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Opiskelu kykysu ositu kset
• laad ittu opiskelu kykyä ed istävässä Kyky-hankkeessa 20092010 (OKM rahoitti)
• peru stu vat jo olem assa olevaan toim intaan ja hyviksi
tod ettu ihin käytäntöihin
• kohd istu vat keskeisiin opiskelu kykyyn ja opintojen
etenem iseen vaiku ttaviin tekijöihin (esim . motivaatio ja
opiskelu taid ot)
• su ositu sten avu lla korkeakou luyhteisöt pystyvät arvioim aan
ja kehittämään opiskelu kykyyn liittyvää toimintaansa
– soveltu vat eri korkeakou luyhteisöille, ku ten laitoksille,
tu ki- ja ohjau spalvelu ille sekä opiskelijajärjestöille
• Kykysu ositu kset (Opiskelu kykyä ja yhteisöllisyyttä -raportti),
hyvät käytännöt ja lisätietoa osoitteesta:
http:/ / w w w .syl.fi/ m ateriaalit/ opiskelu kyky/

1 Opiskelukyvyn edistäminen on suunnitelmallista ja
organisoitua koko yliopistossa ja sen kaikissa yhteisöissä

• Opiskelukyvyn edistämiseen sitoudutaan yliopistossa ja sen
yhteisöissä
• Opiskelukyvyn edistämiselle on rakenteita, jotka tekevät siitä
suunnitelmallista ja luontevasti yhteisön toimintaan kuuluvaa
• Opiskelukyvyn edistämisessä hyödynnetään erilaisia
toimintatapoja
Kuvat: Kristiina Janhunen

2 Opiskelutaitojen ja opiskelukunnon
edistäminen kuuluu opintoihin
• Opiskelutaitoja edistävät
opinnot
– oppim istaid ot, esim .
oppim isstrategiat ja
oppim istyylit
– akateem iset taid ot , esim.
kriittinen ajattelu
• Opiskelukunnon eli fyysisen
ja psyykkisen jaksamisen
edistäminen opinnoissa
– opiskelu ku ntoa ed istävät
tied ot ja taid ot
– korkeakou luliikunta

3 Opiskelu on esteetöntä ja opiskelijoiden
erilaiset tarpeet huomioivaa

• Huomioidaan esteettömyys laajasti
– opiskelijoid en erilaiset om inaisu u d et, tarpeet ja tilanteet
– hu om ioid aan, että yhteisössä ei syrjitä tai kiu sata
• Lisätään ymmärrystä ja osaamista esteettömyydestä
• Edistetään esteettömyyttä järjestelmällisesti

4 Opiskelijoita arvostetaan, kannustetaan aktiivisuuteen ja
heidän vaikutusmahdollisuuksiaan edistetään

• Edistetään opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia
– esim . opiskelijapalautetta kerätään ja hyöd ynnetään
• Kannustetaan opiskelijatoimintaan ja palkitaan siihen
osallistumisesta
• Käytetään osallistavia ja aktivoivia opiskelukäytäntöjä

5 Tukea, ohjausta ja kannustusta
annetaan koko opintopolun ajan
• Tuki, ohjaus ja kannustaminen kuuluvat opintoihin
• Huomioidaan tuen ja ohjauksen muoto sekä laatu
– ohjau s ja tu ki on vu orovaikutteista ja reflektoivaa
• Kannustetaan ja palkitaan opiskelijoita
– esim . lisätään tietoisu u tta omasta oppimisesta ja
kehittym isestä

6 Työelämävalmiuksien ja työelämään
siirtymisen edistäminen kuuluu opintoihin

• Työelämävalmiuksien ja työelämään
siirtymisen edistäminen kuuluu
opintoihin
• Lisätään teoreettisen tiedon ja käytännön valmiuksien vuorovaikutusta
– esim . hyöd ynnetään työharjoittelu a
m onipu olisesti
• Tarjotaan opiskelijoille työkokemusta ja
työtodistuksia

7 Yhteisöllisyydellä edistetään koko yhteisön hyvinvointia
- opiskelijoiden opiskelukykyä ja henkilöstön työkykyä

• Yhteisöllisyydelle luodaan edellytyksiä
• Yhteisöllisyyttä edistetään suunnitelmallisesti
• Edistetään henkilöstön työkykyä
- arvostetaan ja kehitetään henkilöstön yliopistoped agogista
osaam ista
- ed istetään henkilöstön jaksam ista

Kuinka edistämme opiskelukykyä?
• Mikä on opiskelukyvyn tilanne opiskelijoilla ja opiskelukyvyn
edistämisen tilanne opiskeluyhteisössämme?
– heikkou d et ja vahvu ud et
– apu na voi käyttää kyky-mallia ja opiskelu kykysuosituksia
• Mitkä ovat yhteisömme tarpeet opiskelukyvyn edistämiselle?
– priorisoid aan ja valitaan 1-2 kehittäm iskohd etta kerrallaan
(su u nnittelu, toteu tu s ja arviointi)
– apu na voi käyttää opiskelu kykykäytäntöjä ja -su osituksia
• Miten voimme tehdä edistämistyötä suunnitelmallisesti ja
pitkäjänteisesti?
– m itä rakenteita tai toim intatapoja m eillä on tai voisim m e
lu od a? (esim . tarkastellaan kokou ksessa pari kertaa vu od essa)
– vastu u ttam inen ja resu rsointi

