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Hyvä lukija! Tervetuloa mukaan 
matkalle, jonka aikana Sinulla 
on loistava tilaisuus tutustua 
eettisen tekoälyn kehittämiseen 
ja hyödyntämiseen opinto- ja 
uraohjauksen tukena. 
Tämän julkaisun tarkoituksena 
on koota Älykäs ohjaus -kehit-
tämistiimin kokemuksia ja 
havaintoja eettisesti kestävän 
tekoälyn ja ohjauksen kehit-
tämisestä sekä tarjoilla ideoi-
ta, vinkkejä ja välineitä Sinulle, 
joka pohdiskelet tekoälyn ja 
ohjauksen yhdistämistä – tai 
olet jo käynnistämässä sitä tai 
etenemässä samoilla poluilla. 
Kuvaamme julkaisussa myös 
selvitystyön, jonka teimme 
oman matkamme pohjustuk-
seksi. 

Kun aloitimme ideoinnin ja 
suunnittelun syksyllä 2019, eet-
tisesti kestävän tekoälyn hyö-
dyntämisestä ohjauksen tuke-
na löytyi hyvin vähän tutkittua 
tai konkreettista tietoa. Kaikista 
näistä tematiikoista erikseen 
tietoa oli kyllä tarjolla paljonkin. 
Tämän vuoksi päätimme koota 
yhteen omat havaintomme ja 
soveltamisemme eettisen teko-
älyn kehittämisen suunnittelus-
ta ja käynnistämisestä ohjauk-
sessa. 

Tämän oppaan tarjoamalla 
matkalla voit navigoida Sinua 
kiinnostavien aiheiden mukaan 
ja viipyillä juuri niissä kohdissa, 
joista olet eniten kiinnostunut. 
Voit koota eri paloista itsellesi 
sopivan kokonaisuuden tai ede-
tä kronologisesti. Jokainen vai-

he on ollut kehittämisen mat-
kalla tärkeä. 

Osioissa on pienen johdannon 
lisäksi syventävää aineistoa, 
välineitä tai työkaluja, linkkejä 
kansallisesti tai kansainvälisesti 
merkittäviin julkaisuihin tai toi-
mintoihin sekä kyseiseen aihee-
seen liittyvät ratkaistavat kysy-
mykset. 

Matkan aluksi suosittelemme 
viivähtämistä hetken kannon 
nokassa seuraavien kysymysten 
äärellä: 

• Miksi haluaisit kehittää te-
koälyä ohjaukseen? 

• Kuinka valmis tai rohkea 
taustayhteisösi/organisaa-
tiosi on kehittämiseen? 

• Keitä tarvitset matkallesi 
mukaan? 

Miten Älykäs ohjaus -kehittäjä-
tiimi on muodostunut? Kehittä-
jätiimin ensimmäinen kokoon-
pano kohtasi toisensa vuoden 
2019 syksyllä. Tiimin kokoonpa-
no on moniammatillinen, mikä 
koettiin ensisijaisen tärkeäksi 
lähdettäessä pohtimaan teko-
älyn hyödyntämistä asiakasläh-
töisessä opinto- ja uraohjauk-
sessa. Matkan varrella tiimissä 
on tapahtunut henkilövaihdok-
sia: mukaan on tullut uusia seik-
kailijoita, ja osa on jäänyt kyy-
distä jatkaen matkaa muiden 
työtehtävien parissa. Monipuo-
lisen asiantuntemuksen lisäksi 
tiimin työskentelyä kuvaa edel-
leen innostus aiheeseen, kova 
työ ja sydänten lämpö. 
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Hankeinfo 

Älykäs ohjaus – tekoäly asiakas-
lähtöisessä opinto- ja uraohjauk-
sessa -hankkeen toteutusaika 
on 1.9.2019–31.12.2021. Hanke on 
Euroopan sosiaalirahaston (ESR) 
rahoittama Etelä-Savon elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristöviras-
ton (ELY) kautta. 
Hanketta on valmisteltu laajas-
sa yhteistyössä eri sidosryhmien 
kanssa. Se perustuu organisaati-
oissa tunnistettuun tarpeeseen 
ja aiempaan kehittämistyöhön. 
Valmistelu ja hankkeen toi-
menpiteiden toteutus on tehty 
yhteistyössä Etelä-Savon alueen 
ammattioppilaitosten (Esedu ja 
Samiedu) sekä valtakunnallisesti 
Hämeen ammattikorkeakoulun 
(Hamk) kanssa. Päävalmisteli-
jana on toiminut Kaakkois-Suo-
m en amma tt ikorkea koulu 
(Xamk), joka on vastannut myös 
toteutuksen koordinoinnista. 
Valmistelutyötä on tehty monia-
laisesti hyödyntäen eri organi-
saatioiden ja sidosryhmien laajaa 
kokemusta hanketyöstä, koulu-
tuksesta, opinto- ja uraohjauk-
sen prosesseista sekä digitaali-
sista teknologioista. Hankkeen 
tarvekartoitusten, kehittämisme-
netelmien ja pilottien suunnitte-
lu on tehty yhteistyössä Xamkin 
käyttäjälähtöisen teknologian 
tutkimuspäällikön kanssa. Val-
mistelussa on haastateltu useita 
asiantuntijoita sekä hyödynnetty 
opiskelijakunta Kaakon kautta 
tullutta palautetta. Lisäksi on 
huomioitu kumppanien ja sidos-
ryhmien sekä muiden alueen 
toimijoiden erilaiset tarpeet. Eri-
tyishuomiota on kiinnitetty koh-
deryhmien (opiskelijat, TE-toi-
miston asiakkaat, opintoihin 
hakeutuvat) tarpeisiin ja näkö-
kulmiin. Tarpeiden tunnistami-

seksi ja määrittelemiseksi on 
käyty keskusteluja opinto-ohjaa-
jien ja koulutuksen kehittämisen 
asiantuntijoiden kanssa. 
Älykäs ohjaus -hankesivut

Hanketoimijoiden esittelyt 

Ä l y k ä s  o h j a u s  - h a n ke  o n 
toteutettu Kaakkois-Suomen 
ammattikorkeakoulun (Xamk), 
Etelä-Savon ammattiopiston 
(Esedu), ammattiopisto Samie-
dun (Samiedu) sekä Hämeen 
ammattikorkeakoulun (Hamk) 
yhteistyönä. Xamk on vastannut 
toteutuksen koordinoinnista. 
Tekoälyä koskevan teknisen 
asiantuntijuuden ja kehittämis-
kumppanuuden ovat tarjonneet 
seuraavat yritykset: 
Kwork Innovaatiot on inno-
vaatiotalo, joka kehittää teko-
älypohjaisia web-ohjelmisto-
ja. Niiden avulla ennakoidaan, 
automatisoidaan ja kohdataan 
yksilöllisemmin niin julkisissa 
palveluissa kuin kaupallisissa 
verkkopalveluissa. www.kwork.fi 
TCD Consulting and Research 
Oy on tiedolla johtamisen ja 
IT-johtamisen asiantuntijayritys. 
Sen palveluihin kuuluvat muun 
muassa tiedonhallinta-, rapor-
tointi- ja analytiikkaratkaisut. 
https://www.tcdcon.com 
Tuudo on mobiilipalvelu, jolla 
opiskelijat hallitsevat opintoar-
keaan. Tuudo kokoaa opiskeli-
jan omat, päivittäin tarvittavat 
opintotiedot ja palvelut help-
pokäyttöiseen, kustannuste-
hokkaana palveluna tuotettuun 
mobiilisovellukseen. Tuudoa 
käyttää yli kaksi kolmasosaa 
suomalaisista korkeakouluis-
ta. Palvelun tuottaa oululainen, 
vuonna 2015 perustettu Tuu-
do Oy. https: //www.tuudo.f i/ 

”Tekoäly on hyvä renki 
mutta huono isäntä.” 

 – Harri Ketamo
ÄlyäXä-tapahtumassa 2020 

https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/alykas-ohjaus-tekoaly-asiakaslahtoisessa-opinto-ja-uraohjauksessa/
https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/alykas-ohjaus-tekoaly-asiakaslahtoisessa-opinto-ja-uraohjauksessa/
https://www.esedu.fi/hanke/alykas-ohjaus/
https://samiedu.fi
https://www.hamk.fi/projektit/alykas-ohjaus-tekoaly-asiakaslahtoisessa-opinto-ja-uraohjauksessa/
https://www.kwork.fi
https://tcdcon.com
https://www.tuudo.fi
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Lähtökohtia tekoälyn kehittämi-
selle opinto- ja uraohjaukseen 

Eett inen ja  kestävä tekoä-
ly ohjauksessa on inspiroiva ja
innostava mutta myös vaativa
alue. Se haastaa ajattelemaan ja 
ratkaisemaan asioita moniam-
matillisesti ja -alaisesti – ennen 
kaikkea yhdessä. Hyvää tai edes 
toimivaa ratkaisua ei synny ilman 
monialaista ja yhteistä tahtoti-
laa. Tekoäly ohjauksessa innostaa 
koettelemaan oman ajattelun
rajoja sekä käsityksiä etiikasta ja 
ohjauksen perimmäisestä tarkoi-
tuksesta. 
Älykäs ohjaus – tekoäly asiakas-
lähtöisessä opinto- ja uraohjauk-
sessa -hankkeen kehittämistyös-
sä tuli vastaan useita kysymyksiä, 
joita pohdittiin matkan aikana 
uudelleen ja uudelleen: 
Mitä ohjaus ja tekoäly tarkoittavat 
yhdessä ja erikseen? Mitä lisäar-
voa tekoäly tuottaa vai tuottaako 
mitään? Miten ohjausta ja tekoä-
lyä mätsätään yhteen? Miksi niin 
kannattaa tehdä? Miten niiden 
kiinnittyminen ohjausprosessiin 
varmistetaan? 
Pohdimme seuraavassa ohjauk-
sen ja tekoälyn kimuranttia suh-
detta. 

Ohjaus 

Mitä ohjauksella ja tekoälyllä tar-
koitetaan? Millainen viitekehys 
on tarpeen ohjaamaan tekoälyn 
kehittämistä ohjauksen tueksi? 
Sekä ohjaukseen että tekoälyyn 
liittyy paljon erilaisia käsityksiä 
ja mielikuvia, jopa mystif ioin-
tia. Ohjaus sekoitetaan helposti 
sen rinnakkaisiin ulottuvuuk-
siin, kuten opetukseen, toimin-
nanohjaukseen ja ohjaukseen 
mekaanisena prosessina, joka 
koostuu yksittäisistä tapahtumis-
ta ja toiminnoista. Niin ikään se 
käsitteenä helposti kilpistyy arki-
keskustelussa tiedottamiseen ja 
neuvontaan. Ne voivat kyllä olla 
osa ohjausta mutta eivät kuiten-
kaan ole synonyymi ohjaukselle. 
Ohjaukseen käsitteenä sisältyvät 
ohjaus, tiedottaminen ja neu-
vonta (TNO), uraohjaukseen taas 
kaikki tiedottamiseen, neuvon-
taan ja ohjaukseen liittyvät asiat. 
Ohjaus voi olla yksilö-, pari-, ryh-
mä- tai yhteisötasolla tapahtuvaa 
ohjausta. Lähtökohtana ohjauk-
sen toteuttamiselle on aina asiak-
kaan yksilöllinen tarve.
(ks. artikkeli)
Ohjaus on terminä siksikin haas-
tava, että se kuvaa enemmän 
ohjaajan kuin ohjattavan toimin-
taa, vaikka ohjauksen perimmäi-
nen tarkoitus onkin, että ohjatta-
van omaa toimijuutta tuetaan ja 
että ohjattava on aktiivinen osa-
puoli ohjauksen tuella. Ohjatta-
van asiakkaan, tässä tapauksessa 
opiskelijan, näkökulmasta ohjaus 
tarkoittaa sitä, että hän saa ohjaa-
jan tukea omiin tarpeisiinsa eli 
omien oppimis-, kasvu-, työ- tai 
ongelmanratkaisuprosesseihinsa, 
joissa hänen toimijuutensa vah-
vistuu (Vehviläinen 2014). 
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Tekoäly puolestaan näyttää sekoittuvan 
helposti yksinkertaistuksiin sääntöpohjai-
sesta automatiikasta tai oppimisanalytii-
kasta. Koska tekoäly on suurelle yleisölle 
melko tuntematon, oletukset edelleen 
vuonna 2021 viittaavat tekoälyn kaikkivoi-
paisuuteen itsenäisenä toimijana, ehkä 
jopa maailmaa valloittavana robottina. 
Ajan myötä mystiikka tekoälyn ympäriltä 
hälvenee. Tällöin sekä tunnistetaan että 
tunnustetaan se tosiasia, että tekoäly algo-
ritmeineen on vielä toistaiseksi sellainen, 
millaiseksi ihmiset ovat sen suunnitelleet. 
Toisin sanoen ihminen on edelleen vas-
tuussa tekoälyn toiminnasta – ja hyvä niin. 

Tekoäly ohjauksen tukena

Lähtökohtana ja ohjenuorana toimivis-
ta ohjauksen viitekehyksistä kiinnitimme 
kehittämiseen Vehviläisen (2014) määritel-
män ohjauksesta. 
”Ohjaus on yhteistoimintaa, jolla tuetaan 
ja edistetään ohjattavan oppimis-, kasvu-, 
työ- tai ongelmanratkaisuprosesseja sellai-
silla tavoilla, että ohjattavan toimijuus vah-
vistuu.” 
Hyvä ohjaus on Vehviläisen (2014) mukaan 
tietoista pedagogiikkaa, joka edellyttää, 
että ohjauksen toimintamallit, keinot ja 
toiminta tähtäävät toimijuuden vahvista-
miseen. Mitä toimijuus sitten tarkoittaa? 
Toimijuus on yksilön tai ryhmän kykyä olla 
aloitteellinen sekä ottaa toimijan ja teki-
jän paikka ja asema (Vehviläinen 2014). Se 
on niin ikään kykyä olla oman elämänsä 
subjektina, päätöksentekijänä ja toimijana. 
Toimijuutta tarvitsee jokainen elämässään, 
työssään ja opinnoissaan. Ohjauksessa se 
tarkoittaa, että ohjattava kokee ja hahmot-
taa ohjauksen ydinprosessin merkityksel-
liseksi omassa elämässään sekä yrittää ja 
haluaa tehdä omia valintojaan ja päätök-
siään sekä ottaa niistä vastuuta. Ohjatta-
va itse asettaa omia tavoitteitaan, edistää 
niiden toteutumista sekä suuntaa ja arvioi 
omaa toimintaansa ja resurssejaan ohjaa-
jan tuella (Vehviläinen 2014.) Toimijuus on 
lähikäsite muun muassa motivaatiolle ja 
itseohjautuvuudelle.  

Ohjauksen määrittely tekoälyn 
kehittämisen lähtökohtana  

Huolimatta siitä, mitä teknolo-
gisia ratkaisuja opinto- ja ura-
ohjauksen tukena käytetään, 
ohjauksen perusmääritelmät 
antavat raamit kehittämiselle. 
Tällä on myös ratkaiseva tekoälyn 
eettistä hyödyntämistä tukeva 
vaikutus. Näkökulmat kumpua-
vat ohjauksen perimmäisestä tar-
koituksesta, ja niiden pohdinta on 
välttämätöntä. Ne asettuvat täl-
löin myös luontevaksi osaksi teko-
älyn kehittämisen ja hyödyntä-
misen prosessia. Koska ohjaus on 
asiakaslähtöinen prosessi, myös 
tekoälytoimintojen tulee kytkey-
tyä osaksi tätä asiakkaan omaa 
prosessia. 
Esimerkki: Ohjaus on käsitteenä 
ja toimintana lähtökohtaisesti 
asiakaslähtöistä ja -keskeistä. Se 
rakentuu asiakkaan oman toimi-
juuden tukemiseen. Teknologi-
nen ratkaisu, kuten tekoäly, ei saa 
vaarantaa sen toteutumista. 
Esimerkki: Jos ohjaus käsitetään 
yksittäisiksi palveluiksi ja ohjaus-
prosessiin tai asiakkaan omiin 
prosesseihin kiinnittymättömik-
si toimenpiteiksi, tekoälyn tai 
muun teknologian tuki voi tuot-
taa enemmän haittaa kuin hyötyä 
saavutettavuuden näkökulmasta. 
Tällöin ohjaustoiminta näyttää 
entistä sirpaleisemmalta ja seka-
vammalta.  
Toimijuus ja sen tukeminen tuot-
tavat tekoälyn kehittämiseen eet-
tisen ulottuvuuden ja perustan. 
Ovatko tekoälyn avulla tuotetta-
vat palvelut, toiminnot ja välineet 
toimijuutta ehkäiseviä vai sitä 
edistäviä? 
Esimerkki: Jos tekoäly esimerkik-
si käskee opiskelijaa tekemään 
jotakin, edistääkö se opiskelijan 
toimijuutta vai hänen riippuvuut-
taan esimerkiksi tekoälyn tuesta? 
Onko opiskelija järjestelmissä siis 
subjekti vai objekti?  

Ennen hanketta tunnistettuja 
tarpeita 

Ennen kehittämistyöhön ryhty-
mistä tekemämme taustaselvi-
tyksen pohjalta tiivistimme Älykäs 
ohjaus -hankkeen tarpeet kol-
meen kategoriaan: 
1) Tarve kehittää opinto- ja ura-
ohjauksen prosesseja ja malleja 
tukemaan erilaisia elämän- ja 
siirtymävaiheita ja opiskeluastei-
ta sekä jatkuvaa oppimista 
Opinto-ohjaus rakentuu edelleen 
suuremmilta osin tutkintoon joh-
tavan koulutuksen seuraamiseen 
ja edistämiseen. Opintoja suo-
ritetaan nykyään kuitenkin yhä 
enemmän ilman tutkintotavoi-
tetta, mihin esimerkiksi jatkuvan 
oppimisen mahdollistaminen 
on tuonut uusia ulottuvuuksia. 
Opiskelijat ovat elämänsä var-
rella useissa siirtymävaiheissa, 
joita ovat esimerkiksi siirtymi-
nen työelämään tai TE-toimiston 
asiakkaaksi sekä hakeutuminen 
jatko-opintoihin. Myös opiskelun 
ja työelämän yhdistäminen ovat 
taitekohtia. Siirtymävaiheissa on 
tunnistettu olevan tarvetta rajat 
ylittävälle opinto- ja uraohjauk-
selle. Uraohjaus olisi hyvä ulottaa 
osaksi opinto-ohjausta ja vastaa-
vasti jatkuvaan oppimiseen liitty-
vä ohjaus osaksi uraohjausta. 
2) Tarve kehittää käyttäjälähtöis-
tä, osallisuutta lisäävää, saavutet-
tavaa ja monikanavaista ohjausta 
Hankkeen valmisteluun liittyvis-
sä keskusteluissa on tunnistettu 
tarve käyttäjälähtöisten ja osal-
listavien menetelmien hyödyntä-
miselle ohjauksessa ja sen kehit-
tämisessä. Eri kohderyhmien 
ohjaustarpeet ovat usein hyvinkin 
erilaisia. Osallisuuden kokemus 
parantaa asiakkaan kokemus-
ta ohjauksen hyödyllisyydestä ja 
vahvistaa hänen luottamustaan 
ohjausprosessiin. 



12 13

Digitaalisen teknologian hyödyn-
tämisessä on tärkeää, että ratkai-
sut perustuvat luottamukseen 
ja eettisesti kestäviin valintoihin. 
Tämä koskee erityisesti algo-
ritmien ja koneoppimisen hyö-
dyntämistä ohjausprosessissa. 
Digitaalisuuden hyödyntäminen 
tukee monikanavaisuutta, mikä 
puolestaan auttaa vastaamaan 
saavutettavuuden ja osallisuuden 
tarpeisiin. Ajasta ja paikasta riip-
pumaton, henkilödataan perustu-
va ohjaus tukee asiakaslähtöistä 
ohjausta. Osallisuuden lisäämisen 
tarve liittyy asiakkaiden, erityisesti 
opiskelijoiden, oman aktiivisuu-
den ja tavoitteellisuuden paranta-
miseen. Monikanavainen ohjaus 
tarjoaa palautetta ja keinoja hen-
kilökohtaisiin tarpeisiin ja tavoit-
teisiin liittyen sekä edistää taitoja 
oman itsensä johtamiseen näky-
väksi tulevan tiedon avulla. 
Myös ohjauksen ammattilaiset 
tarvitsevat tukea muun muassa 
keskeyttämisriskien tunnistami-
seen sekä opiskelijoiden opiskelu-
motivaation tukemiseen. 
3) Tarve tukea ohjausprosesseja 
ja ohjaustyötä digitaalisen tekno-
logian avulla 
Erilaisiin ohjaustoimintoihin tar-
vitaan lisää henkilöresursseja. 
Tämä koskee sekä opiskelijoille, 
opiskelupaikkaa tavoitteleville 
että TE-toimistojen asiakkaille tar-
jottavaa yksilöohjausta. Haasteina 
ovat eri kohderyhmien vaihteleva 
tuen tarve sekä yksilöohjauksessa 
erityisesti painottuvat tuen tar-
peet, joissa korostuvat ohjauksen 
ammattilaisilta tarvittava valmis-
tautuminen ja ajankäyttö. Tiedon 
etsiminen manuaalisesti vie aikaa, 
eikä tietoa useinkaan ole saatavil-
la reaaliaikaisesti. Ohjaajan tulisi 
voida hyödyntää monipuolisesti 
erilaista dataa: oppimisanalytiik-
kaa, soveltuvia henkilötietoja ja 
asiakkaan kiinnostuksen kohteita. 
Datan muuntaminen visualisoin-

neiksi, suosituksiksi, riskianalyy-
seiksi tai muuksi hyödylliseksi 
tiedoksi vaatii siihen soveltuvia 
teknologisia ratkaisuja. Ratkaisu-
malleja voivat tarjota koneoppi-
miseen perustuvat sovellukset, 
ohjaava ja ennustava analytiikka, 
tiedonlouhinta ja luonnollisen 
kielen tulkinta. 
Keskeinen tarve liittyy ohjaustyön 
tukemiseen, ei sen korvaami-
seen. Teknologian hyödyntämi-
nen antaa mahdollisuuden lisätä 
ohjauksen saavutettavuutta ja 
määrää sekä kohdentaa ihmisten 
työpanos paremmin. Datan hyö-
dyntäminen ja digitaalinen tek-
nologia vastaavat myös tunnistet-
tuun tarpeeseen ohjausprosessin 
laadun varmistamisessa. 
Haasteita datan ja digitaalisen 
teknologian hyödyntämiselle luo-
vat moninaiset taustajärjestelmät 
sekä valtakunnalliset tietojärjes-
telmät. Digitaalisuuden näkökul-
masta on tarpeellista tunnistaa ja 
soveltaa ratkaisuja, jotka sopivat 
olemassa oleviin prosesseihin ja 
joiden pilotointi ja myöhemmin 
käyttöönotto eivät aseta uusia 
vaatimuksia järjestelmäkehittä-
miselle tai muodosta vahvaa toi-
mittajalukkoa. 

Tarve ja nykytilan kuvaus 

Älykäs ohjaus -hankkeen taustal-
la on tarve käyttäjälähtöisyyttä ja 
osallisuutta lisäävälle, saavutetta-
valle ja monikanavaiselle ohjauk-
selle. Kehittämistyötä edelsi laaja 
valmistelutyö, jossa haluttiin kar-
toittaa mitä Suomessa – ja myös 
kansainvälisesti – on tehty tekoä-
lyn ja ohjauksen vuoropuheluun 
liittyen. Keskitymme tässä luvus-
sa taustatyössä esille nousseiden 
nykytilan tarpeiden kuvaamiseen. 
Hankkeen valmistelun aikana 
näkemys tarpeesta käyttäjäläh-
töisten ja osallistavien menetel-
mien hyödyntämiselle ohjauk-
sessa ja sen kehittämisessä on 
edelleen vahvistunut. Erityisesti 
tämä painottuu monimutkaisen 
digitaalisen teknologian, kuten 
algoritmien ja koneoppimisen, 
hyödyntämisessä. On nimittäin 
tärkeää, että ratkaisut perustu-
vat luottamukseen ja eettisesti 
kestäviin valintoihin. Kehittämis-
työn pontimena on tarve tukea 
ohjausprosesseja ja ohjaustyötä 
uudenlaisen digitaalisen teknolo-
gian avulla. Ohjenuorana on ollut 
vahva näkemyksemme, että tek-
nologia ei koskaan ole itseisarvo; 
sen kehittämiselle täytyy olla tar-
koitus. 
Keskeisiä ratkaistavia kysymyksiä 
tekoälytuetun ohjausprosessin 
ideointivaiheessa ovat seuraavat: 
• Millaisia tarpeita teillä on tun-

nistettu? 

• Mitä tekoälyn hyödyntämisel-
lä halutaan ohjauksessa saa-
vuttaa tarpeiden ja toiveiden 
toteuttamiseksi? 

• Miksi haluaisit kehittää tekoä-
lyä ohjaukseen? 

• Kuinka valmis tai rohkea taus-
tayhteisösi/organisaatiosi on 
kehittämiseen? 

Opiskelijoiden tarpeet opinto- ja 
uraohjauksessa 

Opinto- ja uraohjaus on lähtökoh-
taisesti opiskelijoiden tarpeisiin 
vastaamista ohjauksen keinoin. 
Tekoälyn hyödyntämisen osa-
na opinto- ja uraohjausta tulee 
niin ikään perustua asiakkaiden 
ohjaustarpeisiin. Näin on myös 
Älykäs ohjaus -hankkeessa, jossa 
asiakkaita ja palvelun käyttäjiä 
ovat opiskelijat. 
Hankkeen tavoitteena oli koota 
tietoa opiskelijoiden ohjausta kos-
kevista tarpeista koko hankkeen 
ajan. Hankkeen ideavaiheessa 
oli tunnistettu tarve käyttäjäläh-
töisyyttä ja osallisuutta lisäävälle, 
saavutettavalle ja monikanavai-
selle ohjaukselle. Opiskelijoiden 
ohjaustarpeita on selvitetty ja 
tutkittu paljonkin viime vuosina 
sekä määrällisesti että laadulli-
sesti. Älykäs ohjaus -hankkeessa 
tarpeiden selvitystyö kohdennet-
tiin erityisesti sellaisten tarpei-
den tunnistamiseen, joissa teko-
äly voisi tukea ohjaustoimintaa 
ja tuottaa sille lisäarvoa. Mene-
telminä hyödynsimme muun 
muassa hackathon- ja design 
jam -tapahtumia, joissa opiskeli-
jat ideoivat tekoälytuettuja sovel-
lusideoita, sekä haastatteluja ja 
tekoälykokeilujen aikana annet-
tuja palautteita. Opiskelijat ide-
oivat sovelluksia itseään varten, 
joten heidän tuottamansa ideat 
sisälsivät ratkaisuja heidän tun-
nistamiinsa haasteisiin opintojen 
aikana. Lisäksi tietoa tarpeista 
kerättiin selvityksistä, tutkimuk-
sista, benchmark-prosesseilla 
sekä yleisesti koulutusorgani-
saatiossa kerättävien opiskelija-
palautteiden avulla. Tutustu tar-
kemmin opiskelijoiden tarpeisiin!  

Lähteet:

Vehviläinen, S (2014). Ohjaustyön opas. Yhteistyössä kohti toimijuutta. 
Helsinki: Gaudeamus.
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”Ohjaus on yhteistoimintaa, jolla 
tuetaan ja edistetään ohjattavan 
oppimis-, kasvu- työ- tai ongel-

manratkaisuprosesseja sellaisilla 
tavoilla, että ohjattavan toimijuus 

vahvistuu.”  
 – Sanna Vehviläinen

Ohjaustyön opas, 2014 

Artikkeli: 
Opiskelijoiden ohjaustarpeet

 – Milja Manninen
Opiskelijoiden ohjaustarpeita
on selvitetty ja tutkittu paljonkin
viime vuosina sekä määrällisesti
että laadullisesti. Keskeisimmät
havainnot opiskelijoiden ohjauk-
seen liittyvistä tarpeista esimer-
kiksi korkea-asteella ovat eri läh-
teiden perusteella sellaisia, että
suurella osalla opiskelijoista on
tarve yksilölliseen, henkilökohtai-
seen ohjaukseen mutta sitä on
saatavilla liian vähän. Asiaa on
selvitetty esimerkiksi Toteemi- ja
Tuura-hankkeissa, ja sitä on tutki-
nut muun muassa Kuurila (2014).
Opiskelijat kokevat hyötyvänsä
eniten nimenomaan yksilölli-
sestä ohjauksesta (Hahtala 2021;
Juutilainen 2021; Saloranta 2018;
Ylönen 2020). Korkeakouluopis-
kelijoiden uraohjaustarpeita kos-
kevassa selvityksessä todetaan,
että opiskelijoilla on tarve keskus-
tella omasta tulevaisuudestaan;
noin 40 prosenttia opiskelijoista
koki saaneensa liian vähän tai
ei ollenkaan jatko-opintoihin tai
työnhakuun liittyvää tietoa (Totee-
mi-hanke). Niin ikään riittämättö-
mäksi ohjauksen korkea-asteella
ovat todenneet muun muassa
Penttilä ja Nurmikari (2017) sekä
Lundahl ja Lignell (2019). Penttilän 
ja Nurmikarin (2017) mukaan käy-
tännöllisen, yksilöllisen ohjauksen 
tarve kasvaa selvästi opintojen
aikana hakuvaiheeseen verrattu-
na. 
Toisella asteella ohjaus on säädel-
lympää ja sitä on tarjolla enem-
män. Amisbarometrin mukaan 
kuitenkin esimerkiksi vuonna 
2019 noin 18 prosenttia koki, ettei 
ollut saanut riittävästi ohjausta. 
Älykäs ohjaus -hankkeen haas-
tatteluissa ohjaustarpeet kohdis-
tuivat muun muassa siirtymiin 

eri oppimisympäristöjen välillä 
(Rinne 2020). Joka tapaukses-
sa on laajasti tunnistettua, että 
yksilöllinen ohjauksen tarve on 
kasvanut ja kasvaa edelleen niin 
oppilaitoksissa ja korkeakouluissa, 
työpaikoilla, TE-palveluissa kuin 
muuallakin, esimerkiksi elinikäi-
sen ohjauksen kentällä. 
Taustateki jöitä kasvaneisi in 
ohjauksen tarpeisiin on usei-
ta. Maailman, yhteiskunnan ja 
työelämän monimutkaistues-
sa ammatit, työnkuvat ja töiden 
sisältö ovat muuttuneet ja muut-
tuvat edelleen (Kettunen 2020). 
Muutokseen liittyvä diskurssi on 
arkipäiväistynyt, mutta sillä on 
omat vaikutuksensa yksilötason 
toimintaan. Kun yhteiskunnas-
sa meneillään olevia ilmiöitä ja 
muutoksen ajureita tarkastellaan 
opiskelijan näkökulmasta, jatku-
vat muutokset yhteiskunnassa, 
työelämässä, koulutuksessa ja 
yksilön omassa tilanteessa nos-
tavat esille inhimillisiä, yksilöllisiä 
ohjaustarpeita. Tarpeet kohdistu-
vat erityisesti oman tulevaisuu-
den pohtimiseen, opintoihin liitty-
vien välittömien ja tulevaisuuden 
uraa koskevien valintojen, kuten 
opintojen sisältöä koskevien kurs-
sivalintojen, tekemiseen sekä nii-
hin liittyvään päätöksentekoon. 
Niin ikään opiskelijoilla on tarpei-
ta tunnistaa omia vahvuuksiaan 
ja osaamisiaan yhdessä ohjauk-
sen ammattilaisen kanssa (ks. 
Kuurila 2014, 41). Keskeisiä kysy-
myksiä ovat myös, millaisiin töihin 
voisi hakea valmistuttuaan, mil-
laisia työllistymisvaikeuksia siihen 
saattaa liittyä ja miten henkilö-
kohtaisen elämän vaiheet vaikut-
tavat uraan (Penttilä & Nurmikari 
2017, 46, 48–49). 
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Ohjaustarpeisiin vastaaminen 

Uraohjausta koskevassa tutki-
muksessaan Kuurila (2014) jakaa
opiskelijat kolmeen ryhmään
näiden tarpeiden mukaisesti.
Epävarmoilla urasuunnittelijoilla
koulutusalan valinta on ollut sat-
tumanvaraista ja askarruttaa vielä 
opintojen aikanakin. Se, mitä työ-
elämässä toimiminen tarkoittaa,
on melko epäselvää. Työelämään
liittyykin huolia ja pelkoja. Näille
ihmisille Kuurila (2014) näkee tär-
keäksi esimerkiksi tehostetun ura-
ohjauksen, koska opintojen kes-
keyttämisuhkan pienentäminen
on tärkeää. Niin ikään ohjausta
tarvitaan työuraan vaikuttaneiden 
sattumien tietoiseen hyödyntä-
miseen. Uteliaat urasuunnittelijat 
puolestaan kokevat ammatinva-
linnan mahdollisuudeksi ja ala-
valintansa oikeaksi. Heille ohja-
us tarkoittaa tukea oppiaine- ja
harjoittelupaikkavalintoihin sekä
oman elämän analysoimiseen.
Tietoiset urasuunnittelijat taas
kokevat alavalintansa onnistu-
neeksi ja punnitsevat lähinnä
ammatin sisällöllisiä asioita, sil-
lä heidän uratavoitteensa ovat
selkeitä ja urasuunnittelu joh-
donmukaista. Heille ohjaus voi
tarkoittaa esimerkiksi koulutuk-
sellisten valintojen vahvistamista
ja omien kykyjen puntaroimista
suhteessa ammatillisiin vaatimuk-
siin (Kuurila 2014.) 
Sampson (2016) puolestaan on 
kehitellyt ohjauspalveluja koske-
van mallin, joka perustuu opiske-
lijoiden valmiuksiin tehdä omaa 
uraansa koskevia ratkaisuja ja 
päätöksiä. Malli soveltuu toteutet-
tavaksi myös digitaalisissa ympä-
ristöissä. Kun käytössä on rajoitet-
tu määrä taloudellisia resursseja 
mutta paljon palvelun tarvitsijoi-
ta, koulutusorganisaatiot voivat 
kohdentaa ohjaukseen liittyvää 
palvelutarjontaansa. Päätösten 
tekemistä koskevat valmiudet 

voidaan jakaa korkeisiin, keski-
määräisiin ja mataliin valmiuksiin, 
joiden mukaan myös palvelutar-
jonta voidaan kohdentaa oikeaan 
kohteeseen – mahdollisimman 
pienin kustannuksin. Kun opiske-
lijan valmiudet ovat suuret, hän 
itseohjautuu erilaisten ohjaus-
materiaalien ja ohjeiden tuella. 
Kohtalaisesti, ajoittain tai jonkin 
verran apua tarvitseville henki-
löstön pienellä tuella tapahtuvat 
kasvokkaiset tai digitaaliset pal-
velut sisältävät ohjausta yksilö- tai 
ryhmämuotoisesti. Kolmantena 
palvelun tasona on palvelupiste, 
jossa opiskelija voi pistäytyä hake-
massa pikaista, henkilökohtaista 
apua tarpeisiinsa (Sampson 2016.) 
Yleisesti digitaalisten ohjauspal-
velujen, mutta myös tekoälyn tuki 
voidaan kohdentaa tulevaisuu-
dessa sen mukaan, mitä opiske-
lija itse toivoo ja haluaa. Tekoä-
lyn tuen opiskelija voi määrittää 
omassa käyttöliittymässään.  

Tarpeet ja digitaaliset järjestel-
mät 

Älykäs ohjaus -hankkeessa sel-
vitettiin opiskelijoiden opinto- ja 
uraohjausta koskevia tarpeita 
digitaalisten palveluiden osalta. 
Tarpeita voidaan kuvata esimer-
kiksi saavutettavuuteen ja yhtei-
söllisyyteen liittyvinä kysymyksinä. 

Saavutettavuus 

Opinto- ja urasuunnitteluun liitty-
vien tarpeiden lisäksi ohjauksen 
tarvetta ovat lisänneet saavutet-
tavuuteen liittyvät haasteet, kuten 
valtava tiedon määrä, monenlai-
nen laatu ja sirpaloituminen eri 
lähteisiin. Digitalisaatio on yhtääl-
tä auttanut ohjauksen toteutta-
misessa, toisaalta haastanut sitä. 
Tiedon ja datan määrä on digita-
lisaation myötä kasvanut. Tietoa 
tulevaisuudesta, työelämästä ja 
alojen työpaikoista, työtehtävistä 
ja ammateista sekä hyvinvoin-

Tekoälyn hyödyntämisen missio 
asiakaslähtöisen opinto- ja 

uraohjauksen tukena

• Tuottaa lisäarvoa opiskelijan opinto- ja ura 
-ohjausprosessiin sekä opiskelijan 
toimijuuden tukemiseen

• Tukea opiskelijan ja ohjaajan vuorovaiku-
tuksen toteuttamista

• Tukea opinto- ja uraohjauksen monipuolista 
toteuttamista sekä palvelujen tuottamista

• Tukea metataitojen kehittymistä

• Tukea ohjauksen, saatavuutta, saavutetta-
vuutta ja yhdenvertaisuutta

• Tukea ohjauksen ja koulutuksen
vaikuttavuutta

• Vahvistaa teknologian ja ohjaustoiminnan 
eettistä ja toiminnallista yhteyttä 
ohjausprosessissa

Kuva: Milja Manninen

nista on saatavilla valtavasti. Van-
haa ja uutta, relevanttia ja epäre-
levanttia tietoa lepää erilaisissa 
portaaleissa, alustoissa, välineissä 
sekä sovelluksissa. Koulutusorga-
nisaatioiden intranetit, opiskeli-
jahallintojärjestelmät, oppimis-
ympäristöt ja niiden sisältämät 
opintojaksot sekä muut koulu-
tuksessa käytettävät digitaaliset 
alustat ja välineet ovat niin ikään 
täynnä monenlaista tietoa. Tieto 
ei valitettavasti aina kohtaa tie-
don tarvitsijaa oikeaan aikaan, 
oikeassa välineessä tai oikeassa 
muodossa. Myös yksilöitä itseään 
koskevaa tietoa ja dataa on usein 
saavuttamattomissa tai hankalas-
ti saatavilla. 
Opiskelijoilla oli tarve keksiä rat-
kaisuja ohjausta koskevaan saa-
vutettavuushaasteeseen. He 
näkivätkin tekoälyn hyödyn eri-
tyisesti yksilöllisen, personoidun 

datan kokoajana, visualisoijana 
ja kumuloijana. Erilaisiin, toisis-
taan erillisiin digitaalisiin välinei-
siin ja prosesseihin sirpaloitunut 
tulevaisuutta, opintoja, elämää, 
hyvinvointia sekä työelämää ja 
uraa koskeva tieto on tuottanut 
tarpeen koota ja hallita tätä itseä 
koskevaa henkilökohtaista, yksi-
löllistä tietoa. Tämä nousi esille 
muun muassa design jamissa ja 
hackathonissa, joissa opiskelijat 
rakensivat sovellusideoita omien 
tarpeidensa pohjalta. Esimerkiksi 
opintojaksoilla tai tutkinnon osis-
sa kertyvää tai kertynyttä osaa-
mista koskeva tieto on palasina eri 
lähteissä – mutta ei välttämättä 
opiskelijan portfoliossa tai CV:ssä. 
Tiedon etsiminen digitaalisista 
lähteistä, oman datan hallinta ja 
”oman tiedon johtaminen” vaa-
tii sekä aikaa että monenlaisia, 
muun muassa tiedon etsimiseen, 
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arvioimiseen ja kokoamiseen 
liittyviä, taitoja. Tähän tiedon ja 
datan kokoamiseen ja jalostami-
seen ymmärrettävään muotoon 
uusi teknologia on paikallaan 
ihmistyövoiman käyttämiseen 
sijaan. 

Pelillisyys ohjauksen tukena 
sekä verkostoitumisen ja yhtei-
söllisyyden tarpeet 

Ohjauksen tarpeiden näkökul-
masta kiinnostavana voidaan 
pitää myös opiskelijoiden ideoita 
pelillisyydestä ja yhteisöllisyydes-
tä sekä esimerkiksi verkostoi-
tumisen tuesta tekoälytuetuin 
digitaalisin välinein. Opiskelijat 
näkivät ohjaukseen ja koulutuk-
sen arkeen syntyvän lisäarvoa 
tekoälytuettujen yksilöllisten, 
personoitujen palvelujen lisäksi 
digitaalisen, pelillisen ohjauksen 
keinoilla sekä opiskelijoiden väli-
sen – kuten myös opiskelijoiden 

ja henkilöstön välisen – yhteyden-
pidon ja verkostoitumisen tuke-
misella tekoälyn avulla. Vaikka 
esimerkiksi pelillisyyttä ei voitane 
pitää suoranaisena tarpeena, se 
tuottaa ohjauksen saavutettavuu-
delle lisäarvoa. Digitaalisen yhtei-
söllisyyden ja verkostoitumisen 
odotukset ja tarpeet lisääntyvät 
digitalisaation myötä. 
Teknologian hyödyntäminen 
mahdollistaa ohjauksen saata-
vuuden sekä ohjausprosessin 
laadun ja määrän kehittämisen 
yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. 
Näin opetus- ja ohjaushenkilös-
tön työpanos voidaan kohden-
taa yksilöllisempään ohjaukseen. 
Digitaalisuuden näkökulmasta 
on kuitenkin tarpeen tunnistaa, 
soveltaa ja integroida ratkaisuja, 
jotka sopivat jo olemassa oleviin 
ohjauksen prosesseihin. Näin ei 
lisättäisi saavutettavuusongelmia 
vaan vastattaisiin opiskelijoiden 
tarpeisiin.
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https://projects.tuni.fi/tukea-urapolulle/uutiset/ohjauksen-merkitys-on-oleellinen-ammattikorkeakoul
https://projects.tuni.fi/tukea-urapolulle/uutiset/ohjauksen-merkitys-on-oleellinen-ammattikorkeakoul
https://projects.tuni.fi/tukea-urapolulle/uutiset/ohjauksen-merkitys-on-oleellinen-ammattikorkeakoul
https://julkaisut.tamk.fi/PDF-tiedostot-web/B/94-Nakokulmia-uraseurantaan-ja-uraohjaukseen.pdf
https://julkaisut.tamk.fi/PDF-tiedostot-web/B/94-Nakokulmia-uraseurantaan-ja-uraohjaukseen.pdf
https://julkaisut.tamk.fi/PDF-tiedostot-web/B/94-Nakokulmia-uraseurantaan-ja-uraohjaukseen.pdf
https://julkaisut.tamk.fi/PDF-tiedostot-web/B/94-Nakokulmia-uraseurantaan-ja-uraohjaukseen.pdf
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Käsikirjan tässä osiossa kuva-
taan huomioon otettavia tek-
nologisia ratkaisuja sovelluksen 
kehittämisen, integraatioiden ja 
sovellusta käyttävien järjestelmi-
en osalta. Keskiössä kehittämis-
työssä on tekoälyn opettaminen 
algoritmien avulla sekä järjestel-
mätasolla että tekoälysovelluk-
sen käyttäjän toimesta. Tekoälyn 
opettamiseen käytettävää sanas-
toa ja dataa haettiin esimerkiksi 
kurssikuvauksista ja ePerusteista. 
Tekoälyn sujuvan toimivuuden 
kannalta opiskelumaailmassa on 
tärkeää rajata datalähteet koh-
tuullisiksi, jolloin tekoälyn toimin-
taa voidaan paremmin hallita. 
Tässä osiossa lukija saakin tiiviin 
kuvauksen Älykäs ohjaus -hank-
keessa tehdyistä valinnoista ja 
ratkaisuista. Kehittämistyöhän ei 
suinkaan pääty hankkeen pää-
tyttyä – ratkaisuja mahdollisista 
integraatioista ja datalähteistä 
joudutaan tekemään myös tule-
vaisuudessa. 

Tekoälyn algoritmit  

Älykäs ohjaus -hankkeessa pyrit-
tiin kehittämään tekoälysovellus-
ta, jonka avulla olisi mahdollista 
tuottaa personoitua informaatio-
ta opiskelijan opiskelun ja ura-
ohjauksen tukemiseksi. Kuten
jäljempänä todetaan, datan tuot-
tamisessa on mahdollista hyö-
dyntää erilaisista järjestelmistä – 
kuten Peppi, Wilma ja ePerusteet 
– haettua informaatiota. Pelkkä
raakadata ei kuitenkaan tämän-
tyyppisessä ratkaisussa riitä, vaan 
myös käyttäjän toimesta tapah-
tuva tekoälyn opettaminen osoit-
tautui tärkeäksi. 

Keskeisenä osana itse tekoälyso-
velluksen toimintaa on erilaisten 
algoritmien hyödyntäminen. Täs-
sä kirjoituksessa kuvataan, minkä 
tyyppisiä algoritmeja hyödynnet-
tiin ja miten niitä sovellettiin teko-
älysovelluksen toimintaan. 

Alustava opetus 

Tekoäly on kätevä työkalu, jota 
voidaan käyttää soveltamaan 
sääntöjä mukautuvasti tuotta-
maan käyttäjälle personoitua 
informaatiota. Tästä hyvä esi-
merkki on Netflixin suosittelu-
järjestelmä. On kuitenkin muis-
tettava, että tekoäly pohjautuu 
opittuun dataan. Älykäs ohjaus 
-hankkeen tekoälykokeilua varten 
tekoälyä olikin siis ensin opetetta-
va valikoidulla sanastolla. 
Kokeilussa ammattikorkeakoulun 
sanasto muodostui sekä opin-
to-oppaan koulutusohjelmakuva-
uksista manuaalisesti poimituista 
sanoista että jokaisen opiskelijan 
suorittaman kurssin kurssikuva-
uksesta. Näistä etenkin jälkim-
mäinen oli ongelmallinen data-
lähde samasta syystä kuin se on 
ongelmallinen myös manuaali-
sesti kursseja valitseville opiskeli-
joille: kurssikuvaukset ovat usein 
hyvin suppeita eivätkä anna opti-
maalista määrää informaatiota 
päätösten tekemiseen. 
Ammatillisen koulutuksen sanas-
to muodostui ePerusteista poi-
mituista opiskelijan tutkinnon 
perusteiden sisällöstä ja suoritet-
tujen opintojaksojen osaamisten 
sanastosta. Opiskelijalla on myös 
mahdollisuus lisätä haluamiaan 
sanoja joko negatiivisin tai positii-
visin painotuksin osaksi asiasano-
jen kokonaisuutta. 
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Algoritmin käyttö 

Tekoälyn ehdotusten kannalta 
oleellista on se, että käyttäjän 
datasta osataan poimia tärkein 
informaatio ja käyttää sitä ehdo-
tusten tekemiseen. Tässä avusta-
vana algoritmina on TF*IDF. Sen 
tarkoituksena on erotella valitusta 
datasta usein toistuvat termit pai-
notetuksi sanastoksi. 
TF*IDF koostuu kahdesta erilli-
sestä termistä. Näistä TF (term
frequency) laskee käytännössä
yksittäisessä dokumentissa olevil-
le sanoille painoarvoa sen perus-
teella, kuinka usein ne mainitaan 
kyseisessä dokumentissa. TF ei
ota kantaa siihen, onko termi tär-
keä sana vai ei – sillä vain laske-
taan esiintyvyyttä. 
IDF:llä (inverse document f re-
quency) taas yritetään saada sel-
ville, onko termi merkityksellinen. 
Tätä varten eri sanoja painotetaan 
sen mukaan, miten ne esiintyvät 
eri dokumenttilähteissä. Tällä 
tavalla painotusarvoa saadaan 
korjattua niin, että kielessä usein 
esiintyvät sanat, kuten ja, se ja 
joka, saadaan painoarvoltaan 
pieniksi. Tämä parantaa tekoälyn 
ehdotusten tarkkuutta. (Salton & 
McGill 1983.) 

Soveltaminen käyttäjälle 

Alustavan opetuksen ja algo-
ritmien käytön kautta saadaan 
syntymään painoarvollinen lista 
sanoista, jotka liittyvät tiettyihin 
asioihin tekoälykokonaisuudessa 
– olipa kyseessä sitten työpaikka-
listaussanasto tai opiskelijan suo-
rittamien kurssien sanasto. 
Vertaamalla suoritettujen kurssi-
en sanastoa työpaikkalistauksissa 
esiintyvään sanastoon löydetään 
sekä opiskelijan osaamista että 
työpaikan vaatimuksia vastaavat 
työpaikkaehdotukset. Tällä tavalla 
saadaan alustava ajatus siitä, mit-
kä osa-alueet opiskelijalla on niin 
sanotusti hallussa, ja vältytään 
ehdotuksilta, jotka eivät olisi opis-
kelijalle relevantteja. 
On kuitenkin pidettävä mieles-
sä myös se, että opiskelija tuskin 
pitää kaikista suorittamistaan 
kursseista tai että hänellä voi olla 
myös muita intressejä jo opin-
tojen alkuvaiheessa. Siitä syystä 
opiskelijalle on annettu mahdol-
lisuus myös itse lisätä asiasanoja 
tekoälyn käyttöön – joko negatiivi-
sella tai positiivisella painotuksel-
la. 
Negatiivisen painotuksen asia-
sanat karsivat ehdotuksista pois 
niitä kursseja tai työpaikkoja, jois-
sa kyseinen termi esiintyy. Positii-
vinen painotus taas nostaa esille 
ehdotuksia, joissa positiivisen pai-
notuksen saanut termi esiintyy, 
vaikka se opiskelijan suorittamien 
kurssien sanastossa ei olisikaan 
saanut suurta painoarvoa. 

Lähteet 
Salton, G. & McGill, M. J. 1983. Introduction to modern informati-
on retrieval. New York: McGraw Hill. 

Kuvat: Viestit Tuudosta (vasemmalla) ja Wilmasta (oikealla) 
Jani Saari

Johtopäätökset 

Suosittelujärjestelmätyylinen 
tekoäly soveltuu opiskelijasovel-
luksiin, ja se olikin validi vaihto-
ehto hankkeen puitteissa kehi-
tettäväksi. Oppilaitosjärjestelmät 
tuottivat kuitenkin omia ongel-
miaan etenkin ammattikorkea-
koulun puolella: standardointi 
kurssikuvausten suhteen ei ole 
ammatillisissa oppilaitoksissa 
edennyt samalle tasolle. 
Sanafrekvenssiin pohjautuvassa 
suosittelussa informaation mää-
rällä ja laadulla on suuri merkitys. 
Tulevaisuuden vaihtoehtoina voi-

taisiinkin pohtia esimerkiksi The-
seuksen opinnäytetöiden käyt-
tämistä datalähteenä, etenkin 
jos niitä voitaisiin verrata kysei-
sen opiskelijan tai hänen vuosi-
kurssinsa suorittamien kurssien 
kuvauksiin. 
Tekoälyllä tulee olemaan suurem-
pi rooli tulevaisuudessa. Niinpä 
olisikin tärkeää, että oppilaitosjär-
jestelmän suunnittelussa pidet-
täisiin alusta asti mielessä, että 
sen päälle (tai sen rajapintaa käyt-
täen) tullaan rakentamaan myös 
uusia käyttötarkoituksia. 
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Ominaisuudet ja toiminnot 

Kuten aiemmassa artikkelissa 
Tekoälyn algoritmit todetaan, 
yksi keskeinen tavoite tekoälyn 
kehittämisessä oli yksilöityjen, 
käyttäjälähtöisesti personoitujen 
viestien lähettäminen käyttäjälle. 
Käyttäjän oma sovelluksen hal-
linta on tästä näkökulmasta tär-
keää. Älykäs ohjaus -hankkeen 
kehittämistyön edetessä lähdet-
tiinkin kehittämään myös ohjaus-
paneelia, jonka avulla opiskelija 
voi tarkentaa omia kiinnostuksen 
kohteitaan esimerkiksi kurssiva-
lintoihin ja työpaikkaehdotuksiin 
liittyen. Oli myös erittäin tärkeää 
luoda joustavat ja saumattomat 
integraatiot esimerkiksi opinto-
hallintojärjestelmiin (Peppi, Wil-
ma). Tällöin sovellus ei jää irralli-
seksi muista tietoa käsittelevistä 
ja jakavista järjestelmistä. 

Viestit opiskelijoille 

Päätoimintona tekoälysovelluk-
sessa oli personoitujen viestien
lähettäminen opiskelijoille. Tarkoi-
tus oli, että kyseiset viestit olisivat
merkityksellisiä jokaiselle opiskeli-
jalle heidän senhetkisen opintoti-
lanteensa mukaisesti. Sovelluksen
lähettämät viestit voidaan jakaa
kolmeen kategoriaan: opintojen
suoritukseen liittyvä palaute, kurs-
siehdotukset sekä työpaikkaeh-
dotukset. 
Opintojen suoritukseen liittyvä 
palaute tarkkailee opiskelijan 
opintotahtia ja vertailee sitä ole-
tettuun valmistumistahtiin. Vies-
tien sisällössä tekoäly kannus-
taa opiskelijaa kohti tätä tahtia. 
Palautteet ilmoittavat opiskelijan 
tahdin verrattuna oletettuun tah-
tiin prosentuaalisena summana. 
Mikäli tahti jää selvästi alle tavoit-
teen, viesti muistuttaa opiskelijaa 
tukipalvelujen mahdollisuudesta 
jos hän kokee tarvitsevansa sellai-

sia. Mikäli opiskelija suorittaa kurs-
seja normaalia rivakampaa tahtia, 
häntä muistutetaan levon tarpees-
ta. 
Kurssiehdotusviesteissä opiskeli-
jalle ehdotetaan hänelle mahdolli-
sesti sopivia kursseja oman koulun 
tarjonnasta. Työpaikkaehdotuksis-
sa otetaan huomioon opiskelijan 
osaaminen hänen suorittamiensa 
kurssien osalta sekä hänen mie-
lenkiinnon kohteensa ja työpaikan 
hakualueensa. Molemmissa edellä 
mainituista ehdotusominaisuuk-
sista moottori on pitkälti saman-
lainen, TF*IDF-pohjainen ratkaisu. 
Tätä on kuvattu laajemmin käsikir-
jan Tekoälyn algoritmit -kappalees-
sa.

Mukauttaminen ohjauspaneelilla 

Viestien lisäksi opiskelijalle on tar-
jolla visuaalinen näkymä, josta 
hän voi seurata omien opintojen-
sa prosentuaalista edistymistä. 
Näkymä on jaoteltu opintojen eri 
osa-alueisiin, kuten lopputyöhön 
sekä pakollisiin ja vapaasti valitta-
viin opintoihin. Tämä ominaisuus 
oli opiskelijoiden paljon toivoma, 
koska etenkään ammattikorkea-
koulun puolella oppilaitosjärjestel-
mät eivät tarjoa tyydyttävää etene-
misen visualisointia. 
Ohjauspaneelissa opiskelijalla on 
mahdollisuus muokata työpaik-
kaehdotustensa aluetta. Etenkin 
pandemian aikana monet opiske-
lijat asuivat eri paikkakunnilla kuin 
missä heidän opintonsa olivat. Täs-
tä syystä opiskelupaikkakuntakoh-
dennettu työpaikkaehdotustarjon-
ta ei ollut riittävä, ja paikkakuntien 
kustomointi toteutettiinkin pitkälti 
opiskelijapalautteen perusteella. 
Ohjauspaneelin avulla opiskeli-
ja voi myös lisätä mielenkiinnon 
kohteitaan. Mielenkiinnon kohteet 

vaikuttavat tekoälyn opiskelijoille 
tarjoamaan työ- ja kurssiehdo-
tusten kirjoon. Opiskelijat voivat 
myös säätää painotusta mielen-
kiinnon kohteidensa suhteen 
– painotus voi olla joko positiivi-
nen tai negatiivinen. Tällä tavalla 
opiskelija voi tietoisesti rajata pois 
inhokkiaiheitaan. 
Näiden perusominaisuuksien 
lisäksi tausta-ajatuksena on sovel-
luksen läpinäkyvyys käyttäjälle. 
Tätä varten käyttäjällä on aina 
mahdollisuus ladata oma datan-
sa, jotta hän näkee, mitä tietoja 
hänestä tekoälylle menee. Tämä 
on toteutettu .json-muotoisena 
tiedostona, jonka opiskelija saa 
halutessaan tekoälyn ohjauspa-
neelista. 

Järjestelmäintegraatio 

Kaikki nämä ominaisuudet ovat 
toki avuksi opiskelijalle, mutta 
usein oppilaitoksissa on jo ennes-
tään liian monta erillistä järjes-
telmää. Sen takia olikin tärkeää, 
että sovellus integroitaisiin osak-
si palveluita, joita opiskelijat jo 
ennestään käyttävät. Ammatillis-
ten oppilaitoksien puolella tämä 
tarkoitti opiskelijoiden liittymistä 
sovelluksen käyttöön Wilman 
kautta, kun taas ammattikorkea-
kouluissa tekoäly linkitettiin opis-
kelijoiden suosimaan Tuudo-ap-
piin.  
Webviewin avulla etenkin Tuu-
do-apissa si ir tymä tekoälyn 
ohjauspaneelin puolelle on käyt-
täjän näkökulmasta lähes sauma-
ton: Vaikka kyseessä onkin erilli-
selle nettisivulle siirtyminen, se 
toteutuu Tuudo-apin sisällä. Näin 
käyttäjälle ei pääse syntymään 
mielikuvaa, että hän on siirtymäs-
sä toisen sovelluksen puolelle. 

Johtopäätökset 

Toteutettavia ominaisuuksia on jo 
niiden kehittämisen alkuvaihees-
sa tärkeää rajata, jotta kokonai-
suus pysyy toteuttamiskelpoise-
na. Hankkeen edetessä olemme 
kuitenkin päätyneet lisäämään 
ja muokkaamaan ominaisuuk-
sia paljon opiskelijoilta tulleen 
palautteen pohjalta. Ketteriä 
menetelmiä käyttäen tämä onkin 
mahdollista – etenkin, jos opiskeli-
jat otetaan jo varhaisessa vaihees-
sa osaksi kehitysprosessia käyttä-
jätestauksen keinoin. 
Voitaisiinkin sanoa niin, että sovel-
luksen ominaisuuksien siemenen 
on hyvä tulla asiantuntijaryhmäl-
tä. Tämä siemen sisältää sekä 
ohjauksellisten haasteiden rat-
kaisut että lakien ja suositusten 
mukaiset tietosuoja- ja saavutet-
tavuuskriteerit. Testauskierrokset 
auttavat siementä kasvamaan 
ominaisuuksien puuksi – kokonai-
seksi sovellukseksi – juuri siihen 
suuntaan kuin käyttäjät haluavat.
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Käsikirjan tässä osiossa kuvataan, 
miten tekoälysovellusta kehitet-
tiin. Kehittämistyöhön osallistui 
hanketoimijoiden ja teknologia-
kumppaneiden lisäksi opiskeli-
joita ja oppilaitosten ohjaushen-
kilöstöä. Asiakaslähtöinen ja 
ketterä kehittäminen olivat koko 
hankkeen ajan toimintamme 
keskeisiä kulmakiviä. Kehitystyön 
aikana myös tietosuojaan liittyvät 
seikat nousivat erityisen tärkeiksi, 
ja sitä onkin kuvattu tässä osas-
sa tarkemmin. Myös palautetta 
kerättiin monin eri tavoin. Niinpä 
kuvaamme tässä osassa lisäksi 
yksityiskohtaisesti palautedatan 
keräämistä opiskelijoilta. 

Tekoälyn hyödyntäminen ja so-
veltaminen ohjauksessa 

Tietosuoja-asetus määrittelee 
henkilötietojen käsittelyn periaat-
teet 
Henkilötietojen digitaalista käsit-
telyä suunniteltaessa ei voida 
välttyä viittaamasta yleiseen 
tietosuoja-asetukseen (Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2016/679), jota on 
sovellettu täysimääräisenä tou-
kokuusta 2018 saakka. Yleinen 
tietosuoja-asetus ( jatkossa tie-
tosuoja-asetus, TSA) määrittelee 
rekisterinpitäjän velvollisuudet ja 
henkilötietojen käsittelyn ehdot 
mutta toisaalta myös rekisteröi-
dyn oikeudet henkilötietojensa 
käsittelyn osalta. 
Ensimmäinen tietosuoja-ase-
tuksen asettama vaatimus (TSA 
5 art.) koskee henkilötietojen 
käsittelyn lainmukaisuutta. Tie-
tosuoja-asetus määrittelee kuusi 
mahdollista käsittelyperustetta. 
Älykäs ohjaus -hankkeen tekoäly-
kokeilujen osalta näistä kahta sel-

vitettiin tarkemmin: rekisteröidyn 
suostumusta sekä rekisterinpitä-
jän lakisääteistä velvoitetta. 
Suostumukselle on määritet-
ty tarkempia edellytyksiä (TSA 
7 art.). Ensimmäiseksi annetun 
suostumuksen edellytetään ole-
van rekisterinpitäjän osoitetta-
vissa yksilöidysti. Toiseksi suostu-
mus tulee pyytää selvästi erillään 
muista asioita käyttäen selkeää ja 
yksinkertaista kieltä. Tällöin suos-
tumus perustuu rekisteröidyn 
tietoiseen valintaan. Kolmanneksi 
rekisteröidyllä tulee olla mahdolli-
suus peruuttaa antamansa suos-
tumus milloin tahansa. Peruut-
tamisen tulee olla yhtä helppoa 
kuin suostumuksen antaminen. 
Rekisteröidyn tulee myös olla 
tietoinen peruuttamiskäytän-
nöstä. Neljänneksi puntaroidaan 
rekisteröidyn asemaa rekisterin-
pitäjään nähden. Suostumuksen 
tulee perustua vapaaehtoisuu-
teen, eikä siitä kieltäytymisestä tai 
sen peruuttamisesta saa aiheutua 
haitallisia seuraamuksia rekiste-
röidylle (esim. Tietosuojatyöryh-
mä 2018). 
Henkilötietojen käsittelyperus-
teen vaihtoehtona tarkasteltiin 
rekisterinpitäjän lakisääteistä vel-
voitetta – käytännössä siis sitä, 
että rekisterinpitäjä joutuu käsit-
telemään henkilötietoja täyttääk-
seen lakisääteisen velvoitteensa. 
Periaatteen tasolla Älykäs ohjaus 
-hankkeen tekoälykokeilut pyr-
kivätkin tukemaan lakisääteisen 
velvoitteen täyttämistä: hank-
keen osatoteuttajat eli oppilaitok-
set hyödyntävät tekoälyä osana 
opiskelijoille tarjottavia ohjaus-
palveluita. Toisaalta tarkastelussa 
haluttiin korostaa, että kyseessä 
on uutta teknologiaa hyödyntä-
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vä kokeilu, ja sen tulisi jo siksi olla 
luonteeltaan vapaaehtoisuuteen 
perustuva. Käsittelyperuste tun-
nistettiin haasteelliseksi myös 
ohjaukseen liittyvien yleisten olet-
tamusten osalta: ohjauksen näh-
dään muodostuvan ohjattavan 
ja ohjaajan vuorovaikutuksessa 
yhteistoiminnallisesti sekä sisäl-
tävän dialogisia ja rakentavia ele-
menttejä. 
Älykäs ohjaus -hankkeessa pää-
dyimme käsittelyperusteen osal-
ta suostumukseen. Käytännös-
sä suostumuksen pyytäminen 
toteutettiin jo oppilaitoksissa 
käytössä olleiden Tuudo- ja Wil-
ma-sovellusten avulla. Suostu-
muksen antaminen ja peruminen 
sovelluksissa tapahtuu hyvin yksi-
selitteisen käyttöliittymän avulla. 
Hankkeen kokeiluluonteen vuoksi 
oppilaitoksissa päädyttiin pyytä-
mään lisäksi erillinen suostumus 
alaikäisten opiskelijoiden huolta-
jilta. 

Käyttötarkoituksen rajaus ja kä-
siteltävien henkilötietojen mini-
mointi 

Voi olla houkutteleva ajatus mää-
ritellä käyttötarkoitus sopivan 
avoimesti, mikä toisaalta mah-
dollistaisi jouston kehittämisen 
aikana ilmeneville uusille suun-
nille mutta toisaalta on vastoin 
tietosuoja-asetusta. Henkilötie-
tojen käsittelyn käyttötarkoitus 
tulee määritellä tarkasti – ”tiettyä, 
nimenomaista ja laillista tarkoi-
tusta varten” – jo ennen käsittelyn 
aloittamista (TSA 5 art. 1. b). 
Käsiteltävien henkilötietojen 
minimoinnilla tarkoitetaan ylei-
sessä tietosuoja-asetuksessa käsi-
teltävien henkilötietojen rajaamis-
ta vain käsittelyn nimenomaisen 
tarkoituksen edellyttämään mää-
rään ja laatuun tietoa (TSA 5 art. 
1. c). Ei siis voida käsitellä yhtään 
ylimääräistä henkilötietoa, ei edes 

helpomman ja joustavamman 
kehittämisen nimissä. 
Ohjelmistokehityksen näkökul-
masta tällaiset tiedolle ja käsit-
telylle asetetut määritykset eivät 
ole suuri este. Päinvastoin niiden 
voidaan nähdä tukevan ohjelmis-
tokehitystä, sillä ne toimivat mää-
rityksinä käytettävälle tiedolle. 
Haasteena voidaankin pitää lähin-
nä sitä, kuinka määritelmät infor-
moidaan tietosuoja-asetuksen 
edellyttämällä tavalla läpinäky-
västi ja selkeästi (esim. TSA 12 art.). 
Älykäs ohjaus -hankkeessa käsi-
teltävien henkilötietojen rajaa-
minen aloitettiin selvittämällä, 
mitä tietoja todennäköisesti voi-
taisiin hyödyntää tekoälyavustei-
sessa opinto- ja uraohjauksessa 
niin teknologisten kyvykkyyksien 
kuin ohjauksen teorian näkökul-
masta. Minimointia noudattaen 
tavoitteen suhteen epäolennaiset 
tiedot karsittiin pois käsittelystä. 
Rekisteröityjen informointi toteu-
tettiin monin tavoin, muun muas-
sa opiskelijoiden infotilaisuuksien 
ja ohjemateriaalien sekä tietosuo-
jailmoituksen muodossa. Kokei-
luihin osallistumisen aito vapaa-
ehtoisuus oli keskeinen arvo, jota 
projektiryhmä korosti kokeilijoita 
rekrytoidessaan. 

Aiemman datan käyttäminen tekoälyn 
opetusaineistona 

Meistä kaikista kerätään jatkuvasti dataa. 
Niin tapahtuu myös oppilaitoskonteks-
tissa. Opiskelijoista on oppilaitoksen 
järjestelmissä monenlaista dataa – niin 
suorituksista ja valmistumisista kuin pois-
saoloistakin – useasti vieläpä lukuisten 
vuosien ajalta. On väistämättä houkutte-
levaa ajatella tämän datamassan hyödyn-
tämistä esimerkiksi koneoppimisen ope-
tusaineistona. 
Haasteeksi tällaisen vuosien varrella kerä-
tyn tiedon hyödyntämiseen voi tulla tie-
tosuoja. On varsin todennäköistä, ettei 
tämän, aikanaan kerätyn henkilötiedon 
alkuperäinen käyttötarkoitus (TSA 5 art. 
1.) mahdollista tällaista jatkokäyttöä. Yksi 
ratkaisuvaihtoehdoista on toki tutkia, voi-
taisiinko nämä henkilötiedot anonymisoi-
da eli käsitellä siten, ettei niistä enää voi-
da tunnistaa yksittäistä henkilöä – jolloin 
ne eivät enää myöskään olisi henkilötie-
toja (TSA 26 res.). 
Älykäs ohjaus -hankkeessa oli jo hank-
keen esiselvityksissä tunnistettu opis-
kelijahallinnon järjestelmien laajat tie-
tovarannot. Niiden hyödyntämiseksi 
poistimme opetusdatasta kaikki yksit-
täisen opiskelijan tunnistamisen mah-
dollistavat tekijät. Laadimme toimen-
piteestä anonymisointisuunnitelman, 
jossa tarkasteltiin jokaista opetusaineisto-
na hyödynnettävää tietokenttää sekä sii-
hen kohdistettavia anonymisointitoimia. 
Anonymisointisuunnitelman laatimiseen 
saimme tukea oppilaitosten tietohallin-
nosta ja tietosuojavastaavilta. 
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Johtopäätökset 

Tietosuoja-asetus ja tietosuojalaki määrit-
televät raamit henkilötietoja käsittelevän 
tekoälyn tekniselle kehittämiselle. Tekni-
sen ohjelmistokehittämisen osalta nämä 
raamit ovatkin lopulta yllättävän selvät. 
Kun käsiteltävissä oleva tieto on tarkoin 
määritelty, myös ohjelmistokehittämisen 
aloittaminen käytännössä on helppoa. 
Älykäs ohjaus -hankkeessa tietosuojaan 
liittyvä työskentely kulki teknisen kehit-
tämistyön rinnalla. Käsiteltävien tietojen 
rajaaminen ja minimointi onnistuivat 
hyvässä vuoropuhelussa tietosuojan var-
mistamisen kanssa. Myös tietosuoja-ase-
tuksen edellyttämä läpinäkyvä dokumen-
tointi tehtiin samaan tahtiin teknisen 
kehittämisen kanssa. 
Tasapainottelua tai jopa varsinaisia komp-
romisseja tarvitaan kuitenkin enemmän, 
kun mukaan tarkasteluun otetaan myös 
tekoälyyn ja ohjaukseen liittyvät eettiset 
kysymykset (esim. Lampi & Ikonen 2019; 
Manninen 2020) tai ylipäänsä koulutuk-
sen kentälle tähtäävän tekoälyn kehittä-
misen perimmäinen motiivi (esim. Merta-
la 2021). Tietosuojan toteuttaminen onkin 
siten vain yksi täytettävistä vaatimuksista 
kehitettäessä tekoälyä opinto- ja uraoh-
jauksen tueksi. 
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Palautedatan kerääminen ja
opiskelijaviestintä Älykäs ohja-
us -hankkeessa 

Koska Älykäs ohjaus -hankkeen 
kehitystyöstä oli tarkoitus kerä-
tä käyttäjäpalautetta, oli tärkeää 
saada tekoälysovellukselle testaa-
jia. Testausryhmä oli rajattu alun 
perin kaikkiin Xamkin, Esedun ja 
Samiedun opiskelijoihin. Aikatau-
lullisista syistä kyselytutkimukset 
toteutettiin kuitenkin ainoastaan 
Xamkin opiskelijoille. Ammatillis-
ten koulujen puolella myös vallit-
seva covid-19-tilanne hankaloitti 
palautteen keruuta. Näin ollen 
Esedun ja Samiedun kyselytutki-
mukset päätettiin siirtää syksyksi 
2021. 
Testiopiskelijoiden hankinta oli 
yksi tärkeimmistä tehtävistä. 
Hankinta rajattiin kaikkiin Xamkin 
suomenkielisiin tutkinto-opiskeli-
joihin. Heille lähetettiin joulukuun 
2020 alussa sähköpostia, jossa 
kerrottiin hankkeesta, sovelluk-
sesta ja kokeiluiden tarkoitukses-
ta. Opiskelijoille tarjottiin myös 
mahdollisuutta osallistua testauk-
sen kautta arvontoihin, joiden pal-
kintoina oli Xamk-huppareita. 
Tekoälysovellus toimii Xamkilla 
Tuudon kautta. Tuudo on opiske-
lijalle tarkoitettu työkalusovellus, 
jossa myös itse ilmoittautumi-
nen tekoälytestauksiin tapahtui. 
Tekoälysovellus aloitti toimintan-
sa tammikuussa 2021, ja siihen 
mennessä testiopiskelijoita oli 
ilmoittautunut 165. Heihin pidet-
tiin säännöllistä yhteyttä ja heille 
ilmoitettiin, mikäli sovelluksen 
toiminnassa oli häiriöitä tai toi-
minnallisia muutoksia. Xamkin 
opiskelijoille perustettiin lisäksi 
Microsoftin Teams-alustalle oma 
kanava. Kanavan ansiosta pystyt-
tiin kommunikoimaan nopeam-
min, esimerkiksi mikäli yksittäisel-
lä opiskelijalla oli jotakin ongelmia 
sovelluksen käyttöönotossa. 

Kyselytutkimukset 

Kyselytutkimukset toteutettiin 
kevättalven 2021 aikana. Ne olivat 
avoinna testiopiskelijoille seuraa-
vasti: 
Ensimmäinen kyselytutkimus 
22.2.2021–28.2.2021 
Toinen kyselytutkimus 
22.3.2021–28.3.2021 
Kolmas kyselytutkimus 
3.5.2021–9.5.2021 
Linkit kyselytutkimusten säh-
köisiin Microsoft Forms -lomak-
keisiin lähetettiin opiskelijoille 
sähköpostilistan kautta. Lista oli 
kerätty niistä käyttäjistä, jotka 
olivat antaneet suostumuksensa 
käyttää opintodataansa tekoäly-
sovelluksen kehitykseen. Ainoas-
taan Xamkin opiskelijat pystyivät 
vastaamaan kyselyihin. 
Kaikista 165 testiopiskelijasta 
ensimmäiseen kyselyyn vasta-
si 101, toiseen 84 ja kolmanteen 
79. Vastanneiden määrä siis pie-
neni noin kahdellakymmenellä 
ensimmäisestä kyselystä. Tämä 
on ymmärrettävää, koska itse 
sovelluksessa ei tapahtunut pal-
jonkaan sellaista kehitystä, joka 
olisi ollut näkyvää itse loppukäyt-
täjälle. Kyselytutkimuksiin liitetty 
huppariarvonta kuitenkin tuntui 
pitävän kiinnostusta kokeiluihin 
yllä, eikä testiopiskelijoita pois-
tunut listalta kokeiluiden aikana 
kuin kaksi. 
Kyselytutkimusten ajankohdat 
valittiin niin, että testiopiskelijat 
olisivat mahdollisimman hyväs-
sä vaiheessa opiskeluaan. Tämä 
tarkoittaa sitä, että tutkimuksia 
ei tehty esimerkiksi hiihtoloman 
tai muiden pidempien taukojen 
aikana. Näin pyrittiin välttämään 
opiskelijoille mahdollisesti aiheu-

https://uasjournal.fi/3-2019/tekoalysta-ja-sen-etiikasta/
https://uasjournal.fi/3-2019/tekoalysta-ja-sen-etiikasta/
https://read.xamk.fi/2020/koulutus/tekoalya-eettisesti-kiitos/
https://read.xamk.fi/2020/koulutus/tekoalya-eettisesti-kiitos/
https://read.xamk.fi/2020/koulutus/tekoalya-eettisesti-kiitos/
https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/100161
https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/100161
https://tietosuoja.fi/documents/6927448/8316711/Suostumus+fi/bd7605a0-5b37-4379-a681-57ba975a1ae7/Suostumus+fi.pdf 
https://tietosuoja.fi/documents/6927448/8316711/Suostumus+fi/bd7605a0-5b37-4379-a681-57ba975a1ae7/Suostumus+fi.pdf 
https://tietosuoja.fi/documents/6927448/8316711/Suostumus+fi/bd7605a0-5b37-4379-a681-57ba975a1ae7/Suostumus+fi.pdf 
https://tietosuoja.fi/documents/6927448/8316711/Suostumus+fi/bd7605a0-5b37-4379-a681-57ba975a1ae7/Suostumus+fi.pdf 
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tuva liiallinen ahdistus opiskelu-
asioista. Heitä ei myöskään halut-
tu kuormittaa vapaa-ajalla. 
Koska Älykäs ohjaus -hanke 
on Euroopan sosiaalirahaston 
(ESR) rahoittama, jokaisesta 
testeihin osallistuneesta täytyi 
kerätä perustiedot. Ne kerättiin 
covid-19-tilanteesta johtuen eril-
lisellä sähköisellä lomakkeella. 
Jokaisessa kyselytutkimukses-
sa kerrottiin ESR-rahoitukses-
ta, perustietolomakkeesta ja 
siihen liittyvästä tietosuojasta. 
Lähes kaikki vastanneet täyttivät 
ESR-perustietolomakkeen. 

Palautedatan analysointi 

Kun opiskelijakyselyistä oli saatu 
kerättyä palautedata, voitiin aloit-
taa sen analysointi. Koska datan 
keräämisessä käytettiin Microsoft 
Forms -ohjelmaa, tulokset saatiin 
tuotua ainoastaan Excel-muodos-
sa. Tämä vaikutti osaltaan datan 
analyysissa käytettäviin ohjelmis-
toihin. 
Palautedata täytyi aivan aluk-
si käydä läpi, jotta siihen saatiin 
hyvä yleistuntuma. Tämän jälkeen 
alkoi aineiston muokkaus parem-
min käsiteltävään muotoon. Tämä 
käsitti esimerkiksi datatyyppien 
muunnoksia tekstistä numee-
riseen muotoon ja toisinpäin. 
Lopulta datan käsittelyssä jou-
duttiin tekemään paljon käsityötä 
tiettyjen Forms-ohjelmiston puut-
teiden takia. Jälkikäteen ajateltu-
na jokin muu kyselyohjelmisto 
olisi varmasti toiminut paremmin. 
Tällöin aikaa vievää käsityötä ei 
olisi joutunut tekemään niin pal-
jon kuin nyt. 
Käsiteltyä palautedataa alettiin 
visualisoida Power BI -ohjelmis-
tolla, joka on tarkoitettu suur-
ten tietomassojen esittämiseen. 
Power BI:llä pystytään rakenta-
maan selkeitä ja interaktiivisia 
raporttikokonaisuuksia, joista on 

helppo saada haluttu tieto esille. 
Kaikkien kolmen palautekyse-
lyn data visualisoitiin ja koottiin 
yhteen. 
Power BI -raportit on helppo 
jakaa organisaation sisällä tai 
sellaisille ulkopuolisille, joilla on 
ohjelmistosta käytössään Pro-li-
senssi. Raportin esittelyssä tulee 
kuitenkin ongelmia, mikäli vas-
taanottajalla ei ole Pro-lisenssiä. 
Tästä Power BI:n rajoitteesta 
johtuen palautedata päätettiin 
analysoida myös IBM:n SPSS-oh-
jelmistolla. SPSS on tarkoitettu 
statistiseen analyysiin. Se on hyvin 
kattava, joskin kankea ohjelmisto. 
Palautedata siirrettiin SPSS-oh-
jelmistoon, ja sitä muokattiin vas-
taamaan ohjelmiston tarpeita. 
Tietyille numeerisille arvoille täy-
tyi antaa sanalliset arvot, jotta lop-
putulos olisi paremmin ymmär-
rettävä. Datassa oli myös selkeitä 
haasteita analyyseja ajatellen. Esi-
merkiksi vastaajan ikä kysyttiin 
palautekyselyissä kategorisena, 
jolloin sitä ei voitu käyttää esi-
merkiksi korrelaatioanalyyseissa 
tekijänä. Siihen kun tarvittaisiin 
numeerinen jatkuva muuttuja. 
SPSS-analyyseista saatiin kuiten-
kin muodostettua kattava mate-
riaali, jota pystyttiin jakamaan 
kaikille siitä kiinnostuneille. Mate-
riaali on nähtävissä hankkeen 
kotisivuilla.

Johtopäätökset 

Lopuksi voidaan todeta opiskelijahankin-
nan sujuneen hyvin. Yhteydenpito opis-
kelijoihin oli jatkuvaa ja kattavaa. Näin toi-
mittaessa sovelluksessa olevat ongelmat 
ja bugit saatiin nopeasti tietoon, jolloin 
ohjelmistokehittäjät pystyivät reagoi-
maan niihin hyvissä ajoin. Opiskelijoista 
suurin osa oli erittäin innokkaita pääs-
tessään osallistumaan kehitystyöhön, ja 
heidän palautteensa olikin ensiarvoisen 
tärkeää. Osa opiskelijoista oli kyllä selvästi 
mukana mielenkiinnosta mutta heitä ei 
välttämättä kiinnostanut itse kehitystyö – 
tai he olivat muuten vain passiivisempia. 
Jatkossa sovelluksen kehitystyössä edel-
leen tärkeää on opiskelijahankinta ja 
-viestintä. Tässä työssä kannattaa käyttää 
suorapuheista ja rentoa lähestymistapaa. 
Liiallinen virallisuus tai koulumaisuus 
eivät sovellu tämänkaltaiseen opiskeli-
javärväykseen. Lisäksi arvonnoilla oli iso 
rooli osallistumishalussa. 
Kyselytutkimuksiin osallistuminen oli 
kohtalaisen hyvää. Kolme palautekier-
rosta saattoi olla hieman liikaa; joillekin 
vastaajille saattoi tulla pieni väsymys 
aiheeseen. Kahdella palautekyselyllä olisi 
varmasti selvitty yhtä hyvin, ehkä parem-
minkin. Suunnitteilla ollut ryhmähaas-
tattelu olisi tuonut syventävämpää 
näkökulmaa aiheeseen, mutta pande-
miatilanteen vuoksi sellaisen järjestämi-
nen olisi ollut vaikeaa. 
Data-analyysien tulosten perusteella voi-
daan sanoa, että opiskelijat ovat tekoäly-
sovelluksesta hyvinkin kiinnostuneita. He 
eivät kuitenkaan tässä vaiheessa pitäneet 
sen toimintaa kovinkaan hyvänä. Kehi-
tysvaiheessa tämä on aivan normaalia, 
ja opiskelijoiden testauksessa käyttämä 
sovellus oli teknisesti aivan alkuvaiheessa. 
Useat opiskelijat ymmärsivät tämän, mut-
ta osa oletti sovelluksen saattavan olla jo 
paljon valmiimpi. 
Lähtökohtaisesti opiskelijat olivat sitä 
mieltä, että sovellukselle olisi tarvetta, ja 
heitä kiinnostaa sen kehitys. Tarvitaan 
kuitenkin vielä konkreettisempia ja näky-
vämpiä muutoksia – näin opiskelijoiden 
kiinnostus varmasti kasvaa entisestään. 

https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/alykas-ohjaus-tekoaly-asiakaslahtoisessa-opinto-ja-uraohjauksessa/
https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/alykas-ohjaus-tekoaly-asiakaslahtoisessa-opinto-ja-uraohjauksessa/
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Miten kehitimme — Ketterä ke-
hitys pahkinänkuoressa

Ketterä kehitys sekä ketterät 
metodit ovat varmasti tulleet 
monelle vastaan keskusteluissa 
tai artikkeleissa, mutta mitä niillä 
oikein tarkoitetaan? Pelkistetysti 
ketterän kehityksen voidaan aja-
tella olevan kehitysprosessin pilk-
komista pienempiin tehtäviin, joi-
ta voidaan julkaista sovellukseen 
lyhyemmällä aikataululla, pitäen 
sovellusta jatkuvasti kehittyvänä 
ja toimintakelpoisena. Sen sijaan, 
että tuote olisi valmis vasta koko 
kehityksen lopussa, siitä saadaan 
julkaistua parannettuja versioita 
kehityksen edetessä. Tällä tavalla 
voidaan myös helpommin ottaa 
huomioon käyttäjäpalaute osana 
kehitysprosessia. 
Scrum on yksi ketterien kehitys-
menetelmien muodoista. Isossa 
roolissa ovat paitsi inkrementaali-
nen iteratiivinen kehitys kohti 1–4 
viikon sprinteissä kehitettävää, 
potentiaalisesti julkaisukelpoista 
tuoteversiota myös kehitykses-
sä mukana olevien henkilöiden 
selkeä roolitus. Scrum-tiimissä 
on kolme roolia: tuoteomistaja, 
Scrum Master sekä kehittäjät. 
Tuoteomistaja vastaa tuotteen 
halutun sisällön keksimisestä ja 
listaamisesta ymmärrettävästi. 
Kehittäjien rooli on toteuttaa tuo-
te teknisesti annettujen kuvauk-
sien mukaisesti. Scrum Master 
auttaa koko tiimiä toimimaan 
Scrumin puitteissa sekä valmis-
telee ja varmistaa viikoittaiset 
sprinttiin kuuluvat palaverit. 

Kehityksen ideointi 

Älykäs ohjaus -hankkeessa tekoä-
lyn kehitys tapahtui ketteriä mene-
telmiä käyttäen ja Scrum-metodia 
mukaillen viikoittaisena sprinttike-
hityksenä. Hankeryhmän tehtävä-
nä kehittämisessä oli ominaisuuk-
sien ideoiminen ja päättäminen 
sekä opiskelijapalautteen hankki-
minen osaksi prosessia. Opiskelija-
palautetta kerättiin palautelomak-
keella kolmeen otteeseen kevään 
kehitysjakson aikana. 
Ideoinnissa mukana olivat pääosin 
hankeryhmän jäsenet. Lisäksi opis-
kelijapalautteen sanallisesta osuu-
desta nostettiin esille usein esiinty-
viä teemoja. Myös tekoälykehittäjät 
osoittivat mielenkiintoaan ideoin-
tia kohtaan. Tästä syystä päädyim-
mekin viikoittaisissa palavereissa 
jatkuvasti kehittyvän ideoinnin 
lisäksi ottamaan palaverilistaam-
me kahden viikon välein pidettä-
vän ideointipalaverin, jossa osallisi-
na olivat myös tekoälykehittäjät. 
Pääfokuksena näissä palavereis-
sa oli uusien ideoiden etsiminen 
– riippumatta siitä, olivatko ne 
aikataulullisesti mahdollisia tässä 
projektissa vai eivät. Näitä ideoi-
ta listaamalla ja niistä mahdotto-
muuksia myöhemmin karsimalla 
oli mahdollista löytää vaihtoehtoja, 
jotka ilman eri alojen edustajien 
keskinäistä vuorovaikutusta eivät 
ehkä olisi päässeet nousemaan 
esille. 
Etenkin hankkeen alkuvaiheessa 
monissa ideoissa törmättiin tek-
nologian ulkopuolisiin haasteisiin, 
jotka asettivat rajauksia toteutet-
tavien ominaisuuksien suhteen. 
Tällaisia olivat esimerkiksi eettisen 
tekoälyn linjaukset, prof iloinnin 
välttäminen ja käyttäjän tietosuoja. 

Ideoinnista kehitykseen 

Ideointivaiheen jälkeen toteutettaviksi halu-
tut asiat oli jaettava tehtäviksi. Tehtävän-
jaossa tuoteomistajalta eli hankeryhmäl-
tä saatiin ensiksi tieto siitä, mitä halutaan 
toteutettavan – perustuen ideoinnissa syn-
tyneisiin ajatuksiin. Näistä toteutettaviksi 
tahdotuista ideoista ohjelmistosuunnitteli-
jan tehtävänä oli jakaa kokonaiset tehtävät 
pienempiin, viikossa toteutettaviin paloihin, 
suunnitella niiden aikataulu sekä muotoilla 
ne kehittäjäymmärrettävään muotoon. 
Viikoittaisessa sprinttipalaverissa kyseisen 
sprintin tehtävät jaettiin kehittäjille sen 
mukaan, mitä kenenkin vastuualueeseen 
kuuluu. Ohjelmistosuunnittelija myös jakoi 
tehtävät tehtävänhallintaohjelmisto Jiraan, 
jonka avulla sekä kehittäjät että tuoteomis-
tajat pysyvät helposti tehtävän tasalla. Tässä 
vaiheessa kehittäjät siirtyivät itse kehitysvai-
heeseen. 
Osassa tekoälyn ominaisuuksista riippu-
vuuksia järjestelmän eri osa-alueiden välillä 
ei juuri pääse syntymään. Esimerkiksi teko-
älyalgoritmin painotukset vaikuttavat koo-
dillisesti lähinnä vain tekoälykomponenttiin. 
Osa ominaisuuksista kuitenkin vaatii kehit-
täjien välistä kommunikointia: esimerkkinä 
tästä kirjautuminen tekoälyn ohjauspanee-
liin ammatilliselta tai AMK-puolelta. Näissä 
tapauksissa onkin tärkeää, että kehittäjät 
toimivat tehtävänannon jälkeen itseohjau-
tuvina soluinaan, jotka ratkaisevat kehitys-
ongelman tehtävänantoa vastaavalla tavalla. 

Johtopäätökset 

Ketterä kehitys on oiva työkalu sovellus-
kehityksessä. Sen toimiessa optimaalises-
ti omien alojensa ammattilaiset pääsevät 
toteuttamaan sitä, missä ovat parhaita, sekä 
reagoimaan muuttujiin matkan varrella. 
Muuttujia voivat olla käyttäjien toivomukset 
sovelluksen ominaisuuksien suhteen mut-
ta myös tekniset vaikeudet. Jälkimmäisiltä 
ei voi tämän päivän oppilaitosjärjestelmien 
kanssa työskennellessä välttyä. Kehityksessä 
olisikin etenkin julkisella sektorilla hyvä pitää 
mielessä eteenpäin ajatteleva modulaarinen 
ote: kehitysmetodien pitäisi johtaa valmii-
seen tuotteeseen, jonka päälle on jatkossa-
kin hyvä rakentaa. 
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Hackathon 

Hackathonissa innovoidaan yhdessä, miten 
oppilaitoksen tai organisaation digitaalista 
toimintakulttuuria voidaan kehittää, mihin 
kehittämistyössä tulisi fokusoida ja miten 
uutta tietoa levitetään asiantuntijayhteisön 
toiminnassa. 
Hackathonissa 3–5 hengen tiimit ”kilpaile-
vat” parhaasta mahdollisesta ratkaisusta 
järjestäjän esittämään haasteeseen. 
Älykäs ohjaus -hankkeen Hackathonissa 
keskityttiin hakemaan ratkaisuja opinto- 
ja uraohjauksen tarpeisiin teknologiaa ja 
tekoälyä hyödyntäen. Hackathoniin osal-
listui tiimejä sekä toiselta asteelta että 
ammattikorkeakouluista. Koronapande-
miasta johtuen Hackathonin ajankohtaa 
jouduttiin siirtämään, ja lopullinen toteutus 
tehtiin verkkomuotoisena. Toteutuksesta ja 
tuloksista voit lukea lisää alla olevasta lin-
kistä löytyvästä artikkelista. Lisätietoja voit 
myös kysellä koordinaattorina toimineelta 
Niilo Korhoselta: niilo.korhonen@hamk.fi.  
Hackathon palvelumuotoilun välineenä 
(Korhonen, 2021) 

Design jam käyttäjien aktivoijana opin-
to- ja uraohjauksen tekoälysovelluksen 
kehittämisessä 

Design Jam on palveluiden ja sovellusten 
kehittämistä tukeva menetelmä. Mallya 
(2018) kuvaa: Design Jam on miniajatus-
hautomo, joka tarjoaa mahdollisuuden 
yhteistyöhön ja uuden kehittämiseen. Kes-
toltaan se voi olla muutamasta tunnista 
pariin päivään. Osallistujiksi Design Jamei-
hin haetaan henkilöitä eri aloilta, kuten 
suunnittelijoita, teknologia-asiantuntijoita 
ja tulevia käyttäjiä. Kuten vertaus ajatus-
hautomosta kertoo, sen tavoitteena on 
suunnitella tuotteita tai ratkaisuja mahdol-
lisimman monipuolisen osallistujajoukon 
voimin. 
Verkosta hakemalla löytää ohjeita ja esi-
merkkejä Design Jamin järjestämiseen, 
esimerkkinä Design Jam Facilitators Guide. 
Yleisesti voi todeta, että jamien toteutta-
minen vaatii huolellista suunnittelua ja val-
mistelua. Näin varsinaisessa tapahtumassa 
voidaan keskittyä parhaalla mahdollisella 
tavalla luovien ratkaisujen tekemiseen. 

”Hackathon tulee 
sanoista ’hack’ ja 

’marathon’.
Hackathon, Wikipedia

https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/hackathon-osana-palvelumuotoilua-alykas-ohjaus-hankkeessa/#.YbNmIS86qqA
https://b38.app.box.com/v/Design-Jam-Guide
https://en.wikipedia.org/wiki/Hackathon
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Kuva: Nea Vaskelainen, 2021

Missä Design Jam -toimintaa 
voidaan hyödyntää? 

Design Jamit – ja myös Hac-
kathonit – yhdistetään helpos-
ti teknologiaan ja sovellusten 
kehittämiseen. Jamien kaltaista 
yhteistoimintaa voidaan kuiten-
kin hyödyntää miltei alasta riip-
pumatta palvelumuotoilun osana. 
Palvelumuotoilun käsitettä avaa 
Elina Jaakkola (2019) Turun kaup-
pakorkeakoulusta lyhyellä (2.06 
min) YouTube-videollaan. 
Design Jam -toimintaa voidaan 
siis periaatteessa hyödyntää 
monenlaisissa palvelujen kehit-
tämiseen liittyvissä prosesseis-
sa. Hyvä esimerkki löytyy Design 
Jamista, joka tähtäsi opiskelijoi-
den hyvinvoinnin lisäämiseen 
korona-aikana. Älykäs ohjaus 
-hankkeen koordinaattorina toi-
mivan Xamkin järjestämässä 
Design Jam -tapahtumassa osal-
listujat etsivät pienissä ryhmissä 
ratkaisuja siihen, miten opiske-
lijoiden hyvinvointia voitaisiin 
edistää poikkeuksellisissa olosuh-

teissa. Tavoitteena oli löytää käy-
tännössä toteutettavia malleja ja 
uusia toimintatapoja tilanteisiin, 
joissa lähiopiskelu ja opiskeluun 
liittyvät sosiaaliset suhteet joutu-
vat koetukselle. 
Yhdessä kehittämällä etsittiin 
uusia palveluja, joita Xamkin opis-
keluhyvinvoinnin palvelut voisivat 
tuottaa opiskelijoille. Kysymykse-
nä oli, mikä lisäisi yhteisöllisyyt-
tä opiskelijoiden keskuudessa 
poikkeusaikana. Lisäksi pohdit-
tiin, kuinka opiskelijat tavoitetaan 
ja mikä on paras tapa kertoa heil-
le saatavilla olevista palveluista. 
(Kaakkois-Suomen ammattikor-
keakoulu 2021.) 
Yleisesti voi todeta, että Design 
Jamien kaltaiset tapahtumat toi-
mivat hyvin myös pedagogisena 
menetelmänä. Jamien järjestämi-
seen ei ole mitään tarkkaa ohjeis-
tusta, minkä ansiosta tämäntyyp-
pistä yhteisöllistä kehittämistä voi 
hyödyntää osana opetusta. 

Design jamin verkkototeutus Älykäs oh-
jaus -hankkeessa

Syksyllä 2020 haettiin opiskelijoiden jou-
kosta tiimejä opinto- ja uraohjausta tehos-
tavan tekoälysovelluksen kehittämiseen. 
Heille järjestettiin Hackathon, joka koro-
napandemiasta johtuen toteutettiin verk-
komuotoisena. Hackathoniin osallistui vii-
si tiimiä, joiden kehittämissä ratkaisuissa 
korostuivat sovellukseen liitettävät pelilliset 
ominaisuudet. Luonteeltaan Hackathon on 
kilpailullisempi kuin Design Jam. Jameis-
sa on tavoitteena löytää luovia ratkaisuja 
ilman kilpailullista painetta. 
Älykäs ohjaus -hankkeen Design Jam jär-
jestettiin huhtikuussa 2021. Siihen osallistui 
kolme tiimiä. Koronapandemiasta johtuen 
tiimit eivät päässeet fyysisesti yhteiseen 
tilaan, vaan Jam järjestettiin Hackathonin 
tapaan verkkototeutuksena. Jamin tehtä-
vänanto oli seuraavanlainen: 
• Älykäs ohjaus -hankkeessa kehitetään 

tekoälyavustajaa, joka auttaa käyttäjää 
sekä ennen opintoja, opintojen aikana 
että opintojen jälkeen työuran käynnis-
tyttyä. 

• Tekoälysovellukselle voidaan luoda inte-
graatioita eri tiedonlähteisiin, kuten 
opiskelijahallintajärjestelmään, TE-pal-
veluihin ja sosiaaliseen mediaan (esim. 
LinkedIn, Facebook, Instagram). 

• Tässä Design Jamissa tullaan ideoimaan 
mahdollista käyttöliittymää tekoälyso-
vellukselle. Käyttöliittymän tulisi sisältää 
pelillisiä ominaisuuksia sekä hyvää käy-
tettävyyttä ja saavutettavuutta käyttä-
jästä riippumatta. Käyttöliittymän tulisi 
myös olla parhaassa tapauksessa sel-
lainen, että käyttäjä voi itse räätälöidä 
käyttöliittymän itselleen parhaiten sopi-
vaksi (omistajuus). Käyttäjä voisi myös 
määritellä sen, miten hänen eri järjestel-
mistä kerättyä dataansa käytetään. 

• Tiimien tavoitteena on tuottaa ratkai-
suehdotus käyttöliittymään. Ratkai-
suehdotuksen voi esittää sanallisesti, 
mutta erittäin toivottavaa on, että esi-
tykseen liittyisi myös visuaalista ulko-
asun kuvailua. 

Kehitettävän ratkaisun toimintaa havain-
nollistettiin kuvalla vasemalla sivulla.

https://www.youtube.com/watch?v=gh_TS_oyQvM
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Design Jamin toteutus 

Kuten aiempana todettiin, tapahtuma 
järjestettiin verkkototeutuksena. Tiimien 
työskentelyyn varattiin kaksi päivää (13.–
14.4.2021). Tiimit saivat itse päättää, mitä 
alustaa käyttävät yhteistyöhön, mutta 
yhteistoimintaa varten avattiin myös 
kanava Discordiin. Discord on sovellus, 
jossa voidaan luoda kanavia sekä yhteis-
käyttöön että pienemmille ryhmille 
omansa. Sen toiminnallisuuksiin kuuluvat 
muun muassa tiedostojen jako ja mah-
dollisuus verkkokokouksiin. Osallistujia 
jamiin haettiin tiedottamalla tapahtu-
masta hankeorganisaatioiden laatimilla 
tiedotteilla. 
Design Jam aloitettiin yhteisellä infotilai-
suudella Zoom-verkkokokouksessa. Tilai-
suudessa käytiin läpi tekoälysovelluksen 
kehittämiseen liittyviä asioita ja aihee-
seen liittyvää taustatietoa. Lisäksi tiimeille 
annettiin tehtävänanto ja ohjeet työsken-
telyyn. Jamin aikataulu on oikealla sivulla.
Design Jamin toteutus onnistui sujuvas-
ti. Osallistujien palautteen perusteella 
kokemus tämäntyyppisestä kehittämis-
toiminnasta oli positiivinen. Osallistujien 
ja ulkopuolisen arviointiryhmän äänes-
tyksessä suosituimmaksi valittiin A. T. Cor-
pin, An Dangin (UI-UIX developer, Xamk) 
ja Halsey Nguyenin (International Busi-
ness, Lapin amk) joukkueen, esitys. Kah-
den hengen tiimi kehitti ehdotuksen Your 
Town -sovelluksesta, joka olisi suunnattu 
erityisesti maahanmuuttajille. Lisäksi sitä 
voitaisiin hyödyntää muiden uudessa 
paikassa asuvien opiskelijoiden apuna 
uuteen asuin- ja toimintaympäristöön 
tutustumisessa. 

Tapahtuman 
yleisesittely: 
Niilo Korhonen
(Hamk)
Taneli Selin (Esedu)

Käyttöliittymä
suunnittelusta 
– työkaluja ja väli-
neitä toteutukseen: 
Jani Saari (Xamk) 

Infoa ohjauksesta: 
Milja Manninen
(Xamk, Älykäs ohja-
us -hankkeen pro-
jektipäällikkö)  

Joukkueiden 
toimintaa 
itsenäisesti 
organisoituna;
tukea tarjolla 
Discordissa

Keskustelua ja 
kysymyksiä;
tiimit aloittavat 
toimintansa 

Design Jam -info: 
Mikko Lampi 
(Metatavu Oy) 

Pelillistämisen 
teoriaa: 
Niilo Korhonen 
(Hamk) 

Tekoäly
webinaarien 
esittely

Tiimit työstävät 
ratkaisujaan; 
online-tukea tarjolla 
koko ajan päivystys-
luonteisesti, 2–3 avointa 
verkkoistuntoa päivän 
mittaan

Joukkueet esittele-
vät omat ratkaisun-
sa; 
yhteinen äänestys par-
haasta ratkaisusta + 
nimikilpailu (Forms-lo-
makkeilla – jokainen 
tapahtumaan osallistu-
nut saa äänestää) 

Tapahtuman 
päätös; 
virtuaaliset kakkukahvit 

https://discord.com
https://www.xamk.fi/wp-content/uploads/2021/03/design_jam_flyer_.pdf
https://kaltura.hamk.fi/media/Design%20Jam%20A.T%20Corp/:~:text=https://kaltura.hamk.fi/media/Design+Jam+A.T+Corp/0_ubj3r9ld
https://kaltura.hamk.fi/media/Design%20Jam%20A.T%20Corp/:~:text=https://kaltura.hamk.fi/media/Design+Jam+A.T+Corp/0_ubj3r9ld
https://www.eoppiva.fi/kokoelmat/tekoalywebinaarit/
https://www.eoppiva.fi/kokoelmat/tekoalywebinaarit/
https://www.eoppiva.fi/kokoelmat/tekoalywebinaarit/
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Johtopäätökset 

Kuten aiemmin todettiin, osallistujien 
palaute Design Jamin osalta oli positii-
vista. Tietoa toteutuksesta ja tuloksista 
välitettiin myös Älykäs ohjaus -hankkeen 
teknologiapartnereille. Koska hankkeen 
tekoälysovellus oli vielä kehitysvaiheessa, 
loppukäyttäjien ideoita voitiin hyödyntää 
etenkin sovelluksen toiminnallisuuksia ja 
ulkoasua toteutettaessa. 
Design Jam jouduttiin järjestämään verk-
kototeutuksena, mikä asetti haasteita 
sekä järjestäjille että osallistujille. Toden-
näköisesti live-tapahtuma olisi tuonut 
mukanaan enemmän yhteisöllisyyttä 
myös tiimien välille. Verkkototeutus kan-
nattaa kuitenkin nähdä yhtenä vaihto-
ehtona tämäntyyppisten tapahtumien 
järjestämisessä. Fyysiset etäisyydet eivät 
tässä tapauksessa estäneet tai hanka-
loittaneet Design Jamiin osallistumista. 
Mikäli Älykäs ohjaus -hanke saa jatkoa, 
vastaavanlaista toimintaa tullaan hyödyn-
tämään myös jatkokehitystyössä. 

Lähteet:

Jaakkola, E. 2019. Mitä palvelumuotoilu 
tarkoittaa? YouTube. Videoleike. Jul-
kaistu 21.2.2019. Saatavissa: https://you-
tu.be/gh_TS_oyQvM [viitattu 24.9.2021]. 

Kaakkois-Suomen ammattikorkea-
koulu. 2021. Opiskelijoiden hyvinvointia 
edistetään kansainvälisessä yhteistyös-
sä – virtuaalinen design jam 17.–18.3. 
Tiedote 11.3.2021. WWW-dokumentti. 
Saatavissa: https://www.xamk.fi/tiedot-
teet/opiskelijoiden-hyvinvointia-edis-
tetaan-kansainvalisessa-yhteistyos-
sa-virtuaalinen-design-jam-17/ [viitattu 
20.9.2021]. 

Mallya, D. 2018. The power of design 
jams (and how they can help your 
startup). WWW-dokumentti. Saata-
vissa: https://www.entrepreneur.com/
article/308850 [viitattu 23.9.2021].  

Lehtonen, J. 2021. Käyttäjätutkimus-
kyselyt Älykäs ohjaus -hankkeen so-
velluskehityksestä . Kaakkois-
Suomen ammattikorkeakoulu. Liike-
talous. Opinnäytetyö. Saatavissa: 
https://urn.fi/
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Linkkejä:
• How to Organize a Design Jam
• Artif icial  Intel l igence for

Career Guidance – Current
Requirements and Prospects
for the Future

• Participedia, Method, Design
Jam

• Ideariihi – häkkäys – jamit.
Yhteiskehittämisen opas opet-
tajille

https://youtu.be/gh_TS_oyQvM
https://youtu.be/gh_TS_oyQvM
https://www.xamk.fi/tiedotteet/opiskelijoiden-hyvinvointia-edistetaan-kansainvalisessa-yhteistyossa-virtuaalinen-design-jam-17/
https://www.xamk.fi/tiedotteet/opiskelijoiden-hyvinvointia-edistetaan-kansainvalisessa-yhteistyossa-virtuaalinen-design-jam-17/
https://www.xamk.fi/tiedotteet/opiskelijoiden-hyvinvointia-edistetaan-kansainvalisessa-yhteistyossa-virtuaalinen-design-jam-17/
https://www.xamk.fi/tiedotteet/opiskelijoiden-hyvinvointia-edistetaan-kansainvalisessa-yhteistyossa-virtuaalinen-design-jam-17/
https://www.entrepreneur.com/article/308850
https://www.entrepreneur.com/article/308850
http://webservices.itcs.umich.edu/mediawiki/openmichigan/index.php/How_to_Organize_a_Design_Jam
https://iafor.org/journal/iafor-journal-of-education/volume-9-issue-4/article-3/
https://iafor.org/journal/iafor-journal-of-education/volume-9-issue-4/article-3/
https://iafor.org/journal/iafor-journal-of-education/volume-9-issue-4/article-3/
https://iafor.org/journal/iafor-journal-of-education/volume-9-issue-4/article-3/
https://participedia.net/method/4620
https://participedia.net/method/4620
https://www.theseus.fi/handle/10024/494669
https://www.theseus.fi/handle/10024/494669
https://www.theseus.fi/handle/10024/494669
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021092818113
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Kuva: Osallistujien käsityksiä tekoälyn hyödyntämisestä ohjauksessa.

Workshop-sarja ohjaajille 

Älykäs ohjaus -hankkeessa jär-
jestettiin syyskuussa 2020 work-
shop-sarja ammatillisten oppilai-
tosten opinto- ja uraohjauksen 
parissa työskenteleville henkilöil-
le. Workshop-sarjan keskeisenä 
tavoitteena oli löytää opinto- ja 
uraohjausprosessin asiakaslähtöi-
nen ydin sekä tutkia yhdessä, 
miten tekoäly voisi tukea laadu-
kasta monialaista ja -kanavaista 
ohjausta. Halusimme tarjota kah-
den ammatillisen oppilaitoksen 
asiantuntijoille mahdollisuuden 
asiakaslähtöisen ohjausprosessin 
yhteiseen tarkasteluun sekä teko-
älyn hyödyntämisen tunnistami-
seen tukielementtinä opinto- ja 
uraohjauksen eri prosesseissa. 
Workshop-sarjaan sisältyi ennak-
kotehtävä, kolme noin 2,5 tunnin 

pituista workshop-tapaamista 
verkossa sekä itsenäistä välityös-
kentelyä. 
Osallistujat kertoivat ennakkotoi-
veistaan esimerkiksi seuraavasti: 
”Lähden workshopiin avoimin 
mielin, vailla ennakko-odotuksia.” 
”Odotan workshop-sarjalta uusia 
ideoita ohjauksen kehittämiseen.” 
”Odotan uusia näkökulmia, avoin-
ta keskustelua ja haasteisiin rat-
kaisutyökalujen etsintää.” 
Startti-workshopissa määrittelim-
me yhdessä tarkennetun tavoit-
teen workshopille sekä keskus-
telimme ohjaukseen liittyvistä 
käsitteistä. Työskentelyn tavoit-
teena oli luoda yhteistä ymmär-
rystä siitä, mitä tiedotus-, neuvon-

ta- ja ohjauspalveluja opiskelijalle tarjotaan 
ennen opintoja, opintojen alussa, aikana ja 
lopussa sekä opintojen jälkeen. Osallistujat 
kirjasivat tiedotus-, neuvonta- ja ohjauspal-
velujen (TNO-palvelut) tavoitteita, miettivät 
niiden toteutumista käytännössä sekä poh-
tivat nykyisten toimintamallien ja palvelu-
jen asiakaslähtöisyyttä. 
Osallistujat kuvasivat TNO-palveluita esi-
merkiksi seuraavasti: 
”Oppilaitosten nettisivujen ohjeet ovat mel-
ko selkeät, mutta yhteydenotto oppilaitok-
seen voisi olla selkeämpi.” 
”HOKS-keskustelujen merkitys korostuu.” 
Osallistujat nostivat esiin myös sen, että 
jatko-opintoihin tai työelämään ohjauksen 
määrässä ja sisällössä tulisi olla lisää suun-
nitelmallisuutta sekä yhteneväiset laatukri-
teerit. 
Keskimmäisessä workshopissa keskityim-
me yhdessä pohtimaan sitä, miten tekoäly 
voisi olla ohjauksen tukena. Tässä keskeisik-
si kysymyksiksi nousivat saavutettavuuden 
varmistaminen, opiskelijan toimijuuden 
kehittymisen tukeminen sekä eettiset rat-
kaisut. Pohdimme konkreettisesti sitä, kuka 
omistaa ohjausprosessin sekä miten opis-
kelijan oman osaamisen tunnistaminen ja 
hänen koko elämänkenttänsä kytkeytyy 
oppilaitosten ohjausprosesseihin ja miltä 
se näyttää niissä. Osallistujat pohtivat ja 
kuvasivat tekoälyn hyödyntämistä opiske-
lijan, ohjaushenkilöstön ja oppilaitosorga-
nisaation näkökulmista (kuva vasemmal-
la). Tunnistimme tekoälyn hyödyntämisen 
haasteita ja mahdollisia lisäarvoa tuottavia 
elementtejä.  
Toisen välityöskentelyviikon aikana osal-
listujat ideoivat pienryhmissä oman teko-
älytoteutuksensa, jossa he kuvasivat, 
mihin tarpeisiin tekoäly voisi tarjota apua. 
Päätös-workshopissa keskusteltiin pien-
ryhmien ideoimista tekoälytoteutuksista. 
Toteutuksina syntyivät muun muassa Hok-
saaja-botti, Tunnistamisäppi, Etsintäkartoi-
tusta pudokkaille ja Uratäppi. 
Työskentely koko workshop-sarjan ajan oli 
hyvin ratkaisukeskeistä, tulevaisuusorien-
taatioon pohjaavaa, asiakaslähtöistä ja tois-
ten työtapoja kunnioittavaa. 
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5. Mitä sitten?
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Millaisia ajatuksia sinulle herä-
si matkasta eettisesti kestävän 
tekoälyn kehittämisen kokeiluihin 
ja kehitysprosessin käynnistämi-
seen asiakaslähtöisessä opinto- 
ja uraohjauksessa? Mitä pohdit 
tekoälystä ennen matkaasi tekoä-
lyviidakkoon? Entä nyt?   
Kun aloitimme seikkailun teko-
älyviidakossa, halusimme löytää 
aivan ensimmäiseksi selkeän 
määritelmän tekoälylle. Tavates-
sani tekoälyyn liittyvän teknolo-
gian parissa työskenteleviä kehit-
täjiä, yhtenäistä määritelmää ei 
näyttänyt löytyvän. Maallikolle 
ymmärrettävää oli se, kun joku vii-
sas kiteytti tekoälyn oman aikan-
sa älykkäimmäksi teknologiaksi; 
määritelmät muuttuvat teknolo-
gisen kehityksen mukana.  
Kopponen (2019) on kiinnittänyt 
tekoälyyn kaksi tärkeää ulottu-
vuutta. Se on oppiva ja kykenee 
kehittämään toimintaansa sekä 
pystyy toimimaan itsenäisesti, 
ilman ihmisen jatkuvaa avusta-
mista. Tuo määritelmä riittänee 
tekoälyn määritelmäksi opinto- ja 
uraohjauksen yhteydessä loppu-
vuonna 2021.   

Tässä hetkessä toteamme...  

Kehittämisen käynnistämistä ja 
toteutusta kuvaava käsikirjamme 
on valmis, mutta matka jatkuu. 
Yleisesti koulutuskenttä on alku-
metreillä tekoälyn kehittämises-
sä ja hyödyntämisessä opinto- ja 
uraohjauksessa. Faktaa on, että 
tekoäly ei tee autuaaksi opinto- ja 
uraohjauksessakaan. Hyödylliseksi 
tekoäly muuttuu ohjauksessa sil-
loin kun se on aidosti osa ohjaus-
prosessia sekä tuottaa lisäarvoa 
käyttäjän polulle. Ihmiskeskeisesti, 
asiakas- ja käyttäjälähtöisesti suun-
niteltuna, saavutettavasti toteutet-
tuna sekä toimijuutta tukien.   
Loppuvuonna 2021 opinto- ja ura-
ohjauksen tekoälyratkaisut kytkey-
tyvät yksittäisiin kohtiin opiskelijan 
opinto- ja urapolulla.  Vielä on kap-
pale matkaa visioomme tai opis-
kelijoiden ja henkilöstön ideoihin 
siitä, miten tekoäly tulevaisuudes-
sa assisteeraisi koko ihmisen opin-
to- ja urapolun (tai edes opintojen) 
ajan, puhumattakaan siihen liitty-
vistä erikoistilanteista, vaiheista tai 
siirtymistä koulutusasteiden välil-
lä. Visioon, jossa asiakas ja ohjaaja 
keskittyvät asiakkaan opinto-, työ- 
tai uraprosessin äärelle ajan kanssa.     

Odotukset lähitulevaisuuden tekoäly-
ratkaisuista opinto- ja uraohjauksessa  

Samaan aikaan kun loppukäyttäjän, 
ohjausasiakkaan, polku rakentuu, myös 
ohjaajat tarvitsevat omia välineitä. Nyt 
emme tarkoita jo nähtyjä analytiikkarat-
kaisuja, vaan tekoälyratkaisuja, joka tuke-
vat ohjaajaa työssään ja helpottavat arjen 
ohjaustyötä. Nyt saatat miettiä, että meil-
lähän on jo oppimisanalytiikka. Mihin me 
tarvitsemme tekoälyä? Analytiikka ei ole 
synonyymi tekoälylle, vaikka ne arkitoimin-
noissa rinnastetaan. Analytiikka tarkaste-
lee loppujen lopuksi varsin kapeasti sitä, 
mitä opinto- ja uraohjauksella sekä käsit-
teenä että sisältönä käsitetään. Analytiikan 
muodoista toimijuusanalytiikka palvelee 
ohjausta paremmin.  
Onko ihmisen elämä kuitenkaan kilpistet-
tävissä dataksi tai datapisteiksi? Ja pitääkö 
aina tarkastella ihmisen toimintaa datan 
kautta? Jos pelkkä data ohjaa toimin-
taamme, käsitystämme toisista ihmisistä 
tai vuorovaikutustamme toisten ihmisten 
kanssa, voiko sellainen olla tavoitetila? 
Pelkkä ajatus on aika absurdi, mutta varsin 
usein läsnä tekoälyyn liittyvässä keskuste-
lussa. Tässä ollaan herkillä, arvojen ja eet-
tisten ulottuvuuksien alueella. Mihin siis 
aidosti tarvitsemme teknologiaa, tekoälyä 
ja analytiikkaa? Ne ovat ihmistyössä väli-
neitä, mutta eivät sen enempää.   
Sen sijaan, että suuntaamme energiam-
me sellaisten tekoälytuettujen järjestel-
mien  suunnittelemiseksi, joiden avulla 
voisimme yhä tehokkaammin seurata (val-
voa) opintojen etenemistä, muuttaa ihmi-
sen toiminnan datapisteiksi sekä tulkitak-
semme ihmisten tekemistä ja ajatuksia 
datan kautta, suuntaisimme energiamme 
kysymykseen, miksi ja mihin uutta tekno-
logiaa tarvitaan opinto- ja uraohjauksessa. 
Kohdistaessamme energian näihin kysy-
mykseen, tulemme väistämättä kohtaa-
maan sen totuuden, että meidän tulee 
tarkastella ohjausprosessin toteuttamis-
ta niin inhimillisenä vuorovaikutus- kuin 
palveluprosessina. Loputtomiin erilaisten 
teknologisten ratkaisujen ja härpäkkei-
den määrää ei voi lisätä esim. opiskelijan 
polulle. Meidän tulee siis palata ohjauksen 
perimmäiseen tarkoituksen ytimeen.   
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Ajatuksia tulevaisuudesta   

Tekoälyn kehittäminen opinto- ja 
uraohjauksen tueksi on haas-
tava laji. Siihen ei kannata ryh-
tyä kevein perustein, sillä emme 
ensinkään tiedä tekoälyn pitkäai-
kaisia vaikutuksia. Tutkimuksen 
tarve on huutava. Kehitys kuiten-
kin jatkuu. Tekoäly on tullut jää-
däkseen - myös opinto- ja uraoh-
jaukseen. Vaihtoehto ei liene enää 
se, että ei kehittäisi mitään, sillä 
tekoäly on mukana mm. korkea-
koulujen Digivisio2030 –toimin-
nassa.   
Tulevaisuutta rakennetaan nyt. 
Ja toivottavasti vahvalle perus-
talle – eettisesti kestävän teko-
älyn kehittämiseksi opinto- ja 
uraohjaukseen. Visioita tulevasta 
on rakennettu Älykäs ohjaus - 
tekoäly asiakaslähtöisessä opin-
to- ja uraohjauksessa hankkeen 
kuin sen rinnakkaishankkeenkin 
Ohjaus tulevaisuuden työhön 
-hankkeen (ESR) 2019-2021 työs-
sä. Visioita tulevasta on nähtävis-
sä mm. Hackathonin ja Design 
Jamin tuloksissa ja esityksissä. 
Ohjaus tulevaisuuden työhön 
-hankkeessa rakennettuihin ura-
ohjauksen skenaarioihin voit 
tutustua täällä!

Seuraava konkreettinen steppi  

Seuraavana jatkokehitysaske-
leena näemme tekoälytuetun 
urasuunnittelun. Urasuunnitelu-
prosessia tuetaan erilaisilla auto-
matiikan sekä tekoälyn muodoilla 
ja edistetään asiakkaan toimi-
juutta sekä kohtaantoa ohjaajien 
kanssa. Alustan, jota asiakas voi 
itse tuunata, kuljettaa mukanaan 
erilaisissa siirtymissä opinnois-
ta sekä työstä toiseen tai jakaa 
ohjaajille niin koulutuksessa, ura-
ohjaajille kuin työelämällekin niil-
tä osin kuin tarpeen. Urasuunni-
telmasta rakentuu oma tarinansa.    

Lähteet 

Ihminen, tekoäly ja yhteiskunta. eOp-
piva. HAUS kehittämiskeskus. Haet-
tu 16.12.2021 Saatavissa: https://bit.
ly/3E4DLjq

Näkökulmia ihmiskeskeisyyteen. eOp-
piva. Haus kehittämiskeskus. Haettu 
16.12.2021 Saatavissa: https: //bit.ly/
3GR4uBR

Analytiikkaäly – oppimisanalytiikka 
opiskelujen, ohjauksen ja johtamisen 
tukena -hanke. Haettu 16.12.2021.  Saa-
tavissa: https://bit.ly/3EbK2dq

Korkeakoulujen yhteinen digivisio 2030 
– Suomesta joustavan opiskelun malli-
maa. Haettu 16.12.2021. Saatavissa: htt-
ps://bit.ly/3F9seRs

Kopponen, A. (2019) Älykäs ja viisas 
Suomi – miten tekoäly muotoilee 
yhteiskuntaamme? Teoksessa Pilkah-
duksia tulevaisuuteen. Tietopolitiikka, 
tekoäly ja robotisaatio hyvinvoinnin ja 
taloudellisen menestyksen mahdollis-
tajana Suomessa. Valtioneuvoston jul-
kaisuja 2019:22. Saatavissa. http://urn.fi/
URN:ISBN:978-952-367-002-0

Tervetuloa  
tutustumaan  
Älykäs Ohjaus  
-sivuille täältä

https://wiki.eduuni.fi/x/6deKCg  
https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/alykas-ohjaus-tekoaly-asiakaslahtoisessa-opinto-ja-uraohjauksessa/
https://bit.ly/3E4DLjq
https://bit.ly/3E4DLjq
https://bit.ly/3GR4uBR
https://bit.ly/3GR4uBR
https://bit.ly/3EbK2dq
https://bit.ly/3F9seRs
https://bit.ly/3F9seRs
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-367-002-0
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-367-002-0
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6. Käsikirjan  
kirjoittajatiedot

Niilo Korhonen, Projektivastaava, Hamk, 
Digiasiantuntijuus, Hackathon/ Design 
Jam
Janne Lehtonen ,  Data-analyytikko, 
Xamk, Palautekokonaisuus ja analyysit
Milja Manninen , Tutkimuspäällikkö, 
Xamk, Visiot, ohjauksen ja tekoälyn toi-
minnalliset ja eettiset kysymykset 
Soili Rinne, Projektiasiantuntija, HAMK, 
Ohjauksen asiantuntijuus, ohjaushenki-
löstön workshopit
Jani Saari, TKI-/IT-asiantuntija, Xamk, 
Kehittämissprinttien ja teknisen kehittä-
misen vetovastuu
Taneli Selin, Projektiasiantuntija, Esedu, 
Tietosuoja, tekoälyn vaikutusten arviointi 
ja etiikka, DesignJam
Marjo Äikäs, Projektipäällikkö/TKI-asian-
tuntija, Xamk, Ohjauksen laatu ja vaikut-
tavuus

Käsikirjan toimitus
Niilo Korhonen, Soili Rinne ja Marjo Äikäs

Ulkoasu ja taitto
Nea Vaskelainen, Xamk
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