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Miten varmistan, että muistan tarvittavat asiat pääsykokessa?1
1. Käytä tehokkaita tiedon ”koodaustekniikoita”, kuten uuden tiedon yhdistelyä 

vanhaan sekä assosiaatioiden ja mielikuvien luomista.
2. Nuku hyvin, jotta opittu tieto lujittuu muistiin
3. Harjoittele muistamista eli mieleen palauttamista jatkuvasti opiskelun aikana ja 

luo mieleesi ”vinkkejä”, joiden avulla mieleen palauttaminen on helpompaa.
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Alleviivaustekniikan ja uudelleen lukemisen oppimishyöty on tutkimuksissa jäänyt 
matalaksi. Tutkimuksiin perustuen niitä ei siis voi suositella. On kuitenkin mahdollista, 
että alleviivaus ja uudelleen lukeminen voisivat olla tehokkaita oppimismenetelmiä, 
jos ne toteutetaan eri tavalla kuin miten ne on tutkimuksissa toteutettu. Näyttöä 
tehosta ei kuitenkaan juuri ole.  
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Olosuhteet, jotka luovat haasteita ja tuntuvat jopa hidastavan oppimista usein 
johtavat parempaan pidemmän aikavälin muistamiseen kuin olosuhteet, jossa 
suoriutuminen paranee lyhyellä aikavälillä nopeasti.
Esim. Ulkoa opetteleva pänttääminen edellisenä iltana saattaa johtaa hyvään
tulokseen seuraavan päivän tentissä, mutta opittu unohtuu lähes heti tentin jälkeen. 
Pääsykokeiden ennakkomateriaalit ovat kuitenkin tyypillisesti niin laajat, että niitä ei
voi omaksua yhdessä päivässä – eli tehokas oppiminen edellyttää muistamista
pidemmällä aikavälillä. 







4. esim. Opitulle tiedolle syntyy monia eri mieleen palauttamisen polkuja, koska aivot 
työstävät tietoa monella eri tavalla, aktiiviset opiskelumenetelmät pakottavat 
keskittymään, aivot rekisteröivät tiedon tärkeäksi ja se vahvistuu siksi muistiin 
paremmin
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1 Esim. päivän aikana voi opiskella useita eri kirjoja/artikkeleita sen sijaan, että 
keskittyisi koko päivän vain yhteen. Aina kun vaihdat opiskeltavaa aihetta, joutuvat 
aivosi orientoitumaan uudelleen ja palauttamaan mieleen, mistä tässä aiheessa 
olikaan kyse – mieleen palauttamista tulee näin harjoiteltua lähes huomaamatta.
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• 1 Intricacies of Spaced Retrieval: A Resolution’
Opiskelija luo itselleen flashcardit
pääkaupungeista 
• Kortin toisella puoleella osavaltion nimi 

(esim. Montana) 
• Kortin toisella puolella pääkaupunki 

(Helena) ja mahdollisesti muistamista 
helpottava muistisääntö (esim. ”tätini Helena 
asuu Montanassa”)

• Korttien luomisen jälkeen opiskelija odottaa 10 min 
ja testaa sen jälkeen osaamisensa korteilla

• Ne kortit, joita opiskelija ei muista, 
laitetaan takaisin pinoon ja käydään 
läpi saman session aikana uudestaan

• Tämän jälkeen opiskelija laittaa kortit pois ja 
opiskelee toista aihetta

• Usean tunnin jälkeen opiskelija testaa jälleen 
osaamisena korteilla samalla tavalla

• Seuraavana päivänä opiskelija testaa jälleen 
osaamisensa samalla tavalla

• Opiskelija jatkaa testausta korteilla aina välillä 



(huom. testaussessiot eivät saa ajallisesti ajoittua 
liian lähelle toisiaan!) esim. muutaman päivän 
välein
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Miksi opiskelun hajauttaminen toimii?
Opiskelun hajauttaminen ajallisesti johtaa pidempikestoisiin ja vahvempiin 
muistijälkiin.
Myös viimeisen illan pänttääminen voi toimia seuraavan päivän tenttiin…
… MUTTA valintakokeen ennakkomateriaalit ovat yleensä liian laajat, jotta niitä voisi 
oppia riittävällä tasolla edellisenä iltana pänttäämällä



1 Tutkimuksissa on huomattu, että juuri ennen nukkumaan menoa opiskellut asiat 
jäävät paremmin muistiin kuin ajallisesti kauempana nukahtamisajankohdasta 
opiskellut asiat:
Payne, J. D., Tucker, M. A., Ellenbogen, J. M., Wamsley, E. J., Walker, M. P., 
Schacter, D. L., & Stickgold, R. (2012). Memory for semantically related and unrelated
declarative information: the benefit of sleep, the cost of wake. PloS one, 7(3), e33079.



1 Stenberg, G. (2006). Conceptual and perceptual factors in the picture superiority 
effect. European Journal of Cognitive Psychology, 18(6), 813-847.
2 Kensinger, E. A. (2007). Negative emotion enhances memory accuracy: Behavioral
and neuroimaging evidence. Current Directions in Psychological Science, 16(4), 213-
218.



1 Putnam, A. L. (2015). Mnemonics in education: Current research and applications. 
Translational Issues in Psychological Science, 1(2), 130.







1 kts. tutkija Heidi Syväojan blogikirjoitus aiheesta: 
https://lihastohtori.wordpress.com/2016/08/17/liikkumisen-merkityksesta-oppimiselle-
syvaoja/



























































Otin itselleni aikaa, ulkoilin, söin paljon, monipuolisesti ja just sitä mitä halusin, tiesin 
tämän olevan väliaikaista ja nukuin hyvin. Yhdessä välissä musta tuntui ettei mikään 
lukeminen edennyt, joten pidin parin päivän totaalisen tauon ja se jeesas! Myös 
maiseman vaihdos auttoi esim. koti-kahvila-mökki-vanhempien luona yms. :)
































