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Psykologian laitos

§ Tehtävä: tuottaa kansainvälisesti arvostettua,
korkealaatuista opetusta ja tutkimusta

§ Opiskelijamäärältään Suomen suurin
psykologian opetusyksikkö
§ 1/3 kaikkien yksiköiden sisäänotosta
§ Suomessa on kuusi psykologian

opetusyksikköä
§ Kouluttaa 1/3:n vuosittain valmistuvista

psykologeista
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Psykologian laitos ja tutkimus

12.11.2018



JYU. Since 1863.

Tutkimuksen pääsuuntaukset
§ Koko elinajan kattava näkökulma

persoonallisuuden, motivaation ja kielen
kehitykseen

§ Kielen kehityksen, muistin, oppimisen ja
oppimisvaikeuksien hermostollisen
perustan tutkimus

§ Psykoterapian ja terapeuttisten
hoitojärjestelmien tutkimus

§ Työhyvinvoinnin ja -terveyden tutkimus

§ Tutkimusalueet näkyvät opetuksen
sisällöissä
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Psykologian laitoksen
toimintaan kuuluu

§ Aivotutkimuskeskus
§ Psykoterapian opetus- ja tutkimusklinikka
§ Psykoterapeuttikoulutus
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Opiskelijavalinta 2019

§ Valitaan 77 uutta opiskelijaa (ensikertalaiskiintiö 70 %)
§ Hakeminen verkossa: www.opintopolku.fi
§ Hakuaika 20.3.–3.4.2019 (klo 15.00)
§ Kirjallinen valintakoe 7.5.2019 klo 9-13
§ Soveltuvuuskoetta ei ole vuonna 2019
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Opiskelijavalinta 2019

Kaksi valintatapaa

§ Yhteispistemäärä (39 aloituspaikkaa)

§ Valintakoepisteet (38 aloituspaikkaa)
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Opiskelijavalinta 2019
Valintakoe

§ Järjestetään yhteistyössä Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän,
Tampereen ja Turun yliopistojen kesken

§ Hakijan tulee osallistua valintakokeeseen siinä yliopistossa,
jonka hän on asettanut ylimmäksi hakukohteeksi
korkeakoulujen yhteishaussa psykologian
valintakoeyhteistyössä mukana olevien hakukohteiden
joukossa.

§ Voi olla sekä monivalintakysymyksiä että muun tyyppisiä
tehtäviä, enintään 120 p.

§ Koe perustuu materiaaliin, joka julkaistaan 9.4.2019 ja
kokeessa jaettavaan aineistoon.

Todistuspisteet (Vuonna 2006 tai sen jälkeen ylioppilastutkinnon suorittaneet)

§ 5 oppiainetta (äidinkieli, psykologia, matematiikka, yksi
ainereaali ja yksi kieli), enintään 157,9 p.
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Opiskelijavalinta 2018

Haku psykologian kandidaatin ja maisterin tutkintoon

§ Hakijoita 1962
§ Valintakokeessa 1280
§ Valittiin 77
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Psykologian opinnot

§ Tavoite: suoritetaan 5,5 vuodessa
§ Kandidaatin tutkinto (180 op), 3 v
§ Maisterin tutkinto (150 op), 2,5 v

§ Hyvät mahdollisuudet kansainväliseen opiskelijavaihtoon

§ Hyvät työllisyysnäkymät
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Psykologian opinnot
§ Perusopinnot (25 op / 5 x 5 op)

§ Kehityspsykologia
§ Neuropsykologia
§ Persoonallisuuspsykologia
§ Kliininen psykologia
§ Psykologian tutkimusmenetelmät

§ Aineopinnot (vähintään 55 op)
§ Edellisten opintojaksojen syventäminen, lisäksi työ- ja

organisaatiopsykologia (yht. 35 op)
§ Valinnaisia opintoja (esim. orientoiva harjoittelu) (vähintään 10 op)
§ Kandidaatin tutkielma (10 op)
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Psykologian opinnot
§ Syventävät opinnot (vähintään 120 op)

§ Ammatilliset opinnot (vähintään 65 op)

§ Työelämävalmiudet I, II ja III (harjoitteluun valmistavat
opinnot)

§ Työelämävalmiudet IV (harjoittelu, 5 kk / 30 op)
§ Psykoterapia sekä kuntoutus ja ohjaus

§ Teoreettiset opinnot (vähintään 55 op)
§ Syventävät opintojaksot
§ Pro gradu –tutkielma (40 op)
§ Loppukoe
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Muut opinnot
Lisäksi opiskellaan yleisopintoja sekä
sivuaineita oman kiinnostuksen
mukaan kandidaattivaiheessa:

§ Kieli- ja viestintäopintoja
§ Yleisopintoja
§ Tilastotiedettä
§ Vapaasti valittavia opintoja

Maisterivaiheeseen sisältyy 30 op
vapaasti valittavia opintoja, jotka
voivat olla myös psykologian
opintoja
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Psykologian tutkinnot

§ Psykologian tieteenalan koulutus (330 op) johtaa psykologian maisterin
(PsM) tutkintoon

§ Ammattitutkinto: tutkinnon suorittaneet voivat hakea oikeutta harjoittaa
psykologin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä (Laki
terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä 559/1994)

§ Välitutkintona suoritetaan psykologian kandidaatin (PsK) tutkinto (180
op; ei psykologin pätevyyttä)
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Psykologian tutkinnot

§ Mahdollisuus filosofian maisterin (FM) tutkintoon (300 op); esim.
tutkijoiksi haluavat (ei psykologin pätevyyttä)

§ Valmius psykologian jatko-opintoihin:
§ Psykologian tohtori (PsT)
§ Filosofian tohtori (FT)

§ Jatko- ja täydennyskoulutusta työn ohessa
§ Erikoispsykologikoulutus
§ Psykoterapeuttikoulutus
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Psykologian maisterit
toimivat esim.

§ Psykologeina
§ Psykoterapeutteina
§ Tutkijoina
§ Opettajina
§ Konsultteina, kouluttajina, valmentajina
§ Henkilöstöhallinnon tehtävissä
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Psykologien työpaikkoja

§ Terveyskeskus
§ Mielenterveystoimisto
§ Sairaala/poliklinikka
§ Kasvatus- ja perheneuvola
§ Koulutoimi (koulupsykologit,

opettaja)
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§ Työhallinto
§ Yliopisto tai muu oppilaitos
§ Tutkimuslaitos
§ Yksityinen ammatinharjoittaja
§ Yritysten henkilöstöosastot
§ Konsulttiyritykset



Lisätietoja
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opiskelu.jyu.fi/hakijalle
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opiskelu.jyu.fi/fi/hakijapalvelut

www.jyu.fi/psykologia/ opiskelijavalinta-psy@jyu.fi


