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’Vanhojen’ opiskelijoiden siirtyminen uuteen
koulutukseen Kliinisen terveyspsykologian
erikoisalalla
Perusperiaatteet
Opiskelija voi halutessaan siirtyä vanhasta PsL-muotoisesta koulutuksesta uuteen erikoistumiskoulutukseen.
Tällöin edellytetään, että vanhan koulutuksen puolella on suoritettu valmiiksi ennen siirtymistä:
1. kaikki yhteiset teoreettiset opinnot (TRV1A) yht. 40 op
2. Tutkimusmenetelmäopinnoista vähintään YHT1A Aloitusseminaari (2 op) ja YHT1B Erikoispsykologi
asiantuntijana (2 op)
3. TRV1V Vapaavalintaisista opinnoista vähintään 10 op
Ammatilliset erikoistumisopinnot kootaan kokonaisuudeksi (50 op). Kokonaisuuden suorituspäivämääräksi tulee
se päivämäärä, jolloin opiskelija on suorittanut viimeisen kokonaisuuteen kuuluvan kurssin. Kokonaisuutta
sidottaessa eivät opinnot saa olla yli 10 vuotta vanhoja.
Uuden koulutuksen puolella opintosuoritusoikeus koskee lopputyötä, joka suoritetaan portfoliotyöskentelynä,
johon sisältyy ohjausta seminaareissa (10 op).
Koulutuksen hinta määräytyy lopputyötä ja sen ohjausta koskevasta maksusta (10 x 120 € = 1200 €); se voidaan
maksaa yhdessä tai kahdessa erässä.

Siirtymishakemus

Hakemus uuteen koulutukseen siirtymisestä tehdään Itä-Suomen yliopistossa siirtymishakemusta koskevalla
lomakkeella (https://link.webropolsurveys.com/S/4C1E35E8E0AB88CB). Hakemukseen liitetään hyväksytty
opintojenseurantalomake, josta käyvät ilmi vanhan koulutuksen puolella suoritetut opinnot.
Hakemuksia otetaan vastaan 2.5.–16.5.2018 välisenä aikana; hyväksytyt opiskelijat voivat aloittaa opintonsa
syyslukukaudella 2018.
Seuraava siirtymismahdollisuus on vuonna 2020 jolloin hyväksytyt opiskelijat voivat aloittaa opintonsa ko. vuoden
syksyllä. Vuoden 2020 kevään jälkeen siirtymismahdollisuuksia ei enää järjestetä.
Siirtymisvuoden keväällä erikoispsykologikoulutuksen opettajakunta on käytettävissä aiemmin suoritettujen
opintojen tarkistamiseen. Tarkistuspyynnöstä on oltava yhteydessä opettajiin siirtymisvuonna 1.3–31.3 välisenä
aikana. Opettajakunta antaa päätöksen suoritetuista opinnoista kyseisen siirtymävuoden huhtikuun aikana. Ilman
hyväksyttyä tarkistuspyyntöä siirtoa ei ole mahdollista anoa e-lomakkeen kautta.
Dekaani tekee ehdollisen* päätöksen opiskelijaksi ottamisesta (tai koulutusmuodon vaihtamisesta Itä-Suomen
yliopistossa jo kirjoilla olevien opiskelijoiden kohdalla). Kaikkia hakijoita tiedotetaan tuloksesta sähköpostitse
viimeistään 30.6.2018 mennessä.
Huom.! * Siirtyminen on ehdollinen kunnes opiskelija on luopunut tutkinnonsuoritusoikeudestaan siinä
yliopistossa, johon on ollut kirjoilla PsL-tutkinnon suorittamista varten. Asia tarkistetaan kotiyliopistosta.

Uudessa koulutuksessa suoritettavat opinnot
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Uuden koulutuksen puolella opiskelija tekee lopputyön (portfoliotyöskentely, yht. 10 op) ja osallistuu lopputyön
seminaarityöskentelyyn. Lopputyön tekeminen on mahdollista aloittaa jo ennen virallista siirtymistä uuteen
koulutukseen. Aktiivista ohjausta tähän ei kuitenkaan ole välttämättä saatavilla vielä tässä vaiheessa.
Uuden koulutuksen aikana opiskelija voi vielä kerryttää erikoispsykologikoulutuksessa vaadittavaa työkokemusta
ja työnohjausta (10 op); huom. työnohjausta ei kuitenkaan tarjota yliopiston puolelta vaan se on hankittava
muualta.
Erikoistumisopinnot (TRVE1-8, 40 op) kuitataan suoritetuiksi vanhan koulutuksen opintojen pohjalta (TRV1A, 40
op). Valinnaiset opinnot (TRVV1-4, 10 op) kuitataan suoritetuiksi vanhan koulutuksen opintojen pohjalta (TRV1V).
Portfoliotyöskentelyyn integroidut menetelmäopinnot kuitataan suoritetuksi vanhan koulutuksen
Tutkimusmenetelmäopintojen (TRV2, 15 op) pohjalta portfoliotyöskentelyä lukuunottamatta.
Lopputyön suorittamisen jälkeen opiskelija saa todistuksen erikoistumiskoulutuksesta eikä siis suorita
vanhamuotoista PsL-tutkintoa.

