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PSYKOLOGIAN KANDIDAATIN TUTKINTO PÄÄAINEENA 
PSYKOLOGIA 
 
Psykologian kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen opiskelijalla on perustiedot psykologian 
eri sisältöalueista ja ilmiöistä, jotka liittyvät kehityspsykologiaan, kliiniseen psykologiaan, neuro-
psykologiaan, persoonallisuuspsykologiaan sekä työ- ja organisaatiopsykologiaan. Opiskelija osaa 
näihin sisältöalueisiin liittyvät keskeiset käsitteet, teoriat sekä tieteellisen ajattelun ja tutkimuksen 
periaatteet. 
 
Viestintä- ja kieliopinnot vahvistavat opiskelijan taitoa kommunikoida omalla tieteenalalla. Sivu-
aineopinnot laajentavat ja suuntaavat opiskelijan osaamista. 
 

Tutkinnon rakenne ja sisältö 
 
Pääaine       Muut opinnot  
Psykologian perusopinnot   25 op   Viestintä- ja kieliopinnot       15 op  
Psykologian aineopinnot vähintään 55 op  Yleisopinnot            7 op  

Valinnaiset opinnot       61 op  
 
Psykologian kandidaatin opinnot koostuvat psykologian pääaineopinnoista, pakollisista viestintä-, 
kieli- ja yleisopinnoista sekä muista yleis- ja sivuaineopinnoista. Suositellut suoritusajankohdat 
löytyvät laitoksen verkkosivuilta:  
https://www.jyu.fi/psychology/opiskelu/opinto-ohjaus/aikataulusuunnitelma/ 
 
A. Psykologian kandidaatin pääaineopinnot  (vähintään 80 op) 
 
PERUSOPINNOT 25 op  
 
PSYP110  Kehityspsykologia I         5 op 
PSYP120  Neuropsykologia I: Kognitiivisen neurotieteen ja  
  neuropsykologian perusteet        5 op 
PSYP130 Persoonallisuuspsykologia I       5 op  
PSYP140 Kliininen psykologia I: Terveyden ja  
  mielenterveyden psykologia       5 op  
PSYP201 Psykologian tutkimusmenetelmät I      5 op 
 
AINEOPINNOT vähintään 55 op  
 
PSYA110  Kehityspsykologia II        5 op  
PSYA120  Neuropsykologia II         5 op   
PSYA130  Persoonallisuuspsykologia II       5 op  
PSYA140  Kliininen psykologia II        5 op   
PSYA151  Työ- ja organisaatiopsykologia II       5 op  
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PSYA202  Psykologian tutkimusmenetelmät II: 

Kvantitatiiviset menetelmät        5 op 
PSYA203  Psykologian tutkimusmenetelmät II:  

Kvalitatiiviset menetelmät        5 op  
PSYA210  Kandidaatintutkielma      10 op  
PSYA220  Maturiteetti          0 op 
  
Lisäksi valitaan vähintään 10 opintopistettä seuraavista: 
PSYA170  Kognitiivinen psykologia ja neurotiede      5 op 
PSYA180 Geropsykologia         5 op  
PSYA190  Psykologian erityisopinnot             5–20 op 
PSYA320  Orientoiva harjoittelu        5 op 
 
B. Viestintä- ja kieliopinnot, yleisopinnot sekä sivuaineopinnot  
(yhteensä vähintään 83 op) 
 
Viestintä- ja kieliopintoja vähintään 15 op, pakollisia yleisopintoja 7 op sekä muita viestintä-, kieli-, 
yleis- ja sivuaineopintoja niin että opintojen yhteismääräksi tulee vähintään 83 op. 
 
1. Viestintä- ja kieliopinnot (vähintään 15 op) 
- 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. 
 
2. Yleisopinnot  
 
Pakolliset (7 op) 
PSYY0001 eHops I-vaihe (1. vuosi)      1 op  
PSYY0002 eHops II-vaihe (3. vuosi)     1 op 
ja  
YFIY100 Tieteen teoria       5 op  
tai 
FILY4001 Tieteen etiikka       5 op 
 
Muita suositeltavia yleisopintoja, esimerkiksi: 
HYVY001  Akateeminen opiskelukyky – muutakin kuin pisteitä  2 op 
LIB1THP  Tiedonhankinnan perusteet     1 op  
tai 
LIB1THS  Tiedonhankinnan solmukohdat,      1 op 
URA  Työelämäopintoja  
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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 Johdatusta tilastotieteeseen  (suositeltu suoritusajankohta 1. tai 2. sl)  3 op 
 

TILP350 SPSS-kurssi (suositeltu suoritusajankohta 2. kl)  2 op 
 

TILP150 Tilastomenetelmien peruskurssi (suositeltu suoritusajankohta 2. kl)  6 op 
TAI 

TILP2500 Data ja mittaaminen (2. sl)         5 op 
ja  
TILP2600 Datasta malliksi (2. kl)        5 op    

  
 
Suositellaan suoritettavaksi myös seuraavat tai osa seuraavista opintojaksoista: 
TILS644 Monimuuttujamenetelmät        2 op 
TILS1500 Kausaalimallit          2 op 
TILS2300 Sekamallit ja pitkittäisaineistojen analyysi      2 op 
TILS1510 Puuttuva tieto          2 op 
(Suositeltu suoritusajankohta 3. kl, PSY A202 ja A203 Psykologian tutkimusmenetelmät II: Kvanti-
tatiiviset 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 opintoko-
konaisuudet (vähintään 25 op + 25 op). Perusopintoja vastaavaksi opinnoiksi voidaan opetus-
suunnitelman määrittelemissä rajoissa lukea myös jonkin yliopiston tai taidekorkeakoulun ope-
tussuunnitelman mukainen vähintään 25 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus, josta on ko-
konaisuusmerkintä. Lisäksi suoritetaan muita valinnaisia opintoja, viestintä-, kieli- tai yleisopinto-
ja niin, että kandidaatin tutkinnon kokonaislaajuudeksi tulee 180 opintopistettä.  Opiskelijan tulee 
itse ottaa selvää suunnittelemiensa vapaasti valittavien opintojen opinto-oikeuksista ja niiden suo-
rittamisesta.  Ennen opintojen aloittamista opiskelijan tulee tutustua kyseisen laitoksen opetus-
suunnitelmiin 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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