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Koonti psykologian opiskelijoiden jäsenkyselystä 2014

Jäsenkysely toteutettiin syksyllä 2014. Vastaaminen tapahtui sähköisellä lomakkeella, johon
oli mahdollista vastata joko suomeksi tai ruotsiksi. Kyselystä tiedotettiin sähköpostin sekä
facebookin kautta. Saatuja vastauksia tullaan käyttämään avuksi Suomen Psykologian
Opiskelijain Liiton toiminnan kehittämisessä ja tulevia tapahtumia suunniteltaessa.

Vastaajat

Kyselyyn vastasi yhteensä 151 opiskelijaa. Vastaukset jakautuivat paikkakunnitta seuraavasti:
Helsinki n = 38, Tampere n = 19, Itä-Suomen yliopisto n = 18, Jyväskylä n = 48, Turku n = 18 ja Åbo
akademi  = 12. Vastaajat olivat aloittaneet opintonsa vuosina 2007-2014. Vastaajista lähes joka
viides (n = 29) oli ensimmäisen vuoden opiskelija.

Tapahtumat

Suuri joukko vastaajista (n = 65) ei ollut käynyt SPOL:n tapahtumissa ollenkaan. Suurta lukua
osaltaan selittää se, että juuri opintonsa aloittaneille ei ollut vielä siihen tarjoutunut mahdollisuutta.
Suosituin tapahtuma oli ollut SPOL-seminaari, johon oli osallistunut 46 henkilöä vastaajien joukosta.
Suosiossaan lähes samoissa luvuissa oli risteily KosmoSPOLiitti, jolla oli ollut 41 henkilöä vastaajien
joukosta.

Avoimissa kommenteissa monien toiveena oli koulutuksellisiin tapahtumiin panostaminen. Erityisesti
toivottiin ammatillista hyötyä antavia koulutuksia, mutta myös kansainvälisyyttä. Opiskelijat toivat
esille ilmoittautumiskäytäntöjen kehittämistarpeen. Tapahtumia toivottiin omalle paikkakunnalle ja
lisäksi mahdollisuutta seurata luentoja netin välityksellä.



24.11.2014

Viestintä

Tapahtumista tiedottamisen arvioitiin toimineen enimmäkseen hyvin tai melko hyvin (n = 111).
Pääasiallisiksi tiedonlähteiksi mainittiin sähköposti, oman ainejärjestö sekä facebook. Arvioitaessa
tiedonsaannin määrää SPOL:n toiminnasta kokonaisuudessaan keskiarvoksi tuli 3,59 asteikolla 1-5
(1= en lainkaan, 5= erittäin paljon).  Avoimissa kommenteissa toivottiin erityisesti tapahtumista
ilmoittamista hyvissä ajoin.

SPOL:n ja sen yhteistyökumppaneiden tunteminen

SPOL:n liittyvät perustiedot olivat vastaajilla kokonaisuudessaan hyvällä tasolla.
Yhteistyökumppaneista tunnetuin oli Psykologiliitto, joka oli tuttu yli 99% prosentille vastaajista (n =
150). Erittäin hyvin tunnettuja olivat myös Psykonet (n = 128) EFPSA (n = 96) ja psykologien
sosiaalinen vastuu (n= 96).

Edunvalvonta

Suosituimmaksi edunvalvonnan teemoista nousi opetuksen laadun seuraaminen (n = 114).
Seuraavaksi eniten valintoja saivat harjoittelukäytännöt (n = 73) ja opiskelijoita koskevat
sosiaalipoliittiset kysymykset (n = 60).

Avoimissa vastauksissa korostettiin, että kaikki vaihtoehtoina olleet asiat ovat erittäin tärkeitä.
Opintoasioiden ohella työelämään siirtymiseen ja harjoitteluun ja palkkaukseen liittyvät asiat
haluttiin myös nostaa esille.
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