykoterapeuttikoulutusten toimialajohtaja osallistuu 

asiantuntijatyöryhmiin. 

 

 

 tässä Laatutakuussa käytetään termiä koulutuksenjohtajat, joissakin koulutusohjelmissa vastaava termi on 
vastuukouluttaja/pääkouluttaja.  
 


