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The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in the Public Sector Suomen kansallinen verkosto ry - Finlands nationella nätverk rf on psykoanalyyttistä
psykoterapiakoulutusta antavien yhteisöjen ja niiden kouluttamien psykoterapeuttien yhdistys.
Sen tarkoituksena on edistää ja kehittää psykoanalyyttistä psykoterapiaa Suomessa.
Puollamme luonnosta verohallinnon päivitetyksi ohjeeksi terveyden- ja sairaanhoidon
arvonlisäverotus muilta osin, mutta ehdotamme seuraavia muutoksia (kursiivilla):
Psykoterapeutit täyttävät kohdassa 2.2.2 mainitut Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun
lain (559/1994) 2 §:n mukaiset vaatimukset ja kuuluvat terveydenhuollon nimikesuojattuihin
ammattihenkilöihin. Psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuteen johtava koulutus
toteutetaan VNA 1120/2010 §2a asetuksen mukaan, ja siltä osin psykoterapeutin suojattuun
ammattinimikkeeseen johtava koulutus täyttää verohallinnon ohjeluonnoksen ammatillisen
peruskoulutuksen tunnusmerkit. Näin ollen psykoterapeuttikoulutus tulee mielestämme
rinnastaa terveydenhuollon ammattihenkilön peruskoulutukseen, ja hoidon antamisen tulee
kaikissa terveydenhuollon toimintayksiköissä olla arvonlisäverotonta eikä
arvonlisäverottomuuden tule edellyttää lääkärin määräystä tai lähetettä. Koska VNA
1120/2010 §2a asetuksessa määritellään myös psykoterapeuttikoulutukseen hakeutumisen
pohjakoulutuskriteerit, tulee kaikkien asetuksen mukaiset valintakriteerit täyttävien ja
asetuksen mukaisen psykoterapeuttikoulutuksen saaneiden antaman hoidon osalta noudattaa
ehdotettuja ohjeita.
VNA 1120/2010 §2a asetuksen mukaisessa psykoterapeuttikoulutuksessa edellytetään
opiskelijalta omaa koulutuspsykoterapiaa vaativan erityistason psykoterapeuttikoulutuksen
suorittaneella psykoterapeutilla. Myös koulutuksen asettamien pätevyysvaatimuksien täyttävän
psykoterapeutin antaman koulutuspsykoterapian tulee olla arvonlisäverotonta.
Psykoterapeuttikoulutukseen sisältyy lisäksi asetuksen mukaisesti potilastyötä. Kaikkien
koulutuksen valintakriteerit täyttävien ja koulutukseen hyväksyttyjen opiskelijoiden antaman
psykoterapeuttikoulutukseen sisältyvän potilastyön tulee olla arvonlisäverotonta.

Ohjeluonnoksen mukaan on yksittäisen potilaan hoitoon annettu työnohjaus
arvonlisäverotonta. Haluamme korostaa, että potilashoitoon annetun yksilöllisen, työparille
tai työryhmälle annetun työnohjauksen tulee olla arvonlisäverotonta ja että tämä ohje tulee
koskea myös psykoterapeuttikoulutukseen sisältyvää, koulutuksen asettamia vaatimuksia
täyttävää työnohjausta.
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