
Joka toinen psykologi kohtaa uransa aikana tilanteita,
jossa hänet kutsutaan oikeuteen todistajaksi tai kirjoitta-
maan lausunto oikeusprosessia varten. Harvalla 
kuitenkaan on näihin tilanteisiin liittyvää koulutusta. 
Sovellusalueesta riippuen kyseessä voi olla esim. huoltajuus-
kiista, psyykkisen haitan arvioiminen, lapseen tai aikuiseen 
asiakkaaseen kohdistuneen rikoksen epäily, mielentilatutki-
mukset sekä työkyvyn tai oikeustoimikelpoisuuden arvio.
LÄHDE: Psykologiliiton jäsenistölle suunnattu kyselytutkimus 
oikeuspsykologisesta osaamisesta ja kokemuksista, 
Hirvonen & Asukas, 2018; Liinamaa & Korkea-aho, 2018

     

Psykologi oikeudessa
2.12.2019, Hki

www.hogrefe.fi
Lisätiedot ja ilmoittautuminen:

Koulutuksen järj.:  Oikeuspsykologian & neuropsykologian 
ammatilliset työryhmät ja Hogrefe

Psykologiliiton
jäsenten
ennakkohinta

130 €

Sis. lounas, kahvit
         ja alv 24 %

Ohjelma

9.00–9.30    Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.30–10.15    Psykologiasiantuntijan prosessuaalinen   
          asema
          Mikko Vuorenpää, prosessioikeuden professori 

10.15–11.00  Psykologi oikeussalissa – asianajajan
                              käytännön näkemyksiä
          Riitta Leppiniemi, asianajaja 

11.00–11.15  tauko
11.15–12.15     Psykologi oikeudessa: perhe- ja 
          rikosoikeudelliset asiat
          Julia Korkman, oikeuspsykologian dosentti

12.15–13.15    lounas

13.15–14.15   Psyykkisen haitan arviointi
          Hanna Lahtinen, oikeuspsykologi 

14.15–14.45  kahvitauko
14.45–15.15   Asiantuntijalausunto, neuropsykologin
          näkökulma
          Taina Nybo, neuropsykologi 

15.15–15.45    Neuropsykologisen arvioinnin ongelmat
          monikulttuurisen tutkittavan kohdalla
          Matti Vanhanen, neuropsykologi

15.45–16.15   Juristien kommenttipuheenvuorot
  

Ennakkohinta 130 € (sis. alv 24 %), jos ilmoittaudut viimeistään 21.10.2019
22.10. alkaen hinta on 129,03 € + ALV 24% = 160,00 €

Ilmoittautuminen päättyy 14.11.2019

Joka toinen psykologi kohtaa uransa aikana tilanteita,
jossa hänet kutsutaan oikeuteen todistajaksi tai kirjoitta-
maan lausunto oikeusprosessia varten. Harvalla 
kuitenkaan on näihin tilanteisiin liittyvää koulutusta. 
Sovellusalueesta riippuen kyseessä voi olla esim. huoltajuus-
kiista, psyykkisen haitan arvioiminen, lapseen tai aikuiseen 
asiakkaaseen kohdistuneen rikoksen epäily, mielentilatutki-
mukset sekä työkyvyn tai oikeustoimikelpoisuuden arvio.
LÄHDE: Psykologiliiton jäsenistölle suunnattu kyselytutkimus 
oikeuspsykologisesta osaamisesta ja kokemuksista, 
Hirvonen & Asukas, 2018; Liinamaa & Korkea-aho, 2018

     

Psykologi oikeudessa
2.12.2019, Hki

www.hogrefe.fi
Lisätiedot ja ilmoittautuminen:

Koulutuksen järj.:  Oikeuspsykologian & neuropsykologian 
ammatilliset työryhmät ja Hogrefe

Psykologiliiton
jäsenten
ennakkohinta

130 €

Sis. lounas, kahvit
         ja alv 24 %

Ohjelma

9.00–9.30    Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.30–10.15    Psykologiasiantuntijan prosessuaalinen   
          asema
          Mikko Vuorenpää, prosessioikeuden professori 

10.15–11.00  Psykologi oikeussalissa – asianajajan
                              käytännön näkemyksiä
          Riitta Leppiniemi, asianajaja 

11.00–11.15  tauko
11.15–12.15     Psykologi oikeudessa: perhe- ja 
          rikosoikeudelliset asiat
          Julia Korkman, oikeuspsykologian dosentti

12.15–13.15    lounas

13.15–14.15   Psyykkisen haitan arviointi
          Hanna Lahtinen, oikeuspsykologi 

14.15–14.45  kahvitauko
14.45–15.15   Asiantuntijalausunto, neuropsykologin
          näkökulma
          Taina Nybo, neuropsykologi 

15.15–15.45    Neuropsykologisen arvioinnin ongelmat
          monikulttuurisen tutkittavan kohdalla
          Matti Vanhanen, neuropsykologi

15.45–16.15   Juristien kommenttipuheenvuorot
  

Ennakkohinta 130 € (sis. alv 24 %), jos ilmoittaudut viimeistään 21.10.2019
22.10. alkaen hinta on 129,03 € + ALV 24% = 160,00 €

Ilmoittautuminen päättyy 14.11.2019


