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PSYKONET – TOIMINTAKERTOMUS 2021 
 

 
Kuuden yliopiston muodostama yliopistoverkosto Psykonet on toiminut 
psykologian alan katto-organisaationa vuodesta 1989. Vuonna 2021 liittyi 
verkostoon yksi uusi koulutusvastuuyliopisto, kun myös Oulun yliopistosta 
tuli psykologian maistereita kouluttava koulutusvastuuyliopisto.  
 
Toiminnan perustana on yliopistojen välinen sopimus 
koulutusyhteistyöstä ja sen koordinaatioyksikkönä toimii Turun yliopisto. 
Koulutusyhteistyön lisäksi verkoston tärkeä tehtävä on toimia 
yhteistyössä valtakunnallisten psykologian alan sidosryhmien, kuten 
Suomen Psykologian Opiskelijain Liiton (SPOL), Suomen Psykologisen 
Seuran sekä Suomen Psykologiliiton kanssa. Lisäksi verkosto toimii 
yhteistyössä terveyden- ja sosiaalihuollon ammattipätevyyksiä laillistavan 
tahon, Valviran kanssa.  
 
Psykonetilla on tärkeä rooli sekä Psykologiliiton että Valviran kanssa 
yhteistyössä kehittää alan ammatillisia kompetensseja sekä jakaa 
asiantuntijuutta psykologien tarpeen ja koulutuksen kehittämisen 
kannalta. Psykologian alan opiskelijat (SPOL) toimivat tiiviissä yhteistyössä 
osana kehittämistyötä. Vuonna 2020 käynnistetty  psykologien 
tarvekartoitus saatiin valmiiksi toukokuussa 2021. Kartoituksen 
tarkoituksena oli realistisesti hahmottaa tämänhetkistä psykologien 
tarvetta ja kohtaantumista työelämän kanssa. Kartoituksen tuloksia  
pääset lukemaan liiton sivuilta 
 
Verkoston toimintaperiaatteen mukaisesti luottamustehtävät 
organisaation eri työryhmissä kiertävät. Elokuussa 2019 valittu  
johtokunnan puheenjohtajuus  jatkui professori Marianna Virtasella Itä-
Suomen yliopistosta vielä kolmannen vuoden.  Myös muut vastuuhenkilöt 
pysyvät vielä vuoden samana. Perustutkintotyöryhmän puheenjohtajuus 
vaihtui kuitenkin niin että Christian Hakulinen (HY) aloittaa tammikuussa 
2022 Paula Salon (UTU) tilalla tässä tehtävässä. Verkoston 
koordinaattorina toimii Tanja Sarlin (UTU) ja suunnittelijana Virve Vatjus 
(TAY). 

 

https://www.psyli.fi/me/suositukset-ohjeet-ja-julkaisut/psykologien-tarvekartoitus/
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Psykonetin organisaatio 2021 
Orgaanisaatiokaaviossa mainittujen ryhmien lisäksi toiminnassa ovat opiskelijavalinnan kehittämistyöryhmä, psykologian opiskeluun liittyvien sora-kriteeristöjen 
tekemisen tueksi perustettu työryhmä sekä Psykonetin koordinoima valintakoeyhteistyön asiantuntijafoorumi. Psykonetin edustajat toimivat myös EuroPsy - 
työryhmissä sihteerinä sekä asiantuntijoina.  
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VERKOSTON TOIMINTA  
 

Johtokunnan toiminta  
Psykonetin johtokunta kokoontui vuoden 2021 aikana yleiskokous mukaan lukien neljä (4) 
kertaa. Kokoukset pidettiin etäyhteydellä. Johtokunnan puheenjohtajana toimi professori 
Marianna Virtanen Itä-Suomen yliopistosta.  Varapuheenjohtajana toimi  Kalevi Korpela 
Tampereen yliopistosta. Yleiskokouksessa 2019 linjattiin, että työryhmien puheenjohtajuudet 
kierrätetään tästä eteenpäin noin kahden - kolmen vuoden sykleissä.  Tätä varten kesällä 2021 
tehtiin alustavan luonnostelman mukainen tarkastelu seuraavasta kaudesta (Liite 1). Vuonna 
2021 nimettiin yksi uusi puheenjohtajuus, jonka perusteella perustutkintotyöryhmän 
puheenjohtajana aloittaa vuonna 2022 tammikuussa Christian Hakulinen Helsingin yliopistosta.  
 
Vuonna 2021 jatkui vielä pandemiasta johtunut poikkeustilanne, joka vaikutti paitsi toimintaan 
myös kokousten sisältöihin. Koko vuonna ei verkosto kokoontunut lähitapaamisiin.  
Johtokunnan kokouksissa keskusteltiin mm. seuraavista aiheista: 

 

• Koronatilanteen aiheuttamat järjestelyt ja vaikutukset  

• Psykologiliiton kanssa yhteistyössä tehty psykologien tarvekartoitus 

• Psykologian alan opiskelupaikkojen merkittävä lisääminen ja sen vaikutukset 
opetusresursseihin (vuoteen 2022 mennessä kaikki koulutusvastuuyliopisto lisäävät 
sisäänottomääriään)  

• Ministeriöiden ja muiden päättävien tahojen vaikuttamistyö ja lausunnot 
o Lausuntoyhteistyöstä Psykologiliiton kanssa sekä soteuudistukseen että 

koulutuskorvauksiin liittyen  
o Vaikuttamistyön käynnistäminen yhteistyössä Farmasian 

erikoistumiskoulutusten kanssa 

• Soteuudistuksen mukana tuomat koulutustarpeet ja psykologien roolin vahvistaminen  

• Oulun yliopiston koulutusvastuusuunnitelmien eteneminen ja sopimusten 
allekirjoittaminen sekä tähän liittyen resurssien jakaantumisen tarkastelu 

• Kansallisten psykologien ammattiin liittyvän kompetenssien määrittelytyön 
käynnistäminen.  

Tapahtumat 
• Yleiskokous pidettiin virtuaalisena elokuussa 2021 

• Tohtoriopiskelijoiden Symposium pidettiin lokakuussa 2021 virtuaalisena 
 

EuroPsy-sertifikaatti 
Psykonet on edustanut Suomea Euroopan Psykologiliittojen (EFPA) EuroPsy-projektissa, jonka 
tavoitteena on psykologian alan koulutuksen harmonisointi ja laadun seuranta Euroopan 
tasolla.  EuroPsy-sertifikaatti-mallilla varmistetaan yhtenäinen käytäntö psykologin ammatin 
harjoittamisoikeuteen ja koulutuksen EU:n alueella (EuroPsy-pätevyys).  
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Vuoden 2010 alusta EFPA otti vastuulleen Euro-Psy-järjestelmän virallistamisen jäsenmaissaan. 
EFPA nimesi 2010 Euroopan pätevyyslautakunnan (European Awarding Committee, EAC), jossa 
Suomen edustajana on toimunut Juha Holma ja Matti Vartiainen työ- ja 
organisaatiopsykologian erikoissertifikaattityöryhmän osalta. 
 
EAC hyväksyi Suomen kansallisen EuroPsy-pätevyyslautakunnan joulukuussa 2010. Suomen 
pätevyyslautakuntaan kuuluvat edustajat kustakin psykologian oppiaineesta sekä 
asiantuntijajäsenet Suomen Psykologiliitosta. Lautakunnan puheenjohtajana toimi vuonna 
2020 Juha Holma. Lautakunta kokoontui vuonna 2021 etäkokoukseen kolme kertaa. 
Kokouksissa hyväksyttiin kaksi hakemusta. Juha Holma yhdessä liiton edustajan Katja 
Vähäkankaan kanssa edusti Suomea myös näiden yhteisissä kokouksissa. 
 
Lisäksi Työ- ja organisaatiopsykologian erityspätevyyslautakunta kokoontui kolme kertaa (S-
NAC). Lautakunnan puheenjohtajana toimi Matti Vartiainen. S-NAC:issa suunniteltiin 
markkinointia ja lanseerattiin ja otettiin käyttöön uudet hakulomakkeet sertifikaatin 
hakemiseksi. Vuoden 2021 tätä erityissertfikaattia ehti hakea piloitointina kaksi henkilöä.  
Henri Honkanen toimii tässä lautakunnassa Suomen edustajana EFPA:ssa.  

 

Yhteistoiminta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston kanssa 
(Valvira)  

Psykonet on perustanut ulkomaaopintojen työryhmä, joka toimii asiantuntijatyöryhmänä ja sen  
tehtävänä on varmistaa, että psykologian alalla yliopistoissa on riittävän yhtenäiset käytännöt 
ulkomailla pohjakoulutuksensa saaneiden opiskelijavalinnoissa, opintosuoritusten tulkinnoissa 
ja niistä viranomaisille annettavissa lausunnoissa. Juha Holman johtamalla työryhmällä on 
valtuudet Valviran pyytämien vastaavuuslausuntojen antamiseen. Vuoden 2021 aikana 
lausuntoja annettiin yhteensä 25 kappaletta neljässä etäkokouksessa.  
 

Resurssit 
Vuodesta 2010 alkaen verkoston toiminta on rahoitettu jäsenyliopistojen verkoston toimintaan 
osoittamien resurssien avulla. Resurssit ovat joustavasti jakaantuneet eri yliopistojen välillä ja 
käytännössä rahoitusta ei ole liikkunut muuta kuin yksittäisten projektien osalta erillisin 
sopimuksin. Kyseisiä resursseja määriteltiin vuonna 2021 uudestaan, kun Oulun yliopisto tuli 
mukaan verkostoon.  Koordinaatio on sopimuksen mukaisesti toteutettu Turun Yliopistosta 
käsin ja Tampereen yliopiston alaisuudessa toimii digitaalisen ja virtuaalisen opetusverkoston 
suunnittelu. Joitakin digitaalisia järjestelmiä ja virtuaaliopetuksen alustoja on tuotettu myös 
Helsingistä, Itä-Suomen yliopistosta sekä Jyväskylän yliopistosta. Nyt vuoden 2020 ja 2021 
aikana on kehitetty muutamia yksittäisiä kurssikokonaisuuksia, joiden osalta johtokunnassa on 
sovittu kulloinkin kulujen ja resurssien jakaantumisesta.    
 
Joustavalla ja mukautuvalla organisaatiorakenteella on turvattu yhteistyö myös silloin, kun 
mistään ei ole saatavilla ulkoista rahoitusta. Verkoston resurssien jakaantuminen tuli 
luonnollisesti tarkastelun alle vuonna 2021, jolloin Oulun yliopisto liittyy mukaan Psykonet-
verkostoon.   
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Vuonna 2021 toteutettiin kaksi isompaa teknistä toteutusta: 1) Perustutkintokokonaisuuksien 
saavuttettavuus-tekstiykset sekä 2) Psykopin siirtyminen Digicampukseen, jonne käytössä ollut 
Moodle-pohjainen Psykoppi-järjestelmä siirtyi. Merkittävässä roolissa näissä teknisten 
toteutuksien rahoituksissa olivat Ulkomaanopintojen työryhmän tuottama panos, josta 
laskutetuilla rahoituksilla kyettiin tekemään mm. tämä koulutuskokonaisuuksien kehittämistyö.  

PERUSTUTKINTOTYÖRYHMÄ  
 

Perustutkintokoulutus lyhyesti 
Psykonet-verkoston jäsenyliopistoissa toteutettava psykologian perusopintokokonaisuus,  
samoin kuin osa aine- ja syventävistä opinnoista toteutetaan kokonaisuudessaan Psykonet-
yhteistyönä. Jäsenyliopistojen yhteistä perustutkinto-opetusta kehittää ja valvoo yliopistojen 
nimeämien vastuuhenkilöiden muodostama perustutkintotyöryhmä. Työryhmän 
puheenjohtajana toimi vuonna 2021 Paula Salo. Perusopintokokonaisuuden verkko-osuuksia 
uusittiin vuonna 2021. Osittain tämä tapahtui jo siitäkin syystä, että aikaisemmin luentosalissa 
toteutetut etäluennot siirrettiin koronan vuoksi Zoomi:in kautta pidettäväksi. Nämä 
luentotallenteet nauhoitettiin, ja koska ne olivat laadultaan hyviä, ne haluttiin ottaa 
aikaisempien luentotallenteiden sijaan käyttöön. Vuonna 2020 voimaan astunut 
saavutettavuusdirektiivi taas edellytti toimenpiteitä, joten päätettiin että 
perusopintokokonaisuuksien tallenteet työstetään saavutettavaan muotoon tekstittämällä ne. 
Tämä työ tehtiin vuoden 2021 aikana. 

Perustutkinto-opetuksen suunnittelu ja kehittäminen 
Työryhmän päätehtävä on suunnitella Psykonetin yhteistä opetusta, joka voidaan toteuttaa 
vuorovaikutteisena kontaktiopetuksena (luentona tai seminaarina) videoneuvottelulaitteiden 
kautta, tietoverkkovälitteisenä etäopiskeluna tai näiden molempien monimuotoisena 
yhdistelmänä. Opetusyhteistyön lisäksi perustutkintotyöryhmä käsittelee opiskeluun liittyviä 
erityiskysymyksiä, erimerkiksi psykologian ammatillisten opintojen kehittämistä, psykologian 
harjoitteluun liittyviä kysymyksiä, opintojen vastaavuuteen liittyviä asioita, 
opiskelijavalintayhteistyötä ja tutkintorakenteeseen liittyviä muutoksia. Työryhmä kokoontui 
vuoden 2021 aikana kolme kertaa. Lisäksi eri  vastuuopettajat kokoontuivat 
perustutkintokokonaisuuksien ympärillä suunnittelija Virve Vatjuksen kanssa vuosittaisen 
opetuksen suunnittelemiseksi ja organisoimiseksi.  
 
Perustutkinto-opetuksen tarpeista käyttöön otettiin myös yksi uusi kokonaisuus: Seksuaalisen 
monimuotoisuuden kurssikokonaisuus, jonka työstämiseksi jokaiselta 
koulutusvastuuyliopistolta perittiin korvaus. Laskutetulla summalla ja Itä-Suomen yliopiston 
koordinoimana opetuskokonaisuus saatiin käyttöön kaikille verkoston jäsenille.  
 

Kliinisten taitojen opetuksen kehittäminen 
Vuonna 2016 työnsä aloittaneen perusopintojen klinikkatyöryhmän tehtävänä on edistää 
Psykonetin sisäistä yhteistyötä psykologian ammatillisten opintojen toteuttamisessa ja 
kehittämisessä. Klinikkaopetuksen työryhmä muutti nimensä vuonna 2019 ”Kliinisten taitojen 
opetuksen kehittämisen työryhmäksi.  Tavoitteena on, että tämä ryhmä olisi ns. laajennettu 
kehittämistyöryhmä, joka käsittelisi sekä harjoittelu- että kliinisten taitojen opetukseen liittyviä 
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asioita.  Suunniteltiin klinikoilla toteutettavia kehittämispäiviä, joissa tutustuttaisiin eri 
yliopistojen klinikkatyöhön ja kutakin kehittämispäivää vetäisi aina eri koulutusvastuuyliopisto 
 
Valtakunnallisten  osaamisperustaisten tavoitteiden ja valmistuvien psykologien yhteisten 
kompetenssien määrittelytyö käynnistyi kliinisen opetuksen työryhmän toimesta vuonna 2019 
ja jatkui vuonna 2021 jatkuen edelleen.  Koronapandemia vaikutti tämän työryhmän 
toimintaan. Etänä toteutuneet  tapaamiset keskittyivät kompetenssityön lisäksi ja sen sijaan 
edelleen pitkälti hyvien käytäntöjen ja kokemusten jakamiseen opetuksen järjestämisessä 
pandemian aikana sekä  harjoittelumahdollisuuksien turvaamiseen liittyvistä keinoista. 
Työryhmää myös puhututti psykologian tarvekartoituksesta nousseet teemat siitä, että 
valmistuneilla psykologeilla ei olisi vielä riittäviä valmiuksia tiettyihin tehtäviin. Keskusteltiin 
myös kandivaiheen harjoittelun yhtenäistämisestä.  

 

Psykologian opiskelijoiden harjoittelukäytännöt 
Perustutkintotyöryhmä on yhteistyöryhmissään keskustellut aktiivisesti harjoittelukäytännöistä 
ja mahdollisista käytäntöjen yhtenäistämisistä paikkojen hakemisen sekä niiden ohjaamisen 
osalta. Ryhmässä on toistuvasti tuotu esille huoli harjoittelupaikkojen riittävyydestä,  jonka 
pelätään lisääntyvän nyt sisäänottomäärien lisääntyessä. Erityisesti harjoittelupaikkojen 
saatavuus huoletti vuonna 2021 koronapandemian yhä pitkittyessä. Psykonetin sivuilla toimiva 
harjoittelutietokanta otettiin käyttöön jo vuonna 2019 ja sitä kautta ainakin muutamia uusia 
paikan ilmoittajia / työnantajia saatiin seulottua valtakunnallisesti ja muutama uusi työnantaja 
löysi harjoittelupaikan tarjoamisen mahdollisuutena rekrytoida itselleen uusia valmistuvia 
psykologeja. Koulutusvastuuyliopistot pyrkivät myös aktiivisesti tuottamaan uusia 
yhteistyömalleja alueensa työantajien kanssa turvatakseen alueen harjoittelupaikkoja. 
Psykologien tarvekartoituksen mukaan harjoittelupaikkoista on joillain alueilla pulaa, joillain 
alueella toivottaisiin kovasti lisää harjoittelijoita ja joillain alueilla kaivattaisiin lisää 
harjoittelijoita, mutta ei ole mahdollisuuksia heitä ottaa, koska ohjaajaresurssi puuttuu. 
Valtakunnallinen työryhmä tekee asian eteen töitä. 

 

Valintakoeyhteistyö  
Opiskelijavalintatyöryhmä valmisteli vuoden aikana Psykonet-yliopistojen tiivistyvälle 
opiskelijavalintayhteistyölle yhteiset toimintamallit. Opiskelijavalintayhteistyö toteutui 
valtakunnallisesti yhdessä keväällä 2019 ja psykologeille yhteinen valintakoe oli käytössä 
ensimmäisen kerran keväällä 2019.  Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi avustusta tähän 
korkeakoulutuksen kehittämishankkeena.  Vuonna 2021 toteutettiin ensimmäisen kerran 
valintakokeet yhteistyössä logopedien kanssa.  Pandemian  jatkuessa valintakokeet toteutettiin 
vuonna 2021 yhäkin poikkeuksellisissa oloissa, vaikkakin omilla valintakokeilla ja läsnäoloa 
vaatien. Tänäkään vuonna ei mielenkiintoisilta käänteiltä ja julkisuudelta säästytty järjestelyjen 
edellyttäessä mm. telttajärjestelyjä joillakin paikkakunnilla.  

ERIKOISPSYKOLOGIKOULUTUS 

 
Erikoispsykologikoulutus lyhyesti 

Vuoden 2016 alusta voimaan astuneen uudistuksen mukaisesti erikoispsykologikoulutus 
toteutetaan uusimuotoisena 70 opintopisteen laajuisena 3-vuotisena kokonaisuutena. Opinnot 
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suoritetaan työn ohessa ja koulutukset ovat maksullisia. Uuteen koulutukseen haku oli keväällä 
2019 ja edellinen koulutus päättyi kevätlukukautena 2019.  

Vanhamuotoinen erikoispsykologikoulutus on toteutettu ennen uudenmuotoista koulutusta 
psykologian lisensiaatin tutkintoon johtavana koulutuksena. Tämän tutkintokokonaisuuden 
laajuus on 120 op. Vanhamuotoisessa koulutuksessa opiskelevien opinto-oikeus PsL-tutkintoon 
johtavaan erikoispsykologikoulutukseen säilyy vielä toistaiseksi.  Uusia opiskelijoita ei 
vanhamuotoiseen koulutukseen oteta, ja vuonna 2019 mm. Helsingin yliopisto on tehnyt 
linjauksen lopettaa kokonaan lisensiaatin tutkintoon sisällytettävät erikoistumiskoulutukset. HY 
linjasi, että lisensiaatin tutkinnon sisältävää erikoistumiskoulutusta suorittaville opiskelijoille 
tarjotaan opetus- ja ohjausresursseja sekä lisensiaatintutkimuksen tarkastus 31.7.2023 saakka.  

Erikoispsykologikoulutuksen yleistilanne vuonna 2021 
Erikoispsykologikoulutuksen tavoitteissa ja suunnitelmissa panostettiin kehittämistyöhön niin, 
että se yhä paremmin vastaa työelämän tarpeisiin ja ammatilliseen kehittymiseen.  Katseissa 
kehittämistyössä oli vahvasti keväällä 2022 avautuva haku.  
 
Vuoden 2021 aikana vanhamuotoisen koulutuksen opiskelijoilla oli vielä mahdollisuus hakea 
siirtoa uusimuotoiseen koulutukseen. PsL-tutkinnosta on ollut mahdollista hakea 
uusimuotoiseen koulutukseen siirtohakuna. Siirtomahdollisuutta käytti alle kymmenen 
henkilöä.  

 
Alla vuonna 2021 käynnissä olevat koulutusalat: 

• Lasten ja nuorten erikoispsykologin koulutus: professori Turun yliopisto ja osa-aikaset 
lehtorit Turun yliopisto sekä Åbo Akademi 

• Neuropsykologia: professori ja kaksi lehtoria, Helsingin yliopisto 

• Kliininen mielenterveyspsykologia, professori ja lehtori, Helsingin yliopisto 

• Terveyspsykologia (entiseltä nimeltään kliininen terveyspsykologia), professori ja 
lehtori, Itä-Suomen yliopisto 

• Työ- ja organisaatiopsykologia: professori ja lehtori, Tampereen yliopisto 

• Työ- ja organisaatiopsykologiassa sekä terveyspsykologiassa 30 opintopisteen moduuli 
(samat vastuuyliopistot kuin erikoispsykologin koulutuksessa).  

o Työ- ja organisaatiopsykologian moduuli on haettavissa kaikille hallinnon alalla 
koulutusta tarvitseville maisterin tutkinnon suorittaneille ammattilaisille. 

o Terveyspsykologian 30 opintopisteen erikoistumisopinnot moduuli on 
haettavissa vain psykologeille. 

 
Erikoispsykologikoulutusten kuvaukset löytyvät Psykonetin nettisivujen lisäksi Opintopolku-
palvelusta osoitteessa https://opintopolku.fi/wp/yliopisto/yliopistojen-
erikoistumiskoulutukset/yliopistojen-erikoistumiskoulutukset/. 
 
Erikoispsykologikoulutuksen toiminnasta kerrotaan tarkemmin koulutuksen omassa 
toimintakertomuksessa. Toimintakertomus löytyy nettisivuilta.   

 
 

https://opintopolku.fi/wp/yliopisto/yliopistojen-erikoistumiskoulutukset/yliopistojen-erikoistumiskoulutukset/
https://opintopolku.fi/wp/yliopisto/yliopistojen-erikoistumiskoulutukset/yliopistojen-erikoistumiskoulutukset/
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PSYKOLOGIAN TOHTORIKOULUTUKSEN 
VALTAKUNNALLINEN KOORDINAATIO (DOPSY) 

 
Psykologian valtakunnallisen tohtoriohjelman (National Doctoral Programme of Psychology) 
rahoitus päättyi vuoden 2015 lopussa. Dopsyn piirissä on saatu aikaan hyviä tuloksia yhteistyön 
toimivuudessa ja se on vaikuttanut positiivisesti tohtorikoulutettavien verkostoitumiseen, 
opiskelumotivaatioon ja kehittymismahdollisuuksiin. 
 
Tohtorikoulutusyhteistyötä on jatkettu tästä saakka verkoston alaisuudessa. Tavoite on turvata 
psykologian alan jatkokoulutuksen kansallisen yhteistoiminnan avainkohdat: seminaarien, 
kurssien ja tapahtumien järjestäminen, yliopistorajat ylittävä ohjaustoiminta sekä 
opiskelijoiden verkostoituminen ja vertaistuen tarjonta. 
 
Tohtorikoulutuksen valtakunnallista koordinaatiota ohjataan Dopsyn johtoryhmässä, jossa on 
edustus jokaisesta Psykonet-yliopistosta, tohtorikoulutettavien joukosta ja Psykologiliitosta. 
Ryhmällä on etäkokouksia tarvittaessa, kuitenkin vähintään puolivuosittain. Johtoryhmän 
jäsenet toimivat verkoston ja yliopistojen välisinä yhteyshenkilöinä ja heidät nimetään 
Psykonetin jäsenyliopistojen psykologian oppiaineissa ja Psykologiliitossa itsenäisesti näiden 
omien toimintamallien mukaisesti. Opiskelijat huolehtivat oman edustajansa nimeämisestä. 
Tohtorikoulutuksen valtakunnalliseen koordinaatioon liittyvät tehtävät hoitaa Psykonetin 
koordinaattori. 
 
Dopsyn johtoryhmä tapasi vuoden 2021 aikana kolmessa etäkokouksessa sekä yhdessä 
erillisessä symposiumia suunnittelevassa kokouksessa. Kokousten teemoina olivat  pitkään jo 
taustalla muhineet teemat, mm. yhteistyömuotojen kehittäminen opiskelija- laitos ja 
tiedekuntatasolla. Lisäksi kevään kokouksissa suunniteltiin tulevaa symposiumia, joka tänäkin 
vuonna valitettavasti joudettiin muutamaan virtuaaliseksi tapahtumaksi.   
 
Lokakuussa 2021 järjestettävän symposiumin teemana oli ”Life after PhD” .  Seminaariin 
osallistui noin 50 henkilöä.  Dopsy:n puheenjohtajana toimi Mikko Peltola Tampereen 
yliopistosta. Työryhmässä on mukana opiskelijaedustus jokaisesta koulutusvastuuyliopistosta.  

PSYKONETIN TYÖRYHMÄT VUONNA 2021 
Psykonetin puheenjohtajana vuonna 2021 toimi Marianna Virtanen. Varapuheenjohtajana 
toimi Katri Komulaisen tilalta 1.9.2021 alkaen professori Kalevi Korpela Tampereen yliopistosta. 
 
Alla esitetyt johtokunnan ja työryhmien jäsenlistat kuvaavat tilannetta 31.12.2021. 

 

Psykonetin johtokunta 
Puheenjohtaja Marianna Virtanen  UEF 
Varapuheenjohtaja Komulainen, Katri,   UEF 
1.9.2021 alkaen Kalevi Korpela    TAU 
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Pysyvien työryhmien puheenjohtajat 
 
Varsinainen jäsen                                           Varajäsen  
Erikoispsykologikoulutus  
Mira Karrasch, ÅA     Petri Karkkola, UEF 

Perustutkintotyöryhmä  
Paula Salo, TY                                               Matti Kuittinen, UEF  

Tohtoriohjelma  
Mikko Peltola, TAU.          Johanna Kaakinen, TY  
Ulkomaaopintojen työryhmä  
Juha Holma, JY                                                 Saija Mauno, JY/TAU  

Psykologian oppiaineiden edustajat 
Laura Hokkanen, HY                                              Anu-Katriina Pesonen  
Kirsi Honkalampi, UEF                                            Matti Kuittinen 

Juha Holma, JY                                                   Taru Feldt  
Kalevi Korpela, TAU                                           Elina Vierikko  
Ari Kaukiainen, TY                                                  Mika Koivisto  
Patrick Jern, ÅA                                                     Mira Karrasch  

   

Asiantuntijajäsen    Varajäsen 
Ahtola, Annarilla, Psykologiliitto  
(tilalle Jari Lipsanen 1.6.2021 alkaen)   Katja Vähäkangas  

Sihteeri/valmistelija 
Sarlin, Tanja  TY    
 
 

Perustutkintotyöryhmä 
 

Paula Salo, puheenjohtaja, TY Jukka Hyönä, TY 

Matti Kuittinen, ISY   
Jari Lipsanen, HY   
Jarmo Hämäläinen, JY Jan Wikgren, JY 
Elina Vierikko, TAU Jari Hietanen, TAU 
Tanja Sarlin, TY   

Petra Grönholm-Nyman, ÅA Mira Karrasch, ÅA 

Mirka Hintsanen, Oulu 
 

Katja Vähäkangas, Psyli Esa Alaraudanjoki, Psyli 
Ilmari Moisio, SPOL, HY 
Marika Kärkkäinen, SPOL,TAU 

  

Virve Vatjus, TAU, asioiden valm. 
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Erikoispsykologikoulutuksen yhteistyöryhmä 
Puheenjohtaja  Karrasch, Mira  ÅA 
Varapuheenjohtaja Karkkola, Petri  UEF 

Erikoisalatyöryhmien puheenjohtajat 
Jäsen     Varajäsen  
Terveyspsykologia  
Hintsa Taina, UEF   Raimo Lappalainen, JY   
Lapset ja nuoret   
Korja Riikka, TY     Salokoski Tarja, UEF  
Neuropsykologia 
Hokkanen Laura, HY    Hanna Jokinen-Salmela, HY 
Psykoterapia 
Holma Juha, JY     Laitila Aarno, JY 
Työ- ja organisaatiopsykologia 
Mauno Saija, TAU    Kuittinen Matti, UEF 
Kliininen mielenterveyspsykologia 
Lahti Jari, HY    Monica Ålgars, HY 

Erikoisalojen lehtorit 
Karkkola Petri    Terveyspsykologia, UEF 
Alanko Katarina    Lapset ja Nuoret, ÅA 
Nyman  Anna    Lapset ja Nuoret,  TY 
Jokinen-Salmela Hanna   Neuropsykologia, HY 
Virta Maarit, HY    Neuropsykologia 
Kykyri Virpi-Liisa   Työ- ja organisaatiopsykologia, TAU 

Muut edustajat 
Katja Vähäkangas, Psyli    

Erikoisalasihteerit 
Erikoisala  Jäsen    Yliopisto 
Lanu   Tammelin, Katri   TY 
Neuro ja Klimpsy Laurila Helena   HY 
Tera   Jaskio, Anne   JY 
Terv   Nevalainen Henni  UEF 
TOP   Raudasoja, Sari   TAU 
TOP   Vuorilehmus Pertti  TAU 
 

Sihteeri/valmistelija 
Sarlin, Tanja, TY   
 

Dopsyn johtoryhmä 
Puheenjohtaja  Mikko Peltola   JY  
Varapuheenjohtaja Kaakinen, Johanna  TY 
 
Jäsen   Yliopisto   Varajäsen 
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Marius Lahti-Pulkkinen   HY    Hakulinen Christian     
Komulainen Katri  UEF                      Maija Korhonen   
Leppänen, Paavo JY    Feldt, Taru 
Hietanen, Jari  TAU    Kylliäinen, Anneli 
Kaakinen, Johanna TY    Salo, Paula 
Jylkkä, Jussi  ÅA    Anfolk, Jan 
 
Ahtola, Annarilla Psykologiliitto   Gergov, Vera 
 
Opiskelijajäsen  
Opiskelijaedustus lisäksi, joista siirtyy johtokuntaan vuoden alusta kaksi uutta  
Rachel Robinson,  HY    Eerika Johdander, TY 
Linda Karlsson  ÅA    Tino Karolaakso, TAU 
Simone Gorinelli,  JYU     Suvi Holm, TY 
Venla Okkonen   UEF 
 
Sihteeri/valmistelija 
Sarlin, Tanja  TY 

 
 

Ulkomaaopintojen työryhmä 
Puheenjohtaja  Holma, Juha  JY 
Varapuheenjohtaja Hokkanen, Laura HY 
 
Jäsenet    Yliopisto Varajäsen 
Laura Hokkanen           HY   Jari Lipsanen 
Kirsi Honkalampi  UEF  Maija Korhonen 
(Juha Holma)   JYU  Tuija Aro 
Saija Mauno   TAU  Jari Hietanen 
Jarno Tuominen  TY  Ari Kaukiainen 
Petra Grönholm-Nyman  ÅA  Mira Karrasch 
 
Sihteeri/valmistelija 
Sarlin, Tanja 

Erikoisalojen ohjausryhmät 

Lapset ja nuoret 
Puheenjohtaja   Riikka Korja 
Jäsen    Yliopisto Varajäsen 
Riikka Korja   TY  Soile Tuovinen, vpj 
Marjo Flykt   HY  Soile Tuovinen 
Tarja Salokoski  UEF 
Kati Vasalampi   JY  Aunola, Kaisa 
Kati Heinonen-Tuomaala TAU  Lindblom, Jallu     
Alanko, Katarina  ÅA  Kanninen, Katri 
Lipsanen Jari   PsyLi   
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Tiina Kaitaniemi  Opiskelijajäsen 
Anna Nyman    TY 
 
Työelämän edustajat 
Sirpa Sammalo   HUS 
Tanja Sarlin   Psykonet 
 
Sihteeri/valmistelija 
Tammelin, Katri  TY 

Kliinisen mielenterveyspsykologian ohjausryhmä 
 

Jari Lahti, pj     HY  
Monica Ålgars,  vpj   HY   
Sanna Selinheimo     
Petri Näätänen    HUS 
Iivo Koirikivi, opiskelija 
Marianne Källström,    ÅA 
Virpi-Liisa Kykyri,   JYU  
Eeva-Leena Kataja, lehtori   TY(varalla Ari Kaukiainen)  
Iija Den Herder   UEF 
 
Työelämän edustajat  
Jesper Ekelund,    HUS 
Erkki Isometsä,    HUS  
Jan-Henry Stenberg,    HUS  
Minna Wäljas,     TAU  
Antti Aro      Terveystalo  
Hannu Pajunen    KYS 
Anu Määttä, psykologi/psykoterapeutti Oulu)  
 
Suomen Psykologiliitto  
Asiantuntija (tiedoksi kokoukset)  
Tanja Sarlin, Psykonet-verkoston koordinaattori  
 
Sihteeri 
Helena Laurila. 

 

Neuropsykologia 
Puheenjohtaja  Laura Hokkanen HY 
Varapuheenjohtaja Hanna Jokinen-Salmela HY 
 
Jäsenet   Yliopisto Varajäsen 
Hanna Jokinen-SalmelaHY    
Komulainen, Katri UEF 
Tuija Aro  JY  Ahonen, Timo 
Mervi Jehkonen TAU  Anneli Kylliäinen 
Jukka Leppänen TY  Mika Koivisto 
Mira Karrasch ÅA  Matti Laine 
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Taina Nybo  PsyLi  Matti Vanhanen 
 
Asiantuntijajäsenet 
Suomen neuropsykologinen yhdistys 
 
Neuropsykologian erikoistumislautakunta 

  Erja Poutiainen   Liisa Klenberg 
  Tanja Sarlin, Psykonet-verkoston koordinaattori 
 

 
 
Sihteeri/valmistelija 
Helena Laurila 

Terveyspsykologia (ei aktiivinen 2021; päivitetään 2022 uudestaan)  
Puheenjohtaja         Hintsa, Taina  UEF 
Varapuheenjohtaja   Petri Karkkola  UEF 
 
Jäsenet  Yliopisto Varajäsen 
Päivi Merjonen  HY  Pulkki-Råback, Laura 
Raimo Lappalainen JY  Holma, Juha 
?   TAU  Kirves, Kaisa 
Ari Kaukiainen  TY  Oskari Lahtinen 
Kenneth Sandnabba ÅA  Minna Lehtonen 
Marketta Kokkinen-Jussila  PsyLi 
avoin     opiskelijajäsen  
 
Työelämän edustajat 
Rotko, Anna   PKKS       
Leinola, Hanna    KUH       
Sipponen, Merja   Terveystalo 
 
Sihteeri/valmistelija 
Henni Nevalainen  UEF 

Työ- ja organisaatiopsykologia 
Puheenjohtaja  Mauno, Saija  TAU 
Varapuheenjohtaja Kuittinen, Matti  UEF 
 
Jäsenet    Yliopisto Varajäsen  
Kuittinen, Matti  UEF  avoin 
Mauno, Saija   JY  avoin 
Mauno, Saija   TAU  Kykyri, Virpi-Liisa 
Häikiö, Tuomo   TY  Kaukiainen, Ari 
Santtila, Pekka   ÅA  Karrasch, Mira 
Honkanen, Henri  PsyLi   
Opiskelijajäsen   avoin 
Työelämän edustaja 
Tuuli Viranta-Naulapää Terveystalo 
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Sihteeri/valmistelija 
Sari Viranta-Naulapää  TAU 
 

Psykoterapia (ei aktiivinen v. 2021) 
Puheenjohtaja  Holma, Juha  JY 
Varapuheenjohtaja  
 
Jäsenet   Organisaatio 
Virta, Maarit  HY 
Honkalampi, Kirsi UEF 
Holma, Juha  JY 
Kangaslampi, Samuli TAU 
Kaukiainen, Ari TY 
Margaretha Hupa ÅA 
Valkonen Harri PsyLi  
Saranpää, Katja opiskelijajäsen 
Laukkala, Tanja työelämän edustaja, KELA 
Stenberg, Jan-Henry työelämän edustaja, HUS 
 
Sihteeri/valmistelija 
Jaskio, Anne   

LIITTEET 
Liite 1. Työryhmien puheenjohtajuuksien vaihtuminen kausittain. Esitys vastuuyliopistoista seuraaville 
kausille. (Johtokunta_Pöytäkirja 190307) 
 

                             DoPsy                Pj                         EriPsy                 Perustt         Klinikka  
2019-2021         TAU                      UEF                      ÅA                     TY                   Jy  
2022-2024          JY                         TAU                     TY                        HY                 ÅA  
2025-2027          HY                        JY                         UEF                    TAU                TY  
2028-2030          TY                        HY                        JY                        UEF                TAU  
2031-2033          ÅA                       TY                         HY                       TaY                UEF  
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