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Yleistä
Yliopistojen erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettaviksi tarkoitettuja, jo
työelämässä toimineille suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä koulutuksia, joiden
tavoitteena on tuottaa osaamista sellaisilla asiantuntijuuden aloilla, joilla ei ole markkinaehtoisesti toteutettua
koulutustarjontaa (Yliopistolaki 558/2009 7 c § ja Laki yliopistolain muuttamisesta 1172/2014 7 a §).

Neuropsykologian erikoispsykologikoulutuksen suorittanut kykenee toimimaan vaativissa kliinisen
neuropsykologian alan asiantuntijatehtävissä työyhteisössään ja laajemmin yhteiskunnan tasolla. Koulutuksen
suorittanut hallitsee alansa asiantuntijaroolin edellyttämän tieteellis-ammatillisen erikoisosaamisen kliinisessä
neuropsykologiassa sekä sen yhteydet lähitieteisiin ja toimintaympäristöihin; kykenee soveltamaan
neuropsykologisia tietosisältöjä muuttuvan yhteiskunnan tuottamien haasteiden ratkaisemiseksi; ja pystyy,
tieteellistä tutkimustietoa hyödyntäen analysoimaan, arvioimaan ja kehittämään kliinisen neuropsykologian alan
ammatillisia käytäntöjä.

Koulutukseen valitulle opiskelijalle myönnetään erillisten opintojen opinto-oikeus Helsingin yliopiston
lääketieteelliseen tiedekuntaan. Opinnot ovat maksullisia eivätkä johda tutkintoon. Koulutus kestää 3 vuotta (70
op) ja se suoritetaan työn ohessa monimuoto-opintoina. Erillisten opintojen opinto-oikeus myönnetään 3 vuodeksi
ja hakijoiden oletetaan pystyvän osallistumaan opetukseen opinto-ohjelman mukaisesti.

70 opintopisteen laajuisen erikoispsykologikoulutuksen kokonaishinta on 8400 euroa (120 euroa per opintopiste,
maksu perustuu valtioneuvoston asetukseen 1082/2009 yliopiston toiminnasta perittävistä maksuista (§ 2) ja
asetukseen 1436/2014 valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta). Opintomaksun voi maksaa 1, 3 tai 6 erässä.
Maksusuunnitelmasta sovitaan tarkemmin ao. yliopiston kanssa opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä.

Valittavien määrä ja hakukelpoisuus
Valittavien määrä



yleinen kiintiö, 38 opiskelijaa
tohtorikoulutettavien kiintiö, 12 opiskelijaa

Jos kiintiön ilmoitettu määrä ei täyty, voidaan toisessa kiintiössä ottaa opiskelijoita vastaava määrä enemmän.
Yhteensä koulutukseen otetaan enintään 50 opiskelijaa. Koulutus toteutuu, jos on vähintään 40 hakukelpoista
hyväksyttävissä olevaa hakijaa, jotka ottavat myönnetyn opiskelupaikan vastaan.

Hakukelpoisuus
Haussa on kaksi kiintiötä:



Yleinen kiintiö on tarkoitettu kaikille hakukelpoisille hakijoille.
Tohtorikoulutettavien kiintiö on hakukelpoisille hakijoille, jotka ovat tohtorikoulutettavia, ja joiden
tutkimustyön aihe liittyy neuropsykologian alaan.

Hakija voi hakea vain yhdessä kiintiössä. Tohtoriopiskelijat voivat valita, kummassa kiintiössä hakevat.
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Hakijalta edellytetään, että hänellä on hakuajan päättyessä

Yleisessä kiintiössä hakevat
1. psykologian maisterin tai sitä vastaava tutkinto, joka oikeuttaa toimimaan laillistettuna psykologina Suomessa.
2. vähintään yksi vuosi kokoaikaiseksi muutettua kliinisen neuropsykologian työtehtävissä hankittua ammatillista
perehtyneisyyttä laillistettuna psykologina. *
3. mahdollisuus työskennellä kliinisen neuropsykologian alaan liittyvissä työtehtävissä koulutuksen aikana.

Tohtorikoulutettavien kiintiössä hakevat
1. psykologian maisterin tai sitä vastaavaa tutkinto, joka oikeuttaa toimimaan laillistettuna psykologina Suomessa.
2. vähintään puoli vuotta kokoaikaiseksi muutettua kliinisen neuropsykologian työtehtävissä hankittua
ammatillista perehtyneisyyttä laillistettuna psykologina. *
3. yliopiston opiskelijapalveluiden antama opiskelutodistus voimassa olevasta tohtorikoulutuksen opintooikeudesta.
4. väitöskirjan ohjaajan lausunto siitä, että erikoispsykologikoulutus sopii hakijan tutkimusalaan ja että
tutkimusaihe liittyy neuropsykologian alaan. Lausunnon voi antaa valmiilla lomakkeella tai se voi olla
vapaamuotoinen.
5. mahdollisuus työskennellä kliinisen neuropsykologian alaan liittyvissä työtehtävissä koulutuksen aikana tai
suunnitelma siitä, miten aikoo hankkia erikoispsykologiksi valmistumisen edellyttämän työkokemuksen ja
työnohjauksen.
Kaikki hakukelpoisuuden kriteerit tulee täyttää siinä kiintiössä, jossa haetaan.
* Tutkimustyötä ei hyväksytä osaksi ammatillista perehtyneisyyttä hakukelpoisuutta arvioitaessa.

Hakeminen
Hakuaika alkaa maanantaina 10.1.2022 ja päättyy maanantaina 31.1.2022. Koulutukseen haetaan erikoisalan
omalla sähköisellä hakulomakkeella (lomake aukeaa haun alkaessa). Hakukriteerit, tarkat hakuohjeet ja lisätiedot
löytyvät koulutusvastuuyliopiston verkkosivuilta sekä Psykonetin verkkosivuilla www.psykonet.fi.

Hakemukseen on liitettävä seuraavat liitteet (kaikki hakijat):
•
•
•
•
•
•
•

Todistus haun perusteena olevasta tutkinnosta
Todistus oikeudesta toimia laillistettuna psykologina Suomessa (Valviran laillistuspäätös)
Todistukset kaikesta psykologiksi laillistamisen jälkeisestä kliinisen neuropsykologian alan
työkokemuksesta mukaan lukien nykyinen työpaikka
Työnantajan todistukset kliinisen neuropsykologisen työn prosenttiosuudesta
Todistukset psykologiksi laillistamisen jälkeen hankitusta neuropsykologian alan täydennyskoulutuksesta
Todistukset psykologiksi laillistamisen jälkeisestä kliinisen neuropsykologian työnohjauksesta
Kopiot pisteytettäväksi esitettävien julkaisujen etusivuista

Tohtorikoulutettavien kiintiössä hakevilta lisäksi:
•

yliopiston opiskelijapalveluiden antama opiskelutodistus voimassa olevasta tohtorikoulutuksen opintooikeudesta

•

Väitöskirjan ohjaajan lausunto siitä, että erikoispsykologikoulutus sopii hakijan tutkimusalaan ja että
tutkimusaihe liittyy neuropsykologian alaan. Lausunnossa voidaan hyödyntää valmista lomaketta tai se saa
olla vapaamuotoinen.

Sähköiseen hakemukseen liitettävien liitteiden ei tarvitse olla virallisia jäljennöksiä, kopiot riittävät. Koulutukseen
hyväksyttyjen hakijoiden alkuperäiset todistukset tarkistetaan opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä.
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Valintamenettelyt
A. Valinta
Kokonaispistemäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä valitaan yleisessä kiintiössä 38, ja
tohtorikoulutettavien kiintiössä 12 hyväksyttävästi valintaperusteet täyttävää opiskelijaa.
Mikäli kaksi tai useampi hakija on lopullisessa valinnassa tasapisteissä, ratkaistaan heidän keskinäinen
järjestyksensä hakuasiakirjojen pisteytyksen kohdasta 1 saatavien pisteiden perusteella. Mikäli tämän jälkeen
hakijoita on tasapisteissä, asetetaan hakijat paremmuusjärjestykseen kohtien 3 ja 4 yhteenlasketun pistemäärän
perusteella. Mikäli näiden jälkeen hakijoita on tasapisteissä, asetetaan hakijat paremmuusjärjestykseen kohdan 5
a ja b yhteispistemäärän mukaan.

B. Hakemuksen pisteytys
Hakemuspisteet ovat yhteensä enintään 18 pistettä, katso kohdat 1–5. Hakijoiden edellytetään tutustuvan
valintaperusteisiin ja laskevan ennen hakulomakkeen täyttämistä työssä hankitun ammatillisen perehtyneisyyden,
täydennyskoulutuksen ja työnohjauksen tarkka määrä huolellisesti.
Kaikki pisteytettäväksi ehdotettu tulee todistaa, mm. työtodistukset nykyisestä ja aiemmista työpaikoista, todistus
kliinisen neuropsykologisen työn osuudesta työssä, täydennyskoulutuksesta ja työnohjauksesta sekä kopiot
julkaisuista.
Tiedot tarkistetaan hakemukseen liitettyjen todistusten perusteella. Yliopisto voi pyytää hakijaa täydentämään
hakemustaan. Täydennykset tulee toimittaa annetussa määräajassa. Myöhästyneitä liitteitä ei huomioida.

1. Psykologiksi laillistamisen jälkeinen kliinisen neuropsykologian työtehtävissä hankittu ammatillinen
perehtyneisyys
Työkokemus

Pisteet

alle 2 vuotta

0

vähintään 2 vuotta ja alle 3 vuotta

1

vähintään 3 vuotta ja alle 4 vuotta

2

vähintään 4 vuotta ja alle 5 vuotta

3

5 vuotta tai enemmän

4

Kunkin koko- tai osa-aikaisen työn osalta työnkuvaan on sisällyttävä vähintään 50 % kliinisen neuropsykologian
alan työtä, jotta se voidaan laskea kokonaistyökokemukseen mukaan. Työkokemus voidaan hyväksyä
kokonaisuudessaan kliinisenä neuropsykologian alan työksi, mikäli työ on tehty
A) neuropsykologin nimikkeellä,
B) psykologin nimikkeellä neurologisessa tai neuropsykiatrisessa yksikössä
siten että työn sisältö on neuropsykologista tai
C) neuropsykologisia palveluita tuottavassa muussa yksikössä sisältäen
neuropsykologista kuntoutusta tai arviointia.
Muussa tapauksessa työkokemuksesta voidaan hyväksyä korkeintaan 65 % osuudella.
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Hakijan on esitettävä oma selvitys aiempien ja nykyisen työn työnkuvasta ja kliinisen neuropsykologisen työn
määrästä ja laadusta. Selvityksen tulee sisältää lista työtehtävistä, asiakaskunnasta ja tyypillisesti käytetyistä
menetelmistä. Hakijan on lisäksi esitettävä työnantajan todistus tarkasta kliinisen neuropsykologisen työn
prosenttiosuudesta. Myös ammatinharjoittajana toimivan tulee todistaa tehdyn työn määrä ja luonne. Jos
yksityisen ammatinharjoittajan ei ole mahdollista saada tehdystä työstä todistusta, on hänen turvauduttava
omaan tarkkaan selvitykseen työn määrästä ja laadusta.
Ammatilliseksi perehtyneisyydeksi lasketaan varsinainen työssäoloaika kliinisen neuropsykologian tehtävissä.
Perhevapaat tai muut työstävapautusjaksot eivät kerrytä tätä aikaa. Vuosiloman voi laskea osaksi ammatillista
perehtyneisyyttä. Osa-aikainen työ on muutettava ajallisesti täysipäiväiseksi (myös virka-ja perhevapaiden aikana
tehty osa-aikainen työ otetaan huomioon). Esimerkiksi 12 kk 50 % työaikaa vastaa 6 kk työkokemusta; 12 kk
täysipäiväistä työaikaa, josta 50 % on kliinistä neuropsykologista työtä, vastaa 6 kk työssäoloaikaa.
Ammatilliseen perehtyneisyyteen voidaan rajoitetusti laskea myös neuropsykologisesta tutkimustyöstä saatu
kokemus. Sitä voidaan hyväksyä korkeintaan sama määrä kuin voidaan hyväksyä muuta kliinistä neuropsykologista
työtä. Tutkimustyön tulee olla relevanttia kliinisen neuropsykologian kannalta. Tutkimuksen määrä ja laatu on
selvitettävä. Ammatilliseen perehtyneisyyteen ei lasketa opetustyötä.

2. Mahdollisuus kliinisen neuropsykologian työhön koulutuksen aikana
Kliinisen neuropsykologian asiakas-/potilastyö

Pisteet

ei kliinisen neuropsykologian asiakas-/potilastyötä

0

kliinisen neuropsykologian asiakas-/potilastyötä osa-aikaisesti (10–49 % työaika)

1

kliinisen neuropsykologian asiakas-/potilastyötä (≥ 50 % työaika)

2

3. Psykologiksi laillistamisen jälkeinen neuropsykologian alan täydennyskoulutus
Täydennyskoulutus

Pisteet

alle 50 tuntia

0

50–100 tuntia

1

101–150 tuntia

2

151–200 tuntia

3

yli 200 tuntia

4

Täydennyskoulutuksen laskemisen osalta tulee huomioida, että 1 koulutustunti vastaa 45 minuuttia.
Saatu koulutus tulee raportoida sekä läsnäolotunteina että opintopisteinä (1 op = 27 koulutustuntia).
Ilmoitettujen koulutusten soveltuvuus arvioidaan ja pääsääntöisesti soveltuva yliopistotasoinen koulutus
hyväksytään opintopisteinä, muu koulutus läsnäolotunteina. ”Neuropsykologian perusteet – ammatillinen
täydennyskoulutus lasten/aikuisten kanssa työskenteleville psykologeille” -kokonaisuuden suorittaneiden osalta
hyväksytään 10 op. Neuropsykologiaa sivuavan täydennyskoulutuksen osalta voidaan hyväksyä enintään 30
koulutustuntia.
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4. Psykologiksi laillistamisen jälkeinen kliinisen neuropsykologian alalta saatu työnohjaus*
Työnohjaus

Pisteet

työnohjausta alle 20 tuntia

0

työnohjausta 20–43 tuntia

1

työnohjausta 44–66 tuntia

2

työnohjausta 67–89 tuntia

3

työnohjausta vähintään 90 tuntia

4

Työnohjauksen laskemisen osalta tulee huomioida, että 1 työnohjaustunti vastaa 45 minuuttia. Työnohjauksen
osalta saatu ryhmätyönohjaus tulee muuntaa yksilötyönohjaustunneiksi kertoimella 0,75. Kahden hengen
ryhmässä saatu työnohjaus katsotaan yksilötyönohjaukseksi.
* Kliinisen neuropsykologian työnohjaajapätevyyden omaavan työnohjaajan antamaa. Mikäli työnohjaajalla on
neuropsykologian erikoispsykologin koulutus tai vastaava (kliinisen neuropsykologian jatko-/täydennyskoulutus
vuosilta 1983–1997) ilman työnohjaajapätevyyttä, hyväksytään 50 % työnohjauksesta. ET-kuntouttajaoikeuden
omaavan psykologin tai muiden kuin neuropsykologien antamaa työnohjausta ei hyväksytä.
Katso lista kliinisen neuropsykologian työnohjaajista Kliinisen neuropsykologian erikoistumislautakunnan
verkkosivuilta: http://www.neuropsykologia.fi/fi/erikoistumislautakunta. Kaikki pätevät työnohjaajat eivät ole
antaneet lupaa julkaista nimeään verkossa; mikäli työnohjaajasi nimi ei löydy listasta, tarkista asia häneltä.

5. Neuropsykologian alaan liittyvä julkaisutoiminta
Kohdassa 5 arvioidaan kaksi eri julkaisua, kumpikin pisteytetään erikseen alla olevilla kriteereillä. Hakemuksen
liitteenä tulee lähettää vähintään kopio julkaisujen ensimmäisistä sivuista, joista käyvät ilmi tarkasti kaikki
kirjoittajat, otsikko ja pääsisältö, julkaisufoorumi, julkaisuaika ja sivumäärä. Julkaisuun hyväksytystä artikkelista
tulee toimittaa hyväksymispäätös, joka tulee olla tehty ennen hakuajan päättymistä. Hakija voi lähettää
arviotavaksi useampia julkaisuja, joista parhaat pisteytetään.
5a. Julkaisu 1 ja 5b. Julkaisu 2:
Pistemäärä

OKM:n julkaisutyyppiluokitus

Ala

Tekijäpaikka

0

Ei ammatillinen julkaisu

0,5

B Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset

Psykologia

Ensimmäinen tekijä

B Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset

Neuropsykologia

Tekijä

D Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut

Neuropsykologia

Tekijä

G3 Lisensiaatintyö

Psykologia

Ensimmäinen tekijä

E Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut

Neuropsykologia

Ensimmäinen tekijä

C Tieteelliset kirjat (monografiat)

Psykologia

Ensimmäinen tekijä

C Tieteelliset kirjat (monografiat)

Neuropsykologia

Tekijä

Neuropsykologian alan kongressiabstrakti

Neuropsykologia

Tekijä
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1

1,5

2

B Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset

Neuropsykologia

Ensimmäinen tekijä

A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

Psykologia

Tekijä

D Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut

Neuropsykologia

Ensimmäinen tekijä

C Tieteelliset kirjat (monografiat)

Neuropsykologia

Ensimmäinen tekijä

Neuropsykologian alan kongressiabstrakti

Neuropsykologia

Ensimmäinen tekijä

A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

Neuropsykologia

Tekijä

A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

Psykologia

Ensimmäinen tekijä

G4 Monografiaväitöskirja

Psykologia

A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

Neuropsykologia

G4 Monografiaväitöskirja

Neuropsykologia

Ensimmäinen tekijä

Valinnan tulosten julkaiseminen ja opiskelupaikan vastaanottaminen
Ennakkotieto esityksestä opiskelijavalinnaksi ilmoitetaan 2.5.2022 mennessä ja lopulliset tulokset 31.5.2022
mennessä kaikille hakijoille sähköpostitse siihen osoitteeseen, jonka hän on ilmoittanut hakulomakkeessa.
Koulutukseen ja varasijoille valituille tiedotetaan tuloksista sähköpostitse. Jos hyväksytty hakija ei ota myönnettyä
paikkaa vastaan annetussa määräajassa, täytetään paikka varasijalta.
Koulutuksen aloittaminen edellyttää ilmoittautumista Helsingin yliopiston opiskelijaksi. Hyväksytyille hakijoille
toimitetaan ohjeet opiskelupaikan vastaanottamisesta ja yliopistoon ilmoittautumisesta hyväksymisviestin
yhteydessä.
Oikaisupyynnöt
Opiskelijavalinnan tulokseen tyytymätön hakija voi hakea siihen kirjallisesti oikaisua Helsingin yliopiston
lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostolta 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta
(Yliopistolaki 558/2009 § 82). Oikaisupyynnössä on yksilöitävä mihin ja millä perusteella muutosta haetaan.
Tarkempi oikaisuohje annetaan valintapäätösviestissä.

Lisätietoja
Neuropsykologian erikoispsykologikoulutuksen hakuun liittyvät yleiset asiat:


Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan ammatillisen jatkokoulutuksen opiskelijapalveluiden
palvelusoite on meilahti-specialist@helsinki.fi. Palveluosoitteeseen voi jättää myös soittopyynnön.

Kaikkien erikoistumiskoulutuksien haku-, valinta- ja yleiset asiat:




Psykonet-yliopistoverkoston koordinaattori Tanja Sarlin, tsarlin@utu.fi
Psykonet-yliopistoverkoston verkkosivut: www.psykonet.fi
Psykonet-yliopistoverkoston Facebook: www.facebook.com/psykonetverkosto

Neuropsykologian erikoispsykologikoulutuksen sisältö ja suorittaminen:




professori Laura Hokkanen, laura.hokkanen@helsinki.fi
yliopistonlehtori Hanna Jokinen-Salmela, hanna.jokinen@helsinki.fi
yliopistonlehtori Kati Rantanen, kati.rantanen@helsinki.fi
7

Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston 19.10.2021 hyväksymät valintaperusteet vuodelle 2022 (§ E 1.4)

