13.3.2006
Vähimmäisvaatimukset todistuksen sisällöksi
1.

Koulutuksen suorittaneen henkilön nimi ja sosiaaliturvatunnus

2.

Koulutuksen suorittaneen henkilön perustutkinto (esim. psykologian
maisteri)

3.

Minkä psykoterapiasuuntauksen mukaan ja minkä tasoisena koulutus on
suoritettu

4.

Koulutuksen alkamis- ja päättymispäivämäärä
- teoriaosuuden alkamis- ja päättymispäivämäärä
- todistuksen allekirjoituspäivämäärä on se, jolloin koulutus on kokonaan
suoritettu (eli myös työnohjaus, oma psykoterapia ja opinnäytetyö)

5.
6.

7.

Koulutuksesta vastaavan koulutusyhteisön nimi ja yhteystiedot
Todistuksen antamispäivämäärä, allekirjoitukset ja nimenselvennykset
- todistus annetaan ja allekirjoitetaan, kun koko koulutus on loppuun
suoritettu
Koulutuksen järjestävän yhteisön leima

(esim. mallit liitteenä)
Todistuksen lisäksi TEOlle on toimitettava seuraavat tiedot
Hakijan todistuksen liitteenä olevassa opintosuoritusrekisterissä:
1.

Opiskelijan suorittaman teoriakoulutuksen erittely tuntimäärineen ja
ajankohtineen.

2.

Opiskelijan suorittaman psykoterapeuttisen potilastyön määrä sekä
missä se on suoritettu

3.

Opiskelijan saaman työnohjauksen toteutusmuoto, suuntaus ja määrä
tunteina sekä ajoittuminen. Työnohjaajien nimet, koulutus ja
psykoterapiakoulutuksen suuntaus ja taso ja onko TEOn rekisterissä
(voivat ilmetä myös koulutusohjelmassa tai olla erilliset työnohjaajien
antamat todistukset)

4.

Opiskelijan saaman koulutuspsykoterapian toteutusmuoto, suuntaus ja
määrä tunteina sekä ajoittuminen. Psykoterapeuttien nimet, koulutus ja
psykoterapiakoulutuksen osalta suuntaus ja taso ja onko TEOn
rekisterissä (voivat ilmetä myös koulutusohjelmassa tai olla erilliset
psykoterapeuttien antamat todistukset)

5.

Opiskelijan laatiman opinnäytetyön nimi

6.

Koulutuksen johtajan ja vastuukouluttajien nimet, koulutus ja
psykoterapiakoulutuksen osalta suuntaus ja taso ja onko TEOn
rekisterissä sekä yhteystiedot

7.

Koulutustoimikunnan ja eettisen toimikunnan puheenjohtajien nimet ja
yhteystiedot.

Yksilöity koulutusohjelma
Oikeusturvakeskus pyytää ensimmäisen hakija kautta kouluttajalta ko. koulutuksen
yksilöidyn toteutuneen koulutusohjelman, jonka liitteenä tulee olla koulutuksen
kirjallisuusluettelo ja opiskelijaluettelo.
esim. 1. (minimivaatimukset)

TODISTUS

Psykologian maisteri

Nimi Niminen (010150-0000)

on suorittanut Psykoterapian koulutusyhteisön järjestämän
erityistason psykodynaamisen yksilöpsykoterapiakoulutuksen
05.01.2002 – 3.3.2005.

Helsingissä

Leena Leenanen

03.12.2005

Matti Mattinen

koulutuksen johtaja
psykoanalyytikko (VET)

koulutussuunnittelija
psykoanalyytikko (VET)

PSYKOTERAPIAN KOULUTUSYHTEISÖ
Terapiakatu 5 00180 Helsinki
Puh. 09-00000000, koulutus@terapia.fi

LEIMA
esim. 2. (minimivaatimukset)

TODISTUS

Sosionomi-AMK

Nimi Niminen (010150-0000)

on suorittanut Perheterapian koulutusyhteisön järjestämän
erityistason perheterapiakoulutuksen 05.01.2002 – 3.3.2005.

Helsingissä

Liisa Liinanen
koulutuksen johtaja

03.03.2005

Martti Marttinen
koulutussuunnittelija

perheterapeutti (VET)

perheterapeutti (VET)

PERHETERAPIAN KOULUTUSYHTEISÖ
Terapiakatu 5 00180 Helsinki
Puh. 09-00000000, koulutus@perheterapia.fi

LEIMA

