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Ratkaisemassa 
kohtaanto-ongelmaa

HEADAIN TEKOÄLY

Headai tuo kasvavaa avointa dataa tekoälyn avulla päätöksenteon tueksi.  
Teknologiaamme sovelletaan mm. osaamisen kysyntään ja tarjontaan liittyvän ennakoivan 
analytiikan rakentamisessa, todelliseen osaamisen vajeeseen perustuvassa koulutus- ja 
osaamiskokonaisuuksien suunnittelussa tai vaikkapa sopivan kumppaniyrityksen tai 
omaan portfolioon sopivan investointikohteen löytämisessä. 
 
Algoritmimme ratkaisevat sirpaleisen avoimen datan haasteita yhdistämällä tekoälyn eri 
osa-alueita. Käytännön esimerkit näyttävät, miten automatisoimme asiakkaidemme 
tietotyön tehtäviä – datan keräämisen tyyppisistä rutiineista aina sellaisiin ennakoivan 
analytiikan operaatioihin, joita ei olla ennen pystytty toteuttamaan.

 

Headai kehittää kognitiivista 
tekoälyä, joka oppii luonnollisella 
kielellä ja pystyy oppimansa 
perusteella tekemään ratkaisuja, 
jotka vaativat ihmisen kaltaista 
kielellistä päättelyä.
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Headai on 2015 perustettu suomalainen teknologiayritys, joka 
kehittää kognitiivista, merkityksiä tulkitsevaa tekoälyä 
ennakoivaan analytiikkaan ja simulointiin. Palvelumme tukevat 
avoimen datan valjastamista yhteisöjen, organisaatioiden ja 
yksilöiden päätöksenteon ja jatkuvan oppimisen johtamisen 
tueksi. Tekoälymme (100% oma IP) perustuu yli 20 vuoden 
kokemukseen kognitiivisista tieteistä yhdistäen luonnollisen 
kielen prosessoinnin, itseorganisoituvan oppimisen sekä 
vahvistusoppimisen.

Headain lisenssillä asiakas saa käyttöönsä 
tekoälyrajapintamme palvelut, jotka voidaan liittää suoraan 
asiakkaan järjestelmään tai niitä voidaan käyttää Headain 
tuottamien käyttöliittymien kautta.

Palvelumme tukevat 
avoimen datan 
valjastamista 
yhteisöjen, 
organisaatioiden ja 
yksilöiden 
päätöksenteon ja 
jatkuvan oppimisen 
johtamisen tueksi.
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Työn murros ja 
informaatiotulva

1

Suoraviivaisen ja helposti ennustettavan 
toimintaympäristön aika on pysyvästi ohi. 
Avoimen datan määrä kasvaa niin 
nopeasti, ettei sitä ihmisvoimin pystytä 
seuraamaan, jäsentämään tai tulkitsemaan. 
Suuri osa datasta on tekstimuotoista, toisin 
sanoen luonnollista kieltä, jonka 
hyödyntäminen vaatii monilta osin erilaisia 
teknisiä toteutuksia kuin numerodatalla 

laskeminen. Organisaatioille ja yhteisöille 
on elintärkeää saada ajantasaista, 
jäsennettyä tietoa suunnittelun ja 
päätöksenteon tueksi. Datan 
hyödyntämisen tulee olla läpinäkyvää ja 
eettistä.

Datan hyödyntämisen taito, 
salamannopea reagointi- ja 
muuntautumiskyky sekä jatkuvan 
oppimisen mahdollistaminen 
nousevat avainasemaan.
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Jatkuvan oppimisen aikakausi

Jatkuva muutos, globaali kilpailu, 
digitalisaatio ja ihmistyön korvautuminen 
älykkäällä automaatiolla haastavat 
yhteiskuntamme. Viime vuosina on puhuttu 
neljännestä teollisesta vallankumouksesta, 
jossa yhä monimuotoisempi eri 
teknologioiden ja datan käyttö sulautuvat 
yhteisöihin. Samaan aikaan yritykset 
viestivät osaavan työvoiman puutteesta ja 
kohtaanto-ongelmasta globaalisti.

Nopeuden ja muuntautumiskyvyn haasteet 
koskettavat kaikkia kohderyhmiä.

Miten seurata, jäsentää ja tulkita 
nopeatempoisen ympäristön datamassoja 
ymmärrettävään ja toisiinsa vertailtavaan 
muotoon?

Miten tehdä datavetoisia, perusteltuja 
päätöksiä kaiken kiireen keskellä?

Miten ylläpitää nopeasti muuttuvassa 
työelämässä yhteistä kieltä kysynnälle ja 
tarjonnalle, jotta kohtaanto-ongelman osiin 
voidaan puuttua?

4



Suomen kielen 
kohdalla haasteita 
synnyttää rikas 
morfologia – 
taivutusmuotoja voi 
olla tuhansia ja 
yhdysmerkityksiä 
useita miljoonia.
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Luonnollisen kielen haasteet

Luonnollinen kieli on monimutkaista ja vaikeata jäsentää. 
Siinä sanojen merkitys muodostuu aina yhdessä lauseen ja 
koko tekstin muiden sanojen kanssa. Luonnollisen kielen 
koneellisen tulkinnan haastavuutta lisäävät useat tekijät kuten 
synonyymit, lähellä samaa merkitystä olevat sanat, suomen 
kielen sanojen lukuisat päätteet, sarkasmin käyttö ja 
nykypäivänä jopa valeuutiset. Sanojen merkityksellisyys 
riippuu aina kontekstista, jossa ne esiintyvät. 

Erilaiset ihmisten tekstisisältöihin tekemät asiasanoitukset 
perustuvat rajoitetun, säännönmukaisen ja ennalta 
määritellyn sanaston käyttöön. Luonnolliseen kieleen liittyy 
subjektiivisuus: jokainen rakentaa määritelmän sanoille omien 
aikaisempien kokemustensa kautta. Ongelmallista on lisäksi 
se, että kieli muuttuu koko ajan ja vieläpä toimialakohtaisesti 
eri tavoilla – vanhaa termistöä katoaa ja uutta ilmaantuu 
tilalle. Uusia taitoja syntyy uusien teknologioiden ja töiden 
vanavedessä. Työmarkkinat käyttävät paljolti eri kieltä kuin 
koulumaailma, minkä vuoksi dialogi osaamisten kysynnästä 
ja tarjonnasta on vaikeaa.

Suomen kielessä sanalla voi lukuisia erilaisia muotoja 
päätteiden ja niiden yhdistelmien takia. Luonnollisen kielen 
prosessoinnin avulla pystytään suorittamaan datan 
jalostukseen liittyviä operaatioita kuten sanojen 
vartaloittamista ja perusmuotoistamista, jotka ovat koko 
tekoälyprosessin yksittäisiä, mutta tärkeitä osia.



Tekstipohjaiset 
digitaaliset kaksoset
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Headain digitaalisten kaksosten taustalla 
on dynaaminen ontologia, jatkuvasti 
päivittyvä kielellinen tietämysrakenne. Se 
on toteutettu soveltamalla valvomatonta 
koneoppimista, jonka avulla voidaan 
rakentaa aina ajan tasalla olevat ja 
yksityiskohtaiset kielimallit eri tilanteisiin. 

Kognitiivinen tekoäly oppii kielestä ja sen 
miljoonista lauseista merkitysrakenteita ja 
käyttää niitä selittämään ilmiöitä sekä 
tekemään päätöksiä. Puhutaan 
keinotekoisen älykkyyden kolmannesta 
aallosta, josta voi lukea lisää mm. FIM:n 
artikkelista.
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Dynaaminen kielimalli kuvaa sanojen 
yhteyksiä ja niiden vahvuuksia 
tietyssä kontekstissa. Se päivittyy 
lukemalla koko ajan uutta tietoa 
valituista lähteistä.

https://lounge.fim.com/tekoaly/
https://lounge.fim.com/tekoaly/
https://lounge.fim.com/tekoaly/
https://lounge.fim.com/tekoaly/


Erilaiset ihmisten tekstisisältöihin tekemät perinteiset 
asiasanoitukset perustuvat rajoitetun, säännönmukaisen ja 
ennalta määritellyn sanaston käyttöön. Esimerkiksi 
ESCO-luokituksessa (European Skills/Competences, 
qualifications and Occupations) on kielestä riippuen noin 
14 000–16 000 sanaa ja näistä 7000–9000, riippuen kielestä ja 
määritelmästä, ovat osaamissanoja.

Headain dynaaminen ontologia koostuu miljoonista sanoista. 
Tekoäly on rakentanut sanaston lukemalla mm. uutisia, 
työpaikkailmoituksia, tiedeartikkeleita ja wikipediaa eri 
kielillä. Sanoista enemmistö on nimisanoja – Merkityksellisiä 
sanoja on n. 90 000 – 120 000 ja niistä työmarkkinaan liittyviä 
sanoja noin 40 000. Suomen kielen kohdalla haasteita 
synnyttää rikas morfologia - taivutusmuotoja voi olla tuhansia 
ja yhdysmerkityksiä useita miljoonia.

Headai rakentaa luomaansa kielimallia käyttäen 
yksityiskohtaisia ja joustavia osaamisalan digitaalisia kaksosia 
mm. I) työelämän kysynnästä II) koulutustarjonnasta ja III) 
yksilöstä, oppijasta, työntekijästä, kouluttajasta tai muusta 
yksittäisestä henkilöstä IV) yrityksistä.

Ratkaisu mahdollistaa osaamisen kysynnän ja tarjonnan 
vertailun sekä tarkan osaamispohjaisen 
työmarkkina-analytiikan ihmisten, työpaikkojen, yritysten ja 
koulutuksen välillä.  Luonnollista kieltä tulkitseva tekoäly 
analysoi ja tunnistaa tekstipohjaisesta datasta, kuten 
opetussuunnitelmista tai avoimien työpaikkojen kuvauksista, 
millaisia taitoja ja taitoon rinnastettavia sanoja niihin liittyy. 

Headain dynaaminen 
ontologia koostuu 
miljoonista sanoista.

Merkityksellisiä 
sanoja on n. 90 000 – 
120 000 ja niistä 
työmarkkinaan 
liittyviä sanoja noin 
40 000.
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ESCO-luokituksessa 
on kielestä riippuen 
noin 14 000–16 000 
sanaa.

Työpaikkailmoituksia"
louhittu globaalisti 
10 miljoonaa, 
Suomessa yli 
miljoona.

https://ec.europa.eu/esco/portal/home
https://ec.europa.eu/esco/portal/home


Kognitiivinen tekoäly on todella tehokas tekstien jatkuvassa 
seuraamisessa ja niiden merkityssuhteiden hahmottamisessa. 
Lopullinen päätöksenteko ja tulkinta jätetään yleensä ihmisen 
tehtäväksi. Tietotyön rutiinitehtävien automatisointi säästää 
aikaa kehitystyölle ja tehostaa päätöksentekoprosessia.

Kaiken alustatalous- ja teknologiahypen keskellä on 
muistettava, että laadukas lähtödata on yksi tekoälyn 
elinehdoista. Kehittämisen ja tulevaisuuden suunnittelun tulisi 
pohjata aina ajantasaiseen tietoon.

Koulutusorganisaatioille tähän liittyvä jatkuva haaste on 
opetussuunnitelmien pitäminen ajan tasalla samalla kun 
työelämän käyttämä sanasto ja osaamiskuvaukset muuttuvat. 
Headain jatkuvasti oppiva ja ajan tasalla pysyvä kielimalli on 
auttanut jo lukuisia asiakkaita tämän haasteen selättämisessä.

Digitaaliset kaksoset 
ovat vertailtavissa. 
Käyttäjälle voidaan 
mahdollistaa 
tulosten ohjaus 
palautteen 
(feedback) avulla.

Laadukas lähtödata 
on yksi tekoälyn 
elinehdoista.
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Miten organisaationi voi hyödyntää 
digiaalisia kaksosia?

Luomme avoimista lähteistä asiakkaan toimialan digitaalisen kaksosen. Organisaation 
omasta datasta luotua digikaksosta voidaan näin simuloida suhteessa toimialaan. 

Ennakoiva analytiikka mahdollistaa mm. trendien tarkastelun, esimerkkinä 
työmarkkinoiden alueellisen osaamisten kysynnän ja tarjonnan muutokset. Luo strategiasi 
datavetoisesti – ymmärrä entistä tarkemmin työmarkkinan suuntauksia.

Simulointi toteutetaan vertailemalla digitaalisia kaksosia vastakkain. Esimerkkinä koulun 
opetussuunnitelman tuottamien osaamisten vertaileminen työmarkkinan osaamisen 
kysyntään. Visualisointi voidaan toteuttaa kaksiulotteisena osaamiskarttana, jossa 
kysynnän ja tarjonnan vastaavuudet ja erot tulevat selkeästi eri väreinä esiin. Toisena 
esimerkkinä investoriprofiilin vertaileminen potentiaalisiin kohdeyrityksiin. Ulostulona 
järjestetty lista osuvimpia kohteita. Yksilön kohdalla esimerkiksi oman osaamisprofiilin 
vertailu unelma-ammattiin. Ulostulona saadaan kehitettävät taidot, joilla pätevyys on 
mahdollista saavuttaa.

9



Asiakkaille tehtyjä 
toteutuksia

3
“Headai on meille 
avainkumppani, joka 
navigoi kanssamme kohti 
tulevaisuutta.”
– Anu Moisio, prosessijohtaja, 3AMK



World Bank – osaamisten kysyntä ja tarjonta 
Keniassa

Headai toteutti 2019 Maailmanpankin 
rahoittamassa projektissa analyysin Kenian 
työmarkkinoiden taitojen kysynnästä 
perustuen projektissa tarkasteltuun 
työpaikkadataan neljän vuoden ajalta. 
Mallinsimme kahden kenialaisen yliopiston 
opetussuunnitelmat ja tutkimme niistä 
löytyviä taitoja. Näin voitiin vertailla taitojen 
tarjontaa ja kysyntää (kohtaantoa).

Yhteistyön tavoitteet

i) ymmärtää, mitä taitoja tarvitaan nyt ja 
lähitulevaisuudessa

ii) opastaa ajan tasalla olevan 
opetussuunnitelman kehittämistä

iii) neuvoa opiskelijoita kurssien valinnassa;

iv) saada ymmärrys yliopistojen 
kilpailutarjonnan parantamiseksi.
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Pohjaksi toteutukselle louhimme kenialaisten yliopistojen 
opetussuunnitelmien lisäksi yli 60 000 kenialaista 
työpaikkailmoitusta vuosilta 2016–2019. Tuloksena selvitettiin 
Kenian työmarkkinoilla eniten kysytyt taidot ja niiden trendit. 
Lisäksi voitiin vertailla yliopistojen OPS:ien ja työelämän 
kohtaamista taitojen näkökulmasta. Tämän pohjalta päästiin 
nostamaan esille mahdollisia OPS:ien kehityskohteita. Samalla 
voitiin keskustella, oliko jokin osa tekoälyn löytämistä 
osaamisvajealueista vain sanastollisia eroavaisuuksia 
koulutus- ja työmarkkinakielen välillä.

Lue lisää toteutuksesta World Bankin blogijutusta. Tutustu 
halutessasi projektin loppuraporttiin.

Ennustavaa 
analytiikkaa ja 
trendejä: Kenian 20 
työmarkkinoilla 
kysytyintä taitoa ja 
niiden muutokset 
neljän vuoden ajalta. 
Numeroarvot ovat 
prosenttiosuuksia 
yleisestä 
vuosittaisesta 
taitojen kysynnästä.
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https://blogs.worldbank.org/education/jobs-skills-and-potential-ai-kenya
https://blogs.worldbank.org/education/jobs-skills-and-potential-ai-kenya
http://pubdocs.worldbank.org/en/202221578327923556/Labor-Market-Analysis-and-Curriculum-Gap-Assessment-using-Big-Data-in-Kenya-FinalReport-Headai-10282019-clean.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/202221578327923556/Labor-Market-Analysis-and-Curriculum-Gap-Assessment-using-Big-Data-in-Kenya-FinalReport-Headai-10282019-clean.pdf


3AMK optimoi 10749 kurssisisältöä 
n. 10 000 työmarkkinassa etsityn 
taidon suhteen.

Headai on tehnyt 2018 alkaen laajaa 
yhteistyötä Haaga-Helian, Laurean ja 
Metropolian AMKien muodostaman 
3AMKin kanssa OPS-tarjoaman 
kehittämisessä vastaamaan paremmin 
työmarkkinan osaamiskysyntään. Suurta 
hyötyä saatiin löytämällä eri toimijoiden 
mahdollisia päällekkäisyyksiä, minkä 
pohjalta voitiin tehostaa konsortion 
koulutuskokonaisuutta. Lähes 
reaaliaikaisten osaamiskarttojen (kysyntä & 
tarjonta) vertailu auttaa suunniteltaessa 
uusia koulutusohjelmia ja kurssisisältöjä. 

Luonnollisen kielen tulkitsemisen 
haasteiden lisäksi OPS:ien käyttämän 
kielen huomattiin eroavan monilta osin 
työelämän käyttämästä kielestä, mikä voi 
hankaloittaa opiskelijan kokonaiskuvan 
muodostamista mahdollisista 
urapoluistaan (Ketamo, Moisio, 
Passi-Rauste & Alamäki 2019).

Lue lisää toteutuksesta blogimme 3AMKin 
asiakastarinasta.
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https://medium.com/headain-asiakastarinat/asiakastarina-3amk-81f3e050af12
https://medium.com/headain-asiakastarinat/asiakastarina-3amk-81f3e050af12
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TAT – Duunikoutsi motivoi nuoria 
tunnistamaan omia vahvuuksiaan

Talous ja Nuoret TAT hyödyntää Headain 
rajapinnan kautta tekoälykomponentteja 
mobiilisovelluksessaan. Sovelluksen 
päätarkoituksena on: 1) Nuoren osaamisen 
tunnistaminen ja sanoittaminen 2) 
innostaminen työelämään 3) 
Osaamispohjaisen ajattelun kehittäminen. 

Duunikousissa oleva tekoäly Robokoutsi 
syöttää nuorelle tehtäviä ja haasteita 
järjestyksessä, joka lisää parhaiten nuoren 
motivaatiota ja sen jälkeen ohjaa 

pikkuhiljaa pureutumaan haastavammalta 
tuntuviin aiheisiin. Robokoutsi tunnistaa 
nuoren vahvuudet ja kiinnostuksen 
kohteet, tavoitteenaan innostaa ja sitouttaa 
käyttämään palvelua. Nuori oppii 
oppimaan ja reflektoimaan oppimaansa, 
sekä hahmottamaan, mitä taitoja vielä 
pitäisi harjoitella.

Lue lisää aiheesta Duunikoutsin 
www-sivuilta.
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https://www.tat.fi/duunikoutsi/
https://www.tat.fi/duunikoutsi/
https://www.tat.fi/duunikoutsi/
https://www.tat.fi/duunikoutsi/


Teknologiamme tarjoamat hyödyt
4

Kansallisella / globaalilla tasolla

Jatkuva oppiminen tehostuu, kun yksilöt 
voivat ottaa helpommin vastuuta oman 
osaamisen kehittämisestä.

Osaamisen kysyntä ja tarjonta kohtaavat 
paremmin.

Ajankohtainen työelämädata mukaan 
koulutuksen suunnitteluun.

Koulutusorganisaatioille 

Tehostetaan koulutuksen eri prosessin 
vaiheita.

Koulutustarjonta saadaan kohtaamaan 
paremmin akuutti osaamisen kysyntä.

Oppijalle avautuu selkeämpiä uranäkymiä.

Yrityksille & palvelujen tuottajille

Työmarkkinadatan jalostaminen tiedoksi ja 
sen tuominen mukaan kehittämiseen.

Ajantasaisella tiedolla johtamisen 
mahdollistaminen.

Osaamistarvetta vastaavan kumppanin ja 
osaajan nopeampi kohtaaminen.

Työvoimapalveluiden toimijoiden aktiivisen 
yhdessä toimimisen ja kehittämisen 
mahdollistaminen.
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Tekoälyn kulmakivenä itse tuotettu 
ontologia

Teknologiamme perustuu eri tietomalliin 
kuin yleisesti käytössä olevat ihmisen 
tuottamat mallit ja mahdollistaa entistä 
tehokkaammin sirpaleisen tiedon 
hyödyntämisen. Löydämme tiedosta 
kielellisiä merkitysten yhteyksiä tavalla, 
joka ei ole ennen onnistunut. 
Toteutuksemme hyödyntää tekoälyn eri 
osa-alueita: mm. luonnollisen kielen 
prosessointia, itseorganisoituvaa 
oppimista sekä vahvistusoppimista.

Kieliriippumaton

Tekoälymme oppii luonnollista kieltä 
lukemalla: se hahmottaa sanojen väliset 
suhteet ja mallintaa tietoyhteyksiä 
itsenäisesti, ei käyttämällä valmiita ihmisen 
luomia käsitteistöjä. Se siis pystyy 
omatoimisesti oppimaan kielestä 
riippumatta laajojenkin 
materiaalikokonaisuuksien sisältöjen 
väliset suhteet ja luomaan näin oman 
“maailmankuvansa”.

Ajantasaisuus

Headai tuottaa ja kehittää itse kunkin 
kielen tietämysrakenteen. Tämä on jatkuva 
prosessi, jossa järjestelmä lukee päivittäin 
valittuja lähteitä verkosta suorittaen 
jatkuvaa kielen tarkentamista. Siinä missä 
työnimikkeet ja tutkinnot muuttuvat tai 
katoavat / uusia syntyy, keskitymme 
luomaan kielellisen ymmärryksen niiden 
takana piilevistä osaamisista ja 
merkityksistä.

Selitettävyys

Käyttämällä nykyisiä tunnettuja kapean 
koneoppimisen algoritmeja (mm. deep 
learning) ei ole mahdollista saada tietoa, 
miksi algoritmi päätyi tiettyyn 
lopputulokseen. Tämä luo eettisestä 
näkökulmasta monia kysymyksiä ja 
huolenaiheita. Headain laskennallinen 
älykkyys säilyttää operaatioissa syy–
seurausketjun. Tämä mahdollistaa 
lopputuloksen perustelun.
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