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Finanssitoimiala läpikäy parhaillaan historiallista murrosta, kun digitalisaatio ja 

teknologian kehittyminen muuttavat tapoja toimia ja asiakaskäyttäytyminen muuttuu. 

Samalla regulaatio sekä asettaa toiminnalle lisää vaatimuksia että avaa markkinoita 

uusille toimijoille. Tässä tutkimuksessa tutkin luottamuksen rakentumista tekoälyä 

hyödyntävää puhekäyttöliittymää kohtaan finanssialalla. Luottamuksen näkökulmasta 

pankki kontekstina, vahvasti luottamukseen perustuvana liiketoimintana tarjoaa 

tutkimuksen kannalta monisyisen lähtöasetelman. Tutkimus toteutettiin laadullisena 

tapaustutkimuksena ja siinä selvitettiin luottamuksen rakentumista kehitysprojektin 

kolmessa eri vaiheessa; esivaihe, kehitysvaihe ja pilotointivaihe. Kolmelta eri tasolta, 

johdosta, kehitystiimistä ja pilottikäyttäjistä tehdyt haastattelut ennen pilottia ja pilotin 

jälkeen antoivat laajan näkemyksen luottamuksen ajalliseen rakentumiseen.  

Pankkikonteksti ja tekoälykonteksti sen sisällä näyttäytyy tämän tutkimuksen valossa 

perinteistä luottamuksen rakentumisen teoriaa monisyisempänä. Tekoälyn kriittiset 

tekijät liittyvät dataan niin tekoälyn oppimisen kuin datan omistajuuden sekä käytön 

näkökulmista. Nämä tekijät vaikuttavat eniten siihen, miten luotettavaksi pilottikäyttäjät 

finanssitoimialan tekoälypalvelun kokevat. Tekoälyä hyödyntävää puheohjattua 

palvelua kehittävä yritys voi tämän tutkimuksen valossa edesauttaa teknologista 

omaksumista monin eri tavoin. Käyttökokemuksen eheys, mahdollisuus vahvaan 

ohjaukseen ja visuaalisen elementin tuominen puhekäytön rinnalle ovat tämän 

tutkimuksen löydöksiä, jotka tukevat käytön aloittamista ja  sen jatkamista vielä melko 

vieraalla suomenkielisellä puheohjauksella.   
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The financial industry is ongoing a historical change when digital transformation and 

technological disruption chang the way the industry works. Customers are gravitating 

more towards digital experiences and digital products. At the same time regulatory 

claims increase and opens the market to new operators. The main objective of this 

study was to analyze the multi-level dimensions of trust in VUI that uses AI in context 

of the financial sector. Banking context, as a strong trust-based business, provides a 

multidimensional baseline for research. The study was conducted as a qualitative case 

study where trust building was research in the three phases of the development 

project; Pre-stage, development phase and pilot phase. Three different levels, the 

management, the development team and interviews with pilot users before the pilot, 

and after the pilot, gave a broad insight into the construction of trust. 

The banking context and the AI context within it shows, in the light of this study, the 

construction of trust more complex than in traditional theory of building trust. The 

critical factors of AI are related to data; from the angles of AI learning to data ownership 

and use. These factors have the most impact on how reliable pilot users are 

experiencing the Financial Intelligence service. In light of this study, a company that 

develops AI-enabled voice-guided service can contribute to technological adaptation 

in many ways. The integrity of the user experience, the possibility of strong control and 

the visual element in VUI are findings of this study. These things support the initiation 

of use and its continuation at a relatively foreign Finnish voice control.   
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1. JOHDANTO 
 

Tekoäly ja sen hyödyntäminen yrityksissä, niin Suomessa kuin kansainvälisesti, on hyvin 

ajankohtaista. Ohjelmistoyritys Reaktorin ja Helsingin Yliopiston yhdessä rakentamalle 

Elements of AI kurssille ilmoittautui heti julkaisun jälkeen yli kymmenentuhatta ihmistä. 

Ensimmäisten suorittaneiden kurssijuhlassa HY:n Teemu Roos kertoi kurssin liittyvän 

HY:n ja Reaktorin sosiaalisen median #tekoälyhaaste-kampanjaan. Haasteen 

tavoitteena oli saada prosentti Suomen väestöstä, eli noin 54 000 ihmistä, opiskelemaan 

tekoälyn perusteita vuonna 2018 ja näin edistää tietämystä tekoälystä. Puheessaan 

Roos kertoi, että vuoden loppuun asetettu tavoite oli saavutettu jo elokuussa 2018.  

 
Kohdeyrityksessäni oli ennen tutkimaani tekoälycasea otettu käyttöön mm. chatbot 

palveluita. Kehittäjiä mietitytti, miten esimerkiksi asiakasneuvontaa ja päätöksiä tekevät 

ihmiset ottavat vastaan tekoälyllä varustetun työkaverin. Aluksi koneelle opetettiin vain 

10 yleisintä kysymystä, joihin asiakaspalvelijat olivat usein kopioineet ja liittäneet valmiin 

vastauksen. Kun kysymys nyt tuli, niin chatbot kysyi asiantuntijalta ”voisin vastata näin, 

onko ok”. Muutaman viikon kokeilun jälkeen asiantuntijat ehdottivat, että chatbot voisi 

kirjoittaa vastaukset itsenäisesti, sillä ne menevät oikein. Esimerkki kuvaa hyvin tämän 

päivän työmaailman todellisuutta, josta lehdet kirjoittavat tekoälyn ja robottien vievän 

työmme. Toisaalta, esimerkin mukaisesti, tekoäly voi viedä työstä pois pienen osan, 

mutta se voi olla jopa helpotus, tehtävän ollessa yksinkertainen, usein toistuva rutiini 

tehtävä, jonka kone tai robottikin osaisi hoitaa.  

   

Tekoäly on terminä julkisessa keskustelussa mystifioitunut ja pahimmillaan siitä 

puhutaan kuin science fictionista, jossa robotit valtaavat maailman. Tekoäly voi olla 

hyvinkin ymmärrettäviä, työtä helpottavia, tietokoneen suorittamia laskentoja esimerkiksi 

todennäköisyyksistä tai jonkin yksinkertaisen ja usein toistuvan työtehtävän opettamista 

robotille. Tekoälyn kapasiteetti on valtava verrattuna ihmisen kykeneväisyyteen 

vastaavissa tehtävissä. Sen avulla pystytään käymään läpi valtavat määrät eri 

muodoissa olevaa dataa. Dataan, sen laatuun, keräämiseen, omistajuuteen ja 

soveliaisiin käyttötarkoituksiin kulminoituu tässä hetkessä iso osa tekoälyyn liittyvästä 

keskustelusta. Ihmisten tietoisuus ja kiinnostus tekoälyä kohtaan kasvaa, niin hyvässä 

kuin pahassa. Miten sidosryhmät tässä hetkessä kokevat tekoälyn ja siihen liittyvät 

asiat? Minkälaisia odotuksia ja pelkoja heillä on ja miten valmiita he ovat käyttämään 
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erilaisia käyttöliittymiä kuten puheohjausta. Sekä miten yritysten tulisi huomioida nämä 

seikat tekoälyä hyödyntävien sovellusten kehittämisessä ja lanseerauksissa?  

 

Tässä tutkimuksessa pyrin selvittämään sitä, miten yritys voi vaikuttaa eri 

sidosryhmiensä luottamuksen kokemukseen kehitettäessä ja käytettäessä palveluita, 

jotka hyödyntävät tekoälyä. Miten edellä mainitun esimerkin, chatbotin, kaltaisissa 

tilanteissa luottamus rakentuu niin strategisia päätöksiä tekevän henkilön, palvelun 

kehittäjän ja käyttäjän mielissä. Mihin luottamuksen tunne (rakentuminen) perustuu ja 

mihin tekijöihin luottamus ja sen odotukset kohdistuvat. Lisäksi pyrin selvittämään, kenen 

vastuulla tekoälyn eettisen hyödyntämisen koetaan olevan. 

 

Luottamuksen ja tekoälyn suhdetta on tutkittu vielä hyvin vähän, mutta kiinnostusta 

tämän alueen tutkimukseen on koko ajan enemmän. Pankkitoimiala pohjautuu 

kokonaisuudessaan luottamukselle ja rahaan ja talouteen liittyvät asiat mielletään usein 

kompleksisiksi ja riskisiksi. Tällä tutkimuksella pyrin täyttämään osaltani luottamuksen ja 

tekoälyn suhteen tutkimuksellista aukkoa ja samalla viemään monitasoisen 

luottamuksen rakentumisen keskustelua eteenpäin aikaan, jossa on tekoälyä 

hyödyntäviä sovelluksia ja palveluita.  

 

 

Avainsanat: Tekoäly, riski, luottamus, kompleksisuus, omaksuminen 

 

 

1.1. Tutkimusongelma, tavoitteet ja rajaukset 

 

Tutkimusongelman asettaminen ja tutkimuksen rajaaminen oli haastava tehtävä 

erityisesti, kun kyseessä on vielä vähän tutkittu luottamuksen ja tekoälyn suhde. 

Tutkimusongelma ja siitä johdetut tutkimuskysymykset ovat laadullisen tutkimuksen 

peruslähtökohta, josta lähdin tässäkin prosessissa liikkeelle. Tutkimusongelma eli ja 

tarkentui tutkimuksen edetessä, samoin tutkimuskysymyksien muoto (vrt. Hirsjärvi ym. 

2009). Laadullinen tutkimus pyrkii kuvaamaan todellisen elämän ilmiöitä laaja-alaisesti 

ja löytämään tutkittavasta aineistosta esiin seikkoja, jotka ovat merkityksellisiä 

tutkimusongelman näkökulmasta. Tarkoituksena ei ole (vrt. kuten usein 
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kvantitatiivisessa tutkimuksessa) testata olemassa olevaa teoriaa tai ennalta asetettua 

hypoteesia. Laadullisessa tutkimuksessa tutkimusongelma pyritään esittämään 

mahdollisimman selkeästi ja tarkasti. Näin syntyy tutkimuksen pääongelma, jota 

analysoimalla ja täsmentämällä voidaan muodostaa tutkimuksen alaongelmat. (Hirsjärvi 

ym. 2009, 126.) 

 

Tekoäly on uusi luottamukseen vaikuttava tekijä/ kohde luottamustutkimuksessa. Vaikka 

tekoälyä hyödyntäviä sovelluksia on ollut olemassa jo kauan, se on työ- ja liike -elämää 

tarkastelevassa luottamustutkimuksessa uusi ja hyvin vähän tutkittu asia. Siihen liittyy 

epävarmuutta, monitulkintaisuutta, eikä se ole niin hyvin ennakoitavissa kuin muut 

teknologiat. Rajasin tämän tutkimuksen ulkopuolelle digitaalista transformaatiota 

käsittelevän tutkimuksen, vaikka se liittyy vahvasti finanssialan tämän hetken 

tilanteeseen ja tekoälyteknologian kehittyminen on osa transformaatiokehitystä. Tässä 

tutkimuksessa pyrin tutkimaan, kuvaamaan ja mallintamaan sitä, miten luottamus 

rakentuu tekoälyä hyödyntävän palvelua kohtaan. Voidaanko esimerkiksi luvussa 2.1. 

esitettyä Mayer ym. (1995) nk. ABI-mallia (Ability, Benevolence, Integrity) soveltaa 

luottamustutkimuksessa tekoäly kontekstissa, kun kyseessä on mullistava teknologinen 

omaksuminen? Liittyykö tekoälyyn joitakin muita luottamukseen/ luotettavuuteen liittyviä 

ulottuvuuksia, joita ei ole esimerkiksi Mayerin ym. (1995) mallissa esitetty? Jos näin on, 

miten mallia tulisi muokata tekoälyn kontekstissa? 

 

Mayer ym. (1995) viittaavat myös Rotterin (1967, 651) määritelmään luottamuksen 

vuorovaikutteisuudesta: ”Luottamus on yksilön tai ryhmän odotus, että toisen yksilön tai 

ryhmän sana eli lupaus on luotettava.” Tässä tutkimuksessa pyrin myös selvittämään 

miten ihmiset kokevat halukkuuden luottaa ollessaan vuorovaikutuksessa tekoälyn 

kanssa. Mitä eri näkökulmia luottamukselle on, kun puhutaan tekoälystä. Mitkä ovat 

luottamuksen kohteet, kehen tai mihin kukakin luottaa, luottaessaan tekoälyyn. 

Arvioivatko tekoälyä hyödyntävää sovellusta kehittämässä olleet ja käyttävät 

sidosryhmät tekoälyn luotettavuutta eri tavoilla? 

 

Luottamus on aina kontekstisidonnaista. Tässä tutkimuksessa pyrin lisäksi Blomqvist 

(2002) mallin mukaisesti pohtimaan miten luottamus rakentuu ajassa prosessina. Se 

riippuu yksilöstä, joka arvioi luotettavuutta, tehtävästä, johon se liittyy ja ajanhetkestä, 

jolloin se tapahtuu. Lisäksi tässä yhteydessä kontekstuaalinen tekijä on myös palvelun 
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käyttötapa, puheohjaus, joka on esimerkiksi kirjoittamiseen, kuten chatbotteihin 

verrattuna vielä uudempi tapa toimia. Miten pankkitoimialalla, joka pohjautuu muutoinkin 

luottamukseen, luottamus rakentuu pankkia ja sen palveluita kohtaan. Onko 

luottamuksen rakentuminen tekoälyä hyödyntävää palvelua kohtaan erilaista kuin 

perinteisemmän teknologisen palvelun, ja voiko tekoäly olla luotettava? Onko tekoälyllä 

edustajaa ja/ tai kenen vastuulla on tehdä tekoälystä luotettavaa? 

 

Tekoälyyn, sen kehittämisen taustalla olevaan organisatoriseen roolitukseen ja vastuihin 

liittyy myös informaation epäsymmetriaa. Välttämättä organisaatiossa paras ymmärrys 

ja tuntemus tekoälystä ei ole siellä, missä tehdään koko liiketoimintaa koskevia päätöksiä 

ja strategisia valintoja tekoälyn suhteen ja kannetaan niihin liittyvä vastuu ja riskit. (Vrt. 

mm. Lindblom C., 1959.) Voiko olla niin, että ohjelmoijat ymmärtävät tekoälyn luonteen 

ja riskit paremmin kuin yritysten päätöksentekijät, mutta heillä ei ole valtuuksia tehdä 

muutoksia tai esimerkiksi lopettaa tekoälypalvelun lanseeraamista. Tekoälyyn, sen 

riskeihin ja vastuunkantamiseen liittyvät myös eettisiä kysymyksiä. Miten ja millä tavalla 

yrityksen tulisi linjata dataan liittyvät seikat; minkälaista dataa he keräävät ja käyttävät 

tai jakavat kolmansille osapuolille tekoälyä hyödyntävien sovellusten pohjalta? 

 

Edellä esitetyt tekijät selventävät sitä, miten luottamus rakentuu tekoälyä hyödyntävää 

palvelua kohtaan ja ketkä/ mitkä ovat luottamuksen kohteita ja luoko tekoäly 

luottamuksen tekijänä eroa aiempaan tutkimukseen. Näiden lisäksi pyrin löytämään 

vastauksia siihen, miten yritys voisi palvelun tarjoajana vaikuttamaan luottamuksen 

kokemukseen. Ja lisäksi, voisiko yritys kehitystyössään kiinnittää erityistä huomiota 

teknologisen omaksumisen näkökulmasta johonkin seikkoihin, jotta luottamus 

vahvistuisi. 
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1.2. Tutkimuskysymykset 

 

Tutkimuksessani pyrin esisijaisesti selvittämään;  

”Mitkä tekijät vaikuttavat luottamuksen syntyyn finanssipalveluita kohtaan, joissa 

hyödynnetään tekoälyä?”  

 

Alakysymyksinä haen vastauksia siihen;  

”Kehen tai mihin luottamus kohdistuu?”  

”Miten luottamus odotukset ja kokemukset eroavat toisistaan?  

”Miten finanssialan yritys voi palvelun tarjoajana vaikuttaa koettuun luottamukseen 

tekoälyä hyödyntäviä palveluita kohtaan?”  

 

Vastaamalla päätutkimuskysymykseen pyrin löytämään vastauksia eri sidosryhmien 

luottamuksen rakentumisesta. Alatutkimuskysymyksiin vastaamalla pyrin löytämään eri 

sidosryhmien luottamuksen kohteet, miten hyvin heidän luottamusodotuksensa täyttyivät 

ja miten finanssialan yritys voi toiminnallaan vaikuttaa luottamuksen kokemukseen.  

 

 

1.3. Tutkimuksen keskeiset käsitteet 

 

Tekoälyn on määritelty olevan ihmisen teknisillä menetelmillä valmistama älykkääseen 

toimintaan kykenevä olio (Tieteen termipankki. Viitattu 11.10.2018). Yleisesti termillä 

”tekoäly” viitataan järjestelmiin, jotka perustuvat mikroprosessoritekniikkaan ja jotka 

kykenevät jonkinlaiseen älykkäänä pidettävään toimintaan. (Mm. Yrjönsuuri 2009.) 

Erityisesti filosofian alalla on useita eri määritelmiä siitä, mikä on älykästä toimintaa. Alan 

Turingin (1950) mukaan nimetyn kokeen mukaan konetta voidaan pitää älykkäänä, jos 

sen kanssa keskusteleva ihminen, kokeen tarkkailija, ei pysty erottamaan, käykö hän 

keskustelua koneen vai ihmisen kanssa. (Turing 1950, 435-436.) 

 

Puheohjaus/ ääniohjaus (VUI= Voice User Interface) mahdollistaa erilaisten laitteiden ja 

järjestelmien hallinnan äänen avulla. Ääniohjauksella laitteille annetaan käskyjä 

puhumalla. Ääniohjauksessa hyödynnetään tekoälyä useilla tavoilla. Tutkimuksen 
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kohteena olevan ääniohjauksen arkkitehtuuri on avattu tarkemmin kuviossa 11 luvussa 

3.1.  

 

Luottamus ja sen määritelmät ovat eläneet luottamustutkimuksen kehittyessä. 

Määrittelen luottamuksen kirjallisuuden pohjalta seuraavasti: Luottamuksessa on kyse 

siitä, että toisen yksilön sanaa eli lupausta voi pitää luotettavana (Rotter, 1967, 651), 

vaikka toimintaympäristö olisi uudenlainen ja epävarma, ja yhteistoiminnan tuloksiin 

liittyy riskin mahdollisuus käsillä olevassa tilanteessa (Schlenker, Helm & Tedech, 1973, 

419).  Luottamus on psykologinen tila, joka rakentuu luottajan aiempien 

luottamuskokemusten (taipumus luottaa, aiemmat kokemukset) ja luotettuun liitettyjen 

luottamusodotusten pohjalta ajassa prosessina (Mayerin ym. 1995, 712 ja Rousseau ym. 

1998, 395).  

 

Riski on Standfordin yliopiston filosofian ensyklopedian mukaan: ”Epätoivottu tapahtuma 

tai lopputulema epätoivotusta tapahtumasta, joka voi tai voi olla tapahtumatta.” Riskin 

käsitteessä on kyse edun tavoittelusta ja siitä, että tilanteeseen liittyy menettämisen 

mahdollisuus. Pyrkimyksenä on, että tappiot vältettäisiin ja otettua riskiä ei tarvitsisi 

katua. Luhmannin (1993) mukaan on tärkeää tehdä erottelu riskin ja vaaran välille. Riski 

on olemassa ”sisällä” itse tilanteessa, kun taas vaara syntyy ulkoisten tekijöiden kautta. 

(Luhmann 1993, 22.) Tässä tutkimuksessa riskejä pohditaan eri näkökulmista ja eri 

sidosryhmien kannalta. Määrittelen riskin sellaisena ei-toivottuna tapahtumana, joka voi 

eskaloitua. Työssäni nostan esiin myös keskustelua siitä, kannattaako yrityksen lähteä 

johonkin toimintaan, jos siihen liittyy ei-toivotun tapahtuman mahdollisuus.  

 

Kompleksisuus voi tarkoittaa eri asioita kontekstista ja tieteenalasta riippuen. Yleensä 

järjestelmän kompleksisuus syntyy järjestelmän osien välisestä vuorovaikutuksesta, eikä 

niinkään osien omista ominaisuuksista. Kompleksisuuden tutkimus pyrkii ymmärtämään 

mitä järjestelmän kompleksisuus on, ja miten kompleksinen toiminta muodostuu 

järjestelmän osien vuorovaikutuksesta. Kompleksisuutta ei yleensä voi palauttaa tai 

johtaa järjestelmän osien ominaisuuksiin ja toimintaan, se ei ole siis niiden summa vaan 

jotain muuta. Toimijapohjaisten mallien avulla voidaan tutkia kompleksisuutta yleensä, 

tai erityisiä sosio-teknisiä järjestelmiä. (Tieteen termipankki. Viitattu 11.10.2018.) Tässä 

työssä lähestyn kompleksisuutta tekoälyä hyödyntävän puhekäyttöliittymän kautta. Se 

on erityisesti tutkimuksen sidosryhmille, mutta jossain määrin myös kehittäjille uusi 



7 
 

   
 

sosio-tekninen järjestelmä, jonka kompleksisuus syntyy järjestelmän osien välisestä 

vuorovaikutuksesta. 

 
Teknologinen omaksuminen tarkoittaa Gaon ja Krogstien (2016) mukaan päätöstä siitä, 

että hankkii ja ottaa käyttöön uusia teknologisia innovaatioita. Farmerin (2008) 

määritelmä menee vielä vähän syvemmälle ja hänen määritelmässään teknologinen 

omaksuminen tarkoittaa tilaa, jossa yksilö tai organisaatio on henkisesti hyväksynyt 

teknologian. Määrittelen teknologisen omaksumisen tässä työssä pilotissa tapahtuneen 

sovelluksen käytön omaksumisen kautta. Miten aktiivisesti pilottikäyttäjät ottivat 

sovelluksen käyttöön, jatkoivat sen käyttöä ja miten he kokivat sovelluksen käytön. 

 
 

1.4. Tutkielman rakenne 

 
Tässä tutkimuksessa pyrin selvittämään sitä, miten yritys voi vaikuttaa eri 

sidosryhmiensä luottamuksen kokemukseen kehitettäessä ja käytettäessä palveluita, 

jotka hyödyntävät tekoälyä. Miten edellä mainitun esimerkin, chatbotin, kaltaisissa 

tilanteissa luottamus rakentuu niin strategisia päätöksiä tekevän henkilön, palvelun 

kehittäjän, käyttäjän ja asiakkaan mielessä. Mihin luottamuksen tunne (rakentuminen) 

perustuu ja mikä on luottamuksen kohde. Lisäksi pyrin selvittämään, kenen vastuulla on 

tekoälyn eettinen kehittäminen ja käyttö. 

 

Aloitan työni luottamuksen ja tekoälyn aihealueen esittelyllä. Pyrin nostamaan esiin 

asioita, jotka liittyvät kontekstiin ja kysymyksiä, joita on noussut mieleeni tutkimusta 

tehdessäni. Johdantoluvussa esittelen myös tutkimukseni tutkimusaukon niin 

tieteellisestä näkökulmasta kuin tutkittavan yrityksenkin tarpeesta. Tätä seuraa 

tutkimusongelma ja siitä johdetut tutkimuskysymykset. Johdantoluvun päättää 

keskeisimpien käsitteiden avaaminen ja työn rakenteen esittely. 

 

Työni toisen pääluvun tarkoitus on esitellä tutkimukseni teoreettinen tausta esitettyjen 

tutkimusten tulosten vuoropuheluna. Koska luottamuksen tutkimus tekoälyn kontekstissa 

on hyvin vähäistä, niin esittelen tässä luvussa myös perusteita sille, miksi kyseiset teoriat 

on valittu työni teoreettiseksi pohjaksi. Tarkoitukseni on esitellä mielestäni sopivimmat 

teoriat ja muodostaa niistä eheä, teoreettinen viitekehys. Teoriaosiossa esittelen 

laajemmin luottamuksen kontekstuaalisuutta, rakentumista teknologisessa 
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omaksumisessa ja luottamuksen kohteita. Esimerkiksi hyödynnän Järvisen (2014) 

pankkitutkimusta, Davisin ym. (1989) teknologian hyväksymismallia ja siitä edelleen 

kehitettyä ja luottamuksella laajennettua teknologian hyväksymismallia (Alasajjan & 

Dennis 2006, Dahlberg ym. 2003.) Luottamuksen rakentumisen teoriana hyödynnän 

Mayerin ym. (1995) esittämää luottamuksen rakentumisen mallia. Kuviossa 8 esitän, 

miten peilaan luottamusta tekoälypalvelun kehittämisessä pankkikontekstissa näihin 

edellä esitettyihin teorioihin. Näihin teorioihin vertaan myös työn keskeisiä 

tutkimustuloksia johtopäätökset luvussa viisi.  

  

Kolmannessa luvussa esittelen tässä tutkimuksessa käytetyt tutkimusmenetelmät ja 

niihin johtaneet valinnat. Esittelen tutkimuskontekstin, eli kohdeorganisaation ja casen, 

josta aineisto kerättiin. Tästä jatketaan siihen, miten haastatteluaineisto kerättiin ja miten 

sitä analysoitiin. Lopuksi avaan lyhyesti tutkimusprosessin kulun. Luvussa neljä 

syvennytään haastatteluaineistoon ja avataan tutkimuksen keskeisimpiä tuloksia. 

Tutkimustulosten esittely on jäsennelty projektin etenemisen mukaisesti; esivaihe, 

kehitysvaihe ja pilotointivaihe. Tulosluvun lopussa esittelen vielä lyhyesti aineiston 

valossa, mihin lopputulemaan projektissa päädyttiin  

 

Johtopäätökset luvussa vertaan tutkimukseni tuloksia aiempaan tutkimukseen. 

Tarkastelen yhteenvedon omaisesti tutkimuksen kokonaisuutta, sen onnistumista ja 

keskeisimpiä löydöksiä. Pohdin, mitä kysymyksiä jäi ilmaan tämän tutkimuksen jälkeen, 

syntyikö paljon uusia kysymyksiä ja minkälaisia jatkotutkimuskysymyksiä ja -asetelmia 

tästä kontekstista nousi mieleeni. Lopuksi arvioin tutkimuksen luotettavuutta ja 

tutkimusprosessia. 
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2. TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN TAUSTA 
 

Tutkimukseni teoreettinen tausta muodostuu kolmesta eri osa-alueesta. Ensimmäisenä 

on teoria luottamuksen rakentumisesta ajassa etenevänä prosessina. Siinä hyödynnän 

mm. Mayerin ym. (1995) luottamuksen rakentumisen mallia, jota on hyödynnetty laajasti 

organisaatiotutkimuksessa luottamuksen teoriana. Luottamus on kontekstisidonnaista 

(Blomqvist 2002), joten yhtenä tutkimukseni lähtökohtana on luottamus ja sen 

rakentuminen pankkeja ja niiden palveluita kohtaan. Koska tutkimukseni kohteena on 

uudenlaisen, tekoälyä hyödyntävän palvelun kehittämisen ja käyttöönoton luottamuksen 

rakentuminen pankkikontekstissa, tutkimukseni teoreettisen viitekehyksen luottamuksen 

rakentumisen ja kontekstuaalisuuden lisäksi täydentää teknologisen omaksumisen 

teoria, jonka loi Davis ym. (1989) tutkiessaan informaatioteknologian käyttöönottoa.  

 
 

2.1. Luottamus organisaatio- ja teknologiatutkimuksessa 

 

Määriteltäessä luottamusta, tulee ensin pohtia, onko tarkastelun kohteena ”luottamus” 

substantiivi vai verbi ”luottaa”.  Ensin mainittu keskittyy myönteisiin odotuksiin 

luotettavuudesta, mikä yleensä viittaa käsityksiin, odotuksiin ja uskomuksiin, että luottaja 

voi luottaa luottamuksen kohteeseen ja jälkimmäinen luottajan halukkuuteen hyväksyä 

haavoittuvuus, joka viittaa yleensä epävarmuuteen tai aikomukseen ottaa riski tulla 

riippuvaiseksi ja luottaa luottamuksen kohteeseen. (Fulmer & Gelfand 2012, 1171.)  

 

Mayerin ym. (1995) määritelmää luottamuksen ja haavoittuvuuden suhteesta voidaan 

pitää luottamussuhteen ulottuvuuksien analysoinnin perusmääritelmänä. Heidän 

määritelmässään on kaksi luottamuksen ulottuvuutta: 1) Yksilön tekemiä arvioita 

luotetun kyvykkyydestä, hyväntahtoisuudesta ja rehellisyydestä. 2) Suostumus asettua 

haavoittuvaan asemaan perustuu odotukseen, että toinen osapuoli toimii tietyllä tavalla 

riippumatta siitä, onko ensimmäisellä mahdollisuutta hallita tai valvoa toista (Mayer ym., 

1995, 712). 

 

Artikkelissaan Mayerin ym. (1995) viittaavat myös Rotterin (1967, 651) määritelmään 

vuorovaikutteisesta luottamuksesta: ”yksilön tai ryhmän odotus, että toisen yksilön tai 

ryhmän sana, lupaus, on luotettava.” Rousseaun ja kump. (1998, 395) määritelmässä 
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luottamus on "psykologinen tila, joka käsittää aikomuksen asettua haavoittuvaksi 

pohjautuen positiivisiin odotuksiin toisten aikomuksista tai käyttäytymisestä". Bachmann 

(2006, 395) nostaa esiin huomion luottamuksen ja riskin suhteesta: ”Missä ei ole riskiä, 

ei voi olla myöskään luottamusta, tai sille ei ole tarvetta”. Tilanteissa, joissa saatavilla 

oleva tieto on vajavaista tai epätarkkaa, voidaan luottamuksen avulla luoda silta 

informaatioasymmetrian yli. Luottaja hyväksyy tilanteeseen liittyvän epävarmuuden ja 

riskin toimimalla ja luottamalla luotettuun. Bachmannin (2006) mukaan luottamuksen 

ongelmana on sen vaatiman riskin hyväksyminen. (Bachmann, 2006, 395.) 

 

Luottamusta käsittelevässä  tutkimuksessa, luottamuksen syntyyn vaikuttavien tekijöitä, 

luotetun ominaisuuksia ovat Mayer ym. (1995, 717-721.) mukaan: Luotetun kyvykkyys 

(ability) eli esimerkiksi asiakohtainen kompetenssi. Hyväntahtoisuus (benevolence) eli 

luotettu tahtoo hyvää luottajalle. Rehtiys (integrity) eli luotettu toimii sellaisten 

periaatteiden mukaisesti, jotka luottaja kokee hyväksyttäviksi. Näitä ovat mm. 

luotettavuus, oikeudenmukaisuus ja johdonmukaisuus. (ks. kuvio 1.) Nämä kolme 

tekijää, luotetun ominaisuutta, ovat merkityksellisiä luottamuksen syntymiselle ja ne 

voivat vaihdella toisistaan riippumatta.  

 

 

 

Kuvio 1. Luottamuksen rakentumisen malli (Mayer ym. 1995, 715.) 
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Edellä esitettyjen lisäksi ennakoitavuus (predictability) on ominaisuus, joka liitetty 

luotettavuuden syntyyn vaikuttaviin tekijöihin. (vrt. esim. Vidotto et al. 2012; 576). Näistä 

luotetun ominaisuuksista, luottamuksen syntyyn vaikuttavista tekijöistä puhutaan myös 

luottavaisina uskomuksina (trusting beliefs), jotka ylläpitävät luottamusta luottamuksen 

kohteeseen (vrt. esim. Vidotto et al. 2012, Mc Knight 1998). Kun osapuolten suhde on 

vielä muodostumassa ja uusi, on kokemus yhteistyöstä ja keskinäisestä 

kanssakäymisestä vielä vähäistä. Suhteen kehittyessä osapuolet saavat enemmän 

kokemusta ja havaintoja toisistaan ja pystyvät myös arvioimaan toisiaan paremmin 

(Blomqvist 1997; 280). 

 

Tutkittaessa luottamusta ja sen syntymistä on tehty myös jaottelua järkiperäiseen ja 

tunneperäiseen luottamukseen. Tässä tutkimustraditiossa, mm. McAllisterin (1995, 25.) 

tutkimuksessa, ihmisten välinen luottamus (interpersonal trust) jaetaan kognitiiviseen eli 

tietoon perustuvaan ja affektiiviseen eli tunteisiin perustuvaan luottamukseen. Tietoon 

perustuvan luottamuksen taustalla ovat luottajan aiemmat kokemukset. Sitä kutsutaan 

myös ”rationaaliseksi” luottamukseksi, joka perustuu luottajan arvioon luotetun 

kyvykkyydestä, luotettavuudesta ja rehtiydestä. Tunteisiin perustuvaa luottamusta 

kuvataan myös ”sydämen luottamukseksi”, joka pohjaa luottajan tunteisiin ja vaistoon 

luotetun tuntemuksista ja motiiveista. Schoormanin ym. (2007) mukaan affektiivinen 

luottamus voi perustua hetkessä vallitsevaan tunnetilaan, joka voi muuttua, luottajan 

asenteisiin, jolloin luottamus on jo pitkäkestoisempaa tai luottajan arvoihin, joihin 

pohjaava affektiivinen luottamus on melko pysyvää. (Schoorman ym. 2007; 348-349.) 

Lewisin ja Weigertin mukaan luottamus pohjaa kognitioon. Luottaja tekee valintoja siitä 

kehen luottaa, millä perusteilla ja missä olosuhteissa, perustellen valintansa sillä, mitä 

pitää hyvinä syinä eli mitä tekijät koemme luottamusta rakentaviksi. (Lewis & Weigert, 

1985, 970.) Fukyama käsitteellistää luottamuksen järkiperäisen prosessin 

lopputulemaksi (Fukuyama 1995, 36).  

 

Mayerin ym. (1995) esittelemät kaksi luottamuksen ulottuvuutta esiintyvät luottamusta 

käsittelevässä kirjallisuudessa ja mm. Fulmerin ja Gelfandin tutkimuksessa 

luottamuksen eri tasoista ja kohteista. He nostavat esiin myös sen, että luottamuksen 

tutkimuksessa positiiviset odotukset voivat olla joko yleisesti positiivisia odotuksia tai 

spesifejä. Jotkin määritelmät (esim. Krishnan et al 2006, Simons & Petersons 2000) 

kuvaavat yleisiä positiivisia odotuksia tai luottamusta siihen, että kukaan ei kärsisi 
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vahinkoa, jollei odotusten sisältöä ole yksilöity (esim. Deery et kump. 2006 ja Nielsen & 

Nielsen 2009). Toiset määritelmät keskittyvät Mayerin ym. (1995) tavoin luotetun 

tiettyihin ominaisuuksiin. (Fulmer & Gelfand 2012, 1172., Mayer ym. 1995, 718-719.) 

 

Eri tutkijoiden luottamuksen tutkimuksen lähestymisessä voidaan nähdä 

yhteneväisyyksiä. Mayerin ym. (1995) kyvykkyydelle löytyy vastaavuutta McAllisterin 

(1995) kognitiivisesta, eli tietoon perustuvasta luottamuksesta. Tähän liittyy myös 

Lewisin ja Weigertin kognitioon perustuva luottamus ja luottajan tekemät valinnat. Kun 

luottaja arvioi luotettavuutta, hän arvioi useampia tekijöitä ja tekee niiden pohjalta 

valinnan, voiko luottaa vai ei. Tällainen ”laskelmointi” on McKnightin ym. (1998) mukaan 

suhteessa olevan riskin arviointia luottamukseen liittyviin tekijöihin pohjautuen. 

Kognitiivinen luottamus voidaan nähdä myös oman edun tavoitteluna; ”mitä minä hyödyn 

tästä?” Myös affektiivisessa eli välittävässä, tunteisiin perustuvassa luottamuksessa 

voidaan nähdä yhtymäkohta Mayerin ym. (1995) ”ABI”-mallin hyväntahtoisuuden 

kanssa. Molemmissa luottaja tahtoo hyvää luotetulle. Toisaalta affektiivinen luottamus 

nivoutuu myös luottajan taipumuksen luottaa. Luottajan tunteet kehittyvät suhteen 

edetessä ja luottajalle alkaa muodostua tunne, että hän voi luottaa luotettuun. Näin voi 

tapahtua, vaikka konkreettisia näyttöjä luotettavuudesta ei olisi vielä ehtinyt kertyä 

paljon. (vrt. McKnigt ym. 1998., Blomqvist 1997.)  

 

Luottamuksen tutkijat ovat kovin yksimielisiä siitä, että luotetun kokemaan 

luottamukseen vaikuttavat luottajan persoona ja hänen aiemmat kokemuksensa. 

Luottamuksen nähdään rakentuvan vuorovaikutuksessa luottajan ja luotetun välillä. 

Luottamuksen rakentumista on kuvattu erilaisilla malleilla kehämäisesti, spiraalina tai 

tasojen muodossa. Yhtenevää näille malleille on luottamuksen rakentumisen 

dynaaminen luonne ja vuorovaikutuksessa luotetun kanssa kertyvät, erilaiset 

kokemukset, jotka vaikuttavat luottamuksen rakentumiseen. Blomqvist kuvaa (kuvio 2) 

luottamuksen rakentumista kehämäisesti (2002, 160).  
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Kuvio 2. Vuorovaikutuksen dynamiikka luottajan ja luotetun välillä (Blomqvist 2002, 160.) 

 

Luottamus rakentuu vuorovaikutustilanteissa luottajan ja luotetun välillä. Blomqvistin 

(2002, 160) mukaan luottajan kokemaan luottamukseen vaikuttaa hänen taipumuksensa 

luottaa. Vuorovaikutuksessa luottaja arvioi luotetun luotettavuutta. Myös luottaja pyrkii 

toimimaan luotettavasti ja luottaa luotettuun. Luotettu luottamuksen kohteena kokee 

saavansa luottamusta osakseen ja kokee luottajan luotettavana. Tämä muodostaa nk. 

luottamuksen kehän ja molemmin puolinen luottamus syntyy. Vuorovaikutuksessa, joka 

syntyy toimijoiden käsityksien ja toiminnan pohjalta, luottamuksen kokemus johtaa 

voimakkaampaan luottamukseen (Blomqvistin 2002, 160.) 

 
Yksi tunnetuimmista luottamuksen rakentumista kuvaavista teorioista on Lewickin ja 

Bunkerin (1996) malli työyhteisön luottamuksen rakentumisesta, kolmivaiheisena 

dynaamisena prosessina; 1) laskelmointiin perustuva luottamus, 2) tuntemiseen 

perustuva luottamus ja 3) samaistumiseen perustuva luottamus. Mallin ensimmäisessä 

vaiheessa kuvataan kahden ennestään tuntemattoman ihmisen luottamuksen 

rakentumista, jolloin luottamisen ”hintaa” ja hyötyjä vielä laskelmoidaan. Toisessa 

vaiheessa luottamussuhteen osapuolet jo tuntevat toisensa. Heidän välinen 

luottamuksensa on rakentunut vuorovaikutuksessa ja luottamuksen rikkoutumisesta 

koituisi heille jo haittaa. Kaikki työyhteisön luottamussuhteet eivät Lewickin ja Bunkerin 

(1996) mukaan saavuta tuntemiseen perustuvaa toista vaihetta ja tämän vaiheen sisällä 

luottamuksen rakentumisessa voidaan nähdä vielä paljon eri luottamuksen tasoja. 

Kolmas vaihe kuvaa syvää, toisen tuntemiseen perustuvaa luottamusta, jossa osapuolet 

voivat samaistua toisiinsa. Kolmas taso kuvaa työyhteisön luottamussuhteissa syvää 



14 
 

   
 

luottamusta, jossa toisen toimintaa osataan jo ennakoida ja luottamuksen 

menettämisestä koituisi paljon haittaa. (Bunker & Lewick 1996, 119-124.)   

 

 

2.2. Luottamuksen rakentuminen, tasot ja kohteet 

 

Luottamusta organisaatioissa ja organisaatioihin on tutkittu useista eri näkökulmista. 

Esimies-alaissuhteen luottamuksen tutkiminen ja tiimien sisäisen luottamuksen 

tutkiminen ovat olleet luottamustutkimuksen keskiössä. Luottamuksen tutkimusta on 

tehty myös eri tasoilla; yksilötaso, tiimitaso ja organisaatiotaso. Yksilötason 

luottamuksen tutkimus muodostaa luottamustutkimuksen ytimen. Useissa tutkimuksissa 

on myös malleja, joissa näitä eri tasoja tutkitaan ristiin. (Fulmer & Gelfand 2012, 1192.) 

 

Aiemmasta tutkimuksesta poiketen Fulmer ja Gelfand (2012) erottivat toisistaan 

luottamuksen tasot ja luottamuksen kohteet. Luottamuksen taso viittaa tutkimuksen 

analyysitasoon, joita heidän tutkimuksessaan oli yksilö, tiimi ja organisaatiotaso. 

Luottamuksen kohde viittaa luottamusta tiettyyn kohteeseen, luotettuun (trustee). 

Jokaisella analyysitasolla ainakin kolme luottamuksen kohdetta ovat mahdollisia, 

ihmisten välinen taso, tiimi- ja organisaatiotaso. Heidän esittämänsä analyysitasot on 

avattu taulukossa 1. (Fulmer & Gelfand 2012, 1170.) 
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Taulukko 1. Luottamuksen tasot ja kohteet (mukaillen Blomqvist 2002, Fulmer & Gelfand 2012.) 

 

 

 

 

Yksilötasolla yksilön luottamus ihmiseen kohdistuu tiettyyn, määriteltyyn kohteeseen, 

kuten esimieheen, työkaveriin tai neuvottelukumppaniin. Tämä spesifi luottamuksen 

kohde erottaa Fulmerin ja Gelfandin (2012) yksilötason luottamuksen esimerkiksi 

Mayerin ym. (1995) esiin nostamasta taipumuksesta luottaa tai luottamuksesta ihmisiin 

yleisesti. Tiimitasolla luottamuksen kohdistuessa tiimiin kyse on luottamuksesta ihmisiin, 

jotka työskentelevät yhdessä yhteisen tavoitteen eteen. Tiimien merkityksen 

korostuessa organisaatioissa, korostuu myös tiimit luottamuksen kohteina 

tutkimuksessa. Tällöin kyse ei ole yksilöiden luottamuksen tasosta vaan ennemmin 

kollektiivisesti jaetusta luottamuksen tunteesta tiimin yksilöiden kesken. Organisaatiot 

luottamuksen kohteena ovat monisyinen tutkimuksen kohde. Fulmerin ja Gelfandin 

(2012) tutkimus osoittaa, että eri kohteisiin kohdistuvalle luottamukselle on erilaisia 

odotuksia ja seurauksia johtuen eri kohteiden välillä vallitsevasta dynamiikasta. 

Esimerkiksi työntekijöillä voi olla erilaisia luottamusodotuksia kollegoitansa kuin yrityksen 

johtoa tai koko organisaatiota kohtaan. Myös erilaiset luottamusodotukset ja 

luottamuksen seuraukset voivat olla tunnusomaisia eri kohteille. (Fulmer & Gelfand 

2012, 1170.) 

 

Organisaatiotasolla luottamus voi rakentua myös itse organisaatiota kohtaan; sen 

rakenteisiin, prosesseihin ja tapoihin toimia, erilaisiin käytäntöihin (Ellonen, Blomqvist & 
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Puumalainen 2008, 177). Ellonen ym. (2008) toteavat, että johdon tulisi toimiessaan 

kiinnittää huomiota organisaatiotason, eli instituutionaalisen tason luottamuksen 

rakentumiseen, sillä se voidaan nähdä strategisena ulottuvuutena yritykselle. 

Instituutionaalinen luottamus näkyy mm siinä, miten ihmiset kokevat organisaation 

kulttuurin. Luottamuksen kulttuurissa ihmiset kokevat voivansa toteuttaa itseään ja 

toimimaan yhteisten tavoitteiden eteen organisaation tukiessa heitä ja vastaten heidän 

tarpeisiinsa. (mm. Dogson 1993, 78; Andrews & Jilke & Van De Walle 2014, 562–563.) 

 

Tutkiessaan luottamusta Internet-aikakaudella Bierhoff ja Vornefeld (2004) jakavat 

luottamuksen kohteet sosiaalipsykologian näkökulmasta kolmeen tasoon: 1) luottamus 

tiettyyn henkilöön (erityinen/ henkilö-spesifi luottamus), 2) luottamus ihmisiin (yleistetty 

luottamus ihmisiin) ja 3) luottamus abstrakteihin järjestelmiin. Heidän mukaansa 

viimeisin on vähiten tutkittu ja teoriasta ja tutkimuksesta johdetaan useita oletuksia, jotka 

liittyvät luottamuksen kehittymiseen Internettiä kohtaan. Esimerkiksi oletetaan, että 

luottamus internettiä kohtaan liittyisi suoraan luottamukseen tietotekniikkaa kohtaan. 

Lisäksi oletetaan, että tilanteissa, joissa luottamuksen perusteleminen on vaikeaa, 

ihmiset rakentavat subjektiivisia uskomuksia, jolloin suhteellisen luottamuksen nähdään 

muuntuvan luottamukseksi järjestelmiä kohtaan. (Bierhoff & Vornefeld 2004, 48.) 

 

 

2.3. Teknologisen omaksumisen malli eli TAM 

Tutkimukseni kohteen ollessa eri sidosryhmien luottamuksen rakentuminen tekoälyä 

hyödyntävään pankkipalveluun, avaan luottamuksen rakentumisen teorian lisäksi alla 

teknologian omaksumisen teoriaa ja aiempaa luottamuksen tutkimusta 

pankkikontekstissa.  

 

Teknologian omaksumisen ja siihen vaikuttavien tekijöiden tutkimuksen perustana 

pidetään Davisin alun perin vuonna 1986 esittämää teknologian omaksumisen mallia (= 

Technology Acceptance Model TAM). TAM-malli pohjautuu laajalti sosiaalipsykologiassa 

käytettyyn TRA malliin, mikä selittää aiotun käyttäytymisen osatekijöitä (mm. Fishbein & 

Ajzen 1975; Ajzen & Fishbein 1980). TRA:n mukaan ihmisen odotettu käyttäytyminen 

pohjautuu siihen, miten hänen käyttöaikomuksensa (BI) muuttuvat todelliseksi käytöksi. 

Käyttöaikomukset (BI) muodostuvat henkilön asenteesta käyttöä kohtaan (A) ja 
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subjektiivisesta normista (SN), millä tarkoitetaan teknologian käyttäjään kohdistuvien 

merkittävien henkilöiden ja heidän mielipiteidensä vaikutusta. TRA mallin kaava menee 

seuraavasti: BI = A + SN. (Davis ym. 1989, 983.)  

 

Davisin (1986) TRA:sta muokkaama TAM-malli kuvaa erityisesti tietojärjestelmien 

käyttäjien käyttöaikomuksia. Davisin teorian, teknologian omaksumismallin, avulla 

voidaan arvioida, miten käyttäjät ottavat käyttöönsä uuden teknologian ja myös ennustaa, 

miten paljon uutta teknologiaa tullaan todellisuudessa käyttämään. Siinä BI = A + U. Davisin 

ym. (1989) alkuperäinen TAM-malli on piirretty kuvioon 3. (Davis ym. 1989, 985.) Malli 

kehitettiin ennakoimaan yksilön omaksumiskäyttäytymistä ja käyttöönotettavan 

teknologian käyttämistä erityisesti teknologian käyttöönoton alkuvaiheessa. (Venkatesh 

ym. 2007, 275).  

 

 

Kuvio 3. Alkuperäinen teknologian omaksumismalli (Davis ym. 1989, 985.) 

 

TAM-malli pyrkii määrittelemään ulkoisten muuttujien vaikutusta organisaation sisäisiin 

aseteisiin ja aikomuksiin. Mallissa ulkoisten tekijöiden vaikutus käyttöaikomuksiin välittyy 

sen kahden keskeisen tekijän, koetun hyödyllisyyden (perceived usefulness) = U ja 

koetun helppokäyttöisyyden (perceived ease of use) = E, kautta. Näiden kahden  

keskeisen tekijän kautta malli pyrkii selittämään ja ennakoimaan uuden teknologian 

käyttöönottoa (Davis ym. 1989, 989). Näiden lisäksi mallissa määritellään myös 

käyttöaikomus (behavioral intention to use) = BI, mikä kertoo henkilön asenteesta 

organisaatioon hankitun järjestelmän käyttöä kohtaan (Davis ym. 1989, 985). Jos kaikki 

muut tekijät ovat yhteneviä, niin TAM-mallin (kuvio 4.) A-BI suhde kuvaa sitä, miten 
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ihmisten positiiviset odotukset ja asenne käyttöä kohtaan vaikuttavat käyttöaikomuksiin. 

U-BI suhde puolestaan kertoo siitä, miten hyödylliseksi käyttäjä tietojärjestelmän kokee 

ja erityisesti, miten paljon hän uskoo sen käyttämisen parantavan hänen 

suorituskykyään riippumatta siitä, millaisia negatiivisia tai positiivisia tunteita käyttäminen 

itsessään hänessä herättää. (Davis ym. 1989, 986.) 

 

 

2.3.1. Luottamuksen rakentuminen TAM-mallissa pankkikontekstissa 

TAM-mallin meta-analyysissä Wu ym. (2011, 576) toteavat luottamuksella olevan vahva 

rooli teknologian omaksumisessa. Myös King ja He (2006, 741)  meta-analyysista 

ilmenee, että TAM-mallissa on myös luottamuksen rakentumiseen viittaavia osatekijöitä. 

Luottamuksen, TAM-malliin, omana tekijänään ovat yhdistäneet tutkimuksissaan mm. 

Dahlberg ym. (2003) sekä Alsajjan ja Dennis (2006). Näistä ensin mainittujen tutkimus 

koski online pankkipalveluita ja jälkimmäisten mobiilimaksamista. Allsajjanin ja Dennisin 

(2006) tutkimuksen käsitteellinen viitekehys (kuvio 4.) muodostuu kolmesta Peterin ja 

Olsonin (2005) tutkimuksessa kuvatusta kuluttajien käyttäytymisen elementistä; 

Ympäristö (esimerkiksi informaation laatu, sopivuus, navigointi ja palvelun laatu), 

Vaikuttavuus ja kognitio (esimerkiksi koettu helppokäyttöisyys, hyödyllisyys, luottamus, 

asenne ja aikomus käyttöä kohtaan) ja kolmantena Käyttäytyminen (esimerkiksi online 

pankkipalvelu). (Alsajjan & Dennis 2006, 8-9.)  

 

 

 

Kuvio 4. Verkkopankkipalvelun käyttöönoton käsitteellinen viitekehys (Alsajjan & Dennis 2006, 8.) 
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Alsaijjan ja Dennis (2006, 8.) viittaavat Gefenin ym. (2003) verkko-ostamiseen liittyvään 

tutkimukseen, jossa nämä lisäsivät TAM-malliin luottamuksen ja esittävät sen 

merkityksen olevan yhtä suuri kuin koetun helppokäyttöisyyden, mitattaessa vaikutusta 

käyttöaikomuksiin. Toinen tutkimus Suh ja Hn (2002), johon Asaijjan ja Dennis (2006, 8.) 

viittaavat tehtiin verkkopankkikontekstissa ja sen tuloksena luottamuksella oli lähes 

sama vaikutus asenteeseen käyttöä kohtaan kuin koetulla hyödyllisyydellä, mikä tulosten 

pohjalta oli vahvin ennustaja asenteessa käyttöä kohtaan. (Alsaijjan & Dennis 2006, 8.) 

 

Dahlberg ym. (2003) selvittivät tutkimuksessaan teknologian käyttöönottoa 

Mobiilimaksamisessa. He pyrkivät kvalitatiivisilla ryhmähaastatteluilla selvittämään syitä 

sille, miksi ja miten ihmiset ottavat käyttöön mobiilimaksuja. Kvalitatiivisella 

tutkimusotteella he pyrkivät saamaan selvyyttä siitä, miten TAM-mallin eri versioissa 

esiin nousseet tekijät, ”parannellut” TAM-mallit vastaavat teknologian käyttöä. Heidän 

tutkimusotoksensa tarkoitus ei ollut päivittää TAM-mallia vastaamaan sen hetken 

teknologista käyttöönottoa, vaan avata keskustelua siitä, mitä asioita tulevissa 

tutkimuksissa olisi syytä huomioida. Heidän tutkimuksensa tulos oli, että Davisin ym. 

(1989) TAM-malli selittää suuren osan heidän tutkimuksensa löydöksistä, mutta se ei 

kata luottamukseen viittaavia löydöksiä. Heidän tutkimuksessaan luottamuksen alle 

sisältyi joukko tekijöitä kuten turvallisuus, luottamus, luottavaiset uskomukset ja huolet 

liittyen turvallisuuteen ja luottamukseen. Tulosten pohjalta he loivat luottamuksella 

parannellun teknologian hyväksymismallin eli TOMI:n, (= Trust enhanced technology 

acceptance model) joka on esitetty kuviossa 5 alla. Mallin pohjana Dahlberg ym. 

hyödynsivät sekä alkuperäistä Davisin ym. (1989) TAM-mallia (Kuvio 3) että Venkateshin 

ym. kokonaisvaltaista TAM-mallia. (Dahlberg ym. 2003, 7-8.)  
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Kuvio 5. Luottamuksella paranneltu teknologian hyväksymismalli (Dahlberg ym. 2003, 8.) 

 

 

2.3.2. Luottamuksen rakentuminen teknologiaa kohtaan 

King ja He (2006, 741) tulivat meta-analyysissään, jossa he tutkivat 88 TAM-mallista 

tehtyä tutkimusta, siihen tulokseen, että TAM on perusta laajemmalle rakenteelle 

kuvaamaan muutosta. Alla kuviossa 6 on kuvattu Kingin ja Hen (2006) muutoksen neljä 

vaihetta. 

 

 

Kuvio 6. TAM ja muutoksen neljä vaihetta (King & He 2006, 741.) 
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Kingin ja Hen (2006, 741) mukaan TAM muodostuu neljästä muutokseen vaikuttavasta 

pääkategoriasta: 

1) Ulkoisten tekijöiden vaikutus, nk. ennakoivat tekijät. Näihin kuuluvat mm. 

tilannekohtaisuus (situational involvement), käyttäjän aiemmat kokemukset 

tietojärjestelmien käyttämisestä ja käyttäjän oma kokemus järjestelmän 

käyttötaidoista. 

2) Muista teorioista ehdotetut tekijät, joiden sisällyttäminen TAM-mallin lisäävät 

ennakoitavuuden merkitystä. Näitä ovat mm. subjektiivinen normi, odotukset 

käyttöä kohtaan,  tehtävän ja teknologian yhteensopivuus ja luottamus.  

3) Kontekstuaaliset tekijät, kuten sukupuoli, kulttuuri tai teknologiset ominaisuudet, 

joilla voi olla vaikutusta. 

4) Seuraavat tekijät, kuten asenne käyttöä kohtaan, havaittu käyttö ja todellinen 

käyttö. 

(King & He 2006, 741.) 

 

Lanktonin, McKnightin ja Thatcherin (2014, 129) tutkimuksen mukaan teknologian 

käyttäjät ovat sitä tyytyväisempiä ja sitoutuneempia teknologian käyttöön, mitä 

paremmin heidän käyttökokemuksensa vastaavat heidän luottamusodotuksiaan 

palvelua kohtaan. Jos käyttäjällä on epäilyjä käyttöä kohtaan tai käyttökokemus ei vastaa 

odotuksia, he käyttävät teknologiaa vähemmän tai hylkäävät sen kokonaan. (Lankton, 

McKnight & Thatcher 2014, 129.) 

 

Mayerin ym. (1995) mukaan  -ttaa on yksilöllistä ja se muodostuu kulttuuri-, kokemus-, 

ja persoonallisuustekijöiden summana (Mayer ym. 1995; 716). He korostavat, että 

luottamuksen rakentuminen on aina kontekstisidonnaista; luottajan käsitykset ja tulkinnat 

kontekstista vaikuttavat niin luottamuksen tarpeeseen kuin arvioon luotettavuudesta. 

Tämä ilmenee myös Blomqvistin (2002) koonnissa luottamukseen vaikuttavista 

kontekstuaalisista tekijöistä, kuviossa 7. Kontekstissa vaikuttavia tekijöitä voivat olla mm. 

yksilön rooli organisaatiossa organisaatiokulttuuri, toimiala, jolla toimitaan ja sen 

ominaispiirteet sekä sosiaaliset ja institutionaaliset rajoitteet, valtasuhteet, ympäristö 

yleisesti sekä koettu riski. (Blomqvist 2002, 157.) 
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Kuvio 7. Luottamukseen vaikuttavat kontekstuaaliset tekijät (mukaillen Blomqvist 2002; 157.) 

 

 

Mayer ym. (1995) tekee selkeän erottelun itse luottamuksen, luottamusta rakentavien 

tekijöiden sekä luottamuksen lopputuloksen välille. Tähän ja aiemmin kuvattuun 

luottamuksen kontekstisidonnaisuuteen perustuen tekoälyä hyödyntävän palvelun 

sidosryhmään kuuluvan ja pankinkaan välillä merkityksellistä ei ole se, luottavatko ne 

toisiinsa yleisellä tasolla, aina ja kaikissa tilanteissa. Merkityksellistä on se, luottaako 

sidosryhmään kuuluva, esimerkiksi tekoälypalvelun loppukäyttäjä pankkiin ja sen 

tekoälyä hyödyntävään palveluun tarpeeksi kokeillakseen palvelun käyttöä ja 

jatkaakseen sitä. (Mayer ym. 1995, 726-729.) 

 

Yllä esitellyt TAM-mallin pohjalta tehdyt tutkimukset pankkikontekstissa ja Kingin ja Hen 

(2006) tekemä meta-analyysi osoittavat, että TAM-mallia voidaan hyödyntää tekoälyä 

hyödyntävän pankkipalvelun käyttöönottoon liittyvän tutkimuksen teoreettisessa 

viitekehyksessä. Pankkikontekstissa, jossa luottamuksen rooli korostuu ja jota yllä 

esitellyt tutkimukset käsittelivät, on tehty löydöksiä, joissa luottamuksen merkitys 

teknologian käyttöönottamisessa on yhtä merkityksellinen kuin kokemus 

helppokäyttöisyydestä (Gefen ja kump. 2003). Lisäksi on saatu tuloksia, joissa luottamus 

vaikuttaa asenteeseen käyttöä kohtaan lähes yhtä paljon, kuin kokemus käytettävän 

palvelun hyödyllisyydestä, mikä puolestaan on ollut vahvin ennustaja asenteessa 

käyttöä kohtaan (Asaijjan ja Dennis (2006, 8). Kun TAM-mallissa ulkoisten tekijöiden 

vaikutus käyttöaikomuksiin välittyy sen kahden keskeisen tekijän, koetun hyödyllisyyden 

(perceived usefulness) = U ja koetun helppokäyttöisyyden (perceived ease of use) = E, 
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kautta, antavat nämä yhdessä mielenkiintoisen näkökulman siihen, miten yritys voi 

vaikuttaa siihen miten luotettavana käyttäjät sen tarjoaman palvelun kokevat ja miten 

luottamusta voidaan rakentaa (Davis ym. 1989, 989). 

 

Järvinen teki vuonna 2012 laajan tutkimuksen kuluttajien luottamukseen liittyen 

Euroopassa. Tutkimuksessa oli mukana pankkeja 29 maasta, ja siihen haastateltiin yli 

41 tuhatta asiakasta vuoden 2012 aikana. Tutkimus pyrki selvittämään, miten luottamus 

pankkeihin asemoituu muuhun luottamuksen tutkimukseen. Siinä selvitettiin luottamusta 

ja sen vaihtelua eri maiden, mutta myös eri pankkipalveluiden välillä. Tutkimuksen 

aineisto kerättiin satunnaisesti soitetuilla puhelinhaastatteluilla 500 puhelua/ maa, paitsi 

250 puhelua/ Malta, Kypros ja Luxemburg.  

 

Järvisen (2014) tutkimuksessa vastaajia pyydettiin arvioimaan luottamustaan pankkeja 

kohtaan asteikolla 1-10. Yksi tutkimuksen kohdemaista oli Suomi. Meillä kuluttajien 

luottamus pankkeihin oli kohdemaiden toiseksi korkein. Parhaimman tuloksen sai Malta. 

Eri palveluiden välillä luottamus oli korkeinta pankkitileihin. Heikointa luottamus oli 

sijoituspalveluita kohtaan. Luottamus luotonantoon jäi edellä mainittujen väliin. Vaikka 

tutkimuksen tekotapa on ehkä hieman kyseenalainen ja tutkimusmetodi voi ohjata 

antamaan sosiaalisesti hyväksyttyjä/asenteellisia vastauksia, nostan tutkimukseni 

laajuutensa ja eri tyyppisiin pankkipalveluihin liittyvien kysymysten takia yhdeksi 

tutkimukseni tausta-aineistoista. 

 

Puutteellisuuksistaan huolimatta Järvisen tutkimuksen pohjalta voidaan todeta, että 

maan yleinen tilanne ja vakaus vaikuttavat myös pankkeja kohtaan koettuun 

luottamukseen. Pankin eri palveluita kohtaan koettu luottamus vaihtelee sen mukaan, 

miten helposti ymmärrettävästä palvelusta on kyse. Johtopäätöksenä Järvinen 

toteaakin, että luottamuksen ollessa matala, pankin tulisi pohtia sitä, miten vähentää 

riskejä monimutkaisemmissa pankkipalveluissa, tarjota yksinkertaisempia ja 

ymmärrettävämpiä tuotteita, parantaa palveluiden asiakasystävällisyyttä, hakea sopivia 

toimintamalleja yhteistyössä asiakkaiden kanssa, vahvistaa olemassa olevaa 

asiakasuskollisuutta ja pitää hyvä asiakaspalvelu toiminnan keskiössä. Hän mainitsee 

vielä, että matalan luottamuksen ja korkean luottamuksen omaavia asiakkaita varten 

tulee olla erilaiset strategiat. Järvinen esittää, että luottamus on keskeinen tekijä kaikissa 
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pitkäaikaisissa suhteissa, erityisesti pankkisektorilla, riippumatta sen luonteesta. 

(Järvinen 2014, 551.) 

 

Dimitriadis ja Kyretzis (2008) tutkivat pankkipalveluihin liittyvää luottamusta Ateenassa 

Kreikassa selvittäen luottamuksen tekijöitä erilaisissa teknologiaa hyödyntävissä 

kanavissa. Vaikka Kreikka ja Suomi eroavat kulttuurillisesti ja esimerkiksi talouteen 

liittyvän korruption näkökulmasta toisistaan, ovat Dimitriadisin ja Kyretzisin tutkimuksen 

tulokset mielenkiintoisia tämän tutkimuksen näkökulmasta. Siinä testataan pankin roolia 

instituutiona/ rakennuksena luottamuksen syntymisessä teknologiaa hyödyntäviin 

kanaviin. Dimitriadisin ja Kyretzisin tutkimuksen hypoteesien mukaan 1) taipumus luottaa 

vaikuttaa luottamukseen yritystä kohtaan, 2) taipumus luottaa vaikuttaa luottamukseen 

kanavaa kohtaan ja 3) maineella on vaikutusta luottamukseen yritystä kohtaan. 

(Dimitriadis & Kyretzis 2008, 28-35.)  

 

Dimitriadis ja Kyretzis soveltavat tutkimuksessaan McKnightin ja kump. (2002) ja 

McKnightin &Chervanyn (2002) tutkimuksien tuloksia, joiden mukaan 90%:ssa heidän 

läpikäymistään luottamusta käsittelevistä artikkeleista ja kirjoista luottamus määritellään 

seuraavalla nelijaolla: 1.) Kyvykkyys – luottaja luottaa siihen, että luotetulla on kyky ja 

mahdollisuus tehdä se, mitä tulee tehdä. 2.) Hyväntahtoisuus – Luottaja luottaa siihen, 

että luotettu toimii ja on motivoitunut toimimaan luotetun hyväksi. 3.) Rehtiys – Luotettu 

toimii rehdisti, kertoo totuuden, toimii eettisesti ja täyttää antamansa lupaukset. 4.) 

Ennakoitavuus – Luottaja voi luottaa siihen, että luotetun toiminta pysyy samanlaisena 

ja luotettu toimii tietyllä tavalla tietyissä tilanteissa. (Dimitriadis & Kyretzis 2008, 29-30.) 

 

Dimitriadis & Kyretzis (2008) pohtivat sitä, miten hyvin edellä esitetyt tulokset pätevät 

heidän tutkimuksensa kontekstissa, erilaisissa teknologioita hyödyntävissä kanavissa. 

He toteavatkin, että keskusteltaessa luottamuksesta eri ”jakelukanaviin”, kirjallisuudessa 

viitataan tyypillisesti perinteisiin (offline) suhteisiin. Dimitriadis & Kyretzis mukaan 

tutkimus sähköisissä kanavissa on keskittynyt pääasiassa verkkokauppoihin (mm. 

Gefen&Staub 2004, Gefen 2000, Pavlov 2002) eikä luottamusta kanaviin tai etenkään 

sähköisiin kanaviin, erillisenä luottamusrakenteena yritystä kohtaan, ole määritelty tai 

mitattu selvästi. (Dimitriadis & Kyretzis 2008, 29-30.) 
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Tutkimuksessa tunnistettiin kaksi luottamuksen ulottuvuutta; tunteisiin liittyvä ja 

kognitiivinen luottamus. Tutkimuksen tuloksina löydettiin kolme merkittävää tekijää 

luottamuksen rakentumisessa pankin teknologiaa hyödyntäviä kanavia kohtaan. Nämä 

kolme tekijää olivat: luottamus yritystä kohtaan, yrityksen maine ja luottajan taipumus 

luottaa. (Dimitriadis & Kyretzis 2008, 28-35.) 

 

 

2.4. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

Tässä tutkimuksessa tarkastelen eri sidosryhmien luottamuksen rakentumista tekoälyä 

hyödyntävään palveluun. Tutkimukseni teoreettiseksi perusajatukseksi olen valinnut 

Mayerin ym. (1995) määritelmän luotetun halukkuudesta asettua haavoittuvaan 

asemaan olettaen, että luotettu toimii tietyllä tavalla riippumatta siitä, onko ensimmäisellä 

mahdollisuutta hallita tai valvoa toista. Tiedostan, että määritelmä ei välttämättä 

luottamustutkimuksen osalta riitä kattamaan kompleksiseen teknologiseen 

omaksumiseen liittyviä luottamusodotuksia, luottamusta rakentavia tekijöitä, 

luottamuksen kohteita ja luottamuksen seurauksia. Lisäksi nostin luottamuksen 

kontekstuaalisuutta (Blomqvistin 2002) käsittelevän tutkimuksen osaksi teoreettista 

viitekehystä, sillä pankkitoimiala pohjautuu korostetusti luottamukseen ja antaa sitä 

kautta tutkimukselle ja luottamuksen kontekstisidonnaisuudelle vahvemman 

merkityksen.  

 

Tekoälyä on hyödynnetty pankkikontekstissa vasta hyvin lyhyen aikaa ja asiakkaille 

näkyviä tekoälysovelluksia on ollut käytössä vasta muutaman vuoden. Chatbot 

Magazinen mukaan SEB toi markkinoille ensimmäinen ei-englannin kielisen chatbot -

palvelun, Amelian vuonna 2016 (Chatbot Magazine 28.4.2017). Aiempaa tutkimusta 

luottamuksen rakentumisesta tekoälyä hyödyntävän sovelluksen käyttöönottoon liittyen 

en löytänyt. Tästä syystä lähestyn aineistoa luottamuksen rakentumisen teorioiden 

lisäksi teknologisen omaksumisen teorioiden kautta. TAM-malli on useissa tutkimuksissa 

testattu ja sitä on hyödynnetty myös pankkikontekstiin liittyvässä tutkimuksessa (mm. 

Alsajjan & Dennis, 2006.) TAM-malliin on useissa tutkimuksissa liitetty myös luottamus 

ja sen rakentumisen merkitys teknologisessa hyväksymisessä. Näiden aiempien 

tutkimusten ja teorioiden kautta olen pyrkinyt luomaan analyyttista mallia siitä, mikä on 
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luottamuksen rooli uuden, tekoälyä hyödyntävän teknologian kehityksessä ja 

käyttöönotossa. 

 
Alla kuviossa 8 olen piirtänyt tekoälyä hyödyntävän sovelluksen kehitysprosessin 

aikajanalle ja jakanut sen ajallisesti kolmeen eri jaksoon: Esivaihe - joka käsittää 

suunnittelun ja rahoituksen hakemisen, kehitysvaihe – jonka aikana suunniteltu sovellus 

kehitetään ja valmistellaan pilotoitavaksi sekä pilotointivaihe – jossa sovellus jaetaan 

pilottikäyttäjille ja kerätään kokemuksia pilotista. Kuvassa luottamuksen rakentumisen 

teoria kattaa koko kehitysprosessin, kun luottajalle ja luotetulle kertyy enemmän 

kokemusta toisistaan (mm. Mayer ym. 1995, McKnight ym. 1998, Blomqvist 1997). Myös 

pankkikonteksti ja tekoälyä sisältävän sovelluksen kehitys pankkikontekstissa ovat läsnä 

koko kehitysprosessin ajan ja peilaan niitä mm. Blomqvistin (2002), Järvisen (2014), 

Dimitriadis ja Kyretzisin (2008), Alsajjanin ja Dennisin (2006) tutkimuksiin.  

 

 

Kuvio 8. Luottamus tekoälypalvelun kehityksessä ja käyttöönotossa 
(Finanssialan kontekstuaalinen näkökulma mukaillen mm. Blomqvist 2002, Järvinen 2014, Dimitriadis & Kyretzis 2008; 
Teknologinen omaksuminen ja luottamuksen rakentuminen teknologiaa kohtaan mm. Davis ym. 1998, Dahlberg ym. 
2003; Luottamuksen tasot ja kohteet Fulmer & Gelfand 2012.) 

 

 

Tarkastelen luottamuksen kehitystä ajassa prosessina kuvion 8 kolmen eri projektin 

kehitysvaiheen kautta. Pyrin löytämään eri kehitysvaiheisiin liittyviä luottamusodotuksia, 

luottamusta rakentavia tekijöitä, luottamuksen kohteita ja mahdollisesti luottamuksesta 
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seuraavia asioita. Edellä esitettyjen lisäksi hyödynnän Fulmerin & Gelfandin (2012) 

laajaa tutkimusta eri luottamuksen tasoista ja kohteista. Luottamusodotuksien ja -

kokemuksien välistä suhdetta tarkastelen erityisesti pilotointivaiheessa myös TAM-

malliin ulkoisten muuttujien ja helppokäyttöisyyden kokemuksen kautta.  
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3. TUTKIMUSMENETELMÄT  

 

Tutkimukseni tavoitteena on lisätä ymmärrystä luottamuksen ja tekoälyn suhteesta. 

Pankkitoimiala pohjautuu kokonaisuudessaan luottamukselle. Rahaan ja talouteen 

liittyvät asiat mielletään usein kompleksisiksi ja riskisiksi. Tällä tutkimuksella pyrin 

täyttämään osaltani luottamuksen ja tekoälyn suhteen tutkimuksellista aukkoa ja samalla 

viemään monitasoisen luottamuksen rakentumisen keskustelua eteenpäin aikaan, jossa 

on tekoälyä hyödyntäviä sovelluksia ja palveluita. Tutkittavan aiheen luonteen vuoksi 

lähestyn tutkimusongelmaa käyttäen kvalitatiivista eli laadullista tutkimusmenetelmää. 

Se antaa minulle tutkijana mahdollisuuden tutkia käsillä olevaa ilmiötä syvällisemmin ja 

laajemmin (vrt. Metsämuuronen 2006). 

 

Tässä luvussa esittelen ensin tutkimuksen kontekstin, kohdeyrityksen, jossa tutkimus 

tehtiin. Koska kyseessä on tekoälyä hyödyntävän puheohjauspalvelun kehittäminen, 

esittelen kehitystiimin ja heihin tutkimuksen kannalta sidoksissa olleet henkilöt ja 

kehitettävän puhekäyttöliittymän.  Lopuksi esittelen tutkimuksen menetelmälliset 

valinnat, tiedonhankinta- ja analysointimenetelmät ja havainnollistan, kuinka tutkimus 

eteni. 

 

 

3.1. Tutkimuskonteksti 

 

Tutkimukseni kohdeyrityksenä on vuosikymmeniä Suomessa ja myös ulkomailla mm. 

finanssisektorilla toiminut yritys. Yritys työllistää Suomessa tuhansia ihmisiä ja sillä on 

miljoonia asiakkaita. Yritys on jo pitkän historiansa kautta hyvin tunnettu ja sen maine 

niin asiakkaiden, kuin muidenkin sidosryhmien silmissä on hyvä ja se on haluttu 

kumppani. Finanssisektorilla yrityksen palvelutarjoama on hyvin laaja-alainen ja  

toimialan murros; asiakaskäyttäytymisen muutos, digitalisaatio ja teknologian 

kehittyminen, näkyy vahvasti sen toiminnassa. Yrityksen toimintaa ajaa tällä hetkellä 

vahva uudistuminen, mikä vaatii merkittäviä panostuksia tuote- ja palvelukehitykseen, 

prosesseihin ja osaamisen kehittämiseen. Osa tätä kehitystä on myös tutkimukseni 

kohteena oleva puheohjaukseen perustuva tekoälyä hyödyntävä palvelu. 
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Kehitystiimi 

 

Kohdeyrityksellä on satojen henkilöiden vahvuinen kehitysorganisaatio. Tutkimuksen 

kohteena olleen palvelun kehitystiimi ei ollut valmis, aiemmin toiminut kehitystä tekevä 

tiimi, vaan se kasattiin tätä kehitystehtävää varten. Kaikki tiimin jäsenet eivät tehneet 

tämän projektin kehitystyötä 100 prosenttisesti työajastaan, vaan suurin osa heistä oli 

samanaikaisesti mukana jossain toisessa kehitysprojektissa. Alla olevassa kuviossa 9, 

on esitetty kehitystiimin kokoonpanoa ja siihen läheisesti liittyviä henkilöitä ja toimintoja.  

Kuvassa keskellä olevat, tutkimukseen haastatellut Projektijohtaja ja Arkkitehti ovat 

kehitysidean luojat. Projektijohtajalla on pitkä historia IT palvelukehityksestä. Arkkitehti 

puolestaan on ratkaisuarkkitehti, joka on vapaa-ajallaan ollut hyvin kiinnostunut 

robotiikasta. Lingvistikko on puhekäyttöliittymän kasvot yrityksen sisäisessä 

viestinnässä, mukaan lukien pilottikäyttäjät. Hän on kielitieteilijä, joka tuli projektiin 

mukaan hieman san alkamisen jälkeen. Seniorikoodari toimi projektissa tuotejohtajana 

ja seniorikoodaajana. Hänen lisäkseen koodia kirjoitti konsulttiyrityksessä työskentelevä 

seniorikoodari ja jonkin verran myös Arkkitehti. Ydintiimissä edellä mainittujen lisäksi 

toimi myös toinen konsulttiyrityksen työntekijä, UX designeri/ käyttöliittymä suunnittelija, 

jonka kädenjälki näkyy vahvasti siinä, miltä käyttöliittymä näyttää. 
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Kuvio 9. Kehitystiimin kokoonpano 

 

 

Johtaja on se johtoryhmän jäsen, joka hyväksyi Projektijohtajan ja Arkkitehdin tekemän 

investointiesityksen tehdä Proof of Consept (POC) puheella ohjattavasta 

finanssipalvelusta. Kehitysjohtaja, jota haastateltiin tutkimukseen, toimii teknologia ja 

kehitysjohtajana vastaten yrityksen koko kehitysorganisaatiosta. Chatbot-asiantuntija 

vastaa chatbottien kehittämisestä ja hän on tehnyt pitkään yhteistyötä Arkkitehdin 

kanssa. Chatbot-asiantuntija oli tehnyt ennen pilotin aloittamista kattavaa vertailua eri 

tekoälypalveluista chatbotteihin liittyen. Hänen valitsemansa Watson valittiin myös 

tämän projektin yhdeksi palveluntarjoajaksi. Niin kutsuttu Robottitiimi on epävirallinen 

tiimi, joka muodostuu kahdesta opiskelijasta ja toimii Arkkitehdin ohjauksessa. Heidän 

panoksensa kehittämisessä oli mukana erityisesti alkuvaiheessa dialogien luomisessa. 

He auttoivat myös Lingvistikkoa perehtymään tehtäväänsä ja jatkamaan dialogien 

kanssa. Yhtenä osana kehitysprojektia tai siihen läheisesti liittyvänä sidosryhmänä ovat 

lakipalvelut, jotka on myös piirretty mukaan yllä olevaan kuvaan kehitystiimistä.  
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Ääniohjauksella toimiva puhekäyttöliittymä eli VUI 

 

Idea puheohjattavasta käyttöliittymästä finanssipalvelussa lähti liikkeelle Projektijohtajan 

ja Arkkitehdin keskusteluista. Keskusteluissa sivuttiin assistenttityyppistä ratkaisua ja 

Arkkitehti rakensikin kotona ”metallipallon”, joka toimi puheohjattavana assistenttina. 

Koska puheohjattavia käyttöliittymiä ilmestyi erilaisilta palvelun tarjoajilta; Google home, 

Alexa, Apple Siri, niin Arkkitehti ja Projektijohtaja miettivät, voisiko sellaisen kehittäminen 

olla mahdollista myös suomen kielellä finanssisektorilla ja voisiko sellaiselle löytyä 

kysyntää ja halua käyttää asiakkaiden keskuudessa. Projektijohtajan ja Arkkitehdin 

esittelemän projektin tavoitteena oli toteuttaa ensimmäinen versio puheohjauksen 

alustasta, jota voidaan hyödyntää tulevaisuudessa monikanavaisesti. Alustan 

ensimmäinen ilmentymä on tässä tutkimusprojektissa kehitetty visuaalinen ja 

puheohjattu mobiilipalvelu, jolla voidaan hoitaa päivittäisiä pankkiasioita. Lisäksi osaksi 

tätä puhealustaa suunniteltiin mahdollisesti tuotavaksi joitain puheohjaustrendin 

mukaisia, hyvin yksinkertaisia tunnistautuneen käyttäjän liiketoimintapalveluita.   

 

Pilottiprojektissa kehitetty POC on tekoälyä hyödyntävä puheohjaukseen perustuva 

alusta, joka hyödyntää uuden, niin kutsutun kolmannen sukupolven puhekäyttöliittymää 

(= VUI eli Voice User Interface). Alla kuviossa 10 on kuvattuna puhekäyttöliittymän 

toteutusratkaisun arkkitehtuuria.  

 

 

 

Kuvio 10. Puhekäyttöliittymän arkkitehtuuri 
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Lyhyesti arkkitehtuuri voidaan kuvata seuraavasti: Ensin on käyttöväline, esimerkiksi 

kännykkä, johon käyttäjä puhuu. Tämän jälkeen tapahtuu puheen tunnistaminen, jossa 

puhe muutetaan tekstiksi. Seuraavaksi sovellus erilaisten prosessien kautta ymmärtää 

luonnollista kieltä ja tulee jonkinlaiseen tulokseen siitä, mitä käyttäjä haluaa. Tämän 

jälkeen ”käsky” integroidaan erilaisiin palveluihin rajapintojen kautta, jotta haluttu 

toimenpide voidaan toteuttaa. Lopuksi sovellus puhesynteesin avulla muuttaa 

toteuttamansa tapahtuman tekstistä puheeksi ja vastaa käyttäjälle.  

 

Palvelusta tehtiin noin ½ vuotta ennen henkilökuntapilottia rajattu sisäinen pilotti noin 40 

henkilön testiryhmällä. Testaus toteutettiin nk. sandbox-ympäristössä, eli 

kehitysympäristössä, jossa käytettiin testitunnuksia ja -tilejä. Tavoitteena oli testata 

sovelluksen asennuksen ja itse sovelluksen toimivuutta sekä saada palautetta luoduista 

dialogeista.  Alla esimerkkejä kysymyksistä (nk käyttötapauksista), joita sovellukselle 

saattoi esitellä sandbox-ympäristössä: 

 

”Mitä tilejä minulla on?” 

− Sovellus listaa kaikki tilit, jotka ovat hallinnassasi ja joille olet antanut nimen verkkopalvelussa. 
”Paljonko minulla on rahaa käyttötilillä?” 

− Sovellus kertoo käyttötiliksi nimeämäsi tilin saldon. 
”Anna lista kaikkien tilien saldoista.” 

− Sovellus antaa listan kaikkien hallinnassasi olevien tilien saldoista. Listaus on mahdollinen vain 
verkkopalvelussa nimettyjen tilien osalta. 

”Haluan siirtää 50 euroa käyttötililtä säästötilille.” 

− Sovellus tekee siirron välittömästi. Toistaiseksi voit siirtää varoja vain omien tiliesi välillä. 
”Onko minulla e-laskuja odottamassa hyväksyntää?” 

− Sovellus vastaa, kuinka monta e-laskua on hyväksymättä, ja kertoo niiden yhteissumman. Lisäksi 
sovellus ehdottaa laskujen hyväksymistä. 

”Maksa kaikki laskut käyttötililtä.” 

− Sovellus kertoo sinulle hyväksyttävien e-laskujen määrän ja yhteissumman ennen kuin pyytää vielä 
vahvistusta niiden hyväksymiselle. 

”Voitko kertoa rahastojeni arvon tänään?” 

− Sovellus sanoo sinulle kaikkien rahastosijoituksiesi arvon. 
”Paljonko kulutin rahaa käyttötililtäni viime viikon aikana?” 

− Sovellus antaa käyttötiliksi nimeämäsi tilin yhteenlasketut menot edelliseltä viikolta. 
”Minkä verran minulla on vielä maksamatta opintolainaani?” 

− Sovellus kertoo, paljonko nostamaasi opintolainaa on lyhentämättä. 
”Kerro Nokian kurssi.” 

− Sovellus antaa Nokian kurssin 15 minuuttia viivästettynä. 

 

Tutkimassani henkilökuntapilotissa käytettiin ensimmäistä kertaa käyttäjien omia 

käyttäjätunnuksia ja tilejä. Samalla se oli myös ensimmäinen kerta, kun sovellusta 

käytetään aidossa ympäristössä muiden kuin kehittäjien toimesta. Pilotti rajattiin alle 100 

käyttäjään. Henkilökuntapilotissa pyrittiin toiminnallisuuden lisäksi selvittämään mm. 

käytön seurantaan, asiakaspalveluun sekä käyttäjän suostumukseen liittyvien 
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määritysten ja toteutusten toimivuutta. Sallitut toiminnallisuudet olivat tilisiirrot omien 

tilien välillä sekä hyväksymättömien maksujen hyväksyminen. 

 

Alla kuviossa 11 on esitetty tutkimani VUI pilotti mobiiliapplikaation arkkitehtuuri. Pilotti 

mobiiliapplikaatio koostuu applikaation sovelluspalvelusta sekä nk vaasi -alustasta 

(tekoälyn algoritmeihin pohjautuva puheen tunnistamiseen, syntetisointiin ja kieliopin 

käsittelemiseen kehitetty järjestelmä), liiketoimintapalveluista (tilit, tilisiirrot, maksut) sekä 

tunnistamisesta (tunnistaminen, todentaminen, maksun vahvistaminen, istunnon 

hallinta). 

 

 

 

Kuvio 11. VUI-applikaation arkkitehtuuri 

 

 

Sovelluksen kehittämisessä on hyödynnetty eri palvelun tarjoajien alustoja ja 

yhdistelemällä niitä on luotu uusi palvelu. Esimerkiksi puheen tunnistamisessa on 

käytetty Google Speech API -pilvipalvelua, puheen syntetisoinnissa Microsoft Bing 

Speech -pilvipalvelua ja keskustelumoottorina IBM Watsonia.  

 

Kuvassa esitetty pilotti mobiiliapplikaation taustalla voi olla täysin tai osittain laitteeseen 

toteutettu järjestelmä (=client palvelu) tai taustapalveluna toimiva järjestelmä. Kehitteillä 

olevaa puhekäyttöliittymää kehitetään taustapalveluksi, mikä tarkoittaa sitä, että siihen 
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voidaan lisätä ja poistaa toiminnallisuuksia ilman uuden client-sovelluksen julkaisua. 

Taustapalveluna tarjottava palvelu on myös laiteriippumaton ja se voidaan melko vähällä 

työllä liittää osaksi erilaisia palveluita. Taustapalveluna toimivan sovelluksen 

kehittäminen etenkin pilotti mobiiliapplikaation takana olevan puhekäyttöliittymän 

tapauksessa on hitaampaa, sillä saman palvelun olisi tarkoitus toimia puheohjauksena 

myös muissa palveluissa. 

 

Uuden sukupolven puhekäyttöliittymät eivät toimi enää vain ”valikkoautomaatteina”, 

vaan ne ymmärtävät luonnollista kieltä ja ne voidaan opettaa ymmärtämään jopa 

murretta. Keskeisessä roolissa on dialogin sujuvuuteen vaikuttaminen. Puheessa 

visuaalisen käyttöliittymän väriä ja elementtien sijaintia vastaavat puhutun kielen 

lauseiden muotoilu (äänteet) ja tauottaminen. Erityisen haastavaksi kolmannen 

sukupolven puhekäyttöliittymien kehittämisessä muodostuu suomen kieli, koska sen 

komponentit ovat uusia ja ne on usein toteutettu pilvipalveluina. Myös tässä Gamman 

projektissa suomen kielen ja dialogin sujuvuuden osalta tarvittiin paljon kehitystyötä ja 

kehitystiimin uutta oppimista. Koska suomen kielen komponentit ovat uusia, niillä on vielä 

vähän opetusdataa ja näin ollen niiden tekoäly ei ole vielä kovin ”treenattu”, vaatii se 

kehitystyössä paljon dialogin kirjoitus- ja testaustyötä.  

 

Toinen haaste on kokonaan uuden järjestelmän toteuttaminen, koska siihen tarvitaan 

useita erilaisia komponentteja (ks. kuvio 10) ja usein näillä on eri toimittajat. Jokaisen eri 

toimittajan kanssa on tehtävä selvitys, joka tarkoittaa useita tietoturva-auditointeja, 

sopimuksia ja kustannuksia. Kun Gamman tapauksessa kyse on vielä finanssitoimialalla 

pankkisalaisuuden piirissä olevista asioista, niin tietoturvan varmistaminen on aikaa 

vievää ja vaatii perehtymistä. Perehtymistä vaatii myös komponenttien 

yhteensovittaminen. Kehitystiimissä tarvitaan ymmärrystä siitä, miten eri komponentit 

teknisesti toimivat. Esimerkiksi puhekäyttöliittymässä, miten ääni lähetetään 

puheentunnistuskomponentissa litteroitavaksi. Lähteekö äänitiedosto vasta sitten, kun 

puhuja on lopettanut puheensa, vai pätkinä pitkin puhetta. Tämä vaikuttaa 

käsittelyaikaan ja mahdollisesti tunnistuksen varmuuteen. Seuraavassa komponentissa 

tapahtuu puheen tunnistus. Kehitystiimissä tarvitaan ymmärrys siitä, miten se teknisesti 

tapahtuu, jotta voidaan varmistua palvelun ymmärtäneen käyttäjää oikein. Tähän 

kehitystiimin täytyy vielä luoda säännöt, jotka määrittelevät erityisen kriittiset ”käskyt”. 

Tämä jälkeen kehitystiimin tulee kehittää rajapinta, joka liittää tunnistetut käskyt 
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taustapalveluihin, jotka toteuttavat saadun käskyn. Ja lopuksi, miten palveluun valittu 

komponentti vastaa käyttäjälle. Näillä kaikilla tekijöillä on vaikutus palvelun 

käyttökokemukseen ja luotettavuuteen. Vaikka kehitystiimissä oli robottihankkeen ja 

chatbottihankkeen pohjalta kokemusta ja ymmärrystä eri komponenttien toiminnasta, 

tulee jokainen palvelu kuitenkin rakentaa tutuistakin komponenteista omanlaisekseen ja 

opettaa sen tekoälylle tämän palvelun tarpeet. 

 

 

3.2. Tutkimusmenetelmien valinta 

 

Aiemmin luvussa 2 esitin, kuinka luottamuksen ja sen rakentumisen tutkimus on 

kiinnostanut tutkijoita eri näkökulmista. Luottamustutkimusta yhdistävä tekijä on 

luottamuksen rakentumisen yksilöllinen kokemus, eräänlainen psykologinen tila, johon 

vaikuttaa useita tekijöitä samanaikaisesti. Luottamuksen rakentuminen on yksilön 

kokemuksellinen prosessi hänen toimiessaan vuorovaikutuksessa luotetun kanssa, 

samalla arvioiden toisen luotettavuutta. Koska jokainen voi käsittää luottamuksen ja 

siihen vaikuttavat tekijät hyvin eri tavoin, koin tärkeäksi, että tutkimuksessa  yksilöiden 

ääni kuuluisi mahdollisimman vapaasti ja siitä syystä valitsin tutkimukselle laadullisen 

lähestymistavan.   

 

Lähtiessäni tekemään tätä laadullista tutkimusta tiedostin tutkijana, että aiempi 

tietämykseni luottamuksen tutkimuksesta ja vallitsevista paradigmoista sekä 

kohdeorganisaation, Gamman toiminnasta olivat luoneet minulle jo valmiita 

ajatusmalleja siitä, miten tätä tutkimusta tulisi edistää. Tieteenfilosofiseksi lähtökohdaksi 

tälle tutkimukselle sopii sosiaalinen konstruktivismi, jonka tausta-ajatuksena on, että 

mitään universaalia totuutta ei ole olemassa, vaan todellisuutemme on sosiaalisesti, 

kielen kautta konstruoitu ja kontingentti ja se voisi olla ja se voidaan myös kokea 

toisenlaisena. Yksilön todellisuus merkityksellistyy hänen omasta näkökulmastaan ja on 

aina kontekstisidonnainen. Jaettu todellisuutemme luodaan keskinäisessä 

vuorovaikutuksessa ja kommunikaatiossa. (Vrt. Cresswell 2007, 20-21.)  

 

Tutkiessani uudenlaista ilmiötä luottamustutkimuksen kentällä, minulla ei ollut varmuutta 

aiempien teorioiden sopivuudesta tutkimukseni pohjaksi. Lähdin liikkeelle tunnetusta 
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Mayerin ym. (1995) luottamuksen rakentumisen teoriasta ja Davisin ym. (1989) 

teknologisen omaksumisen TAM-mallista, sillä ajattelin niillä oman kokemukseni pohjalta 

olevan ainakin joitain kytkentöjä myös tässä kontekstissa. Tutkimusprosessiani kuvaa 

parhaiten teoriasidonnainen lähestymistapa, jota kutsutaan myös abduktiiviseksi 

päättelyksi (Tuomi & Sarajärvi 2002, 99). Teoriasidonnainen lähestymistapa on 

koherentti tieteenfilosofisen lähtökohtani kanssa, kun tutkimukseni perusajatuksena on 

tutkittavan ilmiön ainutlaatuisuus ja aineiston sen mukainen käsitteleminen ja 

tulkitseminen (vrt. Hirsjärvi ym. 2009, 124, 164). Tiedostin tutkimusta aloittaessani, että 

edellä esitetyt pohjateoriat eivät välttämättä selitä tutkimukseni empiriaa täydellisesti 

(Eskola 2001a). Hyvin pian otin Mayerin ym (1995) tutkimuksen rinnalle Fulmerin ja 

Gelfandin (2012) laajan tutkimuksen luottamuksen tasoista ja kohteista. Se auttoi 

jäsentämään tutkimuksellista kokonaisuutta sekä molemmilla haastattelukierroksilla että 

aineistoa analysoidessani.  

 

Tutkimusstrategiaani eli tutkimuksen menetelmällisten ratkaisujen kokonaisuutta kuvaa 

parhaiten tapaustutkimus eli case study (vrt. Yin, 2003; Baxter & Jack 2008; Hirsjärvi ym. 

2009). Tutkiessani tekoälyä hyödyntävän POC:n kehitystä ja pilotointia, saadaan lisää 

yksityiskohtaista tietoa tästä casesta, mutta  samalla lisätään ymmärrystä ilmiön; 

tekoälyn ja luottamuksen rakentumisen suhteesta pankkikontekstissa. Tapaustutkimus  

sopii erinomaisesti tutkimusmenetelmäksi silloin, kun raja tutkittavan ilmiön ja kontekstin 

välillä ei ole täysin selvä, kuten  luottamuksen tutkimus luottamukseen perustuvalla 

finanssitoimialalla (vrt. Yin, 2003; Baxter & Jack 2008). Tapaustutkimus 

tutkimusstrategiana on koherentti tutkimusongelmani, joka pyrkii löytämään vastauksen 

kysymykseen, miten/ miksi kanssa (vrt. Yin, 2003; Baxter & Jack 2008). Tavoitteenani 

oli selvittää parhaillaan menossa olevan tekoälyä hyödyntävän palvelun kehitys- ja 

pilotointitapahtumaa ja luottamuksen rakentumista siinä kontekstissa. Pyrin keräämään 

tietoa laajasti eri sidosryhmiltä ja eri ajanhetkinä  (vrt. Metsämuuronen 2006, 90-92). 

Tiedostan kuitenkin tutkijana sosiaalisen konstruktivismin ajatusten pohjalta sen, että 

todellisuus on aina välittynyttä, mutta pyrin tulkitsemaan ilmiötä mahdollisimman 

objektiivisesti.  

 

Tutkiessani ajassa prosessina rakentuvaa luottamusta, tiedostan myös 

fenomenologisen tutkimusstrategian mahdollisuudet kuvata luotettujen yksilöllisiä 

subjektiivisia kokemuksia. Luottamus ja sen kokemus on yksilöllinen ja luottajalla voi olla, 
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kuten tämänkin tutkimuksen haastatteluissa ilmeni, erilaisia kokemuksia ja havaintoja 

luotetusta ja heidän suhteestaan. (vrt. Mayer ym. 1995) Koin, että haastattelemalla 

yksilöhaastatteluin kaikki haastateltavat kahteen kertaan (pl ylin johto, jonka 

aikatauluihin toinen haastattelu ei sopinut), pääsin mahdollisimman lähelle yksilöiden 

henkilökohtaisia luottamusodotuksia ja luottamuksen rakentumisen kokemuksia. 

Useammat haastatellut jopa sanoivat haastatteluissa, että he kokevat henkilökohtaisesti 

asian näin (esimerkiksi liittyen dataan ja sen omistajuuteen), mutta tiedostavat, että toiset 

kokevat asian toisin. Tutkimukseni tavoitteena on kuitenkin löytää tämän casen kautta 

tietoa siitä, miten luottamus rakentuu tekoälyä hyödyntävää palvelua kohtaan ja pyrkiä 

osoittamaan yhden tapauksen tuloksilla olevan myös jonkinlaista yleistettävyyttä. Tästä 

syystä valitsin tutkimusstrategiakseni tapaustutkimuksen. 

 

Tutkimukselle on luotu hyvä pohja silloin, kun tutkijan valinnat ovat yhteensopivia eli 

koherentteja ongelmanasettelun, tieteenfilosofian, tutkimusstrategian ja teoreettisen 

ymmärtämisen tasoilla (Hirsjärvi ym. 2009, 124).  

 

 

3.3. Tiedonhankintamenetelmä ja aineiston keräys 

 
Tutkimukseni liittyy LUT yliopiston tutkimushankkeeseen, joka sai rahoitusta 

Liikesivistysrahastolta. Tutkimuksen teemahaastatteluja hyödynnettiin yliopiston 

tutkimushankkeen aineistona. Haastattelin kaikki tutkimukseen osallistuvat kahteen 

kertaan (pl. johtaja 1krt). Yksilöhaastattelussa minun oli haastattelijana helppo luoda 

haastateltavaan suora, henkilökohtainen vuorovaikutussuhde. (Mm. Hirsjärvi ym. 2009; 

Eskola & Suoranta 1998.) Kohdejoukoksi valikoitui 8 henkilöä, jotka edustivat 

mahdollisimman laajasti eri näkökulmia tekoälyä sisältävän sovelluksen 

kehittämisprojektissa ja pilottilanseerauksessa. Heitä haastattelemalla pyrin 

selvittämään heidän luottamuksen rakentumisen kokemustaan. Mihin he luottavat 

luottaessaan (=kohteet) ja mikä mahdollisesti edesauttaa luottamuksen syntymistä ja 

mikä puolestaan estää luottamuksen rakentumista.  
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Haastatellut 

 

Yksilötasolla haastateltiin kolme henkilöä kehitystiimistä, kaikesta yrityksen 

kehitystoiminnasta vastaavaa johtajaa ja neljää pilottikäyttäjää. Avasin kehitystiimiä  

tarkemmin luvussa 3.1., johon piirsin myös heidän keskinäisiä suhteitaan kuvaavan 

kuvion 9. Nimesin johdon ja kehitystiimin edustajat heidän roolinsa ja 

asiantuntemuksensa mukaan ja käytän näitä kuvion 9 ”nimikkeitä” lainatessani heidän 

kertomaansa tuloksissa. Ennen haastatteluiden aloittamista keskustelin aineiston 

keräämisestä ja sopivista henkilöistä kertomaan kehitystyöstä, kahden tekoälystä 

vastaavan johtajan kanssa. Toinen heistä ohjasi minut Projektijohtajan luo, jonka kanssa 

keskustelimme kahdesti ennen haastatteluita. Ensin projektin sopivuudesta tutkimukseni 

caseksi ja toisella kerralla siitä, ketkä ovat olleen projektissa mukana. Kerroin hänelle 

tuolloin ”lumipallometodista” (vrt. Rowley 2012), jota tulisin haastatteluissa 

hyödyntämään kysymällä: ”Ketä minun tulisi vielä haastatella, jotta saisin paremman 

kokonaiskuvan projektista.” Projektijohtaja totesi jo silloin, että minun tulisi haastatella  

”Lingvistikkoa”, koska hän on luonut dialogit, joita palvelu käyttää. Lisäksi hän sanoi, että 

minun olisi hyvä haastatella Arkkitehti, jonka kanssa hän on kehittänyt idean palvelusta. 

Pyysin ensimmäiseksi haastateltavaksi ”projektinjohtajaa”, mutta aikataulullisista syistä 

ensimmäinen haastateltava oli Lingvistikko. Lingvistikko ohjeisti minua haastattelussaan 

kysymään lisätietoja ”Arkkitehdiltä”, ”Projektinjohtajalta” ja ”Seniorikoodarilta”.  

 

Pilottikäyttäjät saivat ilmoittaa halukkuutensa osallistua tutkimukseni haastateltaviksi 

samalla ilmoittautumislomakkeella, jolla he ilmoittautuivat pilottikäyttäjiksi. Sain 

kehitystiimiltä listan pilottiin osallistuvista henkilöistä, jotka olivat ilmoittaneet myös 

halukkuutensa osallistua tämän tutkimuksen  haastatteluun. Lähetin näille 

suostumuksen antaneille pilottikäyttäjille haastattelukutsut heidän 

ilmoittautumisjärjestyksessään. Saatuani myöntävän vastauksen neljältä 

pilottikäyttäjältä, totesin, että määrä oli riittävä ja kohdejoukkoni kasassa. Pilottikäyttäjät 

valikoituivat haastatelluiksi ilmoittautumisjärjestyksessä täysin satunnaisesti eikä mitään 

erillisvalintaa tehty. 

 

Pilottikäyttäjät työskentelevät eri puolilla organisaatiota, eikä kukaan heistä työskentele 

suoraan tekoälyn parissa. Osa heistä tunnisti joitakin tekoälyä hyödyntäviä sovelluksia 

ja apureita/ robotteja, joita he hyödyntävät työssään. Kolme heistä toimii jonkinlaisessa 
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kehitystehtävässä asiantuntijana ja kaksi heistä oli esimiestehtävässä. Kaikki neljä olivat 

aiemmin olleet mukana jonkinlaisessa pilottiprojektissa joko työssään tai 

vapaaehtoisena käyttäjänä kuten tässä tapauksessa.  

 

 

Haastatteluteemat ja -prosessi 

 

Puolistrukturoidussa eli teemahaastattelussa keskustelu etenee tiettyjen keskeisten 

etukäteen valittujen teemojen ja niihin liittyvien tarkentavien kysymysten mukaisesti. 

Koska tutkimukseni on osa LUT yliopiston tutkimushanketta, sain ohjausta 

haastatteluteemojen ja niiden alle sijoittuvien kysymyksien pohdintaan. Lisäksi kävimme 

keskustelua kysymyksistä opiskelijakollegani kanssa, joka myös teki tutkimustaan osana 

samaa hanketta. Ennen haastattelua haastateltaville kerrottiin lyhyesti tutkimuksesta, 

sen keskeisistä käsitteistä ja haastattelun tarkoituksesta sekä kerrottiin aineiston 

hyödyntämisestä myös LUT yliopiston tutkimushankkeessa. 

 

Tässä tutkimuksessa haastattelurungot kaikille sidosryhmille koostuivat seuraavista 

teemoista: Taustakysymykset ja suhde tekoälyyn, Tekoälyn hyödyt ja sudenkuopat, 

Kriittisen tekijät tekoälyn ympärillä ja Luottamus ja tekoäly. Haastattelukysymykset 

laadittiin näiden teemojen alle. Toisella haastattelukierroksella haastateltujen annettiin 

vielä avoimemmin vastata tausta- ja luottamuskysymyksissä siihen, miten he kokivat 

pilottiprojektin onnistumisen ja miten he ovat vaikuttaneet muiden luottamuksen 

rakentumiseen sekä ketkä ovat vaikuttaneet heidän luottamuksensa rakentumiseen. 

Teemahaastattelut antoivat minulle ja tutkittaville mahdollisuuden tarkentaa teemoja 

haastattelutilanteissa ja näin varmistua, että olemme ymmärtäneet toisiamme. 

Haastatteluteemojen ollessa väljiä pystyin haastattelijana pyytämään haastateltavaa 

kertomaan lisää tai tarkentamaan, mitä hän tarkoitti vastauksellaan. Koin, että sain 

vastauksissa esille tutkittavan ilmiön moninaisuuden mahdollisimman hyvin (Hirsjärvi & 

Hurme 2009, 47–67). Haastattelun päätteeksi, edellä esitetyn lumipallo ilmiön 

mukaisesti, sekä johdolta ja kehitystiimin haastateltavilta kysyttiin vielä ketä heidän 

mielestään olisi vielä hyvä haastatella ja keneltä voisi saada lisätietoja. 

 

Tutkimuksen aineisto kerättiin kahdessa vaiheessa. Ensimmäiset haastattelut (8 kpl) 

tehtiin, kun tekoälyä hyödyntävää sovellusta valmistauduttiin julkaisemaan pilottiin. 
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Haastattelukysymykset pohjautuivat edellä esitettyihin teemoihin, joiden alla 

ensimmäisellä haastattelukierroksella keskityin selvittämään enemminkin odotuksia 

tekoälyä hyödyntävää sovellusta kohtaan. Tavoitteena oli ymmärtää, miten 

kehitysprojektiin osallistuneet kokivat projektin ja POC:n ennen kuin se julkaistiin 

pilottikäyttäjille ja minkälaisia odotuksia pilottikäyttäjillä oli esimerkkiyrityksen 

tuottamalle, puheohjauksella toimivalle finanssipalvelulle. Toisella 

haastattelukierroksella haastateltiin uudestaan samat henkilöt pl. teknologiajohtaja, 

jonka kiireinen aikataulu ei mahdollistanut toista haastattelua. Toiset haastattelut tehtiin, 

kun pilottijulkaisu oli tehty, sovellus jaettu pilottikäyttäjille ja pilotti oli ollut aktiivinen reilun 

kuukauden ajan. Näin pilottikäyttäjille oli ehtinyt kertyä kokemusta tekoälyä 

hyödyntävänä sovelluksen käytöstä ja kehitysprojektiin osallistuneille kokemusta siitä, 

miten pilottikäyttäjät sovellusta käyttivät. Näissä haastatteluissa selvitettiin erityisesti 

kokemuksia tekoälyä sisältävästä palvelusta. 

 

Haastatteluaineistojen lisäksi ymmärrystäni tutkittavasta kohteesta lisäsi Arkkitehdin 

ensimmäisessä haastattelussa esittelemä projektisuunnitelma ja VUI:hin liittyvien 

taustapalveluiden ja liiketoimintapalveluiden arkkitehtuurikuvaus. Arkkitehti myös esitteli 

minulle, millainen puhekäyttöliittymän arkkitehtuuri voi esimerkiksi olla. Hyödynsin tätä 

tietoa kuviossa 10. Näiden tausta-aineistojen lisäksi Gamman VUI:lla oli asiakkaille 

suunnatut esittelysivut, josta poimin luvussa 3.1. esitellyt käyttötapaus -lauseet. 

Gamman sisäisessä esittelymateriaalissa oli esimerkkikuva VUI-applikaation 

arkkitehtuurista, jota hyödynsin soveltaen kuviossa 11.  

 

Näiden haastatteluiden ja tausta-aineistojen avulla saatiin tutkimukselle riittävän kattava 

aineisto tutkia luottamuksen rakentumista tekoälyä hyödyntävään puhekäyttöliittymään. 

Eri sidosryhmien haastattelut ja ”lumipalloilmiö -kysymys: keneltä voisin vielä saada 

lisätietoja” antoivat näkökulmia ja syvempää ymmärrystä luottamuksen muodostumisen 

monitasoisuuteen. Erityisesti kehitystiimin haastatteluissa ”lumipalloilmiö” -kysymys 

vahvisti käsitykseni siitä, että haastattelen juuri tämän projektin kannalta oikeita ja 

keskeisiä henkilöitä, sillä haastateltavat nimesivät toisensa poikkeuksetta ristiin. 
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3.4. Aineiston analysointi 

 

Tutkija aloittaa aineiston analysoinnin usein jo tehdessään haastatteluita. Kvalitatiivisen 

aineiston analysoimiseen on useita tapoja, eikä ole olemassa yhtä oikeaa tai muita 

parempaa analysointitapaa (Hirsjärvi & Hurme 2010, 135– 138). Hyödynsin tutkimuksen 

aineiston analysoinnissa Gioia-menetelmää, joka on alun perin grounded -teoriaan 

perustuva menetelmä. Menetelmä on vuosien varrella kehittynyt laadullisen tutkimuksen 

läpinäkyvyyden ja täsmällisyyden varmistamisen työkaluksi, joka korostaa tutkittavien 

äänen esiin tuomista. Menetelmän avulla induktiivisen aineiston systemaattinen käsittely 

on tehty läpinäkyväksi ja toistettavaksi. Noudattamalla menetelmää tutkija tekee 

analyysityötä systemaattisesti ja aineistosta tehdyt tulkinnat näkyvät myös lukijalle 

johdonmukaisina eikä sattumanvaraisina. Menetelmän tarkoituksena on avata lukijalle 

esimerkein se, miten analyysi on rakennettu. Haastatteluaineiston ja teorian välillä 

syntyy yhteyksiä, jotka muodostavat menetelmän ensimmäisen tason ryhmittelyn. Nämä 

tiivistetyt lainaukset tutkija ryhmittelee edelleen toisen tason teemoihin hyödyntäen 

teoreettista ymmärrystään. (Gioia ym. 2012, 4,9.)  

 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkijan tehtävänä ei ole pyrkiä tulkitsemaan sanottua, vaan 

ennemminkin antamaan tilaa ihmisten kokemuksille ja niiden sanottamiselle ja sitä 

kautta rakentaa ymmärrys tutkittavasta ilmiöstä. Haastattelutilanteissa tämä tarkoittaa 

tämänkin tutkimuksen osalta sitä, että haastateltavan annetaan vastata kysymyksiin 

laajemmin ja monimuotoisemmin, vaikka haastattelurunko olikin olemassa ja sitä 

noudatettiin. Suorien ja suppeiden vastausten sijaan menetelmä tuottaa aineistoa, joka 

on rikkaampaa ja tuo esiin niitä asioita, mitkä ilmiön ympärillä puhututtavat. Erityisesti 

tutkittaessa verrattain tuoretta ilmiötä ja asiaa (puhekäyttöliittymä) joka on uusi myös 

tutkittavalle organisaatiolle, haastattelumetodi antaa tilaa ilmiölle rakentua sellaiseksi, 

kun se siinä ajanhetkessä näyttäytyy. Menetelmän haasteena toki on, että 

keskusteluissa esiin nousevat asiat veisivät tutkimuksen kokonaan sivuraiteelle ja 

tutkimuksen ydin häviäisi. Mielestäni tässä tapauksessa menetelmä avasi laajemmin 

näköalaa siihen, minkälaisia teemoja tekoälyyn ja sitä hyödyntäviin sovelluksiin liittyvään 

keskusteluun liittyy ja miten eri tavoin ihmiset niitä. Toisaalta menetelmä antoi minulle 

varmuutta siitä, että systemaattisesti analysoitu aineisto kertoo tulokset ja ohjaa minua 

tutkijana.  
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Haastatteluaineistot litteroitiin, minkä jälkeen poistin niistä kaikki henkilöihin viittaavat 

tiedot ja annoin haastelluille omat tutkimusnimet, jotka on esitetty luvussa 3.1 kuviossa 

9. Samalla poistin myös yritykseen ja sen tuotteisiin liittyvät nimet ja nimikkeet sekä 

joitakin paikan nimiä, jotka olisi voitu yhdistää yritykseen. Anonymisoin aineistoa vielä 

enemmän LUT yliopiston tutkimushanketta varten, häivyttäen esimerkiksi toimialan. 

Tässä tutkimuksessa käytän aineistoa, jossa konteksti on selkeästi näkyvissä. 

Anonymisoidessani aineistoa, se  tuli luettua useaan kertaan läpi ja siitä alkoi muodostua 

selkeitä, tutkimuksen kannalta merkityksellisiä kokonaisuuksia.  

Aineistoa Samalla haastatteluaineisto  

 

Toteutin aineiston analyysin Gioia-menetelmää hyödyntäen, sillä koin sen sopivan hyvin 

laajan tutkimusaineiston ryhmittelyyn ja analysointiin. Latasin kaikki anonymisoidut 

haastattelut omiksi tiedostoikseen (yht. 15kpl) Nvivo 12 -ohjelmaan. Minulla oli jo 

haastattelukysymysten pohjalta ja haastatteluiden tekemisen ja läpilukujen jälkeen 

selkeä kuva joistakin ensimmäisen tason ryhmittelyistä, joten kirjasin ne ylös NVivoon 

(nodes toiminnolla). Tämän jälkeen aloin lukea haastatteluaineistoja yksi kerrallaan läpi 

nvivo-ohjelmassa ja lisäsin haastateltujen suoria tekstilainauksia ryhmittelyiden alle. 

Tekstilainaukset sisälsivät aina haastateltujen heille antamani tutkimusnimet ja onko 

kyse ensimmäisestä (1) vai toisesta (2) haastattelusta. Näin pystyin helposti jälkikäteen 

palaamaan ko. haastattelun kohtaan ja lukemaan sen pidempänä kokonaisuutena. 

 

Kävin läpi kaikki haastattelut 1 ja 2 kierrokselta ja kirjasin yhteensä yli 240 eri 

tekstilainausta. Sama lainaus saattoi kuulua useampaan eri ryhmään. Uusilla luku- ja 

kuuntelukerroilla aineistosta nousi esiin uusia asioita. Gioia ym. (2012, 11.) toteavatkin, 

että menetelmää ei ole tarkoitettu tarkaksi taulukoksi (template) laadullisen tutkimuksen 

analysoinnissa ja että kaikkea laadullista aineistoa ei tarvitse luokitella ensin 

ensimmäisen tason ryhmiin ja sitten toisen tason teemoihin. Heidän tavoitteenaan on 

antaa tutkijalle ymmärrys/ orientaatio induktiivisen, laadullisen tutkimuksen tekemiseen, 

mutta jättää tilaa myös innovoinnille.  

 

Seuraavaksi jatkoin Gioia-menetelmän mukaisesti lainausten liittämistä toisen tason 

teemoihin, jossa tarkoituksena on järjestää aineistoa yhä suurempien kokonaisuuksien 

alle. Tarkoituksena on etsiä tason 1 ryhmistä yhtäläisyyksiä ja eroja sekä antaa tutkijalle 

mahdollisuus määritellä aineistoa laajemmin (Gioia ym. 2012, 18). Tässä kohtaa koin 
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Gioia-menetelmän käytön haasteelliseksi, sillä halusin säilyttää aineiston järjestelyssä 

sekä luottamuksen ajallisen rakentumisen ulottuvuuden että Fulmerin & Gelfandin 

(2012) luottamuksen tarkastelun eri analyysitasot. Luettuani vielä ensimmäisen tason 

ryhmittelyihin valikoituja aineistolainauksia läpi, päädyin tekemään toisen tason 

teemoittelun pääosin Fulmerin & Gelfandin analyysitasojen; yksilötaso, tiimitaso ja 

organisaatiotaso mukaisesti. Tämä jaottelu toimi myös luottamuksen ajallisen 

rakentumisen osalta. Näiden analyysitasojen alle saattoi muodostua samanlaisia 

alaryhmiä riippuen siitä, mistä analyysitasosta oli kyse. Yhteensä toisen tason teemoja 

jäi 20 kappaletta. Edellä esitetyn analyysin pohjalta kirjoitin tutkimuksen tulokset kolmen 

projektin vaiheen jaottelulla; esivaihe, kehitysvaihe ja pilotointivaihe.  

 

 

3.5. Tutkimuksen eteneminen  

 

Alle olen piirtänyt aikajanakuvan (kuvio 12.) siitä, miten tutkimusprosessini eteni 

suhteessa tutkimuskohteena olevan VUI:n kehitystyöhön ja pilotointiin. VUI-projekti 

valikoitui tutkimukseni kohteeksi vasta sen jälkeen, kun olin jo valinnut 

tutkimusalueekseni luottamuksen tutkimuksen tekoälykontekstissa. Kyseinen VUI-

projekti valikoitui tutkimuskohteeksi kahdesta sillä hetkellä kehitteillä olevasta 

tekoälyprojektista erityisesti aikataulullisista syistä. Jotta pystyin tutkimaan luottamuksen 

rakentumista ajassa, tuli kehitystyön olla sellaisessa vaiheessa, että 

haastatteluajankohdat tukivat tutkimussuunnitelmaani ja sopivat tutkimukseni 

aikatauluun.   

 

Alkuperäisessä suunnitelmassa projektin pilotin oli tarkoitus alkaa jo 11/2018, mutta se 

viivästyi. Tästä syystä myös ensimmäisen haastattelukierrokseni haastattelut viivästyivät 

pilottikäyttäjien kohdalla. Sain tietää pilottiin ilmoittautuneiden yhteystiedot vasta, kun 

pilotin aloittamisajankohta oli hyvin lähellä. Pilottisovellusta ei kuitenkaan jaettu käyttäjille 

ennen kuin ehdin saada tehtyä kaikki 1. haastattelukierroksen haastattelut. Pilotin 

viivästymisestä johtuen, myös toisen haastattelukierroksen haastattelut viivästyivät 

suunnitellusta, sillä ne oli tarkoitus tehdä ja ne tehtiin vasta silloin, kun pilotti oli jo 

loppumaisillaan. Toisen haastattelukierroksen jälkeen, kun tutkimuksen aineisto oli 

saatu, loppuaika meni aineiston analysointiin ja raportin kirjoittamiseen. 
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Kuvio 12. Tutkimuksen eteneminen 
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4. TULOKSET  

 

Tutkimuksessani pyrin esisijaisesti selvittämään; ”Mitkä tekijät vaikuttavat luottamuksen 

syntyyn finanssipalveluita kohtaan, joissa hyödynnetään tekoälyä?” Tällä kysymyksellä 

pyrin löytämään tekijöitä, mistä luottamus koostuu, kehen tai mihin luottamus kohdistuu 

tai minkälaisia vaikutuksia luottamuksella voi olla. Lisäksi pyrin selvittämään, ”Miten 

finanssialan yritys voi palvelun tarjoajana vaikuttaa koettuun luottamukseen 

tekoälykkäitä palveluita kohtaan?” Vastaamalla tähän tutkimuskysymykseen pyrin 

selvittämään, eroavatko nämä luottamukseen liittyvät tekijät muihin pankkipalveluihin 

koettuun luottamukseen? Ja onko eri sidosryhmien välillä eroja kokemuksessa 

luottamuksen rakentumisesta 

 

Tutkijana tiedostan, että luottamus jollain tasolla, esimerkiksi yksilöiden välillä, ei synny 

tyhjiössä, vaan sitä on tarkasteltava luottamuksen rakentumisen kokonaisuutena eri 

tasoilla ja eri kohteisiin. Lisäksi yksilöllinen taipumus luottaa, vaikuttaa vastaajien 

kokemukseen siitä, miten heidän luottamuksensa tekoälyä hyödyntävään palveluun 

rakentui. Seuraavassa pyrin avaamaan luottamuksen rakentumista eri tasoilla ja 

tekemään ryhmittelyä erilaisista odotuksista ja rakentumiseen vaikuttavista tekijöistä, 

vaikka ne ovat sidoksissa muihin luottamuksen rakentumiseen vaikuttaviin tekijöihin. 

Jaottelen tulosten esittelyn kuvan 9 kehitysprosessin eri vaiheiden mukaan ja teen 

jokaisen luvun lopuksi yhteenvedon luottamuksen rakentumisesta, siihen vaikuttavista 

tekijöistä ja luottamuksen kohteista. 

 

 

4.1.  Suunnitteluvaihe 

 

Suunnitteluvaiheessa kuvaan projektin lähtötilannetta ja sitä, mitkä tekijät vaikuttivat 

siihen, että projekti lähti liikkeelle. Tuon esiin projektin keskeisten henkilöiden ajatuksia 

siitä, miten projekti sai alkunsa, mihin he luottivat ja minkälaiseksi he kokivat 

luottamuksen heitä kohtaan. nostan esiin kehitykseen liittyviä kriittisiä tekijöitä ja palvelun 

kehittämiseen liittyviä riskejä. Lopuksi teen lyhyen yhteenvedon luottamuksesta projektin 

esivaiheessa eli suunnitteluvaiheessa. 
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Tutkimuksen kohteena oleva ääniohjattu puhekäyttöliittymä sai alkunsa Projektijohtajan 

ja Arkkitehdin kahvipöytäkeskusteluista. Arkkitehti on koko ikänsä leikkinyt tietokoneiden 

kanssa ja kertookin, että: ”2012, mä sain vaan päähäni ostaa semmosen kävelevän 

robotin… siinä oli puhesynteesi puheen ymmärtäminen siinä robotissa suomen kielellä. 

Ymmärsin sitten, että ne helposti saa siihen nykyisen mobiiliapplikaation rajapintaan. Ja 

tein siitä nykyisestä robotista ensimmäisen version sillä, sillon 2012. Mut se oli 

semmonen sivutyö, että mä edelleen tein arkkitehdin hommia…”  

 

Arkkitehti kertoo, että ensimmäisten robottikokeilujen jälkeen, muutaman vuoden sisällä 

hän huomasi organisaatiokulttuurin muuttuvan ja uudenlaisia innovaatioita alettiin 

miettimään laajemminkin. ” siinä yhteydessä alko nähdä ittekin että, se perus..lapiotyön 

lisäks täällä aletaan nyt ymmärtämään, enemmän kokeilla kaikkee uutta. Se jäi vähän 

niin kun kytemään siinä sitten, miten Gamma vois ihan oikeesti hyötyy näistä roboteista 

ja teknologiasta. Se oli tietynlainen pieni kasvukäyrä et huomas et nythän täällä töissä 

saakin näitä, omia harrastusasioita, alkaa tehä työkseen.”  

 

Arkkitehti (1) toteaa, että on ehtinyt olla useissa rooleissa erilaisissa hankkeissa mukana. 

Hänen kompetenssinsa on huomattu ja häneen luotetaan Gammassa. Hän toteaakin: 

”vaikka mä oon hyvä noissa teknisissä asioissa, testaamisessa ja performanssiasioissa 

mut kyllä mä oon enemmän semmonen luova ihminen. Niin hän (esimies) ties mut sitten 

siirtää siitä, operatiivisesta toiminnasta tähän arkkitehtuuripuolelle, kunnolla pääsee sitä 

uuden luomista suorittamaan.” 

 

Arkkitehdin sanoin: ” Projektijohtajan kanssa me tehtiin tää investointiesitys ja 

”Johtajalta” sitten saatiin ne rahat. ”Johtajalla” on, historiasta hyvä luotto. Ohimennen 

voin sanoo siinä investointipalaverissa, kun esiteltiin tätä niin se oli niin hyvä, kun oli 

esitelty ja johtoryhmä kyseli asiasta sitten, ”Johtaja”  istu mun vieressä se käänty muhun 

päin ja sano, ”Arkkitehti, onko tämä se tulevaisuuden juttu?” Ja Projektijohtaja sano, et 

se tuli mulla niin jotenkin selkäytimestä heti että: ”On se”. Arkkitehti (1) kertoo myös 

aiemmasta investointiesityksestä liittyen Gamman mobiiliapplikaatioon, jota hän oli 

suunnittelemassa sekä esittelemässä yritysjohdolle ja he saivat rahoituksen. 

 

Kehitysjohtaja toteaa haastattelussaan johdon näkökulmasta saman suuntaisesti ja 

nostaa esiin asiantuntijaorganisaation informaatioasymmetrian: ”tyyliin et johto aika 
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harvoin tämmöisissä asiantuntijaorganisaatiossa on se joka parhaiten tietää miten kaikki 

tehdään, et pitäis pyrkii saamaan sitte muut loistamaan ja onnistumaan ja luomaan niitä 

edellytyksiä porukalle.” Kysyttäessä ”Kehitysjohtajalta”, miten hän kokee luotettavan 

yritysjohdon roolin, hän vastaa: ”Se tekee sen mitä on luvannut tehdä… myöskin se 

avoimuus mun mielestä viestinnässä ja, toiminnas on tosi tärkeetä sen luottamuksen 

rakentamiseksi ja, semmoinen arvostava, sopivalla tavalla nöyrä asenne.  

 

Kehitystiimin keskeisille jäsenille ”Arkkitehdille” ja ”Projektinjohtajalle” tekoälykonteksti 

on tuttu ja heillä on siitä paljon aiempaa kokemusta. Projektijohtaja (1): ”Se on ollu aina 

läsnä, lapsuudesta, ihan siit ympäröivästä viihdekulttuurista, kaikesta muusta. Mä oon 

ollu aina tietokoneitten kans tekemisissä… tietenki se on ajan myötä se tekoäly jalostunu 

ehkä enemmän konkreettisemmaks mulle. Et se on ollu aina oleellinen osa sitä kulttuuria 

ja muuta mis on kasvanu…” Kehitystiimissä etenkin ”perinteinen” tekoäly koetaan juuri 

niin luotettavaksi ja hyväksi, kuin sen tuottaneet ihmiset. Arkkitehti (1): ” Mut se, tietysti 

mikä perinteisesti tekoälyssä on se suurin riski että, sehän on kumminkin ihmisen 

asettama olettama, siitä järjestelmästä miten se toimii, koska se ei oo vielä nyt se tekoäly 

potenssiin kaks. Sä kumminkin määrittelet että näitä asioita se tekoäly kattoo ja, tänne 

me halutaan lopputuloksia. Niin se miten taitavia ihmisiä me löydetään mallintamaan sitä 

tekoälyä.” Projektijohtajan (1) mukaan tekoälyn ei pitäisikään pyrkiä mallintamaan 

ihmisten epärationaalista päätöksentekoa, ja hän toteaakin että: ”Tekoäly on oikeesti 

aika täydellinen siinä analyysissaan mitä se tekee, mut ihmisten päätökset ei oo missään 

nimes rationaalisia.”  Hänelle luottamus tekoälyä kohtaan rakentuu tietoon: ”se tieto mitä 

mä tekoälyn kautta saan, niin se on sellasta uskottavaa, luotettavaa, aitoa, eksaktia. Se 

on se tärkein juttu.” 

 

Arkkitehti ja Projektijohtaja ovat tunteneet toisensa Gammassa jo pidemmän aikaa. 

Heille on ehtinyt kertyä paljon kokemusta toisistaan erilaisissa projekteissa, joten 

luottamus toista kohtaan on voinut kasvaa. He molemmat myös kertovat, kuinka he 

kaksin jakavat samanlaisia ajatuksia ja ovat kahvipöytäkeskusteluissa miettineet, miten 

saisivat valmistettua ”virtuaaliassistentin”. Heidän keskinäinen luottamuksensa ja 

luottamus toisen kompetenssiin luo pohjan koko kehitystiimin kollektiivisesti jaetulle 

luottamuksen tunteelle. 
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Yhteenveto luottamuksesta suunnitteluvaiheessa 
 
Tekoäly, puheohjaus ja robotiikka kontekstina on tuttu suunnitteluvaiheen keskeisille 

tekijöille ”Arkkitehdille” ja ”Projektinjohtajalle”. Heillä on paljon aiempaa kokemusta 

työskentelystä yhdessä, eikä heidän mukaansa tekoälyä hyödyntävän palvelun 

suunnittelu ainakaan isossa kuvassa poikennut muusta teknologiapalvelun 

suunnittelusta. Arkkitehti myös kertoo esimerkkejä siitä, kuinka hän on tuonut vahvasti 

esille robottiharrastustaan työyhteisössään. Rahoitushakemus oli heidän yhdessä 

tekemä ja he esittelivät sen johdolle. Molemmat kertoivat rahoitushakemuksen 

kokouksesta haastatteluissaan ja tuovat hyvin konkreettisesti esiin informaatio 

asymmetrian silloisen johdon ja heidän asiantuntemuksensa välillä. Haastatteluista 

ilmenee, että he ovat jo ennen tätä projektia kokeneet, että yrityksen kulttuuri on 

muuttunut sallivammaksi erilaisille uusille kokeiluille, mitä heidän suunnitelmansakin oli. 

He ovat tuoneet asiantuntemustaan esiin organisaatiossa ja kokevat, että heidän 

asiantuntemukseensa luotetaan.  

 

Yrityksen johdossa oltiin valmiita ottamaan riski uuden tekoälyä hyödyntävän 

teknologian kehittämisen osalta, vaikkei heillä ollut kehitystiimin keskeisten henkilöiden 

tasoista ymmärrystä kehitettävästä teknologiasta tai palvelun 

kaupallistamismahdollisuuksista. Yhdessä nämä tekijät; yksilöiden välinen luottamus 

pohjautuen aiempaan kokemukseen toisesta ja hänen kompetenssistaan, organisaation 

kulttuurillinen muutos ja johdon luottamus asiantuntijoiden asiantuntemukseen ovat 

keskeisimmät luottamuksen rakentumiseen vaikuttavat tekijät suunnitteluvaiheessa. 

Nämä on esitetty Fulmerin ja Gelfandin (2012) jaottelua mukaillen taulukossa 2. Olen 

lisännyt yhteenvetotaulukkoon vielä luottamuksen kohteeksi tekoälyn. Lisäksi yhtenä 

luottamukseen vaikuttavana tekijänä nostin taulukkoon yksilöllisen taipumuksen luottaa. 

Se ei varsinaisesti ole luottamuksen kohde, mutta sillä voi olla vaikutusta luottajan 

luottamuksen kokemukseen.  
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Taulukko 2. Yhteenveto luottamuksen tasoista ja kohteista suunnitteluvaiheessa 

 

 

 

4.2. Kehitysvaihe 

 

Kehitysvaiheessa luottajien ja luottamuksen kohteiden määrä laajenee. 

Kehitysvaiheessa palvelua on kehittämässä tiimi, joten analyysitasona on yksilötason 

lisäksi myös tiimi- ja organisaatiotaso. Alla avaan kehitystiimin luottamusodotuksia ja 

niiden täyttymistä. Avaan luottamuksen rakentumista ja kohteita kehitysvaiheessa sekä 

nostan esiin kehitykseen liittyviä kriittisiä tekijöitä ja palvelun kehittämiseen liittyviä 

riskejä. Lopuksi teen lyhyen yhteenvedon luottamuksesta kehitysvaiheessa. 

 

 

4.2.1. Luottamusodotukset ja niiden täyttyminen 

 
Kehitystiimiläisten luottamusodotukset vaihtelevat, riippuen luottamuksen kohteesta; 

yksilö, tiimi tai organisaatio. Tämä johtuu  eri kohteiden välillä vallitsevasta dynamiikasta. 

Projektijohtaja (1) kertoo odottavansa tämän päivän asiantuntijoilta paljon: ”Asiantuntijat 

on itseohjautuvii, oman asiansa omistajia, jotka pystyy, tavallaan johtaa sitä asiaa ja niit 

ihmisii siin ympärillä jotka pyörii… se on se, substanssiekspertti. Mutta jatkossa myös 

Luottamuksen kohde Tulokset

 Organisaation sisäinen luottamus Esivaihe: Organisaation brändi, arvot ja kulttuuri

 Organisaation luottamus johtoon

 Organisaation luottamus tiimiin

 Organisaation luottamus toiseen organisaatioon

 Tiimin luottamus ihmisiin

 Tiimin sisäinen luottamus

 Tiimin luottamus organisaatioon

 Yksilön luottamus ihmiseen Esivaihe: Avainhenkilöiden keskinäinen luottamus

Yksilön luottamus tiimiin

Yksilön luottamus organisaatioon

Yksilöllinen taipumus luottaa

Yksilön luottamus tekoälyyn Esivaihe: Avainhenkilöiden luottamus tekoälyyn
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enemmän. Että ku se menee siihen se asiantuntijatyö että, ku se ei oo se yksilö vaan 

miettii sitä suhdetta muuhun, sitä tiimiä muihin, nii sitä ajatusta voi laajentaa että, enää 

ei riitä et sä oot ihan perkeleen hyvä jossaki, mut ku sun pitää osata toimii muitten 

ihmisten kanssa. Niin tavallaan se että sit se muu osaaminen korostuu vielä siin.” Myös 

Arkkitehti nostaa esiin asiantuntijuuden tärkeimmäksi luottamusta herättäväksi tekijäksi 

syvän substanssiosaamisen: ”Tietysti kaikista luotettavin asiantuntija on, joka pystyy sen 

järjestelmän tuntien sanomaan jokaiseen asiaan, miten se toimii.” 

 

Odotuksistaan luotettavalle yritysjohdolle Projektijohtaja (1) nostaa ensin esiin 

kokonaisuuksien ymmärtämisen merkityksen, ennakoitavuuden ja aidon luottamuksen 

osoittamisen asiantuntijoita kohtaan. Johdon roolista hän totetaa: ”Ongelmat on niin 

isoja. Niin tavallaan että, sun pitää ymmärtää niit kokonaisuuksia, jollon sä pystyt uskoo 

siihen et okei, noi on ne, vaik neljä isoo kokonaisuutta jotka on tärkeitä ratkoo johtajien 

mielestä. Ja se on se mikä sun pitää myydä alaspäin ja sen jälkeen ne asiantuntijat kyl 

ratkoo ne jutut. Epäluottamusta mun mielest aiheuttaa ihan selkeesti se että, joku tulis 

asiaan tullessaan asiantuntijalle sanomaan miten sen homma tehään paremmin.” 

Lingvistikko  (1) toteaa: ”Sit, mä oon ite kokenu sen hirveen hyvänä sen niinku mä sanoin 

semmonen vapaus tai semmonen luovuus et, niinku kukaan ei oo hengittämässä mun 

niskaan että nyt on pakko saada joku valmiiksi, tee tätä, vaan mun työnkuva on se että 

mä vaan kehitän tätä miten mä parhaaksi käytännössä nään.”   

 

Pilotin jälkeen Projektijohtaja (2) kertoo siitä, miten itsenäisesti hän kokee kehitystiimin 

saaneen toimia projektin aikana: “Tiimi on pystynyt toimii niin, et se päämäärä ja tavoite 

on tehty ja tiimi on pystynyt vaikuttaa, sisältöön mitä tehään. Mut sitten kun sä teet näitä 

asioita ni se ulkopuolinen maailma voi aiheuttaa rajoitteita. Pelkästään meidän segmentti 

aiheuttaa rajoitteita, sä joudut tekee kompromisseja. Se vaikuttaa aina siihen 

lopputulokseen. Pelkästään se meidän teknologinen kyvykkyys saada sitä dataa niit 

transaktioita vaikuttaa siihen.” Hän kokee että ulkopuolelta ei ole tullut ohjausta siihen, 

mihin suuntaan kehitystä tulisi viedä: ”Ei. Me ollaan hyvin pitkälle se, mikä me ollaan 

tavoitteeksi asetettu, ni me ollaan saatu se luottamus sille ajaa sitä asiaa ja tehä siitä 

itsemme näköinen, ohjata sitä oikein… Mä koen, että tässä on ollut hirveen iso luottamus 

nimenomaan siihen meidän tekemiseen. Tää et annetaan kokeilla, on hyvinkin 

yllättävää. Oma mutuarvio on myös, että tää on osittain niin uutta.”  
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4.2.2. Luottamuksen rakentuminen ja kohteet 

 

Puheohjattu käyttöliittymä tehtiin pienellä tiimillä ja kehitysvaiheessa korostuu sama 

keskeisten henkilöiden välinen luottamus kuin edellä suunnitteluvaiheessakin. Lisäksi 

yhteisten tavoitteiden eteen toimiminen nousee hyvin vahvasti esiin kaikkien kolmen 

kehitystiimistä haastatellun keskeisen henkilön vastauksista. Lingvistikko (1): ”Niin no 

siis tässähän on muutama tyyppi jotka on tehty tosi pitkään yhteistyötä (viittaa 

Projektijohtajaan ja Arkkitehtiin), ilmeisestikin ja, en osaa, sit persoonat sopii yhteen 

kaiketi ja sit musta se että, ehkä että kaikki tykkää ehkä tästä projektista, on niinku 

oikeesti kiinnostuneita.” Arkkitehti (1): ”Mutta meil on tässä Gamman tiimissä oleellisena 

ollu muutama, tai meit on kaks tämmöstä seniorikoodaajaa, jotka pystyy toteuttamaan 

sekä nää puheentunnistamisen ja käsittelyjärjestelmän, sekä ne integraatiot niihin 

liiketoimintapalveluihin.” Hän jatkaa: ”Projektinjohtajahan meil on toiminu vähän, mä 

puhun aina projektipäällikkönä.” Projektijohtaja (1) vastaa: ”mä vierastan termii 

tiimipäällikkö… ku on toi porukka tossa ympärillä, niin jokanen on oman itsensä 

tiimipäällikkö siinä. Niin se et mä luotan et se homma hoituu. Ja on tietyt, tavotteet ja 

muut jotka asetetaan esimerkiks meil yhtenäisesti. Niin se että on yhteiset tavotteet jotka 

ohjaa. Ja on se älytön luottamus siihen että, ei ne yksilöt vaan ne yksilöt siin tiimissä. Et 

se kaikki perustuu siihen luottamukseen. Emmä osais mitenkään muuten toimii. Ja se 

että, emmä haluu et multa kysytään vaan mä luotan siihen et ne asiat hoituu. Et se on 

tärkee pointti.” 

 

Luottamus omaan ja tiimikavereiden osaamiseen ja kompetenssiin nousee hyvin 

vahvasti esille. Arkkitehti on kerryttänyt vastaavanlaista osaamista aiemmin robottien 

parissa: ”Todellisuudessa se puheentunnistamisen ja suomen kielen luokittelun 

järjestelmä, on tehty jo viime vuoden puolella, oon itse sen tehny.” Haastatellut nostavat 

esiin myös erilaisia osaamisia ja luottamusta niitä kohtaan, vaikkeivat itse olisi 

substanssin syväosaajia. Arkkitehti (1): ”Lingvistikko ei oo ohjelmoija eli opiskellu 

kieliteknologiaa mutta sitä nyt, hyödynnetään kovasti tässä.” Lingvistikko (1): ”mulla on 

vahva niin kuin kieliosaaminen ja sitten taas on vahva teknologiaosaaminen, niin se että 

kun me yritetään ratkaista kieliteknologista ongelmaa, on välillä tosi haastavaa koska me 

ei ymmärretä toisiamme lainkaan. Mä oon oppinu valtavasti uutta sanastoa ja varmasti 

hekin on oppineet valtavasti uutta sanastoa.” Hän jatkaa: ” Ei oo tullu mitään negatiivisia, 
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musta kaikki on arvostaa toisten osaamista.” Kertoessaan tiimin kokoonpanosta 

Lingvistikko (1) vastaa: ”mä nään nää konsultit ihan vaan tavallaan ihan yhtä lailla tiimin 

jäseninä kuin ketkä tahansa muutkin… mulla on kova luotto mun kollegoihin tosiaan.” 

Arkkitehti (2) kertoessaan Mobiiliapplikaatiossa käytettävän sormenjälkitunnistuksen 

käyttämisestä myös VUI:ssa: “Ne tietyt paritukset mobiiliapplikaation ja taustan välillä on 

niin tiukkoja, että semmoista löyhempää paritusta, jota me oltais tarvittu VUI:ssa ei ollut. 

Ja ML selvitti sitä palveluintegraatiopuolella. Mä siis luotan ML sanaan täysin koska alun 

perin me ML kanssa tehtiin ne mobiiliapplikaation taustapalvelut, joita mobiiliapplikaatio 

nytkin käyttää. Et tiedetään niinku se palvelusovitin ja se kokonaisuus.” 

 

Myös totuttujen toimintatapojen, -menetelmien ja ohjeistusten mukaan toimiminen 

synnyttää luottamusta. Arkkitehti (1) kertoo tiimin toiminnasta: ”mä voisin sanoa sillä 

tavalla et meil on tiimissä täysi luottamus siihen että, kukaan ei ainakaan suuria mokia 

pääse tekemään. Noista työ- ja henkilöasettelustakin käy se, ilmi et meil on tietyllä tavalla 

neljä silmää, noihin jokaiseen isoon kokonaisuuteen että, aina löytyy parit. Niin, sillä 

tavalla tulee se luottamus. Koska kokeneetkin ihmiset tekee inhimillisiä virheitä ja, 

vastaavasti sitten vähemmän kokeneet oppii, tolla tekniikalla kokeneilta ihmisiltä.” 

Arkkitehti (2) avaa koodaajien työskentelytapoja vielä tarkemmin: ”ML:hän on tehnyt 

palveluintegraatioita. Tota ei oo tullut mietittyy koskaan, mut kyl meillä oli niinku osaava 

tiimi… Neljän silmän periaatteella me periaatteessa tehtiin kaikki noi toteutuksetkin. Vaik 

meillä oli nuoriaki tekijöitä, niin ”Seniorikoodari” katselmoi ne tekoset siellä. Ja sit se, mitä 

mä tein niin ”Seniorikoodari” katsoi taas mun perään… Meillähän oli IBM:n DevOps 

niinku prosessi käytössä, mihin versiohallintaan laitetaan kaikki jää jälki kun tekee 

muutoksia. Meillä oli myös automaattisen koodin hallintajärjestelmä käytössä joka 

analysoi, se tekee yleensä tällaisia tietoturva automaattiskannauksia. Ja sitten syksyllä 

meillä oli toi F-Securen tietoturvaskannaukset eli he katselmoi meidän koodin. Ne on 

niinku normaaliprosesseja millä sitä ohjelmistokoodia ihan yleensäkin täällä sitä laatua 

parannetaan. Ainoo mistä me mentiin vähän niinku ei nyt riman ali, mut matalemmalla 

tasolla kun meillä ei ollut sitä testausresurssia ennen pilotin alkamista niin paljon ja me 

vaan ite kokeiltiin sitä tiimiläiset. Normaali kehitysprosessissa siinäkin olis ollut vielä yks 

tai kaks testaajaa joilla olis ollut valmiit käyttötapaukset mitä vasten he testaa.” 

 

Kun kehitystiimin omien kokeilujen jälkeen palvelu tuntui toimivan odotetusti, Arkkitehti 

teki ”Lingvistikon” käyttöön työkalun, jolla tämä pystyi säätämään luottamustasoja. 
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Arkkitehti (2) kertoo: “Kun se antaa tietyn confidence-levelin sieltä se tekoäly, että millä 

todennäkösyydellä käyttäjä nyt tarkoittaa tätä asiaa, ni tehtiin se dynaamisesti sillä 

tavalla et meil on sellainen yleisarvo siellä tietokannassa joka on meidän niinku 

keskiarvo, vähimmäis  ”threshold” -taso. Se on niinku tietokannassa joka lähetetään joka 

kerta Watsonille joka kutsussa, ni me pystyttiin niinku sillätavalla keskitetysti sit 

säätämään kaikkien käyttötapausten sellaista keskimääräistä niinku minimi confidence 

treshold -tasoa. Ja siihen keskiarvo tresholdiin Lingvistikko pystyi sitten laittaa, että 

maksun vahvistamisessa sen täytyy vielä olla kymmenys, 10%, parempi kuin se meidän 

keskiarvo. Arkkitehti (1) kertoo, että ”Chatbot-asiantuntijan” chatbotti -casessa 

Confidential-tasojen säädössä oltiin hyödynnetty työharjoittelussa olleen opiskelijan 

tekemää matemaattista kaavaa, mutta VUI:n kohdalla tasoja säädettiin 

käyttökokemusten perusteella. Arkkitehti (2): “Jos havaittiin, et tekoäly ymmärtää liian 

helposti jotain pieleen, niin sit nostettiin sitä. Tää on semmosta, et sen lisäks mitä 

tekoälylle opetetaan tätä training dataa, mistä tuloksesta päädytään mihin tulokseen, niin 

sitten myös tätä kokonais tresholdia pitää paljon hakee siellä niinku testeissä et 

löydetään ne hyvät tasot. Se täytyy vaan sanoo viel lisäks et nyt kun on rahasta kyse ja 

ei oo siis mitään sääkyselyitä ni jotta se luotettavuus on suuri, ni me haluttiin 

ennemminkin löytää se kynnys sieltä päästä et se ei ymmärrä jotain. Se oli meille 

suotavampaa kuin se,  että se ymmärtäis väärin.” 

 

 

4.2.3. Kehittämisen kriittiset tekijät 

 

Keskusteltaessa yleisellä tasolla tekoälyä hyödyntävien palveluiden kehittämisestä, 

resurssointi ja osaaminen nousevat sekä kehitystiimissä, että johdon vastauksissa 

kriittisiksi tekijöiksi. Kehitysprojektin keskeiseksi tavoitteeksi sekä johdon, että kehittäjien 

vastauksissa nousee oppimisen tärkeys ja kokeilemisen merkitys, etenkin kun käsillä 

olevasta asiasta on kuitenkin vielä vähän kokemusta ja osaamista. Johdon 

näkökulmasta projektin tavoitteista Kehitysjohtaja toteaa: ”Yleensä nää tekoälypalvelut 

on tosiaan, siltä toimintakyvyltään aika suppeita. Et varmaan se on nyt syytä kuitenki 

muistaa siinä kun, niitä arvioi… haluttiin lähtee kokeilemaan, että miten suomenkielinen 

ihan, luonnolliseen kieleen perustuva puhekäyttöliittymä vois toimii.”  
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Kehitystiimiläiset ovat yksimielisiä siitä, että asioita voidaan piirtää paperilla, mutta 

POC:t, kuten tämäkin VUI ovat se tapa, jolla palvelua ja sen toimivuutta voi oikeasti 

testata. Arkkitehti: ”ohjelmoijan näkökulmasta tekoälyä voidaan ensinnäkin kuvata 

matemaattisilla funktioilla, miten se toimii ja, matemaattisten funktioiden kautta voidaan 

vaikka tossa ruutupaperillakin, tuottaa tekoälyjärjestelmä. Mutta nyt kun lähdetään sitten 

ottamaan tekoälyä käyttöön johonkin ongelmaan niin, kyllä niistä funktioista tullaan aika 

monta kerrosta ylöspäin…” Projektijohtaja (1) toteaakin: ”kaikki uuet jutut on haastavia… 

täytyy uskaltaa kokeilla… Ja se POC antaa sulle sen luottamukseen siihen asiaan tai ei. 

Eli se että fail fast on yks asia… sun pitää rakentaa ja testaa jotain, ja kerätä kokemuksia, 

kattoo. Ja siis joskus se menee niin et kaikki ei päädy tuotantoon mitä tehään. Mut se 

että täytyy oppii näist uusist asioist jatkuvasti lisää.”  Lingvistikko  (1): ”ylipäätään tiimi on 

niinku, kehittäny ymmärrystä siihen että mihin tätä voi käyttää, esimerkiks kuinka nopee 

tai kuinka vaikeita tämmösiä on tehdä ja, mitkä on niitä kompastuskiviä esimerkiks tai 

mitkä toisaalta ei… henkilökohtaisesti sitten, no totta kai valtavasti ymmärrystä lisää 

niinku tosta teknologiapuolesta, et mikä on sen puolesta mahdollista, mitä rajoitteita 

siellä on ja, sit paljon tämmösestä niinku keskustelun luonnista ja keskusteludesignista 

oon oppinu… Jokatapauksessa tän projektin palkitsevimpia hetkiä on olleet ne, kun 

kaikki menee pieleen, koska tämä on ollut valtava oppimisprojekti.” 

 

Myös kehittämiseen käytettävän aika koetaan merkitykselliseksi. Se mahdollistaa niin 

kehittäjien oppimisen kuin tekoälyn opettamisen ja oppimisen. Arkkitehti (1): ”Jos siinä 

mennään pieleen taas et pitäis nopeesti saada aikaseks jotain, muttei panosteta 

riittävästi siihen tekoälyn opettamiseen, se on se yks suurimpia riskejä. Pahimmilaan 

tyydytään niihin tuloksiin mitä sieltä tulee. Se ei kumminkaan tosissaan se tekoäly tee, 

sen fiksumpia päätöksiä, kun mitä me on siltä pyydetty. Mutta toiminnallisista riskeistä 

ehkä suurin on just se, virheelliset päätökset ja, niihin tuudittautuminen sitten.” 

Kehitysjohtaja: ”täytyy, olla sitä, eri näköisten algoritmien luokittimien osaamista et ei 

sitäkään voi tietenkään vähätellä.” Arkkitehti (1) jatkaa: ”Kyllä nyt on meillekin palkattu 

hyviä data-analyytikkoja. Eli siitä pitää pitää huoli että niitä on just riittävästi. Että he ei 

joudu tekee sitä, hutiloiden sitä työtä. Edelleen se tekoäly toimii niin hyvin kun vaan sen 

mallintaa. Osaaminen, sen ylläpitäminen on se.” Tekoälypalveluun ja sen kehittämiseen 

sisältyviin riskeihin syvennytään tarkemmin seuraavassa luvussa. 
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4.2.4. Tekoälypalvelun kehittämiseen liittyvät riskit 

 

Kehitystiimin sisällä tekoälyä hyödyntävän palvelun kehittämiseen suhtauduttiin pääosin 

kuten minkä tahansa palvelun kehitykseen. Kehitystiimissä ja -johdossa tiedostetaan, 

että uuden kehittämiseen sisältyy aina riskejä ja niihin tulee vain olla tavat ennakoida ja 

reagoida. Projektijohtaja (1) toteaa: ”kaikki uudet teknologiat mitä otetaan käyttöön, ne 

on riski. Ne voi aiheuttaa ongelmia, haasteita. kun otetaan, jotain uutta käyttöön, ku 

kaikki asiat nivoutuu useempiin järjestelmiin, niin se voi aiheuttaa jo pelkästään sitä. Eli 

aina kun sä tuot, tuotteen, palvelun käyttöön niin se voi aiheuttaa ongelmia, kun sä 

integroit sen legasyjärjestelmiin. Eli ihan, se on normaalia. Aina kun sä teet uutta niin 

siihen sisältyy riski.” 

 

Riskien osalta ja siinä, miten niitä tulisi tunnistaa ja hallita tekoäly kontekstissa nousee 

esiin myös muusta kehittämisestä poikkeavia asioita, kuten riskienhallintaprosessi. 

Esimerkiksi Arkkitehti toteaa seuraavasti: ”Kyllä me kaikki nää huoltovarmuus ja muut 

asiat käydään ihan, ja tietoturva-asiat samalla tavalla, kun käytäs jonkun muun, ATK-

järjestelmän kanssa et se tekoäly sinänsä ei oo poikkeus.” Myös Projektijohtaja nostaa 

esiin riskienhallintaprosessin muttei erottele tekoälyä hyödyntävää palvelua muusta 

kehittämisestä. Lingvistikko, jolla on huomattavasti vähemmän kehittämisen kokemusta:  

”Musta meillä on kyl, niinku puhuttu tosi paljon tosta tietoturvasta… ei mulle oo tullu 

sellanen olo että juristit vaan pakottaa vaikka totta kai se nyt on ärsyttävää täyttää niitä 

lomakkeita ja, se että meillä hidastuu asiat ja näin mutta, on mulla ihan semmonen olo 

että niinku, on, että ihmiset ottaa ton ihan vakavasti kuitenkin.” Arkkitehti (1) kuitenkin 

pohtii tekoälyä hyödyntävän palvelun eroavuutta tavallisen palvelun kehittämiseen: ”mut, 

en osaa sanoa että miten nää meiän, riskienhallintaprosessit ja muut… että, onko niihin 

alkanu näkymään erityisesti näitä tekoälyrivejä jotka pitää huomioida, ja mitähän ne 

sitten sisältäisi jos tällasia on että, puhutaanko siellä justiin näitten mallien 

laadukkuudesta ja datan laadusta.”   
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Dataan liittyvät riskit 

 

Tekoäly ja data kietoutuvat haastatteluissa vahvasti yhteen. Keskustelussa nousee esiin 

datan laatu, jota avaan alle ensin ja toiseksi datan varastointi sekä käyttäminen, kun 

puhutaan kolmansista osapuolista.  

Data, sen kerääminen ja laatu nähtiin kehitystiimissä ja johdossa hyvin yksimielisesti 

tärkeimpänä tekoälypalvelun onnistumiseen vaikuttavana tekijänä. Kehitysjohtaja: ”siitä 

käydään paljonki keskustelua et mikä on datan laatu täällä, ryhmän eri tietovarastoissa 

ja miten sitä datalaatuu voi parantaa… datahan on tekoälyssä se, ydin tietyl tavalla ja, 

mun mielestä me ollaan paljon nyt havahduttu siihen että data on pääomaa, puhutaan 

tietopääomasta. Sitä pitää vaalia ja parantaa sitä tietopääoman laatua.” Arkkitehti (1): 

”Toki se datan laatukin pitää olla hyvää että, jonkun jossain vaiheessa pitää tunnistaa 

hyvissä ajoin mitä lähdetään keräämään… meille ei välttämättä oo nyt kerätty sitä 

asiakkaan käyttäytymisdataa riittävän pitkää aikaa. Monella yrityksellä on ollu vähän 

semmonen politiikka että, he on keränny etukäteen vaikkei tiedäkään mitä sillä datalla 

tekee. Meillä monessa asiassa tää tulee vastaan et meillä vois olla hyvät 

tekoälymoottorit, mut ei oo sitä dataa. Tai sitä dataa on vaan ehkä, puolen vuoden 

ajalta… ei oo nähty etukäteen oikeestaan sitä, tarvetta. Datan säilyttäminenhän on, 

tietysti kallista ja muuta.” Kehitysjohtaja: ”Se vaan palaa, aina tähän dataan sillä tavalla 

että, jos ei se data oo laadukasta ja sitä on riittävästi ni sä et pysty opettamaan näit 

järjestelmiä ja, silloin ne ei tietenkään osaa myöskään sitte toimia hyvin siin ajatellussa 

toimintaympäristössä et se on kyl ihan, keskeistä täs hommassa.”  

 

Kehitystiimin haastatteluissa ilmeni, että Gammassa tekoälyä hyödyntäviä palveluita ei 

tehdä alusta lähtien itse, vaan palveluun kootaan eri palveluntarjoajien järjestelmiä. 

Arkkitehti (1): ”Ja se mihin menee justiin se aika, on suunnitella semmonen järjestelmä 

johon voidaan valita tuotteet, löyhästi koska ne kehittyy koko ajan, myös se tuotearviointi. 

Se on se, toimivan tekoälyn yks menestystekijöistä. Eli se mitä mä koetan sanoa niin, ei 

kannata enää kenenkään toteuttajan kuvitella sitä et se pystys tekemään jonkun 

paremman puheentunnistuksen, kun joku Google. Ja jotta sitten, saadaan ongelma 

ratkastua niin pitää olla ne ongelmat ylätasolla selvillä et tarvitaan puheentunnistusta, 

tekstin ymmärtämistä, koirien erottamista kissoista konenäöllä. Sit lähetään valitseen 

niitä tuotteita. Ja sen parhaimman tuotevalinnan kautta saadaan parhaat tuotteet siihen 

ongelmaan ja sen kautta sitten fiksu tekoäly.”  
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Gammalla oli ennen VUI projektia palveluntarjoajina Microsoftin, Googlen ja IBM:n pilvet. 

Arkkitehti (1) kertoo chatbottien projektissa arkkitehtinä toimineen kollegansa esitelleen 

hänelle IBM:n pilven ja Watsonin kehittymistä. ”Mä kiinnostuin itsekin eniten siitä 

Watsonista ja suoritin (Watsonin), sertifioinnin sitten siitä heidän tuotteistaan. Täs on 

oikeestaan nyt ollu se että, on ollu vähän niin kun tukihenkilö IBM:n tuotteisiin liittyen 

täällä. Sen lisäks vaik näillä roboteilla jotain puuhastelee, mut kyllä se teknologia, 

tekniikat on siellä takana, mistä tällanen ratkasuarkkitehti tuottaa sitten dokumentteja ja 

ratkaisuja. Just jos haluut translitteroida ääntä tekstiks, niin pitää olla sit valmis, ohjekirja 

miten Gamman-konseptissa se voidaan tehdä.”  

 

Näiden kolmansien osapuolten kautta päästään datan toiseen haasteeseen 

luotettavuuden kannalta, jota Arkkitehti (1) avaa seuraavasti: ”Meillä ehkä käytännön 

operatiivisena riskinä on nyt hankalana se että, meil ei oo tämmöstä, välttämättä riittävää 

näkyvyyttä että kun me siirretään sitä dataa pilvee, niin että sitä dataa, hyödyntääkö sitä 

sitten joku muu. Esimerkkinä jos lähetetään nyt nää puheet translitteroitavaks johonkin 

pilveen johon meillä on sopimus. Me ei kumminkaan pystytä täydellä vakuudella 

sanomaan että, mitä se Google sitten loppujen lopuks siinä tekee.” Lingvistikko (1) 

toteaa, että datan luovuttamiseen liittyviä seikkoja on pyritty taklaaman sillä, että 

identifioimistietoja ei lähetetä pilveen: ”kaikki mikä puhutaan niin se on kyl pakko lähettää 

jonnekin jossa se sitten tulkataan jotenkin tekstiksi, mut sitten et samaan paikkaan ei 

mee kriittisiä tietoja jotka vois jotenkin yhdistää keskenään” Pilotin osalta asia ratkaistiin 

niin, että yksittäistä käyttäjää ei identifioitu kolmannelle osapuolella, vaan kaikki data 

lähetetiin yhden käyttäjän alla. Pilotin jälkeen tämän käyttäjän alla olleet tiedot pyydettiin 

poistamaan kolmannen osapuolen tietovarannoista. Tämä asia kuitenkin tulisi ratkaista 

”Arkkitehdin” mukaan uudestaan, jos tuote lanseerattaisiin. Kehitystiimi ja johto näkivät 

datan käsittelyyn, tallentamiseen ja jakamiseen liittyvien asioiden olevan sellaisia, mitkä 

pitäisi pystyä mahdollisimman läpinäkyvästi esittelemään käyttäjille, jotta käyttäjien 

luottamus voitaisiin saavuttaa. Tähän vaikuttaa heidän mielestään asian nouseminen 

julkiseen keskusteluun mm. Facebookin ja Googlen tapauksissa. 
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Yhteenveto luottamuksesta kehitysvaiheessa 
 
Kehitysvaiheessa luottamuksen rakentumista edistävät edelleen yksilöiden välinen 

luottamus avainhenkilöiden välillä pohjautuen aiempaan kokemukseen toisesta ja hänen 

kompetenssistaan ja työnjäljestään. Sen päälle rakentuu luottamus tiimin sisällä ihmisiin, 

jotka työskentelevät tiimissä, riippumatta siitä mikä heidän organisatorinen taustansa tai 

professionsa on. Tavoitteiden määrittely ja niiden eteen toimiminen, yhdessä oppiminen 

ja ensimmäisten puheohjauksella toteutettujen tapahtumien onnistuminen rakentavat 

tiimitason luottamusta kehitysvaiheessa. Johdon odotukset projektin lopputuloksesta 

ovat hyvin linjassa asiantuntijoiden odotusten kanssa ja johdon luottamus kehittäjien 

asiantuntemukseen ilmenee sekä johdon, että kehittäjien vastauksista. Kehittäjien 

luottamus johtoa kohtaan ilmenee heidän kokemuksestaan saada vapaasti toteuttaa 

tehtäväänsä ja kokeilla eri vaihtoehtoja päästä parhaaseen mahdolliseen 

lopputulokseen. 

 

Haastatellut niin kehitystiimistä kuin johdosta nostivat esiin tekoälyyn ja tekoälypalveluun 

liittyviä riskejä, jotka poikkeavat muusta kehittämisestä. Nämä riskit nivoutuivat eri tavoin 

datan ympärille ja niiden kompleksisuus heikensi osin luottamuksen rakentumista 

kehitysvaiheessa. Organisaation kehittämiseen liittyvät prosessit ja toimintatavat 

toimivat osin myös tekoälyä hyödyntävän palvelun kehittämisessä, mutta eivät kokonaan 

ratkaisseet kehittämiseen liittyviä riskejä. Pilkottaessa kehitystä eri osa-alueisiin, 

löydetään kohdat, jossa aiemmat prosessit eivät täysin toimi tekoälykontekstissa. 

Tekoälysovellukseen liittyvä, eri rajapintojen ja sovellusten välille tehtävä koodaustyö 

tapahtui samojen metodien (devops, ”neljä silmää”) avulla kuin muukin kehitystyö ja sen 

riskien koettiin olevan hallussa. Uuden tuotteen lanseeraukseen, juridisiin prosesseihin 

ja tarkastuksiin liittyvissä prosesseissa ei tällä hetkellä ole käytössä tekoälyyn spesifisti 

liittyviä kirjauksia ja kehitystiimissä mietittiin, tulisiko niitä olla ja voiko niiden puuttuminen 

luoda jonkin riskin. Suurin riski tekoälysovellusten kehittämisessä liittyy niin johdon kuin 

kehitystiiminkin mukaan dataan ja sen hallintaan. Jotta tällaisia tekoälypalveluita voidaan 

tuoda markkinoille, on niissä kannattavinta hyödyntää eri palveluntarjoajien 

komponentteja. Tämä kuitenkin tarkoittaa sitä, että dataa luovutetaan kolmansille 

osapuolille ja luovuttava taho ei voi täysin valvoa tai varmistua siitä, miten tai mihin 

tarkoitukseen dataa myöhemmin käytetään. 
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Taulukko 3. Yhteenveto luottamuksen tasoista ja kohteista kehitysvaiheessa 

 

 

 

4.3.  Pilottivaihe 

 
Pilottivaiheessa tarkastelen luottamuksen rakentumista useista eri näkökulmista; Aluksi 

avaan pilottikäyttäjien aiempaa kokemusta ja ymmärrystä tekoälystä. Seuraavaksi 

nostan esiin heidän odotuksiaan ja kokemuksia pilotoitavasta palvelusta. Tästä edetään 

pilottikäyttäjien luottamuksen rakentumiseen ja luottamuksen kohteisiin sekä siihen, 

miten he ottavat uutta teknologiaa käyttöön. Tarkastelen organisaatiota luottamuksen 

kohteena ja sitä, miten organisaation luotettava brändi voi toisaalta estää ja toisaalta 

auttaa uusien tuotteiden lanseerauksessa. Pilottikäyttäjien lisäksi tarkastelen kehittäjien 

roolia, ovatko he luottajina vai  luottamuksen kohteina ja miten he toiminnallaan haluavat 

toimia luotettavasti. Lopuksi käyn läpi pilotointivaiheen kriittisiä tekijöitä ja sitä, miten 

kehitystiimi kokee onnistuneensa kehitystyössään vastaamaan pilottikäyttäjien ja johdon 

odotuksiin ja miten he luottavat palvelun tulevaisuuteen.  

 

 

Pilottikäyttäjien aiempi kokemus tekoälystä 

 

Pilottikäyttäjillä oli kaikilla jonkinlaisia kokemuksia tekoälystä esimerkiksi Applen Siristä 

tai Google Homesta yksityiselämässään. He eivät itse työskennelleet tekoälyn parissa, 

Luottamuksen kohde Tulokset

 Organisaation sisäinen luottamus Kehitysvaihe: Organisaation brändi, arvot ja kulttuuri

 Organisaation luottamus johtoon

 Organisaation luottamus tiimiin

 Organisaation luottamus toiseen organisaatioon

 Tiimin luottamus ihmisiin Kehitysvaihe: Luotetun ominaisuus ja aiempi toiminta

 Tiimin sisäinen luottamus Kehitysvaihe: Yhteisten tavoitteiden eteen toimiminen

 Tiimin luottamus organisaatioon

 Yksilön luottamus ihmiseen Kehitysvaihe: Avainhenkilöiden keskinäinen luottamus

Yksilön luottamus tiimiin Kahitysvaihe: Luottamus tiimiin, vaikkei aiempaa kokemusta

Yksilön luottamus organisaatioon Kehitysvaihe: Luottamus arvoihin ja toimintatapoihin

Yksilön luottamus tekoälyyn Kehitysvaihe: Avainhenkilöiden luottamus tekoälyyn

Yksilöllinen taipumus luottaa

M
ik

ro
ta

so

Yksilötaso

Analyysitaso
M

ak
ro

ta
so

Organisaatiotaso

M
es

o
ta

so

Tiimitaso



60 
 

   
 

eikä heillä ollut työkaverina tekoälyä esimerkiksi chatbottia tai robottia. Heidän 

määritelmänsä tekoälystä olivat hyvin erilaisia ja kuvasivat eri asioita, joiden kautta 

tekoäly on heidän elämässään ilmentynyt. Vastauksissa ei menty kovin syvälle tekoälyn 

kehittämiseen tai toimintaan, mutta niistä ilmeni, että tekoäly oli kaikille pilottikäyttäjille 

edes jollain tasolla jo tuttu. Käyttäjän 1 (1) vastaus kertoo siitä, että asiana tekoäly on 

tuttu, mutta miten tekoälyä kehitetään tai miten se todellisuudessa toimii ei ole tuttua: 

”aika sillee maallikkotasolla edelleen et varmaan, hyvin moni muukin tässä talossa 

ylipäänsä aikaansa seuraava niin tottakai nii on ku lukenu aiheesta paljon, mutta tuntuu 

et edelleen se käytännön kosketus on vähän semmosta, jotenki höttöstä vielä. Ettei 

oikeen osaa tarkalleen sanoo että mikä on tekoälyä, mikä on sit jotain muuta.” Käyttäjän 

4 (1) vastaus on jo laajempi: ”tietyllä tavalla työmielessä näkisin että se on semmonen 

työväline jolle voidaan, opettaa tai joka voidaan jollain tavalla, määrittää tekemään jotain 

sellaista tekemistä... no, tekoäly sitte pystyy jo vähä enempään, et kuinka määriteltyä se 

on et kuinka paljon sille annetaan vapauksia määrittää ihan itseään ja oppia, et tekoäly 

oppii itse itseltään mutta, et kuitenkin nyt enemmän nään, niin että se on ihmisten 

määrittelemässä roolissa oleva apu, jonkun työn suorittamiseen. Vois miettiä 

työyhteisön, näkökulmasta ja sitte ehkä henkilötasolta niin, voihan sitä ehkä, yksilön tai 

kuluttajanki näkökulmasta et se ois vähän semmonen apulainen tai assistentti, joka sitte 

jotai juttuja vois vähän helpottaa siinä, arjen tekemisessä.” Kaikki käyttäjät kokivat 

tekoälyn osana palvelua positiivisena asiana ja mahdollistavan esimerkiksi palvelun 

nopeamman toiminnan. Käyttäjä 3 (1): ”Eli se nopeus, jos ajatellaan että 

asiakaspalvelijalle laitetaan, niin sillä menee 14 sekuntia että se ymmärtää ehkä sen ja 

se (chatbotti) antaa sentään relevantit ohjeet tavat toimia niin siinä on se erinomainen 

käyttökokemus.” 

 

 

4.3.1. Pilottikäyttäjien odotukset ja niiden täyttyminen 

 

Haastatellut pilottikäyttäjät olivat monessa suhteessa hyvin heterogeeninen ryhmä, eikä 

vastauksista voi tehdä yksiselitteisiä yleistyksiä. Jos otanta olisi suurempi tehtävä olisi 

luultavasti selkeämpi. Teknologisen omaksumisen näkökulmasta otanta antaa kuitenkin 

muutamia selkeitä tuloksia. Käyttäjät, jotka olivat tottuneita käyttämään 

puhekäyttöliittymiä, odottivat puheohjauksella toimivia palveluita ja olivat 
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motivoituneimpia ottamaan käyttöön puheohjattua teknologiaa, kokivat pilotoitavan 

VUI:n tarpeellisempana, käytettävämpänä, luotettavampana ja erityisesti sovelluksena, 

jonka käyttöä he haluaisivat jatkaa. He kokivat myös hyötyä palvelun käytöstä ja luottivat 

sen kehittymiseen ja oppimiseen. Käyttäjä 2 (1): ”toivon tosi paljon, kuten sanoin et ois 

kaikki peruspankkipalvelut päästäis toimimaan tekoälyn kautta, ja puhumalla.” Käyttäjä 

1: (1): ”Mä luulen et se on yks tärkee, just siinä luottamuksen herättämisessä ja siinä et 

sitä oikeesti haluis käyttää, että se, vaikka se on kone niin tavallaan, et siihen syntyis 

jonkilainen suhde siihen, palveluun. Et mul viihdepalvelu nyt on aina mobiilipalveluja, sä 

oot itse sen tavallaan, herra, koko ajan. Se ois todella jännittävä et jos se oikeesti 

kehittyis siihen että tuntuu et sul on assari.” Pilotin jälkeen Käyttäjä 1 (2): ”Mun odotuksiin 

nähden se oli kyllä hyvä. Se olis voinut olla huonompikin.” Hän koki, että palvelu oppi 

käytettäessä ja kykenisi kehittymään käyttäjän toivomaan suuntaan. Käyttäjä 1 (2): “Se 

tais sanoo ihan suoraan, mun mielestä sekin oli hyvä, että ”en ihan vielä osaa tehdä tätä, 

mutta opin koko ajan”. Se jotenkin korosti sitä, että tää ei oo kiveen hakattu vaan että se 

kehittyy.” Hän jatkaa: “Jotenkin oli oletus, että jos käyttöö jatkais, niin ehkä se oppis 

paremmin juuri niitä mun usein käyttämiä pyyntöjä käsittelemään.”   

 

Ne käyttäjät, jotka eivät olleet niin tuttuja puheohjauksen kanssa, eivätkä käyttäneet 

pilottisovellusta niin paljon, kokivat palvelun vaikeaksi käyttää, eivätkä kokeneet 

saavansa siitä itselleen niin paljon hyötyjä. He kokivat myös, että palvelu oli vielä 

kaukana tuotantoon lanseerattavasta palvelusta. Käyttäjä 4 (2) ei kokenut tarvetta 

puhekäyttöliittymälle pankkiasioiden hoitoon: ”En ollut varsinaisesti kokenut, että 

kaipaisin mitään puheliittymää tuohon pankkiasiointiini…   Ehkä mä en oo ihan vahvinta 

kohderyhmää. Se, että kyllä mä oon valmis kokeilemaan kerran tai pari ja jos se sitten 

tuo jotain lisäarvoa niin sitten oon valmis ottaa enemmänkin käyttöön.” Käyttäjä 3 (2) ei 

kokenut pilotissa tai muissakaan yhteyksissä puheohjauksen hyödyntämistä ominaiseksi 

tavaksi toimia: “Mie en oo oppinut sitä. Mie en oo kokenut, että siitä on miulle hyötyy. 

Jos mie jotain asioita tarviin, jos miun olis pitänyt vaikka se Scandinavian Outdoor etsiä, 

niin mie kirjoitan Googleen missä se on. En kysy Siriltä, missä se on. Mie en oo oppinut 

sitä käyttämään ja mie oon kokenut, että mie saan sen nopeammin jostain muualta… 

Ehkä pitäis testata enemmän, miten se Siri palvelee. Mut se on tietysti selkärangassa 

ollu vuosikymmeniä kohta jo Google, ja se on kyllä ansainnut paikkansa.” Käyttäjä 3 (2) 

nostaa esiin käytettävyyshaasteet ja vähäisen käytön pilotin jälkeen: “Sanotaan, että 

jonkun verran oli käytettävyyshaasteita. Ja se ei ehkä antanut sellaista luotettavaa 
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kokemusta. Viimeksi taisin aika paljon puhua siitä luottamuksesta… Kun ensimmäisiä 

kertoja kokeilee, niin siitä pitää jäähä sellainen hyvä kokemus ja  myönnän että ehkä se 

jäi liian vähäks ehkä sen koko käyttö.”  Myös käyttäjä 4 (2) nostaa esiin 

käytettävyyshaasteen ja vähäisen käytön: ”se, että jos muutaman kerran kokeilet ja se 

ei ymmärrä, niin sitten se jää… Ehkä kaks kertaa kokeilee, mutta kolmatta ei ainakaan, 

jos et oo erityisen sitoutunut.” 

 

Kriittisimmät käyttäjät eivät kokeneet palvelun olevan lähellä lanseerausvalmiutta tai 

kokivat sen hyödyn vähäiseksi. Kriittisimmät kokivat myös, että palvelut tuollaisena 

ilmentymänä ei vielä loisi heille riittävää tarvetta ja lisäarvoa ottaa se aktiiviseen 

käyttöön. Käyttäjä 4 (2): “Ehkä ei nyt vielä jäänyt sellanen, et suoraan tuo olis sellainen 

mitä asiakkaana pystyisin heti hyödyntämään. Et ehkä enemmänkin se mindset, että 

halutaan kehittää asioita.  Ehkä tässä vaiheessa tuntui, että se käyttäjän näkökulmasta 

se hyöty olis ennemminkin jotain erikoisryhmiä koskevaa. Sellainen normaalikäyttäjälle 

en tuon tasoisesta palvelusta valtaisia hyötyjä nää.” Käyttäjä 3 (2): “ Kun tuossa plärää 

noita appeja, ni ne mitkä ei oo ollu toimivia, mitä on odottanut, että ne helpottaa elämää. 

Niin kyl ne loppujen lopuks tulee poistettua ja se on sitten menneen talven lumia… Se 

ymmärrys, että tätä tarvitaan. Nyt miekin myönnän, että miulla on aika monta Gamman 

applikaatiota… eli niiden paketoiminen jollain keinoin pystyis olemaan se. Saat niin 

sanotusti lisää erilaisia palveluita omaan yhteen, samaan applikaatioon, mikä helpottais 

sit sitä käyttäjäkokemusta. Se olisi semmonen. Jos mulla olisi Gamman 

mobiiliapplikaatio ja haluaisin käyttää siellä puhekäyttöliittymää ni se pitää olla 

integroituna sinne.”  

 

 

Odotus edelläkävijyydestä 

 

Pilottikäyttäjien keskuudessa nousi esille odotus yrityksen edelläkävijyydestä ja pilotissa 

olevan palvelun kaltaisten palveluiden kehittämisen tärkeydestä. Lisäksi osa 

pilottikäyttäjistä nosti esiin halun siirtyä käyttämään puheohjautuvia palveluita. Käyttäjä 

2 (1): ”mä vaihdan oikeestaan kaikki palveluni mitkä pystyn aina sellaseen mikä on 

automatisoitua tai että se on tekoälyllä toimiva, koska mä koen sen kiinnostavana ja 

sitten ehkä mä oon sitä sukupolvee kuka ei niin tarkasti sitten vahdi sitä mitä tietoa 

annetaan eli mulla se vaikuttaa mielikuvaan positiivisesti jos Gammalla on tällane mä 
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oon tosi innoissani täst VUI:sta et tämmönen on tekeillä.” Käyttäjä 2 (2) toteaa, että 

puheohjaus voi olla jopa palveluntarjoajan valintaan vaikuttava kriteeri: ”Kyllä mä 

haluaisin käyttää sellaista pankkia, jossa on. Jos nyt puhutaan pankki- ja finanssialan 

palveluista, niin kyl mä halusin sellaisen. Ja kyl mä oon sillä tavalla jaloillani äänestävä 

myös, et jos joku tarjoo sen esimerkiks aikasemmin kuin vaikka se pankki, jossa olen 

asiakkaana, tai niissä pankeissa, joissa olen asiakkaana, niin kyllä mä voisin vaihtaa.”  

 

Myös kehitystiimissä tunnistettiin tarve olla mukana uusien teknologioiden 

hyödyntämisessä palveluita kehitettäessä ja ymmärrettiin riski siinä, että uutta ei 

kehitetä: Projektijohtaja (1): ”se tulee ulkopuolelta se riski… joku tekee paremman 

palvelun. Jos Gamma ei oo siin mukana ja lähe ite miettii niitä, niin se tippuu siitä junasta. 

Et se uhka tuleeki siit et tää juna puksuttaa nyt eteenpäin. Ja ollaanko siin mukana, onks 

meil riittävästi osaamist siihen. Niin se on se isoin juttu. Et mä en nää suoranaisesti et 

tän teknologian hyödyntämisel on riskejä.”  Uusien palveluiden kehittämisen lisäksi 

lanseerauksen ajankohdan merkitys koetaan tärkeänä johdossa ja kehitystiimissä. 

Kehitysjohtaja: ”Vaikeutena on se ajoitus sitte että milloin markkina on valmis 

tämmöiseen palveluun. Se on, mun mielestä aika hyvä oppi ollu monta kertaa et 

asiakkaat kuitenki määrää sen tahdin millä tätä uutta teknologiaa sitte voidaan laajalti 

ottaa käyttöön. Meiän täytyy ehkä, olla sillä lailla tässä, tarkalla silmällä ja korvalla vaan 

seurata et miten tää asiakaskäyttäytyminen, asiakkaiden odotukset etenee.”  

 

 

Odotukset kommunikaatiolle 

 

Palvelulla toivottiin käyttäjien odotuksissa olevan miellyttävä ääni, ymmärtävän ja 

puhuvan painotuksilla, ei robottimaisesti, sekä ilmaisevan jotenkin, että hän tuntee 

käyttäjän. Käyttäjä 1: (1): ”jotenki mä toivon ihan hirveesti et sil ois semmonen kiva, 

äänensävy. Eikä vaan siis tämä ääni, vaan ylipäänsä, et se tapa, jolla se puhuttelee 

asiakkailta, ois semmonen, tavallaan, et siin ois uskallettu olla vähän, silleen astetta 

rennompi, kun mitä vois silleen pankkipalvelulta odottaa.” Käyttäjä 1 (1) toivoo myös, 

että palvelu olisi personoitu ja tunnistaisi hänet käyttäjänä: ”jotain semmosia signaalei 

tai tunnusmerkkejä, jotka oikeesti, kertoo että se, on tekemissä mun, tietää että se on 

tekemisissä mun kanssa.” Käyttäjä 2 (1) nosti esiin toiveen aksenttien ymmärryksestä: 

”Niin kyl varmaan siin vaiheessa se ymmärtää aksentteja vaikka kieli ois suomi mut jos 
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joku puhuu suomee vaikka intialaisella aksentilla et se ymmärtäis sen.” Käyttäjä 3 (2) 

odotti ja koki palvelun olevan selkeäkielinen: ”Selkokielisyys, siitä, että miten se vastaa 

niin se oli sellainen, että täähän oikeasti ymmärtää… Ne kollegat myös kenelle näytin 

niin sanoivat, että onpa selkeäkielinen.”  

 

Arkkitehdin mukaan VUI:n kehityksessä panostettiin erityisesti luonnollisen kielen 

ymmärtämiseen ja sitä kokeiltiin jopa eri murrealueilla. Hän kertoo, että palvelua käytiin 

testaamassa kehitysvaiheessa ennen pilottia mm. Länsi-Suomessa ja käyttökokemukset 

olivat hyvät. Arkkitehti (1): ”meil on eri tasolla tää puheen tunnistus, verrattuna Siriin 

Alexaan ja Google Homeen, että Gamman VUI:ssa sä voit puhuu luonnollisella kielellä. 

Miten mä nyt sanoisin, aika löyhällä sanajärjestykselläkin se ymmärtää. Kun taas nää 

laitteet menee vielä sillä tasolla et sun pitää sanoo että: ”haluan siirtää rahaa 

sovelluksella Mobile Pay”. Et siin on se tietty kaava Alexassakin. Sit kun nää avautuu 

siihen vapaampaan puhetunnistukseen et näille voi jorista ja höpistä, kymmenen minuutii 

putkeen. Niin meil on sitten malli sieltä jo olemassa.” 

 

Pilottikäyttäjillä oli erilaisia toiveita myös palvelun ohjaavalle kommunikoinnille ja 

vastaavasti kehitystiimille pilotin kommunikoinnista ja opastuksesta. Käyttäjä 3 (2) kuvaa 

hyvää vuorovaikutusta tekoälyä hyödyntävän sovelluksen kanssa seuraavasti: 

“Onnistunut on semmonen, että se on helppokäyttönen ja myöskin se, että se applikaatio 

toivottaa vaikka tervetulleeksi... henkilökohtaisesti toivotetaan tervetulleeksi tai 

herätellään huomenet tai muuta. Sellainen henkilökohtainen asia. Ja myöskin, jos 

kyseiseen palveluun on tullut jotain uutta, niin sen tai niiden asioiden tuominen selkeästi 

esiin asiakkaalle. Haluan, että ymmärrät, mitä olemme kehittäneet, miksi olemme 

kehittäneet, mitä sinun on syytä oppia ja mitä toivomme sinun käyttävän.”  Myös käyttäjä 

4 (2) nosti esiin tarpeen applikaation ohjaavan elementin tärkeydestä: “Ihan eka kerta 

kun kirjautu, ni se näytti jonkun ohjeen, et miten se ylipäätään ottaa sen puheen. Sit kun 

toisen kerran meni, niin mä olin vähän silleen et oliks tää nyt kaikille selvä, et mitä nappia 

sun piti painaa. Periaatteessa se oli eka kerralla neuvottu. Et periaatteessa sellaisia 

käytettävyyden hämmennyksiä voi olla, kun se on kuitenkin vaan aika uutta se 

puhekäyttö.” Kehitystiimissä Lingvistikko (2) oli huomioinut, etenkin palvelun puhelokeja 

lukiessaan, saman tarpeen. Hän nostaa myös esiin sen, että koska opetusdata oli 

pääosin hänen luomaansa, niin palvelu toimii hänen luomillaan ajatusmalleilla. Nämä 

ajatusmallit eivät välttämättä olleet yhteneviä palvelun käyttäjien ajatusten ja toiminnan 
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kanssa: ”Ihmistä pitäis vaikka opastaa tietyssä vaiheessa tietyllä tavalla. Mitkä aiheuttaa 

ongelmia, mihin ne jumahtaa. Miten ne niinku ajattelee, et tää vois ehkä toimia. Miten 

sen pitäisi toimia ja sit niinku tavallaan tää mun logiikka siitä, et miten ihmiset ehkä 

ajattelis, että tää vois toimia on ollut vähän eri jolloin sit se, et  miten mä oon opastanut 

siin sovelluksessa, tai miten VUI opastaa käyttäjiä on ollut vähän puutteellista tai 

väärässä kohdassa. Mut sit siel on näkynyt paljon sellasta, et VUI on opastanut ihmisiä 

ja ne on saaneet tehtyä vaik tilisiirron.”   

 

Pilottikäyttäjät tekivät myös huomioita pilotin sisäisestä viestinnästä, missä kanavassa 

viestintä tapahtuu ja millä tavalla. Käyttäjä 3 (2) koki, etteivät hänen odotuksensa pilotin 

viestinnästä täysin toteutuneet: ”Sisäisen viestinnän. Nytkin se viestintä varmaan aika 

aktiivisesti oli  Yammerissa. Niin se käyttäjäkohtaisempi… Jos ollaan pilotissa, ni se 

käyttäjäkohtaisempi voisi olla sellaista aktiivista viestintää, vaikka viikkotasosesti 

matkapuhelimeen. Hei meil on tämmösiä ja tämmösiä. Kuulut meidän arvokkaaseen 

ryhmään, vastaa vaikka tähän puhelimen kautta jollain linkillä… Et sitten ei aina 

välttämättä ollut suosikeissa se Yammer-ryhmä.” Saman suuntainen toive oli käyttäjä 4 

(2): “Tälläsessa pilotissa olisi ollut hyvä olla välitön palaute, et mikä onnistui mikä ei  

tyyppinen. Ei tullut nyt lähdettyä sitten tietokonetta avaan ja etäyhteyksiä ja Yammeria ja  

sinne laittamaan niitä, kun siellä kotiarjessa tätä testaa.”  

 

 

4.3.2. Luottamuksen rakentuminen ja kohteet 

 

Brändin luottamuksen vaaliminen 

 

Gamman kohdalla, kun on kyseessä perinteinen, pitkään toiminut ja hyvin luotettu 

toimija, yhdeksi keskeiseksi tekijäksi kehittämisessä ja ylipäätään tuotteen 

lanseerauksessa nousee yrityksen brändin suojeleminen ja luotettavuuden vaaliminen. 

Tämä nousi vahvasti esiin yritysjohdon, kehittäjien kuin pilottikäyttäjienkin 

haastatteluissa. Johdon ja kehitystiimin haastatteluista ilmenee tasapainoilu 

edelläkävijyyden tärkeyden ja uusien palveluiden lanseeraamisen ajankohdan välillä. 

Kehitysjohtaja: ”Kyllähän jos sä oot, ihan nobody, niin ku vaik se startup, niin voi tietysti 

ottaa enemmän riskiä, vaikka kyl siinäki täytyy muistaa et sit sana kiirii et jos se sun 
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MVP, ei ollu niin kauheen viable, niin kyllä ne asiakkaat juttelee keskenään…  kyl ne 

huonot uutiset vaan leviää tosi nopeesti sitte asiakkaiden keskuudessa että, se on vähän 

niin ja näin että, tietenki pitäis päästä nopeasti kokeilemaan markkinoille, mutta siin on 

se hiuksenhieno raja et sit jos sä oot liian aikaisin liikkeellä ni, se voi kääntyy myöski sitte 

se, homma sua vastaan.” 

 

Myös pilottikäyttäjien vastauksissa korostui luottamus yrityksen brändiin ja sen 

vaalimiseen. Käyttäjä 2 (1 ): “mä oon kans sitä semmosta ikäpolvee tai tyyppii viel jotka 

on oppinut käyttämään pankkipalveluita ja luottamaan pankkeihin. Elikkä ja Gamma on 

iso toimija Suomessa ja itse en muista mitään sellast järkyttävää… kohua tai sellasta et 

ois menny tavallaan luottamus siihen Gammaan, tosin tiedän paljon tapauksia muista 

kansainvälisist pankeist joihin on tullu semmonen et vau et en ainakaan tonne hauais 

asiakkaaksi, mutta vielä on sellanen luottamus pankkeihin.” Vaikka pilottikäyttäjät 

kokivat, että pilotissa palvelu ei ollut valmis, ilmeni heidän vastauksissaan luottamus 

siihen, että mitään ei-turvallista tai ei-valmista ei Gamman toimesta lanseerata 

markkinoille. Käyttäjä 4 (2): ”Kyllä siihen paljon se pankin brändi sitten vaikuttaa 

kuitenkin. Et tavallaan luottaa siihen, et jos tätä nyt pankki tekee näin, niin ei sillä voi olla 

varaa siihen, että sitten asiat ei oikeasti toimis.” Käyttäjä 3 (1): ”Se palvelun laatu ja se 

maine ehkä Gamman näkökulmasta, kun ollaan niin vastuullinen kaikessa niin ei myö 

lähetä markkinoille lanseeraamaan semmoista palvelua mikä ei ole valmis asiakkaille. 

Ja jos myö ei saada sitä valmiiks niin me ei tulla sitä koskaan lanseeraamaan. Et kyllä 

meillä on iso vastuu siinä ihan kaikessa.”  

 

Pilottikäyttäjät luottavat siihen, että uudenkin asian, kuten tekoäly kohdalla yritys ja 

kehittämiseen osallistuvat henkilöt toimivat yritysten arvojen mukaisesti. Käyttäjä 1 (1): 

”Vastuullinen toiminta mun mielest sen pitäis olla ihan kaikkien, selkäytimessä. Mut 

tottakai jos on jotain kysymyksiä tai jotain juttuja mihin ei aikasemmin olla törmätty, täysin 

uusia aiheita ja uusia kysymyksiä ni sit, tottakai niihin sit pitää olla vaan joku, linjaus 

tuolta, vastuullisuuden puolelta varmaastikin silloin. Mut kyl mä nään et ne perusarvot 

pitää kyllä olla tuttuja ihan kaikille jotka sitä tekee.” Pohtiessaan luottamuksen 

kohdistumista yrityksen sisällä Käyttäjä 2 (1) vertaa johtajia ja heidän rooliaan 

asiantuntijoihin ja heidän rooliinsa: ”kokeneita ihmisiä jotka edustaa mutta emmä kyl 

hirveesti mitään heilt silleen oleta, et mä luotan paljon enemmän niihin asiantuntijoihin 

niihin ketkä on siel oikeesti hands-on, et heil on ehkä sit vaan semmonen kuva että hyvin 
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menee. Mut emmä enkä mä tiedä kuinka paljon itseasias, et kyl mä luotan enemmän 

niihin asiantuntijoihin.” Käyttäjä 1 (1) kokee, että Gamman kehittäessä ja lanseeratessa 

tällaisia palveluita ne tehdään jopa liian varmoiksi ja turvallisuuteen kiinnitetään paljon 

huomiota: ”ei voi rahalla sillai leikitä ja näin, ja oteta turhii riskejä mut, siinä mielessä ei 

huolestuta yhtään mitkään turvallisuusasiat. Mut se et, miten asenteet sitten, tavallaan 

kehittyy ja, tulee, silleen positiivisemmaks tätä aihetta vastaan niin. Siinä kyllä varmasti 

on, pitkä tie.” 

 
 
Kehitystiimi luottamuksen kohteena 

 

Kehitystiimiläiset pohtivat myös itseään ja tiimiään luottamuksen kohteina. Pilotin 

jälkeisessä haastattelussa Arkkitehti (2) toteaa: ”Mut oma mainehan siin sen verran on 

kyseessä, jos se nyt olis ihan sotkuista ja rahat menis sinne tänne. Jokaisella kehittäjällä 

on ajatuksessaan se, et mä oon tehnyt tota ollut mukana tossa… Me ollaan lähes kaikki 

ketkä tässä oltu mukana, niin me ollaan täällä kaikki oltu vähän pidempään, tai sitäkin 

pidempään töissä niin halutaan niinku sillä tavalla jatkaa sitä mainetta.” Hän tiedostaa 

että aiempien kokemusten perusteella heitä pidetään luotettavina ja hän haluaa säilyttää 

sen toimimalla luottamuksen arvoisesti. Lingvistikko (2) jakaa tämän käsityksen ja kokee 

koko tiimin olevan vastuussa: ”Must se on niinku koko tiimin vastuu. Tavallaan jos 

mietitään sitä, että se lanseerataan, se vihonviimeinen, niin periaatteeshan siin on se 

joku product owner tai tän tyylinen. Toisaalta sen tehtävä on lähinnä kysyä, että toimiiko 

tää? Ja jengi, joka on tehny sitä, niin sanoo et toimiiko se vai eikö toimi. Ja sen PO:n on 

luotettava siihen,  et eihän se niinku välttämättä tunne sitä tuotetta aina niiku 

yksityiskohtaisesti. Et nehän, jotka sitä teekee, niin tietää ne riskit ja mitä siel on ja mikä 

ei ehkä toimi. Et kyl mä niinku nään, et se on koko tiimin vastuu.” ”Lingvistikon” (1) 

vastauksesta nousee esiin myös tiimin vastuu puhekäyttöliittymien luotettavuuden 

ylläpitämisen tärkeydestä yleisesti: ”ja, ei ainakaan tuhota täysin puhekäyttöliittymien 

imagoa, jotenkin et kun tässä on tietty ne riskit et jos tää on hirveen buginen tai ymmärtää 

kaiken väärin et tavallaan se luottamus tämmöseen romuttuu täysin jos me lanseerattais 

sellanen tuote, kun nää kuitenkin kehittyy koko ajan..” 

 

Tarkastellessaan koko kehitysprojektia Projektijohtaja (2) koki luottamuksen kasvavan 

johdon taholta. Hän kertoo, kuinka silloinen esimies olisi halunnut saada 
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kehitysprojektista jonkin ilmentymän ulospäin ja tuotantoon: “Ja sitten kuten 

haastattelustakin on tullut selville, ni mä en oo hirveen innoissaan ollut tota konseptia 

viemässä suoraan sinne. On makeeta se, et on pystynyt kuitenkin faktuaalisesti kertoon, 

et tätä ja tätä ei kannata suoraan viedä. Et nyt tutkitaan vielä enemmän. Se luottamus 

on tavallaan, kun sä viet huonoja uutisia, ni se luottamus kasvaa. ”Okei, selvä mä 

ymmärrän. mä oon sijoittanut päomaa tähän, mutta mä en saakaan nyt ulosmitattuu sitä. 

Noi on sellasia mitä mä arvostan softakehittämisessä tosi pitkälle. Eli periaatteessa mä 

oon niinku saanut hyvää kokemusta tosta ja uskonut että se luottamus on kasvanut 

tässä. Ja luottamus on kasvanut siihen palveluun. Mitä enemmän sitä on kehittänyt, 

oppinut, se on parantunut. Ja nyt tavallaan mä ymmärrän tästä ääniohjauksesta entistä 

enemmän ja miten se tulee suomenkielisellä pienellä alueella kasvaan.” 

 

Kehitystiimin luottamus palvelua kohtaan 

 

Palvelun lanseeraaminen pilottiin kertoo siitä, että kehitystiimille on rakentunut 

luottamusta itse palvelua kohtaan. Luottamusta palvelua kohtaan ovat rakentaneet 

esivaiheessa ja kehitysvaiheessa saadut kokemukset kehitettävästä palvelusta ja sen 

toiminnasta. ”Arkkitehdille” (2) luottamus palvelua kohtaan, niin, että se voitiin tuoda 

pilottiin, muodostui useista tekijöistä. Hän toteaakin: “Tää pilotti, ni me ei hirveesti lähetty 

tekemään mitään A/B testausta. Et nyt sitten kun annetaan se joku tuntuma, 

käyttökokemus ulos ton sovelluksen kautta, ni se periaatteessa on se mitä on haluttu. Ja 

me ei sitä niinku muokata tai haluta kokeilla eri tavalla. Se, miten se kokonaisuutena 

toimii niin sehän täytyy olla sillä tavalla eheä, että käyttäjä niinkun ymmärtää myös missä 

mennään ja mitä se järjestelmä missäkin vaiheessa haluaa.” Hän jatkaa: ”Järjestelmät 

on niinku ohjelmointinäkökulmasta toimineet niin kun ne on opettanut. Et sanotaan et ne 

ei oo ainakaan se tekoäly ei oo keksinyt tehdä mitään omia. Joka tietty on tietty raja 

filosofisesti tässä koneopissa… Mut jossain vaiheessa tuli se, et se toimi jatkuvasti eikä 

löydetty enää sivupolkuja, ni sit alkoi tuntuu siltä, et se on oppinut riittävästi.” Arkkitehti 

(2) kertoo myös esimerkin siitä, miten hänen luottamuksensa kehitettävään palveluun oli 

koetuksella: ”Yheskin vaiheessa, kun me otettiin se Siri pois käytöstä, ni meillähän meni 

se niin ku meil ei se puheentunnistus ymmärtänyt yhtään mitään. Sitten niinku tajuttiin 

että, kuten puhuinkin aiemmin niin sitä ääntä voi pakata eri tavoilla ja siin on eri 

algoritmejä, ni meidän taustajärjestelmä luuli saavansa tietynlaista ääntä mut se tulikin 

toisenlaisena. Sit meidän piti tehdä sellaisia välitoteutuksia et nauhotetaankin sitä 
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tietokantaan mitä se meidän systeemi kuulee ja se oli ihan kuin Mikki Hiiri piipitystä ja 

muuta. Kaikkiin näihin löytyi ratkaisu. Välillä tuntui et eihän tästä tuu mitään, et täähän 

menee ihan niinku höpö höpöks eikä tää tuu toimii. Mut kyl niille aina sit löytyy motivaatio 

selvittää ne ja sitte ratkasut löytyy.”  

 

Kehitystiimin keskeiset henkilöt pohtivat sitä, miten pilottikäyttäjät kykenevät 

omaksumaan puheella käytettävän käyttöliittymänä. Ensimmäisessä haastattelussa, 

juuri ennen pilotin alkamista, Projektijohtaja, joka vastasi projektista, koki palvelun 

toimivan kuten sen on suunniteltu toimivan: ”Mua jännittää itse asiassa vastaako se niitä 

mun odotuksia. Se näyttää toimivan nii ku pitäiski. Mut on iso muutos mennä siihen, että 

mä puheella ohjaan täysin asioita, joita mä oon tehny läppärillä tai kännykällä. Siinhän 

on jouduttu tekemään tiettyjä, kompromisseja. Sen osalta, että siihen on tuotu visuaalisia 

elementtejä ja muuta. Mut tavallaan olen luottavainen. Mä olen jännittyny siitä, että miten 

se koetaan.” Arkkitehdille (2) merkityksellistä palvelun onnistumisessa oli myös se, että 

pilottikäyttäjät saisivat onnistuneen kokemuksen puheohjauksesta: ”se että se tuottais 

jotain lisäarvoakin, Ei niinkään että siitä tulis päivittäinen työkalu hoitaa asioita mutta 

lähinnä se jos jokainen pilottiryhmäläinen on päässyt kokeen, miten hienoa on siirtää 

rahaa puheella, ni se riittää jo.” 

 

Kehitystiimin luottamusta palvelua kohtaan rakentaa myös kehittämistyöhön liittyvät 

selkeät prosessit ja toimintatavat. Arkkitehti kertoo, että Gammassa on selkeät 

perusperiaatteet järjestelmien suunnittelusta (riskienhallinta, tietoturva, huoltovarmuus, 

kustannus- ja suoritustehokkuus) ja ne ovat toimintaa ohjaavia ajureita. Arkkitehti (2) 

kertoo suunnitelmasta, jonka mukaan toimittaisiin, jos pilotoitavan palvelun käytössä 

tapahtuisi jotain odottamatonta: ”Me valmistauduttiin siihen sillä tavalla, että me tehtiin 

viis sellaista niinku pää tilannetta millä me korjataan ongelmatilanteet. Miten me saadaan 

mahdollisimman nopeasti alas se palvelu. Semmoinen valmiussuunnitelma oli siinä.” 

Kehitystiimin keskeisten tekijöiden Arkkitehdin ja Projektijohtajan mukaan tekoälyä 

hyödyntävän palvelun kehitysprosessi ei erityisesti eroa tavallisesta kehitysprosessista. 

Arkkitehti nostaa esiin eroavaisuuden kehitysprosessissa ja tekoälyprojektin kehittäjien 

roolissa tavalliseen tekniseen kehityseen kehitysprosessiin verrattuna silloin, kun palvelu 

on jo lanseerattu: “Tarvitaan myös sen kehitysprosessin jälkeen se tuotannollinen 

ylläpitovastuu. Täs on niinku tekoälyjärjestelmissä tosi tärkeetä se, ku perinteisesti 

järjestelmii aina seurataan et ne toimii tuotannossa hyvin ja sitten tehdään korjaavii 
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toimenpiteitä, jos tulee virheitä. Mut tekoälyjärjestelmä on vähän siitä erilainen et  myös 

pitää seurata sitä operatiivista tuotannon järjestelmää myös onnistuneista tapauksista, 

kun me halutaan sitä opettavaa feedbackiä. Ni siihen pitää niinku panostaa noissa 

vastuissa. Et joillakin on se tuotantolukuoikeus ja sil on myös mahdollisuus antaa sinne 

kehitykseen sitä feedbackiä.”  

 

 

4.3.3. Kriittiset tekijät pilottivaiheessa 

 
Pilottikäyttäjien haastatteluissa korostui se, että asenne käyttöä kohtaan, onpa 

käyttöliittymä millainen tahansa, koostuu pitkälti palvelun tuomasta hyödystä. Heille ei 

riitä, että hyöty on sama kuin vastaavassa aiemmassa palvelussa, vaan uuden palvelun 

pitää antaa jotain enemmän. Käyttäjä 1 (1): ”kehitys kehittyy koko ajan vaan kovempaa 

ja kovempaa niin se, että mihin pisteeseen saakka ylipäänsä asiat enää, mitä on 

mielekästä enää tehdä. Niin ehkä se semmonen että miten, millä, tai mitkä ne on ne 

kohdat joissa VUI sitten vois tuoda jotain, selkeetä huomattavaa lisäarvoo... Kyl sen 

pitää, olla, sen pitää olla yllättävä. Et tavallaan se vaatimustaso on kyllä todella korkee. 

Että jotta se ois, jotta sen kokis, lisäarvoo tuovaksi.” Käyttäjä 4 (2): “Ehkä ainoo, mistä 

koin, että ois ollu vähän niinku sellainen lisäarvo verrattuna muuhun, olis ollut sen 

tyyppinen, että se hakee tapahtumia. Mikä ei oo ehkä niin helppo mistään 

tapahtumavirrasta hakea.” Pilottikäyttäjät nimeävät hyödyn lisäksi myös 

toimintavarmuuden ja käytön sujuvuuden odotuksiksi luotettavalle palvelulle. Käyttäjä 1 

(1): ”Toimintavarmuus, sitten että mitä, jos tulee jotain ongelmaa, että mitä silloin, miten 

siitä viestitään ja mitä siel on tapahtunu.” Käyttäjä 3 (1): ”helppous ketteryys 

käytännöllisyys mitä tossa on ja myöskin sitten se sujuvuus, jotta sieltä saadaan se 

tarvittava vastaus.”  

 

 

Asiakasarvon tuottaminen ja tekoälypalvelun kyvykkyys 

 

Yrityksen sisällä, niin johto, kuin kehitystiimi, näkivät tekoälyn mahdollistavan monia 

asioita, mutta hyödyntämisnäkökulman tulisi lähteä asiakkaiden tarpeista.  

Kehitysjohtaja: ”Mun mielestä mikä on tosi ratkaisevaa, et mimmoinen asiakaskokemus 
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pystytään luomaan. Totta kai näin, ku se on, henkilöltä henkilölle vuorovaikutusta ni se 

syntyy paljolti sitte siitä palveluasenteesta ja niin poispäin, mut ku se on digitaalinen se 

palvelu niin, se asiakaskokemus voi hyvinki vahvistua nimenomaan tekoälyn kautta. 

Elikkä jos se, jos me pystytään meiän tuotteita ja palveluita rakentamaan digitaaliseen 

ympäristöön niin että, ne palvelut ikään kun, ennakoi sinun tarpeita asiakkaana, ne 

ymmärtää sinun tarpeita asiakkaana ja on, mukautuvampia joustavampia kenties 

keskustelevampia, inhimillisempiä, ni mä luulen et sillä tavalla me pystytään 

asiakaskokemuksessa kisaamaan aika hyvin ja erottautumaan eduksemme.” 

Projektijohtaja (1): ”mä nään ihan voimakkaasti et tekoälyllä ja yleensäki tol kontekstil 

on, se tulee muuttaa tätä. Se tulee muuttaa sitä, periaattees sitä asiakaskokemusta myös 

siin mittakaavassa et, sillä pystytään esimerkiks generoimaan parempaa itsepalveluu 

asiakkaille jatkossa… Ja kun mietitään sitä et kannaatko tälläst juttuu ees ylipäätään 

kehittää niin sit nojataan aina siihen strategiaan, et onks se strategian mukasta se 

kehittäminen. Meilki on tärkeetä nyt se, asiakaskokemus, et me ollaan Suomen parhaita 

siinä. Jollon kaikkien uusien tuotteitten ja palveluitten pitää tuottaa nimenomaan 

lisäarvoo sille asiakkaalle joka niit käyttää... Mut jos sitä palveluu ei kukaan haluu 

käyttää, niin sit se on turha palvelu. Asiakasarvo on se juttu.”  

 

Asiakasarvon tuottaminen ja Gamman arvojen mukaisen toiminta nousevat esiin myös 

luottamusta rakentavana tekijänä. Arkkitehti (1): ”Semmonen suurempi, 

arvonäkemyshän tossa on tullu sen kautta et ensinnäkin, me tehdään luotettava palvelu 

ja me ei oo lähetty tekemään mitään käyttötapauksissakaan liian mystistä tästä. Eli kaikki 

liiketoimintaprosessit mitä me suoritetaan, se osittain tulee niistä olemassa olevista 

taustajärjestelmistäkin, niin ne on asiakkaille tuttuja. Jotenka, nyt yritetään Gamman 

arvona säilyttämään se että, tää ei oo mitenkään liian mystinen sovellus vaan se, tuntuu 

luotettavalta sovellukselta… Ja muutenkin, jopa uusi verkkopalvelummekin voi olla 

vähän liian sekava monisyinen. Niin haluttas tuoda sitten tämmönen vaihtoehto 

helpommasta tavasta suorittaa ne, perustarpeet.” Myös johdon taholta odotus tekoälyä 

hyödyntävän palvelun kyvykkyydestä koetaan kriittisenä. Kehitysjohtaja: ”Et jos me 

ajatellaan vaikka tekoälyratkaisua, joka vaikkapa nyt tosiaan neuvoo asiakasta tai, 

ymmärtää puhuttua kieltä ja pystyy sit sen pohjalta tekemään jotain asioita sulle niin, 

tietenki sen palvelun täytyis vaan olla nyt sitte riittävän kyvykäs, että noin pääsääntöisesti 

se sitte, toimii odotetulla tavalla. Se on tietysti hienoo et semmoises tilanteessa jossa 

sitte, se ei vaikka ikään ku ymmärrä tai, ei enää tiedä mitä nyt kyseisessä tapauksessa 
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pitäis tehdä, niin et se siirto esimerkiks sitte, toimihenkilön dialogiin tai palveluun, et se 

tapahtuis mahollisimman sujuvasti ja hallitusti ni, se ois tietysti semmoises tapauksessa 

aika hyvä.” 

 

Kehitystiimissä jaetaan strateginen näkemys siitä, että asiakasarvoa tulisi kasvattaa ja 

suunnittelussa panostaa siihen, millainen kokemus palvelun käyttäminen on ja 

rakentaako se luottamusta palvelua ja yritystä kohtaan. Arkkitehti kertoo kehittävänsä 

palveluita, kuin tekisi niitä itselleen (1): ”Se on yks oikeestaan mikä, itellä on aina ohjannu 

täällä sitä tekemistä…  Et haluu tehdä sen, järjestelmän ja lopputuotteen sellaseks kun 

mitä itekin haluais käyttää. Kyllä se loppukäyttäjän, antama luottamus siihen on se 

oleellisin ja, mä itekin ajattelen sitä aina, jos minä itse käyttäisin tätä.” Myös Lingvistikko 

(2) nostaa esiin, että kehittäjien tulee ymmärtää asiakkaita ja kehitettävälle palvelulle 

tulee olla asiakkaiden keskuudessa kysyntää: ”Kun on niin kun täysin uus palvelu tai 

tämmönen niin onhan se käytettävyys ja design ja se et on asiakasymmärrys. Et onko 

tällaiselle edes tarvetta tyylinen ymmärrys ja se laadullinen tutkimus tavallaan siinä. Et 

käsitetään, myös, et onko tällaiselle kysyntää, kun suunnitellaan.”  

 
Kehittäjät nostavat haastatteluissa esiin myös yksittäisiä asioita, joita on huomioitu 

kehittämisessä ja jotka vaikuttavat käyttäjien luottamuksen kokemukseen palvelun 

luotettavuudesta. Lingvistikko (1): ”semmonen asia mitä mä oon miettiny just sen 

kannalta, niinku mä mainitsin noi confidencet eli miten hyvin se tunnistaa, et sä voit 

luottaa siihen että se tunnistaa sun puheen ja tekee sen oikean asian mitä haluat, ja tätä 

luottamusta ei sais liikaa horjuttaa ainakaan niissä kriittisissä pisteissä, eikä mielellään 

muutenkaan.” Arkkitehti (1): ”Tos on, yksityiskohtia että, kun esimerkiks kysytään 

tilitapahtumissa tai siis maksuissa vahvistus avainluvulle, niin kun muotoillaan sitä 

käyttötapausta, miten me se VUI:ssa suoritetaan, niin siinä hyvin koko tiimi miettii ja 

haastaa sitä että entä jos mä oonkin metrossa, ja tää puhuu mulle että, anna avainluku 

1735 ja mä sanon sitten ääneen sen avainluvun, niin tuleeks mulle siitä huono tunne 

käyttäjänä. Me ajatellaan, aina sitä just sen loppukäyttäjän näkökulmasta, mikä siitä 

tuntuu hyvälle, ja muokataan sitten noit käyttötapauksia.” Projektijohtaja (2) nostaa 

avoimuuden kehitysprojektissa kriittiseksi tekijäksi luottamuksen rakentamisessa: ”Sitä 

yritettii koko ajan sillä että kaikki oli avointa. Yritettiin kommunikoida. Yritettiin ottaa 

porukkaa mukaan eri sidosryhmistä. Pelkästään tää pilotti oli mun mielestä tän talon 

sisällä semmoinen, että kun sä jaat tietoa, niin sen myötä ihmiset haluu antaa palautetta. 
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Ja kun sä vastaat palautteeseen, ni se kasvattaa sit luottamusta. Eli niinku nää on ollut 

niitä tärkeitä juttuja. Eli kun sä kehität tekoälyä niin sun pitää osallistuttaa kans sitä 

porukkaa, ja siin se läpinäkyvyys ja avoimuus on tosi tärkeit juttui.”  

 

 

Datan rooli 

 

Pilottikäyttäjien suhtautuminen käyttäjistä kerättävään dataan ja sen hyödyntämiseen 

vaihteli. Käyttäjä 1 (2): ”Mä oon itse aina ehkä turhankin sinisilmäinen näiden asioiden 

suhteen enkä jotenkin haluu ajatella niitä riskejä.” Käyttäjä 2 (1) toteaa, että omien 

tietojen jakaminen on ”se hinta”, jonka joutuu maksamaan, jos palveluita ylipäätään 

haluaa käyttää: “mä en itse nää sitä henkilökohtaisena riskinä koska jo tällä hetkellä sä 

et saa yhtäkään puhelinta käyttöön tai auki ellei sinne laita vaik luottokorttia niin näin 

ollen Applella vaikkapa on musta jo ihan valtava määrä tietoo, ja applikaatiot kuuntelee 

ja ehdottelee sitten mun puheiden mukaan asioita.” Luottamus yritykseen ja sen arvojen 

mukaiseen, eettiseen toimintaan nousee esille myös puhuttaessa palveluun liittyvästä 

datasta. Käyttäjä 2 (2): “Mä oletan et Gamma monetisois sen datan sekä pankin, että 

asiakkaan hyväksi. Ja ei ehkä levittäis sitä sitten eteenpäin.” Käyttäjä 4 (1) pohtii datan 

keräämisen lisäksi sen käyttöä ja jakamista: ”musta tuntus ainakin vähän hullulta 

ajatukselta et miks joku pankki kerää tietoja, jos se ei sais niitä… niin miksi se ei sais nyt 

sitten vaikka jotenkin antaa kohdennettua markkinointia, tai miksi se ei saisi vaikuttaa 

heidän tuotevalikoimiinsa että, mun on kuluttajana ainakin sillee helppo ymmärtää et he 

itse hyödyntävät omaan toimintaansa, mut sitte jos lähetään miettii siihen, että niitä 

tietoja myydään jollekin kolmannelle osapuolelle, tai yhdistellään johonkin muuhun 

tietoon niin kyllä siinä ainakin semmonen riski tulee just, et onko ihmiset enää 

ymmärtäny, mihin ne on antanu tietoja ja meneekö sitte luottamus koko siihen toimijaan.”  

 

Käyttäjä 2 (1) jopa odottaa Gamman hyödyntävän kerättyä dataa asiakkaan hyväksi ja 

tarjoavan hänelle sen pohjalta helpotusta arkeen:  sit mä toivoisin… tällä hetkellä elämä 

on aika kiireistä on paljon töitä ja tällä tavalla niin mä en ehkä ehi hirveesti miettii et miten 

mä voisin, mihin mä voisin vaik sijottaa niitä ni sitten algoritmit ja se data mitä pankeilla 

esimerkiksi on, ni he voisivat käyttää sitä, en tosin tiedä siit lainsäännöstä sitte taustalla 

et miten se rajottaa, mut niitä voitais esimerkiks käyttää ja kustomoida vähän enemmän, 

että esimerkiks mulle tarjottais sen datan perusteel mitä tuolla on niin vaik palveluit… ni 
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mä toivon et semmosta personalisointia et sieltä ja mä luulen et pankitki pystyis 

enemmän monetisoimaan tiettyjä asioita heidän omaksi hyödyksi ja asiakkaan 

hyödyksi.” Pilotin jälkeen käyttäjä 2 (2), pohtii vielä, luottaisiko hän käyttäjädataansa 

samalla tavalla kaikille organisaatioille ja tulee siihen tulokseen, että luottamus Gammaa 

kohtaan sai hänet luottamaan palveluun ja datan käsittelyyn: “Siin (viittaa Gammaan) mä 

en miettinyt ollenkaan, mut jos se olis Apple tai Google, niin sitten mä miettisin vähän 

viel tarkemmin. Varsinkin Google. Et sit mun pankkitiedot olis sit tuolla. Niin yritykseen 

mä sit luotan.” 

 

 

Suomen kieleen liittyvä tekninen haaste 

 

Odottamaton, tekninen haaste pilotissa muodostui suomen kielestä ja tilien 

nimeämisestä. Projektijohtaja (2): “Me ollaan yritetty niinku ratkasta tämmöstä vähän 

niinku digiavustaja luonteella sitä, et sä voit nähdä sun omat tilit ja kysellä laskuja ja 

hyväksyy niitä. Niin se on kompleksinen kenttä saada toimimaan kielellisesti niin ettei 

siin ois virheitä. Et mä en tiedä et tullaanko me saamaan kaikkii virheitä sielt täysin pois. 

Ihmiset nimee tilinsä “hauskasti”. Se tuo haasteita suomen kielen osalta. Ja on 

epäloogista laittaa ihmisii siirtämään rahaa IBAN-numeroitten perusteella.” Lingvistikko 

(2): “Ne tilien nimet on tosi, tosi vaikeita. Ja sit se kun on aika vaikee niinkun muotoilla 

ihmisille sitä, että minkätyyliset nimet toimii ja minkätyyliset ei toimi, koska se riippuu 

siitä, miten ne taipuu suomen kielessä. Onko ne yleisiä sanoja ja ihmiset ei ehkä 

hahmota sitä et ja sit esimerkiks säästölipas ei taivu säästölipaslle vaan -lippaalle. Ja sit 

sä viel oikeesti sanot sen toisessa sijamuodossa -lippaaseen. Ja tää on niinku todella 

vaativa prosessi ja tätä on vaikee ilmaista ihmisille, kun en mä voi antaa mitään listaa, 

et nää sanat on ok.” Käyttäjä 4 (2) kokee, että tilien nimiasia tulisi ratkaista: ”Jos mä en 

ollut ihan yksin näiden tilinimiasioideni kanssa, niin luulen, että se oli vähän isompikin 

ongelma kuin mitä annettiin ymmärtää. Ja tosiaan näin, et et sä voi sanoo ihmiselle, et 

minkä nimisiä tilejä ihmisillä on. Et kyllä sen pitää toimia niillä nimillä, mitä ihmiset nyt on 

sinne keksinyt.”  
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Kirjautumiseen liittyvä identifikaatiohaaste  

 

Kirjautuminen ja indentifikointi, jota pilotissa hyödynnettiin, muodostui pilottikäyttäjien 

keskuudessa kriittiseksi tekijäksi palvelun käytölle. Kehitysprojektin aikana jouduttiin 

tekemään valinta, jossa päätettiin, että kirjautuminen puhesovellukseen tehdään 

käyttäjätunnuksen ja avainluvun avulla. Perinteiseen mobiiliapplikaatioon ehdittiin tuoda 

sormenjälkitunnistus jo puolta vuotta ennen pilotin alkua, sillä pilotin aloitus viivästyi. 

Käyttäjät ehtivät tottua uuteen, helpompaan kirjautumiseen ja sen puuttuminen uudesta 

sovelluksesta oli kaukana käyttäjien odotuksista. Käyttäjä 3 (2): ”Sormenjälkitunnistusta 

olisin kaivannut siihen kovasti. Se oli semmonen, että mihin piti aina kaivaa sitten 

lisätietoja. Se oli, kun on tottunut appeissa et ne toimii sormenjälkitunnistuksella. Ni se 

oli yks sellainen, et sitä et päässyt niin näppärästi käyttämään.” Käyttäjä 4 (2): “Ainakin 

se kirjautuminen. Jos se vaatii tunnuslukulistoja, niin sitten se jää käyttämättä, jos toinen 

vaihtoehto on suoraan sormenjäljellä tunnistautua… Niin kauan kuin se vaatii enemmän 

vaivaa se tunnistautuminen, niin kynnys on liian iso.” Tämä odotus tunnistettiin 

kehitystiimissä. Arkkitehti (2): “Sanotaan näin, että jos niinkun tota tämmöstä 

puhekäyttöliittymää käytetään ilman visuaalista käyttöliittymää, niin silloin nää 

tunnistusasiat pitää loppuasiakkaalle olla tosi joustavia. Et se on niinku yks muistiinpano 

tästä Gamman VUI:stakin, et yllättävän paljon se vaikuttaa justiinsa tähän niinku 

kokonaiskäyttökokemukseen, et miten helppo sitä on lähtee käyttämään sitä istuntoa tai 

miten sen nyt sanois.” Kontekstista johtuen regulaatio asettaa tarkkoja määräyksiä 

tunnistamiselle.  

 

Kehitystiimin keskeiset henkilöt näkevät VUI:n osalta tunnistamisessa vielä paljon 

kehitysmahdollisuuksia. Projektijohtaja (2): ”Ehkä kehittämisen osalta yllätyksii tuottaa 

just niinku tavallaan tää konteksti ja ympäristö mihin me tehdään, et se on haastava. Et 

täs on tällasii teknisii ongelmii, et miten sä tunnistat käyttäjän. Keskeinen juttu on et me 

ei voida käyttää vaan biometrista tunnistautumista täs vaiheessa siihen.” Arkkitehti (2): 

“Meil tulee tiettyjen direktiivien ja muitten kautta tunnistusvaatimukset vahvaan 

tunnistukseen ja pankkitoiminnallisuus vaatii vahvaa tunnistamista. Niin siel on yhtenä 

tällanen riskipohjanen tunnistaminen. Se tarkottaa sitä et meillä on useita biometrisiä 

osatekijöitä, joiden summana voidaan tunnistaa käyttäjä ja toi pelkkä ääni ei oo riittävä 

todennäkösesti. Vaan sit siinä tarvitaan joku sormenjälki tai joku naama. Et se voi olla 

todennäköisesti sillä tavalla et siinä niinku tunnistamisistunto aktivoituu jollain 
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biometrisellä tunnistamistavalla mutta sitten sitä ylläpidetään äänellä. Eli kun havaitaan 

että sun äänikuva pysyy samana, niin se tunnistusistunto pyysyy niinku voimassa.”  

 

 

4.3.4. Projektin onnistuminen ja jatkosuunnitelmat 

 

Johdon taholta kehitysprojekti ja POC:n luominen nähtiin onnistuneena. Kehitysjohtaja: 

”Mun mielestä me saatiin monia käyttökokemuksia kokeiltua, mä en itte sitä, oo omalla 

puhelimella käyttäny mut oon seurannu ku sitä on demottu ja kuullu demo- ja näitä 

pilottipalautteita niin, mä näkisin että oikein hyvinki saatiin odotukset täytettyä.” Myös 

kehitystiimissä koettiin, että pilotoitava palvelu vastasi sitä, mihin rahoitus haettiin ja mitä 

lähdettiin toteuttamaan. Kehitystiimin jaetaan johdon näkemys. Arkkitehti (1) ennen 

pilotin alkua: ”Sanotaan näin et se palvelukokonaisuus mikä me on valittu siihen niin se 

noudattaa hyvin paljon sitä investoinnissakin esiteltyä kokonaisuutta. Sitten ne 

typistykset ja rajotukset mitä me tehtiin siinä, ideointivaiheessa niin ne on hyvin pitäny 

eli, ei oo tehty turhaa työtä. Ja se, kokonaisuus aika lailla noudattaa sitä, mille on rahaa 

haettukin.” Myös pilotti koettiin kehitystiimissä onnistuneeksi. Lingvistikko (2) olisi 

toivonut pilottikäyttäjiltä aktiivisempaa palvelun käyttöä: ”Ihmiset jutteli sille vähemmän 

kuin mitä mä oletin. Mutta mä sain silti siitä datasta, mikä saatii, niin enemmän kuin mitä 

mä oletin.”  Projektijohtaja (2) koki, että palvelu vastaanotettiin pilottikäyttäjien toimesta 

kuten hän odottikin: “Pilotin osalta ei tullut yllätyksiä. Tavallaan ne asetetut hypoteesit 

sen osalta et on hankalaa oppia käyttämään sellaista asiaa mihin, minkä äärellä et oo 

koskaan ollut. Mut se on kaikkien uusien laitteitten, siihen et miten sun asointitapa tai 

miten käytät niin se vaatii tottumista. Se opittavuus ei ollut yllätys.”   

 

Myös käyttäjien vastauksissa nousi esille pohdinta siitä, ovatko ihmiset valmiita 

omaksumaan puheohjauksen talousasioidensa hoidossa. Käyttäjä 1 (1): ”vaikka mä nyt 

oonkin hyvin silleen, avarakatseinen näitten suhteen niin silti, voin kyllä sanoo että, 

pikkasen ehkä oon skeptinen sen suhteen, että miten ääniohjaus ja tekoäly ylipäänsä, 

sopii, ihan peruskuluttajien arkipäiväseen taloudenhoitoon. Et veikkaan et siihen on pitkä 

matka että muutkin kun nää tämmöset, aikaiset, adaptoijat vai mitä se suomeks on niin, 

ottaa sen, käyttöön ja hyväksyy sen ajatuksen siinä.” Käyttäjä 4 (2): “Jotenkin nään, että 

noi käyttöliittymät tuohon suuntaan kaiken kaikkiaan kehittyy. Et tulee enemmän 
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puhekäyttöliittymiä ja ihmiset tottuu enemmän hyödyntämään. Ja sitten varmaan 

suomen kielen ymmärtäminenkin paranee sitä myötä, että tulee paljon enemmän sitä 

käyttöä.”  

 

Projektijohtaja (2) kertoo pilotista kokemuksen siitä, miten vieraaksi käyttäjät voivat 

puheohjauksen vielä kokea ja pohtii myös sitä, että konteksti tämän tyyppiselle palvelulle 

voi olla liian haastava: ”VUI lähtee liikkeelle: ”Hei, miten voin auttaa?” Ni ihmisten 

kokemus siitä, että mitä mä nyt sille sanon, miten mä toimin tässä. On ollut myös 

sellainen, ei se nyt yllättävää oo, mutta siis tuntuu silleen, et se vaatii, toi interaktio vaatii 

paljon. Ja mä oon pohtinut paljon sitä, että miten sitä vois ehkä, että mikä se transitio on 

siihen, että toi omaksutaan helpommin. Mut kyse on kyl varmaankin, mä epäilen siitä 

tietystä kontekstista, kun sä hoidat pankkiasioita.” Myöskään johdossa ei koeta, että 

asiakasodotus puhekäyttöliittymille olisi juuri nyt kovin korkea, mutta nähdään, että 

niiden kehittämisessä tulee olla mukana jo nyt. Kehitysjohtaja: ”Mä en nyt, sanois että 

just tällä hetkellä meiän asiakkaat kauheesti odottaa meiltä tämmöistä 

puhekäyttöliittymää… Mikäli markkinamerkit alkaa sit siltä näyttää niin, kyl mä uskoisin 

että me, tyyliin vuodessa milloin vaan, vaikka vuos tästä pisteestä eteenpäin ni voitais 

lanseerata ihan kohtuu luotettava, tai riittävän luotettava puhekäyttöliittymä.”  

 

Luottamusta uutta palvelua kohtaan määrittää se, mitä pilotin jälkeen tapahtuu. Pilotin 

jälkeen Projektijohtaja (2) kertoo, että pilottikäyttäjien loppukyselyssä mitatut kaksi 

keskeistä asiaa eivät saavuttaneet sellaisia tasoja, että palvelu oltaisiin voitu viedä 

suoraan tuotantoon: “niinku et se opittavuus, mutta myös se tietty luottamus, on pikkasen 

alempana…  Se on hypoteesi, joka mul on koko ajan ollu. Ni mä veikkaan, mä en 

uskaltais launchata sitä kahen miljoonan ihmisen käyttämään palveluun tosta vaan. Eli 

käytännössä sitä pitäis niinku asteittain kasvattaa pienellä porukalla ja yrittää parantaa 

sen mukaan.” Kehitystiimissä oltaisiin haluttu jatkaa pilotin jälkeen varsinaisen palvelun 

kehittämistä. Kehitystyön jatkaminen olisi vaatinut uutta projektia, sen rahoitusta ja 

resurssointia. Projektijohtaja (2) koki, että saadakseen varsinaisen palvelun tuotantoon, 

kehittämisessä oltaisiin tarvittu sekä hyvää dataa, uusimpien liiketoimintapalveluiden 

integroiminen palveluun ja laajemmin ajattelun muutos perinteisistä palveluista kohti 

puheohjausta: ”Sanotaan näin, että töitä se vaatii, nimenomaan sen dialogin osalta. Me 

tarvitaan niitä hyvii liiketoimintapalveluita, joihin pääsee helposti käsiks. Me tarvitaan 

meidän pankkiasiointiin vähän erilaisempi flow, nyt kun se on suunniteltu verkko- ja 
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mobiilikäyttöön. Mä palaan siihen, mitä on puhuttu siitä tunnistautumisesta ja muusta. 

Me tarvitaan koko tän periaatteessa sen flown muutos, ja se ei ole mahoton, mutta se 

vaatii aikaa ja se vaatii rahaa.”  

 

Organisatorisista muutoksista johtuen kehitystiimi hajaantui eri puolille organisaatiota, 

eikä kehitystyötä enää tässä kohtaa jatkettu. Pilotin jälkeen Projektijohtaja (2) toteaa: 

”Tavallaan mä oisin toivonut ehkä, et me oltais, meil ois sellainen suora jatkumo jo 

olemassa. Ehkä me ei siinä päästy ihan riittävän pitkälle, et me oltais pystytty 

vakuuttamaan itsemme ja ulkopuoliset sidosryhmät sillä että me pystytään suoraan 

tuomaan tää käyttökokemus esimerkiks johonkin Gamman palvelukanavaan… 

Tavallaan et me ei olla vielä saatu riittävästi tietoa siitä että mikä se lopullinen kokemus 

tulee oleen, et käyttäjät hyväksyy. Tietty riski on siinä, et kun tätä aletaan 

implementoimaan, et miten käyttäjät ottaa sen vastaan.” Hän jatkaa: ”Ei ole mitään 

teknistä syytä… Sanotaanko että se kompleksisuuden aste, sen määrittely on 

hankalinta. Kun sä tuot täysin uuden jutun ja täs voi olla myös sellaista ehkä omaa 

yrityksen ja erehdyksen kautta tuomaa ajatteluvirhettä, mut sanotaan näin että 

semmonen pelkkä ääni. Me ei löydetty sellaista casea joka olis ollut sellainen täysin killeri 

tässä segmentissä.” Jatkosta Projektijohtaja (2) avaa, että vaikkei palvelua viedä 

eteenpäin näin laajana, niin yhtä käyttötapausta viedään eteenpäin, jossa VUI:ta 

hyödynnetään Gamman toisessa Mobiiliapplikaatiossa: “Yks käyttökokemus 

henkilöasiakkaalle on se että sä hyödynnät Siirto API:a siihen et sä meet Gamman 

mobiiliapplikaatioon ja säkin tiedät et siellä voi siirtää puhelinnumeron perusteella. Niin 

käytännössä me hyödynnetään tiettyjä Gamman mobiiliapplikaation komponentteja ja 

sitten esimerkiksi se sormenjälkitunnistamisella tunnistat ja sanot ”siirrä Sirpalle 10€” ja 

sit se pystyis siirtää. Ja tää on se ainut killeri, joka voiaan tuoda. Eli se 

kompleksisuusaste pitää valita.” Arkkitehti (1) kokee, että projektista saatu oppi ja tehty 

kehitystyö on arvokasta tulevien puheentunnistuspalveluiden kehittämisessä: “Et kun 

meillä tulee uusia puheen tunnistamisen tuotteita, tai sanotaan et Gamman 

Mobiiliapplikaatio alkaa käyttämään uusinta versiota Siristä, millä se integroi suoraan 

tossa laitteessa ne puhekäskyt niin se, mallintaminen mikä me on tehty tällä pilotilla 

heille, se on tosi tärkeetä. Heidän ei tarvii alkaa sitten nollasta että, missä muodossa 

käyttäjä tai missä järjestyksessä, hän sanoo et haluan maksaa ja blaa blaa blaa.” 
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Yhteenveto luottamuksesta pilottivaiheessa 

 

Kehittäjien ja johdon tasolta luottamus rakentui pilottivaiheessa hyvin samoista 

osatekijöistä kuin kehitysvaiheessakin. Kehitystiimin keskinäinen luottamus on korkealla 

tasolla. Pilotoitava VUI saatiin toimimaan kehitysvaiheessa sillä tasolla, että kehittäjille 

syntyi varmuus ja luottamus siitä, että palvelu voidaan viedä pilottiin. Pilottivaiheessa 

luottamuksen taso ei kuitenkaan noussut niin vahvaksi, että pilotista oltaisiin viety jotain 

heti tuotantoon tai jatkokehitykseen. Luottamusta heikensi suomen kielen ääntämyksen 

tuoma tekninen haaste, jota ei oltu osattu ennakoida kehitysvaiheessa. Käyttäjien 

kokemukset ja kertynyt käyttödata eivät myöskään luoneet kehittäjille suoraan ajatusta 

tulevista askeleista. Selkeätä, kaupallistettavaa käyttötapausta ja asiakastarvetta ei 

ainakaan tässä vaiheessa löydetty. Pilotti ei kuitenkaan hävittänyt kehittäjien luottamusta 

VUI:n, vaan he kokivat, että tekniset haasteet puheentunnistuksessa ja kirjautumistapa 

ovat korjattavissa, jos hankkeelle saadaan lisärahoitusta ja aikaa. Osin jatkokehityksen 

pysähtymiseen saattoi vaikuttaa myös projektitiimin jäsenien siirtyminen uusiin tehtäviin 

organisaatiorakenteen muuttuessa pilotin aikana. Toisella haastattelukierroksella ei ollut 

enää mahdollista saada haastattelua johdon näkemyksestä jatkon suhteen.  

 

Pilottikäyttäjien luottamuksen kokemukseen pilotoitavaa palvelua kohtaan vaikutti 

merkittävästi luottamus työnantajayritykseen. Yrityksen arvojen mukainen toiminta ja 

brändin luottamuksen vaaliminen nousi esiin kaikissa vastauksissa riippumatta siitä, 

miten pilottikäyttäjät kokivat pilotoitavan palvelun. Luottamus yritykseen sai 

pilottikäyttäjät luottamaan siihen, että kehitettävä palvelu tulee olemaan luotettava silloin, 

kun se lanseerataan isolle yleisölle. Jos palvelu ei toimi ja siitä ei saada luotettavaa, sitä 

ei tulla lanseeraamaan. Pilottikäyttäjien kosketus kehittäjiin oli lähes olematonta.  

Kukaan heistä ei tuntenut kehittäjiä entuudestaan, tai pystynyt nimeämään heitä. 

Myöskään pilotin aikana ei tapahtunut sellaista kanssakäymistä, joka olisi vaikuttanut 

pilottikäyttäjien luottamuksen kokemukseen kehittäjiä kohtaan yksilöinä. 

 

Pilottikäyttäjien aiemmat kokemukset tekoälyä hyödyntävistä palveluista ja 

puheohjatuista käyttöliittymistä olivat moninaisia. Teknologisen omaksumisen 

näkökulmasta ne pilottikäyttäjät, jotka odottivat eniten puheohjattua käyttöliittymää, 

käyttivät palvelua aktiivisemmin ja kokivat tekoälyn kehittyvän. Toinen motivoiva tekijä 

käytön aloittamiselle ja jatkamiselle oli aiempi kokemus ja ”tuttuus” keskustelevien 
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käyttöliittymien kanssa. Kaikkien pilottikäyttäjien vastauksista käyttöä ennakoivina 

tekijöinä ilmeni hyödyn, jonkin lisäarvon ja helppouden hakeminen tekoälyä ja 

puheohjausta hyödyntämällä. Ne pilottikäyttäjät, jotka eivät olleet niin tottuneita 

käyttämään puheohjausta, kokivat käytön aloittamisen ja jatkamisen vaikeammaksi. 

Heidän vastauksissaan korostui, että he epäilivät palvelun sopivuutta itselleen, pitivät 

sitä keskeneräisempänä ja lopulta käyttivät palvelua vähemmän. 

 

Taulukko 4. Yhteenveto luottamuksen tasoista ja kohteista pilottivaiheessa 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

Luottamuksen kohde Tulokset

 Organisaation sisäinen luottamus Pilottivaihe: Organisaation brändi, arvot ja kulttuuri

 Organisaation luottamus johtoon

 Organisaation luottamus tiimiin Pilottivaihe: Johdon luottamus tiimin toimintaan

 Organisaation luottamus toiseen organisaatioon

 Tiimin luottamus ihmisiin Pilottivaihe: Luotetun ominaisuus ja aiempi toiminta

 Tiimin sisäinen luottamus Pilottivaihe: Yhteisten tavoitteiden eteen toimiminen

 Tiimin luottamus organisaatioon

 Yksilön luottamus ihmiseen Pilottivaihe: Avainhenkilöiden keskinäinen luottamus

 Yksilön luottamus tiimiin
Pilottivaihe: Pilottikäyttäjien luottamus tiimin 

asiantuntemukseen, vaikkei aiempaa kokemusta

 Yksilön luottamus organisaatioon Pilottivaihe: Luottamus arvoihin ja toimintatapoihin

 Yksilön luottamus tekoälyyn Pilottivaihe: Avainhenkilöiden luottamus tekoälyyn

 Yksilöllinen taipumus luottaa Pilottivaihe: Viitteitä pilottikäyttäjien vastauksista 
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET  

 

Tässä luvussa vastaan tutkimuskysymyksiini ja muihin työn aikana esittämiini 

kysymyksiin tutkimustulosten pohjalta. Lisäksi pyrin selittämään tutkimuksessa esiin 

nousseita ilmiöitä valittujen teorioiden pohjalta. Nostan esiin niitä aiemmassa 

tutkimuksessa ja teoriassa testattuja tekijöitä, joita tutkimustulokseni vahvistivat, mutta 

myös niitä havaintoja, jotka eivät täysin selittyneet aiemman tutkimuksen pohjalta. Tässä 

luvussa pohdin myös tulosteni käytännön hyödynnettävyyttä niin kohdeyrityksessä kuin 

jatkotutkimuksia ajatellen. Lopuksi pyrin vielä havainnoimaan omaa tutkimustani, sen 

täyttämää tieteellistä ”aukkoa”, siitä saatuja hyötyjä, mutta myös puutteita ja ehdotuksia 

jatkotutkimuksiksi. 

 

Päätutkimuskysymykselläni: ”Mitkä tekijät vaikuttavat luottamuksen syntyyn 

finanssipalveluita kohtaan, joissa hyödynnetään tekoälyä?” pyrin löytämään tekijöitä, 

mistä luottamus koostuu, kehen tai mihin luottamus kohdistuu tai minkälaisia vaikutuksia 

luottamuksella voi olla. Alla pyrin vastaamaan tähän kysymykseen kontekstin, eri 

sidosryhmien ja eri projektin vaiheiden näkökulmista. 

 

Tutkimukseni tulokset vahvistavat käsitystä luottamuksen kontekstisidonnaisuudesta (vrt 

Blomqvist 2002). Pankkitoimiala, jossa koko liiketoiminta pohjautuu luottamukseen, 

vaatii uusien palveluiden lanseeraamisessa luottamukselta paljon. Tekoälyn 

kehittäminen näyttää tämän tutkimuksen valossa luottamuksen näkökulmasta 

tarkasteltuna poikkeavan tavallisesta palvelukehityksestä merkittävästi vasta 

pilotointivaiheessa.  

 

 

Johdon ja kehittäjien luottamus 

 

Tässä tutkimuksessa tekoälyyn liittyi informaatioasymmetria niin kehittäjien ja johdon 

kuin kehittäjien ja pilottikäyttäjien välillä. Aiemmasta kanssakäymisestä kertynyt 

luottamus rakensi sillan kehitystiimin keskeisten henkilöiden ja johdon välille. Kehittäjien 

kyvykkyys ja aiemmat näytöt vaikuttivat siihen, että kun johdosta kysyttiin  ”Onko tämä 

se tulevaisuuden juttu?”, ja vastaus siihen oli myöntävä, niin projektin rahoitus 

hyväksyttiin. (vrt. Mayer 1995) Informaatioasymmetriasta huolimatta yrityksen johdossa 
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oltiin valmiita ottamaan riski uuden tekoälyä hyödyntävän teknologian kehittämisen 

osalta, vaikkei heillä ollut kehitystiimin keskeisten henkilöiden tasoista ymmärrystä 

kehitettävästä teknologiasta tai varmuutta palvelun kaupallistamismahdollisuuksista. 

(vrt. Bachmann 2006).  

 

Johdon luottamusodotukset kehitettävää palvelua kohtaan eivät VUI:n osalta täysin 

täyttyneet, vaikka POC koettiin onnistuneeksi. Tekniset haasteet ja todellisen, 

kaupallisen käyttötapauksen puute johtivat siihen, ettei johdon tasolta saavutettu 

sellaista luottamuksen tasoa palvelua kohtaan, jotta sen kehitystä olisi jatkettu ainakaan 

samassa laajuudessa tässä kohtaa. Kehitysjohtaja, joka vastaa teknologisesta 

kehittämisestä ja myös tästä hankkeesta, mutta joka ei ollut päättämässä tämän 

hankkeen rahoituksesta totesi juuri ennen pilottia pidetyssä haastattelussa, että 

Gammassa haluttiin lähteä kokeilemaan, miten suomenkielinen, luonnolliseen kieleen 

perustuva puhekäyttöliittymä voisi toimia. Hänen aiemman kehityskokemuksensa kautta 

hänen odotuksensa olivat maltilliset ja odotukset täyttyivät POC:n osalta.  

 

Koska johdon haastattelu rajoittui pilottia edeltävään aikaan, ei tämän tutkimuksen 

tulosten valossa selviä, täyttyivätkö johdon luottamusodotukset pilotin jälkeen. 

Kehitystiimissä tuotiin esiin, että heille ei syntynyt niin vahvaa luottamusta palveluun, 

jotta he olisivat suositelleet palvelun lanseerauksen heti pilotin jälkeen tuotantoon. Tämä 

voi kertoa joko siitä että johdon luottamus kehittäjiä kohtaan oli vahva ja he luottivat 

kehittäjien kertomaan. Toisaalta se voi kertoa myös siitä, että johdon luottamuksen 

kokemus itse palveluun ei noussut niin korkeaksi, että sille oltaisiin suunniteltu 

jatkorahoitusta ja kehitystä.  

 

Kehittäjien luottamusodotukset johdon suuntaan täyttyivät hyvin projektin eri vaiheissa 

(vrt. Fulmer & Gelfand, 2012). Kehittäjät toivat toistuvasti esiin sen, miten tämän projektin 

kautta he huomasivat organisaation kulttuurin muuttuneen niin, että he kokivat työssään 

voivansa toteuttaa itseään, organisaation tukiessa heitä, antaen aikaa oppimiselle ja 

kokeiluille (vrt. Dogson 1993, 78; Andrews & Jilke & Van De Walle 2014). Pilotin 

jälkeisessä haastattelussa kehitystiimin vetäjä kertoi, kuinka hän koki luottamuksen 

johdon tasolta kasvavan, kun hän vei uutisia, jossa kertoi, että palvelu ei ole siinä 

kehitysvaiheessa, että se voitaisiin suoraan lanseerata tuotantoon (vrt. Mayer et al 

(1995) haavoittuvaan asemaan asettuminen). Esimies ei saanut ulosmitattua 
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hankkeeseen sijoitettuja varoja, mutta luotti kehitystiimin jäsenten asiantuntemukseen ja 

heidän kertomaansa. Organisaatiotasolla tällaista institutionaalisen tason luottamuksen 

”löydöstä”  voidaan pitää yrityksen strategisena vahvuutena (vrt Ellonen ym.  2008). 

Erityisesti, kun kyseessä on tekoäly, joka on monin tavoin uusi kehityskohde yrityksessä. 

Johdon tulisikin toiminnassaan kiinnittää huomiota institutionaalisen luottamuksen 

vaalimiseen ja luottamuksellisen yrityskulttuurin  edelleen kehittämiseen. 

 

Kehitystiimin sisällä erityisesti arkkitehdin ja projektijohtajan luottamuksen rakentuminen 

oli alkanut jo paljon ennen tätä projektia. Lewickin ja Bunkerin (1996) luottamuksen 

rakentumisen mallin mukaan näkisin heidän olevan keskinäisessä luottamuksessa jo 

samaistumisen tasolla, eli mallin tasolla 3. Myös esivaiheessa voi nähdä aiemman 

toiminnan pohjalta luottamuksen kehän (vrt. Blomqvist 2002) jo syntyneen 

rahoituspäätöstä tehneen Johtajan ja kehitystiimin keskeisten henkilöiden välille. Heille 

oli kertynyt vuorovaikutuksen myötä kokemusta toisistaan ja sijoittaisin heidät Lewickin 

ja Bunkerin (1996) luottamuksen tasolle 2. 

 

Fulmerin ja Gelfandin (2012) tiimitasoisessa luottamuksessa ilmenevä yhteisten 

tavoitteiden eteen toimiminen, nousee vahvasti esiin kaikkien kolmen kehitystiimistä 

haastatellun keskeisen henkilön vastauksista. Kun tiimin merkitys korostuu, ei Fulmerin 

ja Gelfandin (2012) mukaan kyse ole enää yksilöiden luottamuksen tasosta vaan 

ennemmin kollektiivisesti jaetusta luottamuksen tunteesta tiimin yksilöiden kesken. 

Tämä selittää myös kehitystiimissä työskentelevän uuden jäsenen luottamuksen 

kokemusta ja rakentumista kehitysprojektin aikana. Hänen luottamuksensa ei ollut 

ehtinyt vielä rakentua samalla tavalla vuorovaikutuksessa muiden kehittäjien kanssa (vrt. 

Blomqvist 2002; Bunker & Lewick 1996), mutta hänenkin vastauksissaan nousi selkeästi 

esiin luottamus tiimiin.  

 

 

Pilottikäyttäjien luottamus 

 

Pilottikäyttäjien vastauksista ilmeni, että he luottivat yrityksen sisällä erityisesti kehittäjiin 

eli niihin henkilöihin, ketkä palvelua tekevät. Pilottikäyttäjien kehittäjiin kohdistamat 

luottamusodotukset koskivat kyvykkyyttä ja yrityksen arvojen mukaan toimimista. 

Pilottikäyttäjät eivät haastatteluiden perusteella kuitenkaan tunteneet tai pystyneet 
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nimeämään kehittäjiä yksilöinä. Kun pyysin heitä vielä tarkentamaan luottamuksen 

kohdettaan, pilottikäyttäjät tulivat siihen lopputulokseen, että heidän luottamuksensa 

kohteena on kuitenkin organisaatio: sen arvot sekä vahva brändi luotettavana toimijana. 

Koen pilottikäyttäjien esiin nostaman kehittäjiin kohdistuvan luottamuksen, selittyvän 

tässä tutkimuksessa ainakin osin, yhteisellä työnantajalla luottamuksen rakentumisen 

top down -dynamiikan kautta. Pilottikäyttäjät luottavat yrityksen toimintatapoihin ja  

prosesseihin (vrt Ellonen ja kump 2008) ja kokevat, että jakavat samat käytännöt 

kehittäjien kanssa. Lisäksi pilottikäyttäjät korostivat, että yrityksen arvot ja niiden 

mukainen toiminta tulisivat olla kaikkien yrityksessä työskentelevien ohjenuorana, jolloin 

pilottikäyttäjien luottamuksen kokemusta selittää ainakin jollain tasolla jaetun 

arvomaailman kautta myös tunneperäinen luottamus (vrt. Schoorman ym. 2007). 

 

 

Luottamus tekoälyyn 

 

Tutkimukseni lisäsi ymmärrystä siitä, miten eri sidosryhmät; johto, kehittäjät ja 

pilottikäyttäjät arvioivat tekoälyn luottavuutta ja riskejä. Yhteistä kaikille vastaajille oli 

tekoälyn luotettavuuden arvioiminen toiminnallisuuden ja käytettävyyden kautta.  

Pilottikäyttäjien luottamus pohjautuu organisaation totuttuihin toimintatapoihin (vrt. 

Ellonen ja kump. 2008). Puhuttaessa tekoälyn toiminnallisuuteen ja tietoturvaan liittyvistä 

riskeistä, pilottikäyttäjät luottavat kohdeorganisaation pitävän huolen siitä, että nämä 

asiat ovat kunnossa, jos tuote lanseerataan markkinoille.  

 

Tämän tutkimuksen tulokset tukevat luottamuksen rakentumisen top -down 

dynamiikkaa, jossa konteksti vaikuttaa monitasoisesti ja tilannemuuttujat yhdellä 

analyysitasolla vaikuttavat muuttujiin toisella tasolla (vrt. Cappelli & Sherer 1991; 

Mowday & Sutton 1993). Tulosten valossa pilottikäyttäjät luottivat tekoälyyn, koska he 

luottivat organisaatioon. Pilottikäyttäjien vastauksissa korostui selkeästi se, että he 

luottivat tekoälyn toimivan odotetusti erityisesti silloin, jos se lanseerataan tuotantoon, 

koska he luottivat organisaation, Gammaan. Sama dynamiikka toteutuu pilottikäyttäjien 

luottaessa kehitystiimiin. Luottamus organisaatioon vaikutti myös pilottikäyttäjien 

luottamukseen kehittäjiä (= kehitystiimi, ei nimetty henkilö) kohtaan. Samanlainen 

dynamiikka toteutuu tekoälyn kohdalla. Tulosten perusteella kyse voi olla myös 

Bierhoffin ja Vornefeldin (2004) esiin nostamasta luottajan rakentamista subjektiivisista 



85 
 

   
 

uskomuksista, jolloin suhteellisen luottamuksen nähdään muuntuvan luottamukseksi 

järjestelmiä kohtaan. Haastatteluissa nousi esiin viitteitä siitä, että luottamus 

kohdeyritykseen ja sen muihin luotettavaksi koettuihin ja hyvin toimiviin 

mobiilipalveluihin, muuntui luottamukseksi puhekäyttöliittymää kohtaan.  

 

Kehittäjät ja pilottikäyttäjät arvioivat palvelun luotettavuutta eri lähtökohdista, jopa 

ristiriitaisesti. Kehittäjät luottavat vahvasti omaan osaamiseensa, tiimin kyvykkyyteen ja 

prosesseihin, joilla kehittämistä tehdään. Kehittäjien puheissa palvelu oli luotettava 

silloin, kun tekoäly oli oppinut oikein, eikä kriittisissä tapahtumissa ollut 

väärinymmärryksen riskejä eli nk confidence levelit olivat oikealla tasolla. Kehittäjät 

kokivatkin palvelun olevan teknisesti niin luotettava kuin sille asetetut erilaisten 

toiminnallisuuksien käytölle asetetut kielen ymmärtämisen tasot. Käyttäjille korkea 

confidence level näyttäytyy ennemminkin palvelun toimimattomuutena, ”en ymmärtänyt” 

tai että palvelu pyytää toistamaan aiemmin sanotun. Tulosten mukaan tämä luo 

käyttäjille heikomman käyttökokemuksen, heikentää koettua luottamusta palvelua 

kohtaan ja vähentää palvelun käyttöä. Toisaalta sekä kehittäjät, että käyttäjät toivat esiin 

sen, että on parempi, että palvelu ei tee jotain kriittistä (siirrä rahaa), jos se ei ole aivan 

varma siitä tarkoittiko käyttäjä sitä. Tekoälyn oppiminen tästä näkökulmasta, 

toiminnallisuuden varmistamiseksi, on palvelun luotettavuuden kannalta kriittistä.  

 

Keskustelu tekoälyn riskeistä liittyi niin johdon, kehittäjien kuin pilottikäyttäjienkin 

puheissa vahvasti dataan. Datan näkeminen riskinä liittyy pilottikäyttäjien osalta myös 

informaatioasymmetriaan. Datan keräämisestä ja hyödyntämisestä käytiin keskustelua 

eri näkökulmista tämän tutkimuksen pilottikäyttäjien haastatteluissa. Kuitenkaan 

ymmärrys tai tieto siitä, kenelle tai miten hyödynnettäväksi data päätyy, oli 

pilottikäyttäjien osalta vähäistä. Tässäkin yhteydessä pilottikäyttäjät luottivat yritykseen 

ja sen tapaan toimia. Osa käyttäjistä koki, että datan luovuttaminen ”on se hinta”, mikä 

pitää maksaa tekoälyä hyödyntävien palveluiden käytöstä. Haastatteluissa ilmeni, että 

dataan liittyvä luottamus oli haurasta, ja että luottamus säilyy vain niin kauan kuin 

mielikuva yrityksen toiminnasta datan suhteen säilyy luotettavana (vrt case Facebook).  

 

Tulosten perusteella kehitystiimi kokee, että dataan liittyy kriittisiä tekijöitä, joita ei tässä 

projektissa saatu täysin ratkaistua. Totutut toimintamallit eivät täysin ratkaise dataan 

liittyviä riskejä, kun mukaan tulee kolmansia osapuolia. Kehitystiimissä tiedostettiin, että 
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datan luovuttamiseen pilotissa käytetyt ratkaisut eivät välttämättä olisi kestäviä, vaan 

liian kuormittavia lopullisessa tuotannossa. Gammassa todettiin, että kaikkea ei kannata 

alusta lähtien kehittää itse, vaan tekoälypalveluiden kehittämisessä toimintatapana olisi 

rakentaa ne eri toimittajien palveluita yhdistämällä. Tämä voi lisätä palvelun 

luotettavuutta sillä tavalla, että esimerkiksi tekoäly on jo oppineempi. Toisaalta 

palvelussa syntyvä data tulee useimmiten lähettää tälle kolmannelle osapuolelle. 

Gammassa ei vielä tämän projektin osalta löydetty kestäviä tapoja hallita dataa tai 

kontrolloida kolmansien osapuolten toimintaa. Jos puheella ohjattu käyttöliittymä 

lanseerattaisiin asiakkaille, tulisi tähän dataan liittyvään riskiin kiinnittää erityistä 

huomiota luotettavuuden varmistamiseksi ja säilyttämiseksi. 

 

Kehittämisen kannalta toinen dataan liittyvä kriittinen tekijä on datan laatu. Osa teknisistä 

haasteista oltaisiin voitu ratkaista sillä, että opetusdataa olisi ollut enemmän ja se olisi 

ollut laadukasta. Tähän kehitystiimissä oli jo mietittynä ratkaisuja, esimerkiksi 

”kokeneemman” tekoälyn käyttäminen, johon yllä viittasin tai palvelun käyttäjäkunnan 

laajentaminen hallitusti, jolloin nykyinen tekoäly oppisi jatkuvasti lisää. 

 

Tutkimuksen tulosten pohjalta uusien palveluiden edustaja organisaatiosta ulospäin on 

organisaation näkyvä johto. Tämän seurauksena korostuneesti luottamukseen 

perustuvassa pankkiliiketoiminnassa, jossa  brändin ja sen luotettavuuden suojeleminen 

on kriittistä, tulee yrityksen johdosta myös ”tekoälyn edustaja” ja vastuullinen siitä, että 

kehitettävät tekoälypalvelut ovat luotettavia. Informaatioasymmetriasta johtuen johdolla 

ei kuitenkaan välttämättä ole paras osaaminen tai ymmärrys tekoälypalveluiden 

kehittämisestä.  

 

Tekoälyn edustajuuden ja vastuun sen luotettavuudesta ottaa tässä projektissa hyvin 

vahvasti kehitystiimi ja sen keskeiset henkilöt. He kertovat, kuinka he kehittävät 

palvelusta sellaista, mitä itse haluaisivat käyttää. Lisäksi he kokevat, että he ovat hyvin 

leimallisesti ne henkilöt, joihin katseet kohdistuvat, jos palvelu ei ole luotettava tai toimi, 

kuten se on suunniteltu. Eivätkä he halua menettää kasvojaan ja menettää 

organisaatiossa saavuttamaansa, aiempien kokemusten pohjalta rakentunutta 

luottamusta (vrt. Blomqvist 2002). 
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5.1. Johtopäätökset teknologisesta omaksumisesta 

 

Tutkimuksen tulokset tukevat Davisin ym. (1989) TAM-mallia: Käyttöaikomukset = 

asenne käyttöä kohtaan + koettu hyöty. Mallin A-BI suhde ennusti tutkimusaineiston 

pohjalta pilottikäyttäjien käyttöaikomuksia. Teknologisen omaksumisen näkökulmasta 

tekoäly ei tämän tutkimuksen valossa ollut merkityksellinen omaksuttava asia, vaan 

omaksumista käyttäjiltä vaati erityisesti puheohjaus. Tämän tutkimuksen ne 

pilottikäyttäjät, jotka eniten odottivat puheohjausta pankkipalveluihinsa, suhtautuivat 

positiivisemmin palvelun käyttöön, kokivat palvelun helppokäyttöisempänä ja 

hyödyllisempänä itselleen. Heidän asenteensa käyttöä kohtaan oli parempi ja he 

käyttivät palvelua enemmän.  (vrt. Davis ym. 1989; Venkatesh ym. 2002; Alsajjan & 

Dennisin 2006)  

 

Tässä kvalitatiivisella otteella tehdyllä tutkimuksella en kuitenkaan pelkästään ennustaisi 

tulevaa käyttöä edellä esitetyn A-BI -suhteen avulla. Tulokset osoittavat, että myös 

Davisin (1989) U-BI -suhde toteutuu tässä tutkimuksessa. Ne käyttäjät, jotka kokivat 

puheohjauksen tuovan heille helpotusta asioiden hoitoon, kokivat palvelun hyödylliseksi, 

vaikka he nostivat esiin myös kirjautumishaasteen ja palvelun ”ymmärtämättömyyden”. 

Nämä käyttäjät olivat myös luottavaisimpia sen suhteen, että palvelu lanseerattaisiin 

käyttöön. (Vrt. Davis 1989.) Ne käyttäjät, joille ei ollut muodostunut selkeää tarvetta 

(motivaatiota) käyttää puheohjausta pankkipalveluidensa hoitoon, eivät kokeneet 

palvelua niin helppokäyttöisenä tai kokeneet saavansa siitä niin paljon hyötyä. Heidän 

vastauksissaan nousi esiin, että käyttö oli jäänyt vähäiseksi, eikä sitä oltu jatkettu (vrt. 

Lankton ym. 2014).  

 

Lanktonin ym. tutkimuksen tulos siitä, että käyttäjät ovat sitä sitoutuneempia käyttöä 

kohtaan, mitä paremmin käyttökokemus vastaa heidän luottamusodotuksiaan, tuo 

mielenkiintoisen kulman tämän tutkimuksen tulosten tarkasteluun (vrt. Lankton ym. 

2014). Tämän tutkimuksen aineiston pohjalta ne käyttäjät, jotka olivat sitoutuneimpia 

käyttöä kohtaan, toivat kuitenkin esiin myös seikkoja, joissa käyttökokemus ei vastannut 

heidän odotuksiaan. Sitoutuneisuudestaan huolimatta heillä oli edellä esitettyjä Davisin 

(1989) U-BI suhteeseen viittaamiani myös negatiivisia kokemuksia palvelusta. 

Käyttökokemus ja luottamusodotukset eivät näin ollen vastaisi toisiaan. Organisaatiota 

kohtaan tunnettu luottamus näkyy luottamuksena palvelua kohtaan ja vaikka 
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luottamusodotukset eivät käyttökokemuksen osalta täyttyneet, niin käyttäjät uskoivat 

palvelun kehittyvän ja käyttökokemuksen paranevan, jos palvelu tuotaisiin tuotantoon. 

Löydös on yhtenevä Dimitriadisin ja Kyretzisin (2008) tuloksiin, joissa luottamus pankin 

teknologiaa kohtaan rakentuu luottamuksesta yritystä kohtaan, yrityksen maineesta ja 

luottajan taipumuksesta luottaa. (Dimitriadis & Kyretzis 2008, 28-35.) 

 

Suh ja Hn (2002) tutkimuksen tulos on merkityksellinen myös tämän tutkimuksen 

kannalta. Heidän tutkimuksensa osoitti, että luottamuksella on lähes yhtä suuri vaikutus 

asenteeseen käyttöä kohtaan kuin koetulla hyödyllisyydellä. Tämän tutkimuksen tulokset 

eivät ole täysin vertailukelpoiset Suh ja Hn (2002) verkkopankkikontekstissa tehtyyn 

tutkimukseen, sillä tämän tutkimuksen pilotti tehtiin yrityksen sisällä. En kuitenkaan pidä 

täysin merkityksettömänä tämän tutkimuksen tulosta siitä, että käyttäjät luottivat vahvasti 

palvelun tarjoavaan yritykseen. Haastatteluissa pilottikäyttäjät nostivat esiin muita 

suuria, tunnettuja toimijoita, joiden palveluihin he eivät luottaisi samalla tavalla, koska 

eivät luota ko. yritykseen. Yrityksen luotetulla brändillä on varmasti jonkinlainen vaikutus 

käyttäjien luottamuksen kokemukseen yrityksen palveluita kohtaan. Tutkimuksessani 

painoarvo on ehkä edellä mainitusta syystä liian suuri, mutta se tulee huomioida. 

Yrityksen luotettavuuden merkitystä tukee myös Dahlbergin ym. (2002) tutkimus 

mobiilimaksamisen käyttöönotosta, jonka haastatellut vastaajat pitivät nimenomaan 

pankkeja kaikkein turvallisimpina palveluntarjoajina.  

 

Vaikka teknologisen omaksumisen teoriaa on testattu ja hyödynnetty lähinnä 

kvantitatiivisessa tutkimusotteessa, antaa se tässä tutkimuksessa, kuten Dahlbergin ym. 

(2002) tutkimuksessakin arvokasta lisätietoa kohdeyritykselle, kehitettäessä ja tuotaessa 

markkinoille uusia teknisiä palveluita. Teknologisen omaksumisen teorian tuntemus ja 

etenkin käyttöä ennakoivien tekijöiden (Vrt. Alsajjan & Dennis 2006) pohtiminen ja niihin 

valmistautuminen kehitystiimissä ennen pilottilanseerausta olisi voinut tämän 

tutkimuksen tulosten valossa edesauttaa pilotin paremmassa onnistumisessa. 

Verratessani Alsajjan ja Dennisin (2006) tutkimuksen käsitteellisen viitekehyksen (kuvio 

4) käyttöä ennakoivia tekijöitä, tämän tutkimuksen pilottikäyttäjien vastauksiin, nostaisin 

tämän tutkimuksen käyttöä ennakoiviksi tekijöiksi; palvelun sopivuuden, kirjautumisen 

helppouden, informaation saatavuuden ja kanavan (tuki suoraan puhelimessa 

applikaatiossa) ja palvelun laadun (käyttövarmuus, inhimilliset tekijät). Erittelen 

pilottikäyttäjien esiin nostamia seikkoja, joihin vaikuttamalla yritys palvelun tarjoajana 
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olisi voinut vahvistaa käyttäjien luottamusta palvelua kohtaan ja lisätä käyttöä 

seuraavassa luvussa.   

 

 

5.2. Miten yritys voi palveluntarjoajana vaikuttaa koettuun luottamukseen? 

 
Toisena tutkimuskysymyksenä esitin: ”Miten finanssialan yritys voi palvelun tarjoajana 

vaikuttaa koettuun luottamukseen tekoälykkäitä palveluita kohtaan?” Tavoitteenani oli 

selvittää eroavatko nämä luottamukseen liittyvät tekijät muihin pankkipalveluihin 

koettuun luottamukseen? Ja onko eri sidosryhmien välillä eroja kokemuksessa 

luottamuksen rakentumisesta? 

 

Yritys voi vaikuttaa tutkimustulosten pohjalta usealla tavalla palvelua kohtaan koettuun 

luottamukseen. Yrityksen rooli luottamuksen rakentamisessa ja vaalimisessa 

tiedostettiin tutkimuksen kaikissa sidosryhmissä; käyttäjissä, kehittäjissä kuin johdossa. 

Vastausten yhdenmukaisuuteen vaikuttanee se, että kaikki vastaajat työskentelivät 

organisaatiossa. Ensimmäinen luottamukseen vaikuttava tekijä on yrityksen aiemmin 

saavuttama luottamus. Tämän luottamuksen vaaliminen oli arvo, joka tärkeyden nosti 

esille kaikkien vastaajaryhmien edustajat. Mieluummin pidättäydytään palvelun 

lanseerauksesta kuin lanseerattaisiin epäluotettava tai imagohaittaa tuottava palvelu. 

Brändimielikuvan kannalta vastaajat pitivät tärkeämpänä luottamuksen vaalimista, kuin 

edelläkävijyyttä. Tosin pilottikäyttäjien nk. aikaiset omaksujat kokivat voivansa äänestää 

jaloillaan, jos kilpaileva pankki tarjoaisi puhekäyttöliittymää, mutta oma pankki ei. 

 

Kehittäjien vastauksista nousi esiin luottamusta rakentavina tekijöinä mm. avoimuus 

kehitysprojektissa (sis datan käsittely), palvelun helppokäyttöisyys ja yksinkertaisuus, 

korkeat confidence-tasot kriittisissä tapahtumissa ja toimenpidesuunnitelma ei-

toivottujen tapahtumien varalle järjestelmän alasajoa varten. Koska kyse on 

puhekäyttöliittymästä, niin myös puheääni ja ääntäminen (=luonnollinen ei robottimainen 

ääni) koettiin käyttökokemusta ja sitä kautta luottamusta parantaviksi tekijöiksi. Järvinen 

(2014) mukaan eri pankkipalveluita kohtaan koettu luottamus vaihtelee sen mukaan, 

miten helposti ymmärrettävästä palvelusta on kyse. Jos luottamus on matala, tulisi pohtia 

sitä, miten vähentää riskejä monimutkaisemmissa pankkipalveluissa, tarjota 
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yksinkertaisempia ja ymmärrettävämpiä tuotteita, parantaa palveluiden 

asiakasystävällisyyttä ja hakea sopivia toimintamalleja yhteistyössä asiakkaiden kanssa.  

 

Pilottikäyttäjien luottamusodotukset palvelulle vastaavat suurelta osin kehittäjien edellä 

mainitsemia asioita. Jotkin toiveet pilottikäyttäjät veivät kuitenkin pidemmälle kuin mitä 

kehittäjät tarjosivat. Odotukset palvelulle olivat mukavan äänen lisäksi persoonallisempi 

käyttökokemus, niin, että palvelu ”tuntisi” käyttäjän, personoitu tervehdys ja vahvempi 

ohjaus palvelussa. Pilottikäyttäjien vastauksissa korostui toive saada tukea palvelun 

käyttöön itse sovelluksessa. Nyt pilotin tuki oli rakennettu erillisenä Yammer-ryhmässä 

ja sen ei koettu tavoittavan käyttäjiä. Käyttäjät eivät välttämättä osanneet hyödyntää 

puheilmentymää ja vain kysyä; ”mitä voin tehdä?” Kehittäjien vastauksista ilmenee, että 

täysin uudenlaisen käyttöilmentymän haltuunotto ei ole helppoa ja se vaatii totuttelua. 

Sen vuoksi ohjeistusta palvelun käyttöön olisi hyvä lisätä itse sovellukseen, jotta 

saadaan onnistuneita puheohjattuja käyttökokemuksia ja sitä kautta rakennettua 

luottamusta palvelua kohtaan (Vrt. Lankton ja kump 2014). 

 

 

5.3. Teoreettinen kontribuutio 

 

Tekoäly on uusi tekijä luottamuksen tutkimuksen kentällä. Tämän tutkimuksen valossa 

luottamuksen rakentumisessa tekoälyä kohtaan pätee luottamuksen rakentumisen top 

down -dynamiikka. Luottamus organisaatioon näkyy luottamuksena tekoälyä kehittävää 

tiimiä kohtaan ja luottamus organisaatioon näyttäytyy luottamuksena tekoälyyn. Eri 

sidosryhmien odotukset tekoälyn luotettavuudelle ovat osin yhtenevä, mutta ne myös 

eroavat toisistaan ja voivat olla jopa ristiriitaisia. Tekoälypalvelun luotettavuuden 

arvioinnin ristiriitaisuus ilmentää tekoälypalvelun kehittämisen kompleksisuutta. Uudella 

kehittämisen osa-alueella, jossa myös tekoäly on vasta oppimassa, kehittämisen 

näkökulmasta luottamus saavuttaa riittävän tason riskisten käskyjen korkeiden 

confidence levelien kautta. Käyttäjän näkökulmasta nämä korkeat confidence levelit 

näyttäytyvät  palvelun toimimattomuutena ja voivat heikentää palvelun luotettavuutta.  

 

Data, jonka ympärille tekoäly riskit tämän tutkimuksen tulosten perusteella nivoutuivat, 

on myös tekoälyn myötä uusi luottamuksen tekijä. Data on se väline, jonka avulla tekoäly 
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toimii. Tekoälyn opetusdatan laatu, sen oppiminen datan avulla ja datan siirtäminen 

kolmansille osapuolille ovat kriittisiä tekijöitä arvioitaessa tekoälyn luotettavuutta. Eri 

sidosryhmien näkökulmista hieman eri tavoin, luottamus dataan ja edellä esitettyihin 

seikkoihin, vaikuttaa luottamuksen kokemukseen tekoälypalvelua kohtaan.  

 

Teknologisen omaksumisen ja luottamuksen tutkimuksen saralla tutkimuksen tulokset 

toivat esiin uudenlaisen, inhimillisen odotuksen, tekoälyä hyödyntävälle 

puhekäyttöliittymälle. Erilaiset tekoälyn inhimillisyyttä ilmentävät seikat; miellyttävä 

puheääni, käyttäjän tunnistaminen ja personoitu käyttökokemus, olivat tekijöitä, joita 

käyttäjät odottivat palvelulta. Nämä tekijät sijoittaisin Alsajjanin ja Dennisin (2006) TAM-

mallin tekoälyä hyödyntävän puhekäyttöliittymän palvelun laatuun vaikuttaviin tekijöihin, 

jotka lisäävät luottamusta. 
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6. YHTEENVETO  

 

Tutkimukseni tulosten perusteella tekoälyn ollessa tuttu kehittäjille, ei tekoälysovelluksen 

kehittäminen eroa merkittävästi muusta kehittämisestä. Toki siihen liittyy erilaista 

tekemistä, mutta tekoälypalvelun kehittämisessä voidaan hyödyntää totuttuja 

toimintatapoja ja kehitysprosesseja. Luottamuksen rakentuminen kehitystiimin sisällä 

vastaa aiempaa tutkimusta luottamuksen rakentumisesta organisaatiossa. Esivaiheessa 

johdon ja kehittäjien välinen informaatioasymmetria näkyi selkeästi. Toisaalta 

haastateltaessa kehitysjohtajaa hän vaikutti olevan hyvin perehtynyt tekoälyyn ja sen 

kehittämiseen. Johdon luottamus rakentui kehittäjien kompetenssin ja aiempien hyvien 

kokemusten pohjalle. Luottamukseen pohjaavalle finanssitoimialalle ja 

kohdeorganisaatiolle tutkimus tarjoaa tietoa siitä, miten tärkeässä roolissa oppiminen, 

niin kehitystä tekevien kuin tekoälynkin osalta on. Luottamuksellinen 

organisaatiokulttuuri, joka tutkimuksessa ilmeni, oli merkityksellinen kehittäjien 

luottamuksen kokemukselle. Luottamus siihen, että asioita saa kokeilla, yrittää ja erehtyä 

sekä samalla oppia oli merkityksellistä tässä projektissa. 

 

Kriittiseksi tekijäksi tekoälypalvelun kehittämisessä ja sitä kohtaan koetussa 

luottamuksessa koettiin data. Organisatorisesta näkökulmasta täytyy ratkaista, miten 

datan kerääminen toteutetaan ja miten varmistetaan riittävä määrä laadukasta dataa 

tekoälypalveluiden tarpeisiin. Tekoälypalveluiden luonteesta johtuen, kun ne kootaan 

useiden toimittajien palveluita yhdistelemällä, organisaation haasteeksi nousee 

kolmansien osapuolten hallinta datan näkökulmasta. Myös käyttäjät odottavat sitä, että 

luotettava organisaatio pitää huolen käyttäjistä kerättävän datan hallinnasta. Tämän 

tutkimuksen perusteella tällä osa-alueella on vielä haasteita, että löydetään toimiva, 

kustannustehokas ratkaisu datan hallintaan. 

 

Läpinäkyvän ja tehokkaan datan hallintaprosessin lisäksi organisaatioita haastaa tämän 

tutkimuksen osalta tekoälypalveluiden ja erityisesti puheohjauksen osalta teknologinen 

omaksuminen. Miten saada käyttäjät kokeilemaan ja käyttämään puheohjausta, jota ei 

olla aiemmin totuttu käyttämään. Tutkimuksen tulosten pohjalta teknologisen 

omaksumisen näkökulmasta hyötynäkökulma nousi korostuneesti esiin pilotissa. 

Puheohjattavan palvelun tulisi tarjota selkeitä hyötyjä vastaavaan tavalliseen 

mobiiliapplikaatioon verrattuna. Toinen merkityksellinen tekijä hyötynäkökulmasta on 
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palvelun käytettävyys. Palvelun käyttökokemuksen tulisi olla ehyt ensimmäisestä 

kirjautumisesta loppuun asti kaikilla palvelun osa-alueilla hyödyntävätpä ne tekoälyä tai 

eivät. Käyttöä ennekoivaksi tekijäksi, muiden palvelun laatuun vaikuttavien tekijöiden 

rinnalle, nostan tämän tutkimuksen tulosten pohjalta odotuksen tekoälyn 

inhimillisyydestä, mikä ilmenee miellyttävänä puheäänenä, personointina jne.  

 

Seuraavaksi arvioin tekemääni tutkimusta eri näkökulmista. Ensin arvioin laadullisen 

tutkimukseni luotettavuuden hyödyntäen Tracyn (2010) kahdeksan kohtaista listaa. 

Tämän jälkeen arvioin tutkimusprosessiani kriittisesti ja lopuksi pohdin omaa oppimistani 

prosessin aikana. 

 

 

6.1. Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

 

Laadullista tutkimusta arvioidaan sen luotettavuuden kautta. Luotettavuuden 

arvioinnissa on käytetty erilaisia näkökulmia. Arvioin tämän tutkimuksen luotettavuutta 

Tracyn (2010) kahdeksan tekijän avulla: 1) Tutkittavan aiheen merkityksellisyys, 2) 

Laaja-alaisuus niin teorian, aineiston kuin analyysinkin osalta, 3) Vilpittömyys, joka pitää 

sisällään tutkijan itsereflektion ja tutkimuksen metodologisen läpinäkyvyyden, 4) 

Uskottavuus, joka näkyy konkreettisissa aineistoesimerkeissä moniäänisyytenä ja 

triangulaationa, 5) Resonanssi, mikä ilmenee raportin esteettisenä ulkoasuna, mutta 

näyttäytyy myös raportin puhuttelevuutena erilaisissa yleisöissä, 6) Tutkimuksen 

kontribuutio, niin teoreettisella, käytännöllisellä, moraalisella, metodologisella kuin 

heuristisella tasolla, 7) Eettisyys, niin tutkimusprosessin, henkilöiden kuin 

tutkimusalueen näkökulmasta ja 8) Johdonmukaisuus, eli tutkimus käsittelee sitä, mitä 

sen oli tarkoituskin, tutkimusmenetelmät ovat koherentteja ja tutkimuksessa yhdistyvät 

aiempi teoria, tutkimuksen tulokset ja niiden pohjalta tehty analyysi. (Tracy, 2010, 839-

848.)  

 

Olen pyrkinyt arvioimaan ja perustelemaan tekemiäni valintoja tutkijana 

tutkimusprosessin edetessä. Tutkimuksen aihealueen valinta luottamuksen ja tekoälyn 

kentältä oli minulle selvä jo varhaisessa vaiheessa ennen tutkimuksen aloittamista. 

Tekoälyn ajankohtaisuus organisaatioissa ja luottamustutkimuksen vähäisyys 
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tekoälykontekstissa ilmentävät tutkimuksellista aukkoa ja tekevät tutkittavasta aiheesta 

merkityksellisen. (vrt. Tracy 2010.)  

 

Pro Gradu tutkielman aineistoksi tekemäni 15kpl teemahaastatteluita on melko laaja 

empiria. Haasteen tutkimuksen laaja-alaisuudelle loi teoriavalinnat ja erityisesti rajaukset 

teorian osalta. Lopulta päädyin luvussa 2.4. esitettyyn teoreettiseen viitekehykseen. 

Rajasin tietoisesti pois laajemman tarkastelun digitaalisesta transformaatiosta, enkä 

syventynyt luottamuksen rakentumisen tutkimuksen eri mallien esittelyyn kovin 

syvällisesti. Koen, että esittelemäni luottamuksen ja teknologisen omaksumisen teoriat 

antavat kuitenkin riittävän kattavan teoriapohjan tämän laajuiselle työlle. Laajasta 

haastatteluaineistosta johtuen myös aineiston analysointi vei paljon aikaa ja vaati 

rajauksia. Koen, että käyttämäni Gioia-menetelmä sopi analyysimenetelmäksi 

erinomaisesti. Valitsemiani tutkimus- ja analyysimenetelmiä ja niiden valintakriteereitä 

esittelen tarkemmin luvussa 3. Pystyin arvioimaan tutkimukseni luotettavuutta jollain 

tasolla jo tutkimuksen tekemisen aikana. Tutkimukseni teemahaastatteluiden runkona 

käytettyä kysymyspohjaa hyödynnettiin toisessa tekoälyn luotettavuutta kartoittavassa 

tutkimuksessa LUT:ssa. Molempien tutkimusten haastatteluaineistoa oli tarkoitus 

hyödyntää ohjaavan professorimme omassa tutkimuksessa. Näin ainakin 

tutkimusaineistoni kontribuutiota voidaan pitää hyvällä tasolla.  

 (vrt. Tracy 2010.) 

 

Tutkimuksen luotettavuutta arvioidessa etenkin laadullisessa tutkimuksessa, myös 

tutkijan omaa roolia on syytä tarkastella. Usein puhutaan tutkijan uskottavuudesta, 

Tracyn (2010) luokittelussa vilpittömyydestä. Kyse on siitä, miten tutkijan oma persoona, 

subjektiivisuus tai objektiivisuus itse tutkimusta tai sen löydöksiä kohtaan mahdollisesti 

vaikuttaa tutkimuksen tuloksiin. Omaan rooliini tutkijana on varmasti vaikuttanut pitkä 

kokemukseni finanssialalla. Uskon, että sillä oli myös suuri merkitys tutkimuksen aiheen 

valinnassa. Tutkittava alue oli minulle kuitenkin entuudestaan vieras,  tekoäly- ja 

ohjelmistokehitys finanssialalla ovat kaukana siitä tekemisestä, jonka parissa 

työskentelen. Tiedostan, etten pysty täysin objektiivisesti tarkastelemaan kohdeyritystä. 

Myöskään haastattelutilanteet eivät varmasti olleet täysin autenttisia, koska meillä oli 

haastateltujen kanssa sama työnantaja. 
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Pyrin minimoimaan oman roolini vaikutuksen metodologisilla valinnoilla. 

Teemahaastatteluita tehdessäni pidättäydyin haastattelutilanteissa ennalta 

määritellyissä teemoissa ja etukäteen mietityissä kysymyksissä. Näin toimimalla pyrin 

olemaan mahdollisimman objektiivinen ja minimoimaan omien ennakkoajatusteni tai 

asenteideni vaikutuksen. Eettisyyden näkökulmasta pyrin haastattelutilanteissa tutkijana 

luomaan mahdollisimman luottamuksellisen ilmapiirin esimerkiksi kertomalla, että 

vastaukset anonymisoidaan, eikä vastauksista suoraan pysty päättelemään kenestä 

vastaajasta on kyse. Kehittäjät tosin toivat haastatteluissa esiin, että voisivat vastata 

kysymyksiin myös omilla nimillään. Raporttia kirjoittaessani pidättäydyin kuitenkin 

eettisessä valinnassani, että häivytän haastateltujen persoonat. 

 

Uskottavuuden näkökulmasta pyrin varmistamaan tutkimuksen aineiston luotettavuutta 

sillä, etten ennalta tarkasti määritellyt ketä haastattelen. Tutkimussuunnitelmani mukaan 

halusin saada tutkimukseen haastateltaviksi vastaajia niin johdosta, kehitystiimistä kuin 

pilottikäyttäjistäkin. Yrityksen tekoälyä edustavien henkilöiden kanssa pidetyssä 

aloituspalaverissa, jossa vasta pohdittiin kehitysprojektia, jota voisin tutkia, kysyin, että 

kenestä minun tulisi aloittaa haastattelut tutkimustani varten. Jatkoin saman kysymyksen 

esittämistä läpi ensimmäisen haastattelukierroksen. Tätä ”lumipallo” -ilmiötä hyväksi 

käyttäen pyrin varmistamaan, että sain vastauksia mahdollisimman laajasti. Laadullisen 

tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan myös sillä, miten hyvin se kuvaa tutkittavan ilmiön 

todellista tilaa. Myös se, että haastattelin lähes kaikki haastateltavat kahteen kertaan ja 

tein yhteensä 15 haastattelua, antaa tämän tyyliselle laadulliselle tutkimukselle laajan 

aineistopohjan tutkittavan ilmiön tarkasteluun. Tutkimuksen uskottavuutta arvioitaessa 

tutkimuksen tulosluvun suorat lainaukset eri vastaajien ajatuksista, nostavat esiin 

vastaajien oman äänen ja vastaajien moniäänisyyden. 

 

Resonanssin ja kontribuution näkökulmista omaa tutkimusta on melko haastavaa 

arvioida. Uskon edelleen, että tekoäly ja kehittäminen sen ympärillä on yrityksissä 

vahvasti esillä. Pystyin tällä tutkimuksella tuomaan näkyväksi luottamuksen ja tekoälyn 

suhteeseen liittyviä tekijöitä ja viemään siltä osin keskustelua eteenpäin. Näen, että 

raportti kiinnostaisi kohdeorganisaation lisäksi muitakin organisaatioita, joissa 

parhaillaan kehitetään tekoälyä hyödyntäviä sovelluksia. Tutkimukseni tuo lisätietoa 

lähinnä teoreettiselle alueelle vahvistaen joidenkin tutkimusten tulosta myös tekoälyn 

kontekstissa. 
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Johdonmukaisuuden näkökulmasta olen tässä tutkimuksessa tutkinut juuri sitä 

ongelmaa, jonka tutkimukselleni asetin. Sain tutkimusaineistoni pohjalta vastauksia 

tutkimuskysymyksiini. Tutkimuksen luotettavuutta johdonmukaisuuden näkökulmasta 

arvioidessa voi hyödyntää myös tätä tutkimuksesta kirjoitettua raporttia. Tämän raportin 

avulla pyrin antamaan mahdollisimman yksityiskohtaisen kuvan tutkimukseni vaiheista. 

Olen pyrkinyt tässä raportissa etenemään loogisesti,  esittämään asiat selkeästi ja 

ymmärrettävästi ja kirjoittamaan sen niin, että lukemalla pääkohdat, pääsee sisälle 

siihen, mitä tutkimuksessani tehtiin. Toisaalta olen pyrkinyt kirjoittamaan raportin niin, 

että asiaan aiemmin tutustumatonkin pystyisi ymmärtämään mistä tässä tutkimuksessa 

oli kyse. 

 

 

6.2. Oma oppiminen ja tutkimuskritiikki 

 

Pro Gradu tutkielman tekeminen on erinomainen oppimiskokemus. Itsenäisesti läpiviety, 

ehyt tutkimusprojekti antaa mahdollisuuden syventyä tieteellisen tutkimuksen 

tekemiseen ja samalla hyödyntää aiempaa osaamista ja kokemusta. En kuitenkaan ole 

aiemmin tehnyt näin laajaa tutkimusta tai kirjoittanut näin pitkää kirjallista työtä. Yksi 

merkittävä oppi olikin näin laajan kokonaisuuden hallinta. Koska tutkimuksen tekemiseen 

ei ollut tässä laajuudessa rutiinia, tuli vain luottaa aiempiin hyviksi todettuihin 

menetelmiin. Tästä esimerkkeinä teemahaastattelut tiedonkeruussa ja aineiston analyysi 

Gioia-menetelmää hyödyntäen.  

 

Tutkimuksen tekemisen menetelmällisen opin lisäksi syvensin tämän tutkielman myötä 

osaamistani luottamuksen tutkimuksesta. Luottamuksen ollessa niin monitasoinen ilmiö, 

tuli tutkimuksen aikana hetkiä, jolloin tuntui, että vaikka oppi koko ajan uutta, tiesi silti 

aina vain vähemmän. Ilmiön laajuuden tajutessaan sitä ymmärsi paremmin, mitä ei vielä 

osaa. Täysin uusi oppi minulle oli syventyminen teknologisen omaksumisen 

tutkimukseen. Se oli äärimmäisen mielenkiintoista ja antoisaa. Tutkimuksen jälkeen 

tuntuu kuitenkin siltä, että sekä luottamuksen tutkimuksen kuin teknologisen 

omaksumisen tutkimuksen saralla olen päässyt vasta alkuun ja haluaisi ymmärtää ja 

oppia lisää. 
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Jos lähtisin tällä osaamisella tekemään tutkimusta uudestaan, niin valitsisin edelleen 

nämä kaksi näkökulmaa; luottamuksen rakentumisen, odotukset ja kohteet sekä 

teknologisen omaksumisen tutkimukseni kohteiksi. Ajallisesti pyrkisin pitämään 

tutkimusprosessin tiiviimpänä. Käyttäisin vielä enemmän aikaa haastatteluteemojen ja 

kysymysten laatimiseen ja aineiston lukemiseen sekä analysointiin. Näin koen, että en 

joutuisi niin usein palaamaan alkuperäiseen haastatteluaineistoon, kuten nyt tein. Jos 

toistaisin tutkimuksen, niin haluaisin saada tutkittavaksi caseksi sellaisen palvelun, joka 

lanseerataan tuotantoon asiakkaille. Pohdinnoistani jatkotutkimusmahdollisuuksiksi 

lisää seuraavassa luvussa. 

 

 

6.3. Jatkotutkimusmahdolllisuudet 

 

Tutkimuksen tekeminen uudella, vielä vähän tutkitulla alueella saa aikaan sen, että 

tutkimusta tehdessään ymmärtää, miten paljon eri asioita ja näkökulmia voisi valittujen 

lisäksi tutkia.  

 

Tätä tutkimusta tehtiin osana LUT Yliopiston tutkimushanketta. Tämän tutkimuksen 

ensimmäisen haastattelukierroksen aineiston pohjalta kirjoitettiin tämän tutkielman 

lisäksi luottamusta käsittelevään kirjaan kirjaluku, jossa toimin kolmantena kirjoittajana.  

Ensimmäisen haastatteluaineiston pohjalta kirjoitetaan parhaillaan myös 

konferenssipaperia, jossa en ole mukana kirjoittamassa, mutta jonka tämän tutkimuksen 

aineisto mahdollisti.  

 

Tämän tutkimuksen ja sen aineiston hyödyntämisen jälkeen tässä tutkimuksessa ja 

edellä esitetyissä julkaisuissa näen tekoälyn ja luottamuksen tutkimisen saralla useita 

jatkotutkimusmahdollisuuksia. Ensimmäisenä haluaisin saada tutkia luottamuksen 

rakentumista ja kohteita sekä teknologista omaksumista eli tätä samaa 

tutkimusasetelmaa oikeilla käyttäjillä. Tutkia, miten asiakkaat ottavat käyttöönsä 

puheohjatun käyttöliittymän, mihin he luottavat käyttäessään palvelua ja mikä saa heidät 

jatkamaan palvelun käyttöä. Myös vertaileva tutkimus erilaisista tekoälyä hyödyntävistä 

palveluista, VUI / chatbotti, ja luottamuksen rakentumisesta niitä kohtaan, sekä niiden 

teknologisesta omaksumisesta olisi antoisaa. 
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Johdon ja kehittäjien välisen luottamuksen tutkiminen informaatioasymmetrian 

näkökulmasta olisi myös mielenkiintoista ja toisi lisää ymmärrystä siitä, miten luottamus 

rakentuu organisaatioissa, kun kyseessä on uusi teknologinen alue. Data, joka tämän 

tutkimuksen tulosten valossa oli kriittinen luottamukseen vaikuttava tekijä, tarjoaa myös 

useita jatkotutkimusmahdollisuuksia. Miten luottamusta voitaisiin vahvistaa 

organisaatioiden välillä, jotta dataan liittyviä riskejä voitaisiin hallita paremmin?  
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