Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto ry
Hallituksen kokous 5/2014
Aika: 23.8.2014 klo 12.15
Paikka: Gastropub Nordic, Otavalankatu 3, Tampere
Paikalla: Annukka Niemelä (pj.), Pia Jussila (siht.), Johanna Kjellman, Assi Peltonen, Lotta
Tuominen, Ville Ritola, Mia Varjus
1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 12.14
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Kohdaksi 16 lisättiin translaki ja kohdaksi 18 NPS. Muilta osin esityslista hyväksyttiin
työjärjestykseksi.
4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lotta Tuominen ja Johanna Kjellman.
5. Ilmoitusasiat
Psykologia 2014 -kongressi järjestettiin Joensuussa 20.-22. elokuuta. Kongressi sujui kaikin puolin
hyvin. Myös opiskelijoita oli paikalla paljon.
Ainejärjestöjen kumppanuusprojektien järjestelyt ovat hyvällä mallilla. Oidipus ja Cortex järjestävät
Sexpon koulutustilaisuuden ja sitsit 27.9. Tampereella. Impuls ja Kompleksi järjestävät 4.10.
koulutustilaisuuden ja kielikylpysitsit.
Kompleksi järjestää yrittäjyysseminaarin 17.10. Seminaariin pyydetään puhujiksi psykologeja, jotka
toimivat toiminimellä tai yrittäjinä. Tapahtuma on tarkoitettu pääasiassa Helsingin ja Uudenmaan
psykologeille ja kompleksilaisille. Jos kuitenkin vapaita paikkoja jää, myös muiden ainejärjestöjen
jäsenet voivat ilmoittautua tapahtumaan.
6. Nettipäätökset
Ei tehtyjä nettipäätöksiä.
7. Talousasiat
Tilin saldo 23.8. oli 4328,75e.
Spolympialaisten kuluja hyväksyttiin korvattavaksi Emma Nevalalle (13,70e) ja Johanna
Kjellmanille (56,49e).
Heinäkuun kokouksen matkakuluja hyväksyttiin korvattavaksi Assi Peltoselle (7e).
8. Projekti harjoittelutukisuosituksista
SPOL on kartoittanut sitä, miten eri yliopistoissa myönnetään harjoittelutukia psykologiharjoittelua
varten. Tähän mennessä on saatu selville, että harjoittelutukeen liittyvät käytännöt vaihtelevat
suuresti eri kaupungeissa. Esimerkiksi osassa kaupungeista harjoitteluun lähtijät saavat tuen
automaattisesti, ja osassa tukea täytyy erikseen hakea. Myös harjoittelutuen rahallinen määrä
vaihtelee kaupungeittain.

Kokouksessa tultiin siihen tulokseen, että vaihtelevat harjoittelutukikäytännöt johtavat epätasaarvoon harjoittelupaikkaa hakevien välillä. Tämä voi näkyä esimerkiksi niin, että työnantajat
suosivat opiskelijoita, jotka saavat suurinta harjoittelutukea. Näin ollen harjoittelutukikäytäntöjä
tukisi yhdenmukaistaa yliopistojen välillä, ja tuki pitäisi taata kaikille opiskelijoille.
SPOL laatii ehdotuksen yhdenmukaisista harjoittelutukikäytännöistä. Ehdotus lähetetään eri
ainejärjestöjen kopo-vastaaville, ja heidän kauttaan edelleen eri yliopistojen koulutuksen
kehittämistyöryhmiin.
9. Koonti harjoittelupaikoista nettisivuille
SPOL kerää koontia paikoista, jossa psykologian opiskelijat ovat tehneet psykologiharjoittelunsa.
Koonnin tarkoituksena on antaa vinkkiä tuleville harjoittelun tekijöille siitä, mistä
harjoittelupaikkaa voisi etsiä. Lista toimii apuna erityisesti niille, jotka aikovat tehdä harjoittelunsa
jossain muualla kuin omalla yliopistopaikkakunnallaan.
SPOL:n nettisivuille tehdään erillinen Harjoittelu-osio. Tähän on tarkoitus liittää muun muassa lista
eri kaupunkien opiskelijoiden harjoittelupaikoista, asiaa harjoitteluun liittyvistä palkka-asioista,
sekä esimerkiksi harjoittelukertomuksia.
Tauko 13.17. Jatkui 13.21.
10. Psykologian aloituspaikkojen kasvu
Psykologian aloituspaikkoja on lisätty tuntuvasti. Aloituspaikkojen lisäys koskee kahta seuraavaa
lukuvuotta (2014-2015 ja 2015-2016), jonka jälkeen aloituspaikkojen määrän tulisi pudota aiempien
lukuvuosien tasolle.
Eri yliopistoissa tulisikin nyt pitää silmällä sitä, että aloituspaikkojen määrä lasketaan takaisin
normaalitasolle kahden lukuvuoden jälkeen. Tärkeintä on taata, että aloituspaikkojen lisäämisestä
huolimatta opetuksen laatu säilyy näiden kahden vuoden aikana vähintään entisellä tasolla.
Vaikutuksia opetukseen tulisikin tarkkailla eri yliopistoissa. Myös aloituspaikkojen lisäämisen
muihin vaikutuksiin, esimerkiksi tuutorointiin tai muihin käytännön asioihin, tulee kiinnittää
huomiota. Jos ainejärjestöissä huomataan ongelmia, jotka liittyvät jollain tavalla aloituspaikkojen
lisäämiseen, siitä olisi hyvä viedä viestiä heti eteenpäin, esimerkiksi SPOL:n tai facebookin
koporyhmän kautta.
11. Oidipus ry:n tukihakemus
Oidipus ry hakee 150 euron suuruista tukea Oidipuksen ja Cortexin yhteiseen tapahtumaan, joka
järjestetään 27.9. Tampereella. Tuki käytettäisiin oidipuslaisten matkakuluihin Tampereelle.
Kokouksessa tultiin siihen tulokseen, että tukea ei myönnetä, sillä SPOL:lla ei ole siihen varaa. Sen
lisäksi pitää pyrkiä tukemaan kaikkia ainejärjestöjä kumppanuustapahtumissaan yhtä paljon.
SPOL ehdottaa kuitenkin, että Cortex ja Oidipus kääntyisivät Pipsy:n ja Pokka:n puoleen, ja
hakisivat sitä kautta sponsorointia tapahtumalleen. Oidipus ja Cortex voivat myös halutessaan hakea
SPOL:n nimellä sponsorointia kumppanuustapahtumille eri tahoilta.
12. SPOL:n kanta SORA-lainsäädäntöön
SPOL aikoo ottaa kantaa sosiaali- ja terveysministeriön valmistelemaan opasluonnokseen SORAlainsäädännön toimeenpanosta (soveltumattomuuteen liittyviä ratkaisuja). Asiasta on käyty
keskustelua etukäteen muun muassa facebookin koporyhmässä, jossa ilmenneet mielipiteet lisätään
SPOL:n lausuntoon.

Kokouksessa pohdittiin lisäksi, että sellaisten tapausten varalle, jossa opiskeluoikeus peruutetaan,
tulisi olla valmis toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelma ohjaisi asiantuntijoita eri
paikkakunnilla ja laitoksissa toimimaan tasavertaisesti. Kokouksessa korostettiin myös opiskelijan
kuulemisen merkitystä hänen terveydentilaansa arvioitaessa. Opiskelijan terveydentilaa arvioitaessa
tulee lisäksi taata tehokas tiedonkulku eri viranomaistahojen välillä.
Kokouksessa pohdittiin jo tutkintoa suorittavien opiskelijoiden lisäksi SORA-aloille hakevien
henkilöiden asemaa terveydentilan arvioinnissa. Toisin kuin tutkintoa suorittava opiskelija, SORAalalle hakeva joutuu itse kustantamaan terveydentilan arviointiin liittyvät toimenpiteet. Tämä on
ongelmallista, sillä esimerkiksi lääkärin lausunnon saaminen voi olla hyvinkin kallista. Toinen
keskustelussa esille noussut ongelma oli se, että lääkärin lausunnon voi antaa kuka vain lääkäri.
Erityisesti mielenterveysongelmia arvioitaessa lääkärin tulisi olla alansa tunteva erikoislääkäri.
SPOL:n kanta SORA-lakiluonnokseen lähetetään opintopsykologityöryhmälle, joka lähettää
edelleen kannanoton sosiaali- ja terveysministeriölle.
13. EFPSA
EFPSA:n uusi jaosto, Social Impact initiative, on koonnut koulutuspaketin (”Mind the Mind”), joka
käsittelee mielenterveysongelmien stigmatisointiin liittyviä ongelmia. Koulutuspakettia voisi
hyödyntää esimerkiksi pitämällä aiheeseen liittyviä koulutuksia yläasteilla ja lukioissa. Myös
PSV:lle välitetään tietoa paketista. Pakettia voisi hyödyntää myös SPOL:n tapahtumissa.
Train the Advanced Trainers -tapahtuma järjestetään Suomessa maaliskuussa 2015. Tapahtuman
suunnittelu on paraikaa käynnissä.
14. Gradukonferenssi ja SPOL-sitsit
Gradukonferenssi ja SPOL-sitsit järjestetään 14.11. Helsingissä. Sitsipaikkaa iltaa varten ei ole vielä
valittu. Muutoin tapahtuman järjestelyt ovat hyvällä mallilla.
Sitseille osallistujilta peritään osallistumismaksu, joka on suuruudeltaan 15-20e. Muutoin
tapahtuma on osallistujille ilmainen.
Gradukonferenssiin on toistaiseksi ilmoittautunut yksi puhuja. Lisää puhujia kaivataan edelleen.
Kaikki gradukonferenssin puhujat päätettiin palkita kunniakirjalla, ja mahdollisesti lahjakortilla.
Lisäksi puhujille korvataan tapahtuman matkakulut ja sitsimaksu.
SPOL:lle on tullut ehdotus oman laulukirjan tekemisestä. Laulukirjan suunnittelijoille on perustettu
oma facebook-ryhmä. Seuraavaksi olisi tarkoitus pohtia sitä, paljonko laulukirjoja painetaan ja mitä
painatus kustantaa. Laulukirjojen painatukseen haetaan sponsorointia eri tahoilta. Toiveena on, että
uutta laulukirjaa voitaisiin käyttää SPOL-sitseillä 14.11.
15. SPOL-seminaari
Seuraava SPOL-seminaari järjestetään Tampereella 24.1. Seminaarin teemaa pohditaan vielä.
Alustavasti teemaksi mietittiin sodan psykologiaa ja/tai kriisipsykologiaa.
16. Translaki
Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee tällä hetkellä lakiluonnosta, jonka mukaan
sukupuolenkorjauksen ehdoista poistettaisiin sterilointi ja lisääntymiskyvyttömyyden
todistamispakko, sekä avioliiton purkupakko. Kokouksessa käytiin keskustelua siitä, mikä on
SPOL:n kanta tähän lakikorjaukseen. Yleinen mielipide hallituksen kesken oli uudistusta kohtaan
myönteinen.

Keskustelua asiasta jatketaan muun muassa facebookin koporyhmässä. Asiasta kiinnostuneiden
kommentteja kerätään yhteen, ja niiden pohjalta laaditaan SPOL:n lausunto, joka lähetetään
sosiaali- ja terveysministeriölle.
17. TtT Finland
Train the Trainers Finland järjestetään 15.-21.12.2014. Psykologien ja psykologian opiskelijoiden
kouluttajaverkosto, Verso, vastaa tapahtuman järjestämisestä.
SPOL mainostaa tapahtumaa eri ainejärjestöissä ja omissa tapahtumissaan.
18. NPS
NPS-konferenssi järjestetään 7.-9.11. Ruotsissa. Lisätietoa tapahtumasta on tulossa pikapuoliin.
Suomesta konferenssiin pääsee todennäköisesti noin kymmenen osallistujaa.
NPS-konferenssi järjestetään mahdollisesti ensi vuonna Suomessa. Suomalaisten psykologian
opiskelijoiden keskuudesta etsitään nyt kiinnostuneita järjestäjiä tapahtumalle.
19. Tulevista kokouksista päättäminen
Seuraava kokous pidetään 21.9. Helsingissä.
20. Muut esille tulevat asiat
SPOL:n jäsenkyselyä aletaan tehdä pikapuoliin.
21. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.47.

_____________________________
puheenjohtaja
Annukka Niemelä

_____________________________
sihteeri
Pia Jussila

_____________________________
pöytäkirjan tarkastaja
Lotta Tuominen

_____________________________
pöytäkirjan tarkastaja
Johanna Kjellman

