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PSYKOLOGIA 

PSYKOLOGIA TIETEENALANA  
 
Psykologian laitoksen tutkimuskohteena on ihmismielen perusteiden ja kehityksen tutkimus. Ta-
voitteena on kehittää interventioita, joilla tuetaan kehitystä ja oppimista sekä psyykkistä hyvin-
vointia ja mielenterveyttä. Psykologian laitoksen opetus nojautuu voimakkaasti laitoksella tehtä-
vään tutkimukseen. Laitoksen tutkimusstrategia perustuu viiteen pääsuuntaukseen:  
  
 Motivaation ja oppimisen kehitys 

 
 Kognitiivinen neurotiede ja neuropsykologia 

 
 Psykoterapia 

 
 Työ- ja organisaatiopsykologia 

 
 Pitkittäistutkimuksen ja prosessitutkimuksen metodologia  

 
Tarkempi tutkimuskuvaus on esitetty laitoksen www-sivuilla. 
 
Opetus organisoidaan neljän eri sektorin yhteistyönä:     
 
1) kehityspsykologia 
2) neuropsykologia 
3) kliininen psykologia  
4) persoonallisuus- ja työpsykologia. 
 
 
Laitoksen käyntiosoite: Kärki-rakennus 
 
Postiosoite: PL 35, 40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO  
Puh. 040 805 3109 
 
Lisätietoja laitoksesta, laitoksen tutkimuksesta ja henki-
lökunnasta saa verkkosivuilta: 
www.jyu.fi/psychology. 
 
Tarkempia tietoja opintojaksoista ja opetuksesta saa 
Korppi-järjestelmästä: korppi.jyu.fi. 
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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   
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PSYA151  Työ- ja organisaatiopsykologia II       5 op
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
PSYA1901  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 10-11 op tilastotiedettä perusopintoina. Pakollisina opintojaksoina 
suoritetaan tilastotieteen perusopintokokonaisuuteen sisältyvät:  
 
TILP100 Johdatusta tilastotieteeseen  (suositeltu suoritusajankohta 1. tai 2. sl) 2-3 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 (sivuai-
ne) perus- ja aineopinnot (vähintään 25 op + 35 op) tai kahdessa perusopinnot tai opintokokonai-
suudet (vähintään 25 op + 25 op). Perusopintoja vastaavaksi opinnoiksi voidaan opetussuunnitel-
man määrittelemissä rajoissa lukea myös jonkin yliopiston tai taidekorkeakoulun opetussuunni-
telman mukainen vähintään 25 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus, josta on kokonai-
suusmerkintä. Lisäksi suoritetaan muita valinnaisia opintoja, viestintä-, kieli- tai yleisopintoja niin, 
että kandidaatin tutkinnon kokonaislaajuudeksi tulee 180 opintopistettä.  Opiskelijan tulee itse 
ottaa selvää suunnittelemiensa valinnaisten 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 PÄÄAINEENA  
PSYKOLOGIA 

Tutkinnon tavoitteet 
 
Psykologian maisterin tutkinnon suorittamisen jälkeen opiskelijalla on syventävät tiedot psykolo-
gian eri sisältöalueista ja ilmiöistä, jotka voivat liittyä kehityspsykologiaan, kliiniseen psykologi-
aan, neuropsykologiaan ja kognitiiviseen neurotieteeseen, persoonallisuuspsykologiaan sekä työ- 
ja organisaatiopsykologiaan. Opiskelija osaa laaja-alaisesti näihin sisältöalueisiin liittyvät käsitteet, 
teoriat sekä tieteellisen ajattelun ja tutkimuksen periaatteet. Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa 
ja raportoida empiirisen tutkimuksen. 
 
Opiskelijalla on psykologiseen ammatilliseen työhön tarvittavat taidot suunnitella ja toteuttaa 
psykologisia arviointeja ja interventioita. Tämän tutkinnon suorittanut voi hakea oikeutta harjoit-
taa psykologin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä, ja vain laillistettu henkilö voi käyttää 
psykologin ammattinimikettä (laki terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä 559/1994).  
 
Tutkinnon suorittamisen jälkeen opiskelijalla on valmiudet psykologian jatkokoulutusohjelmiin. 
 
Psykologian maisterin opinnot (150 op) koostuvat pääaineopinnoista (syventävät opinnot vähin-
tään 120 op) sekä vapaasti valittavista opinnoista. 
 
Suositellut suoritusajankohdat löytyvät laitoksen verkkosivuilta:  
https://www.jyu.fi/psychology/opiskelu/opinto-ohjaus/aikataulusuunnitelma/ 
 
 
A. Psykologian maisterin pääaineopinnot (vähintään 120 op) 

 
Syventävät opinnot  
          
Työelämävalmiudet I          8 op 
 
PSYS301 Tutustuminen psykologien työnkuvaan ja tutkimukseen   3 op 
PSYS302 Henkilökohtaiset työskentelyedellytykset     3 op 
PSYS303 Haastattelu- ja vuorovaikutustaidot      2 op  
 
Teoriaopinnot          vähintään 55 op 
 
Valitaan seuraavista (PSYS112-153) vähintään kaksi opintojaksoa: 
PSYS112  Kehityspsykologia III A        5 op 
PSYS113 Kehityspsykologia III B        5 op 
PSYS122 Neuropsykologia III A: Kliininen neurotiede  

ja neuropsykologia         5 op 
PSYS123 Neuropsykologia III B: Kognitiivisen neurotieteen  

menetelmät ja sovellukset        5 op 

https://www.jyu.fi/psychology/opiskelu/opinto-ohjaus/aikataulusuunnitelma/
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PSYS132 Persoonallisuuspsykologia III A       5 op 
PSYS133 Persoonallisuuspsykologia III B       5 op 
PSYS142 Kliininen psykologia III A        5 op 
PSYS143 Kliininen psykologia III B        5 op 
PSYS144 Kliininen psykologia III C        5 op 
PSYS152 Työ- ja organisaatiopsykologia III A      5 op 
PSYS153 Työ- ja organisaatiopsykologia III B      5 op 
 
PSYS210 Tutkimustyö (pro gradu -tutkielma)    40 op 
PSYS220 Maturiteetti          0 op 
 
PSYS291 Loppukoe          5 op 
 
Työelämävalmiudet II         vähintään 10 op 
 
Kuntoutus ja ohjaus, valitaan 5–10 op 
PSYS3401  Kognitiivinen ja neuropsykologinen kuntoutus      5 op 
PSYS3402  Monialainen ohjaus ja konsultatiivinen työote     5 op 
 
Psykoterapia, valitaan 5–10 op   
PSYS3301  Kognitiiviset käyttäytymisterapiat      5 op 
PSYS3302  Perheterapia      5 op 
PSYS3303  Muu terapeuttinen lähestymistapa      5 op 
PSYS3304 Psykodynaaminen psykoterapia      5 op 
PSYS3305 Lasten psykoterapia      5 op 
 
 
Työelämävalmiudet III        17 op 
(Kaikki opintojaksot suoritetaan saman lukukauden aikana, ennen harjoittelua) 
 
PSYS311 Psykologisen arvioinnin perusteet      2 op  
PSYS312 Kliininen neuropsykologia, kognitiivisten 

kykyjen arviointi ja lasten kehitysdiagnostiikka     5 op 
PSYS313 Persoonallisuuden arviointimenetelmät      5 op 
PSYS314 Muut psykologiset arviointimenetelmät      5 op 
 
Työelämävalmiudet IV        
(Harjoittelu voidaan suorittaa, kun kandidaatin tutkinto ja Työelämävalmiudet I ja III ovat suoritettuina) 
 
PSYS321 Diagnostinen harjoituskurssi ja harjoittelu   30 op 
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B. Valinnaiset opinnot 
Psykologian maisterin tutkintoon suoritetaan pääaineopintojen lisäksi valinnaisia opintoja siten 
että tutkinnon yhteismääräksi tulee 150 op. Näihin opintoihin voi sisältyä esimerkiksi kansainväli-
sessä 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: Kvantitatiiviset   5 op  
  menetelmät 
PSYS191 Psykologian erityiskysymykset I           1–10 op 
PSYS192 Psykologian erityiskysymykset II           1–10 op 
PSYS329 Orientoiva harjoittelu II              1–5 op 
Contemporary Issues in Psychology -opintokokonaisuus              25 op  
Kognitiivisen neurotieteen opintokokonaisuus               30 op 
 
Kvalitatiiviset menetelmät / Tiedekunnassa järjestettävä opetus 
 

FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTO PÄÄAINEENA PSYKOLOGIA 
 
Filosofian maisterin tutkinnon suorittamisen jälkeen opiskelijalla on syventävät tiedot psykologi-
an eri sisältöalueista ja ilmiöistä, jotka voivat liittyä kehityspsykologiaan, kliiniseen psykologiaan, 
neuropsykologiaan ja kognitiiviseen neurotieteeseen, persoonallisuuspsykologiaan ja työ- ja orga-
nisaatiopsykologiaan. Opiskelija osaa laaja-alaisesti näihin sisältöalueisiin liittyvät käsitteet, teori-
at sekä tieteellisen ajattelun ja tutkimuksen periaatteet. Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja 
raportoida empiirisen tutkimuksen. 
 
A. Filosofian maisterin pääaineopinnot (vähintään 90 op) 
 
SYVENTÄVÄT OPINNOT   
 

Valitaan vähintään 45 opintopistettä seuraavista: 
PSYS112  Kehityspsykologia III A      5 op 
PSYS113 Kehityspsykologia III B      5 op 
PSYS122 Neuropsykologia III A: Kliininen neurotiede  

ja neuropsykologia       5 op 
PSYS123 Neuropsykologia III B: Kognitiivisen neurotieteen  

menetelmät ja sovellukset      5 op 
PSYS132 Persoonallisuuspsykologia III A     5 op 
PSYS133 Persoonallisuuspsykologia III B     5 op 
PSYS152 Työ- ja organisaatiopsykologia III A    5 op 
PSYS153 Työ- ja organisaatiopsykologia III B    5 op 
PSY S191  Psykologian erityiskysymykset I          1–10 op 
PSY S192  Psykologian erityiskysymykset II           1–10 op 
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PSYS202  Psykologian tutkimusmenetelmät III    5 op 
Contemporary Issues in Psychology -opintojaksot (CIP) 
 
sekä opintojaksot: 
PSYS210 Tutkimustyö (pro gradu -tutkielma)             40 op 
PSYS220 Maturiteetti        0 op 
PSYS291 Loppukoe        5 op 

B. Valinnaiset opinnot 
Filosofian maisterin tutkintoon suoritetaan pääaineopintojen lisäksi vapaasti valittavia opintoja 
niin että tutkinnon kokonaislaajuudeksi tulee 120 op. Näihin opintoihin voi sisältyä esim. kan-
sainvälisessä vaihdossa suoritettuja opintoja, opettajan pedagogiset opinnot, sivuaine-, viestintä-, 
ja kieli- tai yleisopintoja. Lisäksi esimerkiksi seuraavat opintojaksot tai opintokokonaisuudet sopi-
vat vapaasti valittaviin opintoihin: 
 
PSYS202 Psykologian tutkimusmenetelmät III: Kvantitatiiviset   5 op  
  menetelmät 
PSYS191 Psykologian erityiskysymykset I           1–10 op 
PSYS192 Psykologian erityiskysymykset II           1–10 op 
PSYS329 Orientoiva harjoittelu II             1–5 op 
Contemporary Issues in Psychology -opintokokonaisuus             25 op  
Kognitiivisen neurotieteen opintokokonaisuus              30 op 
 
Kvalitatiiviset menetelmät / Tiedekunnassa järjestettävä opetus 
 
 
 

YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO  
PÄÄAINEENA KEHITYSPSYKOLOGIA 
 
Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinnon opinnot suoritetaan psykologian kandidaatin tutkin-
torakenteen mukaan. 
 
 

YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTO PÄÄAINEENA 
KEHITYSPSYKOLOGIA  
Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon opinnot suoritetaan filosofian maisterin (pääaineena 
psykologia) tutkintorakenteen mukaan. 
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PSYKOLOGIA VALINNAISINA OPINTOINA (sivuaineena) 
 

Perus- ja aineopintojen opintojaksot ovat pääaine- ja sivuaineopiskelijoille sisällöltään pääosin sa-
moja. Pää- ja sivuaineopiskelijoiden opintojen suoritustavoissa on kuitenkin seuraavanlaisia eroja: 
 

Sivuaineopiskelijoiden perusopintokokonaisuus on laajuudeltaan 25 op, ja siihen sisältyy viisi 5 
op:n opintojaksoa kuten pääaineopiskelijoillakin, mutta opintojaksot voi suorittaa luento- ja kirja-
tentin ohella vaihtoehtoisesti pelkällä kirjatentillä.  
 
Sivuaineopiskelijoiden aineopintokokonaisuus on laajuudeltaan 35 op. Pakollisina suoritetaan 
opintojaksot PSYA110–PSYA151, yhteensä 25 op. Lisäksi valitaan opintojaksoista PSYA170, 
PSYA180 tai  PSYA190 yhteensä 10 opintopistettä.  
 
Opintojaksojen arviointikriteerit löytyvät Psykologian laitoksen verkkosivuilta: 
https://www.jyu.fi/ytk/laitokset/psykologia/opiskelu/tentit_arvostelu/arviointikriteerit  
 
          
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 35 op 
 
Pakolliset opintojaksot: 
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 
 
Lisäksi valitaan 10 op seuraavista:    
PSYA170  Kognitiivinen psykologia ja neurotiede    5 op    
PSYA190  Psykologian erityisopinnot           5–10 op 
  
     

https://www.jyu.fi/ytk/laitokset/psykologia/opiskelu/tentit_arvostelu/arviointikriteerit
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PSYKOLOGIAN OPINTOJAKSOT 

Psykologian perusopinnot 
 
Perusopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee psykologian peruskäsitteet, teoreettiset käsitejärjes-
telmät sekä psykologisen tutkimuksen ja tutkimusmenetelmien perusteet. Opiskelijalla on perus-
tietämys keskeisistä kehityspsykologisista prosesseista elämän eri vaiheissa, kognitiivisen psyko-
logian ja neuropsykologian historiasta ja tutkimuskohteista, persoonallisuuden keskeisistä teori-
oista ja mekanismeista sekä mielenterveyden lähestymistavoista ja psykologialle ominaisista ta-
voista käsitteellistää mielenterveyden häiriöitä. 
 
Psykologian perusopinnot koostuvat viidestä saman laajuisesta opintojaksosta (á 5 op), yhteensä 
25 opintopisteestä. Kunkin jakson kirjallisuuden lisäksi perusopintoihin sisältyvät luennot. Opetus 
järjestetään integroituna niin että opintokokonaisuus voidaan suorittaa yhden vuoden aikana.  
 
Opintojaksojen arviointikriteerit löytyvät Psykologian laitoksen verkkosivuilta: 
https://www.jyu.fi/psychology/opiskelu/tentit_arvostelu/arviointikriteerit  
 
Perusteoksena opintojaksoissa PSYP110 ja PSYP140 käytetään:  
NOLEN-HOEKSEMA, S., FREDRICKSON, B., LOFTUS, G. & LUTZ, C. (2014). Atkinson & Hil-
gard's introduction to psychology (16. painos). Andover: Cengage Learning. (e-kirja) 
tai 
NOLEN-HOEKSMA, S., FREDRICKSON, B., LOFTUS, G. & WAGENAAR, W. (2009). Atkinson & 
Hilgard's introduction to psychology (15. painos). Andover: Cengage Learning. 
tai 
SMITH, E. E., NOLEN-HOEKSMA, S., FREDRICKSON, B. L., LOFTUS, G. R., BEM, D. J. & MA-
REN, S. M. (2003). Atkinson & Hilgard's introduction to psychology (14. painos). Belmont, CA: 
Wadsworth/Thomson. 
 
PSYP110 Kehityspsykologia I (5 op) 
Osaamistavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustietämys kehityksen keskeisistä 
piirteistä eri ikävaiheissa, kehityspsykologisten teorioiden ja tutkimuksen ydinkysymyksistä ja 
käsitteistä sekä keskeisistä kehityspsykologisista prosesseista elämän eri vaiheissa. 
Sisältö: Keskeiset kehityspsykologiset prosessit, teoriat ja käsitteet elämän eri vaiheissa. 
Suoritustapa: Luennot ja/tai kirjallisuus, tentti tai kirjallinen tehtävä.  
Kirjallisuus:  
 NOLEN-HOEKSEMA, S. ym. (16. painos tai 15.painos) tai SMITH, E. E. ym. (14. painos). At-

kinson & Hilgard's introduction to psychology. Luvut 3, 9 ja 12. (e-kirja) 
 NURMI, J.-E., AHONEN, T., LYYTINEN, H., LYYTINEN, P., PULKKINEN, L. & RUOPPILA, I. 

(2006 tai uudempi painos). Ihmisen psykologinen kehitys. Helsinki: WSOY. (e-kirja) 
 Sivuaineopiskelijat voivat korvata luennot mediapsykologisella artikkelikokoelmalla, joka il-

moitetaan vuosittain. 
Arviointiperusteet: Opintojakso arvioidaan tenttiin tai kirjalliseen tehtävään perustuen asteikolla 
0 (hylätty) – 5 (erinomainen). 
 

https://www.jyu.fi/psychology/opiskelu/tentit_arvostelu/arviointikriteerit
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PSYP120 Neuropsykologia I: Kognitiivisen neurotieteen ja neuropsykologian pe-
rusteet (5 op) 
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kognitiivisen psykologian ja neu-
ropsykologian historiaa ja tutkimuskohdetta sekä niiden peruskäsitteistöä ja tutkimusmenetelmiä. 
Sisältö: Opintojaksossa tarkastellaan aistimiseen, havaitsemiseen, tarkkaavaisuuteen, oppimiseen 
ja muistiin liittyvien tiedonkäsittelytapahtumien rakennetta ja luonnetta. Opiskelijalle esitellään 
myös perustiedot hermoston rakenteesta ja kehityksestä sekä sen sähköisestä ja kemiallisesta toi-
minnasta. Lisäksi tarkastellaan, miten hermosto säätää aisti- ja liikejärjestelmien toimintaa, unta, 
ravitsemusta, sukupuolisuutta sekä tunteita ja miten se tuottaa oppimisen ja muistamisen. 
Suoritustapa: Luennot ja/tai kirjallisuus, tentti tai kirjallinen tehtävä.  
Kirjallisuus:  
 KALAT, J. W. (2016) Biological psychology (12. painos). Belmont, CA: Cengage Learning. (e-

kirja) 
 Sivuaineopiskelijat voivat korvata luennot teoksella PAAVILAINEN, P. (2016) Toimivat aivot: 

Kognitiivisen neurotieteen perusteita. Helsinki: Edita.  
Arviointiperusteet: Opintojakso arvioidaan tenttiin tai kirjalliseen tehtävään perustuen asteikolla 
0 (hylätty) – 5 (erinomainen). 
 
PSYP130 Persoonallisuuspsykologia I (5 op) 
Osaamistavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustietämys persoonallisuuden 
keskeisistä teorioista sekä tutkimuksen ydinkysymyksistä ja mekanismeista koskien esimerkiksi 
persoonallisuuden biologista perustaa, motivaatiota, emootioita, selviytymiskeinoja ja sosiaalista 
toimintaa. 
Sisältö: Opintojaksossa perehdytään persoonallisuutta koskevaan viimeaikaiseen tutkimustietoon 
ja erilaisiin persoonallisuuden lähestymistapoihin. 
Suoritustapa: Luennot ja/ tai kirjallisuus, tentti tai kirjallinen tehtävä. 
Kirjallisuus: 
 HASLAM, N. (2007). Introduction to personality and intelligence. Thousand Oaks, CA: Sage. 

(e-kirja) 
 Sivuaineopiskelijat voivat korvata luennot teoksella SALMELA-ARO, K. & NURMI, J.-E. (toim.) 

(2002). Mikä meitä liikuttaa: modernin  motivaatiopsykologian perusteet. Jyväskylä: PS-
kustannus. 

Arviointiperusteet: Opintojakso arvioidaan tenttiin tai kirjalliseen tehtävään perustuen asteikolla 
0 (hylätty) – 5 (erinomainen). 
 
PSYP140 Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologia (5 op) 
Osaamistavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on tietoa mielenterveyden lähestymis-
tavoista ja peruskäsitteistä ja psykologialle ominaisista tavoista käsitteellistää mielenterveyden 
häiriöitä. Lisäksi opiskelija tunnistaa psykologin ammattikäytäntöön liittyvät terveyden ja mielen-
terveyden interventiot (tutkimukset, neuvonta- ja ohjantatyö sekä psykoterapia) ja on alustavasti 
perehtynyt psykologin asiantuntijuuteen sekä sen sovelluksiin terveydenhuollossa. 
Sisältö: Perehdytään mielenterveyden lähestymistapoihin ja peruskäsitteisiin, psykologin toimin-
taan ja orientaatioperustaan terveyden ja mielenterveyden kysymyksissä, mielenterveyden häiri-
öiden esiintyvyyteen, elämänkaareen liittyviin kriittisiin vaiheisiin, kriiseihin ja mielenterveyden 
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ongelmiin, mielenterveyden häiriöiden luokittelujärjestelmiin, terveyden ja mielenterveyden in-
terventioihin sekä psykologin asiantuntijuuteen terveydenhuollossa. 
Suoritustapa: Luennot ja/tai kirjallisuus, tentti tai kirjallinen tehtävä. 
Kirjallisuus: 
 NOLEN-HOEKSEMA, S. ym. (16. painos tai 15.painos) tai SMITH, E. E. ym. (14. painos). At-

kinson & Hilgard's introduction to psychology. Luvut 14–16. (e-kirja) 
 LÖNNQVIST, J., HEIKKINEN, M., HENRIKSON, M., MARTTUNEN, M. & PARTONEN, T. 

(toim.) (2007 tai uudempi). Psykiatria. Helsinki: Duodecim.  
2007 painos: luvut 1–4, 17, 27–28, 30 ja 33.  
2013 painos: luvut 1, 3–4, 23, 26–27, 29 ja 31.  

 KUMPULAINEN, K., ARONEN, E., EBELING, H., LAUKKANEN, E., MARTTUNEN, M., 
PUURA, K. & SOURANDER, A. (toim.) (2017). Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Helsinki: 
Duodecim. Osat I (s. 20–112), II (s. 116–191) ja IV (s. 428–481). 

 Valitaan toinen seuraavista, sivuaineopiskelijat valitsevat ilman luentoja molemmat kirjat: 
SEIKKULA, J. & ARNKIL T. E. (2005 tai 2009). Dialoginen verkostotyö. Helsinki: Tammi. 2009 
painos verkkojulkaisuna: http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/93ae45f6-b7c4-403f-9dff-
643b813972bf) 
POIJULA, S. (2007). Lapsi ja kriisi: Selviytymisen tukeminen. Helsinki: Kirjapaja. 

Arviointiperusteet: Opintojakso arvioidaan tenttiin tai kirjalliseen tehtävään perustuen asteikolla 
0 (hylätty) – 5 (erinomainen). 

 
PSYP201 Psykologian tutkimusmenetelmät I  (5 op) 
Osaamistavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tieteellisen ajattelun perusteet, psy-
kologian tyypilliset tutkimusasetelmat ja tiedonhankintamenetelmät sekä tutkimuksen teon vai-
heet ja niihin liittyvät eettiset kysymykset.  
Sisältö: Opintojaksossa tarkastellaan mm. hypoteeseja, tutkimuseettisiä kysymyksiä, mittaamista 
ja muuttujia, kokeellisia asetelmia, itsearviointimenetelmiä, haastattelua ja havainnointia, muuttu-
jien riippuvuussuhteita ja laadullisia menetelmiä. 
Suoritustapa: Luennot ja kirjallisuus, tentti tai kirjallinen tehtävä. 
Kirjallisuus: 
 COOLICAN, H. (2014). Research methods and statistics in psychology  (6. painos).  London: 

Hodder. Luvut 1–12. 
tai 

 COOLICAN, H. (2009). Research methods and statistics in psychology (5. painos). London: 
Hodder. Luvut 1–10 ja 22–23. 
tai 

 COOLICAN, H. (2004). Research methods and statistics in psychology (4. painos). London: 
Hodder. Luvut 1–9 ja 20. 

 METSÄMUURONEN, J. (2008). Laadullisen tutkimuksen perusteet. Jyväskylä: Gummerus. 
Arviointiperusteet: Opintojakso arvioidaan tenttiin tai kirjalliseen tehtävään perustuen asteikolla 
0 (hylätty) – 5 (erinomainen). 
 
 
 
 

http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/93ae45f6-b7c4-403f-9dff-643b813972bf
http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/93ae45f6-b7c4-403f-9dff-643b813972bf
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Psykologian aineopinnot 
 
Aineopinnot suoritettuaan opiskelijalla on aiempaa perusteellisemmat tiedot psykologian keskei-
sistä osa-alueista erityisesti ajankohtaisen tutkimuksen ja tutkimusmenetelmien näkökulmasta. 
Opiskelijalla on täydentävää tietoa yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksesta ja kehityksen kon-
teksteista, käyttäytymiseen vaikuttavista biologisista järjestelmistä ja toiminnan häiriöiden vaiku-
tuksesta käyttäytymiseen, persoonallisuuden käsitteiden välisistä yhtäläisyyksistä ja eroista, 
psyykkisiin häiriöihin liittyvistä keskeisistä oireista ja häiriöiden hoidosta, työ- ja organisaatio-
psykologian peruskysymyksistä sekä muista psykologisista erityiskysymyksistä. 
 
Osa opintojaksoista voidaan järjestää myös englanniksi.  
 
Opintojaksojen arviointikriteerit löytyvät Psykologian laitoksen verkkosivuilta: 
https://www.jyu.fi/psychology/opiskelu/tentit_arvostelu/arviointikriteerit  
 
PSYA110 Kehityspsykologia II (5 op) 
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventynyt yksilön ja ympäristön 
vuorovaikutusta ja kehityksen konteksteja koskevaan tietoon. Hän ymmärtää neurobiologisten, 
sosiaalisten ja kontekstuaalisten tekijöiden merkityksen kehityksessä, oppimisessa ja oppimisvai-
keuksissa sekä yksilön osallisuuden näissä ilmiöissä.     
Sisältö: Yksilön ja ympäristön vuorovaikutus sekä kehityksen kontekstit erityisesti oppimisen nä-
kökulmasta tarkasteltuna. 
Suoritustapa: Luennot ja/tai pienryhmätyöskentely, kirjallisuus, tentti tai kirjallinen tehtävä. 
Kirjallisuus: 
 Artikkelit jotka ilmoitetaan vuosittain. 
 WABER, D. P. (2010). Rethinking learning disabilities: Understanding children who struggle in 

school. New York: Guilford. 
TAI 
ROGOFF, B. (2003). The cultural nature of human development. Oxford: Oxford University 
Press. (e-kirja) 

Arviointiperusteet: Opintojakso arvioidaan tenttiin tai kirjalliseen tehtävään perustuen asteikolla 
0 (hylätty) – 5 (erinomainen). 
 
PSYA120 Neuropsykologia II (5 op) 
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija oppii tuntemaan käyttäytymiseen vai-
kuttavien biologisten järjestelmien toimintaa ja toiminnan häiriöiden vaikutuksia käyttäytymiseen 
sekä näiden mittaamisen perusmenetelmiä. 
Sisältö: Opintojaksossa tarkastellaan kehityksen, muistin ja oppimisen, aistimisen ja havaitsemi-
sen, tajunnallisuuden ja tarkkaavaisuuden, kielen, tunteiden sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen 
hermostollista perustaa. Lisäksi tarkastellaan psykologien yleisesti hoitamien toimintahäiriöiden 
ja niiden hoidon aivoperustaa; esimerkkeinä ahdistuneisuushäiriöt, mielialahäiriöt, skitsofrenia, 
stressi ja syömishäiriöt. Kurssilla perehdytään myös neuropsykologiseen arviointiin ja kuntoutuk-
seen tarkastelemalla neurologisia häiriöitä ja neuropsykologiaisa oireyhtymiä. Käydään läpi aivo-
kuvantamisen perusmenetelmät. 
Suoritustapa: Luennot ja kirjallisuus, tentti tai kirjallinen tehtävä.  

https://www.jyu.fi/psychology/opiskelu/tentit_arvostelu/arviointikriteerit
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Kirjallisuus: LAMBERT, K. G & KINSLEY, C. H. (2011). Clinical neuroscience: Psychopathology 
and the brain (2. painos). New York: Oxford University Press.  
Arviointiperusteet: Opintojakso arvioidaan tenttiin tai kirjalliseen tehtävään perustuen asteikolla 
0 (hylätty) – 5 (erinomainen). 
 
PSYA130 Persoonallisuuspsykologia II (5 op)  
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy arvioimaan eri persoonallisuu-
den käsitteiden välisiä yhtäläisyyksiä ja eroja sekä ymmärtämään niiden teoreettiset lähtökohdat. 
Lisäksi opiskelija pystyy arvioimaan persoonallisuutta eri ominaisuuksien muodostamana koko-
naisuutena sekä ymmärtää, missä määrin persoonallisuutta luonnehtii yhtäältä pysyvyys ja sään-
nönmukaisuus ja toisaalta muuttuminen ja kehittyminen. 
Sisältö: Perehdytään persoonallisuutta koskeviin käsitteisiin, erilaisiin lähestymistapoihin sekä 
niiden keskinäisiin yhteyksiin. Lisäksi perehdytään persoonallisuutta koskevaan viimeaikaiseen 
tutkimustietoon ja persoonallisuuden mittaamiseen. 
Suoritustapa: Luennot ja kirjallisuus, tentti tai kirjallinen tehtävä. 
Kirjallisuus: 
 METSÄPELTO, R.-L. & FELDT, T. (toim.) (2009). Meitä on moneksi. Persoonallisuuden psyko-

logiset perusteet. Jyväskylä: PS-Kustannus. 
 SALMELA-ARO, K. & NURMI, J.-E. (toim.) (2017). Mikä meitä liikuttaa: Motivaatiopsykologi-

an perusteet. Jyväskylä: PS-Kustannus. 
 Artikkelit jotka ilmoitetaan vuosittain. 
Arviointiperusteet: Opintojakso arvioidaan tenttiin tai kirjalliseen tehtävään perustuen asteikolla 
0 (hylätty) – 5 (erinomainen). 
 
PSYA140 Kliininen psykologia II (5 op) 
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa psyykkisiin häiriöihin liittyvät 
keskeiset oireet sekä tietää oireryhmien hoidon periaatteita ja niihin liittyviä menetelmiä. 
Sisältö: Opintojakson aikana perehdytään interventiotutkimuksen perusteisiin, erilaisiin diag-
noosiluokituksiin ja niihin liittyviin määritelmiin sekä häiriöiden arviointiin liittyviin ongelmiin.  
Lisäksi käsitellään häiriöiden kehittymistä, perehdytään yleisellä tasolla psyykkisten häiriöiden 
interventiomenetelmiin sekä niihin liittyviin sovelluksiin  
Suoritustapa: Luennot ja kirjallisuus, tentti ja/tai kirjallinen tehtävä. 
Kirjallisuus:  
 DAVISON, G. C. & NEALE, J. M. (2004 tai uudempi). Abnormal psychology. New York: Wiley. 

Luvut 6, 8–12, 14–17. 
 LÖNNQVIST, J., HEIKKINEN, M., HENRIKSON, M., MARTTUNEN, M. & PARTONEN, T. 

(toim.) (2007 tai uudempi). Psykiatria. Helsinki: Duodecim.  
o 2007 painos: luvut 14–16 ja 24.  
o 2013 painos: luvut 12–14 ja 27. 

 KUMPULAINEN, K., ARONEN, E., EBELING, H., LAUKKANEN, E., MARTTUNEN, M., 
PUURA, K. & SOURANDER, A. (toim.) (2017). Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Helsinki: 
Duodecim. Osat III (s. 194–425), V (s. 484–624), VI (s. 628–665) ja VII (s. 668–692). 

Arviointiperusteet: Opintojakson suorittamiseen vaaditaan kirjallinen yhteenveto kirjallisuudesta 
ja luennoista. Opintojakso arvioidaan asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen). 
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PSYA151 Työ- ja organisaatiopsykologia II (5 op) 
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt työ- ja organisaatiopsyko-
logian peruskysymyksiin ja tuntee niiden viimeaikaista tutkimusta. Opiskelija ymmärtää työhy-
vinvoinnin peruskäsitteet ja niihin liittyvät teoriat. Lisäksi opiskelija ymmärtää työhyvinvoinnin 
riski- ja voimavaratekijät, yksilöllisten ja organisatoristen tekijöiden merkityksen työhyvinvoinnis-
sa sekä työhyvinvointi-interventioiden perusperiaatteet. 
Sisältö: Opintojaksossa perehdytään työ- ja organisaatiopsykologian peruskäsitteistöön ja -
teorioihin sekä alan ajankohtaisiin ilmiöihin ja niiden tutkimukseen erityisesti työntekijän työhy-
vinvoinnin näkökulmasta.  
Suoritustapa: Luennot ja/tai kirjallisuus, tentti tai kirjallinen tehtävä. 
Kirjallisuus: Tentaattori ohjeistaa kirjallisuuden valinnassa. 

• ARO, A., FELDT, T. & RUOHOMÄKI, V. (toim.) (2007). TOP 1: Puheenvuoroja työ- ja orga-
nisaatiopsykologiasta. Helsinki: Edita. 

• CHMIEL, N. (toim.) (2008). An introduction to work and organizational psychology. A Eu-
ropean perspective (2. painos). Oxford: Blackwell.  

• KINNUNEN, U., FELDT, T. & MAUNO, S. (toim.) (2005 tai 2008). Työ leipälajina. Työhy-
vinvoinnin psykologiset perusteet. Jyväskylä: PS-Kustannus. 

• PEETERS, M. C. W., DE JONGE, J. & TARIS, T. W. (toim.) (2014). An introduction to con-
temporary work psychology. Chichester: Wiley-Blackwell. (e-kirja) 

• PYÖRIÄ, P. (toim.) (2012). Työhyvinvointi ja organisaation menestys. Helsinki: Gaudeamus. 
• myöhemmin ilmoitettava kirja 
• Sivuaineopiskelijat voivat suorittaa opintojakson tenttimällä joko A- tai B-vaihtoehdon. 

 A)    KINNUNEN, U., FELDT, T. & MAUNO, S. (toim.) (2005 tai 2008). Työ leipälajina. 
         Työhyvinvoinnin psykologiset perusteet. Jyväskylä: PS-Kustannus. 
         tai myöhemmin ilmoitettava kirja 
         ja 
         CHMIEL, N. (toim.) (2008). An introduction to work and organizational psychology. 
         A European perspective (2. painos). Oxford: Blackwell. 
 B)    ARO, A., FELDT, T. & RUOHOMÄKI, V. (toim.) (2007). TOP 1: Puheenvuoroja työ- ja 
         organisaatiopsykologiasta. Helsinki: Edita. 
         ja 
         PEETERS, M. C. W., DE JONGE, J. & TARIS, T. W. (toim.) (2014). An introduction to 
         contemporary work psychology. Chichester: Wiley-Blackwell. 
Arviointiperusteet: Opintojakso arvioidaan tenttiin tai kirjalliseen tehtävään perustuen asteikolla 
0 (hylätty) – 5 (erinomainen). 
 
PSYA170 Kognitiivinen psykologia ja neurotiede (5 op) 
Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii tuntemaan kognitiivisen psykologian keskeiset käsitteet ja 
tutkimusongelmat, ymmärtää miten niitä voi lähestyä tutkimusmenetelmin sekä osaa kriittisesti 
arvioida alan kirjallisuutta. 
Sisältö: Opintojaksossa tarkastellaan kognitiivisen psykologian keskeisiä ilmiöitä (mm. havaitse-
mista, tarkkaavaisuutta, oppimista ja muistia, tietoisuutta, ajattelua, ongelmanratkaisua, tunteita).  
Suoritustapa: Luennot ja/tai kirjallisuus, tentti tai kirjallinen tehtävä. 
Kirjallisuus: 

http://site.ebrary.com/lib/jyvaskyla/detail.action?docID=10780700
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 BAARS, B. J. & GAGE, N. M. (2010) Cognition, brain and consciousness: Introduction to cogni-

tive neuroscience (2. painos tai uudempi). Oxford: Elsevier. (e-kirja) 
Arviointiperusteet: Opintojakso arvioidaan tenttiin tai kirjalliseen tehtävään perustuen asteikolla 
0 (hylätty) – 5 (erinomainen). 
 
PSYA180 Geropsykologia (5 op) 
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventynyt kognitiivisten kykyjen, 
persoonallisuuden, mielenterveyden ja elämänhallinnan kehitykseen vanhenemisen myötä ja 
vanhuudessa. Hän ymmärtää psyykkisen vanhenemisen taustalla vaikuttavien tekijöiden merki-
tyksen ja suuret yksilöiden väliset erot vanhenemisprosesseissa. 
Sisältö: Psyykkisen roimintakyvyn,kognitiivisten kykyjen ja persoonallisuuden kehitys; mielen-
terveys, psyykkinen hyvinvointi ja elämänhallinta; yksilön ja ympäristön asennoituminen vanhe-
nemiseen ja vanhuuteen. 
Suoritustapa: Kirjatentti tai luennot ja kirjallisuus.  
Kirjallisuus: Tentaattorin erikseen ilmoittama kirjallisuus. 
Arviointiperusteet: Opintojakso arvioidaan tenttiin tai kirjalliseen tehtävään perustuen asteikolla 
0 (hylätty) – 5 (erinomainen). 
Rajoitukset: Opintojaksoa ei välttämättä järjestetä joka vuosi. 
 
PSYA190 Psykologian erityisopinnot (5–20 op) 
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on erityistietämystä yhdeltä tai use-
ammalta psykologian alueelta. 
Sisältö: Opintojaksoon voi sisällyttää psykologian laitoksen järjestämää opetusta, esimerkiksi 
vanhenemisen psykologiasta, johtamisen psykologiasta, oppimisvaikeuksista, Contemporary Is-
sues in Psychology -opintokokonaisuudesta. Opintojakso voi koostua esimerkiksi ulkomaisista tai 
toisessa yliopistossa suoritetuista opinnoista. Opintojaksoon voi liittää myös laitoksen tai Psy-
konetin järjestämiä erikoiskursseja sekä psykologian alan kansallisiin tai kansainvälisiin tieteelli-
siin konferensseihin liittyviä oppimistehtäviä (esim. oppimispäiväkirja tai oma tieteellinen esitys 
konferenssissa).  
Sivuaineopiskelijat voivat suorittaa opintojakson tekemällä kirjallisuuskatsauksen (5 op).  
Mahdollisesti tarjottavat kurssit ilmoitetaan vuosittain opetusohjelmassa. 
Suoritustapa: Oppimispäiväkirja, tieteellinen esitys, kirjallisuuskatsaus tai muu tentaattorin kans-
sa sovittava suoritustapa. 
Arviointiperusteet: Opintojakso arvioidaan suoritustavasta riippuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 
(erinomainen) tai hyväksytty / hylätty. 
 
PSYA320 Orientoiva harjoittelu I (5 op) 
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee yhden tai useamman psykologian 
ammatin sovellusalueen tai yhteistyökumppanin. Opiskelija osaa soveltaa oppimiaan vuorovaikutus-
taitoja asiakastilanteissa. 
Sisältö: Tutustuminen psykologian sovellusalueisiin ja yhteistyökumppaneihin. 
Suoritustapa: Harjoittelu (125 t) suoritetaan opiskelijan itse valitsemalla ja hankkimalla harjoittelu-
paikalla. Harjoittelupaikalla tehtävän työn tulee liittyä psykologian sovellusalueisiin (esim. kuntou-
tuspsykologia, työ- ja organisaatiopsykologia, kasvatuspsykologia, neuropsykologia, terveyden ja 
mielenterveyden psykologia, neuvonta ja psykoterapia).  Harjoittelu ei ole psykologin työtä, eikä har-



18 
 
joittelupaikassa tarvitse olla psykologia. Siihen tulee kuulua erilaisten asiakastilanteiden seuraamista 
tai suorittamista. Harjoittelu voidaan suorittaa yhdessä tai useammassa paikassa, osa-aikaisena tai 
kokopäiväisesti niin että se sopii opiskelijan muihin opintoihin joustavasti. Ennen harjoittelun aloit-
tamista opiskelijan tulee sopia harjoittelupaikan soveltuvuudesta opintojakson tentaattorin kanssa. 
Harjoitteluun voi sisällyttää työtä tutkimushankkeessa korkeitaan 50 %, mikäli tämä työ sisältää asia-
kaskontakteja tai niiden seuraamista. Tutkimusaineiston tallentamiseen tai käsittelyyn liittyvä työ ei 
sovellu orientoivan harjoittelun suoritukseksi. Oppimiskokemukset raportoidaan oppimispäiväkirja-
na. 
Arviointiperusteet: Opintojakso arvioidaan oppimispäiväkirjaan perustuen asteikolla hyväksytty 
/ hylätty. 
Rajoitukset: Vain psykologian pääaineopiskelijoille. 
 
PSYA202 Psykologian tutkimusmenetelmät II: Kvantitatiiviset tutkimus-
menetelmät (5 op) 
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee keskeiset psykologian ja kasva-
tustieteiden alan määrällisten menetelmien (erityisesti monimuuttujamenetelmien) perusteet, osaa 
valita tutkimuskysymyksiin ja aineistoon soveltuvan analyysimenetelmän, osaa soveltaa ana-
lyysimenetelmiä käyttäen SPSS-ohjelmistoa, osaa tulkita analyysin tuloksia ja osaa raportoida tu-
loksia määrällisen tutkimustradition mukaisesti. 
Sisältö: Tilastollisen ajattelun merkitys psykologian ja kasvatustieteiden alan tutkimuksessa; mää-
rällisen aineiston peruskäsittely (jakaumien tarkastelu, normaalisuus, puuttuvan tiedon käsittely, 
muuttujamuunnokset); efektikoon käsite ja merkitys tulosten tulkinnassa; kokeellisten ja korrela-
tiivisten asetelmien tilastotieteen perusmenetelmät soveltavasta näkökulmasta, kuten varianssi-
analyysi (ANOVA/MANOVA), toistomittausten varianssianalyysi, regressioanalyysi sekä eksplo-
ratiivinen faktorianalyysi; sopivan tilastollisen analyysimenetelmän valinta; tutkimustulosten ra-
portointi määrällisessä tutkimuksessa. 
Suoritustapa: Luennot ja harjoitukset ja/tai kirjallisuus, oppimispäiväkirja ja harjoitustyö. 
Kirjallisuus: 
 METSÄMUURONEN, J. (2005 tai uudempi). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. 

Helsinki: International Methelp. (soveltuvin osin) 
 NUMMENMAA, L. (2009). Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. Helsinki: Tammi. 

(soveltuvin osin)  
 COOLICAN, H. (2014). Research methods and statistics in psychology (6. painos). London: 

Hodder. Luvut 12-24. 
tai 
COOLICAN, H. (2009). Research methods and statistics in psychology (5. painos). London: 
Hodder. Luvut 11–21 ja 24.    
tai 

 Verkkoaineistot, jotka ilmoitetaan vuosittain. 
Arviointiperusteet: Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää sekä hyväksyttyä oppimis-
päiväkirjaa (arviointi hyväksytty / hylätty) että hyväksyttyä harjoitustyötä (arviointi asteikolla 0–
5). Kurssin arvosana määräytyy harjoitustyön arvosanan perusteella.   
Edeltävät (tai samanaikaiset) opinnot: Tilastomenetelmien peruskurssi (TILP150) tai Data ja mit-
taaminen (TILP2500 ja Datasta malliksi (TILP2600) sekä SPSS-kurssi (TIL P350). 
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PSYA203 Psykologian tutkimusmenetelmät II: Kvalitatiiviset tutkimus-
menetelmät (5 op) 
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee keskeiset psykologian alan laa-
dullisen tutkimuksen tutkimusotteet ja -asetelmat ja niihin liittyvät tiedonhankintamenetelmät 
sekä osaa soveltaa psykologian laadullisen analyysin peruskäytäntöjä. Opiskelijalla on valmiudet 
tutkimusraportin kirjoittamiseen laadullisissa tutkimuksissa. 
Sisältö: Perehdytään tekstimuotoisten aineistojen käytön tietoteoreettisiin perusteisiin psykologi-
sessa tutkimuksessa, laadullisiin tapaustutkimusasetelmiin, erilaisten tekstiaineistojen muodos-
tamisen mahdollisuuksiin, malli- ja aineistolähtöisiin analyysikäytäntöihin, kvalitatiivisen analyy-
sin varmentamisen menetelmiin sekä tutkimusraportin kirjoittamiseen laadullisissa tutkimuksissa. 
Suoritustapa: Luennot ja kirjallisuus sekä tentti ja harjoitukset. 
Kirjallisuus: 
HARPER, D & THOMPSON, A. R. (toim.) (2011). Qualitative research methods in mental health 
and psychotherapy: A guide for students and practitioners. Chichester: Wiley-Blackwell. (e-kirja) 
tai 
FORRESTER, M. A. (toim.) (2010). Doing qualitative research in psychology. A practical guide. 
London: Sage.  
tai 
O’REILLY, M. & PARKER, N. (2014) Doing mental health research with children and adolescents. 
London: Sage.   
ja 
Verkkoaineistot, jotka ilmoitetaan vuosittain. 
Arviointiperusteet:  
Osa luennoista voi olla pakollisia. Kurssi arvioidaan asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen). Arvi-
ointi perustuu tenttiin ja harjoitustöihin, joiden painoarvo on kolmasosa kurssin kokonaisarvosa-
nasta. 
Rajoitukset: Opintojakso on tarkoitettu vain psykologian pääaineopiskelijoille. 
 
PSYA210 Kandidaatintutkielma (10 op) 
Osaamistavoitteet: Kandidaatintutkielman tehtyään opiskelija kykenee toteuttamaan pienimuo-
toisen empiirisen tutkielman ja ymmärtää tutkimuksen teon ja raportoinnin keskeiset vaiheet (tut-
kimuskysymyksen asettaminen ja sen teoreettinen ja empiirinen taustoittaminen, aineiston han-
kinta ja analysointi, tulosten raportoiminen, pohdinta ja johtopäätökset). 
Sisältö: Tutustutaan tutkimuksen tekemisen vaiheisiin, tutkimushanketyöskentelyyn sekä tieteel-
liseen kirjoittamiseen ja keskusteluun.  
Suoritustapa: Tutkielmat liittyvät ohjaajien tutkimushankkeisiin tai muihin aiheisiin ja aineistoi-
hin, jotka ohjaaja hyväksyy. Tutkielmaan sisältyy aina pienimuotoinen empiirinen tutkimus, joka 
raportoidaan joko a) tutkimusraporttina tai b) tutkimusjulisteena (posteri) sekä siihen liittyvänä 
kirjallisena tiivistelmänä. Molemmissa raportointitavoissa perehdytään artikkelimuotoisen kirjoit-
tamisen rakenteeseen: johdanto (teoreettinen/empiirinen tausta ja tutkimuskysymykset), mene-
telmät, tulokset, pohdinta ja lähteet. Tutkielmaan voi sisältyä myös aihepiiristä riippuen hanke-
työskentelyä (esim. tutkimusaineiston keruuta). 
Tutkielmaryhmiin ilmoittaudutaan keväällä, kun ohjaajat ovat ilmoittaneet tutkielman tekoon so-
pivat tutkimushankkeensa. Kandidaatintutkielma voi olla enintään kolmen henkilön yhteisesti 
laatima.  
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Kandidaatintutkielma tarkastetaan URKUND-plagiaatintunnistusjärjestelmällä tai muulla tavoin 
ennen sen lähettämistä arvioitavaksi. 
Arviointiperusteet: Tutkielma arvioidaan asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen) 
Rajoitukset: Opintojakso on tarkoitettu vain psykologian pääaineopiskelijoille. 
 
PSYA220 Maturiteetti (0 op) 
Osaamistavoitteet: Opiskelija osoittaa perehtyneisyyttä kandidaatintutkielmansa alaan ja osoittaa 
suomen tai ruotsin kielen taitonsa. 
Sisältö: Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa perehtyneisyytensä tutkintoa varten tekemänsä tut-
kielman aihepiiriin ja akateemisen kirjoitustyylin hallintaan. Suomen- tai ruotsinkielisen koulusi-
vistyksen saanut opiskelija osoittaa samalla erinomaisen kielitaitonsa siinä kielessä, jolla on saanut 
koulusivistyksensä. Jos opiskelijan koulusivistyskieli on ollut muu kuin suomi tai ruotsi, kypsyys-
näyte voidaan kirjoittaa joko suomen tai ruotsin kielellä, mikäli kielitaito on riittävällä tasolla, tai 
englannin kielellä. Opiskelijan kirjoittaessa kypsyysnäytteen muulla kuin koulusivistys- tai äidin-
kielellään kypsyysnäytteen arvioinnissa korostuvat perehtyneisyys tutkielman alaan ja akateemi-
sen kirjoitustyylin hallinta. 
Suoritustapa: Esseetyyppinen pohtiva asiantuntijateksti, joka suoritetaan tenttitilaisuudessa. Uu-
simuotoinen kypsyysnäyte kirjoitetaan osana kielikeskuksen tutkimusviestinnän kurssia.  
Kypsyysnäytteen sisällön arvioi oppiaineen edustaja ja kieliasun tarkistaa kielikeskuksen hyväk-
symä kielentarkastaja.  
Arviointiperusteet: Kypsyysnäytteen hyväksytty suorittaminen edellyttää, että kypsyysnäyte hy-
väksytään niin sisällön kuin kieliasun puolesta. Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty / 
hylätty. 
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Psykologian syventävät opinnot 
 
Syventävän opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija hallitsee psykologian ammattityössä 
tarvittavia perustaitoja ja -tietoja, ja hänellä on syventäviä tietoja laitoksen tutkimusalueilta ja tut-
kimuksen teosta. Opiskelijalla on syventävät tiedot psykologin ammatissa tarvittavista diagnosti-
sista menetelmistä, ja hän osaa soveltaa aiemmin hankittuja tietoja käytännön asiakastilanteissa. 
Opiskelijalla on syventävä teoriatietämys vähintään yhdeltä psykologian osaamisalueelta, ja hän 
hallitsee tutkimuksenteon eri vaiheet ja osaa kirjoittaa tieteellisen raportin. 
 
Opintojaksojen arviointikriteerit löytyvät Psykologian laitokset verkkosivuilta: 
https://www.jyu.fi/psychology/opiskelu/tentit_arvostelu/arviointikriteerit  
 
Osa opintojaksoista voidaan järjestää myös englanniksi.  

 
Työelämävalmiudet  
 
TYÖELÄMÄVALMIUDET I  8 op 
Nämä opintojaksot kuuluvat syventäviin opintoihin, mutta ne suoritetaan ensimmäisestä vuodesta 
lähtien. 
Rajoitukset: Vain psykologian maisterin tutkintoa suorittaville. 
 
PSYS301 Tutustuminen psykologien työnkuvaan ja tutkimukseen (3 op) 
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee psykologin ammatin eri sovellusalu-
eita ja tehtäviä. Opiskelija tuntee psykologian keskeisiä tutkimusaloja, ymmärtää psykologin työn 
moniammatillisen luonteen ja ammatin kehittymisen sekä sen yhteydet yhteiskunnallisiin muutok-
siin ja tutkimukseen.  
Sisältö: Tutustuminen psykologin ammattiin, tehtäviin ja tutkimukseen eri sovellusalueilla. 
Suoritustapa: Osallistuminen harjoittelun ohjausryhmiin, eri tutkimusalojen ja psykologien työtehtä-
vien esittelyt sekä kirjallisuus. 
Kirjallisuus:  
NIEMINEN, P., NEVALAINEN, V. & HOLMA, J. (toim.) (2010). Psykologin ammattikäytännöt. Hel-
sinki: Edita. Tai muu tentaattorin ilmoittama kirjallisuus. 
Arviointiperusteet: Pakollinen läsnäolo harjoittelun ohjausryhmissä sekä tutkimusalojen ja työtehtä-
vien esittelyissä, lukemispäiväkirja luettavasta kirjallisuudesta. Poissaolot korvattava. Opintojakso 
arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.  
 
PSYS302 Henkilökohtaiset työskentelyedellytykset (3 op) 
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida omia henkilökohtaisia 
vuorovaikutustilanteitaan ja soveltaa saamaansa tietoa itsetuntemuksensa lisäämiseksi. Lisäksi opis-
kelija kehittää henkilökohtaisia taitojaan käsitellä omia tunteitaan ja ajatuksiaan rakentavasti. Opiske-
lija saa myös kokemuksen psykologisten interventioiden käytöstä ryhmässä. 
Sisältö: Tarkastellaan ja analysoidaan sekä harjoitellaan omaan elämään liittyviä vuorovaikutustilan-
teita. 

https://www.jyu.fi/psychology/opiskelu/tentit_arvostelu/arviointikriteerit
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Suoritustapa: Osallistuminen säännöllisesti kokoontuviin pienryhmiin, mahdollisesti tehtäviä. Pois-
saolot korvattava. 
Arviointiperusteet: Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty. 
 
PSYS303 Haastattelu- ja vuorovaikutustaidot (2 op) 
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee psykologin ammatin haastattelu- ja 
vuorovaikutustilanteiden erityispiirteet. Harjoitusten kautta opiskelija kykenee soveltamaan saa-
maansa tietoa.   
Sisältö: Perehdytään ammatillisiin vuorovaikutustilanteisiin sekä harjoitellaan ja analysoidaan tilan-
teita.  
Suoritustapa: Luennot ja harjoitukset sekä kirjallisuus. 
Kirjallisuus: 
 KOSKI-JÄNNES, A., RIITTINEN, L. & SAARNIO, P. (2008). Kohti muutosta. Motivointimenetel-

miä päihde- ja käyttäytymisongelmiin. Helsinki: Tammi.  
tai 

 NAAR-KING, S. & SUAREZ, M. (2011). Motivational interviewing with adolescents and young 
adults. New York: Guilford. 

Arviointiperusteet: Pakollinen läsnäolo luennoilla ja harjoitusryhmässä. Poissaolot korvattava. 
Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.  
 
TYÖELÄMÄVALMIUDET II  (10–20 op) 
Sekä Kuntoutuksesta ja ohjauksesta että Psykoterapiasta valitaan vähintään yksi ja enintään kaksi 
opintojaksoa. 
Rajoitukset: Vain psykologian maisterin tutkintoa suorittaville. 
  
Kuntoutus ja ohjaus (5–10 op) 
Yleiset osaamistavoitteet: Opintojakson tai -jaksot suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot ja val-
miudet kognitiivisen ja neuropsykologisen kuntoutuksen ja/tai neuvontaan ja konsultaatioon perus-
tuvien interventioiden suunnittelemiseen ja toteuttamiseen.  
 
PSYS3401 Kognitiivinen ja neuropsykologinen kuntoutus (5 op) 
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot ja valmiudet kognitiivisen 
/neuropsykologisen kuntoutuksen suunnittelemiseen ja toteuttamiseen lasten kehityksellisissä vaike-
uksissa ja aikuisten neuropsykologisissa häiriöissä.  
Sisältö: Opintojaksolla käsitellään oppimisen tukeminen ja oppimisvaikeuksien kuntoutuksen sekä 
aikuisten kognitiivisen ja neuropsykologisen kuntoutuksen teoriaa ja käytänteitä.   
Suoritustapa: Luennot ja harjoitustehtävät. Pakollinen läsnäolo, poissaolot korvattava. Vaihtoehtoi-
sesti tentaattorin kanssa sovittava kirjallisuuskatsaus tai -tentti. 
Kirjallisuus: Tentaattorin erikseen ilmoittama kirjallisuus. 
Arviointiperusteet: Opintojakso arvioidaan kirjalliseen työhön perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 
(erinomainen). 
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PSYS3402 Monialainen ohjaus ja konsultatiivinen työote (5 op) 
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee aiheen kannalta keskeisiä ohjauk-
sen ja konsultaation teoreettisia käsitteitä, malleja ja perustyöskentelymenetelmiä ja osaa soveltaa 
niitä työssään sekä osaa viestiä ammatillista perus- sekä erityisosaamistaan monialaisessa yhteis-
työkontekstissa. 
Sisältö: Omaa sekä ammatillista toimintaa ja työskentelyä ohjaavien erilaisten ihmiskäsitysten ja 
arvojen pohtiminen. Perehtyminen ohjauksen ja konsultaation teorioihin ja malleihin, oman 
osaamisen viestimiseen, monialaista vuorovaikutusta estäviin ja edesauttaviin tekijöihin sekä eri 
yhteistyötahojen kohtaamiseen. Työmenetelmien harjoitteleminen pienryhmissä. 
Suoritustapa: Luennot ja harjoitustehtävät. Pakollinen läsnäolo, poissaolot korvattava. Vaihtoehtoi-
sesti tentaattorin kanssa sovittava kirjallisuuskatsaus tai -tentti. 
Kirjallisuus: Tentaattorin erikseen ilmoittama kirjallisuus. 
Arviointiperusteet: Opintojakso arvioidaan kirjalliseen työhön perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 
(erinomainen). 
 
Psykoterapia (5–10 op) 
Yleiset osaamistavoitteet: Opintojakson tai -jaksot suoritettuaan opiskelijalla on tietämys yhdestä tai 
useammasta psykoterapian käyttöalueesta ja sen/niiden menetelmien soveltuvuudesta eri tilanteisiin. 
Opiskelija hallitsee psykoterapian keskeiset käsitteet ja pystyy kommunikoimaan työyhteisössä mui-
den kollegoiden kanssa psykoterapiaan liittyvistä asioista. Opiskelija hahmottaa psykoterapeuttisen 
työn keskeiset ammatilliset ja eettiset haasteet. 
 
PSYS3301 Kognitiiviset käyttäytymisterapiat (5 op) 
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tehdä yksilöllisen käyttäytymis-
analyysin (case formulation) ja motivaatioanalyysin sekä osaa johtaa analyysin ja arviointi-
menetelmien pohjalta hoidon tavoitteita ja interventiomenetelmiä. Opiskelija tietää, miten kognitii-
visten käyttäytymisterapioiden menetelmiä sovelletaan käytännössä. Opiskelijalla on perusvalmiudet 
suorittaa itsenäinen psykologinen hoitoprosessi, joka pohjautuu kognitiivisiin käyttäytymisterapian 
menetelmiin. 
Sisältö: Käydään läpi kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmiä, sovelluksia ja tutkimustuloksia. 
Tarkastellaan, miten psykologista analyysia ja arviointimenetelmiä voidaan hyödyntää interventiois-
sa ja tutustutaan interventioiden soveltamiseen käytännössä. 
Suoritustapa: Luennot, harjoitukset ja kirjallisuus. Pakollinen läsnäolo, poissaolot korvattava. 
Kirjallisuus: Tentaattorin erikseen ilmoittama kirjallisuus. 
Arviointiperusteet: Opintojakso arvioidaan kirjalliseen työhön perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 
(erinomainen). 
 
PSYS3302 Perheterapia 5 op 
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää perheen ja sosiaalisen verkoston 
kanssa työskentelyn erityiset tekijät. Hän pystyy hahmottamaan ongelmiin liittyvät vuorovaikutuste-
kijät ja tarkastelemaan asiakkaan ongelmia asiakkaan tärkeissä ihmissuhteissa. Opiskelija kykenee 
myös käyttämään perheen arvioinnin menetelmiä sekä osallistumaan perheterapeuttisiin keskuste-
luihin. Osana tätä työtä opiskelija ymmärtää oman perhetaustan tuntemuksen merkityksen optimaa-
liselle terapialle. 
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Sisältö: Systeemisen lähestymistavan kuvaus, intersubjektiivisuus ja sosiaaliset verkostot; perhetera-
pian eri suuntaukset ja sovellusalueet; perheterapia Suomessa; kahden perheterapiatyötavan opiske-
lu ja harjoittelu. 
Suoritustapa: Luennot, harjoitukset ja kirjallisuus. Pakollinen läsnäolo, poissaolot korvattava. 
Kirjallisuus:  
GOLDENBERG, H. & GOLDENBERG, I. (2013). Family therapy: An overview (8. painos). Belmont, 
CA : Brooks/Cole. 
Muu tentaattorin ilmoittama kirjallisuus. 
Arviointiperusteet: Opintojakso arvioidaan kirjalliseen työhön perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 
(erinomainen). 
 
PSYS3303 Muu terapeuttinen lähestymistapa (5 op) 
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee tietyn psykoterapiasuuntauksen 
keskeiset käsitteet ja tietää miten kyseisen psykoterapiamuodon menetelmiä käytetään. Opiskelijalla 
on valmiudet ohjauksen alaisena soveltaa opittuja menetelmiä. 
Sisältö: Tutustuminen erilaisiin terapiamuotoihin, terapeuttisiin sovelluksiin ja työmenetelmiin. Si-
sältö on vaihtuva, se ilmoitetaan kunkin lukuvuoden alussa.  
Suoritustapa: Luennot, harjoitukset sekä kirjallisuus. Pakollinen läsnäolo, poissaolot korvattava. 
Kirjallisuus: Tentaattorin erikseen ilmoittama kirjallisuus. 
Arviointiperusteet: Opintojakso arvioidaan kirjalliseen työhön perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 
(erinomainen). 
 
PSYS3304 Lasten psykoterapia (5 op) 
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee lasten psykoterapian keskeiset kä-
sitteet ja tietää miten kyseisen psykoterapiamuodon menetelmiä käytetään. Opiskelijalla on valmiu-
det ohjauksen alaisena soveltaa opittuja menetelmiä. 
Sisältö: Tutustuminen lasten psykoterapiaan, sen terapeuttisiin sovelluksiin ja työmenetelmiin.  
Suoritustapa: Luennot, harjoitukset sekä kirjallisuus. Pakollinen läsnäolo, poissaolot korvattava. 
Kirjallisuus: Tentaattorin erikseen ilmoittama kirjallisuus. 
Arviointiperusteet: Opintojakso arvioidaan kirjalliseen työhön perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 
(erinomainen). 
 
PSYS3305 Psykodynaaminen psykoterapia (5 op) 
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee psykodynamiseen psykoterapian 
keskeiset käsitteet ja tietää miten kyseisen psykoterapiamuodon menetelmiä käytetään. Opiskelijalla 
on valmiudet ohjauksen alaisena soveltaa opittuja menetelmiä. 
Sisältö: Tutustuminen psykodynaamisen psykoterapiaan, sen terapeuttisiin sovelluksiin ja työmene-
telmiin.  
Suoritustapa: Luennot, harjoitukset sekä kirjallisuus. Pakollinen läsnäolo, poissaolot korvattava. 
Kirjallisuus: Tentaattorin erikseen ilmoittama kirjallisuus. 
Arviointiperusteet: Opintojakso arvioidaan kirjalliseen työhön perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 
(erinomainen). 
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TYÖELÄMÄVALMIUDET II I 17 op 
Nämä opintojaksot suoritetaan yhtenä kokonaisuutena yhdessä harjoitteluun kuuluvan diagnostisen 
harjoituskurssin kanssa ennen harjoittelun kenttäjaksoa. Edeltävinä opintoina täytyy olla suoritettuna 
kandidaatin tutkinto. 
Rajoitukset: Vain psykologian maisterin tutkintoa suorittaville. 
 
PSYS311 Psykologisen arvioinnin perusteet (2 op) 
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa psykologin ammattiin liittyvän arvi-
oinnin sekä psykologisen lausunnon kirjoittamisen perusteet.  Opiskelija tuntee psykologina toimi-
miseen liittyvät oikeudet, velvollisuudet ja ammattietiikan.  
Sisältö: Psykologisen arvioinnin perusteet sekä ammattiin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. 
Suoritustapa: Luennot ja tentaattorin ilmoittama kirjallisuus. Pakollinen läsnäolo, poissaolot korvat-
tava. 
Huom! Suoritetaan yhdessä opintojaksojen PSYS312, PSYS313 ja PSYS314 kanssa. 
Arviointiperusteet: Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty. 
 
PSYS312 Kliininen neuropsykologia, kognitiivisten kykyjen arviointi ja lasten kehi-
tysdiagnostiikka (5 op) 
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee neuropsykologisen arvioinnin sekä 
kognitiivisten toimintojen arvioinnin tai vaihtoehtoisesti lasten kehitysdiagnostiikan perusteet ja ylei-
simmät arviointimenetelmät. Opiskelijalla on valmiudet kerätä tietoa opetetuilla menetelmillä ja tul-
kita sitä. 
Sisältö: Kognitiiviset, kehitysdiagnostiset ja neuropsykologiset arviointikäytännöt ja -menetelmät 
Suoritustapa: Luennot ja harjoitustyöt. Pakollinen läsnäolo, poissaolot korvattava. 
Arviointiperusteet: Opintojakso arvioidaan kirjalliseen työhön perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 
(erinomainen). 
 
PSYS313 Persoonallisuuden arviointimenetelmät (5 op) 
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee persoonallisuuden arvioinnin perus-
teet ja yleisimmät arviointimenetelmät sekä niiden mahdollisuuksia ja rajoja. Opiskelijalla on val-
miudet kerätä tietoa opetetuilla menetelmillä ja tulkita sitä.  
Sisältö: Persoonallisuuden psykologiset arviointimenetelmät. 
Suoritustapa:  Luennot ja ongelmakeskeiset harjoitustyöt. Pakollinen läsnäolo, poissaolot korvattava. 
Arviointiperusteet: Opintojakso arvioidaan kirjalliseen työhön perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 
(erinomainen). 
 
PSYS314 Muut psykologiset arviointimenetelmät (5 op) 
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee monipuolisesti psykologin ammatin 
sovellusalueiden arviointimenetelmiä sekä osaa soveltaa ja käyttää niitä.  
Sisältö: Valinnaisia psykologisia arviointimenetelmiä ja ammattikäytänteitä. 
Suoritustapa: Luennot ja harjoitustehtävät. Pakollinen läsnäolo, poissaolot korvattava. 
Arviointiperusteet: Opintojakso arvioidaan kirjalliseen työhön perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 
(erinomainen). 
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TYÖELÄMÄVALMIUDET IV 
 
PSYS321 Diagnostinen harjoituskurssi ja harjoittelu (30 op) 
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa aiemmin opinnoissaan hank-
kimiaan tietoja ja taitoja ammatillisessa ympäristössä, ja hänellä on valmiudet soveltaa yksilön tai 
yhteisön arviointimenetelmiä sekä ohjaus-, neuvonta- ja kuntoutusmenetelmiä aidoissa asiakastilan-
teissa. Harjoittelun jälkeen opiskelija osaa myös suunnitella ja toteuttaa ohjauksen alaisena interven-
tioprosessin sekä hallitsee lausuntojen tai vastaavien yhteenvetojen laatimisen.  
Sisältö: Psykologin ammatillisten menetelmien ohjattu harjoittelu. Aikaisemmin hankittujen tietojen 
ja taitojen soveltaminen. 
Suoritustapa: Ongelmakeskeinen käytännön harjoittelu sekä pienryhmässä ohjattu lausunnon kirjoit-
taminen (Diagnostinen harjoituskurssi), ohjattu kenttäharjoittelu varttuneen psykologin henkilökoh-
taisessa ohjauksessa (5 kuukautta) sekä laitoksella toteutettavat ohjausryhmät. 
Arviointiperusteet: Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty. 
Edeltävät opinnot: Kandidaatin tutkinto sekä TYÖELÄMÄVALMIUDET I ja III. 
 
 

Teoriaopinnot  
 
PSYS112 Kehityspsykologia III A (5 op) 
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee tiedollisesti kehityspsykologian 
alan teoriaa ja tutkimusta sekä tutkimuksen sovelluksia lapsuutta ja/tai kouluikää ja nuoruutta 
sekä perhettä koskien ja osaa soveltaa omaamaansa tietoa. 
Sisältö: 
Opintojakso voi sisältää kursseja ja/tai kirjallisuutta seuraavilta aihealueilta: 
 lapsuus 
 kouluikä ja nuoruus 
 perhe 
Suoritustapa: Kurssi ja/tai kirjallisuustentti. 
Kirjallisuus: Valitaan yksi seuraavista kolmesta vaihtoehdosta. 
 GOLOMBOK, S. (2015).  Modern families: Parents and children in new family forms. London: 

Cambridge University Press. (n. 220 s.)  
ja 

 MAYSELESS, O. (toim.) (2006). Parenting representations: Theory, research, and clinical impli-
cations. West Nyack, NY: Cambridge University Press. (n. 430 s.) (e-kirja) 
tai 

 LERNER, R. M. & STEINBERG, L. (toim.) (2009). Handbook of adolescent psychology (3. 
painos).  XXX: Wiley. (n. 650 s.) 
tai 

 SMITH, P. & HART, C. (toim.) (2011). Blackwell handbook of childhood social development. 
Oxford: Blackwell. (n. 660 s.) (e-kirja) 

Arviointiperusteet: Opintojakso arvioidaan kurssitehtävään ja/tai tenttiin perustuen asteikolla 0 
(hylätty) – 5 (erinomainen). 
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PSYS113 Kehityspsykologia III B (5 op)  
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee tiedollisesti kehityspsykologian 
alan teoriaa ja tutkimusta sekä tutkimuksen sovelluksia aikuisuudessa ja/tai vanhuudessa ja osaa 
soveltaa omaamaansa tietoa. 
Sisältö: 
Opintojakso voi sisältää kursseja ja/tai kirjallisuutta seuraavilta aihealueilta: 
 aikuisuus 
 vanhuus 
Suoritustapa: Kurssi ja/tai kirjallisuustentti. 
Kirjallisuus: Valitaan seuraavasta kirjallisuudesta noin 650 sivua.  
 ARNETT, J. (2015).  Emerging adulthood. The winding road from late teens through the twen-

ties (2. painos). Oxford: Oxford University Press. (n. 360 s.) (e-kirja) 
 HARWOOD, J. (2007). Understanding communication and aging: Developing knowledge and 

awareness. Thousand Oaks, CA: Sage. (n. 280 s.) (e-kirja) 
 KROGER, J. (2007). Identity development. Adolescence through adulthood (2. painos). (n. 300 

s.) 
 ROBINSON, O. (2012). Development through adulthood. Hampshire: Palgrave Macmillan. (n. 

360 s.) 
 SCHAIE, K. W. & WILLIS, S. L. (toim.) (2016). Handbook of the psychology of aging (8. painos). 

Boston: Academic Press/Elsevier. (n. 490 s.) (e-kirja) 
 SEGAL, D. L., QUALLS, S. H. & SMYER, M. A. (2011). Aging and mental health (2. painos). 

Chichester: Wiley-Blackwell. (n. 240 s.) (e-kirja) 
 WHITBOURNE, S. K. & WHITBOURNE, S. B. (2014). Adult development and aging: Biopsy-

chosocial perspectives (5. painos). New Jersey, NJ: Wiley. (n. 330 s.) 
 WILLIS, S. & MARTIN, M. (toim.) (2005). Middle adulthood: A lifespan perspective. Thousand 

Oaks, CA: Sage. (n. 420 s.) (e-kirja) 
 ŽUKAUSKIENĖ, R. (2016). Emerging adulthood in an European context.  Abingdon, Oxon : 

Routledge. (n. 220 s.) (e-kirja) 
Arviointiperusteet: Opintojakso arvioidaan kurssitehtävään ja/tai tenttiin perustuen asteikolla 0 
(hylätty) – 5 (erinomainen). 
 
PSYS122 Neuropsykologia III A: Kliininen neuropsykologia ja kognitiivinen 
neurotiede (5 op) 
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kliinisen neuropsykologian ja 
kliinisen neurotieteen uusimmat käsitteet ja teoriat. Opiskelija hallitsee aivotutkimuksen ja kliini-
sen neuropsykologian oleelliset tiedonhankintamenetelmät. 
Sisältö: Opintojaksossa syvennytään aiemmin opitun aivojen toiminnan perusteita koskevan tie-
tämyksen pohjalta ymmärtämään, miten aivot toimivat käyttäytymisen perustana. Erityisesti 
suuntaudutaan selvittämään aivojen toimintahäiriöiden seuraamuksia. Opitaan kuinka erilaiset 
aivotoiminnan häiriöt (geneettinen/kehityksellinen epätyypillisyys ja muu aivotoiminnan poik-
keavuus) vaikuttavat toimintakykyyn. Opintojakso luo pohjaa kliinisenä neuropsykologina toi-
mimiselle ja perehdyttää alustavasti neuropsykologian ammattikäytäntöön. 
Suoritustapa: Luennot ja/tai kirjallisuus, tentti tai kirjallinen tehtävä. 
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Kirjallisuus: 
JEHKONEN, M., SAUNAMÄKI, T., PAAVOLA, L. & VILKKI, J. (toim.) (2015). Kliininen neuro-
psykologia. Helsinki: Duodecim. 
Luennot voidaan korvata tenttimällä:  
KOLB, B. & WHISHAW, I. Q. (2008 tai uudempi). Fundamentals of human neuropsychology. 
New York: Worth. Osat IV ja V vuoden 2008 painoksessa.  
tai artikkelipaketti 
Arviointiperusteet: Opintojakso arvioidaan kurssitehtävään ja/tai tenttiin perustuen asteikolla 0 
(hylätty) – 5 (erinomainen). 
 
PSYS123 Neuropsykologia III B: Kognitiivisen neurotieteen menetelmät ja sovel-
lukset (5 op) 
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee soveltavan ja kokeellisen neuro-
psykologian ja kognitiivisen neurotieteen tutkimuksen uusimmat käsitteet ja teoriat. Opiskelija 
hallitsee kokeellisen tutkimuksen, aivotutkimuksen ja soveltavan neuropsykologian oleelliset tie-
donhankintamenetelmät. 
Sisältö: Opintojaksossa syvennytään aiemmin opitun aivojen toiminnan perusteita koskevan tie-
tämyksen pohjalta ymmärtämään, miten aivojen toimintaa mitataan. Opintojaksossa käsitellään 
myös laitoksella tehtävää neuropsykologisten ilmiöiden aivotutkimusta, joka koskee mm. oppi-
mista ja oppimisvaikeuksia, kognitiivista kehitystä, ikääntymistä ja erilaisia psyykkisiä häiriöitä. 
Suoritustapa: Kursseja ja harjoituksia, esseitä. 
Arviointiperusteet: Opintojakso arvioidaan kurssitehtäviin perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 
(erinomainen). 
 
PSYS132 Persoonallisuuspsykologia III A (5 op) 
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on syventynyt teoreettinen käsitys ja 
tiedot joltakin persoonallisuuden tutkimuksen keskeisistä aloista ja kysymyksistä koskien esimer-
kiksi persoonallisuuden biologista perustaa, persoonallisuuden piirteitä, motivaatiota, emootioita, 
selviytymiskeinoja ja sosiaalista toimintaa tai jotakin soveltavaa persoonallisuuden psykologian 
osa-aluetta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa omaamaansa tietoa. 
Sisältö: Perehdytään persoonallisuutta koskeviin käsitteisiin, erilaisiin lähestymistapoihin sekä 
niiden keskinäisiin yhteyksiin jollakin keskeisellä persoonallisuuden tutkimuksen alueella.  
Suoritustapa: Kurssi ja/tai kirjallisuus ja kirjallinen tehtävä (essee). 
Kirjallisuus: Tentaattorin kanssa erikseen sovittava artikkelipaketti. 
Arviointiperusteet: Opintojakso arvioidaan kurssitehtävään ja/tai tenttiin perustuen asteikolla 0 
(hylätty) – 5 (erinomainen). 
 
PSYS133 Persoonallisuuspsykologia III B (5 op) 
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on syventynyt teoreettinen käsitys ja 
tiedot joltakin persoonallisuuden tutkimuksen keskeisistä aloista ja kysymyksistä koskien esimer-
kiksi persoonallisuuden biologista perustaa, persoonallisuuden piirteitä, motivaatiota, emootioita, 
selviytymiskeinoja ja sosiaalista toimintaa tai jotakin soveltavaa persoonallisuuden psykologian 
osa-aluetta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa omaamaansa tietoa. 
Sisältö: Perehdytään persoonallisuutta koskeviin käsitteisiin, erilaisiin lähestymistapoihin sekä 
niiden keskinäisiin yhteyksiin jollakin keskeisellä persoonallisuuden tutkimuksen alueella.  
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Suoritustapa: Kurssi ja/tai kirjallisuus. 
Kirjallisuus: Valitaan seuraavasta kirjallisuudesta noin 650 sivua. 
 ASPINWALL, L. G. & STAUDINGER, U. M. (toim.) (2003). A psychology of human strengths: 

Fundamental questions and future directions for a positive psychology. Washington, DC: 
American Psychological Association. (n. 400 s.) 

 FURLONG, M. J., GILMAN, R. & HUEBNER, E. S. (toim.) (2014). Transitions across schools 
and cultures. Handbook of positive psychology in schools. London: Routledge. (n. 500 s.) 

 JOHN, O., ROBINS, P. & PERVIN, L. (2008). Handbook of personality: Theory and research. 
New York: Guilford. (n. 860 s.) (e-kirja) 

 KARABENICK, S. & URDAN, T. U. (toim.) (2012). Advances in motivation and achievement, 
vol. 17. Bingley: Emerald. (n. 280 s.) 

 LITTLE, B.R. (2014) Me, myself, and us: The science of personality and the art of well-being. 
New York : PublicAffairs. (n. 290 s.) (e-kirja)  

 LITTLE, B. R., SALMELA-ARO, K. & PHILLIPS, S. D. (toim.) (2007). Personal project pursuit. 
Goals, action, and human flourishing. Mahwah, NJ: Erlbaum. (n. 460 s.) 

 OETTINGEN, G. (2014) Rethinking positive thinking: Inside the new science of motivation. 
New York: Penguin. (n. 240 s.)  

 PULKKINEN L. (2017) Human development from middle childhood to middle age: Growing 
up to be middle-aged. London: Routledge. 

Arviointiperusteet: Opintojakso arvioidaan kurssitehtävään ja/tai tenttiin perustuen asteikolla 0 
(hylätty) – 5 (erinomainen). 
 
PSYS142 Kliininen psykologia III A (5 op) 
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee keskeisiä psykoterapian ja kliini-
sen psykologian työmenetelmiä, niiden teoreettisia perusteita ja niitä koskevaa tutkimusnäyttöä. 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa omaamaansa tietoa. Opiskelija osaa suorittaa 
psykoterapian ja kliinisen psykologian työmenetelmiä koskevia kirjallisuushakuja ja tiivistää niitä 
koskeva tutkimustieto kirjallisuuskatsauksen muotoon. 
Sisältö: Opiskelija laatii katsauksen, joka perustuu oman pro gradu -tutkielman aiheeseen liitty-
vään kliinisen psykologian työmenetelmiä kuvaavaan uusimpaan kirjallisuuteen. 
Suoritustapa: Kirjallisuusseminaari. Pakollinen läsnäolo seminaareissa. 
Arviointiperusteet: Opintojakso arvioidaan kirjallisuuskatsaukseen perustuen asteikolla 0 (hylät-
ty) – 5 (erinomainen). 
Rajoitukset: Vain psykologian maisterin tutkintoa suorittaville.  
Opintojakson voivat suorittaa vain kliinisen psykologian sektorin opettajan ohjauksessa tai sekto-
rirajan ylittävässä yhteisohjauksessa kliinisen psykologian alueelle pro gradu -tutkielman tekevät 
opiskelijat. 
 
PSYS143 Kliininen psykologia III B (5 op)  
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tehdä havaintoja psykoterapeutti-
sesta tai muusta psykologisesta interventioprosessista, kuvata sen kulkua sekä asiakkaan ongel-
man ja muutoksen että työntekijän käyttämän työtavan näkökulmasta ja arvioida prosessiin osal-
listumisen merkitystä hänen itsensä ammatillisen kehittymisen kannalta. 
Sisältö: Psykoterapiaprosessin tai muun psykologisen interventioprosessin selostaminen ja arvi-
ointi opiskelijan oman osallistumisen ja kirjallisuuden perusteella. 
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Suoritustapa: Asiakastapaamisiin osallistuminen ja tapausseminaarit. Tapausseloste laaditaan 
kirjallisena ja esitetään seminaarissa myös suullisesti. 
Kirjallisuus: Opiskelija pohtii havaintojaan suhteessa tapauskohtaisesti määrittyvään relevanttiin 
kirjallisuuteen   
Arviointiperusteet: Pakollinen läsnäolo seminaareissa. Tapausseloste arvioidaan asteikolla 0 (hy-
lätty) – 5 (erinomainen). 
Rajoitukset: Vain psykologian maisterin tutkintoa suorittaville. 
 
PSYS144 Kliininen psykologia III C (5 op) 
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa johonkin psykologiseen 
viitekehykseen perustuvia psykologisia interventiomenetelmiä käytännön hoitotilanteissa. Jakson 
jälkeen opiskelija pystyy toteuttamaan itsenäisesti kyseessä olevan viitekehyksen mukaisen psy-
kologisen intervention. Opiskelijalla on kokemusta toimimisesta työnohjaustilanteissa, ja hän osaa 
soveltaa psykologisia arviointimenetelmiä hoitotilanteissa.  
Sisältö: Psykologisten interventioiden suunnittelu, käyttö ja arviointi käytännön asiakastilanteissa 
työnohjauksen tuella. 
Suoritustapa: Itsenäinen työskentely asiakkaiden kanssa, seminaarit ja tentaattorin kanssa sovit-
tava kirjallisuus. 
Arviointiperusteet: Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty. 
Rajoitukset: Vain psykologian maisterin tutkintoa suorittaville. 
 
PSYS152 Työ- ja organisaatiopsykologia III A (5 op) 
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee työ- ja organisaatiopsykologian 
alan teoriaa ja tutkimusta ja on syventynyt johonkin työpsykologian, organisaatiopsykologian tai 
henkilöstön kehittämisen psykologian osa-alueeseen, jonka tietoa hän osaa soveltaa myös käytän-
nössä.   
Sisältö: Opintojakso sisältää kursseja esimerkiksi seuraavilta aihealueilta: voimavarakeskeinen 
työpsykologia ja työhyvinvoinnin edistäminen; jaksamisen ongelmat työelämässä (mm. työstressi, 
uupumus, palautuminen); henkilöarviointi ja/tai organisaatioiden kehittäminen työelämässä; työn 
ja perheen yhteensovittaminen; monitieteinen näkökulma työhön; työelämän muutokset ja epäva-
kaistuminen.  
Suoritustapa: Kurssi ja/tai työpaja ja/tai seminaari lähi-/virtuaaliopetuksena sekä muu tentaattorin 
ilmoittama itsenäinen työskentely. Tentaattori ilmoittaa vaadittavan kirjallisuuden.  
Arviointiperusteet: Osallistuminen opetukseen ja muuhun tentaattorin ilmoittamaan työskente-
lyyn (esim. oppimispäiväkirjat, esitelmät, kirjoitelmat). Arviointiasteikko 0 (hylätty) – 5 (erin-
omainen). 
 
PSYS153 Työ- ja organisaatiopsykologia III B (5 op) 
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee työ- ja organisaatiopsykologian 
alan teoriaa ja tutkimusta ja on syventynyt johonkin työpsykologian, organisaatiopsykologian tai 
henkilöstön kehittämisen psykologian osa-alueeseen, jonka tietoa osaa soveltaa myös käytännössä.   
Sisältö: Opintojakso sisältää kirjallisuutta esimerkiksi seuraavilta työ- ja organisaatiopsykologian 
aihealueilta: voimavarakeskeinen työpsykologia ja työhyvinvoinnin edistäminen; jaksamisen on-
gelmat työelämässä (mm. työstressi, uupumus, palautuminen); henkilöarviointi ja/tai organisaati-
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oiden kehittäminen työelämässä; työn ja perheen yhteensovittaminen; monitieteinen näkökulma 
työhön; työelämän muutokset ja epävakaistuminen. 
Suoritustapa: Kirjatentti tai essee. Kirjatentissä opiskelija valitsee tentittävät teokset itsenäisesti 
alla olevasta kirjallisuusluettelosta. Esseen laajuudesta ja sen kirjallisuudesta tulee sopia tentaatto-
rin kanssa erikseen.  
Kirjallisuus: Valitaan seuraavasta kirjallisuudesta noin 650 sivua. 
 BAKKER, A. (2013). Advances in positive organizational psychology. Bingley: Emerald. (n. 340 

s.) 
 BURKE, R. J. & COOPER, C. L. (2013). The fulfilling workplace: The organization’s role in 

achieving individual and organizational health. Routledge. (n. 310 s.) 
 CAWSEY, T. F., DESZCA, G. & INGOLS, C. (2016). Organizational change: An action-oriented 

toolkit (2. painos). Sage. (n. 470 s.)  
 CUTLER, A. (2014). Leadership psychology. How the best leaders inspire their people? Kogan 

Page. (n. 260 s.) 
 DE VOS, A. & VAN DER HEIJDEN, B. (2015). Handbook of research on sustainable careers. 

Edward Elgar. (n. 450 s.) 
 JEX, S. & BRITT, T. (2014). Organizational psychology. A scientist-practioner approach (3. 

painos). Wiley. (n. 560 s.)  
 KRAIGER, K., PASSMORE, J., REBELO DOS SANTOS, N. & MALVEZZI, S. (2014). The Wiley 

Blackwell handbook of the psychology of training, development and performance. Wiley 
Blackwell. (n. 550 s.) 

 LEITER, M., BAKKER, A. & MASLACH, C. (2014). Burnout at work: A psychological perspec-
tive. Psychology Press. (n. 160 s.) 

 MAJOR, D. & BURKE, R. J. (2013). Handbook of work-life integration among professionals. 
Challenges and opportunities. Edward Elgar. (n. 380 s.)  

 WEINBERG, A., SUTHERLAND, V. & COOPER, C. (2010). Organizational stress management: 
A strategic approach. Palgrave Macmillan. (n. 310 s.)  

 WILTON, N. (2013). An introduction to human resource management (2. painos). Sage. (n. 480 
s.) 

Arviointiperusteet: Opintojakso arvioidaan kirjallisen suorituksen (tentti/essee) perusteella as-
teikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen). 
 
PSYS210 Tutkimustyö (pro gradu -tutkielma) ( 40 op) 
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee tutkimuksen teon eri vaiheet ja 
hanketyöskentelyä, osaa kirjoittaa artikkelimuotoisen tieteellisen raportin, hankkia tietoa aihetta 
käsittelevistä julkaisuista sekä määritellä ja rajata tutkimusongelmat perustellusti. Opiskelija osaa 
myös valita oikeat tutkimusmenetelmät ja soveltaa niitä perustellulla tavalla sekä kykenee teke-
mään tulosten pohjalta relevantit johtopäätökset. 
Sisältö: Perehdytään tutkimuksen teon eri vaiheisiin, hanketyöskentelyyn, tieteelliseen kirjoitta-
miseen ja keskusteluun. 
Suoritustapa: Pro gradu -tutkielma laaditaan opiskelijan valitsemalta syventävien opintojen alu-
eelta mielellään laitoksen tutkimustyöhön liittyen. Opiskelija perehtyy aihetta koskevaan kirjalli-
suuteen, tutkimuksen teon eri vaiheisiin, hanketyöskentelyyn, tieteelliseen kirjoittamiseen ja kes-
kusteluun. Tutkielma kirjoitetaan artikkelin muotoon, joka sisältää johdannon (teoreetti-
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nen/empiirinen tausta ja tutkimuskysymykset), menetelmäkuvauksen, tulososan, pohdinnan ja 
lähteet. Tutkielma voi olla enintään kolmen henkilön yhteisesti laatima.  
Tutkielma tehdään yhden lukuvuoden aikana. Lisäohjeet esitetään laitoksen verkkosivuilla. Ohja-
ukseen haetaan keväisin ohjaajien ilmoitettua käynnissä olevista tutkimushankkeista. 
Tutkielma tarkastetaan URKUND-plagiaatintunnistusjärjestelmällä tai muulla tavoin ennen sen 
lähettämistä arvioitavaksi. 
Arviointiperusteet: Tutkielma arvioidaan asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen). 
Edeltävät opinnot: Psykologian aineopinnot ja kandidaatin tutkinto pääsääntöisesti valmiina. 
Psykologian kandidaatintutkielman tulee olla jätettynä arvioitavaksi ennen pro gradu -tutkielman 
aloittamista. 
 
PSYS220 Maturiteetti (0 op) 
Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee syventävien opintojen tutkielman sisältöalueet ja niiden 
tiiviin esittämisen. Opiskelija hallitsee tutkielman tiivistelmän perusrakenteen ja akateemisen kir-
joitustyylin. 
Sisältö: Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa perehtyneisyytensä tutkintoa varten tekemänsä tut-
kielman aihepiiriin ja akateemisen kirjoitustyylin hallintaan. Suomen- tai ruotsinkielisen koulusi-
vistyksen saanut opiskelija osoittaa samalla erinomaisen kielitaitonsa siinä kielessä, jolla on saanut 
koulusivistyksensä. Jos opiskelijan koulusivistyskieli on ollut muu kuin suomi tai ruotsi, kypsyys-
näyte voidaan kirjoittaa joko suomen tai ruotsin kielellä, mikäli kielitaito on riittävällä tasolla, tai 
englannin kielellä. Opiskelijan kirjoittaessa kypsyysnäytteen muulla kuin koulusivistys- tai äidin-
kielellään kypsyysnäytteen arvioinnissa korostuvat perehtyneisyys tutkielman alaan ja akateemi-
sen kirjoitustyylin hallinta. 
Suoritustapa: Jos opiskelija on osoittanut kielitaitonsa alempaa korkeakoulututkintoa varten an-
tamassaan kypsyysnäytteessä, toimii hänen pro gradu -tutkielmansa tiivistelmä maisterin tutkin-
non kypsyysnäytteenä. Kypsyysnäytteen voi tarkistaa niin sisällön kuin kieliasun osalta oppiai-
neen edustaja. 
Kypsyysnäyte silloin, kun opiskelija ei ole osoittanut kielitaitoaan samalla kielellä suoritettua 
alempaa korkeakoulututkintoa varten antamassaan kypsyysnäytteessä, on esseetyyppinen pohti-
va asiantuntijateksti, joka suoritetaan tenttitilaisuudessa. Kypsyysnäytteen sisällön arvioi oppiai-
neen edustaja ja kieliasun tarkistaa kielikeskuksen hyväksymä kielentarkastaja. 
Arviointiperusteet: Kypsyysnäytteen hyväksytty suorittaminen edellyttää, että kypsyysnäyte hy-
väksytään niin sisällön kuin kieliasun puolesta. Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty / 
hylätty. 
 
PSYS291 Loppukoe (5 op) 
Osaamistavoitteet: Loppukokeessa opiskelija osoittaa kykynsä etsiä ja tuottaa itsenäisesti psyko-
logian erityisasiantuntijuutta osoittavaa tietoa sekä raportoida se niin, että muut alan asiantuntijat 
sekä asiaan vihkiytymättömät (esim. psykologin asiakkaat, yhteistyökumppanit) voivat hyötyä 
tuotetusta tietopaketista. Loppukoe perustuu tieteelliseen kirjallisuuteen, ja tavoitteena on asian-
tuntijakatsaus psykologian alan erityiskysymyksestä.  
Sisältö: Loppukoe on psykologian opintojen loppuvaiheen tiedollinen ja tiedon hankkimisen tai-
donnäyte. Loppukoe ei saa liittyä suoraan opiskelijan pro gradu -tutkielman aihepiiriin. 
Suoritustapa: Loppukokeessa kysymyksen esittää ja suorituksen arvioi laitoksen henkilökuntaan 
kuuluva tutkija tai opettaja. Muutoin työskentely on täysin itsenäistä (ei ohjausta). 
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Arviointiperusteet: Arviointi tapahtuu kirjallisen suorituksen perusteella asteikolla 0 (hylätty) – 5 
(erinomainen). 
 
 

Psykologian muut opinnot 
 
Opintojaksojen arviointikriteerit löytyvät Psykologian laitoksen verkkosivuilta: 
https://www.jyu.fi/ytk/laitokset/psykologia/opiskelu/tentit_arvostelu/arviointikriteerit  
 
PSYS202 Psykologian tutkimusmenetelmät III: Kvantitatiiviset menetelmät (5 op) 
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventänyt aikaisemmilla menetel-
mäkursseilla hankkimaansa tietoa pro gradu -tutkielmassa käytettävien analyysimenetelmien 
osalta ja osaa soveltaa tätä tietoa itsenäisessä tutkimustyössä. Opiskelijalla on valmiudet perustella 
tutkimustyönsä menetelmälliset valinnat ja tunnistaa valitun lähestymistavan vahvuudet ja rajoi-
tukset sekä raportoida ja esitellä tutkimustyönsä tulokset.  
Sisältö: Opintojakson ennakkotehtävänä on tutkimussuunnitelma, joka sisältää tutkimuskysy-
mykset, hypoteesit, aineiston ja muuttujien kuvaukset sekä alustavan suunnitelman analyysime-
netelmistä. Opintojakso etenee kvantitatiivisten analyysien suunnittelun ja toteutuksen kautta ra-
portointiin sekä tutkimustulosten esittelyyn. Opintojaksossa käsitellään tutkimuksen otosta ja sen 
pohjalta tehtäviä yleistyksiä, mittarien ja muuttujien muodostusta, puuttuvan tiedon vaikutusta ja 
käsittelyä, analyyseissä käytettyjen tilastollisten menetelmien sopivuutta, tilastollisten menetelmi-
en vaatimien oletusten tarkastelua sekä tulosten tulkintaa, esittämistä ja raportointia. 
Suoritustapa: Pienryhmätyöskentely. 
Oheiskirjallisuus: 
 AIKEN, L. R. (1991 tai 1994). Psychological testing and assessment. Boston: Allyn and Bacon. 
 BERGMAN, L. R., MAGNUSSON, D. & EL-KHOURI, B. M. (2003). Studying individual devel-

opment in an interindividual context: A person-oriented approach. Mahwah, NJ: Erlbaum. 
 COOLICAN, H. (2004 tai 2009 tai 2014).  Research methods and statistics in psychology. Lon-

don: Hodder Arnold. 
 CRONBACH, L. J. (1990). Essentials of psychological testing. New York: Harper & Row. 
 METSÄMUURONEN, J. (2001). Monimuuttujamenetelmien perusteet SPSS-ympäristössä. Hel-

sinki : International Methelp. (e-kirja) 
 METSÄMUURONEN, J. (2004). Pienten aineistojen analyysi. Helsinki : International Methelp. 

(E-kirja) 
 METSÄMUURONEN, J. (2011). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Helsinki : 

International Methelp. (e-kirja) 
 NUMMENMAA, L. (2010). Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. Helsinki: Tammi. 
 NUMMENMAA, T., KONTTINEN, R., KUUSINEN, J. & LESKINEN, E. (1997). Tutkimusai-

neiston analyysi. Helsinki: WSOY. 
 Muu oheislukemisto. 
Arviointiperusteet: Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty. Kurssin arviointi perustuu 
kirjallisen tutkimusraportin palauttamiseen sekä suulliseen tutkimustulosten esittelyyn. 
Edeltävät opinnot: Psykologian tutkimusmenetelmät II: Kvantitatiiviset menetelmät (PSYA202), 
Tilastomenetelmien peruskurssi (TILP150), SPSS-kurssi (TILP350). 
Rajoitukset: Opintojakso on tarkoitettu vain psykologian pääaineopiskelijoille. 

https://www.jyu.fi/ytk/laitokset/psykologia/opiskelu/tentit_arvostelu/arviointikriteerit
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PSYS191 Psykologian erityiskysymykset I (1–10 op) 
Opetustavoitteet: Opiskelija on perehtynyt yhteen tai useampaan psykologian erityiskysymyk-
seen. 
Sisältö: Tutustuminen eri tavoin psykologian erityiskysymyksiin. 
Suoritustapa: Kursseja, kirjallisia tehtäviä ja/tai muita erikseen ilmoitettavia opetusmuotoja. 
Rajoitukset: Vain psykologian pääaineopiskelijoille. 
Arviointiperusteet: Opintojakso arvioidaan suoritustavasta riippuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 
(erinomainen) tai hyväksytty / hylätty. 
 
PSYS192 Psykologian erityiskysymykset II (1–10 op) 
Opetustavoitteet: Opiskelija on perehtynyt yhteen tai useampaan psykologian erityiskysymyk-
seen. 
Sisältö: Tutustuminen eri tavoin psykologian erityiskysymyksiin. 
Suoritustapa: Kursseja, kirjallisia tehtäviä ja/tai muita erikseen ilmoitettavia opetusmuotoja. 
Rajoitukset: Vain psykologian pääaineopiskelijoille. 
Arviointiperusteet: Opintojakso arvioidaan suoritustavasta riippuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 
(erinomainen) tai hyväksytty / hylätty. 
 
PSYS329 Orientoiva harjoittelu II (1–5 op) 
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee yhden tai useamman psykologian 
ammatin sovellusalueen tai moniammatillisen yhteistyökumppanin. Opiskelija osaa soveltaa oppimi-
aan vuorovaikutustaitoja asiakastilanteissa. 
Sisältö: Tutustuminen psykologian sovellusalueisiin ja yhteistyökumppaneihin. 
Suoritustapa: Harjoittelu (25–125 t) suoritetaan opiskelijan itse valitsemalla ja hankkimalla harjoitte-
lupaikalla. Harjoittelupaikalla tehtävän työn tulee liittyä psykologian sovellusalueisiin (esim. kuntou-
tuspsykologia, työ- ja organisaatiopsykologia, kasvatuspsykologia, neuropsykologia, terveyden ja 
mielenterveyden psykologia, neuvonta ja psykoterapia).  Harjoittelu ei ole psykologin työtä, eikä har-
joittelupaikassa tarvitse olla psykologia. Siihen tulee kuulua erilaisten asiakastilanteiden seuraamista 
tai suorittamista. Harjoittelu voidaan suorittaa yhdessä tai useammassa paikassa, osa-aikaisena tai 
kokopäiväisesti niin että se sopii opiskelijan muihin opintoihin joustavasti. Ennen harjoittelun aloit-
tamista opiskelijan tulee sopia harjoittelupaikan soveltuvuudesta opintojakson tentaattorin kanssa. 
Harjoitteluun voi sisällyttää työtä tutkimushankkeessa korkeintaan 50 %, mikäli tämä työ sisältää 
asiakaskontakteja tai niiden seuraamista. Tutkimusaineiston tallentamiseen tai käsittelyyn liittyvä työ 
ei sovellu orientoivan harjoittelun suoritukseksi. Oppimiskokemukset raportoidaan oppimispäiväkir-
jana. 
Arviointiperusteet: Opintojakso arvioidaan oppimispäiväkirjaan perustuen asteikolla hyväksytty 
/ hylätty. 
Rajoitukset: Vain psykologian pääaineopiskelijoille. 
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Pakolliset yleisopinnot 
 
PSYY0001 eHops I-vaihe (1 op) 
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt opintojen tavoitteisiin, 
osaa suunnitella oman opinto-ohjelmansa sekä osaa riittävästi opiskelussa tarvittavia perustietoja 
ja -taitoja. 
Sisältö: Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS I) laatiminen kandidaatin tutkinnon suorit-
tamiseksi. 
Suoritustapa: Oman opintosuunnitelman laatiminen käytyjen ohjauskeskustelujen ja saadun oh-
jauksen pohjalta. 
Arviointiperusteet: Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty. 
 
PSYY0002 eHops II-vaihe (1 op) 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tietää mitä opintojaan liittää alempaan korkeakoulututkintoon, osaa 
suunnitella maisterivaiheen opintonsa ja osaa aikatauluttaa mahdollisen kv-vaihdon opintoihinsa. 
Sisältö: Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS II ) laatiminen maisterin tutkinnon suorit-
tamiseksi. 
Suoritustapa: Oman opintosuunnitelman laatiminen käytyjen ohjauskeskustelujen ja saadun oh-
jauksen pohjalta. 
Arviointiperusteet: Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty. 

Pakollisena yleisopintona suoritetaan seuraavista joko FILY025 tai YFIY100.  

FILY4001Tieteen etiikka (5 op) 
Osaamistavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija tunnistaa tutkimuksen tekemisen eettisen ulottu-
vuuden tutkimusprosessin eri vaiheissa ja hallitsee eri näkökulmista annettuja ratkaisuvaihtoehto-
ja. Opiskelija kykenee arvioimaan erilaisia valintoja tutkimuseettisten ongelmien ratkaisemisessa. 
Sisältö: 
 Tieteen etiikan kysymykset tutkijoiden, tiedeyhteisön ja – instituution näkökulmista 
 Etiikan käsitteistö ja teoriat tutkimusetiikan ongelmien käsittelyssä 
 Erityiset tieteenetiikan kysymykset eri tieteenalojen näkökulmasta 
Suoritustapa: Luento ja luentopäiväkirja tai eTentti. 
Kirjallisuus: 
 CLARKEBURN, H. & MUSTAJOKI, A. (2007). Tutkijan arkipäivän etiikka. Tampere: Vastapai-

no. (e-kirja) 
 RESNIK, D. B. (1998). The ethics of science: An introduction. London: Routledge. (e-kirja) 
 Tai joku muu kurssilla jaettava materiaali. 
Arviointiperusteet: Osallistuminen kaikille luennoille (joko luentosali- tai verkkoluennoille). Ar-
vosanaan 1 vaaditaan vähintään puolet enimmäispisteistä.  
Avoin yliopisto: Kirjallinen työ. 
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YFIY100 Tieteen teoria (5 op) 
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee kuvailemaan tieteen tunnus-
merkkejä, osaa hahmottaa eri tieteenalojen yhtäläisyyksiä ja eroja, ymmärtää kriittisen tieteellisen 
asennoitumisen eri aspekteja ja pystyy erittelemään erilaisia tieteellisen tiedon muotoja. 
Sisältö:Kurssilla tarkastellaan yleisiä tieteenteorian kysymyksiä: 
 Mitä on tiede ja miten se poikkeaa ei-tieteestä? 
 Mitä ovat metodit ja metodologia? 
 Mikä on tieteellinen tutkimusprosessi? 
Suoritustapa: Luennot (joko live- tai videoluennot) sekä kirjallisuus suoritetaan verkkotentissä. 
Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto: Verkkoluennot ja kirjallisuus sekä kirjalliset tehtävät TAI 
tentti. 
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, avoin yliopisto: Verkkoluennot ja kirjallisuus sekä kirjalliset 
tehtävät. 
Kirjallisuus:  
 KIIKERI, M. & YLIKOSKI, P.(2004). Tiede tutkimuskohteena. Helsinki: Gaudeamus. (e-kirja) 
 RAATIKAINEN, P. (2004). Ihmistieteet ja filosofia. Helsinki: Gaudeamus. (e-kirja) 
Arviointiperusteet: Osallistuminen kaikille luennoille (joko luentosali- tai verkkoluennoille). Ar-
vosanaan 1 vaaditaan vähintään puolet enimmäispisteistä. 
Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto: Kirjallinen työ tai tenttisuoritus.  
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, avoin yliopisto: Kirjallinen työ. 
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Viestintä- ja kieliopinnot 

Psykologian koulutusalan opiskelijoiden alempaan tutkintoon kuuluu yhteensä 15 op viestintä- ja 
kieliopintoja. Näihin on sisällyttävä:  

 äidinkielen kirjoitusviestintää 3 op 
 toista kotimaista kieltä 3 op (laki 424/2003, asetus 481/2003)  
 vierasta kieltä 6 op tai  
 ensimmäistä vierasta kieltä 3 op ja toista vierasta kieltä 3 op  
 valinnaisia kieli- ja viestintäopintoja 3 op  

Opinnot voi suorittaa kursseina, tentteinä tai hakemalla korvaavuus muussa korkeakoulussa suo-
ritetuista opinnoista. Viestintä- ja kieliopintoja voi myös suorittaa joidenkin aineopintojen yhtey-
dessä. Tästä mahdollisuudesta ilmoitetaan erikseen. 

 

Äidinkielen viestintä 

Suomi 

Äidinkielen viestinnän voit suorittaa jollakin seuraavista kirjoitusviestinnän kursseista tai kirjoi-
tusviestinnän tentillä.  

Kaikille avoimet kurssit 

XKV0201 Kirjoitusviestinnän perusteet (3 op) (opintojen alkuvaihe 1. tai 2. opiskeluvuonna) 
XKVX009 Tutkimusviestinnän perusteet (3 op) (kandidaattitutkielman kirjoittamisvaiheessa) 
 
Kursseja, joita voi liittää vapaavalintaisiin viestintä- ja kieliopintoihin 
 
XKV0024 Kielenhuollon luennot (3 op) 
XKV0012 Kielenhuollon kurssi (3-4 op) 
XKVX001 Kirjoituskurssi (2−3 op) 
XKVX002 Työelämän tekstitaidot (4 op). Vähintään kolmannen vuoden opiskelijoille. 
XKVX004 Tukea kirjoittamiseen (2−3 op). 
XKVX008 Luova kirjoittaminen – fiktion työstäminen ja luovan prosessin hallinta (3 op) 
XPVX003 Työelämän viestintätaidot (4 op). Vähintään kolmannen vuoden opiskelijoille. 
 
XKVB001 Gradu vauhtiin (2 op) 
XKVKB001 Raakileesta graduksi (2 op) 
XKVB003 Gradun viimeistely (2 op) 
 
Vapaavalintaisia puheviestinnän opintoja: 
 
XPV0202 Puheviestinnän perusteet psykologian opiskelijoille (3 op) 
XPV0018 Puheviestinnän perusteet (2–3 op) 
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XPVX006 Ohjausviestintä (3 op) 
XPV0024 Esiintymisvarmuuden kehittäminen (3 op) 
XPV0015 Esiintymistaito (3 op) 
XPV0011 Neuvottelu- ja kokoustaito (4 op) 
XPV0012 Äänenkäyttö (3 op) 
XPVX002 Työhyvinvointia vuorovaikutuksesta (3 op) 
XPVX003 Työelämän viestintätaidot (3 op) 
XPVX005 Esimiehen vuorovaikutusosaaminen (4 op) 
XPV0021 Työelämäviestintää monikulttuurisessa ryhmässä (3 op) 
XYHX008 Monikielinen argumentointi (3 op) 
 
Ruotsi 

Mikäli äidinkielesi / koulukielesi on ruotsi, ota yhteyttä kielikeskuksen ruotsin lehtori Pekka Saa-
ristoon (pekka.c.saaristo@jyu.fi). 

 

Toinen kotimainen kieli 

"Opiskelijan tulee alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai 
muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa (...) suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisön 
henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaadi-
taan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta." 
(Asetus yliopistojen tutkinnoista 19.8.2004) 
 
Ruotsi  
 
Toisen kotimaisen kielen opintojakson voit suorittaa kurssilla Svenska för psykologer /skriftlig, 
muntlig (3 op). Mikäli kielitaitosi on riittävä, voit myös suorittaa sen korvaavana kokeena. 

Ruotsin suullisen ja kirjallisen taidon suoritukset merkitään opintorekisteriin erillisinä arvosanoi-
na (TT/HT). Korppi-järjestelmässä kurssi on tästä syystä jaettu kahdelle kurssinimikkeelle, vaikka 
kurssi suoritetaan yhtenä opintojaksona. Ilmoittautuminen vain kirjalliseen (skriftlig) osioon. 

Kurssikoodit ja -nimet: 

XRUY003 Svenska för psykologer / skriftlig  
XRUY903 Svenska för psykologer / muntlig 

Suomi 
 
Mikäli toinen kotimainen kielesi on suomi, ota yhteyttä kielikeskukseen.
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Vieras kieli 

Vieraan kielen suoritat oman alan akateemisen tason kursseilla tai korvaavilla kokeilla. Opinto-
jaksojen suorittaminen edellyttää hyvää kielitaitoa. Psykologian opiskelijat suorittavat joko 6 op 
yhdessä vieraassa kielessä tai 3 op kahdessa vieraassa kielessä (yhteensä 6 op). Kurssit XENK002 
(englanti), XES0010 (espanja), XRA0021 (ranska), XSA0204 (saksa), XVE0010 (venäjä) ovat ko. kie-
len suorittajille pakollisia. 

Toisen vieraan kielen lähtötasoksi vaaditaan vähintään lukion lyhyt oppimäärä tai vastaavat tie-
dot. Mikäli et ole lukiossa lukenut kuin yhtä vierasta kieltä, voit hankkia tarvittavan peruskielitai-
don kielikeskuksen järjestämillä alkeis- ja jatkokursseilla (yht. 16 op). Ota huomioon kieliopintoja 
suunnitellessasi tulee, että peruskielitaidon hankkimiseen menee 1–2 vuotta. 

Englanti 

 Jos suoritat englannin kielestä 6 op, on kurssi XENK002 (3 op) pakollinen. Loput 3 op voit suo-
rittaa esimerkiksi jollakin muulla alla luetellulla kurssilla. 

 Jos suoritat englannin kielestä vain 3 op, on kurssi XENK002 (3 op) sinulle pakollinen. 

XENK002 Academic Reading and Communication Skills (3 op) / pakollinen 
XENX017 Communication in a Multicultural Workplace (3 op) 
XEN0028 Big and Small Talk about Finland (3 op) 
XENX013 Modern Russia: Myth and Reality (4 op) 
XENX042 Finnish Roma Culture Yesterday, Today, Tomorrow (3 op) 
XEN0022 English Academic Skills for Exchange Students (3 op) 
XENX041 Creative Writing in English (2-3 op) 
XENX034 Intermediate Academic Writing (4 op) 
XENX023-024, XENX026, XENX039 E-learning Modules (à 2 op) 

Espanja 

 Jos suoritat espanjan kielestä 6 op, on kurssi XES0010 (3 op) sinulle pakollinen. Loput 3 op voit 
suorittaa jollakin muulla alla luetellulla kurssilla. 

 Jos suoritat espanjan kielestä vain 3 op, on kurssi XES0010 (3 op) sinulle pakollinen. 

XES0010 Espanjan tekstikurssi (3 op) / pakollinen 
XES0017 Espanjan keskusteluharjoitukset (2–3 op) 
XES0013 Kirjoitusviestintä espanjaksi 1 (2–3 op) 
XESX006 Espanjan kieli ja Latinalaisen Amerikan historia, politiikka ja yhteiskunta (2–3 op) 

Ranska 

 Jos suoritat ranskan kielestä 6 op, on kurssi XRA0021 (3 op) sinulle pakollinen. Loput 3 op voit 
suorittaa jollakin muulla alla luetellulla kurssilla. 

 Jos suoritat ranskan kielestä vain 3 op, on kurssi XRA0021 (3 op) sinulle pakollinen. 
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    XRA0021 Teksti ja kulttuuri (3 op) 
    XRAT001 Ranska ja yhteiskunta (3 op) 
 
    XRA0019 Ranskan kielen suullinen taito (3 op) 
    XRAT006 Ranskan palvelut ja instituutiot (3 op)) 

Saksa 

 Jos suoritat saksan kielestä 6 op, on kurssi XSA0204 (3 op) sinulle pakollinen. Loput 3 op voit 
suorittaa jollakin muulla alla luetellulla kurssilla. 

 Jos suoritat saksan kielestä vain 3 op, on kurssi XSA0204 (3 op) sinulle pakollinen. 

XSA0204 Text und Kultur im Kontext / Yht.kunt.tkd (3 op) /pakollinen 
XSA0103 Gesprächskurs (3 op) 
XSA0625 Land, Leute und Leben (3 op) 

Venäjä 

 Jos suoritat venäjän kielestä 6 op, on kurssi XVE0010 (3 op) sinulle pakollinen. Loput 3 op voit 
suorittaa jollakin muulla alla luetellulla kurssilla. 

 Jos suoritat venäjän kielestä vain 3 op, on kurssi XVE0010 (3 op) sinulle pakollinen. 

XVE0010 Venäjän tekstikurssi 1 (3 op) 
XVE0014 Venäjän kielen suullisen taidon intensiivikurssi (3 op) 
XVE0017 Puhutun ja kirjoitetun venäjän kurssi (3 op) 
XVE0018 Venäläinen yhteiskunta ja kulttuuri (2–3 op) 

Japani 

XJA0010 Japanin tekstikurssi/kielikoe (3 op): japanin tekstin ymmärtämisen voi suorittaa ainoas-
taan korvaavana kokeena. Ota yhteyttä yliopistonopettaja Pauliina Takalaan 
(a.pauliina.takala@jyu.fi). 

Slovakki 

XSL0010 Slovakin kielikoe (3 op): slovakin kielen tekstin ymmärtämisen voi suorittaa ainoastaan 
korvaavana kokeena. Ota yhteyttä lehtori Anna Kyppöön (anna.kyppo@jyu.fi). 
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Kielen ja kulttuurin opintokokonaisuudet 

 Ranskankielisten maiden kieli ja kulttuuri -opintokonaisuus (Etudes françaises, 25 op) ja Sak-
sankielisten maiden opintokokonaisuus (Deutsche Kulturstudien, 25 op) korvaavat toisen vie-
raan kielen opinnot.  

 Slovakin aineopinnot (45 op) korvaavat toisen vieraan kielen opinnot 

 

Valinnaiset viestintä- ja kieliopinnot 

Valinnaisiksi opinnoiksi käyvät pääsääntöisesti äidinkielen puhe- ja kirjoitusviestinnän, toisen 
kotimaisen kielen ja vieraiden kielten akateemisen tason kurssit, joita et ole suorittanut pakollisina. 
Näihin käyvät myös kielten valmentavat kurssit sekä alkeiskurssit niissä kielissä, joita et ole luke-
nut koulussa, ja jatkokurssit niissä kielissä, joita olet lukenut koulussa lyhyen oppimäärän. Valin-
naisiksi opinnoiksi suositellaan myös aineopintoihin integroituja kursseja (esim. XPV0202 Puhe-
viestinnän perusteet psykologian opiskelijoille 3 op). Pakollisista viestintä- ja kieliopinnoista yli-
jäävät opintopisteet lasketaan mukaan valinnaisiin opintoihin. 

Valitse kurssisi siten, että saat mahdollisimman monipuolisen viestintätaidon ja aseta tavoitteesi 
työelämän vaatimuksia vastaaviksi. 
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Contemporary Issues in Psychology (CIP) (25 ECTS) 
 
Learning outcomes: 
After completing the CIP studies the students will understand the current trends in different fields 
of research and practice in psychology, and have basic knowledge of factors affecting psychologi-
cal well-being, cognitive functions, and the nervous system, among others.  
Contents:  
Contemporary Issues in Psychology focuses on the contemporary research and clinical practices in 
the field of psychology. Furthermore, it provides the students information about the current re-
search at the Department of Psychology, University of Jyväskylä (JYU). Students will have an op-
portunity to participate in lectures given by international researchers, visiting scholars, as well as 
teachers at the Department. Studies consist of lectures and/or seminars. The CIP studies will be 
delivered in English. 
Target groups:  
(a) Foreign students visiting Jyväskylä University, who are either studying psychology as their 
major subject at their home university or have completed at least one year of studies in psycholo-
gy at their home institution, (b) Finnish-speaking students who have psychology as their major or 
minor subject at the University of Jyväskylä and have completed basic studies in psychology and 
(c) postgraduate students at the University of Jyväskylä.  
Students have two alternative ways of completing their CIP studies. (1) They can study individual 
courses depending on their personal interests or needs of their study program. (2) Alternatively, 
they can choose a minimum of 25 ECTS from CIP courses to form a minor studies entity.  
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 De-
partment of Psychology, https://www.jyu.fi/ytk/laitokset/psykologia/en/studying/psystudies.  

CIP for students of the University of Jyväskylä  
For students of the University of Jyväskylä CIP minor studies comprises of two modules. Module I 
is compulsory. Module II consists of courses on the following fields:  Biological psychology; Cog-
nitive Neuroscience and Learning; Clinical, Abnormal and Health Psychology; Developmental 
Psychology; Personality and Work Psychology. 
Courses in Module II vary annually depending on current teaching staff and visiting professors.  
 
MODULE I  
 
CIPA100 Psychology Research at JYU (5 ECTS)  
Learning outcomes:  After completing the course the students will know the trends in research at 
the Department of Psychology, JYU. 
Contents: The course provides an overview of some current issues in research on development 
and adjustment at the Department of Psychology. 
Mode of Study: Lectures by the teachers and researchers of the Department of Psychology, JYU. 
Literature: To be announced by the course instructor. 
Literature and assessment: To be announced by the course instructor.  
 
 

https://www.jyu.fi/ytk/laitokset/psykologia/en/studying/psystudies
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MODULE II 
 
CIPA110 Current Issues in Developmental Psychology (2–10 ECTS) 
Learning outcomes: After completing the course the students will understand the complex trans-
actions of individual, social and contextual factors in development and/or understand some cur-
rent trends in the field of developmental psychology.  
Contents: Varies from year to year 
Mode of Study: Lectures and/or essays. 
Literature and assessment: To be announced by the course instructor.  
 
CIPA120 Current Issues in Biological Psychology, Cognitive Neuroscience and Learning (2–10 
ECTS) 
Learning outcomes: After completing the course the students will have understanding of specific 
issues in brain development, anatomy and relationships to cognition, learning and clinical issues. 
Contents: Contemporary issues in cognitive neuroscience and biological psychology related to 
cognitive development, learning difficulties, and brain anatomy among others. 
Mode of Study: Lectures and/or essays. 
Literature and assessment: To be announced by the course instructor.  
 
CIPA130 Current Issues in Personality and Work Psychology (2–10 ECTS) 
Learning outcomes: The students will have understanding on current trends in the field of per-
sonality psychology. They will also understand how various work- and career-related events and 
factors are related to well-being from different viewpoints (e.g., employee well-being, organiza-
tional performance, interventions).  
Contents: Specific content varies annually depending on current teaching staff and visiting re-
searchers. 
Mode of Study: Lectures and/or essays, seminars/workshops. 
Literature and assessment: To be announced by the course instructor.  
 
CIPA140 Current Issues in Clinical, Abnormal and Health Psychology (2–10 ECTS) 
Learning outcomes: After completing the course the students will have knowledge of psychologi-
cal interventions and factors affecting psychological well-being. 
Contents: Current trends in the field of clinical, abnormal and health psychology. Content varies 
annually depending on current teaching staff and visiting professors. 
Mode of Study: Lectures and/or essays, seminars. 
Literature and assessment: To be announced by the course instructor.  
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Kognitiivisen neurotieteen opintokokonaisuus (30 op)  
 
Jyväskylän Aivotutkimuskeskus (Jyväskylä Centre for Interdisciplinary Brain Research, CIBR) 
 
Osaamistavoitteet: Kognitiivisen neurotieteen opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on 
kattavat perustiedot aivotutkimuksesta ja sovelluksista useilla aloilla. Opiskelija tuntee hermoston 
ja aivojen toiminnan monitieteiset teoriat sekä uusimmat aivojen sähköiseen toimintaan perustu-
vat aivokuvantamisen teknologiat ja niiden käytön. Opiskelijalla on valmiudet hermoston ja aivo-
jen toiminnan, sen kehityksen ja toiminnallisten poikkeavuuksien sekä sairauksien ymmärtämi-
seen, mittaamiseen sekä hermoston ja aivojen signaalien eri analyysitekniikoiden hallintaan ja 
mallintamiseen. 
Sisältö: Monitieteinen kognitiivisen neurotieteen opintokokonaisuus on laajuudeltaan 30 op, joista 
15 op on pakollisia opintoja (ns. core-kurssit) ja 15 op valinnaisia opintoja. 
Opetus- ja työmuodot: Opintokokonaisuus toteutetaan monitieteisenä yhteistyönä aivotutkimus-
keskuksessa toimivien laitosten kanssa. Opetusmuotoina ovat luentokurssit, kirjatentit ja laborato-
riotyöskentely. 
Edeltävät opinnot: Vähintään oman pääaineen perusopinnot tai vastaavat aiemmat opinnot. 
Hakeminen ilmoittautumismenettelyllä. 

Rakenne: 
 
Pakolliset core-kurssit 15 op 
CIBA110 Anatomy and physiology of the central and autonomic 

nervous system 
5 op 

CIBA120 Experimental methods in neuroscience 5 op 
CIBA130 Basics of brain imaging 5 op 
     
Valitaan lisäksi seuraavista kursseista vähintään 15 op 
CIBA140 Cognitive neuroscience practicum 3 op 
CIBA150 Contemporary issues in cognitive neuroscience 2–5 op 
CIBA160 Neurobiology of learning and memory 4 op 
PSYA170 Kognitiivinen psykologia ja neurotiede   5 op 
LBIP002 Hermolihasjärjestelmän kinesiologia 5 op 
TIES324 Signal processing 4 op 
TILS655 Koesuunnittelu   5 op 
PSYS122 
 

Neuropsykologia III A: Kliininen neuropsykologia ja kog-
nitiivinen neurotiede 

5 op 

PSYS123 
 
YFIS510 

Neuropsykologia III B: Kognitiivisen neurotieteen mene-
telmät ja sovellukset 
Aivotutkimuksen filosofia 

5 op 
 
5 op 

CIPA213 Developmental language related disorders  5 op 
MTEM020 Music therapy in medicine and as rehabilitation I  5 op 
ERIS301 Neurokognitiivinen näkökulma tukemiseen oppimisvai-

keuksissa 
 5 op 
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CIBA110 Anatomy and physiology of the central and autonomic nervous system (5 op) 
Learning outcomes: Students learn the basic principles of the central nervous system structure 
and function.  After the course they understand the functional architecture of the brain from cellu-
lar to the system -level. 
Contents: The lecture series will consist of lectures going through the central nervous system 
anatomy and physiology, from the smallest units (intracellular molecular signaling and cellular 
physiology) up to the system level functions. Emphasis will be on fundamental mechanisms ra-
ther than higher level functions.  
Mode of study: Lectures and literature. 
Literature:  PURVES, D. et al. (eds.) (2012). Neuroscience. 5th edition. Sunderland, MA: Sinauer 
Associates. 
Assessment: Book exam assessed on scale 1–5. 
Department: CIBR 
 
CIBA120 Experimental methods in cognitive neuroscience (5 op) 
Learning outcomes: After completing the course students know the principles of experimental 
designs and are able to critically evaluate research reports. Students also understand basic con-
cepts related to processing of neural signal and how this information can be used in the context of 
cognition. 
Contents: Introduction to neuronal network and systems level neuroscience methods. The course 
will cover the basic methods of cognitive and behavioral neuroscience, experimental designs, and  
applying signal processing in data analysis. 
Mode of study: Lectures and literature.  
Literature: Articles provided by the teacher. 
Assessment: Assessment is based on weekly assignments done in groups on 1–5 scale. 
Previous studies: CIBA110 Anatomy and physiology of the central and autonomic nervous sys-
tem, or corresponding knowledge. 
Department: CIBR 
 
CIBA130 Basics of brain imaging (5 op)  
Learning outcomes: After completing the course students are able to understand benefits and pit-
falls of different tools measuring brain activity, topics where they can be applied and ethical issues 
involved. 
Contents: During the course the students will learn the basics of invasive and non-invasive tech-
niques of imaging brain activity. Main focus will be on human EEG and MEG recording tech-
niques.  
Mode of study: Lectures, demonstrations and laboratory work. 
Literature: Lecture notes, laboratory documentation, relevant research articles. 
Assessment: Take-away exam. After the lectures, the students are given 10 questions to which 
they have two weeks time to answers. Assessment on scale 1–5. 
Previous studies: CIBA110 Anatomy and physiology of the central and autonomic nervous sys-
tem, or corresponding knowledge. 
Department: CIBR 
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CIBA140 Cognitive neuroscience practicum (3 op) 
Learning outcomes: After completing the course students can record and report independent re-
search project on cognitive neuroscience. 
Contents: Small independent project work on EEG, MEG or using other related brain imaging 
methods that may be conducted as part of an ongoing project. Topic will be decided individually. 
Mode of study: Conducting laboratory work and writing a small research report or learning diary. 
Assessment: Written reports based on the laboratory work done. Assessment: fail/pass. 
Previous studies: CIBA120. 
Department: CIBR 
 
CIBA150 Contemporary issues in cognitive neuroscience (2–5 op) 
Contents: Can include various courses, seminars and lectures arranged by CIBR.  
 
CIBA160 Neurobiology of learning and memory (4 op) 
Learning outcomes: Students learn the basic principles of how memories are formed and stored in  
the brain and how these phenomena can be studied using experimental methods. They under-
stand the general principles of learning that are common to all mammalian species.  
Contents: Lectures will be based on the course literature. Topics include such fundamental issues 
as long-term potentiation and protein regulation and the role of the hippocampus in memory for-
mation.    
Mode of study: Lectures and literature. 
Literature: RUDY, J. W. (2014). The  neurobiology of learning and memory. 2nd edition. Sunder-
land, MA: Sinauer Associates. 
Assessment: Assessment on scale 1–5. 
Previous studies: CIBA110 or PSYP120. 
Department: CIBR 
 
PSYA170 Kognitiivinen psykologia ja neurotiede (5 op)  
Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii tuntemaan kognitiivisen neurotieteen keskeiset käsitteet ja 
tutkimusongelmat, ymmärtää miten niitä voi lähestyä tutkimusmenetelmin sekä osaa kriittisesti 
arvioida alan kirjallisuutta. 
Sisältö: Opintojaksossa tarkastellaan kognitiivisen psykologian keskeisiä ilmiöitä (mm. havaitse-
mista, tarkkaavaisuutta, oppimista ja muistia, tietoisuutta, ajattelua, ongelmanratkaisua, tunteita).  
Suoritustapa: Luennot ja/tai kirjallisuus, tentti tai kirjallinen tehtävä. 
Kirjallisuus: BAARS, B. J. & GAGE, N. M. (2010) Cognition, brain and consciousness: Introduc-
tion to cognitive neuroscience (2. painos tai uudempi). Oxford: Elsevier. (e-kirja) 
Arviointiperusteet: Opintojakso arvioidaan tenttiin tai kirjalliseen tehtävään perustuen asteikolla 
0 (hylätty) – 5 (erinomainen). 
Edeltävät opinnot: Tätä kurssia ennen tai yhtä aikaa suositellaan kurssia CIBA110 Anatomy and 
physiology of the central and autonomic nervous system.  
Vastuulaitos: Psykologian laitos 
 
LBIP002 Hermolihasjärjestelmän kinesiologia (5 op) 
Osaamistavoitteet: Oppia perusteet lihasten toiminnasta ja ymmärtää miten liike syntyy (lihaksen 
aktivointi- ja supistusmekanismit, voimantuoton lihasmekaaniset ja hermostolliset tekijät). Tutus-
tua voiman ja lihasaktivaation tutkimusmenetelmiin. 
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Sisältö: Lihaksen supistumismekanismit, lihaksen voimantuottoon vaikuttavat lihasmekaaniset 
tekijät, lihaksen aktivointi, lihastoiminnan keskushermostollinen (aivot ja selkäydin) säätely. 
Suoritustapa: Luennot, demot. Aktiivinen osallistuminen luennoille ja harjoituksiin, kirjan ja luen-
tojen tenttiminen. 
Kirjallisuus: ENOKA, R. M. (2002). Neuromechanics of human movement. Champaign, IL: Hu-
man Kinetics. (Part II, 150 s.)  
Arviointiperusteet: Assessment on scale 1–5. 
Vastuulaitos: Liikuntabiologian laitos  
 
TIES324 Signal processing (4 op)  
Learning outcomes: Students are able to process various digital signals, such as biomedical 
signals, speech, and music. 
Contents:  This course consists of two phases. The first is devoted to the design of a digital filter 
and the usage of the software-MATLAB for the application in different disciplines, such as, 
biomedical signals, speech, music and so on. The second is focused on the study of event-related 
potentials (ERPs) – the special electrical brain signals through the basic and advanced signal 
processing techniques, including Fast Fourier Transformation based Filter, Spectral Analysis, 
Time-frequency Analysis, Principal Component Analysis, Independent Component Analysis, 
Non-negative Matrix/Tensor Factorization, and so on.  
Mode of study: Lectures and demonstrations. 
Assessment: To be announced by the course instructor. 
Department: Department of Computer Science and Information Systems. 
 
TILS655 Koesuunnittelu (5 op)  
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee koesuunnittelun yleiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä käy-
tännön tilanteissa. 
Sisältö: Opintojaksolla tutustutaan tieteellisten kokeiden suunnittelun yleisiin periaatteisiin, jotka 
ovat samat kaikilla tieteenaloilla. Huonosti suunniteltu koe tuhlaa resursseja eikä onnistu välttä-
mättä lainkaan tuottamaan uutta tietoa. Aluksi tutustutaan esimerkkien avulla satunnaisvaihte-
luun, satunnaistamiseen ja otoskokolaskelmiin. Tämän jälkeen käsitellään faktoriaalisia asetelmia 
lineaarisille malleille ja esitellään informaatiomatriisiin perustuvia optimaalisuuskriteereitä, eri-
tyisesti D-optimaalisuutta. Lopuksi käsitellään adaptiivisia koeasetelmia ja koesuunnittelua epä-
lineaaristen mallien tapauksessa.  
Suoritustapa: Luennot, harjoitukset, harjoitustyö. 
Kirjallisuus: Luentomoniste ja kirjallisuus:  
ATKINSON, A. C. & DONEV, A. N. (1992). Optimum experimental designs. Oxford University 
Press. 
tai   
ATKINSON, A. C., DONEV, A. N. & TOBIAS, R. (2007). Optimum experimental designs with SAS. 
Oxford University Press. 
Arviointiperusteet: Arviointiin (0-5) vaikuttavat menestys kurssitentissä ja mahdollisesti aktiivi-
suus harjoitustehtävien tms. tekemisessä sekä harjoitustyöstä suoriutuminen. Kurssin lopputentis-
sä hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan yleensä vähintään puolet tentin maksimipisteistä. 
Edeltävät opinnot: Tilastotieteen perusopinnot A tai B tai riittävät vastaavat opinnot. 
Vastuulaitos: Matematiikan ja tilastotieteen laitos. 
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PSYS122 Neuropsykologia III A: Kliininen neuropsykologia ja kognitiivinen neurotiede (5 op) 
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kliinisen neuropsykologian ja 
kliinisen neurotieteen uusimmat käsitteet ja teoriat. Opiskelija hallitsee aivotutkimuksen ja kliini-
sen neuropsykologian oleelliset tiedonhankintamenetelmät. 
Sisältö: Opintojaksossa syvennytään aiemmin opitun, aivojen toiminnan perusteita koskevan tie-
tämyksen pohjalta ymmärtämään, miten aivot toimivat käyttäytymisen perustana. Erityisesti 
suuntaudutaan selvittämään aivojen toimintahäiriöiden seuraamuksia. Opitaan kuinka erilaiset 
aivotoiminnan häiriöt (geneettinen/kehityksellinen epätyypillisyys ja hankittu aivotoiminnan 
poikkeavuus tai vamma) vaikuttavat toimintakykyyn. Opintojakso luo pohjaa kliinisenä neuro-
psykologina toimimiselle ja perehdyttää alustavasti neuropsykologian ammattikäytäntöön. 
Suoritustapa: Luennot ja/tai kirjallisuus, tentti tai kirjallinen tehtävä. 
Kirjallisuus: 
JEHKONEN, M., SAUNAMÄKI, T., PAAVOLA, L. & VILKKI, J. (toim.) (2015). Kliininen neuro-
psykologia. Helsinki: Duodecim. 
Luennot voidaan korvata tenttimällä:  
KOLB, B. & WHISHAW, I. Q. (2008 tai uudempi). Fundamentals of human neuropsychology. 
New York: Worth. Luvut IV–V vuoden 2008 painoksessa.  
tai artikkelipaketti 
Arviointiperusteet: Opintojakso arvioidaan kurssitehtävään ja/tai tenttiin perustuen asteikolla 0 
(hylätty) – 5 (erinomainen). 
Edeltävät opinnot: CIBA110 Anatomy and physiology of the central and autonomic nervous sys-
tem ja PSYA170 Kognitiivinen psykologia ja neurotiede tai PSYA120 Neuropsykologia II. 
Vastuulaitos: Psykologian laitos. 
 
PSYS123 Neuropsykologia III B: Kognitiivisen neurotieteen menetelmät ja sovellukset (5 op) 
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee soveltavan ja kokeellisen neuro-
psykologian ja kognitiivisen neurotieteen tutkimuksen uusimmat käsitteet ja teoriat. Opiskelija 
hallitsee kokeellisen tutkimuksen, aivotutkimuksen ja soveltavan neuropsykologian oleelliset tie-
donhankintamenetelmät. 
Sisältö: Opintojaksossa syvennytään aiemmin opitun aivojen toiminnan perusteita koskevan tie-
tämyksen pohjalta ymmärtämään, miten aivojen toimintaa mitataan. Opintojaksossa käsitellään 
myös laitoksella tehtävää neuropsykologisten ilmiöiden aivotutkimusta, joka koskee mm. oppi-
mista ja oppimisvaikeuksia, kognitiivista kehitystä, ikääntymistä ja erilaisia psyykkisiä häiriöitä. 
Suoritustapa: Kursseja ja harjoituksia, esseitä. 
Arviointiperusteet: Opintojakso arvioidaan kurssitehtäviin perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 
(erinomainen). 
Edeltävät opinnot: CIBA110 Anatomy and physiology of the central and autonomic nervous sys-
tem ja PSYA170 Kognitiivinen psykologia ja neurotiede tai PSYA120 Neuropsykologia II. 
Vastuulaitos: Psykologian laitos. 
 
YFIS510 Aivotutkimuksen filosofia (5 op) 
Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee aivotutkimukseen liittyviä tieto-
opillisia, tieteenfilosofisia ja filosofianhistoriallisia ongelmia ja osaa arvioida kriittisesti erilaisia 
ehdotuksia näiden ongelmien ratkaisemiseksi. 
Sisältö: Opiskelija perehtyy kirjallisuuden avulla sekä mahdollisesti järjestettävillä luennoilla 
ja/tai seminaareissa mm. seuraaviin ongelma-alueisiin sekä niitä koskeviin ratkaisuehdotuksiin: 
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Minkälaisille tieto-opillisille ja metodologisille oletuksille aivotutkimus voi perustua? Mitä nykyi-
nen aivotutkimus voi paljastaa ihmismielestä ja sen toiminnasta? Edellyttääkö aivotutkimus mie-
len tai psyyken tutkimista, ja jos edellyttää, niin miten? Miten aivotutkimus voi edistää ihmismie-
len toiminnan ymmärtämistä? Voidaanko aivotutkimuksen tulosten pohjalta tehdä filosofisia joh-
topäätöksiä, ja jos voidaan, niin millaisia? 
Suoritustapa: Luennot ja/tai kirjallisuus. 
Kirjallisuus:  
Artikkelit: 
- LOHMAR, D. (2006). Mirror neurons and phenomenology of intersubjectivity. Doi: 10.1007/s11097-

005-9011-x 
- VARELA, F. J. (1996). Neurophenomenology: A methodological remedy for the hard problem. Doi: ? 
- RATCLIFFE, M. (2007). Phenomenology, neuroscience and intersubjecivity. Doi: 

10.1002/9780470996508.ch23  
- HEINÄMAA, S. (2007). Body. Doi: 10.1002/9780470996508.ch34 
- sekä jompi kumpi seuraavista:  
- THOMPSON, E. (2010). Mind in life: Biology, phenomenology, and the sciences of mind. Cambridge, 

MA: Harvard University Press.  
- VARELA, F., PETITOT, J., PACHOUD, B. & ROY, J.-M. (eds.) (1999). Naturalizing phenomenology: 

Contemporary issues in phenomenology and cognitive science. Stanford, CA: Stanford University Press. 
Arviointiperusteet: Assessment on scale 1–5. 
Vastuulaitos: Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos. 
 
CIPA213 Developmental language related disorders – pathways, comorbidity, risk and resili-
ence factors, neural and genetic basis (2–5 op)  
Learning outcomes: The student will have a comprehensive overall view of the phenotypes of 
language related disorders, understand the basic principles of development of language and relat-
ed skills, understand the underlying risk factors and their accumulation in developmental learn-
ing disorders, have a basic view of different types of training methods for these disorders, and is 
able to evaluate articles/literature on language and reading disorders. 
Contents: The course will incorporate newest relevant research of behavioral, genetic and cogni-
tive neuroscience of language and reading. The topics will include: Specific language impairment 
and dyslexia -phenotypes, characteristics of reading disorders in different languages (orthogra-
phies), development of auditory and speech perception, development of language acquisition and 
reading, genes and language related disorders, neural substrates and neurocognitive risk factors 
explaining language related disorders, and training of language disorders. 
Mode of study: Lectures and assignment. 
Literature: A list of the relevant articles/book chapters related to language disorders and dyslexia 
(some of which available as pdfs for printout) will be provided before the lectures.  
Assessment: To be announced by the course instructor. 
Department: Department of Psychology. 
 
MTEM020 Music therapy in medicine and as rehabilitation I (5 op) 
Learning outcomes: After completing the course, the student is able to: 
- understand possibilities of music therapy within medical contexts and as a form of rehabilita-

tion with different target groups 
- describe central concepts on music induced brain activity and pathological brain functioning as 

related to musical experiences and performance 
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- understand benefits of musical activities and sound vibration as part of treatment and rehabili-

tation. 
Mode of study: Introductions, lectures; literature; demonstrations; assignment. 
Literature:  
 DILEO, C. & BRADT, J. (2005). Medical music therapy: A meta-analysis & agenda for future 

research. Cherry Hill: Jeffrey Books. 
 LEVITIN, D. (2007). This is your brain on music: The science of a human obsession. Atlantic 

Books. 
 BAUMANN, M., HINKELMANN, A., JOCHHEIM, M., MAINKA, S., STRAUB, S. & UNTER-

HARNSCHEIDT, M. (2007): Indications for music therapy in neurological rehabilitation. Berlin: 
DGMT. 

 ALDRIDGE, D. (ed.) (2005). Music therapy and neurological rehabilitation: Performing health. 
London: Jessica Kingsley.  

 Additional literature: to be announced during lectures. 
Assessment: To be announced by the course instructor. 
Department: Department of Music. 
 
ERIS301 Neurokognitiivinen näkökulma tukemiseen oppimisvaikeuksissa (5 op)  
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:  
 tuntee erityisten oppimisvaikeuksien kehityksellisen neurokognitiivisen taustan 
 ymmärtää oppimisvaikeuksien päällekkäistymisen ilmiönä ja sen huomioon ottamisen opetuk-

sessa 
 osaa analysoida opetuksellisia ja kuntoutuksellisia käytäntöjä teoreettisen ja empiirisen tiedon 

valossa 
 osaa analyyttisesti perustellen suunnitella opetuksellisia ja kuntoutuksellisia tukitoimia.  
Sisältö: Erityiset oppimisvaikeudet, lukemisvaikeudet, matematiikan oppimisvaikeudet, komor-
biditeetti, opetus ja opetukselliset interventiot oppimisvaikeuksissa, näyttöön perustuvat tukitoi-
met. 
Suoritustavat: Luennot ja/tai seminaari ja/tai itsenäinen työskentely, oppimistehtävä tai tentti.  
Kirjallisuus:  
- FLETCHER, J. M., LYON, G. R., FUCHS, L. S. & BARNES, M. A. (2007). Learning disabilities: 
From identification to intervention. New York: Guilford. (Teos löytyy myös suomennettuna: 
FLETCHER, J. M., LYON, G. R., FUCHS, L. S. & BARNES, M. A. (2009). Oppimisvaikeudet: tun-
nistamisesta interventioon. Kuopio: Unipress.) 
- Opetusohjelmassa mainittu muu oppimateriaali. 
Arviointiperusteet: Arviointi asteikolla 1-5. 
Vastuulaitos: Kasvatustieteiden laitos 
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