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• Avoin yliopisto – löydä oma polkusi
• Opintojen suunnittelu 
• Opitaan yhdessä
• Kirjoittaminen osana opintoja
• Tenttiin lukeminen ja vastaaminen
• Helsingin yliopiston kirjaston palvelut
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OPISKELUTAITOILLAN 
SISÄLTÖ
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OPINTOJEN SUUNNITTELU
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• Mikä kiinnostaa ja miksi ?
• Omat tavoitteet ja sisäinen motivaatio
• Mitä opintoja tarvitsen tavoitteeseeni?
• Mitä opintoja on tarjolla, miten ja koska ?
• Onko opiskelussa aikarajoja tai suorituspaineita ?
• Elämäntilanne
• Aikaisemmat kokemukset opiskelusta
• Opiskelutaidot
• Muuta ?
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MIKÄ VAIKUTTAA OPINTOJEN 
SUUNNITTELUUN JA  AJANKÄYTTÖÖN ?



TUNNE ITSESI OPISKELIJANA
Vahvuuteni
-Miten opin parhaiten?
-Missä olen hyvä?
-Perheen/kavereiden tuki ?
-Muuta ?

Heikkouteni
-Mikä on vaikeaa?
-Mitä voisin parantaa ? 
- Muuta ?

Mahdollisuuteni
-Mitä opiskelu tarjoaa minulle?
-Millaisia mahdollisuuksia minulla 
on?
- Muuta

Uhkani
-Mikä saattaa estää opiskeluani?
-Onko minulla pelkoja opintojen 
suhteen?
- Muuta
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• Minä ajankäyttäjänä ?
• Suunnittelenko ajankäyttöä ?
• Opiskelenko tehokkaasti ?
• Kuinka paljon voin opiskella ?
• Koska opintoja voi suorittaa ?

• Minä lukijana ?
• Millainen lukutekniikkani on ?
• Millaisia muistiinpanoja teen lukiessa?
• Tiedänkö lukunopeuteni ?

• Minä kirjoittajana ?
• Mikä kirjoittamisessa on haastavaa ?
• Miten kirjoitan ?
• Onko kirjoittaminen nopeaa vai

työlästä ?
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TUNNE ITSESI OPISKELIJANA
Lukeminen n. 5-8 sivua/tunti, 
vieraskielisen  tekstin 
lukunopeus hitaampaa.

Kirjoittaminen n. 10 sivua/ 50 
tuntia

Järjestämme mm. nämä 
opiskelutaitoja syventävät 
kurssit: 

Oivaltavan lukemisen kurssi

Taitava kirjoittaja -
verkkokurssi



• Opiskelun voi ajatella ja järjestää projektina
• Paloittele kokonaisuus osatavoitteisiin
• Selkeys ja konkreettisuus
• Sitoutuminen suunnitelmaan
• Anna ajattelulle ja oppimiselle aikaa
• Palkitse itsesi välitavoitteiden saavuttamisesta
• Käytä kalenteria, varaa aikaa opiskeluun
• Muista myös vapaa-aika ja rentoutuminen
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MITEN ASETAT  JA SAAVUTAT 
TAVOITTEITA?
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• Kun kirjaat omia ajatuksiasi ja tavoitteitasi HOPSin muotoon 
ne samalla jäsentyvät ja selkiytyvät.

• Opintojen suunnittelun väline, jonka avulla voit pohtia, miten 
opit ja miksi opiskelet

• Konkreettinen suunnitelma opintojen suorittamisesta ja 
aikataulusta -> kalenteri

• HOPS  voi muuttua opintojen edetessä ja siihen voi tulla 
tarkennuksia.

• Selvitä HOPSia varten mistä saat apua ja tukea tarvittaessa
• http://www.avoin.helsinki.fi/opiskeluntaito/hops.htm
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HENKILÖKOHTAINEN 
OPINTOSUUNNITELMA HOPS



• Varaa  aika ja paikka opiskeluun
• Pidä kiinni aikatauluista, ryhdy toimeen
• Kirjoita ja lue säännöllisesti
• Hae sosiaalista tukea
• Ole aktiivinen - kyseenalaista ja kysy
• Arvioi omaa opiskeluasi ja kehitä sitä
• Anna ja vastaanota palautetta
• Huomioi muut opiskelijat, tee osuutesi ryhmätöistä
• Päivitä tiedonhakutaitojasi, käytä kirjastoa
• Valitse ja rajaa mitä teet
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ANTOISAMPAAN
OPISKELUUN

Opiskelun taito 
verkkosivuillamme on 
hyödyllisiä vinkkejä, 
tallenteita, 
oheismateriaaleja ja 
mm. kielten tukisivut.
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KALENTERIN KÄYTTÖ



•Luentoja ja kuuntelemista
•Suullista ja kirjallista keskustelua
•Esitelmiä ja alustuksia
•Tehtäviä, joissa selvitetään asioita
•Ryhmätöitä ja opintopiirityöskentelyä
•Verkko-opiskeluun osallistumista
•Tenttikirjojen etsimistä ja lukemista
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OPISKELU ON TEKEMISTÄ 
JA AJATTELEMISTA

Opinto-ohjelmassa 
kuvataan 
mahdollisimman 
tarkkaan opintojen 
sisältö ja suoritustapa



Älä jää yksin vaan opiskele yhdessä toisten kanssa
Keskustele, väittele, kysele ja kummastele – yhdessä opit 
paremmin.
Mitä voisit tehdä?
• Juttele vierustoverin kanssa
• Pyydä kahville
• Lähetä sähköpostia
• Tee muistiinpanoja kirjoista ja parantele niitä toisten kanssa
• Perusta opintopiiri tai tenttiinlukupiiri
• Kysy ja keskustele oppimisympäristö Moodlen foorumilla
• Tee treffit kirjastoon
• Perusta facebook-ryhmä
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OPITAAN YHDESSÄ!



•Aikapula => Ajankäyttö 5 op = n. 1 kk työtä
•Epäonnistumisen pelko
•Stressi, tenttijännitys
•Oppimisvaikeudet
•Suunnitelmat voivat osoittautua epärealistisiksi 
•Opinnot eivät vastaa odotuksia
•Työtilanne tai jokin muu elämässä muuttuu
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OPISKELUN HAASTEITA
Voit saada apua 
oppimisvaikeuksiin 
ottamalla yhteyttä 
opintojen ohjaajiin ja 
opettajiin



• Avoimen yliopiston opiskelutaitoihin liittyvät 
kurssit ja Opiskelun taito –sivut, HOPS:
http://www.avoin.helsinki.fi/opiskeluntaito/index.ht
m

• Opiskelutaitoihin liittyvät kurssit:
https://www.avoin.helsinki.fi/opintotarjonta/opiskel
utaidolliset_kurssit.htm

• Tutkintotavoitteinen opintojen suunnittelu 
http://www.avoin.helsinki.fi/opiskelijaksi/tutkintota
voitteinen_opintojen_suunnittelu.htm

9.9.2014 14Avoin yliopisto

VERKOSTA VINKKEJÄ 
OPISKELUTAITOIHIN



Opintopiste (1 op)
• Laskennallinen n. 27 tunnin opiskelutyömäärä n. viikko
• 5 op jakson työmäärä n. 1 kk
• 25 op perusopintojen suorittaminen kestää n. 1 v. 
• 35 op aineopintojen suorittaminen kestää n. 2 – 2 1/2 v.

Opintojakso (kurssi)
• Asiakokonaisuus, muodostuu usein osista
• Luennot tentteineen ja/tai ryhmätyöskentelyä ja/tai  
• kirjatentti

Opintokokonaisuus
• Muodostuu opintojaksoista
• Perusopinnot 25 op
• Aineopinnot 35-41 op
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KESKEISET KÄSITTEET



• Voit suorittaa Avoimessa yliopistossa tutkintoon kuuluvia opintoja 
(pääaine- ja sivuaineopintoja, yleisopintoja sekä kieliopintoja).

• Opiskella voi mm:
• Tulevia pääsykokeita varten
• Avoimen väylästä hakemista varten
• Muita erillisvalintoja tai maisterihakua varten

• Eri koulutusohjelmien tutkintorakenteeseen ja tutkintovaatimuksiin 
voi tutustua tiedekuntien verkkosivuilla:

• http://www.helsinki.fi/opiskelu/tiedekuntien_opiskelusivut.html
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TUTKINTOTAVOITTEINEN 
OPISKELU AVOIMESSA 
YLIOPISTOSSA

Järjestämme 
”Tavoitteena tutkinto” –
illan 13.11. klo. 17-18.30. 
Tilaisuus pidetään 
verkonvälityksellä.



AVOIMEN YLIOPISTON OPINNOT 
VS. TUTKINTORAKENNE (ESIM.)

Opinto-oppaasta 
näkee voiko olla 

25 + 25 op vai ns. 
laajoja sivuaineita 

25 + 35 op

Maisterin tutkinto 120 op

Kandidaatin tutkinto 180 op

Syventävät/pääaine opinnot
• Sisältöopinnot
• Pro Gradu‐tutkielma

ja seminaari 
• Harjoittelu 

Sivuaineopinnot 
ja/tai 
vapaasti valittavat 
opinnot 

Yleisopinnot
• Kieliopinnot
• TVT‐opinnot
• Muita 

tiedekuntakoh
taisia

SivuaineopintojaPerusopinnot
25 op

Aineopinnot
• Avoimessa 

sivuaineen 
mukaiset n. 
35 ‐ 41 op

• yleensä 
tutkinnossa 
55 op 
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AVOIMEN YLIOPISTON OPINNOT

• V. 2013 opintoja tarjottiin 91 oppiaineessa 10 tiedekunnasta. 
• Perusopintokokonaisuuksia oli tarjolla 49 oppiaineessa
• Aineopintokokonaisuuksia oli tarjolla 15 oppiaineessa. 
• Täysin etäopiskeltavia verkko-opintoja järjestettiin 26 

oppiaineessa.

Yleisopinnot
• Kieliopinnot
• TVT‐opinnot
• Muita 

tiedekuntakoh
taisia

Perusopinnot
25 op

Aineopinnot
Avoimessa 
sivuaineen 
mukaiset 
n. 35 ‐ 41 op
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• Hakiessasi yliopistoon tarkista valintaperusteet ja 
hakuohjeet tiedekunnan omasta hakuoppaasta – mitä 
todella kysytään ? 
http://www.helsinki.fi/opiskelijaksi/hakuoppaat.html

• Hakuoppaat julkaistaan verkossa yleensä 
vuodenvaihteessa. 

• Valintatilastoja ja vanhoja valintakoetehtäviä löytyy verkosta 
tiedekuntien valintasivuilta. 

• Verkossa käydään vilkasta keskustelua pääsykokeista
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HAE HELSINGIN YLIOPISTOON 
VALINTAKOKEEN KAUTTA!



Avoimen yliopiston opinnoista on hyötyä!
• Tutustut aineen käsitteisiin, sanastoon ja teorioihin
• Tentissä opit vastaamaan
• Kirjalliset tehtävät opettavat vastaustekniikkaa
• Lisätietoja ja vinkkejä lukemisesta, vastaamisesta, 
esseen teosta ym. löytyy Opiskelun taito -sivuilta: 

http://www.avoin.helsinki.fi/opiskeluntaito/index.htm

9.9.2014 20Avoin yliopisto

KUN VALMISTAUDUT
VALINTAKOKEESEEN



AVOIMEN YLIOPISTON 
VÄYLÄ
Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella voi
hakea tutkinto-opiskelijaksi yliopistoon

Tiedekunnat päättävät itsenäisesti väylän kautta otettavista 
opiskelijoista 
Perussääntöjä (vaihtelevat tiedekunnittain): 

• 25 - 85 op suoritettuna
• Perus- ja (aineopinnot) suoritettuna vähinään hyvin tiedoin 
(3 / 5) haettavassa aineessa

• Mahdollisesti toisessa aineessa perusopinnot
• Mahdollisesti vaaditaan lisäksi yleisopintoja, kuten kieliopintoja

• Hakijoilla ei saa olla voimassaolevaa korkeakoulututkinnon
suoritusoikeutta

• Lisätietoja: http://www.avoin.helsinki.fi/opiskelijaksi/vayla.htm
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• Aiempien opintojen korvaavuuksia voi hakea ja saat päätöksen 
vasta kun olet ilmoittautunut ko. opintojaksolle. Jos korvaavuutta 
ei myönnetä kokonaan, niin sinulle annetaan mahdollisesti 
täydentävä tehtävä tai tentittävä kirja.

• Opinnot vanhenevat pääsääntöisesti 10 vuodessa, jotkut 
yksittäiset jaksot voivat vanheta jo aiemmin

• Suoritettu opintokokonaisuus päivittää perusopinnot
• Yhdelle opintojaksolle kuuluu yleensä yksi tentti ja kaksi 

uusintamahdollisuutta. Jos nämäkään eivät riitä, niin samalle 
opintojaksolle voi ilmoittautua uudelleen. Peruuta 
ilmoittautumisesi opintojaksolle tai tenttiin ajoissa
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KÄYTÄNNÖN NEUVOJA



www.helsinki.fi/avoin

KIRJOITTAMINEN OSANA 
OPINTOJA
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•Ajattelun työkalu ja prosessi
•Kirjallisuuteen perehtymistä
•Kykyä ajatella itsenäisesti ja kriittisesti
•Kykyä muotoilla ajatukset kirjallisesti
•Erilaisten tekstilajien tuntemusta
•Taitoa suunnitella ja aikatauluttaa
•Aloita ajoissa ja varaa aikaa!

MITÄ YLIOPISTOSSA KIRJOITTAMINEN ON? 
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•Perfektionismi
•Epäonnistumisen pelko
•Jännittäminen
•Keskittymisvaikeudet
•Aiemmat huonot kokemukset
•Aloittamisen lykkääminen

TAVALLISIA HAASTEITA
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• Taidot kehittyvät vähitellen ja kirjoittamista voi oppia
• Kirjoittamalla paljon saat rutiinia!
• Opinnoissa saa tehdä virheitä ja oppia niistä
• Mieti, millaisessa ympäristössä keskityt parhaiten
• Kohtaa tilanteesi realistisesti
• Aloittamisen vaikeus on yleistä ja tavallista

RATKAISUJA
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•Älä jää yksin
•Voit olla yhteydessä opettajaan
•Pyydä palautetta kurssikavereilta
•Luetuta tekstiä myös ulkopuolisella

RATKAISUJA
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•Luentomuistiinpanot
•Oppimispäiväkirja
•Referaatti
•Essee
•Oppimispäiväkirja
•Tenttivastaus
•Verkkotehtävät ja verkkokeskustelut

ERILAISET TEKSTILAJIT
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• Tehdään toisesta tekstistä
• Alkuperäistä tekstiä selvästi lyhyempi
• Selostetaan alkuperäisen tekstin keskeiset asiat 
omin sanoin

• Ei tarkoitus esittää omia ajatuksia
• Olennaista osoittaa, että ymmärtää alkuperäisen 
tekstin
→ Hyvä tapa oppia, esimerkiksi valmistautua tenttiin

REFERAATTI ELI TIIVISTELMÄ
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• Essee on kirjoitelma rajatusta aiheesta
• Kirjoitetaan lähdekirjallisuuden pohjalta
• Tärkeää kuvata lähdeteosten teorioita ja käsitteitä 
ajatuksia, myös vertailua ja kritisointia

• Edellyttää omia ajatuksia
• Tärkeää erottaa tekstissä omat ajatukset siitä, mitä 
on luettu kirjoista (lähdeviitteet)

• Tärkeää keskittyä olennaiseen ja pysyä aiheessa

ESSEE
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• Pohjana yleensä luentomuistiinpanot
• Selitetään luentojen olennaiset asiat omin sanoin ja 
kommentoidaan niitä

• Mukana siis omaa pohdintaa, analyysiä ja tulkintaa
• Muoto ja vaatimukset eivät ole vakiintuneita, joten 
pyydä ohjeet opettajalta

• Tehokas työkalu myös oman oppimisen 
reflektointiin

OPPIMISPÄIVÄKIRJA
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• Hirsjärvi, S. & Remes, P. 2009: 
Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi.

• Lonka, I., Lonka, K., Karvonen, P. & Leino, P. 2006: Taitava 
kirjoittaja. Helsinki: Yliopistopaino.

• Kankaanpää, S. (toim.) 2012: Kielitoimiston 
oikeinkirjoitusopas. Helsinki: Kotimaisten kielten 
tutkimuskeskus

• Kielijelppi: http://www.kielijelppi.fi/
• www.kotus.fi = Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 
→ Kielenhuolto‐linkki

APUJA TEKSTIN TEKOON:
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www.helsinki.fi/avoin

TENTTIINVALMISTAUTUMINEN 
JA LUKEMINEN 
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• Koska on seuraava tentti? Milloin pitää ilmoittautua?
• Onko minulla jo tenttikirjat?
• Missä tentti pidetään?
• Tiedänkö millainen tentti on tulossa?
• Millaisen lukusuunnitelman teen?
• Miten työstän tenttimateriaalia?

• Teenkö muistiinpanoja?
• Miten kertaan?

• Miten toimin tenttitilaisuudessa?
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MITEN VALMISTAUDUN 
TENTTIIN?



• Kaikkiin tentteihin ilmoittaudutaan viimeistään 10 päivää 
ennen tenttiä Avoimen yliopiston verkkopalvelun Omat sivut 
–osiossa:
https://www.avoin.helsinki.fi/omat/osallistumiset/index.aspx

• Myöhässä tulleita ilmoittautumisia ei oteta huomioon.

• Tarkista tenttipaikka verkkopalvelusta: 
• http://www.avoin.helsinki.fi/palvelut/tenttipaikat.asp
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TENTTIIN 
ILMOITTAUTUMINEN



• Tenttien arviointi 0-5: 5 (erinomainen), 4 (kiitettävä), 3 
(hyvä), 2 (tyydyttävä), 1 (välttävä), 0 (hylätty) 

• TAI hyväksytty/hylätty

• Tenttivastauksia ei palauteta opiskelijalle, jäävät opettajalle
• Tenttitulosten saaminen kestää yleensä noin 4 viikkoa

• Opintosuoritukset nähtävillä Flammassa (Opintoni-ikkuna) 
(flamma.helsinki.fi -> Opintoni)

• Osasuoritukset Moodlessa tai Omat sivut-palvelussa
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TENTIN ARVIOINTI



• Tekstin ymmärtämistä, tulkintaa, arviointia
• Olennainen osa yliopisto-opiskelua
• Perustaitoja: kyky lukea kirjatekstiä, kuvaa, grafiikkaa, 
ääntä ja näiden yhdistelmiä (kaaviot ja taulukot 
kuvaavat asian ytimen)

• Tärkeää hahmottaa kokonaisuuksia ja keskeisiä 
asioita, löytää asioiden välisiä suhteita

• Osa oppimisprosessia on omaksua ao. tieteenalalle 
ominainen kieli ja käsitteistö 

• Tavoitteena informaatiolukutaidon kehittäminen, 
kyky hankkia, arvioida ja käyttää tietoa
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LUKEMINEN



Varaa aikaa tenttiin valmistautumiseen –
Tee lukusuunnitelma

Lukemisen vaiheet: 
1. Virittäydy, selaa ja silmäile
2. Lue, pohdi ja käsittele
3. Kertaus ja tarkennus

9.9.2014 38Avoin yliopisto

TENTTIIN 
VALMISTAUTUMINEN JA 
LUKEMISEN VAIHEET



Lue takakannen esittelyteksti ja johdanto/esipuhe:
- mitä tekijä on halunnut sanoa, miksi kirja on kirjoitettu

Sisällysluettelon avulla saat nopeasti kokonaiskuvan

Selaa otsikot, johdannot, tiivistelmät, kuvatekstit ja kaaviot

Hahmottele kokonaiskuvaa kirjasta, keskeiset käsitteet ja 
asioiden väliset suhteet
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VIRITTÄYDY, SELAA, 
SILMÄILE



• Lue kirja kunnolla läpi, pyri saamaan kokonaiskuva, laajoja 
kappaleita kerralla

• Tavoitteena saattaa tieto ymmärrettävään muotoon:
• ydinasioiden ja avainsanojen alleviivauksia
• muistiinpanoja, esim. tiivistelmä omin sanoin 
• ajatuskarttoja (mind map)

• Uutta tietoa yhdistellään aiempaan tietoon
• Selvitä epäselvät kohdat/käsitteet
• Mieti esimerkkejä ja tiedon käyttömahdollisuuksia

 tarkista ja tarvittaessa korjaa lukusuunnitelmaasi

9.9.2014 40Avoin yliopisto

LUE, POHDI JA KÄSITTELE



Kertaa sisällysluettelon, avainsanojen ja muistiinpanojen 
avulla

Varaa reilusti aikaa, jos opiskeltavaa tekstiä on paljon

Tenttaa itseäsi, kerro asioista omin sanoin

Asian ”opettaminen” toiselle

Löytyikö tekstistä hankalia kohtia, tarvitsetko vielä lisätietoa?
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KERTAA JA TARKENNA



• Lue ensin läpi kaikki tenttikysymykset ja mahdolliset 
vastausohjeet (joskus voidaan määritellä esim. vastauksen 
pituus tai keskenään vaihtoehtoiset kysymykset)

• Suunnittele ajankäyttö - paljonko aikaa käytettävissä 
kuhunkin vastaukseen

• Kannattaa edetä helpommasta kysymyksestä vaikeampaan, 
vastaa yhteen kysymykseen kerrallaan

• Hahmota ensin ”suttupaperille” ns. vastausrunko 
ydinkohtineen, varaa tähän aikaa

• Lue lopuksi vastauksesi 
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VASTAAMINEN TENTISSÄ



• Vastaa siihen, mitä on kysytty 
• Ei asiavirheitä
• Keskittyy olennaiseen, ei rönsyile tai jaarittele
• Etenee loogisesti: selkeä aloitus, käsittelyosa ja 
lopetus

• Osoittaa, että olet lukenut ja ymmärtänyt tenttikirjan
• Kieleltään ja kirjoitusasultaan sujuva 
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HYVÄ TENTTIVASTAUS



Verkko-opinnoissa tenttiin ja tenttimisen käytäntöihin liittyvät 
ohjeistukset löytyvät kurssialueelta Moodlesta.

Moodlessa kerrotaan mikä oppimateriaali tentitään, millaisia 
tenttikysymykset ovat luonteeltaan, millä kriteereillä tentti 
arvioidaan sekä annetaan vinkkejä tenttiin valmistautumiseen.

Verkkotenttien kysymykset ovat usein soveltavia.

Hyödynnä tekstinkäsittelyohjelmia, käytä suttupaperia.

Valmistaudu myös verkkotenttiin huolella!
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VERKKO-OPINTOJEN 
TENTIT



Tenttijännitys on normaalia
Tenttijännitys on myös voimavara
Huolellinen valmistautuminen auttaa jännitykseen
Keskity opintojakson aikana sisältöön, älä tulevaan tenttiin
Laadi lukusuunnitelma
Ennakoi ja käy mielessäsi tenttitilanne läpi
Tentin aikana keskity omaan suoritukseen, älä hätäile

Tenttijännitys -tallenne: 
http://www.avoin.helsinki.fi/oppimateriaalit/tenttijannitys.htm
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TENTTIJÄNNITYS



AJATUKSIA?
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•Mitä ajatuksia heräsi?

•Haluaisitko kysyä 
jotakin?


