
Asia: Lausunto psykoterapiakoulutustyöryhmän muistiosta

Terveydenhuollon psykologit ry on tutustunut psykoterapiakoulutustyöryhmän muistioon ja tuo

esiin lausuntonaan seuraavaa.

Psykoterapiakoulutustyöryhmä on tehnyt varsin laajan ja perusteellisen taustaselvityksen

psykoterapiakoulutuksen nykyisestä tilanteesta. Tässä selvityksessä erityisesti on kiinnitetty

huomiota huomattavaan mielenterveyshäiriöiden kasvuun. Myös psykoterapiakoulutusten määrä on

noussut, mutta ei kysyntää vastaavasti.  Psykoterapian hyödyt ja vaikuttavuus on todettu sekä

psykoterapian mahdollisuus lievittää inhimillistä kärsimystä sekä lisätä itsetuntemusta, edesauttaa

toimintakyvyn lisäämistä ja itsenäistä selviytymistä.

Katsomme, että on suuriarvoista, että psykoterapiakoulutusten kohdalla pyritään yhtenäistämään

koulutuskäytäntöjä, laatimaan laatukriteerejä koulutuksille ja tutkimaan psykoterapiaa

hoitomuotona. Lisäksi tavoitteet kattavasta alueellisuudesta, ruotsinkielisen koulutuksen

mahdollisuudesta sekä valtion tukemasta koulutuksesta ovat kannatettavia. Asiantuntijatyöryhmän

tarpeellisuus on erityisesti siirtymävaiheessa erittäin tärkeä.

Koulutuksen jakautuminen sekä psykoterapian erikoistumistutkintoon että yliopistollisiin

erikoistumiseen liittyviin jatkotutkintoihin kuvastaa nykytilannetta, mikä muistion mukaan tulee

jatkumaan. Työryhmä painottaa monitieteisyyttä ja moniammatillisuutta sekä  edellyttää yhteistyötä

koulutusta järjestävien tahojen kesken. Jäämme kysymään, mitä moniammatillisuus

koulutusryhmien muodostamisessa tarkoittaa käytännössä. Moniammatillisuuden tavoite

ammattiryhmien työskentelyn lähentäjänä ja yhteisen tieto- ja kokemuspohjan synnyttäjänä on

tunnustettu. Sen muuttuminen kiintiöperiaatteiksi tai ammattirajojen korostumiseksi ei ole suotavaa.

Opetuksen suhteen monitieteisyys ja moniammatillisuus on erittäin tärkeää,  jotta laaja tietämys

mielenterveysalan teoreettisista lähtökohdista ja käytännöistä tulee tutuksi.

Psykoterapiakoulutukseen valitsemiskriteerin suhteen katsomme, että kolmen vuoden

työkokemuksen vaatimus sekä soveltuvuuden arviointi ovat kannatettavia. Arviointitavasta ei

muistiossa ole mainintaa. Toivomme, että tähän kiinnitetään erityistä huomiota jatkossa, niin että

arviointikäytännöt valintatilanteessa yhtenäistyvät eri koulutusten kesken ja että arvioinnin

subjektiivisuutta pyritään vähentämään.

Psykoterapeuttien  koulutusmäärät ovat mielestämme varsin suuret, vaikka jakaantuvatkin maan eri

puolille. Esitämme huolemme kouluttajaresurssien riittävyydestä ottaen huomioon, että kymmenen

vuoden sisällä tulee tapahtumaan  kouluttajien huomattavaa eläkkeelle siirtymistä.

Psykoterapiakoulutuksen sisältöön ehdotuksessa liittyy monia kannatettavia seikkoja: koulutuksen

kaksitasoisuus, tuntimäärien yhdenmukaistaminen eri koulutusten kesken, opinnäytetyön tekeminen

sekä  kahden työnohjaajan antama työnohjaus.



Koulutusterapian osuutta jäimme miettimään sekä kouluttajakoulutuksen että

psykoterapeuttikoulutuksen osalta. Kysymmekin, voisiko koulutuspsykoterapian määrä olla

suurempi psykoterapeuttikoulutuksessa ja toisaalta vähäisempi taas kouluttajatasolla?

Opinnäytetyö on kannatettava ajatus ja toivomme, että sen tieteelliset tasovaatimukset

yhdenmukaistetaan, mutta vältetään tieteellisten ylivaatimusten syntymistä.

On tärkeää,  että koulutuksessaan tulevat psykoterapeutit saavat laajalti ja monipuolista tietoa

psykoterapia-alueen eri sektoreista ja eri suuntauksista sekä vakuutuslainsäädännöstä. Tämä luo

vankkaa pohjaa syventymiselle valittuun omaan psykoterapiasuuntaukseen.

Psykoterapiavalmiuksien opettamista kaksivuotisessa koulutuksessa kannatamme lämpimästi, kuten

myös sitä, että psykoterapeuttien täydennyskoulutuksesta huolehditaan monipuolisesti.

Psykoterapiakoulutustyöryhmä on myös esittänyt kaksi yleistä kannanottoa: psykoterapeutin

ammattitaidon hyödyntäminen käytännön asiakas- ja potilastyössä sekä psykoterapiakoulutuksen

järjestäjien tiivis yhteistyö suunnittelussa ja toteutuksessa. Kannatamme lämpimästi niitä molempia.

On hyvin tärkeää pystyä käyttämään hankittua psykoterapeutin koulutusta mielenterveystyössä eli

pystyä tekemään psykoterapiaa julkisen sektorin virassa tai toimessa. Tämä toivottavasti tarkoittaa

myös erityisten psykoterapeutin virkojen ja toimien luomista julkiseen terveydenhuoltoon.

Olemme huolissamme, millä tavalla eri terapiasuuntausten tasapainottuminen tapahtuu sekä

alueellisesti että ajallisesti. Vai jääkö erilaisten psykoterapiakoulutusten ( esim. lapsi - ja

nuorisopsykoterapia, ryhmäpsykoterapia ) koulutustarpeen arviointi ja luominen kysynnän ja

tarjonnan lakien varaan?
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