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Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto ry:n kannanotto Oulun 

yliopiston psykologian opiskelijoiden tasavertaisesta 

opiskeluoikeudesta opettajan pedagogisiin opintoihin 

 

Psykologian opiskelijoiden keskuudessa on herännyt huoli Oulun yliopiston psykologian 

opiskelijoiden oikeuksista suorittaa sekä opettajan pedagogiset opinnot (60 op) että psykologian 

maisteriopinnot. 

Opettajan pedagogisten opintojen suorittaminen on ainoa tapa pätevöityä Suomessa 

aineenopettajaksi (Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 1998/986 § 5), ja 

nämä opinnot voidaan suorittaa tällä hetkellä jokaisessa psykologiaa opettavassa yliopistossa. Tämä 

mahdollistaa psykologian opiskelijoiden pätevöitymisen opintojen aikana sekä psykologian 

maisteriksi (PsM) että psykologian aineenopettajaksi. Oulun yliopiston kasvatustieteiden ja 

psykologian tiedekunta on kuitenkin päättänyt evätä Oulun yliopiston psykologian opiskelijoilta 

tämän mahdollisuuden, ja vaatii sen sijaan heitä valitsemaan psykologian maisterin sijaan 

koulutuspolukseen filosofian maisterin (FM), jotta heille voidaan myöntää opettajan pedagogisten 

opintojen opinto-oikeus (liite 1). FM-nimikkeellä valmistuva opiskelija ei pysty pätevöitymään 

psykologiksi, joten Oulun yliopiston opiskelijoiden on täten valittava psykologin ja aineenopettajan 

pätevyyksien väliltä. 

Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto ry vastustaa Oulun yliopiston kasvatustieteiden ja 

psykologian tiedekunnan tekemää päätöstä, ja vaatii tämän pyörtämistä välittömästi. Oulun 

yliopiston tulee mahdollistaa pedagogisten opintojen suorittaminen myös psykologian maisteriksi 

valmistuville opiskelijoille. 

 

Perustelemme kantaamme seuraavasti: 

Opettajan pedagogisten opintojen suoritusoikeuden eväämisellä psykologian maisteriksi 

pätevöityviltä ei ole olemassa pätevää syytä. Oulun yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian 

tiedekunta on perustellut päätöstään sillä, että opettajan pedagogiset opinnot eivät mahdu 

psykologian kandi- ja maisterintutkintoon kuuluviin 330 opintopisteeseen. Tämä perustelu on 



kuitenkin tällaisenaan riittämätön, sillä vastaavanlaista käytäntöä ei esiinny muissa psykologian 

opetusta tarjoavissa yliopistoissa; muissa Suomen yliopistoissa on mahdollista suorittaa sekä PsM-

tutkinto että opettajan pedagogiset opinnot. Täten kyseinen päätös asettaa psykologian opiskelijat 

valtakunnallisesti keskenään eriarvoiseen asemaan.  

Akateeminen vapaus määritellään ”opiskelijoiden ja opettajien vapautena opettaa, opiskella ja etsiä 

tietoa ilman lain, institutionaalisen säätelyn tai julkisen paineen aiheuttamaa kohtuutonta häirintää 

tai estämistä” (Encyclopedia Britannica, 2020). Oulun yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian 

tiedekunnan päätös on määritelmään kuuluvaa estämistä, ja rikkoo siis räikeästi opiskelijoiden 

akateemista vapautta. Tieteenfilosofi Ilkka Niiniluodon (2009) mukaan ”akateeminen vapaus on 

yliopistojen ja niissä toimivien tutkija-opettajien ja opiskelijoiden keskeinen perusoikeus”, joten 

kyseisen päätöksen voidaan tulkita loukkaavan Oulun yliopiston psykologian opiskelijoiden 

keskeisiä perusoikeuksia. 

Kyseessä oleva päätös on lisäksi ristiriidassa Oulun yliopiston omien arvojen kanssa. Esimerkiksi 

arvossa ”Kannamme vastuuta” sanotaan: ”Opiskelijamme saavat laadukkaan, tulevaisuuden 

työelämään valmentavan sekä sivistystä rakentavan koulutuksen ilmapiirissä, joka kannustaa 

jokaista opiskelijaa saavuttamaan oman täyden akateemisen potentiaalinsa. -- Kohtelemme ihmisiä 

yhdenvertaisesti ja tuemme yhteisömme jäsenten hyvinvointia” (Oulun yliopisto, n.d.). Tämä arvo 

ei toteudu, sillä päätös asettaa psykologian opiskelijat epätasa-arvoiseen asemaan sekä evää heiltä 

mahdollisuuksia tulevaisuuden työelämään liittyen estäen täyden akateemisen potentiaalin 

saavuttamisen. 

Haluamme tämän lisäksi painottaa, että psykologian maistereilla on filosofian maistereihin 

verrattuna uniikkia kliinistä osaamista, joka on arvokas lisä psykologian oppiaineen pedagogiikkaan 

ja ainedidaktiikkaan. Kliininen osaaminen on Lukion opetussuunnitelman perusteissa (2019) osana 

esimerkiksi PS03-ja PS04-moduulien sisältöjä. Näiden asioiden käsittelyssä psykologian maisterin 

hallitsema kliininen konkretiatieto tarjoaa myös opiskelijalle monipuolisempaa opetusta. On myös 

huomattava, että Suomessa suoritettu PsM-tutkinto mahdollistaa Valviran suojaaman psykologin 

ammattinimikkeen käytön sekä suojattujen psykologin tehtävien suorittamisen. Ei ole millään 

tavalla mielekästä, että opiskellessaan psykologian pääainetta opiskelijan pitäisi luopua tästä 

suojatun ammattinimikkeen mahdollisuudesta, jos hän mielii hyödyntää psykologista osaamistaan 

paitsi kliinisissä psykologin tehtävissä niin myös opetustyössä. 

Edellä mainittujen seikkojen lisäksi kyseessä oleva päätös rikkoo Suomen Psykologian Opiskelijain 

Liiton virallisista arvoista kahta, yhdenvertaisuuden ja opiskelijoiden edun arvoa. Näillä perusteilla 



toteamme tilanteen olevan täysin hyväksymätön ja vaadimme, että Oulun yliopiston 

kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta kantaa vastuunsa, pyörtää tekemänsä päätöksen ja sallii 

psykologian opiskelijoiden suorittavan sekä psykologian maisterin tutkinnon että opettajan 

pedagogiset opinnot. 
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Liitteet: 

Liite 1: Päätös psykologian aineenopettajan kelpoisuudesta, Oulun yliopisto, 8.9.2022: 

 



 



 

 

 


