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Miten dataa ja koneoppimista voisi hyödyntää 

peruskouluikäisen nuoren tehdessä tulevaisuuden  

valintoja.

Mikä minusta tulee isona?



Keskeisiä kysymyksiä

Millaisia ammatteja on?
Kokki, lääkäri, kirjanpitäjä, ok... 
Entä data scientist, palvelumuotoilija, 
nanorobotteihin erikoistunut 
potilastietoanalyytikko 

Mitkä ovat minun juttujani?
Mitä osaan? Mitä voin oppia?
Miten voin tehdä jotain merkityksellistä?



Nuoren 
näkemiä 
haasteita

Tarve
keskustella ja sparrata ajatuksia 
tulevaisuuden mahdollisuuksista

Mahdollisuuksien 
hahmottaminen on vaikeaa

Kosketuspinta ammatteihin 
on rajallinen.

Ammatinvalintasivustot ja testit 
eivät vastaa nykypäivää. 

Perinteisetkään ammatit eivät 
avaudu nuorelle taitojen ja 

sisällön osalta.

Syntyy ammatteja, joiden olemassaolosta 
emme vielä tiedä. 

Tietolähteitä on paljon,
mutta ne ovat hajanaisia 

Ohjaamot.fi

Opintopolku.fi

OPO

Duunitori.fi

Nuortenlinkki.fi

Moll.fi

Ammatinvalinta.fi

Ammattiosaaja.fi
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Arvon muodostajat

Laajennetaan datan avulla nuoren 

tietoisuutta tulevaisuuden taidoista ja 

tehtävistä ja inspiroidaan 

huomaamaan uusia 

mahdollisuuksia

merkitykselliseen työelämään
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Mitä on muutettava

Lisätään läpinäkyvyyttä

Laajennetut uraehdotukset

Trendaavat taitotarpeet

Kohtautus

Modulaariset oppipolut

Asenne kohti jatkuvaa oppimista

Tuetaan tietoisuutta

Mahdollisuuksien avaruudesta

Mitkä ammatit ”trendaavat” ja 

mitkä väistyvät

Ammattien taitosisällöt  

ovat ”black box”

Sivustot, testit, OPOt

eivät vastaa 

nykyammatteja  

Nuoren tehtävä

Tietoisia valintoja, jotka 

laventavat uramahdollisuuksia 

Nuori pärjää myös 

tulevaisuudessa  

Mitä hyötyjä

Arvo

Tiedostaa miten 

kehittää taitojaan

Löytää oma polku 
Mikä estää

Tekoälyavusteinen uraohjain Tulevaisuutta pohtiva nuori

Oman potentiaalin 

tunnistaminen 



Ratkaisumme
Alusta, jolla oppilas hahmottaa tulevaisuuden 

ammatteja ja tunnistaa niissä tarvittavia taitoja. 

On aika inspiroitua ja oivaltaa.



Miten se toimii?

Lähtötietoina
Luonteenpiirrekysely
Kuvaus itsestä ja kiinnostuksista
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Miten se toimii?

Tuloksena
Omat vahvuudet, jotka 
linkittyvät metataitoihin
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Miten se toimii?

Semanttinen haku
Tehtävistä, tulevista elämäntavoista, arvoista 
Esimerkiksi: Etätyötä, merkityksellisyys, sairaanhoito

Tuloksena
Laajennetut uraehdotukset
Uratrendit, nousevat – laskevat
Tietoa tehtävistä
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Sairaanhoitaja



Miten se toimii?

Tulosten selailu
Tietoa tehtävistä
Ammatin kehityksestä 

Ammattilaisten tarve, palkkakehitys ym.
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Sairaanhoitaja



Miten se toimii?

Taitojen vastaavuudet
Unelma-ammattien kautta rakentuvat tulevaisuuden 
taitotarpeet, joita voi kehittää jo koulussa
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”Ammatteja tärkeämpää 
on taitojen rakentaminen” 

Taitojen vastaavuudet



Miten se toimii?

Omien taitojen kehitys alkaa
Mielekkäämpiä kohtaamisia OPO:n kanssa
Tietoisempia valintoja tulevaisuuden ammateista
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Koulutus-ekosysteemi

Koulutuksen modularisointi

Koulutustarpeiden ohjaaminen myös  
yrityksistä käsin 

TET:iin myös trendaavia ammatteja ja niihin 
pääsymahdollisuuksia

Ilmoittautuminen alustan kautta

Kurssi tulevaisuuden OPO 2.0:ksi
Lisäymmärrys trendeistä
Valmius ohjata taitojen kehittymistä

Alusta

Kohderyhmän laajentaminen 
Täsmä- ja muuntokoulutusta 

Ammattitrendejä näkyväksi  

Yritystarpeita näkyväksi

Dataa ja parempaa analytiikkaa 
Start-up toimialoista
Rekryportaaleista
TET-ala kiinnostuksesta 
Jne...

Relevanttina läpi elämän
Ammattilaisena aallon harjalla

OPOsta POPiksi

personal opportunity professional

Jatkokehitys



Yhteenveto

Yhteenveto



Nuori voi tehdä tietoisia valintoja

Tietoa trendaavista ammateista ja mitä niissä ”oikeasti tehdään”
Huomioita omista kyvyistä ja niiden tuomista mahdollisuuksista

Valintojen ei tarvitse rajata tulevaisuutta



Tekoälyllä tuo tietoisuutta ja kohtaamisia

Taitotarpeet, kyvyt ja koulutus muuttuvat jatkuvasti
Modulaarisuus turvaa kehittymisen myös uran aikana

Kaikkia valintoja ei tarvitse tehdä 15-vuotiaana



Demo

Nyt on aika setviä 
sinun tulevaisuutesi







Kiitos

Minna Salonen Elina Jeskanen Maija Pursiainen Tiina Sirén Virpi Hyytiä



Koulutusjärjestelmän joustavuus
Oivalluttaminen
Kurssiohjauksesta myös uraohjaukseen
Siilomaisesta kouluttautumisesta  modulaariseen

Yritysten vastuu
Tulevaisuuden taitotarpeiden tunnistaminen
KULTTUURI – johtamisen kehittäminen

Nuorten tietoisuus
Kokonaisnäkymät ja ennusteet
Luodaan näkymiä todellisista ammatti sisällöistä 
Autetaan tiedostamaan mahdollisuuksia rajaavat ja 
laajentavat valinnat 

Yhteiskunnan mahdollistavuus
Jäykistä työrooleista koko taitokapasiteetin käyttöön
Yhdestä ammattiin muuntautumiskykyyn 
Globaali taito tänne ja meidän paikallinen osaaminen globaaliksi

Valinta- ja 
vastuuavaruus


