
  

 
 

 
Psykologien tarvekartoitus 

Tämä kysely on lähetetty valtakunnallisesti psykologian alan työnantajille ja psykologipalveluja ostaville 
tahoille. Kyselyn toteuttavat yhteistyössä psykologien ammattijärjestö Psykologiliitto ja psykologian 
koulutusalan yliopistoverkosto Psykonet. Kyselyllä kerätään alalle välttämätöntä tietoa psykologien 
tarpeesta alueellisesti ja alakohtaisesti. Selvityksen tuloksia käytetään psykologien koulutusten 
suunnitteluun ja työmarkkinoille sopivan tarjonnan takaamiseen. 

Kyselyyn vastaaminen vie noin 20-30 minuuttia. Huomioithan monivalintakysymykset ja kysymysten 
lisäselvennyksille varatut avoimet kohdat. Kyselyyn on tarkoitus vastata tässä valmiiksi astetetussa 
järjestyksessä. Näin kysely pystyy ohjautumaan vastaajalle spesifeihin kysymyksiin. Pyri siis välttämään 
kysymysten tyhjäksi jättämistä tai kysymyksiin palaamista sekä hyppimistä eri vastaussivujen välillä. 
Sivun alalaidassa on tallennuspainike, jonka avulla pystyt tarvittaessa palaamaan kyselyyn 
myöhemmällä ajankohdalla. 

Kysely on lähetetty hyvin laajalle ja heterogeeniselle vastaajajoukolle. Tästä syystä muun muassa osa 
luotteloiduista vastausvaihtoehdoista ei tule koskemaan jokaista vastaajaa. Kyselyn laajuudesta 
johtuvien mahdollisten epäselvyyksien tapauksessa lue kysymysotsikon alla sekä sen sivun alussa oleva 
selvennys. 

Kiitos kyselyyn osallistumisesta! 
 

 

1. Ennen kuin vastaat, käy vielä katsomassa kyselyn tietosuojaseloste 
Valitse vaihtoehto "Tietosuojaseloste" ja siirry selosteeseen alareunan "Seuraava" -painikkeesta 
Webropol ohjaa sinut muutamassa sekunnissa tietosuojaselosteeseen 
Siirry takaisin kyselyyn selosteen lopussa olevasta linkistä 

Tietosuojaseloste 

Olen lukenut tietosuojaselosteen



 
Yhteystiedot 

 
2. Vastaajan yhteystiedot 

Etunimi 

Sukunimi 

Työpuhelin 

Sähköposti



 
3. Voimmeko tarvittaessa olla sinuun yhteydessä alueellisia tarpeita tai 
kyselyn vastauksia tarkentaaksemme? 

Kyllä 

Ei



 
4. Voimmeko jatkossa olla sinuun yhteydessä muissa psykologian alan 

asioissa? 
Esimerkiksi harjoitteluihin liittyen 

Kyllä 

Ei



 
Voit halutessasi vielä käydä lukemassa tietosuojaselostetta tästä linkistä: 

 

Perustiedot 

 
5. Organisaatio



 
6. Vastaajan nimike ja asema organisaatiossa 

Asema voi olla esimerkiksi ylin johto, HR, ym. 

Nimike 

Asema organi- 
saatiossa



 
7. Vastaatko koko organisaation vai tietyn yksikön / organisaation osan 

puolesta? 
Organisaation osa voi tarkoittaa esimerkiksi alueellista (eteläinen piiri ym.), organisatorista 
(oppilashuollon puoli ym.) jaottelua tai molempia. 

Koko organisaatio 

Organisaation osa



 
8. Kerro mikä yksikkö tai osa organisaatiota?



 
9. Toimiala 

Valtion virasto tai laitos 

Seurakunta tai seurakuntayhtymä 

Kunta, kuntayhtymä tai sairaanhoitopiiri 

Yliopisto 

Yksityinen sektori, yritykset 

Järjestö tai säätiö 

Ammattikorkeakoulu 

Jokin muu



 
Psykologit organisaatiossanne 
 
Tässä osiossa selvitämme psykologien määrää, toimialueita ja muita yleisiä asioita koko 
organisaationne tai vastuualueenne psykologeihin liittyen. Tämän osion vastaukset ohjaavat 
suurelta osin mitä kysymyksiä vastaajana saat kyselyn muissa osioissa. 

Ostopalvelulla tarkoitetaan tässä kyselyssä yrityksiltä tai ammatinharjoittajilta hankittuja 
palveluja 
 
Henkilötyövuosista puhuttaessa pyöristä arviosi tarpeen mukaan kymmeniin, isoimmissa 
organisaatioissa jopa lähimpään sataan henkilötyövuoteen. 
 

 
10. Psykologien tehtävien maakunnallinen sijainti 

Vaihteleva 

Uusimaa 

Varsinais-Suomi 

Satakunta 

Kanta-Häme 

Pirkanmaa 

Päijät-Häme 

Kymenlaakso 

Etelä-Karjala 

Etelä-Savo 

Pohjois-Savo 

Pohjois-Karjala 

Keski-Suomi 

Etelä-Pohjanmaa 

Pohjanmaa 

Keski-Pohjanmaa 

Pohjois-Pohjanmaa 

Kainuu



 
Lappi 

Ahvenanmaa



 
11. Psykologien tehtävien sijoittuminen alueellisesti 

Suuret kaupungit (100 000+ asukasta) 

Yli 15 000 asukkaan kaupungit 

Edellistä pienemmät paikkakunnat ja kaupungit 

Vaihteleva



 
12. Psykologipalvelujen järjestäminen 

Ostopalvelulla tarkoitetaan tässä kyselyssä yrityksiltä tai ammatinharjoittajilta hankittuja palveluja 

Organisaatiossa on psykologeja työ- tai virkasuhteessa 

Ostopalveluna 

Molemmat edellä mainitut 

Organisaatiossa ei ole tällä hetkellä psykologeja



 
13. Organisaation työ- ja virkasuhteisten psykologien työsuhteen laatu 

Kysymys koskee ainoastaan työ- ja virkasuhteisia psykologeja organisaatiossanne 
Voit valita useamman vastausvaihtoehdon 
Ilmoita henkilömäärä tekstikenttään numeerisesti 

Toistaiseksi voimassaoleva 

Määräaikainen



 
14. Mitä virka- tai työehtosopimusta psykologien virkoihin ja työsuhteisiin 

sovelletaan? 
Kysymys koskee ainoastaan työ- ja virkasuhteisia psykologeja organisaatiossanne 
Voit valita useamman vastausvaihtoehdon 

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 

Valtion virka- ja työehtosopimus 

YTHS:n ja Psykologiliiton välinen sopimus työehdoista 

Yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimus 

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 

Sosiaalialan järjestöjä koskeva työehtosopimus 

Yksityisen opetusalan työehtosopimus 

Työterveyslaitoksen työehtosopimus 

AVAINTES-työehtosopimus 

Teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus 

Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus 

Työpaikan psykologien palkkauksesta on olemassa talokohtainen sopimus tai yhteisesti 
sovittu käytäntö 

Psykologien työehdoista on sovittu henkilökohtaisesti 

En osaa sanoa 

Muu työehtosopimus, mikä?



 
15. Miten työ- ja virkasuhteisten psykologien palkka määräytyy? 

Kysymys koskee ainoastaa työ- ja virkasuhteisia psykologeja organisaatiossanne 
Voit valita useamman vastausvaihtoehdon 

Virka- tai työehtosopimuksen palkkamääräysten tai -taulukoiden mukaan 

Henkilökohtaisesti sopimalla 

Muulla tavoin (Miten?) 

En osaa sanoa



 
16. Työ- ja virkasuhteisten psykologien osa- ja kokoaikaisuus 

organisaatiossanne 
Kysymys koskee ainoastaa työ- ja virkasuhteisia psykologeja organisaatiossanne 
Voit valita useamman vastausvaihtoehdon 
Ilmoita tekstikentässä henkilömäärä kokonaisluvulla 

Osaaikaisia 

Kokoaikaisia 

En osaa sanoa



 
17. Arvioi työ- ja virkasuhteisten psykologien viikkotyöaikaa 

Kysymys koskee ainoastaa työ- ja virkasuhteisia psykologeja organisaatiossanne 
Ilmoita vastaus tunneissa desimaaliluvulla 
Esimerkki: 37h 45min = 37.75 
En osaa sanoa vastaukseksi kirjaa oikeaan vastauskenttään luku 0 

Arvio En osaa sanoa



 
18. Arvioi kuinka monta psykologia koko organisaatiossanne toimii 
palkkasuhteissa ja / tai ostopalveluna hankittuina yhteensä 

Arvioi määrää henkilötyövuosissa. Voit myös halutessasi käyttää desimaalilukuja 
Mikäli organisaatiossanne ei vielä toimi yhtään psykologia, vastaa luvulla 0



 
19. Kuinka monta psykologia edustamassasi organisaation osassa toimii 
palkkasuhteissa ja / tai ostopalveluna hankittuna yhteensä 

Arvioi määrää henkilötyövuosissa. Voit myös halutessasi käyttää desimaalilukuja 
Mikäli organisaatiossanne ei vielä toimi yhtään psykologia, vastaa luvulla 0



 
20. Millä sovellusaloilla psykologit toimivat tällä hetkellä? 

Voit valita useamman vastausvaihtoehdon 

Perusterveydenhuolto 

Erikoissairaanhoito 

Neuropsykologia 

Opintopsykologipalvelut 

Pari- ja perheneuvonta 

Oppilas- ja opiskelijahuolto 

Lastensuojelu 

Kuntoutus 

Psykoterapia 

Työterveyshuolto 

Konsultointi, rekrytointi 

Yliopistollinen tutkimus ja koulutus 

Muu opetus ja koulutus 

Järjestötoiminta 

Ammatinvalintapsykologia, työvoimapalvelut 

Suunnittelu, tutkimus 

Hallinnollinen työ 

Vankeinhoito 

Muu mikä?



 
21. Millä sovellusaloilla psykologit toimivat tällä hetkellä? 

Voit valita useamman vastausvaihtoehdon 

Perusterveydenhuolto 

Erikoissairaanhoito 

Neuropsykologia 

Opintopsykologipalvelut 

Pari- ja perheneuvonta 

Oppilas- ja opiskelijahuolto 

Lastensuojelu 

Kuntoutus 

Psykoterapia 

Työterveyshuolto 

Konsultointi, rekrytointi 

Yliopistollinen tutkimus ja koulutus 

Muu opetus ja koulutus 

Järjestötoiminta 

Ammatinvalintapsykologia, työvoimapalvelut 

Suunnittelu, tutkimus 

Hallinnollinen työ 

Vankeinhoito 

Muu mikä?



 
22. Millä sovellusaloilla psykologit toimivat tällä hetkellä? 

Voit valita useamman vastausvaihtoehdon 

Perusterveydenhuolto 

Erikoissairaanhoito 

Neuropsykologia 

Opintopsykologipalvelut 

Pari- ja perheneuvonta 

Oppilas- ja opiskelijahuolto 

Lastensuojelu 

Kuntoutus 

Psykoterapia 

Työterveyshuolto 

Konsultointi, rekrytointi 

Yliopistollinen tutkimus ja koulutus 

Muu opetus ja koulutus 

Järjestötoiminta 

Ammatinvalintapsykologia, työvoimapalvelut 

Suunnittelu, tutkimus 

Hallinnollinen työ 

Vankeinhoito 

Muu mikä?



 
23. Arvioi työ- ja virkasuhteisten psykologien lukumäärää 

perusterveydenhuollossa



 
24. Arvioi ostopalvelujen käytön määrää perusterveydenhuollossa 

Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 
Tuntia kuukaudessa vastauskenttä on ensisijaisesti niille organisaatioille, joilla ostopalvelujen 
määrä ei yllä vuosittaisella tasolla yhteen henkilötyövuoteen 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
25. Arvioi työ- ja virkasuhteisten psykologien 

lukumäärää erikoissairaanhoidossa



 
26. Arvioi ostopalvelujen käytön määrää erikoissairaanhoidossa 

Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 
Tuntia kuukaudessa vastauskenttä on ensisijaisesti niille organisaatioille, joilla ostopalvelujen 
määrä ei yllä vuosittaisella tasolla yhteen henkilötyövuoteen 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
27. Arvioi työ- ja virkasuhteisten psykologien lukumäärää neuropsykologian 

alalla



 
28. Arvioi ostopalvelujen käytön määrää neuropsykologian alalla 

Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 
Tuntia kuukaudessa vastauskenttä on ensisijaisesti niille organisaatioille, joilla ostopalvelujen 
määrä ei yllä vuosittaisella tasolla yhteen henkilötyövuoteen 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
29. Arvioi työ- ja virkasuhteisten psykologien 

lukumäärää opintopsykologipalveluissa



 
30. Arvioi ostopalvelujen käytön määrää opintopsykologipalveluissa 

Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 
Tuntia kuukaudessa vastauskenttä on ensisijaisesti niille organisaatioille, joilla ostopalvelujen 
määrä ei yllä vuosittaisella tasolla yhteen henkilötyövuoteen 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
31. Arvioi työ- ja virkasuhteisten psykologien lukumäärää pari- ja 

perheneuvonnassa



 
32. Arvioi ostopalvelujen käytön määrää pari- ja perheneuvonnassa 

Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 
Tuntia kuukaudessa vastauskenttä on ensisijaisesti niille organisaatioille, joilla ostopalvelujen 
määrä ei yllä vuosittaisella tasolla yhteen henkilötyövuoteen 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
33. Arvioi työ- ja virkasuhteisten psykologien lukumäärää oppilas- ja 

opiskelijahuollossa



 
34. Arvioi ostopalvelujen käytön määrää oppilas- ja opiskelijahuollossa 

Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 
Tuntia kuukaudessa vastauskenttä on ensisijaisesti niille organisaatioille, joilla ostopalvelujen 
määrä ei yllä vuosittaisella tasolla yhteen henkilötyövuoteen 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
35. Arvioi työ- ja virkasuhteisten psykologien lukumäärää lastensuojelussa



 
36. Arvioi ostopalvelujen käytön määrää lastensuojelussa 

Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 
Tuntia kuukaudessa vastauskenttä on ensisijaisesti niille organisaatioille, joilla ostopalvelujen 
määrä ei yllä vuosittaisella tasolla yhteen henkilötyövuoteen 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
37. Arvioi työ- ja virkasuhteisten psykologien lukumäärää kuntoutuksessa



 
38. Arvioi ostopalvelujen käytön määrää kuntoutuksessa 

Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 
Tuntia kuukaudessa vastauskenttä on ensisijaisesti niille organisaatioille, joilla ostopalvelujen 
määrä ei yllä vuosittaisella tasolla yhteen henkilötyövuoteen 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
39. Arvioi työ- ja virkasuhteisten psykologien lukumäärää psykoterapian 

alalla



 
40. Arvioi ostopalvelujen käytön määrää psykoterapian alalla 

Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 
Tuntia kuukaudessa -vastauskenttä on ensisijaisesti niille organisaatioille, joilla ostopalvelujen 
määrä ei yllä vuosittaisella tasolla yhteen henkilötyövuoteen 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
41. Arvioi työ- ja virkasuhteisten psykologien lukumäärää 

työterveyshuollossa



 
42. Arvioi ostopalvelujen käytön määrää työterveyshuollossa 

Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 
Tuntia kuukaudessa vastauskenttä on ensisijaisesti niille organisaatioille, joilla ostopalvelujen 
määrä ei yllä vuosittaisella tasolla yhteen henkilötyövuoteen 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
43. Arvioi työ- ja virkasuhteisten psykologien lukumäärää konsultoinnissa ja 

rekrytoinnisa



 
44. Arvioi ostopalvelujen käytön määrää konsultoinnissa ja rekrytoinnisa 

Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 
Tuntia kuukaudessa vastauskenttä on ensisijaisesti niille organisaatioille, joilla ostopalvelujen 
määrä ei yllä vuosittaisella tasolla yhteen henkilötyövuoteen 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
45. Arvioi työ- ja virkasuhteisten psykologien lukumäärää yliopistollisessa 

tutkimuksessa ja koulutuksessa



 
46. Arvioi ostopalvelujen käytön määrää yliopistollisessa tutkimuksessa ja 

koulutuksessa 
Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 
Tuntia kuukaudessa vastauskenttä on ensisijaisesti niille organisaatioille, joilla ostopalvelujen 
määrä ei yllä vuosittaisella tasolla yhteen henkilötyövuoteen 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
47. Arvioi työ- ja virkasuhteisten psykologien lukumäärää muussa 

opetuksessa ja koulutuksessa



 
48. Arvioi ostopalvelujen käytön määrää muussa opetuksessa ja 

koulutuksessa 
Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 
Tuntia kuukaudessa vastauskenttä on ensisijaisesti niille organisaatioille, joilla ostopalvelujen 
määrä ei yllä vuosittaisella tasolla yhteen henkilötyövuoteen 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
49. Arvioi työ- ja virkasuhteisten psykologien lukumäärää 

järjestötoiminnassa



 
50. Arvioi ostopalvelujen käytön määrää järjestötoiminnassa 

Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 
Tuntia kuukaudessa vastauskenttä on ensisijaisesti niille organisaatioille, joilla ostopalvelujen 
määrä ei yllä vuosittaisella tasolla yhteen henkilötyövuoteen 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
51. Arvioi työ- ja virkasuhteisten psykologien lukumäärää 

ammatinvalintapsykologiassa ja työvoimapalveluissa



 
52. Arvioi ostopalvelujen käytön määrää ammatinvalintapsykologiassa ja 

työvoimapalveluissa 
Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 
Tuntia kuukaudessa vastauskenttä on ensisijaisesti niille organisaatioille, joilla ostopalvelujen 
määrä ei yllä vuosittaisella tasolla yhteen henkilötyövuoteen 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
53. Arvioi työ- ja virkasuhteisten psykologien lukumäärää suunnittelussa ja 

tutkimuksessa



 
54. Arvioi ostopalvelujen käytön määrää suunnittelussa ja tutkimuksessa 

Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 
Tuntia kuukaudessa vastauskenttä on ensisijaisesti niille organisaatioille, joilla ostopalvelujen 
määrä ei yllä vuosittaisella tasolla yhteen henkilötyövuoteen 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
55. Arvioi työ- ja virkasuhteisten psykologien lukumäärää hallinnollisessa 

työssä



 
56. Arvioi ostopalvelujen käytön määrää hallinnollisessa työssä 

Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 
Tuntia kuukaudessa vastauskenttä on ensisijaisesti niille organisaatioille, joilla ostopalvelujen 
määrä ei yllä vuosittaisella tasolla yhteen henkilötyövuoteen 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
57. Arvioi työ- ja virkasuhteisten psykologien lukumäärää vankeinhoidossa



 
58. Arvioi ostopalvelujen käytön määrää vankeinhoidossa 

Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 
Tuntia kuukaudessa vastauskenttä on ensisijaisesti niille organisaatioille, joilla ostopalvelujen 
määrä ei yllä vuosittaisella tasolla yhteen henkilötyövuoteen 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
59. Arvioi työ- ja virkasuhteisten psykologien lukumäärää muulla 

mainitsemallanne alalla



 
60. Arvioi ostopalvelujen käytön määrää muulla mainitsemallanne alalla 

Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 
Tuntia kuukaudessa vastauskenttä on ensisijaisesti niille organisaatioille, joilla ostopalvelujen 
määrä ei yllä vuosittaisella tasolla yhteen henkilötyövuoteen 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
61. Psykologien työssä hyödyllinen kielitaito 
Voit valita useamman vastausvaihtoehdon 

Suomi 

Ruotsi 

Englanti 

Muu, mikä?



 
62. Onko psykologin työ organisaatiossanne pääsääntöisesti 
Voit valita useamman vastausvaihtoehdon 

Itsenäistä työskentelyä 

Ryhmätyötä muiden psykologien kanssa 

Moniammatillista ryhmätyötä 

Työparityöskentelyä 

En osaa sanoa 

Muu, mikä?



 
63. Onko organisaatiossanne vakansseja täyttämättä 

Kyllä 

Ei



 
64. Millä sovellusaloilla vakansseja on täyttämättä? 

Voit valita useamman vastausvaihtoehdon 

Perusterveydenhuolto 

Erikoissairaanhoito 

Neuropsykologia 

Pari- ja perheneuvonta 

Opintopsykologia 

Oppilas- ja opiskelijahuolto 

Lastensuojelu 

Kuntoutus 

Psykoterapia 

Työterveyshuolto 

Konsultointi, rekrytointi 

Yliopistollinen tutkimus ja koulutus 

Muu opetus ja koulutus 

Järjestötoiminta 

Ammatinvalintapsykologia, työvoimapalvelut 

Suunnittelu, tutkimus 

Hallinnollinen työ 

Vankeinhoito 

Muu mikä?



 
65. Täyttämättömien vakanssien lukumäärä perusterveydenhuollossa



 
66. Täyttämättömien vakanssien lukumäärä erikoissairaanhoidossa



 
67. Täyttämättömien vakanssien lukumäärä neuropsykologian alalla



 
68. Täyttämättömien vakanssien lukumäärä opintopsykologipalveluissa



 
69. Täyttämättömien vakanssien lukumäärä pari- ja perheneuvonnassa



 
70. Täyttämättömien vakanssien lukumäärä oppilas- ja opiskelijahuollossa



 
71. Täyttämättömien vakanssien lukumäärä lastensuojelussa



 
72. Täyttämättömien vakanssien lukumäärä kuntoutuksessa



 
73. Täyttämättömien vakanssien lukumäärä psykoterapian alalla



 
74. Täyttämättömien vakanssien lukumäärä työterveyshuollossa



 
75. Täyttämättömien vakanssien lukumäärä konsultoinnissa ja rekrytoinnisa



 
76. Täyttämättömien vakanssien lukumäärä yliopistollisessa tutkimuksessa 

ja koulutuksessa



 
77. Täyttämättömien vakanssien lukumäärä muussa opetuksessa ja 

koulutuksessa



 
78. Täyttämättömien vakanssien lukumäärä järjestötoiminnassa



 
79. Täyttämättömien vakanssien lukumäärä ammatinvalintapsykologiassa ja 

työvoimapalveluissa



 
80. Täyttämättömien vakanssien lukumäärä suunnittelussa ja tutkimuksessa



 
81. Täyttämättömien vakanssien lukumäärä hallinnollisessa työssä



 
82. Täyttämättömien vakanssien lukumäärä vankeinhoidossa



 
83. Täyttämättömien vakanssien lukumäärä muulla mainitsemallanne alalla



 
Psykologien tarve nyt ja seuraavan 12kk aikana 
 
Tämä osio koostuu pelkästään seuraavasta kysymyksestä ja siitä johdannaisista kysymyksistä. 
Kysymyksessä kartoitetaan psykologipalvelujen tämänhetkistä tarvetta tarkoittaen myös lähitulevaisuutta 
eli suurin piirtein seuraavaa vuotta. Vastaa sen perusteella, mikä on tilanne organisaatiossanne. 

Ostopalvelulla tarkoitetaan tässä kyselyssä yrityksiltä tai ammatinharjoittajilta hankittuja palveluja 

Psykologipalvelujen tarpeesta puhuttaessa katamme tällä ilmaisulla kokonaisvaltaisesti muun muassa 
organisaation laajentumispyrkimyksistä, toimikentän kysynnästä ja lain velvoituksista kumpuavan 
tarpeen lisätä esimerkiksi työsuhteisia psykologeja, ammatinharjoittajien palvelujen hankkimista ym. 
Toisin sanoen yksityisellä terveysalan toimijalla tarpeen kasvu voi tarkoittaa "haluamme laajentaa 
toimintaa" kun taas esimerkiksi koulutuksen alan toimijalla tarpeen kasvu voi tarkoittaa "oppilaiden 
määrä nousee". 

84. Arvioi organisaatiosi psykologipalvelujen tarvetta nyt ja 

lähitulevaisuudessa? 
Voit valita useamman vaihtoehdon, mikäli organisaatiosi tai vastuualueesi eri osissa on erilainen 
tilanne. 

1. Psykologipalvelujen tarve kasvaa, mutta en osaa arvioida tarpeen vaikutusta 
henkilöstömääriin 

2. Tarve kasvaa ja työ- ja virkasuhteisien psykologien määrää lisätään 

3. Tarve kasvaa ja palvelutarpeeseen vastataan ostopalveluilla 

4. Tarve kasvaa, mutta organisaatio ei lisää työ- ja virkasuhteisten psykologien eikä 
ostopalvelujen määrää 

5. Tarve kasvaa, mutta organisaatio vähentää työ- ja virkasuhteisten psykologien määrää 

6. Tarve kasvaa, mutta organisaatio vähentää ostopalvelujen käyttöä 

7. Psykologipalvelujen tarve säilyy näillä näkymin ennallaan 

8. Psykologipalvelujen tarve vähenee, mutta en osaa arvioida tämän vaikutusta 
henkilöstömääriin 

9. Tarve vähenee ja työ- ja virkasuhteisten psykologien määrää vähennetään 

10. Tarve vähenee ja ostopalvelujen käyttöä vähennetään 

11. Tarve vähenee, mutta organisaatio ei vähennä työ- ja virkasuhteisten psykologien 
eikä ostopalvelujen määrää 

12. Tarve vähenee, mutta työ- ja virkasuhteisten psykologien määrää lisätään



 
13. Tarve vähenee, mutta ostopalvelujen käyttöä lisätään 

Psykologien tarpeesta ei tiedetä



 
 
 
 

 
Voit valita useamman vastausvaihtoehdon 

Perusterveydenhuolto 

Erikoissairaanhoito 

Neuropsykologia 

Opintopsykologipalvelut 

Pari- ja perheneuvonta 

Oppilas- ja opiskelijahuolto 

Lastensuojelu 

Kuntoutus 

Psykoterapia 

Työterveyshuolto 

Konsultointi, rekrytointi 

Yliopistollinen tutkimus ja koulutus 

Muu opetus ja koulutus 

Järjestötoiminta 

Ammatinvalintapsykologia, työvoimapalvelut 

Suunnittelu, tutkimus 

Hallinnollinen työ 

Vankeinhoito 

Muu, mikä? 

 
työ- ja virkasuhteisten 
 

2. Tarve 
. 

85. Mille sovellusaloille olette lisäämässä  
psykologien määrää? 

Tämä kysymys on johdannainen tämän sivun ensimmäisen kysymyksen vastauksestasi " 
kasvaa ja työ- ja virkasuhteisten psykologien määrää lisätään" 



 
Arvioi seuraavaksi työ- ja virkasuhteisten psykologien määrän lisäystä näillä 

aloilla. 

86. Arvioi työ- ja virkasuhteisten psykologien määrän lisäystä 

perusterveydenhuollossa



 
87. Arvioi työ- ja virkasuhteisten psykologien määrän lisäystä 

erikoissairaanhoidossa



 
88. Arvioi työ- ja virkasuhteisten psykologien määrän lisäystä 

neuropsykologian alalla



 
89. Arvioi työ- ja virkasuhteisten psykologien määrän 

lisäystä opintopsykologipalveluissa



 
90. Arvioi työ- ja virkasuhteisten psykologien määrän lisäystä pari- ja 

perheneuvonnassa



 
91. Arvioi työ- ja virkasuhteisten psykologien määrän lisäystä oppilas- ja 

opiskelijahuollossa



 
92. Arvioi työ- ja virkasuhteisten psykologien määrän 

lisäystä lastensuojelussa



 
93. Arvioi työ- ja virkasuhteisten psykologien määrän lisäystä 

kuntoutuksessa



 
94. Arvioi työ- ja virkasuhteisten psykologien määrän lisäystä psykoterapian 

alalla



 
95. Arvioi työ- ja virkasuhteisten psykologien määrän lisäystä 

työterveyshuollossa



 
96. Arvioi työ- ja virkasuhteisten psykologien määrän lisäystä 

konsultoinnissa ja rekrytoinnisa



 
97. Arvioi työ- ja virkasuhteisten psykologien määrän lisäystä 

yliopistollisessa tutkimuksessa ja koulutuksessa



 
98. Arvioi työ- ja virkasuhteisten psykologien määrän lisäystä muussa 

opetuksessa ja koulutuksessa



 
99. Arvioi työ- ja virkasuhteisten psykologien määrän lisäystä 

järjestötoiminnassa



 
100. Arvioi työ- ja virkasuhteisten psykologien määrän 

lisäystä ammatinvalintapsykologiassa ja työvoimapalveluissa



 
101. Arvioi työ- ja virkasuhteisten psykologien määrän lisäystä 

suunnittelussa ja tutkimuksessa



 
102. Arvioi työ- ja virkasuhteisten psykologien määrän lisäystä 

hallinnollisessa työssä



 
103. Arvioi työ- ja virkasuhteisten psykologien määrän lisäystä 

vankeinhoidossa



 
104. Arvioi työ- ja virkasuhteisten psykologien määrän lisäystä muulla 

mainitsemallanne alalla



 
105. Jos valitsette joissain näissä tapauksissa työ- tai virkasuhteisen 

psykologin, ostopalvelujen sijaan, valitse alta mitkä tekijät vaikuttivat tähän. 
Tämä kysymys on johdannainen tämän sivun ensimmäisen kysymyksen vastauksestasi "2. Tarve 
kasvaa ja työ- ja virkasuhteisien psykologien määrää lisätään" 
Voit valita useamman vastausvaihtoehdon 

Ostopalveluja ei saatavilla 

Ostopalvelut kalliimpia 

Psykologin tarjoama panos merkittävämpi kun hän on organisaation osana 

En osaa sanoa 

Muut syyt, mitkä?



 
106. Syyt työ- ja virkasuhteisten psykologien lisäämiselle 

Tämä kysymys on johdannainen tämän sivun ensimmäisen kysymyksen vastauksestasi  "2. Tarve 
kasvaa ja työ- ja virkasuhteisien psykologien määrää lisätään" 
Voit valita useamman vastausvaihtoehdon 

Organisaation kasvutavoitteet 

Lisääntyvä palveluntarve 

Lainsäädäntö vaatii 

En osaa sanoa 

Muut syyt, mitkä



 
 

 
ostopalveluilla" 
Voit valita useamman vastausvaihtoehdon 

Perusterveydenhuolto 

Erikoissairaanhoito 

Neuropsykologia 

Opintopsykologipalvelut 

Pari- ja perheneuvonta 

Oppilas- ja opiskelijahuolto 

Lastensuojelu 

Kuntoutus 

Psykoterapia 

Työterveyshuolto 

Konsultointi, rekrytointi 

Yliopistollinen tutkimus ja koulutus 

Muu opetus ja koulutus 

Järjestötoiminta 

Ammatinvalintapsykologia, työvoimapalvelut 

Suunnittelu, tutkimus 

Hallinnollinen työ 

Vankeinhoito 

Muu, mikä? 

 
ostopalvelujen käyttöä? 

3. Tarve kasvaa ja palvelutarpeeseen vastataan

107. Mille sovellusaloille olette lisäämässä  
Tämä kysymys on johdannainen vastauksestasi  " 



 
Arvioi seuraavaksi ostopalvelujen halutun lisäyksen määrää näillä aloilla. 

 
108. Ostopalvelujen haluttu lisäys perusterveydenhuollossa 

Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
109. Ostopalvelujen haluttu lisäys erikoissairaanhoidossa 

Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
110. Ostopalvelujen haluttu lisäys neuropsykologian alalla 

Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
111. Ostopalvelujen haluttu lisäys opintopsykologipalveluissa 

Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
112. Ostopalvelujen haluttu lisäys pari- ja perheneuvonnassa 

Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
113. Ostopalvelujen haluttu lisäys oppilas- ja opiskelijahuollossa 

Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
114. Ostopalvelujen haluttu lisäys lastensuojelussa 

Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
115. Ostopalvelujen haluttu lisäys kuntoutuksessa 

Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
116. Ostopalvelujen haluttu lisäys psykoterapian alalla 

Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
117. Ostopalvelujen haluttu lisäys työterveyshuollossa 

Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
118. Ostopalvelujen haluttu lisäys konsultoinnissa ja rekrytoinnisa 

Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
119. Ostopalvelujen haluttu lisäys yliopistollisessa tutkimuksessa ja 

koulutuksessa 
Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
120. Ostopalvelujen haluttu lisäys muussa opetuksessa ja koulutuksessa 

Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
121. Ostopalvelujen haluttu lisäys järjestötoiminnassa 

Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
122. Ostopalvelujen haluttu lisäys ammatinvalintapsykologiassa ja 

työvoimapalveluissa 
Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
123. Ostopalvelujen haluttu lisäys suunnittelussa ja tutkimuksessa 

Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
124. Ostopalvelujen haluttu lisäys hallinnollisessa työssä 

Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
125. Ostopalvelujen haluttu lisäys vankeinhoidossa 

Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
126. Ostopalvelujen haluttu lisäys muulla mainitsemallanne alalla 

Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
127. Syyt ostopalvelujen lisäämiselle 

Voit valita useamman vastausvaihtoehdon 

Organisaation laajenee 

Tarve kentällä kasvaa 

Lainsäädäntö vaatii 

En osaa sanoa 

Muut syyt, mitkä



 
128. Miksi valitsette näissä tapauksissa ostopalveluja, työ- ja virkasuhteisen 

psykologin sijasta? 
Voit valita useamman vastausvaihtoehdon 

Ostopalvelut halvempia 

Ainoastaan ostopalvelumuotoista tarjontaa saatavilla 

Tarve ei niin suuri 

En osaa sanoa 

Muut syyt, mitkä?



 
129. Sovellusalat joilla tarve psykologipalveluille kasvaa 

Tämä kysymys on johdannainen vastauksista 1, 4, 5 ja 6. Vastaa näiden vastausten osalta millä 
sovellusaloilla tarve kasvaa.  
Voit valita useamman vastausvaihtoehdon 

Perusterveydenhuolto 

Erikoissairaanhoito 

Neuropsykologia 

Opintopsykologipalvelut 

Pari- ja perheneuvonta 

Oppilas- ja opiskelijahuolto 

Lastensuojelu 

Kuntoutus 

Psykoterapia 

Työterveyshuolto 

Konsultointi, rekrytointi 

Yliopistollinen tutkimus ja koulutus 

Muu opetus ja koulutus 

Järjestötoiminta 

Ammatinvalintapsykologia, työvoimapalvelut 

Suunnittelu, tutkimus 

Hallinnollinen työ 

Vankeinhoito 

Muu, mikä?



 
Arvioi seuraavaksi kuinka paljon tarve kasvaa näillä sovellusaloilla. En osaa 

sanoa vastaukseksi merkitse 0 alempaan vastausvaihtoehtoon. 

130. Arvioi psykologipalvelujen tarvetta perusterveydenhuollossa 

Henkilötyövuot- 
ta 

En osaa sanoa



 
131. Arvioi psykologipalvelujen tarvetta erikoissairaanhoidossa 

Henkilötyövuot- 
ta 

En osaa sanoa



 
132. Arvioi psykologipalvelujen tarvetta neuropsykologian alalla 

Henkilötyövuot- 
ta 

En osaa sanoa



 
133. Arvioi psykologien tarvetta opintopsykologipalveluissa 

Henkilötyövuot- 
ta 

En osaa sanoa



 
134. Arvioi psykologipalvelujen tarvetta pari- ja perheneuvonnassa 

Henkilötyövuot- 
ta 

En osaa sanoa



 
135. Arvioi psykologipalvelujen tarvetta oppilas- ja opiskelijahuollossa 

Henkilötyövuot- 
ta 

En osaa sanoa



 
136. Arvioi psykologipalvelujen tarvetta lastensuojelussa 

Henkilötyövuot- 
ta 

En osaa sanoa



 
137. Arvioi psykologipalvelujen tarvetta kuntoutuksessa 

Henkilötyövuot- 
ta 

En osaa sanoa



 
138. Arvioi psykologipalvelujen tarvetta psykoterapian alalla 

Henkilötyövuot- 
ta 

En osaa sanoa



 
139. Arvioi psykologipalvelujen tarvetta työterveyshuollossa 

Henkilötyövuot- 
ta 

En osaa sanoa



 
140. Arvioi psykologipalvelujen tarvetta konsultoinnissa ja rekrytoinnisa 

Henkilötyövuot- 
ta 

En osaa sanoa



 
141. Arvioi psykologipalvelujen tarvetta yliopistollisessa tutkimuksessa ja 

koulutuksessa 

Henkilötyövuot- 
ta 

En osaa sanoa



 
142. Arvioi psykologipalvelujen tarvetta muussa opetuksessa ja 

koulutuksessa 

Henkilötyövuot- 
ta 

En osaa sanoa



 
143. Arvioi psykologipalvelujen tarvetta järjestötoiminnassa 

Henkilötyövuot- 
ta 

En osaa sanoa



 
144. Arvioi psykologipalvelujen tarvetta ammatinvalintapsykologiassa ja 

työvoimapalveluissa 

Henkilötyövuot- 
ta 

En osaa sanoa



 
145. Arvioi psykologipalvelujen tarvetta suunnittelussa ja tutkimuksessa 

Henkilötyövuot- 
ta 

En osaa sanoa



 
146. Arvioi psykologipalvelujen tarvetta hallinnollisessa työssä 

Henkilötyövuot- 
ta 

En osaa sanoa



 
147. Arvioi psykologipalvelujen tarvetta vankeinhoidossa 

Henkilötyövuot- 
ta 

En osaa sanoa



 
148. Arvioi psykologipalvelujen tarvetta muulla mainitsemallanne alalla 

Henkilötyövuot- 
ta 

En osaa sanoa



 
149. Miksi tarpeeseen ei vastata? 

Tämä kysymys on johdannainen vastauksestasi "4. Tarve kasvaa, mutta organisaatio ei lisää työ- 
ja virkasuhteisten psykologien eikä ostopalvelujen määrää". 
Voit valita useamman vastausvaihtoehdon 

Taloudelliset syyt 

Laki mahdollistaa 

Käytetään muiden alojen ammattilaisia (Mitä?) 

En osaa sanoa 

Muut syyt, mitkä?



 
150. Miksi työ- ja virkasuhteisten psykologien määrää vähennetään 

tarpeesta huolimatta? 
Tämä kysymys on johdannainen vastauksestasi "5. Tarve kasvaa, mutta organisaatio vähentää 
työ- ja virkasuhteisten psykologien määrää". 
Voit valita useamman vastausvaihtoehdon 

Taloudelliset syyt 

Työ- ja virkasuhteisten psykologien tilalle otetaan psykologipalveluja ostopalveluina 

Laki mahdollistaa 

Käytetään muiden alojen ammattilaisia (Mitä?) 

En osaa sanoa 

Muut syyt, mitkä?



 
151. Miksi ostopalvelujen käyttöä vähennetään tarpeesta huolimatta? 

Tämä kysymys on johdannainen vastauksestasi "6. Tarve kasvaa, mutta organisaatio 
vähentää ostopalvelujen käyttöä". 
Voit valita useamman vastausvaihtoehdon 

Taloudelliset syyt 

Ostopalvelujen tilalle otetaan psykologeja työ- tai virkasuhteisiin 

Laki mahdollistaa 

Käytetään muiden alojen ammattilaisia (Mitä?) 

En osaa sanoa 

Muut syyt, mitkä?



 
152. Millä sovellusaloilla olette vähentämässä työ- ja virkasuhteisten 

psykologien määrää? 
Tämä kysymys on johdannainen vastauksestasi "9. Tarve vähenee ja työ- ja virkasuhteisten 
psykologien määrää vähennetään". 
Voit valita useamman vastausvaihtoehdon 

Perusterveydenhuolto 

Erikoissairaanhoito 

Neuropsykologia 

Opintopsykologipalvelut 

Pari- ja perheneuvonta 

Oppilas- ja opiskelijahuolto 

Lastensuojelu 

Kuntoutus 

Psykoterapia 

Työterveyshuolto 

Konsultointi, rekrytointi 

Yliopistollinen tutkimus ja koulutus 

Muu opetus ja koulutus 

Järjestötoiminta 

Ammatinvalintapsykologia, työvoimapalvelut 

Suunnittelu, tutkimus 

Hallinnollinen työ 

Vankeinhoito 

Muu, mikä?



 
Arvioi seuraavaksi työ- ja virkasuhteisten psykologien määrän leikkausta 

näillä aloilla. 

153. Työ- ja virkasuhteisten psykologien määrän leikkaus 

perusterveydenhuollossa



 
154. Työ- ja virkasuhteisten psykologien määrän leikkaus 

erikoissairaanhoidossa



 
155. Työ- ja virkasuhteisten psykologien määrän leikkaus neuropsykologian 

alalla



 
156. Työ- ja virkasuhteisten psykologien määrän leikkaus 

opintopsykologipalveluissa



 
157. Työ- ja virkasuhteisten psykologien määrän leikkaus pari- ja 

perheneuvonnassa



 
158. Työ- ja virkasuhteisten psykologien määrän leikkaus oppilas- ja 

opiskelijahuollossa



 
159. Työ- ja virkasuhteisten psykologien määrän leikkaus lastensuojelussa



 
160. Työ- ja virkasuhteisten psykologien määrän leikkaus kuntoutuksessa



 
161. Työ- ja virkasuhteisten psykologien määrän leikkaus psykoterapian 

alalla



 
162. Työ- ja virkasuhteisten psykologien määrän leikkaus 

työterveyshuollossa



 
163. Työ- ja virkasuhteisten psykologien määrän leikkaus konsultoinnissa ja 

rekrytoinnisa



 
164. Työ- ja virkasuhteisten psykologien määrän leikkaus yliopistollisessa 

tutkimuksessa ja koulutuksessa



 
165. Työ- ja virkasuhteisten psykologien määrän leikkaus muussa 

opetuksessa ja koulutuksessa



 
166. Työ- ja virkasuhteisten psykologien määrän leikkaus 

järjestötoiminnassa



 
167. Työ- ja virkasuhteisten psykologien määrän leikkaus 

ammatinvalintapsykologiassa ja työvoimapalveluissa



 
168. Työ- ja virkasuhteisten psykologien määrän leikkaus suunnittelussa ja 

tutkimuksessa



 
169. Työ- ja virkasuhteisten psykologien määrän leikkaus hallinnollisessa 

työssä



 
170. Työ- ja virkasuhteisten psykologien määrän leikkaus vankeinhoidossa



 
171. Työ- ja virkasuhteisten psykologien määrän leikkaus muulla 

mainitsemallanne alalla



 
172. Syyt työ- ja virkasuhteisten psykologien määrän vähentämiselle 

Tämä kysymys on johdannainen vastauksestasi  "9. Tarve vähenee ja työ- ja virkasuhteisten 
psykologien määrää vähennetään". 
Voit valita useamman vastausvaihtoehdon 

Palveluntarve vähenee 

Organisaatio supistaa toimintaansa 

Laki mahdollistaa 

Käytetään muiden alojen ammattilaisia (Mitä?) 

En osaa sanoa 

Muut syyt, mitkä



 
Millä sovellusaloilla vähennätte  

vähennetään". 
Voit valita useamman vastausvaihtoehdon 

Perusterveydenhuolto 

Erikoissairaanhoito 

Neuropsykologia 

Opintopsykologipalvelut 

Pari- ja perheneuvonta 

Oppilas- ja opiskelijahuolto 

Lastensuojelu 

Kuntoutus 

Psykoterapia 

Työterveyshuolto 

Konsultointi, rekrytointi 

Yliopistollinen tutkimus ja koulutus 

Muu opetus ja koulutus 

Järjestötoiminta 

Ammatinvalintapsykologia, työvoimapalvelut 

Suunnittelu, tutkimus 

Hallinnollinen työ 

Vankeinhoito 

Muu, mikä? 

 
käyttöä? 

Tarve vähenee ja ostopalvelujen käyttöä

173. ostopalvelujen  
Tämä kysymys on johdannainen vastauksestasi  " 



 
Arvioi seuraavaksi ostopalvelujen vähennyksen määrää näillä 

sovellusaloilla. 

174. Ostopalvelujen vähennys perusterveydenhuollossa 
Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
175. Ostopalvelujen vähennys erikoissairaanhoidossa 

Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
176. Ostopalvelujen vähennys neuropsykologian alalla 

Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
177. Ostopalvelujen vähennys opintopsykologipalveluissa 

Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
178. Ostopalvelujen vähennys pari- ja perheneuvonnassa 

Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
179. Ostopalvelujen vähennys oppilas- ja opiskelijahuollossa 

Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
180. Ostopalvelujen vähennys lastensuojelussa 

Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
181. Ostopalvelujen vähennys kuntoutuksessa 

Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
182. Ostopalvelujen vähennys psykoterapian alalla 

Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
183. Ostopalvelujen vähennys työterveyshuollossa 

Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
184. Ostopalvelujen vähennys konsultoinnissa ja rekrytoinnisa 

Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
185. Ostopalvelujen vähennys yliopistollisessa tutkimuksessa ja 

koulutuksessa 
Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
186. Ostopalvelujen vähennys muussa opetuksessa ja koulutuksessa 

Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
187. Ostopalvelujen vähennys järjestötoiminnassa 

Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
188. Ostopalvelujen vähennys ammatinvalintapsykologiassa ja 

työvoimapalveluissa 
Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
189. Ostopalvelujen vähennys suunnittelussa ja tutkimuksessa 

Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
190. Ostopalvelujen vähennys hallinnollisessa työssä 

Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
191. 

Ostopalvelujen vähennys vankeinhoidossa 
Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
192. Ostopalvelujen vähennys muulla mainitsemallanne alalla 

Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
193. Syyt ostopalvelujen vähentämiselle 

Tämä kysymys on johdannainen vastauksestasi  "Tarve vähenee ja ostopalvelujen käyttöä 
vähennetään". 
Voit valita useamman vastausvaihtoehdon 

Palveluntarve vähenee 

Organisaatio supistaa toimintaansa 

Laki mahdollistaa 

Käytetään muiden alojen ammattilaisia (Mitä?) 

En osaa sanoa 

Muut syyt, mitkä



 
194. Sovellusalat, joilla psykologipalvelujen tarve vähenee 

Tämä kysymys on johdannainen vastauksista 8, 11, 12 ja 13.  Vastaa näiden vastausten osalta 
millä sovellusaloilla tarve vähenee.  
Voit valita useamman vastausvaihtoehdon 

Perusterveydenhuolto 

Erikoissairaanhoito 

Neuropsykologia 

Opintopsykologipalvelut 

Pari- ja perheneuvonta 

Oppilas- ja opiskelijahuolto 

Lastensuojelu 

Kuntoutus 

Psykoterapia 

Työterveyshuolto 

Konsultointi, rekrytointi 

Yliopistollinen tutkimus ja koulutus 

Muu opetus ja koulutus 

Järjestötoiminta 

Ammatinvalintapsykologia, työvoimapalvelut 

Suunnittelu, tutkimus 

Hallinnollinen työ 

Vankeinhoito 

Muu, mikä?



 
Arvioi seuraavaksi kuinka paljon tarve vähenee näillä sovellusaloilla. En 

osaa sanoa vastaukseksi merkitse 0 alempaan vastausvaihtoehtoon. 

195. Arvioi psykologien tarvetta perusterveydenhuollossa 
Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
196. Arvioi psykologien tarpeen vähenemistä erikoissairaanhoidossa 

Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
197. Arvioi psykologien tarvetta neuropsykologian alalla 

Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
198. Arvioi psykologien tarpeen vähenemistä opintopsykologipalveluissa 

Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
199. Arvioi psykologien tarpeen vähenemistä pari- ja perheneuvonnassa 

Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
200. Arvioi psykologien tarpeen vähenemistä oppilas- ja opiskelijahuollossa 

Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
201. Arvioi psykologien tarpeen vähenemistä lastensuojelussa 

Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
202. Arvioi psykologien tarpeen vähenemistä kuntoutuksessa 

Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
203. Arvioi psykologien tarpeen vähenemistä psykoterapian alalla 

Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
204. Arvioi psykologien tarpeen vähenemistä työterveyshuollossa 

Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
205. Arvioi psykologien tarpeen vähenemistä konsultoinnissa ja 

rekrytoinnisa 
Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
206. Arvioi psykologien tarpeen vähenemistä yliopistollisessa 

tutkimuksessa ja koulutuksessa 
Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
207. Arvioi psykologien tarpeen vähenemistä muussa opetuksessa ja 

koulutuksessa 
Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
208. Arvioi psykologien tarpeen vähenemistä järjestötoiminnassa 

Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
209. Arvioi psykologien tarpeen vähenemistä ammatinvalintapsykologiassa 

ja työvoimapalveluissa 
Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
210. Arvioi psykologien tarpeen vähenemistä suunnittelussa ja 

tutkimuksessa 
Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
211. Arvioi psykologien tarpeen vähenemistä hallinnollisessa työssä 

Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
212. Arvioi psykologien tarpeen vähenemistä vankeinhoidossa 

Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
213. Arvioi psykologien tarpeen vähenemistä muulla mainitsemallanne alalla 

Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
214. Miksi tarpeen vähenemisestä huolimatta psykologipalvelujen käyttö 

pidetään ennallaan? 
Tämä kysymys on johdannainen vastauksestasi "11. Tarve vähenee, mutta organisaatio ei 
vähennä työ- ja virkasuhteisten psykologien eikä ostopalvelujen määrää". 
Voit valita useamman vastausvaihtoehdon 

Laki mahdollistaa 

En osaa sanoa 

Muut syyt, mitkä?



 
215. Miksi työ- ja virkasuhteisten psykologien määrää kasvatetaan tarpeen 

vähenemisestä huolimatta? 
Tämä kysymys on johdannainen vastauksestasi "12. Tarve vähenee, mutta työ- ja virkasuhteisten 
psykologien määrää lisätään". 
Voit valita useamman vastausvaihtoehdon 

Laki velvoittaa 

En osaa sanoa 

Muut syyt, mitkä?



 
216. Miksi ostopalvelujen käyttöä lisätään tarpeen vähenemisestä 

huolimatta? 
Tämä kysymys on johdannainen vastauksestasi "13. Tarve vähenee, mutta ostopalvelujen käyttöä 
lisätään". 
Voit valita useamman vastausvaihtoehdon 

Laki velvoittaa 

En osaa sanoa 

Muut syyt, mitkä?



 
217. Mikäli osaat sanoa, selvennä miksi psykologien tarvetta ei voi tietää 

Tämä kysymys on johdannainen vastauksestasi "Psykologien tarpeesta ei tiedetä".



 
Visio psykologien tarpeesta 5-10 vuoden päästä tästä hetkestä 
 
Tässä osiossa selvitämme psykologien tarvetta pidemmällä tulevaisuudessa. Valittu aikaväli vastaa 
koulutuslaitosten aikaisinta mahdollisuutta tehdä muutoksia tutkintoihin ja koulutuksiin. Vastaa sen 
perusteella, miten näet tarpeen kehittyvän organisaatiossanne. 

Ostopalveluilla tarkoitetaan sekä yrityksiltä että ammatinharjoittajilta ostettuja palveluja. 

Psykologipalvelujen tarpeesta puhuttaessa katamme tällä ilmaisulla kokonaisvaltaisesti muun muassa 
organisaation laajentumispyrkimyksistä, toimikentän kysynnästä ja lain velvoituksista kumpuavan 
tarpeen lisätä muun muassa työsuhteisia psykologeja, ammatinharjoittajien palvelujen hankkimista ym.



 
218. Arvioi miten psykologien tarve kehittyy organisaatiossanne seuraavien 

5-10 vuoden aikana? 
Huomioi, että nyt arvioidaan näkymiä 5-10 vuoden päähän. 
Voit valita useamman vaihtoehdon, mikäli organisaation eri osissa kehitys on mielestäsi erilainen. 

1. Psykologipalvelujen tarve kasvaa, mutta en osaa arvioida tarpeen vaikutusta 
henkilöstömääriin 

2. Tarve kasvaa ja työ- ja virkasuhteisien psykologien määrää lisätään 

3. Tarve kasvaa ja palvelutarpeeseen vastataan ostopalveluilla 

4. Tarve kasvaa, mutta organisaatio ei lisää työ- ja virkasuhteisten psykologien eikä 
ostopalvelujen määrää 

5. Tarve kasvaa, mutta organisaatio vähentää työ- ja virkasuhteisten psykologien määrää 

6. Tarve kasvaa, mutta organisaatio vähentää ostopalvelujen käyttöä 

7. Psykologipalvelujen tarve säilyy näillä näkymin ennallaan 

8. Psykologipalvelujen tarve vähenee, mutta en osaa arvioida tämän vaikutusta 
henkilöstömääriin 

9. Tarve vähenee ja työ- ja virkasuhteisten psykologien määrää vähennetään 

10. Tarve vähenee ja ostopalvelujen käyttöä vähennetään 

11. Tarve vähenee, mutta organisaatio ei vähennä työ- ja virkasuhteisten psykologien 
eikä ostopalvelujen määrää 

12. Tarve vähenee, mutta työ- ja virkasuhteisten psykologien määrää lisätään 

13. Tarve vähenee, mutta ostopalvelujen käyttöä lisätään 

Psykologien tarvetta ei tiedetä



 
219. Arvioi millä organisaationne sovellusaloilla työ- ja virkasuhteisten 

psykologien määrää lisätään seuraavan 5-10 vuoden aikana? 
Tämä kysymys on johdannainen tämän sivun ensimmäisen kysymyksen vastauksesta 2. Tarve 
kasvaa ja työ- ja virkasuhteisten psykologien määrää lisätään. Vastaa tähän siis näiden tapausten 
osalta. 
Voit valita useamman vastausvaihtoehdon 

Perusterveydenhuolto 

Erikoissairaanhoito 

Neuropsykologia 

Opintopsykologipalvelut 

Pari- ja perheneuvonta 

Oppilas- ja opiskelijahuolto 

Lastensuojelu 

Kuntoutus 

Psykoterapia 

Työterveyshuolto 

Konsultointi, rekrytointi 

Yliopistollinen tutkimus ja koulutus 

Muu opetus ja koulutus 

Järjestötoiminta 

Ammatinvalintapsykologia, työvoimapalvelut 

Suunnittelu, tutkimus 

Hallinnollinen työ 

Vankeinhoito 

Muu, mikä?



 
220. Arvioi työ- ja virkasuhteisten psykologien määrän lisäystä 

perusterveydenhuollossa



 
221. Arvioi työ- ja virkasuhteisten psykologien määrän lisäystä 

erikoissairaanhoidossa



 
222. Arvioi työ- ja virkasuhteisten psykologien määrän lisäystä 

neuropsykologian alalla



 
223. Arvioi työ- ja virkasuhteisten psykologien määrän 

lisäystä opintopsykologipalveluissa



 
224. Arvioi työ- ja virkasuhteisten psykologien määrän lisäystä pari- ja 

perheneuvonnassa



 
225. Arvioi työ- ja virkasuhteisten psykologien määrän lisäystä oppilas- ja 

opiskelijahuollossa



 
226. Arvioi työ- ja virkasuhteisten psykologien määrän 

lisäystä lastensuojelussa



 
227. Arvioi työ- ja virkasuhteisten psykologien määrän lisäystä 

kuntoutuksessa



 
228. Arvioi työ- ja virkasuhteisten psykologien määrän lisäystä 

psykoterapian alalla



 
229. Arvioi työ- ja virkasuhteisten psykologien määrän lisäystä 

työterveyshuollossa



 
230. Arvioi työ- ja virkasuhteisten psykologien määrän lisäystä 

konsultoinnissa ja rekrytoinnisa



 
231. Arvioi työ- ja virkasuhteisten psykologien määrän lisäystä 

yliopistollisessa tutkimuksessa ja koulutuksessa



 
232. Arvioi työ- ja virkasuhteisten psykologien määrän lisäystä muussa 

opetuksessa ja koulutuksessa



 
233. Arvioi työ- ja virkasuhteisten psykologien määrän 

lisäystä järjestötoiminnassa



 
234. Arvioi työ- ja virkasuhteisten psykologien määrän 

lisäystä ammatinvalintapsykologiassa ja työvoimapalveluissa



 
235. Arvioi työ- ja virkasuhteisten psykologien määrän lisäystä 

suunnittelussa ja tutkimuksessa



 
236. Arvioi työ- ja virkasuhteisten psykologien määrän lisäystä 

hallinnollisessa työssä



 
237. Arvioi työ- ja virkasuhteisten psykologien määrän lisäystä 

vankeinhoidossa



 
238. Arvioi työ- ja virkasuhteisten psykologien määrän lisäystä muulla 

mainitsemallanne alalla



 
239. Syyt työ- ja virkasuhteisten psykologien lisäämiselle tulevaisuudessa 

Tämä kysymys on johdannainen tämän sivun ensimmäisen kysymyksen vastauksesta 2. Tarve 
kasvaa ja työ- ja virkasuhteisten psykologien määrää lisätään. 
Voit valita useamman vastausvaihtoehdon 

Organisaation kasvutavoitteet 

Lisääntyvä palveluntarve 

Lainsäädäntö vaatii 

En osaa sanoa 

Muut syyt, mitkä



 
240. Millä sovellusaloilla organisaatiossanne lisätään ostopalvelujen käyttöä 

seuraavan 5-10 vuoden aikana? 
Tämä kysymys ja seuraavat määrää kartoittavat kysymykset ovat johdannaisia vastauksestasi "3. 
Tarve kasvaa ja palvelutarpeeseen vastataan ostopalveluilla" 
Voit valita useamman vastausvaihtoehdon 

Perusterveydenhuolto 

Erikoissairaanhoito 

Neuropsykologia 

Opintopsykologipalvelut 

Pari- ja perheneuvonta 

Oppilas- ja opiskelijahuolto 

Lastensuojelu 

Kuntoutus 

Psykoterapia 

Työterveyshuolto 

Konsultointi, rekrytointi 

Yliopistollinen tutkimus ja koulutus 

Muu opetus ja koulutus 

Järjestötoiminta 

Ammatinvalintapsykologia, työvoimapalvelut 

Suunnittelu, tutkimus 

Hallinnollinen työ 

Vankeinhoito 

Muu, mikä?



 
Arvioi seuraavaksi ostopalvelujen lisäyksen määrää näillä valitsemillasi 
aloilla seuraavan 5-10 vuoden aikana. 

241. Ostopalvelujen lisäys perusterveydenhuollossa 
Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
242. Ostopalvelujen lisäys erikoissairaanhoidossa 
Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
243. Ostopalvelujen lisäys neuropsykologian alalla 
Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
244. Ostopalvelujen lisäys opintopsykologipalveluissa 
Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
245. Ostopalvelujen lisäys pari- ja perheneuvonnassa 
Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
246. Ostopalvelujen lisäys oppilas- ja opiskelijahuollossa 
Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
247. Ostopalvelujen lisäys lastensuojelussa 
Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
248. Ostopalvelujen lisäys kuntoutuksessa 
Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
249. Ostopalvelujen lisäys psykoterapian alalla 
Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
250. Ostopalvelujen lisäys työterveyshuollossa 
Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
251. Ostopalvelujen lisäys konsultoinnissa ja rekrytoinnisa 
Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
252. Ostopalvelujen lisäys yliopistollisessa tutkimuksessa ja koulutuksessa 
Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
253. Ostopalvelujen lisäys muussa opetuksessa ja koulutuksessa 
Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
254. Ostopalvelujen lisäys järjestötoiminnassa 
Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
255. Ostopalvelujen lisäys ammatinvalintapsykologiassa ja 

työvoimapalveluissa 
Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
256. Ostopalvelujen lisäys suunnittelussa ja tutkimuksessa 
Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
257. Ostopalvelujen lisäys hallinnollisessa työssä 
Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
258. Ostopalvelujen lisäys vankeinhoidossa 
Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
259. Ostopalvelujen lisäys muulla mainitsemallanne alalla 
Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
260. Syyt ostopalvelujen lisäämiselle seuraavan 5-10 aikana 

Tämä kysymys on johdannainen vastauksestasi "3. Tarve kasvaa ja palvelutarpeeseen vastataan 
ostopalveluilla" 
Voit valita useamman vastausvaihtoehdon 

Organisaatio laajenee 

Tarve kentällä kasvaa 

Lainsäädäntö vaatii 

En osaa sanoa 

Muut syyt, mitkä



 
261. Sovellusalat joilla tarve psykologipalveluille kasvaa organisaatiossanne 

seuraavan 5-10 vuoden aikana 
Tämä kysymys ja seuraavat määrää kartoittavat kysymykset ovat johdannaisia vastauksista 1, 4, 5 
ja 6. 
Voit valita useamman vastausvaihtoehdon 

Perusterveydenhuolto 

Erikoissairaanhoito 

Neuropsykologia 

Opintopsykologipalvelut 

Pari- ja perheneuvonta 

Oppilas- ja opiskelijahuolto 

Lastensuojelu 

Kuntoutus 

Psykoterapia 

Työterveyshuolto 

Konsultointi, rekrytointi 

Yliopistollinen tutkimus ja koulutus 

Muu opetus ja koulutus 

Järjestötoiminta 

Ammatinvalintapsykologia, työvoimapalvelut 

Suunnittelu, tutkimus 

Hallinnollinen työ 

Vankeinhoito 

Muu, mikä?



 
Arvioi seuraavaksi kuinka paljon tarve kasvaa seuraavien 5-10 vuoden 

aikana näillä aloilla. En osaa sanoa vastaukseksi kirjaa 0 alempaan 

vastauskenttään. 

262. Arvioi psykologipalvelujen tarvetta perusterveydenhuollossa 
Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

En osaa sanoa



 
263. Arvioi psykologipalvelujen tarvetta erikoissairaanhoidossa 

Henkilötyövuot- 
ta 

En osaa sanoa



 
264. Arvioi psykologipalvelujen tarvetta neuropsykologian alalla 

Henkilötyövuot- 
ta 

En osaa sanoa



 
265. Arvioi psykologien tarvetta opintopsykologipalveluissa 

Henkilötyövuot- 
ta 

En osaa sanoa



 
266. Arvioi psykologipalvelujen tarvetta pari- ja perheneuvonnassa 

Henkilötyövuot- 
ta 

En osaa sanoa



 
267. Arvioi psykologipalvelujen tarvetta oppilas- ja opiskelijahuollossa 

Henkilötyövuot- 
ta 

En osaa sanoa



 
268. Arvioi psykologipalvelujen tarvetta lastensuojelussa 

Henkilötyövuot- 
ta 

En osaa sanoa



 
269. Arvioi psykologipalvelujen tarvetta kuntoutuksessa 

Henkilötyövuot- 
ta 

En osaa sanoa



 
270. Arvioi psykologipalvelujen tarvetta psykoterapian alalla 

Henkilötyövuot- 
ta 

En osaa sanoa



 
271. Arvioi psykologipalvelujen tarvetta työterveyshuollossa 
Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

En osaa sanoa



 
272. Arvioi psykologipalvelujen tarvetta konsultoinnissa ja rekrytoinnisa 

Henkilötyövuot- 
ta 

En osaa sanoa



 
273. Arvioi psykologipalvelujen tarvetta yliopistollisessa tutkimuksessa ja 

koulutuksessa 

Henkilötyövuot- 
ta 

En osaa sanoa



 
274. Arvioi psykologipalvelujen tarvetta muussa opetuksessa ja 

koulutuksessa 

Henkilötyövuot- 
ta 

En osaa sanoa



 
275. Arvioi psykologipalvelujen tarvetta järjestötoiminnassa 

Henkilötyövuot- 
ta 

En osaa sanoa



 
276. Arvioi psykologipalvelujen tarvetta ammatinvalintapsykologiassa ja 

työvoimapalveluissa 

Henkilötyövuot- 
ta 

En osaa sanoa



 
277. Arvioi psykologipalvelujen tarvetta suunnittelussa ja tutkimuksessa 

Henkilötyövuot- 
ta 

En osaa sanoa



 
278. Arvioi psykologipalvelujen tarvetta hallinnollisessa työssä 

Henkilötyövuot- 
ta 

En osaa sanoa



 
279. Arvioi psykologipalvelujen tarvetta vankeinhoidossa 

Henkilötyövuot- 
ta 

En osaa sanoa



 
280. Arvioi psykologipalvelujen tarvetta muulla mainitsemallanne alalla 

Henkilötyövuot- 
ta 

En osaa sanoa



 
281. Miksi tarpeeseen ei tulla vastaamaan? 

Tämä kysymys on johdannainen vastauksestasi "4. Tarve kasvaa, mutta organisaatio ei lisää työ- 
ja virkasuhteisten psykologien eikä ostopalvelujen määrää" 
Voit valita useamman vastausvaihtoehdon 

Taloudelliset syyt 

Laki mahdollistaa 

Käytetään muiden alojen ammattilaisia (Mitä?) 

En osaa sanoa 

Muut syyt, mitkä?



 
282. Miksi työ- ja virkasuhteisten psykologien määrää tullaan vähentämään 

tulevasta tarpeesta huolimatta? 
Tämä kysymys on johdannainen vastauksestasi "5. Tarve kasvaa, mutta organisaatio vähentää 
työ- ja virkasuhteisten psykologien määrää" 
Voit valita useamman vastausvaihtoehdon 

Taloudelliset syyt 

Työ- ja virkasuhteisten psykologien tilalle otetaan psykologipalveluja ostopalveluina 

Laki mahdollistaa 

Käytetään muiden alojen ammattilaisia (Mitä?) 

En osaa sanoa 

Muut syyt, mitkä?



 
283. Miksi ostopalvelujen käyttöä tullaan vähentämään tulevasta tarpeesta 

huolimatta? 
Tämä kysymys on johdannainen vastauksestasi "6. Tarve kasvaa, mutta organisaatio 
vähentää ostopalvelujen käyttöä" 
Voit valita useamman vastausvaihtoehdon 

Taloudelliset syyt 

Ostopalvelujen tilalle otetaan psykologeja työ- tai virkasuhteisiin 

Laki mahdollistaa 

Käytetään muiden alojen ammattilaisia (Mitä?) 

En osaa sanoa 

Muut syyt, mitkä?



 
284. Arvioi millä sovellusaloilla vähennetään organisaatiossanne työ- ja 

virkasuhteisten psykologien määrää seuraavan 5-10 vuoden aikana? 
Tämä kysymys on johdannainen tämän sivun ensimmäisen kysymyksen vastauksesta 9. Tarve 
vähenee ja työ- ja virkasuhteisten psykologien määrää vähennetään. 
Voit valita useamman vastausvaihtoehdon 

Perusterveydenhuolto 

Erikoissairaanhoito 

Neuropsykologia 

Opintopsykologipalvelut 

Pari- ja perheneuvonta 

Oppilas- ja opiskelijahuolto 

Lastensuojelu 

Kuntoutus 

Psykoterapia 

Työterveyshuolto 

Konsultointi, rekrytointi 

Yliopistollinen tutkimus ja koulutus 

Muu opetus ja koulutus 

Järjestötoiminta 

Ammatinvalintapsykologia, työvoimapalvelut 

Suunnittelu, tutkimus 

Hallinnollinen työ 

Vankeinhoito 

Muu, mikä?



 
Arvioi seuraavaksi vähennettävien työsuhteiden määrää näillä 

sovellusaloilla organisaatiossanne seuraavan 5-10 vuoden aikana. 

285. Työ- ja virkasuhteisten psykologien määrän leikkaus 

perusterveydenhuollossa



 
286. Työ- ja virkasuhteisten psykologien määrän leikkaus 

erikoissairaanhoidossa



 
287. Työ- ja virkasuhteisten psykologien määrän leikkaus neuropsykologian 

alalla



 
288. Työ- ja virkasuhteisten psykologien määrän leikkaus 

opintopsykologipalveluissa



 
289. Työ- ja virkasuhteisten psykologien määrän leikkaus pari- ja 

perheneuvonnassa



 
290. Työ- ja virkasuhteisten psykologien määrän leikkaus oppilas- ja 

opiskelijahuollossa



 
291. Työ- ja virkasuhteisten psykologien määrän leikkaus lastensuojelussa



 
292. Työ- ja virkasuhteisten psykologien määrän leikkaus kuntoutuksessa



 
293. Työ- ja virkasuhteisten psykologien määrän leikkaus psykoterapian 

alalla



 
294. Työ- ja virkasuhteisten psykologien määrän leikkaus 

työterveyshuollossa



 
295. Työ- ja virkasuhteisten psykologien määrän leikkaus konsultoinnissa ja 

rekrytoinnisa



 
296. Työ- ja virkasuhteisten psykologien määrän leikkaus yliopistollisessa 

tutkimuksessa ja koulutuksessa



 
297. Työ- ja virkasuhteisten psykologien määrän leikkaus muussa 

opetuksessa ja koulutuksessa



 
298. Työ- ja virkasuhteisten psykologien määrän leikkaus 

järjestötoiminnassa



 
299. Työ- ja virkasuhteisten psykologien määrän leikkaus 

ammatinvalintapsykologiassa ja työvoimapalveluissa



 
300. Työ- ja virkasuhteisten psykologien määrän leikkaus suunnittelussa ja 

tutkimuksessa



 
301. Työ- ja virkasuhteisten psykologien määrän leikkaus hallinnollisessa 

työssä



 
302. Työ- ja virkasuhteisten psykologien määrän leikkaus vankeinhoidossa



 
303. Työ- ja virkasuhteisten psykologien määrän leikkaus muulla 

mainitsemallanne alalla



 
304. Syyt työ- ja virkasuhteisten psykologien määrän vähentämiselle 

tulevaisuudessa 
Tämä kysymys on johdannainen tämän sivun ensimmäisen kysymyksen vastauksesta 9. Tarve 
vähenee ja työ- ja virkasuhteisten psykologien määrää vähennetään. 
Voit valita useamman vastausvaihtoehdon 

Palveluntarve vähenee 

Organisaatio supistaa toimintaansa 

Laki mahdollistaa 

Käytetään muiden alojen ammattilaisia (Mitä?) 

En osaa sanoa 

Muut syyt, mitkä



 
305. Millä sovellusaloilla vähennetään ostopalvelujen määrää 

organisaatiossanne seuraavan 5-10 vuoden aikana? 
Tämä kysymys on johdannainen tämän sivun ensimmäisen kysymyksen vastauksesta 10. Tarve 
vähenee ja ostopalvelujen käyttöä vähennetään 
Voit valita useamman vastausvaihtoehdon 

Perusterveydenhuolto 

Erikoissairaanhoito 

Neuropsykologia 

Opintopsykologipalvelut 

Pari- ja perheneuvonta 

Oppilas- ja opiskelijahuolto 

Lastensuojelu 

Kuntoutus 

Psykoterapia 

Työterveyshuolto 

Konsultointi, rekrytointi 

Yliopistollinen tutkimus ja koulutus 

Muu opetus ja koulutus 

Järjestötoiminta 

Ammatinvalintapsykologia, työvoimapalvelut 

Suunnittelu, tutkimus 

Hallinnollinen työ 

Vankeinhoito 

Muu, mikä?



 
Arvioi seuraavaksi ostopalvelujen vähentämisen määrää näillä aloilla 

seuraavan 5-10 vuoden aikana organisaatiossanne. 

306. Ostopalvelujen vähennys tulevaisuudessa perusterveydenhuollossa 
Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
307. Ostopalvelujen vähennys tulevaisuudessa erikoissairaanhoidossa 
Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
308. Ostopalvelujen vähennys tulevaisuudessa neuropsykologian alalla 
Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
309. Ostopalvelujen vähennys tulevaisuudessa opintopsykologipalveluissa 
Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
310. Ostopalvelujen vähennys tulevaisuudessa pari- ja perheneuvonnassa 
Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
311. Ostopalvelujen vähennys tulevaisuudessa oppilas- ja 

opiskelijahuollossa 
Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
312. Ostopalvelujen vähennys tulevaisuudessa lastensuojelussa 
Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
313. Ostopalvelujen vähennys tulevaisuudessa kuntoutuksessa 
Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
314. Ostopalvelujen vähennys tulevaisuudessa psykoterapian alalla 
Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
315. Ostopalvelujen vähennys tulevaisuudessa työterveyshuollossa 
Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
316. Ostopalvelujen vähennys tulevaisuudessa konsultoinnissa ja 

rekrytoinnisa 
Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
317. Ostopalvelujen vähennys tulevaisuudessa yliopistollisessa 

tutkimuksessa ja koulutuksessa 
Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
318. Ostopalvelujen vähennys tulevaisuudessa muussa opetuksessa ja 

koulutuksessa 
Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
319. Ostopalvelujen vähennys tulevaisuudessa järjestötoiminnassa 
Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
320. Ostopalvelujen vähennys tulevaisuudessa 

ammatinvalintapsykologiassa ja työvoimapalveluissa 
Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
321. Ostopalvelujen vähennys tulevaisuudessa suunnittelussa ja 

tutkimuksessa 
Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
322. Ostopalvelujen vähennys tulevaisuudessa hallinnollisessa työssä 
Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
323. Ostopalvelujen vähennys tulevaisuudessa vankeinhoidossa 
Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
324. Ostopalvelujen vähennys tulevaisuudessa muulla mainitsemallanne 

alalla 
Valitse näistä sopiva kohta vastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

Tuntia kuukau- 
dessa



 
325. Syyt ostopalvelujen vähentämiselle tulevaisuudessa 

Tämä kysymys on johdannainen tämän sivun ensimmäisen kysymyksen vastauksesta 10. Tarve 
vähenee ja ostopalvelujen käyttöä vähennetään 
Voit valita useamman vastausvaihtoehdon 

Palveluntarve vähenee 

Organisaatio supistaa toimintaansa 

Laki mahdollistaa 

Käytetään muiden alojen ammattilaisia (Mitä?) 

En osaa sanoa 

Muut syyt, mitkä



 
326. Sovellusalat, joilla tarve vähenee organisaatiossanne seuraavan 5-10 

vuoden aikana 
Tämä kysymys on johdannainen vastauksista 8, 11, 12 ja 13. 
Voit valita useamman vastausvaihtoehdon 

Perusterveydenhuolto 

Erikoissairaanhoito 

Neuropsykologia 

Opintopsykologipalvelut 

Pari- ja perheneuvonta 

Oppilas- ja opiskelijahuolto 

Lastensuojelu 

Kuntoutus 

Psykoterapia 

Työterveyshuolto 

Konsultointi, rekrytointi 

Yliopistollinen tutkimus ja koulutus 

Muu opetus ja koulutus 

Järjestötoiminta 

Ammatinvalintapsykologia, työvoimapalvelut 

Suunnittelu, tutkimus 

Hallinnollinen työ 

Vankeinhoito 

Muu, mikä?



 
Arvioi seuraavaksi tarpeen vähenemisen määrää 

organisaatiossanne seuraavien 5-10 vuoden aikana näillä aloilla. En osaa 

sanoa vastaukseksi kirjaa 0 alempaan vastauskenttään. 

327. Arvioi psykologien tarpeen vähenemistä perusterveydenhuollossa 

Henkilötyövuot- 
ta 

En osaa sanoa



 
328. Arvioi psykologien tarpeen vähenemistä erikoissairaanhoidossa 

Henkilötyövuot- 
ta 

En osaa sanoa



 
329. Arvioi psykologien tarpeen vähenemistä neuropsykologian alalla 

Henkilötyövuot- 
ta 

En osaa sanoa



 
330. Arvioi psykologien tarpeen vähenemistä opintopsykologipalveluissa 

Henkilötyövuot- 
ta 

En osaa sanoa



 
331. Arvioi psykologien tarpeen vähenemistä pari- ja perheneuvonnassa 

Henkilötyövuot- 
ta 

En osaa sanoa



 
332. Arvioi psykologien tarpeen vähenemistä oppilas- ja opiskelijahuollossa 

Henkilötyövuot- 
ta 

En osaa sanoa



 
333. Arvioi psykologien tarpeen vähenemistä lastensuojelussa 

Henkilötyövuot- 
ta 

En osaa sanoa



 
334. Arvioi psykologien tarpeen vähenemistä kuntoutuksessa 

Henkilötyövuot- 
ta 

En osaa sanoa



 
335. Arvioi psykologien tarpeen vähenemistä psykoterapian alalla 

Henkilötyövuot- 
ta 

En osaa sanoa



 
336. Arvioi psykologien tarpeen vähenemistä työterveyshuollossa 

Henkilötyövuot- 
ta 

En osaa sanoa



 
337. Arvioi psykologien tarpeen vähenemistä konsultoinnissa ja 

rekrytoinnisa 
Valitse näistä sopiva kohtavastauksellesi 

Henkilötyövuot- 
ta 

En osaa sanoa



 
338. Arvioi psykologien tarpeen vähenemistä yliopistollisessa 

tutkimuksessa ja koulutuksessa 

Henkilötyövuot- 
ta 

En osaa sanoa



 
339. Arvioi psykologien tarpeen vähenemistä muussa opetuksessa ja 

koulutuksessa 

Henkilötyövuot- 
ta 

En osaa sanoa



 
340. Arvioi psykologien tarpeen vähenemistä järjestötoiminnassa 

Henkilötyövuot- 
ta 

En osaa sanoa



 
341. Arvioi psykologien tarpeen vähenemistä ammatinvalintapsykologiassa 

ja työvoimapalveluissa 

Henkilötyövuot- 
ta 

En osaa sanoa



 
342. Arvioi psykologien tarpeen vähenemistä suunnittelussa ja 

tutkimuksessa 

Henkilötyövuot- 
ta 

En osaa sanoa



 
343. Arvioi psykologien tarpeen vähenemistä hallinnollisessa työssä 

Henkilötyövuot- 
ta 

En osaa sanoa



 
344. Arvioi psykologien tarpeen vähenemistä vankeinhoidossa 

Henkilötyövuot- 
ta 

En osaa sanoa



 
345. Arvioi psykologien tarpeen vähenemistä muulla mainitsemallanne alalla 
Valitse näistä sopiva kohta vastaukselles 

Henkilötyövuot- 
ta 

En osaa sanoa



 
346. Miksi tulevasta tarpeen vähenemisestä huolimatta psykologipalvelujen 

käyttöä tullaan pitämään samalla tasolla? 
Tämä kysymys on johdannainen vastauksesta 11. Tarve vähenee, mutta organisaatio ei vähennä 
työ- ja virkasuhteisten psykologien eikä ostopalvelujen määrää 

Laki mahdollistaa 

En osaa sanoa 

Muut syyt, mitkä?



 
347. Miksi työ- ja virkasuhteisten psykologien määrää tullaan kasvattamaan 

tulevasta tarpeen vähenemisestä huolimatta? 
Tämä kysymys on johdannainen vastauksesta 12. Tarve vähenee, mutta työ- ja virkasuhteisten 
psykologien määrää lisätään 

Laki velvoittaa 

En osaa sanoa 

Muut syyt, mitkä?



 
348. Miksi ostopalvelujen käyttöä tullaan lisäämään tulevasta tarpeen 

vähenemisestä huolimatta? 
Tämä kysymys on johdannainen vastauksesta 13. Tarve vähenee, mutta ostopalvelujen käyttöä 
lisätään 

Laki velvoittaa 

En osaa sanoa 

Muut syyt, mitkä?



 
349. Mikäli osaat sanoa, selvennä miksi psykologien tulevaisuuden tarvetta 

on vaikea tietää 
Tämä kysymys on johdannainen vastauksesta Psykologien tarvetta ei tiedetä



 
Pätevyysvaatimukset ja mikä koetaan psykologin työssä 

eduksi 

Tässä osiossa selvitämme mitkä lisäkoulutukset nähdään hyödyllisinä eri sovellusaloilla. Alla matriisissa 
tai matriiseissa kysyttävät sovellusalat ovat niitä, joita olet ilmoittanut organisaatiossasi tai 
vastuualueellasi olevan. 

Erikoistumiskoulutuksilla tarkoitetaan 70 opintopisteen laajuisia ainoastaan yliopistojen ja 
korkeakoulujen järjestämiä koulutuksia. Näiden koulutusten tarkoitus on lisätä psykologian alan 
huippuasiantuntemusta. 

Alempana olevassa kyselymatriisissa erikoispsykologipätevyys tarkoittaa juuri näitä 
erikoistumiskoulutuksia. Näiden koulutusten kohdalla on merkintä "70op" eronteon hahmottamiseksi. 
 

 

350. Miten tärkeänä pidät psykologian erikoistumiskoulutuksen saaneiden 

psykologien osaamista organisaatiossanne? 

1 2 3 4 5 
Ei lainkaan tärkeää Ei kovin tärkeää Jonkin verran tärkeää Erittäin tärkeää En osaa sanoa



 
351. Arvioi seuraavien koulutusten merkitystä perusterveydenhuollossa 

Valitse vaihtoehto 1. - 5. ja merkitse tämän jälkeen vielä mikäli koulutus vaikuttaa psykologin 
palkkaan tai ostopalvelun hintaan kohdassa 6. 
Jos et tiedä korottaako jokin koulutus psykologin palkkaa, jätä sen rivin kohta 6 tyhjäksi. 
*Psykoterapiakoulutus tarkoittaa Valviran nimikesuojattuun ammattinimikkeeseen johtavaa 
vähintään 60 opintopisteen koulutusta 
*Psykoterapian erikoispsykologipätevyys 70op tarkoittaa jo psykoterapeutin ammattinimikkeen 
käyttöoikeuden omaaville ammattilaisille tarkoitettua lisäkoulutusta, joka antaa valmiuden toimia 
muun muassa tutkimuksessa ja psykoterapeuttikoulutuksessa 

1. 2. 3. 4. 5. 
Jonkin   En 
verran Ei osaa   
ostopalvelun 

Välttämätön  Tärkeä  hyötyä  merkitystä  sanoa 

Psykologian maisteritutkinto ja laillistus 

Psykoterapiakoulutus* 

Kliinisen mielenterveyspsykologian 
erikoispsykologipätevyys (70op) 

Lasten ja nuorten alan 
erikoispsykologipätevyys (70op) 

Neuropsykologian erikoispsykologipätevyys (70op) 

Psykoterapian erikoispsykologipätevyys (70op)* 

Terveyspsykologian erikoispsykologipätevyys (70op) 

Työ- ja organisaatiopsykologian 
erikoispsykologipätevyys (70op) 

Lisensiaatin tutkinto 

Tohtorin tutkinto 

Muu täydennys- tai erikoistumiskoulutus, mikä? 

 
Muu täydennys- tai erikoistumiskoulutus, mikä? 

 
Muu täydennys- tai erikoistumiskoulutus, mikä?



 
352. Arvioi seuraavien koulutusten merkitystä erikoissairaanhoidossa 

Valitse vaihtoehto 1. - 5. ja merkitse tämän jälkeen vielä mikäli koulutus vaikuttaa psykologin 
palkkaan tai ostopalvelun hintaan kohdassa 6. 

*Psykoterapiakoulutus tarkoittaa Valviran nimikesuojattuun ammattinimikkeeseen johtavaa 
vähintään 60 opintopisteen koulutusta 
*Psykoterapian erikoispsykologipätevyys 70op tarkoittaa jo psykoterapeutin ammattinimikkeen 
käyttöoikeuden omaaville ammattilaisille tarkoitettua lisäkoulutusta, joka antaa valmiuden toimia 
muun muassa tutkimuksessa ja psykoterapeuttikoulutuksessa 

1. 2. 3. 4. 5. 
Jonkin   En 
verran Ei osaa   
ostopalvelun 

Välttämätön  Tärkeä  hyötyä  merkitystä  sanoa 

Psykologian maisteritutkinto ja laillistus 

Psykoterapiakoulutus* 

Kliinisen mielenterveyspsykologian 
erikoispsykologipätevyys (70op) 

Lasten ja nuorten alan 
erikoispsykologipätevyys (70op) 

Neuropsykologian erikoispsykologipätevyys (70op) 

Psykoterapian erikoispsykologipätevyys (70op)* 

Terveyspsykologian erikoispsykologipätevyys (70op) 

Työ- ja organisaatiopsykologian 
erikoispsykologipätevyys (70op) 

Lisensiaatin tutkinto 

Tohtorin tutkinto 

Muu täydennys- tai erikoistumiskoulutus, mikä? 

 
Muu täydennys- tai erikoistumiskoulutus, mikä? 

 
Muu täydennys- tai erikoistumiskoulutus, mikä?

Jos et tiedä korottaako jokin koulutus psykologin palkkaa, jätä sen r i v i n kohta 6  tyhjäksi. 



 
353. Arvioi seuraavien koulutusten merkitystä neuropsykologian alalla 

Valitse vaihtoehto 1. - 5. ja merkitse tämän jälkeen vielä mikäli koulutus vaikuttaa psykologin 
palkkaan tai ostopalvelun hintaan kohdassa 6. 
Jos et tiedä korottaako jokin koulutus psykologin palkkaa, jätä sen rivin kohta 6 tyhjäksi. 
*Psykoterapiakoulutus tarkoittaa Valviran nimikesuojattuun ammattinimikkeeseen johtavaa 
vähintään 60 opintopisteen koulutusta 
*Psykoterapian erikoispsykologipätevyys 70op tarkoittaa jo psykoterapeutin ammattinimikkeen 
käyttöoikeuden omaaville ammattilaisille tarkoitettua lisäkoulutusta, joka antaa valmiuksia toimia 
muun muassa tutkimuksessa ja psykoterapeuttikoulutuksessa 

1. 2. 3. 4. 5. 
Jonkin   En 
verran Ei osaa   
ostopalvelun 

Välttämätön  Tärkeä  hyötyä  merkitystä  sanoa 

Psykologian maisteritutkinto ja laillistus 

Psykoterapiakoulutus 

Kliinisen mielenterveyspsykologian 
erikoispsykologipätevyys (70op) 

Lasten ja nuorten alan 
erikoispsykologipätevyys (70op) 

Neuropsykologian erikoispsykologipätevyys (70op) 

Psykoterapian erikoispsykologipätevyys (70op) 

Terveyspsykologian erikoispsykologipätevyys (70op) 

Työ- ja organisaatiopsykologian 
erikoispsykologipätevyys (70op) 

Lisensiaatin tutkinto 

Tohtorin tutkinto 

Muu täydennys- tai erikoistumiskoulutus, mikä? 

 
Muu täydennys- tai erikoistumiskoulutus, mikä? 

 
Muu täydennys- tai erikoistumiskoulutus, mikä?



 
354. Arvioi seuraavien koulutusten merkitystä opintopsykologipalveluissa 

Valitse vaihtoehto 1. - 5. ja merkitse tämän jälkeen vielä mikäli koulutus vaikuttaa psykologin 
palkkaan tai ostopalvelun hintaan kohdassa 6. 
Jos et tiedä korottaako jokin koulutus psykologin palkkaa, jätä sen rivin kohta 6 tyhjäksi. 
*Psykoterapiakoulutus tarkoittaa Valviran nimikesuojattuun ammattinimikkeeseen johtavaa 
vähintään 60 opintopisteen koulutusta 
*Psykoterapian erikoispsykologipätevyys 70op tarkoittaa jo psykoterapeutin ammattinimikkeen 
käyttöoikeuden omaaville ammattilaisille tarkoitettua lisäkoulutusta, joka antaa valmiuksia toimia 
muun muassa tutkimuksessa ja psykoterapeuttikoulutuksessa 

1. 2. 3. 4. 5. 
Jonkin   En 
verran Ei osaa   
ostopalvelun 

Välttämätön  Tärkeä  hyötyä  merkitystä  sanoa 

Psykologian maisteritutkinto ja laillistus 

Psykoterapiakoulutus* 

Kliinisen mielenterveyspsykologian 
erikoispsykologipätevyys (70op) 

Lasten ja nuorten alan 
erikoispsykologipätevyys (70op) 

Neuropsykologian erikoispsykologipätevyys (70op) 

Psykoterapian erikoispsykologipätevyys (70op)* 

Terveyspsykologian erikoispsykologipätevyys (70op) 

Työ- ja organisaatiopsykologian 
erikoispsykologipätevyys (70op) 

Lisensiaatin tutkinto 

Tohtorin tutkinto 

Muu täydennys- tai erikoistumiskoulutus, mikä? 

 
Muu täydennys- tai erikoistumiskoulutus, mikä? 

 
Muu täydennys- tai erikoistumiskoulutus, mikä?



 
355. Arvioi seuraavien koulutusten merkitystä pari- ja perheneuvonnassa 

Valitse vaihtoehto 1. - 5. ja merkitse tämän jälkeen vielä mikäli koulutus vaikuttaa psykologin 
palkkaan tai ostopalvelun hintaan kohdassa 6. 
Jos et tiedä korottaako jokin koulutus psykologin palkkaa, jätä sen rivin kohta 6 tyhjäksi. 
*Psykoterapiakoulutus tarkoittaa Valviran nimikesuojattuun ammattinimikkeeseen johtavaa 
vähintään 60 opintopisteen koulutusta 
*Psykoterapian erikoispsykologipätevyys 70op tarkoittaa jo psykoterapeutin ammattinimikkeen 
käyttöoikeuden omaaville ammattilaisille tarkoitettua lisäkoulutusta, joka antaa valmiuksia toimia 
muun muassa tutkimuksessa ja psykoterapeuttikoulutuksessa 

1. 2. 3. 4. 5. 
Jonkin   En 
verran Ei osaa   
ostopalvelun 

Välttämätön  Tärkeä  hyötyä  merkitystä  sanoa 

Psykologian maisteritutkinto ja laillistus 

Psykoterapiakoulutus* 

Kliinisen mielenterveyspsykologian 
erikoispsykologipätevyys (70op) 

Lasten ja nuorten alan 
erikoispsykologipätevyys (70op) 

Neuropsykologian erikoispsykologipätevyys (70op) 

Psykoterapian erikoispsykologipätevyys (70op)* 

Terveyspsykologian erikoispsykologipätevyys (70op) 

Työ- ja organisaatiopsykologian 
erikoispsykologipätevyys (70op) 

Lisensiaatin tutkinto 

Tohtorin tutkinto 

Muu täydennys- tai erikoistumiskoulutus, mikä? 

 
Muu täydennys- tai erikoistumiskoulutus, mikä? 

 
Muu täydennys- tai erikoistumiskoulutus, mikä?



 
356. Arvioi seuraavien koulutusten merkitystä oppilas- ja opiskelijahuollon 

alalla 
Valitse vaihtoehto 1. - 5. ja merkitse tämän jälkeen vielä mikäli koulutus vaikuttaa psykologin 
palkkaan tai ostopalvelun hintaan kohdassa 6. 
Jos et tiedä korottaako jokin koulutus psykologin palkkaa, jätä sen rivin kohta 6 tyhjäksi. 
*Psykoterapiakoulutus tarkoittaa Valviran nimikesuojattuun ammattinimikkeeseen johtavaa 
vähintään 60 opintopisteen koulutusta 
*Psykoterapian erikoispsykologipätevyys 70op tarkoittaa jo psykoterapeutin ammattinimikkeen 
käyttöoikeuden omaaville ammattilaisille tarkoitettua lisäkoulutusta, joka antaa valmiuksia toimia 
muun muassa tutkimuksessa ja psykoterapeuttikoulutuksessa 

1. 2. 3. 4. 5. 
Jonkin   En 
verran Ei osaa   
ostopalvelun 

Välttämätön  Tärkeä  hyötyä  merkitystä  sanoa 

Psykologian maisteritutkinto ja laillistus 

Psykoterapiakoulutus* 

Kliinisen mielenterveyspsykologian 
erikoispsykologipätevyys (70op) 

Lasten ja nuorten alan 
erikoispsykologipätevyys (70op) 

Neuropsykologian erikoispsykologipätevyys (70op) 

Psykoterapian erikoispsykologipätevyys (70op)* 

Terveyspsykologian erikoispsykologipätevyys (70op) 

Työ- ja organisaatiopsykologian 
erikoispsykologipätevyys (70op) 

Lisensiaatin tutkinto 

Tohtorin tutkinto 

Muu täydennys- tai erikoistumiskoulutus, mikä? 

 
Muu täydennys- tai erikoistumiskoulutus, mikä? 

 
Muu täydennys- tai erikoistumiskoulutus, mikä?



 
357. Arvioi seuraavien koulutusten merkitystä lastensuojelussa 

Valitse vaihtoehto 1. - 5. ja merkitse tämän jälkeen vielä mikäli koulutus vaikuttaa psykologin 
palkkaan tai ostopalvelun hintaan kohdassa 6. 
Jos et tiedä korottaako jokin koulutus psykologin palkkaa, jätä sen rivin kohta 6 tyhjäksi. 
*Psykoterapiakoulutus tarkoittaa Valviran nimikesuojattuun ammattinimikkeeseen johtavaa 
vähintään 60 opintopisteen koulutusta 
*Psykoterapian erikoispsykologipätevyys 70op tarkoittaa jo psykoterapeutin ammattinimikkeen 
käyttöoikeuden omaaville ammattilaisille tarkoitettua lisäkoulutusta, joka antaa valmiuksia toimia 
muun muassa tutkimuksessa ja psykoterapeuttikoulutuksessa 

1. 2. 3. 4. 5. 
Jonkin   En 
verran Ei osaa   
ostopalvelun 

Välttämätön  Tärkeä  hyötyä  merkitystä  sanoa 

Psykologian maisteritutkinto ja laillistus 

Psykoterapiakoulutus* 

Kliinisen mielenterveyspsykologian 
erikoispsykologipätevyys (70op) 

Lasten ja nuorten alan 
erikoispsykologipätevyys (70op) 

Neuropsykologian erikoispsykologipätevyys (70op) 

Psykoterapian erikoispsykologipätevyys (70op)* 

Terveyspsykologian erikoispsykologipätevyys (70op) 

Työ- ja organisaatiopsykologian 
erikoispsykologipätevyys (70op) 

Lisensiaatin tutkinto 

Tohtorin tutkinto 

Muu täydennys- tai erikoistumiskoulutus, mikä? 

 
Muu täydennys- tai erikoistumiskoulutus, mikä? 

 
Muu täydennys- tai erikoistumiskoulutus, mikä?



 
358. Arvioi seuraavien koulutusten merkitystä kuntoutuksessa 

Valitse vaihtoehto 1. - 5. ja merkitse tämän jälkeen vielä mikäli koulutus vaikuttaa psykologin 
palkkaan tai ostopalvelun hintaan kohdassa 6. 
Jos et tiedä korottaako jokin koulutus psykologin palkkaa, jätä sen rivin kohta 6 tyhjäksi. 
*Psykoterapiakoulutus tarkoittaa Valviran nimikesuojattuun ammattinimikkeeseen johtavaa 
vähintään 60 opintopisteen koulutusta 
*Psykoterapian erikoispsykologipätevyys 70op tarkoittaa jo psykoterapeutin ammattinimikkeen 
käyttöoikeuden omaaville ammattilaisille tarkoitettua lisäkoulutusta, joka antaa valmiuksia toimia 
muun muassa tutkimuksessa ja psykoterapeuttikoulutuksessa 

1. 2. 3. 4. 5. 
Jonkin   En 
verran Ei osaa   
ostopalvelun 

Välttämätön  Tärkeä  hyötyä  merkitystä  sanoa 

Psykologian maisteritutkinto ja laillistus 

Psykoterapiakoulutus* 

Kliinisen mielenterveyspsykologian 
erikoispsykologipätevyys (70op) 

Lasten ja nuorten alan 
erikoispsykologipätevyys (70op) 

Neuropsykologian erikoispsykologipätevyys (70op) 

Psykoterapian erikoispsykologipätevyys (70op)* 

Terveyspsykologian erikoispsykologipätevyys (70op) 

Työ- ja organisaatiopsykologian 
erikoispsykologipätevyys (70op) 

Lisensiaatin tutkinto 

Tohtorin tutkinto 

Muu täydennys- tai erikoistumiskoulutus, mikä? 

 
Muu täydennys- tai erikoistumiskoulutus, mikä? 

 
Muu täydennys- tai erikoistumiskoulutus, mikä?



 
359. Arvioi seuraavien koulutusten merkitystä psykoterapiassa 

Valitse vaihtoehto 1. - 5. ja merkitse tämän jälkeen vielä mikäli koulutus vaikuttaa psykologin 
palkkaan tai ostopalvelun hintaan kohdassa 6. 
Jos et tiedä korottaako jokin koulutus psykologin palkkaa, jätä sen rivin kohta 6 tyhjäksi. 
*Psykoterapiakoulutus tarkoittaa Valviran nimikesuojattuun ammattinimikkeeseen johtavaa 
vähintään 60 opintopisteen koulutusta 
*Psykoterapian erikoispsykologipätevyys 70op tarkoittaa jo psykoterapeutin ammattinimikkeen 
käyttöoikeuden omaaville ammattilaisille tarkoitettua lisäkoulutusta, joka antaa valmiuksia toimia 
muun muassa tutkimuksessa ja psykoterapeuttikoulutuksessa 

1. 2. 3. 4. 5. 
Jonkin   En 
verran Ei osaa   
ostopalvelun 

Välttämätön  Tärkeä  hyötyä  merkitystä  sanoa 

Psykologian maisteritutkinto ja laillistus 

Psykoterapiakoulutus* 

Kliinisen mielenterveyspsykologian 
erikoispsykologipätevyys (70op) 

Lasten ja nuorten alan 
erikoispsykologipätevyys (70op) 

Neuropsykologian erikoispsykologipätevyys (70op) 

Psykoterapian erikoispsykologipätevyys (70op)* 

Terveyspsykologian erikoispsykologipätevyys (70op) 

Työ- ja organisaatiopsykologian 
erikoispsykologipätevyys (70op) 

Lisensiaatin tutkinto 

Tohtorin tutkinto 

Muu täydennys- tai erikoistumiskoulutus, mikä? 

 
Muu täydennys- tai erikoistumiskoulutus, mikä? 

 
Muu täydennys- tai erikoistumiskoulutus, mikä?



 
360. Arvioi seuraavien koulutusten merkitystä työterveyshuollossa 

Valitse vaihtoehto 1. - 5. ja merkitse tämän jälkeen vielä mikäli koulutus vaikuttaa psykologin 
palkkaan tai ostopalvelun hintaan kohdassa 6. 
Jos et tiedä korottaako jokin koulutus psykologin palkkaa, jätä sen rivin kohta 6 tyhjäksi. 
*Psykoterapiakoulutus tarkoittaa Valviran nimikesuojattuun ammattinimikkeeseen johtavaa 
vähintään 60 opintopisteen koulutusta 
*Psykoterapian erikoispsykologipätevyys 70op tarkoittaa jo psykoterapeutin ammattinimikkeen 
käyttöoikeuden omaaville ammattilaisille tarkoitettua lisäkoulutusta, joka antaa valmiuksia toimia 
muun muassa tutkimuksessa ja psykoterapeuttikoulutuksessa 

1. 2. 3. 4. 5. 
Jonkin   En 
verran Ei osaa   
ostopalvelun 

Välttämätön  Tärkeä  hyötyä  merkitystä  sanoa 

Psykologian maisteritutkinto ja laillistus 

Psykoterapiakoulutus* 

Kliinisen mielenterveyspsykologian 
erikoispsykologipätevyys (70op) 

Lasten ja nuorten alan 
erikoispsykologipätevyys (70op) 

Neuropsykologian erikoispsykologipätevyys (70op) 

Psykoterapian erikoispsykologipätevyys (70op)* 

Terveyspsykologian erikoispsykologipätevyys (70op) 

Työ- ja organisaatiopsykologian 
erikoispsykologipätevyys (70op) 

Lisensiaatin tutkinto 

Tohtorin tutkinto 

Muu täydennys- tai erikoistumiskoulutus, mikä? 

 
Muu täydennys- tai erikoistumiskoulutus, mikä? 

 
Muu täydennys- tai erikoistumiskoulutus, mikä?



 
Arvioi seuraavien koulutusten merkitystä konsultoinnissa ja 

 
palkkaan tai ostopalvelun hintaan kohdassa 6. 
Jos et tiedä korottaako jokin koulutus psykologin palkkaa, jätä sen rivin kohta 6 tyhjäksi. 
*Psykoterapiakoulutus tarkoittaa Valviran nimikesuojattuun ammattinimikkeeseen johtavaa 
vähintään 60 opintopisteen koulutusta 

muun muassa tutkimuksessa ja psykoterapeuttikoulutuksessa 
 

 
1. 2. 3. 4. 

Jonkin 
verran Ei 

Välttämätön  Tärkeä  hyötyä  merkitystä 

Psykologian maisteritutkinto ja laillistus 

Psykoterapiakoulutus* 

Kliinisen mielenterveyspsykologian 
erikoispsykologipätevyys (70op) 

Lasten ja nuorten alan 
erikoispsykologipätevyys (70op) 

Neuropsykologian erikoispsykologipätevyys (70op) 

Psykoterapian erikoispsykologipätevyys (70op)* 

Terveyspsykologian erikoispsykologipätevyys (70op) 

Työ- ja organisaatiopsykologian 
erikoispsykologipätevyys (70op) 

Lisensiaatin tutkinto 

Tohtorin tutkinto 

Muu täydennys- tai erikoistumiskoulutus, mikä? 

 
Muu täydennys- tai erikoistumiskoulutus, mikä? 

 
Muu täydennys- tai erikoistumiskoulutus, mikä? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. 
En 
osaa

361. 
rekrytoinnissa 

Valitse vaihtoehto 1. - 5. ja merkitse tämän jälkeen vielä mikäli koulutus vaikuttaa psykologin 

*Psykoterapian erikoispsykologipätevyys 70op tarkoittaa jo psykoterapeutin ammattinimikkeen 
käyttöoikeuden omaaville ammattilaisille tarkoitettua lisäkoulutusta, joka antaa valmiuksia toimia 

ostopalvelun
sanoa 



 
Arvioi seuraavien koulutusten merkitystä yliopistollisessa 

 
palkkaan tai ostopalvelun hintaan kohdassa 6. 
Jos et tiedä korottaako jokin koulutus psykologin palkkaa, jätä sen rivin kohta 6 tyhjäksi. 
*Psykoterapiakoulutus tarkoittaa Valviran nimikesuojattuun ammattinimikkeeseen johtavaa 
vähintään 60 opintopisteen koulutusta 

muun muassa tutkimuksessa ja psykoterapeuttikoulutuksessa 
 

 
1. 2. 3. 4. 

Jonkin 
verran Ei 

Välttämätön  Tärkeä  hyötyä  merkitystä 

Psykologian maisteritutkinto ja laillistus 

Psykoterapiakoulutus* 

Kliinisen mielenterveyspsykologian 
erikoispsykologipätevyys (70op) 

Lasten ja nuorten alan 
erikoispsykologipätevyys (70op) 

Neuropsykologian erikoispsykologipätevyys (70op) 

Psykoterapian erikoispsykologipätevyys (70op)* 

Terveyspsykologian erikoispsykologipätevyys (70op) 

Työ- ja organisaatiopsykologian 
erikoispsykologipätevyys (70op) 

Lisensiaatin tutkinto 

Tohtorin tutkinto 

Muu täydennys- tai erikoistumiskoulutus, mikä? 

 
Muu täydennys- tai erikoistumiskoulutus, mikä? 

 
Muu täydennys- tai erikoistumiskoulutus, mikä? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. 
En 
osaa

362. 
tutkimuksessa ja koulutuksessa 

Valitse vaihtoehto 1. - 5. ja merkitse tämän jälkeen vielä mikäli koulutus vaikuttaa psykologin 

*Psykoterapian erikoispsykologipätevyys 70op tarkoittaa jo psykoterapeutin ammattinimikkeen 
käyttöoikeuden omaaville ammattilaisille tarkoitettua lisäkoulutusta, joka antaa valmiuksia toimia 

ostopalvelun
sanoa 



 
Arvioi seuraavien koulutusten merkitystä muussa opetuksessa ja 

 
palkkaan tai ostopalvelun hintaan kohdassa 6. 
Jos et tiedä korottaako jokin koulutus psykologin palkkaa, jätä sen rivin kohta 6 tyhjäksi. 
*Psykoterapiakoulutus tarkoittaa Valviran nimikesuojattuun ammattinimikkeeseen johtavaa 
vähintään 60 opintopisteen koulutusta 

muun muassa tutkimuksessa ja psykoterapeuttikoulutuksessa 
 

 
1. 2. 3. 4. 

Jonkin 
verran Ei 

Välttämätön  Tärkeä  hyötyä  merkitystä 

Psykologian maisteritutkinto ja laillistus 

Psykoterapiakoulutus* 

Kliinisen mielenterveyspsykologian 
erikoispsykologipätevyys (70op) 

Lasten ja nuorten alan 
erikoispsykologipätevyys (70op) 

Neuropsykologian erikoispsykologipätevyys (70op) 

Psykoterapian erikoispsykologipätevyys (70op)* 

Terveyspsykologian erikoispsykologipätevyys (70op) 

Työ- ja organisaatiopsykologian 
erikoispsykologipätevyys (70op) 

Lisensiaatin tutkinto 

Tohtorin tutkinto 

Muu täydennys- tai erikoistumiskoulutus, mikä? 

 
Muu täydennys- tai erikoistumiskoulutus, mikä? 

 
Muu täydennys- tai erikoistumiskoulutus, mikä? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. 
En 
osaa

363. 
koulutuksessa 

Valitse vaihtoehto 1. - 5. ja merkitse tämän jälkeen vielä mikäli koulutus vaikuttaa psykologin 

*Psykoterapian erikoispsykologipätevyys 70op tarkoittaa jo psykoterapeutin ammattinimikkeen 
käyttöoikeuden omaaville ammattilaisille tarkoitettua lisäkoulutusta, joka antaa valmiuksia toimia 

ostopalvelun
sanoa 



 
364. Arvioi seuraavien koulutusten merkitystä järjestötoiminnassa 

Valitse vaihtoehto 1. - 5. ja merkitse tämän jälkeen vielä mikäli koulutus vaikuttaa psykologin 
palkkaan tai ostopalvelun hintaan kohdassa 6. 
Jos et tiedä korottaako jokin koulutus psykologin palkkaa, jätä sen rivin kohta 6 tyhjäksi. 
*Psykoterapiakoulutus tarkoittaa Valviran nimikesuojattuun ammattinimikkeeseen johtavaa 
vähintään 60 opintopisteen koulutusta 
*Psykoterapian erikoispsykologipätevyys 70op tarkoittaa jo psykoterapeutin ammattinimikkeen 
käyttöoikeuden omaaville ammattilaisille tarkoitettua lisäkoulutusta, joka antaa valmiuksia toimia 
muun muassa tutkimuksessa ja psykoterapeuttikoulutuksessa 

1. 2. 3. 4. 5. 
Jonkin   En 
verran Ei osaa   
ostopalvelun 

Välttämätön  Tärkeä  hyötyä  merkitystä  sanoa 

Psykologian maisteritutkinto ja laillistus 

Psykoterapiakoulutus* 

Kliinisen mielenterveyspsykologian 
erikoispsykologipätevyys (70op) 

Lasten ja nuorten alan 
erikoispsykologipätevyys (70op) 

Neuropsykologian erikoispsykologipätevyys (70op) 

Psykoterapian erikoispsykologipätevyys (70op)* 

Terveyspsykologian erikoispsykologipätevyys (70op) 

Työ- ja organisaatiopsykologian 
erikoispsykologipätevyys (70op) 

Lisensiaatin tutkinto 

Tohtorin tutkinto 

Muu täydennys- tai erikoistumiskoulutus, mikä? 

 
Muu täydennys- tai erikoistumiskoulutus, mikä? 

 
Muu täydennys- tai erikoistumiskoulutus, mikä?



 
365. Arvioi seuraavien koulutusten merkitystä ammatinvalintapsykologiassa 

ja työvoimapalveluissa 
Valitse vaihtoehto 1. - 5. ja merkitse tämän jälkeen vielä mikäli koulutus vaikuttaa psykologin 
palkkaan tai ostopalvelun hintaan kohdassa 6. 
Jos et tiedä korottaako jokin koulutus psykologin palkkaa, jätä sen rivin kohta 6 tyhjäksi. 
*Psykoterapiakoulutus tarkoittaa Valviran nimikesuojattuun ammattinimikkeeseen johtavaa 
vähintään 60 opintopisteen koulutusta 
*Psykoterapian erikoispsykologipätevyys 70op tarkoittaa jo psykoterapeutin ammattinimikkeen 
käyttöoikeuden omaaville ammattilaisille tarkoitettua lisäkoulutusta, joka antaa valmiuksia toimia 
muun muassa tutkimuksessa ja psykoterapeuttikoulutuksessa 

1. 2. 3. 4. 5. 
Jonkin   En 
verran Ei osaa   
ostopalvelun 

Välttämätön  Tärkeä  hyötyä  merkitystä  sanoa 

Psykologian maisteritutkinto ja laillistus 

Psykoterapiakoulutus* 

Kliinisen mielenterveyspsykologian 
erikoispsykologipätevyys (70op) 

Lasten ja nuorten alan 
erikoispsykologipätevyys (70op) 

Neuropsykologian erikoispsykologipätevyys (70op) 

Psykoterapian erikoispsykologipätevyys (70op)* 

Terveyspsykologian erikoispsykologipätevyys (70op) 

Työ- ja organisaatiopsykologian 
erikoispsykologipätevyys (70op) 

Lisensiaatin tutkinto 

Tohtorin tutkinto 

Muu täydennys- tai erikoistumiskoulutus, mikä? 

 
Muu täydennys- tai erikoistumiskoulutus, mikä? 

 
Muu täydennys- tai erikoistumiskoulutus, mikä?



 
Arvioi seuraavien koulutusten merkitystä suunnittelussa ja 

 
palkkaan tai ostopalvelun hintaan kohdassa 6. 
Jos et tiedä korottaako jokin koulutus psykologin palkkaa, jätä sen rivin kohta 6 tyhjäksi. 
*Psykoterapiakoulutus tarkoittaa Valviran nimikesuojattuun ammattinimikkeeseen johtavaa 
vähintään 60 opintopisteen koulutusta 

muun muassa tutkimuksessa ja psykoterapeuttikoulutuksessa 
 

 
1. 2. 3. 4. 

Jonkin 
verran Ei 

Välttämätön  Tärkeä  hyötyä  merkitystä 

Psykologian maisteritutkinto ja laillistus 

Psykoterapiakoulutus* 

Kliinisen mielenterveyspsykologian 
erikoispsykologipätevyys (70op) 

Lasten ja nuorten alan 
erikoispsykologipätevyys (70op) 

Neuropsykologian erikoispsykologipätevyys (70op) 

Psykoterapian erikoispsykologipätevyys (70op)* 

Terveyspsykologian erikoispsykologipätevyys (70op) 

Työ- ja organisaatiopsykologian 
erikoispsykologipätevyys (70op) 

Lisensiaatin tutkinto 

Tohtorin tutkinto 

Muu täydennys- tai erikoistumiskoulutus, mikä? 

 
Muu täydennys- tai erikoistumiskoulutus, mikä? 

 
Muu täydennys- tai erikoistumiskoulutus, mikä? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. 
En 
osaa

366. 
tutkimuksessa 

Valitse vaihtoehto 1. - 5. ja merkitse tämän jälkeen vielä mikäli koulutus vaikuttaa psykologin 

*Psykoterapian erikoispsykologipätevyys 70op tarkoittaa jo psykoterapeutin ammattinimikkeen 
käyttöoikeuden omaaville ammattilaisille tarkoitettua lisäkoulutusta, joka antaa valmiuksia toimia 

ostopalvelun
sanoa 



 
367. Arvioi seuraavien koulutusten merkitystä hallinnollisessa työssä 

Valitse vaihtoehto 1. - 5. ja merkitse tämän jälkeen vielä mikäli koulutus vaikuttaa psykologin 
palkkaan tai ostopalvelun hintaan kohdassa 6. 
Jos et tiedä korottaako jokin koulutus psykologin palkkaa, jätä sen rivin kohta 6 tyhjäksi. 
*Psykoterapiakoulutus tarkoittaa Valviran nimikesuojattuun ammattinimikkeeseen johtavaa 
vähintään 60 opintopisteen koulutusta 
*Psykoterapian erikoispsykologipätevyys 70op tarkoittaa jo psykoterapeutin ammattinimikkeen 
käyttöoikeuden omaaville ammattilaisille tarkoitettua lisäkoulutusta, joka antaa valmiuksia toimia 
muun muassa tutkimuksessa ja psykoterapeuttikoulutuksessa 

1. 2. 3. 4. 5. 
Jonkin   En 
verran Ei osaa   
ostopalvelun 

Välttämätön  Tärkeä  hyötyä  merkitystä  sanoa 

Psykologian maisteritutkinto ja laillistus 

Psykoterapiakoulutus* 

Kliinisen mielenterveyspsykologian 
erikoispsykologipätevyys (70op) 

Lasten ja nuorten alan 
erikoispsykologipätevyys (70op) 

Neuropsykologian erikoispsykologipätevyys (70op) 

Psykoterapian erikoispsykologipätevyys (70op)* 

Terveyspsykologian erikoispsykologipätevyys (70op) 

Työ- ja organisaatiopsykologian 
erikoispsykologipätevyys (70op) 

Lisensiaatin tutkinto 

Tohtorin tutkinto 

Muu täydennys- tai erikoistumiskoulutus, mikä? 

 
Muu täydennys- tai erikoistumiskoulutus, mikä? 

 
Muu täydennys- tai erikoistumiskoulutus, mikä?



 
368. Arvioi seuraavien koulutusten merkitystä vankeinhoidossa 

Valitse vaihtoehto 1. - 5. ja merkitse tämän jälkeen vielä mikäli koulutus vaikuttaa psykologin 
palkkaan tai ostopalvelun hintaan kohdassa 6. 
Jos et tiedä korottaako jokin koulutus psykologin palkkaa, jätä sen rivin kohta 6 tyhjäksi. 
*Psykoterapiakoulutus tarkoittaa Valviran nimikesuojattuun ammattinimikkeeseen johtavaa 
vähintään 60 opintopisteen koulutusta 
*Psykoterapian erikoispsykologipätevyys 70op tarkoittaa jo psykoterapeutin ammattinimikkeen 
käyttöoikeuden omaaville ammattilaisille tarkoitettua lisäkoulutusta, joka antaa valmiuksia toimia 
muun muassa tutkimuksessa ja psykoterapeuttikoulutuksessa 

1. 2. 3. 4. 5. 
Jonkin   En 
verran Ei osaa   
ostopalvelun 

Välttämätön  Tärkeä  hyötyä  merkitystä  sanoa 

Psykologian maisteritutkinto ja laillistus 

Psykoterapiakoulutus* 

Kliinisen mielenterveyspsykologian 
erikoispsykologipätevyys (70op) 

Lasten ja nuorten alan 
erikoispsykologipätevyys (70op) 

Neuropsykologian erikoispsykologipätevyys (70op) 

Psykoterapian erikoispsykologipätevyys (70op)* 

Terveyspsykologian erikoispsykologipätevyys (70op) 

Työ- ja organisaatiopsykologian 
erikoispsykologipätevyys (70op) 

Lisensiaatin tutkinto 

Tohtorin tutkinto 

Muu täydennys- tai erikoistumiskoulutus, mikä? 

 
Muu täydennys- tai erikoistumiskoulutus, mikä? 

 
Muu täydennys- tai erikoistumiskoulutus, mikä?



 
369. Arvioi seuraavien koulutusten merkitystä muulla mainitsemmallanne 

alalla 
Valitse vaihtoehto 1. - 5. ja merkitse tämän jälkeen vielä mikäli koulutus vaikuttaa psykologin 
palkkaan tai ostopalvelun hintaan kohdassa 6. 
Jos et tiedä korottaako jokin koulutus psykologin palkkaa, jätä sen rivin kohta 6 tyhjäksi. 
*Psykoterapiakoulutus tarkoittaa Valviran nimikesuojattuun ammattinimikkeeseen johtavaa 
vähintään 60 opintopisteen koulutusta 
*Psykoterapian erikoispsykologipätevyys 70op tarkoittaa jo psykoterapeutin ammattinimikkeen 
käyttöoikeuden omaaville ammattilaisille tarkoitettua lisäkoulutusta, joka antaa valmiuksia toimia 
muun muassa tutkimuksessa ja psykoterapeuttikoulutuksessa 

1. 2. 3. 4. 5. 
Jonkin   En 
verran Ei osaa   
ostopalvelun 

Välttämätön  Tärkeä  hyötyä  merkitystä  sanoa 

Psykologian maisteritutkinto ja laillistus 

Psykoterapiakoulutus* 

Kliinisen mielenterveyspsykologian 
erikoispsykologipätevyys (70op) 

Lasten ja nuorten alan 
erikoispsykologipätevyys (70op) 

Neuropsykologian erikoispsykologipätevyys (70op) 

Psykoterapian erikoispsykologipätevyys (70op)* 

Terveyspsykologian erikoispsykologipätevyys (70op) 

Työ- ja organisaatiopsykologian 
erikoispsykologipätevyys (70op) 

Lisensiaatin tutkinto 

Tohtorin tutkinto 

Muu täydennys- tai erikoistumiskoulutus, mikä? 

 
Muu täydennys- tai erikoistumiskoulutus, mikä? 

 
Muu täydennys- tai erikoistumiskoulutus, mikä?



 
370. Jos vastasit joidenkin edellä lueteltujen koulutusten tai tutkintojen 

korottavan psykologin palkkaa tai ostopalvelujen hintaa, selvennä tähän 

millä tavalla.



 
371. Miten edellä mainitut koulutukset ja tutkinnot vaikuttavat psykologin 

mahdollisuuksiin edetä vaativampiin tehtäviin tai esimiestehtäviin 

organisaatiossanne?



 
372. Miten tärkeänä pidät psykologian erikoistumiskoulutuksen saaneiden 

psykologien osaamista organisaatiossanne? 

1 2 3 4 5 
Ei lainkaan tärkeää Ei kovin tärkeää Jonkin verran tärkeää Erittäin tärkeää En osaa sanoa



 
Psykologien saatavuuteen vaikuttavat tekijät 
 
Tämä on kyselyn viimeinen osio, jossa selvitämme mitkä tekijät vaikuttavat psykologien saatavuuteen. 
 

 

373. Onko organisaatiollanne vaikeuksia rekrytoida psykologeja? 

 
Ei 

Kyllä



 
374. Onko teillä ollut vaikeuksia hankkia ostopalveluina psykologipalveluita 

yrittäjiltä ja ammatinharjoittajilta. ? 

Ei 

Kyllä



 
375. Arvioi mahdollisia syitä vaikeudelle saada organisaatioon 

ostopalveluita yrittäjiltä tai ammatinharjoittajilta? 

Yrittäjän/ammatinharjoittajan laskutuksestaan maksama prosenttiosuus (vuokraprosentti) 

Tuotettujen sopimuspalveluiden hinta yrittäjälle 

Työvälineet ovat puutteellisia tai niitä ei tarjota osana sopimusta 

Työtilat eivät ole houkuttelevia 

Sopivia työtiloja ei ole tarpeeksi 

Tarvittavaa osaamista ei ole tarjolla 

Työnantajan maine 

Muita syitä



 
376. Vastasit "Muut syyt". Kerro omin sanoin miksi organisaatiollanne on 

vaikeuksia hankkia organisaatioon ostopalveluita yrittäjiltä tai 
ammatinharjoittajilta?



 
377. Arvioi mahdollisia syitä rekrytointivaikeuksille 

Palkkaus 

Suuri työmäärä 

Vähäinen työmäärä 

Työ on liikkuvaa (työllä useampia maantiettellisiä sijainteja) 

Työsuhde-etujen vaikutus 

Etenemismahdollisuudet organisaatiossa 

Yksilöllisen työnohjauksen resurssit 

Muu tuki psykologeille 

Sovellusala 

Paikkakunta 

Työyhteisö 

Työvälineet tai työtilat 

Vaikeudet saada työhön erikoistuneita tai muutoin sopivia psykologeja 

Asiakaskunnan haastavuus 

En osaa sanoa 

Muut syyt



 
378. Vastasit "Muut syyt". Kerro omin sanoin miksi organisaatiollanne on 

yleisiä vaikeuksia rekrytoida psykologeja.



 
379. Arvioi miksi sopivia psykologeja on hankala löytää organisaatioonne 

Jatkokysymys edeltävän monivalinnan valinnalle "Vaikeudet löytää työhön erikoistuneita tai 
muutoin sopivia psykologeja" 

Erikoiskouluttautuneita ei tarpeeksi 

Ei ole tarjolla tehtävään vaadittavaa työkokemusta 

Ei mahdollista maksaa riittävän suurta palkkaa 

En osaa sanoa 

Muut syyt



 
380. Vastasit "Muut syyt". Kerro omin sanoin miksi organisaatiollanne on 

vaikeuksia löytää tiettyihin tehtäviin sopivia psykologeja.



 
381. Onko organisaatiossanne paljon vaihtuvuutta psykologien osalta? 
Esimerkiksi haluttua lyhytaiakaisempien työsuhteiden tai useiden pitkien poissaolojen johdosta 

Ei 

Kyllä



 
382. Arvioi mitä syitä tälle on 

Eläköitymisiä 

Pitkiä poissaoloja (Äitiys- ja isyyslomat, sairaspoissaolot, palkattomat ym.) 

Palkkaus 

Suuri työmäärä 

Vähäinen työmäärä 

Työ on liikkuvaa (työllä useampia maantiettellisiä sijainteja) 

Työsuhde-etujen vaikutus 

Etenemismahdollisuudet organisaatiossa 

Yksilöllisen työnohjauksen resurssit 

Muu tuki psykologeille 

Sovellusala 

Paikkakunta 

Työyhteisö 

Työvälineet tai työtilat 

Alan erityisosaamista ei ole tarjolla 

Asiakaskunnan haastavuus 

En osaa sanoa 

Muut syyt



 
383. Vastasit "Muut syyt". Kerro omin sanoin miksi organisaatiollanne on 

paljon vaihtuvuutta psykologien osalta.



 
384. Käy läpi rekrytoinnin ja ostopalveluhankinnan onnistumiseen 

vaikuttavia tekijöitä alla olevan taulukon avulla 
Jätä vastaamatta tähän kysymykseen jos organisaationne ei tee rekrytointia 

Tarjoamme tällä hetkellä Olisi hyödyksi Ei tarpeen 

Työsuhde-etujen tarjoaminen 

Organisaatiossa etenemisen 
mahdollisuuksien tarjoaminen 

Lisäkoulutusten tarjoaminen 

Kilpailukykyinen palkkaus 

Yksilöllisen työnohjauksen tarjoaminen 

Työn tarjoaminen myös puolisoille 

Työtilojen tai -välineiden kehittäminen 

Jokin muu asia, mikä? 

 
Jokin muu asia, mikä? 

 
Jokin muu asia, mikä?



 
385. Oletteko viimeisen kahden vuoden aikana palkanneet 

psykologiharjoittelijoita? 

Kyllä 

Ei



 
psykologiharjoittelijoita? 

Voit valita useamman vastausvaihtoehdon 

Palkkausresurssit eivät riitä 

Ei ole mahdollista tarjota ohjaajaa harjoittelijalle 

Tehtävämme vaativat erikoistumiskoulutusta tai työ ei muuten sovellu harjoittelijalle 

Organisaatiossamme ei ole ollut tapana palkata harjoittelijoita 

Meille ei hae harjoittelijoita 

En osaa sanoa 

Muut syyt

386. t Mitä syitä sille on, että organisaatiossanne ei ole o l l u 



 
387. Vastasit "Muut syyt". Kerro omin sanoin miksi ette ole viime aikoina 

palkanneet psykologiharjoittelijoita.



 
388. Miten yliopistot voisivat vaikuttaa psykologien rekrytoinnin tai 
ostopalveluhankinnan onnistumiseen?



 
389. Kiitos vastauksestasi! Onko vielä jotain, mitä haluaisit kommentoida 

liittyen tämänhetkiseen psykologien saatavuuteen?



 
390. Avoin palaute kyselystä 


