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Tervetuloa opiskelemaan psykologiaa Jyväskylän yliopistoon!
Olet kovin onnekas, kun pääsit tänä vuonna opiskelemaan psykologiaa. Hakijoita oli ennätyksellisen paljon.
Laitoksemme antaa erinomaiset mahdollisuudet tulla psykologian alan ammattilaiseksi. Olemme
maamme suurin psykologien kouluttaja, ja kurssitarjontaa riittää. Laitoksella on mahdollista paitsi
saada erinomaiset yleiset tiedot ja taidot alalta myös erikoistua useille psykologian osaalueille. Myös laitoksemme tutkimus on kansainvälisesti hyvin korkeatasoista.
Opiskelemaan kannattaa lähteä mieli avoinna ja sydän herkkänä.
Perusopetuksessa painottuu aika paljon luento-opetus, mutta kun
edetään aine- ja eritoten syventäviin opintoihin, opetus muuttuu
enemmän pienryhmäopetukseksi. Joka tasolla tarvitaan paljon
omaa aktiivisuutta. Yksi erityisyys perusopinnoissa on, että ne toteutetaan yhteistyönä Suomen kaikkien psykologian opetusyksiköiden kanssa nk. Psykonet-opetuksena. Tämä näkyy erityisesti
ensimmäisenä kahtena vuotena. Opetus on korkeatasoista, mutta
ei ehkä aina pedagogisesti palkitsevaa.
Psykologian laitos on kuulunut vuoden 2017 alusta alkaen uuteen
kasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntaan.

Opiskeluaika on paitsi opiskelua myös uusiin ihmisiin tutustumista
ja ”opiskelijaelämää”. Yrittäkää löytää tasapaino näiden välillä. Älkää jääkö yksin, mutta älkää myöskään jättäkö ketään yksin.
Tämä on tärkein ohjeistani.
Jari-Erik Nurmi
Laitoksen johtaja
____________________________________________________________________________
Psykologiaa pääaineena opiskelevat valmistuvat psykologian kandidaateiksi (PsK) suoritettuaan
180 opintopisteen opinnot. Kandidaatin tutkinnon jälkeen suoritetaan 150 opintopisteen laajuiset
psykologian maisterin opinnot. Psykologian maisterin tutkinnon suorittanut voi hakea oikeutta harjoittaa psykologin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä.
Psykologian laitoksen opetus toteutetaan neljässä sektorissa: 1) kehityspsykologia, 2) neuropsykologia, 3) kliininen psykologia ja 4) persoonallisuus- ja työpsykologia. Koko psykologian perusopintokokonaisuus ja joitakin aine- ja syventävien opintojen opintojaksoja järjestetään yhteistyössä Psykonet-yliopistoverkoston kanssa. www.psykonet.fi
Psykologian laitoksella työskentelee yli 70 opettajaa, tutkijaa sekä opetusta ja tutkimusta avustavaa henkilöä. Lisäksi laitos saa hallinnollisia
palveluja yliopiston keskitetyistä koulutus- ja yliopistopalveluista. Aivotutkimuskeskus ja Perhetutkimuskeskus ovat osa laitostamme. Lisäksi
laitoksen yhteistyökumppaneita ovat Niilo Mäki Instituutti ja Gerontologian tutkimuskeskus.
Laitoksen käyntiosoite:
Kärki-rakennus, Mattilanniemi 6
Postiosoite: PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto
puh. 040 805 3109
www.jyu.fi/psykologia - www.jyu.fi/psychology
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OPINTOJEN SUUNNITTELU
Sinulla on akateeminen vapaus tehdä opiskeluvalintoja itsenäisesti tutkintorakenteen puitteissa.
Akateeminen vastuu puolestaan tarkoittaa sitä, että kannat itse vastuun opinnoistasi, niiden etenemisestä ja omasta oppimisestasi. Tee aikataulullisesti realistinen opintosuunnitelma, joka toteutuu
määräajassa ja siten että vuosittaiset opintopistemääräsi riittävät opintotukeen. Sivun 3 kuviosta
saat hyvän mallin opintojesi suunnittelulle. Opintojen suunnittelussa sinua avustaa laitoksen opintoohjaustiimi. Muistathan varata aikaa myös harrastuksille, opinnoista irrottautumiselle ja palautumiselle.
HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA
Jokainen opiskelija laatii itselleen henkilökohtaisen opintosuunnitelman siitä, mitä, miten ja missä
aikataulussa aikoo opiskella.
Jyväskylän yliopistossa on opintojen suunnittelun apuna käytössä elektroninen opintosuunnitelma
(eHops). eHops perustuu opiskelijan pääaineen tutkintorakenteeseen, jonka pohjalta laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma. eHopsiin voidaan liittää muita opintoja, kuten vapaasti valittavia
opintoja ja muissa yliopistoissa suoritettuja opintoja.
Ensimmäisen vuoden opiskelijat laativat eHopsin ensin kandidaatti- ja/tai maisterivaiheeseen.
eHopsia päivitetään opintojen edetessä. eHops ryhmäajat jaetaan turor-ryhmittäin elokuun viimeisellä viikolla Tukeva alku tapaamisten yhteydessä.

TUKEVA ALKU
Tiedekunnan tervetulotilaisuus järjestetään tiistaina 29.8.2017 klo 10 alkaen Yliopiston päärakennuksen salissa C1-C2.
Ensimmäiset opinto-ohjaustapaamiset laitoksen opinto-ohjaustiimin kanssa järjestetään
tutor-ryhmittäin:
Tiistaina

29.8. klo 13-14

Ryhmä I

Ag D215.1

Keskiviikkona

30.8. klo 10-11
30.8. klo 11-12
30.8. klo 13-14

Ryhmä II
Ryhmä III
Ryhmä IV

Ag D213.1
Ag D213.1

Torstaina

31.8. klo 10-11
31.8. klo 11-12

Ryhmä V
Ryhmä VI

Ag D213.1
Ag D213.1

Tutor-ryhmät jaetaan laiton informaatiotilaisuuden jälkeen, ja niiden jaossa käytetään teiltä kerättyjä
ennakkotietoja. On siis tärkeää, että palautat ennakkotietokyselyn.
Opinto-ohjaustapaamisessa esitellään opinto-ohjaustiimi, kerrotaan opiskelusta ja siihen liittyvistä
asioista. Lisäksi käydään henkilökohtaisesti läpi opiskelijoiden mahdollisia aikaisempia opintoja ja
neuvotaan opintojen suunnittelussa.
On tärkeää, että olet paikalla kaikissa tilaisuuksissa!
Laitoksen esittely ja tutustumistilaisuus henkilökunnan kanssa järjestetään
keskiviikkona 13.9. klo 14 alkaen Kärki-rakennuksessa.
Tällöin on hyvä tilaisuus tutustua laitoksen tiloihin sekä henkilökuntaan.

PSY S301
Tutust

PSY S302
Henkil

PSY A320*
Orient.harj

FILY4001 **
Tiet. etiikka

* Valinnainen opintojakso
** Vaihtoehtoiset opintojaksot

Muita opintoja, niin että tutkinnon kokonaislaajuudeksi tulee 180 op

Kieliopintoja vähintään 15 op

Vapaasti valittavia opintoja vähintään 50 op:
yksi aineopintokokonaisuus (25 + 35 op) tai
kaksi perusopintokokonaisuutta (25 + 25 op)

YFIY100**
Tiet.
teoria /

PSYY0001
eHops I

PSY A190*
Valinn

PSYA210 Kandidaatin
tutkielma

PSY A203
Kvali

PSY A202
Kvanti

60 + 2 op
III syksy
III kevät

KV- vaihto

PSYY0004
eHops II

PSY A1901* Psykologian PSY A220
Matur
erityisopinnot
PSY A320 *
PSY S303 Haast. kou.
Orien Harj

PSY A140
Kliin
PSY A151
Työ- org.

VALINNAISET OPINNOT:
Tilastotiede vähintään 11 op
TIL P100 Til
TIL P150 Til
Johd
per
TILP350 SPSS

Aloita
sivuaine

PSY P140
Kliin
PSY P201
Tutkim

PSY P120
Neuro

PSY A130
Perso
PSY A170 *
Kongnit

PSY A110
Kehka

PSY P130
Perso

PSY P110
Kehka

PSY A120
Neuro

60 + 3 op
II syksy
II kevät

60 + 3 op
I syksy
I kevät

Psykologian kandidaattiopinnot 180 op
180 op

PSY S291
Loppukoe

PSY SIII kurssi ***
PSY S220
Matur

PSY S321
Harjoittelu

PSY S321
Diagnost.

PSY S3301-3305**
Psykoterapiat

PSY S314
Muut arv.

PSY S312
Kliin neur.
PSY S313
Pers arv.

PSY S311
Arvionti

52-57op
V kevät
V syksy
Työelämäopinnot

Maisteritutkinnon vapaavalintaiset opinnot 30 op

Kehityspsykologia III A / B
Neuropsykologia III A / B
Persoonallisuuspsykologia III A / B
Kliininen psykologia III A / B / C
Työ- ja organisaatiopsykologia III A / B

*** Valitaan vähintään 10 op

PSYS329* Orientoiva
harjoittelu II
PSYS202*
Tut.men III

PSYS3401-3402**
Kuntoutus ja ohjaus

PSY S IIIkurssi ***

PSY S210 Tutkimustyö

62-67 op
IV Syksy
IV kevät
Teoreettiset opinnot

K
V
v
a
i
h
t
o

M
a
i
s
t
e
r
i
n
v
a
p
a
a
v
a
l
i
n
t
a
i
s
e
t

30 op
VI syksy

Psykologian maisteriopinnot 150 op
150 op
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TUTKINTORAKENTEET
Psykologian kandidaatin tutkinto (180 op)
Pääaine
Psykologian perusopinnot
Psykologian aineopinnot

25 op
55 op

Muut opinnot
Viestintä- ja kieliopinnot 15 op
Yleisopinnot
7 op
Valinnaiset opinnot
61 op

Suositellut suoritusajankohdat löydät laitoksen verkkosivuilta:
www.jyu.fi/psykologia/opiskelu/
=> Ohjeita opiskeluun => Opintojen suunnittelu => Opintojen aikatauluttaminen
A. Psykologian kandidaatin pääaineopinnot

80 op

PERUSOPINNOT 25 op
PSYP110
PSYP120
PSYP130
PSYP140
PSYP201

Kehityspsykologia I
Neuropsykologia I: Kognitiivisen neurotieteen ja
neuropsykologian perusteet
Persoonallisuuspsykologia I
Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologia
Psykologian tutkimusmenetelmät I

5 op
5 op
5 op
5 op
5 op

AINEOPINNOT 55 op
PSYA110
PSYA120
PSYA130
PSYA140
PSYA151
PSYA202
PSYA203
PSYA210
PSYA220

Kehityspsykologia II
Neuropsykologia II
Persoonallisuuspsykologia II
Kliininen psykologia II
Työ- ja organisaatiopsykologia II
Psykologian tutkimusmenetelmät II: Kvantitatiiviset menetelmät
Psykologian tutkimusmenetelmät II: Kvalitatiiviset menetelmät
Kandidaatintutkielma
Maturiteetti

Lisäksi valitaan vähintään 10 opintopistettä seuraavista:
PSYA170 Kognitiivinen psykologia ja neurotiede
PSYA180 Geropsykologia
PSYA1901 Psykologian erityisopinnot
PSYA320 Orientoiva harjoittelu

5 op
5 op
5 op
5 op
5 op
5 op
5 op
10 op
0 op

5 op
5 op
5- 20 op
5 op

B. Viestintä- ja kieliopinnot, yleisopinnot sekä valinnaiset opinnot
(vähintään 83 op)
Viestintä- ja kieliopintoja vähintään 15 op, pakollisia yleisopintoja 7 op sekä muita viestintä-, kieli-,
yleis- ja valinnaisia opintoja niin että opintojen yhteismääräksi tulee 83 op.
1. Viestintä- ja kieliopinnot
- Äidinkielen kirjoitusviestintä 3 op
- Toista kotimaista kieltä 3 op (laki 424/2003, asetus 481/2003)
- Yhtä vierasta kieltä 6 op
tai
Yhtä vierasta kieltä 3 op ja toista vierasta kieltä 3 op
- Muita viestintä- tai kieliopintoja 3 op
Ks. myös erilliset ohjeet kieliopinnoista. Tarkemmat ohjeet saa kielikeskuksesta.
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2. Yleisopinnot
Pakolliset (7 op)
YTKY003 eHops I-vaihe
YTKY004
ja
YFIY100
tai
FILY4001

eHops II-vaihe

(1. vuosi)

1 op

(3. vuosi)

1 op

Tieteen teoria

5 op

Tieteen etiikka

5 op

Muita suositeltavia yleisopintoja, esimerkiksi:
HYVY001 Akateeminen opiskelukyky – muutakin kuin pisteitä
LIB1THP
Tiedonhankinnan perusteet
tai
LIB1THS
Tiedonhankinnan solmukohdat,
URA
Työelämäopintoja

2 op
1 op
1 op

3) Valinnaiset opinnot (vähintään 61 op)
Pakollisena:
Tilastotiede vähintään 11 op
Kahden oppiaineen perusopinnot tai opintokokonaisuus (vähintään 50 op) tai yhden oppiaineen perus- ja aineopinnot (60 op)
Muita opintoja
Psykologian kandidaatin tutkinnon valinnaiset opinnot ovat muilta osin vapaasti valittavia, mutta niiden tulee sisältää vähintään 11 op tilastotiedettä perusopintoina. Pakollisina opintojaksoina suoritetaan tilastotieteen perusopintokokonaisuuteen sisältyvät:
TILP100
2. sl)
TILP350

Johdatusta tilastotieteeseen
3 op
SPSS-kurssi

(suositeltu suoritusajankohta 1. tai
(suositeltu suoritusajankohta 2. kl)

2 op

TILP150
Tilastomenetelmien peruskurssi (suositeltu suoritusajankohta 2. kl)
TAI
TILP2500 Data ja mittaaminen
(2. sl)
ja
TILP2600 Datasta malliksi
(2. kl)

6 op

Suositellaan suoritettavaksi myös seuraavat tai osa seuraavista opintojaksoista:
TILS644
Monimuuttujamenetelmät
TILS1500 Kausaalimallit
TILS2300 Sekamallit ja pitkittäisaineistojen analyysi
TILS1510 Puuttuva tieto

5 op
5 op
2 op
2 op
2 op
2 op

(Suositeltu suoritusajankohta 3. kl, PSY A202 ja A203 Psykologian tutkimusmenetelmät II: Kvantitatiiviset menetelmät ja Kvalitatiiviset menetelmät -opintojaksojen jälkeen, ennen pro gradu -tutkielman aloittamista.)

Opiskelijan tulee suorittaa kandidaatin tutkintoa varten yhdessä valinnaisessa opinnossa (entinen
sivuaine) perus- ja aineopinnot (vähintään 25 op + 35 op) tai kahdessa perusopinnot tai opintokokonaisuudet (vähintään 25 op + 25 op). Perusopintoja vastaavaksi opinnoiksi voidaan opetussuunnitelman määrittelemissä rajoissa lukea myös jonkin yliopiston tai taidekorkeakoulun opetussuunnitelman mukainen vähintään 25 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus, josta on kokonaisuusmerkintä. Lisäksi suoritetaan muita valinnaisia opintoja, viestintä-, kieli- tai yleisopintoja niin, että
kandidaatin tutkinnon kokonaislaajuudeksi tulee 180 opintopistettä. Opiskelijan tulee itse ottaa selvää suunnittelemiensa vapaasti valittavien opintojen opinto-oikeuksista ja niiden suorittamisesta.
Ennen opintojen aloittamista opiskelijan tulee tutustua kyseisen laitoksen opetussuunnitelmiin ja
opinto-oikeutta koskeviin säännöksiin ja mahdollisiin rajoituksiin.
Vapaasti valittaviksi opinnoiksi suositellaan esimerkiksi Contemporary Issues in Psychology tai
Kognitiivisen neurotieteen opintokokonaisuutta.
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Psykologian maisterin tutkinto (150 op)
A. Syventävät opinnot (vähintään 120 op)
Työelämävalmiudet I 8op
PSYS301 Tutustuminen psykologien työnkuvaan
PSYS302 Henkilökohtaiset työskentelyedellytykset
PSYS303 Haastattelu- ja vuorovaikutustaidot
Teoriaopinnot vähintään 55 op
Valitaan seuraavista (PSYS112-153) vähintään kaksi opintojaksoa:
PSYS112 Kehityspsykologia III A
PSYS113 Kehityspsykologia III B
PSYS122 Neuropsykologia III A: Kliininen neurotiede ja neuropsykologia
PSYS123 Neuropsykologia III B: Kognitiivisen neurotieteen
menetelmät ja sovellukset
PSYS132 Persoonallisuuspsykologia III A
PSYS133 Persoonallisuuspsykologia III B
PSYS142 Kliininen psykologia III A
PSYS143 Kliininen psykologia III B
PSYS144 Kliininen psykologia III C
PSYS152 Työ- ja organisaatiopsykologia III A
PSYS153 Työ- ja organisaatiopsykologia III B
PSYS210
PSYS220

Tutkimustyö (pro gradu -tutkielma)
Maturiteetti

PSYS291

Loppukoe

3 op
3 op
2 op

5 op
5 op
5 op
5 op
5 op
5 op
5 op
5 op
5 op
5 op
5 op
40 op
0 op

5 op

Työelämävalmiudet II vähintään 10 op
Kuntoutus ja ohjaus, valitaan 5–10 op
PSYS3401 Kognitiivinen ja neuropsykologinen kuntoutus
PSYS3402 Monialainen ohjaus ja konsultatiivinen työote

5 op
5 op

Psykoterapia, valitaan 5–10 op
PSYS3301
PSYS3302
PSYS3303
PSYS304
PSYS305

Kognitiiviset käyttäytymisterapiat
Perheterapia
Muu terapeuttinen lähestymistapa
Psykodynaaminen psykoterapia
Lasten psykoterapia

5 op
5 op
5 op
5 op
5 op

Työelämävalmiudet III 17 op
(Kaikki opintojaksot suoritetaan saman lukukauden aikana, ennen harjoittelua)
PSYS311
PSYS312
PSYS313
PSYS314

Psykologisen arvioinnin perusteet
Kliininen neuropsykologia, kognitiivisten
kykyjen arviointi ja lasten kehitysdiagnostiikka
Persoonallisuuden arviointimenetelmät
Muut psykologiset arviointimenetelmät

2 op
5 op
5 op
5 op

7

Työelämävalmiudet IV
(Harjoittelu voidaan suorittaa, kun kandidaatin tutkinto ja Työelämävalmiudet
I ja III ovat suoritettuina)
PSYS321

Diagnostinen harjoituskurssi ja harjoittelu

30 op

B. Vapaasti valittavat opinnot
Psykologian maisterin tutkintoon suoritetaan pääaineopintojen lisäksi vapaasti valittavia opintoja
siten että tutkinnon laajuudeksi tulee 150 op. Näihin opintoihin voi sisältyä esim. kansainvälisessä
vaihdossa suoritettuja opintoja, opettajan pedagogiset opinnot, sivuaine-, viestintä-, kieli- tai yleisopintoja. Lisäksi esimerkiksi seuraavat opintojaksot tai opintokokonaisuudet sopivat vapaasti valittaviin opintoihin:
PSYS202 Psykologian tutkimusmenetelmät III
PSYS191 Psykologian erityiskysymykset I
PSYS192 Psykologian erityiskysymykset II
PSYS329 Orientoiva harjoittelu II
Contemporary Issues in Psychology -opintokokonaisuus
Kognitiivisen neurotieteen opintokokonaisuus

5 op
1-10 op
1-10 op
5 op
25 op
30 op

____________________________________________________________________________

MITEN JA MILLOIN VALITSEN VALINNAISET OPINTONI?
Valinnaiset opinnot (entiset sivuaineet) ovat tärkeä osa opintojen suunnittelua, ja niiden opiskelu on
hyvä aloittaa heti opintojen alussa. Omassa yliopistossa on mahdollisuus opiskella oman tiedekunnan oppiaineiden lisäksi muiden tiedekuntien aineita tai monitieteisiä opintokokonaisuuksia. Lisäksi
avoin yliopisto ja kesäyliopisto tarjoavat monia vaihtoehtoja valinnaisiin opintoihin. Älä myöskään
unohda kansainvälisen opiskelijavaihdon tarjoamia opintomahdollisuuksia. Muualla suoritettavien
opintojen liittämisestä tutkintoon on kuitenkin syytä neuvotella etukäteen opintoneuvojamme kanssa.
Valinnaisissa opinnoissa keskeisellä sijalla on luonnollisesti sinun oma kiinnostuksesi ja omat tavoitteesi. Ota aktiivisesti selvää eri oppiaineista, jotta voit tehdä tutkinnostasi omannäköisesi. Hyvä tapa
tutustua uuteen oppiaineeseen on esimerkiksi osallistua sen johdantokurssille.
Mahdollisuuksia on monia, hyödynnä runsas opintotarjonta ja rakenna oma valinnaisten opintojesi
paketti!
Kaikki yliopistossa tarjolla olevat sivuaineet on esitelty valinnaisten opintojen portaalissa:
Jos sinu

www.jyu.fi/sivuaineet
suorittaa ensin ne ja sen jälkeen voit siirtyä suorittamaan psykologian maisterin tutki
Käy siis jo tutustumassa yliopiston laajaan oppiainetarjontaan ja lue lisää mielenkiiltoisista opinnoista, joita voit liittää tutkintoosi.

Näiden lisäksi on mahdollista laajentaa sivuaineita hakemalla opinto-oikeuksia eri tiedekuntien opintotarjonnasta. Huomio myös Avoimen yliopiston opintotarjonta.

8

Laitos järjestää seuraavat sivuainekokonaisuudet:
____________________________________________________________________________
Contemporary Issues in Psychology (CIP), 25 op
Contents:
Contemporary Issues in Psychology (CIP) focuses on the contemporary research and clinical practices in the field of psychology. Furthermore, it provides the students information about the current
research at the Department of Psychology. Students will have an opportunity to participate in lectures given by international researchers, visiting scholars, as well as teachers at the Department.
Studies consist of lectures and/or seminars. Contemporary Issues in Psychology will be delivered in
English.
Please notice: Individual courses within the modules vary from year to year. General information,
timetables and contents of the courses in the modules can be found from the web pages of the Department of Psychology.
Prerequisites: Basic studies in psychology
Vapaa sivuaine
____________________________________________________________________________
Kognitiivinen neurotiede (CIB), 30 op
Tavoite:
Kognitiivisen neurotieteen opintokokonaisuus tarjoaa kattavat perustiedot aivotutkimuksesta ja sovelluksista useilla aloilla, joilla tarvitaan tietoa aivojen toiminnasta ja tutkimusmenetelmistä. Opintokokonaisuus koostuu monitieteisestä ohjelmasta, jossa yhdistyvät hermoston ja aivojen toiminnan
teoria sekä uusimmat aivojen sähköiseen toimintaan perustuvat aivokuvantamisen teknologiat ja
niiden käyttö. Opintokokonaisuus antaa valmiudet hermoston ja aivojen toiminnan sekä niiden kehityksen ja toiminnallisten poikkeavuuksien ja sairauksien ymmärtämiseen, mittaamiseen sekä hermoston ja aivojen signaalien eri analyysitekniikoiden hallintaan ja mallintamiseen.
Sisältö:
Monitieteinen kognitiivisen neurotieteen opintokokonaisuus on laajuudeltaan 30 op ja koostuu neljästä teema-alueesta.
I. Hermoston ja aivojen rakenne ja toiminta
II. Aivojen mittaaminen ja aivodatan analyysitekniikat
III. Soveltava neurotiede
IV. Contemporary issues of cognitive neuroscience
Edeltävät opinnot: Psykologian perusopinnot
Opintokokonaisuuteen haetaan sivuainehaun yhteydessä lokakuussa ja toukokuussa

____________________________________________________________________________
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ESIMERKKEJÄ OPINTOJEN ALOITTAMISESTA
Jos sinulla ei ole aikaisempia psykologian opintoja, aloitat psykologian opintosi tästä:
o PSYP110 Kehityspsykologia I
Infoluento kaikille kurssin suorittajille: ti 12.9 klo 10-11.
Seminaarit psykologian pääaineopiskelijoille: ti 19.9 klo 10-12 ja 26.9 klo 10-12
Videoluennot katsotaan itsenäisesti Psykonetin sivuilta.
Tentti: ti 24.10. klo 9-12
Tentaattori: Matilda Sorkkila
o PSYP120 Kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian perusteet I
o PSYS301 Tutustuminen psykologien työnkuvaan
o PSYY0001 eHops I
Lisäksi sinun suositellaan suorittavan syksyn aikana seuraavia opintojaksoja:
o
o
o

YFIY100 Tieteen teoria tai FILY4001 Tieteen etiikka
TILP100 Johdatus tilastotieteeseen
Valitse sivuaine ja aloita sen opiskelu

Tutkintoosi kuuluu yksi pitkä (perus- ja aineopinnot) tai kaksi lyhyttä (perusopinnot) sivuainetta. Sivuaineiden opiskelu kannattaa aloittaa heti ensimmäisenä syksynä. Hyvä tapa tutustua sivuainetarjontaan on osallistua erilaisille johdantokursseille.
Kannattaa myös miettiä kielten aloittamista. Jos olet innokas opiskelemaan uutta kieltä, kannattaa
alkeiskurssit valita jo ensimmäisenä vuonna. Ruotsin tasokokeella voit myös helposti mitata akateemisen ruotsin tasosi.
Suosittelemme myös tammikuussa 2018 alkavan HYVY001 Akateeminen opiskelukyky - muutakin
kuin pisteitä -kurssin suorittamista.
____________________________________________________________________________
Jos sinulla on suoritettuna psykologian perusopinnot jatkat opintojasi tästä:
o PSYA110 Kehityspsykologia II, 5 op
Luennot 20.9.-11.10. Aunola, Kiuru, Aro
Tentti: 18.10.
Tentaattori: Kaisa Aunola

o
o
o
o

PSYA130
PSYS301
PSYS302
PSYY0001

Persoonallisuuspsykologia II
Tutustuminen psykologien työnkuvaan
Henkilökohtaiset työskentelyedellytykset
eHops I

Lisäksi sinun suositellaan suorittavan syksyn aikana seuraavia opintojaksoja:
o
o
o
o
o

YFIY100 Tieteen teoria tai FILY4001 Tieteen etiikka
TILP100 Johdatus tilastotieteeseen
TILP350 SPSS-kurssi
TILP150 Tilastomenetelmien peruskurssi
Sivuaine- ja kieliopintoja mahdollisuuksien mukaan

Tutkintoosi kuuluu yksi pitkä (aineopinnot) tai kaksi lyhyttä (perusopinnot) sivuainetta. Sivuaineiden
opiskelu kannattaa aloittaa heti. Hyvä tapa tutustua vapaasti valittaviin opintoihin on osallistua erilaisille johdantokursseille.
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Sinun kannattaa myös ilmoittautua kielikursseille. Kielistä kannattaa suorittaa ainakin akateeminen
ruotsi, kirjoitusviestintä, sekä muita valinnaisia kursseja. Jos olet innokas aloittamaan uutta kieltä,
kannattaa alkeiskurssit valita jo heti.
Suosittelemme myös tammikuussa 2018 alkavan HYVY001 Akateeminen opiskelukyky - muutakin
kuin pisteitä -kurssin suorittamista.
____________________________________________________________________________
Jos sinulla on suoritettuna psykologian perus- ja aineopinnot jatkat opintojasi tästä:
PSYA210 Kandidaatintutkielma
Vapaat kandidaatin tutkielmapaikat löytyvät laitoksen www-sivuilta => Opiskelu => Kandidaatin tutkielma
PSYA203 Kvalitatiiviset menetelmät, 5 op
Luennot:
11.9. alkaen
Lisäksi harjoitukset viikolla 39 tai 40
Tentti:
30.10.
Tentaattori: Juha Holma
PSYA202 Kvantitatiiviset menetelmät, 5 op
Luennot:
23.10. alkaen
Lisäksi harjoitukset viikolta 43 alkaen
Tentaattori: Kaisa Aunola
o PSYS301
o PSYS302
o PSYS303
o PSYY0001

klo 12 - 15

klo 10 - 12

Tutustuminen psykologien työnkuvaan
Henkilökohtaiset työskentelyedellytykset
Haastattelu- ja vuorovaikutustaidot
eHops I ja PSYY0002 eHops II

Lisäksi sinun suositellaan suorittavan syksyn aikana seuraavia opintojaksoja:
o TILP100 Johdatus tilastotieteeseen
o TILP350 SPSS -kurssi
o TILP150 Tilastomenetelmien peruskurssi
o Sivuaine- ja kieliopintoja
Suosittelemme myös tammikuussa 2018 alkavan HYVY001 Akateeminen opiskelukyky - muutakin
kuin pisteitä -kurssin suorittamista.
Tarkista mitä valinnaisia opintoja, kieli-, viestintä- tai yleisopintoja sinulta vielä puuttuu kandidaatin tutkinnosta.
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KORKEAKOULUTUTKINNON SUORITTANEET

Jos sinulla on suoritettuna korkeakoulututkinto, mutta ei psykologian perus- ja/tai aineopintoja, tulee sinun suorittaa ensin ne ja sen jälkeen voit siirtyä suorittamaan psykologian
maisterin tutkintoa.

Jos sinulla on suoritettuna korkeakoulututkinto sekä psykologian perus- ja aineopinnot, voit
alkaa suorittamaan pelkkää psykologian maisterin tutkintoa.

Maisteriopinnot suositellaan aloitettavaksi teoreettisella vuodella sekä Työelämävalmiudet I opintojaksoilla.
Tähän vuoteen kuuluvat seuraavat opintojaksot:

PSYS210 Tutkimustyö (pro gradu -tutkielma) ja PSYS220 Maturiteetti
Vapaat tutkielmaryhmät löytyvät laitoksen www-sivuilta
www.jyu.fi/psykologia = > Opiskelu => Pro gradu -tutkielma
Voit jo kesän aikana tutustua graduryhmiin ja ottaa halutessasi yhteyttä ohjaajiin.

PSYY0001 eHops I (henkilökohtainen opintosuunnitelma)

Siltaopintoina suoritetaan alla olevat opintojaksot, jos sinulla ei ole aikaisemmin suoritettuina vastaavia tutkimusmenetelmäopintoja. Aiemmin suoritetuilla menetelmäopinnoilla voit hakea korvaavuutta siltaopintoihin opintojesi alettua.
Siltaopinnnot:
o PSYA203 Psykologian tutkimusmenetelmät II: Kvalitatiiviset menetelmät
o PSYA202 Psykologian tutkimusmenetelmät II: Kvantitatiiviset menetelmät
o TILP350 SPSS-kurssi
o TILP150 Tilastomenetelmien peruskurssi

Ennen PSYA202:n alkua (23.10.) on edeltävinä opintoina oltava suoritettuina tilastotieteen opintojaksot TILP350 ja TILP150. Nämä molemmat opintojaksot voi suorittaa itseopiskeluna/ verkkokurssina. Tarkemmat ohjeet löytyvät Korpista kurssin koodilla.
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Työelämävalmiudet I
o PSYS301 Tutustuminen psykologien työnkuvaan
o PSYS302 Henkilökohtaiset työskentelyedellytykset
o PSYS303 Haastattelu- ja vuorovaikutustaidot

Teoriaopintojaksot:
Valitaan seuraavista (PSYS112-153) vähintään kaksi opintojaksoa:
o
o
o
o

PSYS112
PSYS113
PSYS122
PSYS123

o
o
o
o
o
o
o

PSYS132
PSYS133
PSYS142
PSYS143
PSYS144
PSYS152
PSYS153

Kehityspsykologia III A
Kehityspsykologia III B
Neuropsykologia III A: Kliininen neurotiede ja neuropsykologia
Neuropsykologia III B: Kognitiivisen neurotieteen
menetelmät ja sovellukset
Persoonallisuuspsykologia III A
Persoonallisuuspsykologia III B
Kliininen psykologia III A
Kliininen psykologia III B
Kliininen psykologia III C
Työ- ja organisaatiopsykologia III A
Työ- ja organisaatiopsykologia III B

5 op
5 op
5 op
5 op
5 op
5 op
5 op
5 op
5 op
5 op
5 op

PSYS291 Loppukoe 5 op

Lisäksi mahdollisuuksien mukaan muita opintoja, niin että tutkinnon laajuudeksi tulee 150 op (Psykologian syventävät opinnot vähintään 120 op).
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OPINTOJAKSOKUVAUKSET JA ILMOITTAUTUMINEN
Tarkemmat kuvaukset opintojaksoista sekä niiden sisällöistä löytyvät Korpista (ks. alla), josta on
hyvä myös seurata kurssitietoja ja aikatauluja.
Ilmoittautuminen psykologian opintojaksoille sekä kaikkiin psykologian tentteihin tapahtuu Korppijärjestelmän kautta. Ilmoittautuminen opintojaksoille alkaa 15.8. klo 9:00, mutta ennätät ilmoittua
opintojaksoihin opintojen alettua elokuun viimeisellä viikolla tai syyskuun alussa.
____________________________________________________________________________
KORPPI / korppi.jyu.fi
Korppi on Jyväskylän yliopistossa kehitetty opintotietojärjestelmä. Se on tärkein opiskelijan ja opettajan sähköisen asioinnin väline.
Korppi antaa opiskelijalle mahdollisuuden laitosten ja tiedekuntien opetusvalikoiman seurantaan.
Opiskelijat ilmoittautuvat opetukseen tai sen ryhmiin Korpin kautta. Ilmoittautumisiin liittyvät opetustapahtumien tiedot viedään opiskelijan Korpista löytyvään kalenteriin. Myös tentteihin ilmoittaudutaan Korpin kautta.
Opiskelija voi seurata jakson suorituksen edistymistä, ja hän näkee opettajan antaman arvioinnin
opintojaksoon tai sen osaan liittyen. Opiskelija saa kokonaiskuvan opintojensa etenemisestä Korpista löytyvästä suoritusotteesta (opintorekisteristä tuotettu) sekä opintojensa aluksi tekemästään
eHopsista. Opiskelijan tekemät suoritukset kirjautuvat eHops-opintosuunnitelmaan.
____________________________________________________________________________
Tärkeätä tietoa psykologian opiskeluun liittyen löytyy laitoksen www-sivuilta
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KORVAAVUUDET - AHOT
Jyväskylän yliopistossa suoritetut opinnot:
Nämä kaikki opinnot näkyvät jo opiskelijan opintorekisterissä, eikä niistä tarvitse hakea korvaavuutta.
Jyväskylän avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot:
Nämä opinnot voidaan siirtää sellaisinaan JY:n rekisteriin. Näistä opinnoista ilmoitetaan Jutta Aallolle, Kärki Ab 350, puh. 040 805 3109, jutta.aalto@jyu.fi.
Muissa yliopistoissa/korkeakouluissa suoritetut opinnot:
Näistä opinnoista haetaan korvaavuudet erillisillä lomakkeilla seuraavasti:
Psykologia pääaineopinnot
o Psykologian opintojaksojen korvaavuudet haetaan aina Jutta Aallolta, Kärki Ab 350
Kieliopinnot
o Kieliopintojen korvaavuutta haetaan aina Kielikeskuksesta
o https://kielikeskus.jyu.fi/ohjeita-neuvoja/korvaavuusperiaatteet
Valinnaiset opinnot
o Keskeneräisten sivuaineiden korvaavuutta haetaan ko. laitoksen ohjeiden mukaan
o Tutkintoon liitettävät valmiit sivuainekokonaisuudet kirjataan sellaisenaan, korvaavuuslomake
toimitetaan Jutta Aallolle, Kärki Ab 350

Ulkomaisissa yliopistoissa suoritetut opinnot:
Näiden opintojen liittäminen tutkintoon haetaan korvaavuuslomakkeella. Lisätietoja ja lomakkeet:
Elisa Heimovaara, Ruusupuisto RUU B237.

Korvavuushakemuksiin sisällytetään:
o korvaavuushakemus (lomake)
o todistus suorituksesta (opintorekisteriote)
o kuvaus opintosuorituksen sisällöstä

Korvaavuuksia voi hakea myös netissä olevalla AHOT-lomakkeilla:
opiskelu.jyu.fi/fi/koulutuspalvelut/opiskelijapalveluiden-lomakkeet/ahot-lomakkeet

Opintojen liittäminen tutkintoon edellyttää sitä, että näitä opintoja ei aiemmin ole liitetty muuhun tutkintoon. Lisätietoja korvaavuuksiin liittyvistä periaatteista löytyy tiedekunnan pysyväismääräyksistä.
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PSYKOLOGIAN LAITOKSEN YLEISIÄ OPISKELUOHJEITA
Opiskelun luonne
Opiskelu yliopistossa on päätoimista ja edellyttää itseohjautuvuutta. Opiskelun luonteeseen kuuluu
valinnan vapaus, joka tuo mukanaan kuitenkin vastuun omista opinnoista. Yliopistossa opiskelu ja
sitä kautta oman alan asiantuntijaksi kasvaminen tapahtuu osallistumalla aktiivisesti tiedeyhteisön
toimintaan. Oppiminen ja opiskelutavat yliopistossa pohjautuvat jaettuun asiantuntijuuteen sekä itsenäiseen työskentelyyn.
Opetukseen osallistumisen periaatteet
Periaatteemme on, että luennoilla ja pienryhmäopetuksessa ollaan läsnä. Erityisesti tutkielmaopinnot sekä muu pienryhmä- ja seminaarimuotoinen opetus edellyttävät läsnäoloa, osallistumista ja
sitoutumista jokaisessa kokoontumisessa. On toivottavaa, että jokainen edistää omalla toiminnallaan sekä omaa että muiden oppimista olemalla opetustilanteissa aktiivinen ja kantamalla vastuunsa
myönteisestä vuorovaikutuksesta.
On tärkeää, että opinnot järjestetään siten, että oman pääaineen opiskelulle annetaan keskeisin sija.
Suunnittele opintosi niin, että pääset osallistumaan pääaineesi kaikille luennoille, koska sieltä saat
uutta tietoa, jota et voi hankkia yksinomaan kirjallisuutta lukemalla. Luentojen tenttiminen perustuu
nimenomaan luennoilla kerrottuun, eikä pelkkä oheismateriaaliin (esim. Power Point -esitysten kopiot) perehtyminen riitä hyvään opintomenestykseen ja syvälliseen oppimiseen.
Jokaisen kurssin ensimmäinen kokoontumiskerta on erityisen tärkeä, sillä tuolloin kerrotaan kurssin
suorittamisohjeet. Tärkeää on myös muistaa, että mikäli et pääse osallistumaan kurssille tai tenttiin,
johon olet ilmoittautunut, niin sinun tulee poistaa ilmoittautumisesi ennen kurssin alkamista tai tenttipäivää. Tentit suoritetaan aina Jyväskylässä.
Seminaari- ja pienryhmämuotoisessa opetuksessa poissaolosta tulee sopia etukäteen kurssin opettajan kanssa. Poissaolon syiksi ei hyväksytä esimerkiksi muita kursseja, työssäkäyntiä tai lomamatkoja. Hyväksyttyjen poissaolojen korvaamisesta erillistehtävillä on sovittava kurssin opettajan kanssa. Mikäli joudut olemaan poissa luento-opetuksesta, ota selvää opiskelijakavereiltasi luennon sisällöistä ja sovituista asioista.
Yhdessä hyviin oppimistuloksiin
Opettajien kanssa voi sopia tapaamisen, jolloin he vastaavat omiin kursseihinsa liittyviin kysymyksiin. Voit myös saada suullista palautetta tenttituloksistasi opettajaa tapaamalla (tenteistä ei anneta
sähköpostipalautteita).
Hyvien oppimistuloksien saavuttaminen on opettajien ja opiskelijoiden yhteistyötä. Kaikista järjestettävistä kursseista kerätään palautetta, jonka avulla opetusta jatkuvasti kehitetään opettajien ja opiskelijoiden yhteistyönä. Tämän lisäksi tuo aina esille sinua askarruttavat asiat, jotka liittyvät opintoihisi. Näin voimme yhdessä kehittää toimintaamme.
Apua opintojen kokonaissuunnitteluun sinulle tarjoaa opintotiimimme, jonka tehtävät on kuvattu
www-sivuilla: www.jyu.fi/psykologia => Opiskelu =>Ohjeita opiskeluun => Ohjaus ja neuvonta

16

KANSAINVÄLISTYMINEN
Jyväskylän yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen hyvät mahdollisuudet kansainvälistymiseen. On suositeltavaa, että psykologian opiskelija sisällyttää tutkintoonsa ulkomaisen opiskelu- tai työharjoittelujakson. Ulkomaisilla yliopisto-opinnoilla voi korvata pakollisia pääaineopintoja tai sisällyttää niitä vapaavalintaisiin tai sivuaineopintoihin.
Uuden opiskelijan kannattaa pohtia henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassaan mahdollista ulkomaista opiskelu- tai työharjoittelujaksoa ja ottaa huomioon niihin tarvittavat kieli- ja viestintäopinnot.
Kansainvälisiä valmiuksiaan voi kehittää myös opiskelemalla Contemporary Issues in Psychology opintokokonaisuus (25 op) kansainvälisessä opiskelijaryhmässä ja vierailevien opettajien johdolla.
Kun tavoitteena ovat entistä paremmat valmiudet toimia kansainvälistyvillä työmarkkinoilla ja yhä
monikulttuurisemmaksi muodostuvassa yhteiskunnassa, nämä opinnot antavat tutkinnolle huomattavaa lisäarvoa.
Opiskelijavaihtoon voi hakea eri vaihto-ohjelmien/-sopimusten puitteissa (JY:n kahdenvälinen vaihto, ERASMUS, NORDPLUS, NORDLYS, ISEP, FIRST). Yliopisto maksaa apurahaa vaihtoon lähteville.
Tärkeitä ajankohtia vaihdosta kiinnostuneille:
 Lokakuu 2017: JY:n kansainvälinen viikko (infotilaisuuksia vaihto-ohjelmista)
 Lokakuu 2017: harjoittelupaikan itsenäisesti hankkineille tarkoitetun apurahan haku päättyy
 Marraskuu 2017: Haku yliopiston kahdenvälisiin Euroopan ulkopuolisiin kohteisiin sekä ISEPvaihtoon (Pohjois- ja Etelä-Amerikka, Aasia, Australia, Afrikka)
 Tammikuu 2018: Psykologian laitoksen oma vaihtoinfo
 Helmikuu 2018 JY:n kansainvälinen viikko (infotilaisuuksia vaihto-ohjelmista)
 Helmikuu 2018: haku ERASMUS-vaihtoon Eurooppaan, NORDPLUS ja ja NORDLYSvaihtoon Pohjoismaihin
 Maaliskuu 2018: haku FIRST-vaihtoon Venäjälle sekä yliopiston kahdenvälisiin Euroopan
kohteisiin (Espanja, Saksa ja Venäjä)
 Maaliskuu 2018: harjoittelupaikan itsenäisesti hankkineille tarkoitetun apurahan haku päättyy
 Huhtikuu 2018: Lähtöorientaatio ulkomaille opiskelemaan lähteville opiskelijoille
Vapaaksi jääneitä ERASMUS-paikkoja voi hakea ympäri vuoden vastaanottavien yliopistojen hakuaikojen puitteissa.
Hakulomakkeet ja muuta hakutietoa: www.jyu.fi/yliopistopalvelut/opintopalvelut/intl/opiskelijalle
Työharjoittelu ulkomailla
Kansainvälisestä työharjoittelusta löydät lisäksi tietoa ura- ja rekrytointipalveluiden sivuilta:
www.jyu.fi/yliopistopalvelut/opintopalvelut/intl/opiskelijalle/harjoittelu
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Psykologian laitoksen ERASMUS-kohteet:
 Alankomaat:

Rijksuniversiteit Groningen, Radboud University Nijmegen,
Universiteit Utrecht
 Belgia:
Katholieke Universiteit Leuven
 Espanja:
Universidad de Salamanca ja UCJC, Madrid
 Irlanti:
University College Cork
 Iso-Britannia: Sheffield Hallam University, Keele University
 Italia
Università degli Studi di Bergamo
 Itävalta:
Karl-Franzens-Universität Graz
 Kreikka:
Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis
 Liettua:
Mykolo Romerio Universitetas
 Portugali:
Universidade de Coimbra ja Instituto Superior da Maia
 Ranska:
Université François Rabelais Tours
 Saksa:
Universität Erfurt, CO University of Oldenburg, Friedrich Schiller
University of Jena ja University of Würzburg
 Tsekki:
Charles University ja Prague College of Psychosocial Studies
 Turkki:
Istanbul Bilgi University

Lisätietoja:
 Contemporary Issues in Psychology: www.jyu.fi/psykologia/opiskelu
 Tiedekunnan nettisivut: www.jyu.fi/psykologia/opiskelu
 Yliopiston kv-palvelujen (T-rakennus, 2. kerros) hyllyissä viimeisimmät oppaat
 Kv-palvelujen nettisivut: opiskelu.jyu.fi/fi/kansainvalisty
 Opintotuki: opiskelu.jyu.fi/fi/opintotuki

Opiskelijavaihtohauista tiedotetaan kansainvälisten palvelujen www-sivulla,
Jyväskylän ylioppilaslehdessä ja sähköpostilistojen kautta.
Muista liittyä opiskelijoiden sähköpostilistalle!
Kansainvälisten asioiden suunnittelija Elisa Heimovaara
Ruusupuisto RUU B237, puh. 0400 247 421, elisa.heimovaara@jyu.fi
Tervetuloa keskustelemaan opiskelijavaihtoon ja
kansainvälisyyteen liittyvistä asioista!
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OPINTO-OHJAUS JA OPINTOJEN TUKI
Kärki-rakennus, Mattilanniemi 6
Psykologian laitoksen pedagogiset johtajat:
Yliopistonopettaja Timo Suutama

Kärki Aa 362

040 805 3535

Kärki Aa 350.2

040 805 4304

Kärki Ab 350

040 805 3109

Kärki Aa 362

040 805 3535

Kärki Aa 255.8

040 805 3980

Syksyn aikana aloittaa uusi pedagoginen johtaja

Yliopistotutkija Markku Penttonen
Perusopiskelijoiden opinto-ohjaus:
Koulutussunnittelija Jutta Aalto
 Yleinen opinto-ohjaus
 Korvaavuudet
Sisällöllinen opinto-ohjaus:
Yliopistonopettaja Timo Suutama
Syksyn aikana aloittaa uusi sisällöllinen opinto-ohjaaja

Yliopistonopettaja Helena Päivinen




Opintojen aikataulutus
Sivuaineiden valintaan liittyvät kysymykset
Opintoihin liittyvät hankaluudet, opiskelutekniikka

Tiedekunnan kansainväliset asiat / Opiskelijavaihto:
Kv-amanuenssi Elisa Heimovaara
 Kv-vaihdon opinto-ohjaus
 Kv-vaihdon korvaavuudet

Ruusupuisto
RUU B237

0400 247 421

Hyvis
Hyvis-toiminnan tarkoitus on edistää ja tukea opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja elämänhallintataitoja. Toimintaa ohjaavat opiskelijoiden tarpeet. Hyvis ei ole terapeutti, vaan opiskelijoiden tukihenkilö. www.jyu.fi/studentlife/hyvis/
Psykologian laitoksen Hyviksenä toimivat Tuija Aro ja Mari Huhtaja. Voit ottaa Tuijaan tai Mariin yhteyttä sähköpostitse osoitteella hyvis-psyka@jyu.fi sopiaksesi tapaamisajan. Esitä viestissä lyhyt
kuvaus asiastasi.

Opiskelijan kompassi
Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen tutkijat ovat laatineet opiskelijoiden tueksi verkkopohjaisen hyvinvointi- ja elämäntaito-ohjelman. Opiskelijan kompassi (O.K.) antaa eväitä ja työkaluja jaksamiseen
ja
erilaisiin
ongelmiin,
joita
opiskelija
opintojensa
aikana
kohtaa.
http://opiskelijankompassi.jyu.fi
Lisätietoja opiskelusta
Yliopiston sivuilta www.jyu.fi
ja
Psykologian laitoksen sivuilta
www.jyu.fi/psykologia

