INFORMAATIOTA ERIKOISPSYKOLOGIKOULUTUKSISTA

ERIKOISPSYKOLOGIKOULUTUS ERIKOISTUMISKOULUTUKSENA
Erikoispsykologikoulutukset toteutetaan nykyisin ei-tutkintoon johtavina maksullisina
erikoistumiskoulutuksina. Erikoistumiskoulutuksella vahvistetaan työelämässä toimivien
korkeakoulutettujen ammatillista kehittymistä ja erityiskompetensseja.
Erikoistumiskoulutuksena voidaan järjestää̈ koulutus, jonka laajuudesta, tavoitteista,
kohderyhmästä ja opiskelijan asiantuntemuksen osoittamisesta on sovittu yliopistojen tai
ammattikorkeakoulujen keskinäisessä yhteistyössä yhdessä työ- ja elinkeinoelämän edustajien
kanssa. Erikoistumiskoulutukset nojaavat vahvaan tutkimukselliseen ja tieteelliseen pohjaan ja
niitä järjestävät vain yliopistot ja korkeakoulut.
Koulutuksen järjestää yliopistojen psykologian oppiaineiden ja laitosten muodostama
yliopistoverkosto Psykonet. Erikoispsykologikoulutus uudistui vuonna 2016 lakimuutoksen myötä.
Koulutus tuottaa Yliopistolain (1172/2014) 7 c §:n ja erikoistumiskoulutusta koskevan asetuksen
(1439/2014) mukaisen pätevyyden toimia vaativissa asiantuntijatehtävissä psykologian
erikoisaloilla. Erikoispsykologikoulutuksista on kullakin erikoisalalla laadittu jäsenyliopistojen
rehtoreiden allekirjoittama sopimus (VNA 1439/ 2014 20 c §).
Erikoispsykologikoulutusta järjestetään nykyisin erikoistumiskoulutuksena seuraavilla erikoisaloilla
(suluissa koulutuksen vastuuyliopisto), klikkaamalla alaa pääset opintooppaaseen:







Kliininen mielenterveyspsykologia (Helsingin yliopisto)
Lapset ja nuoret (Turun yliopisto ja Åbo Akademi)
Neuropsykologia (Helsingin yliopisto)
Psykoterapia (Jyväskylän yliopisto)
Terveyspsykologia (Itä-Suomen yliopisto)
Työ- ja organisaatiopsykologia (Tampereen yliopisto)

Erikoispsykologikoulutukset ovat laajuudeltaan 70 opintopistettä ja ne voidaan suorittaa 3
vuodessa työn ohessa. Uudistuneet koulutukset eivät enää johda lisensiaatin tutkintoon.
Koulutukset ovat maksullisia, ja niiden hinta on 120 € / opintopiste.

ERIKOISPSYKOLOGIN KOULUTUKSESTA ANNETTAVAT TODISTUKSET JA NIIDEN OSOITTAMA PÄTEVYYS
Erikoispsykologin erikoistumiskoulutuksen järjestävä yliopisto myöntää koulutuksen hyväksytysti
suorittaneelle opiskelijalle todistuksen. Todistuksesta käy ilmi asianomainen erikoisala. Kaikkien
yliopistojen antamat todistukset ovat sisällöltään yhdenmukaiset.
Neuropsykologian erikoispsykologikoulutuksen perusteella voi hakea oikeutta Kelan tukemien
neuropsykologisten palvelujen tuottamiseen.

Lasten ja nuorten erikoispsykologin koulutus antaa pätevyyden sosiaalihuollon ammatillisen
henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/ 05) 9 §:n ja asetuksen (608/ 05) 2 §:n
tarkoittamiin kasvatus- ja perheneuvonnan erityistyöntekijän tehtäviin.
Työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologikoulutus antaa työterveyshuollon psykologin
pätevyyden. Myös terveyspsykologian erikoisalan opiskelijat voivat valinnaisina opintoina käydä
myös nämä pätevöittävät opinnot (ks. tarkemmin erikoisalojen omista opinto-oppaista)

ERIKOISPSYKOLOGIKOULUTUKSEEN HAKEMINEN
Erikoispsykologikoulutukset alkavat kahden–neljän vuoden välein. Hausta ilmoitetaan Psykologilehdessä̈, Psykonetin internet-sivuilla osoitteessa www.psykonet.fi sekä psykologian oppiaineiden
sekä tiedekuntien tiedotuskanavissa sekä vastuuyliopistojen kautta. Koulutukseen haetaan
(erikoisalan omalla) sähköisellä hakulomakkeella. Lisätietoja eri alojen koulutuksesta, alkamisesta
ja hakumenettelyistä saa yliopistojen Psykonetin koordinaattorilta sekä̈ erikoisalojen sihteereiltä.
Seuraava haku on 7.1.2019-25.1.2019 kaikkiin muihin paitsi ei psykoterapian alan
erikoispsykologikoulutuksiin. Hakukriteerit, tarkat hakuohjeet ja lisätiedot julkaistaan Psykonetin
verkkosivuilla www.psykonet.fi
Lisätietoja yleisistä asioista koordinaattori Tanja Sarlin, Psykonet, Turun yliopisto, p.0407679358,
tanja.sarlin@utu.fi

OPISKELIJAVALINTA
Valintakriteerit vaihtelevat erikoisaloittain. Yleisesti pohjakoulutuksena edellytetään psykologian
maisterin tai sitä vastaavaa tutkintoa, joka oikeuttaa psykologin ammatin harjoittamiseen, sekä
mahdollisuutta työskennellä̈ erikoisalaan liittyvissä tehtävissä koulutuksen aikana. Työ- ja
organisaatio- ja terveyspsykologian 30 opintopisteen erikoistumisopintojen moduuliin ovat
kelpoisia hakijat, joilla on joku muu soveltuva ylempi korkeakoulututkinto (esim.hallintotieteistä,
taloustieteistä, sosiaalipsykologiasta, tai kasvatustieteistä) ja jotka voivat hyödyntää koulutusta
työssään.
Valinnassa voidaan kiinnittää huomiota myös hakijan oman orientaation syvyyteen: missä määrin
hän on jo hankkinut psykologian alan täydennyskoulutusta ja kuinka se näkyy hänen
toiminnassaan esimerkiksi kirjoituksina, esitelminä tai julkaisuina. Useilla erikoisaloilla edellytetään
lisäksi jo kertynyttä työkokemusta laillistettuna psykologina. Opiskelijat valitaan hakemusten ja
mahdollisten haastatteluiden perusteella. Sisäänottomäärä vaihtelee erikoisaloittain ja vuosittain.
Lisätietoja löydät erikoisalojen opinto-oppaista ja alojen vastuuopettajilta sekä yliopistojen
nettisivuilta. Katso täältä www.psykonet.fi.
Mikäli hakija on tyytymätön opiskelijavalinnan tulokseen, hän tai hänen valtuuttamansa henkilö
voi osoittaa perustellun, kirjallisen oikaisupyynnön erikoisalan vastuuyliopistolle 14 päivän
kuluessa valinnan tuloksen julkistamisesta. Tarkemmat tiedot yliopistojen omilta sivuilta.

ERIKOISTUMISKOULUTUKSEN OPISKELIJAKSI ILMOITTAUTUMINEN
Kunkin yliopiston asianomainen tiedekunta tai tieteenalayksikkö hyväksyy opiskelijat. Saatuaan
tiedekunnan tai tieteenalayksikön ilmoituksen valituksi tulemisesta opiskelijan tulee ilmoittautua
erikoistumiskoulutuksen opiskelijaksi asianomaiseen yliopistoon. Seikkaperäiset ohjeet
ilmoittautumisesta ja muista opintoihin liittyvistä käytänteistä (mm. opintomaksut,
tietojärjestelmäpalvelut) lähetetään koulutukseen valituille.

KOULUTUSJÄRJESTELYT JA KURSSIKALENTERI
Koulutukseen liittyvien kurssien ja muiden opetustapahtumien yksityiskohtaiset aikataulut ja muu
informaatio julkaistaan Psykonetin Internet-sivuilta löytyvässä kurssikalenterissa osoitteessa
http://www.psykonet.fi/Erikoispsykologikoulutus/kurssikalenteri

Kaikkien erikoisalojen yhteistyönä toteutetaan puolivuosittain Erikoispsykologi asiantuntijana seminaari, joka antaa valmiuksia sellaisissa kaikille erikoistuville tarpeellisissa ammatillisissa
taidoissa, joihin perustutkinto eikä̈ myöskään oman erikoisalan opinnot tai oma ammattikäytäntö
työpaikkakoulutuksineen anna riittäviä̈ valmiuksia. Seminaarien teemat ja järjestämispaikkakunnat
vaihtelevat (mm. kouluttajana toimiminen, tiedottaminen, oikeuspsykologia ja työnohjaus). Myös
nämä seminaarit ilmoitetaan Psykonetin kurssikalenterissa.
Opetus on monimuotoista sisältäen kontaktiopetusta, verkkotyöskentelyä yksin ja ryhmissä sekä
yliopistojen välistä virtuaaliopetusta. Opetusmuodot voivat vaihdella paitsi erikoisaloittain myös
kursseittain ja ne on esitelty tarkemmin kunkin erikoisalan opintovaatimuksissa.
Aloitusseminaarissa käydään läpi opetusmuodot ja opiskelukäytänteet erikoisaloittain.
Opintojensa alussa opiskelija voi laatia yhdessä erikoisalan vastaavien opettajien kanssa
henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HPS).

ERIKOISPSYKOLOGIKOULUTUKSEN OPINTOREKISTERIT
Erikoistumiskoulutusta suorittamaan hyväksytyt opiskelijat kirjataan asianomaisen yliopiston
opintorekisteriin. Opiskelija voi saada ajantasaiset tiedot opintojen etenemisestä̈ ja suorituksistaan
yliopistonsa erikoisalasihteeriltä / hallintohenkilökunnalta .

ERIKOISPSYKOLOGIKOULUTUKSEN KUSTANNUKSET
Erikoispsykologikoulutus on maksullinen erikoistumiskoulutus (VNA 2009/ 1082 2 §). Yliopistot
perivät niistä 120 euroa opintopisteeltä. Koko erikoispsykologikoulutuksen hinta on siis 8400
euroa. Summan voi maksaa 1, 3 tai 6 erässä ja sen voi maksaa joko opiskelija itse, hänen
työnantajansa tai molemmat yhdessä. Maksukäytännöistä sovitaan oman yliopiston kanssa.
Suppeammat erikoistumiskoulutukset (30-40 op) työ- ja organisaatiopsykologian ja
terveyspsykologian erikoisaloilla maksavat niin ikään 120 euroa per opintopiste.

ERIKOISPSYKOLOGIKOULUTUKSEN ORGANISAATIO
Psykonet on psykologian koulutusalalla toimiva yliopistoverkosto, jonka muodostavat Helsingin,
Itä-Suomen, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistojen sekä Åbo Akademin psykologian laitokset

ja oppiaineryhmät. Verkosto on toiminut koulutusalan katto-organisaationa vuodesta 1989.
Verkostoa koordinoi Turun yliopisto.
Erikoispsykologikoulutuksista on kullakin erikoisalalla laadittu jäsenyliopistojen rehtoreiden
allekirjoittama sopimus (VNA 1439/ 2014 20 c §). Erikoispsykologikoulutuksia organisoi yllä
kuvatun työnjaon mukaisesti kunkin Psykonet-yliopistoverkoston jäsenyliopisto. Verkoston ylin
johto on Psykonetin johtokunnalla, jonka alaisuudessa toimiva erikoispsykologikoulutuksen
yhteistyöryhmä koordinoi koulutusten järjestämistä. Yhteistyöryhmä koostuu erikoisalaryhmien
puheenjohtajista ja eräistä muista asiantuntijoista.
Kullakin erikoisalalla toimii valtakunnallinen ohjausryhmä, jonka tehtävänä̈ on suunnitella ja ohjata
erikoisalan koulutusta. Ohjausryhmien jäsenet edustavat asianomaista erikoisalaa, kutakin
psykologian oppiainetta, opiskelijoita ja ammattikenttää. Ohjausryhmien sihteerit antavat
tarkempaa informaatiota kultakin erikoisalalta.

