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AAKE – akateemisen 
asiantuntijuuden kehittyminen

Movin johtokunta 25.10.2022
Maija Gerlander ja Peppi Taalas



AAKE

Movin ja KTL:n (Koulutuksen tutkimuslaitos) 
yhteistyössä suunnittelema ja toteuttama 
hanke, joka on myös yliopiston strateginen 
opetuksen kehittämishanke.
KAKSI TÄRKEÄÄ ULOTTUVUUTTA:
� pedagoginen opetuksen ja oppimisen 

tietoperustainen kehittäminen  
� pitkittäistutkimus, jossa tarkastellaan 

yliopisto-opiskelijoiden asiantuntijuuden 
kehittymistä kandidaatintutkinnon ajan

YLIOPISTON STRATEGINEN HANKE:
� Tutkimusperustainen viestintä- ja 

kieliopintojen kehittäminen 2021-2023 Tutkimusryhmä: 
Maija Gerlander, Peppi Taalas ja Päivi Torvelainen / Movi
Eeva Kallio, Päivi Tynjälä ja Anne Virtanen / KTL



AAKE-kysely: monikielinen vuorovaikutusosaaminen 

Asenteet ja 
kiinnostus viestintä-
ja kieliopintoihin ja 

osaamisen 
kehittämiseen

Osaaminen: 
monikielisyys&

kansainvälistymis-
osaaminen

Osaaminen: 
Akateemiset 
tekstitaidot

Esim.
• mitä osaa tehdä eri kielillä (tiedonhaku, 

lukeminen, keskustelu jne..)
• toiminta monikielisissä 

vuorovaikutustilanteissa
• kielten hyödyntäminen oppimisessa 
• kansainvälistymisvalmiuksien 

vahvistaminen  

Esim. 
• erikielisten tekstien 

kriittinen lukeminen
• oman alan tekstilajien 

tuottaminen
• tieteellisen tekstin 

tuottamisprosessi
• vakuuttava argumentointi
• ryhmässä toimiminen ja sen 

arviointi 
• palautevuorovaikutus

Esim. 
• viestintä- ja kieliosaamisen merkitys 

omalla alalla
• luottamus erilaisten tekstin tuottamiseen
• kiinnostus monikielisyyteen ja 

kulttuurienvälisyyteen
• tyytyväisyys oman viestintä- ja 

kieliosaamisen kehittymiseen



AAKE-seurantakyselyt: Milloin ja miten? 

Toteutus
� Kolme tai neljä AAKE-kyselyä opiskelijan kandiopintojen aikana 

(alkukysely, välikysely1, välikysely 2 ja loppukysely) riippuen 
UVK:sta

� AAKE-kyselyt annetaan opiskelijoiden vastattavaksi UVK-
opinnoissa. Opiskelija saa vastauksensa sähköpostiinsa.

� Opiskelijaa ohjataan hyödyntämään vastauksiaan 
oppimistehtävissä

Aineisto
� Aineiston keruu aloitettu syksyllä 2021 (vuosien 2019-20 

pilottiaineistoa käytetty mittarin kehittämiseen, aiemmat 
kyselykierrokset hyödyntäneet kokonaisuuden kehittämistä ja 
yksittäisten opintojaksojen tarpeisiin)

� Aineisto tällä hetkellä pääasiassa poikkileikkausaineistoa,
– tietoa kolmen vuoden jatkumosta saatavissa keväällä 2024
– tällä hetkellä tietoa ensimmäisen lukuvuoden jatkumosta  

(alkukysely ja välikysely 1)
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Alkukysely
1. vuoden
(alku)syksy

Välikysely 1
1. vuoden

(loppu)kevät

Välikysely 2
2. vuosi

Loppukysely
3. vuosi



Alkukysely 
2021

Alkukysely 
2022

(Välikysely1 
2022)

Välikysely2 
22-23

Alkukysely 2023

Välikysely1 
2023

Välikysely2 
23-24

Loppukysely 23-24

1. kohortti: 2021-22 2. kohortti: 2022-23 lv. 24-25, lv 
25-26

Välikysely1 
2024

3. Kohortti 
valmis lv. 25-26

3. kohortti 2023-24

(Loppukysely, jos 2 
vuotta)

(Loppukysely, 
jos 2 vuotta)

AAKE-prosessi UVK-toteutuksissa: kolme kohorttia

UVK:t (7):KEM, FYS, BIO-YMP, IT-TkK, LIIKUNTA, PSYKA, YFI; neljä AAKE-kyselyä/kolme vuotta 
UVK:t (6):MAT-TIL, JSBE, KAS, IT-TJT, IT-TIE, MUTKU; kolme AAKE-kyselyä/kolme vuotta 

UVK:t (3):HELA, OKL, KIVI; kolme AAKE-kyselyä/kaksi vuotta 

• Yhteensä kolmen vuoden UVK-polulla 
toteutetaan yhteensä 55 AAKE-kyselyä

• Yhteensä AAKE-kyselyjä toteutetaan kolmen 
kohortin keruuaikana lukuvuosina 2021-26, 
165 (noin 5000 opiskelijavastausta)

2. kohortti 
valmis lv. 24-25

1. kohortti 
valmistuu lv. 23-24

Kyselyt tunneilla -> 
mahdollisimman
korkea vastaus%



AAKE:n hyödyt sekä opiskelijoille että movilaisille

Opetuksen ja pedagogiikan kehittämisen näkökulma:
� Systemaattisesti kerätty aineisto, joka on tärkeä osa tiedolla toimimisen 

periaatetta eri opintojen vaiheista
� AAKE-tiedon hyödyntäminen UVK-opetuksen kehittämisessä (vastuu ja rooli X-

tiimillä)
� Kytkeminen oppimistehtäviin (mm. reflektiiviset tehtävät) ja jatkuvaan arviointiin –

ja sitä kautta monikielisen vuorovaikutusosaamisen osaamistavoitteisiin

Opiskelijat:
� AAKE antaa osaltaan tietoa oman asiantuntijuuden kehittymisestä kandiopintojen 

aikana (progressio)
� Auttaa sanallistamaan omaa osaamista ja osaamisen kehittymistä laajemminkin 

(esim. harjoittelu- ja työpaikkojen haku)
� Tulevaisuudessa vielä enemmän sitten, kun opiskelijoille on luotu osaamisen 

kehittymisen seurantavälineitä



Hyödyt (jatkuu)

Tutkimus- ja selvitystyö
� AAKE-datan hyödyntäminen Movin omissa tutkimuksissa ja tutkimushankkeissa  
� Movin opettajilla on oikeus saada AAKE-dataa käyttöönsä oman UVK osalta

– Erillinen hakemusmenettely (yhteistyö KTL:n kanssa)
� AAKE:n pohjalta voidaan kehittää spesifimpiä mittareita 

Yliopistotaso
� Antaa laajasti tietoa akateemisen asiantuntijuuden kehittymisestä kandiopintojen 

aikana (opiskelijakohorttien välillä ja sisällä, alakohtaisesti)
� AAKE:n hyödyntäminen osana koulutuksen palautejärjestelmien kehittämistä
� AAKE-datan käyttäminen opetuksen ja oppimisen tutkimuksessa

– hakemusmenettely
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Koostetusti vielä AAKE:n edut
� Pitkittäisyys
� Co-design – monitoimijuus (Movi, KTL, laitosten henkilökunta, 

opiskelijat)
� Tieteiden välisyys – yhteneväisyydet ja eroavaisuudet
� Eri vuosikurssien opiskelijoiden erot ja samankaltaisuudet

– eri kandiohjelmien, tiedekuntien väliset vertailut mahdollisia
� Edustavuus – korkea vastausprosentti
� Täydentää opetuksesta kerättävää muuta tietoa

– Opettajien omat havainnot
– Laitospalaute
– Kurssipalaute
– Student Life taitokartta
– Muu tieto (mm. valmistumisaikoihin, työllistymiseen liittyen)
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KIITOS!

KYSYMYKSIÄ?

KOMMENTTEJA?
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