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(Lönnqvist et al. 2009; Shih et al. 2010). Robotit ovat kehittyneet ja tulleet 
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Human capital is the most important component of intangible capital in the 

banking sector. Intangible capital, in turn, is among the most important forms 

of capital for a company’s competitiveness (Lönnqvist et al. 2009; Shih et al. 

2010). Robots have become more advanced and are now an integral part of 

the operations of several organizations. The study investigated the role that 

human capital has in the use of robotics in the banking sector. It also studies 

how human capital and robotics are intertwined in banking organizations to-

day, and how their relationship might evolve in the future. 

 

The literature review examined use of robots in the banking sector, and 

whereas the review of the role of the intangible capital focused on human 

capital and its components. The findings from the literature formed the basis 

of the interviews in the empirical section of this study. The interviews were 

conducted using a semi-structured format for seven employees at a bank, 

who use robots as a part of their jobs. The transcripts were examined by us-

ing theoretical content analysis. 

 

The analysis found 12 different themes on how human capital influences the 

use of a robotics, and why it is important now as well as in the future. The 

overarching conclusion of the interviews is that human capital plays an im-



 

portant role in the use of the robots in the banking sector. Its role should 

therefore be taken into account when using the robots in banking organiza-

tions. Six different topics for further research were suggested based on the 

findings.  
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1 JOHDANTO 

 

Tässä luvussa kuvataan tutkimuksen tausta, jonka jälkeen avataan robotisaation 

ja inhimillisen pääomaan liittyvän tieteellisen tutkimuksen nykytilaa, tutkimusauk-

koja ja tutkimuskysymyksiä. Viimeisenä määritellään tutkimuksen keskeisimmät 

käsitteet ja tutkimuksen rakenne.  

 

1.1 Tutkimuksen tausta 

 

Elämme globaalissa maailmassa, jossa teknologia, erityisesti tieto- ja viestintätek-

niikka, muuttavat tapoja, joilla yritykset luovat ja saavat arvoa markkinoilla. Viisi 

suurinta teknologia-alaa ovat pilvi- ja mobiilitekniikka, big data- ja koneoppiminen, 

anturit ja valmistus, kehittynyt robotiikka ja tekoäly sekä energiatekniikka. Edellä 

mainitut tekniikat eivät vain auta ihmisiä tekemään asiat paremmin ja nopeammin, 

mutta ne mahdollistavat laajat muutokset työn toteuttamisessa erilaisissa organi-

saatioissa. (Cascio & Montealegre 2016) Tietokoneiden ja automaation käyttöön-

otto kolmannessa teollisessa vallankumouksessa osoitti, että tietotekniikan kehitys 

edistää valtavasti toimialoja, ja se muutti eri toimialojen toiminnan lainalaisuuksia. 

Edistynyt automaatio, robotiikka ja uudet liiketoimintamallit auttavat seuraavassa 

4.0 teollisessa vallankumouksessa. (Davies 2015) Tässä tutkimuksessa keskity-

tään robotisaation tuomiin muutoksiin organisaation toiminnassa, joka on yksi teol-

lisuus 4.0 osa-alueista. 

 

Tekoälyn ja robottien tuomaa muutosvauhtia on haastava käsittää. Esimerkiksi 

Tokiossa sijaitseva vakuutusyhtiö korvasi 34 vakuutusasiamiestä IBM Watson Ex-

plorer -ohjelmalla vuoden 2017 alussa. Vakuutusasiamiehet korvannut ohjelma on 

analyysialusta, joka hyödyntää koneoppimista ja kielten käsittelyä trendien sekä 

tietojen analysoimiseksi. Tämä merkitsee sitä, että asiakkaat esittävät väitteitä 

suoraan tekoälylle, eikä välissä ole ihmistä. Vakuutusyhtiön ratkaisu ei ole edulli-

nen, mutta pitkällä aikavälillä se tulee olemaan kustannustehokas. Tämä on vasta 

alkua, koska maailman talousfoorumin raportti on osoittanut, että robotiikan, teko-

älyn ja muiden teknologioiden nousu aiheuttaa viiden miljoonan työpaikan mene-

tyksen vuoteen 2020 mennessä maailmanlaajuisesti. (Netimparative 2017) Kun 
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tarkastellaan Suomen tilannetta yleisessä teknologian muutoksessa, se on suh-

teellisen hyvä. Konsulttiyhtiö McKinsey (2017) tunnisti Suomen olevan yksi digitaa-

lisista edelläkävijöistä kaikista Euroopan maista. Suomen eduiksi lueteltiin sen 

pieni, mutta avoin ekonomia, digitaalisesti kehittynyt järjestelmä ja positiivinen lä-

hestymistapa teknologiaa kohtaan. (McKinsey 2017) 

 

Oxfordin yliopiston tutkijat ovat ennustaneet, että jopa 47 prosenttia Yhdysvaltojen 

työpaikoista automatisoidaan vuoteen 2025 mennessä. Koko Yhdysvaltojen työ-

voima käsittää noin 160 miljoonaa työpaikkaa, joten Oxfordin ennusteen mukaan 

noin 75 miljoonaa työpaikkaa poistuu. Toisaalta taas G7-maissa, joissa on noin 

368 miljoonaa työpaikkaa, tämä merkitsee 173 miljoonaa työpaikan poistumista 

seuraavan kahdeksanvuoden aikana. (Frank et al. 2017) Digitalisaatio ja robotit 

uhkaavat myös toimihenkilöiden työpaikkoja. Esimerkiksi tällä hetkellä robotit suo-

rittavat töitä edelläkävijöinä yritysten taloushallinnon yksiköissä, mitkä ovat ennen 

vaatineet kokonaisen tiimin. Vuosina 2004–2015 suuryritysten talousosastoissa 

kokoaikaisten työntekijöiden määrä väheni keskimäärin 40 prosenttia. Työtehtävät, 

joiden arvioidaan vähenevän tulevaisuudessa, sisältävät varastonvalvontaa, lasku-

jen lähettämistä ja niiden seuraamista asiakkaille sekä luottotappioiden ennusta-

mista. (Monga 2015) Jos keskitytään vain pankkialan tilanteeseen, töistä organi-

soidaan uudelleen 41 prosenttia ja alta puolet lopuista työtehtävistä katoaa ajan 

myötä (McKinsey 2017). 

 

Maailmassa tapahtuvat teknologiatrendit koskevat kaikkia aloja, mutta tässä tutki-

muksessa on tarkoitus keskittyä robotiikan käyttöön pankkisektorilla inhimillisen 

pääoman näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa roboteilla tarkoitetaan pankkialalla 

pääsääntöisesti käytössä olevia palvelurobotteja. Palvelurobotit tunnistettiin oleel-

liseki tutkimusalueeksi lähitulevaisuudessa. (Haidegger 2013) Tekoälyn ja robotii-

kan välinen raja-aita on teknologisen kehityksen myötä hämärtynyt ja monissa 

tekniikan sovelluksissa nämä kaksi asiaa yhdistyvät (Työ ja elinkeinoministeriö 

2017). Viimeisimmän 2008 finanssikriisin aikana monikansalliset sekä paikalliset 

pankkijärjestelmät ovat joutuneet kohtaamaan monia taloudellisia ongelmia ja yrit-

täneet löytää tapoja saada voittoa minimoimalla kustannukset. Tämän takia robo-

tiikkaa ja tekoälyä käytetään rahoituslaitoksissa ensimmäisten yritysten joukossa. 
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(Dirican 2017) Inhimillinen pääoma on osaltaan yksi tietojohtamisen osa-alueista, 

joka tunnistettiin tärkeimmäksi pääomaksi aineettomien pääomien joukosta pank-

kialalla (Shih et al. 2010). Inhimillinen pääoma on erityisen tärkeää yrityksissä, 

koska sen tunnistaminen auttaa organisaation johtoa säilyttämään organisaation 

kilpailukyvyn ja arvon. (Lönnqvist et al. 2009; Axtle-Ortiz 2013). Edellisten huomi-

oiden takia inhimillinen pääoma valittiin tämän tutkimuksen mielenkiinnon koh-

teeksi. 

 

Robotiikan tutkimus 1980-luvulla käsitteli robotteja, jotka olivat olemukseltaan fyy-

sisiä ja ohjelmoitu tiettyä ennalta määrättyä tehtävää varten. Roboteista saadut 

hyödyt ja mahdolliset haitat olivat eri tasolla kuin tänä päivänä. Esimerkiksi tehdas-

robotisaatiota käsittelevässä tutkimuksessa selvitettiin, kuinka yksittäiset työnteki-

jät reagoivat robotin kanssa työskentelyyn. Tutkimus tehtiin noin 1000 henkilön 

tehtaalla. Haastattelut, kyselylomakkeet ja havainnot tehtiin ennen robottien käy-

tön ensimmäistä toteutusta ja sen jälkeen. Ennen asennusta työntekijät kokivat, et-

tä robotti lisäisi tuottavuutta, vähentäisi kustannuksia, parantaisi laatua ja tekisi 

työn mielenkiintoisemmaksi. Robotin kanssa työskentelyn jälkeen työntekijöiden 

asenteet muuttuivat vähemmän optimistisiksi. He kokivat, että laatu oli huonompi, 

onnettomuusriski oli suurempi ja työn tekeminen oli stressaavampaa. Jatkossa 

johdon ennakointi potentiaalisiin ongelmiin on tärkeässä roolissa, ja ongelmat, ku-

ten työturvallisuus ja työntekijöiden osallistaminen uuden teknologian käyttöönot-

toon tulee ratkaista etukäteen ennen teknologian käyttöönottoa. (Argote et al. 

1983)  

 

On varmaa, että monet tietotyön tehtävät siirretään roboteille. Ihmisten tuleva rooli 

pankin rahoitusneuvonnassa ei ole täysin selkeä. Ainakin voidaan nähdä, ettei 

heidän tehtävä ole suositella joukkovelkakirjalainoja tai osakkeita asiakkaille, kuten 

tänä päivänä tehdään. (Davenport & Kirby 2015). Lisäksi voidaan todeta, että ro-

botit eivät vain sisälly organisaation sosiaalisiin järjestelmiin, vaan heistä ovat tu-

lossa sosiaalisia toimijoita näissä järjestelmissä. Coovert ja Thompson (2014) tut-

kivat, että roboteista voidaan käyttää jo termejä työtoveri ja joukkuetoveri. Histori-

allisesti he tarkoittavat muita ihmisiä, mutta nyt käsitys on laajentunut ja roboteista 

tulee tiimin jäseniä. Kun robotit kehittyvät, ne mukautuvat työympäristöön ja voivat 
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kommunikoida tehokkaammin ihmisten kanssa vastaanottamalla uutta tietoa. 

(Redden et al. 2014)  

 

Teknologinen muutos on selvää organisaation arkielämässä yllä olevien esimerk-

kien mukaan, mutta tieteellisen tutkimuksen parissa asiaan ei ole ennen viime 

vuosia kiinnitetty huomiota. Orlikowski ja Scott (2009) analysoivat, että yli 95 pro-

senttia artikkeleista, joita julkaistaan ylimmän tason tutkimuslaitoksissa, eivät ota 

kantaa teknologian rooliin organisaation toiminnassa. Tämän lisäksi he esittivät, 

että on vain kaksi vallitsevaa tutkimussuuntausta. Ensimmäisessä suuntauksessa 

nähdään teknologian ja organisaation olevan toisistaan riippuvaisia ja toisessa ne 

nähdään täysin toisistaan irrallisina toimintoina. (Orlikowski & Scott 2009) Aikai-

semmin tapahtuneiden globaalien muutoksien takia on tärkeää tutkia tarkemmin 

organisaatioiden elämään entistä tiiviimmin sulautuvan robotisaation näkökulmas-

ta kuitenkaan unohtamatta inhimillistä pääomaa yhtenä tärkeimpänä organisaation 

pääomana. Seuraavassa luvussa analysoidaan teknologian ja organisaation tut-

kimusta ja niissä esitettyjä tutkimusaukkoja pohjana tämän tutkimuksen tutkimus-

kysymyksille. 

 

1.2 Tutkimuksen nykytila, tutkimusaukot, ja tutkimuskysymykset 

 

Teknologian ja organisaation yhteensovittamisesta ei ole tehty toistaiseksi syvällis-

tä tutkimusta. Tämän takia robotisaation yhdistäminen inhimilliseen pääomaan 

pankkialan kontekstissa tarjoaa mielenkiintoisen lähestymistavan tutkimukselleni. 

 

Tietokoneavusteinen teknologian tutkimus voidaan nähdä nykyisen tekoälyä sisäl-

tävän robotin esimuotona. Huberin (1990) artikkelissa esitettiin teoria tietoko-

neavusteisen teknologian vaikutuksista päätöksenteon avustamiseen. Oli kuitenkin 

liian yksinkertaista sanoa, että tehokkuus nousee, kun työntekijät korvataan robo-

teilla tai tietokoneilla. Organisaation tehokkuus tulee nähdä laajempana kokonai-

suutena, kuten laatuna, tietona ja päätöksentekona erilaisissa tilanteissa.  Huberin 

(1990) tutkimuksessa teknologisia muutoksia verrattiin suoraan olemassa olevaan 

teknologiaan esimerkiksi muihin tietojärjestelmiin, eikä tutkimuksessa arvioitu sitä, 

miten ne vaikuttavat itse organisaatioon. Näin ollen Huber (1990) suositteli tutki-
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maan tarkemmin, kuinka tietokonejärjestelmät vaikuttavat organisatoriseen suun-

nitteluun, älykkyyteen, päätöksentekoprosessiin ja sitä kautta lopputulokseen. 

(Huber 1990) Afiouni (2007) tutki, että inhimillisen pääoman ja tietojohtamisen toi-

met auttavat parantamaan organisaation operatiivisia suorituksia ja sitä kautta te-

hokkuutta. Greiner et al. (2007) totesivat tutkimuksessaan, että yhtiön panostus 

tietoresursseihin kannattaa liiketoimintastrategian vaatiessa prosessin läpimenon 

tehokkuutta. 

 

Huberin (1990) tekemä analyysi toteutettiin ajankohtana, jolloin informaatiotekno-

logia teki ensimmäisiä merkittäviä läpileikkauksia organisaation toimintaan. Dewett 

ja Jones (2001) laajensivat ja päivittivät Huberin (1990) tutkimusta kolmella tavalla. 

Ensinnäkin keskityttiin kahteen strategiseen suuntaan: tehokkuuden ja innovaati-

oiden tuloksiin, jotka olivat usein tuloksia tietotekniikan käytöstä. Toiseksi he käyt-

tivät lähestymistapaa organisaation tutkimiseen kuvaamalla tietotekniikan vaiku-

tusta laajempaan organisatoristen ominaisuuksien joukkoon kuin mitä Huberin tut-

kimuksissa käsiteltiin. Kolmanneksi Huberin (1990) teoria käsitteli useita organisa-

torisia ominaispiirteitä itsenäisinä osina, kun taas Dewett ja Jones (2001) keskittyi-

vät enemmän organisaation piirteisiin ja lopputulokseen kiteyttäen tutkimuksen 

tuottavuuteen ja innovointiin. 

 

Dewett ja Jones (2001) analysoivat informaatioteknologian mahdollisuuksia vaikut-

taa organisaation tehokkuuteen ja yleensä organisaation suorituskykyyn. He ra-

kensivat havainnollistavan matriisin olemassa olevasta tutkimuksesta ja analysoi-

vat teknologian aiheuttamia muutoksia organisaation perusluonteeseen ja toimin-

taan. Johtopäätöksenä he esittivät, että tietojärjestelmät ja teknologiat muuttavat 

totuttuja johtamisen teorioita ja nyt koettu oli vasta alkua. (Dewett & Jones 2001) 

Kehityksen edetessä Decker et al. (2017) tutkivat yleisesti palvelurobottien työs-

kentelyä ihmisten kanssa. Heidän mukaansa ei voi antaa mitään yleistettäviä väit-

teitä taloudellisesta tai työn tutkimuksen näkökulmasta, kun verrataan palveluro-

botteja teollisuudessa käytettyihin robotteihin. Palvelujen laatu, standardointisointi, 

ihmisen ja robotin yhteistyöaste ja palvelujen monimutkaisuus ovat niin monipuoli-

sia, että kontekstiin sidonnainen analyysi on välttämätöntä. Tätä varten on suori-
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tettava perustavaa tutkimusta ja ymmärrettävä, miten konteksti vaikuttaa robotin 

käyttöön. (Decker et al. 2017) 

 

Cascio ja Montealegre (2016) tekivät perustutkimusta koko ajan läsnä olevan tek-

nologian tutkimussuuntauksista organisaatioista erottaen sieltä neljä tutkimusnä-

kökulmaa. He jatkoivat Dewettiä ja Jonesia (2001) kiinnostaneen tehokkuuden nä-

kökulmaa teknologiassa ja organisaation tutkimuksessa. Tässä tutkimuksessa 

keskitytään laajentamaan kolmatta tutkimussuuntausta eli ihmisten ja teknologian 

dynaamista vuorovaikutusta organisaatiossa. (Cascio & Montealegre 2016) Rich-

ter et al. (2018) jatkoivat määrittelemällä tarkemmin digitaalisen työelämädesignin 

tutkimussuuntauksen, jossa halutaan tarkemmin tutkia työelämän ja digitaalisten 

apuvälineiden yhteensovittamista. He keskittyivät enemmänkin yhteistyön näkö-

kulmaan jättäen tulevaisuuden tutkimussuuntauksista tehokkuuden näkökulman 

enemmän taka-alalle (Richter et al. 2018).  

 

Tässä tutkimuksessa yhdistetään läsnä olevaa teknologiaa ja inhimillistä pää-

omaa, jolloin on tarpeen ymmärtää myös inhimillisen pääoman tutkimuksen lähtö-

kohdat pankkisektorilla. Al-Ali (2003) tuli lopputulokseen, että aineeton pääoma, 

johon inhimillinen pääoma kuuluu, on yhtä kuin työntekijöiden tietovarannot, ko-

kemukset ja aivokapasiteetti sekä tietokannoissa, järjestelmissä, kulttuureissa ja 

hallintafilosofioissa tallennetut resurssit. Inhimillisen pääoman ja tietojohtamisen 

välineet auttavat parantamaan organisaation operatiivisia suorituksia, koska edel-

liset mahdollistavat organisatoristen tietovirtojen liikkuvuuden ja niiden kehittämi-

sen erilaisilla parantamismenetelmillä. (Afiouni 2007; Schiuma & Lerro 2008) Nyt 

nähtiin tiedon olevan yksi organisaation tehokkuuden mahdollistaja, joka poikkeaa 

Dewettin ja Jonesin (2001) organisatorisen tehokkuuden määrityksestä osoittaen 

kuitenkin heidän näkemyksensä oikeaksi siihen, kuinka teknologia tulee muutta-

maan organisaation johtamista. Inhimillisen pääoman osalta Reed (2000) ehdotti, 

että työntekijöiden ja asiakkaiden välinen yhteydenpito antaa työntekijöille mahdol-

lisuuden ymmärtää asiakkaiden tarpeita. Asiakkaiden tulisi päättää, mitä palveluja 

heidän organisaationsa pitäisi parantaa tai lisätä. Se helpottaa inhimillisen pää-

oman muuttamista suhdepääomaksi. Kuitenkin Shih et al. (2008) tulivat pankkisek-
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torilla toteutetun tutkimuksen osalta johtopäätökseen, että inhimillinen pääoma on 

pankkisektorilla tärkein organisatorisista pääomista.  

 

Kaplan ja Norton (1996) totesivat myös, että työntekijöiden ja asiakkaiden välinen 

vuorovaikutus muuttaa organisaatiorakennetta. Toisin sanoen, mitä enemmän 

osaamista työntekijällä on, sitä enemmän hän pystyy hyödyntämään sitä asiakkai-

den eduksi ja kehittämään toimintaa asiakkaiden tyytyväisyyden lisäämiseksi. Li-

säksi Sveiby (1998) ja Chareonsuk ja Chansa-ngavej (2008) havaitsivat, että yri-

tykset, joilla on runsaasti inhimillistä pääomaa, parantavat toiminnan tehokkuutta 

saaden organisaatioon kiinteää rakennepääomaa esimerkiksi rakennuksista, työ-

tarvikkeista ja patenteista. Korkeatasoiset työntekijät ja johtajat kehittävät ja tar-

joavat jatkuvasti palveluja, jotka palvelevat eri asiakkaiden tai kumppaneiden tar-

peita entistä paremmin. (Sveiby 1998; Chareonsuk & Chansa-ngavej 2008) 

 

Koska olemassa oleva teknologian ja organisaatioiden tutkimus on Cascio & Mon-

tealegre (2016) ja Richter et al. (2018) mukaan vielä alussa, tarvitaan lisää tar-

kempaa selvitystä. Myös Huberin (1990) sekä Dewett ja Jonesin (2001) tutkimuk-

set ovat taustalla tämän tutkimuksen tutkimuskysymyksille. Lisäksi Deckerin et al. 

(2017) mukaan kontekstuaalinen analyysi on välttämätöntä tässä vaiheessa robo-

tiikan tutkimusta - yksityiskohtaisella tasolta eri palvelualojen osa-alueilta. Tämän 

seurauksena robotiikan arviointi ei sellaisenaan ole mahdollista, vaan eri palvelu-

harjoittajien on suoritettava alustavia tutkimuksia ennen yleispätevän tutkimuksen 

toteuttamista.  

 

Yleinen ajattelu viittaa siihen, että kun koneet korvaavat ihmiset, tulevaisuuden 

työn tekeminen on entistä haastavampaa ja tekeminen rajoittuu pienemmälle osal-

le väestöstä. Ylipäätään voidaan todeta, että tutkimuksia toteutetaan enemmän 

robottien yhteiskunnallisesta vaikutuksen näkökulmasta kuin organisatorisesti. On 

tärkeää ymmärtää niiden näkökulma, jotka jo työskentelevät robottien kanssa 

pankkialalla. Ståhlen et al. (2006) mukaan aineettoman pääoman tärkeys organi-

saation pääomista on tutkittu olevan oleellisinta organisaation pidemmän aikavälin 

selviytymisen kannalta. Lisäksi erityisesti inhimillisen pääoman on analysoitu ole-

van yksi tärkeimmistä aineettoman oman osa-alueista tällä hetkellä pankkialalla 
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(Shih et al. 2010; Hardeep & Purnima 2016). Robotit ja ihmistyöntekijät, jotka 

omistavat inhimillisen pääoman, asetetaan vastakkain useissa medioissa. Tämän 

takia tässä tutkimuksessa ajatellaan niiden olevan vahvasti yhteistyössä keske-

nään sosiomateriaalisen lähestymistavan mukaisesti ja halutaan ymmärtää niitä 

dynaamisena ilmiönä. Nämä edellä esitetyt näkökulmat ovat taustalla seuraavaksi 

esitettyihin tutkimuskysymyksiin. 

 

Päätutkimuskysymys: 

 

Mikä on inhimillisen pääoman merkitys robotin käytössä pankkialalla? 

 

Alatutkimuskysymykset: 

 

Mitkä ovat inhimillisen pääoman osa-alueet pankkisektorilla? 

 

Miksi inhimillisen pääoman osa-alueet ovat tärkeä huomioida robotin käytössä? 

 

Miten inhimillinen pääoma vaikuttaa robotin käyttöön tulevaisuudessa? 

 

Cascio ja Montealegre (2016) esittivät perustellusti jatkotutkimuskysymyksiä tule-

vaisuuden teknologista tutkimusta varten. He esittivät, että useista näkökulmista 

tutkimusaukkoja koko ajan läsnä olevan teknologian tutkimukseen, johon robotit 

kuuluvat. Kaikki tutkimusaukot on esitelty liitteessä 1. Nykyisin organisaatioissa on 

yhä enemmän jatkuvasti läsnä olevaa teknologiaa erilaisten teknologisten sovel-

luksien kautta. Koska Cascion & Montealegren (2016) tutkimusaukot ovat laajoja, 

niitä oli syytä rajata ja esittää yksittäisiä yhteenliittymiä tässä tutkimuksessa esite-

tyille tutkimuskysymyksille. Tässä tutkimuksessa läsnä olevalla teknologialla tar-

koitetaan robotin käyttöä pankkisektorilla. Tarkemmin määriteltynä selvitetään in-

himillisen pääoman merkitystä, johon tutkimusaukko numero 2 osittain viittaa tie-

don hyödyntämisen näkökulmasta. Lisäksi tutkimuksessani määritellään robotin 

loppukäyttäjän olevan päätöksentekijä. Toisaalta tässä tutkimuksessa etsitään 

vastausta inhimillisen pääoman merkitykseen robotin käytössä, jolloin otetaan kan-
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taa myös osittain taulukon 4. kysymykseen hyödynnettävyydestä ilman teknologi-

asta suoraan johdettua linkkiä organisaation suorituskykyyn. 

 

Richter et al. (2018) määrittelivät digitaalisen työelämädesignin, jossa tutkitaan 

työelämän ja digitaalisten apuvälineiden yhteensovittamista luonnollisessa kon-

tekstissa. He keskittyivät asettamaan eri tieteenaloja yhdistävälle tutkimukselle tu-

levaisuuden tutkimussuuntauksia. He tunnistivat kolme suuntausta, joista tässä 

tutkimuksessa analysoidaan digitaalisen tuen vastaanottamista työpaikalla. Yhtenä 

yksittäisistä tutkimussuuntaukseen liittyvistä tutkimuskysymyksistä he esittivät, mi-

ten työntekijät voivat olla päteviä muuttuviin ja haastaviin tehtäviin työelämässä. 

(Richter et al. 2018) Tähän Richter et al. (2018) esittämään tutkimuskysymykseen 

vastataan tämän tutkimuksen viimeisessä luvussa. Tässä tutkimuksessa tutkitaan 

robotteja ja inhimillistä pääomaa aidossa pankkialan kontekstissa, jonka takia tä-

mä tutkimus voidaan nähdä digitaalisen työelämä design-tutkimuksena ja se voi 

vastata yllä olevaan tutkimuskysymykseen. 

 

Edellä esitettyihin tutkimusaukkoihin ja -kysymyksiin analysoidaan vastauksia kir-

jallisuudesta sekä laadullisella tutkimusmenetelmällä tutkimuksen metodologises-

sa osuudessa. Metodologinen aineisto kerätään teemahaastattelulla ja analysoi-

daan abduktiivisen analyysiin kautta. Tarkemmin tämän tutkimuksen tutkimusky-

symyksiin vastaamisen strategiaa on esitelty liitteessä 3 käytännönläheisestä nä-

kökulmasta. 

 

1.3 Tutkimuksen käsitteet ja tutkimuksen rakenne 

 

Tässä luvussa avataan tutkimuksen kannalta oleellisimmat teoreettiset käsitteet ja 

tutkimuksen rakenne. Käsitteet liittyvät tutkimuskysymyksiin, tutkimusstrategisiin 

valintoihin ja niiden taustoihin sekä tutkimuksen näkökulmasta valittuun tärkeään 

kirjallisuuteen. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu yllä olevien käsittei-

den ympärille lukuihin kaksi ja kolme, joista löytyy teorialähtöiset perusteet käsit-

teille.  
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Robotisaatio -termi kuvaa robotiikan ilmiötä. Robotilla tarkoitetaan tässä tutkimuk-

sessa palvelurobotin sovellusta. Robotti nähdään yhtenä sovelluksena tietoko-

neavusteisesta koko ajan läsnä olevasta teknologiasta. Jossain yhteyksissä robot-

tien käyttöönotto mainitaan laajemmin ajateltuna automatisaationa tai digitaalisina 

teknologiasovelluksina. Tarkemmin määriteltynä robotilla tarkoitetaan palveluro-

bottia, mutta tätä termiä ei erikseen käytetä, koska empiirisen osion robotti ei täytä 

oppivuuden määritelmää palvelurobotista. 

 

Inhimillinen pääoma on yksi aineettomista pääomista. Tässä tutkimuksessa inhi-

millinen pääoma nähdään yhtenä osana rakenne- ja suhdepääomaa. Se nähdään 

tärkeimpänä pääomana ja lähtökohtana edellä mainituille pääomille. Inhimillinen 

pääoma jakautuu kolmeen osa-alueeseen, tietoon, taitoon ja asenteeseen. 

 

Digitaalinen työelämädesing on tutkimussuuntaus, joka käsittää ihmisten koke-

muksien ja teknologian sovelluksien tutkimuksen valitussa kontekstissa. Tässä 

tutkimuksessa mielenkiintona ovat digitaalisina toimijoina robotit ja inhimillinen 

pääoma ihmisten näkökulmasta pankkialan kontekstissa. 

 

Sosiomaterialismin käsite kuvaa tutkimusstrategista valintaa, eli miten todellisuus 

kuvataan teknologian tutkimuksessa. Samalla käsite toimii samalla osittain perus-

teena tutkimuksen menetelmävalinnoille. Sosiomaterialismia luonnehditaan ilmiök-

si, jossa yhdistyy sosiaalisuus ja materia yhdeksi kokonaisuudeksi. Agentiaalinen 

realismi tarkastelee sosiaalista kanssakäymistä yhteydessä materiaan sulautu-

neena yhdistelmänä. (Leonardi 2013) Sosiomaterialismi on suuntaus, joka luo 

pohjan digitaalisen työelämädesignin käsitteelle. Digitaalisella työelämädesignilla 

tarkoitetaan työn tekemisen muokkaamista digitaalisten sovelluksien käyttöönotol-

la, johon robottien käyttöönotto lasketaan. 

 

Tämä tutkimus koostuu viidestä osasta, johdannosta, teoreettisesta viitekehykses-

tä, metodologiasta, tutkimustuloksista ja johtopäätöksistä. Tutkimuksen rakenne 

on kuvattu tarkemmin kuviossa 1. Johdanto muodostaa lukijalle kokonaiskäsityk-

sen tutkimuksenaihealueesta ja ymmärryksen, kuinka tutkimuksessa lähestytään 

tutkimuskohdetta. Johdanto esittelee tutkimusongelman sekä aihealueen tutki-



18 

 

 

musaukot ja rajaukset tieteellisen kirjallisuuden pohjalta. Lisäksi johdannossa seli-

tetään tutkimuksen kannalta oleellisimmat käsitteet. Teoriaosuudessa rakennetaan 

viitekehys, jolla luodaan ymmärrystä lukijalle roboteista ja inhimillisen pääoman 

käsitteestä tutkimusongelman mukaisesti. Teorialuvussa luodaan tämän tutkimuk-

sen ongelman ratkaisemiseksi teoreettinen viitekehys, jossa robotisaatio ja inhimil-

linen pääoma yhdistyvät. 

 

 

Kuvio 1. Tutkimuksen rakenne 

 

Metodologia osuudessa käsitellään tutkimusstrategisia valintoja ja tutkimuksessa 

käytettävää tutkimusmenetelmää, jonka kautta osaan tutkimuskysymyksistä on 

saatu vastauksia. Metodologiaosiossa käydään läpi myös tutkimusprosessin kulku: 

kuvaillaan tutkimusaineisto, avataan aineiston analyysimenetelmää ja arvioidaan 

tutkimuksen luotettavuus. Tutkimustulokset -osiossa kuvaillaan analyysin perus-
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teella saadut tulokset tutkimusmateriaalista nostettujen analyysiyksiköiden kanssa 

ja sen lisäksi käydään läpi teoreettiset yhteenliittymät nykyiseen kirjallisuuteen. 

 

Viimeisessä johtopäätökset -luvussa analysoidaan tutkimustuloksista saadut vas-

taukset suhteessa kirjallisuuteen, esitetään johtopäätökset ja vastaus tutkimus-

aukkoihin. Tämän jälkeen esitetään tutkimuksen rajoitukset ja pohditaan tulosten 

käytännönarvoa haastatteluista saatujen suositusten kautta. Viimeisenä lukuna 

esitetään tutkimuksen varrelta heränneitä jatkotutkimustarpeita.   
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2 ROBOTIN KÄYTTÖ JA INHIMILLINEN PÄÄOMA  

PANKKISEKTORILLA 

 

Tässä luvussa käsitellään tutkimuksen näkökulmasta oleellisia käsitteitä ja kirjalli-

suuslähteitä teknologiasta ja robotisaatiosta pankkialan kontekstissa. Ensimmäi-

sessä luvussa 2.1 käydään läpi robotiikan nykytilaa ja sen erilaisia käyttötarkoituk-

sia niin nykyhetkessä kuin tulevaisuudessa. Luvussa 2.2 analysoidaan kirjallisuu-

den kautta aineettomia organisaation pääomia keskittyen tarkemmin inhimillisestä 

pääomaan. Viimeisessä luvussa 2.3 kuvataan, kuinka robotisaation ja inhimillisen 

pääoman käsitteet yhdistyvät tässä tutkimuksessa kokonaisuudeksi. 

 

2.1 Robotiikan lähtökohdat, käyttö ja tulevaisuus 

 

Robotiikan käyttämiseen liittyy monia erilaisia käsitteitä, joita avataan seuraavassa 

luvussa tarkemmin. Robotteja otetaan jatkuvasti kiihtyvällä tahdilla käyttöön pank-

kisektorilla kuin muillakin toimialoilla, mitä käsitellään 2.1.2 luvussa. Robotiikan tu-

levaisuus on laaja-alainen kokonaisuus, johon on erilaisia näkemyksiä ja tutkimuk-

sia, joita tarkastellaan 2.1.3 luvussa.  

 

2.1.1 Robotiikan moninaiset käsitteet 

 

Robotit eivät enää ole vain tehtaissa, vaan ne ovat asteittain levinneet muille elä-

män osa-alueille. Ne aiheuttavat monenlaisia haasteita paitsi teknilliselle tutkimuk-

selle, mutta myös humanistisille tieteille, koska ne herättävät mielenkiintoisia mo-

raalisia ongelmia ja näkökulmia, joihin ei ole ennen otettu kantaa (Sun et al. 2016). 

Robotien kehityskulku on lähtenyt teollisuusroboteista kohti palvelurobotteja, johon 

tämän tutkimuksen robotti kuuluu. Palvelurobotti on robotti, joka suorittaa hyödylli-

siä tehtäviä ihmisille tai laitteille pois lukien teolliset sovellukset ISO-standardin 

mukaan (Haidegger 2013). Palvelurobotti on mekanismi, joka voidaan ohjelmoida 

vähintään yhdellä tavalla toiminaan itsenäisesti ja suorittamaan halutut tehtävät 

(Huang et al. 2003).   
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Kuvio 2. Teollisuusrobotin ja palvelurobotin erot (mukaillen Haidegger 2013). 

 

Teollisuuden robottien nähdään olevan yksinkertaisempia ja vähemmän itsenäisiä 

kuin palvelurobottien (kuvio 2). Palvelurobotit jakavat tyypillisesti ihmisen toimin-

taympäristön ja käyttävät älykkyyttä tehtävien suorittamiseksi. Palvelurobotit tun-

nistettiin suureksi tutkimusalueeksi lähitulevaisuudessa. Nykyään myös teollisuus-

robotit ovat yhä monipuolisempia ja joustavampia, ja ne sietävät suurempaa 

kompleksisuutta. (Haidegger 2013) Palvelurobotti voidaan määritellä olevan va-

paasti ohjelmoitava mobiililaite, joka suorittaa palveluita joko osittain tai kokonaan 

automaattisesti. Palvelut ovat toimintoja, jotka eivät edistä tavaroiden suoraa teol-

lisuustuotantoa vaan palvelujen tarjoamista ihmisille. Palvelurobotissa olosuhteet 

poikkeavat teollisen robotiikan olosuhteista, koska ympäristöä voidaan vain har-

voin ennustaa. Tämä tarkoittaa sitä, että robottijärjestelmän on kyettävä reagoi-

maan joustavasti erilaisiin ympäristöihin, joissa palvelut tarjotaan. (Linturi & Kuitti-

nen 2016) Tämän tutkimuksen empiirisen osion robotti on hyvin yksinkertainen 

versio palvelurobotista. 

 

Teollisuus 4.0 on termi, jota sovelletaan nopeiden teollisten muunnosten suunnit-

telussa, valmistamisessa ja käyttöönotossa. 4.0-merkinnällä tarkoitetaan, että tä-

mä on maailman neljäs teollinen vallankumous. Esimerkiksi Japanissa luonnehdi-

taan jo tästä seuraavaa yhteiskuntaa 5.0 (Society 5.0). Yhteiskunta 5.0-visio tar-

koittaa yhteiskuntaa, jossa tuotteet ja palvelut voidaan tarjota ihmisten kulutuksen 

Teollisuusrobotit 

- Rajattu ympäristö 

- Automaattinen 
suoritus 

- Tarkat ohjeet 

Palvelurobotit 

- Autonomiset 
toimijat 

- Kommukaatio 

- Ymmärrys 

- Jäljittelee 
ihmisen toimintaa 
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mukaan reaaliajassa. (Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2017) Teollisuus 4.0 

on seuraava kolmesta aikaisemmasta teollisesta vallankumouksesta, jotka aiheut-

tivat kvanttihyppyjä tuottavuudessa ja ihmisten elämässä kaikkialla maailmassa. 

(Davies 2015). Tässä tutkimuksessa keskitytään robotisaatioon, mikä liittyy teolli-

suus 4.0 -käsitteeseen.   

 

 

 

Kuvio 3. Teollisuus 4.0 osa-alueet (Davies 2015). 

 

Kyberfyysiset järjestelmät kuuluvat teollisuus 4.0:n ja robotit ovat yksi järjestel-

mään kuuluvista osa-alueista (kuvio 3). Yleisesti kyberfyysistä toimintaympäristöä 

luonnehditaan monimutkaiseksi kokonaisuudeksi, joka koostuu ihmisen luomista 

digitaalisista verkoista sekä fyysisen maailman laitteista, järjestelmistä, tiedosta ja 

erilaisista toiminnoista. (Davies 2015) 

 

Koska muut kuvion 3 mukaiset osa-alueet ovat lähellä toisiaan ja osittain niissä 

käytetään samoja toimintoja tukevaa teknologiaa, on tarpeen esitellä ne. Informaa-

tio- ja viestintäteknologia tarkoittaa, että informaatio ja tuotannon vaiheet sähköis-

tyvät sekä organisaation että organisaation sidosryhmien kesken. Verkkoviestintä 

systeemeissä yhdistää ihmiset ja laitteet sekä valmistajat ja jakelijat yhdeksi koko-

naisuudeksi. Laajennettu todellisuus käyttää big dataa, simulointia ja muita älyk-

käitä välineitä apuna. Kiinnostuksen kohteena olevat kyberfyysiset järjestelmät 

hyödyntävät informaatio- ja viestintäteknologiaa monitoroinnissa ja kontrolloimi-

sessa. Älykkäät robotit sisältävät sensoreita, joilla pystyvät muokkaamaan oman 

toimintansa sopimaan olemassa olevan tuotteen tai palvelun rakentamiseen. Ro-

Informaatio- ja 
viestintäteknologia 

Kyberfyysiset 
järjestelmät 

Verkkoviestintä 
systeemeissä 

 Laajennettu todellisuus 

Teollisuus 4.0 
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botisaatio ja tekoäly liittyvät kaikkiin teollisuus 4.0 toimintoihin ja niitä on vaikea 

erottaa erilliseksi kokonaisuudeksi. (Davies 2015)  

 

Robotiikka on lähentymässä koko ajan tiedostavaa robottityöntekijää, kuten palve-

lurobotiikka yläkäsitteenä antaa ymmärtää. Kognitiivinen robotiikka liittyy robottien 

lisäksi tekoälyyn ja koneoppimiseen, joiden avulla mahdollistetaan älykkyys, oppi-

minen, päättely ja itsekriittinen toiminta. Kognitiivinen robotiikka ei ole enää sillä 

tasolla, että robotin kaikki toiminnot täytyisi toteuttaa erikseen. Kognitiivinen robo-

tiikka on saavuttanut tason, joka antaa mahdollisuuden ymmärtää ja toimia tehok-

kaasti kotitalous- ja teollisuusympäristössä, vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa 

ja mukauttaa toimintaansa yhä kasvavassa joukossa tilanteita. Yleisesti robottien 

odotetaan pystyvän ymmärtämään, yleistämään ja empaattisesti vastaamaan ih-

misen käyttäytymiseen. Tähän mennessä ymmärrys on saavutettu tunnistamalla ja 

koodaamalla, yleistämällä ja poistamalla korkeamman tason ymmärrystä alimmas-

ta tasosta. (Nalpantidis et al. 2015)  

 

Maximilián et al. (2013) mukaan robottien tietojenkeruujärjestelmä perustuu ha-

vainnoinnin ja olemassa olevien havaintojen uteliaisuuden käsitteeseen. Nämä 

edustavat nykyisen kognitiivisen järjestelmän alhaisempaa ja korkeampaa tasoa, 

joilla robotti voi oppia itsenäisesti uutta tietoa ympäröivästä maailmasta käyttämäl-

lä olemassa olevaa tietämystä hyödyksi tulkitsemalla ympäristöä. Lisäksi robotti 

kehittää tunteita kontekstista riippuvaisesti tulkitsemalla ja kopioimalla havaitut 

käyttäytymismallit uusista yhteyksistä. (Maximilián et al. 2013) Vaikka nykyiset ro-

bottijärjestelmät lähestyvät itsenäisesti toimivia järjestelmiä, ne ovat vielä kaukana 

ihmisen monipuolisuudesta ja sopeutumiskyvystä. (Nalpantidis et al. 2015)  

 

Kehittynyt robotti tarvitsee toimiakseen tekoälyä. Tekoälylle ei ole täsmällistä mää-

ritelmää, vaan se on kokoelma erilaisia teknologioita. Esimerkiksi Liikenne- ja vies-

tintäministeriön (2017) mukaan tekoälyllä tarkoitetaan itsenäisesti operoivaa enna-

kointi- ja päättelymenetelmää, jonka perustana ovat moniulotteiset ja epälineaari-

set todennäköisyyksiä hyödyntävät koneoppimistekniikat. Tässä tutkimuksessa te-

koäly tarkoittaa ohjelmistoja, laitteita ja järjestelmiä, jotka voivat oppia ja tehdä 

päätöksiä kuten ihmiset. Tekoälyn ohjelmisto voi toimia tehtävän ja tilanteen mu-
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kaisesti rationaalisesti. Tekoälyllä on kolme tunnistettavaa ominaisuutta: oppivuus, 

suorituskyvyn laaja-alaisuus ja autonomisuus. (Työ- ja elinkeinoministeriön julkai-

suja 2017) Oppivuudella tarkoitetaan järjestelmän itseoppivaa älykkyyttä, joka oli 

aikaisemmin vain ennalta ohjelmoitua. Oppivuus tarkoittaa kyvykkyyttä oppia, kos-

ka kaikkia tilanteita ei voida ennalta opettaa. Suorituskyvyn laaja-alaisuudella tar-

koitetaan sitä, kuinka laajasti ja tehokkaasti tekoäly on sovellettavissa eri alueille. 

Käytännössä tarkoitetaan kykyä suoriutua, mistä vaan tehtävästä ihmisen tasoi-

sesti. Kolmas tekoälyn ominaisuus on teknologian autonomisuus, jolla kuvataan 

ihmisestä riippumatonta ongelmanratkaisukykyä ja tasoa, kuinka paljon tekoälyä 

pitää opettaa ratkaisemaan ongelma itsenäisesti. Aikaisemmin ennalta määritelty 

ongelma on perustunut rajattuun aineistoon. (Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisu-

ja 2017) Purdy ja Daugherty (2016) mukaan tekoäly voidaan määritellä myös kol-

men lähtökohdan kautta. Ensimmäisenä on tunne, eli kuinka kone pystyy havait-

semaan maailmasta tietoa ja hyödyntämään sitä. Toiseksi tekoälyn pitää tiedon 

ymmärtämisen lisäksi analysoida ja ymmärtää tiedon konteksti. Viimeisimpänä te-

koälyn täytyy alkaa toimia tietojen perusteella, josta esimerkkinä on itseohjautuva 

auto. (Purdy & Daugherty 2016) 

 

Andersson ja Kaivo-oja (2016) määrittelevät robotisaation seitsemän robotin käyt-

tösovelluksen kautta, robottien kyky hoitaa yhä itsenäisesti tehtäviä, moderni robo-

tiikka, eri asioiden robotisoituminen, ihmisen robotisoituminen, robottien elinkei-

noalan synty, teollisuuden automaatiotason kasvu ja puolustusvoimien toimiala 

sekä turvallisuuspalvelut. Linturi ja Kuittinen (2016) kuvaavat robotteja automati-

saatiojärjestelmiksi, koska ne ovat osittain itsenäisiä, mutta niiden käynnistämi-

seen ja ylläpitoon tarvitaan yhteistyötä ihmisten kanssa. Tässä tutkimuksessa ro-

botti ymmärretään yksinkertaisena ja ennalta opetettuna järjestelmänä, joka toteut-

taa ihmisen käskyjä. Tutkimuksen robotilla on mahdollisuus oppia enemmän tule-

vaisuudessa itsenäisyyttä, kun sitä kehitetään eteenpäin. 

 

2.1.2 Robotin käytön tarkastelua 

 

Robotiikkaa nimitetään useissa tilanteissa sen käyttötarkoituksen mukaan, kuten 

palveluihin suunnattu palvelurobotiikka. Palvelurobotiikka luokitellaan robotin käyt-
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tötarkoituksen mukaan, kohdistuuko robotinpalvelu yritys vai kuluttaja-asiakkaisiin 

(Linturi & Kautturi 2016) Erityisesti palvelurobotit pystyvät tekemään monenlaisia 

tehtäviä, kuten auttamaan terveydenhuollossa ja henkilökohtaisissa tarpeissa 

(Habib 2012). Palvelurobottien jatkokehittäminen ja käyttöönotto edellyttää vahvaa 

standardointia, ei pelkästään laitteistojen ja käyttöliittymien kehittämisen, vaan 

myös turvallisuuden, vastuun ja laadun kannalta. Robotiikan tutkimus on standar-

doitava tulosten levittämisen helpottamiseksi. Robotiikan tutkimuksen on oltava 

selkeää, tarkkaa ja helppokäyttöistä. Kiireellisesti tarvitaan tiedon esitystapoja ro-

boteille ja ihmisille. (Haidegger 2013) 

 

Robotiikan ja tekoälyn yhteistyö on teknologisen kehityksen myötä sulautunut yh-

teen. Robotti ei ole enää fyysinen hahmo, joka toteuttaa ennalta ohjelmoituja käs-

kyjä. Tänä päivänä robotti voidaan kuvailla ohjelmistoksi, joka hyödyntää tekoälyä 

automatisoimalla tietopohjaisia asiantuntijatöitä. (Työ- ja elinkeinoministeriön jul-

kaisuja 2017) Tekoäly on nähty mahdollisuutena jo useita vuosikymmeniä, mutta 

vasta on viimeaikainen kehitys ja menestyksekkäät kokeilut näyttävät sen mahdol-

lisuudet. Tekoälyn nähdään muuttavan liikennettä, teollisuutta, terveydenhuoltoa ja 

työelämää seuraavien vuosina. (Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2017) Te-

koälyn käytön lisääntymistä edistävät erityisesti vapaan tiedon varastoinnin sekä 

laskentatehon lisääntyminen ja big datan kasvu. (Purdy & Daugherty 2016)  

 

Esimerkiksi Amazonin omistama Kiva-robotti on suunniteltu järjestämään suuria 

varastoja, hakemaan tilatut tavarat ja tuomaan tuotteet ihmisille, jotka paketoivat ti-

laukset asiakkaille. Varasto, jossa Kiva-robotit työskentelevät, pystyy käsittele-

mään jopa neljä kertaa niin paljon tilauksia kuin samanlainen varasto, jossa työn-

tekijät hakevat tilaukseen tarvittavat tavarat. Kiva-robotteja on suunniteltu ja ra-

kennettu toimimaan ihmisten kanssa ja ottamaan tehtäviä, joita ihmiset eivät halua 

tehdä tai eivät ole kovin hyviä niissä. Siitä huolimatta ne parantavat näiden jäljelle 

jääneiden työntekijöiden tuottavuutta. Tekoäly antaa roboteille enemmän ihmisen 

kaltaisia kykyjä ymmärtää ja ratkaista uusia ongelmia tulevaisuudessa. (Rotman 

2013) Skinnerin (2016) mukaan perinteisesti pankeissa uuden teknologian käyt-

töönotto on perusteltu ainoastaan kulujen vähentämistarkoituksella. Uuden tekno-

logian käyttöönotto ei välttämättä suoranaisesti laske kuluja vaan pikemmin lyhyel-
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lä aikavälillä nostaa kuluja. (Skinner 2016) Toisaalta taas pidemmällä aikavälillä 

teknologia tehostaa toimintaa, jonka kautta säästöt syntyvät, kuten Kiva-robotin 

kanssa on käynyt. 

 

Robotin hyödynnettävyyden kannalta työn automatisointi eroaa kahdella tavalla 

perinteisestä prosessien automatisaatiosta: kehittäjä, joka haluaa automatisoida 

työtehtävän, ei tarvitse ohjelmointitaitoa ohjelmoinnin tapahtuessa Microsoft Vision 

kaltaisilla järjestelmillä ja toisena robottien käyttöönotto ei häiritse taustalla olevia 

tietojärjestelmiä, koska järjestelmiin kirjautuminen vaatii samankaltaisen salasanan 

kuin normaaleilla työntekijöillä. (Lacity & Willcocks 2015) Robotit ovat helpommin 

muokattavissa eri tehtäviin tekoälyn ja teknologioiden soveltamisen myötä. Ne 

pystyvät suoriutumaan itsenäisemmin muuttuvista tilanteista ja sen takia robottien 

hyödyntämisen kynnys on madaltunut. (Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 

2017) Käytännössä robotti on ohjelmisto, joka voi tehdä esimerkiksi hallinnollista 

työtä siirtämällä dataa tietokannasta toiseen, kuten sähköpostista asiakkuuden 

hallintajärjestelmiin. Yksi robotti vastaa yhtä ohjelmistolisenssiä ja se pystyy teke-

mään jäsennellysti kahden tai viiden työntekijän työt tehtävästä riippuen. (Lacity & 

Willcocks 2015) Huomioitava on, että Kantin (2017) tekemässä tutkimuksessa ro-

botin käyttöönottoa ohjaa vahvasti ihmisen laatima budjetti ja panostus projektiin, 

jolloin myös tulos ja tahtotila ovat etukäteen suunniteltavissa. 

 

Työntekijöiden tietoisuus älyteknologian, tekoälyn, robottien ja algoritmien olemas-

saolosta ja niiden tulevaisuudesta työpaikalla aiheuttaa työhyvinvointiin muutoksia. 

Broughemin ja Haarin (2017) tutkimuksesta ilmeni vaikutussuhde siihen, mitä tie-

toisempia työntekijät olivat teknologioista ja niiden mahdollisista vaikutuksista työn 

määrään, sitä vähemmän he sitoutuivat työhön. Tutkijat havaitsivat lisäksi korre-

laation korkean liikevaihdon tavoitteluun, kyynisyyteen ja masennukseen kyseisten 

henkilöiden kohdalla. (Brougham & Haar 2017)  

 

Myclever (2016) toteutti kuluttajatutkimuksen siitä, miten hyvin kuluttajat ottivat te-

koälyä sisältävät chat-robotit eli chat botit vastaan. Myclever havaitsi, että kulutta-

jat olivat turhautuneita nykyisiin verkkopalveluihin ja olemassa olevia chat botteja 

voidaan parantaa huomattavasti. Kuluttajat kokivat turhautumista myös siitä, että 
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he eivät löytäneet vastauksia yksinkertaisiin kysymyksiin, eikä puhelinpalvelu ei rii-

tä pelastamaan jo menetettyä asiakaskokemusta. Asiakkaista 46 prosenttia käyt-

tää chat botteja nopeiden vastauksen saamiseksi ja ajasta tai paikasta riippumat-

toman palvelun saamiseksi. Chat botit ovat toiseksi suosituin tiedonhakukanava 

kasvokkain tapahtuvan tapaamisen jälkeen. Tutkimuksen mukaan suurin huoli liit-

tyi siihen, että 55 prosenttia asiakkaista lykkäisi ostopäätöstä, jos chat bot ei ym-

märtänyt täysin kysymystä. Näin ollen verkkopalveluiden kehittäjän vastuulle jäi 

vastuuksi kehittää älykkäitä, vuorovaikutukseen kykeneviä ja uuden sukupolven 

sisältäviä teknologioita, joilla pystytään luomaan uusi paradigma asiakaspalveluun. 

(Myclever 2016) 

 

Usaa-pankkikonserni otti käyttöön Alexa-chat botin, joka pystyy kommunikoimaan 

ja vastaamaan hyvin laajasti erilaisiin talouden hoitoon liittyviin kysymyksiin. Pilotti-

tutkimus osoitti, että ihmiset olivat halukkaita pyytämään Alexalta asioita, joita epä-

röisivät kysyä ihmiseltä. Tällaisia kysymyksiä olivat esimerkiksi, mitä tehdä, jos ei 

ole rahaa tai kuinka aloittaa säästäminen lapsen yliopistomaksuja varten. Keskei-

sin tutkimushavainto oli huomata, kuinka ihmiset luottivat digitaaliseen ohjelmaan 

siinäkin tapauksessa, jossa he eivät itse hallinneet taloudellista tilannettaan. 

(Crosman 2017) Toisaalta Payette (2018) toteutti tutkimuksen kanadalaisessa si-

joituspalveluita tarjoavassa pankissa, jossa käytettiin robottineuvojaa. Tutkimuk-

sessa ilmeni, että robottineuvojaa pidettiin häiritsevänä, eikä se uhannut perintei-

siä neuvonantajia. Kanadan markkinoilla käyttöönotettu robotti kuitenkin kannusti 

perinteisiä yrityksiä mukauttamaan liiketoimintamallejaan ja tarjoamaan parempia 

palveluja alhaisemmilla kustannuksilla kilpailua edistäen. (Payette 2018) 

 

Ruotsalainen SEB oli ensimmäinen pankki, joka alkoi käyttää kognitiivistä eli tie-

toista palvelurobottia suoraan ruotsinkieliseen asiakaspalveluun. Käytännössä en-

sin testattiin, kuinka IPsoft yrityksen Amelia -nimellä tunnettu robotti selviää sisäi-

sen tuen tehtävistä, jonka jälkeen kokeilu laajeni ulkoisiin asiakkaisiin. Jos Amelia 

ei osannut vastata asiakkaan kysymykseen, kysymys ohjattiin asiakaspalvelijalle. 

Amelia muistaa asiakaspalvelijan vastauksen ja oppii sitä kautta hyödyntämään tu-

leviin vaativiin kysymyksiin. Koska Amelia on osoittautunut toimivaksi robotiksi, 

SEB perusti sisäisen työryhmän miettimään, miten Ameliaa voidaan hyödyntää 
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muissa asiakaspalvelutehtävissä. (Flinders 2016) Toisaalta on muistettava robotin 

kehityksessä, että se vaatii usein alan nykyisten toimintatapojen kyseenalaistavaa 

lähestymistapaa ja lisäksi ylimääräistä sitoutumista, jotta asiakkaat saisivat etsi-

miänsä etuja. Näin esimerkiksi kävi Amazonin Kiva-robottia suunniteltaessa. 

(Mountz 2012) Robotin erilaisista käyttötarkoituksista voidaan päätellä, että on hy-

vin erilaisia tilanteita, mihin robotit sopivat. Näin ollen tämän tutkimuksen konteksti 

vaikuttaa merkittävästi, kuinka robottia voidaan tulevaisuudessa hyödyntää. 

 

2.1.3 Robotiikan käyttö tulevaisuudessa pankkisektorilla 

 

On ennustettu, että tulevaisuudessa työelämä ja työn tekeminen muuttuvat, mikä 

tulee vaikuttamaan myös pankkialaan. Palveluroboteille odotetaan lisäparannuk-

sia, kuten vuorovaikutusta, turvallisuutta, adaptiivisuutta ja oppimista. Palveluro-

bottien keräämä tieto on avaintekijä siihen, että lisätään merkittävästi robottien au-

tonomian astetta tulevina vuosina. (Sun et al. 2016) Frank et al. (2017) ennustivat, 

että työttömyysluvut vuoteen 2025 mennessä ovat suunnilleen mitä ne ovat tänä 

päivänä, mutta se on muuttunut, mitä me teemme ja miten me teemme työn. Tutki-

ja arvioivat G7-maiden työvoiman muuttuvan kolmella eri tavalla: 12 prosenttia 

olemassa olevista työpaikoista on vaarassa kadota automaatiolle, 75 prosenttia 

olemassa olevista työpaikoista työn tekeminen muuttuu ja tehostuu ja 13 prosen-

tissa uusia työpaikkoja syntyy automatisaation ja robotisaation myötä. (Frank et al. 

2017) 

 

Wilsonin et al. (2017) toteuttama tutkimus osoitti, mitä älykkäämpiä roboteista tu-

lee, sitä enemmän syntyy työtehtäviä, jotka liittyvät robottien kanssa työskentelyyn 

ja tekoälyyn. Nämä työt eivät vaadi paljon teknisiä taitoja. Accenturen toimitusjoh-

taja Schwanhausser oli samaa mieltä siitä, että tämä ei tarkoita sitä, että ihmis-

elementti poistetaan pankkitoiminnasta vaan se sijoitetaan älykkäämmin. Siirtymi-

nen automaatioon täydentää ihmiselementtiä. Kun kuluttajalla on taloudellisia ky-

symyksiä, robotiikka voi tarjota ennakoivia tietoja. Robotiikka edustaa vuorovaiku-

tusta, jota ei olisi tapahtunut muulla tavoin. Schwanhausser sanoi, että rahoitus-

palveluissa on jo siirrytty käyttämään robotiikkaa niin, ettei paluuta vanhaan toi-

mintamalliin enää ole. (Yurcan 2017) 
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Teknologiset, demografiset ja taloudelliset tekijät muuttavat teollisuudenaloja ja lii-

ketoimintamalleja. Nämä muuttavat työnantajien tarpeita ja lyhentävät työntekijöi-

den nykyisten osaamisalueiden olemassaoloa. Robottien korvaavat työtehtävät 

vapauttavat työntekijät uusiin tehtäviin ja nopeasti muuttuvan ydinosaamisen yllä-

pitämiseen. (Global Challenge Insight Report 2016) McKinsey & Company (2018) 

ehdottaa pankeille tulevaisuuden varalta kuutta eri toimenpidettä arvon säilyttämi-

seksi robottien kautta automatisoituvassa maailmassa. Ensimmäiset kaksi toimen-

pidettä liittyvät ekosysteemin laajentamiseen, kuinka luodaan toimintaa kolmessa 

tasossa perinteisten pankkitoimintojen ympärille ja toisena, kuinka voidaan tehdä 

yhteistyötä eri yrityksien kanssa tarjoten lisäarvoa tuottavia palveluita helposti. 

Kolmantena on luoda elämänmittaisia asiakaskokemuksia asiakkaille kaikissa ti-

lanteissa. Neljäntenä pankeille kertynyttä dataa pitää osata hyödyntää kaupallisiin 

tarkoituksiin. Viides on tarjota pankin omia prosesseja ja tuotteiden ylläpitotoimin-

taa ulkopuolisille toimijoille. Viimeisenä suosituksena pankeille on toimia digitaali-

suuden hyödyntäjänä uusilla toimialoilla, koska pankit ovat monessa tilanteessa 

edelläkävijöitä digitalisaatiossa. (McKinsey & Company 2018) 

 

Linturi ja Kuittinen (2016) tunnistivat 11 erilaista suuntausta, miten robotisaatio 

muokkaa työn suorittamista. Näitä ovat tehokas hajautus, itseorganisoitavuus, pai-

kallinen variaatio, tasa-arvoistuminen eri näkökulmista, laadullisuuteen keskittymi-

nen, työn merkityksellisyys, uuden työn tekemisen muodot, kotimarkkinavetoisuus, 

ihmisläheinen toiminta, tarvelähtöisyys ja verkostotalous. Esimerkiksi robotisoitu 

tuotantolinja voi tehdä joukon erilaisia tuotteita paikallisesti vähentäen varastointi-

kuluja ja tehostaen tuotantoa maantieteestä riippumatta. Robotti voi lukea verkosta 

ohjeet ja tehdä sitä kautta uuden tuotteen, kun sitä tarvitaan. Tulevaisuudessa an-

siotyön osuus suhteessa kotitaloustyöhön voi vähetä hyvinvoinnin siitä kärsimättä, 

koska ansiotyö on perustunut erikoistumiseen ja vaihdantaan, jota robotit korvaa-

vat. Robotisaatio parantaa ihmisen mahdollisuuksia tuottaa itse itselleen tavaroita 

ja palveluita. (Linturi ja Kuittinen 2016) Myös Sousa ja Wilks (2018) näkevät, että 

robottien kehitys vähentää työvoimakustannuksia, antaa joustavuutta ja nopeam-

pia palveluaikoja kuluttajille ja vähentää työn vaarallisuutta. 
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Kuvio 4. Neljä kehityssuuntaa robotisaation kehityksessä (mukaillen Andersson & 

Kaivo-oja 2016) 

 

Kuviossa 4 on esitetty neljä erilaista skenaariota robotisaation kehityksen osalta. 

Robotteja voidaan kehittää työntekijöiden näkökulmasta joko ihmisen korvaaviksi 

tai ihmisen työskentelyä täydentäväksi apuvälineiksi. Tämän lisäksi robotisaation 

voidaan ajatella koskettavan yksittäistä työntekijää tai ihmisryhmää. (Andersson & 

Kaivo-oja 2016) Nykyään koneet on suunniteltu toimimaan ihmisten rinnalla tai tii-

viissä yhteistyössä ihmisten kanssa ja niitä kehitetään auttamaan päivittäistä työtä 

tai automatisoimaan tiettyjä työn osa-alueita. (Davenport & Kirby 2015).  

 

Jos ajatellaan teknologisessa muutoksessa varmaa epäonnistumisen strategiaa, 

kannattaa tehdä yrityksen omaa olemassaoloa puolustava ja itsenäinen strategia, 

rajoittaa kasvua, alentaa palkkoja ja antaa näin kilpailijoiden mahdollistaa toimin-

nan varastamisen. Jotta näin ei pääse käymään, täytyy tekniseen muutokseen 

valmistautua huolella. Päättäjät ovat jo tietoisia tarpeesta rakentaa kehittyneempiä 

digitaalisia ympäristöjä. McKinsey Companyllä (2017) ehdotetaan viittä keskeistä 

strategiaa, joita kannattaa noudattaa helpottaakseen työvoiman siirtymisen uusiin 

työtehtäviin kuviossa 5 ja digitaalisen etumatkan ylläpitämiseksi valtioiden ja yritys-

Robottiryhmät 
korvaavat 

ihmisryhmiä 

Robottiryhmät 
täydentävät 

ihmisiä 

Robotti korvaa 
yksittäisen ihmisen 

tehtävän 

Robotti täydentää 
ihmisen 

suoritettavaa 
tehtävää 
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ten osalta. Muutoksessa tärkeitä teemoja ovat avoimuus, yksityisyys ja turvalli-

suus, jotka sisältyvät alla olevaan näkökulmiin. (McKinsey Company 2017) 

 

 

 

 

Kuvio 5. Tulevaisuuden toimenpiteet ja tahtotilat teknologisessa muutoksessa 

(mukaillen McKinsey Company 2017).  

 

Ensimmäinen kohta tarkoittaa kuviossa 5 digitaalisen toiminnan etumatkan pitämi-

seen tarvittavaa tekoälyn ja robotisaation ymmärtämistä, koska se tuo mukanaan 

lisää tuottavuuden kasvua. Varsinkin pienten organisaatioiden ja pienien avoimien 

talouksien on kyettävä tähän, että kilpailukyky säilyisi. Kaksi tärkeintä tätä tukevaa 

toimea ovat investoinnit infrastruktuuriin ja rajoitteiden esimerkiksi sääntelyn tai by-

rokratian purkaminen ja sopeutuminen olemassa olevaan maailmaan. Toiseksi on 

tärkeää paikallisten teknologiaratkaisujen tukeminen, joka tarkoittaa käytännössä 

julkisen tekoälykeskuksen rakentamista esimerkiksi yrityksille, paikallisen kokeilu-

kulttuurin ja lahjakkaiden ihmisten rohkaisua ja yhteistyötä eri yhteiskunnallisten 

toimijoiden kanssa. (McKinsey Company 2017) 

 

• Jatkuva työ digitaalisen johtajuuden 
ylläpitämiseksi 1 

• Paikallisen tekoälyn, automaation ja 
robotisaation tukeminen 2 

• Jatkuva koulutus 3 
• Työntekijöiden työtehtävissä siirtymisen 

tukeminen 4 

•Globaalin toimintaympäristön luominen 5 



32 

 

 

Kolmas tulevaisuuden toimenpide on jatkuva työntekijöiden koulutus uusia työteh-

täviä varten perustaitojen uudistamisella, etukäteen kouluttamalla, sähköisten kou-

lutusmenetelmien lisäämisellä ja elinikäistä oppimista korostamalla. Neljäntenä on 

tärkeää tukea työntekijöiden siirtymistä uusiin tehtäviin niin yritys kuin valtiotasolla 

ja valmistautumista työtuntien vähenemiseen. Viimeisenä on teknologisen ekosys-

teemin luominen ja tukeminen. Tärkeää on luoda globaalitasolla yhteistyötä mui-

den edelläkävijöiden kanssa. Kirjoittajien mukaan kaikki edellä esitetyt kohdat ovat 

äärimmäisen tärkeitä valtioille, teollisuudelle ja laajoille yhteisöille. (McKinsey 

Company 2017) Wilson et al. (2017) luokittelevat uusien työpaikkojen olevan 

opastajat, selvittäjät ja ylläpitäjät. Opastajat auttavat robottia ymmärtämään pa-

remmin ihmisten välistä empatiaa ja vuorovaikutusta. Selvittäjät auttavat ymmär-

tämään teknologian käytännön välistä rajaa ja viimeisenä ylläpitäjät, jotka varmis-

tavat robottien toimiessa, että toiminta on halutunlaista ja eettiset sekä moraaliset 

standardit täyttävää. (Wilson et al. 2017) 
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2.2 Inhimillinen pääoma  

 

Tässä käsitellään inhimillistä pääomaa eri näkökulmista. Ensin tarkastellaan käsit-

teen teoreettista taustaa, jonka jälkeen syvennytään inhimillisen pääoman eri osa-

alueisiin 

 

2.2.1 Inhimillinen pääoma osana aineetonta pääomaa 

 

Organisaatioiden tuotteet ovat muuttuneet yhä enemmän aineettomiksi, joka tar-

koittaa, että yrityksen tuottavuus ei ole enää sidottu koneisiin ja tuotantoproses-

seihin. Menestymiseen tarvitaan aineetonta pääomaa, johon oleellisena osana 

kuuluu tieto ja tiedon jalostaminen. (Ståhle & Wilenius 2006) Cenciarelli et al. 

(2018) mukaan aineettoman pääoman määrä kertoo yrityksen vakavaraisuudesta 

tulevaisuudessa, joka havainnollistaa inhimillisen pääoman merkityksellisyyden 

osana aineetonta pääomaa. Yritys, joka haluaa rakentaa pysyvää kilpailuetua, ei 

jätä aineetonta pääomaa sattuman varaan, vaan johtaa sitä tietoisin ja aktiivisin 

menetelmin. (Ståhle & Wilenius 2006) 

 

Aineeton pääoma on kirjallisuudessa monitahoinen ja näkemyksellinen käsite ja si-

tä voidaan kutsua esimerkiksi tietopääomaksi. Aineeton pääoma yrityksessä voi-

daan määritellä yrityksen taidolla luoda aktiivisesti tulevaisuutta, uudistumiskyvyllä 

ja olemassa olevalla innovaatio-osaamisella (Ståhle & Wilenius 2006).  Esimerkik-

si Shih (2008) teki tutkimuksen aineettoman pääoman neljästä ulottuvuudesta ra-

hoituspalveluiden parissa. Nämä neljä ulottuvuutta ovat inhimillinen pääoma, inno-

vaatiopääoma esimerkiksi koulutus ja kehittäminen, virtauspääoma esimerkiksi IT-

järjestelmä ja asiakaspääoma. Päätelmä on, että rahoitusalan asiakaspääoma 

riippuu työntekijöiden koulutuksesta ja tuotekehityksestä. (Shih 2008) Toisena 

esimerkkinä aineettoman pääoman luokittelusta ja mittaamisesta Chung-Jenin et 

al. (2014) toteuttama tutkimus aineettomista pääomista. He luokittelivat aineetto-

man pääoman inhimilliseen, organisatoriseen ja asiakkuus pääomaan sekä ottivat 

huomioon uusien tuotteiden luomistehokkuuden. Tästä näkökulmasta tarkasteltu-

na inhimillinen ja organisaatio pääoma tuottivat parempaa tuotekehitystä, kun kes-

kityttiin ensin parantamaan asiakaspääoman laatua. (Chung-Jen 2014) 
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Tässä tutkimuksessa keskitytään inhimilliseen pääomaan, joka kattaa perinteisen 

määritelmän mukaan organisaation työntekijöiden osaamisen, ammattitaidon ja 

kyvyt. Muut aineettomat pääoman osa-alueet ovat rakenne- ja suhdepääoma. Ra-

kennepääoma pitää sisällään organisaation järjestelmät, prosessit ja käytänteet, 

kun taas suhdepääoma koostuu asiakas- ja sidosryhmäsuhteista. (Ståhle & Wile-

nius 2006) Tässä vaiheessa tutkimusta on tarkennettava, että aineettoman pää-

oman käsitteiden sisältö vaihtelee riippuen esittäjästä. 

 

 

Kuvio 6. Aineettoman pääoman osa-alueet ja rajaus tässä tutkimuksessa (mukail-

len Lönnqvist et al. 2005 teoksessa Nieminen 2014) 

 

Kuviossa 6 tarkennetaan aineettoman pääoman osa-alueiden suhteita ja eroavai-

suuksia. Inhimilliseen pääomaan luokitellaan kuuluvaksi yrityksen työntekijöiden 

omistama koulutus, osaaminen ja asenne. Organisaation suhdepääoman nähdään 

olevan suhdeverkosto erilaisiin sidosryhmiin, joita esimerkiksi ovat asiakassuhteet 

ja sopimukset. Suhdepääoma on helpommin hallittavaa ja se voidaan ominaisuuk-

siensa ansiosta helpommin myydä toiselle organisaatiolle. (Lönnqvist et al. 2005 

teoksessa Nieminen 2014) Huomioitava on, että organisaatioiden inhimillisen pää-

oman hyödynnettävyys on sidoksissa sosiaaliseen pääomaan. Näin ollen organi-

saation pyrkimys vaikuttaa palkkaamiseen, koulutukseen, työn suunnitteluun ja 

Inhimillinen 
pääoma 

Suhdepääoma 

Rakennepääoma 
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muuhun henkilöstöhallinnon toimintaan työntekijöidensä toiminnallisten tai erityis-

ten teknologisten taitojen ja asiantuntemuksen ylläpitämiseen ei riitä. Näiden lisäk-

si pitää luoda mahdollisuuksia työntekijöille verkostoitumiseen, yhteistyöhön ja tie-

don jakamiseen. (Subramaniam & Youndt 2005) Rakennepääoma sisältää organi-

saation rakenteeseen, kulttuuriin ja tietojärjestelmästruktuuriin liittyviä ominaisuuk-

sia. Se, mikä erottaa tämän inhimillisestä pääomasta, rakennepääoma on työnteki-

jöiden luomaa organisaatioon. Koska rakennepääoma on osittain määriteltävissä, 

sitä on helpompi hallita, mutta sen muuttaminen vie silloinkin useita vuosia. (Lönn-

qvist et al. 2005 teoksessa Nieminen 2014) 

 

Aineettoman tietopääoman osa-alueet ovat dynaamisia, muuttuvia ja häilyviä. 

(Ståhle et al. 2006) Shih et al. (2010) tutkivat sitä, mitä sujuvammat tiedonjakovä-

lineet työntekijöiden välillä on, sitä korkeampi on pankkien inhimillinen pääoma. 

Tällä on positiivinen vaikutus asiakas- ja rakennepääomaan. Schiuman ja Lerron 

(2008) havaitsivat myös, että aineettomien pääomien hallinnoinnin tärkein lähtö-

kohta on tiedon siirron mahdollistaminen. Yrityksen tulee poistaa sisäisen tiedon 

siirtymisen esteet, koska näin toimimalla se estää tiedon liikkumisen ulkopuolisille 

toimijoille. (Argote & Ingram 2000) Shih et al. (2010) mukaan inhimillisellä pääo-

malla on merkittävä vaikutus rakenteellisen pääoman ja suhdepääoman kasvuun 

ja inhimillisen pääoman voidaan katsoa olevan lähtökohta muille aineettomille 

pääomille. Tässä tutkimuksessa keskitytään inhimilliseen pääomaan ja muut ai-

neettoman pääoman osa-alueet rajataan pois. Tämän takia on tärkeää ymmärtää 

luokittelun ja rajauksen tuoma haaste kirjallisuudesta. 

 

2.2.2 Inhimillisen pääoman osa-alueet pankkisektorilla 

 

Inhimillisellä pääomalla tarkoitetaan sitä, minkälaista arvoa työntekijät tuovat orga-

nisaation arvoprosesseihin. Inhimillinen pääoma käsittää ammatillisen osaamisen, 

työntekijöiden motivaation ja johtajuuden. (Halim 2010) Kavida ja Sivakumar 

(2009) koostivat inhimillisen pääoman työntekijöiden taitojen, kykyjen, kokemuk-

sen, koulutuksen ja asenteen summana, johon vaikuttaa sekä yksityis- että työ-

elämä. Subramaniamiamin ja Yountin (2005) mukaan inhimillinen pääoma koostuu 

työntekijöiden tiedoista, taidoista ja kokemuksista. Inhimillinen pääoma auttaa or-
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ganisaation johtoa säilyttämään organisaation kilpailukyvykkyyden ja arvon. Lönn-

qvistin et al. (2009) tutkimuksessa esitettiin, että tietojohtamisen inhimillisen pää-

oman mittaamiseen suunniteltujen työkalujen hyödyntäminen auttaa organisaation 

johtajia. Johtajat pyrkivät ohjaamaan organisaatiotaan jatkuvasti muuttuvassa toi-

mintaympäristössä tiedon ja kilpailukyvyn ominaisuuksien osalta. (Lönnqvistin et 

al. 2009)  

 

Samanlainen näkemys oli Axtle-Ortizilla (2013), joka tutki aineettoman pääoman 

arvonluontia. Tutkija pääsi lopputulokseen, että aineettomista pääomista inhimilli-

nen pääoma on nykyisin erityisen arvokas organisaatioille, koska sen luontaisten 

ominaisuuksien ansiosta se tuo entistä suurempaa taloudellista arvoa lyhyellä, 

keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Luontaiset ominaisuudet ovat arvon säilyminen 

käytettäessä ja monissa toiminnoissa samanaikaisesti. Siksi on erityisen tärkeää, 

että johtajat, jotka tuottavat ja hallinnoivat organisaatioiden arvoa, ovat tietoisia 

näistä resursseista ja niiden tärkeydestä. Ainut mahdollinen tapa hallita aineetto-

mia hyödykkeitä, on tuntea niiden koostumus ja vaikutussuhteet sekä tunnistaa 

niiden arvo organisaatiossa. (Axtle-Ortiz 2013) Myös Harishankar (2019) tuli joh-

topäätökseen, että pankeissa tarvitaan suurempia investointeja aineettomiin pää-

omiin, jotta voidaan parantaa pankkien tehokkuutta ja arvojen luomista. Investoin-

teja tarvitaan varsinkin siihen, että saadaan kerättyä inhimillistä pääomaa tulevien 

vuosien käyttöön (Harishankar 2019). 

 

Tässä tutkimuksessa nähdään inhimillisen pääoman olevan vaikuttavin pääoma 

organisaation kilpailuedun ja arvon luomiselle, jotka mahdollistavat aineettoman 

pääoman kasvun. Edellä käydyt inhimillisen pääoman määrittelytavat ovat esi-

merkkejä monista erilaisista näkemyksistä. Shih et al. (2010) analysoivat, että ai-

empien tutkimusten perusteella finanssialalla oleellisimmat inhimillisen pääoman 

osa-alueet ovat taidot, tiedot ja asenne. Hardeep ja Purnima (2016) ottivat näiden 

kolmen lisäksi mukaan vielä kaksi inhimillisen pääoman ulottuvuutta, luovuuden ja 

esimiesten toteuttaman rekrytoinnin, kun he toteuttivat tutkimusta inhimillisestä 

pääomasta Intian pankkisektorilla. Hardeepin ja Purniman (2016) tutkimus erotti 

henkilöstön ja esimiesten asenteen, koska esimiesten näkemys rekrytoinnissa vai-

kuttaa siihen, minkälaista asennetta organisaatioon palkataan. Koska tämä tutki-



37 

 

 

mus toteutetaan pääosin henkilöstölle, asenne ajatellaan yhdeksi kokonaisuudeksi 

ilman erottelua eri organisaatiotasoihin. Myöskään luovuutta ole erikseen eroteltu, 

vaan sen määritellään olevan osa asennetta. Toisin sanoen tässä tutkimuksessa 

tukeudutaan Shih et al. (2010) toteuttamaan laajempaa tutkimukseen yleisesti 

pankkisektorista ja siinä tunnistettuihin inhimillisen pääoman osa-alueisiin. 

 

Kuvio 7. Inhimillisen pääoman osa-alueet pankkisektorilla 

 

Koska edellinen Shih et al. (2010) tutkimus on tarkastellut inhimillistä pääomaa fi-

nanssisektorilla, myös tässä tutkimuksessa päätettiin tarkastella inhimillistä pää-

omaa yllä mainittujen osa-alueiden kautta kuvion 7 osoittamalla tavalla. Inhimilli-

nen pääoma voidaan jaotella myös muilla tavoilla, mutta nämä tulkinnat jätettiin 

tarkoituksellisesti tutkimuksen ulkopuolelle. Seuraavaksi käsitellään tutkimuksen 

kannalta oleellisia inhimillisen pääoman osa-alueita ja samalla vastataan tarkem-

min tutkimuskysymykseen, mitkä ovat inhimillinen pääoman osa-alueet pankkisek-

torilla. Tämä käsitteiden perusteellinen ymmärtäminen on tärkeää, sillä niitä käyte-

tään pohjana tutkimuksen empiirisessä osiossa. 

 

Tieto 

 

Tiedon vaikuttavuus riippuu ympäröivästä organisaatiosta, koska ilman tiedon tul-

kintaa ja käsittelyä se ei johda mihinkään (Ståhle & Wilenius 2006). Tässä tutki-

Tiedot Taidot Asenne 
Inhimmillinen 
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muksessa ollaan kiinnostuneita tiedon syntymisen luonteesta ja kiertokulusta or-

ganisaatio- ja yksilötasolla. Kirjallisuudessa tieto jaetaan usein kahdeksi eri tyypik-

si: eksplisiittiseksi ja hiljaiseksi tiedoksi. Eksplisiittinen tieto voidaan ilmaista sanoil-

la tai numeroilla. Eksplisiittinen eli näkyvä tieto voidaan jakaa henkilöiden välillä 

kirjallisesti tai muilla erilaisilla systemaattisilla tavoilla. Näkyvän tiedon vastakohta 

on hiljainen tieto, joka ei ole helposti huomattavaa tai kuvailtavaa. Hiljainen tieto 

ilmenee heikosti henkilöiden kokemuksissa ja toiminnassa, mutta sitä on vaikeaa 

kuvailla sanoilla. (Nonaka & Konno 1998) Nonakan ja Takeuchin (1995) kehittämä 

tunnettu SECI-malli kuvastaa tiedon luomista ja siirtymistä neljän eri vaiheen, so-

sialisaation, ulkoistamisen, yhdistämisen ja sisäistämisen kautta (kuvio 8). SECI-

malli havainnollistaa jatkuvaa tiedon luonnin prosessia, jossa eksplisiittinen ja hil-

jainen tieto muuttuvat uudeksi tiedoksi (Nonaka & Konno 1998). 

 

 

 

Kuvio 8. SECI-malli (mukaillen Nonaka & Takeuchi 1995; Nonaka et al. 2000). 

 

Kuviossa 8 sosialisaatiossa hiljainen tieto siirtyy henkilöltä toiselle dialogin kautta, 

mutta tiedon jakamisen onnistumiseen tarvitaan yhdessä tekemistä ja aikaa (No-

naka et al. 2000).  Hiljaisen tiedon käsitteleminen ja työstäminen on haastavaa so-

sialisaation ja sisäistämisen vaiheissa. Syynä tähän on tiedon tunnistamisen on-
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gelma, koska tieto on niin piilevää. (Järvinen et al. 2002) Tiedon ulkoistaminen tar-

koittaa, että tieto tehdään hyödynnettäväksi muille ja se on ymmärrettävässä 

muodossa. Yhdistämisessä tieto siirtyy vielä systemaattisempaan muotoon. Esi-

merkiksi raporttien sekä tietotekniikan välillä siirretty tieto muunnetaan tarkoiksi 

ohjeiksi. Mallin jatkuvuutta kuvastaa, että tieto muuttuu ymmärtämisen ja tekemi-

sen kautta takaisin hiljaiseksi tiedoksi. (Nonaka & Takeuchi 1995; Nonaka et al. 

2000).  

 

Nonaka ja Konno (1998) ymmärsivät SECI-mallin kehittämisen jälkeen, että tiedon 

leviäminen tarvitsee tiedon siirtoon sopivan tilan. Käytännössä esimerkiksi kolle-

goiden välinen tiedon siirto vaatii yhteisen kontekstin eli ba:n. Ba teorian keskeisin 

arvo on ymmärryksen lisääminen siitä, että erilaisia ympäristöjä tarvitaan tiedon 

siirtymisen tarpeisiin. Nonaka et al. (2000) jatkoivat tiedon luomisen kehittämistä 

luoden SECI-mallista, ba:sta ja erilaisista tietovarannoista tiedon luonnin prosessin 

organisaatiotason käyttöön. Heidän lähtökohtana oli kuvailla organisaation tietoon 

perustuvat prosessit, mutta samalla he kuvailivat, kuinka tieto syntyy organisaation 

jäsenten ja ympäristön välillä. Huomiona tunnettuun SECI-malliin Muthuveloo et al. 

(2017) esittivät, että SECI-mallin neljästä ulottuvuudesta esiintyi vain kaksi ulottu-

vuutta malesialaisille yrityksille toteutetussa tutkimuksessa: sosiaalisaation ja si-

säistämisen vaiheet. Tästä huolimatta tunnistetut vaiheet vaikuttivat merkittävästi 

organisaation suorituskykyyn. Kaikissa konteksteissa tiedon luonnin vaiheet eivät 

toteudu ja yritys voi silti tuottaa arvoa. (Muthuveloo et al. 2017) 

 

Ylipäätänsä uuden tiedon luonnin kyky on elintärkeä pankkialalla. Yritysten tulee 

määritellä omat mekanismit tietämyksen luomiseksi parantaakseen kykyään tiedon 

luomisessa. Pankkien tiedon jalostamisen tulisi keskittyä tiedon vaihtoon ja jaka-

miseen ja on sen takia suositeltavaa, että pankkien tavanomaiset lähestymistavat 

aivoriihi ja työpajat korvattaisiin enemmän tiimilähtöisellä tavalla toimia. Pankkialan 

johtajien tulisi tunnistaa tapoja luoda syvällistä sisältöä ja kehittää tiedon luonnin 

alustaa kokonaisvaltaisesti erilaisten etujen luomiseksi ja yrityksen kilpailukyvyn li-

säämiseksi. Organisaatiot on määritelty alustoiksi, jotka voivat luoda tietoa ja kerä-

tä inhimillistä pääomaa aineellisen pääoman sijasta. (Shih et al. 2010) Samaan 

lopputulokseen Crook et al. (2011) tulivat toteutetussa meta-analyysissä 66:en in-
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himillisen pääomaa ja yrityksen suorituskykyä käsittelevän tutkimuksen läpikäymi-

sestä; johtajien tulee investoida toimenpiteisiin, jotka lisäävät ja säilyttävät organi-

saatiokohtaista inhimillistä pääomaa ja tiedon siirtoa.  

 

Tänä päivänä ei enää riitä hiljaisen tiedon muuttaminen näkyväksi vaan olemassa 

olevaa tietoa tulee kyseenalaistaa. Tämän takia Garrick ja Chan (2017) olivat sitä 

mieltä, että tarvitsemme enemmän ammattilaisia, jotka ovat yhteiskunnallisesti 

vastuullisia, itsenäisiä henkilöitä, kyynikkoja ja lobbaajia omilla aloillaan (Garrick & 

Chan 2017; Pesqueux 2005). Ehdotusta voidaan soveltaa työpaikkoihin, vaikka 

refleksiivisyyden saavuttaminen on yhä monimutkaisempaa nousevan globaalin 

autoritaarisuuden aikakautena. Julkisesti puhuminen ei ole koskaan ollut näin 

helppoa ja joissakin tilanteissa se on jopa vaarallista. Siksi nykypäivän osaajien 

haasteet ovat suuremmat kuin koskaan – ei riitä enää olemassa olevan tiedon si-

säistäminen, vaan täytyy tunnistaa oikeanlainen tieto ja soveltaa sekä kyseen-

alaistaa tarkasti olemassa olevaan kontekstiin. (Garrick & Chan 2017)  

 

Taidot  

 

Taidoilla tarkoitetaan opittuja tai luonnollisia kykyjä, joita tarvitaan työn suorittami-

seen ja usein siitä puhutaankin laajemmin ymmärretyn käsitteen osaamisen syno-

nyymina. Osaaminen voidaan nähdä olevan seurausta työpaikoilla tapahtuvasta 

henkilöstön kehittämisestä ja yleisestä tyytyväisyydestä työpaikkaa kohtaan (Shih 

et al 2010). Toisen näkemyksen mukaan osaaminen kehittyy yrityksessä osallis-

tumisen ja osallisuuden kautta. (Ståhle & Wilenius 2006) Substanssiosaamista voi 

kartuttaa virheistä oppimalla, jos saadaan ylläpidettyä positiivinen ilmapiiri oppimi-

seen (Qingyan et al. 2018). Organisaatioissa on yhä tärkeämpää pyrkiä sekä luo-

maan että hankkimaan innovaatioihin liittyvää osaamista. Tällaisia taitoja hanki-

taan rekrytoimalla luovan potentiaalin osaajia, luomalla johtamisprosessit tunnis-

tamaan potentiaalisuuden, synnyttämällä ideointikulttuurin ja etsimällä jatkuvasti 

parhaita käytäntöjä markkinoiden seuraamiseen. (Ståhle & Wilenius 2006) 

 

Yrityksien keskittyessä perinteisen muodollisen pätevyyden ja tutkinnon kautta 

saatujen taitojen palkkaamiseen, se saattaa olla haitallista, koska suurin osa tut-
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kinnosta saaduista taidoista ja tiedosta muuttuu sekä vanhenee muutamassa vuo-

dessa (Global Challenge Insight Report 2016).  Van der Sluis (2007) on tarkastel-

lut osaamisen kehittämisen näkökulmia ja sitä, että kenen vastuulla osaamisen 

kehittäminen on. Nykyisen näkemyksen mukaan vastuu osaamisen kehittämisestä 

on siirtynyt työntekijöille itselleen. (Van der Sluis 2007) Toisaalta voidaan nähdä, 

että ihmisten osaaminen on seurausta heidän kehittämisestä ja yleisestä tyytyväi-

syydestä työpaikkaan (Shih et al. 2010). 

 

 

 

 

Kuvio 9. Ydinosaamisalueet työelämässä 2020 jälkeen (mukaillen Global Challen-

ge Insight Report 2016). 

 

Kuviossa 9 esitetään taidot ja kyvyt, joita on tunnistettu tarvittavan 2020-luvun työ-

elämässä. Huomioitava on se, että tänä päivänä näitä taitoja ei vielä tunnisteta 

samalla tavalla tarpeellisiksi. Yllä olevat ydinosaamisalueet ovat seuraavan vuosi-

kymmenen alussa tärkeimpiä osa-alueita suurimmassa osassa eri teollisuuden 

aloilla ja yli kolmanneksessa kaikissa työnkuvissa. Erityisesti sijoitustoiminnassa ja 

finanssisektorilla on havaittavissa suurin taitojen hajaantuminen nykyisistä osaa-

misalueista. (Global Challenge Insight Report 2016). 2030-luvulla tarvitaan ylei-
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sesti enemmän osaamista sosiaalisiin ja teknisiin taitoihin sekä monimutkaisten 

ongelmien ratkaisemiseen (McKinsey & Company 2017). On kuitenkin tärkeää ko-

rostaa, että osaamisen kehittämisessä ei tule keskittyä vain teknologisten taitojen 

kehittämiseen, vaan ennen kaikkea kriittiseen osaamiseen niiden ympärillä. Ståh-

len ja Wileniuksen (2006) mukaan 2025-luvulla tarvitaan myös pehmeiksi luokitel-

tuja taitoja mukaan yhteisöllisyystaitoa ja joustavuutta. Seuraavat taidot erottuvat 

tulevaisuudessa: kriittinen ajattelu ja ongelmanratkaisu, yhteistyö verkostoissa ja 

vaikutusvaltainen johtaminen, ketteryys ja sopeutumiskyky, aloitekyky ja yrittäjyys, 

tehokas suullinen ja kirjallinen viestintä sekä uteliaisuus ja mielikuvituksen käyttö. 

(Sousa & Wilks 2018)  

 

Asenne 

 

Tiedot ja taidot vanhenevat nopeammalla tahdilla kuin aikaisemmin. Tämän takia 

työelämässä on alettu korostaa asenteen merkitystä. (Huhtala 2017) Olson ja 

Zanna (1993) totesivat, että asenne on psykologinen taipumus, jolla ilmaistaan ko-

konaisuutta joko hyväksi tai vähemmän hyväksi. Asenteeseen liittyvä empiirinen 

vakaus todettiin tärkeäksi työn teon asenteeksi, kun taas negatiivinen emotionaali-

nen vakaus liitettiin työn stressiin ja rasitukseen (Lebreton et al. 2004). Vakola et 

al. (2004) osoittivat, että tunnollisuus liittyy positiiviseksi nähtyyn asenteeseen, 

koska se kuvaa ihmisiä, joilla on itsekuria, kykyä ottaa vastuuta, kunnianhimoa ja 

osaamista. 

 

Frese et al. (1996) totesivat, että nykyaikaiset työnantajat tarvitsevat työntekijöitä, 

jotka ylittävät kapeat tehtävävaatimukset ja toimivat oma-aloitteisesti. Oma-

aloitteisuus on asenteeseen liitännäinen ominaisuus. Käytännössä oma-

aloitteisuus tarkoittaa, että yksilö toimii ilman johdon erillistä pyyntöä työnantajan 

hyväksi havaitsemansa ongelmakohdan eteen (Frese et al. 1997; Fay & Frese 

2001). Myös Shih et al. (2010) nostivat oma-aloitteisuuden yhdeksi tärkeäksi asen-

teen positiiviseksi ominaisuudeksi. Oma-aloitteinen asenne koostuu neljästä eri 

näkökulmasta. Ensinnäkin oma-aloitteinen henkilö on sellainen, jolla on itsekuria, 

vastuuta ja kunnianhimoa eli hän on tunnollinen. Toisena on jatkuvan oppimisen 

ylläpitäminen. Kolmantena on oma-aloitteinen käyttäytyminen, jossa henkilö ottaa 
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aktiivisen ja itsenäisen toimintatavan työtään kohtaan. Viimeisenä on emotionaali-

nen vakaus, koska se määrittää kyvyn kestää stressiä työssä. Yllä olevien määri-

telmien mukaan asenne vaikuttaa henkilön toimintaan affektiivisten tai emotionaa-

listen kokemusten kautta ja selittää sitä, miten ihmiset ajattelevat ja tuntevat työs-

tään. (Shih et al. 2010)  

 

Yrittäjämäinen asenne työntekijöiden keskuudessa sekä oppimisen lisääminen 

ovat tärkeitä välineitä tiedon uudistamisessa. Nämä kaksi ominaisuudet ovat rat-

kaisevan tärkeitä innovatiivisuuden lisäämisessä korkean teknologian yrityksissä 

(Buenechea-Elberdin et al. 2017). De Jongin ja Den Hartogubin (2010) tutkimus 

erotteli työntekijän luovuuden ja organisaatiotasoisen innovatiivisuuden, kun aikai-

semmin luovuutta oli tarkasteltu enemmän yksilöllisenä ominaisuutena. Amabilen 

(1998) näkemys työntekijöiden luovuudesta pohjautuu sisäiseen motivaatioon, 

koska hän näki motivaation ja luovuuden välillä vahvan korrelaation. Työntekijät 

ovat luovimmillaan työn motivoidessaan heitä haastavuudella, mielekkyydellä ja 

onnistumisilla.  Huomioitava on, että sisäistä motivaatiota ja sen kautta syntyvää 

luovuutta ei edistä paineisiin perustuva pakottava motivointi. (Amabile 1998)  

 

Yhteiskunnan asenteet vaikuttavat yksilön asenteeseen, mutta yksilö voi myös itse 

vaikuttaa asenteeseensa. Henkilön valinnoista on kiinni, miten hän vaalii innostuk-

sen kohteita, miten hän on yhteydessä muihin ihmisiin ja miten avoimena hän on 

uudelle tiedolle. Hän määrittää suunnan, miten hän kokee ympäröivän todellisuu-

den tulevaisuudessa. (Ståhle & Wilenius 2006) Millerin et al. (2012) tutkimuksessa 

löytyi viitteitä siihen, että henkilön luontaista tahdonvoimaa voidaan lyhytaikaisesti 

muuttaa - aikaisemmin vallitsevana käsityksenä oli, että siihen ei voi ulkoisesti vai-

kuttaa. Muñoz-Pascual ja Galenden (2017) mukaan työntekijöille on tarjottava oi-

keanlainen toimintaympäristö, jotta osaamisen jakamista ja itsensä motivointia ta-

pahtuu. Tämä onnistuu ottamalla työntekijät mukaan kyseenalaistamaan toiminto-

ja. Siksi tieto- ja motivaatiojohtamisen käytänteet, joihin asenne kuuluu, ovat tapo-

ja ottaa käyttöön uudenlaista asennetta ja tämän kautta saaden tulokseksi uusia 

ideoita ja luovuutta. (Muñoz-Pascual & Galenden 2017)  
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Luottamus organisaation ja sen tulevaisuuteen vaikuttaa henkilön asenteeseen. 

Luottamuksen rakentuminen voidaan nähdä kaksi vaiheisena prosessina. Ensim-

mäisessä vaiheessa luottamuksen rakentaja tarjoaa luottamuksen etsijälle palve-

lusta. Tämän jälkeen luottamuksen etsijä harkitsee, minkälainen riski luottamus-

suhteessa on. Epäluottamus syntyy tilanteessa, jossa luottamussuhdetta ei synny. 

(Bachmann 2001) Tätä ennen Rousseau et al. (1998) oli analysoinut luottamuksen 

olevan psykologinen tila, jonka Nieminen nosti esiin (2014) tutkimuksessaan. Psy-

kologinen tila tarkoittaa, että henkilö luottaa tulevaisuuteen ja organisaation aiko-

muksiin. Positiiviset odotukset ja sitä kautta syntynyt luottamus tulevaisuutta koh-

taan on asettanut työntekijän haavoittuvaiseen asemaan. (Rousseau et al. 1998 

teoksessa Nieminen 2014) Toisaalta taas muutosjohtajuutta käsittelevän tutkimuk-

sen mukaan luottamusta on pidettävä moniulotteisena rakenteena. Sekä vaikutus-

perustainen että kognitioon perustuva luottamus välittävät transformaatiojohtajuu-

den vaikutusta työntekijöihin eri tavoilla. Välillisissä työntekijäsuhteissa vaikutuspe-

rusteinen luottamus näyttää parantavan luottamusta, kun taas kognitioon perustu-

va luottamus näyttää toimivan riskejä vähentävänä mekanismina epävarmuutta si-

sältävissä tilanteissa. (Yue & Syed 2014) 

 

Yksi asenteen voimakkuuteen vaikuttavista tekijöistä on yksilön subjektiivinen ko-

kemus kohteen merkityksellisyydestä (Howe & Krosnick 2017). Ihmiset haluavat 

löytää vahvistuksen heidän olemassa olevalle asenteelle. Asenteeseen sopivaa ja 

haluttua informaatiota etsitään, kunnes olemassa oleva käsitys vahvistuu entises-

tään. Tätä kutsutaan vahvistusvinoumaksi, jonka voi välttää keskittymällä tiedon 

lähteeseen ja tiedon etsinnän tarkoitukseen. (Riabacke & Riabacke 2015) Asen-

teen muutos riippuu siitä, mihin informaatiokomponentteihin, rakenteeseen tai 

funktioihin asenne pohjautuu. Asennetta ei voi muuttaa, mikäli se kohdistuu tunne-

komponentteihin ja sitä yritetään muuttaa tietokomponenttien avulla. Tässä tilan-

teessa tunnekomponentteja ei voi syrjäyttää. (Maio & Haddock 2010)  

 

2.3 Yhteenveto teoreettisesta viitekehyksestä 

 

Tässä luvussa on tarkoitus kuvata teoreettista viitekehystä suhteessa päätutki-

musongelmaan, mikä on inhimillisen pääoman merkitys robotin käytössä pank-

https://wilma.finna.fi/lut/Primo/Search?lookfor=Zhu%2C+Yue&type=Author
https://wilma.finna.fi/lut/Primo/Search?lookfor=Akhtar%2C+Syed&type=Author
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kialalla. Robotiikan ja inhimillisen pääoman ilmiöiden erillisen tarkastelun jälkeen 

on perusteltua tehdä yhteenveto teoreettisesta viitekehyksestä sekä kuvata käsit-

teiden yhteenliittymistä.  

 

 

Kuvio 10. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

 

Teoreettinen viitekehys koostuu kolmesta isommasta kokonaisuudesta. Ensim-

mäinen on robotin käyttöön liittyvät käsitteet, toinen inhimillinen pääoma ja kolmas 

valittu konteksti. Robotin käyttöön liittyviä käsitteitä ja ilmiöitä on tarkennettu kuvi-

oon 10, koska halutaan selkeyttää tutkimuksen kannalta tärkeitä käsitteitä ja yh-

teenliittymiä. Inhimillisen pääoman osa-alueet luovat tälle tutkimukselle pohjan 

empiiristä tutkimusta varten. Teknologian tutkimukselle on olennaista valita tutki-

muskonteksti, jonka takia se on määritelty pankkialaksi. Pankkialaan liittyviä tutki-

muksia niin robottien käytöstä kuin inhimillisestä pääomasta on käsitelty niiden 
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osana. Nämä kaikki valitut tutkimukset ja näkökulmat luovat pohjan teoreettiselle 

ymmärrykselle siitä, mikä on inhimillisen pääoman merkitys robotin käytössä 

pankkialalla. 

 

Tämä tutkimus asemoidaan digitaalinen työelämädesignin tutkimussuuntauksen 

tieteelliselle kentälle. Digitaalinen työelämädesing näkee vahvasti tarpeelliseksi 

tutkimuskohteeksi ihmistenkokemukset teknologiasta ja digitaaliset teknologiat jat-

kuvasti muuttuvassa kontekstissa. Sen yhtenä tavoitteena on ymmärtää sekä ny-

kytilanteesta se, miten nykyiset työkäytännöt muutetaan toimiviksi digitaalisiksi 

työkäytännöiksi tulevaisuudessa että tulevaisuuden osalta se, miten syvällinen tie-

to saadaan muutettua toimiviksi teknologioiksi. (Richter et al. 2018) Richter et al. 

(2018) totesivat myös, että käsitteenä digitaalinen työelämädesign on ketterä, 

osallistava ja monitieteinen prosessi. Se asettaa ihmisten työkäytännöt ja konteks-

tin keskiöön, kun tutkitaan digitaalisten teknologioiden mahdollisuuksia (Richter et 

al. 2018). Kuten digitaalisessa työelämädesignin tutkimuksessa myös tässä tutki-

muksessa lähestymistapa on myös monitieteinen, ihmisten empiirisistä kokemuk-

sista kiinnostunut tutkimusosuudessa ja kontekstilähtöinen. Robotit voidaan nähdä 

digitaalisina sovelluksina ja inhimillinen pääoma koostuu ihmisten kontekstilähtöi-

sistä kokemuksista. Tässä tutkimuksen näkökulmat on yhdistetty inhimilliseksi 

pääomaksi robotin käytössä pankkialalla, mutta on huomioitava, että kokonaisuu-

det nähdään kirjallisuudessa erillisinä käsitteinä, eikä niiden yhdistämisestä ole 

tutkimusta. Tämä tutkimus on ensimmäisiä käsitteiden yhteyksiä tarkasteleva tut-

kimus, jonka takia kokonaisuuksien yhdistämisperusteet saadaan tutkimustuloksis-

ta ja johtopäätöksistä. 

 

Digitaalinen työelämädesign on läheisesti yhteydessä sosiomaterian ja agentiaali-

sen realismin käsitteisiin. Digitaalinen työelämä design käsite tarjoaa mahdollisuu-

den ymmärtää käsillä olevaa ihmisten ja teknologian tutkimussuuntausta parem-

min. Sosiomaterian ja agentiaalisen realismin käsitteet kuvaavat sitä, miten todelli-

suus empiirisessä osiossa ymmärretään käytännön tasolla. Tämän takia ne käy-

dään läpi tarkemmin empiirisessä osiossa osana muita tutkimusstrategiasia valin-

toja, jotka on tehty tutkimusongelman ratkaisemiseksi.  Sosiomaterian ja agentiaa-

lisen realismin käsitteitä tarkastellaan seuraavassa luvussa. 
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3 MEDOTOLOGISET VALINNAT JA TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

Tässä luvussa kuvataan tutkimuksen empiiriseen osioon liittyvät valinnat. Ensim-

mäisessä luvussa kuvataan tutkimusstrategiset valinnat. Seuraavaksi tarkastellaan 

valittua tutkimusmetodia suhteessa tutkimusongelmaan. Kolmannessa luvussa 

kuvataan, kuinka tutkimuksen aineisto on hankittu ja miten tutkimus on käytännös-

sä toteutettu. Toiseksi viimeinen luku käsittelee tutkimuksen analyysissä tehtyjä 

valintoja ja viimeisenä tarkastellaan tutkimuksen luotettavuutta. 

 

3.1 Tutkimusstrategia 

 

Tässä luvussa kuvataan tutkimuksen periaatteellisia valintoja, joilla tutkimus on to-

teutettu. Teoreettiselle tutkimukselle on ominaista, että tutkimukseen liittyvät valin-

nat on perusteltu ja taustalla vaikuttavat suuntaukset esitelty. Kuviossa 11 on ku-

vattu tutkimusstrategiset valinnat ja käsitteet, joita tutkimus sisältää ja jotka ohjasi-

vat tämän tutkimuksen toteuttamista. 
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Kuvio 11. Tutkimusstrategiset valinnat ja käsitteet 

 

Tässä tutkimuksessa toteutetaan hermeneuttista tutkimusta, jossa keskeistä on 

tulkintojen tekeminen ja tutkimuskohteen syvällinen inhimillinen ymmärtäminen. 

(Jyväskylän yliopisto 2018) Tutkimus lähtee hermeneuttisesta teoriasta, jossa ää-

rimmäisen tärkeää on objektiivinen tiedon tulkinta (Tuomi & Sarajärvi 2018). Tar-

kemmin määriteltynä lähestymistavaksi on valittu sosiaalimateriaalinen lähestymis-

tapa, koska se on yleistynyt yhteiskuntatieteellisen teknologian tutkimuksissa ja 

sopi hyvin tutkimusongelmien ratkaisuun. Käytännössä se yhdistää verkkojen ja 

infrastruktuurien metaforat sovittelun ja mahdollistamisen kielellä.  

 

Orlikowski ja Scott (2009) esittivät, että ideat auttavat meitä selittämään ympäril-

lämme olevan maailman. Kun mennään metodologiseen olettamukseen, meidän 

pitää analysoida suhteita, jotka on valittu verkostoiksi ja kehittää analyysiämme 

käytäntöjen suhteen. Tutkijoiden mukaan edellinen on erityisen sopiva näkökulma, 

koska sosiomateriaali on osa jokapäiväistä organisaation elämää ikään kuin itses-
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täänselvyys. Työkäytännöt ovat luonteeltaan sosiomateriaaleja ja tarkoituksena on 

ymmärtää sosiaalisten kokoonpanojen uudelleen rakentumista. Vaikutukset orga-

nisaatioihin ovat erityisen tärkeitä, koska nämä käytännöt eivät vain avusta työtä, 

vaan ne organisoivat todellisuuden organisaatiossa. (Orlikowski & Scott 2009) So-

siomateriaalinen lähestymistapa sopi hyvin tähän tutkimukseen, koska mielenkiin-

tona oli tutkia inhimillistä pääomaa ja robotin merkitystä. Robotit erilaisina sovel-

luksina ovat olleet läsnä arjessamme, mutta hiljattain niiden uudet sovellukset ovat 

tulleet ja muokanneet sitä kautta toimia organisaatioissa kuin itsestään selvästi. 

Tätä on hyvä kyseenalaistaa tutkimuksen tutkimuskysymyksien kautta. 

 

Sosiomaterian käsite ei ole yksiselitteinen, koska on eri näkemyksiä, mikä on so-

siaalinen ja mikä materiaalinen. Toisaalta, jos monimutkaista asiaa yksinkertaiste-

taan, voidaan sosiomaterialismia luonnehtia ilmiöksi, jossa yhdistyy sosiaalinen ja 

materia. Agentiaalinen realismi tarkastelee sosiaalista kanssakäymistä yhteydessä 

materiaan, sulautuneena yhdistelmänä, kun taas kriittinen realismi tulkitsee sosi-

aalisen todellisuuden ja materian esiintyvän erillisinä ilmiöinä, joka muokkautuu 

sosiomateriaksi, kun ihmiset ja materia ovat vuorovaikutuksessa. (Leonardi 2013)  

 

Tässä tutkimuksessa sosiaalinen todellisuus ymmärretään agentiaalisen realismin 

kautta, eli että ihmiset ja robotit muodostavat yhdessä todellisuuden. Käytännössä 

agentiaalisen ja kriittisen realismin käsitteet erottaa se, miten käytäntö yhdistyy ar-

jessa todellisuudeksi. Orlikowskin ja Scottin (2009) mukaan edellä olevien käsittei-

den ero on tärkeää ymmärtää teknologiaa tutkittaessa, mutta sen ei tarvitse mää-

rätä tai rajata tutkimuksen ontologiaa. Toisaalta Kantin (2017) toteuttama robottien 

etnografinen tutkimus osoitti, että kyseessä ei ollut vain tekninen prosessin ana-

lyysi. Kokonaisvaltainen ymmärrys edellyttää myös sosioteknistä lähestymistapaa 

ilman erillistä erottelua, mikä myös puolsi tutkimusnäkökulman valintaa agentiaali-

seksi realismiksi. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kuvata ryhmän jäsenten tul-

kintoja ja käsityksiä ympäristöstään ja toiminnastaan yhdessä teknologian kanssa, 

jonka takia tutkimusmetodiksi valittiin laadullinen tutkimusmenetelmä, tarkemmin 

määriteltynä teemahaastattelu. 

 



50 

 

 

Yksilöiden, työyhteisön ja liiketoiminnan mallit muodostavat uniikin kokonaisuuden, 

jotka ovat sidoksissa valittuun kontekstiin. Tästä muodostuu olemukseltaan niin 

monimutkainen ilmiö, että vain tapaustutkimuksen avulla saadaan kasattua riittävä 

aineisto ja laadullisella tutkimusotteella päästään pureutumaan ilmiön syvällisiin 

merkityksiin. Se hakee kontekstisidonnaista tietoa ilmiöön liittyvän toiminnan dy-

namiikasta, prosesseista ja sisäisistä lainalaisuuksista. Tarkoituksena tutkimuksen 

tuloksilla on esittää sosiokulttuurista merkitystä ja siten perusteltua yleistettävyyttä 

tai siirrettävyyttä. (Jyväskylän yliopisto 2015). Tutkimuksessa analyysin luonne oli 

abduktiivinen, eli teoriaohjaava, mutta ei siihen tukeutuva (Tuomi & Sarajärvi 

2018). Vaikka analyysi määriteltiin teoriaohjaavaksi, tämän tutkimuksen aineisto 

analysoitiin ensin sisällönanalyysi menetelmällä ilman teoriasidonnaisuutta ja teo-

riat sidottiin viimeisessä vaiheessa koottuihin teemoihin. Tarkemmin perusteluita 

esitettiin yllä mainituille valinnoille seuraavissa luvuissa. 

 

3.2 Tutkimuksen laadullinen tutkimusmetodi teemahaastattelu 

 

Tutkimusongelmalle määritellään aina metodologinen ratkaisu tieteellisessä tutki-

muksessa. Ennen metodologisen ratkaisun valintaa, otetaan kantaa tutkimuksen 

ontologiaan, joka tarkoittaa näkemystä siitä, miten todellisuus ymmärretään ja 

minkälaisille olettamuksille näkemys perustetaan. Ontologia määrittää tutkimus-

kohteen subjektiivisuuden asteen. Ontologian lisäksi määritellään epistemologia, 

joka tarkoittaa tiedonhankinnan tapaa todellisuudesta. Tiedonhankintatavat erotel-

laan kvantitatiivisiin ja kvalitatiivisiin tutkimusmenetelmiin. (Harisalo 2009) Tässä 

tutkimuksessa tutkimuskysymykset ohjaavat metodologian valintaa. Aihe on vielä 

tuore ja sitä täytyy ymmärtää enemmän ennen numeraalisen analyysin toteutta-

mista. Tämän takia tutkimus on subjektiivinen, koska empiirisessä tutkimuksessa 

etsitään totuuksia haastateltavien ainutlaatuisista subjektiivisista kokemuksista. 

Subjektiivisien kokemuksien tutkimiseen sopii laadullinen tutkimusote, joka ohjaa 

tutkimusmetodin valintaa. 

 

Laadullisen tutkimus kuvaa ilmiöitä ja antaa niille tulkintoja. Laadullisella tutkimuk-

sella tarkoitetaan kvalitatiivista tutkimusta, joka ei tähtää aiheen generalisointiin 

vaan syvällisempään ymmärrykseen tutkimuskohteesta. (Hirsjärvi et al. 2008; 
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Tuomi 2007) Kvalitatiivisessa tutkimusotteessa tutkimuksen toteuttaminen ja tut-

kimusongelmaan tehdyt ratkaisut muokkautuvat tutkimuksen edetessä. Tutkija ha-

luaa ymmärtää tutkittavien näkemyksen tutkittavasta ilmiöstä, jolloin tutkimusote 

voidaan pitää avoimena. (Kiviniemi 2007)  

 

Laadullisen tutkimusmenetelmän valinta perustuu siihen, ettei kohdeyrityksessä tai 

ylipäätään kirjallisuudessa ole tutkimuksia inhimillisestä pääoman merkityksestä 

robotisaatiossa. Tämän vuoksi kvantitatiiviseen tutkimuksen rakentamiseen tarvit-

tavia tietoja ei saada kirjallisuudesta ja sellaisen aineiston luominen ei ole järkevää 

tässä vaiheessa. Ensin on ymmärrettävä tutkimuskohde, että pystytään hakemaan 

yleistyksiä. Casion ja Montealegre (2016) tutkimuksen mukaan teknologian tutki-

muksessa on hedelmällisintä käyttää rooliteoreettista tai kokemukseen pohjautu-

vaa menetelmää teknologian ja organisaation tutkimuksessa. Kvalitatiivinen tutki-

mus toteutetaan haastattelemalla robotin käyttöönoton jälkeen sekä tiimiläisiä että 

esimiestä, kuten Casion ja Montealegre (2016) suosittivat kokemuksen tutkimuk-

seen sopivaa menetelmää. Tässä keskitytään ymmärtämään tekniikan käytöstä 

saatuja kokemuksia inhimillisen pääoman kontekstiin sidottuna, joka myös ohjaa 

valitsemaan tutkimusmetodiksi laadullisen menetelmän. 

 

Teemahaastattelu, joka valittiin tutkimusmenetelmäksi, on yksi suosituimmista ta-

voista kerätä laadullista aineistoa tutkimuksiin. Teemahaastattelussa tutkija selvit-

tää valitusta haastateltavasta tutkimuksen kannalta oleelliset ja kiinnostavat asiat. 

Haastatteluun osallistuminen mahdollistaa haastateltavalle omien mielipiteiden ja 

kokemuksien kertomisen. (Eskola & Vastamäki 2001) Teemahaastattelu valikoitui 

menetelmäksi, koska halutaan ymmärtää robotisaatiota ilmiönä yhdessä inhimilli-

sen pääoman kanssa ja toisaalta tekniikan tutkimukseen sopii tutkimusmenetelmä, 

jossa saadaan syvällistä tietoa käyttökokemuksien kautta. 

 

Teemahaastattelu on puolistrukturoitu haastattelu tarkoittaen, että siinä on osa tut-

kimuskysymyksistä valikoitu etukäteen. Teemahaastattelu sopii käytettäväksi sel-

laisissa tilanteissa, joissa tutkimuskohteena on uniikit, intiimit ja heikosti tunnetut 

ilmiöt. Teemahaastattelussa on avoin muoto, mikä tarkoittaa, että kysymysten 

muoto tai esitysjärjestys vaihtelee. Haastattelijalla on etukäteen mietitty tukimate-
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riaali näyttämässä suuntaviivoja. (Eskola & Vastamäki 2001; Metsämuuronen 

2008) Tässä tutkimukseen valittiin teemahaastattelu, koska tutkimusaiheesta on 

vähän tietoa ja haluttiin ymmärtää syvällisesti inhimillisen pääoman ja robotin mer-

kitystä valitussa tutkimusympäristössä rajaamatta sitä liikaa tai väärällä tavalla. 

Kuvio 12 kertoo, minkälaisten teemojen kautta tutkimuskysymyksiin etsittiin vasta-

uksia. 

 

 

Kuvio 12. Tutkimuksen haastatteluteemojen rakentuminen 

 

Teemoja voi muokata tutkimukseen sopiviksi useilla eri tavoilla. Ensimmäiseksi 

voidaan hyödyntää intuitiota teemojen luomisessa. Toisena vaihtoehtona voidaan 

käyttää osittain tieteellisistä teorioista johdettuja teemoja yhdistelemällä teorioita 

tutkimukselle tarpeellisella tavalla. Kolmantena vaihtoehtona on koostaa teemat 

teoriasta, jolloin teoreettinen käsite muutetaan mitattavaan muotoon. Kaikkia näitä 

voidaan käyttää hyvässä teemahaastattelussa. (Eskola & Vastamäki 2001) Tässä 

tutkimuksessa kuvion 12 mukaiset teemat ovat johdettu osittain teorialähtöisesti ja 

osittain intuition avulla, kuten Eskola & Vastamäki (2001) ehdotti. Ensimmäisen 

teeman tarkoitus on kertoa, miten haastateltava näkee ja kokee työskentelyn robo-

tin kanssa ja minkälainen robotti tai robotit ovat. Tässä on hyödynnetty intuitiota. 
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hetkellä 

2. Tiedon 
merkitys robotin 

käytössä 

3. Taidon 
merkitys 

robotin kanssa 
työskentelyyn 

4. Asenteen 
vaikutus robotin 

käyttöön 

5. Robotin kanssa 
työskentely 

tulevaisuudessa 
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Teema 1-3 kertovat puolestaan kirjallisuudesta poimittujen inhimillisen pääoman 

osa-alueiden (tarkemmin luku 2.2.2) kautta, minkälaista on työskennellä robotin 

kanssa ja miten osa-alueet vaikuttavat työskentelyyn. Viimeisellä teemalla halu-

taan selvittää, minkälaisia odotuksia ja näkökulmia robottia käyttävillä henkilöillä 

on tulevaisuudesta ja miten ne näkevät edellä käytyjen teemojen merkityksellisyy-

den tulevaisuudessa. Tämäkin teema on johdettu osittain intuition avulla sekä ro-

botin käytöstä tulevaisuudessa pankkisektorilla (tarkemmin luku 2.1.3). 

 

3.3 Tutkimuksen aineisto ja aineiston keruu 

 

Laadullisessa tutkimusaineistossa on kuvattava, kuinka aineisto on hankittu, miten 

aineisto on kerätty ja mitä tutkimuksessa on otettu huomioon. (Tuomi & Sarajärvi 

2018) Laadullisen tutkimuksen tunnusomaisella tavalla tässä luvussa kuvataan 

tarkasti, mistä tutkimuksen materiaali on kerätty, minkälaisesta tutkimusaineistosta 

on kyse ja miten tutkimus suoritettu. 

 

Tutkimus toteutettiin Suomessa toimivassa pankkikonsernissa. Organisaatiossa 

on viime vuosina otettu käyttöön robotteja erilaisiin käyttötarkoituksiin. Tähän tut-

kimukseen valittiin 18 henkilön tiimi, joka käsittelee taloudellisissa ongelmissa ole-

vien asiakkaiden asioita. Robotti on otettu käyttöön syyskuussa 2017 kehityshank-

keen yhteydessä. Robotin tehtävä on siirtää dataa järjestelmästä toiseen auto-

maattisesti. Käytännössä ensimmäiseen järjestelmään kirjoitetaan toimenpiteet, 

mitä asiakkaan kanssa on tehty. Sen jälkeen painetaan toimintonäppäintä, jolloin 

robotti tietää aloittaa tiedon siirron. Robotti on tietokoneen sisällä, eikä sillä ole 

fyysistä olemusta. 

 

Haastattelukohteeksi valittiin kyseinen tiimi, koska tiimi halusi osallistua tutkimuk-

sen tekemiseen, sen tilanne sopi hyvin tutkimusongelmani ratkaisemiseksi ja sieltä 

oli mahdollista kerätä riittävästi materiaalia. Tutkimusympäristö sekä tutkimusma-

teriaalit sisältävät sellaista aineistoa, jonka halutaan jäävän salaiseksi ja sen takia 

kontekstia ei ole avattu tarkemmin. Toisaalta tutkimusongelman näkökulmasta täl-

lä ei ole merkitystä, vaikka tämän tarkempaa kuvausta ei ole saatavilla. Materiaali 

on osittain liiketoimintasalaisuuden alaista, koska pankkien kohdalla toimialamuu-
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tos digitalisaation osalta on kiivasta ja koko ajan tehdään erilaisia toimenpiteitä kil-

pailukyvyn säilyttämiseksi. 

 

Haastateltavat valitaan Tuomen ja Sarajärven (2002) mukaan kokemuksen perus-

teella tutkimuskohteesta. Tässä tutkimuksessa lähestyttiin ensin tiimin esimiestä ja 

kysyttiin mahdollisesta halukkuudesta osallistua tutkimukseen. Koska tämä onnis-

tui, tiimille kerrottiin, että on mahdollista osallistua tieteelliseen tutkimukseen robo-

tin käytöstä. Aihetta ei avattu tässä vaiheessa tarkemmin. Haastateltavat valittiin 

tiimistä käyttökokemuksen perusteella, koska kaikilla tiiminjäsenillä ei ollut koke-

musta robotin käytöstä. Valituilta kysyttiin halukkuudesta osallistua tutkimukseen 

ja pyydettiin lupa materiaalin käyttämiseen tässä tieteellisessä tutkimuksessa ja 

mahdollisissa jatkotutkimuksissa. Haastattelut käytiin kahden kesken ja kaikki 

haastattelut nauhoitettiin älypuhelimella laadukkaan litteroinnin mahdollistamisek-

si. 

 

Ennen haastattelun tekemistä tehtiin yksi testihaastattelu tutkimusympäristön ul-

kopuolella ja kysyttiin palautetta ja arvioitiin, voidaanko valituilla teemoilla saada 

vastauksia tutkimuskysymyksiin. Tässä vaihteessa osoittautui, että teemojen li-

säksi tarvitaan alustus tutkimusaiheesta ja ylipäätään tutkimuksen tarkoituksesta. 

Tämän takia luotiin liitteessä 2 esitetty materiaali, jolla kaikki haastattelut toteutet-

tiin. Kaikkien haastateltavien kanssa käytiin läpi, mikä on tutkimuksen tarkoitus, 

miksi haastatteluja tehdään, mitkä ovat tutkimuskysymykset ja mitä ylipäätään in-

himillinen pääoma tarkoittaa organisaatiossa. Tähän kului noin 10–15 minuuttia 

haastateltavasta riippuen ja tätä ei nauhoitettu. Tällaisella aloituksella haluttiin luo-

da peruskäsitys tutkimusaiheesta ja toisaalta mahdollistaa haastateltaville turvalli-

nen ja rento aloitus ennen teemoihin paneutumista. Haastattelijalla oli tukikysy-

myslista mukana haastatteluissa, mutta sitä ei erikseen näytetty haastateltaville. 

Tukikysymyslistaa ei käytetty kaikissa haastatteluissa, eikä se ohjannut haastatte-

luita. Haastattelut toteutettiin 26.10.-29.10.2018 aikavälillä. 
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Taulukko 1. Haastateltavat ja haastattelumateriaali 

 

Haastateltavan 

yksilöinti 

 Suhde  

robottiin 

ja käyttö-

aika 

Toteutus 

tapa 

Haastattelupäivä Haastattelun 

kesto 

Litteroitu 

materiaali 

Haastateltava 

1 

 Käyttäjä  

1 v 6 kk 

Kasvokkain Pe 26.10.2018 21 minuuttia 4, 5 sivua 

Haastateltava 

2 

 Käyttäjä  
4 kk 

Kasvokkain Pe 26.10.2018 24 minuuttia 2,5 sivua 

Haastateltava 

3 

 Käyttäjä  

3 kk 

Kasvokkain Pe 26.10.2018 21 minuuttia 2,5 sivua 

Haastateltava 

4 

 Käyttäjä 
1 v 6 kk 

Kasvokkain Pe 26.10.2018 19 minuuttia 3 sivua 

Haastateltava 

5 

 Käyttäjä  

1 v 6 kk 

Kasvokkain Pe 26.10.2018 19 minuuttia 3 sivua 

Haastateltava 

6 

 Robotin 

esimies 

1v 6kk 

Kasvokkain Pe 26.10.2018 32 minuuttia 3 sivua 

Haastateltava 

7 

 Toiminta 
vastaava 

6 kk 

Skype Ma 29.10.2018 29 minuuttia 3 sivua 

 

 

Taulukossa 1 on kuvattu tarkemmin haastateltavien asema suhteessa robottiin, 

robotin käyttöaika, tutkimuksen tiedon keruutapa, haastatteluajankohta, haastatte-

lun kesto ja litteroidun materiaalin määrä. Haastateltavista haluttiin erotella suhde 

robottiin, jotta lukija pystyy arvioimaan roolin mahdollisen vaikutuksen vastauk-

seen. Lisäksi haluttiin antaa tiedoksi, kuinka kauan haastateltava on ollut robotin 

työkaveri tai käyttänyt robottia. Litteroitavaa materiaalia oli yhteensä 2,75 tuntia, 

21 sivua ja 8756 sanaa. Haastattelut litteroitiin 6.11–8.11.2018. Litteroinnista jätet-

tiin pois tutkimusaiheen osalta muutama epäoleellinen alkukeskustelu sekä karsit-

tiin äänteitä ”hmm, niin, totaa..” Tunnistettavuuden ja toisaalta tutkimusongelman 

näkökulmasta ne eivät olleet tarpeellisia. 

 

Orlikowski ja Scott (2009) huomasivat teknologian tutkimuksen olevan jatkuvassa 

muutoksessa, koska alalla toteutetaan jatkuvasti muutoksia. Tästä johtuen myös 

metodologian ja yleensä teoreettisten linssien on muututtava valitun tutkimuskoh-

teen muuttuessa (Orlikowski & Scott 2009). Casion ja Montealegre (2016) ottivat 

myös kantaa siihen, miten organisaation ja teknologian tutkimusta tulee toteuttaa 

tulevaisuudessa. Muutokset, kuten kynä verrattuna tietokoneeseen tai kasvokkain 
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tehdyt haastattelut suhteessa etäpalaveriin, tuovat erilaisia käsitteellisiä näkemyk-

siä ja sitä kautta tutkimustuloksia kuin edellä verratut perinteiset tavat tehdä tutki-

musta. Tässä tutkimuksessa päädyttiin sen takia ottamaan Skypellä toteutettu 

haastattelu mukaan, koska haluttiin käyttää aihepiirin tutkimiseen sopivaa tutki-

mustapaa. Tämän lisäksi kokeiltiin virtuaalista tutkimusassistenttia Iris AI:ta en-

simmäisen tutkimuskysymyksen tutkimuksien analysointiin. Tämä ei kuitenkaan 

tuottanut tulosta valittujen artikkelien syöttämisen jälkeen, joten päädyttiin luokitte-

lemaan ja perustelemaan tehdyt valinnat perinteisin keinoin. 

 

Teknologian tutkimuksen lopputulokseen vaikuttaa, kuinka tulos on mitattu ja otet-

tu huomioon konteksti, strategia ja ympäristövaikutukset. Potoskyn (2008) tutki-

musta suunniteltaessa tulee ottaa neljä lähtökohtaa huomioon: 

 

1. läpinäkyvyys eli millä välineellä toteutetaan tiedon siirto 

2. sosiaalinen kaista eli kuinka paljon dataa voidaan siirtää kerralla 

3. vuorovaikutteisuuden huomioiminen eri teknologia välineillä 

4. seuranta eli voidaanko vastauksia tarkkailla tutkimuksen kuluessa.  

 

Edellä esitellyillä teknologian mahdollistamilla toiminnoilla on vaikutusta tutkimuk-

sen tulokseen. Teknologian käyttö apuvälineenä tarjoaa vielä rikkaampia, täydem-

piä ja kontekstisidonnaisempia tuloksia kuin tutkijat osaavat ennustaa. (Potosky 

2008) Esimerkki Skype – haastattelussa läpinäkyvyys ratkaistiin nauhoittamisella 

ja haastateltavalle kerrottiin ajan kulumisesta. Tiedon siirto eli nauhoitus toteutet-

tiin Call Recorder –kännykkäsovelluksella. Vuorovaikutteisuus toteutui haastatte-

lussa käydyssä dialogissa ihmisten välillä. Tutkija oli koko ajan tietoinen tutkimus-

kysymyksistä suhteessa haastattelijalta saatuihin vastauksiin. Nämä Potoskyn 

(2008) periaatteet teknologian tutkimuksesta sopivat paremmin kvantitatiivisen tut-

kimuksen toteuttamiseen. 

 

3.4 Tutkimuksen analyysi 

 

Analysointitapa kuvaa, kuinka kootusta materiaalista saadaan tutkimustulokset. 

Analysointi pitää valita hyvissä ajoin ennen tutkimuksen toteuttamista, koska sitä 
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käytetään apuna haastattelun läpi viemisessä. Haastattelun purkamisessa ana-

lysointitapa on pidettävä mielessä, milloin riski pienenee, ettei saa vastauksia tut-

kimuskysymyksiin (Tuomi & Sarajärvi 2018) Tähän tutkimukseen valittiin ana-

lysointitavaksi sisällönanalyysi, koska aineistoanalysointi haluttiin toteuttaa syste-

maattisesti ja objektiivisesti. Sisällönanalyysillä järjestetään aineisto ymmärrettä-

väksi. Tarkoituksena on koota hajanaisesta aineistosta mielekäs, selkeä ja yhte-

näinen kokonaisuus. (Tuomi & Sarajärvi 2018; Kananen 2008) Tarkemmin määri-

teltynä tässä tutkimuksessa toteutettiin sisällönanalyysi teoriaohjaavasti. Käytän-

nössä tehtiin selkeä kuvaus käsitellystä ilmiöstä aineistolähtöisesti, jonka jälkeen 

analysoitiin teoriasidonnaisuudet. Kirjallisuudesta löytyvän teorian avulla löydetään 

uusia näkökulmia analyysiin (Tuomi & Sarajärvi 2018).  

 

Tutkimuksen analyysin luonne oli abduktiivinen eli teoriaohjaava analyysitapa, 

mutta ei täysin siihen tukeutuva. Erilaisten analyysimuotojen olennainen ero on 

siinä, kuinka tiukasti teoria ohjaa havainnointia. Abduktiivisessa lähestymistavassa 

teorian muodostumisesta ja havainnointia ohjaa ennalta määrätty näkemys ole-

massa olevasta teoriasta. Tällöin voidaan puhua teoriasidonnaisesta analyysistä, 

joka jättää tilaa uusien johtopäätösten tekemiselle ja olemassa olevan teorian tar-

kentamiselle. Abduktiivisessa teoriasidonnaisessa analyysissä on mahdollista läh-

teä liikkeelle hyvin avoimen aineistolähtöisesti, jolloin aineistoa käsitellään vapaas-

ti ja sieltä tuodaan esiin oman näköisiä teemoja. Tämän jälkeen esille nousseita 

teemoja tai tyyppejä verrataan teorian kautta nouseviin luokkiin ja teemoihin. 

(Tuomi & Sarajärvi 2018) Tässä tutkimuksessa analyysitavaksi valittiin abduktiivi-

nen, koska tiedettiin analyysin kohteeseen sopivia teorioita ja haluttiin analysoida 

niiden yhdistämistä ne uuteen kontekstiin. 

 

Analyysi toteutettiin Tuomen ja Sarajärven (2018) aineistolähtöisen sisällönana-

lyysin etenemisvaiheita noudattaen (kuvio 13). Haastatteluiden kuuntelun ja litte-

roinnin jälkeen syvennyttiin aineistoon ja tehtiin analyysia pitäen mielessä tutki-

muskysymykset. Samalla valittiin analyysiyksikkö, joka kertoo, minkälaisista koko-

naisuuksista tehdään analyysia. Tuomen ja Sarajärven (2018) mukaan se voi olla 

sana, lause, lausuma tai ajatuskokonaisuus. Tutkimuksen analyysiyksiköksi valit-

tiin lausuma tai asiakokonaisuus, joka koostuu yhdestä tai useammasta lauseesta 
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ja siihen mahdollisesti liittyvistä perusteluista. Analyysiyksikön valintaa tuki se, että 

tutkimuksessa haluttiin ymmärtää inhimillisen pääoman merkitystä robotin käytös-

sä ja se vaati syvempää ja perusteellista argumentointia. Analyysiyksiköt jätettiin 

puhekieliseen muotoon, jotta mitään oleellista ei häviä. 

 

 

 

Kuvio 13. Aineistolähtöisen sisällönanalyysin eteneminen (mukaillen Tuomi & Sa-

rajärvi 2018). 

 

Litteroinnin jälkeen jokaiselle haastateltavalle annettiin oma väri, jotta alkuperäisen 

analyysiyksikön esittäjä pystytään tunnistamaan. Analyysiyksiköiden koonti toteu-

tettiin ensin keräämällä kaikki data samaan paikkaan, jonka jälkeen poistettiin 

kaikki epäoleellinen materiaali tutkimusongelmien kannalta. Jäljelle jäi 73 ana-

lyysiyksikköä. Analyysi tehtiin Microsoft Excel-ohjelmalla, joka mahdollisti tiedon 

luokittelun, ryhmittelyn useampaan kertaan ja toisaalta myös tarpeettoman datan 

poistamisen sujuvasti. Tämän jälkeen materiaali pelkistettiin eli redusoitiin kuvaa-

viksi ilmaisuiksi. Pelkistetyn ilmauksen oli tarkoitus kuvata, mitä alkuperäisilmaisu 

kertoo tiivistetysti tuoden esiin tutkimusmateriaalin samankaltaisuuden ja eroavai-

suudet siinä. Aineiston kokoaminen ja yhdistäminen tarkoittavat, että luokkien välil-

le tulee säännönmukaisuuksia (Hirsjärvi & Hurme 2011). 

Haastatteluiden kuuntelu, litterointi sana 
sanalta ja sisältöön syventyminen 

Pelkistyksien etsiminen ja niiden 
listaaminen 

Eroavaisuuksien ja samankaltaisuuksien 
etsiminen ja ryhmittely 

Alaluokkien ja yläluokkien muodostaminen 

Yläluokkien yhdistäminen ja kokoavan 
käsitteen muodostaminen 
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Kuvio 14. Esimerkki tutkimuksen sisällönanalyysin toteutuksesta 

 

Luokitteluvaiheessa aineisto kirkastuu, koska käsitteet yhdistyvät osaksi 

laajempaa käsitteistöä (Tuomi  & Sarajärvi 2018). Teemahaastattelun teemat nou-

sevat esiin haastatteluita purettaessa ja tunnettujen teemojen vierelle nousee uu-

sia teemoja, joilla on tiivis suhde alkuperäisiin teemoihin (Hirsjärvi & Hurme 2011). 

Kuviossa 14 alaluokiksi luotiin teorioista tutut termit, jonka jälkeen nämä 

yhdistettiin yläluokkaan, jota edustivat eri teoreetikot. Alaluokkien luomiseksi 

etsittiin sekä samankaltaisuuksia että eroavaisuuksia teemojen alle. Tarkoituksena 

oli luoda teema ja perustella se haastateltavien näkemyksien mukaan ja antaa 

lukijalle selkeä kuva, kuinka moni haastateltavista oli tiettyä mieltä ja toisaalta tuo-

da ilmi sekin, jos jollain oli eri näkemys aiheesta. 

 

Tutkimuksessa haluttiin yhdistää alaluokat suoraan yläluokiksi eri teoreetikkoihin. 

Tarkoituksena oli tehdä teoriaohjaavaa analyysia. Tutkimuksessa pyrittiin luomaan 

uutta tietoa, jonka takia teemat ja teoreetikot yhdistettiin toisiinsa jo tässä analyy-

sin vaiheessa. Aineiston abstrahointi eli  aineiston käsitteellistäminen tapahtui 

luokittelun yhteydessä. Käytännössä abstrahoinnissa edetään alkuperäisdatassa 

käytetyistä ilmaisuista teoreettisiin käsitteisiin ja johtopäätöksiin (Tuomi & Sarajärvi 

2018).  

 

Yläluokkiin päätymisen jälkeen oli mahdollista vastata alatutkimuskysymyksiin. 

Kun analyysi oli tehty tarkasti ja saatu päätökseen, oli aika kuvata 
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tutkimustulokset. Tutkimustulokset päätettiin jo analyysivaiheessa esittää ensin 

ilman teoriakytkentää. Tämä sen takia, että lukija voi tehdä oman teoreettisen 

tulkinnan ensin. Tuloksien ja teorian keskustelu esitetään sen jälkeen, kun 

tutkimustulokset on ensin esitelty kokonaisuudessaan. Kokonaisuudessaan 

analyysi tehtiin 6.11–16.11.2018. 

 

3.5 Tutkimuksen validiteetti ja reliabiliteetti 

 

Laadullinen tutkimus sisältää samoja elementtejä kuin hyvä määrällinen tutkimus. 

Käytännössä tutkimuksen kulusta on saatava ymmärrys, kuinka tieto on hankittu ja 

miten luotettavana sitä voidaan pitää. Validiteetti tarkoittaa tutkimuksen luotetta-

vuutta ja reliabiliteetti tutkimuksen toistettavuutta. (Metsämuuronen 2008) Tuomen 

ja Sarajärven (2018) mukaan laadullisen tutkimuksen arvioinnista ei ole yksiselit-

teisiä ohjeita, mutta he esittävät seuraavan listan, jonka mukaan myös tätä tutki-

musta arvioidaan. 

 

1. Tutkimuksen kohde ja tarkoitus 

2. Tutkijan sitoumukset 

3. Aineiston keruu 

4. Tutkimuksen tiedonantajat 

5. Tutkijan ja tiedonantajien suhde 

6. Tutkimuksen kesto 

7. Aineiston analyysi 

8. Tutkimuksen luotettavuus 

9. Tutkimuksen raportointi (Tuomi & Sarajärvi 2018). 

 

Tutkimuksen kohde ja tarkoitus ovat linjassa. Tarkoituksena on saada uutta tietoa 

vastaamalla tutkimuskysymyksiin roboteista ja inhimillisestä pääomasta pank-

kialalla. Sitoumukset tarkoittavat syitä, miksi tämä tutkimus on tärkeä tutkijalle 

(Tuomi & Sarajärvi 2018). Tutkimuksen tärkeyttä on avattu johdannossa tieteelli-

sistä näkökulmista ja itse tutkimusmatka on avartanut tutkijan ymmärrystä kum-

mastakin tutkimuskohteesta: inhimillisestä pääomasta ja roboteista. Aineiston ke-

ruun kuvaaminen niin menetelmän kuin tekniikoiden osalta on oleellista avata luki-
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jalle (Tuomi & Sarajärvi 2018). Tutkimuksessa avattiin seikkaperäisesti, miten ja 

miksi teemahaastattelua käytettiin tutkimusmenetelmänä ja miten tutkimus toteu-

tettiin teknisesti. 

 

Tutkimuksen tiedonantajat valittiin vapaaehtoisuuden ja käyttökokemuksen perus-

teella. Haastateltujen henkilöllisyyttä, taustaa tai sukupuolta ei avattu tarkemmin, 

koska ne rajattiin pois anonymiteetin suojelemiseksi ja toisaalta niillä ei ole tutki-

musongelman näkökulmasta suurta merkitystä. Erityisasemassa oleville tiedonan-

tajille annettiin mahdollisuus lukea tutkimus ennen julkaisua ja heidän mielipidet-

tään kysyttiin haluavatko he, että heidän mahdollinen erityisasemansa suhteessa 

robottiin mainitaan. Aseman mainitseminen on tutkimuksen kannalta tärkeää, kos-

ka erityisasema saattaa vaikuttaa haastateltavan ja robotin väliseen suhteeseen ja 

toisaalta haastateltavan vastauksiin. Tämän takia haastateltaville annettiin mah-

dollisuus kieltää aseman mainitseminen, koska anonymiteetti saattaa vaarantua. 

Tutkimuksen kesto ja toteutusaika kuvattiin luvussa 3.3. Siellä myös kuvattiin to-

teutusaikataulu, tutkimusmateriaalin määrä, yksittäiset haastatteluiden kestot ja 

tiedot ajankohdasta. Analyysin toteuttaminen ja siihen käytetty aika kuvattiin lu-

vussa 3.4. 

 

Tutkijan on kuvattava laadullisessa tutkimuksessa, minkälaista vaihtelua tapahtuu 

aineiston keruu hetkellä tutkijassa sekä selventää tapahtuneet muutokset tutki-

musraportissa. Käytännössä tutkijan tulee kuvata selkeästi, kuinka analyysivaiheet 

on toteutettu ja miten tiettyyn lopputulokseen on päädytty (Kiviniemi 2007) Tutki-

muksen analyysitapa ja logiikka kuvattiin luvussa 3.4 ja tulokset avattiin tutkimus-

kysymyksittäin luvussa 4. Tutkimustuloksiin nostetut analyysiyksiköt voidaan liittää 

haastateltavan tietoihin. Lisäksi haastattelun tulokset ja aikaisempien tutkimuksien 

yhteenliittymät erotetaan mahdollisimman selkeän tulosten esittämistavan vuoksi. 

Tutkimuksen luotettavuutta voidaan pitää hyvällä tasolla, koska tutkimuksen toteu-

tusvaiheet on kuvattu tarkasti. Tutkimus voidaan toistaa uudessa kontekstissa. 

Tutkimuksessa käytetyt lähteet on eritelty tarkasti ja tutkija ei ole tuonut tekstiin 

omia näkemyksiään. Viimeisenä luotettavuuden ja toistettavuuden arviointikriteeri-

nä on tutkimuksen raportoinnin arviointi, josta voidaan todeta tämän tutkimuksen 

noudattavan tieteelliselle tutkimukselle ominaista kaavaa: johdanto, teoriaosuus, 
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ongelman asettelu, metodien esittely, tulososa ja pohdinta (Tuomi & Sarajärvi 

2018). 

  



63 

 

 

4 INMILLISEN PÄÄOMAN MERKITYS ROBOTIN KÄYTÖSSÄ 

 

Tässä luvussa kuvataan tutkimustulokset ja diskurssi olemassa olevan teorian 

kanssa. Tutkimustulokset on jaoteltu tutkimuskysymyksien mukaan. Tutkimustu-

lokset on jaoteltu kahteen pääotsikkoon noudattaen tutkimuskysymyksien mukais-

ta jaottelua, koska esitystapa haluttiin pitää mahdollisimman selkeänä. Alalukujen 

alla on käytetty muutamia väliotsikoita, joiden tarkoitus on selkeyttää tuloksien lu-

kemista, esitystapaa ja toisaalta tukea analyysin tuloksia. Muutamista vastauksista 

on piilotettu xxx- merkinnällä jotain, koska ne halutaan jättää tutkimuksen ulkopuo-

lelle. 

 

Tutkimusympäristön robotista on hyvä huomioida se, että tämän hetkinen robotti 

on hyvin yksinkertainen. Robotin tehtävänä on siirtää tuotettua tietoa paikasta A 

paikkaan B. Tulevaisuudessa robottia on tarkoitus kehittää eteenpäin. Robotin 

kutsumanimi on Arska, oikealta nimeltään Arnold. Arska vaatii toimiakseen samat 

valtuudet ja samat työntekijätunnisteet kuin ihmiskollegoilla. Robottien käyttö ei 

häiritse taustalla olevia tietojärjestelmiä, koska järjestelmiin kirjautuminen vaatii 

samankaltaisen salasanan kuin normaaleilla työntekijöillä. (Lacity & Willcocks 

2015).  

 

4.1 Tutkimustulokset haastatteluiden pohjalta 

 

Tässä luvussa kerrotaan, kuinka kerätty aineisto vastaa tutkimuskysymyksiin. Ana-

lyysissä huomioidaan samankaltaisuuden piirteet ja toisaalta sekin, kun haastatel-

tavat olivat eri mieltä. Analyysissä ollaan erityisen kiinnostuneita perusteluista, 

miksi haastateltavat ovat kuvanneet tiettyjä asioita. Tämän takia osa valituista ana-

lyysiyksiköistä oli pitkiä.  

 

 

4.1.1 Inhimillisen pääoman osa-alueiden tärkeys robotin käytössä 

 

Seuraavissa kappaleissa käydään läpi inhimillisen pääoman osa-alueet tieto, taito 

ja asenne sekä niiden vaikutusta robotin käyttöön haastatteluista saadun materi-
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aalin avulla. Tässä vastataan alatutkimuskysymykseen, miksi inhimillisen pää-

oman osa-alueet ovat tärkeä huomioida robotin käytössä. Kuviossa 12 on esitelty 

teemat, joiden kautta vastaukset saatiin. 

 

Tiedon merkitys robotin käytössä 

 

Ensimmäisenä analysoidaan haastatteluiden pohjalta, kuinka inhimillisen pää-

oman yhdeksi osa-alueeksi määritelty tieto vaikuttaa robotin käyttöön. Tulokset 

esitellään väliotsikoiden alla. 

 

Robotin käyttöön tarvittava tieto on yksinkertaista 

 

Tiedon merkitys koettiin tärkeäksi, koska ilman tietoa ei  robottia voida käyttää. 

Tiedon itsessään koettiin olevan yksinkertaista ja selkeää kaikkien haastateltavien 

mukaan, kun robottia käytettiin. Se, miten sitä käytännössä käytetään, ei haasta-

teltavan 4 mukaan vaadi erityistä tietoa. 

 

”Tuo on nyt ainut robotti kenen kaa oon työskennelly, jos mä nyt likkaan yhtä 

kohtaa nii ei sen käyttämiseen tarvitse tietoa. Se että se mitä tehdään sitä en-

nen, siihen tarvitaan tietoa, ei siihen itse robotin käyttämiseen mun mielestä.” 

(Haastateltava 4) 

 

”Mä luulen että robotit, ne pystytään tekemään yksinkertaiseksi käyttää ja olisi 

toivottavaakin jos se halutaan laajasti niin jotenkin ajattelis, mitä yksinkertai-

sempi sitä olis käyttää sen paremmin kaikille tai sen hyödyllisempi se vois ol-

la.” (Haastateltava 2) 

 

”Jos miettii tuotakin, niin ei siinä pitää erityistä koulutusta olisi tarvittu. Mutta 

totta kai tuota oltaisiin voitu miettiä toiselta kannalta, et miten tän työn voisi 

tehdä toisella tavalla, että me voitaisiin hyödyntää tätä robottia et me tehtäisiin 

se jotenkin päinvastoin. ” (Haastateltava 1) 
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Yksikertaisen käyttöön liittyvän tiedon koettiin olevan edellytys robotin käytölle, ku-

ten sekin, miten se toimii, mihin se tuottaa tietoa ja minkälainen muoto oli lopputu-

loksena. Työssä pitää osata monimutkaisia ammatillisia asioita, jolloin robotin käy-

tön haluttiin tuovan helpotusta arkeen ja sen takia sitä tulee olla helppo käyttää. 

Robotin käyttöön liittyvän tiedon tulee olla yksinkertaista haastateltavan 2 mukaan. 

Lisäksi haastateltava 1 nosti esiin, ettei erityistä koulutusta ei tarvita robotin käyt-

töönotossa, mutta voisiko työtä muokata robotin käyttöönotossa tai sen jälkeen 

toisenlaiseksi, kun on saatu tietoa, kuinka robotti toimii arjessa. Vaikka haastatel-

tavilla oli tieto robotin olemassaolosta ja siitä kuinka se toimii, sen olemassaoloa 

oli haastava käsittää haastateltavan 6 tiivistyksen mukaan.  

 

”Aluks se oli hankalaa käsittää, koska se ei oo nii ku fyysisesti siinä et täytyy 

samalla tavalla uusii sen sen salasanat, valtuudet kuin muut. Kun se ei ole kä-

sin kosketeltavissa niin ku muut. ” (Haastateltava 6) 

 

”Tietenkin tarvii tietoa. Koska se ei nää mitä mun päässä liikkuu jo se osais lu-

kea mun ajatukset niin sitten.” (Haastateltava 4) 

 

Haastateltava 4 näki tiedon olevan kaksisuuntainen prosessi, eli ihmisten pitää tie-

tää robotin käytöstä, mutta robotinkin täytyy tietää, miten käyttäjät toimivat. Tämä 

erosi muiden haastateltavien näkemyksestä, koska muut ajattelivat tiedon siirtymi-

sen oleman vain yhdensuuntaista robotin tavoista toimittaa tietoa ihmiskäyttäjille. 

 

Tietoisuus robotin olemassaolosta  

 
Toinen suurempi teema tiedon ympärille syntyi siitä, että käyttäjien tietoisuus robo-

tista oli vähäistä. Näitä analyysiyksiköitä oli eniten kaikista tietoon liittyvistä tutki-

musmateriaaleista. Toisin sanoen robotin olemassaolo tiedostettiin, mutta se ei oi-

keasti näkynyt suurena arkea muuttavana toimintona kaikkien muiden järjestelmi-

en ohella ja toisaalta sen toteuttama työ koettiin muutenkin rutiininomaiseksi, ku-

ten haastateltava 1 sekä 4 asian ilmaisivat. 
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”Aijaa mä vastaan joo tota noh.. ei se nyt siis eihän se hirveästi näy meille, et 

on joku robotti jossakin, mutta tietynlaisissa rutiininomaisissa tehtävissä niin 

on se varmasti hyvä. ” (Haastateltava 1) 

 

”Siis eikai meillä muuta robottia ole kuin se mikä meillä on siellä xxxx käytössä 

ja oon melkein unohtanut sen.” (Haastateltava 4) 

 

”Ei me täälläkään puhuta mistään roboteista tai sillä lailla se ei oo hirveen sel-

lainen tai se tuntuu jotenkin vieraalta puheenaiheelta jos puhuu roboteista tu-

lee mieleen et joku rakentaa jotain robottia ei ajatella niitä et ne on tuolla tieto-

koneella sellaisia automaattisia…No ainakin ihmiset tottuis siihen ajatukseen, 

että meillä on tehdään töitä robottien kanssa vaikka ne eivät täällä kävelekään 

niin kuin ympäri toimistoa eivät kävelekään vaan ne on tuolla jossain koneiden 

syövereissä niin jos niitä siis tulee enemmän ja jos niistä puhutaan robotteina 

jos niistä puhuttaisiin valmiiksi ihmiset ois tottuneet ajatukseen niin se ei tun-

tuis nii isolta muutokselta, ne saattaa olla yksinkertaisempia kuin ne jossain 

tapauksessa saattaa olla.” (Haastateltava 2) 

 

”No se on aika huomaamatonta, että se robotti olis edes siellä. Niinhän se oi-

keastaan pitäis ollakin olla.” (Haastateltava 3) 

 

”Se riippuu mikä on se oma suhde siihen robottiin. Jos se on sellainen että tie-

tää et se on olemassa, siinä olemassa se tekee siinä jotain, jos siihen tulee 

joku virhetilanne tai jokin, niin pärjää aika vähäisellä tiedolla” (Haastateltava 7) 

 
Tieto robotin kanssa työskentelystä otettiin itsestäänselvyytenä, eli sen olemassa-

olo tiedetään, mutta siitä ei puhuta. Haastateltavan 2 mukaan olisi hyvä, että robo-

teista puhuttaisiin enemmän, mutta toisaalta haastateltava 3 oli sitä mieltä, että ro-

bottien kuuluukin olla näkymättömiä työkavereita. Haastateltavan 7 mukaan robo-

tin kanssa tarvittavan tiedon määrä riippuu roolista, missä sitä käyttää, jolloin tar-

vittaisiin tietoa vaan virhetilanteiden tunnistamisessa. 
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”Loppupeleissä aika vähäistä, kun totaa sillä oli vaan yksi toiminto, otti 

noita kommentteja ja kopioi niitä. Mulle se näkyi eniten siitä joko se toimi 

tai sitten ei. Jos se ei toiminut, niin sitten oltiin yhteydessä siitä ja yritettiin 

selvittää. ” (Haastateltava 7) 

 
Haastateltavan 7 mukaan robotin olemassaolo näyttäytyi eniten silloin, kun siihen 

tuli jokin vika, koska näissä tilanteissa se vaati erillisiä toimenpiteitä ja selvittämis-

tä. Muussa tapauksessa haastateltavat olivat sitä mieltä, ettei robottia huomaa ar-

jessa. 

 

Robotin olemassaolon kyseenalaistaminen 

 

Viimeinen tietoon liittyvä teema, joka nousi esiin tutkimustuloksista, oli perustiedon 

puuttuminen ja tätä kautta robotin kanssa työskentelystä koettujen hyötyjen ky-

seenalaistaminen.  

 

”Mutta tottakai jos niitä halutaan että niitä käytetään niin kyl niitä mun mielestä 

pitää ohjeistaa ja selittää mihin ja missä tilanteissa niitä olis hyvä käyttää. Pi-

tää olla. Vaikka tosta meidän arskasta, niin ni ei tuolla meilläkään kaikki ei 

kaikki tiedä mistä puhutaan, enkä itekään sitä nii ku vihkiytynyt siihen arskan 

käyttöön.” (Haastateltava 2) 

 

”Kysymällä meiltä ja kuuntelemassa mielipidettä. En tiedä, onko sitä kysytty. 

Ehkä mä oon vaan sellaisessa epätietoisuudessa miksi tähän päädyttiin. Se 

tieto vaan riittäis, miksi tähän päädyttiin ja miten ollaan päädytty.” (Haastatel-

tava 5) 

 

Haastateltavien mukaan perustelut, miksi ja miten johonkin on päädytty, ovat tär-

keää tietoa loppukäyttäjälle. Toisaalta haastateltava 2 toteaa, että kaikki eivät tie-

dä robotista ja haastateltava itse ei ole paljon asiaan perehtynyt. Haastateltavalle 

5 riittää perustieto, miksi ja miten on päädytty robottiin, jotta epätietoisuus hälveni-

si. 
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”Mun mielestä niiden hyötyjä pitää tuoda esille et miksi ja mitä hyötyä niistä on 

ja miten ne toimiin. Vähänkin niin kuin breeffata etukäteen siihen että mitä on 

tulossa ja just miks. Kyl mä luulen että ihmiset tajuu että se helpottaa kaikkien 

työtä niin tai näin niin emmä usko että ja jos ne toimii oikein ja miksi kukaan 

ajattelis toisin.” (Haastateltava 2) 

 

”Aika hyvä kysymys et totaa.. hmm.. Jos ajatellaan tässä xxx, tässä pitäis oi-

keastaan olla että siitä ois oikeasti hyötyä, et viedä kommentti jonnekin et kyl 

me periaatteessa osataan se tehdä itekin.” (Haastateltava 5) 

 
Hyötyjen merkitystä korostettiin useassa puheenvuorossa ja perusteluita, miksi 

tämä on valjastettu juuri tähän tiettyyn tehtävään. Tämän hetken tietotaidolla hen-

kilöstö osaa tehdä tehtävän itse nopeasti ja helposti, joten jäätiin kaipaamaan pe-

rusteluita, miksi robotti on valittu juuri tuohon kyseiseen tehtävään. Halutaan ym-

märtää, miksi ja mitkä robotin hyödyt olivat. 

 

”Niin silloin kuin se toimi niin ihan tota hyvältä, mä oon itse lähtökohtaisesti s i-

tä mieltä että robotiikka on ihan hyvä, koska sillä pystyy poistamaan sellaista 

toistuvaa työtä ja vapauttaa ihmisiä tekemään enemmän luovaa työtä siinä et-

tä tota siinä mielessä oma suhtautuminen on positiivinen siihen.” (Haastatelta-

va 7) 

 
Vaikka hyötyjä oli jossain tilanteissa vaikea nähdä, yleisesti suhtautuminen robo-

tiikkaan oli positiivista. Haastateltava 7 tiivisti asian, että robotti poistaa sellaista 

rutiininomaista työtä, mitä ei kannata ihmisillä teettää. 

 

Taitojen merkitys robotin käytössä 
 
 
Toisena teemana tarkasteltiin taitoja ja osaamista robotin käytössä. Osaamisesta 

nousi esiin kolme teemaa: osaamisen nykytila, miten osaamisen voidaan hankkia 

ja osaaminen robotin käytössä ongelmatilanteissa. 

 

 

 



69 

 

 

Osaaminen robotin käyttöön on jo olemassa 

 

Haastateltavat olivat sitä mieltä, että heillä on tarvittava osaaminen robotin käyt-

töön, eikä vastauksista ilmennyt, että robotin käyttöön olisi erityisemmin tarvittu li-

säosaamista. Loppukäyttäjille on olennaista, että robotti on helppokäyttöinen ja 

sen tehtävä rutiininomainen, kuten haastateltava 1 toteaa. 

 

”Ei vaadi tällä hetkellä mitään erityisiä osaamisalueita. Jos on jotain, niin hyvin 

yksinkertaisia napin painalluksia joku robotti jossakin, mutta tietynlaisissa ru-

tiininomaisissa tehtävissä niin on se varmasti hyvä.”  (Haastateltava 1) 

 

”Mut ei välttämättä ja joskus ne voisi olla niin monimutkaisia, että ei siinä olis 

mitään järkeä, että ihmiset alkaisi opiskelee, mitä siellä sisällä on, koska se ei 

olisi oleellista kaikille. Totta kai jonkun täytyy tietää mitä siellä tapahtuu, muu-

ten se on vähän huolestuttavaa.” (Haasteltava 2) 

 
Robottien käytön ei koeta jatkossakaan voivan olla kovin vaikeaa, koska se olisi 

henkilöstöresurssien haaskaamista. Haastateltavan 2 mukaan täytyy tunnistaa ne 

henkilöt, joiden on hyvä ymmärtää enemmän robotin käytöstä kuin tavallisen lop-

pukäyttäjän. Toinen huomio oli se, että robotin käytön koettiin olevan osa jo ole-

massa olevia tietoteknisiä taitoja. 

 

”Kunhan siinä tarpeeks selkeä nappi mistä painaa.. No kylhän se sen verran 

että tavallaan että sä osaat käyttää tietokonetta, totta kai se vaatii mutta se on 

niin.. niin.. niiiiin helppoja et se e kyllä mitää erityisempää koulutustakaan tarvii 

vaan että meille tuli tämmöinen ominaisuus… Joo vaatii jooo jonkinnäköisen 

preefin asiasta et noteerataan että tämmöinen ominaisuus tuli.” (Haastateltava 

5) 

 

”Mun mielestä siihen tarvitsee.. perustietotekniikka ymmärrystä, on tietenkin 

hyvä jos ymmärtää jotain ohjelmoinnin päälle et ymmärtää tavallaan sen.. öö.. 

millä tavalla se tavallaan ajattelee, miten se käsittelee tietoa. Ei tartte välttä-

mättä ymmärtää sen kyseisen robotin päälle, ellei oo sitä luomassa tai tota nii 
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ku sillain tarkalleen ylläpitää, mut ymmärtää vähä mitä rajoituksia ohjelmointiin 

liittyy ja näin miten se tavallaan suorittaa sen ohjelman siinä.” (Haastateltava 

7) 

 

Haastateltavan 7 mukaan perustietotekniikkaosaaminen riittää hyvin. Robotin käyt-

töä helpottaa, jos ymmärtää ohjelmoinnin lainalaisuuksia. Haastatteleva 6 toteaa, 

että robotin käytössä on myös tärkeää, että on itsevarma omasta työstä ja tietää, 

miten robotti toimii ja mitä tietoja tarvitaan mihinkin kohtaan. 

 

”No ensinnäkin varmaan se et siinä ei ooo mitään epävarmuutta et sä tunnet 

sen, miten se robotti toimii ja mitä tietoja se tarttee, jotta sä oot itsevarma, kun 

sä teet sitä työtä.” (Haastateltava 6) 

 

”Pitäähän meillä olla se oma ammattitaito noista asioista, että eihän se robotti 

osaa niitä sillä lailla vaan se tekee niitä asioita mitä sille on käsketty teke-

mään.” (Haastateltava 3) 

 

”Mähän tuotan sinne tietoa, jonka mä siirrän A pisteestä B:hen. Emmä tarvii 

muuta, ku et mä klikkaan tosta se siirtää sen tiedon, tietenkin tarvitsen sen 

oman tiedon, että mä pystyn tuottamaan sen tiedon ensin, mitä se robotti voi 

sit siirtää. Ei se voi tyhjää ruutua siirtää paikasta toiseen ja eikä siinä olis mi-

tään ideaa.” (Haastateltava 4) 

 

”Joo onhan se tosi oleellista, koska muuten en pystyis.. jos mä vaan laittasin 

sinne niitä tietoja ja se robotti ehdottais jotakin, niin kyllä mun pitää pystyy ja 

valitsemaan ja analysoimaan jonkun verran itsekin suuri merkitys” (Haastatel-

tava 6) 

 
Haastateltavat korostivat sitä, että ennen robotin käyttöä täytyy ammatillisen pe-

rusosaamisen olla kunnossa. Ilman ammattiin sidonnaista perusosaamista ei ro-

bottiakaan voisi käyttää tehokkaasti, kuten haastateltava 4 sen tiivisti. Substans-

siosaamisen tulee olla sillä tasolla, että ymmärtää, mitkä asiat ovat vaikuttaneet 
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robotin valintoihin, kuten haastateltavat 3 ja 6 analysoivat. Vaikka kyseessä on yk-

sinkertainen robotti, ilman kontekstisidonnaisia taitoja sitä ei voi käyttää. 

 

Osaamisen hankkiminen robotin käyttöön 

 

Edellä todettiin, että osaamista on jo ennestään riittävästi. Tästä huolimatta haas-

tateltavat kertoivat, mitä osaamista ja miten lisäosaamista on mahdollista hankkia  

robotin käyttämiseen. Pääsääntöisesti osaamista hankitaan kouluttautumalla ja 

kursseilla, jotka liittyvät yleisesti tietotekniikan käyttöön. 

 
”Kyl se melkein on koulutettuna, joku kertoo ja välittää miten se tieto menee, 

mutta tällä hetkellä en osais lähteä etsimään just esimerkiksi Arskan toimin-

tamalleja ihan tosta noin vaan. Jonkun täyttyisi tuottaa se tieto ensin.” (Haas-

tateltava 5) 

 

”Totaa… kouluttamalla tai kouluttautumalla erilaisilla kursseilla, onhan niitä 

paljon yliopistoja jotka tutkii sitä ja omakohtaisen kokemuksen kautta. Oikeas-

taan siitä sitten.. tarvittiin joku joka osaa auttaa paikallisesti sen kanssa ja 

emmä nyt mitään oikeita koulutuksia siihen saanut ja sitten tota ne, jotka sitä 

varsinaisesti ylläpiti, oli sitten yhteydessä jos kysy siinä sitten kaikennäköistä 

ja kokemuksen kautta siinä sitten.” (Haastateltava 7) 

 

Haastateltava 7 nosti esiin, että osaamista voi hankkia kysymällä robotin ylläpitäjil-

tä lisätietoa ja käytön oppii kokemuksen kautta. Toisaalta haastateltava 5 sanoi, 

ettei osaisi hankkia robotin toimintamalleihin osaamista ja oletti, että se tieto täytyy 

ensin jonkun muun tuottaa. 

 

”Silloin kun meille tuli tämä. Niin oli tosi haastavaa… vaikkakin saatiin hyvät 

ohjeet, rakentaa niiden ohjeiden perusteella se kuvio.  ja tavallaan ehkä se, et 

mun ois pitänyt enemmän ehkä tietää mitä sen robotin takana on niit juttuja ja 

mihin kaikkeen se vaikuttaa ja miten just jatkossa kaikki valtuuden hyväksymi-

set ja kaikki tämmöiset.” (Haastateltava 6) 
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Haastateltava 6 tarkensi, että vaikka ohjeita ja koulutusta saatiin, se ei silti autta-

nut sujuvaan käyttöön. Joka tapauksessa tiimin täytyi rakentaa sopiva toimintamal-

li robotin käyttöön, jotta siitä tuli sujuvaa. 

 

Osaaminen ongelmatilanteissa 

 

Uutta osaamista tarvittiin lähinnä ongelmatilanteiden ratkaisemiseen. Ongelmati-

lanteet voivat vaikuttaa koko työyhteisöön ja niiden ratkaiseminen mahdollisimman 

nopeasti on tärkeää, kuten haastateltava 5 totesi. 

 

”No onhan se osaaminen tärkeetä. Ei tuu sellaista ihmeellistä, se menee 

enemmänkin sinne työyhteisön puolelle. Minä ihmettelen, kaveri ihmettelee ja 

sitten tulee kolmas joka ihmettelee ja sitten siitä työstä ei tuu mitään, kun 

kaikki vaan ihmettelee ja turhaa ajanhukkaa ja itellä sellaista hämmentynyttä 

olotilaa enemmänkin.” (Haastateltava 5) 

 

Robotin ongelmatilanteissa havaittiin, ettei aina ollut selkeää paikkaa, minne il-

moittaa, jos robotin käytössä ilmeni ongelma, jonka ratkaisemiseen ei oma osaa-

minen riitä. Haastateltavan 2 mukaan robotin käytössä voi syntyä myös tilanne, 

jossa ongelman tiedostavat loppukäyttäjät, mutta ylläpitäjät eivät sitä huomaa. 

Haastateltava 3 tarkentaa, että ongelmia syntyy myös siitä, jos vastaavia robotteja 

tehdään useampaan paikkaan ja sitten ei tiedä, missä mikäkin toiminto tapahtuu. 

 

”Siitä tullaankin siihen, että kuka sen on keksinyt, mutta jos siellä on tuollaisia 

ongelmia, vaikka ne tiedetään täällä, niin ei ole ketään täällä kellä mennä sa-

noa, että korjaatko meidän robotin, siinä on tällainen ongelma.” (Haastateltava 

2) 

 

”Jos sitä niin kuin miettiä, jos ois monessakin paikassa tommonen että pitäisi 

itse poistaa joku täppä jostain, jotta se robotti toimii.” (Haastateltava 3) 

 

”Jos ihminen vaikka kaatuu jää sairaslomalle tai muuten vaa ei ilmaannu töi-

hin. Mutta se robotti voi siellä taustalla kaatua ilman että sitä heti huomata…. 



73 

 

 

Joka aamu että meillä on pieniä ongelmia robottien kanssa, että ne joutuu sit-

ten kuitenkin tekemään manutyötä että missä vaiheessa sen manutyön osaa-

misen voi unohtaa ja luottaa pelkästään robotteihin.” (Haastateltava 6) 

 
Vaikka robotit osaavat ja helpottavat töitä, niiden toiminta voi olla epävakaata. 

Haastateltavan 6 huoleksi osoittautui se, että työtehtävää ei enää osata hoitaa ih-

mistyövuosien avulla, kun robotissa ilmenee vika. Lisäksi robotin poissaoloa ei heti 

huomata samalla tavalla kuin ihmisen poissaolo. Tämän takia osa tehtävistä voi ol-

la tekemättä ja sitten tarvitaan työn suorittamiseen enemmän osaavaa henkilös-

töä. 

 

Asenteen merkitys robotin käytössä 

 

Asenne vaikutti monella tavalla robotin käyttöön. Vastauksista analysoitiin kolme 

erilaista teemaa, joiden kautta asenteen merkitys robotin käytössä ilmenee. Näitä 

teemoja olivat utelias asenne robotin käyttöön, hyötyjen näkeminen robotin käy-

tössä ja viimeisenä keskustelun vaikutus asenteeseen robotin käytössä. 

 

Utelias asenne helpottaa robotin käyttöä 

 

Asenne robottia kohtaan koettiin positiiviseksi; asenteen pitää olla avoin ja utelias, 

jotta voi ottaa uudet käytänteet vastaan. Haastateltavat kokivat tärkeäksi, ettei 

vanhoihin toimintatapoihin jäädä kiinni, koska se ei tuota tulosta ja pahimmillaan 

haittaa työntekoa. 

 
”Niin no koen mä sillain, että pitää ylipäänsä olla sillain ottaa avoimesti vas-

taan mitä tulee ja ottaa ne uudet käytänteet osaksi sitä työtä. Jos meille tulee 

robotin ansioista… jää just tehtäviä pois ja se nopeuttaa meidän tekemistä, et 

sit vaan kaikki tekee sillain niin, kun jatkossa siihen tulee varmaan uusia tapo-

ja, millain me tehdään sitä työtä eteenpäin. Se että ei jää junnaamaan niihin, 

se on hyvin paljon asenteesta kiinni ihmisillä, miten nopeasti ne ottaa kiinni.” 

(Haastateltava 3) 
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”Kai siinä pitää olla avoimin ei saa olla jumittunut kynään ja paperiin… Kyllä 

asenne on tärkeää…nii oman asenteen vuoksi ei käyttäis sitä, niin olis vähän 

tyhmä. ” (Haastateltava 4) 

 

Asenteen koettiin vaikuttavan luottamukseen. Kaikki haastateltavat kokivat, että 

jos on valmis kokeilemaan uutta, pitää olla myös valmis luottamaan uuteen robot-

tiin. Toisaalta haastateltava 6 nosti myös esiin, että pelkkä asenne ja luottamus 

robottiin ei riitä, vaan käyttäjän täytyy itse olla valmis pitämään huolta työnlaadus-

ta, jotta luottamusta herättäviä kokemuksia syntyy ja asenne pysyy positiivisena. 

 

”Sun täytyy olla valmis kokeilemaan uusia asioita ja sitten sun täytyy ottaa se 

asenne, että luottaa siihe robottiiin ja myös se, että varmistaa itse, että sulla 

on se oikea data oikeassa paikassa ja tavallaan nii kuin pitää huolta siitä 

oman työn laadusta.” (Haastateltava 6) 

 

”Siinähän tavallaan pitäis luottaa siihen tekoälyyn tai siihen koneeseen mitä se 

tekee, tietyllälailla asenne täytyy olla sellainen kokeilun haluinen ja luottavai-

nen ja toisaalta silloin kun niitä otetaan käyttöön niin tarkkana, vaikka just mi-

hin se johtaa ja esim. minkälaisia kommentteja se tuo sieltä ulos ja muutenkin 

ehkä tota robotit on kuitenkin scifia tulee sellainen mielikuva, niin ehkä että pi-

tää olla eteenpäin halua suuntautuva, koska se on kuitenkin jonkunlainen 

muutos. Nii kun otetaan käyttöön, pitää asenne olla sellainen, että tervetuloa 

vaan. Mutta mun mielestä tosi mielenkiintoista, jos niitä alkaa tulemaan 

enemmän.” (Haastateltava 2) 

 
Positiivinen asenne on osa uteliaisuutta uutta toimintaa kohtaan. Haastateltava 2 

toteaa, että pitää olla valmis ottamaan uusia toimintoja vastaan ja lisäksi rohkeasti 

toivottaa tervetulleeksi työhön sisältyvä muutos. Asenne vaikuttaa haastateltavan 

5 mukaan robotin käyttöön. Jos asenne ei ole kohdallaan, henkilö ei halua kokeilla 

uutta ja on jo valmiiksi epäluuloinen uutta robottia kohtaan. Toisaalta haastateltava 

7 analysoi, että positiivinen asenne auttaa selviytymään haastavista virhetilanteis-

ta.  
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”Ihan äärettömän paljon asenne vaikuttaa. Mun mielestä ihan äärettömän pal-

jon. Joku voi olla sitä mieltä toi ihan, toi vie multa työt. tyyppinen juttu, toimii-

kohan toi, onks siinä joku bitti vinossa ku se teki noin ja jotain muuta vastaa-

vaa. Toki jos on on ennakkoluuloinen asenne tai innokas asenne käyttää hyö-

dyntää kaikenmaailman muunlaisia robotteja tai muuta vastaavaa. On sillä 

merkitys, että iha turha tommonen ja en käytä, en tutustu.” (Haastateltava 5) 

 

”Jos se asenne on niin ku positiivinen sitä kohtaan, niin voi paremmin sietää et 

välillä tulee jotain virhetilanteita sen kanssa, mut ne on yleensä väliaikaisia ja 

oppii ehkä sitä kautta käyttämään sitä luovasti että pystyy saamaan siitä teho-

jakin irti.” (Haastateltava 7) 

 

”Jaa-a, suht varmaan positiivinen lähestymistapa.. Toihan on varmaan just 

hyvä, kun siitä puhutaan tollain nimellä. Et niille on annettu oma nimet, must 

tuntuu et joka paikassa missä on tätä robotti puhetta niille on nimet annettu.” 

(Haastateltava 3) 

 

Haastateltavien mukaan uteliaan asenteen vastakohtana nähdään erilaiset pelot. 

Kahden haastateltavan vastauksista ilmeni, että pelko voi liittyä työn menettämi-

seen tai esimerkiksi negatiivisista käyttökokemuksista polveutuviin pelkoihin. Toi-

saalta voidaan myös ajatella, että asenne vaikuttaa pelkoihin ja pelot vaikuttavat 

yhtä lailla asenteeseen. Haastateltavan 5 mukaan robottien nimeäminen on ollut 

yleisesti hyvä ratkaisu, koska se tuo niitä lähemmäksi ja tätä kautta tutummiksi. 

 

Hyötyjen merkitys asenteeseen 

 

Kaikkien haastateltavien vastauksista ilmeni, että asenteeseen robottia kohtaan 

vaikuttaa merkittävästi siitä koetut hyödyt päivittäiseen työhön. Vastaukset olivat 

robottia kohtaan välinpitämättömiä, kun siitä ei nähty olevan riittävästi hyötyä 

omaan työhön, kuten haastateltava 5 asian muotoilee. Kaikki vastaajat korostivat 

robotista koettavien hyötyjen merkitystä omaan asenteeseen, eli asenne on posi-

tiivisempi, mikäli robotti tuottaa omaan työhön hyötyä. 
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”Jos puhutaan ihan suoraan xxx, niin se on ihan turha, koska se ei palvele 

meidän toimintamalleja sitä miten me välitetään tietoa etiäppäiden ja se ois 

hyvä, jos siellä olis sellainen robotiikka mikä helpottais mun työtä niin se ois 

kauhean kiva, mut muuten ei se haittaakaan mun elämää se on enemmän yh-

dentekevää.” (Haastateltava 5) 

 

”Kyllä ja se että olishan siitä oikeasti hyvä, jos siitä olis hyötyä. Et eihän sellai-

nen robotiikka, eihän sellaista voi olla.. kyl sen pitää olla, et siitä on oikeasti 

hyötyä että se oikeasti auttaa meitä.” (Haastateltava 1) 

 

”On se tärkeetä ja sit toisaalta mä luulen siihen asenteeseen vaikuttaa se 

ymmärrys siihen, et mitkä ne edut ja hyödyt on siinä miten se voi auttaa siinä 

omassa työssä.” Haastateltava 7) 

 

”No siihen ensinnäkin pitäis olla suositus että sitä käytettäis ja myydä se sinne 

tiimille käyttöön. Ja siinä ei sais olla huonoa puolia, sen pitäis edistää sitä ja 

parempi käyttää sitä, et siitä olis jotain hyötyä.” (Haastateltava 2) 

 
Esimerkiksi haastateltavat 1 ja 7 olivat sitä mieltä, että hyötyä korostamalla ja ker-

tomalla, pystyy vaikuttamaan asenteeseen. Lisäksi haastateltava 2 nosti esiin sen, 

että robotissa ei saisi olla huonoja puolia käyttää ja robotti pitäisi myydä tiimille 

käyttöön.  

 

Asenne kuntoon keskustelulla 

 

Asenteeseen vaikutetaan neljän haastateltavan mukaan keskustelun kautta. Muut 

eivät ottaneet kantaa, miten asenteeseen voi vaikuttaa. Kokemuksia voi jakaa 

keskustelun kautta ja tätä kautta rohkaista muitakin käyttämään robottia, minkä 

jälkeen useammat haluavat käyttää robottia saadakseen positiivisia kokemuksia. 

 
”Keskustelemalla voi kehittää ihmisten kokemusta kautta. Esimerkiks keskus-

telemassa, jos vaikka arska toimis kuin silla tavalla että se palvelis meitä niin 

me saatais taas jalostettua meidän tekemistä eteenpäin. Ja sitten kun ihmisillä 

on niistä onnistuneita kokemuksia niin se voi tsempata nyt niitä, et tää on ihan 
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turha toiminto, tää on ihan näin nopeeta, kun käyn klikkaa sen tuonne noin.” 

(Haastateltava 5) 

 

”Ja itselle ainakin on se että ku tule joku uus asia, sä oot sillain et mitä mitä nii 

ku et mitä tää on minulle, mitä tää tekee minulle ja onko mulla töitä huomenna 

vai tekeekö kaikki robotit mun työt huomenna niin tavallaan et et siin pitää olla 

tosi avoin siin viestinnässä ja siitä mikä on siitä mikä sen vaikutus on jokapäi-

väseen työhö, mitkä on ne hyödyt minulle, asiakkaalle ja yritykselle.” (Haasta-

teltava 6) 

 

”Varmaan vaa toistoja ja keskusteluja.. ei se sen ihmeellisempää oo. Ei se 

pelkästään ulkoisista tekijöistä tuu, positiiviset ulkoiset tekijät voi kannusta 

myös niitä, jotka ei välttämättä just innostu uusista robotiikasta ja mikä sitten 

palvelee tai on palvelematta.” (Haastateltava 5) 

 

”Mun mielestä, se mitä. mitä hirveen vähän roboteista kerrotaan, se mitä se 

voi oikein toteutettuna, voi vapauttaa sen ihmisen tekemän sellaista luovem-

paa työtä, mikä sitten pidemmällä aikavälillä on myöskin mielekkäämpää työs-

kentelyä. ” (Haastateltava 7) 

 
Keskusteluun tarvitaan toistoja, jotta sillä saadaan vaikutusta asenteisiin. Keskus-

telut voidaan haastateltavien mukaan nähdä yleisenä tiimin kanssa käytävänä ja 

henkilökohtaisina keskusteluina, että mitä tämä tarkoittaa kyseiselle haastatelta-

valle. Haastateltavien 5, 6 ja 7 mukaan keskusteluissa pitää olla avoin ja kertoa 

rehellisesti, mitä robotin käytöllä haetaan ja mitä hyötyjä halutaan saavuttaa, vaik-

ka robotin vaikutuksia ei siinä tilanteessa pystytä täysin ennustamaan. 

 

4.1.2 Inhimillisen pääoman vaikutus robotin käyttöön tulevaisuudessa 

 

Seuraavaksi tarkastellaan haastatteluiden perusteella näkemyksiä robotin käytöstä 

tulevaisuudesta ja siitä, miten inhimillinen pääoma vaikuttaa siihen. Muutoksia 

analysoidaan tiedon, taitojen ja asenteen muutoksen kautta. Tutkimustuloksien 
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avulla kolmanteen alatutkimuskysymykseen, miten inhimillinen pääoma vaikuttaa 

robotin käyttöön tulevaisuudessa. 

 

Substanssiosaamisen tiedot syventyvät tulevaisuudessa 

 

Haastateltavien mukaan tulevaisuudessa voidaan keskittyä sellaisiin monimutkai-

siin substanssiosaamisalueen asioihin, joihin tarvitaan enemmän tietoja ja taitoja. 

Lisäksi nähdään, että osa nippelitiedosta voidaan unohtaa, koska suurin osa yk-

sinkertaisista tehtävistä on robottien hoidossa. Nämä muut tehtävät nähdään tär-

keämmiksi kuin ne, jotka voi roboteille antaa tehtäväksi.  

 

”Emmä tiedä, onks se sit niin että tarvii oikeasti tietää vähemmän asioita, voi 

olla. Ehkä ei tarvii kaikkee nippelijuttua tietää niin paljon.. Se ois ihan kiva ja 

vois ehkä keskittyä vähän tärkeempiin asioihin, kun se mikä oli 12 merkkiä pit-

kä numerosarja” (Haastateltava 4) 

 

”Vaikuttaa joo ja mä uskon että tulevaisuudessa me työskennellään vielä 

enemmän robottien kanssa, on varmasti paljon asioita mitä me voidaan oh-

jelmoida järjestelmiin…” (Haastateltava 6) 

 
Tulevaisuudessa nähdään vielä paljon kehitettävää ja uskotaan, että työskentely 

robottien kanssa lisääntyy. Jotta kehitystä saadaan eteenpäin, täytyy kehityskoh-

teita tunnistaa ja sitten ohjelmoida järjestelmiin, kuten haastateltava 6 tiivistää. 

 
”Että me oltais jatkossa nopeampia ja pystyttäis palvelemaan asiakkaaita, kun 

meillä on hyvä automatisaatio ja nää puolet kunnossa, mut sit vastaavasti 

meillä jäis aikaa niille asiakkaille ja asioille, joille jäis aikaa, jotka tarttee ihmis-

tä. Ja ettei oo niin tyypillisimmille caseille tyypillisille asioille, vaa jotka vaatii 

ohjausta ja muuta. Silloin se oma tietotaito täytyy olla kunnossa, ei riitä että sä 

tiedät syöttää mitä dataa robotti tarttee silloin, kun sen voi vaikka asiakas teh-

dä itse verkkopankissa, jolloin se robotti pystyy tekemää, jolloin se korostaa sit 

asiantuntijan roolia, pankkineuvojan roolia.” (Haastateltava 6) 
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”Kyllä sitä tulee enemmän ja enemmän tarvitsemaan. Tekniikka kehittyy ja 

mahdollistaa enemmän ja enemmän, jos pystyy tekemään siitä, et se pystyy 

se käyttäjä tavallaan nii kuin mitä se robotti tekee niin se tiedon, tavallaan tai-

don ja tiedon merkitys kasvaa siinä käytössä.” (Haastateltava 7) 

 

Tulevaisuudessa skenaariona nähdään, että ammatillisen roolin osaamisvaati-

mukset kasvavat, koska osa helpoimmista tehtävistä on vaivattomasti siirrettävissä 

robotille. Asiakkaat pystyvät tekemään itse yksinkertaisimmat asiat, joten pankki-

toimihenkilön aika kuluu asiakkaiden vaatimille asioille, jotka vaativat substans-

siosaamista yhä enemmän. Substanssiosaamisen lisäksi haastateltava 7 huo-

mauttaa, että myös tekniikka kehittyy ja sitä kautta robotin käyttöön tarvittavan tie-

don määrä lisääntyy. 

 

Taitojen kehittyminen työelämän mukana 

 

Kolmen haastateltavan mukaan osaamista pystyy kehittämään, mutta osaamisen 

kehittyminen nähdään korrelaationa yleiselle kehitykselle, mitä robottien kanssa 

tapahtuu. Nähdään, että osaamista ei pysty kehittämään itse vaan robotin käytön 

oppii pikku hiljaa, kun tekniikka kehittyy eteenpäin ja uusia ominaisuuksia otetaan 

käyttöön. 

 

”Emmä varmaan henkilökohtaisesti pysty kehittämään ominaisuuksia, jos sa-

notaan että tuo arska tuosta nyt sit kehittyy että arskaan tulee tämmöinen uusi 

ominaisuus niin sitten me vaan aletaan käyttämään sitä.” (Haastateltava 4) 

  

”Pystyyhän sitä mukaan, kun robotiikka kehittyy niin itsekin kehittyy. Yhdessä 

sitä tehdään, et minä hyödyn siitä tiedosta tai tekniikasta mitä robotiikasta 

mulle tuotti tai teki.” (Haastateltava 5) 

 
Kohti tulevaisuutta mentäessä osaamisen kehittyminen nähdään riippuvuussuh-

teena. Kun robotiikka kehittyy, siinä kehittyy itse mukana. Haastateltavan 5 näke-

myksen mukaan osaamisen kehittyminen on yhteistyötä robotin kanssa ja siinä 

hyötyy sekä robotti että yksilö itse. 
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”Joo- o kyllä, koska jos ajatellaan, koska pakkohan sitä robottia on päivittää, 

jos me huomataan tietyn ajan kuluessa että tietyt asiat eivät toimikaan tai sit-

ten robotti vois tehdä jotain enemmän. ” (Haastateltava 6) 

 

Lisäksi huomioitiin, että robottia täytyy päivittää eli hankkia sille lisää osaamista. 

Tähän tarvitaan osaamista ja oma-aloitteista asennetta työntekijöiltä, jotta ongel-

makohtaan puututaan tai ideoidaan robotille lisää tehtäviä, mitkä sen olisi tulevai-

suudessa järkevä hoitaa. 

 

Odottavainen asenne ja helpotus arkeen 

 

Robotteja kohtaan asetettiin paljon odotuksia. Pääsääntöisesti odotetaan omaan 

työhön helpotusta, jonka takia asenne on positiivinen tulevaisuutta kohtaan. Haas-

tatteluissa ei pääsääntöisesti ilmennyt pelokkuutta työpaikan menettämisestä, ja 

sitä perusteltiin sillä, että tällä hetkellä on nähty, mihin ne pystyvät ja kuinka pitkä 

tie on vielä edessä. Haastateltava 4 nosti esiin vastakkaisen näkökulman, että hän 

on varmasti eläkkeellä siinä vaiheessa, kun robotit vievät kaikki työt. Nähtiin myös, 

että robotille annetaan työksi yksinkertaisia töitä, jotta työntekijöille jää muita, mie-

lekkäämpiä töitä, kuten haastateltava 2 kertoi. 

 

”Mutta toki mennään kehityksessä hirveetä vauhtia eteenpäin niin silloin jos se 

auttaa meitä niin ne on tosi hyvä asia, automatisaatio ja robotit ylipäätään. 

Kyllä mä odotan et varmaan tulevaisuudessa.. et oonks mä jos sit toivottavasti 

eläkkeellä ja sitten kun työt loppuu, kun robotit tekee kaikki. Kyllä se varmaan 

koko ajan menee enemmän ja enemmän siihen automaattiseen suuntaan 

menee.” (Haastateltava 4) 

 

”Tottakai joku voi ajatella että robotit veis meidän työt, mutta kyllä et onks sel-

lainen työ mitä robotti pystyy hyvin tekemään just leikkaa liimaa niin onks sel-

lainen työ mitä kukaan haluaa tehdä sellaista työtä tehdä. Onko se sellaista 

työtä minkä ne korvaa.. nii sellaista robotin työtä? Mä odotan sitä että just sel-

laisia turhia työvaiheita, jotka tuntuu ja on vaa pakko tehtä, koska kukaa muu 
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ei tee niitä sun puolesta, joita on vaan pakko ja sit sellaista työtä, johon vaikka 

täytyy olla ihmisten arvostelukyky, johon robotti ei vielä ainakaan niin hyvin 

pysty kaikissa tilanteista. Mun mielestä voi olla niin, että sellaista mielekkääm-

pää tekemistä jää enemmän tota.. vähemmän jotain muuta.” (Haastateltava 2) 

 
Tulevaisuuskeskusteluissa pohdittiin usein sitä, missä kehitysvaiheessa käytössä 

oleva robotti on ja mitä seuraavaksi on odotettavissa teknologisten sovelluksien 

suhteen. Sen suhteen oli haastava arvioida, miten robotin käytön käy, koska se on 

tarkoitus korvata kokonaan laajemmalla tietoteknisellä sovelluksella, kuten haasta-

teltava 1 asian ilmaisi. 

 
”Tää on sillälailla nyt hankala vaihe meillä, että meillähän uusiutuu xxx työkalu 

nyt tulevaisuudessa, se tulee portaaliin ja siinä vaiheessa voi olla että meidän 

ei tarvitse viedä kun yhteen paikkaan, jotta se menee siitä sitten kaikkialle.” 

(Haastateltava 1) 

 
Haastateltavat odottavat innolla tulevaisuuden tuomia robottisovelluksia, eli asen-

ne tulevaisuuden tuomia robotteja kohtaan on positiivinen. Odotuksiin muutokses-

ta on vaikuttanut valtamedian uutisointi ja odotukset siitä, että muutosvauhti on 

nopea ja että robotit valtaavat työpaikat 

 

”Paljon vaan odotuksia ja toivoo et se menis eteenpäin. Nyt tuntuu että vaan 

junnataan että se ei mee tarpeeks nopeasti eteenpäin.” (Haastateltava 3) 

 

”Omat kokemukset on nii suppeita niin  mä voisin kuvitella et jos se tois jotain 

valmiita malleja nii se helpottais kuitenkin.. Voisi helpottaa, jos sitä voisi käyt-

tää ja varmaan on niin kuin on paljon muutakin missä vois olla tollasta auto-

maatiikkaa. Mutta tota kyllä ne kaikki omalta osaltaa helpottaa.” (Haastatelta-

va 4) 

 

Haastateltava 4 tiivisti, että vielä ei ole tiedossa, mitä kaikkea tulevaisuus tuo tul-

lessaan. Odotetaan, että robotit voisivat auttaa paljonkin, mutta ei ole selkeää ku-

vaa missä ja miten se käytännössä onnistuisi ja millä aikataululla.  
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4.2 Tutkimustulokset ja teoreettiset yhteenliittymät 

 

Tässä luvussa käydään tarkemmin läpi tutkimustulokset tutkimuskysymyksittäin ja 

olemassa olevan kirjallisuuden yhteenliittymät. Tarkoituksena on asemoida tutki-

muksen tulokset olemassa olevaan kirjallisuuteen ja esittää, kuinka tämä tutkimus 

täydentää, eroaa tai tukee olemassa olevaa teoreettista keskustelua. 

 

4.2.1 Inhimillisen pääoman osa-alueet pankkisektorilla 

 

Inhimillisen pääoman osa-alueet tunnistettiin jo kirjallisuusosiossa. Näiden löytä-

minen kirjallisuudessa aikaisessa vaiheessa oli tärkeää, jotta niitä pystyttiin hyö-

dyntämään pohjana teemahaastattelun rungolle. Lisäksi tiedostettiin tutkimusky-

symyksien olevan laajoja, joten rajaus oli tarpeen tehdä jo aikaisessa vaiheessa. 

Jo tutkimuksen alussa selvisi, ettei robotiikan aihepiirillä ole suoranaisesti tehty 

tutkimusta inhimillisestä pääoman näkökulmasta. Inhimillistä pääomaa oli kuitenkin 

tutkittu paljon sekä kvantitatiivisesti että kvalitatiitivisesti eri pankkisektorin kon-

teksteissa. Robotisaatiota oli tutkittu enemmän teknisestä näkökulmasta kuin ro-

bottien vaikutuksesta suoraan työyhteisöön ihmisten näkökulmasta. Robotiikan 

tutkimus keskittyi vahvasti robotiikan ja matematiikan alalle, vaikka viimeisimmäs-

sä kirjallisuudessa vaadittiin poikkitieteellistä tarkastelua. 

 

Inhimillisen pääoman osa-alueiden tunnistamiseen auttoi Shih et al. (2010) toteut-

tama tutkimus pankkialalla sekä Hardeep ja Purniman (2016) toistama tutkimus 

hieman eri näkökulmasta. Yllä esitettyjen tutkimusten sekä muun kirjallisuuden 

avulla, voitiin perustellusti löytää kolme keskeistä osa-aluetta, tieto, taidot ja asen-

ne, inhimillisen pääoman osa-alueiksi pankkialalla. 

 

Alustavan tutkimuksen puuttuessa, ei voida väittää, että valitut inhimillisen pää-

oman osa-alueet olisivat olemassa pankkialalla robotisaatiossa kaikissa konteks-

teissa. Empiirisessä tutkimuksessa ilmeni, että valitut osa-alueet ovat sopivia tä-

hän tutkimukseen ja kontekstiin. Jatkotutkimus olisi kuitenkin tarpeellinen eri pank-

kialan konteksteissa, jotta voidaan universaalisti väittää, että nämä tunnistetut in-
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himillisen pääoman osa-alueet ovat paras tapa lähestyä pankkialan robotisaatiota 

inhimillisen pääoman näkökulmasta.  

 

4.2.2 Inhimillisen pääoman osa-alueiden huomiointi robotin käytössä 

 

Tutkimuksessa tunnistettiin erilaisia valittuihin inhimillisen pääoman osa-alueisiin 

liittyviä teemoja. Teemoja löydettiin samankaltaisuuksien kautta etsimällä vastauk-

sia analyysiin, miten inhimillinen pääoma ilmeni, miksi se oli tärkeää ja merkityk-

sellistä robotin käytössä.  

 

 

Kuvio 15. Tiedon merkitys robotin käytössä pankkialalla 

 

Ensimmäisenä esittelen inhimillisen pääoman osa-alueeseen tietoon liittyviä näkö-

kulmia. Haastatteluissa tunnistettiin, että tiedon tulee olla riittävän yksinkertaisessa 

muodossa robotin käytössä (kuvio 15). Nonaka et al. (2000) analysoivat, että kun 

tieto on käsiteltävänä tai havaittavissa esimerkiksi ohjeistuksissa, se on ulkoistet-

tua tai kooditettua tietoa, jolloin se on kaikkien näkyvillä.  Toinen havainto haastat-

teluiden perusteella koski robotin olemassa oloa, eli tietoutta ylipäätään sen kans-

sa työskentelystä. Tieto oli vähäistä ja se on jäänyt työyhteisössä taka-alalle. Ro-

bottiin liitännäistä tietoa toivottiin tulevan esille keskusteluissa eli tiedon sosialisaa-
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tiossa. (Nonaka et al. 2000). Vaikka robotti on tiedossa osalla työyhteisön jäsenis-

tä, kaikille se ei ole tuttu. Tieto siirtyy dialogin kautta työyhteisön uusille jäsenille. 

Toisaalta osa haastateltavista koki, että sen kuuluukin olla taustalla eli tieto on 

enemmän sisäistettyä tässä tapauksessa (Nonaka & Takeuchi 1995; Nonaka et al. 

2000). 

 

 

 

Kuvio 16. Tieto robotisaatiossa ilmenee ulkoistamisessa, sosialisaatiossa ja sisäis-

tämisessä. (mukaillen Nonaka & Takeuchi 1995; Nonaka et al. 2000). 

 

Kolmas havainto tiedosta liittyi robotin käytön kyseenalaistamiseen. Robotti on 

käytössä, mutta onko se parhaassa mahdollisessa käytössä, tätä analysoitiin kol-

messa puheenvuorossa. Tässä on kyse tiedon sisäistämisvaiheesta, eli ulkoistettu 

tieto muuttaa muotoaa henkilöiden ymmärtämisen ja oppimisen kautta takaisin pii-

leväksi tiedoksi, joka näkyy parantuneena toimintana kuviossa 16. (Nonaka & Ta-

keuchi 1995; Nonaka et al. 2000). Kyseenlaistaminen on tärkeä vaihe, jotta saa-

daan luotua syvällistä sisältöä ja kehitettyä tiedon luontia yrityksen kilpailukyvyn 

säilyttämiseksi (Shih et al. 2010; Muñoz-Pascual & Galenden 2017) Samaa mieltä 

kyseenalaistamisesta olivat Garrick & Chan (2017), ettei heidän mukaansa ei enää 

riitä olemassa olevan tiedon sisäistäminen, vaan täytyy tunnistaa oikeanlainen tie-

to ja soveltaa kyseenalaistaen sitä tarkasti olemassa olevaan kontekstiin. (Garrick 

& Chan 2017)  
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Kuvio 17. Taitojen merkitys robotin käytössä pankkialalla 

 

Inhimillisen pääoman osa-alueelta taidoissa tunnistettiin kolme erilaista teemaa ku-

viossa 17. Ensimmäinen havainto kaikkien haastateltavien mukaan oli se, että kai-

killa on osaaminen robotin käyttämiseen, koska osaaminen on osa yleistä tietotek-

niikkaosaamista. Lisäksi substanssiosaaminen tulee olla kunnossa, että käyttäjä voi 

tuottaa robotille relevanttia sisältöä. Substanssiosaamista voidaan kartuttaa virheis-

tä oppimalla, mikäli positiivisen oppimisen ilmapiiri saadaan luotua ja säilytettyä 

(Qingyan et al. 2018).  Global Challenge Insight Report (2016) raportin mukaan si-

sällön tuottaminen ja prosessiymmärrys kuuluvat vuonna 2020-luvulla perustaitoi-

hin, jotka pitää olla kaikilla hallinnassa tulevaisuuden työelämässä. Tietotekniikka-

osaaminen kuuluu toiminnallisiin taitoihin, jotka ovat välttämättömiä työelämässä 

(Global Challenge Insight Report 2016).  
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Kuvio 18. Ydinosaamisalueet robotin käytössä pankkialalla (mukaillen Global 

Challenge Insight Report 2016).  

 

Toinen teema muodostui osaamisen hankkimisesta ja siitä, kuinka osaamista voi-

daan hankkia robotin käyttöön. Robotin käyttöosaamista saa parhaiten koulutuksel-

la jonkun näyttäessä, kuinka se toimii. Toisaalta haastateltavista 6 huomautti, että 

vaikka robotin käyttöön saatiin hyvä koulutus ja ohjeet, osaamisen rakentamisen ei 

silti ollut helppoa. Robotin käytössä vaaditaan kognitiivisia kykyjä, jotta pystyy op-

pimaan uusia asioita vanhojen tilalle (Global Challenge Insight Report 2016). 

 

Viimeisenä teemana nousi esiin osaaminen ongelmatilanteissa robotin kanssa (ku-

vio 18). Ongelmatilanteissa osaaminen koettiin neljän haastateltavan mukaan han-

kalaksi, koska aina ei huomaa, ettei robotti toimi. Lisäksi ei ole tiedossa, mihin on-

gelmasta ilmoitetaan, jolloin syntyy huoli siitä, osataanko robotin toteuttamaan työ-

tehtävää enää tehdä manuaalisesti. Ongelmaratkaisutaidot ovat oleellisia robotin 

käytössä pankkialalla ja yhä enemmän tulevaisuuden työelämässä, koska työtehtä-

vät muuttuvat yhä monimutkaiseksi rutiininomaisten tehtävien siirryttyä robottien 

hoidettavaksi. (Global Challenge Insight Report 2016). 
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Kuvio 19. Asenteen merkitys robotin käytössä pankkialalla 

 

Tutkimuksen kolmas inhimillisen pääoman osa-alue, asenne, sisälsi uteliaan asen-

teen, hyötyjen ymmärtämisen ja asenteeseen vaikuttamisen keskustelun kautta 

(kuvio 19). Haastatteluissa koettiin, että utelias asenne ja positiivisuus robottia 

kohtaan helpottavat robotin käytössä. Yhtenä syynä esitettiin, että se edesauttaa 

luottamuksen rakentamista robottia kohtaan kahden haastateltavan mukaan. Luot-

tamus on määritelty tilaksi, jossa henkilö hyväksyy haavoittuvuutensa. Hyväksymi-

nen johtuu siitä, että hänellä on positiivinen käsitys tulevaisuudessa tapahtuvasta 

toiminnasta. (Rousseau et al. 1998 teoksessa Nieminen 2014) Toisin sanoen 

haastattelujen ja edellisen teorian perusteella utelias ja positiivinen asenne robot-

tia kohtaan ovat seurausta luottamuksesta tulevaisuutta kohtaan. 

 

Kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, että asenteeseen vaikuttaa se, kuinka pys-

tyy näkemään robotin käytöstä koituvat hyödyt.  Asenteet ovat muuttuvia ja asen-

teen voimakkuuteen vaikuttaa yksilön subjektiivinen kokemus kohteen merkityksel-

lisyydestä (Howe & Krosnick 2017). Tämä tutkimus tukee väitettä, että merkityk-

sellisyys vaikuttaa vahvasti asenteeseen. Merkityksellisten hyötyjen näkeminen 

vaikuttaa asenteeseen robotin käytössä.  
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Kolmanneksi teemaksi syntyi se, että asenteeseen robotin käytössä voidaan vai-

kuttaa keskustelemalla. Neljä haastateltavaa oli tätä mieltä. Haastateltavien mu-

kaan keskustelussa on hyvä korostaa robotin käytöstä saatuja hyötyjä. Keskuste-

luita täytyy toistaa ja niissä pitää olla riittävän avoimia robotin käytön tarkoituspe-

ristä.  Asenteen muutos riippuu siitä, mihin informaatiokomponentteihin, rakentee-

seen tai funktioihin asenne pohjautuu (Maio & Haddock 2010). Toisin sanoen 

asennetta voidaan muuttaa perusteellisesti viestimällä siitä, miten robotin käyttö 

kannattaa eri näkökulmista. 
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4.2.3 Inhimillisen pääoma vaikutus robotin käyttöön tulevaisuudessa 

 

Viimeinen tutkimuskysymys suuntautui tulevaisuuteen, koska robottien käyttö on 

koko ajan muuttuvaa ja se vaatii ennakointia, kun arvioidaan inhimillisen pääoman 

ja robotin käytössä pankkialalla. Haastatteluiden perusteella löydettiin vaikutuksia 

tulevaisuuteen inhimillisten osa-alueiden näkökulmasta (kuvio 20). 

 

 

Kuvio 20. Inhimillisen pääoman vaikutus tulevaisuudessa robotin käyttöön 

 

Ensimmäisen teeman osalta tulevaisuudessa voi keskittyä monimutkaisempiin 

substanssiosaamisalueen asioihin, joista suoriutumiseen tarvitaan enemmän tieto-

ja ja taitoja. Tulevaisuudessa nähdään, että ammatillisen roolin osaamisvaatimuk-

set kasvavat, koska osa helpoimmista tehtävistä on siirrettävissä robotille. Anders-

son ja Kaivo-oja (2016) esittivät neljä kehityssuuntaa robotisaation ja ihmisten kor-

vaavuuden kehityksestä (kuvio 4). Haastatteluiden perusteella inhimillinen pääoma 

vaikuttaa robotisaatioon niin, että roboteista tulee ihmisten työtä täydentäviä apu-

reita joko yksittäisen tehtävän tai ihmisjoukon yhden tehtäväalueen suorittajana. 

Toisin sanoen tämä tutkimus löysi viitteitä Anderssonin & Kaivo-ojan (2016) työn 

komplementin suuntaan – ei niinkään täyteen työn substituuttiin. 
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Toisena näkökulmana inhimillisen pääoman osa-alueen taidoista haastateltavat 

näkivät, että osaaminen on riippuvuussuhde. Kun robotiikka kehittyy, siinä kehittyy 

työntekijä mukana käyttämään sitä tulevaisuuden tarpeisiin. McKinsey Company 

(2017) esitti viisi toimenpidettä ja tahtotilaa tulevaisuuden teknologisissa muutok-

sissa työelämässä (kuvio 5). Kuviossa 21 on tunnistettu kaksi olennaista toimenpi-

dettä, jotka nousivat esiin myös tässä tutkimuksessa: jatkuva työntekijöiden koulu-

tus perustaitojen uudistamisella ja elinikäistä oppimista korostamalla sekä työnte-

kijöiden siirtymisen tukeminen uusiin tehtäviin. Myös haastateltavien vastauksista 

nousi esiin, että kehittyminen on jatkuvaa ja kokoajan tulee uusia teknologisia 

muutoksia olemassa oleviin työtehtäviin, joihin tuetaan kouluttamalla. 

 

 

 

Kuvio 21. Tulevaisuuden toimenpiteet ja tahtotilat teknologisessa muutoksessa 

(mukaillen McKinsey Company 2017).  

 

Viimeiseksi tulevaisuus- ja robotisaatioteemaksi haastatteluissa nousi esiin odot-

tavainen asenne. Robotteja kohtaan asetettiin paljon odotuksia, ja asenne ylipää-

tään oli odottavainen tulevaisuuden osalta. Pääsääntöisesti omaan työhön haluttiin 

helpotusta robottien yleistyttyä, jonka takia asenne on positiivisen odottavainen tu-

levaisuutta kohtaan. Ihmiset haluavat löytää vahvistuksen omalle asenteelleen. 

Käytännössä omaa asennetta tukevaa informaatiota etsitään, kunnes tiedossam-

me oleva näkemys vahvistuu entisestään. Lopputulosta kutsutaan vahvistus-

vinoumaksi. (Riabacke & Riabacke 2015) Odottavainen asenne ruokkii itseään 
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vahvistusvinouman kautta. Aikaisemmin tutkimuksessa todettiin, että positiivinen 

asenne on seurausta luottamuksesta tulevaisuutta ja työpaikan säilymistä koh-

taan, joka on varmasti myös tässä odottavaisessa asenteessa robotin käytön li-

sääntymistä kohtaan yhtenä taustasyynä. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tämän tutkimuksen ongelma ja tarkoitus on ollut saada vastaus päätutkimusky-

symykseen mikä on inhimillisen pääoman merkitys robotin käytössä pankkialalla. 

Jotta pystytään vastaamaan päätutkimuskysymykseen, oli vastattava ensin asetet-

tuihin kolmeen alatutkimuskysymykseen, jotka käydään läpi seuraavassa luvussa. 

Tämän jälkeen päästään esittämään johtopäätökset päätutkimuskysymykseen. 

 

5.1 Yhteenveto ja johtopäätökset 

 

Tässä luvussa toteutetaan yhteenveto tutkimuksen keskeisistä menetelmävalin-

noista ja kuvaus siitä, miten tutkimustulokset on analysoitu. Yhteenvedon ohella 

vastataan alatutkimuskysymyksiin ja selvennetään, kuinka johtopäätöksiin on lo-

pulta päädytty. Kuviossa 22 on tarkemmin esitelty valitut inhimillisen pääoman 

osa-alueet ja haastatteluissa inhimillisen pääoman osa-alueista esiin nousseet 12 

teemaa, joista yhdeksän liittyy nykyhetkeen ja kolme tulevaisuuteen. 

 

Alatutkimuskysymys 1: mitkä ovat inhimillisen pääoman osa-alueet pank-

kisektorilla 

 

Ensimmäinen alatutkimuskysymys on mitkä ovat inhimillisen pääoman osa-alueet 

pankkisektorilla. Tähän tunnistettiin kolme inhimillisen pääoman osa-aluetta kirjal-

lisuudesta, jotka olivat tieto, taito ja asenne (kuvio 22). Tutkimusta aiheesta olivat 

tehneet Shih et al. (2010) ja Hardeep ja Purnima (2016), keiden mukaan nämä 

osa-alueet valittiin tähän tutkimukseen. Tätä ennen Shih et al. (2008) oli toteutta-

nut tutkimuksen, jossa todettiin, että inhimillinen pääoma on pankkisektorilla tär-

kein aineettomista pääomista.  

 

Kirjallisuuden perusteella inhimillinen pääoma valittiin tutkimuskohteeksi aineetto-

mista pääomista. Inhimillisen pääoman osa-alueet oli tärkeää määritellä ennen 

empiirisen tutkimuksen toteuttamista, jotta pystyttiin valitsemaan oikeat tutkimus-

teemat tutkimusongelmaan ja kontekstiin. Kirjallisuuden kautta löydettiin kattavat 
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perustelut, miksi tutkimuksen toteuttamisessa käytetyt valinnat olivat oikeita ja toi-

saalta valintojen kautta pystyttiin rajaamaan jatkossa tehtäviä ratkaisuja.  

 

Alatutkimuskysymys 2: miksi inhimillisen pääoman osa-alueet ovat tärkeä 

huomioida robotin käytössä 

 

Seuraaviin alatutkimuskysymyksiin vastattiin empiirisen tutkimuksen ja abduktiivi-

sen sisällön analyysin kautta. Toisen ja kolmannen alatutkimuskysymyksen vasta-

uksen etsimistä varten toteutettiin teemahaastattelu robottia käyttävässä tiimissä 

pankissa. Toiseksi alatutkimuskysymykseksi esitettiin miksi inhimillisen pääoman 

osa-alueet ovat tärkeä huomioida robotin käytössä. Haastatteluista tunnistettiin in-

himillisen pääoman osa-alueisiin – tietoon, taitoon ja asenteeseen – erilaisia huo-

mioita siitä, miten inhimillinen pääoma ilmenee robotin käytössä ja miksi se on tär-

keää siinä.  

 

Seuraavaksi kuviossa 22 on esitelty inhimillisen pääoman vaikutusta robotin käyt-

töön yhdeksän haastatteluista saadun tutkimustuloksen kautta nykytilasta. Jotta 

inhimilliseen pääomaan voidaan vaikuttaa, on tärkeä tunnistaa se robotin käytös-

sä. Tieto robotin käytössä ilmeni haastatteluiden mukaan ulkoistamisessa, sosiali-

saatiossa ja sisäistämisessä tiedon yksinkertaisuuden ja olemassaolo koskevien 

teemojen kautta (Nonaka & Takeuchi 1995; Nonaka & Konno 1998; Nonaka et al. 

2000). Lisäksi huomattiin, että kyseenalaistaminen kuuluu robotin olemassaoloon. 

Garrickin & Chanin (2017) mukaan kyseenalaistamisen taito on tärkeä nykyelä-

män työelämässä. Useita tärkeitä taitoja tunnistettiin robotin käytössä, jotka ovat 

nykypäivän työelämälle olennaisia ja jos niitä ei vielä ole, niitä voidaan haastatte-

luiden mukaan hankkia kouluttautumalla.  

 

Robotin käytössä ja ylipäätään tulevaisuudessa tarvittavia taitoja olivat haastatte-

luiden pohjalta kognitiiviset kyvyt, prosessiymmärrys, sisällön tuottaminen, ongel-

man ratkaisutaidot ja yleiset tekniset taidot. (Global Challenge Insight Report 

2016). Asenteen vaikutus robotin käytössä nähtiin tärkeänä myös kolmen erilaisen 

teeman kautta. Haastattelujen perusteella ja Niemisen (2014) mukaan Rousseaun 

et al. (1998) olivat sitä mieltä, että utelias ja positiivinen asenne robottia kohtaan 
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on seurausta luottamuksesta tulevaisuutta kohtaan. Lisäksi kaikkien haastateltavi-

en mukaan asenteeseen vaikuttaa se, kuinka pystyy näkemään robotin käytöstä 

koituvat hyödyt, ja hyötyjen näkemiseen vaikuttava tekijä on yksilön subjektiivinen 

kokemus kohteen merkityksellisyydestä (Howe & Krosnick 2017). Robotin käytös-

sä asenteeseen voi haastatteluiden mukaan vaikuttaa keskusteluilla, mutta asen-

teen muutos riippuu siitä, mihin informaatiokomponentteihin, rakenteeseen tai 

funktioihin asenne pohjautuu ja ymmärrykseen, miten niihin voi vaikuttaa (Maio & 

Haddock 2010). 

 

Alatutkimuskysymys 3: miten inhimillinen pääoma vaikuttaa robotin käyt-

töön tulevaisuudessa 

 

Kuviossa 22 viimeisenä esitetään vastaus alatutkimuskysymykseen miten inhimil-

linen pääoma vaikuttaa robotin käyttöön tulevaisuudessa. Haastatteluiden perus-

teella inhimillinen pääoma vaikuttaa robotin käyttöön niin, että roboteista tulee ih-

misjoukkoja täydentäviä joko yksittäisen työtehtävän tai ihmisjoukon yhden työteh-

täväalueen suorittajina. Vastaus voidaan tulkita yhtä lailla inhimillisen pääoman 

vaikutukseksi robotin käyttöön kuin robottien vaikutukseksi inhimilliseen pää-

omaan. Tämä tutkimus löysi viitteitä Anderssonin & Kaivo-ojan (2016) työn komp-

lementin suuntaan – ei täyteen työn substituuttiin, jonka takia myös työntekijän 

substanssiosaamisvaade kasvaa robotin toteuttaessa yksinkertaiset tehtävät. 

Haastatteluiden perusteella nähtiin, että kun robotiikka kehittyy, pystyy myös työn-

tekijä kehittämään omaa osaamistaan robotin käytöstä. Tätä tukee McKinsey 

Companin (2017) esittämät kaksi olennaista toimenpidettä, jotka nousivat esiin 

myös tässä tutkimuksessa: jatkuva työntekijöiden koulutus uusia työtehtäviä var-

ten elinikäistä oppimista korostamalla sekä työntekijöiden siirtymisen tukeminen 

uusiin tehtäviin. 

 

Haastatteluissa robotteja kohtaan asetettiin paljon odotuksia. Pääsääntöisesti ro-

boteilta odotetaan oman työn tekemiseen helpotusta, minkä takia asenne on posi-

tiivisen odottavainen tulevaisuutta kohtaan. (Riabacke & Riabacke 2015) Odotta-

vainen asenne ruokkii itse itseään vahvistusvinouman kautta. Lisäksi aikaisemmin 

tutkimuksessa todettiin, että positiivinen asenne on seurausta luottamuksesta tule-



95 

 

 

vaisuutta ja työpaikan säilymistä kohtaan. (Rousseau 1998; Longvist et al. 2015) 

Edellinen on varmasti odottavaisessa asenteessa robotin käyttöä kohtaan myös 

yhtenä taustasyynä. 

 

Päätutkimuskysymys: mikä on inhimillisen pääoman merkitys robotin käy-

tössä pankkialalla 

 

Tiedetään, että kehitys antaa roboteille enemmän ja enemmän ihmisten kaltaista 

kykyä ymmärtää ja ratkaista monia uusia ongelmia tulevaisuudessa. (Rotman 

2013) Kantin (2017) toteuttama tutkimus paljasti robotin rakentamisesta, että osal-

listujat rakensivat robotteja, mutta myös sen ympärille sosiaalista kanssakäymistä. 

Robottia ei ymmärretty parhaiten tekniseksi funktioksi, vaan sosiotekniseksi tulok-

seksi. Tämän takia robotin rakentamisessa on oleellista tiimityö ja yhdessä teke-

minen. (Kant 2017) Cascio ja Montealegre (2016) tekivät perustutkimusta olemas-

sa olevasta teknologisista tutkimussuuntauksista erottaen sieltä neljä tutkimusnä-

kökulmaa. Tämän tutkimuksen avulla pystyttiin laajentamaan tutkijoiden esittämäs-

tä neljästä tutkimussuuntauksesta yhtä, eli ymmärrystä ihmisten ja läsnä olevan 

teknologian dynaamisesta vuorovaikutuksesta. Tämän tutkimuksen tutkimuson-

gelman ratkaisemiseksi sopi sosiomateriaalinen lähestymistapa agentiaalisen rea-

lismin näkökulmasta, kuten valittu perustutkimuksen lähtökohta määrittelee (Orli-

kowski & Scot 2009; Leonardi 2013; Kant 2017).  

 

Decker et al. 2017 näkemyksen mukaan oli suoritettava perustutkimusta ja ym-

märrettävä, miten konteksti vaikuttaa robotin käyttöön. Tämä tutkimus laajensi 

omassa kontekstissaan näkemystä, kuinka robotin käyttö vaikuttaa pankkialalla 

inhimilliseen pääomaan. Tutkimusaukoksi esitettiin Cascio & Montealegre (2016) 

läsnä olevan teknologian ja organisaatioiden tutkimusaukkoja, joista johdannossa 

(luku 1.2) esiteltyihin kahteen tutkimusaukkoon tämä tutkimus laajensi ymmärrys-

tä. Tässä selvitettiin inhimillisen pääoman merkitystä, johon tutkimusaukko numero 

2 osittain viittasi tiedon hyödyntämisen näkökulmasta (liite 1). Tutkimuksessa sel-

visi, miten tieto auttaa robotin käytössä ja minkä tyyppistä tietoa siinä tarvitaan. 

Toisaalta tutkimus ei ottanut suoraan kantaa erilaisiin tietokantoihin pääsyyn, joten 

tietokantoihin pääsyn merkitystä tulee vielä selvittää. Neljäs Cascio & Monteale-
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gren (2016) tutkimusaukko oli, kuinka organisaatiot voivat hyödyntää teknologiaa 

parantaakseen yrityksen, tiimin ja yksilön suorituskykyä. Tässä tutkimuksessa löy-

dettiin vastaus inhimillisen pääoman merkitykseen robotin käytössä, millä otetaan 

kantaa osittain taulukon 4. kysymykseen hyödynnettävyydestä. Suorituskyvyn 

osuutta läsnä olevan teknologian käytössä tulee vielä selvittää.  

 

Tutkimusaukokseksi esitettiin Richter et al. (2018) digitaalisen työelämädesignin 

tutkimussuuntauksen näkökulmasta tutkimuskysymys, miten työntekijät voivat olla 

päteviä muuttuviin ja haastaviin tehtäviin teknologisoituvassa työelämässä. Tässä 

tutkimus osoitti pankkialan kontekstissa, että työntekijöiden taidot ja osaaminen 

karttuvat samalla, kun otetaan uutta teknologiaa käyttöön. Työtehtäviin tarvittava 

pätevyys saadaan kartutettua sopeutumalla uteliaan ja odottavaisen asenteen 

avulla uuteen tilanteeseen. Tutkimuksessa saatu vastaus vastaa pankkialan ja yk-

sinkertaisen robottisovelluksen käyttöönoton näkökulmasta kysymykseen. 

 

 

Kuvio 22. Inhimillisen pääoman merkitys robotin käytössä pankkialalla 

 



97 

 

 

Pankkialan ja robotisaation ollessa koko ajan muutoksessa oli huomioitava sekä 

nykyhetki että tuleva riittävien perusteluiden saamiseksi. Tutkimuksen keskeisenä 

ongelmana ja tarkoituksena oli saada vastaus päätutkimuskysymykseen mikä on 

inhimillisen pääoman merkitys robotin käytössä pankkialalla. Tutkimuksen päätut-

kimuskysymyksen vastaukseksi luotiin kuvio 22, joka vastaa kysymykseen mikä 

on inhimillisen pääoman merkitys robotin käytössä pankkialalla. Tutkimuksen to-

teuttamisen jälkeen voidaan perustellusti väittää, että inhimillisellä pääomalla on 

tärkeä merkitys robotin käytössä pankkialalla valitussa tutkimuskontekstissa ja in-

himillisen pääoman vaikutus tulee huomioida robotin käyttämisessä niin nyt kuin 

tulevaisuudessakin. 

 

5.2 Rajaukset tutkimuksesta ja loppupäätelmät käytännönarvosta 

 

Inhimillisen pääoman näkökulmasta robotteja pankkialalla ei ole tutkittu. Tutkimus-

ta on kuitenkin roboteista muista näkökulmista ja inhimillisestä pääomasta erik-

seen, minkä takia näitä lähteitä on hyödynnetty tutkimuksen toteutuksessa. Huo-

mioitava on myös se, että tieteellinen tutkimus on jäljessä uusimmista teknologisis-

ta sovelluksista ja näistä parhaiten tietoa löytyi muista medioista. Tämän tutkimuk-

sen arvo on antaa alustava kuvaus siitä, mitä inhimillinen pääoma merkitsee 

pankkialalla taustoittaen tarpeellista jatkotutkimusta robotisaatiosta tässä konteks-

tissa.  

 

Aineettoman pääoman määrä on niin tärkeää, että sen mittaamista suositellaan 

käytettäväksi pankin vakavaraisuuslaskennassa. (Cenciarelli et al. 2018) Inhimilli-

sellä pääomalla on merkittävä vaikutus rakenteellisen pääoman sekä suhdepää-

oman kasvuun ja sen voidaan katsoa olevan lähtökohta muille aineettomille pää-

omille, minkä takia tämä tutkimus rajattiin koskemaan vain inhimillistä pääomaa 

(Shih et al. 2010). Inhimillinen pääoma voidaan jaotella myös muilla tavoilla tieto-

jen, taitojen ja asenteen kautta, mutta nämä tulkinnat jätettiin tarkoituksellisesti tut-

kimuksen ulkopuolelle. 

 

Tutkimus toteutettiin yhdessä tiimissä, joka voidaan myös nähdä tutkimuksellisena 

rajoitteena tutkimustulosten yleistettävyyden kannalta. Toisaalta tarkoituksena oli 
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syventää ymmärrystä kontekstisidonnaisesti, jonka takia tarvitaankin lisää selvi-

tyksiä erilaisista konteksteista ilmiön laajemmaksi ymmärtämiseksi. Lisäksi valittu 

robotti oli toiminnaltaan yksinkertainen. Siinä ei ollut kaikkia ominaisuuksia, mitä 

osalla palveluroboteista on. Tämä muistuttaa siitä, etteivät kaikki robotit ole arki-

elämässä sen kummallisempia tietoteknisiä sovelluksia ja oikeastaan niitä voi olla 

vaikea erottaa muista tietoteknisistä sovelluksista. 

 

Rajauksien jälkeen keskitytään siihen, mitä käytännönsovelluksia ja apuja tästä 

tutkimuksesta saadaan työelämään. Tutkimuksen kirjallisuuskatsauksessa on 

koottu robotiikan nykytilaa käsittelevää kirjallisuutta pankkialalta ja toisaalta suun-

taviivoja siitä, mihin ollaan seuraavaksi menossa. Tämä tutkimus osoittaa, että ih-

misiä tarvitaan työskentelemään robottien kanssa, koska työntekijöillä on arvokas-

ta inhimillistä pääomaa, jota tarvitaan työn tekemiseen tulevaisuudessa yhdessä 

robottien kanssa. Tämän voidaan todeta olevan yksi alustavista digitaalista työ-

elämädesignia käsittelevistä tutkimuksista. (Richter et al. 2018) 

 

Inhimillinen pääoma tulee huomioida robotin käytössä. Työelämässä tulee ottaa 

huomioon tiedot, mitä tarvitaan robotin soveltamisessa käytäntöön ja toisaalta tie-

dot, mitä tarvitaan robotin käytön kehittämiseksi. Toiseksi tulee kartoittaa robotin 

käyttöön tarvittavat taidot eli osaaminen ja sen mahdollinen hankkiminen eri läh-

teistä. Lisäksi suositellaan työntekijöiden asenteeseen vaikuttamista robotin käyt-

töönottovaiheessa avoimella keskustelulla ja robotista saatavien hyötyjen koros-

tamisella niin nykytilanteessa kuin tulevaisuudessa. 

 

Tutkimuskohteena olleen robotin kanssa on käynyt niin, ettei sitä käytetä kovin ak-

tiivisesti. Tämä voi olla hyvin yleinen lopputulos, koska loppukäyttäjät ymmärtävät 

substanssin ja konsultit teknisen puolen, jolloin teknisen sovelluksen ja käytännön 

väliin jää paljon ratkottavia kysymyksiä. Näiden kysymysten ratkaisemiseksi tarvi-

taan paljon kommunikointia, riittävästi resursseja työn muokkaamista varten robo-

tin käyttöönotto hetkellä ja vielä käyttöönoton jälkeen, jolla varmistetaan robotin 

käyttö mahdollisimman tehokkaasti jatkossa. Inhimillisen pääoman merkitys tieto-

jen, taitojen ja asenteen kautta korostuu robotin käytössä entisestään loppukäyttä-

jän roolissa, jotta saadaan mahdollisimman merkityksellisiä robottityökavereita pit-
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källä aikavälillä. Lisäksi on muistettava, että Ståhlen & Wileniuksen (2006) mukaan 

osaamista syntyy työntekijöille vain osallistumisen ja osallisuuden kautta. Tästä 

näkökulmasta ajateltuna Richter et al. (2018) tutkimuskysymys on hyvin relevantti, 

miten uudet digitaaliset työmuodot voidaan ottaa käyttöön työntekijöitä osallistaval-

la tavalla. Tämä asettaa myös johdolle haasteen, miten motivoida työntekijät jat-

kuvaan kehittämiseen ja mahdolliseen oman työpaikan menettämiseen työn kehit-

tämisen seurauksena.  

 

Onko niin, että mediassa on luotu paljon odotuksia siitä, että robotit vievät ihmisten 

työt ja robotit osaavat työt nykyisiä työntekijöitä paremmin tulevaisuudessa? Koska 

odotukset eivät ole täyttyneet, ollaan tutkimuksen perusteella osittain pettyneitä 

robotista saatuihin hyötyihin ja muutoksen nopeuteen. Toisaalta robotin kanssa 

työskentelyä voi verrata internetin käyttöön. Lähes kaikki osaavat käyttää interne-

tiä, mutta vain harva ymmärtää sen todellisen toimintalogiikan. Robottien käyt-

töönoton kanssa voi olla samanlainen tilanne kuin internetin kanssa, että kestää 

useita vuosia löytää ne hyödyllisimmät sovelluskohteet ja siihen asti on hyväksyt-

tävä, että pääsemme työskentelemään robottien kanssa sulavasti. Ennen suju-

vaan yhteistyöhän pääsemistä on varmaa, että inhimillistä pääomaa tarvitaan ro-

bottien kanssa työskentelyssä ja toisaalta myös paljon keskusteluita, miten ja mik-

si robotteja käytetään missäkin kontekstissa. Samankaltaisiin johtopäätöksiin työn-

tekijöiden osallistamisesta tulivat Argote et al. (1983) suuressa tehdasrobotisaatio-

ta koskevassa tutkimuksessa, vaikka tutkimus toteutettiin hyvin erilaisessa kon-

tekstissa jo vuosikymmeniä sitten. Huomioitava kuitenkin on, että Decker et al. 

(2017) tulivat omassa tutkimuksessaan siihen johtopäätökseen, että tehdasolosuh-

teissa tehdyt robotisaatiotutkimukset eivät ole verrannollisia robotiikan nykyisiin 

sovelluksiin. Edellinen esimerkki osoittaa, että ilmiö on kompleksinen ja ennen 

yleistyksiä tarvitaan lisää tutkimustuloksia asian tiimoilta.  
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5.3 Jatkotutkimusaiheet 

 

Edellä todettiin tämän tutkimuksen oleva ensimmäisiä sekä inhimillisen pääoman 

ja robottien yhdistäviä tutkimuksia pankkialan kontekstissa että digitaalisen työ-

elämädesignin näkökulmasta. Tämä asettaa hedelmällisen maaperän jatkotutki-

musaiheiden asettamiselle. Koska tutkimus toteutettiin yhdessä tiimissä, tärkeää 

olisi tutkia laajemmin erilaisissa pankkialan konteksteissa ihmisten omistamaa in-

himillistä pääomaa ja erilaisia robotteja. Tämä on tärkeää, koska uhkakuvissa ih-

miset ja robotit asetetaan vastakkain, vaikka molempia osapuolia tarvitaan tulevai-

suuden kehityksessä. Ensimmäisenä jatkotutkimusaiheena on toteuttaa robottien 

ja inhimillisen pääoman tutkimusta uusissa konteksteissa ja organisaation tasoilla 

laajemman ymmärryksen lisäämiseksi. 

 

Alustavan tutkimuksen puuttuessa, ei voida väittää, että tähän tutkimukseen valitut 

inhimillisen pääoman osa-alueet olisivat ainoat oikeat pankkialalla robotisaatiossa 

kaikissa konteksteissa. Empiirisessä tutkimuksessa ilmeni valittujen osa-alueiden 

sopivan tähän tutkimukseen ja kontekstiin. Ne vaativat kuitenkin vielä jatkotutki-

musta eri pankkialan konteksteissa ennen kuin voidaan väittää, että nämä tunnis-

tetut osa-alueet ovat inhimillisen pääoman paras luokittelutapa robotisaatiossa 

pankkialalla. Toisena jatkotutkimusaiheena olisikin tutkia inhimillisen pääoman 

osa-alueiden sopivuutta muihin teknologisiin sovelluksiin ja robotteihin uuden tut-

kimusmateriaalin keräämisen jälkeen uudesta ympäristöstä. 

 

Tässä tutkimuksessa selvitettiin inhimillisen pääoman merkitystä, johon Cascion ja 

Montealegren (2016) tutkimusaukko numero 2 osittain viittasi tiedon hyödyntämi-

sen näkökulmasta (liite 1). Tutkimuksessa selvisi, miten tieto auttaa robotin käy-

tössä ja minkä tyyppistä tietoa siinä tarvitaan tarkemmin esimerkiksi kuviossa 22. 

Toisaalta tutkimus ei ottanut kantaa suoranaisesti erilaisiin tietokantoihin pääsyyn, 

joten sitä tulee vielä selvittää. Tämän tutkimusaukon selvittämiseksi esitetään kol-

mas jatkotutkimusaihe siitä, miten tiedon hyödyntäminen ja pääsy erilaisiin tieto-

kantoihin edistää päätöksentekokykyä. 
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Neljäs Cascio & Montealegren (2016) tutkimusaukko on, kuinka organisaatiot voi-

vat hyödyntää teknologiaa parantaakseen yrityksen, tiimin ja yksilön suorituskykyä 

(liite 1). Tässä tutkimuksesta löydettiin vastaus siihen, että inhimillisellä pääomalla 

on tärkeä merkitys robotin käytössä. Tällä otettiin kantaa osittain taulukon 4 kysy-

mykseen läsnä olevan teknologian hyödynnettävyyteen kuitenkin ilman suoranais-

ta linkkiä suorituskykyyn. Neljänneksi jatkotutkimusaiheeksi esitetään tutkimusta 

läsnä olevan teknologian käytön korrelaatiosta suorituskyvyn parantumiseen. Tä-

hän tarvitaan suoraan kvantitatiivinen tutkimus esimerkiksi numeraalinen data en-

nen läsnä olevaa teknologiaa ja läsnä olevan teknologian käyttöönoton jälkeen. 

 

Haastatteluista nousi esiin muutama mielenkiintoinen tutkimusaihe, joihin roboteis-

ta tehtyjä tutkimuksia läpikäymällä ei löytynyt vastauksia. Kun robotteja otetaan 

käyttöön, miten huolehditaan tehtävistä, joihin ei ole enää osaamista, koska robotit 

tekevät sen. Tarvitseeko osaamista ylipäätään ylläpitää, kun tehtävä ja siihen tar-

vittava osaaminen on opetettu robotille. Robotit voivat olla usein epävakaita. Löy-

tyisikö tähän vastaus esimerkiksi historiasta, kun on otettu teknisiä sovelluksia aut-

tamaan ihmisiä ja ihmisten osaamista ei enää tarvittu jossain vaiheessa? Viides 

jatkotutkimusaihe käsittelee osaamisen siirtoa roboteille ja osaamisen ylläpitoa 

ihmisillä, miten kauan ja mistä tiedetään, milloin osaamisesta voidaan luopua. 

 

Nykyään robottien nimeämistä pidetään normina, joka herätti ihmetystä haastatel-

tavissa. Kirjallisuutta läpikäydessä robotin nimeäminen on enemmän sääntö kuin 

poikkeus. Kirjallisuutta läpikäydessä ei kuitenkaan löytynyt perusteluita, miksi niin 

tehdään. Tarkoituksena olisi jatkaa siitä, mihin Coovert ja Thompson (2014) jäivät 

tutkiessaan robottien kutsumista työkavereiksi. Viimeinen jatkotutkimusaihe on, 

miksi robottia nimitetään ihmisnimillä, miten robotin sukupuoli nimelle määritellään 

ja mitä nimeäminen lopulta kertoo robotista. 
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LIITTEET 

 

LIITE 1: Tutkimusaukot jatkuvasti läsnä olevan teknologian käytössä  

(mukaillen Cascio & Montealegre 2016) 

Perinteinen 

teknologia 

Jatkuvasti läsnä  

oleva teknologia 

Tutkimusaukot 

 

Teknologia on osa 

työnkuvausta ja sen 

hyväksikäyttöön on 

käytettävissä doku-

mentit ja tilastot. Ana-

lyytikot käyvät läpi 

historiaa ja tekevät 

toimia historian pohjal-

ta. 

 

 

Läsnä oleva tietotekniikka perus-

tuu tiedon inventoinnin lahjakkuu-

teen. Tiimit voivat olla maantie-

teellisesti hajautettu ratkaisemaan 

paikallisia ongelmia tai ratkaista 

ongelmat etäyhteyden avulla. 

Tietojen ansiosta voidaan toimin-

taa muuttaa välittömästi ja rea-

goida esimerkiksi kysynnän vaih-

teluun reaaliajassa. Tekniikka 

mahdollistaa myös 

kysyntä ennusteiden luomisen 

sekä skenaariomallintamisen. 

 

 

1. Mitkä ovat toivottuja ja ei-

toivottuja vaikutuksia työ-

voiman suunnitteluun, kun 

aika ja paikka ei enää ra-

joita työskentelyä? 

2. Miten parempi pääsy 

tietoihin organisaatios-

sa edistää päätöksente-

kijöiden kykyä vastaan-

ottaa ja käsitellä run-

saasti tietoa? 

3. Missä olosuhteissa kaik-

kialla läsnä olevat tieto-

tekniikat vaikuttavat yh-

teistyöhön, yhteenkuulu-

vuuteen ja suoritusky-

kyyn? 

4. Kuinka organisaatiot 

voivat hyödyntää tekno-

logiaa parantaakseen 

yrityksen, tiimin ja yksi-

lön suorituskykyä? 
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LIITE 2: Haastatteluissa käytetty tutkimusmateriaali 
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LIITE 3: Tutkimuskysymykset, kirjallisuus, metodologia ja analyysimenetelmät  

Tutkimuskysymykset Kirjallisuus Metodologia Analyysimenetelmä 

 

Mitkä ovat inhimillisen 

pääoman osa-alueet 

pankkisektorilla? 

 

Inhimillisen pää-

oman osa-alueet  

 

A.Pääsääntöisesti  

kirjallisuusanalyysi  

luku 2.2 

 

Kirjallisuuden kautta 

argumentoidaan kes-

keiset osa-alueet, joiden 

kautta toteutetaan seu-

raavan tutkimuskysy-

myksen teemat. Iris 

AI:ta kokeiltiin käyttää 

apuna, mutta se tuotta-

nut tuloksia aihepiirin 

suhteen. 

 

Miksi inhimillisen pää-

oman osa-alueet ovat 

tärkeä huomioida robo-

tin käytössä? 

 

Robotin käyttö ja 

määritelmät ja  

inhimillisen pää-

oman arviointi 

 

A. Kirjallisuusana-

lyysi 

B. Teemahaastat-

telu inhimillisen 

pääoman osa-

alueiden taito, tieto 

ja asenne kautta 

robottia käyttäville 

 

 

Sisällön analyysi teo-

riaohjaavasti:  

Litterointi, luokittelu ja 

teemojen järjestely uu-

destaan tutkimuskysy-

myksittäin. Lopuksi 

kirjallisuuden yhteenliit-

tymät. 

 

Miten inhimillinen pää-

oma vaikuttaa robotin 

käyttöön tulevaisuudes-

sa? 

 

Robotit nyt ja tule-

vaisuudessa ja 

inhimillinen pääoma 

tulevaisuudesa 

 

A. Kirjallisuusana-

lyysi  

B. Teemahaastat-

telu haastattelu 

robotin käyttämi-

sestä tulevaisuu-

dessa. 

 

Sisällön analyysi teo-

riaohjaavasti:  

Litterointi ja teemat 

uudestaan tutkimusky-

symyksittäin. Kirjalli-

suuden ja empirian 

kautta argumentointi 

tulevaisuuden huomiois-

ta. 

 

 


