
Kolme tärkeää
opiskelutaitoa

johdantoviikot 2022
opintopsykologi Riikka Suohurme

riikka.suohurme@utu.fi



kuva: Hanna Oksanen

• itsenäisyys, vapaus ja luovuus korostuvat opiskelussa
• kuten myös toiminnanohjaustaidot, itsensä tunteminen ja

vastuu omasta oppimisesta
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yliopistoyhteisöön!



Kolme tärkeää opiskelutaitoa

1. Motivaatio taitona kuva: Hanna Oksanen

2. Tavoitteiden asettaminen
3. Ajankäytön hallinta

Opintopsykologipalvelut ja muu opiskelijoiden tuki
Linkkivinkkejä

Tänään



• motivaatiota voi kehittää, mutta se vaatii harjoittelua kuva: Hanna Oksanen

• motivaatiotaito voidaan jakaa osataitoihin:
• taito kiinnostua opiskeltavista asioista niiden itsensä vuoksi
• taito pitää yllä oppimiselle myönteisiä tunteita
• taito kohdata ja sietää epäonnistumisia
• taito selvitä pettymyksistä
• taito tunnistaa ja tunnustaa oma avuntarve
• taito hakea motivaatiota ylläpitävää palautetta ja ohjausta sekä hyötyä niistä

 minkälaisia tunne-, ajattelu- ja toimintatapoja tunnistat oppimistilanteissa ja miten näitä
tapoja säätelet esim. kohdatessasi haasteita?

Lähde: Kaukiainen, Tuominen, Laitinen, Rantasaari ja Nieminen (2020): ProMot-menetelmä opiskelumotivaation kehittämiseksi, OHO-opas s.75-
83. Saatavilla http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8110-5.

1. Motivaatio taitona



kuva: Hanna Oksanen

• erota lyhyemmän ja pidemmän aikavälin tavoitteet
• selkeytä askel askeleelta: mitä olisi tehtävä saavuttaaksesi tavoitteen
 pilko mahdollisimman pieniin osiin

• huomioi tavoitteiden konkreettisuus, realistisuus, houkuttelevuus,
oman etenemisen seuranta ja tarvittaessa tavoitteiden muokkaus

• priorisoi: mikä vaatii huomiotasi heti, mikä voi odottaa ja mitä ei
kannattaisi tehdä lainkaan

• muista palkita itsesi ja päättää ennalta pienempiä ja isompia
palkitsemistapoja!

2. Tavoitteiden asettaminen



• arjen suunnittelu = opiskelun suunnittelu kuva: Hanna Oksanen

a. mistä arkeni koostuu (opiskelu, harrastukset, sosiaalinen elämä, työt jne.)?
b. minkälaisia ulkopuolelta tulevia aikatauluja on (luennot, tentit, ryhmätyöt jne.)?
c. mitä, milloin, missä ja miten opiskelen itsenäisesti?
d. miten varmistan riittävän vapaa-ajan rentoutuakseni ja palautuakseni?

• sähköinen/paperinen kalenteri vai molemmat?
• älä turhaan kuormita muistia, hyödynnä tehtävälistoja, muistutuksia ja sovelluksia

• suunnittelemalla ja seuraamalla ajankäyttöäsi voit vähentää vitkuttelua ja
mahdollistaa työskentelyrauhan myös yllätysten sattuessa

3. Ajankäytön hallinta



Yhteydenotto sähköpostilla: opintopsykologi@utu.fi
tai soittoaikana keskiviikkoisin klo 14-15
p. 050 5020 749

Sanna Keskitalo, Tiina Tuominen
Saara Laitinen ja Riikka Suohurme

• osa Hyvinvointipalveluiden
yksikköä Arwidssoninkadulla

• Opintopsykologit (utu.fi) +
Facebookissa Turun yliopiston
opintopsykologit

• yksilöllistä ja ryhmämuotoista
ohjausta tutkinto-opiskelijoille

• konsultointi-, koulutus- ja
kehittämistyötä

• verkostotyöskentelyä myös
yliopiston ulkopuolella

Opintopsykologipalvelut



Lähde: https://sites.utu.fi/mielenpaalla/materiaalipankki/



• Opintopsykologit (utu.fi)  Opiskelutaidot-tallenne (opiskelutekniikoista, motivaatiosta, tavoitteiden asettelusta, ajanhallinnasta, aikaansaamisesta ja
stressinhallinnasta)

• Miälecast | Turun yliopisto (utu.fi)  opintopsykologien podcast, jaksojen aiheina mm. vaativuus ja perfektionismi, yksinäisyys sekä opiskelun, perheen ja
työn yhteensovittaminen

• Tukiopiskelijatoiminta | Mielen päällä (utu.fi)  Mielen päällä tukiopiskelijoiden toiminnasta ja mm. yhteydenottolomake

• Opiskelijoiden varhainen tukeminen (utu.fi)  OpintoVartun sivuilla mm. kootusti hyödyllisiä linkkejä eri auttavista tahoista ja tukihenkilöiden yhteystiedot

• Opi elämäntaitoa - Nyyti ry  opiskelijoiden elämään ja hyvinvointiin liittyen tietoa, tukea ja toimintaa, mm. Opiskelijan opas elämäntaidoista

• Työkaluja mielen hyvinvointiin (mielenterveystalo.fi)  omahoito-osioissa lisäksi mm. ahdistuksesta, unettomuudesta ja taloudellisesta ahdingosta

• Sodan uhkaan liittyvän huolen ja epävarmuuden sietäminen (mielenterveystalo.fi)  saatavilla myös useilla eri kielillä!

Linkkivinkkejä



KIITOS!
kysymyksiä/palautetta?
riikka.suohurme@utu.fi


