
Erikoispsykologikoulutukset 
– ihmisläheistä asiantuntijuutta  
organisaatioon

Erikoispsykologikoulutus tarjoaa työelämälle erityisasiantuntijoita viideltä eri psykologian alalta. Tiivis yhteys työelämän ja korkeakoulujen tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan välillä mahdollistaa laadukkaiden koulutusten järjestämisen sekä tieteellisen tutkimustiedon suhteuttamisen käytännön 
asiantuntijuuteen ja työntekoon.

Psykologeja tarvitaan laajaa erityisosaamista, tietoja ja valmiuksia edellyttävissä asiantuntijatehtävissä. Erikoispsykologikoulutus vastaa psykologian alan 
tarpeisiin asiantuntijatehtävissä. Erikoispsykologi paitsi hallitsee alansa käsitteellinen ja vaikuttavaksi havaittu tieteellinen tutkimustiedon, myös kykenee 
soveltamaan tätä tietoa tehokkaasti, ymmärrettävästi ja ihmisläheisesti. Vastaavan laajuista erityisosaamista ei ole saatavilla muilla terveydenhuoltoalan 
tai mielenterveysalan koulutuksilla.

Erikoispsykologikoulutukset ovat laajuudeltaan 70 opintopistettä ja voidaan suorittaa 3 vuodessa työn ohessa. Hakijalta voidaan edellyttää 
työkokemusta tai mahdollisuutta soveltaa osaamistaan työssään opintojen aikana tai lähitulevaisuudessa. Lisää erikoisaloista, ja niiden hyödyistä tässä 
esitteessä. Koulutukset ovat maksullisia, ja niiden hinta on 120 € / opintopiste. Erikoispsykologikoulutuksen osallistumismaksut on työnantajan tai 
koulutukseen osallistujan mahdollista vähentää verotuksessa.

Koulutukset ovat psykologian maisterin tutkinnon pohjalta suoritettavia erikoistumiskoulutuksia, jotka tuottavat Yliopistolain (558/2009) 7 c §:n ja 
yliopistolain muuttamisesta annetun lain (1172/2014) 7 a §:n sekä erikoistumiskoulutusta koskevan asetuksen (1439/2014) mukaisen pätevyyden toimia 
vaativissa asiantuntijatehtävissä.

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

Lisätietoja käytännön asioista koordinaattori Tanja Sarlin,
Turun yliopisto, p.0407679358, 
tanja.sarlin@utu.fi tai viestitse Facebookissa

Hakukriteerit, tarkat hakuohjeet ja lisätiedot julkaistaan 
Psykonetin verkkosivuilla sekä koulutusvastuuyliopistojen 
omilla sivulla
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Lapset ja nuoret Lasten ja nuorten erikoispsykologin koulutus on suunna2u laillistetuille psykologeille (PsM tai vastaava), jotka 
työskentelevät lasten ja nuorten kasvuympäristöissä tai palveluissa esimerkiksi varhaiskasvatuksessa, koulussa 
tai oppilaitoksessa, lastensuojelussa perusterveydenhuollossa, perheneuvolassa ja erikoissairaanhoidossa tai 
amma>nharjoi2ajana. Koulutus keski2yy lasten ja nuorten psykologiaan raskausajasta nuoruuteen. 
Koulutuksen käytyään opiskelija hallitsee ajanmukaisen kehityspsykologisen >edon sekä yksilö- ja perhehoidon 
ajanmukaiset arvioin>-, interven>o- ja yhteistyömenetelmiä. Koulutus tarjoaa lasten ja nuorten 
kasvuympäristöihin työvälineitä, joilla voidaan edistää mielentervey2ä̈, ehkäistä syrjäytymistä̈ ja kohdata 
moninaisuu2a. Tämän ohella koulutus antaa valmiudet asiantun>juuden hyödyntämiseen moniamma>llisissa 
yhteisöissä ja verkostoissa (konsultoin>, kehi2ämis- ja suunni2elutyö) sekä työkaluja esimies- ja 
projek>tehtäviin.

Neuropsykologia Neuropsykologian erikoispsykologikoulutuksen käytyään psykologilla on laaja-alainen osaaminen neurologisten 
ongelmien, kehityksellisten oppimisvaikeuksien ja neuropsykiatristen häiriöiden kognitiivisten ja tunne-elämän 
vaikeuksien arvioinnista ja neuropsykologisesta kuntoutuksesta eri ikäisillä. Koulutus on suunniteltu 
kehittämään opiskelijan työelämässä tarvitsemaa osaamista. Koulutus antaa valmiudet toimia neuropsykologin 
työtehtävissä terveydenhuollossa ja mahdollistaa Kelan vaativan erityistason kuntouttajapätevyyden 
hakemisen.

Terveyspsykologia Terveyspsykologia tarjoaa psykologeille asiantuntijavalmiuksia ja uusinta tietoa mm. terveysriskeistä, 
terveyden edistämisestä ja työkyvyn arvioinnista. Terveyspsykologista asiantuntemusta tarvitaan laajasti eri 
toimintaympäristöissä kuten terveyskeskuksissa, erikoissairaanhoidossa, kuntoutuslaitoksissa, oppilaitoksissa, 
työterveyshuollossa ja ammatinharjoittajina. Koulutus antaa työterveyshuollon psykologin pätevyyden. Uusi 30 
op moduuli on avoin kaikille terveydenhuollon laillistetuille ammattilaisille.

Työ- ja organisaatio 
psykologia

Työelämän muutosten nopeus ja työkuormituksen hallinta edellyttävät työ- ja organisaatiopsykologisen 
erityisasiantuntemuksen lisäämistä suomalaisessa työelämässä. Työ- ja organisaatiopsykologian 
erikoistumiskoulutuksen käytyään psykologilla on hyvät valmiudet toimia itsenäisenä erityisasiantuntijana 
työelämän hyvinvointia ja tuottavuutta edistävissä tehtävissä sekä kehittää sovellusalansa ammattikäytäntöjä 
tieteelliseltä perustalta. Tämä erikoistumiskoulutus on tarkoitettu psykologeille, jotka toimivat esimerkiksi 
työterveyshuolloissa, työn ja organisaatioiden kehittämistehtävissä tai henkilöstön arviointi- ja 
valintatehtävissä. HUOM! Haussa on auki lisäksi 30 op:n moduuli myös muille kuin psykologeille. 
Moduuliopinnoissa kelpoisuusvaatimuksena on muu soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja mahdollisuus 
hyödyntää koulutuksen tuottamaa erityisosaamista työssään. 

Kliininen
mielenterveyspsykologia

Koulutus on suunnattu erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa tai muualla psykiatrian tai 
mielenterveystyön kentällä aikuisten tai nuorten parissa toimiville psykologeille, joilla on halu kehittyä kliinisen 
mielenterveyspsykologian erityisasiantuntijaksi. Koulutuksen käytyään on hyvät valmiudet toimia itsenäisenä 
erityisasiantuntijana mielenterveyskentällä psykologisen arvioinnin, konsultoinnin ja interventioiden parissa 
näyttöön perustuvien mallien pohjalta. Koulutus antaa myös valmiudet toimia kehittävänä erityisasiantuntijana 
mielenterveystyön kentällä.


