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Oulun yliopisto2

.. Ja siitä se ajatus
sitten lähti..

Opiskelun merkitys
Opiskelutaidot



Oulun yliopisto

‒ Mikä on yksilöllinen opintopolku
yliopisto-opiskelijalle? Voiko sellaista
olla?

‒ Yliopisto-opiskelijan aikarajat
- Rajattu opiskeluaika 5 v. + 2 v.
- Opintotukiraamit
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Mitä me tavoitellaan?

Miten ne saavutetaan?



Oulun yliopisto

‒ Opiskelutaidot  vrt. työelämätaidot!
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Oulun yliopisto

‒ Tärkeimpiä työelämätaitoja esim. TEK:n
valmistuneiden palautekyselyn (2015)
mukaan:

1. Ongelmanratkaisutaidot
2. Oman osaamisen kehittämisasenne
3. Ajanhallinta- ja tehtävien priorisointiosaaminen

4. Suullinen viestintä
5. Ryhmätyötaidot
6. Sosiaaliset taidot
7. Tiedonhakutaidot
8. Projektinhallintataidot
9. Itseluottamus
10. Analyyttisyys
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2016



Oulun yliopisto

‒ Pedagoginen toiminta, uudenlaisia
oppimisympäristöjä
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Oulun yliopisto

Ohjaus ja tuki yliopistoissa

Ensimmäinen opiskeluvuosi
ratkaisevin (FYE)

- Omaopettajatoiminta (opettajatuutori)
- Opiskelijatuutori (pienryhmäohjaaja)

- Tutkinto-ohjelman koulutussuunnittelija
- Opiskelu- ja uraohjaus
- Opintopsykologi
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Oulun yliopisto

‒ Sujuvan jälkeen työ jatkuu..

‒ OKM:n rahoittama OHO! –kärkihanke

‒ Tutkimusperustaisuus kehittämistyössä!
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OHO! Opiskelukyvyn, hyvinvoinnin ja
osallisuuden edistäminen korkeakouluissa

(OKM:n kärkihanke 2017 – 2019)

Kaisa Karhu, Oulun yliopisto



Oulun yliopisto

Tavoitteet
Hankkeessa edistetään opiskelijan hyvinvointia,
opiskelukykyä ja esteettömyyttä seuraavasti:

‒ kehitetään opiskelijalähtöisiä pedagogisia
malleja tukemaan opintojen edistymistä

‒ kehitetään opettajien ohjausosaamista sekä
saavutettavuutta ja osallisuutta tukevaa
pedagogista osaamista

‒ luodaan kaikille korkeakouluille soveltuvia
toimintatapoja ja -malleja opiskelijoiden
tukeen ja ohjaukseen
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Oulun yliopisto

Työpaketit 1. Opiskelijan akateeminen ja sosiaalinen
kiinnittyminen korkeakouluyhteistöön

2. Yhteisöllinen pedagogiikka,
opiskelutaidot ja opiskelun taitokartta

3. Opiskelijoiden moninaisuus ja
henkilöstön osaamisen vahvistaminen
(esteettömyys)
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Oulun yliopisto

1. Opiskelijan
akateeminen ja
sosiaalinen
kiinnittyminen
korkeakoulu-
yhteistöön

Oulun yo - vetovastuu
Itä-Suomen yo
Lappeenrannan yo
Lapin yo

‒ Tarkoitus tukea FYE-prosessia,
auttaa opiskelija hyvään alkuun
Ohjausosaamisen kehittäminen

1. Vertaisohjauksen, opiskelijatuutoroinnin
kehittäminen

2. Omaopettajajien/ opettajatuutoreiden
ohjausosaamisen ja –työkalujen kehittäminen
(myös työelämä- ja uraohjausosaaminen)

à Yhteenkuuluvuuden ja osallisuuden kokemuksien
vahvistaminen

à Akateemisten opiskelutaitojen kehittäminen,
opiskelukyvyn vahvistaminen

à Opintojen edistymisen vahvistaminen
à Opiskelijan ammatillisen kasvun tukeminen,

työelämävalmiuksien vahvistaminen (osaamisen
tunnistaminen)

à Opiskelijalähtöisyys
à Kerätä tutkimustietoa kehittämistyön tueksi
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Oulun yliopisto

Mallien ja työkalujen kehittäminen

- Koulutuksen kehittäminen: prot:t, omaopettaja
à Ohjausosaamisen kehittäminen
- Työvälineitä ja sisältöjä ohjaukseen
- Digitalisointi – verkkomateriaalien tuottaminen
- Hyödynnetään muiden työpakettien suosituksia,

tutkimustuloksia, yms. mallien rakentamisessa
(osallistava pedagogiikka ohjauksessa,
esteettömyys, opiskelukyky ja opiskelutaidot,
yms.)

- Omaopettaja- ja pro-toiminnan sisältöihin
liittyvät suositukset

èTHE FINFYE –malli
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Oulun yliopisto

Opiskelijoiden
ohjaustarpeet

‒ Mihin opiskelijat tarvitsevat ohjausta
(Omaopettajakysely 2015; ohjaustilastot)

• Opintojen suunnitteluun
• Opiskelukäytäntöihin
• Ongelmatilanteiden selvittämiseen
• Työelämäkysymyksiin

à HOPSin laatimiseen, sivuainevalinnat
à Ajanhallintaan – kalenterointi
à Stressin hallinta
à Työelämä- ja urasuunnittelu
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Oulun yliopisto

Opintoihin/ opiskeluun kiinnittymiseen
vaikuttavat tekijät!
- Tulevaisuusorientaatio, työelämänäkymät

- Opetukseen ja opiskeluympäristö, opiskeluun
osallistuminen, vuorovaikutus vertaisten ja opettajien
kanssa

- Opiskelijan omat opiskeluun käyttämät aikaresurssit, sekä
yksilöllinen suhde korkeakouluopintoihin, opiskelun
merkitys

Tinto: Opintoihin kiinnittyminen tapahtuu pääasiassa
opetustilanteissa, opettajan kiinnostus opiskelijoita kohtaa on
myös merkittävä
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