
V IN K IT  TE NT T I IN VA L MI STAU T UM IS EE N J A  
MU IH IN  OP PI MIS EN  TA PO IH IN

U L L A  R I T VA N E N  J A  P Ä I V I  R O S E N I U S



Miten olet aiemmin 
valmistautunut kokeisiin 
tai tentteihin? Juttele 
parisi kanssa ja kerro 1-2 
hyvää käytäntöä.

Millaiset asiat 
tenttimisessä ja 
opintojen 
suorittamisessa sinua nyt 
askarruttavat?



OPPIMISEN TAPOJA YLIOPISTOSSA 
Aiemmissa opinnoissasi olet jo tottunut luentoihin, tehtäviin, kokeisiin ja harjoituksiin. 

Yliopisto-opinnoissa opetus ja 
oppimistapoja on reilusti enemmän ja 
erityisesti kirjallisten töiden osuus on 
suuri. 

Tämä johtuu siitä, että tieteellistä 
keskustelua käydään pitkälti kirjallisten 
tutkimusten ja artikkelien kautta.

Omaa osaamista osoitetaan erilaisilla 
kirjallisilla töillä. 

■ Tentit

■ Oppimistehtävä

■ Lukupiiri

■ Työselostukset, esim. laboratoriotyöstä

■ Referaatti

■ Essee

■ Seminaari ja seminaarityöt

■ Oppimispäiväkirja, luentopäiväkirja

■ Portfolio

■ Opinnäytetyöt: kandi- ja pro gradu -tutkielmat



MITEN OPISKELEN? 
- OPPIMISSTRATEGIAT 

PINTASUUNTAUTUNUT

• Pintatason oppimisessa ominaista on 
yksityiskohtien mieleen painaminen 
lukiessa

• Oppija ei pohdi asian sisältöä, vaan pyrkii 
opettelemaan sisällön ulkoa ja toistamaan 
sen samoin sanoin kuin se on 
oppimateriaalissa esitetty

• Oppija on huolissaan edessä olevasta 
tentistä ja pohtii mahdollisia ”tärppejä”

VAIKUTUS OPPIMISEEN: Pinnallisesti opittu 
unohtuu helpommin, ja vaikeuttaa uuden 
oppimista.  

SYVÄSUUNTAUTUNUT

• Syvätasolla oppimiselle ominaista on, että oppija 
pyrkii luomaan kokonaisuuden opittavasta asiasta 
ja asioiden välisistä suhteista.

• Oppija pyrkii selittämään oppimaansa omin 
sanoin.

• Oppija yrittää ymmärtää mitä tekstillä tai opittavalla 
asialla tarkoitetaan, mikä merkitys asioilla on, 
miten asiat voisi liittää omiin kokemuksiin, miten 
soveltaa jne.  

VAIKUTUS OPPIMISEEN:  Syvällisesti opittu muodostaa 
pysyvämpiä muistiedustuksia. Kokonaisuudet, luokittelut ja 
muodostetut asiayhteydet auttavat mieleen palauttamista ja 
uuden oppimista.



OPISKELUTEKNIIKAT

Hyvän oppimisen 
edellytyksenä ovat erilaiset 
muistiinpanotekniikat: 

• Käsitekartta (mind-map)
• Ranskalaiset viivat
• Marginaalimerkinnät
• Tehostevärien käyttäminen
• Omien muistiinpanojen 

kirjoittaminen 

• Muistiinpanojen tekemisen on todettu johtavan 
parempiin oppimistuloksiin kuin lukemisen ilman 
muistiinpanoja. 

• Muistiinpanotekniikoiden avulla huomio kiinnitetään 
tekstin tai luennon keskeisiin asioihin

• Muistiinpanojen tekeminen edistää tiedon 
aktiivista prosessointia, ns. ”pysyy hereillä ja 
keskittyneenä asiaan” 

• Yliopistossa luentodiat saa yleensä käyttöön ennen 
luentoa tai sen jälkeen (tarkista asia kuitenkin 
opettajalta).

• Älä siis jäljennä dioilta tekstiä luentoa kuunnellessasi, 
vaan keskity opettajan puheeseen ja laadi omat 
muistiinpanot puheen perusteella.



KIRJALLISEN TYÖN LAATIMINEN
• Referaatti: 

– Asiatekstistä laadittu referaatti on selostava tiivistelmä, jonka tulee välittää lähtötekstin keskeiset ajatukset 
referaatin lukijalle oikeina ja täsmällisinä, ilman että lähtötekstin sisältö yhtään muuttuu.

• Essee:

– on vapaamuotoinen kirjoitelma, jossa aihetta pohditaan lähdekirjallisuuteen tukeutuen. Esseessä tärkeää on 
tietojen täsmällisyys ja oikeellisuus sekä lähteiden analyyttinen käsittely, vertailu ja tulkinta.

– Esseen on perustuttava lähdeluettelossa ilmoitettuun kirjallisuuteen, mikä ei kuitenkaan tarkoita teosten 
referointia, vaan tietojen soveltavaa käyttöä. Esseissä pyritään lähteiden vuoropuheluun, jonka lisäksi omat 
näkemykset tuodaan esille perusteluineen. 

– Esseen rakenne koostuu yleensä kolmesta osasta: johdanto, käsittely ja yhteenveto tai johtopäätökset.

• Tyyliltään esseet ja referaatit ovat yleensä suoraa kerrontaa, joten ranskalaiset viivat, yhden virkkeen 
kappaleet, numeroidut otsikot tai sulkeisiin sijoitetut välihuomautukset eivät kuulu asiaan. 

• Jokaisella tieteenalalla on kuitenkin omat käytäntönsä, joten varmista kirjoittamisen ohjeet omasta 
oppiaineestasi. Ole itse aktiivinen, jos opettaja ei hoksaa neuvoa .

• Lähde: http://www.uef.fi/fi/web/aducate/opiskelumuodot-ja-kaytannot



TENTTIIN VALMISTAUTUMINEN –
OSA JOK APÄIVÄISTÄ OPISKELUN ARKEA

• Kertaa luennolla oppimasi asiat jokaisen 
luennon jälkeen

• Arvioi mitä ymmärrät ja mitä et ymmärrä, 
selvitä epäselvät asiat itsenäisesti, juttele 
kavereiden kanssa tai kysy opettajalta

• Valmistaudu luennolle ennakkoon katsomalla 
luentoon liittyvä video, tai lukemalla opettajan 
osoittama oppimateriaali

• Tee oppimistehtävät ja harjoitukset 
opintojakson aikana, tutustu 
opiskelukavereiden tehtäviin, keskustele ja anna 
palautetta, ota opiksesi saamastasi palautteesta.

KUN TENTTIPÄIVÄ LÄHESTYY, 
OLET OPPINUT JO PALJON!

• Kun ryhdyt kertaamaan oppimaasi, tarkista 
opintojakson osaamistavoitteet ja mahdolliset 
arviointikriteerit. Suuntaa opiskelu niissä mainittuihin 
asioihin 

• Lue muistiinpanosi, katso videot, lue oppimateriaali, 
kertaa harjoituksia ja testaa osaamistasi, muodosta 
kokonaisuuksia, joihin kytket yksityiskohdat. 

• Selvitä mitkä ovat pääasiat, ja miten ne liittyvät 
toisiinsa, millaiset ovat syy-seuraus-suhteet, looginen 
eteneminen ja asioiden välinen ajallinen järjestys. Mieti 
perusteluja. Pyri selittämään asioita omin sanoin. 

• Lepää ja kerää voimia, usko itseesi!

ALOITA TENTTIIN 
VALMISTAUTUMINEN HETI 
OPINTOJAKSON ALKAESSA



TENTTIIN VASTAAMINEN
• Lue tarkasti tenttikysymykset ja mieti, mitä kysytään. Jos tehtävässä pyydetään 

vertailemaan, analysoimaan tai pohtimaan, rakenna vastauksesi sen mukaan.

• Suunnittele tenttivastauksesi! Kerää kuhunkin kysymykseen liittyvät asiat 
ranskalaisin viivoin, tai piirrä kuhunkin kysymykseen liittyen käsitekartta, kuva, kaavio 
- mikä itsellesi tuntuu luontevalta. 

• Laske, minkä verran sinulla on keskimäärin aikaa kunkin vastauksen kirjoittamiseen. 

• Etene helpoimmasta kysymyksestä vaikeimpaan.

• Suunnittele jokaisen vastauksen kohdalla, miten ja missä järjestyksessä kerrot asiat.

• Huolehdi, että vastaat kaikkiin kysymyksiin ja tarkista, että mukana on kaikki 
suunnittelemasi asiat.

• Jos joku tuntuu vaikealta kysymykseltä, älä jumiudu. Jätä vaikea kysymys lepäämään, 
se voi kirkastua sillä välin kun kirjoitat muita vastauksia.



ENSIAVUKSI HANKALIIN HETKIIN
• Joskus tenttitilanteessa voi käydä niin, että kysymykset nähtyäsi sinulle ei tule mieleen mitään 

kysymyksiin liittyviä asioita. Muistissasi on kuitenkin kaikki opiskelemasi asiat - ne pitää vain saada 
esiin. Siihen auttaa tenttivastausten suunnittelu.

• Jos et muista jotakin pientä yksityiskohtaa, sen merkitys tuskin on kokonaisuuden kannalta ratkaiseva. 
Isommat asiat löytyvät muistista yleensä keskittymällä ja päättelemällä. 

• Jos aika uhkaa loppua kesken, kirjoita jäljellä oleviin kysymyksiin lyhyesti olennaiset asiat kokonaisin 
lausein.

• Jos väsyttää tai et jaksa keskittyä, pidä pieni tauko.

• Jos et saa tenttiä läpi, koeta selvittää mikä meni vikaan. Opiskelitko säännöllisesti kurssin aikana, vai 
jäikö viimeiseen iltaan? Juttele opiskelukavereiden kanssa, missä he onnistuivat. Jos et pysty itse 
jäljittämään syytä, ota rohkeasti yhteyttä opettajaan.



OPISKELUTAITO –WEBINAARIT

• Verkko-opiskelun abc – miten verkossa opiskellaan? Ti 2.10.2018 klo 17.30-18.30 erikoissuunnittelija Minna Rokkila, Karelia-
amk

– Mihin on hyvä kiinnittää huomiota kun opiskelu tapahtuu verkossa?

• Englanninkielisen tekstin lukeminen – how to survive with English literature? Ti 20.11.2018 klo 17.30-18.30 University
Teacher Bridget Palmer, Turun yliopisto

– Miten englanninkieliseen materiaaliin kannattaa perehtyä? Kerro padletissa minkä englanninkielisen kirjan lukeminen on Sinulle 
tällä hetkellä ajankohtaista? Kirjoista muutamia valitaan yhteiseen tarkasteluun.

• Tiedonhaku – kun google ei riitä: Miten löydän korkeakouluopinnoissa tarvittavat tiedonlähteet? Informaatikko Maarit 
Putous, Itä-Suomen yliopisto. Ti 11.12.2018 klo 17.30-18.30.

– Tiedonhakutaitoja tarvitaan mm. tieteellisessä kirjoittamisessa.

Tenttiin valmistautuminen ja tenttivastaustekniikka.Yliopistonlehtori Tiina Tuijula, Turun yliopisto. 
Ke 17.10.2018 klo 17.30-18.30.

Mieti etukäteen esimerkki omasta hyvästä tenttiin valmistautumistavasta, jonka voisit jakaa muille!

Tieteellisen tekstin ja esseen kirjoittaminen. KM, opinto-ohjaaja Leila Saramäki, Itä-Suomen 
yliopisto. Ti 6.11.2018 klo 17.30-18.30.

Mitä on huomioitava tieteellisen tekstin kirjoittamisessa?

http://www.opiskelutaidot.fi/



AKATEEMISEN OPISKELUN TAIDOT-
KURSSI (1 OP)
• Tarvitsetko tukea opiskelemiseen sekä opintojen suunnitteluun yliopistotaipaleesi alkumetreillä?
• Millaisia opiskelun ja oppimisen tapoja yliopistossa on?
• Mitä yliopistossa opiskeleminen minulta vaatii?
• Entä jos stressaa?
• Millaista tukea voin saada opiskeluun ja opintojen suunnitteluun Itä-Suomen yliopistossa?

– Opintojakson luennot järjestetään iltaisin ja etäyhteyden kautta, lisäksi opiskellaan verkossa. Sinun ei 
tarvitse olla paikan päällä kampuksella osallistuaksesi opintojaksolle. Luentoja voi seurata omalta 
tietokoneelta tai kannettavalta laitteelta. Luentojen lisäksi opintojaksolla opiskellaan verkko-
oppimistehtävien avulla, yhteensä noin 54 tuntia.

– Ilmoittautuminen WebOodissa on käynnissä 22.10 – 26.10.2018.  Opintojakso alkaa 30.10.



LÄHTEET JA 
LISÄTIETOJA

Päivi Muhonen & Helena Puhakka. Opiskelu ja 
tentti. Powerpoint-esitys.

Itä-Suomen yliopisto, Avoin yliopisto. 
http://www.uef.fi/fi/web/aducate/opiskelutekniikat

http://www.uef.fi/fi/web/aducate/opiskelumuodot-
ja-kaytannot

Opiskelutaidot –webinaarit: 
http://www.opiskelutaidot.fi/


