
Annie Advisor 
-pilotointi Careeriassa

Ensimmäiset pilotit loppukeväästä 2021, syksylle 2021 suunnitteilla 

laajennettuja kyselyjä eri käyttäjäryhmille.

Annien kanssa alustavasti vuoden (03/2021-03/2022) 

sopimus rajatulla opiskelijamäärällä pilotointiin.

Nykyisen sopimuksen puitteissa pilotteihin mahtuu 

1000 opiskelijaa.



Mikä Annie?

Mikä Annie?

▪ Massatekstiviestipohjaista automatiikkaa hyödyntävä “botti”, jolle opetetaan haluttu kysely-
vastaus -polku

▪ Kyselyt mahdollista räätälöidä tarpeen mukaan

▪ Tukipyynnöt kootaan helppokäyttöiseen, selainpohjaiseen käyttöliittymään, josta opot, 
erkkaopet, vastuuopettajat ja muut valitut Annie-käyttäjät näkevät heille osoitetut 
tukipyynnöt ja voivat ottaa opiskelijaan yhteyttä

Yleisin käyttötapaus: 
Varhaisen tuen tarpeen tunnistaminen ja keskeyttämisen ehkäisy



Kyselypolku

Kyselyt mahdollista räätälöidä erilaisiin tarpeisiin eri kohderyhmille

Esimerkki yhdestä kyselypolusta



Tukipyyntö

Mikäli opiskelija vastaa jotain muuta kuin ”Kaikki 

kunnossa”, Annie-järjestelmään luodaan tukipyyntö 

Järjestelmään lisätyt tuen henkilöt 

ottavat tukipyynnön hoitaakseen 

nettikäyttöliittymän kautta



Hyödyt

Annien hyödyt

▪ Ei tarvitse lähettää ”mitä kuuluu” viestejä jokaiselle opiskelijalle erikseen, 
tavoitetaan isoja massoja nopeasti ja tehokkaasti (palvelussa inhimillinen 
hinnoittelupolitiikka!)

▪ Matalan kynnyksen avun pyynnöt, yksi kirjain riittää
▪ Tukipyyntöjen keskitetty hallinta → sijaistukset yms. varahenkilöjärjestelyt
▪ Kyselyt kustomoitavissa erilaisiin tarpeisiin ja erilaisille kohdeyleisöille

(ts. käyttötapauksissa mielikuvitus rajana)
▪ Annien päässä suunnitteilla myös työkalu, jonka avulla voidaan jatkossa

myös itse rakentaa kyselyjä – nopeuttaa ja keventää tekemistä jatkossa.



Kevään 2021 pilotit

Kevään 2021 pilotit, 

2 eri toteutusta eri ryhmille

1. kyselykierros

• Ensimmäinen kysely lähetetty 7.4.2021 

• Mukana lähes 200 opiskelijalle*

• Verkkomerkkuja ja -koodareita

• Myös muutama yhteishaun ryhmä Vantaalta

• Todellisia tuentarpeita yhteensä 26

• Iso osa koski jaksamista ja stressiä, osa opintojen 

suunnittelua ja opiskelua, myös raha-asioita ja 

tukia. 

• Opot ja ervat kontaktoivat kaikki omat tukipyynnöt ja 

epäselvät asiat ja muut ohjattiin suoraan eteenpäin 

mm. terkkarille, kuraattorille ja vastuuopettajille. 

• Tälle pilottiryhmälle tullaan tekemään seurantakysely 

syyskuussa. 

2. kyselykierros

• Toteutetaan sama kysely uudelleen eri ryhmille ennen 

kesälomia 

• Kysely lähtee 18.5.

• Huhtikuun 2021 lopussa ryhmien rekrytointi 

käynnissä, tähän mennessä kiinnostusta ainakin 

jatkuvan haun verkko-koodariryhmissä



Suunnitelmia

Suunnitelmia eteenpäin

Säännöllisesti toistuvat seurantakyselyt kevään piloteissa mukaan 

tulleilla jatkuvat syksyllä 2021 / keväällä 2022

Pilotoidaan erilaisia käyttötapauksia, mm. työpaikalla tapahtuvan 

oppimisen jaksot ja työvaltaiset toteutukset

→ Tarve laajentaa Annie-käyttäjien määrää syksyllä (lisää tuen antajia, 

ml. ammatilliset opettajat/vastuuopettajat). Kiinnostuneiden 

rekrytointi käynnistynee heti alkusyksystä. Kun kokonaisuus 

hahmottuu, tulee miettiä myös roolitusta ja vastuunjakoa laajemmin. 


