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TE-toimistojen psykologipalvelut on turvattava asiakkaille
maakuntauudistuksessa
Työelämän vaatimusten kasvaessa työ- ja elinkeinopalveluissa tarvitaan nykyistä suurempi
määrä psykologiosaamista. Psykologipalvelut ja niiden kehittämisedellytykset on turvattava
maakuntauudistuksen yhteydessä.
Käynnissä olevan sote- ja maakuntauudistuksen osana työ- ja elinkeinotoimistojen toiminta siirtyy
valtiolta maakuntien hoidettavaksi. Maakunnat voivat toteuttaa tarvittavat työ- ja elinkeinopalvelut
joko itse tai ostaa ne yrityksiltä, kunnilta tai järjestöiltä.
Psykologien näkemystä tarvitaan työtehtävien edellyttämästä osaamisesta ja yksilöiden osaamisen
tunnistamisesta. Ammatit ja työnteon tavat muuttuvat, uudelleenkoulutus ja ammatinvaihdot
yleistyvät ja ammatinvalinnanohjausta tarvitaan useassa eri elämänvaiheessa. Osatyökykyisten
määrä työmarkkinoilla kasvaa ja psykologin ohjauksen avulla löydetään yksilölliset ratkaisut
työelämään pääsemiseksi.
Uraohjaus on tutkitusti tehokkaimpia aktiivisen työmarkkinapolitiikan välineitä.
TE-toimistojen psykologipalvelu on ilmaista ja koko työikäisen väestön käytettävissä.
Se on yksilöllistä ja asiakkaan tarpeista lähtevää palvelua, joka toimii kiinteässä yhteistyössä
koulutus-, työelämä- ja kuntoutusverkostojen kanssa. Psykologi auttaa ratkaisemaan työuraan,
ammatinvalintaan, osaamisen kehittymiseen ja kuntoutumiseen liittyviä ongelmia.
TE-toimistojen psykologipalvelut perustuvat lakiin. Psykologi on yliopistotutkinnon suorittanut
laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö, jonka työ on Valviran valvomaa. Vain laillistetulla
psykologilla on oikeus käyttää psykologisia tutkimusmenetelmiä uraohjauksessa.
TE-toimistojen resursseja on leikattu samaan aikaan kun työttömien määrä ja yksilöllisen
ohjauksen tarve on lisääntynyt. Työntekijöiden määrä työ- ja elinkeinopalveluissa on muutamassa
vuodessa laskenut neljänneksellä, psykologien määrä peräti puoleen. Tämä kehitys uhkaa myös
psykologien työssäjaksamista. Asiakkaiden pääsy ohjaukseen on vaikeutunut, mikä on osaltaan
johtanut työttömyyden pitkittymiseen ja koulutusten keskeytymiseen.
Psykologiliitto katsoo, että maakuntauudistuksen yhteydessä työ- ja elinkeinohallinnon
psykologipalvelut ja niiden kehittämisedellytykset on turvattava seuraavilla tavoilla:
•

Urasuunnittelun ja ammatinvalinnanohjauksen tulee jatkossakin olla pitkäjänteistä ja
alueellisesti yhdenvertaista julkishallinnollista palvelua valtakunnallisen viranomaisen
alaisuudessa. Psykologipalvelut yksityiseltä sektorilta ostettuna ovat selvästi kalliimpia kuin TE
-toimiston psykologien julkisena palveluna toteuttamana.
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•
•
•
•

Psykologien antamien palveluiden johtotehtävissä tulee olla myös psykologista osaamista
Psykologipalveluiden mitoitus tulee suhteuttaa alueen väestöpohjaan ja
työttömyystilanteeseen.
TE -palveluissa toimivien psykologien palkkatason tulee olla kilpailukykyinen, jotta psykologeja
saadaan rekrytoitua suurimpien kasvukeskusten ulkopuolellekin.
TE -palvelun psykologin työssä asiakasta palvellaan hänen valitsemallaan palvelukanavalla:
kasvokkain, puhelimitse tai video-ohjauksen avulla. Itsepalveluna käytettävillä verkkopalveluilla
ei voida korvata psykologin antamaa ohjausta.

Psykologiliitto kuuluu Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO:on, pääsopijajärjestöön,
joka on asettanut edustajansa valtiovarainministeriön asettamiin, maakuntauudistusta
valmisteleviin työryhmiin.
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