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Miten opiskelijoiden akateemista opiskelukykyä voidaan 
tukea viestintä- ja kieliopinnoissa?

•

•

•



 Vapaus & vastuu –kysymys: 

– itsensä johtaminen

– oman opiskelurutiinin muodostuminen: 

oppimistehtäviin menevä aika (lukeminen, 

kirjoittaminen, ryhmässä työskentely) 

– tulevaisuuden hahmottaminen

 Opiskelutaidot: 

– uusia tekstilajeja, akateemisen kirjoittamisen 

vaatimukset, lukemisen ja kirjoittamisen suuri määrä 

ja niiden vahva kietoutuminen toisiinsa, 

kielioppikeskeisyydestä kielen käyttöön 

→ tärkeää toiveikkuus ja luottamus omaan 

kehittymiseen  

→ ei lisätä riittämättömyyttä 

→ ohjauksen merkitys: viestinä ”kaikkea ei tarvitse osata 

heti”



 Prosessimainen tekstin tuottaminen: sisältyy ajan 

hallintaa, toiminnan suunnittelua, palastelua

 Lukustrategiat: tekstien kriittinen lukeminen, 

vieraskielisen tekstin lukeminen 

 Palauteosaaminen: on opiskelutaito ja 

työelämäosaamista

→ olennainen merkitys opiskelumotivaatiolle 

 Ryhmässä toimiminen: on opiskelutaito ja 

työelämäosaamista, 

→ tukee kiinnittymistä → edistää psyykkistä hyvinvointia 

 Esiintymis-/viestintävarmuuden kehittäminen 

→ tukee luottamusta omaan osaamiseen  

 Vuorovaikutus digitaalisissa ympäristöissä: esim. miten 

niissä opiskellaan, luodaan vuorovaikutussuhteita

 Tieteellinen viestintä ja vuorovaikutus: moniäänisyys, 

dialogisuus, argumentaatio



Monenlaisten oppijoiden tarpeet → miten tarjota 

opiskelijalle mielekästä opiskelua ja edistää siten 

opiskelumotivaatiota

▪ Itsensä johtaminen/toiminnan ohjaus  

▪ Erilaisuus lukemisen ja kirjoittamisen 

oppimisessa, myös matematiikassa (oppimisen 

haasteet)

▪ Sosiaalinen ahdistuneisuus/jännittäminen 

▪ Ryhmässä toimiminen 

▪ taustalla korona-ajan yksinäisyys

▪ Joillakin opintoaloilla opiskelun vaatimuksiin 

nähden liian heikko kielitaidon taso 

▪ osaaminen ei riitä esimerkiksi englannin kielisen tekstin 

lukemiseen tai englanniksi keskustelemiseen

▪ Digitaalisen ympäristön mukanaan tuomat uudet 

oppimisen haasteet?





 Erilaiset viestintä- ja kieliosaamisen 

vahvistamiseen tähtäävät valmentavat 

opintojaksot  

https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/valmentavat

– Kirjoittamisen, ruotsin, englannin ja muiden 

vieraiden kielten valmentavat opintojaksot

– Esiintymisvarmuuden (ja viestintävarmuuden) 

kehittämisen opintojaksot

 Akateemisten opiskelutaitojen ja Saavutettava 

Movi –sivustot

 Knowhau – Luku- ja kaverikoirat: 

https://movi.jyu.fi/fi/kehittamistyo/knowhau

 Movin hyvikset: https://movi.jyu.fi/fi/ohjeita/movin-

hyvikset

https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/valmentavat
https://movi.jyu.fi/fi/ohjeita/akateemiset-opiskelutaidot
https://movi.jyu.fi/fi/ohjeita/saavutettava
https://movi.jyu.fi/fi/kehittamistyo/knowhau
https://movi.jyu.fi/fi/ohjeita/movin-hyvikset


 https://movi.jyu.fi/fi/ohjeita/akateemiset-

opiskelutaidot

• Tukea mm. 

• opiskelijoille akateemiseen lukemiseen ja 

kirjoittamiseen,

• esiintymiseen,

• ryhmässä toimimiseen,

• palautevuorovaikutukseen,

• teknologiavälitteiseen yhteistyöhön,

• tieteelliseen argumentointiin

https://movi.jyu.fi/fi/ohjeita/akateemiset-opiskelutaidot


 https://movi.jyu.fi/fi/ohjeita/saavutettava

 Sisältää mm. 

– Movin toimintaohjeet opiskelijoille 

(esim. tietoa yksilöllisistä 

opintojärjestelyistä) 

– Valmentavat opintojaksot

– Esiintymisjännitys 

– Luku- ja kaverikoirat opetuksessa

– Tukea etäopiskeluun  

– Movin hyvikset

– Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet

https://movi.jyu.fi/fi/ohjeita/saavutettava

