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Tässä tutkielmassa tarkastellaan palvelurobotti Pepperiä palveluna arvon yh-
teisluonnin näkökulmasta. Robotiikan yleistymisen myötä palveluita toteutta-
vat palvelurobotit ovat tulossa yhä näkyvämmin mukaan ihmisten jokapäiväi-
seen elämään. Robottien yleistyessä lisääntyy tarve ihmisen ja robotin välisen 
vuorovaikutuksen tutkimiselle, ja palvelutieteen puolelta arvon yhteisluonnin 
konsepti tarjoaa tähän oivan näkökulman. Tämän tutkielman tavoitteena on 
tarkastella robotin ja ihmisen välistä vuorovaikutusta palvelurobotin käyttäjän 
kokemusten pohjalta, jotta voidaan ymmärtää, miten ja millaista arvoa palve-
lussa luodaan. Tutkielma koostuu teoriaosuudesta ja empiirisestä tutkimukses-
ta. Teoriaosuudessa luodaan kirjallisuuskatsauksen avulla tutkimukselle tarvit-
tava teoriapohja, niin robotiikan, kuin arvonluonninkin osalta, esittelemällä tär-
keimmät käsitteet, konseptit ja CIS -viitekehys. Empiirinen tutkimus toteutettiin 
laadullisella puolistrukturoidulla teemahaastattelulla (n=50) palvelurobotti 
Pepperin käyttäjille. Tutkimuksen tuloksista selvisi, että Pepperin avulla kye-
tään yhteisluomaan hyvin, sekä utilitaarista, että hedonista arvoa. Tämän lisäksi 
löydettiin, että arvon yhteisluonnin teemoista kokemus palveluprosessista, asi-
akkaan tavoitteet ja tulemat, sekä käytön sosiaalinen luonne, toimivat arvon 
yhteisluonnin tärkeimpinä ajureina, sekä avattiin seikkoja, mitkä näiden teemo-
jen arvonluonnin mahdollistavat. 
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ABSTRACT 
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Supervisor: Tuunanen, Tuure 
 
This thesis examines service robot Pepper as a service, in value co-creation 
point of view.  As robots are coming more and more common, service robots 
are becoming more apparent part of our everyday life. This creates increasing 
need of observation on interaction between human and robot, and service sci-
ence with value co-creation, offers great tool to study this. The main goal of this 
thesis is to observe interaction between human and robot, by focusing on users 
experience to understand what value service creates, and how it creates it. The 
thesis contains theory section and empirical study. In theory section literature 
review is utilized to create needed theory base for both robotics, and value crea-
tion, and to offer CIS -framework and main concepts for both subjects. The em-
pirical study uses qualitative methods and is carried out with semi-structured 
interview (n=50) to users of service robot Pepper. The results of the study show 
that Pepper is able to create both, utilitarian, and hedonic values to customer. 
Also, study found that service process experience, goals and outcomes, and so-
cial nature of use, are the main drivers of value co-creation. Study also offers 
the main reasons behind these themes.  
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1 JOHDANTO 

Viimeisten vuosikymmenten teknologisen kehityksen myötä robottien tuotan-
to- ja ylläpitokustannukset ovat olleet laskussa, joka mahdollistaa robotiikan 
hyödyntämisen yhä lisääntyvästi eri käyttötarkoituksiin. Robottien yleistymi-
sen myötä, niitä käytetään myös yhä enemmän palveluiden toteuttamisessa, 
jonka myötä niistä tulee yhä suurempi osa meidän jokapäiväistä elämäämme 
(Broadbent, 2017). Palveluita toteuttavien palvelurobottien yleistyessä, ne tule-
vat myös toimimaan yhä enemmän vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa 
(Homburg & Merkle, 2019). Tämän ilmiön yleistymisen pohjalta nousee myös 
tarve tutkimustiedolle, jonka seuraamuksena ihmisen ja robotin välisestä vuo-
rovaikutuksesta onkin syntynyt robotiikan tutkimuskentälle uusi trendi (Garcia, 
Jimenez, Santos & Armada, 2007). Ihmisen ja robotin välisen vuorovaikutuksen 
tutkimuksessa on noussut esiin useita eri suuntauksia ja teemoja, ja näiden tee-
mojen pohjalta palvelurobottien osalta on päädytty tutkimaan esimerkiksi vuo-
rovaikutuksen tasoja, autonomiaa, sekä ulkonäköä ja muita vuorovaikutusta 
tukevia ominaisuuksia (Dautenhahn, 2007; Fong, Nourbakhsh & Dautenhahn, 
2003; Goodrich & Schultz, 2008). Tutkimuskenttänä ihmisen ja robotin välinen 
vuorovaikutus on kuitenkin osoittautunut laaja-alaiseksi ja monimuotoiseksi, 
jossa yhdistyvät teknisemmät insinööritieteet ja ihmisläheisempi psykologia 
(Broadbent, 2017). Tästä syystä ihmisen ja robotin väliseen vuorovaikutukseen 
liittyvää tutkimusta tarvitaan paljon lisää, että kyetään ymmärtämään ilmiötä 
paremmin, ja tältä pohjalta kehittämään, sekä suunnittelemaan parempia palve-
lurobotteja helpottamaan ihmisten jokapäiväistä elämää (Broadbent, 2017). 

Kun pyritään selvittämään millainen on hyvä palvelurobotti, on luonnolli-
sesti tärkeä tarkastella robottia palveluna. Palveluita tutkivassa tieteessä on 
viimeisten vuosikymmenten yleistynyt hallitsevaksi ajattelutavaksi palveluläh-
töinen ajattelu (Vargo & Lusch, 2004). Palvelulähtöisen ajattelun keskiössä on 
luonnollisesti palvelu, joka luo vaihdannalle pohjan ja mahdollistaa arvonluon-
nin sen eri osapuolille (Edvarsson, Gustafsson & Roos, 2005). Palveluiden teh-
tävänä nähdään siis tuottaa arvoa sen eri osapuolille, ja ilmiönä tätä kutsutaan 
arvon yhteisluonniksi, joka tarjoaa uuden näkökulman arvon muodostumisen 
tarkasteluun (Grönroos, 2008; Vargo & Lusch, 2004). Arvon yhteisluontia tar-
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kastellessa huomio kiinnittyy sen eri osapuolien väliseen interaktioon, jonka 
avulla palvelun eri osapuolet tuottavat arvoa toisilleen (Echeverri & Skålen, 
2011). Palvelun tuottama arvo on aina yksilöllisesti koettua, joten arvon yhteis-
luonnissa on tärkeää tarkastella yksilön kokemusta (Grönroos, 2011). Arvon 
yhteisluonti tarjoaa konseptin, jonka avulla päästään näkemään miten palvelu 
tuottaa arvoa, joten se nähdään keskeisenä tekijänä onnistuneessa palveluiden 
kehittämisessä (Vargo & Lusch, 2016). Tältä pohjalta nähdään, että parempien 
palvelurobottien kehittämisen, sekä ihmisen ja robotin välisen vuorovaikutuk-
sen kannalta on siis tärkeä tarkastella, miten arvon yhteisluonti tapahtuu robo-
tin toteuttamassa palvelussa. 

Tässä tutkielmassa arvon yhteisluontia tarkastellaan Tuunanen, Myers ja 
Cassab (2010) kehittämän viitekehyksen arvon yhteisluonnin tarkasteluun ku-
luttajille suunnatuissa tietojärjestelmissä (CIS -viitekehys) pohjalta. CIS -
viitekehyksen taustalla on tarve tarkastella, miten yhä lisääntyvästi yritysten 
sijaan kuluttajille kehitetyt tietojärjestelmät kykenevät tuottamaan arvoa (Tuu-
nanen ym., 2010). Kuluttajille suunnatuissa tietojärjestelmissä saadaan infor-
maatioteknologian avulla mahdollistettua arvon yhteisluonti, yhdistämällä jär-
jestelmän arvolupaukset ja asiakkaan arvon ajurit (Tuunanen ym., 2010). CIS -
viitekehystä on hyödynnetty arvon yhteisluontia tarkastelevissa tutkimuksissa 
tutkimalla esimerkiksi geokätköilyä, tapahtuman järjestely ja organisointi -
järjestelmää, ja kyberfyysistä kaivosjärjestelmää (Hänninen, 2014; Kaaronen, 
2014; Vartiainen & Tuunanen, 2013). Näiden tutkimusten tuloksia tarkastellessa 
on todettu, että viitekehys tuo esiin arvon yhteisluonnin kannalta tärkeimpiä 
teemoja, sekä ilmaisee, miten järjestelmän avulla luotu arvo jakautuu hedoni-
seen ja utilitaariseen arvoon. Näiden tutkimusten pohjalta on havaittu, että ar-
vonluonti on aina palvelujärjestelmäkohtaista, ja ajurit sen taustalla voivat poi-
keta selvästi toisistaan (Tuunanen, Lintula & Auvinen, 2019). CIS -
viitekehyksen pohjalta toteutetut tutkimukset siis tuottavat vertailtavaa tietoa 
juuri kyseisen palvelujärjestelmän luonteesta (Tuunanen ym., 2019). 

1.1 Tutkielman tavoitteet 

Tämän tutkielman tavoitteena on tutkia arvon yhteisluontia palvelurobotin ta-
pauksessa. Tämä tieto vastaa Tuunanen ym. (2019) kutsuun tutkia arvon yhteis-
luontia eri palvelujärjestelmien osalta, jota kautta ymmärretään paremmin ar-
vonluontia ilmiönä. Tutkimuksen toteuttamiseen on valittu linssiksi CIS -
viitekehys, jonka avulla arvonluontia tässä palvelujärjestelmä voidaan hel-
pommin peilata muihin samaan viitekehykseen pohjaaviin tutkimuksiin. Lisäk-
si tutkimuksella pyritään tuottamaan ihmisen välisen vuorovaikutuksen tutki-
mukselle tietoa siitä, miten sen aiemmat teoriat tulevat ilmi arvon yhteisluonnin 
taustalla, ja tämän ohella tarjoamaan käytännön tietoa robottien kehittämiseen, 
sekä suunnitteluun. Näiden tavoitteiden myötä tutkimusongelmaksi tälle tut-
kielmalle muodostuu selvittää, miten arvon yhteisluontia palvelurobotin toteut-
tamassa palvelussa tapahtuu. Tätä tutkimusongelmaa rajataan empiirisen tut-
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kimuksen tutkimusasetelman avulla koskemaan tiettyä yksittäistä palvelujärjes-
telmää, joka tässä tapauksessa on Jyväskylän yliopiston Pepper -robotti. Myös 
hyödynnettävä viitekehys rajaa arvon yhteisluonnin teemat sen sisältämiin 
konsepteihin. Tutkimuksen tavoitteista muodostetun tutkimusongelman ja sen 
rajaamisen myötä, tutkielman tutkimuskysymykseksi on muodostettu seuraava: 
 

“Miten palvelurobotti Pepperin käyttäjät kokevat arvonluonnin?” 
 
Tähän tutkimuskysymykseen tutkielmassa pyritään saamaan vastauksia muo-
dostamalla aluksi robotiikan ja arvonluonnin kirjallisuudesta teoriapohja kirjal-
lisuuskatsauksen muodossa. Tämän jälkeen toteutetaan empiirinen tutkimus 
laadullisen haastattelututkimuksen muodossa (n=50), jonka jälkeen tutkimustu-
lokset analysoidaan, sekä pohditaan niiden pohjalta vastauksia tutkimuskysy-
mykseen peilaten niitä teoriapohjaan. 

1.2 Tutkielman rakenne 

Tutkielman rakenne koostuu viidestä pääluvusta, sekä johdannosta ja yhteen-
vedosta. Tässä ensimmäisessä johdantoluvussa on johdateltu lukija aiheen pa-
riin taustojen ja tutkielman tavoitteen muodossa. Tätä seuraavat kaksi ensim-
mäistä päälukua muodostavat tutkielman teoriaosuuden. Näissä teorialuvuissa 
esitellään kirjallisuuskatsaus robotiikan ja arvonluonnin osalta tutkielman kan-
nalta tärkeimpiin käsitteisiin, teorioihin ja konsepteihin. Teoriaosuuden jälkeen 
tutkielman neljännessä esitellään luvussa empiirinen tutkimus, jossa kerrotaan 
lukijalle, miten tutkimus on toteutettu, ja miten sen tuottama data on analysoitu. 
Empiirisen tutkimuksen esittelyn jälkeen viidennessä luvussa esitellään sen 
analyysin pohjalta nousseet tulokset, olennaisinta tietoa havainnollistavassa 
muodossa. Tulosten esittelyn jälkeen kuudennessa luvussa pohditaan esiin 
nousseita tuloksia peilaten niitä kirjallisuuskatsauksen muodostamaan teo-
riapohjaan, ja päädytään johtopäätöksinä tarjoamaan vastaus tutkimuskysy-
mykseen, sekä sen implikaatiot tieteelle, sekä käytännölle. Viimeisessä luvussa 
tutkielma vedetään tiivistetysti yhteen esitellen tämän lisäksi tutkimuksen 
mahdolliset rajoitteet ja jatkotutkimusaiheet. 
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2 ROBOTIIKKA 

Kuten tulemme huomaamaan, robotiikka itsessään on monimuotoinen ja laaja 
käsite, joka kattaa sisällöltään useita eri tieteen aloja, näkökulmia, sekä määri-
telmiä. Tässä luvussa käydään läpi se, miten robotiikka, ja sen tiedekenttä kehit-
tyi alkeellisista ideoista, kohti ihmisen ja robotin välisen vuorovaikutuksen tut-
kimusta. Luvussa esitellään myös, millaisia käsitteitä robotiikkaan liittyy, ja 
kuinka robotit voidaan luokitella näihin käsitteisiin pohjautuen. Käsitteistä pu-
reudutaan syvällisemmin tutkielman pääaiheeseen, eli palvelurobotiikkaan, 
esitellen sen alakäsite sosiaaliset robotit. Lopuksi tuodaan esiin, mitä kirjalli-
suus kertoo ihmisen ja robotin välisestä vuorovaikutuksesta. 

2.1 Robotiikan kehitys 

Robottien ja robotiikan kehitys on tapahtunut pääasiassa viimeisen vuosisadan 
aikana, mutta kehityksen juuret löytyvät pitkältä menneisyydestä, sillä robotit 
ovat olleet osana ihmisten elämää jo pitkän aikaa. Robotit ovat toimineet osana 
uskontoa, mytologiaa, filosofiaa, sekä muuta fiktiivistä kuvittelua (Goodrich & 
Schultz, 2008). Robottien kehityksen voidaankin nähdä alkaneen jo ennen ajan-
laskun alkua, kun antiikin kreikkalaiset pyrkivät kehittämään “robotteja” rajoi-
tettuihin, toistaviin ja yksinkertaisiin tehtäviin viihdyttämään ihmisiä (Rosheim, 
1994). Rosheim (1994) mukaan näitä kreikkalaisten kehittämiä malleja hyödyn-
sivät hieman myöhemmin myös arabit 800-1200 -luvuilla. 1400-luvulla ihmiset 
keskittyivät luomaan mekanismeja, joiden avulla objektit oli tarkoitus saada 
liikkumaan itsestään luomalla yksinkertaisia kokonaisuuksia pyöristä, ja niihin 
kytketyistä erilaisista katkaisimista, joiden avulla liikettä pystyi kontrolloimaan 
(Clarke, 1993). Antiikin ja keskiaikaisen Euroopan ihmiset omasivat suuren 
määrän tietoa ihmisen anatomiasta, mutta heillä ei vielä ollut kulttuurillista tai-
pumusta tai perusteknologiaa, jota olisi tarvittu tuottamaan todellisia robotteja 
(Rosheim, 1994). 
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Dautenhahn (2007) mukaan ihmisiä on aina kiinnostanut kehittää itses-
tään liikkuvia kokonaisuuksia ja mallintaa niissä ihmisten eri toimintoja. Tästä 
esimerkkinä voidaan pitää 1600-, 1700-, ja 1800 -luvuilla rakennettuja mekaani-
sia “robotteja”, jotka hyödynsivät aikansa hienointa ja kehittyneintä teknologiaa, 
sekä jäljittelivät ihmisten toimintoja, kuten kirjoittamista, tanssimista ja trumpe-
tin tai huilun soittamista (Dautenhahn, 2007; Pfeifer & Bongard, 2006). Keskiai-
kaiset robotit eivät jäljitelleet ihmistä ainostaan toiminnoiltaan, vaan pyrkivät 
muistuttamaan usein myös ulkonäöltään ihmistä (Pfeifer & Bongard, 2006). Re-
nesanssin aikaan ja keskiajalla monet suuret keksijät, kuten Leonardo Da Vinci 
ja René Descartes suunnittelivat omia alkeellisia robottejaan ja varsinkin Da 
Vincin töissä näkyi robotiikalle ominainen suuntaus, jossa koneista pyritään 
luomaan ihmistä muistuttavia (Rosheim, 1994). Keskiajan “robottien” käyttö-
tarkoitukset painottuivatkin viihteeseen, ja viihderobotit edustavatkin todennä-
köisesti yhtä vanhimmista robotiikan haaroista (Pfeifer & Bongard, 2006; Clarke, 
1993). 

Lukuisien keksijöiden monista yrityksistä huolimatta, robotiikka teki lä-
pimurron ihmisten elämään vasta 1900 -luvulla (Hegel, Muhl, Wrede, Hiel-
scher-Fastabend & Sagerer, 2009). Tsekkiläinen Karel Capek käytti termiä “ro-
botti” ensimmäisen kerran saduissaan vuonna 1918 ja se tulee tšekin -kielisestä 
sanasta ”robota”, joka tarkoittaa työtä tai pakkotyötä (Clarke, 1993; Pfeifer & 
Bongard, 2006). 1900- luvun alkupuolella myös Isaac Asimov popularisoi robo-
tit saduissaan, ja samalla hän väitti keksineensä termin robotti (Hegel, ym., 2009; 
Clarke, 1993). Asimov tunnetaan kuitenkin parhaiten robotin käyttäytymistä 
koskevista säännöistä, jotka hän esitteli tarinoissaan. Nämä säännöt pyrkivät 
ratkaisemaan erityisesti robottien käyttöön liittyviä eettisiä kysymyksiä. 
Asimovin (1942) robotiikan lait kuuluvat seuraavasti: 

 
 

Ensimmäinen laki: 
 

”Robotti ei saa vahingoittaa ihmisiä tai aiheuttaa niille harmia omalla toimimat-
tomuudellaan.” 

 
Toinen laki: 
 

”Robotin tulee totella ihmisten hänelle antamia käskyjä, elleivät ne ole ristiriidas-
sa säännön numero 1 kanssa.” 
 

Kolmas laki: 
 

”Robotin tulee suojella itseään niin kauan, kun se ei aiheuta ristiriitaa sääntöjen 1 
ja 2 kanssa.” 
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1900-luvun alussa myös Nikola Tesla kiinnostui robotiikasta (Rosheim, 1994).  
Rosheimin (1994) mukaan Tesla oli ensimmäisen, joka havaitsi suoran analogi-
an koneiden ja ihmisen välillä mekaniikan, aistien ja ohjauksen osalta. Tesla 
myös suhtautui robotiikkaan vakavammin, sillä hän näki robotit, ei leluina tai 
yhteen tehtävään keskitettyinä laitteina, vaan monimutkaisina yhteenliitettyinä 
järjestelminä (Rosheim, 1994). Ajatusmallien ja teknologian kehittyessä myös 
robottien käyttötavat muuttuivat, ja ensimmäinen teollisuudessa käytetty robot-
ti oli digitalisesti ohjattava käsi, joka kehitettiin 1950 -luvulla autoteollisuuden 
tarpeisiin (Broadbent, 2017). Robotin kehitti General Motors ja se suoritti yksin-
kertaisia tehtäviä kokoonpanolinjalla (Hegel, ym., 2009). Kun robotit yleistyivät 
tehtaissa, ne laitettiin tekemään vaaralliset työtehtävät, jotka ihmiset olivat ai-
kaisemmin hoitaneet. Seuraavien vuosikymmenten aikana robotiikka kehittyi 
huomattavasti tieteenalana, ja 1990 -luvulle tultaessa myös muut teollisuuden 
alat kuten lääke- ja ruokateollisuus alkoivat hyödyntää teollisuusrobotiikkaa 
toiminnassaan autoteollisuuden tapaan (Garcia, Jimenez, De Santos & Armada, 
2007). 1900 -luvun alusta lähtien robotit ovat siis olleet lisääntyvästi merkittä-
vässä osassa teollisuutta, ja jatkossa niiden määrän, sekä merkityksen teollisuu-
den näkökulmasta voi olettaa vain kasvavan (Ray, Mondada & Siegwart, 2008). 

Palvelurobotiikan synnyn voidaan nähdä ajoittuvan 1900 -luvun loppu-
puolelle, sillä 1990 -luvulle asti teollisuusrobotiikka oli ainoa robotiikan kehi-
tyssuunta (Broadbent, 2017; Garcia, ym., 2007). Tämän jälkeen robotiikan uutta 
teollisuusrobotiikasta irrallista kehityssuuntausta alettiin kutsumaan palvelu-
robotiikaksi (Garcia, ym., 2007). Palvelurobotiikka on saanut nimensä siitä, että 
sen katsottiin olevan robottien kehittämistä vastaamaan ihmisten tarpeita myös 
sosiaalisesta näkökulmasta katsottuna (Garcia, ym., 2007). Palvelurobotiikan 
synnyn myötä robotiikka jaetaankin siis kahteen päähaaraan, teollisuus- ja pal-
velurobotiikkaan (Pfeifer & Bongard, 2006). Robotiikan ja erityisesti palveluro-
botiikan kehityksen myötä palvelusektori näyttäisi olevan samanlaisessa kään-
nepisteessä tuottavuuden kasvun ja palveluiden teollistamisen suhteen, kuin 
teollinen tuotanto oli teollisuusvallankumouksen aikaan 1800-luvulla (Wirtz, 
Patterson, Kunz, Gruber, Lu, Paluch & Martins, 2018). Palvelurobottien yleis-
tymiseen vaikuttaa esimerkiksi robottien jatkuva kehitys, mutta myös halven-
tuneet tuotanto- ja ylläpitokustannukset (Broadbent, 2017). Eteenpäin katsotta-
essa näyttää selvältä, että robotit ovat tulevaisuudessa yhä suuremmassa roolis-
sa yhteiskunnassamme, sillä ne voivat työskennellä ihmisille tai yhteistyössä 
ihmisten kanssa useailla eri aloilla, kuten esimerkiksi terveydenhuollossa, mat-
kaoppaina ja toimistoissa (Fong, ym., 2003). Viime vuosien aikana myös kodeis-
sa toimivat robotit ovat kehittyneet ja yleistyneet huomattavasti, vaikka vielä 
vähän aikaa sitten ne saattoivat tuntua ihmisistä vain elokuvissa esiintyvältä 
fiktiolta (Leite, Martinho & Paiva, 2013).  

Robotiikan tutkimuskentällä palvelurobotiikan tutkimisesta on muodos-
tunut uusi trendi, jossa monet tutkimukset keskittyvät ihmisen ja robotin väli-
sen vuorovaikutuksen tutkimiseen eri näkökulmista (Garcia, ym., 2007). Ihmi-
sen ja robotin välistä vuorovaikutusta tutkivaa alaa voidaan pitää kokonaan 
omana tiedekenttänään, jota kutsutaan nimellä Human-Robot Interaction (HRI) 
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(Broadbent, 2017). Tiedekenttä on saanut alkunsa vuonna 1992 Japanissa pide-
tystä konferenssista, ja se eroaa perinteisestä palvelurobotiikan tutkimuksesta 
siinä, että ihmisen ja robotin välisen vuorovaikutuksen ytimen muodostaa aja-
tus ihmisen ja robotin välisen verbaalisen ja -ei verbaalisen vuorovaikutuksen 
tutkimisesta (Dautenhahn, 2007). Goodrich & Schultz (2008) mukaan ihmisen ja 
robotin välisen vuorovaikutuksen varsinainen läpimurto tapahtui kahdessa 
osassa ja liittyi robottien autonomiaan. Ensimmäinen osa pitää sisällään 1980 -
luvulla tapahtuneen autonomisten robottien keksimisen ja toinen vaihe auto-
nomian kehityksen seuraavalle tasolle, eli ns. hybridi -arkkitehtuuriselle tasolle. 
Tällä tasolla robotit pystyvät toimimaan onnistuneesti vuorovaikutuksessa ih-
misten kanssa (Goodrich & Schultz, 2008). 

Toistaiseksi tutkijat tietävät hyvin vähän siitä, mitä ihmiset todella odotta-
vat roboteilta ihmisen ja robotin välisen vuorovaikutuksen aikana, vaikka robo-
tit ovat yhä suositumpia, ja niitä käytetään enemmän ja enemmän ihmisen, sekä 
robotin välisessä vuorovaikutuksessa (Homburg & Merkle, 2019).  Myös Fong 
ym. (2003) ovat sitä mieltä, että tulevaisuudessa palvelurobotit tulevat olemaan 
suuremmassa roolissa ihmisten jokapäiväisessä elämässä, ja heidän mukaan 
olisikin tärkeää tehdä tutkimusta esimerkiksi siitä, miten ihmisten käyttäytyvät, 
kun robotit ovat osana heidän arkeaan (Fong ym., 2003). Kun tarkastellaan ro-
botiikan alan nykyistä tutkimusta, on monia tutkimuksia, jotka keskittyvät ro-
bottien hyväksymiseen ihmisten keskuudessa. Robotteja kohtaan olevista odo-
tuksista on kuitenkin hyvin vähän tietoa, ja tämän tiedon saaminen on entistä 
tärkeämpää erilaisten palvelurobottien käytön lisääntyessä tulevaisuudessa 
(Homburg & Merkle, 2019). 

2.2 Robotiikan käsitteet 

ISO -standardit helpottavat robottien suunnittelua, valmistusta, tuotantoa, tek-
nologian siirtoa, ostamista, ja käyttöä, sillä ne tarjoavat yhteisen näkökulman ja 
rakenteen sen pohjaksi, kuinka robotit määritellään globaalisti (Haidegger, Bar-
reto, Gonçalves, Habib, Ragavan, Li, Vaccarella, Perrone & Prestes, 2013). En-
simmäiset ISO -standardit kehitettiin jo 1980 -luvulla teollisuusrobotteja varten. 
Robotiikan alan rikkauden ja monipuolisuuden vuoksi, robotiikan käsitteistä on 
erittäin haastavaa antaa kokonaisvaltaista ja kattavaa kuvaa (Pfeifer & Bongard, 
2006). Haideggerin ym. (2013) mukaan ISO -standardit keskittyvät selittämään 
ja määrittelemään robotiikalle tärkeitä ongelmakohtia. Standardit liittyvät sa-
nastoon, mekaanisiin rajapintoihin, turvallisuusvaatimuksiin, graafiseen käyttö-
liittymään, ohjelmointiin, sekä kenttärobottien toimintaan, tai terminologiaan ja 
käytäntöön. Myöhemmin robotiikan kehittyessä myös ISO -standardeja on päi-
vitetty vastaamaan tapahtunutta kehitystä. Tässä tutkielmassa pyritään määrit-
telemään robotiikan keskeisimmät käsitteet mahdollisimman tarkasti laaduk-
kaiden lähteiden, sekä yleisesti hyväksyttyjen standardien pohjalta käyttämällä 
esimerkiksi Haideggerin ym. (2013) esittelemää ISO -standardia. Robotiikan 
kannalta olennaisia pääkäsitteitä: 
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Akseli: Suunta, jota käytetään määrittämään robotin liike lineaarisessa tai pyö-
rivässä tilassa (IFR 2012a, 26). 
 
Robotiikka: Robottien suunnitteluun, valmistukseen ja soveltamiseen keskitty-
vä tieteen ala (ISO-8373, 2012). 
 
Robotti: Robotti on liikkuva mekanismi, joka on ohjelmoitavissa kahteen tai 
useampaan akseliin, ja jonka tarkoitus on suorittaa suunnitellut tehtävät auto-
nomisesti vallitsevassa ympäristössä. Autonomia tarkoittaa tässä yhteydessä 
robotin kykyä suorittaa suunniteltuja tehtäviä ilman ihmisen väliintuloa, perus-
tuen robotin nykyiseen tilaan, ja havaintoihin. Robotti sisältää ohjausjärjestel-
män, sekä sen käyttöliittymän. (IFR 2016b, 9; ISO-8373, 2012). 
 
Robottilaite: Liikkuva mekanismi, joka täyttää teollisuusrobotin tai palveluro-
botin vaatimukset, mutta siinä ei ole tarpeeksi ohjelmoitavia akseleita tai sen 
autonomian taso ei ole riittävä (ISO-8373, 2012). 
 
Robottikumppani: Robotti, joka tekee itsestään hyödyllisen. Robottikumppani 
pystyy suorittamaan erilaisia tehtäviä ihmisten auttamiseksi esimerkiksi ko-
deissa, ja kykenee sosiaalisesti hyväksyttävään vuorovaikutukseen (Dauten-
hahn, 2007). 
 
Yhteistyötoimenpide: Ihmiset toimivat tarkkaan määritellyssä työtilassa yhteis-
työssä sellaisten robottien kanssa, jotka on suunniteltu tämän kaltaisiin tarkoi-
tuksiin (ISO-8373, 2012). 

 

2.3 Robottien luokittelu 

Robottien luokittelu voi olla haastavaa, sillä se on mahdollista tehdä usealla eri 
tavalla. Pfeifer & Bongardin (2006) mukaan robotit voidaan luokitella monella 
eri tavalla, esimerkiksi sen perusteella, mikä niiden älykkyyden taso on, kuinka 
paljon ne muistuttavat ihmistä, tai millaisiin tehtäviin ne on suunniteltu. Robo-
tiikan kansainvälisen liiton, eli IFR:n (IFR 2016b, 9) mukaan robotit voidaan ja-
kaa selkeisiin luokkiin tehtävien perusteella, ja tällöin syntyy kaksi pääluokkaa, 
teollisuus- ja palvelurobotit (KUVIO 1). Tätä samaa luokittelua kahteen pää-
ryhmään niiden tehtävien perusteella on käytetty laajalti robotiikan alalla, sekä 
tutkimuskentällä. 
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KUVIO 1 Robottien luokittelu (IFR, 2016a, 26-27; IFR, 2016b, 10) 

2.3.1 Teollisuusrobotiikka 

Teollisuusrobotti on automaattisesti ohjattu, uudelleen ohjelmoitava monikäyt-
töinen manipulaattori, jonka tulee olla ohjelmoitavissa kolmeen, tai useampaan 
akseliin, ja joka voi olla kiinteä tai liikuteltava laite teollisen automaation sovel-
luksiin (ISO-8373, 2012). Akseleiden lukumäärä tulisi ymmärtää vakiona, jonka 
määrittää robotin valmistaja, eikä akseleiden lukumäärään tulisi tehdä muutok-
sia myöhemmässä vaiheessa käyttäjän toimesta (IFR 2016a, 26). Robottien toi-
mittajien suostumuksella (IFR 2016a, 26; ISO-8373, 2012) teollisuusrobotit luoki-
tellaan vain mekaanisen rakenteen mukaan vuodesta 2004 alkaen seuraavasti: 

 
Lineaarisesti toimiva robotti: Robotti, jonka varsi sisältää kolme särmiömäistä 
niveltä ja jonka akselit toimivat karteettisen koordinaatiston mukaisesti, sisältä-
en karteesiset, sekä portaalirobotit. 

 
SCARA -robotti: Robotti, jossa on kaksi yhdensuuntaista pyörivää niveltä 
mahdollistamassa eri tasoihin mukautumisen.  

 
Kiertyvänivelinen robotti: Robotti, jonka varressa on vähintään kolme pyöri-
vää niveltä. 

 
Rinnakkaisrakenteinen robotti: Robotti, jonka varsi sisältää samanaikaisesti 
särmiömäisiä tai pyöriviä niveliä. 

 
Sylinteririrobotti: Robotti, jonka akselit muodostavat lieriömäisen koordinaa-
tiston. 

 
Muut 
 
Ei luokitellut robotit  
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Teollisuusrobottien luokitteluun Pfeifer & Bongard (2006) lisäävät, että teolli-
suusroboteilla on rajoittunut kyky ympäristön havainnoimiseen, koska niissä 
on tyypillisesti vain rajoitettu määrä antureita, eivätkä ne tämän vuoksi hyö-
dynnä fyysistä ympäristöään merkittävästi. Robotit ovat esiohjelmoituja suorit-
tamaan yksinkertaisia ennalta määrättyjä tehtäviä kuten osien valmistaminen, 
tuotantolinjalla tuotteiden kokoonpano ja laadun valvonta (Garcia, Jimenez, De 
Santos & Armada, 2007). Toisin sanoen, niillä on vain hyvin vähän mahdolli-
suuksia toimia morfologisten rajoitusten ulkopuolella, ja niiden toimintaa ohjaa 
ihminen sen sijaan, että ne itse olisivat vastuussa siitä (Pfeifer & Bongard, 2006). 

2.3.2 Palvelurobotiikka 

1990-luvun puolivälissä UNECE ja IFR ottivat käyttöönsä yhtenäiset määritel-
mät ja luokat palvelurobottien jaotteluun. Kyseinen määritelmä perustuu robot-
tien vuorovaikutukseen ja on elänyt vuosien saatossa muovautuen nykyiseen 
muotoonsa. (IFR 2016b, 10) 
 
Palvelurobotti: Palvelurobotti on robotti, joka suorittaa hyödyllisiä tehtäviä 
ihmisille tai laitteille, pois lukien teollisuuden automaation sovellukset (ISO-
8373, 2012; IFR 2016b, 9). 
 
Robotin ja palvelurobotin määritelmien mukaan palveluroboteilta edellytetään 
jonkin verran itsenäisyyttä. Vaihtelua on osittain itsenäisesti toimivista roboteis-
ta, täysin itsenäisesti toimiviin robotteihin saakka. Tässä tapauksessa osittain 
itsenäiset robotit ovat vuorovaikutuksessa ihmisen kanssa, ja saavat näiltä toi-
mintaohjeita tai informaatiota, pystyäkseen toteuttamaan annetun tehtävän. 
Toisin kuin itsenäisesti toimivat robotit, joiden oletetaan suoriutuvan annetusta 
tehtävästä ilman ihmisen ja robotin välistä vuorovaikutusta. (IFR 2016b, 9) 

Sellaista palvelurobottia, jota ei ole tarkoitettu kaupallisiin tehtäviin käyt-
tää yleensä ihminen, jolla ei ole erityistä ammattipätevyyttä tai koulutusta sen 
käyttöön (ISO-8373, 2012). Yksityis- ja kodinhoidon tehtävissä toimivat palvelu-
robotit voidaan IFR:n (IFR 2016b, 11) mukaan luokitella niiden toimintojen pe-
rusteella. Henkilökohtaista palvelurobottia, eli henkilökohtaiseen käyttöön tar-
koitettua palvelurobottia, käytetään ei-kaupallisiin tehtäviin, ja käyttäjä on 
yleensä henkilö, jolla ei ole erityistä ammattipätevyyttä tai koulutusta sen käyt-
töön, esimerkkeinä kotipalvelu robotti, automatisoitu pyörätuoli tai henkilö-
kohtainen liikkumisessa auttava robotti (IFR 2016b, 9). Avustajana toimivat ro-
botit liittyvät myös palvelurobotteihin, mutta toisin kuin palvelurobotit, ne ei-
vät ainoastaan suorita kotitöitä kuten astioiden puhdistus, imurointi, aterioiden 
valmistus ja tarjoilu, ja pyykkien hoitaminen (IFR 2018 WR Service Robots, 13). 
Vaan voivat esimerkiksi käydä ihmisten kanssa myös keskusteluja, muistuttaa 
heitä lääkkeistä ja harjoitteista, sekä suositella erilaisia ulkoiluaktiviteetteja ja 
ateriavaihtoehtoja (IFR 2018 WR Service Robots, 13; Pfeifer & Bongard, 2006). 
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IFR:n (IFR 2016b, 11) mukaan yksityiskäytössä olevat palvelurobotit voi-
daan jakaa kuuteen pääryhmään. Nämä ryhmät ovat kodinhoidossa auttavat 
robotit, viihderobotit, vanhuksia ja vammaisia avustavat robotit kuten roboti-
soidut pyörätuolit, henkilökohtaisessa kuljetuksessa avustavat robotit, sekä ko-
din turva- ja valvontarobotit, sekä muut henkilökohtaiset- / kotitalousrobotit. 

Palvelurobotti, jota käytetään kaupallisesti, vaatii käyttäjältään oikeanlai-
sen koulutuksen robotin käyttöön liittyen (ISO-8373, 2012). Ammattikäyttöiset 
palvelurobotit voidaan jakaa IFR:n (IFR 2016b, 12) mukaan luokkiin sen perus-
teella, millä alalla ne toimivat. IFR:n (IFR 2016b, 9) mukaan ammattikäytössä 
oleva palvelurobotti on kaupallinen robotti, jota käytetään kaupallisiin tehtäviin 
ja jota hoitaa asianmukaisesti koulutettu käyttäjä. Esimerkkeinä julkisten tilojen 
puhdistusrobotit, kuljetusrobotit toimistoissa tai sairaaloissa, sekä kirurgiset 
robotit, jotka avustavat leikkauksissa. Tässä yhteydessä käyttäjä on henkilö, 
joka on nimetty aloittamaan, valvomaan ja pysäyttämään aiemmin aloitettu 
robotin suorittama tehtävä. (IFR 2016b, 9)  

Kaupalliset ja ammattikäyttöiset palvelurobotit voidaan jakaa (IFR 2016b, 
12) mukaan niiden tyyppien mukaisesti 14 eri luokkaan. Nämä luokat ovat 
kenttärobotit, ammattimainen puhdistus, tarkistus- ja kunnosapitojärjestelmät, 
rakennus ja purku, logistiikkajärjestelmät, lääketieteelliset robotit, pelastus- ja 
turvallisuus sovellutukset, puolustus sovellutukset, vedenalaiset järjestelmät 
(siviili/yleinen käyttö), tehostetut ihmisen exoluurangot, miehittämättömät sar-
ja-ajoneuvot (yleinen käyttö), mobiilialustat yleiseen käyttöön, vedenalaiset jär-
jestelmät (siviili/yleinen käyttö), sekä muut ammattimaiset palvelurobotit joita 
ei mainittu. Näillä luokilla ei sinällään ole suurta tieteellistä merkitystä, mutta 
ne jaottelevat palvelurobottien eri tehtävät yleisimpien käyttökohteiden mukai-
sesti, ja pohjautuvat viralliseen standardiin. Lisäksi nämä 14 pääluokkaa jakau-
tuvat vielä alaluokiksi, mutta niiden esittely ei ole tämän tutkielman kannalta 
olennaista.  

2.3.3 Sosiaaliset robotit 

Kuten aiemmin sanottu, palvelurobotit voidaan luokitella usealla eri tavalla 
esimerkiksi sen perusteella, voivatko ne toimia täysin itsenäisesti, tai ovatko ne 
ammattikäyttöisiä, mutta myös sen perusteella, millainen vuorovaikutus niillä 
on ihmisten kanssa (IFR 2016b, 9). Hegelin ym. (2009), sekä Fong ym. (2003) 
mukaan tavalliseen robottiin verrattuna sosiaalinen robotti yhdistää, sekä tekni-
set, että sosiaaliset näkökulmat, mutta näistä kahdesta sosiaalinen näkökulma 
on tärkeämpi. Sosiaalinen näkökulma edustaa robotin ydintekemistä, jonka pe-
rusteella robotin käyttötarkoitus voidaan määritellä (Fong ym., 2003; Hegel, 
ym., 2009). Verrattuna tavallisiin palvelurobotteihin, sosiaaliset robotit on kehi-
tetty nimenomaisesti tukemaan ihmisten ja robottien välistä vuorovaikutusta 
toimimalla sosiaalisena elementtinä (Breazeal, Dautenhahn, Kanda, 2016; Hegel, 
ym., 2009).  

Kaikki robotit eivät ole automaattisesti sosiaalisia robotteja, vaan roboteil-
la täytyy olla vuorovaikutuksen mahdollistavat ominaisuudet ollakseen sellai-
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sia. Näiden ominaisuuksien avulla robotit voivat esimerkiksi ilmaista tunteita 
erilaisten eleiden avulla, kommunikoida korkeatasoisesti, oppia malleja muilta 
toimijoilta, sekä luoda ja ylläpitää sosiaalista vuorovaikutusta. Roboteilla voi 
olla myös ennalta määriteltyjä piirteitä, jotka kuvastavat niiden luonnetta, ja ne 
voivat mahdollisesti myös oppia ja/tai kehittää sosiaalista osaamistansa. Vuo-
rovaikutuksen mahdollistavat ominaisuudet merkitsevät siis sitä, että robotin 
on mahdollista toimia sosiaalisesti annetussa kontekstissa, ja toiseksi, että robo-
tin ulkonäön on oltava sosiaaliset tilanteet mahdollistava. (Hegel, ym., 2009)  

Dautenhahnin (2007) mukaan robottien sosiaalista älykkyyttä tulisi pitää 
sosiaalisten robottien perusedellytyksenä. Tätä ajatusta tukee myös Breazeal ym. 
(2016) näkemys, jonka mukaan ihmisten toimintatapojen ja eleiden ymmärtä-
minen on välttämätöntä, mikäli robotin halutaan toimivan oikeaoppisesti osana 
ihmisten jokapäiväistä elämää. Tällaisen lopputuloksen saavuttaminen vaatii 
monitieteellistä lähestymistapaa, jossa robottien suunnitteluun osallistuvat 
ammattilaiset useilta eri aloilta, kuten robotiikan, tekoälyn, psykologian ja neu-
rotieteiden tiedekentiltä (Breazeal ym., 2016). 

Kirjallisuudessa on tarjottu useita määritelmiä sosiaaliselle robotille. Wirtz 
ym. (2018) tutkiessaan asiakasrajapinnan palveluita, määrittelevät sosiaalisen 
robotin sen kautta, millaisessa tehtävässä se toimii. Wirtz ym. (2018) mukaan 
asiakasrajapinnassa tapahtuvassa palvelutilanteessa palvelurobotit edustavat 
asiakkaan vastapuolta, ja tämän vuoksi ne voidaan nähdä sosiaalisina robottei-
na. Dautenhahnin & Billardin (1999) määritelmän mukaan sosiaalinen robotti 
on:  

 
 
“Sosiaalinen toimija, joka on osana ihmisten tai robottien luomaa heterogeenistä 
ryhmää, jossa sosiaaliset robotit tunnistavat ryhmän muut jäsenet, ja pystyvät 
osallistumaan sosiaaliseen vuorovaikutukseen ryhmän jäsenten kesken.” 

 
 

Kirjallisuudessa on käytetty myös muita sosiaalisen robotin määritelmiä. Fong 
ym. (2003) esittelevät käytettäväksi termiä sosiaalisesti interaktiivinen robotti, 
jonka he määrittelevät seuraavasti: 
 

 
“Sosiaalisesti interaktiivisia robotteja ovat robotit, joiden sosiaalinen vuorovaiku-
tus on avainasemassa ihmisen ja robotin välisessä yhdenvertaisessa vuorovaiku-
tuksessa. Sosiaalisesti interaktiiviset robotit eroavat perinteisistä kauko-
ohjattavista roboteista tämän vuorovaikutuksen myötä.”  

 
   

Sosiaalinen vuorovaikutus sisältää vuorovaikutuksen sosiaaliset, emotionaaliset 
ja kognitiiviset näkökulmat (Goodrich & Schultz, 2008). Breazelin ym., (2016) 
mukaan sosiaaliset robotit tarvitsevat laajan kirjon sosiaaliskognitiivisia taitoja 
ja paljon tietoa ihmisten käyttäytymisestä, jotta ne pystyvät ymmärtämään ih-
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misiä riittävällä tasolla, ja että ihmiset pystyvät ymmärtämään robotin toimin-
taa intuitiivisella tasolla.  

2.4 Ihmisen ja robotin välinen vuorovaikutus 

Tutkielman kannalta robotiikan teoriassa merkittävä aihe on ihmisen ja robotin 
välinen vuorovaikutus, ja sen eri osat eri näkökulmista tarkasteltuna. Tässä ala-
luvussa on avattu tarkemmin ihmisen ja robotin välistä vuorovaikutusta, sitä 
mistä se koostuu, ja millaisia asioita tulee ottaa huomioon sitä tarkasteltaessa. 
Kokonaisuus on pyritty pitämään mahdollisimman selkeänä ja aihe riittävän 
rajattuna mahdollisimman selkeän kokonaiskuvan aikaansaamiseksi. 
          Ihmisen ja robotin välistä vuorovaikutusta (HRI) käsittelevä tutkimus-
kenttä on monialainen kokonaisuus, jossa robotit voivat olla monen muotoisia, 
sekä kokoisia, ja sisältää erilaisia sovelluksia. Tämän johdosta kentän todetaan 
olevan erittäin laaja entiteetti, jonka rajoja tutkijat edelleen määrittelevät 
(Broadbent, 2017).  Vaikka HRI-tutkimuskenttää hallitsevat edelleen insinöörit 
ja tietotekniikan tutkijat, myös esimerkiksi psykologit ovat alkaneet tutkia sitä, 
ja tutkimuskenttä onkin kasvanut nopeasti viime vuosina poikkitieteellisen ke-
hityksen seurauksena (Broadbent, 2017; Goodrich & Schultz, 2008). Ihmisen ja 
robotin välistä vuorovaikutusta koskeva tutkimus sisältää monia haasteita, jot-
ka liittyvät vuorovaikutteisuuden ja sosiaalisen käyttäytymisen luonteeseen 
roboteissa, sekä ihmisissä (Dautenhahn, 2007). HRI -tutkimuskenttänä pyrkii 
vastaamaan näihin haasteisiin tutkimalla ihmisen ja robotin välistä vuorovaiku-
tusta, ja samalla ymmärtämään, suunnittelemaan, sekä kehittämään sitä (Good-
rich & Schultz, 2008). 
         HRI:n tutkimuskenttä pyrkii siis ymmärtämään, suunnittelemaan ja arvi-
oimaan robotteja, jotka toimivat vuorovaikutteisesti ihmisten parissa ja se erot-
tuu perinteisestä robotiikan tutkimisesta juurikin siinä, että se keskittyy tutki-
maan ihmisen ja robotin välistä vuorovaikutusta, sekä verbaalisesta, että ei-
verbaalisesta näkökulmasta (Dautenhahn, 2007). Yhtenä HRI:n keskeisistä nä-
kökulmista voidaankin pitää ymmärryksen muodostamista ihmisen tai ihmis-
joukon ja robotin, tai robottijoukon välisestä vuorovaikutuksesta (Goodrich & 
Schultz, 2008). Dautenhahn (2007) mukaan HRI:n tutkimuskenttä voidaan jakaa 
karkeasti kolmeen pääsuuntaukseen, jotka eivät ole toisiaan poissulkevia. Nä-
mä pääsuuntaukset ovat: 
 

• Robottikeskeinen suuntaus, joka korostaa robottia itsenäisenä kokonai-
suutena, joka pyrkii saavuttamaan tavoitteet motivaation, ärsykkeiden, 
sekä tunnetilojen perusteella. Tutkijat ovat havainneet, että sosiaalisuus 
voi olla yksi tämän kaltainen tavoite, jota robotti pyrkii saavuttamaan 
vuorovaikutuksella ihmisen kanssa.  

• Robotin kognitio keskeinen suuntaus, joka korostaa robottia älykkäänä 
järjestelmänä, eli koneena, joka tekee päätöksiä itsenäisesti, ja pystyy 
myös itsenäisesti ratkaisemaan ongelmia. 
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• Ihmiskeskeinen suuntaus, joka keskittyy ihmisen ja robotin vuorovaiku-
tuksen tutkimiseen siitä näkökulmasta, kuinka robotit pystyvät suorit-
tamaan tehtävänsä niin, että ihmiset kokevat sen hyväksyttäväksi ja 
miellyttäväksi.  

 
Seuraavissa alaluvuissa on käyty läpi tarkemmin HRI:n tutkimuskentän merkit-
tävimpiä teemoja Dautenhahn (2007) jakoon pohjautuen, koska jako tarjoaa kat-
tavan kuvan ihmisten ja robottien välisestä vuorovaikutuksesta. Esimerkiksi 
Fong ym., (2003) mukaan, vuorovaikutuksen tarkastelu on tärkeää, sillä ihmisil-
lä on robotin kohdatessaan odotuksia vuorovaikutuksesta. Odotukset sisältävät 
ajatuksia robotin älykkyydestä, autonomiasta, sekä ominaisuuksista. Samalla 
robottien on pystyttävä älyllisen toiminnan lisäksi toimimaan myös tunnetasol-
la, jotta vuorovaikutus on kattavaa, ja robotti onnistuisi tehtävässään paremmin 
(Breazeal, Dautenhahn, Kanda, 2016). 

2.4.1 Vuorovaikutuksen tasot 

Ensimmäinen Dautenhahn (2007) mainitsemista ihmisen ja robotin välisen vuo-
rovaikutuksen pääsuuntauksista pitää sisällään ajatuksen siitä, että hyvän ja 
toimivan vuorovaikutuksen saavuttaminen voi olla yksi robotin motivaattoreis-
ta, eli syistä miksi se on olemassa. Kuten aiemmin esitelty, tällaisia vuorovaiku-
tusta harjoittavia robotteja voidaan kutsua sosiaalisiksi roboteiksi, joiden tehtä-
vänä on toimia vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa (Breazeal ym., 2016; Fong 
ym. 2003; Hegel ym., 2009). Tässä alaluvussa avaamme tarkemmin millaista 
ihmisen ja robotin välinen vuorovaikutus voi olla, sekä millaisista elementeistä 
vuorovaikutus koostuu. 
          Dautenhahn (2017) mukaan on tullut yhä selvemmäksi, että sosiaaliset ja 
vuorovaikutteiset taidot ovat välttämättömiä vaatimuksia eri aloilla ja erilaisis-
sa konteksteissa, joissa robottien täytyy toimia yhteistyössä muiden robottien, 
sekä ihmisten kanssa. Toimiakseen luontevasti ihmisten kanssa, sosiaalisten 
robottien on koettava maailma, kuten ihmiset sen kokevat, jotta ne voivat käyt-
täytyä luonnollisesti ympäristöönsä nähden (Fong, ym., 2003). Ihmisen ja robo-
tin välinen vuorovaikutus vaatiikin toteutuakseen toimijoiden välistä kommu-
nikointia. Kommunikointi voi tapahtua useassa eri muodossa, mutta merkittävä 
vaikutus kommunikoinnin muotoon on sillä, ovatko ihminen ja robotti samassa 
tilassa vai eivät. Tämän vuoksi vuorovaikutuksellisuus voidaan jakaa kahteen 
tasoon toimijoiden etäisyyden mukaan. Tasot ovat etävuorovaikutus, jolloin 
ihminen ja robotti ovat kaukana toisistaan, kuten Mars -planeetalla toimivat 
robotit, joita ohjataan maasta käsin, ja läheinen vuorovaikutus, jossa ihminen ja 
robotti ovat esimerkiksi samassa huoneessa. (Goodrich & Schultz, 2008)  
          Dautenhahn (2007) havainnollistaa robottien vuorovaikutteisuutta esi-
merkin kautta, jossa hän vertaa kahta eri toimintoja suorittavaa robottia äskei-
sessä kappaleessa esitettyjen Goodrich & Schultz (2008) vuorovaikutuksen taso-
jen avulla. Dautenhahn (2007) mukaan robottien, jotka toimivat esimerkiksi 
avaruudessa, ei välttämättä tarvitse olla sosiaalisia, elleivät ne tee yhteistyötä 
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muiden robottien kanssa. Toisaalta, jos robotin toimenkuvaan kuuluu esimer-
kiksi postin kuljettaminen ja jakaminen ihmisille, tulee sillä olla paremmat sosi-
aaliset taidot edistämässä ihmisen kanssa käytävää vuorovaikutusta, kuin ava-
ruudessa yksin toimivalla robotilla. Samalla nämä sosiaaliset taidot tekevät siitä 
hyväksyttävämmän ihmisille. Mikäli robotilla ei ole riittäviä, sekä toimivia vuo-
rovaikutustaitoja suorittaa sille määrättyä tehtävää, robottia ei välttämättä käy-
tetä, ja näin ollen se epäonnistuu sille määritellyssä tehtävässä. (Dautenhahn, 
2007)  
          Ihmisen ja robotin välinen vuorovaikutus voidaan siis jakaa kahteen 
osaan, sen mukaan millainen vuorovaikutuksen taso on. Näistä kahdesta tasos-
ta läheisen vuorovaikutuksen tasolla vuorovaikutus on yleisesti monipuoli-
sempaa, ja se pitää sisällään myös enemmän vuorovaikutuksellisuutta sosiaali-
sesta, tunne, sekä kognitiivisesta näkökulmasta katsottuna. Tämän kaltaista lä-
heistä vuorovaikutusta voidaan kutsua sosiaaliseksi vuorovaikutukseksi 
(Goodrich & Schultz, 2008). Etäisyyden perusteella tehtävän jaon lisäksi, ihmi-
sen ja robotin välinen vuorovaikutus voidaan jakaa kahteen osaan myös vies-
tinnän muodon mukaan, sen perusteella, onko viestintä verbaalista, vai ei 
(Breazeal, Dautenhahn, Kanda, 2016). Goodrich & Schultz (2008) mukaan ihmi-
sen ja robotin välisessä vuorovaikutuksessa on olemassa kaksi ensisijaista ulot-
tuvuutta, jotka määräävät tavan vaihtaa tietoa toimijoiden välillä, viestintäväli-
ne ja viestinnän muoto. Ensisijainen viestinnän muoto eli viestintätapa määritel-
lään kolmella viidestä aistista, jotka ovat näkö-, kuulo- ja tuntoaisti. Viestintäta-
vat voidaan jakaa viiteen pääryhmään, jotka pohjautuvat erilaisiin vuorovaiku-
tuksen muotoihin. Nämä pääryhmät Goodrich ja Schultz (2008) mukaan ovat: 
 

• Visuaalinen käyttöliittymä - esimerkiksi robotissa oleva tabletti, näyttö 
tai muu graafinen käyttöliittymä. 

• Eleet - erilaiset käsien ja kasvojen liikkeet sekä eleillä annettava viesti ai-
komuksesta tehdä jotain. 

• Puhe ja luonnollinen kieli - ääni tai teksti syöte, jonka pohjalta mahdollis-
ta käydä dialogia muistuttavaa keskustelua. 

• Äänetön kommunikointi, esimerkiksi erilaiset hälytykset, joita robotti an-
taa äänettömästi käyttäen muita viestinnän muotoja. 

• Fyysinen ja haptinen vuorovaikutus - esimerkiksi etäyhteydessä olevan 
robotin ohjaaminen tai läheinen vuorovaikutus, jossa fyysisellä ja hapti-
sella vuorovaikutuksella pystytään luomaan erilaisia tunnetiloja, kuten 
sosiaalisuuden tunnetta. 

 
Sosiaalisen robotin tulisi lisäksi tehdä ihmisen ja robotin välisestä dialogista 
mahdollisimman paljon ihmisten välistä dialogia muistuttavaa, ja samalla kyetä 
hallitsemaan viestinnässä tapahtuvia epäonnistumisia. Kun epäonnistumisia 
keskustelussa tulee, sosiaalisten robottien tulisi tunnistaa ne, reagoida niihin ja 
käyttää mahdollisuuksien mukaan kaikkia sellaisia tapoja, joita ihmiset luon-
nollisesti käyttävät kommunikoinnissa. Näitä ovat muun muassa sanalliset vih-
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jeet, kuten puhe, intonaatio ja äänentoisto, ja ei-sanalliset vihjeet, kuten eleet, 
asennot ja asenteet. (Bartneck & Forlizzi, 2004) 
          Samaa toteavat myös Fong ym. (2003), sillä myös heidän mukaan vuoro-
vaikutuksessa olevan robotin on omattava ihmislähtöinen havainnointikyky, 
joka on optimoitu toteuttamaan ihmisen ja robotin välistä vuorovaikutusta esi-
merkiksi tarkkailemalla ihmistä ja sen ruumiinosia, kuten kasvoja tai käsiä. Ro-
bottien tulee ymmärtää niin ihmisten normaalia ja vaikuttavaa puhetta, kuin 
käskyjä. Robotin on myös kyettävä tunnistamaan kasvojen liikkeet, erilaiset 
eleet ja ihmisen aktiivisuuden (Fong, ym., 2003).  Ihmisten ja robottien välisessä 
vuorovaikutuksessa robotin on Fong ym. (2003) mukaan pystyttävä koordinoi-
maan toimintaansa niin, että niiden välinen vuorovaikutus voidaan nähdä tuot-
tavana ja toimivana kokonaisuutena, eikä ole tarkoituksenmukaista, tai edes 
välttämätöntä tehdä robotista niin sosiaalista, kuin mahdollista. Sen sijaan on 
tärkeämpää, että robotti vastaa sille asetettuja vaatimuksia, ja samalla ihmisten 
tarpeita (Fong, ym., 2003) Yhtenä tällaisena tarpeena voidaan pitää ihmisten 
ajatus sosiaalisista normeista ja siitä, kuinka koemme käytöksemme muokkau-
tuvan ympärillämme olevien ihmisten, tai tässä kontekstissa myös robottien 
toimesta (Bartneck & Forlizzi, 2004). Toisin sanoen, robotin on oltava helposti 
ymmärrettävä ja uskottava sekä vuorovaikutuksen tason tulee olla ihmisten 
odotuksiin nähden sopiva (Fong, ym., 2003). Robottien tulisi esimerkiksi matkia 
ihmisen sosiaalisia normeja ja käyttäytyä johdonmukaisesti. Tällaisen käytök-
sen mahdollistamiseksi, robottien tulee olla tietoisia ihmisen sosiaalisista sään-
nöistä ja normeista sekä antaa ihmisille etuoikeudet vuorovaikutuksessa. (Bart-
neck & Forlizzi, 2004) 
          Ihmisen ja robotin välisen vuorovaikutuksen tulisi olla mahdollisimman 
luonnollista. Hyvän vuorovaikutuksen aikaansaamiseksi vaaditaan ihmisen ja 
robotin välistä yhteistyötä. Pitkällä aikavälillä sosiaalisista roboteista onkin tar-
koituksena tehdä ihmisille luotettavia ja kyvykkäitä kumppaneita (Breazeal, 
Dautenhahn, Kanda, 2016). Ennen kuin sosiaaliset robotit ovat vuorovaikutuk-
sen puolesta riittävällä tasolla on Fong ym., (2003) mukaan niiden toiminnassa 
on vielä paljon kehitettävää. He esittävät neljä merkittävää suunnitteluun liitty-
vää ongelmakohtaa ihmisen ja robotin välisestä vuorovaikutuksesta, jotka tulisi 
ratkaista ennen kuin robotit voivat yleistyä osana ihmisten arkea. Nämä neljä 
ongelmakohtaa ovat: 
 

• Ihmislähtöinen käsitys. Sosiaalisesti vuorovaikutteisen robotin on osat-
tava havaita ja tulkita ihmisen toimintaa, sekä käyttäytymistä. Tähän si-
sältyy esimerkiksi eleiden havaitseminen ja tunnistaminen, toiminnan 
seuranta ja luokittelu, aikomusten ja sosiaalisten vihjeiden havaitsemi-
nen, sekä ihmisen monitorointi vuorovaikutuksen aikana. 

• Luonnollinen vuorovaikutus. Luonnollisen vuorovaikutuksen saavutta-
miseksi robotin on käyttäydyttävä uskottavasti: sen on saavutettava ase-
tetut sosiaaliset odotukset, sen on säänneltävä sosiaalista vuorovaikutus-
ta, sekä toimittava sosiaalisten normien ja sääntöjen mukaan. 
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• Sosiaalinen kanssakäyminen. Sosiaalisesti vuorovaikutteisen robotin on 
lähetettävä signaaleja ihmiselle, jotka antavat palautetta robotin tilasta, 
sekä tarjoavat ihmiselle mahdollisuuden olla mukavaksi koettavassa 
vuorovaikutuksessa robotin kanssa.  

• Reaaliaikaisuus. Sosiaalisesti vuorovaikutteisten robottien on toimittava 
samalla vuorovaikutuksen tasolla ihmisten kanssa, eli reaaliajassa. Robo-
tilta vaaditaan reaaliajassa tapahtuvaa oikeaoppista käytöstä, katkeama-
tonta huomiota sekä riittävää vuorovaikutuksellisuutta. 

 

2.4.2 Robottien autonomia osana vuorovaikutusta 

Toinen Dautenhahn (2007) mainitsemista ihmisen ja robotin välisen vuorovai-
kutuksen tutkimuksen keskeisistä pääsuuntauksista on robotin kognitio. Suun-
taus korostaa robottia älykkäänä järjestelmänä, eli koneena, joka tekee päätöksiä 
itsenäisesti ja pystyy myös itsenäisesti ratkaisemaan ongelmia. Autonomia on 
yksi ihmisen ja robotin välisen vuorovaikutuksen kriittisimmistä rakenteista, ja 
se ilmenee eri tavoin erilaisissa roboteissa (Beer, ym. 2014). Tässä alaluvussa 
avaamme tarkemmin sitä, mitä autonomia tarkoittaa robotiikan kontekstissa, ja 
millaisiin tasoihin se voidaan jakaa. 
          Beer, ym. (2014) mukaan autonomiaa on tutkittu ja käsitelty osana robo-
tiikkaa monilla eri kirjallisuuden osa-alueilla, aina psykologisesta näkökulmasta 
tekniseen näkökulmaan saakka, ja sen voidaankin todeta olevan kriittinen osa 
ihmisen ja robotin välistä vuorovaikutusta. Näkökulmasta riippuen, termi au-
tonomia voi tarkoittaa hieman eri asioita eri konteksteissa aina robotin itseoh-
jautuvuudesta ihmisen ja robotin välisen vuorovaikutuksen tasoihin asti (Beer, 
ym., 2014). Tutkittaessa ihmisen ja robotin välistä vuorovaikutusta autonomian 
pääasiallisena tarkoituksena voidaan pitää tuottavan vuorovaikutuksen tuke-
mista eri toimijoiden välillä (Goodrich & Schultz, 2008). Autonomia voidaan 
jakaa myös pienempiin palasiin, tästä esimerkkinä Parasuraman, Sheridan ja 
Wickens (2000) loivat pohjan nykyiselle autonomian määritelmälle määrittele-
mällä automaation ja jakamalla sen pienempiin osiin sen mukaan mitä auto-
maation aluetta eri osat edustavat. Heidän mukaansa automaatio voidaan jakaa 
tiedon hankintaan, tiedon analysointiin, päätöksen valintaan ja toiminnan to-
teuttamiseen. 
          Nykyisin robottien autonomiaa määriteltäessä Parasuraman ym. (2000) 
tekemää viitekehystä on hieman kavennettu ja muokattu, mutta se toimii silti 
edelleen pohjana autonomian tutkimuksessa. Beer, ym. (2014) mukaan tiedon 
hankinta on muuttunut havainnoimalla saadun tiedon autonomiseksi obser-
voinniksi ja jalostukseksi, analysointi ja päätöksen valinta ovat muuttuneet au-
tonomiseksi suunnitteluksi, joka pohjautuu havainnoimalla saatuun tietoon, 
sekä autonomiseksi toimimiseksi toiminnan toteuttamisesta. Nämä kolme ele-
menttiä määrittävät sen, onko robotti autonominen ja mikäli on, voidaan niistä 
määritellä myös robotin autonomisuuden taso (Beer, ym., 2014). 



24 

 

          Autonomiasta on käytetty ihmisen ja robotin välisessä vuorovaikutukses-
sa useaa eri määritelmää (Goodrich & Schultz, 2008). Bartneck & Forlizzi (2004) 
ja Beer ym. (2014) mukaan autonomia tarkoittaa robotiikan kontekstissä sellai-
sia robottien teknologisia valmiuksia toimia ihmisten parissa, jotka eivät velvoi-
ta suoraan vuorovaikutukseen ihmisten kanssa. Kun siirrytään määrittelemään 
autonomista robottia, ehdottaa Broadbent (2017) seuraavanlaista määritelmää: 
 
 

“Autonominen robotti pystyy operoimaan ja suoriutumaan tehtävistä itsenäisesti 
ilman ihmisen jatkuvaa ohjausta”  
 

 
Beer, ym. (2014) käyttävät laajassa robottien autonomiaa tutkivassa tutkimuk-
sessaan puolestaan seuraavaa tarkentavaa määritelmää autonomisesta robotista 
ja sen toiminnasta: 
 
 

“Laajuus, jolla robotti kykenee havainnoimaan ympäristöään, tehdä suunnitelmia 
siinä toimimisesta ja toteuttaa tehdyt suunnitelmat tarkoituksenaan suorittaa jo-
kin tietty tehtävä. Tehtävä voi olla robotin itsenäisesti määrittämä perustuen teh-
tyihin havaintoihin ympäristöstä tai ennalta määrätty, pääasiana tehtävän toteu-
tus ilman ulkopuolista ohjausta” 
 

 
Palvelurobottien autonomian eri tasoja voidaan mitata usealla eri tavalla. 
Goodrich & Schultz (2008) esittelevät viisiportaisen asteikon, jonka perusteella 
robottien autonomia voidaan esittää. Näiden tasojen mukaan pystytään määrit-
tämään se, kuinka hyvin robotti pystyy toimimaan itsenäisesti. Tämän jälkeen 
asteikkoa on kehitetty esimerkiksi Beer ym., (2014) toimesta, ja siihen on tuotu 
mukaan lisää muuttujia, jotka tarjoavat tarkempaa ja syvällisempää näkökul-
maa robottien autonomian tasoihin. Beer ym., (2014) ottavat heidän kehittämäs-
sään mallissa huomioon robottien suorittamien tehtävien vaativuuden, luon-
teen, ja sen, kuinka paljon ihmisen vaikuttamista robotti vaatii suorittaakseen 
tehtävän onnistuneesti. 
          Goodrich & Schultz (2008) luoma autonomian mittaristo kattaa robottien 
autonomian tasot riittävän tarkasti käsiteltäessä autonomian tasoja vain perus-
tasolla osana laajempaa kokonaisuutta. Goodrich & Schultz (2008) mukaan ro-
botit on mahdollista jakaa viiteen luokkaan sen mukaan, millainen autonomian 
taso niillä on. Luokittelun alimpien tasojen robotit eivät ole autonomisia, vaan 
ne ovat etäohjattavia, ja vaativat jatkuvaa vuorovaikutusta ihmisten kanssa 
toimiakseen halutulla tavalla. Kun taas asteikon toisessa laidassa on autonomi-
set robotit, jotka pärjäävät itsenäisesti ja ovat yhdenvertaisessa vuorovaikutuk-
sessa ihmisten kanssa. Näiden ääripäiden välillä sijoittuvat muut robotit, joiden 
autonomian taso vaihtelee vuorovaikutuksen osuuden mukaan.  (Bartneck & 
Forlizzi 2004; Beer ym., 2014; Goodrich & Schultz, 2008) 
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          Goodrich & Schultz (2008) mukaan jokaisella robotilla on jonkinlainen 
vuorovaikutus, jopa sellaisilla, joita voidaan pitää täysin itsenäisinä. Täysin it-
senäisellä robotilla vuorovaikutus voi koostua sen korkeatasoisesta valvonnasta 
ja ohjauksesta, jossa ihminen määrittää robotin tavoitteleman lopputuloksen 
tarjoten sille reunaehdot, mutta robotti monitoroi itse tehtävää, sen vaatimuksia 
ja ympärillä tapahtuvia asioita (Goodrich & Schultz, 2008; Hockenstein, Gourin, 
Faust & Terris, 2007). Tämä täysin itsenäisen robotin määritelmä sopii aiemmin 
esiteltyyn Beer ym. (2014) kuvaamaan määritelmään siitä, millainen on auto-
nominen robotti ja kuinka se havainnoi ympäristönsä sekä toimii siinä. Osittain 
autonomiset, sekä etäohjattavat robotit vaativat käyttäjän ohjaamaan niiden 
toimia. Esimerkkinä leikkausrobotti, jota kirurgi ohjaa käyttöliittymän välityk-
sellä. (Hockenstein ym., 2007) 

Goodrich & Schultz (2008) mukaan robottien autonomian jaottelu esitellyl-
lä tavalla asteikon (KUVIO 2) mukaan on sopiva tapa kuvata robottien autono-
mian astetta ihmisen ja robotin välisen vuorovaikutuksen näkökulmasta. Kuvi-
osta nähdään, että robottien autonomian taso voidaan esittää viidessä portaassa 
suorasta kontrollista dynaamiseen autonomiaan. Nämä portaat ovat teleoperaa-
tio, välitetty teleoperaatio, valvottu kontrolli, yhteistyöllinen kontrolli ja vertais-
ten väinen yhteistyö. Mikäli asiaa tutkittaisiin tarkemmin ja luotaisiin asteikko, 
jossa kuvattaisiin ihmisen ja robotin vuorovaikutuksen astetta, sekä kumman-
kin autonomian tasoa, tarjoaisi se Goodrich & Schultz (2008) mukaan vieläkin 
kattavamman kuvan asiasta. Asteikkoa on mahdollista käyttää hyväksi luokitel-
taessa robotteja, kuten esimerkiksi Fong ym. (2003) määrittelivät autonomian 
tasoihin pohjautuen käsitteen sosiaalisesti interaktiivinen robotti. 

 
 
 

 

 
 
 

KUVIO 2 Robottien autonomian tasot (Goodrich & Schultz, 2008) 
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2.4.3 Robottien vuorovaikutusta tukeva ulkonäkö 

Kolmas Dautenhahn (2007) mainitsemista ihmisen ja robotin välisen vuorovai-
kutuksen pääsuuntauksista pitää sisällään ajatuksen siitä, kuinka robotit pysty-
vät suorittamaan tehtävänsä niin, että ihmiset kokevat sen hyväksyttäväksi ja 
miellyttäväksi. Ihmisen ja robotin vuorovaikutusta tutkittaessa robotin ulkonä-
kö on noussut tutkimuskentällä tehdyn tutkimuksen perusteella tärkeäksi teki-
jäksi, joka voi vaikuttaa ihmisten positiivisesti tai negatiivisesti (Fong ym., 2003; 
Hegelin ym., 2009; Bartneck & Forlizzi, 2004, Broadbent 2007). Tässä alaluvussa 
avaamme tarkemmin, miten robotin ulkonäkö vaikuttaa vuorovaikutukseen ja 
millä tavalla sitä on mahdollista muokata vuorovaikutusta tukevaksi, jotta ih-
miset kokevat robotin hyväksyttävämpänä ja miellyttävämpänä vuorovaiku-
tuksellisena toimijana. 

Kun suunnittelua tarkastellaan sosiaalisesti interaktiivisten robottien nä-
kökulmasta, on mahdollista luokitella kahteen pääluokkaan, joista toisessa luo-
kassa biologian innoittamat robotit pyrkivät jäljittelemään elävien olentojen so-
siaalista älykkyyttä, kun taas toisessa luokista toiminnalliseksi suunniteltu ro-
botti vain näyttää sosiaalisesti älykkäältä, vaikka eivät sitä todellisuudessa ole 
(Fong, ym., 2003). Hegel ym. (2009) mielestä robottien esteettinen muoto antaa 
ihmisille sosiaalisia vihjeitä ja signaaleja, ja robotin käyttäytyminen välittyy tä-
män vuoksi sen fyysisen muodon kautta. Samaa mieltä ovat myös Fong ym., 
(2003), jotka toteavat muodon, rakenteen ja piirteiden olevan tärkeä osa robottia, 
koska ne auttavat sosiaalisten odotusten luomisessa sekä muokkaamisessa. Toi-
saalta taas, esimerkiksi ihmistä muistuttavalla robotilla oletetaan yleensä olevan 
tiettyjä ominaisuuksia, kuten puheentunnistus. Mikäli odotettuja ominaisuuksia 
ei kuitenkaan ole, robotin käyttäjä voi hämmentyä, koska todellisuus ei vastaa 
hänen ennakko-oletuksiaan. (Bartneck & Forlizzi, 2004) 

Suunnittelijat ovatkin Broadbent (2017) mukaan pyrkineet saamaan ro-
boteille ihmismäisiä ja eläimellisiä piirteitä, jotta käyttäjät tuntevat olonsa mu-
kavammaksi niiden seurassa, ja toisaalta osaavat tehdä oikeanlaisia ennakko-
odotuksia. Tämän vuoksi sosiaalisten robottien ulkonäköön on luotu erilaisia 
persoonallisuuden piirteitä, sen mukaan, minkälaisia käyttötarkoituksia niillä 
on (Fong, ym., 2003). Fong ym. (2003) jakavat nämä persoonallisuuden piirteet 
viiteen pääluokkaan seuraavasti:  
 

• Ihmismäisyys. Robotit on suunniteltu näyttämään ihmiseltä yhdistämäl-
lä siihen ihmismäisiä piirteitä. 

• Sarjakuvahahmon kaltaisuus. Näillä roboteilla on karikatyyrisiä piirteitä 
kuten animaatiossa ja elokuvissa. Liioiteltuja piirteitä on helppo kuvata 
ja ne voivat olla hyödyllisiä vuorovaikutuksen helpottamiseksi ihmisten 
kanssa. 

• Eläimen kaltaisuus. Esimerkkeinä lelu- ja viihderobotit, joilla on usein 
piirteitä, jotka liittyvät kotieläimiin kuten kissoihin ja koiriin. 
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• Tekninen olio. Kirjallisuuden sekä elokuvien ja erityisesti tieteellisen fik-
tion innoittamana kehitetyt robotit pyrkivät näyttämään mahdollisim-
man keinotekoisilta, esimerkiksi mekaaniselta näyttävät robotit. 

• Työkalun omainen. Käytetään roboteissa, jotka toimivat älykkäinä apu-
välineinä. Koska nämä robotit toimivat komennoilla, suorittaen erilaisia 
avustavia palvelutehtäviä, ja niillä on yleensä työkaluihin liittyviä piirtei-
tä, kuten toimintavarmuus ja luotettavuus. 

 
Sosiaalisen robotin tulisikin ulkomuodoltaan, kuten kooltaan, muodoltaan ja 
materiaaliltaan vastata käsitystä siitä, millaisia ominaisuuksia sillä on, ja mil-
laista tehtävää varten se on suunniteltu (Bartneck & Forlizzi, 2004). Esimerkiksi 
robottia, joka muistuttaa koiraa kohdellaan eri tavalla, kuin robottia, joka muis-
tuttaa ihmistä (Fong, ym., 2003). Ihmistä muistuttavaa robottia kutsutaan 
android -robotiksi, jonka ulkonäkö pitää sisällään ihmisille ominaisia piirteitä, 
mutta se ei kuitenkaan näytä ihmiseltä, toisin kuin ihmistä muistuttava huma-
noid -robotti, jolla on ihmisen kaltainen kehon muoto kuten pää, kädet, ylävar-
talo, ja jalat (Broadbent, 2017). Kanda, Glas, Shiomi, Ishiguro ja Hagita (2008) 
mukaan esimerkiksi humanoid -robotit ovat erinomainen osoitus siitä, kuinka 
robotit voivat toimia osana yhteiskuntaa, mikäli ne pystyvät käyttämään ke-
honkieltä kuten eleitä, sekä puhetta oikeaoppisesti. Näiden ominaisuuksien 
avulla se voi toimia julkisilla paikoilla ihmisten parissa niin, että ihmiset kom-
munikoivat sen kanssa aivan kuten toisten ihmistenkin (Kanda ym., 2008). 
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3 ARVONLUONTI 

Tässä luvussa käsitellään arvonluontia esittelemällä sen pohjalla olevat olennai-
set konseptit. Aluksi määritellään palvelu ja palvelujärjestelmä käsitteenä, jonka 
jälkeen esitellään palvelulähtöinen ajattelu. Palvelulähtöisestä ajattelusta esitel-
lään sen perusolettamukset ja aksioomat, joista sittemmin syvennytään arvon-
luontiin. Arvonluonnin osalta esitellään arvon käsite ja miten se ilmenee, sekä 
miten sitä luodaan ja tuhotaan yhteisluonnin ja yhteistuhoamisen keinoin. Lo-
puksi esitellään tutkielman tutkimuksen teoreettisena pohjana käytetty arvon 
yhteisluonti kuluttajille suunnatuissa tietojärjestelmissä CIS -viitekehys. Luvun 
tarkoituksena on esitellä arvonluonnin teoria linssiksi, jonka avulla voidaan 
tarkastella arvonluontia palvelurobotiikassa. 

3.1 Palvelu 

Jotta voidaan tarkastella arvonluontia palvelussa, on ensiksi tärkeä ymmärtää 
palvelu käsitteenä ja konseptina. Kirjallisuudesta palvelulle löytyy lukematon 
määrä erilaisia määritelmiä, ja usein niiden eroihin vaikuttaisi olevan suurim-
pana tekijänä se, kenen näkökulmasta palvelua tarkastellaan. Edvardsson ym. 
(2005) tekivät kirjallisuuskatsauksen selvittääkseen, miten palvelu kirjallisuu-
dessa määritellään, ja kirjallisuuskatsauksen pohjalta he päätyivät toteamaan, 
että palvelu on enemmänkin näkökulma arvon luomiseen, kuin hyödykkeiden 
kategoria, sekä sen huomion kohteena on arvo asiakkaan näkökulmasta. Kirjal-
lisuuskatsauksen pohjalta palvelun määritelmälle avaintekijänä on arvon yh-
teisluonti asiakkaan kanssa, sekä interaktiivinen, prosessimainen, kokemuksel-
linen ja yksilöstä riippuvainen luonne, jotka yhdessä muodostavat palvelun 
ominaisuuksien perustan. Palvelu ei siis niinkään ole hyödykkeen tyyppi, vaan 
enemmänkin prosessi, jolla luodaan arvoa sen eri osapuolille. (Edvarsson, ym., 
2005).  
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Grönroos (2006) kertoo artikkelissaan, että markkinoinnin kirjallisuudessa pal-
velut määritellään usein niiden neljän ominaisuuden kautta, jotka ovat aineet-
tomuus, heterogeenisuus, erottamattomuus, ja katoavaisuus. Kuitenkin Grön-
roos (2006) mukaan tärkeimpänä erona tuotteisiin palveluilla on niiden proses-
siluontoisuus, sekä valmistuksen ja kulutuksen samanaikaisuus. Palvelut ovat 
kuin avoimia prosesseja, joissa asiakas toimii mukana tuottajana, ja pääsee näin 
ollen vaikuttamaan suoraan niiden prosesseihin. Perinteisissä fyysisissä hyö-
dykkeissä tuotteen valmistuksen prosessit ovat olleet suljettuja, ja asiakas pää-
see kokemaan vain prosesseista syntyvät tuotokset, eikä osallistumaan itse pro-
sesseihin. Koska asiakas ei ole mukana tuotteen valmistuksen prosesseissa, niin 
niiden osalta kulutus ei ole interaktiivista, tätä nimitetään kulutuksen “mustak-
si laatikoksi”. Palvelun osalta taas sen tuottamisen ja kuluttamisen prosessit 
ovat ainakin osittain yhtäaikaisia, sekä molemmat palveluntarjoaja ja asiakas 
pääsevät osallistumaan tuottamisen ja kuluttamisen prosesseihin. Näiden ero-
jen takia palvelut nähdään avoimina ja tuotteet suljettuina järjestelminä. (Grön-
roos, 2006) 
          Palvelu toimintona voidaan määritellä siten, että kokoelma resursseja on 
interaktiossa toistensa ja asiakkaan kanssa, tarkoituksenaan tukea asiakkaan 
prosesseja, jotta asiakas saa itselleen lisäarvoa (Grönroos, 2006). Resurssit voi-
daan jakaa operoiviin ja operoitaviin resursseihin sen mukaan, miten ne käyt-
täytyvät palveluprosessissa. Operoivat resurssit toimivat saadakseen jotain ai-
kaan, kun taas operoitaviin resursseihin kohdistetaan toimintoja, että saadaan 
jotain aikaan. Operoitavat resurssit ovat usein näkymättömiä ja aineettomia 
(kuten tiedot ja taidot), ja operoitavat resurssit staattisia, sekä niiden määrä on 
rajallinen (kuten valmistuksen raaka-aineena rauta). Esimerkkinä kalastamises-
sa operoitavana resurssina toimisi fyysinen onki ja operoivana resurssina kalas-
tajan taidot. (Vargo & Lusch, 2004) 
          Palveluprosessi alkaa, kun palveluntarjoaja kutsuu asiakkaan osallistu-
maan palvelun prosesseihin luvaten asiakkaalle, että tämä tulee saamaan tiettyä 
arvoa palvelusta, jos osallistuu näihin prosesseihin, tätä kutsutaan arvolu-
paukseksi. Palveluprosessi toimii siten, että asiakas tekee aloitteen suorittaen 
palveluprosessin tarvitsemat toimet palvelun muodostamiseksi ja palvelun 
tuottaman arvon saamiseksi. Jotta asiakas voi operoida palveluprosessissa, asi-
akkaan tarvitsee lisätä prosessiin omaa osaamistaan ja taitojaan, näin ollen asi-
akkaan tuomat resurssit täydentävät palvelun. Palveluita voidaan määritellä 
sen mukaan, kuinka paljon asiakkaan tarvitsee antaa resursseja, ja kuinka pal-
jon asiakkaan täytyy olla interaktiossa yrityksen kanssa. Palvelut voidaan jakaa 
täysipalveluiksi ja itsepalveluiksi riippuen siitä, kuinka asiakas on interaktiossa 
palveluntarjoajan kanssa. Itsepalvelusta esimerkkinä toimii, että asiakas nostaa 
itsepalveluna rahaa automaatista, johon hän tarvitsee taitoja käyttääkseen au-
tomaattia. Palveluntarjoaja taas tarjoaa resurssina nostamiseen tarvittavan lait-
teen ja siihen liittyvät toiminnot. Palveluun on ennalta määritelty standardin 
mukainen eteneminen, ja ylimääräisenä resurssina asiakas tarvitsee muovisen 
pankkikortin. Jos rahan nostaminen tapahtuisi pankin sisältä kassalta asiakas-
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palvelijan kanssa interaktiossa, palvelu olisi silloin täysipalvelu. (Grönroos, 
2008) 
          Oli palvelu sitten täysipalvelu tai itsepalvelu Grönroos (2008) mainitsee, 
että prosessina tarkasteltuna palvelu ei juurikaan eroa tuotteen prosessista. 
Luonteeltaan palvelun prosessi eroaa tuotteesta lähinnä siinä, kuinka paljon 
yritys pääsee vaikuttamaan hyödykkeen kuluttamisen kulkuun. Palvelun ta-
pauksessa yritys pääsee olemaan enemmän aktiivinen ja vaikuttamaan siihen, 
kuinka kuluttaminen tapahtuu, kun taas tuotteen tapauksessa yritys pääsee 
vähemmän osallistumaan prosessin kulkuun ja asiakas on enemmän vastuussa 
prosessin lopputulemasta. (Grönroos, 2008) 
          Palveluita tutkivassa tieteessä palvelut nähdään koostuvan palvelujärjes-
telmistä, jotka toimivat interaktiossa keskenään. Nämä palvelujärjestelmät ovat 
kokoelma resursseja (kuten ihmisiä, teknologiaa ja informaatiota), jotka on kyt-
ketty yhteen arvolupauksilla. Palvelujärjestelmän käsite helpottaa ymmärtä-
mään ja rajaamaan eri osia, joista palvelu koostuu. (Spohrer, Anderson, Pass & 
Ager, 2008; Spohrer, Maglio, Bailey & Gruhl, 2007) 
 
Maglio, Vargo, Caswell ja Spohrer (2009) määrittelivät palvelujärjestelmät seu-
raavasti 
 
 

“Kokoonpano ihmisiä, teknologiaa, ja muita resursseja, jotka ovat interaktiossa 
muiden palvelujärjestelmien kanssa luodakseen yhteistä arvoa”  

 
 
Yksi keino kerätä resursseja on vaihtaa järjestelmän sovellettuja operoivia re-
sursseja toisten palvelujärjestelmien resurssien kanssa. Palvelujärjestelminä 
voidaan pitää yksilöitä, ryhmiä, organisaatioita, yrityksiä, ja hallintoja, jos he 
voivat toimia ja soveltaa resursseja, sekä toimia toistensa hyväksi tuottaen yh-
teistä hyötyä. Esimerkiksi parturi on yksilö, joka soveltaa taitoja ja kokemustaan 
käyttää saksia, shampoota, sekä muita resursseja muotoillakseen asiakkaan 
hiuksia. Yritys tarjoaa IT-palveluita toiselle yritykselle soveltamalla työntekijöi-
den tietoja ja taitoja, sekä omia teknologioitaan ja prosesseja. Näissä molemmis-
sa tapauksissa palvelujärjestelmä (parturi ja työkalut, tai yritys ja teknologiat) 
ottaa käyttöön kyvykkyytensä yhdistämällä ne toisiin järjestelmiin (yksilö, jon-
ka hiuksia muotoillaan, tai IT-palveluita ostava yritys). Molemmissa tapauksis-
sa järjestelmät toimivat yhdessä yhteisen hyödyn saavuttamiseksi. Näin siis 
palvelujärjestelmät liittyvät yhteen ja antavat resurssejaan muodostaakseen itse 
palvelun. (Vargo, Maglio & Akaka, 2008) 
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3.2 Palvelulähtöinen ajattelu 

Arvonluonti on merkittävä osa palvelulähtöistä ajattelua, joka on kokonaisuu-
tena hyvä ymmärtää, jotta voi ymmärtää miten arvonluonti palveluissa tapah-
tuu. Palvelulähtöinen ajattelu on Vargo ja Lusch (2004) lanseeraama teoreetti-
nen viitekehys, jonka pohjimmaisena ajatuksena on, että toimijat soveltavat ky-
kyjään tuottaakseen hyötyä toisille toimijoille, jotka vastavuoroisesti hyödyntä-
vät muita toimijoita käyttämällä kykyjään palveluiden välisessä vaihdannassa, 
eli palvelu on siis kykyjen hyödyntämistä muiden hyväksi. Palvelulähtöisen 
ajattelun julkaisusta lähtien se on muodostunut palvelutieteessä hallitsevaksi 
ajattelutavaksi. Maglio ja Spohrer (2008) julistivat sen jopa palvelutieteen filoso-
fiseksi perustaksi. Paradigmana palvelulähtöinen ajattelu yhdistää useita erilli-
siä markkinoinnin kirjallisuuden virtoja eri alueilta, kuten asiakas- ja markkina-
lähtöisyydestä, palvelumarkkinoinnista, laatujohtamisesta, arvo- ja toimitusket-
jun hallinnasta, resurssien hallinnasta, ja asiakasverkon analysoinnista. Näiden 
eri osa-alueiden osalta palvelulähtöinen ajattelu kerää muutaman viimeisen 
vuosikymmenen aikana tulleita näkökulmia ja ajattelutapoja, joissa keskittymi-
nen siirtyy aineellisista aineettomiin resursseihin, arvon yhteisluontiin, ja toimi-
joiden välisiin suhteisiin. Vargo ja Lusch (2017) halusivatkin linjata, että palve-
lulähtöinen ajattelu on alusta lähtien ollut olemassa olevan tiedon tunnistamista 
ja laajentamista, jotta tämä tieto voitaisiin yhdistää markkinointiajattelun kehit-
tämiseksi, sen sijaan, että se olisi radikaalisti uusi idea. (Vargo & Lusch, 2004; 
Vargo & Lusch, 2016; Vargo & Lusch, 2017) 

Palvelulähtöinen ajattelu edustaa suuntausta, jossa huomion kiinnittämi-
nen on siirtymässä aineellisista asioista aineettomiin, kuten taitoihin, informaa-
tioon, tietoon, sekä kohti interaktiivivisuutta, liitettävyyttä, ja suhteita. Alun 
perin markkinointi peri ajatuksia suoraan taloustieteestä. 1800-1920 -luvulla 
klassisessa ja uusklassisessa taloustieteessä arvo nähtiin sisällytettynä hyödyk-
keisiin ja yhteiskunnan varallisuutta lisättiin hankkimalla lisää aineellisia asioi-
ta. 1900-luvulle tultaessa markkinointi alkoi ottaa ensimmäisiä askeliaan, ja sen 
aikaisessa kehitysvaiheessa 1950-luvulle asti markkinoinnin pääpainona oli 
keskittyä siihen, kuinka instituutiot lisäävät hyödykkeiden arvoa suorittamalla 
markkinointitoimintoja. 1950-1980 -luvuilla markkinoinnin suuntauksena vallit-
si markkinointijohtaminen, johon kuului, että yritykset käyttivät analyyttisiä 
tekniikoita yrittääkseen määritellä optimaaliseen suorituskykyyn johtavan 
markkinointimixin. 1980 -luvulta eteenpäin markkinointi alettiin nähdä enem-
mänkin prosessina, ja vallitseva ajattelutapa markkinoinnista oli “jatkuva sosi-
aalinen ja ekonominen prosessi”. Markkinointi peri vaihdannan mallin suoraan 
taloustieteeltä, jossa vallitsevana näkökulmana toimi hyödykelähtöinen ajattelu. 
Hyödykelähtöisessä ajattelussa vaihdanta perustuu hyödykkeiden vaihdantaan, 
joita yleensä edustavat valmistetut tuotteet. Hyödykelähtöisessä ajattelussa 
keskitytään aineellisiin resursseihin, arvo nähdään sisällytettynä tuotteisiin ja 
arvon omistaja vaihtuu vaihdannan yhteydessä. (Vargo & Lusch 2004) 
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3.2.1 Palvelu- ja hyödykelähtöisen ajattelun erot 

Lusch ja Vargo (2006) painottavat, että palvelulähtöisessä ajattelussa ei vallitse 
palvelu vastaan tuote vastakkainasettelua, vaan tuote nähdään palvelun alakä-
sitteenä, ja sen tarjoamisen välineenä. Näin ollen palvelulähtöisessä ajattelussa 
ei ole voittajia tai häviäjiä, eli tuotteita ei pyritä “syrjäyttämään” palveluilla. 
Vargo ja Lusch (2004) listaavat palvelulähtöisen ja perinteisen hyödykelähtöisen 
ajattelun tärkeimpiä eroavaisuuksia (TAULUKKO 1). Ensimmäisenä erona ajat-
telutapojen välillä on ensisijainen vaihdannan yksikkö. Hyödykelähtöisessä 
ajattelussa ihmiset keskittyivät vaihtamaan hyödykkeitä, ja näiden hyödykkei-
den nähtiin koostuvan operoitavien resurssien voimavaroista. Palvelulähtöises-
sä ajattelussa taas ihmiset suorittavat vaihdantaa saadakseen hyötyä toisten 
toimijoiden erikoistuneista osaamisista (tieto ja taidot) tai palveluista.   

Toisena erona on hyödykkeiden rooli. Hyödykelähtöisessä ajattelussa 
hyödykkeet ovat operoitavia resursseja ja lopputuotteita, sekä markkinoinnin 
tehtävänä on vain kerätä materiaa ja muuttaa sen muotoa, paikkaa, aikaa ja 
omistusta. Palvelulähtöisessä ajattelussa hyödykkeet toimivat operoivien re-
surssien (sisällytetty tieto) toimittamisen välineenä ja ne toimivat välittäjä tuot-
teina joita toiset operoivat resurssit (asiakkaat) käyttävät arvonluonti proses-
seissaan.  

Kolmas ero on asiakkaiden rooli. Hyödykelähtöisessä ajattelussa asiakas 
on hyödykkeiden vastaanottaja. Markkinointi tekee asioita asiakkaille, jakaa ne 
segmentteihin, penetroituu niihin, levittää ja mainostaa heille. Hyödykelähtöi-
sessä ajattelussa asiakkaat ovat operoitavia resursseja. Palvelulähtöisessä ajatte-
lussa asiakas on palvelun yhteistuottaja. Markkinointi on prosessi, jossa teh-
dään asioita vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Palvelulähtöisessä ajattelus-
sa asiakas on pääasiassa operoiva resurssi ja toimii vain toisinaan operoitavan 
resurssina.  

Neljäs ero on arvon määrittäminen ja merkitys. Hyödykelähtöisessä ajatte-
lussa tuotteen valmistaja määrittelee tuotteen arvon. Arvo nähdään sisällyte-
tyksi operoitavaan resurssiin ja on määritelty vaihtoarvona. Palvelulähtöisessä 
ajattelussa arvo määräytyy asiakkaan kokemuksen perusteella perustuen value-
in-use. Arvo muodostuu operoivan resurssin hyödyllisestä soveltamisesta jos-
kus operoitavan resurssin avulla välitettynä. Palvelulähtöisessä ajattelussa yri-
tykset eivät luo arvoa, vaan voivat ainoastaan antaa arvolupauksia.  

Viides ero on yrityksen ja asiakkaan välinen integraatio. Hyödykelähtöi-
sessä ajattelussa asiakas nähdään operoitavana resurssina jota yritys käyttää 
luodakseen liiketapahtumia resurssien kanssa. Palvelulähtöisessä ajattelussa 
asiakas taas nähdään operoiva resurssi ja asiakkaat osallistuvat aktiivisesti rela-
tionaaliseen vaihdantaan ja yhteisluontiin.  

Kuudes ero on taloudellisen kasvun lähde. Hyödykelähtöisessä ajattelussa 
varallisuuden kasvua saavutetaan, kun aineellisten resurssien ja hyödykkeiden 
määrä lisääntyy. Varallisuus nähdään koostuvan operoitavien resurssien omis-
tuksesta, hallinnoinnista ja valmistamisesta. 
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TAULUKKO 1 Hyödykelähtöisen ja palvelulähtöisen ajattelun eroavaisuudet (Vargo & 
Lusch, 2004) 

 

 
 

3.2.2 Palvelulähtöisen ajattelun perusolettamukset ja aksioomat 

Vargo & Lusch (2017) itse näkevät palvelulähtöisen ajattelun pääideat hyvin 
yksinkertaisina ja suoraviivaisina. Markkinoinnin toiminta on helpointa ym-
märtää palveluiden välisenä vaihdantana, sen sijaan, että vaihdanta suoritettai-
siin hyödykkeiden tai hyödykkeiden ja rahan välisenä vaihdantana. Tästä joh-
tuen palvelulähtöisessä ajattelussa arvon lähteenä ja vaihdannan tarkoituksena 
ovat ihmisten itseään ja toisia varten hyödyntämät erikoistuneet tiedot ja kyvyt, 
ei niinkään hyödykkeet, joita käytetään vain palvelun toimittamisen välineenä. 
Toinen pääidea on arvon yhteisluonti, eli palvelun tuottama arvo luodaan yh-
dessä sen sijaan, että arvo luotaisiin vain yhden toimijan toimesta ja toimitettai-
siin toiselle. (Vargo & Lusch, 2017) 
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          Vaikka palvelulähtöisen ajattelun pääideat voidaan tiivistää hyvin suora-
viivaisesti ja yksinkertaisesti, niin Vargo ja Lusch (2004) julkaistessa palveluläh-
töisen ajattelun, se alunperin koostui kymmenestä perusolettamuksesta. Julkai-
semisen jälkeen perusolettamusten muoto ja määrä ovat kuitenkin muuttuneet, 
ja voidaan puhua, että palvelulähtöisen ajattelun kehittyessä markkinoinnin 
vallitsevaksi paradigmaksi, myös itse palvelulähtöinen ajattelu on kehittynyt 
sen mukana (Vargo & Lusch, 2014). Paradigmana palvelulähtöistä ajattelua on 
sen julkaisemisen jälkeen kehitetty ja muokattu ympäri maailman lukematto-
mien eri alojen tutkijoiden toimesta, jotta ajattelutapaa saataisiin vahvistettua, 
laajennettua ja täsmennettyä (Vargo & Lusch, 2014). Kuten aiemmin mainittu 
Vargo ja Lusch (2017) halusivatkin linjata, että palvelulähtöinen ajattelu on 
olemassa olevan tiedon tunnistamista sekä laajentamista, eikä niinkään radikaa-
li uusi idea. 
          Palvelulähtöisessä ajattelussa palvelu on vaihdannan perustavanlaatuinen 
pohja, eli kaikki vaihdanta perustuu palveluihin. Operoivia resursseja, eli tietoja 
ja taitoja sovelletaan palveluiksi ja palveluita vaihdetaan toisiin palveluihin. 
Tätä vaihdannan pohjaa ei kuitenkaan aina huomata, sillä epäsuora vaihdanta 
peittää sen. Epäsuoralla vaihdannalla tarkoitetaan sitä, että kun palvelu tarjo-
taan hyödykkeiden, rahan ja instituutioiden monimutkaisten yhdistelmien 
kautta, niin palvelu vaihdannan pohjana ei aina ole ilmeinen. Kuten hyödyke-
lähtöiseen ajatteluun vertailtaessa tuli ilmi, niin palvelulähtöisessä ajattelussa 
hyödykkeiden rooli eroaa perinteisestä mallista. Kolmas palvelulähtöisen ajatte-
lun perusolettamuksista on, että hyödykkeet ovat jakamisen mekanismi palve-
luiden tarjoamiseen, ja niiden arvo muodostuu tarjoamansa palvelun käytön 
kautta. Palvelulähtöisessä ajattelussa operoivien resurssien katsotaan olevan 
perustavanlaatuinen lähde strategisen hyödyn saavuttamiseen, sillä kilpailua 
ajaa vertailtavissa oleva kyky aiheuttaa haluttuja muutoksia. Palvelulähtöinen 
ajattelu muuttaa myös kokonaistaloudellista näkökulmaa, sillä siinä jokainen 
talous nähdään palvelutaloutena. Talouden nähdään perustuvan palveluihin 
yhä ilmeisemmin lisääntyneen erikoistumisen ja ulkoistamisen myötä. Palvelu-
lähtöisen ajattelun perusolettamuksiin kuuluu myös, että arvoa yhteisluodaan 
monen toimijan toimesta, ja näihin toimijoihin sisältyy aina edunsaaja. Tällä 
tarkoitetaan, että arvonluonti prosessina on eri toimijoiden välistä ja arvoa luo-
daan interaktiivisesti. Interaktiivisuuteen kuuluu myös, että palveluiden toimi-
jat eivät voi toimittaa arvoa toiselle, vaan voivat osallistua arvon luomiseen ja 
antaa arvolupauksia. Arvon luomiseksi toimijat tarjoavat resurssejaan sovelta-
malla niitä yhteistyössä interaktiivisesti ja luoda arvoa seuraamalla arvolupaus-
ten hyväksymistä, mutta eivät kykene luomaan tai toimittamaan arvoa itsenäi-
sesti.  Koska palvelukeskeisessä näkökulmassa palvelu määritellään aina asiak-
kaan päättämän hyödyn ehdoilla, ja on yhdessä luotu, niin sillä on näkemykse-
nä taipumus olla luonnostaan edunsaajalähtöinen ja relationaalinen. Palvelu-
lähtöisen ajattelun perusolettamuksissa mainitaan myös, että kaikki sosiaaliset 
ja taloudelliset toimijat ovat resurssien integroijia. Tällä pyritään kuvaamaan, 
että arvonluonnin konteksti on olla resurssien integroijien verkkojen verkko, 
jossa suuri määrä toimijoita, ja heidän verkkojaan muodostavat yhä suurempia 
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verkkoja arvonluontiin. Palvelulähtöisen ajattelun perusteella arvo on omape-
räistä, kokemuksellista, riippuvaista kontekstista, ja täynnä merkitystä. Tästä 
syystä arvo on aina yksilöllisesti ja ilmiölähtöisesti päätetty hyötyjän toimesta. 
Tuorein perusolettamus määrittelee, että arvon yhteisluonti on koordinoitu 
toimijoiden muodostamien instituutioiden ja institutionaalisten järjestelyiden 
toimesta. Jotta palvelulähtöisestä ajattelusta saataisiin selkeämpi ja tiiviimpi 
viitekehys ne on tiivistetty taulukon mukaisesti (TAULUKKO 2) viideksi pe-
rusväitteeksi, eli aksioomaksi. (Vargo & Lusch, 2016) 

TAULUKKO 2 Palvelulähtöisen ajattelun aksioomat (Vargo & Lusch, 2016) 
 
 

 
 
 
 

Palvelulähtöinen ajattelu on siis palveluita tutkivan tieteen uusi paradigma, 
jonka Vargo & Lusch (2017) summaavat lyhyesti: 
 
 

“Palvelulähtöinen ajattelu edustaa dynaamista ja jatkuvaa kertomusta arvon yh-
teisluonnista resurssien integroinnin, sekä palvelujen välisen vaihdannan kautta, 
jonka on muodostanut kasvava määrä eri tieteenalojen ja alalajien harjoittajia” 

3.3 Arvonluonti 

3.3.1 Arvo 

Kirjallisuudessa arvoa on määritelty monella tapaa ja se vaihtelee sen pohjalta 
kenen näkökulmasta, sekä missä vaiheessa prosessia se muodostuu. Kuten 
aiemmin mainittiin palvelulähtöisessä ajattelussa arvo ja sen muodostuminen 
on keskiössä tarkastellessa palveluita, ja arvo muodostaakin yhden tärkeimmis-
tä konsepteista arvon yhteisluonnissa. Palvelulähtöisen ajattelun neljäs aksi-
ooma on “Arvo on aina omaperäisesti ja tapauskohtaisesti määritelty hyötyjän 
toimesta”, joka viittaa palvelulähtöisen ajattelun näkökulmaan, missä arvoa ei 
luoda valmistusprosessissa, kuten perinteisessä hyödykelähtöisessä ajattelussa, 
vaan se syntyy käytössä (Vargo & Lusch, 2004). Perinteisesti myös kirjallisuu-
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dessa arvo on nähty ikään kuin sulautetuksi tuotteeseen, joka sittemmin on 
vaihdettu, ja arvo vaihtanut omistajaa. Näin ollen arvon nähdään vaihtaneen 
omistajaa vaihdossa, ja tätä kutsutaankin arvo vaihdossa konseptiksi. Uudem-
man kirjallisuuden mukaan, kuten palvelulähtöisessä ajattelussakin mainitaan, 
arvon nähdään kuitenkin muodostuvan vasta kun asiakas käyttää tuotteita tai 
palveluita, ja ennen tätä on olemassa vain potentiaalista arvoa, ja tämän kon-
septin nimi onkin arvo käytössä. (Grönroos, 2006) 
Arvo käytössä näkemyksen mukaan tuotteiden valmistajat ja palveluntarjoajat 
eivät luo arvoa suunnittelun ja tuotannon prosesseillaan, vaan asiakkaat luovat 
arvon arvonluonnin prosesseillaan, joilla tarkoitetaan päivittäisiä toimia, joissa 
tuotteita ja palveluita käytetään. Vaikkakin arvoa on perinteisesti mittaroitu 
kun hyödyke vaihtaa omistajaa, eli arvoa vaihdossa, niin Grönroos (2008) pai-
nottaa, että arvo käytössä on tärkeämpi mittari, sillä jos asiakas ei voi käyttää 
palvelua, niin sen arvo on sille mitätön. Arvo luodaan aina käytön aikana, eli 
täten arvo käytössä on tärkeämpi mittari, kuin arvo vaihdossa. Arvo käytössä 
on myös palveluntarjoajalle tärkeämpi mittari, sillä pitkällä aikavälillä asiak-
kaiden tyytymättömyys vähentää tuottoja tulevaisuudessa. Ja sillä pienempi 
arvo käytössä vaikuttaa myös arvoon vaihdossa, kun asiakkaat eivät saa tar-
peeksi arvoa irti hyödykkeestä, ja tyytymättömyys johtaa yrityksen välttelyyn 
tulevaisuudessa, niin tulevaisuuden kassavirrat pienenevät asiakkaiden tyyty-
mättömyyden johdosta. (Grönroos, 2008) 
          Myös palvelulähtöisen ajattelun mukaan arvoa voidaan luoda ja määritel-
lä vain asiakkaan toimesta “kuluttamisen” prosessin ja käytön aikana, jota kut-
sutaan myös arvoksi käytössä (Lusch & Vargo, 2006). Koska arvo käytössä kon-
septissa arvo nähdään määriteltävän asiakkaan toimesta käytössä, niin se on 
aina yksilöllisesti määritelty. Myös Holbrook (2006) määrittelee arvon “interak-
tiiviseksi yksilöstä riippuvaisten mieltymysten kokemukseksi”. Tämän määri-
telmän mukaan arvo on käyttäjien, tai käyttäjän ja kohteen välisen interaktion 
funktio. Funktioon vaikuttavat asenteet, kiintymyksen kohteet, mielihyvä ja 
käyttäjän oma harkinta. Tarkoittaen, että arvo syntyy kulutuksen yhteydessä 
asiakkaan yksilöllisenä kokemuksena. Grönroos (2011) mukailee myös näke-
mystä, että koettu arvo on aina yksilöllinen. Esimerkkinä hän antaa miten tietyl-
lä autolla ajaminen voi tuottaa jollekin henkilölle arvoa, kun taas toiselle henki-
lölle arvo autosta syntyy, kun hän pääsee liikkumaan sillä helposti kavereiden-
sa luo (fyysinen käyttö). Joku taas voi löytää arvoa jo, kun harkitsee ostavansa 
tietynlaisen auton (kuvitteellinen käyttö), ja jollekkin esimerkiksi vain luksus-
auton omistaminen voi tuottaa arvoa (omistaminen). (Grönroos, 2011) 
          Koska arvoon käytössä vaikuttavat asiakkaan subjektiivinen kokemus, 
niin sitä on hankala mittaroida rahallisin määrein. Holbrook (2006) toteaakin, 
että johtuen siitä, että arvo syntyy asiakkaan kokemuksena, sitä ei voida mitta-
roida ainoastaan käyttäen rahallisia määreitä.  Myös Echeverri & Skålen (2011) 
mukaan arvoa ei voida mittaroida rahallisin määrein, sillä se on subjektiivisesti 
koettu asiakkaan ja tuottajan näkökulmista. Grönroos (2008) mukaan kuitenkin 
joskus on hyvä, että luotua arvoa mittaroidaan rahallisesti, esimerkiksi mittaa-
malla sen vaikutuksia tuottoihin, saatuun varallisuuteen, tai säästöihin. Mutta 
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kuitenkin rahallinen arvo ei ole niin merkittävä, sillä arvolla on aina suhteelli-
nen komponentti, kuten luottaminen, kiintymys, mukavuus ja helppokäyttöi-
syys. Ja näiden suhteellisten komponenttien, eli asiakkaan kokemuksen mukai-
sen arvon osuus luodusta arvosta on kuluttajamarkkinoilla ensisijainen arvon 
mittari. (Grönroos, 2008)  
          Kirjallisuudessa usein todetaan, että arvoa käsitteenä on vaikea määritellä 
sanallisesti. Grönroos (2011) kuitenkin toteaa, että tämä yksinkertainen määri-
telmä on toimiva kuvaamaan mitä arvonluonnin prosessissa tapahtuu: 

 
 

“Asiakkaalle arvo tarkoittaa, että sen jälkeen, kun heitä on autettu itsepalvelu- 
(ruuan valmistus tai rahan nostaminen automaatista) tai täyden palvelun (ulkona 
ravintolassa syöminen tai rahan nostaminen pankista kassalta) prosessin toimesta, 
he ovat parempia tai tuntevat itsensä paremmaksi kuin ennen” 
 

 
Alla olevasta kuviosta (KUVIO 3) voidaan nähdä kuinka arvon vaihdossa ja 
arvon käytössä luonteisuus eroavat toisistaan. Arvo vaihdossa syntyy tuotan-
toprosessin tuloksena palveluntarjoajan alueella, ja se on sulautettu vaihdetta-
vaan resurssiin. Tämä vaihdettava resurssi ilmenee yksittäisenä kokonaisuute-
na ajassa, ja se voidaan vaihtaa muihin resursseihin. Arvo käytössä taas ilmenee 
asiakkaan alueella, kun tuote on valmistusprosessin jälkeen päätynyt asiakkaan 
alueelle vaihdannan seurauksena. Arvo käytössä tarkoittaa miten asiakas tun-
tee itsensä paremmaksi (positiivinen arvo) tai huonommaksi (negatiivinen arvo) 
vaihdannan ja hyödykkeen käytön seurauksena. Arvo käytössä ilmenee myös 
käytössä kertyvänä prosessina ajan myötä. Kuviosta nähdään myös, miten arvo 
syntyy kahdessa osassa, mutta realisoituu vasta asiakkaan käyttäessä hyödyket-
tä. (Grönroos & Voima, 2013). 

 

 
KUVIO 3 Arvo vaihdossa ja arvo käytössä (Grönroos & Voima, 2013) 



38 

 

Arvo voidaan siis käsitteenä nähdä monella tapaa ja sille löytyy kirjallisuudesta 
monia eri määritelmiä. Kuitenkin arvonluonnin ja palvelulähtöisen ajattelun 
kannalta tarkasteltuna olennaisinta on arvo käytössä konsepti, ja se miten arvo 
subjektiivisesti määrittyy yksilölle. 

3.3.2 Arvon yhteisluonti 

Arvonluontia tarkastellessa kirjallisuudessa törmää käsitteeseen arvon yhteis-
luonti. Yhteisluonti käsitteenä kuvaa sitä, miten palveluiden tapauksessa arvo 
luodaan usein yhdessä monen palvelujärjestelmän toimesta. Prahalad ja Ra-
waswamy (2000) esittelevät yhteisluonnin huomioimalla markkinoilla toimitta-
jan ja asiakkaan muuttuvat roolit. Asiakkaat ja toimittajat ovat interaktiossa ja 
suurelta osalta tekevät yhteistyötä hinnoittelun takana, joka on perinteisesti 
nähty kuvaavaan kysynnän ja tarjonnan suhdetta. Näiden asiakkaan ja tarjoajan 
välisten suhteiden avulla mahdollistetaan interaktio, jolla voidaan luoda arvoa 
yhdessä. Arvonluonnissa palveluntarjoaja voi ainoastaan luoda resursseja, joita 
tarvitaan arvon luomiseen. Tästä johtuen palveluntarjoajan ja asiakkaan välises-
sä interaktiossa molemmat osapuolet osallistuvat arvonluontiin yhdessä, eli 
arvon yhteisluontiin (Prahalad & Ramaswamy, 2004). Prahalad ja Rawaswamy 
(2004) määrittelivät arvon yhteisluonnin seuraavasti: 
 
 

 “Asiakas ja yritys ovat liittyneet läheisesti yhteen luomaan arvoa, joka on yksilö-
kohtaisesti ainutlaatuista asiakkaalle” 

 
 
Kuten aiemmin mainittiin, arvon yhteisluonti oli otettu yhdeksi palvelulähtöi-
sen ajattelun perusajatuksista (Vargo & Lusch, 2004), ja edelleen yhdeksi sen 
viidestä aksioomasta, eli perusväitteestä (Vargo & Lusch, 2016). 
 
 

“Aksiooma 2: Arvoa yhteisluodaan monen toimijan toimesta, joihin sisältyy aina 
hyödyn saaja” 
 

 
Grönroosin (2008) mukaan arvonluonnin pohjimmaista ideaa on hyvä tarkastel-
la aiemmin mainitun arvo käytössä -konseptin pohjalta. Kun arvo käytössä 
konsepti hyväksytään arvonluonnin pohjimmaiseksi ideaksi, asiakas toimii yk-
sin arvon luojana ja palvelun tarjoaja ei luo arvoa. Arvonluomista voidaankin 
katsella kahdesta eri näkökulmasta, sekä asiakkaan, että palveluntarjoajan puo-
lelta. Asiakkaan näkökulmasta asiakas käyttää yrityksen tarjoamia resursseja 
sekä muita resursseja, soveltaen omaa osaamistaan, ja näin ollen asiakkaalle 
arvo tulee luoduksi sen päivittäisissä askareissa. Palveluntarjoajan näkökulmas-
ta taas palveluntarjoaja voi olla asiakkaan kanssa interaktiivisesti yhteydessä, 
kun asiakas käyttää heidän valmistamiaan tuotteita ja palveluita, ja näin ollen 



39 

 

luoda mahdollisuuksia yhteisluoda arvoa asiakkaiden kanssa asiakkaille. Kun 
asiakkaat sitten käyttävät näitä yrityksen tarjoamia resursseja (hyödykkeitä ja 
palveluita), lisäävät muita resursseja (tuotteita, palveluita ja informaatiota) sekä 
heidän omia taitojaan, näin yrityksen tarjoamien resurssien avulla asiakas on 
luonut arvoa käytössä. (Grönroos, 2008) 
          Payne, Storbacka ja Frow (2008) esittelevät artikkelissaan luomansa viite-
kehyksen arvon yhteisluonnin tarkastelemiseen. Viitekehyksen pohjalla on aja-
tus siitä, että arvon yhteisluonti muodostuu prosesseista. Prosessien käsite sisäl-
tää heidän mukaansa menetelmät, tehtävät, mekanismit, toiminnot ja interakti-
ot, jotka tukevat arvon yhteisluontia. Prosessilähtöisellä näkemyksellä voidaan 
painottaa tarvetta nähdä, että yrityksen ja asiakkaan välinen suhde on kokoel-
ma kokemuksia ja toimintoja, joita molemmat osapuolet suorittavat. Viiteke-
hyksen pohjalta arvon yhteisluonnin prosessit voidaan jakaa asiakkaan arvon-
luonnin prosesseihin, tuottajan arvonluonnin prosesseihin, ja näiden osapuolien 
välisen kohtaamisen prosesseihin. Viitekehys on luotu arvon yhteisluonnin teo-
rioiden pohjalta käytännön soveltamista varten, mutta siitä käy myös teoreetti-
sesti hyvin ilmi heidän näkemyksensä, miten arvon yhteisluonnin prosessi 
koostuu, sekä yhteisistä, että osapuolien omista prosesseista. Viitekehys tuo 
myös hyvin ilmi, että asiakkaan ja toimittajan omat prosessit poikkeavat toisis-
taan, mikä kuvastaa arvonluontia ilmiönä. (Payne, Storbacka & Frow, 2008) 
          Linjassa Payne, Storbacka ja Frow (2008) kanssa myös Grönroos (2008) 
näkee, että arvon yhteisluonnin osapuolien roolit poikkeavat toisistaan. Palve-
luntarjoajan roolina arvon yhteisluonnissa on toimia arvonluonnin mahdollista-
jana. Palveluntarjoaja mahdollistaa arvonluonnin tarjoamalla asiakkaille resurs-
seja (tuotteita, palveluita, informaatiota ja muita resursseja). Grönroos (2008) 
näkemyksen mukaan yritykset tarjoavat asiakkaalle resursseja arvonluontiin, ja 
toimivat näin ollen arvonluonnin mahdollistajina. Grönroos (2006) mukaan ar-
von yhteisluonnin prosessi tapahtuu yksinkertaistettuna seuraavasti: palvelun-
tarjoaja tekee arvolupauksen, joka toimii arvon perustana asiakkaiden käytettä-
väksi. Jos asiakas hyväksyy tämän arvolupauksen kulutuksen aikana arvon-
luonnin pohjaksi, he käyttävät omia taitojaan ja tarvittavia resursseja saavut-
taakseen arvon täyttymisen, jolloin syntyy arvoa käytössä. Grönroos (2008) lisää 
myös, että jos asiakkaalla ei ole taitoja tai resursseja käyttää palveluntarjoajan 
tuottamia resursseja, palvelun arvo käytössä jää luomatta tai on alhaisempi. 
Tästä syystä asiakasta tarvitaan aina arvon yhteisluomiseen. Koska yrityksen 
roolina on toimia vain arvonluonnin mahdollistajana, se ei voi luoda arvoa asi-
akkaalle. Arvonluonnissa asiakkaan roolina on siis toimia itse arvon luojana, 
jossa se hyödyntää yrityksen tarjoamia tuotteita ja palveluita arvonluonnin pro-
sesseissaan, ja näin ollen yritys on vain epäsuorasti osallistunut asiakkaan ar-
von luomiseen (Grönroos, 2008). Lusch ja Vargo (2006) taas näkevät yrityksen ja 
asiakkaan molempien roolina olla resurssien integroijia, eivätkä näkemykses-
sään keskity niinkään siihen, kuka mahdollistaa ja kuka luo arvoa. Heidän nä-
kemyksensä mukaan asiakas voi omaksua myös palvelussa yhteistuottajan roo-
lin osallistumalla palvelun tuottamisen prosessiin esimerkiksi jakamalla keksin-
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töjä, suunnittelemalla yhdessä, tai jaetun tuottamisprosessin kautta (Lusch & 
Vargo, 2006).  
          Arvon yhteisluonnissa tärkeänä tarkastelun kohteena on palvelujärjestel-
mien välinen interaktio, sillä se mahdollistaa arvon yhteisluonnin. Arvon yh-
teisluonnin ajatus lähtee siitä näkemyksestä, että arvoa ei luoda ja vaihdeta 
vaihdannan yhteydessä, vaan se on luotu yhdessä interaktiossa palvelun tuotta-
jan ja asiakkaan välillä (Prahalad and Ramaswamy, 2004; Vargo & Lusch, 2004). 
Vaikka Grönroosin (2008) mukaan yritys ei pystykään luomaan arvoa, niin yri-
tys voi kuitenkin luoda mahdollisuuksia interaktiolle asiakkaan kanssa, jolloin 
se pääsee vaikuttamaan sen arvonluonnin prosesseihin ja toimii näin ollen ar-
von yhteisluojana. Arvonluonti interaktiossa asiakkaan ja palveluntarjoajan vä-
lillä tarkoittaa siis myös sitä, että palvelut tuotetaan aina yhteistyössä (Echeverri 
& Skålen, 2011). Jos palveluntarjoaja ei voi sulauttaa arvoa palveluun itsekseen 
eristyksissä asiakkaasta ilman interaktiota, niin se yhteisluodaan aina sosiaali-
sessa kontekstissa yhtä-aikaisten palvelun tuottamisen ja kuluttamisen proses-
sien avulla (Echeverri & Skålen, 2011). Lusch ja Vargo (2006) täydentämän pal-
velulähtöisen ajattelun mukaan siinä ajatellaan, että arvo syntyy kuluttamisen 
aikana, suorien tai hyödykkeen välityksellä tapahtuvien kuluttajan ja palvelun-
tarjoajan interaktioiden toimesta. Myös Grönroosin (2008) näkemyksessä arvon 
yhteisluonti perustuu interaktioon, sillä palveluntarjoajan yhtenä roolina on 
olla arvon yhteisluoja, jolloin se toimii suorassa interaktiossa asiakkaan kanssa 
heidän arvon tuottamisen prosessien aikana. Myös asiakkaan puolelta interak-
tio palveluntarjoajan kanssa on tärkeää, sillä se tarjoaa tukea arvonluonnin pro-
sesseille, joissa lopullisen arvon täyttyminen tapahtuu. Grönroos & Voima 
(2013) antavat esimerkkinä interaktiosta palvelussa, että asiakas kysyy, onko 
mahdollista vuokrata auto lastenistuimilla, jolloin asiakas suoraan vaikuttaa 
palveluntarjoajan tuottaman palvelun tuottamisen prosesseihin interaktion kei-
noin. Jos palveluntarjoaja mahdollistaa auton vuokraamisen istuimilla, se auttaa 
asiakasta luomaan enemmän arvoa, kun taas jos se ei mahdollista istuimia asi-
akkaalle, se voi johtaa arvon tuhoutumiseen.  
          Samalla tavalla palveluntarjoaja voi interaktion avulla vaikuttaa myös 
asiakkaan arvonluonnin prosesseihin. Koska interaktio mahdollistaa arvon yh-
teisluomisen, se on kuvattu kuviossa (KUVIO 4) yhteisellä alueella, missä asia-
kas ja palveluntarjoaja pääsevät osallistumaan toistensa prosesseihin. Arvon 
yhteisluonti palveluntarjoajan ja asiakkaan välillä on mahdollista vain tällä yh-
teisellä alueella. Kuviosta nähdään myös, miten asiakkaan ja palveluntarjoajan 
alueilla arvoa luodaan eri tavalla. Palveluntarjoajan alueella tuotannossa voi-
daan luoda vain potentiaalista arvoa, kun taas yhteisellä alueella ja asiakkaan 
alueella voidaan luoda aitoa arvoa. Yhteisen alueen arvonluontia kutsutaan ar-
vonluonniksi interaktiossa, ja asiakkaan alueen arvonluontia itsenäiseksi arvon-
luonniksi. Kuviossa on kuvattu myös, miten asiakkaan ja palveluntarjoajan roo-
lit muuttuvat eri alueilla arvonluonnin näkökulmasta. Palveluntarjoajan alueel-
la se toimii arvon mahdollistajana, yhteisellä alueella yhteisluojana ja asiakkaan 
alueella taas arvonluonnin mahdollistajana. Asiakkaalla ei nähdä arvonluonnin 
näkökulmasta olevan roolia palveluntarjoajan alueella, mutta yhteisellä alueella 
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se toimii joko arvon luojana tai yhteisluojana, riippuen onko palveluntarjoaja 
mukana. Omalla alueellaan asiakas on aina arvon luoja. Tuotannon näkökul-
masta palveluntarjoajan alueella sen rooli on tuottaja, eli se tuottaa asiakkaan 
arvonluonnin prosesseihin tarvittavia resursseja. Yhteisellä alueella taas asiakas 
ja palveluntarjoaja ovat tuotannon näkökulmasta yhdessä tuottajia, eli osallis-
tuvat molemmat tuottamisen prosessiin. (Grönroos & Voima, 2013) 
 
 

 
 
 
KUVIO 4 Arvonluonnin alueet (Grönroos & Voima, 2013) 

Vaikka palveluilla lähtökohtaisesti pyritään luomaan arvoa asiakkaalle, niin 
aina se ei kuitenkaan onnistu, vaan arvoa voi myös tuhoutua arvonluonnin 
prosesseissa. Prahalad ja Rawashamy (2004) huomauttivat arvon yhteisluontia 
määritellessään, että ajoittain asiakkaat voivat kokea interaktiot palveluntarjo-
ajien kanssa myös negatiivisesti. Myös Grönroos (2008) kertoo kuinka palvelun 
arvonluonnin prosessien tuottama arvo voi olla myös negatiivisesti koettu, ja 
palvelun käyttämisen jälkeen asiakas voi tuntea itsensä huonommaksi. Kuiten-
kin negatiivisen arvon muodostumista arvon yhteisluonnin prosesseissa ei juu-
rikaan otettu kirjallisuudessa huomioon palvelulähtöisen ajattelun alkutaipa-
leella. Plé ja Chumpitaz Cáceres (2010) ottivat arvon yhteistuhoamisen artikke-
lissaan käsittelyyn keskittyen siihen, miten arvonluonnin prosesseissa arvoa voi 
myös luomisen lisäksi tuhoutua. Myös Echeverri ja Skålen (2011) tutkivat miten 
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arvonluonti tapahtuu asiakkaan ja palvelun välisessä interaktiossa ja huomasi-
vat, kuinka arvoa voidaan, sekä luoda, että tuhota riippuen asiakkaan yksilö-
kohtaisesta kokemuksesta. Esimerkiksi, kun bussikuski ja asiakas tervehtivät 
toisiaan, siinä voi syntyä asiakkaalle arvoa antamalla paremman mielen, mutta 
se voi myös tuhota sitä, kun asiakas on vaikkapa kiireinen ja tervehtiminen vie 
liikaa aikaa (Echeverri & Skålen, 2011).  
          Arvon tuhoutuminen tapahtuu arvonluonnin tapaan palveluntarjoajan ja 
asiakkaan välisessä interaktiossa, jossa voidaan sekä luoda, että tuhota arvoa 
(Echeverri & Skålen, 2011). Arvon muodostuminen on kaksivaiheinen prosessi, 
jossa ensiksi potentiaalista arvoa luodaan valmistamisen prosesseissa ja sitten 
asiakas käyttää hyödykettä, jolloin arvoa voi syntyä tai tuhoutua (Grönroos, 
2006). Tästä syystä myös arvonluonti ja tuhoaminen ovat erillisiä ja yksipuolisia 
tapahtumia (Plé & Chumpitaz Cáceres, 2010). Plé ja Chumpitaz Cáceres (2010) 
määrittelevät arvon yhteistuhoamisen seuraavasti: 

 
 

“Interaktionaalinen prosessi palvelujärjestelmien välillä, joka johtaa ainakin yh-
den järjestelmän hyvinvoinnin vähenemiseen (joka voi palvelujärjestelmän luon-
teesta riippuen olla yksilö tai organisaatio). Tämän prosessin aikana nämä palve-
lujärjestelmät ovat interaktiossa, joko suoraan (henkilöltä-henkilölle), tai epäsuo-
rasti (sovellusten, kuten tuotteiden välityksellä) resurssien soveltamisen ja integ-
roinnin kautta.” 

 
 
Plé ja Chumpitaz Cáceres (2010) myös huomauttavat, että arvon yhteistuhoa-
minen ei ole aina yhtä suurta kaikille palveluun osallistuville palvelujärjestel-
mille, sillä esimerkiksi, jos yritys antaa liian vähän resursseja asiakkaalle, vain 
asiakkaan arvoa tuhoutuu. Arvon tuhoutumiseen voi johtaa resurssien väärin-
käyttö esimerkiksi, kun asiakas ostaa auton, mutta ei huolla sitä, niin hän tuho-
aa arvoa itseltään. Auton tapauksessa asiakas voi myös tuhota arvoa yritykseltä, 
kun hän syyttää huonosta kokemuksestaan yritystä, aiheuttaen huonoa mainet-
ta. Tämä johtaa arvon menetykseen molemmille osapuolille, ja syynä siihen on 
arvolupauksen väärinkäyttö asiakkaan puolelta. Plé ja Chumpitaz Cáceres 
(2010) toteavat, että arvon yhteistuhoaminen johtuukin resurssien väärinkäytös-
tä erillisten palvelujärjestelmien välisen interaktion aikana. Jokainen palvelujär-
jestelmä voi käyttää väärin omia tai toisten palvelujärjestelmien resursseja. Re-
surssien väärinkäytön voi jakaa tahalliseen ja tahattomaan resurssien väärin-
käyttöön. (Plé & Chumpitaz Cáceres, 2010) 

Arvonluonnin kannalta on siis olennaista ymmärtää arvon yhteisluonti 
käsitteenä. Arvon yhteisluonnissa olennaista on ymmärtää, että asiakas voi 
luoda arvoa yksin tai yhdessä palveluntarjoajan kanssa, mutta palveluntarjoaja 
ei voi luoda arvoa, vaan ainoastaan potentiaalista arvoa. Palveluntarjoaja voi 
kuitenkin osallistua asiakkaan arvonluonnin prosesseihin interaktion keinoin, ja 
interaktio onkin se keino millä arvon yhteisluontia toteutetaan. Arvon yhteis-
luontia tarkastellessa on aina syytä muistaa, että arvoa voi myös tuhoutua, jol-
loin ilmiötä kutsutaan arvon yhteistuhoamiseksi. 
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3.3.3 CIS -viitekehys 

Tuunanen ym. (2010) esittelevät viitekehyksen (CIS -viitekehys), jonka avulla 
voidaan tarkastella arvon yhteisluontia kuluttajille suunnatuissa tietojärjestel-
missä. Usein tietojärjestelmätieteen kentällä painotetaan tehokkuutta ja vaikut-
tavuutta vain käyttäjän näkökulmasta organisationaalisissa prosesseissa. Kulut-
tajille suunnattujen tietojärjestelmien lisääntyessä tietojärjestelmien suunnitte-
luun tarvitaan yhä enemmän työkaluja, joissa otetaan huomioon arvonluonnin 
prosessit, jotka ovat sulautettu kuluttajan kokemukseen. Tähän tarpeeseen 
Tuunanen ym. (2010) pyrkivät vastaamaan kehittämällä kuusi elementtisen vii-
tekehyksen, joka auttaa tarkastelemaan kuluttajan arvon yhteisluontia. Viiteke-
hyksen elementit Tuunanen ym. (2010) ovat tunnistaneet aiemman tietojärjes-
telmätieteen kirjallisuuden pohjalta, ja artikkelissa esitelläänkin kolme tapaus-
tutkimusta, joiden havainnoista vahvistetaan pohjaa kuudelle elementille, jotka 
ovat nähtävissä seuraavasta kuviosta (KUVIO 5). Elementit on jaettu järjestel-
män arvolupauksiin ja asiakkaan arvon ajureihin. Järjestelmän arvolupaukset 
ovat identiteettien rakentuminen, käytön sosiaalinen luonne ja käytön konteksti. 
Asiakkaan arvon ajurit taas ovat palvelun tuottamiseen osallistuminen, koke-
mus palveluprosessista, sekä tavoitteet ja tulemat. (Tuunanen ym., 2010) 

 
 

 

 
 
 
 
KUVIO 5 CIS -viitekehys (Tuunanen ym., 2010) 
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Identiteettien rakentuminen -elementin teoreettiseen pohjaan kuuluu käytön 
sosiaalisen luonteen tapaan sosiaalinen aktori -teoria (Lamb, 2005, Lamb, 2006, 
Lamb & Kling, 2003). Sosiaalinen aktori -teoriaan yhdistetään yksilön identitee-
tin sosiaalinen konstruktio -teoriaan, joka pohjaa Creed, Scully ja Austin (2002), 
sekä Simon, Boudreau ja Silverman (2009) ajatuksiin. Näiden teorioiden pohjal-
ta aktorilla voi olla identiteetti, joka on liitetty informaatioteknologisiin artifak-
teihin, joita he käyttävät. Aktori voi muodostaa identiteettiään esimerkiksi käyt-
tämiensä sovellusten pohjalta vaikkapa hankkimalla sovelluksia, jotka saavat 
hänet tuntemaan itsensä “cooliksi”. Identiteetin rakentumisesta Tuunanen ym. 
(2010) antaa esimerkkinä, että Applen arvolupauksessa on sisällytettynä “coo-
lius” tekijä, joka tuottaa enemmän arvoa asiakkaalle ollessaan osa asiakkaan 
identiteettiä. Näiden teorioiden pohjalta arvon yhteisluonnissa kuluttajien ta-
pauksessa on tarpeellista kiinnittää huomiota, miten identiteetti vaikuttaa ar-
vonluonnin prosesseihin, ja tämä otetaankin Tuunanen ym. (2010) viitekehyk-
sessä huomioon yhtenä kuudesta elementistä. 

Käytön sosiaalinen luonne -elementti viitekehyksessä pohjaa sosiaalinen 
aktori -teoriaan (Lamb, 2005, Lamb, 2006, Lamb ja Kling, 2003). Teorian mukaan 
käyttäjiä on hyvä tarkastella aktoreina, jotka ovat sosiaalisesti verkottuneet mo-
dernissa työelämässä. Sosiaalisen verkottuneisuuden myötä yksilöt toimivat 
harvoin eristyksissä toisistaan ja pyrkivätkin etsimään uusia verkostoja, sekä 
olemaan interaktiossa toisten käyttäjien kanssa (Lamb ja Kling, 2003). Toisena 
teoreettisena pohjana tälle elementille viitekehyksessä toimii Bergman, King ja 
Lyytinen (2002) vaatimusten poliittinen ekologia. Vaatimusten poliittisen eko-
logian mukaan tehokkaassa vaatimusmäärittelyssä otetaan huomioon tekniset, 
sosiaaliset, ekonomiset ja institutionaaliset muuttujat, jotka tuodaan yhteen uu-
sien ratkaisujen pohjaksi (Bergman ym., 2002). Näiden teorioiden pohjalta Tuu-
nanen ym. (2010) viitekehyksessä arvon yhteisluonnissa kiinnitetään huomiota 
käytön sosiaaliseen luonteeseen.  

Käytön konteksti elementin pohjalla ovat teoriat tietojärjestelmän käytön 
kontekstista, sillä kontekstia tutkivien teorioiden mukaan käytön konteksti vai-
kuttaa siihen, millainen käyttäjän kokemus tietojärjestelmän käytöstä on (Dey 
and Abowd, 2000; Goodhue, 1995; Orlikowski, Yates, Okamura & Fujimoto, 
1995; Schilit et al., 1994). Käytön kontekstiin vaikuttaa myös kulttuuri, ja kult-
tuurin voidaankin vaikuttavan käyttäjän vaatimuksiin (Tuunanen, Peffers & 
Gengler, 2006) ja järjestelmän käyttöön (Myers, 1999; Myers & Tan, 2003). Käy-
tön kontekstiin on kiinnitettävä huomiota, sillä järjestelmää saatetaan käyttää 
vaikkapa eri käyttötarkoitukseen, kuin se on alkujaan suunniteltu.  Tästä johtu-
en järjestelmän käytön konteksti on olennaisena osana myös kuluttajille suun-
nattujen tietojärjestelmien arvon yhteisluonnissa ja on otettu viitekehyksessä 
huomioon yhtenä elementeistä (Tuunanen ym., 2010). 

Viitekehyksen elementin palvelun tuottamiseen osallistuminen mukaan, 
sillä pääseekö asiakas osallistumaan palvelun tuottamiseen, on merkitystä ar-
von yhteisluonnille. Palvelun tuottamiseen osallistuminen pohjaa teorialtaan 
aiemmin esitellyn Vargo ja Lusch (2004) palvelulähtöisen ajattelun ajatukseen, 
että palvelulla voidaan saada yhteisluotua enemmän arvoa, kun asiakas pääsee 
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osallistumaan yhdessä tuottamiseen, ja tämä onkin havaittu käyvän toteen tie-
tokonepelaamista tutkittaessa (Karlsen, 2008). Erityisesti kärkikäyttäjien sitout-
tamisella kehittämiseen on saatu hyötyjä esimerkiksi tarjoamalla työkaluja tuot-
teiden kehittämiseen ja testaamiseen (von Hippel, 1986; von Hippel, 2001; von 
Hippel and Katz, 2002).  Käyttäjien osallistumisella palvelun tuottamiseen voi-
daan siis saada lisäarvoa palveluun, ja sen takia se on olennainen osa Tuunanen 
ym. (2010) viitekehystä yhtenä kuudesta elementistä. 

Viitekehyksen elementti kokemus palveluprosessista -elementti pohjaa 
vahvasti flow -konseptin ajatukselle. Flow’n mukaan asiakkaan tuntema flow ja 
asiakkaan tuntemukset ovat tärkeitä käyttäjille järjestelmän käytössä (Agarwal 
& Karahanna, 2000; Csikszentmihaly, 1991). Flow -tilassa yksilö on todella kes-
kittynyt ja kokee tyydytystä tekemällä kyseistä toimitusta, ja tämä kokemus 
voidaan nähdä optimaalisena tapana toimia, sillä työtä tehdään todella tehok-
kaasti (Csikszentmihaly, 1991). Flow -tilassa tärkeitä muuttujia ovat kokeeko 
yksilö hallitsevansa kyseisen tilanteen, ja kuinka haastavaksi yksilö tilanteen 
kokee (Agarwal & Karahanna, 2000; Csikszentmihaly, 1991). Tuunanen ym., 
(2010) mainitsee artikkelissaan, kuinka Microsoft on käyttänyt flow -konseptia 
parantaakseen pelaajien käyttäjäkokemusta. Kokemus palveluprosessista muo-
dostaa olennaisen osan arvon yhteisluomisessa, ja sitä voidaan mittaroida flow 
-konseptiin pohjautuen (Tuunanen ym., 2010). 

Asiakkaan tavoitteissa ja tulemissa kiinnitetään huomiota käyttämisen he-
donisiin ja utilitaarisiin hyötyihin. Asiakas kykenee saamaan palvelujärjestel-
mältä perinteisen utilitaarisen käytännön hyödyn lisäksi, myös nautintoon poh-
jautuvaa hedonista hyötyä, esimerkiksi iPhone applikaatio Fluid, jolla ei ole 
mitään käytännön käyttötarkoitusta, mutta se tuottaa silti arvoa asiakkaalle 
(Tuunanen ym., 2010). Kuluttajien nähdään etsivän tasapaino hedonisen ja utili-
taarisen käytön välillä (Holbrook, Chestnut, Oliva & Greenleaf, 1984), ja mark-
kinoinnissa tätä kutsutaan kuluttajan vaihtokaupaksi, eli kuinka paljon asiakas 
haluaa utilitaarisia ja kuinka paljon hedonistisia käyttötarkoituksia palvelulta 
(Green & Srinivasan, 1990; Ostrom & Iacobucci, 1995). Perinteisesti kuitenkin 
tietojärjestelmissä on nähty järjestelmän koettu hyödyllisyys menestyksen mit-
tarina (Venkatesh et al., 2003). Näiden teorioiden pohjalta Tuunanen ym. (2010) 
ovat lisänneet viitekehykseensä yhdeksi arvon yhteisluontiin vaikuttavista ele-
menteistä asiakkaan tavoitteet ja tulemat. 
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4 EMPIIRINEN TUTKIMUS 

Tässä luvussa esitellään tutkielman empiirinen tutkimus, ja sen tutkimusmeto-
dologia perusteluineen. Tämän luvun tavoitteena on luoda lukijalle kuva, kuin-
ka tutkielman empiirinen tutkimus on toteutettu, ja miten sen toteutus on pe-
rusteltu. Empiiristä tutkimusta esitellään ensiksi tuomalla esiin tutkimuksen 
lähestymistapa ja aineistonkeruu, jossa perustellaan, miksi ilmiötä on tutkittu, 
niin kuin sitä on tutkittu. Toisessa alaluvussa kuvataan tutkimuksen tutkimus-
asetelma, jotta lukijalle välittyy kuva, millä tavalla tutkimuksen ympäristö on 
luotu aineistonkeruuta varten. Kolmannessa alaluvussa esitellään, miten aineis-
tonkeruu käytännössä tapahtui, eli miten tutkimuksen haastattelut toteutettiin. 
Viimeisessä alaluvussa esitellään, miten kerätty aineisto on analysoitu tulosten 
saamista varten. 

4.1 Tutkimuksen lähestymistapa ja aineistonkeruu 

Tieteellistä tutkimusta tehdessä toteuttamisen metodit voidaan jakaa kahteen 
eri kategoriaan, laadulliseen ja määrälliseen tutkimukseen (Hirsjärvi, Remes & 
Sajavara, 2014). Tässä tutkielmassa tutkimuksen kohteena oli tietojärjestelmä, 
jonka tutkimiseen Myers (1999) mukaan sopii kumpikin lähestymistapa, mutta 
se kumpi valitaan, riippuu vahvasti tutkimuksen kontekstista. Arvonluontia 
robotiikassa tässä tutkielmassa tutkitaan käyttämällä laadullista tutkimusmene-
telmää, koska sen avulla on Hirsjärvi ym., (2014) mukaan mahdollista saada 
tutkittavasta ilmiöstä mahdollisimman kokonaisvaltainen kuva. Kvalitatiivinen, 
eli laadullinen tutkimusmenetelmä, sopii arvonluonnin tutkimiseen ilmiönä, 
sillä siinä kiinnitetään huomiota myös erityisesti säännönmukaisuuksien etsi-
miseen, sekä toiminnan merkityksen ymmärtämiseen eri teemoja löytämällä 
(Hirsjärvi ym., 2014). Myers (1997) mukaan laadullisen tutkimuksen filosofiset 
lähestymistavat voidaan luokitella kolmen paradigman mukaisesti positivisti-
seen, tulkinnalliseen ja kriittiseen lähestymistapaan. Kriittinen lähestymistapa 
pyrkii kritisoimaan olemassa olevia asetelmia tuomalla esiin näkökulmia mikä 
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on väärin, ja näin ollen muuttamaan olemassa olevia rakenteellisia ja sosiaalisia 
tiloja (Myers, 1997). Positivistinen lähestymistapa taas olettaa, että todellisuus 
on objektiivisesti vain olemassa, ja sitä voidaan mittaroida ominaisuuksien pe-
rusteella riippumattomina tarkastelijasta (Myers, 1997). Tulkinnallinen lähes-
tymistapa taas olettaa, että todellisuutta voidaan kuvata vain sosiaalisten ra-
kennelmien, kuten kielen, tajunnan ja jaettujen tarkoitusten avulla (Myers, 1997). 
Tämän tutkimuksen filosofinen lähestymistapa on tulkinnallinen, sillä tutki-
muksen tarkoituksena on ymmärtää, miten arvonluonti ilmiönä tapahtuu, ja 
arvonluontiin vaikuttavat yksilön subjektiiviset kokemukset (Grönroos, 2008), 
jotka muodostuvat ihmisten sosiaalisissa rakennelmissa yksilöiden tulkinnan 
mukaisesti.  

Koska arvonluonti ilmiönä tapahtuu palvelun eri osapuolien välisessä in-
teraktiossa (Grönroos & Voima, 2013), tutkimuksessa oli tarve päästä tutkimaan 
miten robotin ja ihmisen välinen vuorovaikutus tapahtuu. Arvonluonnin osalta 
arvon muodostuminen yksilölle on myös aina subjektiivista ja kiinni yksilön 
omasta kokemuksesta (Grönroos, 2008), tutkimuksessa oli tarve päästä tarkasti 
perehtymään jokaiseen tutkimuksen kohteeseen yksilönä. Vuorovaikutuksen 
tutkimiseen ja yksilön subjektiivisen näkemyksen muodostamiseen aineiston-
keruun menetelmäksi sopi haastattelu, sillä se on Hirsjärvi ym. (2014) mukaan 
joustava tapa kerätä aineistoa, kun ollaan suorassa kielellisessä vuorovaikutuk-
sessa tutkittavan kanssa. Haastattelun mahdollistaman vuorovaikutuksen myö-
tä haastateltavaa voidaan ohjailla, ja hänen subjektiivista näkemystään kartoit-
taa (Hirsjärvi ym., 2014). Kun tutkimuksen aineistonkeruu suoritetaan haastat-
telemalla, näiden haastattelujen toteuttamistapa on mahdollista jakaa kolmeen 
eri ryhmään, sen mukaan kuinka strukturoituja ne ovat, sekä millaisia ovat 
haastattelijan rooli ja haastattelutilanne (Schmidt, 2004; Hirsjärvi ym., 2014). 
Strukturoidussa haastattelussa kysymysten sisältö ja järjestys on ennalta mää-
rätty ja haastattelijan rooli ei ole merkittävä, toisin kuin strukturoimattomassa, 
eli avoimessa haastattelussa, joka ei sisällä mitään haastattelun runkoa muistut-
taen tilanteena enemmänkin luonnollista keskustelua (Schmidt, 2004). Tämän 
tutkimuksen aineistonkeruun metodiksi valikoitui näiden kahden esitellyn 
haastattelutavan välimuoto, eli teemahaastattelu. Teemahaastattelu on puo-
listrukturoitu haastattelu, jossa haastattelija voi tarvittaessa vaihtaa kysymysten 
järjestystä tai esittää tarkentavia kysymyksiä, mutta kysymysten muotoiluun 
haastattelija ei kuitenkaan vaikuta, vaan kysymykset pysyvät samoina kaikille 
haastateltaville (Schmidt, 2004). Teemahaastattelulle ominaista on myös se, ettei 
vastausvaihtoehtoja ole ennalta määrätty, vaan haastateltavat saavat vastata 
tiettyä teemaa käsitteleviin kysymyksiin vapaasti, ja tuoda esiin omia näkökul-
miaan (Schmidt, 2004). Teemahaastattelun mahdollistamat avoimet vastaukset 
mahdollistavat arvonluonnille olennaisen subjektiivisen kokemuksen määrit-
tämisen jokaisen haastateltavan kohdalla. Myös tarvittaessa kysytyt tarkentavat 
kysymykset auttavat haastateltavaa tarkentamaan vastaustaan, jotta saadaan 
kerättyä tutkimuksen kannalta olennaista tietoa. Teemahaastattelulle ominaista 
on, että haastattelun runkona toimii ennalta määrätyt kysymykset, jotka tarjoa-
vat haastattelulle oikean suunnan, mutta jättävät mahdollisuuden haastattelun 
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vapaampaan ja syventävään etenemiseen tarkentavien kysymysten muodossa 
(Hirsjärvi ym., 2014). 

4.2 Tutkimusasetelma 

Koska arvon yhteisluominen tapahtuu aina asiakkaan ja palvelun välisessä in-
teraktiossa (Grönroos & Voima, 2013), tutkimusasetelmassa haastateltavat tuli 
saada interaktioon palvelun kanssa. Palveluna tässä tapauksessa toimi Jyväsky-
län avoimen yliopiston omistama palvelurobotti Pepper (LIITE 1). Pepper -
robotti voidaan aiemmissa luvuissa esiteltyjen määritelmien pohjalta luokitella 
sosiaalisesti interaktiiviseksi autonomiseksi palvelurobotiksi (Fong ym., 2003; 
IFR 2016b, 9; Hegel ym., 2009). Pepper on suunniteltu emotionaaliseksi robotik-
si, joka pystyy toimimaan useissa eri palvelutilanteissa, sen käytös on autono-
mista, sekä se kykenee tunnistamaan puhetta ja eleitä, tuottaen näitä myös itse 
(Tanaka, Isshiki, Takahashi, Uekusa, Sei & Hayashi, 2015). Pepperin kehittäjän 
Softbankin mukaan, Pepper onkin maailman ensimmäinen sosiaalinen huma-
noidi -robotti, joka pystyy tunnistamaan ihmisten kasvot ja perusilmeet. 
          Tutkimuksessa käytetty palvelurobotti Pepper on tarkoitettu toimimaan 
eräänlaisena asiakaspalvelijana neuvomassa ja viihdyttämässä avoimen yliopis-
ton tiloissa vierailevia ihmisiä. Robottiin on ohjelmoitu neljä erilaista toimintoa, 
joita sen kanssa asioiva asiakas voi valitsemalla käyttää: Avoimen henkilöstö, 
Opinnot, Viihde ja Selfie! (LIITE 1). Avoimen henkilöstö -toiminnon avulla 
asiakas voi kysyä neuvoa koskien avoimen yliopiston henkilöstöä, jolloin robot-
ti neuvoo esimerkiksi missä henkilöstön toimistot rakennuksessa sijaitsevat. 
Opinnot toiminnolla robotti neuvoo asiakasta koskien avoimen yliopiston opin-
toja, kertoen esimerkiksi, mitä avoimessa yliopistossa voi opiskella. Viihde -
toiminnon tarkoitus on viihdyttää pepperin kanssa asioivaa asiakasta, jolloin 
robotti esimerkiksi tanssii elehtien ja soittaen musiikkia. Selfie! toiminnon avul-
la robotti ottaa selfien asiakkaan kanssa. 
          Jotta arvonluonnin prosessit voivat toimia, on saavutettava riittävä inter-
aktion taso palvelun ja asiakkaan välillä (Grönroos, 2013). Tästä syystä tutki-
musasetelmassa haastateltavat laitettiin asioimaan Pepper -robotin kanssa ke-
hottaen testaamaan sen eri toimintoja. Näin ollen saavutetaan riittävä interakti-
on määrä ja palvelulle ominainen asetelma, missä palveluntarjoaja (robotti) an-
taa arvolupauksen (esimerkiksi kertoa missä henkilökunta sijaitsee), ja asiakas 
(haastateltava) hyväksyy tämän ja arvonluonnin prosessit pääsevät syntymään 
(Grönroos, 2008). Pepper -robotin kanssa kommunikoimiseen on kaksi pääasial-
lista keinoa, puheella ohjaaminen ja robotin etupuolelta löytyvän kosketusnäy-
tön toiminnot. Tutkimuksessa käytetty Pepper -robotti oli puheentunnistuksen 
osalta ohjelmoitu ymmärtämään suomen kieltä, ja sitä ohjattiin yksinkertaisilla 
kyllä- ja ei -komennoilla. Toisena kommunikoinnin keinona haastateltavilla oli 
ohjata Pepperin toimintaa painamalla sen kosketusnäytön toimintoja.  
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Tutkimuksen ympäristönä toimi Jyväskylän yliopiston kampuksen Ruusupuis-
ton rakennuksen aula. Tutkimusasetelman kannalta olennaista oli, että palvelu-
robotin käyttäminen olisi mahdollisimman luonnollista, jotta itse asetelma ei 
vaikuttaisi arvonluonnin prosesseihin. Tästä syystä tutkimukseen haastatelta-
viksi valikoituivat kaikki halukkaat ohikulkevat henkilöt, jotka rakennuksen 
aulassa asioivat, ja näin ollen he edustavat Pepperin todennäköisiä luonnollisia 
asiakkaita. Tutkimuksen haastateltaville ei siis asetettu mitään rajoittavia tai 
poissulkevia tekijöitä, vaan jokainen paikalle tullut henkilö pääsi halutessaan 
osallistumaan tutkimukseen. 

4.3 Haastattelut 

Itse tutkimuksen haastattelut toteutettiin Ruusupuiston kampuksen tiloissa 
vuoden 2019 viikkojen 40 ja 41 aikana. Pepper -robotti oli asetettu pääaulan si-
säänkäynnin viereen näkyvälle paikalle, ja robotin viereen laitettu haastattelun 
toimia varten ständi, jossa mainostettiin tutkimusta. Itse haastattelut toteutettiin 
hieman syrjässä, mutta kuitenkin samassa tilassa ja ajallisesti välittömästi haas-
tateltavan asioitua robotin kanssa. Tutkimukseen osallistuneet haastateltavat 
hakeutuivat itse vapaaehtoisina osallistumaan tutkimukseen, ja vapaaehtoisten 
houkuttelemiseksi kaikille haastateltaville tarjottiin mahdollisuus osallistua lah-
jakortin arvontaan, joka on tutkielman tekijöiden itse kustantama.  

Riittävän aineiston kooksi tutkimukselle oli asetettu tavoitteeksi yli 30 
haastateltavaa ja haastatteluja päädyttiin lopulta tekemään riittävän aineiston 
takaamiseksi yhteensä 50 kappaletta, eli tutkielman otannaksi muodostui n = 50. 
Ennen haastatteluja haastateltavat asioivat robotin kanssa edellä mainitun oh-
jeistuksen mukaisesti. Robotin kanssa asioimisen jälkeen heidät pyydettiin siir-
tymään samassa tilassa olleeseen haastattelupisteeseen, jossa itse haastattelut 
toteutettiin. Haastattelut toteutettiin suullisesti kysymällä haastateltavalta ky-
symys, ja antamalla haastateltavan tämän jälkeen vastata kysymykseen vapaasti. 
Haastatteluiden alussa haastateltavilta kysyttiin lupa haastatteluiden nauhoit-
tamiseen niiden myöhempää analysointia varten. Lupaa kysyttäessä haastatel-
taville kerrottiin myös, miten ja mihin aineistoa käytetään, sekä aineiston ano-
nyymiydestä ja hävittämisestä. Luvan saamisen jälkeen haastateltavilta kysyt-
tiin demografiset tiedot, kuten ikä, opiskelija -status, ja mikäli haastateltava oli 
opiskelija, myös hänen pääaineensa. Haastateltavien sukupuolta ei kysytty 
haastateltavilta erikseen, vaan haastattelijana toiminut tutkimuksen toteuttaja 
päätteli sen oman arviointikykynsä rajoissa. Koko aineiston haastateltavien de-
mografiset tiedot kuvattu seuraavalla sivulla taulukossa (TAULUKKO 3). 
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TAULUKKO 3 Tutkimukseen osallistuneiden demografiset tiedot 
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Kuten edellisen sivun taulukosta voidaan nähdä, suurin osa haastateltavista oli 
opiskelijoita. 50 haastateltavan aineistosta vain 3 ei ollut opiskelijoita, ja loput 
47 mainitsivat olevansa opiskelijoita. Opiskelijoilta kysyttiin myös heidän pää-
aineestaan, jonka he itse ilmoittivat. Haastateltavien opiskelijoiden pääaineista 
selkeästi suurin osa opiskeli kasvatustieteitä, eli 14 kappaletta. Toiseksi suu-
rimpana pääaineiden ryhmänä oli varhaiskasvatuksen opiskelijat, joita oli 7 
kappaletta. Tietojärjestelmätieteilijöitä ja luokanopettajia haastateltavaksi osal-
listui kumpiakin 5 henkilöä. Liikuntapedagogiikalta osallistui 4 opiskelijaa ja 
erityispedagogiikalta 3. Aikuiskasvatustieteitä ja kauppatieteitä mainitsi opiske-
levansa kaksi ihmistä kumpaakin. Lisäksi opiskelijoiden pääaineita oli kirjalli-
suudesta, musiikkiterapiasta, ohjausalasta, psykologiasta ja tietotekniikasta, 
yksi kustakin. Otannan suuri opiskelijoiden määrä ei tule yllätyksenä, sillä suu-
rin osa Ruusupuiston kampuksen vierailijoista on todennäköisesti opiskelijoita. 
Myös tutkimuksessa käytetty palvelurobotti Pepper on suunnattu ruusupuis-
tossa asioiville, eli opiskelijoille ketkä ovat palvelun luonnollisia asiakkaita. 
Ruusupuiston kampuksella järjestetään pääasiassa eri kasvatustieteen alojen 
luentoja, ja tämä näkyykin otannassa siten, että haastatteluun osallistuneiden 
opiskelijoiden opintojen suuntaus ei ole tasainen poikkitieteellinen leikkaus 
yliopiston opiskelijoista. Pepper -robotti palveluna kuitenkin on suunnattu ruu-
supuistossa asioiville, joita otanta myös hyvin edustaa. 
          Alla olevassa taulukossa (TAULUKKO 4) on esitetty haastateltavien ikä-
jakauma porrastettuna ryhmiin kahden ikävuoden välein. Haastateltavista nuo-
rin oli 18 -vuotias ja vanhin 69 -vuotias. Ikäjakaumalla mitattuna eniten osallis-
tujia oli 21-23 vuotiaissa, yhteensä 17 kappaletta. Toiseksi eniten 24-26 -
vuotiaissa, 16 kappaletta. 27-29 vuotiaita osallistui 6 kappaletta, 30-32 -vuotiaita 
4 kappaletta, 33-35 -vuotiaita 2 kappaletta ja yksi haastateltava oli iältään 36-38 -
vuotias. Yli 38 -vuotiaita osallistui tutkimukseen 3 kappaletta. Ikäjakauman 
painottumisesta on taas huomattavissa, otannan painottuminen opiskelijoihin, 
joissa ikävuosien 21-26 edustus on suurinta. 

TAULUKKO 4 Tutkimukseen osallistuneiden ikäjakauma 
 

Ikä Määrä 

<20 1 

21-23 17 

24-26 16 

27-29 6 

30-32 4 

33-35 2 

36-38 1 

<38 3 

Yhteensä 50 
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Haastateltavien sukupuolten jakauma on nähtävissä taulukosta (TAULUKKO 
5). Osallistuneiden haastateltavien sukupuolen osalta haastattelut painottuivat 
hieman enemmän naisiin, sillä tutkimukseen osallistuneista 29 on naisia ja 21 
miehiä. Sukupuolien painottuminen selittyy jälleen tutkimusasetelmalla, sillä 
ruusupuiston kampuksella opiskellaan naisvaltaisia aloja, kuten haastateltavien 
pääaineiden jakaumastakin voidaan päätellä. Haastatteluiden pituudet pyrittiin 
pitämään hyvin tiiviinä, jotta aineisto olisi yhdenmukaisempaa, sekä helpom-
min käsiteltävissä. Haastatteluista pisin oli kestoltaan 7 minuuttia ja 18 sekuntia 
ja lyhyin haastattelu 2 minuuttia ja 25 sekuntia. Keskimäärin haastattelut kesti-
vät noin 4 minuuttia ja 15 sekuntia.  Haastattelut nauhoitettiin tietokoneella ja 
mikrofonilla käyttäen Puheentallennus -ohjelmaa. 

TAULUKKO 5 Tutkimukseen osallistuneiden sukupuolijakauma 
 

Sukupuoli Määrä 

Mies 21 

Nainen 29 

Yhteensä 50 

 
 
Itse haastattelun varsinaiset kysymykset kysyttiin edellä mainittujen vaiheiden 
jälkeen. Ennalta määriteltyjä kysymyksiä oli yhteensä seitsemän kappaletta ja 
ne kysyttiin, sekä niitä täydennettiin teemahaastattelun luonteelle ominaisesti 
tarvittaessa jatkokysymyksillä. Teemahaastattelun kysymysten runko on koko-
naisuudessaan nähtävissä tutkielman liitteissä (LIITE 2). Nämä seitsemän ky-
symystä oli määritelty pohjaten arvonluonnin luvussa esitellyn arvon yhteis-
luonti kuluttajille suunnatuissa tietojärjestelmissä -viitekehykseen (Tuunanen 
ym., 2010). Kysymykset oli luotu Tuunanen ym. (2010) viitekehyksen element-
tien pohjalta, jonka tavoitteena oli tarkastella, miten palvelun arvonluonti ta-
pahtui juuri näiden elementtien näkökulmasta. Kahden ensimmäisen kysymyk-
sen tarkoituksena oli kartoittaa, miten hän oli palvelun kanssa interaktiossa 
toiminut, ja samalla johdatella haastateltava käymään mielessään läpi, mitä hän 
oli juuri robotin kanssa tehnyt. Ensimmäisenä kysymyksenä haastateltavilta 
kysyttiin “Mitä teit Pepperin kanssa?”, jolla kartoitettiin mitä ominaisuuksia 
haastateltava oli käyttänyt ja miten osallistunut palvelun prosessiin. Toisena 
kysymyksenä haastateltavalta kysyttiin “Miten/millä keinoin teit sen (viitaten 
edelliseen vastaukseen)?”, jolla pyrittiin hakemaan keinot, miten asiakas on 
päässyt vaikuttamaan palveluun. 

Kolmas ja neljäs kysymys oli johdettu erityisesti viitekehyksen kokemus 
palveluprosessista ja käytön sosiaalinen luonne elementtien pohjalta. Viiteke-
hyksen teorian mukaan kokemukseen palveluprosessista vaikuttaa asiakkaan 
kokema flow -tila, ja flow -tilan teorian mukaan sitä tutkittaessa on hyvä kiin-
nittää huomiota kahteen muuttujaan, eli yksilön kontrollin tunteeseen ja yksilön 
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kokemaan haasteellisuuteen (Tuunanen ym., 2010; Csikszentmihaly, 1991; 
Agarwal & Karahanna, 2000). Kolmantena kysymyksenä haastateltavilta kysyt-
tiin “Tunsitko, että pystyit vaikuttamaan tapahtumien kulkuun?”, joka pohjasi 
flow konseptin kontrollin tunteeseen. Neljäntenä kysymyksenä taas haastatel-
tavalta kysyttiin “Oliko Pepperin käyttäminen mielestäsi helppoa?”, jossa tuli 
esiin flow konseptin toinen muuttuja, eli yksilön kokemaan haasteellisuus. Mo-
lempien kolmannen ja neljännen kysymyksen yhteydessä haastateltavaa pyy-
dettiin myös tarvittaessa täydentämään vastaustaan esittämällä jatkokysymyk-
senä esimerkiksi “Miksi koit näin?”, jolla näin ollen haastateltava saatiin pohti-
maan asiaa tarvittaessa syvällisemmin, ja tuomaan teemahaastattelun luonteen 
mukaisesti lisää ajatuksia arvoiksi, joita palveluprosessin aikana luotiin.  

Haastattelujen viimeiset kolme kysymystä johdettiin erityisesti viiteke-
hyksen käytön konteksti, sekä tavoitteet ja tulemat elementtien pohjalta.  Ta-
voitteiden osalta viitekehyksen mainitaan, että asiakas voi saada palvelulta he-
donisia ja utilitaarisia hyötyjä (Tuunanen ym., 2010). Viidentenä kysymyksenä 
haastateltavilta kysyttiin “Oliko Pepperin käyttäminen mielestäsi mukavaa tai 
hauskaa?”, jolla pyrittiin saamaan haastateltava pohtimaan arvonluontiin vai-
kuttavia hedonisia arvoja. Kuudennella kysymyksellä taas johdateltiin haasta-
teltava utilitaaristen arvojen pariin kysymällä oliko haastateltava kokenut hyö-
tyneensä asiakaspalvelijana toimineen Pepperin antamasta tiedosta, jolloin ky-
syttiin “Antoiko Pepper sinulle mielestäsi hyödyllistä tietoa?”. Viimeisenä ky-
symyksenä haastateltavilta vielä kysyttiin, mitä he ajattelevat siitä, mitä Pepper 
robotti voisi tehdä heidän hyväkseen, eli “Mitä haluaisit Pepperin tekevän?”. 
Viimeisellä kysymyksellä nostettiin esille millaisia odotuksia ja ajatuksia haas-
tateltavilla oli Pepperiä kohtaan. (Tuunanen ym., 2010) 

4.4 Aineiston analysointi 

Haastatteluista kerätty aineisto muutetaan helpommin analysoitavaan teksti-
muotoon litteroimalla aineisto. Litterointi voidaan tehdä koko kerätystä aineis-
tosta tai vain sen valitusta osasta. Litterointi tarkoittaa yleisesti puheen suomen-
tamista sanasta sanaan (Hirsjärvi ym., 2014). Litteroinnin tarkkuudesta ei ole 
Hirsjärvi ym. (2014) mukaan annettu yksiselitteisiä ohjeita, vaan tarkkuus mää-
räytyy käytettävän analysointitavan mukaisesti. Tämän vuoksi tutkimuksen 
haastattelut on litteroitu niin, että ylimääräisten ei-relevanttien täytesanojen 
litterointia vältettiin seuraavien vaiheiden, kuten analysoinnin ja lukemisen 
helpottamiseksi. Hirsjärvi ym. (2014) kertovat analysointitapoja olevan useita, 
eikä niiden käyttöön ole luotu selkeitä sääntöjä. Selkeiden sääntöjen puuttumi-
nen voi vaikuttaa varsinkin analyysin alkuvaiheessa vaikealta, jos haastatelta-
vien vastauksista ei ole löydettävissä selkeitä vastauksia yhdistäviä tekijöitä. 
Samalla haasteita voi tuoda myös kerätyn aineiston valtaisa koko. Olennaista 
on huomioida myös se, että yleensä laadullisessa tutkimuksessa kaikkea kerät-
tyä aineistoa ei pystytä käyttämään, vaan osa aineistosta jää hyödyntämättä. 
(Hirsjärvi ym., 2014) 
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          Tutkimuksen aineiston analysoinnissa käytettiin temaattista analyysime-
netelmää, jonka tarkoituksena voidaan Braun ja Clarke (2012) mukaan pitää 
aineiston järjestämistä, sekä kuvaamista. Heidän mukaan menetelmän avulla on 
mahdollista kuvata myös isompia kokonaisuuksia, sekä havaita ja ymmärtää 
niissä olevia kollektiivisia ilmiöitä, sekä koettuja asioita ja tunteita. Kuten 
aiemmin mainittu, arvonluonti ilmiönä on riippuvainen yksilön subjektiivisista 
kokemuksista ja siihen vaikuttavat yksilön tunteet, joten temaattinen analyysi 
sopii aineiston analysoinnin tavaksi. Tämän tutkimuksen aineiston analysoin-
nissa oli tärkeää myös Braun ja Clarke (2012) mainitsema toimintatapojen yh-
denmukaisuus. Temaattisen analyysin suorittamisen malliksi valikoitui Braun 
ja Clarke (2012) esittelemä kuusiportainen viitekehys. Tätä mallia muokattiin 
hieman, sillä temaattisen analyysin 6 eri teemaa oli jo ennakkoon määritelty CIS 
-viitekehyksen elementtien pohjalta.  Braun ja Clarke (2012) mallin sisältämät 
kuusi osaa ovat: 

 

• Tutustu analysoitavaan dataan esimerkiksi lukemalla, kuuntelemalla tai 
katselemalla, riippuen datan muodosta. 

• Luo ensimmäiset koodit, niin sanottu analyysin perustus. 

• Etsi ja tunnista yhdistäviä tekijöitä. 

• Tarkasta edellisessä vaiheessa luotua teemoittelua ja sen yhteyttä kerät-
tyyn dataan. Tämä vaihe on erittäin tärkeä analyysin laadun varmista-
miseksi. 

• Teemojen selitys ja nimeäminen. 

• Lopullisen raportin laadinta. 
 
Temaattisen analyysimenetelmän perusajatuksena on siis teemojen muo-

dostaminen, joka tapahtuu etsimällä kirjalliseen muotoon puetusta aineistosta 
koodeja, jonka jälkeen nämä koodit ryhmitellään yhteen teemoiksi (Braun & 
Clarke, 2012). Yksi kerätyn laadullisen aineiston analysointitapa on käyttää tar-
koitukseen tehtyä ohjelmaa, joka helpottaa analysointiprosessia (Myers, 1999). 
Tämän tutkimuksen aineiston temaattisen analysoinnin toteuttamisessa käytet-
tiin hyväksi NVivo 12 -ohjelmistoa. Kuten aiemmassa osiossa esiteltiin, tutki-
muksen haastattelun kysymykset oli muodostettu teoriassa esitellyn CIS -
viitekehyksen pohjalta. Kun tutkimuksen haastattelut oli suoritettu, äänitetyt 
haastattelut muutettiin tekstimuotoon litteroimalla äänitiedostojen sisältö. Lit-
teroitua aineistoa tuli siis 50 eri haastattelun verran, joista jokainen sisältää 
haastateltavan vastaukset kaikkiin kysymyspatteriston seitsemään kysymyk-
seen. Aineiston analysointi toteutettiin syöttämällä NVivo 12 -ohjelmistoon lit-
teroiduista haastatteluista koostuva aineisto tekstimuodossa. Tämän jälkeen 
tekstimuodossa olevat haastattelut käytiin läpi muodostaen haastateltavien 
mainitsemista, tutkijan näkemyksen mukaan positiivista arvoa luovista arvoista, 
koodeja. Koodien muodostamisen jälkeen edettiin Braun ja Clarke (2012) te-
maattisen analyysin toimintaohjeiden mukaisesti koodien ryhmittelemiseen 
yhteen teemoiksi, joka tarkoitti tämän tutkielman tapauksessa arvojen määrit-
tämistä teemoiksi muodostettujen viitekehyksen elementtien alle. Arvot jaettiin 
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teemojen sisällä vielä CIS -viitekehyksen teorian pohjalta hedonisiksi ja utilitaa-
risiksi arvoiksi, eli lopputulemana saatiin arvot jaoteltuna viitekehyksen ele-
menteiksi, sekä utilitaarisiksi ja hedonisiksi arvoiksi näiden elementtien alla. 

Aineiston analyysiin laatuun liittyy myös tiettyjä vaatimuksia. Hirsjärvi 
ym. (2014) mukaan tulosten luotettavuus on tutkimuksia tehdessä merkittävä 
ongelma, vaikka virheitä pyritään välttämään ja tutkimuksista tekemään mah-
dollisimman luotettavia. Luotettavuuden mittaamiseen on useita eri tapoja ja 
Hirsjärvi ym. (2014) mukaan tutkimuksen luotettavuus, eli reliaabelius määri-
tellään “Reliaabelius tarkoittaa mittaustulosten toistettavuutta. Mittauksen tai 
tutkimuksen reliaabelius tarkoittaa siis sen kykyä antaa ei-sattumanvaraisia 
tuloksia”. Tutkimusten tulee tämän määritelmän mukaan olla toistettavia. Tätä 
ongelmaa pyritään tässä tutkimuksessa minimoimaan analysoimalla kerätty 
data pohjaten Braun & Clarke (2012) määrittelemään temaattisen analyysin vii-
tekehyksen mukaisiin toimintatapoihin.  Laadullisessa tutkimuksessa on tärke-
ää kiinnittää huomiota luotettavuuden näkökulmasta myös tutkimuksen toteut-
tamiseen liittyviin seikkoihin, niiden selittämiseen, sekä aineiston luokitteluun 
sitä käsiteltäessä (Hirsjärvi ym., 2014). Tämän vuoksi tässä tutkielmassa pyri-
tään perustelemaan käytetyt metodit, sekä kertomaan luokittelusta ja koko pro-
sessin etenemisestä mahdollisimman tarkasti ja avoimesti aina tutkimusasetel-
masta analyysin toteuttamiseen.  

Toinen tieteellisessä tutkimuksessa tärkeä ominaispiirre on tutkimuksen 
pätevyys, eli validiteetti (Hirsjärvi ym., 2014). Käytännössä tämä tarkoittaa, että 
tutkimuksessa käytetyt mittarit ja menetelmät tuottavat juuri sellaista tietoa, 
kuin niiden on tarkoituskin tuottaa (Hirsjärvi ym., 2014). Tutkimusasetelman 
validiutta tässä tutkimuksessa pyrittiin varmistamaan testaamalla haastattelus-
sa käytettyjen kysymysten toimivuus ja se, että niiden avulla saadaan oikean-
laista tietoa tekemällä ennen varsinaista haastattelutilannetta koehaastatteluilla. 
Tutkimuksen validiteettia varmistaa myös osaltaan se, että haastattelussa käy-
tettyjen kysymysten runko itsessään on rakennettu aiemmin tehdyn tutkimuk-
sen ja teorian pohjalta, joka odotusarvoisesti lisää niiden oikeellisen tiedon tuot-
tamista aiemman tutkimuksen perusteella. Lisäksi kerroimme alaluvussa 4.3 
haastattelun rajoitteista, kuten tutkimuksen datankeruun sijainnin vaikutukses-
ta haastateltavien demografiseen jakaumaan, jotta tutkielman lukija on tietoi-
nen siitä, kuinka yleistettävää sen tieto on. Tutkimuksen perusteella saatua da-
taa voidaan pitää luotettavana ja pätevänä, sillä tarkoituksena ei ollut jäljitellä 
eristettyjä laboratorio olosuhteita, vaan tehdä tutkimus autenttisessa ja luonnol-
lisessa ympäristössä, missä Pepper -robotti palveluna normaalisti toimii. 
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5 TULOKSET 

Tässä luvussa esitellään aineiston analyysin pohjalta muodostetut empiirisen 
tutkimuksen tulokset. Tämän luvun tavoitteena on näyttää lukijalle tarkkaan ja 
selkeästi muotoiltuna, mitä tuloksia analyysistä nousi esiin. Tulokset on kerätty 
taulukoiksi lukemisen helpottamisen vuoksi. Ensimmäisessä alaluvussa tut-
kielman tuloksia esitellään aluksi teemojen ja arvojen määrien pohjalta, jonka 
jälkeen tuodaan esiin, millaisia tuloksia kuhunkin teemaan liittyen saatiin. Vii-
meisessä alaluvussa tuodaan vielä esiin taulukoidusta yhteenveto, miten arvot 
jakautuivat hedonisiin ja utilitaarisiin arvoihin, sekä eri teemojen välillä. 

5.1 Teemat ja arvojen määrät 

Kuten aiemmassa luvussa kerrottiin, aineiston analyysi toteutettiin koodaamal-
la aineistosta arvot ja jakamalla ne tämän jälkeen CIS -viitekehyksen element-
tien pohjalta muodostettuihin teemoihin. Nämä kuusi teemaa ovat identiteet-
tien rakentuminen, käytön sosiaalinen luonne, käytön konteksti, palvelun tuot-
tamiseen osallistuminen, kokemus palveluprosessista, sekä tavoitteet ja tulemat. 
Jokainen arvo luokiteltiin arvonluonnin ja CIS -viitekehyksen teoriaan pohjau-
tuen teemojen alle, sekä hedoniseksi tai utilitaariseksi arvoksi. Yhteensä 50:stä 
haastattelusta nousi esiin 395 koodattua arvoa, jotka luonnollisesti mukailivat 
samoja toistuvia teemoja hieman eri sanoin kuvailtuna. Alla olevaan tauluk-
koon (TAULUKKO 6) on listattu nämä hedonisten ja utilitaaristen arvojen mää-
rät elementeittäin. 
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TAULUKKO 6 Hedonisten ja utilitaaristen arvojen määrät teemoittain 

 

 Hedoninen Utilitaarinen Yhteensä 

Identiteettien ra-
kentuminen 

27 kpl 0kpl 27kpl 

Käytön sosiaali-
nen luonne 

23kpl 53kpl 76kpl 

Käytön konteksti 6kpl 17kpl 23kpl 

Palvelu tuottami-
seen osallistumi-

nen 
16kpl 19kpl 35kpl 

Kokemus palvelu-
prosessista 

36kpl 91kpl 127kpl 

Tavoitteet ja tule-
mat 

52kpl 55kpl 107kpl 

Yhteensä 160kpl 235kpl 395kpl 

 

5.1.1 Identiteettien rakentuminen 

Ensimmäinen teema, jonka alle analyysin tuottamia arvoja jaettiin, on CIS viite-
kehyksen elementti identiteettien rakentuminen. Identiteettien rakentuminen 
teeman ajatus pohjaa siihen, että informaatioteknologisen artefaktin käyttäjä 
kokee, että artefakti vaikuttaa siihen, miten hän määrittelee itsensä, eli se 
muokkaa hänen identiteettiään jollain tavalla. Tuunanen ym.  (2010) mainitse-
vat artikkelissaan esimerkkinä tästä ilmiöstä Applen laitteet, jotka saavat käyt-
täjän tuntemaan itsensä “coolimmaksi”, ja näin ollen muokkaavat sitä, miten 
hän itse määrittelee tai kokee itsensä. Tämän tutkimuksen aineistossa Identi-
teettien rakentumiseen liittyviä positiivisia arvoja nousi määrällisesti 28 kappa-
letta, eli se oli CIS -viitekehyksen kuudesta elementistä toisiksi vähiten koodat-
tuja arvoja tuottanut elementti. Yleisimpänä teemana identiteettien rakentumi-
seen liittyen arvoissa esiintyi käyttäjän saama uusi kokemus, jonka luoma tunne 
katsottiin analyysin pohjalta vaikuttavan siihen, miten hän määrittelee itsensä. 
Useat haastateltavat mainitsivat tähän teemaan liittyen, että uuden teknologian 
tuoma houkutus lisää halua asioida robotin kanssa, sillä siitä saa itselleen uu-
den kokemuksen. Uuden kokemuksen saaminen nähtiin poikkeuksetta enem-
män hauskaa tai huvia tuovana asiana, ja näin ollen utilitaarista arvoa esittäviä 
koodeja ei aineistosta tähän teemaan liittyen löytynyt. Hedonista arvoa tuotta-
nut identiteettiä rakentava uusi kokemus nousi esiin esimerkiksi näissä otteissa: 
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Haastateltava 28 nostaa esiin robotin kanssa asioimisen olleen uusi kokemus 
(hed.) 
 
 

“..ja kun ei ole aikasemmin kokeillut, että on kontaktissa tommosen robotin kanssa, 
niin se oli ehkä sen takia hauskaa...” 

 
 
Haastateltava 48 avaa miksi uuden kokemuksen saaminen oli tuntunut haus-
kalta (hed.) 
 
 

“..en oo ennen käyttänyt, en oo ees ennen nähnyt tollasta, niin oli ihan kivaa sen 
takia...” 

 

5.1.2 Käytön sosiaalinen luonne 

Toisena teemana analyysissä oli CIS -viitekehyksen järjestelmän arvolupauk-
sien elementti, käytön sosiaalinen luonne. CIS -viitekehyksen teorian mukaan 
kuluttajille suunnatun tietojärjestelmän arvon yhteisluontiin vaikuttaa, millä 
tavalla käyttäjät aktoreina pystyvät sosiaalisesti verkottumaan. Järjestelmän 
käytön sosiaalisia elementtejä edustavia piirteitä löytyi myös tutkimuksen pal-
velurobotista. Yhteensä tämän teeman alle koodattuja arvoja aineistosta nostet-
tiin 76 kappaletta, ja se edustaakin CIS -viitekehyksen järjestelmän arvolupaus-
ten puolen elementeistä eniten arvoja tuottanutta teemaa. Käytön sosiaalisen 
luonteen pohjalta löydettyjä arvoja aineistossa edusti monet palvelurobotin ih-
misenkaltaiset ominaisuudet, kuten ihmisenkaltainen interaktio, äänen ja pu-
heella ohjailtavuuden muodossa, sekä robotin ihmismäiset eleet ja ulkonäkö. 
Yleisesti haastateltavat useaan otteeseen, että ihmisen kaltaista interaktiota tuot-
tavan robotin kanssa asioiminen luo tilanteesta sosiaalisemman, kuin normaa-
listi teknologian käyttäminen. Näiden arvojen katsottiin analyysissä edustavan 
järjestelmän sosiaalista aspektia lisääviä elementtejä. Käytön sosiaalinen luonne 
teeman alle määritellyt arvot jakautuivat, sekä utilitaarista, että hedonista arvoa 
tuottaviksi. Hedonista arvoa tuotti esimerkiksi hauskat äänet ja eleet, kun taas 
utilitaarisiksi arvoiksi katsottiin esimerkiksi ihmismäisen interaktion ja puheta-
van tuomat hyödyt. Käytön sosiaalisen luonteen alle luokiteltujen arvojen jou-
kosta löytyi enemmän utilitaarista hyötyä edustavia koodeja 53 kappaleen 
muodossa, kun hedonisiksi luokiteltuja koodeja löytyi 23 kappaletta. Alla ottei-
ta miten teema tuli esiin aineistosta: 
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Haastateltava 30 avaa vastauksessaan, mitkä seikat olivat helpottaneet robotin 
kanssa asiointia (util.) 

 
 

“..no ehkä se, että hän liikkui aika paljon, et se oli vähän niinkuin ihmisen kaltai-
nen tavallaan, et oli helppo sitten siinä olla, vaikka vähän outoa myös...” 

 
 

Haastateltava 32 kertoessaan, mikä tilanteesta oli tehnyt hauskan (hed.) 
 

 
 “..onhan toi hauska, kun tosiaan saa katsekontaktin sen kanssa, ja tuntuu että se 
ymmärtää...” 

 

5.1.3 Käytön konteksti 

Kolmantena teemana analyysissä käytettiin CIS -viitekehyksen elementtiä käy-
tön konteksti. Käytön konteksti elementti pohjaa teoriana siihen ajatukseen, että 
se mihin käyttötarkoitukseen järjestelmää käyttää, vaikuttaa siihen millä tavalla 
se voi yhteisluoda arvoa asiakkaan kanssa (Tuunanen ym., 2010). CIS -
viitekehyksen teoriassa käytön kontekstista annetaan esimerkkinä se, että järjes-
telmää voidaan käyttää aivan eri tarkoitukseen mihin se on suunniteltu, ja näin 
ollen sillä voi olla suurempi, tai pienempi potentiaali luoda arvoa. Tutkimus-
asetelman johdosta palvelurobotti Pepper ei tarjonnut juurikaan mahdollisuuk-
sia käyttää palvelua muuhun tarkoitukseen, kuin se oli suunniteltu. Näin ollen 
tähän elementtiin liittyvät arvot tulivat kysymyksen kautta, jossa haastateltavaa 
pyydettiin avaamaan mitä toivoisivat Pepperin tekevän. Esiin nousseet arvot 
liittyivät uusiin käyttötarkoituksiin, joita haastateltava robotille keksi, ja näihin 
sisältyi erilaisia palvelutehtäviä hedonista ja utilitaarista arvoa tuottavia palve-
lutehtäviä, joita robotti voisi toteuttaa. Jos haastateltava ehdotti robotin ominai-
suuksien kehittämistä, niin näistä esiin nousseet arvot päädyttiin analyysissä 
luokittelemaan palvelun kehittämiseen osallistumisen teeman alle. Käytön kon-
teksti teemaan liittyen aineistoista koodattiin yhteensä 23 arvoa, jotka jakautui-
vat 6 hedoniseen ja 17 utilitaariseen arvoon. CIS -viitekehyksen kuudesta ele-
mentistä käytön konteksti oli vähiten arvoa tuottanut teema tämän tutkimuksen 
tuloksissa. Käytön kontekstin teemaan liittyviä arvoja nousi esimerkiksi seu-
raavanlaisista vastauksista: 
 
Haastateltava 43 pohtii mitä muita käyttötarkoituksia keksisi robotille (util.) 

 
 

“..jos tommonen voi esimerkiks jotain näkövammaisia tai muita auttaa, niin sehän 
ois hienoa...” 
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Haastateltava 4 toteaa, että robotti olisi kiva vanhuksille ja lapsille (hed.) 

 
 

“..ensimmäisenä mulle tulee tästä Pepperistä mieleen, kun mun kaveri tekee Gra-
dun missä se on viety vanhainkotiin, niin se kuulosti tosi hauskalta. Se on var-
masti vanhuksille kivaa, ja ehkä lapsillekkin, ja näin...” 
 
 

5.1.4 Palvelun tuottamiseen osallistuminen 

Arvon yhteisluonnin teoriassa asiakkaan osallistuminen palvelun tuottamiseen 
mahdollistaa arvonluomisen. CIS -viitekehyksessä osallistuminen palvelun 
tuottamiseen on yksi kolmesta asiakkaan ajurina toimivasta elementistä, jotka 
vaikuttavat arvon yhteisluomiseen. Elementin takana on tutkittua tietoa siitä, 
miten järjestelmällä on pystytty luomaan enemmän arvoa asiakkaalle, kun asi-
akkaat on otettu osaksi järjestelmän kehittämistä ja testaamista tarjoamalla näitä 
mahdollistavia resursseja. Palvelun tuottamiseen osallistuminen ilmeni myös 
selkeästi arvoa tuottavana teemana tämän tutkimuksen aineistosta. Tämän tee-
man alle koodattuja arvoja aineistosta nousi esiin haastateltavien ehdotuksista, 
miten järjestelmä voisi olla parempi ja miten sen jo olemassa olevia ominai-
suuksia voitaisiin kehittää. Palvelun tuottamiseen osallistumisen teeman alle 
aineistosta löytyi yhteensä 35 arvoa, ja se oli vähiten arvoa tuottanut teema 
kolmesta asiakkaan arvon ajurit -elementeistä. Teeman alle koodatut arvot ja-
kautuivat 16 hedoniseen ja 19 utilitaariseen arvoon. Tämän teeman alle luokil-
luiksi arvoa tuottaviksi koodeiksi päätyi esimerkiksi seuraavanlaisia otantoja: 
 
Haastateltava 37 toivoo, että robotille tulisi koulunkäynnin suhteen hyödyllisiä 
ominaisuuksia (util.) 

 
 

“..kun se on täällä Ruusupuistossa, niin se vois ehkä auttaa jossain opintoasioissa, 
et sieltä vois löytää jotain Sisun käyttöohjeita tai sellasta, eikä vaan että sillä voi 
ottaa selfien. Et ehkä sellasia hyödyllisiä juttuja koulunkäynnin suhteen…” 
 

 
Haastateltava 44 esittää mitä ominaisuuksia toivoisi robotilta (hed.) 

 
 

“..se ois kyl kiva, kun se osais kuunnella puhetta, että jos sanois, et soita joku tiet-
ty biisi, nii se hakis jostain youtubesta tai spotifystä tietyn biisin” 
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5.1.5 Kokemus palveluprosessista 

Kuten tutkielman teoriaosuudessa mainittiin CIS -viitekehyksen kokemus pal-
veluprosessista elementti pohjaa teorialtaan flow -konseptiin. Flow -tila määri-
tellään tilaksi, jossa työskentely on mahdollisimman optimaalista korkean kes-
kittymisen tason ja tyydyttyneisyyden myötä. Flow -tilan kannalta tärkeinä mit-
tareina mainitaan yksilön kokema tilanteen hallinta, ja kuinka haasteelliselta 
tilanne tuntuu. Tähän teemaan liittyviä arvoja saatiin luokiteltua tutkimuksen 
aineistosta eniten, eli yhteensä 127 arvoa. Aineiston pohjalta esiin nousseita asi-
oita tämän teeman osalta oli juurikin flow -konseptiin pohjautuvat tilanteen 
helppous, ja miten hyvin haastateltava koki kontrolloivansa interaktiota. Haas-
tateltavien vastauksissa toistui usein samat asiat, jotka mahdollistivat ohjailta-
vuutta ja käytön helppoutta, kuten vapaus valita mitä robotilta haluaa, sekä 
robotin antamat ohjeet, miten jatkaa eteenpäin. Kokemus palveluprosessista 
teeman arvoista suurin osa edusti utilitaarisia arvoja, joita koodattiin yhteensä 
91 kappaletta. Toisaalta teemaan liittyviä hedonisia arvoja nousi myös verrat-
tain paljon, eli 36 kappaletta. Alapuolella esimerkkejä tämän teeman alle luoki-
telluista arvoista: 
 
Haastateltava 46 kertoo, että robotin käyttäminen oli helppoa koska se ohjasi 
keskustelua (util.) 
 

 
“..se on melko tommoista, niinkuin vaikka, että hän hyvin tommoinen vuorovai-
kutuksellinen ja ohjaa myöskin keskustelussa, että “mitä haluaisit tehdä” ja “ha-
luatko kuulla lisää”, että sieltä tulee sellaisia avustavia kysymyksiä…” 

 
 

Haastateltava 34 avatessaan mikä loi sen tunteen, että sai vaikuttaa tapahtu-
mien kulkuun (hed.) 

 
 

“..esimerkiksi sai valita sen musiikin. Ja eri vaihtoehdot opinnot, avoin yliopisto ja 
selfie...” 

 

5.1.6 Tavoitteet ja tulemat 

Kuudentena ja viimeisenä teemana tutkielman analyysissä käytettiin CIS -
viitekehyksen asiakkaan arvon ajureista tavoitteet ja tulemat elementtiä. Tavoit-
teet ja tulemat elementin teoriassa käyttäjien tavoitteet millaista arvoa järjestel-
mältä haetaan vaihtelevat, ja se kuinka järjestelmä tuottaa hedonista ja utilitaa-
rista arvoa tulemana muodostuu tämän pohjalta. Tähän elementtiin liittyviä 
arvoja aineistosta nousi liittyen siihen, millaista hyötyä ja käyttötarkoitusta 
haastateltava oli Pepperin käytöltä hakenut. Haastateltavat mainitsivat usein 
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halunneensa käyttää robotin jotain tiettyä ominaisuutta, ja saaneensa siitä he-
donista arvoa, kuten viihdettä, tai utilitaarista arvoa, kuten hyödyllistä tietoa. 
Se millaista arvoa haastateltava robotilta halusi, vaihteli yksilöittäin riippuen 
hänen tavoitteistaan käyttää järjestelmää, ja tämä näkyikin tärkeänä teemana 
robotin arvonluonnin osalta. Yhteensä tavoitteet ja tulemat teeman alle koodat-
tiin 107 arvoa, ja nämä jakautuivat tasaisesti 52 hedoniseen ja 55 utilitaariseen 
arvoon. Haastateltavan tavoitteisiin ja tulemiin liittyviä arvoja koodattiin seu-
raavanlaisista vastauksista: 
 
Haastateltava 11 tuo esiin, että oli saanut robotilta hyödyllistä tietoa (util.) 
 

 
“..no siinä oli lyhyesti ja ytimekkäästi selostettu vaikkapa nyt mitä sosiaalityö tai 
joku muu asia on, se teki sellasia pieniä tietoiskuja, ja ne oli sellasia hyödylli-
siä…” 

 
 

Haastateltava 14 kertoi, että oli saanut robotilta viihdettä (hed.) 
 

 
“..onhan se, että huumorilla höystetty ainakin se, että se laukoo vitsejä ja sitten 
ihan vaan ton Pepperin liikkeet, että vähän sellaset tanssit ja däppäyksetki…” 

 

5.2 Tulosten yhteenveto 

Analyysin tuloksiksi saatiin siis yhteensä 395 arvoa, jotka luokiteltiin edusta-
maan joko utilitaarista tai hedonista arvoa. Alla olevaan taulukkoon (TAU-
LUKKO 7) on nostettu havainnollistamaan molempien arvojen määrät ja miten 
ne prosentuaalisesti jakautuvat. 

TAULUKKO 7 Utilitaaristen ja hedonisten arvojen määrät 

 

Utilitaarinen Hedoninen 

59% (235) 41% (160) 

 
Arvojen jakautuminen teemojen välillä oli toinen tutkielman tulosten kannalta 
olennainen tieto, joten alla olevaan taulukkoon (TAULUKKO 8) on listattu jär-
jestyksessä, kuinka suuri osa arvoista luokiteltiin kunkin teeman alle. 
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TAULUKKO 8 Arvojen jakautuminen teemoittain 

 

Teema Arvojen määrä 

Kokemus palveluprosessista 32% (127) 

Tavoitteet ja tulemat 27% (107) 

Käytön sosiaalinen luonne 19% (76) 

Palvelun tuottamiseen osallistuminen 9% (35) 

Identiteettien rakentuminen 7% (27) 

Käytön konteksti 6% (23) 

 
 
Yhteenvetona tutkielman tuloksista saatiin siis tietoa, miten arvojen määrät ja-
kautuvat utilitaarisiin ja hedonisiin, sekä eri teemoihin. Lisäksi analyysin poh-
jalta saatiin tuotua esiin tietoa, millaiset asiat arvoa tuottivat teemoihin liittyen. 
Seuraavassa luvussa pohditaan syitä näiden tulosten takana, sekä nostetaan 
esiin, mitä johtopäätöksiä tuloksista voidaan tehdä. 
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6 POHDINTA 

Tässä luvussa käsitellään edellisessä luvussa esiteltyjä empiirisen tutkimuksen 
tuloksia, pohtien mistä ne johtuvat, sekä millaisia johtopäätöksiä niistä voidaan 
vetää. Luvun aluksi käsitellään miten arvot jakautuvat määrällisesti hedonisiin 
ja utilitaarisiin arvoihin nostaen teoriasta esiin syitä tämän jakauman takana. 
Tämän jälkeen esitellään arvojen jakautuminen teemoihin tuoden esiin kolme 
tärkeintä teemaa, ja peilaten niitä tutkielman teoriaosuuden kirjallisuuskatsauk-
sessa esille tulleisiin teorioihin. Lopuksi pohdinnat vedetään vielä yhteen joh-
topäätöksiksi, vastaten tutkimuskysymykseen, sekä esittäen tulosten implikaa-
tiot tieteelle ja käytännölle. 

6.1 Arvojen jakautuminen 

6.1.1 Arvojen jakautuminen utilitaarisiin ja hedonisiin 

Ensimmäinen tutkimuksen tavoitteen kannalta olennainen asia tuloksissa on 
palvelurobotti Pepperin tuottaman arvon jakautuminen utilitaarisiin ja hedoni-
siin. Kuten tulosten esittelyssä tuli ilmi (TAULUKKO 7), Pepper onnistui haas-
tateltavien asiakkaiden kokemusten perusteella tuottamaan hyvin, sekä utilitaa-
risia, että hedonisia arvoja. Arvojen määrät painottuivat hieman utilitaarisen 
puolelle, joita edusti 59% arvoista, mutta näin pienen painotuksen perusteella 
Pepperiä on palvelujärjestelmänä hankala nimittää pääasiassa utilitaarista arvoa 
tuottavaksi. Varsinkin kun hedonisia arvoja aineistoista nousi kuitenkin 160 
kappaleen verran, joka on suuri määrä aineiston kokoon nähden.  

Yhtenä arvojen luokittelun teemana toimineen tavoitteet ja tulemat ele-
mentin alle kerättiin arvot, joissa haastateltava mainitsi, mitä tavoitteita hänellä 
oli palvelun käyttöä kohtaan ja mikä tulema oli, jolloin nämä saatiin jaettua uti-
litaarisiin ja hedonisiin arvoihin. Tämän elementin jakauma olikin erityisen ta-
sainen, 52 hedonista ja 55 utilitaarista arvoa, joka kielii myös osaltaan siitä, että 
haastateltavien asiakkaiden kokemusten mukaan Pepperiltä palveluna odote-
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taan, sekä saadaan tasaisesti molempia utilitaarista ja hedonista arvoa. Kuten 
Tanaka ym. (2015) mainitsevat, Pepper robottina on suunniteltu toimimaan 
useissa erilaisissa sosiaalista interaktiota vaativissa palvelutilanteissa. Myös 
tutkimuksessa käytetyn Jyväskylän yliopiston Pepperin järjestelmän neljä pää-
asiallista toimintoa (LIITE 1) voidaan katsoa jakautuvan lähtökohtaisesti kah-
teen utilitaarista arvoa, ja kahteen hedonista arvoa tuottavaan ominaisuuteen. 
Lähtökohtaisesti utilitaarista arvoa tuottavia ominaisuuksia ovat ”Avoimen 
henkilöstö” sekä “Opinnot”, ja hedonista arvoa tuottavia “Viihde” ja “Selfie!” 
ominaisuudet. Tämän toimintojen tasaisen jakauman voidaan nähdä osaltaan 
selittävän, miksi järjestelmä kykenee tuottamaan hyvin sekä utilitaarista, että 
hedonista arvoa. Näiden toimintojensa pohjalta Pepperiä ei voi luokitella min-
kään tietyn robotiikan teoriassa esitellyn IFR:n palvelurobottien luokittelun 
(IFR 2016b, 11) kategorian alle, vaan enemmänkin se edustaa sekä viihde-, että 
asiakaspalvelu -robottia, joka myös osaltaan selittää arvojen jakautumisen tasai-
sesti utilitaaristen ja hedonisten välillä.  

Vertailtaessa Pepperiä muihin palvelunjärjestelmiin, Tuunanen ym. (2019) 
artikkelin CIS -viitekehyksen pohjalta tehdyt tutkimukset arvonluonnista esit-
tävät, että esiin tulleiden arvojen jakautuminen hedonisiin ja utilitaarisiin koko-
naisuudessaan riippuu palvelujärjestelmästä, ja tämän perusteella palvelujärjes-
telmiä voidaan luokitella ja vertailla. Esimerkiksi älykäs kyberfyysinen kaivos-
järjestelmä on luonteeltaan puhtaasti utilitaarinen, kun taas geokätköily harras-
tuksena on painottunut vahvasti hedonista arvoa tuottavaksi (Tuunanen ym., 
2019). Näistä kahdesta joko utilitaarisiin tai hedonisiin arvoihin painottuvasta 
palvelujärjestelmästä poiketen, Pepper voidaan nähdä molempia arvoja tuotta-
vana palvelujärjestelmänä, kuten Tuunanen ym. (2019) artikkelissa mainittu 
metallin tunnistus harrastus. 

6.1.2 Arvojen jakautuminen teemoiksi 

Tuloksista nähdään myös toinen tämän tutkielman kannalta olennainen tieto, 
eli miten arvot jakautuivat eri teemojen välillä. Arvojen jakautuminen teemoi-
hin kertoo, millä tavoin nämä kuusi CIS -viitekehyksen elementtien pohjalta 
luotua teemaa vaikuttavat palvelujärjestelmänä toimivan Pepperin arvonluon-
tiin. Arvojen määrien jakaumaa teemoittain tarkastellessa (TAULUKKO 8) 
huomataan, että arvojen määrät painottuvat selkeästi kolmeen eniten arvoa 
luoneeseen teemaan “kokemus palveluprosessista”, “tavoitteet ja tulemat”, 
“käytön sosiaalinen luonne”, jotka pitivät sisällään yhteensä 78% kaikista ai-
neistosta esiin nousseista arvoista. Vähemmän arvoa luoneita teemoja, eli palve-
lun tuottamiseen osallistuminen, identiteettien rakentuminen ja käytön kon-
teksti voidaan siis tutkimuksen tulosten pohjalta, vain 22% osuudella, pitää vä-
hemmän olennaisina teemoina Pepperin arvonluontia ajatellen.  

CIS -viitekehyksen teemat on jaettu myös järjestelmän arvolupauksiin ja 
asiakkaan arvon ajureihin. Tulosten pohjalta on nähtävissä, että tärkeimpinä 
asiakkaan arvon ajureina toimivat kokemus palveprosessista, sekä tavoitteet ja 
tulemat. Kun taas järjestelmän arvolupausten puolelta arvon yhteisluontiin vai-
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kutti eniten käytön sosiaalinen luonne. Näiden teemojen tuottamien arvojen 
välisiä jakaumia voi myös peilata muihin CIS -viitekehyksen pohjalta tehtyihin 
tutkimuksiin, joita Tuunanen ym. (2019) listaavat. Nämä tutkimukset tarjoavat 
keinon vertailla miten eri palvelujärjestelmien arvonluonti eroaa toisistaan, ja 
näin kuvata eri palvelujärjestelmien luonnetta, sekä mitkä toimivat tärkeimpinä 
arvonluonnin ajureina missäkin järjestelmässä. Esimerkiksi geokätköilyssä pal-
veluna kaksi tärkeintä teemaa arvonluonnin taustalla olivat tutkimuksen perus-
teella samat asiakkaan arvon ajurit kuin Pepperillä, eli kokemus palveluproses-
sista, sekä tavoitteet ja tulemat (Tuunanen ym., 2019). Toisaalta järjestelmän 
arvolupausten puolelta käytön sosiaalinen luonne ei vaikuttanut geokätköilyssä 
olevan niin tärkeässä roolissa, kuin Pepperin tapauksessa. Tutkimuksen tulos-
ten perusteella voidaankin allekirjoittaa Tuunanen ym. (2019) tekemää huomio-
ta, että jokaisen palvelujärjestelmän arvonluontiin vaikuttavia teemoja on aina 
tarkasteltava järjestelmäkohtaisesti. 

6.1.3 Kokemus palveluprosessista 

Arvonluonnin kannalta tärkeimmäksi kuudesta teemasta nousi siis kokemus 
palveluprosessista, jonka alle luokiteltiin 127 arvoa, eli 32% kaikista arvoista. 
Kuten aiemmin mainittu kokemukseen palveluprosessista vaikuttaa erityisesti 
Flow -konsepti, ja tämä tuli esiin myös aineistoa analysoidessa. Analyysin pe-
rusteella kokemukseen palveluprosessista vaikutti paljon se, miten robotin 
kanssa asioinut asiakas sai itse vaikuttaa tapahtumien kulkuun. Haastateltavat 
mainitsivat usein, että Pepper antoi heidän itse jatkaa tai lopettaa palvelun 
käyttämistä vapaasti, eikä tehnyt päätöksiä heidän puolestaan. Tämä yhdessä 
sen kanssa, että robotti oli helposti ohjailtavissa, tuntui luovan käyttäjälleen 
kontrollin tunnetta, joka oli yksi Flow -konseptin tärkeistä teemoista.  

Kontrollin tunteen luoman arvon pohjalta nousee esiin myös yksi robotii-
kan teorian suurista teemoista, eli robotin autonomian taso. Kuten Beer ym. 
(2014) mainitsevat, robotin ja ihmisen välisen vuorovaikutuksen toimivuuteen 
vaikuttaa suuresti robotin autonomian taso, eli kuinka paljon robotti tekee itse 
päätöksiä ja kuinka paljon se vaatii ohjailua. Goodrich ja Schultz (2008) mukaan 
robotin autonomian taso pitää määrittää oikeaksi, jotta se pystyy suoriutumaan 
sille annetusta tehtävästä parhaiten. Pepperin tapauksessa haastatellut asiak-
kaat löysivät Pepperin tuottavan arvoa siitä, että se oli ohjailtavissa ja antoi 
esimerkiksi asiakkaan vapaasti päättää, haluaako jatkaa, tai lopettaa mitä on 
tekemässä. Tämä viittaisi siihen, että arvoa luovana ominaisuutena voidaan 
nähdä, että Pepper ei olekaan aivan täysin autonominen, vaan enemmän kont-
rolloitavissa Goodrich & Schultz (2008) määrittämällä autonomian asteikolla.  

Kokemukseen palveluprosessista vaikutti myös se, kuinka helppoa ja vai-
vatonta Pepperin käyttäminen oli. Haastateltavien vastausten pohjalta käyttä-
miseen helppouteen vaikutti erityisesti se, että robotti ohjasi kyselemällä ja vas-
taili kysymyksiin. Pepperiin ohjelmoituihin ominaisuuksiin kuuluu, että robotti 
ohjaa keskustelua kyselemällä mitä asiakas haluaa seuraavaksi tehdä, ja tämän 
ominaisuuden tuottama arvo asiakkaalle tuli tutkimuksen tuloksissa selkeästi 



67 

 

esille. Tämäkään ei tule yllätyksenä, sillä kuten tutkielman teoriassa mainitaan 
Hegel ym. (2009) mukaan toimiakseen sosiaalisena robottina, robotin täytyy 
kyetä luomaan sosiaalista vuorovaikutusta ja ylläpitämään sitä. Tutkimuksen 
tulosten pohjalta voidaan siis todeta, että kokemus palveluprosessista on tär-
kein yksittäinen teema tämän palvelujärjestelmän arvonluonnin osalta, ja se 
toteutuu ohjailtavuudella, sekä helppokäyttöisyydellä. 

6.1.4 Tavoitteet ja tulemat 

Toiseksi eniten arvoja tuottanut teema tutkimuksen tuloksissa oli tavoitteet ja 
tulemat, jonka alle luokiteltuja arvoja aineistosta löytyi yhteensä 107 kappaletta, 
eli 27% kaikista arvoista. Tavoitteet ja tulemat teeman alle arvoja muodosti 
haastateltavien kertomat mitä oli järjestelmältä halunnut, eli esimerkiksi viih-
dettä, ja nämä luokiteltiin sitten utilitaarisiksi ja hedonisiksi arvoiksi. Tämän 
teeman alle muodostuneita arvoja nousi esiin, kun haastateltavat kertoivat käyt-
täneensä Pepperin eri toimintoja (LIITE 1). Haastateltavat kertoivat millaista 
nautintoa, tai hyötyä olivat järjestelmältä saaneet, ja tämän pohjalta luokiteltiin, 
onko arvo utilitaarisista vai hedonista. Tämä teema tuotti lähes yhtä paljon utili-
taarisia (55 kpl) ja hedonisia (52 kpl) arvoja. 

Kuten aiemmin mainittiin, luodut arvot näyttäisivät tässä palvelujärjes-
telmässä jakautuvan tasaisesti utilitaarisiin ja hedonisiin. Tälle yhtenä selityk-
senä nousee jo aiemminkin mainittu, Pepperin toimintojen jakautuminen tar-
koitukseltaan molempia arvoja tuottavaksi. Aineistosta ilmenee, että utilitaari-
sia arvoja tuotti eritoten Pepperin hyödyllistä tietoa tuovat ominaisuudet, kun 
taas hedonista arvoa muodostui viihteellistä sisältöä tuovat ominaisuudet. 
Grönroos (2008) mukaan yksilön kokema palvelun tuottama arvo on aina sub-
jektiivisesti koettu, ja tämä näkyi myös tämän tutkimuksen tuloksissa tavoittei-
den ja tulemien osalta. Haastateltavilla on aina yksilöllisiä tavoitteita mitä Pep-
periltä halusivat, ja tähän liittyvä toteuma, eli mitä Pepperiltä päätyy saamaan, 
ja tämä toimii erityisen tärkeänä teemana arvonluonnin osalta. Tähän teemaan 
liittyen aineistosta nousee esiin se, että asiakkailla tuntuu olevan aina ennakko-
asenteita ja odotuksia Pepperin toimintoja kohtaan, ja robotin tuleman on vas-
tattava näitä, jotta arvoa syntyy. Tämä on myös linjassa arvon yhteisluonnin 
teorian kanssa, sillä Grönroos ja Voima (2013) mukaan arvon yhteisluonnissa 
asiakkaalla on resurssien suhteen tiettyjä vaateita mitä palvelulta tarvitsee ar-
von yhteisluontia varten. Jos järjestelmä ei tarjoa näitä resursseja, eli Pepper ei 
sisälläkkään asiakkaan toivomia resursseja, tai resurssit ovat vääränlaisia, arvoa 
voi jopa tuhoutua (Plé & Chumpitaz Cáceres, 2010). Myös robotiikan teoriassa 
nousee esiin asiakkaiden tavoitteet ja tulemat, sillä Fong ym. (2003) mukaan 
ihmisillä on aina robotin kohdatessaan odotuksia vuorovaikutuksesta sen kans-
sa liittyen esimerkiksi robotin älykkyyteen, autonomiaan sekä ominaisuuksiin. 
Aineiston pohjalta nähdään, että tavoitteet ja tulemat teemana ovat erittäin tär-
keä osa arvonluontia, ja Pepper pystyi luomaan arvoa täyttämällä asiakkaiden 
odotuksia viihdettä ja hyötyä tarjoavilla ominaisuuksillaan. 
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6.1.5 Käytön sosiaalinen luonne 

Kolmas paljon arvoa tuottanut teema tuloksissa oli palvelun käytön sosiaalinen 
luonne. Tämä teema on muodostettu CIS -viitekehyksen järjestelmän arvolu-
pauksen puolelta, ja näyttelikin tärkeintä arvonluontiin vaikuttavaa ajuria jär-
jestelmän puolelta. Tähän teemaan luokiteltavia arvoja nousi aineistosta yh-
teensä 76 kappaletta, ja hieman yllättäen ne painottuivat enemmän utilitaarista 
arvoa tuottaviksi. Tämän teeman tärkeys arvonluonnissa tulee selkeästi jo en-
nakkoasetelmissa ilmi, sillä tarkastellessa Pepperiä palveluna se on nimenomai-
sesti suunniteltu sosiaaliseksi robotiksi, joka pyrkii toimimaan ihmisen kanssa 
interaktiossa (Tanaka ym., 2015). Tämän pohjalta olikin odotettavissa, että jos 
robotti lunastaa odotuksensa, se kykenee luomaan asiakkaalle arvoa juuri sosi-
aalisen interaktion keinoin.  

Tähän teemaan liittyen nousseita arvoja tuli erityisesti, kun haastateltavat 
mainitsivat robotin ominaispiirteitä, jotka jollain tavalla liittyivät ihmisen kal-
taiseen sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Nämä tulokset tukevat palvelurobotii-
kan teoriassakin paljon käsiteltyjä sosiaalisenrobotin vuorovaikutukseen liitty-
viä ominaisuuksia. Goodrich ja Schultz (2008) luettelevat, että sosiaalisen robo-
tin vuorovaikutuksen toimivuuteen vaikuttavat eleet, puhe, äänetön kommuni-
kointi, fyysinen ja haptinen vuorovaikutus. Nämä teemat tulivat kaikki useaan 
kertaan ilmi myös haastateltavien suusta, ja lisäsivät järjestelmän sosiaalista 
luonnetta arvoa tuottavasti. Robotille sosiaalisen luonteen näyttäisivät siis 
muodostavan ihmisen kaltaisen interaktion luovat robotin ominaisuudet, ja tätä 
Hegel ym., (2009) ovatkin jo sivunneet todetessaan, että robotin on omattava 
vuorovaikutuksen mahdollistavat ominaisuudet toimiakseen sosiaalisena ro-
bottina. Robotin sosiaalista vuorovaikutusta tukevat ominaispiirteet olivat ai-
neiston perusteella usein kyenneet luomaan haastateltavalle tunteen, että robot-
ti ymmärtää häntä. Tämä tunnetason vaikutus luotiin erityisesti robotin ulko-
näöllä, eleillä ja puheella tapahtuvalla kommunikoinnilla. Breazeal ym. (2016) 
ovatkin robotiikan teoriassa painottaneet, että robottien on älyllisen toiminnan 
lisäksi kyettävä toimimaan myös tunnetasolla, jotta vuorovaikutus on kattava ja 
robotti onnistuisi tehtävässään paremmin. Aineiston perusteella käytön sosiaa-
lisen luonteen teemaan liittyen, palvelurobotti Pepper kykeni siis luomaan asi-
akkaalle arvoa tarjoamalla ihmisen kaltaista sosiaalista interaktiota. 

6.1.6 Vähemmän arvoa luoneet teemat 

Kuten aiemmin mainittiin, tutkimuksen tuloksissa esitellyistä teemoista kolme 
teemaa näyttivät hallitsevan arvonluonnin osalta, ja kolmeen vähemmän arvoa 
luoneeseen teemaan painottui huomattavasti vähemmän arvoja. Nämä vä-
hemmän arvoja tuottaneet teemat olivat palvelun tuottamiseen osallistuminen, 
identiteettien rakentuminen ja käytön konteksti. Yhteensä nämä kolme teemaa 
pitivät sisällään vain 22% kaikista aineistosta nousseista arvoista, eli kolme tär-
keintä teemaa painottuivat selkeästi. Tämän painotuksen pohjalla voi olla eri-
laisia tutkimusasetelmasta tai tutkimusmetodologiasta johtuvia syitä, mutta 
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kuitenkin tämän tutkimuksen tapauksessa vaikuttaisi, että nämä teemat eivät 
ole niin tärkeitä arvonluonnin kannalta.  

Palvelu tuottamiseen osallistumisesta nousi esiin yhteensä 35 arvoa, jotka 
koostuivat ehdotuksista mitä haastateltavat antoivat Pepperin kehittämiseen 
palveluna. 35 arvoa kertoo, että mielenkiintoa palvelun kehittämiseen olisi 
varmasti käyttäjien osalta olemassa. Mutta tällä hetkellä Pepper ei järjestelmänä 
tarjoa välttämättä riittäviä resursseja, jotta arvoa voisi syntyä palvelun yhdessä 
tuottamisesta. Identiteettien rakentuminen teemana nosti aineistosta esiin 27 
arvoa, jotka sisälsivät ainoastaan hedonisia arvoja. Identiteettien rakentuminen 
on arvonluonnin teemana sen luonteinen, että Pepper palvelurobottina tähän 
liittyvää arvoa pysty niin paljon luomaan. Tähän tosin vaikuttaa myös tutki-
musasetelma, sillä haastateltava asiakas ei ollut kovinkaan kauan robotin kans-
sa tekemisissä, ja sen muodostuminen osaksi identiteettiä voi tarvita enemmän 
aikaa. Pepper on palveluna myös sen luontoinen, että asiakas ei omista sitä, 
vaan on sen kanssa ainoastaan tekemisissä, kun käyttää sitä, jonka voisi osal-
taan kuvitella heikentävän palvelun potentiaalia tulla osaksi käyttäjänsä identi-
teettiä. Näistä seikoista huolimatta, aineistosta nousi kuitenkin identiteettiin 
liittyviä arvoja käyttäjän saaman uuden kokemuksen muodossa, joten tämäkin 
teema on osana arvonluontia kokonaisuudessaan. Käytön konteksti teeman alle 
luokiteltiin vähiten arvoja aineistosta. Tähän voidaan syynä nähdä taas se, että 
haastateltavat olivat Pepperin kanssa niin vähän aikaa tekemisissä, että uusia 
käyttötarkoituksia on vaikea keksiä. Toisaalta, Pepperillä on jo suuri määrä 
käyttötarkoituksia, joita se toteuttaa ja palveluna se on todella monipuolinen, 
joten asiakas ei välttämättä lähde arvoa ensimmäisenä hakemaan siitä, että 
käyttäisi sitä jossain muussa kontekstissa. Arvonluonnin teoriassa nostettiin 
esiin, että palvelujärjestelmään on sisällytettävä tarvittavia resursseja, jotta ar-
vonluonnin prosessit voivat toimia (Grönroos, 2008). Yleisesti näistä kolmesta 
vähemmän arvonluontiin vaikuttaneesta teemasta voidaan todeta, että näitä 
teemoja tukevia resursseja löytyi Pepperistä palvelujärjestelmänä vähemmän, ja 
tulokset voisivat olla hyvinkin erilaiset, jos järjestelmää kehitettäisiin resursseil-
taan näitä tukevampaan suuntaan. 

6.2 Johtopäätökset 

Tulosten pohdinnan pohjalta voidaan siis vetää johtopäätöksiä siitä, millainen 
Pepper on palvelujärjestelmänä, ja miten arvonluonti tässä palvelujärjestelmäs-
sä käyttäjien näkökulmasta tapahtuu. Tulosten analysoinnin pohjalta nähdään, 
että Pepperin tuottamat arvot eivät vahvasti painotu utilitaariseen tai hedoni-
seen, vaan palvelurobotti Pepper luo tutkimuksen tulosten perusteella käyttä-
jälleen, sekä utilitaarista, että hedonista arvoa. Eli, palvelujärjestelmänä Pepper 
on luonteeltaan, sekä utilitaarista, että hedonista arvoa tuottava. Temaattisen 
analyysin teemojen pohjalta huomattiin, että kuudesta teemasta kolme tärkeintä 
teemaa painottuivat arvonluonnissa selkeästi muodostaen 78% arvoista. Kol-
men vähemmän tärkeän teeman osalta ne nähtiin arvonluontiin vaikuttavaksi, 
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mutta selkeästi vähemmän tärkeäksi kuin kolme muuta teemaa. Erityisen tär-
keinä teemoina Pepperin arvonluonnissa on asiakkaan kokemus palveluproses-
sista, tavoitteet ja tulemat, sekä käytön sosiaalinen luonne. Tarkastellessa tulok-
sia kolmen tärkeimmän teeman osalta huomataan, että Pepper kykenee tuotta-
maan arvoja näihin teemoihin liittyen olemalla helppokäyttöinen, sekä hyvin 
ohjailtavissa. Pepper pystyy myös täyttämään asiakkaan tarpeita ja tavoitteita 
tarjoamalla resursseja, sekä viihdettä, että hyötyä tuottavin ominaisuuksin. 
Pepper tarjoaa myös ihmisen kaltaista sosiaalista interaktiota, joka mahdollistaa 
arvonluonnin prosessit. Tutkielman alussa tutkimuksen tavoitteiden saavutta-
miseksi empiiriselle tutkimukselle asetettiin tutkimuskysymykseksi seuraava: 
 

 
“Miten palvelurobotti Pepperin käyttäjät kokevat arvonluonnin?”  

 
 

Kuten aiemmasta on tullut esille, tutkimuksella kyettiin tuottamaan vastauksia 
tähän tutkimuskysymykseen avaamalla haastateltavien näkemyksiä, pukemalla 
näitä arvoiksi ja jakamalla arvoja teemoiksi. Kolmen tärkeimmän teeman voi-
daan katsoa toimivan arvon yhteisluonnin ajurina. Teemojen alta pystyttiin vie-
lä nostamaan tärkeimpiä seikkoja, joihin näiden teemojen arvonluonti perustuu. 
Tutkimuksen tulosten ja niiden analysoinnin pohjalta tutkimuskysymykseen 
vastaus voidaankin esittää tiivistettynä seuraavaan lauseeseen:  

 
 
“Käyttäjien kokemusten perusteella palvelurobotti Pepper luo, sekä viihteellistä, 
että hyödyllistä arvoa asiakkaalleen, tarjoamalla helppoa ja ohjailtavaa, ihmisen 
kaltaista sosiaalista interaktiota” 

 
 

Tähän lauseeseen kiteytyy siis tiivistetysti ja yksinkertaisesti puettuna arvon-
luonnin kannalta tärkeimmät teemat, ja tärkeimmät syyt näiden teemojen taka-
na. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia, miten arvonluonti tässä palvelu-
järjestelmässä tapahtuu. Tutkimuksen tuloksilla pystyttiin tarjoamaan suoria 
vastauksia tutkimuskysymykseen, jonka pohjalta tutkimus voidaan nähdä on-
nistuneeksi ja todeta, että tutkimukselle asetetut tavoitteet saavutettiin. Seuraa-
vaksi esitellään mitä tieteen ja käytännön implikaatioita tutkimuksen johtopää-
töksillä voisi olla. 

6.2.1 Tieteelliset implikaatiot 

Ensimmäisenä tämän tutkimuksen tulosten pohjalta nousevana tieteellisenä 
implikaationa on, että saadaan lisää tutkittua tietoa ihmisen ja robotin välisen 
vuorovaikutuksen osalta robotin autonomiasta ja ohjailtavuudesta. Tutkimuk-
sen tuloksissa arvonluonnin kannalta tärkeimpänä teemana nousi esiin asiak-
kaan kokemus palveluprosessista. Tähän teemaan vaikuttaneista asioista tär-
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keimmiksi nostettiin haastateltavien mainitsemat robotin ohjailtavuus, sekä 
käytön helppous. Robotin käytön helppoutta haastateltavien vastausten pohjal-
ta lisäsi robotin tapa ohjata keskustelua, ja ottaa enemmän roolia vuorovaiku-
tuksen ohjaamisessa. Kun taas robotin ohjailtavuuteen vaikutti se, että asiakas 
sai itse tehdä päätöksiä ja vapaasti valita mitä robotilta haluaa. Ihmisen ja robo-
tin välisen vuorovaikutuksen tutkimuksen yhtenä tärkeimmistä pääsuuntauk-
sista on robotin autonomia, jossa keskiössä on robotin kognitio, eli robotti älyk-
käänä järjestelmänä, joka tekee päätöksiä ja ratkaisee ongelmia itsenäisesti 
(Dautenhahn, 2007). Ihmisen ja robotin välistä vuorovaikutusta tutkittaessa on 
huomattu, että robotin suorittamat tehtävät ja ympäristö vaikuttavat siihen, 
millainen autonomian taso robotille sopii (Beer ym., 2014). Robotin toiminta voi 
perustua enemmän itsenäisesti tehtyihin päätöksiin ympäristöstä tehtyjen ha-
vaintojen perusteella, tai olla enemmän ennalta määritelty ja ihmisen ohjailta-
vissa (Beer ym., 2014). Tämän tutkimuksen tulosten pohjalta kokemukseen pal-
veluprosessista, ja sitä kautta palvelun arvonluontiin vaikuttivat olennaisesti 
nämä molemmat asiat, ja erityistä huomiota herätti, että nämä voidaan nähdä 
olevan ristiriidassa keskenään. Robotin autonomian tasoa lisättäessä vuorovai-
kutuksen syvällisyyden voidaan nähdä kasvavan, sekä robotti kykenee enem-
män ohjaamaan vuorovaikutusta, mikä helpottaa asiakkaan asioimista. Toisaal-
ta taas, kun robotti ohjailee enemmän, niin asiakas menettää tilanteen kontrollia 
ja hänen kykynsä vaikuttaa tapahtumien kulkuun heikkenee. Tutkimuksen teo-
riassa esitettiin tälle autonomian tasolle Goodrich & Schultz (2008) luoma mitta-
risto, jolle jokainen robotti voidaan sijoittaa sen pohjalta, kuinka kontrolloitavis-
sa se on, ja kuinka autonominen se on. Nämä kaksi kokemukseen palvelupro-
sessista vaikuttavaa asiaa, ja niiden vaatimukset autonomian tasoon, sijoittuvat 
mittaristolla toisistaan eri suuntiin. Tämän autonomian tason tarkastelu, ja ro-
bottien määrittäminen ympäristöönsä ja tehtäväänsä nähden sen pohjalta, on 
tärkeässä osassa, kun tutkimuksella pyritään selvittämään robotin ja ihmisen 
välistä vuorovaikutusta. Tämän tutkimuksen tulokset vahvistavat myös arvon-
luonnin näkökulmasta tätä näkemystä, että autonomian taso on erittäin tärkeäs-
sä roolissa, kun interaktiota tarkastellaan. 
          Toisena tämän tutkimuksen tarjoamana tieteellisenä implikaationa on, 
että voidaan vahvistaa ihmisen kaltaisen vuorovaikutuksen ja sitä tukevien 
ominaisuuksien tärkeys palvelurobotissa. Tutkimuksessa huomattiin, että pal-
velujärjestelmän käytön sosiaalinen luonne oli yksi tärkeistä teemoista arvon-
luontia tarkastellessa. Tuloksista johtopäätöksenä todettiin, että käytön sosiaa-
lista luonnetta luoneena seikkana toimivat robotin ihmisen kaltainen interaktio, 
ja sitä tukevat ominaisuudet robotissa, kuten ulkonäkö, ääni ja eleet. Robotiikan 
teoriassa, ihmisen ja robotin välistä vuorovaikutusta tutkittaessa, teemana on 
nostettu esille erilaiset robotin sosiaalisuutta lisäävät ominaisuudet (Fong ym., 
2003; Hegelin ym., 2009; Bartneck & Forlizzi, 2004; Broadbent 2007). Sosiaalisen 
vuorovaikutuksen osalta Goodrich ja Schultz (2008) ovat aiemmin nostaneet 
esiin keinoja, millä robotti sitä voi toteuttaa, eli eleet, puhe ja luonnollinen kieli, 
äänetön kommunikointi, sekä fyysinen ja haptinen vuorovaikutus. Tutkimuk-
sen tuloksissa mainittiin, että haastatteluissa nämä kaikki teemat olivat läsnä 



72 

 

arvoa luovina elementteinä sosiaalisen luonteen teemaan liittyen. Bartneck ja 
Forlizzi (2004) ovat painottaneet, miten ihmisen ja robotin välisen dialogin täy-
tyisi olla mahdollisimman paljon ihmisten välistä dialogia muistuttavaa, hyö-
dyntäen sanallisia ja ei-sanallisia vihjeitä. Fong ym. (2003) nostivat jalustalle 
näiden lisäksi erityisesti eleiden ja liikkeiden roolia, sekä robotin havainnointi-
kykyä, joka on optimoitu luomaan ihmisen kaltaista vuorovaikutusta. Näiden 
lisäksi ehkä suurimpana yksittäisenä teemana ihmisen ja robotin välisessä vuo-
rovaikutuksessa kirjallisuudessa on käsitelty robottien ulkonäköä (Fong ym., 
2003; Hegelin ym., 2009; Bartneck & Forlizzi, 2004; Broadbent 2007 & Kanda 
ym., 2008). Robotin muodon ja rakenteen on todettu tarvitsevan vastata käsitys-
tä siitä millaisia ominaisuuksia robotti sisältää ja millaista tehtävää varten se on 
toteutettu, sekä yleisesti auttaa sosiaalisen tilanteen luomista ja muokkaamista 
(Bartneck & Forlizzi, 2004; Fong ym., 2003). Tutkimuksella pystyttiin siis vah-
vistamaan näitä aiemmin robotiikan teoriassa esiin tulleita näkemyksiä asiak-
kaiden yksilöllisillä kokemuksilla käytännön sovelluksessa. Erityisesti tutki-
muksella pystyttiin tuottamaan lisää tietoa arvonluonnin näkökulmasta, eli 
nähtiin, miten sosiaalinen robotti toimii palveluna, ja vahvistamaan sosiaalisen 
teeman tärkeyttä. 
          Kolmantena tieteellisenä implikaationa tämän tutkimuksen tulokset tar-
joavat lisää näkemystä arvonluonnista ilmiönä. Arvonluonnin osalta tutkimuk-
sen tulokset antavat lisää tietoa, miten arvon yhteisluontia tapahtuu palveluro-
botin muodostamassa palvelujärjestelmässä tämän tutkimuksen tapauksessa. 
Arvonluonnin tarkastelulla eri palvelujärjestelmien konseptissa lisää ymmär-
rystä siitä millaisia eri palvelujärjestelmät ovat luonteeltaan, millaista arvoa ne 
luovat ja mitkä teemat arvonluonnin takana ovat. Tuunanen ym. (2010) luoma 
CIS -viitekehys on aiemmin todettu toimivaksi konseptiksi arvonluonnin tar-
kasteluun eri kuluttajille suunnatuissa tietojärjestelmissä. CIS -viitekehyksen 
pohjalta tehdyissä tutkimuksissa eri palvelujärjestelmien konsepteissa nähdään 
vertailun mahdollistavasti, miten eri palvelujärjestelmien tuottama arvo on he-
donista tai utilitaarista, sekä mitkä arvon yhteisluontiin vaikuttavat viitekehyk-
sen elementit ovat arvonluonnin taustalla. Tuunanen ym. (2019) ovat artikkelis-
saan koonneet yhteen CIS -viitekehyksen pohjalta tehtyjä arvonluontia käsitte-
leviä tutkimuksia, ja toteavat sen toimivan käyttäjien arvon yhteisluonnin vai-
kuttavien ajurien tarkasteluun ja näiden vertailuun, eri palvelujärjestelmien vä-
lillä. Tällä tutkimuksella saatiin taas uutta tietoa palvelurobotti Pepperistä pal-
velujärjestelmänä, joka vastaa Tuunanen ym. (2019) peräänkuuluttamaan tar-
peeseen tarkastella arvon yhteisluontia eri palvelujärjestelmien tapauksessa. 
Lisäksi tämä tutkimus vahvistaa näkemystä CIS -viitekehyksen toimivuudesta 
arvonluonnin tarkastelun pohjana, ja edelleen puoltaa näkemystä, että näiden 
konseptien pohjalta olisi hyvä tarkastella ja kehittää arvonluonnin tutkimusta 
jatkossakin. 
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6.2.2 Käytännön implikaatiot 

Käytännön implikaatioita tutkimuksen pohjalta voidaan esittää koskien robotin 
käyttötarkoitusta. Robotiikan teoriassa palvelurobotit pyritään luokittelemaan 
niiden käyttötarkoituksen mukaan esimerkiksi viihderoboteiksi (IFR 2016b, 9). 
Kuitenkin tämän tutkimuksen tulosten pohjalta nähdään, että palvelurobotti 
Pepper kykenee tuottamaan arvoa viihteellisten, että hyödyllistä tietoa tuovien 
ominaisuuksiensa kautta. Tämän tiedon pohjalta voidaankin tehdä johtopää-
töksiä, että palvelurobotin käytännön sovelluksia ei välttämättä kannata rajoit-
taa vain tiettyyn käyttötarkoitukseen, vaan robotti voi kyetä palveluna yhteis-
tuottamaan arvoa asiakkaan kanssa enemmän, jos se sisältää monia eri toimin-
toja, joita asiakkaat voivat hyödyntää. Tulevaisuudessa robottien kehittämisessä 
voitaisiin esimerkiksi pyrkiä siihen, että sama robotti pystyisi toimimaan mo-
nissa eri tehtävissä yleisemmin, eikä kehittää jokaista tehtävää varten omaa ro-
bottiaan. Myös robotille kehitettävien ominaisuuksien kannalta tutkimuksen 
tulokset kannustaisivat edelleen lisäämään ja kehittämään sekä hedonista, että 
utilitaarista arvoa tuottavia ominaisuuksia. Tuloksista nähtiin myös, että näihin 
liittyen jokaisella yksilöllä on usein subjektiivisia tavoitteita koskien palvelua, 
joten robottien suunnittelussa olisi syytä kartoittaa millaisia tavoitteita palvelun 
asiakkailla olisi tätä palvelua toteuttavaa robottia kohtaan. Näiden tavoitteiden 
osalta tarkastelussa on luonnollisesti otettava huomioon myös tulemat, eli mil-
laista arvoa robotti lopulta päätyi luomaan. Yleisesti ottaen ihmisen kaltaista 
interaktiota tarjoavalla palvelurobotilla näyttäisi olevan potentiaalia tuottaa, 
sekä utilitaarista, että hedonista arvoa asiakkaalle, joten käytännön sovellutus-
ten suunnittelussa hyödyntämiskohteita ei kannata lähteä turhaan rajaamaan. 
          Käytännön implikaatioita saadaan myös tutkielman tulosten pohjalta 
nousseista arvonluonnin kannalta tärkeimmistä teemoista, jotka Tuunanen ym. 
(2010) viitekehyksen mukaan toimivat asiakkaan arvonluonnin ajurina. Näiden 
teemojen pohjalta saadaan muodostettua tietoa, mihin seikkoihin palvelurobo-
tin arvon yhteisluonti painottuu Pepperin tapauksessa, ja tätä tietoa voidaan 
hyödyntää palvelun ja robotin ominaisuuksien suunnittelussa. Tutkimuksen 
tuloksista huomattiin, että erityisen paljon arvon yhteisluontiin vaikutti palve-
lun käytön sosiaalinen luonne, ja sen taustalla robotin tarjoama ihmisen kaltai-
nen vuorovaikutus, joka loi palvelusta sosiaalisemman. Tätä tietoa voidaan 
hyödyntää palvelurobottien suunnittelussa kiinnittämällä enemmän huomiota 
robotin sosiaalista vuorovaikutusta mahdollistaviin ominaisuuksiin, sekä sy-
ventämällä vuorovaikutuksen tasoa. Toisena teemana tutkimuksen tuloksista 
kävi ilmi myös, että tärkeimpänä arvon yhteisluontiin vaikuttaa asiakkaiden 
kokemukset palveluprosessista. Tämän teeman taustalla tuli esiin interaktion 
ohjailtavuus ja käytön helppous, jotka sivusivat robotiikan teoriassa jo aiemmin 
nousseita huomioita. Interaktion ohjailtavuuden pohjalta selvisi, että asiakkaat 
haluavat pitää palvelun ohjaamisessa kontrollin itsellään, joka kielii siitä, että 
robotin täytyy kuunnella asiakkaan käskyjä. Käytön helppoudesta taas nousi 
esiin, että robotin täytyy neuvoa ja ohjata asiakasta tarpeeksi, jotta palvelun 
käyttäminen olisi helppoa. Käytännön sovellusten suunnittelussa on siis tärkeä 
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kiinnittää huomiota robotin autonomian tasoihin ja löytää näiden välille oikea 
tasapaino. 
          Tutkimus osoitti myös, että CIS -viitekehystä ja yleisesti arvon yhteisluon-
tia konseptina hyödyntämällä saadaan selvitettyä, miten palvelujärjestelmä luo 
arvoa. Kuten Tuunanen ym. (2019) toteavat, niin arvon yhteisluonnin tutkimi-
sella saadaan kartoitettua lisää tietoa käyttäjien kokemuksesta, ja näin ollen ke-
hitettyä parempia tietojärjestelmiä arvonluonnin näkökulmasta. Tämä kannus-
taa edelleen käytännön harjoittajiakin palveluiden arvon yhteisluonnin tutkimi-
seen, ja arvonluontiin vaikuttavien teemojen esiin nostamiseen. Näiden teemo-
jen pohjalta voidaan käytännön sovelluksille luoda ennakkoasetelmiksi vaati-
musmäärittelyjä, joiden pohjalta palvelua voidaan lähteä muotoilemaan. Ar-
vonluonti näyttäisi siis abstraktista luonteestaan huolimatta toimivan hyvänä 
konseptina käytännön sovellusten pohjalle, eikä sen tarkastelemista pitäisi 
unohtaa niiden suunnittelussa. 
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7 YHTEENVETO 

Tässä luvussa esitellään tutkielman yhteenveto. Tutkielman yhteenvedossa ker-
rataan aiempien lukujen sisältö tiivistetyssä muodossa. Lukujen sisältö vede-
tään yhteen järjestyksessä, eli aluksi kerrataan johdannosta mitä tutkitaan ja 
miksi. Tämän jälkeen kerrataan, miten asiaa tutkittiin sivuten teoriaa ja empii-
ristä tutkimusta. Näiden jälkeen tuodaan vielä ilmi mitä tuloksista selvisi ja mil-
laisia johtopäätöksiä tästä tehtiin. Tutkielman yhteenvedon lisäksi tässä luvussa 
esitellään erillisinä alalukuina vielä kritiikiksi tutkimuksen rajoitteet, ja tuleval-
le tutkimukselle jatkotutkimusaiheita. 

7.1 Tutkielman yhteenveto 

Tutkielmassa lähdettiin tutkimaan ihmisen ja robotin välistä vuorovaikusta ar-
vonluonnin näkökulmasta, tarkastellen arvon yhteisluontia palvelurobotin osal-
ta. Tutkielman taustat oli johdettu robotiikan ja arvonluonnin tutkimuksen poh-
jalta, jolloin ihmisen ja robotin välisen vuorovaikutuksen tutkimiseen, saatiin 
muodostettua linssiksi palvelurobotti kuluttajille suunnattuna tietojärjestelmä-
nä, ja tutkittua sitä CIS -viitekehyksen pohjalta. Tutkimuksen tavoitteena oli 
lisätä tietoa molempien tieteenalojen kirjallisuuteen, tarjoten robotiikalle seli-
tyksiä miten sen teoriasta nousevat teemat vaikuttavat robotin toteuttaman pal-
velun arvonluontiin, ja toisaalta tarjota arvon yhteisluonnin tutkimukselle, mi-
ten arvon yhteisluonti tapahtuu tämän palvelujärjestelmän tapauksessa. Tutki-
mukselle asetetuksi pääasialliseksi tutkimuskysymykseksi muodostui tutki-
musongelman rajaamisen jälkeen:  

 
 

“Miten palvelurobotti Pepperin käyttäjät kokevat arvonluonnin?”  
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Tähän tutkimuskysymykseen lähdettiin hakemaan vastauksia muodostamalla 
tutkimukselle teoriapohja kirjallisuuskatsauksen keinoin. Kirjallisuuskatsaus 
toteutettiin robotiikan osalta avaamalla aluksi robotiikan kehitystä tutkimus-
kohteena ja tuomalla esiin tutkimuksen kannalta olennaiset käsitteet ja luokitte-
lut. Tämän jälkeen esiteltiin luokitteluissa tutkimuksen kannalta luokittelun 
tärkein teema, eli palvelurobotit, ja tästä vielä syvennyttiin sen alaluokkaan, eli 
sosiaalisiin robotteihin. Sosiaalisten robottien osalta avattiin tutkimuksen kan-
nalta olennaisinta teemaa robotiikan tutkimuksessa, eli ihmisen ja robotin välis-
tä vuorovaikutusta, sekä tuotiin tästä esille pääasialliset teemat, jotka arvon-
luontiin voisivat vaikuttaa. Robotiikan teorian jälkeen tutkielmassa muodostet-
tiin teoriaa arvonluonnille sen kirjallisuuden pohjalta. Arvonluonnin osalta 
avattiin sen keskeistä tutkimuskohdetta, eli palvelua, jonka jälkeen esiteltiin 
palvelun tarkastelun konseptiksi palvelulähtöinen ajattelu. Palvelulähtöisen 
ajattelun pohjalta päästiin avaamaan arvonluontia määrittäen arvon käsite ja 
arvon yhteisluontiin liittyvät teoriat. Lopuksi esiteltiin vielä tutkimuksen viite-
kehyksenä käytetty arvon yhteisluonti kuluttajille suunnatuissa tietojärjestel-
missä -viitekehys. 
          Teorian muodostamisen jälkeen toteutettiin empiirinen tutkimus, johon 
metodiksi oli valittu laadullinen haastattelututkimus otannan kooltaan n=50. 
Laadullinen tutkimus toteutettiin puolistrukturoidulla teemahaastattelulla, joka 
muodostui 7 kysymyksen patteristosta, ja niitä täydentävistä jatkokysymyksistä. 
Tutkimusasetelmana käytettiin Jyväskylän yliopiston Ruusupuiston kampuk-
sella sijaitsevaa neuvontaa ja viihdytystä tarjoavaa Pepper -robottia. Haastatel-
tavat koostuivat robotin luonnollisista asiakkaista, eli kampuksella vierailevista 
henkilöistä, joita pyydettiin asioimaan robotin kanssa, tämän jälkeen heitä haas-
tatellen. Tutkimuksen tulokset analysoitiin temaattista analyysiä hyödyntäen, 
jonka avulla pystyttiin erittelemään ja nostamaan aineistosta esiin arvoja, joita 
palvelujärjestelmässä luotiin. Luodut arvot luokiteltiin temaattisen analyysin 
pohjalta CIS -viitekehyksen elementeistä muodostettujen teemojen alle hedoni-
siksi, tai utilitaarisiksi arvoiksi, jolloin saatiin tuloksiksi tietoa miten eri elemen-
tit, sekä utilitaariset ja hedoniset arvot, palvelujärjestelmässä painottuvat.  
          Analyysin pohjalta muodostettujen tulosten jälkeen tutkielmassa pohdit-
tiin mitä nämä tulokset kertovat ja peilattiin niitä aiemmin muodostettuun teo-
riapohjaan. Tutkimuksen tuloksista huomattiin, että palvelujärjestelmänä Pep-
per kykenee tuottamaan asiakkaalleen, sekä utilitaarista, että hedonista arvoa, 
ja palvelujärjestelmää on vaikea luonnehtia enemmän utilitaariseksi tai hedo-
niseksi. Teemojen osalta arvojen jakautuminen kertoi, että kolme tärkeintä tee-
maa CIS -viitekehyksen elementtien osalta painottuvat selkeästi arvon yhteis-
luonnin ajureina. Nämä painottuneet teemat olivat tärkeysjärjestyksessä koke-
mus palveluprosessista, tavoitteet ja tulemat, ja käytön sosiaalinen luonne. Näi-
hin teemoihin löydettiin selityksiä ihmisen ja robotin välisen vuorovaikutuksen 
ja arvon yhteisluonnin teorioista. Kokemukseen palveluprosessista vaikutti ro-
botin ohjailtavuus ja käyttämisen helppous. Tavoitteissa ja tulemien teemaan 
liittyen taas haastateltavat ilmaisivat, että robotin hyödyllistä tietoa ja viihdettä 
tuottavat ominaisuudet molemmat tuottavat tasaisesti arvoa. Käytön sosiaalista 
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luonnetta lisäsivät erilaiset robotin ihmisen kaltaista interaktiota mahdollistavat 
ominaisuudet, kuten puhe, ääni, eleet ja ulkonäkö. Tämän pohjalta tutkimuksen 
johtopäätöksinä vastaus tutkimuskysymykseen tiivistetään seuraavasti: 
 

“Käyttäjien kokemusten perusteella palvelurobotti Pepper luo, sekä viihteellistä, 
että hyödyllistä arvoa asiakkaalleen, tarjoamalla helppoa ja ohjailtavaa, ihmisen 
kaltaista sosiaalista interaktiota” 
 

 
Tutkimuksen tulosten johtopäätöksistä nostettiin implikaationa tieteelle, että 
robotin autonomian tason tarkastelu on arvonluonnin näkökulmastakin erittäin 
tärkeää teema, kun tutkitaan optimaalista ihmisen ja robotin välistä vuorovai-
kutusta. Toisena implikaationa tieteelle tuotiin esiin, että robotin ihmisen kal-
taista interaktiota tukevat ominaisuudet ovat tärkeässä osassa vuorovaikutuk-
sen luomisessa, joka vahvisti aiempaa robotiikan teoriaa nyt arvonluonnin nä-
kökulmasta. Kolmantena implikaationa tieteelle saatiin arvonluonnin kirjalli-
suuteen lisää tietoa arvon yhteisluonnista tässä palvelujärjestelmässä. CIS -
viitekehyksellä toteutettu tutkimus jatkaa aiemmin peräänkuulutettua tiedon 
tuottamista arvon yhteisluonnin osalta, jolla saadaan lisättyä tietämystä, miten 
sitä tapahtuu eri palvelujärjestelmissä. Käytännön implikaatioina esitettiin, että 
robottien käyttötarkoituksissa on turha rajata niitä koskemaan vain tiettyä käyt-
tötarkoitusta, vaan jatkossakin hyödyntää palvelurobotteja utilitaarisia ja hedo-
nisia arvoja molempia tuottavissa käyttötarkoituksissa. Tämän lisäksi tarjottiin 
tutkimuksen esiin nostamia tärkeimpiä teemoja arvon yhteisluonnissa pohjatie-
doksi palvelurobottien ominaisuuksien suunnittelulle ja kehittämiselle, sekä 
mainittiin arvon yhteisluonnin tarkastelun tarjoavan hyvän työkalun käytän-
nönkin sovelluksien kehittämiseen. 

7.2 Tutkimuksen rajoitteet 

Vaikka tutkimuksen tuloksissa saatiinkin hyvin kuvattua, miten arvon yhteis-
luonti tässä palvelujärjestelmässä tapahtui, niin siihen tietysti aina liittyy myös 
tiettyjä rajoitteita. Tutkimuksen rajoitteena voidaan nähdä, että se perustuu 
vain tähän yhteen aineistoon, joka perustuu tiettyyn tutkimusmetodiin, ja on 
kooltaan rajallinen. Tutkimuksen otannan kokona n=50 voidaan nähdä olevan 
varsin riittävä, joka saatiin toteutuneeksi käyttämällä tehokkaampaa puo-
listrukturoitua haastattelu menetelmää kysymyspatteriston pohjautuen. Toi-
saalta, vapaammalla haastattelun muodolla, kuten esimerkiksi tikashaastatte-
lulla, kyettäisiin ehkä avaamaan vieläkin syvällisemmin syy-seuraus-suhteita 
arvojen muodostuksen takana, ja näin ollen voisi tarjota syvällisempää analyy-
siä, ja vastauksia miksi juuri nämä teemat loivat arvoa. Ennalta määrätty kysy-
mysten runko voi myös ohjata haastateltavan vastauksia turhaan tiettyyn suun-
taan, ja jopa vääristää tuloksia ohjaten vastauksia tiettyjen arvojen suuntaan. 
Kuitenkin kysymyspatteriston kysymykset oli johdettu viitekehyksen element-
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tien pohjalta, ja näin ollen tulokset voidaan nähdä teemahaastattelun hengessä 
kuvailevana, ja kertovat enemmänkin mihin teemoihin arvonluonti painottuu, 
kuin tarkempaa vertailua teemojen tuottamien arvojen välillä. Temaattisessa 
analyysissä rajoitteena toimii myös aina se, että se perustuu tutkijan subjektiivi-
seen näkemykseen, joka voi painottaa tuloksia suuntaan tai toiseen, ja tämä on-
kin syytä ottaa huomioon tutkimuksen tuloksia tarkastellessa. 
          Tutkimukselle rajoitteita luonnollisesti luo myös tutkimusasetelma, joka 
tämän tutkimuksen puitteissa oli rajattu vain yhteen paikkaan. Tässä paikassa 
asioivien henkilöiden populaatio on suhteellisen homogeeninen, ja suurin osa 
haastateltavista edustikin nuoria opiskelijoita, painottuen vielä tietyn alan opis-
kelijoihin. Tämä asettaa tarvetta kriittiselle tarkastelulle tulosten yleistämisessä 
muihin populaatioihin. Tutkimusasetelmassa myös tutkimuksen kohteena ollut 
palvelurobotti oli rajattu vain yhteen robottiin, jolla on tietyt ominaisuudet. Täs-
tä syystä tulokset voidaan osoittaa koskevan vain tätä yhtä tapausta, ja jälleen 
kerran, yleistäminen muita palvelurobotteja koskeviksi, vaatii kriittistä tarkaste-
lua. Kuitenkin edelleen on mainittava, että tämä tutkimus edustaa vain yhtä 
tapaustutkimusta, joka tuottaa oman rajallisen määrän tietoaan, ja toimii omalta 
osaltaan ilmiön kuvaamiseen hyödynnettävän tiedon tuottajana. Tutkimuksen 
tulosten kriittisen tarkastelun jälkeen, sen implikaatioita tieteelle ja käytännölle 
voidaan soveltaa, ja sen voidaan nähdä poikivan myös mielenkiintoisia jatko-
tutkimusaiheita, joista lisää seuraavassa alaluvussa. 

7.3 Jatkotutkimusaiheet 

Tutkimuksen tulosten pohjalta voidaan nostaa esiin mielenkiintoisia jatkotut-
kimusaiheita. Tutkimuksen tuloksista nousi esiin, että Pepper tuottaa käyttäjil-
leen hedonista ja utilitaarista arvoa eri ominaisuuksillaan. Käyttäjien odottamat, 
eli tavoitteet Pepperin käytölle jakautuivat myös tasaisesti hedonisiin ja utilitaa-
risiin hyötyihin. Jotta pystyttäisiin jatkossa lisäämään tietoa millaisia syitä he-
donisten ja utilitaaristen tavoitteiden taustalla, olisi hyvä tutkia mistä nämä 
odotukset syntyvät, ja miten robotin eri ominaisuudet näihin vaikuttavat. Robo-
tiikan teoriassa on aiemminkin jo pohdittu, esimerkiksi millaisia ennakkoasen-
teita ja odotuksia esimerkiksi robotin ulkonäkö asettaa sen sosiaalisuudelle. Ar-
vonluonnin tarkastelu nosti esiin, että käyttäjällä on hedonisia ja utilitaarisia 
odotuksia robottia kohtaan, ja tähän vaikuttavien seikkojen selvittämisellä pys-
tyttäisiin näihin odotuksiin paremmin robottien kehittämisellä vastaamaan, ja 
näin ollen luomaan parempaa ihmisen ja robotin välistä vuorovaikutusta. 
          Tutkimuksen tuloksesta huomattiin myös, että arvon yhteisluonnin kan-
nalta tärkeimmäksi nousseen teeman, eli kokemus palvelusprosessista taustalla 
vaikuttivat kaksi pääasiallista syytä, jotka olivat robotin ohjailtavuus, ja toisaal-
ta käytön helppous. Arvonluonnin näkökulmasta tarkasteltuna nämä kaksi ro-
botin ominaispiirrettä voidaan nähdä olevan jopa toistensa kanssa ristiriidassa. 
Tämä tulee esiin ainakin ihmisen ja robotin välisen vuorovaikutuksen tutki-
muksen teeman robotin autonomian tason kautta, sillä jos robotin ohjailtavuut-
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ta lisätään, niin sen käytön helppouteen vaikuttanut robotin itseohjautuvuus, 
eli autonomia voi heiketä. Sama tietysti toimii toisinkin päin, eli kun robotin 
autonomiaa ja itseohjautuvuutta lisätään, niin sen käyttäjä menettää enemmän 
kontrollia, ja robotti ei ole enää niin ohjailtavissa. Näiden kahden arvon yhteis-
luontiin vaikuttavan teeman välillä vallitsee mielenkiintoinen ristiriita, jossa 
toisen arvoa luovan ominaisuuden painottaminen voi johtaa arvon tuhoutumi-
seen toisen kautta, ja toisin päin. Tästä ilmiöstä saisi hyvän tutkimusasetelman 
arvon yhteisluonnin ristiriidan tutkimiseen, ja se samalla tuottaisi lisää tietoa 
millaista autonomiaa robotilta tarvitaan parhaan ihmisen ja robotin välisen 
vuorovaikutuksen saavuttamiseksi. 
          Näiden kahden tutkimuksen tuloksista nousseen jatkotutkimusaiheen 
lisäksi, tutkimus lisää tietoa uudesta palvelujärjestelmästä CIS -viitekehyksen 
pohjalta tarkasteltuna, joka tarjoaa hyvän konseptin eri palvelujärjestelmien 
arvon yhteisluonnin vertailuun. Tämän tutkimuksen pohjaltakin voidaan tode-
ta, että CIS -viitekehys tarjoaa hyvän konseptin ilmiön tarkasteluun ja sitä kan-
nattaisi kehittää eteenpäin arvonluonnin tiedon lisääntyessä, ja sen pohjalta tut-
kia lisää erilaisia palvelujärjestelmiä vertailukelpoisen tiedon lisäämiseksi. 
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LIITE 1 PEPPER ROBOTTI & NELJÄ PÄÄTOIMINTOA 
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LIITE 2 TEEMAHAASTATTELUN RUNKO 

 
1.Mitä teit Pepperin kanssa? 

2.Miten (millä keinoin) sen teit? (miten ohjasit pepperiä?) 
 
 

3.Tunsitko, että pystyit vaikuttamaan tapahtumien kulkuun? 
 
 
 
Miksi / Miksi ei? 
 

4.Oliko Pepperin käyttäminen mielestäsi helppoa? 
 
 
 
Miksi / Miksi ei? 
 

5.Oliko Pepperin käyttö mielestäsi mukavaa/hauskaa? 
 
 
 
Miksi / Miksi ei? 
 

6. Kun käytit Pepperiä, antoiko se mielestäsi sinulle hyödyllistä tietoa?  
 
 
 
Miksi tieto oli hyödyllistä / Miksi ei? 
 

7.Mitä haluaisit Pepperin tekevän? 
 

 


