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Kliinisen neuropsykologian erikoistumislautakunnan muotoiluohje koskien VET- ja/tai TOHJ -

pätevyyksien hakemuksia  

 

 

Tämä on muotoiluohje hakemuksen laatimiseen. Kelan kriteerit ja TOHJ-pätevyyskriteerit löytyvät 

http://neuropsykologia.fi/fi/erikoistumislautakunta. 

A) Etusivu 

a. Mitä haet (VET, TOHJ) 

i. Jos haet TOHJ-pätevyyttä, saako nimesi julkaista verkkosivuilla vai ei 

(http://neuropsykologia.fi/files/tohj-lista-snpyn-verkkosivuille-3-6-2020.pdf) 

b. Yhteystietosi 

i. Puhelinnumero ja sähköpostiosoite mahdollisia tarkennuksia varten 

ii. Kelan luetteloon ilmoittamista ja todistuksen postitusta varten koti- ja 

työpostiosoitteet 

c. Yhteenveto siitä, paljonko työkokemusta ja neuropsykologian alan työnohjausta on 

kertynyt 

i. Työkokemus: valmistumisen jälkeinen kliinisen työn kokemus, mistä 

neuropsykologisen työkokemuksen osuus eriteltynä (kts. esimerkki seuraavalla 

sivulla).  

ii. Työnohjaus: ainoastaan neuropsykologian alan työnohjaus, erikoistumislautakunnan 

hyväksymän työnohjaajan antamana  

B) Kuvaus kriteerien täyttymisestä (tutkinto, työkokemus, työnohjaus) ja viittaus hakemuksen 

liitteisiin, joista ne voidaan todentaa 

a. Neuropsykologian erikoispsykologian tutkintotodistus (mieluiten todistuksen liitteenä 

tulevan opintorekisteriotteen kanssa); (esim. liitteet A ja B) 

b. Työhistoria, kuvaus neuropsykologisen työn osuudesta, valmiiksi laskettu kertynyt 

työkokemus. Muunna mahdolliset osa-aikaisuudet kokotyöajaksi, kts. esimerkki seuraavalla 

sivulla. Liitteiksi työtodistukset (esim. liitteet C-G) 

i. Jos olet ammatinharjoittaja, ja sinun on vaikea saada työtodistusta, josta työmäärä 

voidaan tarkasti todentaa, ota yhteys erikoistumislautakunnan sihteeriin. 

c. Työnohjauksen tarkat päivämäärät ja tuntimäärät sekä työnohjaajan nimi tunnistettavassa 

muodossa (työnohjaajan pätevyyden tarkistamiseksi) (esim. liitteet B ja H-K) 

i. Huom! Työnohjaajapätevyyttä haettaessa vaaditaan koulutuksen sisältämän 90 

työnohjaustunnin lisäksi 30 tuntia työnohjausta, joka on hankittu kliinisen 

neuropsykologian erikoistumiskoulutuksen jälkeen.  

ii. Työnohjauspätevyyttä hakevan tulee osoittaa, että nämä +30 työnohjaustuntia on 

hankittu erikoistumiskoulutuksesta valmistumisen jälkeen. 

  

Kliinisen neuropsykologian erikoistumislautakunnan muotoiluohje koskien hakemuksia Kelan 

vaativan erityistason (VET) kuntouttajarekisteriin ja/tai työnohjaus (TOHJ) -

pätevyyshakemuksia 
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MALLI ETUSIVUSTA 

 

Hakemus Kelan neuropsykologisten kuntoutuspalvelujen tuottajarekisteriin: vaativa erityistaso (VET) 

sekä neuropsykologian kouluttaja/työnohjaajapätevyyttä (TOHJ) varten 

Haen tällä hakemuksella sekä VET- että TOHJ-pätevyyttä. Jos hakemukseni hyväksytään, nimeni saa 

julkaista SNPY:n verkkosivuilla. 

 

Piia Psykologi 

piia.psykologi@sähköposti.fi 

040 123 4567 

 

kotiosoite:   työosoite: 

Psykologipolku 15  Psykologipalvelu Piia Psykologi 

00000 Paikkakunta  Psykologiraitti 7 A 17 

   00000 Paikkakunta 

 

Kliinistä psykologin työkokemusta on kertynyt 9 v 8 kk, mistä kliinisen neuropsykologian kokemusta 6 v 4 

kk. Soveltuvaa työnohjausta on kertynyt tutkintoon sisältyvän 90 h lisäksi yhteensä 34,5 h eli yhteensä 124,5 

h. 

  

MALLI ETUSIVUN MUOTOILUSTA 
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MALLI HAKEMUKSESTA 

KUVAUS KRITEERIEN TÄYTTYMISESTÄ 

A) Neuropsykologian erikoispsykologin tutkinto 

Olen valmistunut neuropsykologian erikoispsykologiksi 17.5.2017 (liite A). Mukana on myös 

opintorekisteriote (liite B). 

 

B) Kertynyt työkokemus 

a. Perheneuvola Esimerkkinen 5.5.2005 – 31.10.2008; kliinistä työkokemusta yhteensä 3 v 4 

kk, neuropsykologisen työn osuus 1 v 8 kk.  

 

Liitteet C ja D; työtodistus ja palvelusuhdetodistus Perheneuvola Esimerkkinen 

 

Tarkka erittely:  

 5.5.2005 – 31.12.2007 

100 % työaika ja neuropsykologisen työn osuus 50 %. Kliinistä työkokemusta 2 v 8 kk, 

neuropsykologisen työn osuus 1 v 4 kk. 

1.1.2008 – 31.10.2008 

80 % työaika ja neuropsykologisen työn osuus 50 %. Kokotyöajaksi muunnettuna kliinistä 

työkokemusta 8 kk, neuropsykologisen työn osuus 4 kk. 

 

b. Esimerkkisen sairaala, lastenneurologian poliklinikka ja lastenneurologian osasto 

3.11.2008 – ; kertynyt kliininen työkokemus yhteensä 6 v 4 kk, neuropsykologisen työn 

osuus 6 v 4 kk.  

 

Liitteet E-F; työtodistukset ja liite G; palvelusuhdetodistus Esimerkkisen sairaala 

 

Tarkka erittely: 

     - 3.11.2008 – 14.11.2008, 100 % työaika 0,5 kk 

     - 17.11.2008 – 28.11.2008, 100 % työaika 0,5 kk 

     - 1.12.2008 – 2.1.2009, 50 % työaika (poliklinikka), kokotyöajaksi muunnettuna 0,5 kk 

     - 1.12.2008 – 2.1.2009 50 % työaika (osasto), kokotyöajaksi muunnettuna 0,5 kk 

     - 19.1.2009 – 30.6.2009, 50 % työaika, kokotyöajaksi muunnettuna 2,7 kk 

     - 1.7.2009 – 31.12.2009, 100 % työaika 6 kk 

…. (jne.) 

 

C) Kertynyt neuropsykologian alan työnohjaus 

 

- Erikoispsykologikoulutukseen kuulunut työnohjaus 90 tuntia, hyväksiluettu päivämäärällä 3.1.2017 

(liite B) 

- Yksilötyönohjaus Neea Nepsynen, 15.8.2017 – 16.10.2017, yhteensä 5 h (liite H) 

- Ryhmätyönohjaus Esko Esimerkki, 6.11.2017 – 17.8.2018, yksilötyönohjaukseksi muutettuna 

yhteensä 12,5 h (liite I) 

- Yksilötyönohjaus Outi Ohjaaja, 3.9.2018 ja 15.11.2018, yhteensä 4 h (liite J) 

- Ryhmätyönohjaus Outi Ohjaaja, 15.1.2019 – 17.9.2019, yksilötyönohjaukseksi muutettuna yhteensä 

9 h (liite K) 

MALLI HAKEMUKSEN MUOTOILUSTA 


