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OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIOLLE
Asia: Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriön luonnoksesta hallituksen esitykseksi
eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta (säännökset
erikoistumiskoulutuksista)

Esityksessa ehdotetaan lisättãväksi yliopistolakiin ja ammattikorkeakoululakiin säännökset en
koistumiskoulutuksista. Yliopistoj en j a ammattikorkeakouluj en erikoistumiskoulutukset olisivat
korkeakoulututkinnon suorittaneille ja jo tyoelämassa toimineille suunnattuja ammatillista kehit
tymistäja erikoistumista edistäviä koulutuksia.
Valtakunnallinen yliopistoj en psykoterapeuttikoulutuskonsortio katsoo, että psykoterapeuttikou
lutus tulisi jiirjestäii esilyksen mukaisena erikoistumiskoulutuksena. Konsortio esittää seuraavat
perustelut sille, että psykoterapeuttikoulutuksen asema koulutusjärjestelmdssä muutettaisiin ny
kyisestä taydennyskoulutuksesta erikoistumiskoulutukseksi j a tässä muutoksessa huomioitavat
seikat:
Psykoterapia ja psykoterapeutit

Psykoterapia on tavoitteellista, mielenterveyden ongelman tai hãiniön poistamiseen tai lieventä
miseen tähtäãvää ammatillista toimintaa. Se pohjautuu vakiintuneeseen ja koeteltuun psykologi
seen tietopohjaan ja sen puitteet mäiritel1ään hoitosopimuksessa. Psykoterapioita toteuttavat
psykoterapeutit, joilla on tarvittava koulutus ja kokemus (Suomalainen Lääkäri seura Duodecim
ja Suomen Akatemia: Konsensuslausuma Psykoterapia, 18.10.2006).
-

Psykoterapiaa annetaan julkisen j a yksityisen terveyden- j a sosiaalihuollon toimintayksiköiden
omana palveluna sekä itsenäisten ammatinharjoittajien antamana palveluna, joko kunnallisen
terveydenhuollon ostopalveluina tai Kelan tukemana kuntoutuspsykoterapiana tai vaikeavam
maisen kuntoutuspsykoterapiana. Kelan korvamaa psykoterapiakuntoutusta sai vuonna 2012
kaikkiaan 20 036 henkilöä ja vaikeavammaisen kuntoutuspsykoterapiaa yhteensa 676 henkilöä.
Kunnallisen tenveydenhuollon puitteissa psykoterapiaa saavien henkilöiden määnästä ei ole tilas
totietoa.
Valviran valtioneuvoston asetuksen 1120/2010 2a §:n perusteella myöntämän psykotera
peutin nimikesuojatun ammattinimikkeen kayttamisen edellytyksena on yliopiston tai yliopis
ton yhdessa muun kouluttaj aorganisaation kanssa j ärj estämä psykoterapeuttikoulutus. Koulu
tukseen hyvaksymisen edellytyksenã on soveltuva sosiaali- tai tenveysalan korkeakoulutut
kinto. Psykoterapeuttikoulutus on nãin ollen tyoelamässa toimivien sosiaali- ja terveysalan
ammattihenkilöiden psykoterapeuttisten hoitojen antamiseen enikoistavaa koulutusta.
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Vuonna 2009 oh Suomessa 4909 Valviran rekisteröimää psykoterapeuttia, joista noin 4100
toimi aktiivisesti. Heihle tehdyn kyselyn mukaan psykoterapeuteista oh psykologeja 33 %,
sairaanhoitajia 26 %, lääkãreitä 17 %, sosiaahialan ammattihenkilöitä 14 % ja muun pohja
koulutuksen saaneita 10 %. Julkisen terveyden- tai sosiaalihuollon palveluksessa oh 47 %
vastaajista, itsenäisiä ammatinharjoittajia 38 % ja yksityisen työnantajan palveluksessa tai
yrittäjina toimivia 15 %. (Jukka Valkonen, Mikko Henriksson, Annamari Tuuhio-Henriksson
ja Ilona Autti-Rãmö : Psykoterapeutit Suomessa Psykoterapiapalvelut ja niiden järjestãmi
nen. KELA: Sosiaahi-ja terveysturvan selosteita 74/201 1)
-

Psykoterapeuttien koulutuksen nykytila ja ongelmakohtia

Vuoteen 2011 asti on psykoterapeuttien koulutus ollut säãntelemãtöntä. Vuoden 2012 alusta
voimaan astuneen, STM:n hallinnonalaan kuuluvan asetuksen 1120/2010 mukaisesti psyko
terapeuttikoulutuksen järjestãminen on niiden yliopistojen vastuulla, joihla on psykologian tai
lääketieteen alan koulutusvastuu. Psykoterapeuttikoulutuksen asemasta ei kuitenkaan säädetã
missään OKM:n hallinnonalan alaisessa sãännöksessä.
Asetuksen 1120/20 10 mukaisesti on psykoterapeuttikoulutuksen laajuus vähintãän 60 opin
topistettä ja sen sisältämät opinnot koostuvat teoriaopintojen, työnohjauksessa tapahtuvan
psykoterapeuttisen potilastyon, koulutettavan koulutuspsykoterapian ja opinnãytetyön opinto
kokonaisuuksista. Koulutus toteutetaan en psykoterapiamenetelmien koulutusohjelmina,
joiden opetussuunnitelmat on hyvaksytty kunkin yhiopiston asianomaisessa tiedekunnassa.
Vuonna 2013 aloitti 247 opiskelij aa psykoterapeuttiopinnot yhiopistoj en j ärj estämissä koulu
tusohjelmissa. Tammikuussa 2014 oh opintojaan ahoittanut 113 opiskehijaa ja 210 opiskeli
japaikkaa oh haettavana.
Asetus 1120/2010 ei sinänsä velvoita yhiopistoja jarjestamãän psykoterapeuttikoulutusta, mutta
kaytännössã yhiopistot j atkossa vastaavat psykoterapeuttien saatavuudesta. Opetushahhinnon
säämiösten puuttuessa yhiopistoilha ei ole ohlut muuta vaihtoehtoa, kuin toteuttaa psykoterapeutti
kouhutus maksuhlisena taydennyskoulutuksena. Tästä on seurannut useita ongehmakohtia kou
hutuksen järjestämisessä:
1. Psykoterapeuttikoulutuksella ei ohe vahvaa, tutkintoon rinnastettavaa asemaa koulu
tusjärjestelmässä siitä huolimatta, että se johtaa keskeiseen terveydenhuohlon tehtä
vään ja sãänneltyyn asemaan terveydenhuollon ammattihenkihönã.
2. Koulutettavien opiskelijastatus on olhut vaikeasti määritehtãvissä. Opinto-oikeuden myön
tãmisen ja todistuksen antamisen hisäksi myös esimerkiksi opintojen rekisteröinti ja kir
jasto- ja atk-palvelujen saanti ovat erittäin tarpeehhisia ja ne on yliopistoissajouduttu jar
jestamaan poikkeusjãrjestehyin.
3. Psykoterapeuttikoulutuksen antamisen määrittãminen yliopistojen yksinoikeudeksi,
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mutta sen toteuttaminen samalla taloudellisena toimintana ilman julkista rahoitusta on
ristiriidassa kilpailulainsaadannon kanssa.
4. Yliopistojen määräämät kustannusperusteiset koulutusmaksut ovat opiskelijoille koh
tuuttoman korkeat. Kunnallisten työnantajien osallistuminen koulutusmaksuihin on hyvin
vaihtelevaaja arviolta vain kolmannes osallistuu niihin.

5. Siita huolimatta, että koulutus on taydennyskoulutusta, on KHO katsonut koulutuksesta
aiheutuneet kustannukset verotuksessa vãhennyskelvottomiksi elantomenoiksi koulutuk
sen johtaessa uuden ammattinimikkeen kayttooikeuteen. Samalla kuitenkin koulutuksen
arvolisãverottomuus on epãvarma.
Psykoterapeuttikoulutuksen aseman muuttaminen koulutusj ärj estelmässä täydennyskoulu
tuksesta erikoistumiskoulutukseksi ei muodostaisi estettä sille, ettã se toimisi valtioneuvos
ton asetuksen 1120/20 10 2a §:n tarkoittamana, Valviran ammattinimikkeen kayttooikeuden
myöntämisen edellytyksena olevana koulutuksena.
Psykoterapeuttikoulutuksen aseman muutoksen toteuttaminen

Erikoistumiskoulutuksesta sopiminen
OKM:n esityksen mukaan korkeakoulujen yhteistyossa sovittaisiin vãhintään koulutuksen nimes
tä, laajuudesta, tavoitteista ja kohderyhmasta sekä opiskelijan asiantuntemuksen osoittamistavas
ta. Psykoterapeuttikoulutus olisi monialainen erikoistumiskoulutus, joka kuuluu psykologian ja
läaketieteen (psykiatrian oppiaineet) koulutusaloille.
Valtakunnallinen yliopistoj en psykoterapeuttikoulutuskonsortio, jossa ovat edustettuina kaikki
psykologian ja lääketieteen koulutusvastuuta omaavat yliopistot (kts. Lie), voisi toimia sopija
osapuolina olevien yliopistoj en virallisten edustaj ien yhteistyön elimenä sopimusmenettelyssa j a
erikoistumiskoulutuksena toteutettavan psykoterapeuttikoulutuksen kehittymisen seuraamisessa
ja ennakoinnissa. Jo nyt konsortio on kasitellyt kaikkia esityksessa mainittuja asiakokonaisuuk
sia, mutta epavirallisen asemansa vuoksi antanut niistä vain suosituksia. Kaytannossa yliopistot
ovat toimineet näiden suositusten mukaisesti itsenäisessä päätöksenteossaan.
Psykoterapeuttikoulutusta koskevassa sopimusmenettelyssä työelämän keskeisiä edustaj ia olisi
vat STM, Kela ja julkiset terveydenhuoltopalvelujen tuottajat (sairaanhoitopiirit ja muut kunnal
liset toimijat). Sosiaali- ja terveydenhuollonjärjestämisvastuun siirtyessä tulevaisuudessa uusille
sote-alueille, olisivat nämä luontevia tyoelãmää edustavia yhteistyotahoja sopimusmenettelyssä.
STM:llã ja Kelalla on keskeinen asema palvelurakenteen ja -tarpeen arvioinnissa valtakunnalli
sesti j a alueellisesti. Sopimusmenettely mahdollistaisi koulutustarj onnan mitoittaminen vastaa
maan valtakunnallista koulutustarvetta.

4

Opintohallinnolliset asiat
Kaytannon järjestelyt opiskelijaksi ottamisessa, opintojen rekisteröimisessä, osaamisen osoitta
misessaja todistusten antamisessa ovatjo nyt psykoterapeuttikoulutuksissa hyvin pitkalle samat,
kuin OKM:n esityksessa ehdotetut. Koulutusohjelmien opetussuunnitelmat ovat asianomaisten
tiedekuntien hyvaksymät seuraten tutkintokoulutuksen opintosuunnitelmien kaytantöã. Näin ol
len koulutuksen aseman muuttaminen taydennyskoulutuksesta erikoistumiskoulutukseksi vahvis
taisi jo olemassa olevia käytäntöjä.

Taloudelliset edellytykset
Psykoterapeuttikoulutusten opiskelij akohtaiset kustaiinukset ovat tällä hetkellä 15 000 20 000
euroa. Kustannus opintopistettä kohti on 200 300 euroa. Koulutuksen aseman muuttaminen
taydennyskoulutuksesta erikoistumiskoulutukseksi ei muuttaisi kustannusvaikutusta.
-

-

Koulutusmaksun suuruuden mäarittely enimmäiseuromääränä opintopistettä kohden OKM:n
esityksen mukaan on perusteltua. Ehdotettu 80 euron enimmäismäärä kohtuullistaisi opiskelijan
koulutusmaksua merkittävästi. On kuitenkin ilmeistä, ettei erikoistumiskoulutuksen toteuttami
seksi ehdotettu yliopistojen perusrahoituksen lisääminen olisi riittävä vastaamaan koulutuksen
kustannusvaikutuksia. Sen takia olisi ensisijaisen tärkeää, ettã myös STM:n hallinnonalalta koh
dennettaisiin rahoitusta psykoterapeuttikoulutukseen. Tämã voisi toteutua esimerkiksi koulutuk
sesta sosiaali- ja terveydenhuollon tyonantajille aiheutuvien kustannusten korvaamisena EVO
rahoitusjarjestelmiin tapaan. Kela on merkittävä psykoterapiapalvelujen hankkija ja sen vuoksi
tulisi selvittää sen mahdollisuudet osallistua psykoterapeuttikoulutuksen rahoitukseen.
Ne yksittäisille opiskelijoille kohdentuvat taloudelliset helpotukset, jotka seuraisivat psykotera
peuttikoulutuksen aseman muuttamisesta täydennyskoulutuksesta erikoistumiskoulutukseksi,
tulisi voida ulottaa koskemaan myösjo nyt yliopistojenjarjestamissa psykoterapeuttikoulutuksis
sa opiskelevia henkilöitä.
Valtakunnallisen yliopistoj en psykoterapeuttikoulutuskonsortion puolesta,

Jorma Piha
lastenpsykiatrian professori
puheenjohtaj a

Jar! Wahlström
/ psykologian
professori
/ varapuheenj ohtaj
a
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