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Hyvä Suomen ACC:n akkreditointia hakevapsykoterapeutti
Hienoa, että olet päätynyt hakemaan Suomen ACC:n akkreditointia kristilliselle psykoterapiatyöllesi.
llesi.
Akkreditointihakemuksia voi lähettää Suomen ACC:lle kaksi kertaa vuodessa, 1.4. tai 1.10. mennessä.
Hakemukset käsittelee Suomen ACC:n hallituksen nimeämä akkreditointiltoimikunta.
Akkreditointitoimikunta voi halutessaan pyytää lisäselvityksiä tai kutsua hakijan suulliseen
haastatteluun. Erillinen haastattelumaksu on 50 euroa.
Hakupapereita liitteineen ei palauteta (pl. tapauskertomus), vaan Suomen ACC:n
akkreditointitoimikunta arkistoi ne mahdollista akkreditoinnin uusimista varten.
Suomen ACC:n hallitus hyväksyy akkreditoinnin akkreditointitoimikunnan esityksestä.
Akkreditointihakemukset voi lähettää sähköpostilla julkaisut@accfinland.org
tai postitse: Akkreditointiasiat / Suomen ACC ry Vesijärvenkatu 4 A 19, 15100 LAHTI
Huomioi tietoturvallisuus hakemusta lähettäessäsi.
Pääsääntöisesti hakemusten käsittely kestää kolme kuukautta. Käsittelyaikaa pidentävät mm. hakijan
haastattelu tai lisäselvitysten pyytäminen. Muistathan siis lähettää kaikki pyydetyt liitteet, niin
käsittelyyn ei tule lisäviivytyksiä.
Mikäli hakemukseesi liittyen sinulla herää kysymyksiä, voit lähettää sähköpostia osoitteeseen
julkaisut@accfinland.org
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Hakukriteerit: Suomen ACC:n akkreditoima psykoterapeutti
Akkreditointia voi hakea, kun valmistumisesta on kulunut vuosi, jona aikana hakija on tehnyt
työnohjattua terapiatyötä
. 1) Hakijalta edellytetään, että hänellä on voimassa oleva Valviran (ent. TEO) myöntämä
psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeus.
. 2) Todistus siitä, että hakija käy säännöllisesti työnohjauksessa. Hakijan on ilmoitettava
työnohjaajansa nimi sekä koulutuksellinen pätevyys.
. 3) Suositus seurakunnan tai kristillisen yhteisön työntekijältä, joka tuntee hakijan hyvin.
. 4) Hyväksyy Suomen ACC:n toiminta-ajatuksen, kristillisen arvopohjan ja etiikan sekä on ACC:n
kannattajajäsen. Hakija sitoutuu toimimaan työssään Suomen ACC:n eettisen ohjeistuksen
mukaan (ns. SAEO-dokumentti).
. 5) Hakijan on kirjoitettava omasta tämän hetkisestä terapeuttisesta työstään kuvaus ( n. 1000
sanaa). Kuvaukseen on sisällytettävä ainakin seuraavat asiat: * työn puitteet (missä
vastaanotto tapahtuu, millaisia asiakkaita, kuinka paljon asiakastyötä kuukaudessa,
asiakasturvallisuus, miten säilyttää asiakastietoja, miten työnohjaus tapahtuu) * millaiseen
ihmiskäsitykseen hakijan terapiatyö perustuu * miten kristillinen usko nivoutuu hakijan
terapeuttiseen työhön * miten em. kristillisen uskon ja terapeuttisen työn integraatioon on
päädytty (millaisia kristillisiä koulutuksia hakija on käynyt, mistä tarve uskon ja terapian
yhdistämisestä on noussut yms.)
.

Lisäksi hakijavoi kertoa ammattitaidon ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi suoritetuista
täydennyskoulutuksista.

.
.
. 6) Yksi (1) tapauskertomus (2000-3000 sanaa) hakemusta edeltävien kolmen työvuoden ajalta.

Tapauskertomuksessa kiinnitetään huomiota terapiaprosessiin, terapiasuhteeseen ja
integroinnin toteutumiseen työskentelyssä.
Tapausselostuksessa voit kuvata, miksi olet valinnut juuri tämän asiakkaan kertomuksen,
asiakkaan terapiaan hakeutumisen syy, millaiset työskentelyn tavoitteet määrittelitte,
asiakkaan tilanne (historia) lyhyesti, kuvaus terapiasuhteesta- ja prosessista, käyttämäsi
interventiot ja niiden perustelut ja vaikutus asiakkaaseen, käyttämäsi työtavat, mihin tarvitsit
työnohjausta, millaista sinulla oli istuntojen päättyessä, miten hengellisyys integroitui tähän
sielunhoitoterapiaan, miten valmistauduitte terapiaprosessin päättämiseen, mitä muutoksia
asiakkaassa tapahtui terapian kuluessa, mitkä olivat sinun haasteesi ja onnistumisesi tässä
terapiaprosessissa.
.
. 7) Kuitti maksetusta akkreditointimaksusta. akkreditointimaksu on 90 euroa ja se maksetaan
Suomen ACC:n tilille Nordea FI 4710323000539225, viite 9001.

Akkreditoinnin jälkeen
Yksilökriteerit psykoterapeuteille 10.9.2012 Suomen ACC ry, versio 1.3
Kun psykoterapeutti on Suomen ACC:n akkreditoima, avautuu hänelle seuraavanlaisia
akkreditointiin liittyviä etuja ja velvollisuuksia:
. 1) mahdollisuus hakea Suomen ACC:n varsinaista (henkilö)jäsenyyttä
. 2) akkreditoitu koulutus tai henkilö lisätään Suomen ACC:n kotisivuillan ylläpitämään rekisteriin.
Rekisteriin voidaan liittää akkreditoidun kuva ja yhteystiedot.
. 3) oikeus käyttää Suomen ACC:n akkreditointinimikettä
. 4) velvollisuus kertoa asiakkailleen Suomen ACC:n etiikasta ja

valituskäytäntömahdollisuudesta

. 5) huolehtia omasta työnohjauksestaan seuraavasti:
*työnohjaus on välttämätön akkreditoidulle psykoterapeuteille *minimimäärä
työnohjaukselle on 45 minuuttia omien asiakastapausten käsittelyä kuukaudessa tai niin, että
työohjauksen suhde asiakastunteihin on 1/8. *akkreditoidun psykoterapeutin täytyy
toisaalta osata itse tunnistaa työnohjauksen tarve ja huomioida mm. seuraavat seikat: kuinka
alkuvaiheessa hän on työssään, haastavat asiakastapaukset, sekä osaamisensa rajat.

Akkreditoinnin uusiminen
Akkreditointi on voimassa viisi vuotta, jonka jälkeen se on vahvistettava uudelleen. Myös
uudelleenarviointiin liittyy akkreditointimaksu.

