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EFPP
European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy
in the Public Sector
Suomen kansallinen verkosto ry
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013
JÄSENET JA TOIMIELIMET
EFPP Suomen kansallinen verkosto ry:ssä on toimikauden alussa 16 jäsenyhdistystä
Aikuisten yksilöpsykoterapiaa edustavat:
Etelä-Karjalan Psykoterapiaseura ry
Finlands Svenska Psykoterapiförening rf
Förening för Psykoanalytisk Psykoterapi rf
Helsingin Psykoterapiaseura ry
Helsingin Psykoterapiayhdistys ry, Helsingfors Psykoterapiförening rf
Itä-Suomen Psykoterapiayhdistys ry
Pohjanmaan Psykoterapiaseura ry
Suomen Psykiatriyhdistys ry
Suomen Psykoanalyyttinen yhdistys ry
Suomen Taideterapiayhdistys ry
Therapeia-säätiö
Therapeia-yhdistys ry / Therapeia-Society ra
Lasten- ja nuorisopsykoterapiaa edustavat:
Helsingin Psykoterapiaseura ry
Nuorisopsykoterapiasäätiö – Stiftelsen för Ungdomspsykoterapi
Suomen Lasten- ja Nuorisopsykoterapiayhdistys ry
Therapeia-säätiö
Therapeia-yhdistys ry / Therapeia-Society ra
Ryhmäpsykoterapiaa edustavat:
Suomen Ryhmäpsykoterapia ry – Gruppsykoterapi i Finland rf
Ryhmäanalyysiyhdistys ry
Pari- ja perhepsykoterapiaa edustavat:
Helsingin Psykoterapiayhdistys ry
Suomen Psykiatriyhdistys ry
Therapeia-säätiö
Jäsenjärjestöjen jäsenistä osa on kaksois- tai kolmoisjärjestäytyneitä.
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HALLITUS
Hallitukseen valitaan 8 varsinaista jäsentä, 2 kustakin psykoterapiamuodosta, sekä 4
varajäsentä, yksi kustakin psykoterapiamuodosta.
KOKOUKSET
Hallitus kokoontuu toimintavuonna säännöllisesti noin kuukauden välein.
Vuosikokous pidetään perjantaina 19.4.2013 Helsingissä.
TOIMINNAN KESKEISET SISÄLLÖT VUONNA 2013
Psykoterapeuttien asiantuntija-aseman vahvistaminen terveydenhuollossa ja
yhteiskuntasuhteet
Seurataan psykoterapeuttikoulutusten järjestämistä yhteistyössä yliopistojen kanssa.
Anna-Liisa Roinisto-Dumell on EFPP:n Suomen kansallinen verkosto ry:n edustaja Valviran
psykoterapeuttikoulutusten asiantuntijaryhmässä varajäsenenä. Jukka Aaltonen on Valviran
psykoterapeuttikoulutusten asiantuntijaryhmän jäsen. Molemmat ovat EFPP Suomen
kansallinen verkosto ry:n hallituksen jäseniä. Valviran psykoterapeuttikoulutusten
asiantuntijaryhmän antaa ennakkoarviointeja psykoterapeuttikoulutuksista 30.6.2017 saakka.
Hallitus laatii jäsenyhdistyksille kannanoton aloitteeseen psykoterapeuttiliiton perustamisesta
sekä psykoterapiaan ohjaaville tahoille tiedotteen psykoanalyyttisen psykoterapian
vaikuttavuudesta ja terapiaan ohjaamisesta.
Hallitus seuraa aktiivisesti psykoterapiaa koskevan lainsäädännön ja rahoituksen kehittymistä
sekä osallistuu psykoterapiaa koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.
Koulutus
Hallitus järjestää neuvottelupäivän ”Quo vadis, psykoterapia Suomessa?” 8.2.2013 ja
suunnittelee ja organisoi seuraavaa neuvottelupäivää vuodelle 2014 vuoden 2013
neuvottelupäivän kokemuksien ja jäsenjärjestöjen esittämien tarpeiden pohjalta.
Hallitus pyrkii järjestämään koulutuspäivän syksyllä 2013. Teemana on psykoterapeutin
kliinisen työn, kouluttamisen ja tutkimustyön yhdistäminen.
Jäsenhankinta
Jäsenhankintaa jatketaan.
Varainhankinta ja talous
Varainhankinnalla, jonka perustana ovat jäsenmaksut ja neuvottelupäivien tuotot, pyritään
turvaamaan perustehtävät, kansainvälinen yhteistyö ja kansallinen yhteistyö.
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Tiedottaminen
Toimintavuonna jatketaan verkoston kotisivujen www.efpp-finland.org kehittämistä.
Laaditaan kotisivuille englanninkielinen lyhennelmä EFPP Suomen kansallisen verkoston
toiminnasta.
Jäsenkirjeillä tiedotetaan ajankohtaisista asioista ja kansainvälisistä kongresseista.
The International Journal of Psychoanalysis -lehden yhteistilaus järjestetään edullisemman
hinnan saamiseksi jäsenetuna.
Kansainväliset asiat; yhteydet EFPP:n emo-organisaatioon
Hallituksen jäsenet osallistuvat EFPP delegaattikokoukseen Berliinissä 1.-2.3.2013.
Suomelle haetaan jäsenyyttä EFPP:n pari- ja perhepsykoterapeuttijaoksessa
Helsingin Psykoterapiayhdistys ry:n ja Therapeia-säätiön yhteistyönä järjestämän
psykoanalyyttisen paripsykoterapeuttikoulutuksen (91 op) perusteella. Koulutus on
ensimmäinen psykoanalyyttinen paripsykoterapeuttikoulutus Suomessa.
Käännetään EFPP Suomen kansallisen verkosto ry:n säännöt englanniksi ja ruotsiksi.
EFPP/ Suomen kansallinen verkosto tiedottaa myös Suomen psykoanalyyttisen psykoterapian
ajankohtaisista asioista emoyhdistyksen kotisivuilla.
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