Bästa arbetsgivare för psykologer!
Psykonet är ett nationellt universitetsnätverk som arbetar för att utveckla och upprätthålla högklassig undervisning
och yrkeskunnande inom psykologifältet. Vi är verksamma såväl på expertnivå som på kandidat- och magistersnivå
vid psykologutbildningarna.
Vi har upprättat en nationell praktikdatabas för psykologistuderande på våra hemsidor. Syftet med databasen är
att praktikanternas och arbetsgivarnas önskemål ska kunna sammanstråla och motsvara bl.a. de behov som olika
regioner av landet har.
Arbetsgivare, visste du detta om psykologpraktiken?
• Psykologernas arbetspraktikperiod är 5 månader lång och krävs för utexaminering.
• Psykologpraktiken är avlönad. Psykologförbundets rekommendation är att praktikantlönen skall motsvara
2/3 av en legitimerad psykologs lön. Du kan läsa mer om psykologpraktiken och förbundets
rekommendationer kring den i psykologförbundets praktikguide .(På finska)
• En psykologistuderande som ska göra sin praktik har möjlighet att söka bidrag från sitt universitet för att
täcka en del av lönekostnaderna som praktikperioden medför.
• Lönebidraget söks av studeranden förutsatt att praktikplatsen godkänns och att praktikplatsen betalar en
praktikantlön som motsvarar minst minimilön för hela praktikperioden. Praktikbidragets storlek varierar från
universitet till universitet, men som tumregel täcker bidraget maximalt en månadslön.
• Alla studerande kan inte få praktikbidrag vid alla universitet.
• Psykologistuderande som ska påbörja sin arbetspraktik är i det absoluta slutskedet av sina studier och
därmed sakkunniga experter inom psykologifältet.
• Genom att erbjuda en praktikplats ökar du sannolikheten att kunna rekrytera kompetent personal till din
organisation.
Vi samlar nu in information om praktikplatser till vår databas. Man kan söka efter praktikplatser ur databasen på
basis av t.ex. postnummer, ort eller relevanta sökord.
Psykologpraktikanter söker sina praktikplatser genom att inkomma med ansökningar direkt till arbetsgivaren.
För att annonsera ut en praktikplats kan du fylla i information om din organisation och praktikplatsen här
Du behöver inte ange en specifik tidpunkt för praktikperioden. Du kan också mata in allmän information om din
organisation i databasen så att blivande praktikanter kan kontakta din organisation för närmare upplysningar via
den. Psykonet upprätthåller databasen och publicerar information om de olika praktikplatserna i landet. Vi kan också
ta ner en annons eller information om en organisation där studerande kan utföra sin praktik på begäran eller enligt
överenskommelse.
Vår förhoppning är att denna centraliserade informationskälla ska hjälpa studerande hitta en lämplig praktikplats,
men också att organisationer där psykologer kan göra sin arbetspraktik ska få ökad synlighet. Vi marknadsför
praktikdatabasen via Psykonets sociala medier och hemsidor, samt via universitetens informationskanaler.
Databasen finns till påseende på våra hemsidor: www.psykonet.fi
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