
Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto ry
Hallituksen kokous 4/2014
Aika: 10.5.2014 klo 12.00
Paikka: Leppäsuonkatu 11 A, Helsinki

Paikalla: Annukka Niemelä (pj.), Pia Jussila (siht.), Johanna Kjellman, Roosa Hämäläinen, Lotta 
Tuominen, Assi Peltonen, Hanna Leinonen, Arimo Kerkelä, Mia Varjus, Emma Nevala, Tuuli 
Turunen

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 12.06.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
SPOL:n osallistuminen Right to Research Coalitioniin lisättiin kohdaksi 11. Muilta osin esityslista 
hyväksyttiin työjärjestykseksi.

4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lotta Tuominen ja Emma Nevala.

5. Ilmoitusasiat
Psykologiliitossa on käyty keskustelua psykologian oppiaineen sisäänottomäärien lisäämisestä. 
Lisäksi liitossa on kehitteillä sähköinen hakusysteemi hyviin psykologin hoitokäytäntöihin liittyen. 
Tästä saadaan lisää tietoa kun asia etenee.

Nettisivuille kirjoitetaan kuvaus kaikista SPOL:n pesteistä. Näistä kuvauksista tulisi käydä ilmi, 
mitä mikäkin pesti pitää sisällään. Lisäksi nettisivujen päivittämistä jatketaan.

Psykonetin yleiskokous järjestetään 20.-21.10. Tampereella.

SPOL kartoittaa yhteistyömahdollisuuksia lääketieteen opiskelijoiden kanssa. Yhteistyön 
tarkoituksena olisi esimerkiksi järjestää yhteisiä tapahtumia psykologian ja lääketieteen 
opiskelijoille. Pyritään luomaan suhteita myös muihin opiskelijajärjestöihin.

6. Talousasiat
Tilin saldo 10.5. oli 7916,56e.

Huhtikuun kokouksen (3/2014) matkakuluja hyväksyttiin korvattavaksi Emma Nevalalle (45e), Pia 
Jussilalle (40e) ja Mia Varjukselle (47,60e).

Jyväskylän maaliskuisen ainejärjestötapaamisen matkakuluja hyväksyttiin korvattavaksi Gabrielle 
Lindholmille (60,77e).

Pia Jussilalle hyväksyttiin korvattavaksi tulostuskiintiötä (5,30e) ja Kosmospoliitin kuluja 
(kirjekuoria, 12,50e).

Lisäksi Riihimäen perehdytysviikonlopun matkakuluja hyväksyttiin korvattavaksi Johanna 
Kjellmanille (47,85e), Matilda Derefalkille (38,87e) ja Anne Immoselle (38,50e). Lisäksi Anne 
Immoselle hyväksyttiin korvattavaksi Riihimäen perehdytysviikonlopun kuluja (21,25e).



SPOL ryhtyy kartoittamaan lisää sponsoreita kesän aikana. Kokouksessa keskusteltiin siitä, 
millaisia tahoja SPOL haluaa sponsoreiksi. Keskusteltiin muun muassa siitä, tulisiko sponsoroivien 
yritysten olla jollain tavalla alaamme liittyviä, vai kelpaavatko kaikenlaiset tahot sponsoreiksi. 
Tultiin siihen tulokseen, että muutkin kuin oman alamme yritykset käyvät, kunhan yhteistyötaho 
sopii SPOL:n arvoihin. SPOL pyrkii siis etsimään monipuolisesti erilaisia tahoja sponsoreiksi. 

7. SPOLympialaiset 
a. budjetti
SPOLympialaisiin on budjetoitu alunperin 1500e. Budjetista päätettiin siirtää 300e Graduseminaarin
budjettiin, jolloin lopulliseksi budjetiksi jää 1200e.

b. järjestelyt
Fobia ja Impuls alkavat järjestää tapahtumaa yhteistyönä. Fobian ja Impulsin jäsenistöä värvätään 
mukaan järjestämään tapahtumaa.

8. Graduseminaari
Graduseminaaria varten ei saada tilaa lauantaiksi, joten tila tapahtumaa varten on alustavasti varattu
perjantaiksi 14.11.. Tilavuokra on alustavasti 700e. 
Jatkopaikan varaamisen kanssa on hieman ongelmia. Jatkopaikkaa yritetään etsiä useista kohteista, 
myös erilaisista baareista.
Budjettia pyritään nostamaan 1500 euroon (tällä hetkellä 1300e).
Tapahtumaa on kaavailtu alkavaksi kello 12.
Kompleksin jäsenistöä rekrytoidaan parhaillaan järjestäjiksi.

9. Psykologian aloituspaikkojen lisääminen
Kokouksessa keskusteltiin Opetus- ja kulttuuriministeriön parhaillaan käynnissä olevasta 
hankkeesta, jolla pyritään saamaan lisää aloituspaikkoja tietyille korkeakoulualoille. Kyseessä on 
väliaikainen sisäänottomäärien nosto (2014 ja 2015), ja hankkeen yhteydessä myös psykologian 
sisäänottomääriä on tarkoitus kasvattaa huomattavasti. Yliopistot saavat noston myötä rahoitusta 
6000e/uusi paikka.

Kokouksessa käytiin keskustelua tämän hankkeen varjopuolista. Aloituspaikkojen korotus johtaa 
väistämättä siihen, että vuosittain eläkkeelle jää huomattavasti vähemmän psykologeja kuin mitä 
yliopistoista valmistuu. Tämä lisää työttömien määrää valmistuvien psykologien keskuudessa. 
Suurta huolta herätti myös se, miten opiskelijamäärän lisääntyminen vaikuttaa opetuksen tasoon. 
Ryhmäkokojen kasvaessa pienryhmäopetuksen laatu saattaa kärsiä. Huolta herätti myös se, riittääkö
opiskelijamäärän nostosta saatava rahoitus uusien opettajien palkkaamiseen.

Aihe on herättänyt paljon keskustelua eri ainejärjestöissä. Yleinen kanta ainejärjestöissä, SPOL:ssa 
ja muissa psykologian alan järjestöissä on nostoa vastaan.

10. EFPSA
Romanian kongressi sujui hyvin: tieteellinen ohjelma oli pääasiassa hyvin onnistunut.

Kongressin yhteydessä käytiin keskustelua erilaisista vaihtoviikkomahdollisuuksista. Esimerkiksi 
Kompleksi voisi järjestää yhdessä jonkun muun ainejärjestön kanssa kahdenvälisen vaihtoprojektin 
jonkin Euroopan maan psykologian opiskelijoiden kanssa. Tämän suunnittelemista jatketaan.

ESS:n hakuaika on käynnissä 16.5. asti. ESS:ssa on tarkoituksena toteuttaa tutkimusprojekti, jonka 
tulokset julkaistaan JEPS:ssa.

Syksyllä järjestetään uusi Train the Trainers -koulutus Sloveniassa. Haku tähän alkaa kesällä, ja itse 



koulutus toetutetaan elokuussa. Myös Train the Trainers Finland on tulossa lähiaikoina.

EFPSA:ssa on lisäksi suunnitteilla tapaaminen, johon kaikkien Euroopan psykologian 
opiskelijaliittojen puheenjohtajat toivotetaan tervetulleiksi. 

EBMR-tapaaminen järjestetään 19.-26.10. Serbiassa.

Vuoden 2015 EFPSA-kongressi järjestetään Prahassa, jolloin kongressin teemana on seksuaalisuus. 
Vuoden 2016 kongressi järjestetään Portugalissa.

SPOL hakee NPS-konferenssia järjestettäväkseen vuodelle 2015. 

11. SPOL:n osallistuminen Right to Research Coalitioniin
Right to Research Coalitionin tavoitteena on taata pääsy tieteellisiin julkaisuihin myös opiskelujen 
jälkeen. Lukuoikeus on tällä hetkellä paikoitellen kallista. Pyrkimyksenä on, että tiedon saanti olisi 
ilmaista. Kyseessä on maailmanlaajuinen projekti, jota eri opiskelijajärjestöt vievät eteenpäin.

Päätettiin, että SPOL osallistuu Right to Research Coalitioniin.

12. Selvitys harjoittelutukien myöntämisestä
Selvitystä harjoittelutukien myöntämisestä on alettu tehdä. Tähän mennessä on selvinnyt, että sekä 
harjoittelutuen rahallinen määrä että tuen määräytymisperusteet vaihtelevat eri yliopistoissa. Myös 
se vaihtelee, kuinka monelle harjoittelutukea myönnetään.

Selvityksestä tehdään yhteenveto, joka julkaistaan kaikkien nähtäväksi esimerkiksi SPOL:n 
nettisivuilla. Yhteenvetoa on tärkeä muistaa päivittää säännöllisesti, sillä käytännöt eri yliopistoissa 
muuttuvat ajan myötä.

Lisäksi selvityksen pohjalta tehdään suositus siitä, mikä olisi tasa-arvoisin käytäntö harjoittelutukiin
liittyen. Myös suositus julkaistaan nettisivuilla, ja sen avulla käytäntöjä voidaan kehittää tasa-
arvoisemmiksi eri yliopistoissa.

13. Kuulumiset
Kaikilla ainejärjestöillä on ollut aktiivinen ja tapahtumantäyteinen kevät. Tapahtumissa on ollut 
hyvin osallistujia, ja tapahtumat ovat olleet monipuolisia.

14. META
Hallituksen kesken on ollut jo aiemmin keskustelua SPOL:n ”kuuman linjan” perustamisesta. 
Ideana tässä on se, että kaikki voivat lähettää SPOL:lle kysymyksiä, joihin hallitus yhdessä vastaa. 
Alkuperäiset kysymykset julkaistaan anonyymisti vastauksineen facebookissa.

15. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.10

_____________________________ _____________________________
puheenjohtaja sihteeri
Annukka Niemelä Pia Jussila

_____________________________ _____________________________
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja
Lotta Tuominen Emma Nevala


