Haku työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologikoulutukseen (70
op) ja erikoistumiskoulutukseen (30 op) 2019 – Tampereen yliopisto
Valintaperusteet
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 (Laki yliopistolain muuttamisesta 1172/2014 7 a §).
Työ- ja organisaatiopsykologian erikoistumiskoulutus (30 op) tarjoaa korkeakoulutetuille
asiantuntijoille ajan tasalla olevan kokonaiskuvan työ- ja organisaatiopsykologiasta (TOP) tiede- ja
tutkimusperusteisesti. Osallistujat saavat koulutuksesta valmiudet toimia itsenäisenä
erityisasiantuntijana työelämän hyvinvointia ja organisaatioiden toiminnan tuloksellisuutta
edistävissä tehtävissä, joissa tulee osata hyödyntää ja soveltaa työ- ja organisaatiopsykologista
tieteellistä tutkimustietoa. Tämä erikoistumiskoulutus antaa valmiuksia niin organisaation sisäisenä
kuin ulkoisena erityisasiantuntijana toimimiseen. Koulutukseen valituilla tulee olla soveltuva ylempi
korkeakoulututkinto ja mahdollisuus hyödyntää koulutuksen tuomaa erityisosaamista työssään (ks.
tarkemmin hakukelpoisuusvaatimukset).
Työ- ja organisaatiopsykologian laajempi 70 op:n erikoispsykologikoulutus (vain laillistuille
psykologeille) antaa valmiudet kehittää jatkuvasti oman sovellusalan erityisasiantuntijuutta ja
ammattikäytäntöjä tieteelliseltä perustalta. Tämä erikoispsykologikoulutus on tarkoitettu
psykologeille, jotka toimivat esimerkiksi työn ja organisaatioiden kehittämis- ja
konsultointitehtävissä, työterveyshuolloissa, henkilöstön arviointi- ja valintatehtävissä tai
uraohjauksessa. Työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologikoulutus antaa työterveyshuollon
psykologin pätevyyden. Koulutus edistää opiskelijoiden ammatillista kehittymistä ja uusiutumista
tukevien toimintamallien ja rutiinien rakentumista kolmivuotisen erikoispsykologikoulutuksen
aikana. Koulutukseen sisältyy ammatillista kasvua ja erikoispsykologin ammatti-identiteetin
muodostumista tukeva ryhmätyönohjausprosessi. Koulutuksen teoreettiset ja empiiriseen
tutkimukseen liittyvät ainekset kytketään oppimistehtävien avulla opiskelijan arkityöhön esimerkiksi
palvelemaan ajankohtaisten työongelmien ratkaisua. Opitun soveltamista ammattikäytäntöön tukee
myös 10 opintopisteen laajuinen lopputyö, joka voi olla muodoltaan esimerkiksi kehittämishanke.
Työn ja organisaatiopsykologian erikoistumiskoulutus (30 op) kestää kaksi vuotta ja se suoritetaan
työn ohessa monimuoto-opetuksena.
Laajempi työ- ja organisaatiopsykologian
erikoispsykologikoulutus (70 op) kestää kolme vuotta ja myös se toteutetaan monimuotoopetuksena. Koulutukseen valitut opiskelijat otetaan Tampereen yliopiston opiskelijoiksi.
Koulutuksen hinta on 120 euroa / opintopiste. Siten 30 op:n erikoistumiskoulutus maksaa opiskelijalle
3400 euroa ja laajempi 70 op:n erikoispsykologikoulutus 8400 euroa.

Hakukelpoisuusvaatimukset
Työ- ja organisaatiopsykologian erikoistumisopinnot (30 op:n kokonaisuus)
Hakijan tulee hakuajan päättyessä täyttää seuraavat vaatimukset:
1) Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto esim. taloustieteistä, hallintotieteistä, sosiaalitieteistä,
terveystieteistä, kasvatustieteistä tai teknisistä tieteistä.
2) Voimassa oleva työsuhde/ammatinharjoittaminen alalla/työssä, jossa on tarvetta työ- ja
organisaatiopsykologiselle tiedolle ja osaamiselle (esim. työn/organisaatioiden kehittämis-,
koulutus- tai konsultaatiotehtävät, HR, henkilöstövalinnat, uraohjaus, työikäisten kuntoutus).
3) Hakukelpoisia ovat myös laillistetut psykologit, mikäli koulutus halutaan tehdä suppeampana
30 op:n laajuisena erikoistumiskoulutuksena. Koulutus ei tällöin kuitenkaan johda
erikoispsykologin nimikkeeseen. Hakukriteerin 2 tulee täyttyä myös psykologin kelpoisuuden
omaavilla hakijoilla.

Työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologiopinnot (70 op:n kokonaisuus)
Hakijan tulee hakuajan päättyessä täyttää seuraavat vaatimukset:
1) Psykologian maisterin tai sitä vastaava tutkinto, joka oikeuttaa toimimaan laillistettuna
psykologina Suomessa.
2) Valviran laillistus oikeudesta toimia terveydenhuollon ammattihenkilönä (laillistettu
psykologi).
3) Voimassa oleva työsuhde/ammatinharjoittaminen jollakin työ- ja organisaatiopsykologian
sovellusalueella (esim. työterveyspsykologia, työn/organisaatioiden kehittämis-, koulutus- tai
konsultaatiotehtävät, HR, henkilöstövalinnat, uraohjaus, työikäisten kuntoutus).

Hakeminen
Hakija täyttää sähköisen hakulomakkeen, johon on linkki verkkosivulla www.psykonet.fi/haku2019.
Kullakin erikoisalalla on oma hakulomakkeensa. Hakuaika alkaa 7.1.2019 ja päättyy 25.1.2019, klo 16:15.
Työ- ja organisaatiopsykologian erikoistumiskoulutuksen (30 op) ja erikoispsykologikoulutuksen (70
op) hakemuksen liitteineen tulee olla perillä sähköisessä muodossa määräaikaan mennessä. Hakijan
tulee hakuvaiheessa tietää kumpaan koulutukseen on hakeutumassa. Hakulomake ohjautuu oikeaan
hakuun sen mukaisesti.
Hakulomakkeessa kysytään haun kannalta olennaiset perustiedot, joiden lisäksi hakijan tulee
vastata seuraaviin kysymyksiin:
1.

Miksi
haet
koulutukseen
ja
mitä
hyötyä
sen
suorittamisesta
on
työyhteisöllesi/työnantajallesi/toiminimellesi?
2. Mitä hyötyä koulutuksen suorittamisesta on asiakkaillesi (työntekijät, organisaatiot,
henkilöstö, työyhteisöt, muut asiakkuudet ja verkostot)?
Mitä hyötyä koulutuksen suorittamisesta on oman asiantuntijuutesi ja ammatillisten kompetenssiesi
kehittymiselle?

Liitteet:








Tutkintotodistus / -todistukset
Todistukset työkokemuksesta mukaan lukien nykyinen työpaikka
CV
Selvitys alan työtehtäviin liittyvistä erityisansioista (kehittämishankkeet, koulutustehtävät
ym.)
Todistukset perustutkinnon jälkeen hankitusta täydennyskoulutuksesta
Hakija voi halutessaan liittää hakemukseen työnantajan suosituksen erikoistumiskoulutuksen
suorittamiselle

Alkuperäiset todistukset tarkistetaan opiskelijoiksi hyväksytyiltä.

Valintamenettely
Koulutukseen otetaan enintään 28 opiskelijaa, joista noin puolet otetaan suppeampaan työ- ja
organisaatiopsykologian erikoistumiskoulutukseen (30 op). Hakijamäärät ja kelpoisuudet saattavat
kuitenkin vaikuttaa opiskelijoiden lopullisen määrän kahdessa koulutusmuodossa (30op/70op)
Erikoispsykologikoulutuksen (70 op) hakija voi samalla hakea myös muiden erikoisalojen
erikoispsykologikoulutuksiin, mutta hän voi tulla valituksi vain yhteen.
Huom! Jos hakijoita on enemmän kuin sisäänotto (28 opiskelijaa) valintakriteereinä käytetään

(a) työvuosien pituutta työ- ja organisaatiopsykologian sovellusalan tehtävissä,
(b) koulutuksen
tarpeellisuutta
(etusijalla
hakijat,
joilla
vähän
erikoistumiskoulutusta suhteessa työuran pituuteen ko. sovellusalalla) sekä
(c) selvitystä ja perusteluja em. kolmeen kysymykseen.

aikaisempaa

Opiskelijavalinnan tulosten julkaiseminen ja opiskeluoikeuden käyttö
Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan 2019 huhtikuun loppuun mennessä. Koulutuksiin ja varasijoille
valituille ilmoitetaan tuloksesta sähköpostitse hakulomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen. Mikäli
peruutuksia tulee, lähetetään varasijalta koulutukseen valitulle tieto hyväksymisestä sähköpostitse
hakulomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen. Valintaan tyytymätön voi osoittaa perustellun,
kirjallisen oikaisupyynnön tieteenalayksikölle 14 päivän kuluessa tulosten julkaisemisesta.
Koulutuksen aloittaminen edellyttää ilmoittautumista Tampereen yliopiston opiskelijaksi.

Lisätietoja
Erikoistumiskoulutuksien opiskelijavalinta ja yleiset asiat:

koordinaattori Tanja Sarlin, tanja.sarlin@utu.fi, p. 0407679358
opintokoordinaattori Sari Raudasoja, sari.raudasoja@utu.fi, p. 050 318 6666
Erikoistumiskoulutuksen sisältö ja suorittaminen:

professori Saija Mauno, saija.mauno@uta.fi, p. 040 7530314
lehtori Virpi-Liisa Kykyri, virpi-liisa.kykyri@uta.fi , p. 050 437 7271 tai 040-8053745
Psykonet-yliopistoverkoston verkkosivut: www.psykonet.fi
Psykonet-yliopistoverkoston Facebook: www.facebook.com/psykonetverkosto

