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Psykologiliiton  
toiminta-ajatus

Liiton perustehtävä on valvoa psykologien 
ja psykologian etuja. Tehtävämme on lisätä 

psykologiatieteeseen perustuvan asiantuntijuuden 
käyttöä, näkyvyyttä ja arvostusta sekä 

psykologiatieteen soveltamista  yhteiskunnassa.  
 

Työskentelemme kansalaisten hyvinvoinnin ja 
tasavertaisuuden lisäämiseksi sekä parannamme 

psykologiseen näyttöön perustuvan tiedon saatavuutta 
yhteiskunnassa. Liiton tuloksellisen toiminnan perusta 

on vahva kollegiaalisuus sekä jäsenten osallisuus ja 
aktiivinen toiminta Liiton tavoitteiden hyväksi. 

Liiton kivijalkana ovat jäsenyhdistykset, ja  
jäsenistö on tärkein voimavaramme. Liitto on  

kaikkien psykologien liitto – niin kliinikon,  
konsultin, yrittäjän kuin yliopistolaisenkin.



Psykologin asiantuntijuus pohjautuu tieteelliseen  
näyttöön ihmisen käyttäytymisestä sekä eettisesti 

kestävään ammattikäytäntöön sovellusalasta 
riippumatta. Psykologin monipuolinen 

perustutkinto antaa valmiuden tulokselliseen ja 
merkitykselliseen työhön yksilön ja yhteiskunnan 
parhaaksi. Terveydenhuollon ammattihenkilönä 

laillistetulla psykologilla on valmiudet ja pätevyys 
toimia laaja-alaisesti terveyden edistämisen 

tehtävissä yksilötasolta aina organisaatioiden ja 
terveydenhuollon järjestelmien kehittämiseen.

Psykologin 
huoneentaulu



Psykologiliiton missio
Liiton tarkoitus sääntöjen mukaan on Suomen psykologikunnan ammatillisena keskusjärjestönä

Valvoa psykologien yhteis- 
kunnallisia, oikeudellisia,  

palkkauksellisia, ammatillisia  
ja koulutuksellisia etuja

Edistää psykologien  
ammattitietouden  

ja -taidon  
kehittymistä

Edistää psykologian sovelluksen  
yleisiä edellytyksiä sekä psykologian  

sovellutusten ja psykologisten  
palvelujen ja toimenpiteiden pätevyyttä

Edistää psykologista  
tutkimusta  

maassamme

Edistää psykologisen tiedon  
ja ammattitaidon käyttöä  

maamme yhteiskuntapolitiikassa

Toimia psykologien psyykkisen  
ja fyysisen kunnon kohentamiseksi  

ja ylläpitämiseksi



  Kollegiaalisuus
 I  S T R AT E G I N E N  PA I N O P I S T E

Strategiset tavoitteet 
•  Työssä olevien jäsenien järjestäytymisaste  

on noussut 85 prosentista yli 90 prosenttiin.  
•  Psykologien ansiotaso on noussut sekä  

yleisellä että henkilökohtaisella tasolla.  
•  Psykologeja on nykyistä enemmän luottamus

miehinä ja -valtuutettuina kaikilla sektoreilla. 
•  Psykologien urapolut ovat nykyistä moni

puolisempia ja johtavat asiantuntijatehtävistä 
johtotehtäviin. 

•  Osoitamme Liittoon kuulumisen lisäarvon  
psykologien kannalta ja suuntaamme jäsenille 
suunniteltua toimintaa sen vahvistamiseen.

•  Olemme kaikkien psykologien ja psykologian 
opiskelijoiden liitto, jonka kivijalkana on  
aktiivinen jäsenyhdistysten toiminta.  

•  Olemme kaikkien psykologian sovellusalojen liitto. 
•  Tarjoamme jäsenille mahdollisuuden 

verkostoitumiseen kaikissa uran vaiheissa.  
•  Teemme töitä, jotta jäsenillä olisi hyvä työsuhde

turva, vahvan osaamisen ja vaativien tehtävien 
mukainen palkka sekä hyvät työolosuhteet. 

•  Tuemme työuraajattelua. Kannustamme 
psykologeja kouluttautumaan ja hakeutumaan 
vaativiin tehtäviin yhteiskunnan eri alueilla myös 
perinteisten psykologin tehtävien ulkopuolelle.  

•  Teemme yhteistyötä varmistaaksemme, 
että psykologikoulutus on laadukasta ja 
että kaikille psykologeille on tarjolla jatko-
koulutusmahdollisuuksia, jotka täydentävät  
tieteellis-ammatillista osaamista läpi uran.



 

Tutkittuun näyttöön perustuva  
yhteiskunnan kehittäminen

 I I  S T R AT E G I N E N  PA I N O P I S T E

Strategiset tavoitteet 
•  Psykologiliitto on mukana kaikissa valta  

kunnallisesti merkittävissä työryhmissä,  
jotka suunnittelevat ja visioivat terveyden-  
ja sosiaalihuollon kehitystä, mielenterveyden 
edistämistä sekä opetuksen, kasvatuksen ja 
työelämän kehittymistä Suomessa.  

•  Tunnistamme yhteiskunnan toimintaalueet,  
joissa psykologisesta tiedosta on hyötyä, mutta  
joissa sen hyödyntäminen on vielä vähäistä, ja 
suuntaamme toimintaamme näille aloille. 

•  Osoitamme psykologian lisäarvon yhteis  
kunnallisen keskustelun ja päätösten kannalta  
ja tuemme sen muotoilua toiminnan  
kannalta käyttökelpoiseen muotoon. 

•  Psykologin ammatti on julkisuudessa  
näkyvä ja yhteiskunnassa arvostettu.

•  Tuomme psykologin asiantuntijuutta ja uusinta 
psykologiatietoa hyödynnettäväksi yhteiskunnassa 
päätöksenteon ja toimeenpanon eri vaiheissa. 

•  Toimimme yhteistyön rakentajana  
yhteiskunnan toimijoiden välillä. 

•  Teemme töitä, jotta psyykkiset ilmiöt ovat  
julkisessa keskustelussa, päätöksenteossa ja 
palveluissa samassa asemassa kuin somaattiset. 

•  Teemme töitä, jotta yhteiskunnallisesti merkittävät 
toimijat – kuten kunnat sekä muut työnantajat 
ja palveluntarjoajat, ministeriöt ja työmarkkina-
järjestöt – tunnistavat ja huomioivat psyykkisen 
hyvinvoinnin merkityksen yksilön ja yhteiskunnan 
toimintakyvylle ja kehittymiselle.



 

Hyvinvoinnin tukena  
elämänkaarella

 I I I  S T R AT E G I N E N  PA I N O P I S T E

Strategiset tavoitteet 
•  Tunnistamme psykologisissa palveluissa ne  

alueet, joissa on puutteita, ja kehitämme niitä. 
•   Psykologin palveluita on saatavissa asuin  

paikasta tai elämäntilanteesta riippumatta. 
•  Tunnistamme kansalaisia koskettavat ongelmat 

palveluiden saatavuudessa ja tarjoamme niihin 
ratkaisuvaihtoehtoja ja tukea. 

•  Tunnistamme yksilön oikeuksien kannalta 
ongelmalliset tilanteet ja tarjoamme niihin 
ratkaisuvaihtoehtoja ja tukea.

•  Huolehdimme, että psykologipalveluita on 
monipuolisesti tarjolla ja hyödynnettävissä 
elämänkaaren eri vaiheissa. 

•  Huolehdimme, että psykologista tietoa on  
saatavilla ymmärrettävässä ja sovellettavassa 
muodossa – asiakkaan parhaaksi. 

•  Tuomme esiin eettisesti kestäviä ratkaisuja  
yksilöitä ja yhteisöjä koskettaviin kysymyksiin. 

•  Edistämme ihmisoikeuksien ja yhden  
vertaisuuden toteutumista huomioimalla  
ne kaikessa toiminnassamme.
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