
 
 

HAKEMUS 
PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUSOHJELMAN 

ENNAKKOARVIOINTI 
 
 

                   Dnro _____________________________(Valvira täyttää) 
 
                           Saapumispvm______________________(Valvira täyttää) 
 
 
 
Koulutuksen nimi: _______________________________________________________________________ 
 
ET                   yksiosainen VET-koulutus               kaksiosaisen koulutuksen VET-osuus  
                                                
Koulutuksen johtaja/koulutusyhteisö: ________________________________________________________ 
 
Koulutusyhteisö aloittanut koulutustoiminnan vuonna : ___________ 
 
Suunniteltu koulutuksen ajankohta: _____.20_____ - _____.20_____ (kk/v) 
 
Onko koulutusyhteisön järjestämistä vastaavista koulutuksista Valviran hyväksymiä psykoterapeutteja:  
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Lisätietoja: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onko koulutusyhteisöllä 
 
 

 Koulutustoimikunta, jäsenet: 
 
 

 Eettinen toimikunta, jäsenet: 
 
 

 Koulutusyhteisö pitää luetteloa opiskelijoista ja opintosuorituksista 
 
 
 
Kouluttajaluettelo 
VET-pääkouluttajat /terapiasuuntaus  

 

 



Lisäkouluttajat ja asiantuntijat/ koulutus ja teoriasuuntaus  

 
Koulutettavien valintaperusteet (kuten peruskoulutus, työkokemus, soveltuvuuden arviointi) ja 
koulutukseen otettavien kokonaismäärä 

 
Koulutusohjelman kokonaistyöpanos _____________ op 
 
TEORIA: 
Teoria- ja menetelmäopinnot 
 
Koulutuksen teoreettinen viitekehys: _______________________________________________________ 
 
____ t ____ op Teoriaseminaareja (keskusteleva opetus) ja kliinisiä seminaareja (potilastapauksia)  
                             Perinteistä luento-opetusta max kriteereissä mainitut tuntimäärät        _____ t 
 
 - sisältää opetukseen välitöntä valmistautumisaikaa                       _____ t 
 
____ t ____ op Muu teoria- ja menetelmäopetus 
 
 - sisältää kirjallisuuden, välitehtävät, koulutukseen liittyvän opiskelun, opinnäytetyön 
 
_________ s. Kirjallisuuden sivumäärä koulutuksessa 
 
 
Omakohtainen psykoterapia 
 
_____ t _____ op 
 
Suunniteltu ajankohta suhteessa teoriaopiskeluun: _____________________________________________ 
 
Saman psykoterapiasuuntauksen koulutuspsykoterapeuttien VET-pätevyys terveydenhuollon 
ammattihenkilöiden keskusrekisterissä.    Kyllä      Ei  Jos ei, perustelut  
 
 
 
 



 
Työnohjaus: 
 
_____ t _____ op Varsinaiset työnohjaustunnit 
 
_____ t _____ op Valmistautuminen työnohjaukseen 
 
 
Työnohjauksen toteuttamistapa (metodi / yksilö / ryhmä / ryhmäkoko) 
 
 
 
 
Saman psykoterapiasuuntauksen työnohjaajien VET-pätevyys terveydenhuollon 
ammattihenkilöiden keskusrekisterissä.    Kyllä     Ei  Jos ei, perustelut  

 
Psykoterapeuttien potilastyö 
Koulutuksen aikana ei lasketa opintopisteisiin 
 
_____ t _____ op 
 
 
 
Mahdolliset lisätiedot erillisellä liitteellä. 
 
 
LIITTEET: Yksityiskohtainen koulutusohjelma 
 
 
Allekirjoitus 
Paikka ja aika 
 
 
 
 
Kouluttajayhteisön edustajan allekirjoitus, asema ja nimenselvennys. 
Osoite, puhelin ja sähköpostiosoite. 
 

 
Päätös (myös kielteinen) on maksullinen. Valtion maksuperustelain mukaan, jos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja 
valvontavirastolle toimitettu hakemus peruutetaan tai muuten raukeaa ennen kuin asia on käsitelty, käsittelymaksu 
on puolet siitä maksusta, joka hakijalta olisi muutoin peritty. 
 
Tulostettu ja allekirjoitettu hakemus liitteineen lähetetään postitse osoitteella: 
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto 
PL 210 
00531 Helsinki 
 
 
Valvira PL 210, 00531 Helsinki Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki Puhelin (09) 772 920 kirjaamo@valvira.fi 
Sosiaali- ja terveysalan  Faksi (09) 7729 2138 www.valvira.fi 
lupa- ja valvontavirasto 
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