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Selvitys psykologian opiskelijoiden oman alan kesätyötilanteesta 2015
Kysely psykologian alaan liittyvistä kesätöistä tehtiin syksyllä 2015. Vastaaminen tapahtui sähköisellä
lomakkeella nimettömästi. Kyselystä tiedotettiin sähköpostilistan ja SPOL:n facebook-ryhmän kautta.

Vastaajat
Kyselyyn vastasi 40 opiskelijaa, joista kuuden vastaukset jouduttiin poistamaan, koska heidän
kesätyönsä ei liittynyt psykologian alaan. Näin ollen käytettävissä olevien vastausten määrä oli 34.
Vastaukset jakautuivat yliopistoittain seuraavasti: Helsinki n = 16 (47,1 %), Jyväskylä n = 12 (35,3 %),
Turku n = 3 (8,8 %), Tampere n = 1 (2,9 %), Itä-Suomi n = 1 (2,9 %) ja Åbo Akademi n = 1 (2,9 %).
Vastaajat olivat 1.‒5. vuoden opiskelijoita, opiskeluvuoden keskihajonta ja mediaani olivat kolme vuotta.
Ensimmäisen vuoden opiskelijoita oli neljä (11,8 %), toisen 10 (29,4 %), kolmannen yhdeksän (26,5 %),
neljännen neljä (11,8 %) ja viidennen seitsemän (20,6 %). Vastaajista 18 (52,9 %) oli suorittanut
kandidaatin tutkinnon, mutta kukaan ei ollut suorittanut maisterin tutkintoa. Tieto työpaikasta saatiin
useimmiten sähköpostilistan kautta, muilta opiskelijoilta ja läheisiltä tai yliopiston henkilökunnalta. Osa
vastaajista oli myös laittanut suoraan avoimia hakemuksia kiinnostavalta kuulostavaan työpaikkaan.

Millaista omaan alaan liittyvää kesätyötä tehtiin?
Suurin osa vastaajista eli 14 opiskelijaa (41,2 %) oli työskennellyt tutkimusavustajana hieman vaihtelevin
työnimikkein. Heidän työhönsä sisältyi monipuolisesti tutkimuksen teon eri osa-alueita, kuten datan
käsittelyä eri tilasto-ohjelmistoilla, aineiston keruuta, tutkimuslomakkeiden rakentamista, litterointia,
ärsykkeiden tekemistä, tietokantojen käyttöä, koehenkilöiden rekrytoimista ja erilaisten psykologisten
testien käyttöä.
Seitsemän vastaajaa (20,8 %) työskenteli kesän aikana henkilöarvioinnin parissa, kuusi
henkilöarviointiassistenttina ja yksi seniorkonsulttina. Heidän työnsä koostui kahdella pääsykokeiden
vetämisestä tai niissä avustamisesta, yhdellä esimiesten kouluttamisesta sekä osaamiseen liittyvien
hankkeiden kehittämisisestä ja neljällä arviointipäivien organisoimisesta, tehtävien ohjeistamisesta ja
havainnoinnista.

Seitsemän vastaajaa (20,5 %) teki kesällä töitä terveydenhuollon parissa muun muassa Asperger
tukihenkilönä, henkilökohtaisena avustajana, mielenterveyshoitajana sekä vanhusten ja vammaisten
avustajana. Osa töistä sisälsi asiakastapaamisia ja havainnointia ja osa taas erilaista puuhastelua
asiakkaiden kanssa sekä heidän avustamistaan ja perustarpeista huolehtimista.
Kyselyyn vastanneista neljä (11,8 %) oli tehnyt kesätöitä psykologiopiskelijan/apulaispsykologin tai
vastaavanlaisella nimikkeellä. Heistä kahden työ liittyi pääsykokeiden ja soveltuvuuskokeiden
järjestämiseen, testin ohjeistamiseen ja pisteyttämiseen, ryhmätilanteen arvioimiseen ja
keskusteluryhmien vetämiseen. Yhdellä työ sisälsi työskentelyä lasten kanssa sosiaalisten taitojen
kehittämiseen liittyen ja toisella henkilöarviointipäivien läpiviemistä testien ohjeistamisesta
ryhmätehtävien arviointiin.
Vastaajista kaksi (5,9 %) työskenteli lasten parissa leirillä tai lastenkodissa järjestäen lapsille ohjelmaa.
Helsingissä kyselyyn vastanneista työskenteli 14 (41,2 %), Jyväskylässä kuusi (17,6 %), Turussa viisi
(14,7 %) ja muilla yksittäisillä paikkakunnilla seitsemän (20,3 %). Yksi ei vastannut kysymykseen
työpaikan sijainnista.

Millainen työsuhde ja palkka opiskelijoilla oli?
Vastaajista 21 (61,7 %) oli osa-aikaisessa, 12 (35,3%) kokoaikaisessa ja yksi (2,9 %) projektiluonteisessa
työsuhteessa. Työsopimuksista 23 (67,6 %) oli määräaikaisia, 9 (26,5 %) vakituisia, kaksi (5,8 %)
projektiluoteisia ja yksi (2,9 %) tarvittaessa töihin kutsuttava. Suurin osa vastaajista eli 18 (52,9 %)
opiskelijaa sai työstään tuntipalkkaa., 12 (35,3 %) kuukausipalkkaa, kolme (8,8 %) jotain muuta tai
palkka vaihteli ja yksi (2,9 %) sai opintopisteitä. Tuntipalkan mediaani opiskelijoilla oli 12e/h ja
kuukausipalkan 1750e/kk.

Tyytyväisyys työhön ja palkkaan
Vastaajista 23 (67,6 %) eli suurin osa oli erittäin tyytyväisiä kesätyöhönsä. Melko tyytyväisiä oli 11
opiskelijaa (32,4 %). Kukaan vastanneista ei ollut tyytymätön kesätyöhönsä. Kesätyön koetiin myös
suurimmaksi osaksi vastaavan hyvin koulutusta. Kyselyyn osallistuneista 12 (35,3 %) kertoi työn
vastanneen hyvin koulutusta, 15 (44,1 %) melko hyvin, kaksi (5,9 %) huonosti ja viisi (14,7 %) ei osannut
sanoa.
Myös palkkaan oltiin melko tyytyväisiä. Vastaajista kahdeksan (23,5 %) oli erittäin tyytyväisiä
palkkaansa, 20 (58,8 %) melko tyytyväisiä, viisi (14,7 %) melko tyytymättömiä ja yksi vastaaja ei
osannut sanoa.
Opiskelijoista 21 (61,8 %) aikoo jatkaa työssään kesän jälkeenkin. Neljä vastaajaa (11,8 %) ei osannut
kyselyyn vastatessaan vielä sanoa jatkavatko he vai eivät. Yhdeksän (26,5 %) kyselyyn vastannutta ei
aio jatkaa kesän jälkeen työssään.

Yhteenveto
Kyselyn vastaajamäärän perusteella vaikuttaa siltä, että psykologian alaan liittyviä kesätöitä on hankala
löytää. Suurin osa vastaajista työskenteli tutkimusavustajana, henkilöarviointiassistenttina tai
terveydenhuollon puolella avustavissa tehtävissä. Kesätöistä kuultiin useimmiten oman ainejärjestön
sähköpostilistan kautta, muilta opiskelijoilta tai läheisiltä tai yliopiston henkilökunnalta. Osan vastaajista
oli myös laittanut suoraan avoimen hakemuksen kiinnostavaan työpaikkaan. Kesätyön löytämisessä
kannattaakin itse olla aktiivinen ja kysellä mahdollisuuksista opiskelukavereilta ja tutkimusryhmiltä.
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