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Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto ry:n suositukset psykologian 

opiskelijoiden harjoittelutuen maksamiseen 
 
 
 
Opiskelijoiden yhteydenotoista on käynyt ilmi työnantajien asettavan 

harjoittelupaikkojen hakijoita eriarvoiseen asemaan työnantajalle maksettavan 

harjoittelutuen määrän perusteella. SPOL ry:n tekemän selvityksen mukaan 

tukikäytännöissä onkin suuresti vaihtelua eri yliopistoissa, minkä vuoksi toiset opiskelijat 

ovat harjoittelupaikkamarkkinoilla muita selvästi heikommassa asemassa. 

 

Monista muista aloista poiketen harjoittelun suorittaminen on psykologian opiskelijoille 

pakollista ammatillisen pätevyyden saamiseksi. Opiskelijat hankkivat harjoittelupaikan 

itsenäisesti, ja erityisesti suuremmissa kaupungeissa yhteen paikkaan voi olla useita hakijoita. 

 

On hienoa, että yliopistot kannustavat rahallisesti työnantajia palkkaamaan harjoittelijoita. On 

kuitenkin huolehdittava siitä, etteivät harjoittelutukiin liittyvät käytänteet aseta opiskelijoita 

keskenään eriarvoiseen asemaan tai muutoin vaikeuta harjoittelupaikan saamista tai 

ajankohdan suunnittelua. Psykologiharjoittelijoille maksetaan palkkaa ja työnantajat ottavatkin 

siksi mieluiten töihin sellaisia opiskelijoita, joista koituvat kustannukset ovat mahdollisimman 

pieniä – niitä, jotka saavat yliopistoltaan eniten harjoittelutukea. 

 

Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto suosittelee seuraavia käytänteitä koskien 

psykologian opiskelijoiden harjoittelutukea: 

 

1) Tuki on taattava kaikille sitä tarvitseville eli kaikille harjoitteluun meneville ilman erillisiä 

kiintiöitä. Mikäli vain jotkut saavat tukea, toiset jäävät jalkoihin työmarkkinoilla. 

 

2) Tuen saamista ei tule rajata erillisillä hakuajoilla, vaan sen on oltava saatavilla jokaiselle 

opiskelijalle mahdollisimman helposti ja vaivattomasti harjoittelun ajankohdasta riippumatta. 



 

 

 

3) Yliopistojen tulisi yhtenäistää myönnettäviä tukisummia ja tukikuukausien määrää. SPOL ry 

suosittelee TES:n mukaisten palkkakustannusten korvaamista työnantajalle yhden kuukauden ajalta. 

Muilta kuin tuen kattamilta kuukausilta työnantajalta on edellytettävä tuen saamiseksi vähintään 

työssäoloehdon täyttävää ja työehtosopimuksen mukaista minimipalkan maksamista. 

 

Psykologian opiskelijat ovat harjoitteluun lähtiessään lähes valmiita psykologeja ja tästä arvokkaasta 

työpanoksesta on kohtuullista maksaa harjoittelijalle korvaus, eikä siirtää kustannuksia useampien 

kuukausien ajaksi yliopistojen vastuulle. Yliopistojen olisikin sen sijaan oleellisempaa ohjata omaa 

rahoitustaan ammattiin valmentavaan opetukseen niin, että kaikki opiskelijat olisivat myös sen osalta 

samanarvoisessa asemassa. 

 
 

 

Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto kiittää yhteistyöstä ja toivoo edellä mainittujen suositusten 

käyttöönottamista niin pian kuin mahdollista, jotta kaikki opiskelijat voisivat olla 

harjoittelupaikkamarkkinoilla samalla lähtöviivalla. 

 

Liitteenä ovat eri yliopistojen harjoittelutukien summat ja myöntämiskriteerit saamiemme tietojen 

mukaan vuonna 2018. 
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Liite 1 

 

Harjoittelutuki ja sen myöntäminen eri yliopistoissa (13.2.2018) 
 
 
 
 

Helsingin yliopisto: 

 

Tuen määrä  
Harjoittelijan palkka on kokopäiväisessä harjoittelussa vähintään 1 187 euroa/kk tai harjoittelupaikassa 

sovellettavan virka- tai työehtosopimuksen mukainen, jolloin palkka voi olla myös alle tai yli 1 187 

e/kk. Kokopäiväisen harjoittelukuukauden tukisumma on 1500 e/kk enintään kahden kuukauden ajalta. 

 

Tuen saamisen kriteerit 

Tukea voidaan myöntää harjoittelijoille hakemuksen perusteella maksimissaan kahden kuukauden 

mittaisena jaksona. Harjoittelutuki on tarkoitettu psykologian pääaineopiskelijoille, joiden 

harjoittelupaikan työnantaja ei maksa palkkaa koko harjoitteluajalta. Harjoittelutuen tavoitteena on 

tukea sellaisia työnantajia palkkaamaan harjoittelijoita, joilla siihen ei muuten olisi mahdollisuutta.  

 
 

Itä-Suomen yliopisto: 

 

Tuen määrä  
Harjoittelutuki on maksimissaan 3 kuukaudelta 600 euroa/kk ja minimissään 1 kuukaudelta 600 
euroa/kk. Laitoksella jaettavia tukikuukausia on 70.  

 

Tuen saamisen kriteerit 

Harjoittelutuet seuraavalle vuodelle haetaan ja myönnetään aina vuoden loppuun mennessä. 

Laitoksen tukikuukaudet jaetaan hakijoiden kesken. 
 
 

Jyväskylän yliopisto: 

 

Tuen määrä  
Harjoittelutuen suuruus on 1569,73 euroa (+ liitännäiskulut) yhden harjoittelukuukauden osalta. 

 

Tuen saamisen kriteerit  
Työnantaja voi laskuttaa tuen suoraan psykologian laitokselta. Työnantajan on kuitenkin maksettava 

kolmelta ensimmäiseltä kuukaudelta vähintään työttömyyspäivärahan saamisen työssäoloehdon palkkaa 
(1189 euroa/kk) ja sen jälkeen sen jälkeen 1 569,73 euroa/kk. 



 

 

Tampereen yliopisto: 

 

Tuen määrä  
Harjoittelupaikoille voidaan maksaa harjoittelutukea, jonka suuruus on 900 euroa/kk. Harjoittelupaikka 

voi saada tukea harjoitteluun 3 kuukauden ajalle (eli yhteensä 2700e).  

 

Tuen saamisen kriteerit  
Harjoittelupaikalta edellytetään, että työnantaja maksaa itse kokonaan kahden kuukauden 
palkkakustannukset harjoittelun ajalta. Hakijat asetetaan järjestykseen Tampereen yliopiston 
opintorekisterissä hakuajan päättyessä olevan psykologian opintopistemäärän perusteella. Psykologian 
opintopistemäärän ollessa sama ratkaisee opintopisteiden kokonaismäärä. Tukea jaettaessa etusijalla 
ovat ne, jotka eivät aikaisemmin ole saaneet tukea missään tutkinto-ohjelmassa. Tuen saajien määrä 
riippuu kunakin vuonna myönnettävästä työharjoittelutuen kokonaismäärästä.  
 
 
 

Turun yliopisto: 

 

Tuen määrä  
Tukea ei riitä kaikille hakijoille, mutta sitä on mahdollista saada 1300 euroa/kk kahden kuukauden ajan 
eli yhteensä 2600 euroa. 

 

Tuen saamisen kriteerit  
Työharjoittelutuki on suunnattu niihin harjoittelupaikkoihin, jotka osallistuvat harjoittelijan 

palkanmaksuun osittain. Opiskelijat laitetaan järjestykseen psykologian pääaineen opintopistemäärän 
mukaan, jos joudutaan suorittamaan karsintaa. Tuen saajien määrä riippuu vuosittaisen määrärahan 

suuruudesta. Vuonna 2018 tukea myönnetään 19 opiskelijalle. 
 

 

Åbo Akademi: 

 

Tuen määrä  
Tuen suuruus on 1300 euroa koko harjoittelulta. Åbo Akademin harjoittelutukijärjestelmä on yhtenäinen 
kaikkien oppiaineiden kanssa, joten tuen saaminen edellyttää, että harjoittelupalkkaa saadaan vähintään 

3 kuukauden ajalta. 
 

Tuen saamisen kriteerit  
Harjoittelupalkan on täytettävä Kelan vaatimukset (1187 euroa/kk) ja työnantajan tulee tehdä 

harjoittelusopimus Åbo Akademin kanssa ennen harjoittelujakson alkamista. Harjoittelu on suoritettava 
Suomessa tai Suomen läheisyydessä ulkomailla. Työtehtävien on liityttävä opiskeluun ja työaika vastaa 

organisaation normaalia työaikaa. Työnantajan on myös nimettävä harjoittelulle ohjaajan. 
 

https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/soc/yksikot/psykologia/opiskelu/harjoittelu/Sivut/Ty%C3%B6harjoittelutuen-hakulomake.aspx

