Harjoittelupaikka
Psykologitoimisto
Cresco Oy

Sijainti

Nuorisopsykiatria /
HYKS psykiatria
Helsinki
Psykoosioikeuspsykiatria / HYKS
psykiatria
Kellokoski
Akuutti- ja
konsultaatiopsykiatria /
HYKS psykiatria
Peijas

Psykologian sovellusala tms. Yhteyshenkilö
Työ ja
organisaatiopsykologia.
Soveltuvuusarvioinnit.
Mahdollisesti
apukouluttajana
työyhteisöille,
validiteettitutkimukset ja
Lilli Sundvik /
menetelmäkehitys
lilli.sundvik@cresco.fi
Rasmus Lilja /
rasmus.lilja@hus.fi
Varhaispsykoosipkl (2
paikkaa) ja oikeuspsykiatria Sirpa Ruotsalainen /
(2 paikkaa)
sirpa.ruotsalainen@hus.fi
Ilkka Haapakoski /
ilkka.haapakoski@hus.fi
Akuuttipsykiatria (4 paikkaa) TAI Pekka Ollila /
ja syömishäiriöpkl (2 paikkaa) pekka.ollila@hus.fi

Neuro-geropäihdepsykiatria / HYKS
psykiatria
Helsinki

Neuropsykiatrian pkl (2
paikkaa)

Helsinki

Ari Ollinheimo /
ari.ollinheimo@hus.fi

HYKS lastenneurologia Helsinki

Niina Ritari /
niina.ritari@hus.fi

Kliinisen sovellusalan
Kuopion psykiatrian
Kotkankallionk harjoittelupaikka aikuisten
keskus /mielenterveys- atu 14, 70600 psykiatrisessa
ja päihdepalvelut
Kuopio
mielenterveystyössä

Ilpo Kuhlman /
ilpo.kuhlman@kuopio.fi

Haun ja päätösten
aikataulu

Harjoittelijoita / vuosi

-

1-2

-

12

Päätökset tehdään
viimeistään puoli
vuotta ennen
harjoittelun alkua
Päätökset tehdään
viimeistään puoli
vuotta ennen
harjoittelun alkua
Haastattelut
loppusyksyllä ja
kevättalvella
Päätökset kevään
osalta syyskuussa ja
syksyn osalta
toukokuussa

4

6

2
4 (2 keväällä ja 2
syksyllä)

1-2 (yleensä keväisin,
joskus myös syksyisin)

Lasten- ja
nuorisopsykiatrian
psykoterapiapkl /
EPSHP

Seinäjoki

Psykologian
toimintayksikkö / EPSHP Seinäjoki

Pirkanmaan
sairaanhoitopiiri

Satakunnan
sairaanhoitopiiri

Tampere,
Nokia

Eri sijainteja

Sosiaalipalvelut /
Satakunnan
sairaanhoitopiiri

Vanha-Ulvila

Kymijoen työterveys

Kouvola /
kotkansaari

Lastenpsykiatria (1 paikka) ja
nuorisopsykiatria (1 paikka)
Vaihtoehtoina
aikuispsykiatria,
lastenneurologia,
aikuisneurologia ja
kuntoutustutkimusyksikkö

Marika Lassila /
marika.lassila@epshp.fi

Haastattelu 3-4 kk
ennen harjoittelun
alkua

Maria Heikkilä /
maria.heikkila@epshp.fi

Jatkuva haku,
haastattelut keväisin
ja syksyisin, kannattaa 4-6 (2-3 keväisin ja
olla ajoissa liikkeellä syksyisin

Mm. lastentaudit, neuroalojen
ja kuntoutuksen vastuualue,
nuorisopsykiatria,
lastenpsykiatria,
aikuispsykiatria,
Minna Wäljas /
kehitysvammapkl
minna.waljas@pshp.fi
Psykiatrian eri sovellusalueet
(toiveet huomioidaan),
mahdollisesti lasten- ja
Sirkku Tyni /
aikuisneurologia
sirkku.tyni@satshp.fi
Neuropsykologia,
kehityspsykologia,
kognitiivinen psykologia ja
Nina Jerkov /
kliininen psykologia
nina.jerkov@satshp.fi
Päivi Ainali /
paivi.ainali@kymijoentyote
Työterveyspsykologia
rveys.fi

Hakuaika edeltävänä
vuonna 1. 8.-31.9.

2 (1 keväällä ja 1
syksyllä)

Määrä ja sijoittuminen
voi vaihdella vuosittain

Ei varsinaista
hakuaikaa, kannattaa
olla ajoissa liikkeellä noin 3

Alkukeväästä
edeltävänä vuonna

1

Kannattaa olla ajoissa Yleensä 1-2 (katsotaan
liikkeellä
tapauskohtaisesti)

Niuvanniemen sairaala Kuopio
Tampereen
mielenterveys- ja
päihdepalvelut
Tampere
Tampereen kaupunki /
Avopalvelut /
Perheneuvola
Tampere
Tampereen kaupunki /
Neuropsykologinen työ Tampere

Ylöjärven perhekeskus

Ylöjärvi

Yleensä päätökset
kevään harjoittelun
osalta edeltävänä
syksynä ja syksyn
Oikeuspsykologia, kliininen Teija Rissanen /
osalta edeltävänä
psykologia
teija.rissanen@niuva.fi
keväänä
Laittavat
Eija Stengård /
hakuilmoituksen
eija.stengord@tampere.fi erikseen
Päätös edeltävän
Sirkku Rahikkala /
vuoden lopulla tai
Työ lasten, nuorten ja heidän sirkku.rahikkala@tampere.f harjoitteluvuoden
perheidensä parissa
i
alussa
Päätös ja haastattelut
Pia Helin /
edeltävän vuoden
Neuropsykologia
pia.helin@tampere.fi
keväällä
Haku yleensä
Vaihtoehtoina
edeltävänä syksynä
mielenterveystoimisto,
15.8.-15.9.,
koulupsykologit,
haastattelut syyskuun
perheneuvola, nuorisotiimi,
Heli Nummikoski /
aikana, mutta
terveyskeskuspsykologi ja
heli.nummikoski@ylojarvi.f kannattaa olla joa
neuvolapsykologi
i
aiemminkin liikkeellä

2
2 (1 keväällä ja 1
syksyllä)

1 (syksyllä)
max. 1 (vaihtelee
vuosittain), ei vuodelle
2016

2 (1 keväällä ja 1
syksyllä)

Kuopion yliopistollinen
sairaala / Psykiatrian
palveluyksikkö
Kuopio

Aikuispsykiatria,
nuorisopsykiatria

Hanna Leinola /
hanna.leinola@kuh.fi

Porin kaupunki /
Perheneuvola

Työ lasten ja perheiden
parissa

Tarja Leskelä /
tarja.leskela@pori.fi

Pori

Päijät-Hämeen sosiaalija terveysyhtymä
Lahti

Vaihtoehtoina
lastenpsykiatrian poliklinikka,
nuorisopsykiatrian poliklinikka
ja osasto, aikuispsykiatrian
avohoito, sairaalapsykiatria
sekä lasten neurologia, lasten
taudit, aikuisten neurologia Saku Ylä-Soininmäki /
sekä
saku.ylakuntoutustutkimusyksikkö
soininmaki@phsotey.fi

Hakemuksia voi
lähettää pitkin vuotta,
valinnat tehdään
haastattelujen
pohjalta kevään
paikkojen osalta
syyskuun aikana ja
syksyn paikkojen
osalta huhtitoukokuussa
2-5
Ei erityistä
ajankohtaa, ajoissa
kannattaa olla
liikkeellä
1-2

Valinta harjoittelua
edeltävänä keväänä
huhti-toukokuussa
hakemusten ja
haastatteluiden
perusteella

1-4

Keski-Pohjanmaan
sairaanhoitopiiri

Kokkola

Lempäälän kunta /
Kuljun terveysasema

Lempäälä

Vaihtoehtoina
nuorisopsykiatria,
lastentaudit, neurologia,
aikuis- ja lastenpsykiatria
(vaihtelevat vuosittain,
kannattaa kysyä
mahdollisuuksia)
Terveyskeskuspsykologin työ:
neuvolaikäiset lapset ja
heidän perheensä

Lempäälän kunta /
Oppilashuolto

Lempäälä

Koulupsykologin työ

Hämeenlinna

Perheneuvolapsykologin työ

Hämeenlinna /
Perheneuvola
Hämeenlinna / Lasten
ja nuorten
psykososiaaliset
palvelut

Hämeenlinna

Varsinais-Suomen
sairaanhoitopiiri / TYKS
neurotoimialue
Turku

Mm. koulupsykologin työt,
kysy myös muita

Aikuisneuropsykologia

Yhteydenotto
viimeistään muutama
Sari Kotaja /
kuukausi ennen
sari.kotaja@kpshp.fi
harjoittelun aloitusta 1-2
Harjoittelupaikka
Eeva Salo /
mahdollisesti vuodelle
eeva.salo@lempaala.fi
2017
1?
Katja Mäkiluoma /
Harjoittelupaikka
katja.makiluoma@lempaal mahdollisesti 2016
a.fi
syksystä
2?
Sirpa Seppänen /
sirpa.seppanen@hameenli Harjoittelupaikkaa voi
nna.fi
hakea syksystä 2016 ?
Hanna Svennevig /
hanna.svennevig@hameen Harjoittelupaikkaa voi
linna.fi
hakea syksystä 2016 ?
Marja-Kaisu NorvasuoHeilä / marjakaisu.norvasuoheila@tyks.fi
Kysyttävä erikseen
?

