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1 JOHDANTO  

Tämä pro gradu -tutkielma on toteutettu osana Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun 

markkinoinnin maisteriohjelmaa. Tutkimuksessa perehdytään interaktiivisten 

keskustelurobottien, eli chatbottien, viestinnällisiin ja vuorovaikutuksellisiin 

erityispiirteisiin asiantuntijaliiketoiminnan näkökulmasta. Työn toimeksiantaja on 

kotimainen liikkeenjohdon koulutus- ja konsultointiyritys, joka on halunnut kehittää 

ymmärrystään ja tietotaitoaan chatbottien hyödynnettävyydestä sekä potentiaalisten 

käyttäjien preferensseistä omalla toimialallaan. Täten työssä on ensin kartoitettu ja 

jäsennelty olemassa olevaa tieteellistä tutkimustietoa chatbottien kehityskulusta, 

toimintalogiikasta sekä niiden kommunikaation ja viestinnän peruselementeistä. 

Tämän jälkeen on toteutettu kvantitatiivinen kyselytutkimus valitulle vastaajajoukolle, 

johon kuuluvat henkilöt toimivat asiantuntijatehtävissä omilla aloillaan. Lopuksi on 

koostettu jäsennelty yhteenveto siitä, millaisia erityispiirteitä voidaan tutkimuksen 

perusteella tunnistaa kohderyhmän toiveissa ja tarpeissa chatbottien viestinnälle. 

1.1 Tutkimuksen tausta ja tutkimusaukon perustelu 

Chatbotit ovat interaktiivisia keskustelukumppaneita, jotka on ohjelmoitu vastaamaan 

käyttäjän kysymyksiin, sekä ylläpitämään johdonmukaista keskustelua. Viime vuosina 

harva teknologia on saanut yhtä paljon huomiota kuin chatbotit. Laajaan huomioon 

vaikuttaa chatbottien monipuolinen sovellettavuus käyttötarkoituksesta riippuen niin 

tieteellisessä, kaupallisessa kuin viihdekäytössä, joten chatbotit herättävät kiinnostusta 

laajasti useilla eri tieteen- ja toimialoilla (Reshmi, Balakrishnan & Kannan, 2016). 

Käyttäjien kasvavat tarpeet ajasta ja paikasta riippumattomaan asiointiin, sekä 

palveluiden saumattomaan saatavuuteen lisäävät chat-palveluiden houkuttelevuutta eri 

käyttötarkoituksissa, erityisesti asiakaspalvelussa (Truel, Connelly & Fisk, 2013; 

McLean & Osei-Frimpong, 2017).  

 

Viime vuosina kiinnostavuutta on lisännyt myös tekoälyn nopea kehittyminen ja sen 

myötä myös chatbottien ominaisuuksien parantuminen. Edistysaskeleet tekoälyn ja 

tekoälyä hyödyntävien työkalujen kehitystyössä mahdollistaa yhä älykkäämpien ja 

toimintavarmempien chatbottien pääsyn markkinoille. Esimerkiksi Eduskunnan 
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tulevaisuusvaliokunnan julkaisussa ”Suomen sata uutta mahdollisuutta 2018–2037: 

Yhteiskunnan toimintamallit uudistava radikaali teknologia” chatbotit on luokiteltu 

teknologialäpimurtojen tärkeimpään tasoryhmään, ja yksittäisenä 

teknologialäpimurtona se on arvioitu 17. tärkeimmäksi sadan teknologian joukosta 

(Linturi & Kuusi, 2018).  

 

Koska chatbot on teknologiana verrattain uusi, painottuu myös ilmiön tieteellinen 

tutkimus pitkälti sen teknologiaan ja toimintalogiikkaan (Luger & Sellen, 2016), 

vaikka itse teknologian avulla tuotettava palvelu on puhtaasti vuorovaikutuksellinen 

ja viestinnällinen. Chatbotin käyttökokemukseen vaikuttavien viestinnällisten 

ominaisuuksien, kuten kielen, puhetyylin ja persoonallisuuden tutkimus chatbottien 

kontekstissa on verrattain vähäistä. Lisäksi näitä aiheita käsittelevä tutkimustieto ei 

merkittävästi erittele käyttäjien mieltymyksiä ammatillisesta tai toimialallisesta 

näkökulmasta.  

1.2 Työn tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Tämän työn lähtökohtana on täydentää edellä mainittuja tutkimusaukkoja, minkä 

myötä työn tavoitteena on muodostaa monipuolinen ja yhtenäinen kuvaus chatboteista, 

sekä tunnistaa tärkeimmät kommunikaatioon ja viestintään liittyvät tekijät, joilla 

voidaan vaikuttaa chatbottien käyttäjäkokemukseen asiantuntijaviestinnässä. 

Tutkimuksen tavoitteiden perusteella voidaan muodostaa seuraava tutkimuskysymys, 

sekä tutkimuskysymystä tukevat alatutkimuskysymykset: 

 

Miten chatbotin vuorovaikutukselle ja viestinnälle tyypilliset erityispiirteet 

koetaan asiantuntijaviestinnässä? 

 

Alatutkimuskysymys 1: Minkälaisia erityispiirteitä voidaan tunnistaa chatbottien 

vuorovaikutuksesta ja viestinnästä? 

 

Alatutkimuskysymys 2: Minkälainen vaikutus asiantuntijan iällä, toimialalla ja 

aikaisemmalla chatbottien käyttökokemuksella on hänen mieltymyksiinsä chatbotin 

viestinnällisiä ominaisuuksia ja erityispiirteitä kohtaan? 

 



 8 

Alatutkimuskysymys 3: Minkälaisena asiantuntijat näkevät chatbottien 

potentiaalin viestinnän kanavana? 

1.3 Työn rakenne 

Olemassa olevan tieteellisen tutkimustiedon kartoitus on jaettu kahteen osaan. 

Luvussa 2 tarkastellaan chatbotteja yleisemmällä tasolla. Aluksi esitellään 

tietokonevälitteisen kommunikoinnin ja chatbottien käsitteet, jotta ymmärretään 

ilmiötä ja kyseistä teknologiaa paremmin. Tämän jälkeen paneudutaan chatbottien 

toimintalogiikkaan ja toiminnalliseen käyttäjäkokemukseen, jotta saadaan käsitys 

siitä, mitkä tekijät luovat perustan käyttäjäkokemukselle, ja mitä vaaditaan, jotta 

käyttäjä hyväksyy uuden teknologian käyttöönsä. Seuraavaksi kuvataan chatbottien 

historiaa ja kehityskulkua, sekä esitellään ajankohtaisia käytännön esimerkkejä 

chatbottien kaupallisesta hyödyntämisestä, jolloin muodostuu kuva siitä, mihin 

chatbotteja on käytetty ennen, ja mihin niitä käytetään tällä hetkellä. Tämä on 

perusedellytys sille, että voidaan arvioida chatbottien potentiaalia tulevaisuudessa. 

 

Luvussa 3 puolestaan rajataan tarkastelua chatbottien viestinnän ja kommunikaation 

erityispiirteisiin. Ensin esitellään kasvokkain käytävän ja kirjallisen viestinnän 

ominaispiirteitä sekä näiden välisiä eroja. Tämän jälkeen tarkastellaan, millä tavoin 

chatbottien kommunikaation laatua on tieteellisessä tutkimuksessa mitattu ja arvioitu. 

Seuraavaksi perehdytään käyttäjien erilaisiin mieltymyksiin chatbotin äänensävyn, 

viestinnän ja persoonan suhteen. Tässä luvussa käydään läpi erilaisia viestintätyylejä 

ja -keinoja sekä brändipersoonan ominaisuuksia, joita voidaan hyödyntää chatbotille 

sopivan äänensävyn löytämiseksi. Lopuksi tehdään vielä katsaus mahdollisiin eettisiin 

ja viestinnällisiin ongelmiin, joita chatbottien käytössä on syytä huomioida. Ennen 

empiiriseen tutkimukseen siirtymistä muodostetaan aikaisempien lukujen pohjalta 

teoreettinen viitekehys. 

 

Tästä eteenpäin työssä siirrytään empiirisen tutkimuksen kuvaukseen ja tuloksiin. 

Luvussa 4 kuvataan toteutetun kyselytutkimuksen tutkimusote, toteutustapa sekä 

kohderyhmä. Luvussa 5 eritellään seikkaperäisesti kyselytutkimuksen tulokset niin 

koko vastaajajoukolta, kuin erilliset yhteenvedot vastaajien iän, toimialan sekä 

aiemman chatbottien käyttökokemuksen mukaan eriteltyinä. Luvussa 6 kuvataan 
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tutkimuksen tuloksista tehdyt johtopäätökset niin teoreettisesta kuin 

liikkeenjohdollisesta näkökulmasta. Tämän jälkeen käsitellään tutkimuksen 

validiteettiin ja reliabiliteettiin vaikuttavia tekijöitä, sekä esitetään 

jatkotutkimusehdotuksia.   

1.4 Keskeisten käsitteiden määrittely  

Tässä luvussa perehdytään pro gradu-tutkielman kannalta keskeisiin käsitteisiin, 

joiden ymmärtäminen on erityisen tärkeää tutkimuksen kokonaiskuvan 

muodostumisen kannalta. Käsitteet on selitetty mahdollisimman tiivistetysti, sillä niitä 

täsmennetään tarkemmin myöhemmissä luvuissa.  

Pikaviestintä (puhekielessä käytetään myös termiä chat): Keskustelualusta jossa 

käyttäjät (kaksi tai useampi käyttäjä) voivat keskustella reaaliaikaisesti keskenään 

tietokoneen tai mobiililaitteen välityksellä. (Hsieh & Tseng, 2017) 

Asiakaspalveluchat: Asiakaspalvelu-chatilla tarkoitetaan organisaation sivustolla 

olevaa chat-palvelua, joka mahdollistaa pikaviestikeskustelun asiakaspalvelijan, 

myyjän tai muun asiantuntijan kanssa. Asiakaspalvelu-chatit tarjoavat asiakkaille ja 

muille sidosryhmille helpon väylän kommunikoida organisaation kanssa. (McLean & 

Osei-Frimpong, 2017) 

Chatbot: Chatbotilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa chat-palvelua, jossa käyttäjä 

keskustelee tekoälyn kanssa, joka on ohjelmoitu vastaamaan loogisesti ja 

johdonmukaisesti käyttäjän kysymyksiin ja puheenvuoroihin. Chatbotit voivat toimia 

joko tekstin tai puheentunnistuksella, mutta tässä tutkimuksessa keskitytään tekstiä 

hyödyntäviin chatbotteihin. (Shawar & Atwell, 2007) 

Tekoäly: Tekoälyllä tarkoitetaan yleisesti ihmisen suorittamien kognitiivista 

älykkyyttä ja osaamista vaativien tehtävien suorittamista tietokoneeseen ohjelmoidun 

tiedon perusteella (Russell & Norvig, 1995; 4-6). 
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2 CHATBOTTIEN TUTKIMUS YLEISESTI 

Tässä luvussa avataan chatbottia käsitteenä, sen yleistä toimintalogiikkaa sekä 

käyttäjäkokemuksen kannalta oleellisimpia toimintoja. Tämän jälkeen esitellään 

chatbottien tärkeimmät kehitysaskeleet niiden synnystä tähän päivään. Lopulta 

kartoitetaan esimerkkejä nykyisistä chatbot-ratkaisuista, jotta hahmotetaan, mihin 

kaikkeen chatbotteja tällä hetkellä kaupallisesti eniten hyödynnetään. 

2.1 Tietokonevälitteinen kommunikointi 

Yhä suurempi osa päivittäisestä kommunikaatiosta on siirtynyt kasvokkain käytävästä 

kommunikaatiosta digitaaliseen ympäristöön. Kun keskustelukumppaneiden välinen 

kommunikaatio tapahtuu digitaalisen median, kuten tietokoneen tai älypuhelimen 

kautta, sitä kutsutaan tietokonevälitteiseksi kommunikaatioksi (eng. Computer-

mediated communication, CMC).  (Derks, Fischer & Bos, 2008; Ferris, 1996; Hill, 

Ford & Farreras, 2015; Xu, 2012) Tietokonevälitteinen kommunikaatio käsittää 

esimerkiksi sähköpostin, pikaviestipalveluiden, video- ja äänipuheluiden, sekä chat-

keskustelun kautta käydyn kommunikaation (Xu, 2012). Tietokonevälitteinen 

kommunikaatio on mahdollistanut ajasta ja paikasta riippumattoman kommunikaation 

osapuolten välillä, joka puolestaan on muuttanut ja laajentanut kommunikaation 

käsitettä.  

 

Tietokonevälitteisellä kommunikaatiolla on tietynlaisia ominaispiirteitä, joissa 

yhdistyy puhutun ja kirjoitetun kielen ominaisuuksia.  Esimerkiksi lyhyet viestit ja 

erilaiset sanojen lyhennykset ovat tyypillisiä puhutun kielen ominaisuuksia, joita 

esiintyy runsaasti tietokonevälitteisessä kommunikaatiossa. (Hill, Ford & Ferreras 

2015; Werry, 1996:47-61) Kuitenkin tietokonevälitteisestä kommunikaatiosta puuttuu 

puhutulle kielelle tärkeitä ei-verbaalisia ominaisuuksia, jotka ovat merkittävässä 

osassa puhutun viestin vahvistamisessa ja merkityksen määrittämisessä (Hill, Ford & 

Ferreras, 2015; Hu, Guo, Sun, Nguyen & Luo, 2017; McLean & Osei-Frimpong, 

2017). Näitä ei-verbaalisia ominaisuuksia käsitellään myöhemmissä luvuissa 

tarkemmin, kuten myös sitä, miten chatbotit voivat viestinnässään korvata näiden 

ominaisuuksien puuttumisen säilyttäen näin inhimilliselle viestintätyylille ominaisia 

elementtejä.  
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Tilastokeskuksen vuonna 2017 teettämän tutkimuksen mukaan suomalaisista 

opiskelijoista 98%, työllisistä 78%, ja eläkeläisistä 21% on käyttänyt 

pikaviestipalveluita edellisen kolmen kuukauden aikana. Selkeää kasvua on 

havaittavissa kaikissa ryhmissä, sillä vuonna 2014 tehdyn vastaavan kyselyn tulos oli 

opiskelijoista 86%, työllisistä 40% ja eläkeläisistä 3% (Tilastokeskus). Ihmiset ovat 

siis yhä enenevissä määrin tavoitettavissa pikaviestipalveluiden kautta ja chat-

muotoiset keskustelut ovat yhä luonnollisempi tapa viestiä.  

 

Pikaviestipalveluiden yleistyttyä osaksi jokapäiväistä kommunikaatiota, myös 

organisaatiot ovat ymmärtäneet niiden potentiaalin asiakkaiden tavoittamisessa ja 

asiakaspalvelussa. Yhä useampi organisaatio tarjoaa asiakaspalvelua chat-

keskusteluiden kautta, joissa asiakkaat saavat reaaliaikaista ja henkilökohtaista 

palvelua asiakaspalvelijalta (McLean & Osei-Frimpong, 2017; Mclean & Wilson, 

2016; Truel, Connelly Fisk, 2013). Asiakaspalvelu-chatin tärkein tehtävä on tarjota 

informaatiota, joka vastaa informaation tarpeeseen, ja on laadukasta, relevanttia sekä 

luotettavaa (McLean & Osei-Frimpong, 2017). Tällaiset ratkaisut vaativat kuitenkin 

organisaatioilta aika- ja työvoimaresursseja, sillä asiakaspalvelu-chatin työntekijöiltä 

tulisi myös perehdyttää tarkasti, ja oikeanlaista kommunikointia tulisi opettaa 

asiakaspalvelijoille, jotta käyttäjän kokemus asiakaspalvelu-chatista on positiivinen ja 

organisaatiota palveleva. Vaikka asiakaspalvelu-chatit mahdollistavat asioinnin 

paikasta riippumatta, ne kuitenkin useimmiten ovat auki vain virka-aikoina, mikä 

rajoittaa palvelun hyödynnettävyyttä. Lisäksi asiakaspalvelu-chatit vaativat riittävästi 

asiakaspalvelijoita, jotta ne eivät ruuhkautuisi.   

  

Perinteiset asiakaspalvelu-chatit vievät siis verrattain paljon organisaatioiden 

resursseja, jotta ne ovat mahdollisimman asiakasystävällisiä. Tekoälyn kehittyminen 

on tarjonnut organisaatioille mahdollisuuden siirtyä perinteisistä asiakaspalvelu-

chateista kokonaan tai osittain tekoälyä hyödyntäviin chat-palveluihin, joiden avulla 

organisaatiot voivat palvella asiakkaitaan vähäisemmillä resursseilla 

ympärivuorokautisesti.  
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2.2 Chatbottien kuvaus yleisesti 

Chatbotit ovat interaktiivisia keskustelusimulaattoreita, jotka toimivat tyypillisesti 

tekoälyä käyttäen. Chatbotit toimivat keskustelukumppaneina, sekä suorittavat 

annettuja tehtäviä käyttäjän puolesta tekoälyä ja ennalta syötettyä dataa hyödyntäen. 

Seuraavaksi esitellään erilaisia chatbot-ratkaisuja, jotta ymmärretään chatbottien 

monimuotoisuutta paremmin.  

 

Tekoälyllinen chatbot toimii joko tekstin tai puheen tunnistuksella, jonka perusteella 

chatbot vastaa käyttäjälle joko tekstillä tai äänellä (Clint, 2017). Tässä tutkimuksessa 

keskitytään chatbotteihin jotka toimivat pikaviestityylillä, eli tulkitsevat tekstiä, sekä 

vastaavat käyttäjälle tekstillä. Vaikka tekoälyä hyödyntävältä chatbotilta voidaan 

käytännössä kysyä mitä vain, ne on useimmiten opetettu vastaamaan tiettyä aihepiiriä 

koskeviin kysymyksiin. Tekoälyllisen chatbotin toimintalogiikkaa kuvataan 

seuraavassa alaluvussa tarkemmin.  

 

Käsikirjoitettu chatbot perustuu ennalta suunniteltuun keskustelun kulkuun, eikä 

sisällä varsinaista tekoälyä. Käsikirjoitettu chatbot ei siis sisällä tekstin tai puheen 

tunnistusta, vaan keskustelu etenee erilaisten ennalta suunniteltujen 

vastausvaihtoehtojen mukaisesti, joista käyttäjä voi valita itselleen sopivimman.  

Käsikirjoitettu chatbot soveltuu erityisesti tarkasti rajattuihin tehtäviin, sillä 

vastausvaihtoehtoja ei voi antaa liian montaa. Vaikka käsikirjoitettu chatbot on 

tekoälyä hyödyntävää chatbottia suppeampi, sillä pystytään vastaamaan jopa 

tekoälyllistä chatbottia tehokkaammin yksinkertaisiin informaation tarpeisiin. Lisäksi 

käsikirjoitetun chatbotin kanssa keskusteltaessa ei synny tilannetta, jossa chatbot ei 

ymmärtäisi käyttäjää. Tämä tekee keskustelusta sujuvaa, eikä aiheuta turhautumista 

käyttäjässä. (Ubisend, 2017) 

 

Hybridichatbot on erityisesti asiakaspalvelukäyttössä yleinen chatbotti, jossa 

asiakaspalvelija tai muu asiantuntija voi osallistua keskusteluun, mikäli chatbot ei 

onnistu suorittamaan käyttäjän antamaa tehtävää tai ratkaisemaan ongelmaa. Näin 

chatbot voi hoitaa rutiininomaiset tehtävät ja vastata tyypillisiin kysymyksiin, jolloin 

asiakaspalvelijoille jää enemmän resursseja auttaa asiakkaita monimutkaisemmissa 

ongelmissa. (Chakrabarti & Luger, 2015) Myös myyntityössä on käytössä 
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hybridichatbotteja; jos esimerkiksi chatbotin kanssa käydyssä keskustelussa käy ilmi, 

että käyttäjä olisi kiinnostunut hankkimaan organisaation palveluita, ohjataan 

potentiaalinen asiakas suoraan keskustelemaan asiakaspalvelijan tai muun 

asiantuntijan kanssa. Näin chatbotin tunnistama potentiaalinen uusi asiakas etenee 

nopeasti eteenpäin, jolloin siirtyminen varsinaiseen myyntiprosessiin on 

tehokkaampaa.  

2.3 Chatbotin toimintalogiikan kuvaus 

Chatbottien kehitys 60-luvulta tähän päivään on ollut huimaa, vaikkakin paljon 

kehitystyötä on vielä edessä, jotta tekoäly kykenee simuloimaan täydellisesti ihmisten 

välistä kommunikaatiota. Tämän kommunikaation mahdollistavat erilaiset 

ohjelmistot, jotka analysoivat käyttäjän vastauksia ja tuottavat niiden perusteella 

vastineita. Jotta ymmärrämme chatbottien toimintaa, on jollain tasolla ymmärrettävä 

näitä ohjelmistoja, jotka toimivat chatbotin taustalla. Seuraavaksi esitellään 

yksinkertaistettu esimerkki mallista, miten nämä ohjelmistot voisivat toimia, ja mitä 

eri vaiheissa tapahtuu.  

 

Chakrabati & Luger (2015) ja Reshmi & Balakrishnan (2016) esittävät 

tutkimuksissaan yksinkertaistetut mallit chatbotin toiminnasta, joka esitellään 

yhdisteltynä seuraavaksi. Tekoälyllä toimivat chatbotit sisältävät tyypillisesti kolme 

osaa: tietopohjan, keskustelukoneen ja tulkintaohjelmiston. Käyttäjä avaa keskustelun 

avauslauseella, josta chatbot ensimmäiseksi korjaa mahdolliset kieliopilliset virheet 

ennen tarkempaa prosessointia. Virheettömästä tekstistä tunnistetaan avainsanat, jonka 

jälkeen tulkintaohjelmisto tulkitsee lauseiden merkityksen ja asiayhteydet. Tekstistä 

myös tunnistetaan, onko se positiivinen, negatiivinen vai neutraali ilmaus, sillä se 

vaikuttaa vastauksen muotoiluun.  Tulkinnan jälkeen keskustelukone etsii sopivan 

vastauksen tietopohjasta ennalta opittujen algoritmien perusteella. Lopuksi chatbotin 

vastaus muotoillaan kieliopillisesti oikeaan muotoon ja lähetetään käyttäjälle. Käyttäjä 

reagoi lähetettyyn viestiin vastaamalla, ja sykli alkaa jälleen alusta. (Chakrabarti & 

Luger, 2015; Reshmi & Balakrishnan, 2016) On kuitenkin pidettävä mielessä, että 

oheinen esimerkki on äärimmilleen yksinkertaistettu, todellisuudessa chatbottien 

taustalla on monimutkaisen koodauksen ja laajan tietokannan muodostama prosessi, 

jotta tekoäly on edes jollain tasolla toimiva.  
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2.4 Chatbotin käyttäjäkokemukseen vaikuttavat toiminnalliset tekijät 

McLeanin & Osei-Frimpongin (2017) mukaan käyttäjät kokevat verkossa 

asiakaspalvelijan kanssa käytävän chat-keskustelun yhtä henkilökohtaisena, kuin 

kasvotusten käytävän keskustelun, ja siksi odotukset palvelua kohtaan ovat korkealla. 

Voidaan olettaa, että myös chatbotteihin kohdistuvat odotukset ovat samankaltaisia, 

ellei jopa korkeampia, sillä chatbotteihin ei liity aikaan liittyviä rajoituksia, toisin kuin 

asiakaspalvelijan kanssa käytävässä chat-keskustelussa.  Näin ollen chatbottien tulee 

olla käyttäjäystävällisiä, ja verrattuna asiakaspalvelijan kanssa käytyyn keskusteluun 

tekoälyn hyödyntämisen tulee helpottaa asiointia, ei vaikeuttaa sitä. Tämän vuoksi 

onkin tärkeää perehtyä ominaisuuksiin, jotka parantavat chatbottien käytettävyyttä.  

 

Koska chatbotit ovat suhteellisen uusi ilmiö, ja suurella osalla käyttäjistä on vain vähän 

tai ei laisinkaan kokemusta niiden käytöstä, tutkielmassa käsitellään 

käyttäjäkokemusta teknologian hyväksymismallin kautta. Malli perehtyy niihin 

tekijöihin jotka vaikuttavat siihen, miten käyttäjä omaksuu uuden teknologian 

käyttöönsä. Tämän jälkeen esitellään muita käyttäjäkokemukseen liittyviä tekijöitä 

tarkemmin. 

 

 

Kuvio 1. Teknologian hyväksymismalli (mukaillen Davis ym., 1989; Venkatesh ym., 2003).  

Teknologian hyväksymismalli (technology acceptance model, TAM) kuvastaa 

prosessia jonka kautta käyttäjä omaksuu uuden teknologian käyttöönsä (kuvio 1) 

(Davis, Bargozzi & Warshaw, 1989; Lala, 2014; McLean & Osei-Frimpong, 2017; 

Venkatesh ym., 2003). Alun perin teknologian hyväksymismallia hyödynnettiin 

organisaatioiden työprosesseihin otettavien uusien teknologioiden implementaatioon, 

mutta myöhemmin sitä on sovellettu myös kuluttajamarkkinoiden tutkimiseen. 

Davisin, Bargozzin ja Warshawin vuonna 1989 muodostamasta mallista on 
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myöhemmin tehty useita päivitettyjä ja muunneltuja versioita eri käyttötarkoituksiin, 

mutta siitä huolimatta kaksi ydinelementtiä toistuu näissä kaikissa: koettu 

helppokäyttöisyys ja koettu hyödyllisyys. Mikäli käyttäjä ei koe uutta teknologiaa 

hyödylliseksi, ja/tai käyttö on hyötyyn nähden liian haastavaa, ei hän ota uutta 

teknologiaa käyttöön. (Davis, Bargozzi & Warshaw, 1989) Seuraavaksi tarkastellaan 

teknologian hyötyä ja käytön helppoutta chatbottien näkökulmasta.  

 

Teknologian hyväksymismallin mukaisesti (Davis, Bargozzi & Warshaw, 1989) on 

tärkeää arvioida, onko tekoälyn hyödyntäminen helpoin ratkaisu tehtävän 

suorittamiseen, tai vaihtoehtoisesti tuottaako se käyttäjälle ratkaisevan paljon lisäarvoa 

(Clint, 2017).  Jos kumpikaan edellä mainituista ehdoista ei täyty, on aiheellista 

arvioida, onko chatbot järkevää korvata jollain muulla ratkaisulla. Erinomaisesti 

toimivien chatbottien rakentaminen vie useimmiten paljon resursseja, joten on 

harkittava tarkoin, onko resurssien arvoista käyttää chatbottia tehtävässä, jonka voisi 

suorittaa esimerkiksi hakukoneen avulla muutamassa sekunnissa. Esimerkiksi 

perusteellisen käyttäjätutkimuksen kautta pystytään selvittämään mihin tarkoitukseen 

käyttäjät hyödyntäisivät chatbottia mieluiten. 

 

Myöhemmissä teknologian hyväksymismalleissa on otettu huomioon myös 

subjektiivisten normien vaikutus, eli asiantuntijoiden tai muiden käyttäjien suositukset 

ja mielipiteet teknologiaa kohtaan, jotka vaikuttavat käyttäjän henkilökohtaiseen 

kokemukseen (TAM2) (Venkatesh ym. 2003). Tämä vaikutus voi siis olla joko 

kielteinen tai myönteinen, ja siksi organisaatioiden kannattaa ottaa huomioon 

chatbotin lanseerauksessa; keskinkertaista ja epävarmasti toimivaa chatbottia ei 

välttämättä kannata ottaa käyttöön, jotta chatbotilla ei ole negatiivista vaikutusta 

käyttäjään sekä käyttäjän kautta muuhun yleisöön, mikäli käyttäjä antaa chatbotista 

negatiivista palautetta.  

 

Teknologian hyväksymismallia tutkittaessa on osoitettu, että nuoret pystyvät 

omaksumaan uusia teknologioita vanhempia käyttäjiä paremmin. Nuoret, erityisesti 

opiskelijat, pystyvät omaksumaan helposti uusia teknologioita, sekä ovat 

huomattavasti herkempiä tuoreille trendeille verrattuna vanhempaan väestöön. (Lala, 

2014) Havainnot eivät ole kovinkaan yllättäviä, mutta chatbottien kohdentamisen ja 

käyttäjäryhmien määrittelyn näkökulmasta kyseessä on tärkeä seikka, joka kannattaa 
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ottaa huomioon pohdittaessa chatbotin hyödyllisyyttä. Myös chatbotin sisältöä 

suunniteltaessa on tärkeää ottaa huomioon käyttäjien ikä, sillä esimerkiksi 

ensisijaisesti iäkkäämmälle käyttäjäryhmälle suunnatussa chatbotissa selkeän 

ohjeistuksen ja käyttötuen tarve voi olla suurempi kuin muille käyttäjäryhmille 

suunnatussa chatbotissa.  

 

Positiivisen käyttäjäkokemuksen ja helppokäyttöisyyden taustalla on erinomaisesti 

rakennettu chatbot. Käyttäjälähtöisen chatbotin rakentaminen vaatii paljon resursseja 

ja osaamista, mutta harvalla ohjelmistoyrityksellä on tarjota riittävän laajaa teknistä 

osaamista sekä kokemusta menestyksekkäiden chatbottien rakentamisesta. Teknisen 

osaamisen ja kokemuksen lisäksi tarvitaan ymmärrystä ihmislähtöisyydestä, jotta 

pystytään luomaan käyttäjäystävällinen kokonaisuus. (Clint, 2017; McLean & Osei-

Frimpong, 2017) Tämän vuoksi on tärkeää valita yhteistyökumppani huolella, ja 

harkita myös useampaa palveluntarjoajaa esimerkiksi avuksi sisällöntuotantoon, jotta 

chatbottiin saadaan ihmislähtöistä osaamista.  

 

Verkossa asioitaessa käyttöliittymällä on suuri merkitys käyttäjäkokemuksen 

syntymisessä. Verkkosivuston, mukaan lukien chatbotin, tulisi olla esteettisesti 

miellyttävä. Esteettisyys verkkosivustoilla on erityisen tärkeää, sillä käyttöympäristö 

on sähköinen, jonka vuoksi siitä uupuu muiden aistien tuomat elementit. (McLean & 

Osei-Frimpong, 2017) Esimerkiksi kaupassa asioidessaan ihminen havainnoi 

ympäristöään kaikkien aistien avulla, kun taas verkossa asioitaessa käyttäjä aistii 

ainoastaan näön ja toisinaan kuuloaistin avulla, ja siksi erityisesti esteettisyys ja 

selkeys ovat käyttöliittymälle erittäin tärkeitä ominaisuuksia.  Käyttöliittymän 

esteettisyys lisää huomattavasti sivuston houkuttelevuutta, ja virtuaalista ilmapiiriä 

voidaankin muokata esimerkiksi värimaailman, fontin, kuvituksen ja taustamusiikin 

avulla. (Vaiciukynaite & Gatautis, 2013) Käyttöliittymän tulee olla myös 

rakenteellisesti hyvin suunniteltu, jotta navigointi sivustolla on helppoa ja loogista. 

(McLean & Osei-Frimpong, 2017) Navigointia helpottamassa voi olla erilaisia 

sivupalkkeja, valikoita tai hyperlinkkejä (McLean & Osei-Frimpong, 2017; 

Vaiciukynaite & Gatautis, 2013). Chatbotit voivat toimia myös itse navigoinnin tukena 

tarjoamalla esimerkiksi oikealle sivulle ohjaavia hyperlinkkejä osana keskustelua.  
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2.5 Chatbottien historia ja kehityskulku 

Vaikka chatbotit ovat vasta viime vuosina nousseet polttavaksi puheenaiheeksi 

palveluiden digitalisaation saralla, keksintönä chatbot ei ole kuitenkaan uusi. 

Seuraavaksi esiteltävät chatbotit ovat tieteellisessä keskustelussa erityisen paljon 

huomiota saaneita. Niiden kautta pystytään muodostamaan kokonaiskuva siitä, miten 

chatbotit ovat kehittyneet, ja millaisia teknologioita tämän hetkisten chatbottien 

kehityksen taustalla on.  

 

Ensimmäinen chatbot-sukupolvi käytti yksinkertaisia menetelmiä, tärkeimpänä 

avainsanojen ja asiayhteyksien löytämistä kysymysten ja vastausten välillä (Reshmi & 

Balakrishnan, 2016). Yksi ensimmäisistä chatboteista oli 60-luvulla terapiaistunnon 

simulointiin tarkoitettu ELIZA, jonka tarkoituksena oli jäljitellä psykoterapeuttia. 

ELIZA:n luoja oli psykoterapeutti Joseph Weisenbaum, joka halusi parodioida 

henkilökeskeistä terapiamuotoa, ja demonstroida kuinka pinnallista ihmisen ja koneen 

välinen kommunikaatio on. ELIZA:n toimintatapa perustui käyttäjän vastauksista 

eroteltujen avainsanojen pohjalta muodostettaviin jatkokysymyksiin, joista muodostui 

toisinaan järkeväkin keskustelu. (De Luise, ym., 2016; Reshmi & Balakrishnan, 2016; 

Weizenbaum, 1966). Vaikka Weizenbaumin (1966) tarkoitus oli osoittaa 

tutkimuksellaan koneen ja ihmisen välisen kommunikoinnin kömpelyyttä ja 

puutteellisuutta, ELIZA on innoittanut ja inspiroinut tekoälyn kehittäjiä vielä 

nykypäivänäkin.  

 

1972 luotu Parry on chatbot, joka simuloi skitsofreniaa sairastavaa miestä, ja Parryn 

tarkoituksena olikin auttaa käyttäjiä ymmärtämään psyykkisiä sairauksia. Psykiatri 

Kenneth Colbyn luoma Parry oli ELIZA:a huomattavasti älykkäämpi versio, mutta 

toimintaperiaate oli sama. Parry ja ELIZA ovat myös keskustelleet keskenään: 

terapeuttina toimivan ELIZA:n ja skitsofreniaa sairastavan Parryn terapiakeskustelu 

päättyi tuloksettomaan väittelyyn. (Cerf, 1973; Reshmi & Balakrishnan, 2016) 

 

ELIZA:n ja Parryn jälkeen ilmestyneitä maininnan arvoisia chatbotteja, jotka ovat 

olleet oman aikansa edelläkävijöitä, ovat myös Racter, Alice ja Eugene Goostman. 

William Chamberlinen ja Thomas Etterin (1984) Racter kirjoitti täysin tekoälyn avulla 

proosa- ja runokokoelma kirjan ”The Policeman’s Beard Is Half-Constructed”. Racter 
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oli jälleen edeltäjiään älykkäämpi, pystymällä tunnistamaan ja reagoimaan eri 

sanaluokkiin ja taivutusmuotoihin. Alkeellisen muistin avulla Racter osasi muodostaa 

tekstistä pidempiä ja loogisempia kokonaisuuksia, vaikkakin kirjan korkealentoisesta 

sisällöstä voidaan olla montaa mieltä. (Chamberline, 1993).  

 

Alice (1995) on Richard Wallacen viihdekäyttöön tarkoitettu chatbot. Alice eroaa 

aikaisemmin esitellyistä chatboteista, sillä se hyödyntää AIML-kieltä (Eng. Artificial 

Intelligence Markup Language). AIML-kielessä käyttäjän kirjoittaman tekstin sanoja 

ja sanayhdistelmiä verrataan valmiisiin malleihin ja kategorioihin, joista sopivin 

vaihtoehto valikoituu vastaukseksi. (Marietto ym., 2013; Reshmi & Balakrishnan, 

2016; Wang & Petrina, 2013) Eugene Goostman (2001) on puolestaan ukrainalaista 

13-vuotiasta poikaa simuloiva viihdekäyttöön tarkoitettu chatbot. Eugene on kolmen 

ohjelmoijan yhteistyön tulos, joka vuonna 2014 oli ensimmäinen chatbot, joka läpäisi 

Turing-testin. Turing-testi on Alan Turingin (1950) kehittämä testi, jonka 

tarkoituksena on testata tekoälyn älykkyyttä ja ajattelun tasoa verrattuna ihmiseen. 

Testissä tarkastellaan tekoälyn, sekä ihmisen antamia vastauksia esitettyihin 

kysymyksiin. Tuomaristo arvioi onko keskustelun toinen osapuoli tekoäly vai ei, ja 

mikäli yli 30% tuomaristosta arvioi tekoälyllisen keskustelun ihmisten väliseksi 

keskusteluksi, on testi läpäisty. Eugene läpäisi testin huijaamalla 33% tuomariston 

jäseniä. (Shah, Warwick, Vallverdú & Wu, 2016; Vardi, 2014) 

 

Sittemmin Turingin testiä on kritisoitu muun muassa siitä, että testiä on helppo huijata 

suunnittelemalla chatbot siten, että sen antamat vastaukset miellyttävät tuomaristoa. 

Turingin testin rinnalle onkin tullut muita tekoälyä mittaavia testejä, esimerkiksi 

Lovelace-testi joka testaa chatbotin kykyä toimia autonomisesti ja luovasti. 

(Bringsjord, 2001) 

2.6 Chatbottien nykymarkkinoiden katsaus 

Chatbotteja hyödynnetään monilla eri aloilla ja useissa eri käyttötarkoituksissa. Kuten 

historiakatsauksessa tuli ilmi, chatbotteja hyödynnettiin niiden alkuaikoina erityisesti 

psykologian alalla tutkittaessa ihmisten kommunikaatiota. Nykyisin chatbotteihin voi 

törmätä niin vieraan kielen opetuksessa kuin ruokaa tilatessa. Seuraavaksi esitellään 
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muutamia esimerkkejä chatbottien erilaisista käyttötarkoituksista, jotta ymmärrämme 

chatbottien markkinoita paremmin.  

 

Chatbotit ovat saavuttaneet suosiota henkilökohtaisina assistentteina. Yksi 

kuuluisimmista on Applen Siri, joka reagoi annettuihin komentoihin ja suorittaa 

tehtäviä käyttäjän käskystä. Myös erilaiset käyttäjän hyvinvointia monitoroivat 

chatbotit ovat yleistyneet markkinoilla. Seuraavaksi esiteltävä esimerkki esittää, miten 

hyvinvointia tukeva chatbot voisi toimia. Käyttäjä voi herätä aamulla chatbotin 

kehotukseen, sillä laskelman mukaan unentarve on nyt tullut täyteen. Samalla chatbot 

muistuttaa käyttäjälle, että päivän urheilusuoritus kannattaa tehdä heti aamulla, sillä 

loppupäivä on täynnä kalenteriin kirjattuja menoja. Chatbot kertaa päivän aikataulun, 

ehdottaa missä välissä kannattaa ruokailla, jotta käyttäjän energiatasot pysyvät 

korkealla, ja saa näin päivästä kaiken irti. (Kaptein, Markopoulos, Ruyter & Aarts, 

2011) Chatbotit tarjoavat myös terveydenhoitoon liittyvää neuvontaa. Käyttäjä kertoo 

oireensa, ja chatbot diagnosoi niiden perusteella sekä tarjoaa hoito-ohjeita tai ohjaa 

lääkäriin. Tällaisia ovat esimerkiksi Your.MD ja Sensely (TechMergence, YourMD, 

Sensely). Myös suomalainen Kuura Health toimii samalla periaatteella edellä 

mainittujen palveluntarjoajien kanssa. Toistaiseksi erityisalana on neuvolapalvelu, 

jonka kautta lasten vanhemmat voivat saada luotettavaa apua chatbotilta ilmaiseksi, 

ilman käyntiä neuvolassa tai lääkärissä. Kuura Health on herättänyt kiinnostusta, ja se 

on yksi Suomen Terveysinnovaatio 2018 finalisteista. (Kuura Health) Neuvontaa ja 

tukea on saatavilla myös mielenterveyteen liittyviin ongelmiin, esimerkiksi Woebot ja 

Wysa, jotka simuloivat terapeuttia sekä antavat ohjeita ja opastusta mielen 

hyvinvointiin (Woebot, Wysa).  

 

Suuri osa chatboteista on tarkoitettu viihdekäyttöön. Viihdekäyttöön tarkoitetuilla 

chatboteilla on paljon erikoisia käyttökohteita, hyviä esimerkkejä ovat esimerkiksi 

Mattelin ja ToyTalkin Barbie-chatbot jossa käyttäjä pääsee juttelemaan Barbie-nuken 

kanssa (Mattel), sekä Justin Bieber-chatbot, joka puolestaan simuloi keskustelua 

poptähden kanssa (Facebook Messenger). Viihdekäyttöön tarkoitetut chatbotit 

tarjoavat useimmiten keskustelukumppanin, jonka kanssa juttelu tuo viihteellistä arvoa 

käyttäjälle. Viihdearvon lisäksi viihdekäyttöön tarkoitetut chatbotit voivat toimia 

myös markkinointikanavina.  
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Yksi merkittävimmistä chatbottien käyttötarkoituksista on asiakaspalvelu ja 

markkinointi. Chatbotit ovat erinomainen tapa tavoittaa asiakkaat ja tarjota tehokkaasti 

lisäarvoa, sillä asiakkaalla on ajasta ja paikasta riippumatta mahdollisuus olla 

yhteydessä organisaatioon. Chatbottien avulla pystytään jakamaan informaatiota 

tuotteista ja palveluista, auttamaan ongelmatilanteissa ja jopa suorittamaan kokonaisia 

ostotapahtumia. Kehittyneet chatbot-työkalut ja -alustat ovat mahdollistaneet myös 

pienemmille organisaatioille teknologian käyttöönoton, ja siksi chatbotteja voi nähdä 

yhä useampien organisaatioiden käytössä. Chatbotit ovat laajalti käytössä ulkomailla, 

mutta myös Suomesta löytyy hyviä esimerkkejä: esimerkiksi Finnair ja If ovat ottaneet 

chatbotit käyttöön uutena viestintäkanavana. If:in Emma-chatbotin avulla käyttäjä voi 

saada henkilökohtaista neuvontaa yksinkertaisiin vakuutuksiin liittyviin ongelmiin, ja 

Emma helpottaa myös käyttäjien navigointia If:n sivustolla. Finnairin Finn-chatbotin 

avulla käyttäjät saavat monipuolisesti informaatiota lennoista, voivat tarkistaa oman 

varauksen tiedot, ja jopa varata lentoliput keskustelun kautta.  
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3 CHATBOTTIEN VIESTINNÄN JA KOMMUNIKAATION 

ERITYISPIIRTEET 

Chatbotin toiminta perustuu ihmisten välisen keskustelun simulointiin, ja siksi onkin 

tärkeää ymmärtää keskustelun ja kommunikaation periaatteita, jotta käsitetään 

paremmin chatbotin toimintaa. Näin voidaan rakentaa puitteet mahdollisimman 

inhimillisille ja toimiville keskusteluille käyttäjän ja chatbotin välille. Tämän luvun 

tarkoituksena on ensin tunnistaa näitä kommunikaation perusperiaatteita. Tämän 

jälkeen perehdytään siihen, miten chatbot-keskustelu eroaa kasvokkain käytävästä 

keskustelusta. Luvussa esitellään myös erilaisia tapoja arvioida chatbotin 

kommunikaation laatua. Luvun lopussa perehdytään erilaisiin viestinnällisiin 

tehokeinoihin, esimerkiksi tunteiden osoittamiseen, kohteliaisuuteen ja huumorin 

käyttöön, joiden avulla pystytään vaikuttamaan siihen, miten käyttäjä kokee chatbotin 

lähettämän viestin. Tämä kokemus vaikuttaa siihen minkälaisen mielikuvan 

keskustelu luo brändistä ja organisaation tarjoamasta palvelusta. Ennen empiiriseen 

tutkimukseen siirtymistä esitellään teoreettinen viitekehys, joka koostaa 

aikaisemmissa luvuissa käsiteltyjä teorioita kokonaisuudeksi.  

3.1 Kasvokkain käytävän keskustelun ominaispiirteet 

Keskustelulle ei ole löydetty yhtä oikeaa tai vakiintunutta määritelmää, mutta 

tieteellisessä keskustelussa nousevat tietyt ominaisuudet toistuvasti esiin: keskustelu 

on osapuolten välistä vuorottelevaa kommunikointia, jossa toisen osapuolen 

puheenvuoroon reagoidaan sopivalla lausahduksella johon taas toinen osapuoli 

vuorollaan reagoi. Näin syntyy keskustelulle ominainen vuoropuhelu ja 

kommunikoinnille luonteenomainen interaktiivisuus. Vaikkei keskustelun kulkua 

pysty ennalta ennustamaan, keskustelu ei ole kuitenkaan satunnaista, vaan se 

noudattaa useimmiten tiettyjä sosiaalisia normeja, ja keskustelusta on tunnistettavissa 

tiettyjä toistuvia rakenteita. (Chakrabarti & Luger, 2015)  

 

Keskusteluun liittyy tärkeänä osana myös muut kommunikatiiviset avut pelkän 

kielellisen kommunikoinnin lisäksi. Näitä ovat esimerkiksi ilmeet, elekieli ja äänen 

intonaatio. Näiden ei-verbaalisten viestien avulla keskustelukumppani voi lukea 

keskustelun toista osapuolta, ja saada lisää informaatiota tukemaan verbaalista 
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viestintää. (Hill, Ford & Farreras, 2015; Hu, Guo, Sun, Nguyen & Luo, 2017; McLean 

& Osei-Frimpong, 2017) Mehrabianin (1971) tunnetussa tutkimuksessa esitetään, että 

verbaalisen viestin merkitys olisi ainoastaan 7%, ja puolestaan ei-verbaalisista 

viesteistä äänen sävyllä on merkitystä 38%, ja kasvojen ilmeillä, eleillä sekä 

kehonkielellä on merkitystä 55%.  (Mehrabian, 1971 via Xu, 2012) Kasvokkain 

käydyssä kommunikaatiossa ei-verbaalinen viestintä on siis erittäin tärkeässä osassa 

siinä, miten verbaalinen viesti tulkitaan ja miten siihen reagoidaan.  

3.2 Kasvokkain käytävän ja chatbotin kanssa käytävän keskustelun erot 

Hillin, Fordin & Farreraksen (2015) tekemän tutkimuksen mukaan ihmisen ja 

chatbotin välisestä keskustelusta voidaan löytää samankaltaisia yhtäläisyyksiä kuin ei-

natiivin (Ferguson, 1975) tai lapsen (Bloom, Rocissano & Hood, 1976) kanssa 

käydystä keskustelusta; käyttäjän esittämät lauseet ovat lyhyempiä ja mahdollisimman 

yksinkertaistettuja, sekä chatbotille keskustelussa lähetettyjen viestien määrä on 

suurempi. Näin pyritään varmistamaan, ettei synny väärinymmärryksiä, ja chatbot 

ymmärtää mitä käyttäjä viestii chatbotille. Koska tekoälyn kanssa keskustelusta on 

useimmilla käyttäjillä vain vähän tai ei lainkaan aikaisempaa kokemusta, käyttäjä 

suhtautuu keskusteluun varauksellisemmin kuin ihmisen kanssa keskusteltaessa. 

Käyttäytymisessä voidaan huomata epävarmuutta, ja uusi tilanne voidaan kokea jopa 

epämukavana. (Hill, Ford & Farreras, 2015) Siksi onkin tärkeää, että chatbotin käyttö 

on mahdollisimman yksinkertaista ja keskustelu sujuu johdonmukaisesti.  

 

Vaikka ihmisten välisestä keskustelusta ja chatbotin kanssa käydystä keskustelusta 

voidaan löytää yhtäläisyyksiä ja samoja perusperiaatteita, on niiden välillä merkittäviä 

eroavaisuuksia. Tietokonevälitteisessä kommunikaatiossa haasteeksi nousee 

erityisesti ei-verbaalinen viestintä, joka käsittää esimerkiksi luvun alussa esitellyt 

ilmeet, eleet ja äänenkäytön. (Hill, Ford & Farreras, 2015; Hu, Guo, Sun, Nguyen & 

Luo, 2017; McLean & Osei-Frimpong, 2017) Digitaalisesti käydyssä keskustelussa 

nämä jäävät useimmiten uupumaan, mikä tuo omat rajoituksensa ja haasteensa 

keskusteluun, ja samalla korostaa verbaalisen viestinnän merkitystä (McLean & Osei-

Frimpong, 2017; Hill, Ford & Farreras, 2015). Kasvokkain käyty keskustelu on myös 

sosiaalisella tasolla rikkaampaa ja runsaampaa, kuin digitaalisessa kanavassa käyty 

keskustelu (Murphy & Sashi, 2017). 
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Kasvokkain käyty keskustelu kuitenkin usein rönsyilee enemmän, sekä noudattaa 

löyhemmin keskusteluille tyypillisiä struktuureita, ja siksi keskustelun perimmäinen 

tavoite saattaa hämärtyä. Tämän vuoksi digitaalinen keskustelukanava on jopa 

kasvokkain käytyä keskustelua parempi erityisesti tavoitteellisissa keskusteluissa, 

kuten neuvonnassa ja ohjeistamisessa. Digitaalisessa keskustelussa fokus on itse 

aiheessa, eikä keskustelu poikkea aiheen ulkopuolelle. Tämä helpottaa keskustelun 

tavoitteiden saavuttamista ja ajankäytön maksimoimista. (Murphy & Sashi, 2017) 

Tehokkuutensa vuoksi chatbotit, sekä muut chat-tyyliset menetelmät ovat siis 

erinomainen kanava juuri neuvontaan tai ohjeistuksen liittyvissä tehtävissä. 

Digitaalisesti käytävästä keskustelusta jää useimmiten myös jälki, josta käyttäjä 

pystyy helposti tarkistamaan keskustelun kulun vaihe vaiheelta, esimerkiksi lukemaan 

ohjeistuksen uudelleen. Tämä onnistuu kasvokkain käytävässä keskustelussa 

ainoastaan pyytämällä, että keskustelukumppani kertaa uudestaan kertomansa.    

 

Vaikka tekoälyn kehittyminen on ollut huimaa, ja chatbot-keskustelut simuloivat yhä 

tarkemmin ihmisten välistä keskustelua, on tekoälyssä ainakin vielä toistaiseksi 

kehityskohtia. Hill, Ford & Farreras (2015) nostaa esiin erityisesti chatbottien 

rajoittuneen mahdollisuuden muistaa aikaisemmin käydyn keskustelun sisältöä. 

Ihmisten välisessä keskustelussa oletetaan, että keskustelun osapuolet muistavat 

aiemmin keskustelussa ilmenneet asiat, ja ne otetaan huomioon mahdollisesti 

myöhemmin keskustelussa. Chatbot saattaakin unohtaa keskustelussa aikaisemmin 

ilmenneet asiat, ja vastata jatkokysymyksiin ottamatta huomioon käyttäjän 

aikaisemmin antamaa informaatiota. (Hill, Ford & Ferreras, 2015) Näin keskusteluun 

syntyy helposti väärinkäsityksiä ja epäjohdonmukaisuuksia. 

3.3 Chatbotin kommunikaation arviointi ja mittaaminen 

On tärkeää tarkkailla chatbotin kanssa käytyjen keskusteluiden laatua, jotta chatbottien 

kommunikaatiota pystytään jatkokehittämään käyttäjien tarpeiden mukaiseksi. 

Seuraavaksi esitellään erilaisia ominaisuuksia ja mittareita, joiden avulla pystytään 

arvioimaan keskustelun laatua chatbotin keräämän datan perusteella. Datan 

arvioimisen ohella nämä ominaisuudet toimivat tavoitteina, joihin tulisi tähdätä 

chatbottia rakentaessa. Chakrabarti ja Luger (2015) nostaa artikkelissaan esiin Gricen 
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analyysin neljä maksimia, jotka ovat perusperiaatteet onnistuneeseen 

kommunikointiin (Chakrabarti & Luger, 2015; Grice, 1975). Chakrabartin ja Lugerin 

(2015) mukaan näitä Gricen (1975) laatimaa neljää maksimia voidaan hyödyntää myös 

chatbottien kommunikaation arvioinnissa:  

 

Laatu: chatbot esittää näyttöön perustuvia totuuksia ja faktoja. Luottamus ja 

sitä kautta parempi käyttäjäkokemus syntyy, kun käyttäjä voi luottaa chatbotin 

esittämään informaatioon. Jotta informaatio on laadukasta, sen tulee olla ajan 

tasalla, ja annetun informaation tulee vastata käyttäjän tarpeita. (Chakrabarti & 

Luger, 2015) 

 

Määrä: chatbot tarjoaa informaatiota riittävästi, muttei kuitenkaan liikaa. On 

tärkeää, ettei informaatiota anneta liian vähän, jotta asia ei jää käyttäjälle 

epäselväksi. Toisaalta myös liiallinen jaarittelu voi turhauttaa käyttäjää, sekä 

vaikeuttaa tärkeän informaation poimimista. (Chakrabarti & Luger, 2015) 

 

Asiayhteys: chatbot osaa viestiä asiayhteyteen sopivasti. Esimerkiksi 

negatiivissävytteisissä keskusteluissa käytetyn kielen tulee olla asiallista, kun taas 

muulloin se voi olla vapaamuotoisempaa, ja käyttää erilaisia tehokeinoja, 

esimerkiksi huumoria. Myös tilanteen mukainen empatian osoittaminen on 

tärkeää. (Chakrabarti & Luger, 2015; McLean & Osei-Frimpong, 2017)  

 

Ilmaisutapa: keskustelulla on selkeä tavoite, ja chatbot osaa kertoa 

informaation helposti ymmärrettävänä kokonaisuutena. Epäselkeä tai epälooginen 

ilmaisutapa ei anna luotettavaa kuvaa chatbotista, sekä vaikuttaa ratkaisevasti 

käyttäjäkokemukseen niin chatbotin hyödyllisyyden kuin helppokäyttöisyyden 

osalta. (Chakrabarti & Luger, 2015; McLean & Osei-Frimpong, 2017) 

 

Näiden neljän maksimin lisäksi Chakrabarti ja Luger (2015) ottavat esiin myös 

muutamia muita chatbotin keskustelun laatua mittaavia mittareita. Gricen neljää 

maksimia pystytään hyödyntämään yleisesti kaikenlaiseen kommunikointiin ja 

viestintään, kun taas seuraavaksi esiteltävät kolme mittaria ovat tarkoitettu erityisesti 

chatbottien ominaisuuksien arviointia varten. 
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Useimmiten asiakaspalvelutilanteessa esiintyvä tilanne on niin monimutkainen, että 

chatbot joutuu kysymään käyttäjältä tarkentavia kysymyksiä, eikä chatbot pysty 

antamaan käyttäjälle suoraa vastausta kysymykseen. Tarkentavilla kysymyksillä 

chatbot selvittää tarkemmin tilannetta, jotta käyttäjän esittämä kysymys ja chatbotin 

antama vastaus varmasti täsmäävät toisiinsa. Tilanteen tarkan kartoituksen jälkeen 

chatbot vastaa kysymykseen tai neuvoo käyttäjää. Tarkentavien kysymysten 

prosentilla tarkoitetaan sitä, kuinka hyvin chatbot osaa esittää tarkentavia kysymyksiä 

käyttäjälle. Prosenttiosuus muodostuu chatbotin keskustelussa esittämien tarkentavien 

kysymysten määrästä, sekä chatbotin tietokantaan syötetyistä kysymyksistä, jotka 

tulisi esittää kyseisessä tilanteessa. Esimerkiksi, mikäli chatbot osaa esittää käyttäjälle 

kaksi tarkentavaa kysymystä, vaikka tietokantaan on syötetty kolme tarkentavaa 

kysymystä, tällöin tarkentavien kysymysten prosentti on 66%. (Chakrabarti & Luger, 

2015; Quarteroni & Mandadhar, 2007)  

 

Aina chatbot ei onnistu vastaamaan käyttäjän tarpeisiin, ja näin ollen keskustelu 

epäonnistuu. Syitä voi olla monia, esimerkiksi liian monimutkainen tilanne tai 

väärinymmärrys. Onnistuneiden keskusteluiden prosentti arvioi onnistuneiden 

keskusteluiden lukumäärän suhteessa kaikkiin chatbotin kanssa käytyihin 

keskusteluihin. (Chakrabarti & Luger, 2015)  

 

Johdonmukaisten puheenvuoroparien määrällä pystytään arvioimaan sitä, kuinka 

pitkään chatbot kykenee ylläpitämään johdonmukaista keskustelua (Chakrabarti & 

Luger, 2015). Johdonmukaisuus on tärkeä ominaisuus chatbotin kanssa 

keskusteltaessa, ja se vaikuttaa ratkaisevasti käyttäjäkokemukseen, sillä se on yksi 

kommunikaation perusedellytyksistä. 

3.4 Chatbotin viestintä- ja kommunikointityylit 

Kuten aiemmin todettiin, tietokonevälitteisessä kommunikaatiossa haasteeksi nousee 

erityisesti ei-verbaalinen viestintä, joka käsittää esimerkiksi ilmeet, eleet, ja 

äänenkäytön. Koska tietokonevälitteisessä ja chatbotin kanssa käytävässä 

kommunikaatiossa ei-verbaalisia eleitä ei voida hyödyntää, verbaalisen viestinnän 

merkitys korostuu. (Hill, Ford & Farreras, 2015; McLean & Osei-Frimpong, 2017) 

Tässä luvussa käsitellään chatbotin viestinnän tyyliä, ja kartoitetaan eri keinoja, joilla 
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chatbotin käyttämää kieltä pystytään muokkaamaan käyttötarkoitukseen ja brändiin 

sopivaksi. Tyylillisten ominaisuuksien ja viestinnällisten keinojen kautta pyritään 

korvaamaan ei-verbaalisen viestinnän puutetta, ja simuloimaan tehokkaammin 

inhimillistä viestintätyyliä.  

3.4.1 Chatbotin persoona 

Organisaatiot pyrkivät yhä enenevissä määrin muodostamaan brändilleen 

brändipersoonan. Brändipersoonalla tarkoitetaan inhimillisten ominaisuuksien 

liittämistä osaksi brändiä. (Aaker, 1997, 347; Yao, Chen & Xu, 2015) Brändipersoonaa 

rakennettaessa on tärkeää tuntea kohdeyleisö, sillä brändipersoonan tulisi olla 

mahdollisimman samaistuttava. Samaistuttavalla brändipersoonalla on positiivinen 

vaikutus kuluttajan ostoaikomuksiin, brändityytyväisyyteen ja uskollisuuteen. 

Tutkimusten mukaan samaistuttavaan brändipersoonaan suhtaudutaan kuin ystävään, 

sillä brändipersoona voidaan nähdä minäkuvaan sopivana ja tärkeänä itseilmaisun 

välineenä. (Yao, Chen & Xu, 2015) Chatbot on erinomainen kanava toimia 

brändipersoonan äänenä, ja chatbotin käyttämä kieli voi jäljitellä brändipersoonalle tai 

brändille sopivaa viestintätyyliä. Chatbot voi jopa vahvistaa brändiä, ja luoda 

konkreettisemman mielikuvan brändistä, ja siksi chatbotin viestintätyyliin ja chatbotin 

persoonaan kannattaakin panostaa.  

 

Hyvän chatbotin viestinnän perustana on käyttäjien syvällinen ymmärrys, jota 

hyödynnetään niin suunnittelu- kuin käyttöönottovaiheessa (Clint, 2017). Clintin 

(2017) mukaan chatbotin käyttötarkoituksesta huolimatta chatbotin tärkein tehtävä on 

nostaa asiakaskokemus uudelle tasolle ja parantaa käyttäjien sitoutuneisuutta. 

Asiakaskokemuksen ja sitoutuneisuuden taustalla olevan käyttäjätuntemuksen kautta 

voidaan luoda tyypillisen käyttäjän tarpeita vastaava chatbot, joka osaa keskustella 

käyttäjälle ja brändipersoonalle sopivalla kielellä. Tällainen chatbot voi tarjota 

uudenlaisen elämyksen, vieden käyttäjäkokemuksen uudelle tasolle. Chatbot siis 

kannattaa nähdä markkinoinnin ja brändiviestinnän kanavana, ja sen vuoksi 

viestintään kannattaa panostaa samalla tavalla kuin muihinkin markkinoinnin 

kanaviin.  
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3.4.2 Chatbotin inhimillisyys 

Yksi mielenkiintoinen chatbotin kommunikaatioon liittyvä tekijä on inhimillisyys. 

Chatbotin takana oleva ”puhujan” rooli ja persoona voidaan rakentaa täysin halutun 

laiseksi, sen mukaan minkälaisia ominaisuuksia sille toivotaan. Chatbotin esittämä 

rooli voi olla joko konemainen, inhimillinen tai jotain näiden väliltä. (Holtgraves, 

Ross, Weywadt & Han, 2007; Reshmi & Balakrishnan, 2016) Seuraavaksi esitellään 

tarkemmin inhimillisen ja konemaisen chatbotin viestinnällisiä ominaisuuksia, ja sitä 

miten aikaisempien tutkimusten mukaan käyttäjät kokevat inhimilliset chatbotit 

verrattuna konemaisiin chatbotteihin.   

 

Konemainen chatbot on viestintätyyliltään etäinen, johon kuuluu yleensä muodollinen 

tyyli viestiä ja konemaisten ominaisuuksien korostaminen. Chatbot ei näytä tunteita, 

ja pyrkii pitäytymään etäisenä käyttäjälle. Chatbot myös korostaa yli-inhimillisiä 

kykyjä, kuten nopeaa reagointiaikaa ja kaikkitietävyyttä. Konemaisuutta voidaan 

korostaa keskustelun kuvakkeella, jossa esiintyy robotti. Tällöin käyttäjä myös 

ymmärtää varmasti keskustelevansa chatbotin kanssa. (Holtgraves, Ross, Weywadt & 

Han, 2007; Reshmi & Balakrishnan, 2016) 

 

Inhimillinen chatbot pyrkii puolestaan jäljittelemään ihmisten välisen keskustelun 

puhetyyliä, ja luomaan emotionaalisen yhteyden käyttäjään. Chatbotin inhimillisyys 

voi näkyä keskustelun epämuodollisuutena, esimerkiksi puhetyylisinä ilmaisuina. 

Inhimillinen chatbot voi tuoda keskustelussa esiin myös tunteita erilaisilla 

ilmaisutavoilla, esimerkiksi verbaalisella kuvailulla tai emojeilla joita käsitellään 

myöhemmin tarkemmin.  (Holtgraves, Ross, Weywadt & Han, 2007; Reshmi & 

Balakrishnan, 2016) 

 

Mikäli päädytään käyttämään inhimillistä puhetyyliä, voidaan myös harkita, onko 

chatbotin miehen vai naisen ääni. Jo ensimmäisille chatboteille, esimerkiksi ELIZA:lle 

ja Parrylle oli määritetty sukupuoli. Sukupuolen määrittely lisää inhimillisyyden ja 

samaistuttavuuden tunnetta. Maskuliinisen chatbotin viestintään liitetään erityisesti 

instrumentaalisia attribuutteja, esimerkiksi itseohjautuneisuutta, tavoitteellisuutta, 

itsevarmuutta ja päättäväisyyttä. Feminiiniseen chatbottiin puolestaan mielletään 

esittäviä attribuutteja, esimerkiksi kiltteyttä, tunteellisuutta ja herkkyyttä. 
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Feminiiniselle chatbotille mielletty ominaisuus on löytää yhteys käyttäjän kanssa. 

(Holtgraves, Ross, Weywadt & Han, 2007; Nass, Moon & Green, 1997)  

 

Tutkimukset chatbotin ”sukupuolen” vaikutuksesta käyttäjien mieltymykseen ovat 

olleet ristiriitaisia. Seuraavissa tutkimuksissa tehdyt löydökset on tehty tutkimalla 

ääntä käyttäviä chatbotteja, joten sukupuolen voi kuulla chatbotin äänestä, ja näin ollen 

sukupuolella on myös suurempi merkitys. Tutkimusten mukaan käyttäjät suhtautuvat 

yleisesti ottaen paremmin maskuliiniseen chatbotin viestintätapaan kuin feminiiniseen 

(Holtgraves, Ross, Weywadt & Han, 2007; Nass, Moon & Green, 1997). Nassin, 

Moonin ja Greenin (1997) tekemän tutkimuksen mukaan eri sukupuoliin liittyvät 

stereotypiat vaikuttavat myös chatbotteihin. Esimerkiksi käyttäjät pitävät 

maskuliinisen chatbotin vastauksia validimpina kuin feminiinisen chatbotin 

vastauksia, ja feminiininen chatbot koettiin jopa epäystävällisenä, tyrkyttävänä ja 

määräilevänä. Chatbotin sukupuoli vaikuttaa myös asenteisiin ja odotuksiin joita 

käyttäjällä on chatbottia kohtaan, esimerkiksi maskuliininen chatbot koetaan 

pätevämmäksi maskuliinisiksi mielletyissä puheenaiheissa, ja feminiininen chatbot 

puolestaan feminiinisissä aiheissa. (Nass, Moon & Green, 1997)  

 

Reich-Stiebertin ja Eysselin (2017) mukaan sukupuolen vaikutus ei ole kuitenkaan 

noin yksiselitteinen. Tutkimuksessa selvitettiin opetuskäyttöön tarkoitetun chatbotin 

sukupuolen vaikutusta opetustilanteissa, ja tutkimustuloksen mukaan koehenkilöt 

eivät kokeneet laadullista eroa maskuliinisen ja feminiinisen chatbotin välillä. 

Myöskään objektiivisissa oppimistuloksissa ei ollut eroavaisuuksia. (Reich-Stiebert & 

Eyssel, 2017) Tekstipohjaisissa chatboteissa sukupuoli välittyy vain kirjoitustyylin 

ominaisuuksilla, chatbotin nimen tai kuvakkeen kautta, joten sukupuolen merkitys 

käyttäjän mieltymyksiin on mahdollisesti heikompi. Edellä mainitut ääntä käyttäviin 

chatbotteihin liittyvät tutkimukset antavat kuitenkin pohjaa myös tekstipohjaisten 

chatbottien roolien tutkinnassa.  Lisäksi voidaan pohtia sitä, onko stereotypioihin 

perustuvien ominaisuuksien liiallinen korostaminen viestinnässä tarpeenmukaista 

nykypäivänä.  Sukupuoliin liittyvät stereotypiat ovat myös muuttuneet kahden 

vuosikymmenen aikana, joten Nassin, Moonin ja Greenin vuonna 1997 esittämiä 

tutkimustuloksia voi olla syytä kyseenalaistaa.  
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Käyttäjille on tyypillistä chatbotin antropomorfismi, eli ihmisenkaltaistaminen 

(Holtgraves, Ross, Weywadt & Han, 2007; Portela Garnell-Canut, 2017). Käyttäjälle 

on siis tyypillistä mieltää chatbotille inhimillisiä piirteitä, ja siksi tutkimusten 

perusteella käyttäjät suhtautuvat paremmin inhimillisiin chatbotteihin, ja pystyvät 

samaistumaan paremmin inhimilliseen chatbottiin keskustelukumppanina. 

Tutkimusten mukaan käyttäjät toivovat inhimillisyyttä tietokonevälitteisessä 

asiakaspalvelussa, ja kokevat inhimillisen keskustelukumppanin empaattisempana. 

Käyttäjät siis suosivat chatbottia sitä enemmän, mitä inhimillisempi chatbot on. 

(Holtgraves, Ross, Weywadt & Han, 2007; Portela Garnell-Canut, 2017; Verhagen, 

Van Nes, Feldberg & Van Dolen, 2014) Kyseinen tutkimustulos ei ole kuitenkaan 

täysin lineaarinen, vaan liiallinen inhimillisyys, esimerkiksi yli-emotionaalisuus tai 

äärimmilleen viety puhekielisyys, koetaan haitallisena käyttäjäkokemukselle 

(Dautenhahn, Ogden & Quick, 2002; Holtgraves, Ross, Weywadt & Han, 2007). 

Chatbottia suunniteltaessa on siis löydettävä käyttötarkoitukselle sopiva tasapaino 

inhimillisyyden ja konemaisuuden välillä.  

3.4.3 Chatbotin kohteliaisuus 

Yksi esiteltävistä viestinnällisistä tehokeinoista on kohteliaisuus. Kohteliaisuudella on 

oleellinen rooli erityisesti asiakaspalvelutilanteessa, ja siksi se on tärkeä osa myös 

chatbottien viestintää. Parkin (2008) mukaan kohteliaisuuden päätarkoitus on ehkäistä 

ja lievittää konfliktitilanteita, sekä vahvista positiivista kuvaa. Kohteliaisuus on tapa 

suojella tai parantaa omia kasvoja, eli julkista minäkuvaa, kommunikaatiotilanteissa. 

Kohteliaisuutta käytetään kommunikaatiossa strategiana, jolla pyritään kehittämään 

kasvoja positiivisen kohteliaisuuden strategioilla, tai vaihtoehtoisesti ehkäisemään 

kasvojen menettämistä negatiivisen kohteliaisuuden strategioilla. Keskustelun ei 

kuitenkaan tule välttämättä noudattaa joko positiivisen tai negatiivisen 

kohteliaisuuden strategiaa, vaan strategiat voivat vuorotella keskustelun kurssin 

myötä. Esimerkiksi aluksi chatbot pyrkii miellyttämään, luomaan positiivista 

mielikuvaa ja vahvistamaan kasvojaan positiivisen kohteliaisuuden kautta, mutta 

mikäli keskustelussa ilmenee ongelmatilanne tai konflikti, chatbot turvautuu 

negatiiviseen kohteliaisuuteen ja kasvojen suojaamiseen. Näin voidaan minimoida 

vahinko, ja osoittaa kunnioitusta käyttäjää kohtaan.  (Holtgraves, Ross, Weywadt & 

Han, 2007; Park, 2008; Brown ja Lewinson 1987) Taulukoissa 1 on eriteltynä 
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positiivisen ja negatiivisen kohteliaisuuden strategiat (Brown & Lewinson 1987; Park, 

2008), ja toisessa sarakkeessa näiden strategioiden sovellustapoja, joita voitaisiin 

hyödyntää chatbot keskustelun käsikirjoituksessa. 

Taulukko 1. Positiivisen ja negatiivisen kohteliaisuuden strategiat, Park 2008 ja Brown & 
Lewinson 1987 muunneltuna. 

Positiivisen kohteliaisuuden strategia Sovellettavuus chatbotissa 

Yhteisten tekijöiden löytäminen Yhteyden luominen esimerkiksi yhteisten 
kiinnostuksenkohteiden kautta 

Epämuodollinen kieli Puhekieliset vastaukset, puhuttelu etu- tai 
lempinimellä 

Yhteisymmärryksen tavoittelu Pyritään löytämään yhteinen sävel  

Jutustelu Aiheeseen liittymätön juttelu, huumorin käyttö, 
toisen osapuolen kehuminen 

 

Negatiivisen kohteliaisuuden strategia Sovellettavuus chatbotissa 

Epäsuora ilmaisu/epäröinti Konditionaalin käyttäminen, asian ilmaisu 
epäsuorasti, vihjailu 

Kunnioitus Teitittely, kohteliaat ilmaisut 

Pahoittelu Konfliktitilanteessa pahoittelu ja kasvojen 
suojaaminen 

Muodollisuus Muodollinen ilmaisutapa, puhekielisyyden 
välttäminen 

 

Positiivisen kohteliaisuuden strategialla pyritään siis luomaan henkilökohtainen 

yhteys käyttäjään. Tätä strategiaa voidaan hyödyntää erityisesti inhimillisissä 

chatboteissa, sillä niiden pyrkimyksenä on juurikin luoda jutusteleva ja välitön 

ilmapiiri. Holtgarvesin ym. (2007) mukaan positiivinen kohteliaisuus koetaan osana 

sosiaalisesti älykästä keskustelua, ja sitä voidaan hyödyntää chatbotin suunnittelussa, 

jotta voidaan luoda illuusio älykkäästä ja empaattisesta keskustelukumppanista. 

Negatiivinen kohteliaisuus puolestaan esiintyy etäisenä ja muodollisena (Holtgraves, 

Ross, Weywadt & Han, 2007; Park, 2008 via Brown ja Lewinson 1987), ja se sopii 

tämän vuoksi erityisesti konemaisiin chatbotteihin. Holtgarvesin ym. (2007) mukaan 

käyttäjien mieltymys chatbotin käyttämää kohteliaisuusstrategiaa kohtaan on 

riippuvainen käyttäjän kulttuurista. Esimerkiksi useissa Aasian maissa kommunikointi 

on etäistä, ja käyttäjä voi hämmentyä, mikäli häntä puhutellaan etunimellä tai 

käytetään puhekielisiä ilmaisuja, ja siksi kannattaakin käyttää keskustelussa 

negatiivisen kohteliaisuuden strategioita.  Länsimaisissa kulttuureissa positiivinen 

kohteliaisuus koetaan useimmin miellyttävänä, ja se on tärkeä osa positiivista 

kokemusta esimerkiksi asiakaspalvelutilanteissa. Negatiivinen kohteliaisuus ja 
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liiallinen muodollisuus puolestaan saatetaan länsimaisissa kulttuureissa kokea 

välinpitämättömyytenä ja etäisyytenä. Chatbotin käyttäjäryhmän kulttuuriset 

eroavaisuudet kannattaakin huomioida chatbotin viestinnällisiä ominaisuuksia 

suunniteltaessa. (Holtgraves, Ross, Weywadt & Han, 2007)   

 

Tutkimuksen mukaan kohteliaisuuden ohella on erityisen tärkeää, että chatbot on 

ystävällinen. Ystävällisyys on tehokas keino osoittaa positiivista kohteliaisuutta, ja 

tutkijoiden mukaan se on myös chatbotille erityisen tärkeä ominaisuus. (Kaptein, 

Markopoulos, Ruyter & Aarts, 2011) Koettua ystävällisyyttä ja sidettä käyttäjän ja 

chatbotin välillä voidaan vahvistaa erityisen tehokkaasti kehuilla, joita ajoitetaan 

keskustelun lomaan. Tutkimuksen mukaan kehut parantavat ihmisten motivaatiota, 

suorituskykyä ja itsevarmuutta. Kehuilla voidaan vahvistaa käyttäjän positiivista 

kokemusta keskustelusta. Erityisesti asiakaspalvelu- ja myyntitilanteissa 

ystävällisyydestä on erityisen paljon hyötyä, sillä ihmiset myöntyvät herkemmin, kun 

vastassa on henkilö josta he pitävät. (Kaptein, Markopoulos, Ruyter & Aarts, 2011) 

Ystävällisyyden avulla chatbot voi siis tehostaa huomattavasti esimerkiksi asiakkaiden 

ostohalukkuutta. Cialdinin (2009, 144-147) sekä Chahalin ja Tesserasin (2017) 

mukaan chatbotin ystävällisyys vaikuttaa siihen, miten käyttäjä kiintyy ja sitoutuu 

chatbottiin. Parhaimmillaan chatbot muistuttaa keskustelua ystävän kanssa, ja kun 

tämä ystävänomainen suhde on onnistuttu luomaan, chatbotin lähettämällä viestillä on 

tehokkaampi vaikutus käyttäjään (Chahal & Tesseras, 2017).  

3.4.4 Tunteet ja empatia chatbotin viestinnän tehokeinoina 

Normaalissa kasvokkain käytävässä kommunikaatiotilanteessa keskustelun osapuolet 

pystyvät ilmaisemaan tunnetiloja verbaalisten ilmaisujen lisäksi esimerkiksi ilmeiden, 

elekielen ja äänensävyn välityksellä. (Hill, Ford & Farreras, 2015; Hu, Guo, Sun, 

Nguyen & Luo, 2017; McLean & Osei-Frimpong, 2017) Kasvokkain käytävässä 

keskustelussa elekielellä ja äänensävyllä voidaan vahvistaa tunnetiloja, kun taas 

tietokonevälitteisestä kommunikoinnista nämä elementit puuttuvat useimmiten 

kokonaan. Kuitenkin Derksin, Fischerin & Bosin (2008) mukaan 

tietokonevälitteisessä kommunikaatiossa tunteiden ilmaisu on yllättävän samanlaista 

verrattuna kasvokkain käytävään kommunikaatioon, ja tietokonevälitteisessä 

viestinnässä tunteita osoitetaan jopa herkemmin kuin kasvokkain käytävässä 
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keskustelussa. Tunteiden ilmaisulla on siis tärkeä rooli tietokonevälitteisessä 

viestinnässä, ja tämän vuoksi tunteiden ilmaisun merkitystä ei voida sivuuttaa 

chatbottien viestinnästä. 

 

Tietokonevälitteisessä, sekä tekstipohjaisessa kommunikoinnissa tunnetiloja voidaan 

ilmaista verbaalisin ilmaisuin tai epäsuorin vihjauksin, sekä yleistyneiden 

erikoismerkkejä hyödyntävien hymiöiden tai graafisten hymiökuvakkeiden eli 

emojien avulla (McLean & Osei-Frimpong, 2017). Koska yhä suurempi osa 

päivittäisestä kommunikaatiosta käydään tietokonevälitteisesti, on myös tunteiden 

välitystä digitaalisessa viestintäympäristössä alettu tutkimaan yhä aktiivisemmin. 

Erityisesti sosiaalipsykologisen tutkimuksen yhdistäminen on avannut ymmärrystä 

keskustelun ja kommunikaation ominaisuuksista ja vaiheista. (Kaptein, Markopoulos, 

Ruyter & Aarts, 2011) Myös tietokonevälitteisen viestinnän lisääntymisen myötä 

tarkemmin tutkittu digitaalisen kommunikaation diskurssianalyysi on tuonut lisää 

informaatiota tietokonevälitteisen kommunikaation rakenteista. Tämä on lisännyt 

ymmärrystä digitaalisen keskustelun inhimillisistä ominaisuuksista, joka on 

puolestaan mahdollistanut tekoälyn kanssa käydyn keskustelun kehittymisen 

luonnolliseksi kokonaisuudeksi, joka jäljittelee yhä tarkemmin ihmisen kanssa käytyä 

keskustelua. (Hill, Ford & Farreras, 2015) 

 

Tunteiden osoittaminen lisää luottamusta ja samaistuttavuutta käyttäjässä. Chatbot voi 

ilmaista tunteita joko suorasti tai epäsuorasti. Suorassa ilmaisutavassa kerrotaan 

suoraan osapuolen tunnetila, esimerkiksi ”olen vihainen”, kun taas epäsuorassa 

ilmaisutavassa tunnetila ilmaistaan erilaisin vihjauksin, jotka tuovat esiin osapuolen 

tunteita keskustelun edetessä. Esimerkiksi vihaisuutta voidaan tuoda epäsuorasti esiin 

tylyillä ja lyhyillä vastauksilla, tai emojien avulla. (Derks, Fischer & Bos, 2008)  

 

Tunteiden ilmaisu on ajoitettava oikein ja niitä ei saa ilmaista turhaan, jotta ne 

säilyttävät tehon. Liiallinen tunteiden ilmaisu koetaan kasvokkain käytävässä 

keskustelussa epäuskottavana, turhauttavana ja jopa ärsyttävänä, ja tämä pätee 

tutkimusten mukaan myös tekoälyn osoittamiin tunteisiin. (Arzi-Gonczarowski, 2002) 

Siksi tunteiden ilmaisun tulee olla luonnollista, ja tunteita ei saa osoittaa liikaa. Tämä 

tarkoittaa sitä, että vaikka tunteiden osoittamisella on paljon positiivisia vaikutuksia 
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chatbot keskustelussa, tunteiden osoittamisen tulee olla tarkoin harkittua ja oikein 

ajoitettua.  

 

McLeanin & Osei-Frimpongin (2017) mukaan empatian osoittaminen on tärkeä osa 

hyvää palvelua. Empatialla voidaan osoittaa, että asiakaspalvelija ymmärtää asiakasta, 

ja pystyy kommunikoimaan tilanteeseen sopivalla tavalla. Empatiaa voidaan osoittaa 

suorasti (”olen pahoillani puolestasi”), tai epäsuorasti (”haluan auttaa sinua 

selvittämään ongelman”). (McLean & Osei-Frimpong, 2017) Suorien ja epäsuorien 

ilmaisujen lisäksi empatiaa voidaan chat-keskusteluissa lisätä emojien avulla (McLean 

& Osei-Frimpong, 2017), joihin perehdytään tarkemmin seuraavassa luvussa.  

 

Empatian osoittaminen ja tunneälykkyys viestivät keskustelukumppanin älykkyydestä 

ja sosiaalisista taidoista. Tunteiden käyttäminen chatbot-keskusteluissa onkin 

suotavaa, jotta käyttäjä kokee chatbotin sosiaalisesti älykkäänä ja empaattisena 

(Kaptein, Markopoulos, Ruyter & Aarts, 2011). Tunneilmaisujen esittämisen ohella 

empatian kokemusta voidaan chat-keskusteluissa lisätä tekemällä personoituja 

vastauksia käyttäjille valmiiden vastausvaihtoehtojen sijaan. Vaikka valmiit 

vastausvaihtoehdot nopeuttaisi palvelua, voidaan ne kokea etäisinä ja 

välinpitämättöminä. Chatbotissa vastausten personointi on haastavaa, sillä keskustelun 

data on jo ennalta syötetty, eikä chatbot itsessään muodosta vastauksia. Personointia 

voidaan kuitenkin tehdä esimerkiksi vastausten eri variaatioilla tai puhuttelemalla 

käyttäjää nimeltä, jolloin keskustelut eivät ole täysin identtinen, ja käyttäjälle kokee 

illuusion hänelle varta vasten osoitetusta keskustelusta. Empatian osoittaminen on 

inhimillinen piirre, joka lähentää keskustelun osapuolia keskenään, joten se sopii 

erityisesti inhimillistä viestintätyyliä mukailevalle chatbotille. Kuitenkin empatian 

osoittaminen erityisesti konfliktitilanteissa on tärkeää myös konemaisessa 

viestintätyylissä, vaikka tunteiden osoittamista muuten pyritäänkin välttämään. 

(Holtgraves, Ross, Weywadt & Han, 2007; Reshmi & Balakrishnan, 2016) Empatiaa 

osoittamalla pystytään lievittämään negatiivisia reaktioita keskustelun toisessa 

osapuolessa, joka on tärkeää erityisesti asiakaspalvelutilanteissa.   
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3.4.5 Hymiöt, emojit ja GIF-animaatiot chatbotin viestinnän tehokeinona  

Hymiöillä (eng. emoticon) tarkoitetaan ASCII -erikoismerkkejä käyttäviä kasvojen 

ilmeitä mukailevia kuvioita, joiden tarkoituksena on elävöittää kirjoitettua tekstiä. 

Länsimaissa on yleisesti käytössä vaakahymiöt: :-), ;-), :-( (Hill, Ford & Farreras, 

2015; Xu, 2012), kun taas Aasian maissa yleisempiä ovat pystyhymiöt: ̂ _^, >//< (Hill, 

Ford & Farreras, 2015; Katsuno & Yano 2002). Emojit (eng. emoji) puolestaan ovat 

graafisia kuvakkeita joilla kasvojen ilmeiden lisäksi ilmennetään asioita ja esineitä. 

(Hu, Guo, Sun, Nguyen & Luo, 2017) Emojit ovat viime vuosina syrjäyttäneet 

hymiöitä pikaviestipalveluiden yleistymisen myötä, sillä niiden kautta pystytään 

visuaalisemmin ja monipuolisemmin ilmaisemaan tunnetiloja sekä muuta ympäröivää 

maailmaa hymiöihin verrattuna. (McLean & Osei-Frimpong, 2017) 

 

Hymiöiden ja emojien avulla ihmisten on helpompi ilmaista omia tunteitaan, ja 

tunnistaa toisen osapuolen tunteita tietokonevälitteisessä kommunikaatiossa. 

Erityisesti asiakaspalvelussa hymiöiden ja emojien kautta voidaan ilmaista 

asiakaspalvelulle tärkeää empatiaa. (McLean & Osei-Frimpong, 2017; Turel, Connelly 

& Fisk, 2013) Niiden avulla voidaan myös vahvistaa kirjoitettua viestiä, sekä ilmaista 

huumoria. Lauseen perässä oleva emoji tai hymiö voi muuttaa koko lauseen 

merkityksen ja äänensävyn. Emojit ja hymiöt ovat siis hyvin tehokkaita viestinnän 

välineitä, jonka vuoksi niiden käyttöä tuleekin harkita tarkoin. Vaikka emojien 

ulkomuodon välillä on pieniä eroavaisuuksia eri käyttöliittymien välillä, on eri 

emojien merkitykset vakiintuneet, ja luoneet jopa oman symbolisen kielen. Erityisesti 

nuorten keskuudessa emojit ovat tärkeä osa tietokonevälitteistä kommunikaatiota, ja 

niiden avulla saatetaan korvata sanoja tai jopa lauseita. (Xu, 2012)  

 

Hymiöiden ja emojien rinnalle on tullut GIF-animaatiot, jotka ovat yleistyneet viime 

aikoina erityisesti pikaviestipalveluissa, esimerkiksi Facebook Messengerissä, 

WeChatissa ja WhatsAppissa. GIF-animaatiot ovat jatkuvalla toistolla pyöriviä lyhyitä 

videopätkiä, joita käytetään keskustelussa useimmiten huumori- tai 

havainnollistamistarkoituksessa. GIF-animaatioita voidaan käyttää myös chatbot-

keskusteluissa, ja niitä onkin hyödynnetty erityisesti viihdekäyttöön tarkoitetuissa 

chatboteissa. GIF-animaatiot ovat tehokas tapa osoittaa tunteita, eleitä ja reaktioita, 
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mutta ainakin toistaiseksi ne ovat yleisiä lähinnä ystävien välisessä viestittelyssä. 

(Uhlin, 2014)  

3.4.6 Huumori chatbotin viestinnän tehokeinona 

Huumori on erittäin tehokas viestinnän keino, jota on hyödynnetty jo pitkään 

erityisesti markkinointiviestinnän tehostamisessa. Viime vuosina erityisesti 

sosiaalinen media on vapauttanut organisaatioiden viestintätyyliä, ja näin ollen myös 

huumorin käyttö on yleistynyt. Mathiesin & Chiewn (2016) mukaan huumorin hyötyjä 

on alettu tutkimaan myös asiakaspalvelutilanteissa, ja nykyisin yhä useammat 

organisaatiot kannustavat asiakaspalvelijoitaan käyttämään huumoria 

palvelutilanteissa. Shwabin (2016) mukaan myös chatbottien viestinnän suunnittelussa 

on alettu hyödyntämään huumoria, ja esimerkiksi Google on jopa palkannut 

koomikoita ja luovia kirjoittajia, joiden tehtävä on kehittää chatbottien kykyä 

hyödyntää huumoria tekoälyn viestinnässä. Chatbotin esittämä huumori koetaan 

sosiaalisena älykkyytenä, (Kaptein, Markopoulos, Ruyter & Aarts, 2011; Luger & 

Sellen, 2016) ja sen avulla voidaan jopa kompensoida chatbotin vajavaisuuksia, 

esimerkiksi vääriä vastauksia. (Luger & Sellen, 2016) Organisaation 

markkinointiviestinnässä käytettävään huumoriin tulisi kuitenkin suhtautua 

varauksella, sillä huumorin tulee olla tilanteeseen soveliasta, jotta sillä on positiivinen 

vaikutus yleisöön. (Mayer, Roehm & Brady, 2013) 

3.4.7 Ammattimaisuus chatbotin viestinnän tehokeinona 

Chatbotin tulisi olla mahdollisimman ammattimainen, jotta se koetaan uskottavana ja 

sen antamia ohjeita noudatetaan (Cialdini, 2001; Kaptein, Markopoulos, Ruyter & 

Aarts, 2011). Siihen, kuinka ammattimaisena chatbot koetaan, vaikuttaa puolestaan 

sen osoittama sosiaalinen ja instrumentaalinen älykkyys. Sosiaaliseen älykkyyteen 

liittyviä ominaisuuksia on käsitelty jo aikaisemmissa luvuissa laajalti, esimerkiksi 

huumorintajua, empatiakykyä, tunteiden tunnistamista ja ilmaisua, jotka ovat 

sosiaaliselle älykkyydelle tyypillisiä ominaisuuksia. Sosiaalisen älykkyyden ohella on 

kuitenkin tärkeää, että chatbot on myös instrumentaalisesti älykäs, joka puolestaan 

tarkoittaa kykyä esittää faktoja ja oikeaa informaatiota. Älykkyyden ja 

ammattimaisuuden kautta saadaan auktoriteettia, joka lisää puolestaan uskottavuutta, 
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ja luo käyttäjässä halua samaistua annettuihin ohjeisiin. (Kaptein, Markopoulos, 

Ruyter & Aarts, 2011)  

 

Tästä voidaan päätellä, että sosiaalinen ja instrumentaalinen älykkyys tukevat toisiaan, 

ja tämä on tärkeää muistaa chatbottia suunniteltaessa, sillä mikäli chatbot on 

sosiaalisesti älykäs, mutta ei kykene vastaamaan oikein käyttäjän kysymyksiin tai 

antaa väärää informaatiota, sitä ei voida pitää älykkäänä. Toisaalta jos chatbot osaa 

vastata oikein kysymyksiin, mutta ei esitä sitä tilanteeseen sopivalla tavalla, tai ei 

tunnista käyttäjän tunnetilaa, ei käyttäjä luultavasti pidä sitä älykkäänä 

keskustelukumppanina. Vaikka tässä tutkimuksessa perehdytäänkin sosiaaliseen 

älykkyyteen ja chatbotin persoonaan sekä viestintätyyliin, on muistettava, että 

instrumentaalinen älykkyys on kuitenkin käyttäjäkokemukselle erittäin tärkeässä 

asemassa. (Kaptein, Markopoulos, Ruyter & Aarts, 2011)  

3.5 Chatbottien viestinnälliset ja eettiset ongelmat 

Vaikka chatbotit tarjoavat paljon viestinnällisiä mahdollisuuksia, ne tuovat mukanaan 

myös rajoitteita ja ongelmia joita tulisi ottaa huomioon viestinnän suunnittelussa. 

Erityisesti chatbottien viestintään liittyvät ongelmat ovat saaneet suhteellisen vähän 

huomiota tieteellisessä tutkimuksessa, mutta aihe on herättänyt jonkin verran 

epävirallista keskustelua. Seuraavaksi näitä viestinnällisiä rajoitteita ja ongelmia 

käsitellään lyhyesti, ja vain pintapuolisesti, mutta kuitenkin luoden ymmärryksen 

minkälaisia asioita tulisi ottaa huomioon, jotta chatbot-keskustelu on toimivaa, sekä 

eettistä.   

 

Kommunikaation ja kielen monimutkaisuus.  Hillin, Fordin & Farrerasin (2015) sekä 

Chakrabartin & Lugerin (2015) mukaan teknologian kehitys ei ole pystynyt 

imitoimaan ja mallintamaan ihmiskielen monimutkaisuutta sujuvan kommunikaation 

edellyttämällä tavalla. Hillin, Fordin & Farrerasin (2015) mukaan tutkijat ovat jopa 

aliarvioineet kielen ja kommunikaation monimutkaisuutta, sillä chatbottien yksi 

suurimmista haasteista ja kehityskohteista on tekstin merkitysten ymmärtäminen.  

Chakrabarti & Luger (2015) puolestaan nostaa esiin chatbottien haasteen suoriutua 

pidemmistä keskusteluista, joissa chatbotin tulee ottaa huomioon aikaisemmissa 

puheenvuoroissa ilmennyttä informaatiota. Chakrabartin & Lugerin (2015) mielestä 
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chatbottien tärkein kehityskohde tulisikin olla pidemmissä keskusteluissa 

menestyminen ja muistin kehittyminen tärkeän informaation tunnistamisen kautta.  

 

Käyttäjän suhde chatbottiin: Viihdekäytössä olevat chatbotit ovat tarkoitettu 

harmittomaan jutteluun, mutta ikävänä lieveilmiönä on esiintynyt kiintymystä ihmisen 

ja tekoälyn välille. Eettisesti onkin erittäin tärkeää, että käyttäjä ymmärtää 

keskustelevansa koneen, ei ihmisen kanssa. Walsh (2016) kritisoi Turningin testiä, 

jossa pyritään luomaan tekoäly joka muistuttaa mahdollisimman paljon ihmistä. 

Walshin (2016) mukaan tekoälyn ei saisi olla viestintätyyliltään inhimillinen, jotta 

käyttäjä ei luule keskustelevansa ihmisen kanssa, ja näin ollen odota chatbotilta 

inhimillisiä kykyjä toimia tilanteissa. Hän pitää myös potentiaalisena uhkana käyttäjän 

osoittaman sosiaalisen kiintymyksen ja jopa rakkauden chatbottia kohtaan. Walshin 

(2016) mukaan chat-keskustelun alussa tulisi selkeästi ilmoittaa, että keskustelu 

käydään tekoälyn kanssa. Portela & Granell-Canut (2017) esittää myös 

tutkimuksessaan, että vaikka chatbottien antropomorfismista on hyötyä 

käyttäjäkokemukselle, tulisi chatbotin antaa keskustelussa selkeitä signaaleita siitä, 

että keskustelukumppani on tekoäly, eikä ihminen.  

 

Luotettavuus: Tutkimuksen alussa esiteltiin muun muassa chatbotteja, joiden tehtävä 

on oireiden perusteella diagnosoida käyttäjän mahdollinen sairaus, ja antaa hoito-

ohjeita. Mitä tapahtuu, jos kyseinen chatbot antaa väärän vastauksen, ja näin käyttäjän 

terveys voi vaarantua? Chatbot keskustelussa väärät vastaukset voivat aiheuttaa 

käyttäjälle turhautumista ja jopa väärinkäsityksiä joista voi koitua haittaa käyttäjälle. 

Chatbotin ymmärrys ei ole vielä riittävän harjaantunut ymmärtämään täysin käyttäjän 

antamia komentoja (Chakrabarti & Luger, 2015; Hill, Ford & Farreras, 2015), joten 

väärät vastaukset ja väärinymmärrykset ovat ainakin toistaiseksi erittäin yleisiä. 

Gunkel (2017) nostaakin esiin tutkimuksessaan eettisen ongelman: kun tekoäly tekee 

virheen, kuka on vastuussa? Bringsjordin (2008) mukaan tekoälyllä toimivat chatbotit 

eivät tee ikinä mitään, mihin niitä ei ole ohjelmoitu, ja tämän perusteella chatbotit eivät 

voi olla moraalisessa vastuussa siitä, miten ne suoriutuvat tehtävästä. Chatbotin 

tekijöillä on siis Bringsjordin (2008) mukaan vastuu siitä, miten chatbot toimii.  
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3.6 Teoreettinen viitekehys 

Kuviossa 2 on pyritty havainnollistamaan aikaisemmin esiteltyjä teorioita 

kokonaisuutena kuvan muodossa. Tämä kuvio toimii teoreettisena viitekehyksenä, 

joka jäsentelee aikaisemmissa luvuissa esiteltyjä teorioita. Teoriasta voidaan erotella 

kolme eri tasoa, jotka yhdessä muodostavat chatbotin käyttäjäkokemuksen 

asiantuntijaviestinnän näkökulmasta. Alin taso luo perustan teknisesti toimivalle ja 

käyttäjäystävälliselle chatbotille, keskimmäinen taso määrittelee chatbotin 

kommunikaation perusperiaatteet, ja ylin taso puolestaan viestinnän tehokeinoja, joilla 

kommunikaatiosta tulee tehokasta, persoonallista ja käyttäjää miellyttävää. Tätä 

viitekehystä tulee tarkastella hierarkkisena pyramidina; ylemmän tason tekijöiden 

merkittävyys ja tehokkuus laskevat huomattavasti, mikäli sitä alemmat tasot ovat 

puutteellisia. Toisaalta taas, jotta saavutetaan maksimaalinen viestinnällinen 

potentiaali ja mahdollisimman positiivinen käyttäjäkokemus, ei riitä, että vain 

pyramidin alemmat tasot ovat kunnossa. Kun kaikki kolme tasoa on otettu huomioon 

chatbotin suunnittelussa, on mahdollista saavuttaa paras mahdollinen viestinnällinen 

potentiaali.   

 

Kuvio 2. Teoreettinen viitekehys. 
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Pyramidin alimmassa tasossa, eli toimivan chatbotin perustassa, kiteytyy aiemmin 

tutkielmassa esitellyt teoriat, jotka käsittelevät niitä chatbotin toimivuudelle 

ehdottoman tärkeitä ominaisuuksia, jotka vaikuttavat käyttäjäkokemukseen kaikkein 

perusteellisimmin. Teknologian hyväksymismallin mukaiset chatbotin hyödyllisyys ja 

käytön helppous luovat erinomaiset kriteerit hyvän chatbotin käyttäjäkokemuksen 

perustalle. Chatbotin tulee siis olla helppokäyttöinen, hyödyllinen ja näin ollen myös 

luotettava.  Näiden lisäksi teoriaan perehdyttäessä nousi esiin muun muassa chatbotin 

viestinnän eettisyys, joka määrittelee chatbotin ominaisuuksia ja toimintatapoja siten, 

että ne ovat eettisesti hyväksyttäviä. Yleisesti ottaen chatbotin toimivaan perustaan 

vaikuttavat tekijät voidaan määritellä chatbotin instrumentaalista älykkyyttä 

parantaviin tekijöihin. Mikäli nämä kriteerit eivät täyty, on lähes saman tekevää, 

minkälaista viestintätyyliä chatbot käyttää.  

 

Pyramidin kaksi ylempää tasoa käsittelevät viestintään ja kommunikaatioon liittyviä 

ominaisuuksia, jotka ovat tärkeässä asemassa siinä, kuinka sosiaalisesti älykkäänä 

chatbot koetaan. Keskimmäisellä tasolla, kommunikaation perusperiaatteissa, 

kiteytyy ne ominaisuudet, jotka tekevät chatbotin ja käyttäjän välisestä 

kommunikaatiosta rakenteellisesti loogisen ja sujuvan. Tällä tasolla on otettu 

huomioon teoriaan perehdyttäessä esiintyviä tietokonevälitteiselle viestinnälle 

tyypillisiä ominaisuuksia ja rajoitteita, sekä miten nämä tulee ottaa huomioon 

erilaisissa keskustelutilanteissa. Myös chatbotin kyky reagoida keskustelun kulkuun, 

esimerkiksi hyödyntämällä kohteliaisuuden strategioita, sisältyy tähän tasoon.  

 

Pyramidin ylimmällä tasolla, viestinnän tehokeinoissa, keskitytään niihin 

tehokeinoihin, joita chatbotin viestinnässä voidaan hyödyntää, jotta chatbotin 

käyttämä kieli on optimoitu niin organisaation viestintätyylille sopivaksi kuin 

käyttäjää miellyttäväksi. Näitä tehokeinoja ovat esimerkiksi äänensävy, chatbotin 

persoonaa kuvaavat viestinnälliset ominaisuudet, huumorin ja emojien käyttö. Näillä 

keinoilla pystytään viimeistelemään käyttäjäkokemus, joka parhaimmillaan tuo 

käyttäjälleen uudenlaisen elämyksen.  

 

Empiirisessä osassa keskitytään teoreettisen viitekehyksen pyramidin kahteen 

ylempään tasoon, jotka käsittelevät chatbotin sosiaalista älykkyyttä 

kommunikatiivisten ja viestinnällisten ominaisuuksien ja tehokeinojen kautta. Nämä 
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kaksi eri tasoa voidaan erottaa myös johtopäätöksiä esittelevästä luvusta, jossa kyselyn 

löydökset on jaoteltu viitekehyksen mukaisesti kommunikaation tyyliin ja 

viestinnällisiin tehokeinoihin liittyvien johtopäätösten mukaisesti. Tämän lisäksi 

johtopäätöksissä eritellään chatbotin potentiaaliin ja käyttötarkoituksiin liittyviä 

johtopäätöksiä, joita kyselyssä kartoitetaan, jotta voidaan selvittää kuinka 

potentiaalisena viestinnän kanavana asiantuntijat kokevat chatbotit.   
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4 KYSELYTUTKIMUKSEN KUVAUS 

Tässä luvussa kuvataan työn empiirisenä osana toteutetun kyselytutkimuksen rakenne, 

kohderyhmä, laajuus ja toteutustapa. Luvun tarkoituksena on antaa kaikki tarvittavat 

pohjatiedot, joiden avulla tutkimuksesta saatuja tuloksia voidaan arvioida ja perustella. 

4.1 Tutkimusmetodin kuvaus  

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia mieltymyksiä ja toiveita 

asiantuntijatyötä tekevillä ammattilaisilla on niiden chatbot-viestinnän elementtien 

osalta, jotka nousivat kaikkein selkeimmin esiin aiemmissa chatbotteja käsittelevissä 

tieteellisessä keskustelussa. Koska tutkimuksen tarkoituksena on dokumentoida 

asiantuntijoiden mieltymyksiä ja ilmiön keskeisiä piirteitä, valikoitui 

tutkimusstrategiaksi kuvaileva survey-tutkimus. Survey-tutkimus suoritetaan 

kyselynä, joka on ositettu määrätylle osallistujajoukolle. Kyselytutkimuksen avulla 

pyritään kuvailemaan, vertailemaan ja selittämään ilmiöitä (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara, 2000: 122, 128), joka vastaa tutkimuksen tarkoitusta.  

 

Kyselytutkimus on helppo ja tehokas tapa kerätä laaja tutkimusaineisto, sillä kyselyn 

avulla voidaan tavoittaa nopeasti paljon henkilöitä, sekä kyselyllä voidaan kartoittaa 

samalla monia asioita (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2000, 182). Kyselytutkimuksen 

helppoudesta ja tehokkuudesta huolimatta Hirsjärvi ym. (2000, 182) näkee 

kyselytutkimukseen liittyvän myös heikkouksia, esimerkiksi kyselystä saatavaa 

aineistoa pidetään usein pinnallisena ja teoreettisesti vaatimattomana. Lisäksi ei voida 

olla varmoja, kuinka vakavasti vastaajat ovat asennoituneet kyselyyn, ja kuinka 

perehtyneitä vastaajat ovat tutkittavaan aiheeseen. Kyselytutkimukseen liittyvät 

heikkoudet on otettu huomioon, ja näitä heikkouksia pyrittiinkin parantamaan 

tutkimuksen strategisella suunnittelulla. Näitä keinoja käsitellään myöhemmin 

validiteettia ja reliabiliteettia käsittelevässä luvussa.  

4.2 Tutkimuskohteen kuvaus 

Koska kysely oli kohdennettu asiantuntijoille, kysely lähetettiin valikoidulle 

vastaajaryhmälle. Kyselyyn vastaajiksi kartoitettiin kohdehenkilöitä, joilla on 
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kokemusta liikkeenjohdollisista tehtävistä yritysjohdossa, yrittäjinä tai 

toimihenkilönä. Lisäksi kaikki vastaajiksi valitut henkilöt olivat sellaisia, joiden 

kanssa työn toimeksiantajana toiminut yritys tai tutkija olivat tehneet aiempaa 

yhteistyötä. Tällä pyrittiin varmistamaan se, että kaikki vastaajat täyttävät 

kohderyhmälle määritetyt kriteerit, sekä ovat motivoituneita vastaamaan kyselyyn. 

Lopulta case-yrityksen ja tutkijan toimesta lähestyttiin yhteensä 120 valikoitua 

henkilöä sähköpostitse.  

4.3 Kyselyn toteutuksen kuvaus 

Kyselyn toteutusta suunniteltiin tarkasti yhdessä tutkijan ja toimeksiantajayrityksen 

kanssa. Perinteisen kyselylomakkeen sijaan kyselyn toteutustavaksi valikoitui täysin 

uusi tapa: chatbot-haastattelu. Kaikille vastaajille toimitettiin sähköpostitse linkki, 

joka ohjasi heidät ”Matleena-botin” haastateltavaksi. Haastattelu eteni ennalta 

määritetyssä järjestyksessä kysymys kerrallaan, minkä lisäksi chatbot saattoi 

kommentoida käyttäjän vastauksia, tai kertoa syventävää tietoa aiheesta ennen 

kysymyksen esittämistä, joka lisäsi chatbotin interaktiivisuutta. Käyttäjien oli 

mahdollista myös kysyä chatbotilta lisätietoa chatboteista sekä toteutettavasta 

tutkimuksesta. Haastattelun lopuksi vastaajille esitettiin lyhyt video, missä tutkielman 

tekijä kiitti vastauksista henkilökohtaisesti. Näin pystyttiin sekä tarjoamaan 

reaaliaikaisesti vastaajille kokemus chatbotin kanssa keskustelusta, että tuomaan 

kyselyyn haastattelunomaisia ja vuorovaikutuksellisia elementtejä. 

 

Kysymykset muotoiltiin mahdollisimman helposti ymmärrettäviksi, jotta vastaukset 

olisivat mahdollisimman onnistuneita, ja väärinymmärrysten määrä olisi 

mahdollisimman pieni. Koska Hirsjärvi ym. (2000; 182) mukaan ei voida olla varmoja 

kuinka perehtyneitä vastaajat ovat aihealueesta, kysely suoritettiin siten, että vastaajan 

oli mahdollista pyytää lisäinformaatiota chatbotteihin liittyen, sekä ennen kysymystä 

vastaajille esitettiin lyhyitä ”tietoiskuja” tulevaan kysymykseen liittyen. Näin vastaajat 

saivat käsityksen siitä, mitä chatbotit ovat. Myös itse chatbot-tyylinen kyselylomake 

toimi vertailukohtana vastaajille ja esimerkkinä chatbotista, mikäli vastaaja ei ollut 

aikaisemmin chatbottia käyttänyt. Vaikka kysymykset oli muotoiltu mahdollisimman 

selkeiksi ja helposti ymmärrettäviksi, haluttiin chatbottiin tuoda chat-keskustelulle 

tyypillisiä ominaisuuksia, esimerkiksi emojeita, chatbotin interaktiivisia vastauksia 
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sekä puhekielelle tyypillisiä ilmaisuja. Näin vastaajille pyrittiin luomaan 

mahdollisimman hauska ja uudenlainen, mutta silti toimiva tapa suorittaa kysely, jotka 

yleisesti saatetaan kokea yksitoikkoisina ja aikaa vievinä.    

 

Myös chatbotin visuaaliseen ilmeeseen haluttiin panostaa, sillä se viestii vastaajalle 

helppokäyttöisyydestä ja selkeydestä (Selkälä, Karjalainen & Ronkainen, 2008, 42). 

Kuviosta 3 voidaan havaita, että ulkoasultaan chatbot haluttiin pitää mahdollisimman 

yksinkertaisena, mutta kuitenkin kiinnostusta herättävänä. Vaikka chatbotin tehtävänä 

oli toimia kyselynä, siinä haluttiin säilyttää chat-keskustelulle ominaisia visuaalisia 

ominaisuuksia, joita ovat esimerkiksi puhekuplat, sekä ”haastattelijan” kuvake, jonka 

tarkoituksena on kuvastaa ulkonäöllisesti tutkielman tekijää.  

 

 

Kuvio 3. Chatbotin visuaalinen ilme, sekä esimerkki Matleena-Botin esittämästä tietoiskusta ja 
sitä seuraavasta kysymyksestä.  

4.4 Kyselytutkimuksen kysymysten asettelu 

Vastaajille päädyttiin esittämään yhteensä 11 monivalintakysymystä sekä yksi avoin 

kysymys. Kysymysten määrä haluttiin pitää mahdollisimman vähäisenä, jotta 

useimmiten kiireiset asiantuntijat pystyisivät suorittamaan kyselyn alusta loppuun 

huolellisesti ja säilyttäen mielenkiinnon. Kysymykset vastausvaihtoehtoineen ja 

perusteluineen on listattuna talukossa 2.  
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Kuten jo edellä mainittu, kysymysten asetteluun haluttiin panostaa erityisen paljon, 

sillä aihe on useimmille vastaajille oletettavasti suhteellisen uusi. Näin ollen 

pohjatietoa juurikaan ole, joka puolestaan voi vaikuttaa vastaajien valmiuksiin vastata 

kysymyksiin. Helposti ymmärrettävien kysymysten ja vastausvaihtoehtojen lisäksi 

vastaajien vastausvalmiuksia haluttiin parantaa lisäämällä lyhyitä tietoiskuja, jotka 

antoivat lisäinformaatiota tulevasta kysymyksestä. Tietoiskuilla pyrittiin myös 

lisäämään chatbotin vuorovaikutuksellisuutta (kuvio 3).  

Taulukko 2. Kysymysten asettelu, perustelut ja tarkoitus. 

Kysymys Perustelut kysymykselle

Kartoittava kysymys, yksi valinta 
Mihin ikäryhmään kuulut? 

a) Alle 20 
b) 20-35 
c) 36-50 
d) Yli 50 
e) En haluaisi kertoa 

Kysymyksen tarkoitus on kartoittaa vastaajien 
ikäjakaumaa. Kysymyksen avulla selvitetään, 
onko asiantuntijoiden iällä vaikutusta siihen, 
millaisia mieltymyksiä vastaajalla on chatbottien 
viestintää kohtaan, sekä kartoittaa minkälaisena 
eri ikäryhmät kokevat chatbottien potentiaalin.  

Kartoittava kysymys, yksi valinta 
Mikä seuraavista kuvaa tämänhetkistä 
työrooliasi parhaiten? 

a) Toimin kuluttajaliiketoiminnassa 
b) Toimin muussa liiketoiminnassa 
c) Toimin järjestössä tai julkissektorilla 
d) Jokin muu rooli 

Kysymyksen tarkoitus on kartoittaa vastaajien 
toimialajakaumaa. Kysymyksen avulla 
selvitetään, miten eri sektoreilla toimivien 
asiantuntijoiden mieltymykset ja näkemykset 
chatbotin viestintään ja potentiaaliin liittyen 
eroavat.  

Kartoittava kysymys, yksi valinta 
Oletko käyttänyt chatbotteja ennen tätä 
haastattelua? 

a) Tämä on ensimmäinen keskusteluni 
chatbotin kanssa 

b) Olen käyttänyt chatbotteja kerran tai 
pari 

c) Olen käyttänyt chatbotteja useamman 
kerran 

Kysymyksen tarkoituksena on kartoittaa, kuinka 
suuri osa asiantuntijoista on aikaisemmin 
käyttänyt chatbotteja. Tämän lisäksi 
kysymyksellä kartoitetaan myös sitä, onko 
aikaisemmalla käyttökokemuksella vaikutusta 
siihen, miten asiantuntijat suhtautuvat 
chatbotteihin, ja minkälaisia mieltymyksiä 
asiantuntijoilla on chatbottien viestintää kohtaan. 

Yksi valinta 
Saako chatbot mielestäsi olla tuttavallinen ja 
rento, vai haluatko että chatbot puhuu sinulle 
mahdollisimman muodollisesti? 

a) Erittäin rento ja tuttavallinen 
b) Rento 
c) Rento mutta asiallinen 
d) Muodollinen 

Kysymyksellä pyritään selvittämään kuinka 
rentoa tai vaihtoehtoisesti muodollista viestintää 
asiantuntijat toivovat chatbotilta.  

Yksi valinta 
Valitse seuraavista botin viestintätyyleistä 
sinulle mieleisin: 

a) ”Ihan mahtavaa että olet kiinnostunut 
palvelustamme! 😊😊 Jätä meille 
yhteystietosi, niin päästään 
rupattelemaan lisää. Aurinkoista 
kevättä! 🌞🌞” 

b) ”Hienoa että kiinnostuitte 
palvelustamme! Olisitteko ystävällinen 
ja jättäisitte yhteystietonne, jotta 

Kysymyksen tarkoitus on täsmentää edellistä 
kysymystä, sekä tuoda mukaan erilaisia 
positiivisen ja negatiivisen kohteliaisuuden 
strategioita. Näytteiden tarkoituksena on 
simuloida erilaisia viestintätyylejä ja näin 
selvittää, toivovatko asiantuntijat suoraa, 
asiallista ja lyhyttä, vai kirjavampaa ja 
tuttavallisempaa viestintätyyliä.  

Näytteiden tarkoitus on myös esitellä vastaajalle 
esimerkkejä erilaisista viestintätyyleistä.  
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voimme ottaa teihin yhteyttä ja kertoa 
lisää palveluistamme. Hyvää 
päivänjatkoa!” 

c) ”Kiitos mielenkiinnostasi. Täytä 
yhteystietosi alle, jotta voimme olla 
sinuun yhteydessä”

Yksi valinta
Mitä mieltä olet emojien käytöstä organisaation 
chatbot-keskustelussa?  

a) Emojit eivät mielestäni kuulu 
yritysviestintään 

b) Muutama tarkoin harkittu emoji on 
hyvä tehokeino 😊😊 

c) Emojit ovat olennainen osa viestin 
tunnetilan välittämisessä 😊😊😕😕🤔🤔 

Kysymyksen tarkoituksena on selvittää miten 
asiantuntijat suhtautuvat emojien käyttöön 
chatbot-keskustelussa. Tämä kertoo myös siitä, 
kuinka paljon asiantuntijat haluavat säilyttää 
pikaviestinnälle tyypillisiä ominaisuuksia, tässä 
tapauksessa emojeita, chatbotin viestintätyylissä. 

Yksi valinta 
Entä saako organisaation chatbot käyttää 
huumoria? 

a) Huumori on tärkeä osa chatbotin 
viestintää! 😛😛 

b) Huumori sopii useimpiin tilanteisiin 
c) Huumori sopii tarkasti harkittuihin 

tilanteisiin 
d) Huumori ei kuulu mielestäni 

organisaation viestintään 

Kysymyksen tarkoituksena on selvittää, kuinka 
paljon asiantuntijat haluavat säilyttää 
pikaviestinnälle tyypillisiä ominaisuuksia, tässä 
tapauksessa huumorin käyttöä, chatbotin 
viestintätyylissä.  

Yksi tai useampi valinta 
Valitse seuraavista käyttötarkoituksista 1-3, 
joihin itse käyttäisit chatbottia mieluiten: 

a) Tiedonhakuun 
b) Valmentautumiseen 
c) Kyselyiden tai kartoitusten tekoon 
d) Ongelmanratkaisuun 
e) Viihdekäyttöön 
f) Ostopäätöksen tekoon 
g) Markkinointiviestien vastaanottoon 

Kysymyksen tarkoituksena on selvittää, 
minkälaisia mieltymyksiä asiantuntijoilla on 
chatbottien käyttötarkoituksista 
henkilökohtaisessa käyttötarkoituksessa. 
Kysymys antaa tärkeää informaatiota erityisesti 
asiantuntijoiden mieltymyksistä.  

Yksi tai useampi valinta 
Entä mihin 1-3 käyttötarkoitukseen arvioisit 
asiakkaidesi tai muun yleisösi mieluiten 
käyttävän chatbottia? 

a) Tiedonhakuun 
b) Valmentautumiseen 
c) Kyselyiden tai kartoitusten tekoon 
d) Ongelmanratkaisuun 
e) Viihdekäyttöön 
f) Ostopäätöksen tekoon 
g) Markkinointiviestien vastaanottoon 

Kysymyksen tarkoituksena on selvittää, 
minkälaisia oletuksia asiantuntijoilla on omien 
asiakkaidensa mieltymyksistä chatbottien eri 
käyttötarkoituksista. Kysymyksen avulla 
saadaan selvitettyä poikkeavatko 
asiantuntijoiden henkilökohtaiset mieltymykset 
heidän asiakkaidensa oletetuista mieltymyksistä. 
Lisäksi tutkimuksessa voidaan arvioida sitä, 
onko eri toimialasektoreiden asiakkaiden välillä 
eroavaisuuksia (esim. kuluttaja-asiakkaiden 
mieltymykset verrattuna järjestö- tai julkisen 
sektorin asiakkaiden mieltymykset)  

Yksi valinta 
Valitse seuraavista kuvakkeista mieleisin 
keskustelukumppani: 
 
 
 
 

Kysymyksellä halutaan selvittää vastaajien 
mieltymyksiä siitä, haluavatko he keskustella 
”ihmisen” vai ”robotin” kanssa. Kysymyksellä 
halutaan kartoittaa myös sitä kuinka paljon 
käyttäjät ihmisenkaltaistavat, eli 
antropomorfisoivat chatbottia. Kysymys on 
kuitenkin ennemminkin leikkimielinen kokeilu, 
eikä sen perusteella saatuja tuloksia voi pitää 
kovinkaan luotettavina.  

Yksi valinta 
Millaisena näet chatbottien potentiaalin 
brändiviestinnän ja markkinoinnin kanavana? 

a) Merkittävä potentiaali 

Kysymyksen tavoitteena on selvittää sitä, kuinka 
varteenotettavana brändiviestinnän ja 
markkinoinnin kanavana asiantuntijat kokevat 
chatbotit. Kysymyksen tarkoituksena on myös 
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b) Selkeä potentiaali 
c) Vähäinen potentiaali 
d) En näe chatbottia brändiviestinnän ja 

markkinoinnin kanavana 

selvittää, onko vastaajilla toimialaan, 
aikaisempaan käyttäjäkokemukseen, tai ikään 
liittyviä eroavaisuuksia siinä minkälaisena 
asiantuntijat näkevät potentiaalin.  

Avoin kysymys 
Kertoisitko muutamalla sanalla, miltä sinusta 
tuntui tehdä haastattelu chatbotin kautta?  

Koska kyselyn toteutustapa on täysin 
uudenlainen, haluttiin lopuksi selvittää, 
minkälaisena käyttäjäkokemuksena vastaajat 
kokivat ”chatbot-haastattelun”. Lisäksi 
vastausten perusteella pyrittiin muodostamaan 
käsitys siitä, onko vastaajien suhtautuminen 
chatbotteihin positiivista vai negatiivista.  
 
Kysymyksen toisena ulottuvuutena halutaan 
selvittää, minkälaista kieltä asiantuntijat 
käyttivät viestissä. Onko vastaajien viestintätyyli 
muodollinen vai sisältääkö se chat-keskustelulle 
tyypillisiä elementtejä.  

 

Chatbotin keräämä data siirrettiin sähköiseen kyselylomakkeeseen (SurveyMonkey), 

jossa data prosessoitui kyselylle tyypilliseen muotoon. SurveyMonkey mahdollisti 

myös kartoittavien kysymysten perusteella tapahtuvan tulosten suodattamisen. 

SurveyMonkeyn muodostamien taulukoiden ja kuvioiden perusteella tulosten 

havainnointi ja tulkinta oli tehokasta. Myöhemmin esiteltävien tulosten perusteella 

voidaan todeta, että kysely oli kokonaisuudessaan onnistunut, ja tuloksista pystyttiin 

havaitsemaan johdonmukaisia tulkintoja.  
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5 TUTKIMUSTULOKSET 

Linkki kysely-chatbottiin lähetettiin yhtensä 120:lle valikoidulle asiantuntijalle, ja 

vastauksia chatbottiin tuli määräaikaan mennessä 63 kappaletta. Näin ollen kyselyn 

vastausprosentiksi muodostui 52,5%. Tässä luvussa esitellään tutkimuksen tulokset 

ensin yhteenvetona kaikkien vastaajien osalta, minkä jälkeen chatbottien viestintää 

koskevia teemakysymysten tuloksia suodatetaan iän, työroolin, sekä chatbotin 

käyttökokemuksen mukaisesti. Näin pyritään ymmärtämään laaja-alaisesti, mitkä esiin 

nousseista mieltymyksistä ovat koko kohderyhmälle yhteisiä, ja mihin puolestaan 

voivat vaikuttaa muut tekijät, kuten vastaajien ikä, toimiala tai aiempi kokemus 

chatbottien käytöstä. 

5.1 Vastaajien ikäjakauma  

Kuviosta 4 voidaan havaita, että vastaajista yksi ilmoitti olevansa alle 20–vuotias 

(1,59%), 20-35–vuotiaita vastaajia oli reilu viidennes (20,63%), 36-50–vuotiaita 

vastaajia oli 23 (36,51%) ja yli 50-vuotiaita vastaajia oli 26 (41,27 %). Tuloksista 

voidaan havaita, että vastaajista valtaosa (77,78%) oli yli 35–vuotiaita. 

Kyselytutkimus oli kohdennettu asiantuntijoille, joka osaltaan selittää vastaajien 

suhteellisen korkeaa ikäjakaumaa. 

 

 

Kuvio 4. Vastaajien ikäjakauma. 
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5.2 Vastaajien rooli 

Kuviosta 5 voidaan havaita, että neljännes (25,4%) vastaajista työskenteli 

asiantuntijatehtävissä kuluttajaliiketoiminnan parissa, sekä neljännes (25,4%) 

järjestössä tai julkisella sektorilla. Vastaajista kuitenkin valtaosa (41,27%) työskenteli 

asiantuntijatehtävissä muussa liiketoiminnassa. 7,94% työskenteli jossain muussa kuin 

edellä mainituissa rooleissa.   

 

 

Kuvio 5. Vastaajien toimialasektori. 

5.3 Vastaajien aikaisempi kokemus chatboteista 

Lähes puolet (44,44%) vastaajista ei ollut käyttänyt chatbottia ennen kyselyä. Yli 

kolmannes (34,92%) oli käyttänyt chatbottia muutaman kerran, ja reilu viidennes 

(20,63%) on käyttänyt chatbottia useita kertoja ennen kyselyä (kuvio 6). Tuloksista 

voidaan siis päätellä, että hieman yli puolella (55,56%) vastaajista on jonkinlaista 

kokemusta, kun taas vuorostaan hieman alle puolet vastaajista ei ollut käyttänyt 

chatbottia aikaisemmin.  
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Kuvio 6. Vastaajien aikaisempi kokemus chatboteista. 

Nuorista (alle 35-vuotiaista) 78,57% on käyttänyt chatbottia aikaisemmin, joka on 

huomattavasti korkeampi määrä, verrattuna vanhempiin ikäryhmiin; 36-50-vuotiaista 

60,87% oli käyttänyt chatbottia aikaisemmin ja yli 50-vuotiaista vain 38,46% oli 

käyttänyt chatbottia aikaisemmin.  

 

Myös asiantuntijan toimialalla on tulosten mukaan vaikutusta siihen, minkä verran 

kokemusta vastaajalla on chatbotin käytöstä. Selkeästi eniten kokemusta on vastaajilla 

jotka toimivat asiantuntijatehtävissä muussa liiketoiminnassa; heistä 61,53% on 

käyttänyt chatbottia aikaisemmin. Vähiten kokemusta chatbotin käytöstä on järjestössä 

tai julkisella sektorilla työskentelevillä asiantuntijoilla; heistä vain 43,75% prosenttia 

oli käyttänyt chatbottia aikaisemmin. Kuluttajaliiketoiminnassa toimivista 

asiantuntijoista puolestaan puolet oli käyttänyt chatbottia aikaisemmin. 

5.4 Vastaajien mieltymykset chatbotin viestintätyylistä 

Vastausvaihtoehtoja oli annettu neljä kappaletta;  

 

1a ”Erittäin rento ja tuttavallinen”,  

1b ”Rento”,  

1c ”Rento mutta asiallinen”, sekä  

1d ”Muodollinen”. 
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Tuloksista voidaan huomata, että ylivoimaisesti suosituin viestintätyyli oli 1c ”Rento 

mutta asiallinen”, jonka valitsi 79,37% vastaajista. Seuraavaksi suosituin vaihtoehto 

oli 1b ”Rento”, jonka valitsi reilu kymmenes (12,7%) vastaajista. Vastausvaihtoehdon 

1a ”Erittäin rento ja tuttavallinen” valitsi 6,53%, sekä 1d ”Muodollinen” 1,59% (kuvio 

7). Tuloksista voidaan havaita, että yhtä vastaajaa lukuun ottamatta kaikki vastaajat 

(98,41%) toivoivat chatbotin viestintätyyliltä jonkin asteista epämuodollisuutta tai 

rentoutta.  

 

 

Kuvio 7. Vastaajien mieltymykset chatbotin viestintätyyliä kohtaan. 

Ikäryhmien välillä oli havaittavissa eroavaisuuksia chatbotin viestintään liittyvissä 

mieltymyksissä. 36-50-vuotiaat toivoivat chatboteilta verrattain rentoa tyyliä 

verrattuna muihin ikäryhmiin; kyseisen ikäryhmän vastaajista 13,04% toivoi, että 

viestintätyyli on erittäin rentoa ja tuttavallista, ja niin ikään 13,04% toivoi, että 

chatbotin viestintätyyli on rento. Loput ikäryhmän vastaajista, valitsi rennon mutta 

asiallisen viestintätyylin. Myös alle 35-vuotiaiden tulokset olivat edellisen ikäryhmän 

tyylisiä. Selkeimmät erot ovat havaittavissa yli 50-vuotiaiden ikäryhmässä, jossa 

kukaan vastaajista ei toivonut erittäin rentoa ja tuttavallista viestintätyyliä, rentoa 

viestintätyyliä alle kymmenes (7,69%), rentoa mutta asiallista viestintätyyliä 88,46% 

sekä muodollista viestintätyyliä 3,85%.  

 

Tulosten perusteella vastaajien aiemmalla kokemuksella chatbottien käytöstä ei ole 

merkittävää vaikutusta siihen, minkälaista mieltymyksiä vastaajilla oli chatbotin 
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viestinnän tyyliä kohtaan. Tulosten perusteella, myöskään sillä millä sektorilla 

vastaaja toimi asiantuntijana, ei ollut huomattavaa merkitystä siihen, miten vastaaja 

suhtautui eri tyyleihin.  

5.5 Vastaajien mieltymykset viestinnällisistä näytteistä 

Viestinnällisiä näytteitä annettiin vastaajille kolme kappaletta, joista vastaaja sai valita 

itselleen mieleisimmän. Viestinnälliset näytteet ovat listattuna alla:  

 

2a "Ihan mahtavaa että olet kiinnostunut palvelustamme!  Jätä meille 

yhteystietosi, niin päästään rupattelemaan lisää. Aurinkoista kevättä!” 

2b "Hienoa että kiinnostuitte palvelustamme! Olisitteko ystävällinen ja 

jättäisitte yhteystietonne, jotta voimme ottaa teihin yhteyttä ja kertoa 

lisää palveluistamme. Hyvää päivänjatkoa!” 

2c "Kiitos mielenkiinnostasi. Täytä yhteystietosi alle, jotta voimme olla 

sinuun yhteydessä." 

 

Viestinnällisistä näytteistä selkeästi suosituin oli näyte 2b, jonka valitsi 42,86% 

vastaajista. Kahden muun näytteen kohdalla mieltymykset jakautuivat tasaisemmin, 

2a näytteen valitsi 26,98% vastaajista ja 2c näytteen valitsi 30,16% vastaajista (kuvio 

8).  

 

 

Kuvio 8. Vastaajien mieltymykset viestinnällisiä näytteitä kohtaan. 
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Ikäryhmien välisissä mieltymyksissä oli eroavaisuuksia siinä, mikä näytteistä 

miellyttää eniten. Alle 35-vuotiaiden ikäryhmässä suosituin näyte oli 2a, jonka valitsi 

42,86%, näytteen 2b valitsi 28,57% vastaajista ja näytteen 2c valitsi myös 28,57% 

vastaajista. 36-50-vuotiaiden ikäryhmässä suosituin näyte oli 2b, jonka valitsi 39,13% 

vastaajista, näytteen 2a valitsi 30,43% vastaajista ja näytteen 2c valitsi niin ikään 

30,43% vastaajista. Yli 50-vuotiaiden ikäryhmässä selkeästi suosituin näyte oli 2b, 

jonka valitsi reilu puolet vastaajista (53,85%), toiseksi suosituin oli näyte 2c, jonka 

valitsi 30,77% vastaajista, ja vähiten suosiota sai näyte 2a, jonka valitsi 15,38% 

vastaajista. Tuloksista voidaan havaita, että nuoremmissa ikäryhmissä (alle 35-

vuotiaat, sekä 36-50-vuotiaat) eroavaisuudet eri näytteiden välillä oli huomattavasti 

tasaisemmat verrattuna yli 50-vuotiaiden ikäryhmään, jossa näytteiden väliset erot 

ilmenivät huomattavasti selkeämmin. Huomionarvoista on myös se, että näyte 2a oli 

suosituin alle 35-vuotiaiden ikäryhmässä (42,86%), kun taas yli 50-vuotiaiden 

ikäryhmässä näyte 2a oli selkeästi vähiten suosittu (15,38%). 

 

Tuloksista voidaan havaita, että kokemuksella on vaikutusta siihen, mikä näytteistä 

miellyttää vastaajia eniten; vastaajista joilla ei ollut aiempaa kokemusta chatboteista 

selkeä enemmistö valitsi näyte 2b:n (53,57%), näyte 2a:n valitsi 21,43% vastaajista ja 

näyte 2c:n 25% vastaajista. Vastaajaryhmän, joilla oli aikaisempaa kokemusta, erot eri 

näytteiden välillä olivat lähes olemattomat (näyte 2a 31,43%; 2b 34,29%; 2c 34,29%). 

 

Asiantuntijoiden toimialasektorilla on tulosten mukaan vaikutusta siihen, minkä 

näytteen vastaaja valitsi. Järjestö- ja kuluttajasektoreilla asiantuntijoiden mieltymykset 

jakautuivat tasaisemmin annettujen näytteiden välillä. Muussa liiketoiminnassa 

toimivien asiantuntijoiden mieltymyksissä oli puolestaan selkeitä eroavaisuuksia eri 

näytteiden välillä; näyte 2b:n valitsi selkeä enemmistö (yli puolet, 53,85% vastaajista), 

näyte 2c:n valitsi reilu neljännes (26,92%) sekä näyte 2a:n liki viidennes (19,23%).  

5.6 Vastaajien mieltymykset emojien käytöstä chatbotin viestinnässä 

Emojien käyttöön liittyviä mieltymyksiä selvitettiin kolmella eri vastausvaihtoehdolla:  

 

3a ”Emojit eivät mielestäni kuulu yritysviestintään”, 

3b ”Muutama tarkoin harkittu emoji on hyvä tehokeino”, sekä  
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3c ”Emojit ovat olennainen osa viestin tunnetilan välittämisessä”.  

 

Vastaajista selkeä enemmistö (79,37%) valitsi vaihtoehdon 3b. Vaihtoehdon 3a valitsi 

12,7% ja 3c valitsi 7,94% (kuvio 9).  

 

 

Kuvio 9. Vastaajien mieltymykset emojien käyttöä kohtaan chatbotin viestintäkeinona. 

Kaikissa ikäryhmissä selvästi suosituin vaihtoehto oli 3b, sillä joka ikäryhmässä n. 

80% vastaajista valitsi kyseisen vaihtoehdon. Tuloksista voidaan kuitenkin havaita, 

että nuoremmilla ikäryhmillä on myönteisempi suhtautuminen emojien käyttöön 

verrattuna vanhempiin ikäryhmiin; alle 35-vuotiaista vastaajista 14,29% oli sitä mieltä, 

että emojit ovat olennainen osa viestin tunnetilan välittämisessä, ja vuorostaan yli 50-

vuotiaista 15,38% oli sitä mieltä, etteivät emojit kuulu yritysviestintään.  

 

Tuloksista voidaan havaita, ettei aikaisemmalla kokemuksella chatbottien käytöstä ole 

juurikaan merkitystä mieltymyksiin emojien käyttöä kohtaan. Myöskään 

asiantuntijoiden toimialasektorilla ei ole huomattavaa vaikutusta tuloksiin.  

5.7 Vastaajien mieltymykset huumorin käytöstä chatbotin viestinnässä 

Chatbotin käyttämään huumoriin liittyviä mieltymyksiä selvitettiin seuraavilla 

vaihtoehdoilla:  

 

4a ”Huumori on tärkeä osa chatbotin viestintää!”  

4b ”Huumori sopii useimpiin tilanteisiin”,  
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4c ”Huumori sopii tarkasti harkittuihin tilanteisiin”, sekä  

4d ”Huumori ei kuulu mielestäni organisaation viestintään”.  

 

Vastausvaihtoehdoista selkeästi erottui vaihtoehto 4c, jonka valitsi 65,08% vastaajista.  

Toiseksi suosituin vaihtoehto oli 4b, jonka valitsi lähes neljännes (23,81%) vastaajista. 

Vaihtoehdon 4a valitsi noin kymmenes vastaajista (9,52%) ja vaihtoehdon 4d valitsi 

1,59% (kuvio 10). Huomioitavaa on, että jossain määrin myönteisesti huumoriin 

suhtautuvia oli 98,41%, eli ainoastaan yksi vastaaja oli sitä mieltä, että huumori ei 

kuulu organisaation viestintään. Lisäksi kolmannes suhtautui huumoriin erityisen 

positiivisesti.  

 

 

Kuvio 10. Vastaajien mieltymykset huumorin käyttöä kohtaan chatbotin viestintäkeinona. 

Tulosten mukaan vastaajien iällä tai toimialasektorilla ei ole juurikaan merkitystä 

siihen millaisia mieltymyksiä vastaajilla oli huumoria kohtaan chatbotin viestinnästä. 

Sen sijaan voidaan huomata, että vastaajat, joilla oli aikaisempaa kokemusta 

chatboteista, suhtautuivat huumoriin myönteisemmin kuin vastaajat, joilla ei ollut 

aiempaa kokemusta chatboteista. Kokeneista 14,29% valitsi vaihtoehdon 4a, kun 

puolestaan kokemattomista vain 3,57% valitsi vaihtoehdon 4a. Muiden 

vastausvaihtoehtojen kohdalla ero ei ollut yhtä selkeä.  
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5.8 Vastaajien mieltymykset chatbotin käyttötarkoituksista henkilökohtaisessa 

käytössä 

Vastaajat saivat valita seitsemästä käyttötarkoituksesta 1-3 käyttötarkoitusta, joihin 

henkilökohtaisesti käyttäisivät chatbotteja mieluiten. Kuviosta 11 voidaan havaita, että 

ylivoimaisesti suosituin chatbottien käyttötarkoitus oli kyselyiden ja kartoitusten teko, 

jonka valitsi yli 80,95% vastaajista. Toiseksi suosituin käyttötarkoitus oli 

tiedonhankinta (68,25%) ja kolmanneksi suosituin ongelmanratkaisu (44,44%). 

Selkeästi vähiten suosiota sai viihdekäyttö (7,94%).  

 

 

Kuvio 11. Asiantuntijoiden mieltymykset chatbotin käyttötarkoituksista henkilökohtaisessa 
käytössä.  

Vastaajien iällä oli vaikutusta siihen, millaisia mieltymyksiä vastaajilla oli chatbottien 

käyttötarkoituksia kohtaan. Suurimmat eroavaisuudet olivat havaittavissa 

mieltymyksistä valmentautumista kohtaan; alle 35-vuotiaista vain 14,29% valitsi 

valmentautumisen, kun taas vastaava prosentti yli 50-vuotiailla 34,62% ja 36-50-

vuotiailla oli 43,48%. Alle 35-vuotiaat vastaajat suhtautuivat myös muita ikäryhmiä 

myönteisemmin chatbotteihin markkinointiviestintään ja ostopäätöksiin liittyvässä 

käyttötarkoituksissa; ikäryhmästä 21,43% valitsi käyttötarkoitukseksi 

markkinointiviestien vastaanoton ja 64,29% valitsi puolestaan ostopäätöksen tekoon 



 56 

tarkoitetut chatbotit. 36-50-vuotiaista vastaavat luvut olivat 8,7% ja 30,43%, sekä yli 

50-vuotiailla 15,38% ja 11,54.  

 

Tulosten mukaan aikaisemmalla käyttäjäkokemuksella ei ollut juurikaan vaikutusta 

käyttäjien omiin mieltymyksiin chatbotin käyttötarkoituksia kohtaan. Ainoa 

huomattava eroavaisuus oli mieltymyksistä markkinointiviestintää kohtaan; 

vastaajista, joilla ei ollut aikaisempaa kokemusta chatboteista, 25% valitsi 

markkinointiviestinnän, kun taas vastaajista, joilla oli kokemusta, ainoastaan 5,71% 

valitsi markkinointiviestinnän chatbotin käyttötarkoituksena. Asiantuntijoiden 

toimialalla ei ollut huomioitavaa vaikutusta siihen, minkälaisia mieltymyksiä 

vastaajilla on chatbotin käyttötarkoituksia kohtaan. 

5.9 Vastaajien mieltymykset chatbotin käyttötarkoituksista asiakkaan tai 

muun yleisön käytössä  

Vastaajat saivat valita seitsemästä käyttötarkoituksesta 1-3 käyttötarkoitusta, joihin 

uskovat asiakkaidensa tai muun yleisön käyttävän chatbotteja mieluiten. Kuviosta 12 

voidaan havaita, että asiakkaiden tai muun yleisön oletetaan käyttävän chatbottia 

ylivoimaisesti mieluiten tiedonhakuun (73,02%) Seuraavat kolme käyttötarkoitusta 

ovat saaneet lähes 50% vastaajien valinnoista; kyselyiden ja kartoitusten teko 

(50,79%), ongelmanratkaisu (49,21%) ostopäätös (46,03%). Vähiten suosiota sai 

viihdekäyttö (14,29%) 
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Kuvio 12. Asiantuntijoiden mieltymykset chatbotin käyttötarkoituksista asiakkaan tai muun 
yleisön käytössä.  

Tuloksista voidaan havaita, että ikäryhmällä ei ole merkittävää vaikutusta siihen, 

minkälaisena vastaaja näkee asiakkaiden tai muun yleisön mieltymykset chatbotin 

käyttötarkoitusta kohtaan. Kaikissa kolmessa ikäryhmässä selkeästi suosituin 

käyttötarkoitus oli tiedonhaku, jonka valitsi kaikissa ikäryhmissä 70-80% vastaajista. 

Myöskään vastaajien aikaisemmalla kokemuksella chatbottien käytöstä ei ole 

vaikutusta minkälaisia mieltymyksiä asiantuntijat olettivat asiakkaillaan tai muulla 

yleisöllä olevan chatbottien käyttötarkoituksia kohtaan.  

 

Kuluttajaliiketoiminnassa sekä muussa liiketoiminnassa toimivien asiantuntijoiden 

näkemykseen asiakkaiden tai muun yleisön mieltymysten välillä ei ole juurikaan 

eroavaisuuksia keskenään. Kuitenkin järjestöissä tai julkissektorilla työskentelevillä 

asiantuntijoilla oli kahdesta muusta asiantuntijaryhmästä poikkeavuuksia erityisesti 

viihdekäytön osalta. Julkissektorilla tai järjestöissä toimivista asiantuntijoista lähes 

kolmannes (31,25%) valitsi viihdekäytön, kun taas muilla sektoreilla viihdekäyttö oli 

valittu vaihtoehdoista vähiten (muu liiketoiminta 3,85% ja kuluttajaliiketoiminta 

6,25%). 
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5.10 Vastaajien mieltymykset chatbotin kuvaketta kohtaan 

Vastaajien mieltymystä chatbotin kuvaketta kohtaan selvitettiin kolmella graafisella 

kuvakkeella, joista vastaajat saivat valita mieleisensä. Kuvakkeet esittivät 

mieshahmoa, naishahmoa, sekä robottia. Vaihtoehdoista selkeä enemmistö (63,49%) 

valitsi naishahmon. Robotin valitsi reilu viidennes (20,63%), ja miehen noin 

kuudennes vastaajista (15,87%) (kuvio 13).  

 

 

Kuvio 13. Vastaajien mieltymykset chatbotin keskustelukuvakkeita kohtaan. 

Tulosten mukaan myös iällä on vaikutusta siihen, minkä kuvakkeen vastaaja valitsi. 

Yli 50-vuotiaat suosivat selkeästi naishahmoa (73,08%), kun taas mieshahmon valitsi 

ainoastaan 11,54% vastaajista, ja robotin 15,38% vastaajista. 36-50 vuotiailla 

vastaavat mieltymykset olivat seuraavat: mieshahmo: 13,04%, naishahmo: 65,22% ja 

robotti: 21,74%. Alle 35-vuotiailla vastaavat mieltymykset olivat seuraavat: 

mieshahmo: 28,57%, naishahmo: 42,66%, sekä robotti: 28,57%. Vaikka kaikissa 

ikäryhmissä naishahmo oli suosituin, voidaan kuitenkin havaita, että vanhemmissa 

vastaajissa kuvakkeisiin kohdistuvien mieltymysten eroavaisuudet eri kuvakkeiden 

välillä olivat huomattavasti suuremmat.  

 

Kokeneemmilla käyttäjillä erot eri kuvakevaihtoehtojen välillä oli tasaisemmat, kun 

taas kokemattomat suosivat selkeästi eniten naiskuvaketta (75%). Kokeneemmilla 

robotin valitsi 28,5% vastaajista, kun taas kokemattomilla vastaava prosentti oli vain 

10,71%.  
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Asiantuntijoiden toimialasektorilla ei ollut juurikaan vaikutusta siihen, millaisia 

mieltymyksiä vastaajilla oli chatbotin kuvaketta kohtaan. Ainoa huomattava 

eroavaisuus oli julkisella sektorilla tai järjestöissä toimivien asiantuntijoiden hieman 

korkeampi mieltymys naishahmoa kohtaan, jonka valitsi kolme neljästä vastaajasta 

(75%). Vastaavat määrät muilla toimialoilla oli kuluttajaliiketoiminnassa toimivilla 

asiantuntijoilla 56,25%, sekä muussa liiketoiminnassa toimivilla asiantuntijoilla 

61,54%.  

5.11 Vastaajien näkemys chatbottien brändiviestinnän ja markkinoinnin 

potentiaalista 

Vastaajien näkemystä chatbottien brändiviestinnän ja markkinoinnin potentiaalista 

selvitettiin seuraavalla kysymyksellä: Millaisena näet chatbottien potentiaalin 

brändiviestinnän ja markkinoinnin kanavana? Vastausvaihtoehdot olivat seuraavat: 

 

5a). Merkittävä potentiaali 

5b). Selkeä potentiaali 

5c). Vähäinen potentiaali	

5d). En näe chatbottia brändiviestinnän ja markkinoinnin kanavana  

 

Valtaosa vastaajista (57,14%) valitsi vaihtoehdon 5b. Noin kolmannes vastaajista 

(31,75%) vastaajista valitsi vaihtoehdon 5a, ja reilu kymmenes vastaajista (11,11%) 

valitsi vaihtoehdon 5c. Yksikään vastaajista ei valinnut vaihtoehtoa 5d. (Kuvio 14) 

Huomionarvoista on, että 88,89% vastaajista on sitä mieltä, että chatboteilla on selkeä 

tai merkittävä potentiaali brändiviestinnän ja markkinoinnin kanavana.  
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Kuvio 14. Vastaajien näkemys chatbottien potentiaalista markkinoinnin ja brändiviestinnän 
kanavana. 

Tuloksista voidaan havaita, että iällä on vaikutusta siihen, minkälaisena vastaajat 

näkivät chatbottien potentiaalin markkinoinnin ja brändiviestinnän kanavana. Alle 35-

vuotiaat kokivat chatbottien potentiaalin olevan merkittävämpi verrattuna vanhempiin 

ikäryhmiin. Alle 35-vuotiaista puolet oli sitä mieltä, että chatboteilla on merkittävä 

potentiaali, kun taas 36-50-vuotiaissa vastaava luku oli 34,78% ja yli 50-vuotiaissa 

hieman alle viidennes (19,23%). Kun tarkasteltiin yhdessä vastauksia 5a (merkittävä 

potentiaali) ja 5b (selkeä potentiaali), ikäryhmien erot tasaantuivat, ja jokaisessa 

ikäryhmässä 85-90% koki chatbotin potentiaalin joko selkeänä tai merkittävänä. 

 

Aikaisemmalla käyttäjä kokemuksella on selkeä merkitys siinä, minkälaisena vastaajat 

kokivat chatbotin potentiaalin; kokeneista 42,86% koki potentiaalin merkittävänä, 

sekä 48,57% koki potentiaalin selkeänä. Kokemattomista 17,86% koki potentiaalin 

merkittävänä ja 67% koki potentiaalin selkeänä. Kokeneista vuorostaan vain 8,57% 

koki chatbottien potentiaalin vähäisenä, kun taas kokemattomilla vastaava luku oli 

14,29%. Asiantuntijoiden toimialasektoreiden välillä ei ole merkittävää erovaisuutta 

siihen, minkälaisena vastaajat kokevat chatbotin potentiaalin markkinoinnin ja 

brändiviestinnän kanavana.  
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5.12 Vastaajien suhtautuminen chatbot-kyselyyn 

Viimeinen kysymys oli avoin kysymys, jossa vastaajat saivat kuvailla, minkälaisena 

kokivat tutkimuskyselyn chatbot-tyylisen toteutustavan. Vastaajista 59 vastasi 

kysymykseen, ja neljä vastaajaa ohitti kysymyksen.  

 

Tulosten mukaan vastaajien kokemukset chatbot-kyselystä olivat erittäin positiivisia; 

kommenteissa mainittiin useaan kertaan kyselyn nopeus, helppous, ja 

mielenkiintoisuus. Myös kysely-chatbotin interaktiivisuutta kehuttiin verrattuna 

perinteiseen kyselylomakkeeseen.  

”Positiivinen kokemus! Tuntuu henkilökohtaiseslta palvelulta vaikka tietääkin, että 

vastauksia ei kirjoiteta reaaliaikaisesti. Nykyaikaista ja toimivaa :)”  

”Yllättävän sujuvalta - huomattavasti mielyttävämpi kokemus kuin lomakkeen 

täyttäminen.” 

”Oikein helppo ja uudenlainen tapa. Niin mielenkiintoinen, että odotti oikein 

seuraavaa kysymystä. Oli myös mukavan vuorovaikutteinen. Ehdottomasti jatkoon!” 

 

Muutama vastaaja kuitenkin toivoi chatbotilta enemmän tekoälyllisiä ominaisuuksia; 

”Ihan OK. Tämä botti vain oli kovin alkeellinen, kun piti kommunikoida ennalta 

annettujen vaihtoehtojen pohjalta. Todelliset mahdollisuudet avautuvat luonnollista 

kieltä ymmärtäville boteille, jolloin käyttäjäkin saa personallisemman kokemuksen.” 

”Hei, olen hieman pettynyt, koska tässä oli käytännössä monivalintakysymyslomake 

johon sain vastata kysymys kysymykseltä. Ihan ok mutta odotin jotain jännempää. :)”  

  

 Avoimeen kysymykseen tulleista vastauksista voidaan huomioida, että vastaajat 

olivat käyttäneet suhteellisen paljon hymiöitä ja emojeita; vastauksissa oli yhteensä 14 

hymiötä tai emojia (yhdeksän hymiötä, neljä emojia), joilla kaikilla oli positiivinen 

merkitys. Kirjoitustyyli oli lähes kaikissa vastauksissa puhetyylistä, joka on chat-

keskustelulle tyypillistä. Puhetyylinen kirjoitustyyli ilmeni vastauksista esimerkiksi 

lyhyinä ja epätäydellisinä lauserakenteina, huutomerkkien runsaasta käyttönä 

(vastauksissa oli yhteensä 12 huutomerkkiä), sekä kirjoitus-, ja välimerkkivirheinä. 
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Sana-analyysin mukaan useimmin käytetyimmät sanat vapaissa kommenteissa on 

esitetty kuviossa 15. 

 

 

Kuvio 15. Sana-analyysin mukaan vastauksissa eniten käytetyimmät sanat. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET  

Chatbot-kyselyssä esitettyjen teemakysymysten vastausten perusteella tehdyt 

johtopäätökset on eritelty johtopäätösosiossa kolmeen eri kategoriaan; 

kommunikaation tyyliin, viestinnällisiin tehokeinoihin, sekä chatbotin potentiaaliin ja 

käyttötarkoituksiin liittyviin johtopäättöksiin. Teoreettisissa johtopäätöksissä 

arvioidaan sitä, miten tutkimustuloksista saadut johtopäätökset tukevat aiemmin 

esitettyjä teorioita. Tämän jälkeen esitellään liikkeenjohdollisia johtopäätöksiä, joiden 

tarkoituksena on esitellä konkreettisia huomioita ja ehdotuksia, joita organisaatiot 

voivat hyödyntää chatbottien viestinnän suunnittelussa. Seuraavaksi esitellään 

tutkimuksen validiteettiin ja reliabiliteettiin vaikuttavia tekijöitä, sekä sitä miten 

tutkimuksen luotettavuutta on pyritty parantamaan. Luvun lopuksi esitellään 

jatkotutkimusehdotuksia.  

6.1 Kommunikaation tyyliin liittyvät johtopäätökset  

Viestinnän tyyli 

Viestinnän tyyliä kohtaan asiantuntijoiden mieltymykset olivat selkeitä: valtaosa 

toivoi viestintätyylin olevan rentoa mutta asiallista. Tästä voidaan päätellä, että 

asiantuntijat haluavat chatbottien noudattavan tietokonevälitteiselle viestinnälle 

tyypillisiä piirteitä, esimerkiksi epämuodollisuutta ja puhekielisiä ilmaisuja (Hill ym. 

2015; Werry, 1996:47-61), mutta kuitenkin samalla säilyttäen asiallisuuden, joka on 

organisaatioviestinnälle tyypillinen ominaisuus. Huomioitavaa on, että ainoastaan yksi 

vastaaja oli sitä mieltä, että chatbotin viestinnän tulisi olla muodollista. Lähes kaikki 

vastaajat olivat siis sitä mieltä, että chatbotin viestinnän tulisi olla jossain määrin 

rentoa ja epämuodollista.  

 

Yli 50-vuotiaat vastaajat toivoivat chatbotin viestintätyylin olevan asiallisempaa 

verrattuna nuorempiin ikäryhmiin. Tämä voi johtua mahdollisesti siitä, että 

nuoremmille ikäryhmille chatbottien chat-tyylinen viestintä on arkipäiväisempää, ja 

näin ollen myös sille tyypillinen rento ja epämuodollinen viestintätyyli on tutumpaa.  
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Viestinnälliset näytteet  

Tulosten mukaan näytteistä suosituin oli "Hienoa että kiinnostuitte palvelustamme! 

Olisitteko ystävällinen ja jättäisitte yhteystietonne, jotta voimme ottaa teihin yhteyttä 

ja kertoa lisää palveluistamme. Hyvää päivänjatkoa!” (2b), joka oli 

vastausvaihtoehdoista pisin ja kaikkein kohteliain. Näytteen tyylissä oli käytetty 

negatiivisen kohteliaisuuden strategioita, esimerkiksi kunnioitusta (teitittely, kohtelias 

puhuttelu), muodollisuutta (muodollinen ilmaisutapa) ja epäsuoraa ilmaisutapaa 

(konditionaali) (Park, 2008; Brown & Levinson, 1987). 

 

Toiseksi eniten suosiota sai näyte "Kiitos mielenkiinnostasi. Täytä yhteystietosi alle, 

jotta voimme olla sinuun yhteydessä." (2c). Kyseisessä näytteessä ei pyritty 

erityisemmin korostamaan mitään kohteliaisuuden strategiaa, vaan sisältö pyrittiin 

tuomaan esiin mahdollisimman neutraalisti ja suorasti. Tietokonevälitteiselle 

viestintätyylille on tyypillisiä lyhyet viestit (Hill ym., 2015), joten vaikka sisältö ei ole 

ilmaistu kovin kohteliaasti, näytteen napakka ja lyhyt viestintätyyli mahdollisesti 

miellytti vastaajia, jotka valitsivat kyseisen näytteen.  

 

Vähiten suosiota sai seuraava näyte: "Ihan mahtavaa että olet kiinnostunut 

palvelustamme! Jätä meille yhteystietosi, niin päästään rupattelemaan lisää. 

Aurinkoista kevättä!” (2a), jossa käytettiin positiivisen kohteliaisuuden strategioita, 

esimerkiksi jutustelua (toisen osapuolen kehuminen) ja epämuodollista kieltä 

(puhekielinen ilmaisutapa) (Park 2008; Brown & Lewinson 1987). Tuloksista voidaan 

päätellä, että asiantuntijat suhtautuvat jossain määrin varauksellisesti näytteen 

epämuodolliseen ja tuttavalliseen viestintätyyliin. Mahdollisesti viestintätyyli oli 

vastaajien mielestä jo liian inhimillinen, joka puolestaan vaikuttaa asiantuntijoiden 

arvioimaan käyttäjäkokemukseen negatiivisesti.  

 

Tuloksista voidaan kuitenkin havaita, että nuoremmat (alle 35-vuotiaat) vastaajat 

suosivat näytettä jossa oli hyödynnetty positiivisen kohteliaisuuden strategioita.  Yli 

50-vuotiaiden ikäryhmässä kyseinen näyte sai kaikkein vähiten suosiota. Tästä 

voidaan päätellä, että nuoremmat ikäryhmät suhtautuvat myönteisemmin 

epämuodollisempaan ja tuttavallisempaan viestintätapaan, kun taas vanhemmat 

ikäryhmät suosivat muodollisempaa ja etäisempää tapaa viestiä.  
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6.2 Viestinnän tehokeinoihin liittyvät johtopäätökset 

Emojit  

Vastaajista ylivoimaisesti suurin osa oli sitä mieltä, että muutama tarkoin harkittu 

emoji on hyvä tehokeino chatbotin viestinnässä. Tämän perusteella voidaan päätellä, 

että asiantuntijat suhtautuvat emojien käyttöön myönteisesti, kunhan niiden käyttö on 

säästeliästä ja kontekstiin sopivaa. Huomion arvoista on, että alle 35-vuotiaat vastaajat 

suhtautuivat vanhempia ikäryhmiä myönteisemmin emojien käyttöön. Puolestaan yli 

50-vuotiaiden ikäryhmässä muita ikäryhmiä suurempi osa vastaajista oli sitä mieltä, 

ettei emojit kuulu laisinkaan yritysviestintään, joka kertoo myös siitä, että nuoremmat 

vastaajat suhtautuvat emojeihin vanhempia ikäryhmiä myönteisemmin. Tämä johtuu 

mahdollisesti siitä, että nuorille ikäryhmille chat-tyyppinen viestintätyyli on tutumpi 

kommunikaatiotapa verrattuna vanhempiin ikäryhmiin, ja näin ollen myös emojien 

käyttö on tullut heille luonnolliseksi osaksi kommunikaatiota. 

 

Huumori 

Asiantuntijoiden suhtautuminen chatbottien käyttämää huumoria kohtaan oli 

suhteellisen myönteistä, sillä vain yhden vastaajan mielestä huumori ei kuulu 

organisaation viestintään. Enemmistö vastaajista kuitenkin oli sitä mieltä, että 

huumorin tulee olla tarkasti harkittua. Tämä kertoo siitä, että vaikka chatbottien 

viestinnän toivotaan olevan rentoa, huumoria saatetaan pitää vaarallisena tehokeinona 

viestinnässä, sillä se voidaan helposti kokea sopimattomana tai jopa loukkaavana. 

 

Tuloksista voidaan myös päätellä, että käyttäjien aikaisemmalla kokemuksella 

chatbottien käytöstä oli selkeä vaikutus siihen, miten he kokivat huumorin käytön 

chatbotin viestinnässä: vastaajat joilla oli aikaisempaa kokemusta chatbottien käytöstä, 

suhtautuivat huumorin käyttöön myönteisemmin, kuin käyttäjät jotka eivät olleet 

aikaisemmin käyttäneet chatbotteja. Tähän tulokseen mahdollisesti vaikuttaa se, että 

chatbotit ovat uudenlainen viestintäkanava, ja mikäli sitä ei ole aikaisemmin käyttänyt, 

niin vastaajat eivät välttämättä ole omaksuneet sen chat-tyyppistä viestintätyyliä, jolle 

rento ja jopa humoristinen viestintätyyli on ominainen piirre.  
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Kuvake 

Tutkimuksessa testattiin myös asiantuntijoiden mieltymyksiä chatbotin kuvaketta 

kohtaan. Mieltymykset kuvakkeita kohtaan voivat olla täysin visuaalisista tekijöistä 

johtuvia, eikä niillä välttämättä ole mitään syvällisempää merkitystä vastaajille. 

Kolmesta kuvakkeesta kuitenkin selkeästi suosituin oli naishahmoa esittävä kuvake. 

Feminiiniseen käyttäytymiseen mielletyt ominaisuudet, esimerkiksi kiltteys ja 

empaattisuus (Holtgraves, Ross, Weywadt & Han, 2007; Nass, Moon & Green, 1997) 

voivat vaikuttaa siihen, että asiantuntijoita miellytti erityisesti kyseinen kuvake. 

Vähiten suosiota sai kuvake, joka esitti mieshahmoa, jonka maskuliiniset 

ominaisuudet, kuten itsevarmuus ja päättäväisyys, saattoivat vaikuttaa vastaajiin 

negatiivisella tavalla. Huomion arvoista myös on, että nuoremmilla vastaajilla (alle 

35-vuotiailla) erot eri kuvakkeiden välillä ovat tasaisemmat, kun taas vanhemmissa 

ikäryhmissä vastaajat suosivat selkeästi naishahmoa. Vanhemmissa ikäryhmissä siis 

saatetaan reagoida paremmin edellä mainittuihin feminiinisiin ominaisuuksiin.  

 

Viestinnän tehokeinoihin liittyvistä tuloksista voidaan yleisesti ottaen kuitenkin 

päätellä, että kaikissa ikäryhmissä, asiantuntijan roolista tai aikaisemmasta 

käyttäjäkokemuksesta riippumatta vastaajat suhtautuivat huumoriin, emojeihin sekä 

rentoon ja tuttavalliseen äänensävyyn suhteellisen myönteisesti. Asiantuntijat siis 

haluavat hyödyntää tietokonevälitteiselle viestinnälle tyypillisiä piirteitä myös 

chatbottien viestinnässä, vaikka viestintätyyli poikkeaisikin organisaation muiden 

viestintäkanavien tyylistä.  

 

Huomionarvoista myös on, että vastaajien toimialasektorilla ei ole juurikaan 

merkitystä siihen minkälaisia mieltymyksiä asiantuntijoilla on chatbottien viestintään 

ja kommunikaatioon liittyen. Suurin osa mieltymyksiin liittyvistä eroavaisuuksista 

liittyy siis käyttäjien yksilöllisiin eroihin (ikä ja aikaisempi kokemus chatbottien 

käytöstä). Tämä kertoo siitä, että uuden teknologian omaksuminen ja siihen liittyvät 

mieltymykset ovat enemmin ikään ja kokemukseen, kuin toimialaan sidottuja.  
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6.3 Chatbotin käyttötarkoituksiin ja potentiaaliin liittyvät johtopäätökset 

Tutkimustuloksen perusteella selkeästi suosituimmat käyttötarkoitukset ovat 

tiedonhakuun, ongelmanratkaisuun sekä kyselyihin ja kartoituksiin liittyviä niin 

asiantuntijoiden omassa kuin asiakkaiden tai muun yleisön näkökulmasta. Kaksi ensin 

mainittua käyttötarkoitusta ovat varsin tyypillisiä chatbotin käyttötarkoituksia, joten 

tutkimustulos oli odotettu. Kuitenkin kyselyiden ja kartoitusten tekoon liittyvät 

chatbottien käyttötarkoitukset ovat vielä ainakin toistaiseksi huomattavasti 

harvinaisempia. Tärkeimpänä huomiona erilaisiin chatbottien käyttötarkoituksiin 

kohdistuvista mieltymyksistä oli jopa hieman yllättävän korkea kiinnostus 

valmentautumiseen tarkoitettuihin chatbotteihin. Erityisesti vanhemmissa ikäryhmissä 

valmennuskäyttöön tarkoitetut chatbotit herättivät kiinnostusta. Tästä voidaan 

päätellä, että asiantuntijoilla olisi selkeää tarvetta ajasta ja paikasta riippumattomaan 

mahdollisuuteen valmentautua ja kehittää itseään.  

 

Nuoremmissa ikäryhmissä (alle 35-vuotiaat) vastaajat puolestaan suosivat chatbottien 

hyödyntämistä markkinointiviestinnän ja ostopäätösprosessin tukena. Tämä kertoo 

mahdollisesti siitä, että nuoremmat ikäryhmät suhtautuvat chatbotin tarjoamaan 

markkinointiviestintään ja ostopäätöstä tukeviin prosesseihin vanhempia ikäryhmiä 

myönteisemmin ja luottavaisemmin.  

 

Tuloksista oli huomattavissa, että valtaosa asiantuntijoista näki chatboteissa selkeää 

tai merkittävää potentiaalia brändiviestinnän ja markkinoinnin kanavana. Erityisen 

positiivista on huomata, että vastaajat, joilla oli aikaisempaa kokemusta chatboteista, 

koki potentiaalin huomattavasti parempana kuin vastaajat joilla ei ollut aikaisempaa 

kokemusta chatbottien käytöstä. Tämän perusteella voidaan siis päätellä, että 

aikaisemmat positiiviset käyttökokemukset ovat vahvistaneet näkemystä chatbottien 

potentiaalista brändi- ja markkinointiviestinnän kanavana.  

6.4 Teoreettiset johtopäätökset 

Tutkimustuloksista voitiin havaita, että vastaajat toivoivat chatbotin viestinnän tyyliltä 

samanlaisia piirteitä kuin mitä Hill, Ford & Farreras (2015) on tutkimuksessaan 

esittänyt tietokonevälitteiselle viestinnälle tyypillisiksi piirteiksi. Näitä ovat 
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esimerkiksi viestinnän puhekielisyys, joka voi näyttäytyä viestinnän 

epämuodollisuutena, tuttavallisuutena, lyhyinä viesteinä, sekä hymiöiden ja emojien 

käyttönä (Hill, Ford & Farreras, 2015). Vastaajat siis halusivat liittää chatbottiin 

inhimillisiä piirteitä, joka tukee aikaisempia tutkimustuloksia, joissa oli osoitettu, että 

käyttäjät suhtautuvat paremmin inhimillisiin chatbotteihin, ja pystyvät samaistumaan 

paremmin inhimillisiä ominaisuuksia omaavaan chatbottiin keskustelukumppanina 

(Holtgraves, Ross, Weywadt & Han, 2007; Portela Garnell-Canut, 2017). Kyselyssä 

esitettyjen tyylillisten näytteiden, ja niiden perusteella saatujen tutkimustulosten 

perusteella vastaajia miellytti chatbotin ystävällisyys. Tämä löydös tukee 

teoriaosuudessa esitettyä tutkimustulosta, jonka mukaan ystävällisyys vahvistaa 

käyttäjien itsevarmuutta, motivaatiota ja suorituskykyä, ja näin ollen vaikuttaa 

kokonaisvaltaisesti käyttäjäkokemukseen (Kaptein, Markopoulos, Ruyter & Aarts, 

2011).  

 

Viestinnällisiin näytteisiin kohdistuvista mieltymyksistä voitiin kuitenkin havaita, että 

näyte "Ihan mahtavaa että olet kiinnostunut palvelustamme! Jätä meille yhteystietosi, 

niin päästään rupattelemaan lisää. Aurinkoista kevättä!” sai kaikkein vähiten 

suosiota. Näytteessä oli käytetty runsaasti positiivisen kohteliaisuuden strategioita, 

esimerkiksi toisen osapuolen kehumista, epämuodollisuutta ja puhekielisyyttä. Edellä 

mainitut ominaisuudet ovat tyypillisiä erityisesti inhimillisille chatboteille. 

Mahdollisesti viestintätyyli oli vastaajien mielestä jo liian inhimillinen, joka 

puolestaan vaikuttaa asiantuntijoiden arvioimaan käyttäjäkokemukseen negatiivisesti. 

Tämä puolestaan tukee teoriassa esitettyä tutkimustulosta, jonka mukaan chatbotin 

liiallinen inhimillisyys koetaan haitallisena käyttäjäkokemukselle (Dautenhahn, 

Ogden & Quick, 2002; Holtgraves, Ross, Weywadt & Han, 2007).  

 

Kyselyn tulosten mukaan asiantuntijat haluavat käyttää huumoria chatbottien 

viestinnässä, sillä ainoastaan yhden vastaajan mielestä huumori ei sovi lainkaan 

organisaation viestintään. Asiantuntijoiden positiivinen suhtautuminen huumoria 

kohtaan tukee aikaisempaa tutkimusta, jonka mukaan huumorin käyttö osoittaa 

chatbotin sosiaalista älykkyyttä (Kaptein, Markopoulos, Ruyter & Aarts, 2011; Luger 

& Sellen, 2016).  Kyselyn tulosten mukaan vastaajat suhtautuivat huumorin käyttöön 

varauksellisesti, sillä selkeästi suosituimman vaihtoehdon mukaan huumori sopii vain 

tarkasti harkittuihin tilanteisiin. Tämä johtuu mahdollisesti siitä, että Mayerin, 
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Roehmin & Bradyn (2013) mukaan organisaation markkinointiviestinnässä 

käytettävän huumorin tulisi olla tarkasti suunniteltua ja tilanteeseen sopivaa, jotta 

vaikutus yleisöön säilyy positiivisena.  

 

Kyselyn tuloksista voitiin havaita selkeitä eroavaisuuksia eri ikäryhmissä. Lalan 

(2014) mukaan nuorten on helpompi omaksua uusia teknologioita käyttöönsä sekä 

nuoret ovat herkempiä tuoreille trendeille verrattuna vanhempiin ikäryhmiin. Tämä 

tukee havaintoa myös kyselytutkimuksen tuloksista; nuoret suhtautuvat 

myönteisemmin chatbotille tyypillisiin trendeihin, esimerkiksi puhekielisyyteen, 

huumorin käyttöön ja epämuodollisuuteen, kun taas vanhemmat ikäryhmät 

suhtautuivat näihin edellä mainittuihin tehokeinoihin huomattavasti 

varauksellisemmin. Nuoret ovat omaksuneet chat-tyylisen keskustelun vanhempia 

ikäryhmiä nopeammin käyttöönsä, ja näin ollen myös mieltävät sen olennaiseksi 

osaksi chatbottien viestintää. Saman kaltainen huomio voitiin havaita emojien 

käytöstä, sillä nuoremmat ikäryhmät (alle 35-vuotiaat) suhtautuivat niihin 

huomattavasti myönteisemmin verrattuna vanhempiin ikäryhmiin, joista nuorempiin 

vastaajiin verrattuna suurempi osa oli sitä mieltä, että emojit eivät kuulu lainkaan 

yritysviestintään. Tämä tulos tukee Xun (2012) tutkimustulosta, jonka mukaan 

erityisesti nuorille emojeista on tullut tärkeä osa tietokonevälitteistä kommunikaatiota, 

ja niiden avulla korvataan jopa sanoja ja kokonaisia lauseita nuorten välisessä chat-

viestinnässä.  

 
Chatbotin kuvakkeita kohtaan selkeimmät eroavaisuudet mieltymyksissä oli 

havaittavissa vanhemmissa ikäryhmissä. Kuten empiirisissä johtopäätöksissä todettiin, 

nuoremmilla vastaajilla (alle 35-vuotiailla) erot eri kuvakkeiden välillä on 

tasaisemmat, kun taas vanhemmissa ikäryhmissä vastaajat suosivat selkeästi 

naishahmoa.  Feminiiniselle käyttäytymiselle tyypilliset ominaisuudet, esimerkiksi 

kiltteys ja empaattisuus (Holtgraves, Ross, Weywadt & Han, 2007; Nass, Moon & 

Green, 1997) voivat vaikuttaa siihen, että asiantuntijoita miellytti erityisesti kyseinen 

kuvake. Vanhemmissa ikäryhmissä siis saatetaan reagoida paremmin edellä 

mainittuihin feminiinisiin ominaisuuksiin, kun taas nuoremmille ikäryhmille erot eri 

kuvakkeiden välillä ei ole yhtä selkeitä. Tämä saattaakin olla linjassa Reich-Stiebertin 

& Eysselin (2017) tuoreemman tutkimuksen kanssa, jonka mukaan sukupuolen 

vaikutus ei ole kuitenkaan noin yksiselitteinen, eikä maskuliinisen ja feminiinisen 
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chatbotin välillä ole havaittavissa selkeää vaikutusta käyttäjän kokemukseen. Myös 

sukupuoliin liittyvät stereotypiat ovat saattaneet lieventyä viime vuosikymmenten 

aikana erityisesti nuorten keskuudessa joka puolestaan voi vaikuttaa siihen, että 

nuorempien ikäryhmien mieltymyksissä ei ollut havaittavissa selkeitä eroavaisuuksia 

eri kuvakkeiden välillä. 

 

Clintin (2017) mukaan chatbotin tärkein tehtävä on nostaa käyttäjäkokemus uudelle 

tasolle ja parantaa käyttäjien sitoutuneisuutta. Kun chatbot vastaa käyttäjän tarpeisiin, 

sekä on viestinnällisesti käyttötarkoitukseen sopiva, chatbot voi tarjota käyttäjälle jopa 

uudenlaisen elämyksen. Tämä voidaan havaita myös kyselytutkimuksen avoimeen 

kysymykseen tulleiden kommenttien perusteella, sillä useat vastaajat mainitsivat, että 

”Matleena-botin” suorittama kysely oli helppo, mukava ja mielenkiintoinen kokemus 

(kuvio 15).  

6.5 Liikkeenjohdolliset johtopäätökset  

Tutkimustulosten ja edellä esiteltyjen johtopäätösten perusteella voidaan todeta, että 

asiantuntijat suhtautuvat chatbottien hyödyntämiseen viestinnän kanavana 

positiivisesti, ja näkevät potentiaalia useissa erilaisissa käyttötarkoituksissa. 

Merkittävin yksittäinen liikkeenjohdollinen johtopäätös tutkimustuloksista on, että 

valtaosa asiantuntijoista näkee chatbottien potentiaalin merkittävänä tai selkeänä, 

riippumatta toimialasta, iästä tai aiemmasta perehtymisestä kyseiseen teknologiaan. 

Puolestaan yksikään tutkimukseen osallistuneista ei kokenut, että chatboteilla ei olisi 

minkäänlaista potentiaalia brändiviestinnän tai markkinoinnin kanavana. 

Tutkimustulosten voidaan täten katsoa rohkaisevan kaikenlaisia organisaatioita 

harkitsemaan chatbot-ratkaisujen testaamista ja käyttöönottoa oman toimintansa 

tukena sekä yhtenä kanavana tavoittaa sidosryhmiä. Tästä voidaan myös päätellä, että 

kysyntä erilaisia chatbot-ratkaisuja toteuttaville ja räätälöiville toimijoille on 

olemassa, sillä yritysten valmiudet toteuttaa chatbot-ratkaisuja itsenäisesti saattavat 

vaihdella huomattavasti. 

  

Tutkimuksen perusteella voidaan myös todeta, että asiantuntijat näkevät chatboteilla 

useita erilaisia potentiaalisia hyödyntämiskohteita. Perinteisimmät asiakaspalvelu-

chatille ominaiset käyttökohteet, eli tiedonhaku ja ongelmanratkaisu, arvioitiin 
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odotetusti kolmen mieluisimman käyttökohteen joukkoon niin vastaajien omassa kuin 

heidän omien organisaatioidensa käytössä. Sen lisäksi ehkä hieman yllättäenkin 

kyselyiden ja kartoitusten teko nousi vastaajien mieltymyksissä selkeästi kolmen 

mieluisimman käyttökohteen joukkoon, ja vastaajien omassa käytössä jopa kaikkein 

mieluisammaksi käyttökohteeksi. Lisäksi joka kolmas vastaaja näki valmentautumisen 

yhtenä mieluisimmista käyttökohteista chatbotille. Tyypillisten neuvontaan ja 

asiakaspalveluun fokusoitujen chatbottien lisäksi organisaatioiden kannattaisikin 

tutkimuksen perusteella ehdottomasti harkita chatbottien hyödyntämistä 

asiakaspalvelun lisäksi vastaamaan valmennukseen, kyselyihin ja kartoituksiin 

liittyviin tarpeisiin. 

  

Tulosten perusteella chatbotissa käytettävän viestintätyylin suunnittelussa kannattaa 

ottaa huomioon erityisesti käyttäjien ikä, sillä vastaajien mieltymykset siihen 

minkälaista viestintätyyliä käytettiin, vaihteli selkeimmin ikäryhmittäin. Nuoremmille 

käyttäjäryhmille voidaan soveltaa tuttavallisempaa viestintää, jossa voidaan käyttää 

sopivissa määrin myös muita tehokeinoja, esimerkiksi emojeita ja huumoria. 

Iäkkäämmille käyttäjäryhmille voidaan puolestaan soveltaa muodollisempaa 

viestintätyyliä, ja näin ollen myös huumorin ja emojien käyttö voi olla hillitympää 

kuin nuoremmille käyttäjille tarkoitetuissa chatboteissa. 

  

Vaikka mieltymyksissä oli havaittavissa eroavaisuuksia ikäryhmittäin, johtopäätösten 

mukaan asiantuntijat haluavat kuitenkin yleisesti ottaen säilyttää chatbotin viestinnälle 

tyypillisiä viestinnällisiä ominaisuuksia, esimerkiksi puhekielisyyttä, emojeita ja 

huumoria. Huomionarvoista on, että vastaajista vain murto-osa oli sitä mieltä, että 

chatbotin viestintätyylin tulisi olla muodollista ja hillittyä. Näin ollen voidaan esittää, 

että chatbottien viestintää suunniteltaessa ei ole välttämätöntä sitoutua täysin 

organisaation muissa kanavissa esiintyvään viestintätyyliin. Viestinnällisten 

tehokeinojen hyödyntämistä voidaan arvioida avoimemmin, vaikka kyseiset 

chatbotissa käytettävät tehokeinot poikkeaisivatkin organisaation muusta viestinnästä. 

6.6 Tutkimuksen luotettavuus  

Tutkimuksista saatavien tulosten luotettavuus ja pätevyys vaihtelevat. Tämän vuoksi 

tutkijat arvioivat tutkimuksensa luotettavuuteen ja pätevyyteen vaikuttavia tekijöitä 
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reliabiliteetin ja validiteetin avulla. Reliaabelius tarkoittaa mittaustulosten 

toistettavuutta ja kykyä antaa ei-sattumanvaraisia tutkimustuloksia. Tutkimuksen 

validiteetilla tarkoitetaan mittarin tai tutkimusmenetelmän kykyä mitata juuri sitä, 

mitä on tarkoitus mitata. Tutkimustulos joka ei vastaa tutkimuksen perimmäistä 

tarkoitusta, ei siis ole luotettava. Tutkimus voi siis olla reliaabeli, mutta jos se ei ole 

tarkoituksenmukainen, eli validi, tutkimus ei ole pätevä.  (Hirsjärvi ym., 2000; 213-

215) 

 

Tutkimuksen validiteettia pyrittiin parantamaan tutkimusmenetelmän tarkalla 

harkinnalla, sekä kyselyn sisällön strategisella suunnittelulla. Kysymykset myös 

pyrittiin muotoilemaan siten, että ne ovat selkeitä ja helposti ymmärrettäviä. Tähän 

paneuduttiin erityisen huolella, sillä chatbotit ovat uusi ilmiö. Koska kysymyksien 

lukumäärä haluttiin minimoida, pyrittiin kysymykset muotoilemaan mahdollisimman 

moniulotteisiksi, jotta kysely tarjoaisi mahdollisimman paljon informaatiota 

asiantuntijoiden mieltymyksistä.  

 

Koska kyseessä on pro-gradu-tutkielma, tutkimuksen vähäisten resurssien vuoksi 

otanta myös verrattain pieni, joka puolestaan heikentää tutkimuksen reliabiliteettia. 

Tätä on kuitenkin pyritty kompensoimaan sillä, että sattumanvaraisen osallistujien 

sijasta tutkimus on kohdennettu harkituille osallistujaryhmälle. Tutkimuksen 

reliaabeliutta pystyttäisiin parantamaan tutkimuksen toistamisella suuremmalla 

otannalla.  

6.7 Jatkotutkimusehdotukset 

Chatbotit erityisesti asiantuntijakäytössä on suhteellisen tuore ilmiö, joten 

mielenkiintoisia jatkotutkimusmahdollisuuksia on runsaasti. Erityisen kiinnostavaa 

olisi saada tarkempaa tietoa siitä minkälaisia keskusteluita asiantuntijat haluavat käydä 

chatbottien kanssa, ja minkälainen rooli viestintätyylillä on käytännössä. Lisäksi olisi 

mielenkiintoista selvittää mahdollisia eroavaisuuksia erilaisten käyttäjäryhmien 

välillä, ja tutkia esimerkiksi asiantuntijoiden kulttuurin vaikutusta tuloksiin.  

 

Myös käyttäjäkokemuksista olisi mielenkiintoista saada tarkempia tutkimustuloksia, 

erityisesti asiantuntijakäytössä olevien chatbottien osalta. Erilaisten 
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käyttötarkoituksien kiinnostavuutta mitattaessa selvisi, että asiantuntijat olivat 

suhteellisen kiinnostuneita valmentautumiseen tarkoitetuista chatboteista, joten 

erityisesti valmentautumiseen tarkoitetut chatbotit voisivat tarjota erityisen 

mielenkiintoista dataa tarkasteltavaksi asiantuntijoiden käyttäjämieltymyksistä 

viestinnän ja kommunikaation näkökulmasta.   
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Liite 1. Kyselytutkimuksen kysymykset ja vastausvaihtoehdot. 

1.) Mihin ikäryhmään kuulut? 

 

a) Alle 20 

b) 20-35 

c) 36-50 

d) Yli 50 

e) En haluaisi kertoa 

 

2.) Mikä seuraavista kuvaa tämänhetkistä työrooliasi parhaiten? 

 

a) Toimin kuluttajaliiketoiminnassa 

b) Toimin muussa liiketoiminnassa 

c) Toimin järjestössä tai julkissektorilla 

d) Jokin muu rooli 

 

3.) Oletko käyttänyt chatbotteja ennen tätä haastattelua? 

 

a) Tämä on ensimmäinen keskusteluni chatbotin kanssa 

b) Olen käyttänyt chatbotteja kerran tai pari 

c) Olen käyttänyt chatbotteja useamman kerran 

 

4.) Saako chatbot mielestäsi olla tuttavallinen ja rento, vai haluatko että chatbot puhuu 

sinulle mahdollisimman muodollisesti? 

 

a) Erittäin rento ja tuttavallinen 

b) Rento 

c) Rento mutta asiallinen 

d) Muodollinen 
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5.) Valitse seuraavista botin viestintätyyleistä sinulle mieleisin: 

 

a) ”Ihan mahtavaa että olet kiinnostunut palvelustamme! 😊😊 Jätä meille 

yhteystietosi, niin päästään rupattelemaan lisää. Aurinkoista kevättä! 🌞🌞” 

b) ”Hienoa että kiinnostuitte palvelustamme! Olisitteko ystävällinen ja jättäisitte 

yhteystietonne, jotta voimme ottaa teihin yhteyttä ja kertoa lisää 

palveluistamme. Hyvää päivänjatkoa!” 

c) ”Kiitos mielenkiinnostasi. Täytä yhteystietosi alle, jotta voimme olla sinuun 

yhteydessä” 

 

6.) Mitä mieltä olet emojien käytöstä organisaation chatbot-keskustelussa? 

 

a) Emojit eivät mielestäni kuulu yritysviestintään 

b) Muutama tarkoin harkittu emoji on hyvä tehokeino 😊😊 

c) Emojit ovat olennainen osa viestin tunnetilan välittämisessä 😊😊😕😕🤔🤔 

 

7.) Entä saako organisaation chatbot käyttää huumoria? 

 

a) Huumori on tärkeä osa chatbotin viestintää! 😛😛 

b) Huumori sopii useimpiin tilanteisiin 

c) Huumori sopii tarkasti harkittuihin tilanteisiin 

d) Huumori ei kuulu mielestäni organisaation viestintään 

8.) Valitse seuraavista käyttötarkoituksista 1-3, joihin itse käyttäisit chatbottia 

mieluiten: 

 

a) Tiedonhakuun 

b) Valmentautumiseen 

c) Kyselyiden tai kartoitusten tekoon 

d) Ongelmanratkaisuun 

e) Viihdekäyttöön 

f) Ostopäätöksen tekoon 

g) Markkinointiviestien vastaanottoon 
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9.) Entä mihin 1-3 käyttötarkoitukseen arvioisit asiakkaidesi tai muun yleisösi 

mieluiten käyttävän chatbottia? 

a) Tiedonhakuun 

b) Valmentautumiseen 

c) Kyselyiden tai kartoitusten tekoon 

d) Ongelmanratkaisuun 

e) Viihdekäyttöön 

f) Ostopäätöksen tekoon 

g) Markkinointiviestien vastaanottoon 

 

10.) Valitse seuraavista kuvakkeista mieleisin keskustelukumppani: 

 

 

 

 

 

               1)                 2)            3) 

 

11.) Millaisena näet chatbottien potentiaalin brändiviestinnän ja markkinoinnin 

kanavana? 

 

a) Merkittävä potentiaali

b) Selkeä potentiaali 

c) Vähäinen potentiaali 

d) En näe chatbottia brändiviestinnän ja markkinoinnin kanavana 

 

12.) Kertoisitko muutamalla sanalla, miltä sinusta tuntui tehdä haastattelu chatbotin 

kautta? (avoin kysymys) 


