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1 Johdanto 

 

1.1 Työn tausta 

 

Tietoliikenneala on jatkuvassa muutoksessa, ja siksi myös Nokia näkee muutoksien joh-

tamisen erittäin tärkeäksi. Nokian muutoshallinnan kehittämisen ja johtamisen tiimissä 

on kaksi kokoaikaista henkilöä, joiden tehtävänä on tukea laajaa noin 600 hengen muu-

toshallinnan asiantuntijoiden verkostoa. Tuen tarve liittyy itse muutosten toteuttamiseen 

sekä apuvälineinä käytettäviin työkaluihin. Nokia on suuri globaali yritys, jossa työnteki-

jöitä on 160 maassa ja koska tukihenkilöt ovat molemmat Suomessa, rajoittuu käyttäjä-

tuki Suomen aikavyöhykkeen työaikoihin ja aiheuttaa näin muilla aikavyöhykkeillä työs-

kenteleville viiveitä tuen saamiseen. Nykyisellään tukea tarjotaan pääosin sähköpostitse 

ja puhelimitse. 

 

Aloite tähän työhön tuli Nokian muutoshallinnan vetäjältä, ja pyyntönä oli kehittää toimiva 

digitaalinen käyttäjätukiratkaisu muutoshallinnan parissa työskenteleville. Tavoit-

teenamme on ymmärtää digitalisaation ja erityisesti tekoälyn käyttömahdollisuuksia asia-

kaspalvelussa ja tuottaa Nokian muutoshallinnan organisaatiolle toimiva ratkaisu, mikä 

helpottaa tiukkaa resurssitilannetta. Tavoitteenamme on myös parantaa käyttötukea No-

kian muutosjohtajille, jotka käyttävät työkalua, ja tarjota heille samanlaista ja laadukasta 

tukea riippumatta siitä, millä aikavyöhykkeellä he ovat.  

 

Nokialla muutosjohtamisen tukemiseen käytetään ulkopuoliselta toimittajalta hankittua 

työkalua. Työkalu visualisoi muutoksen vaiheet organisaatiossa ja auttaa johtamaan 

muutoksia oikeaan suuntaan. Jo käyttöönottovaiheessa Nokialla huomattiin, että työkalu 

vaatii käyttäjätukea myös tulevaisuudessa. Muutoshallinnan kehitys- ja johtamistiimi on 

pieni, ja digitaalisen käyttäjätuen kehittämiseen ei ollut mahdollisuutta saada budjettia 

tai ulkopuolisia resursseja. Perustimme projektitiimin, jonka tarkoituksena oli etsiä vaih-

toehtoja, jotka onnistuisimme itse toteuttamaan.  
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Digitalinen tai keinoälyyn perustuva ratkaisu ei voi kokonaan korvata ihmistä, vaan sen 

tarkoituksena olisi vapauttaa ihmiset ratkaisemaan monimutkaisempia ongelmia, teke-

mään vaativampia tehtäviä ja kehittämään toimintaa. 

 

Belleghem kuvaa ihmisen ja koneen yhteistyötä kahdella ympyrällä kuviossa 1. Ihminen 

luo tunneyhteyden asiakkaaseen, ja kone hoitaa operaatioita huipputehokkaasti. Näiden 

kahden ympyrän leikkauspisteessä syntyy asiakaskokemus. (Merilehto 2018, 175–176.) 

  

 

 

Kuvio 1. Ihmisen ja koneen yhteistyö (Belleghem 2014). 

 

 

1.2 Työn tavoite ja tarkoitus 

 

Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen. Opinnäytetyön tarkoituksena on ideoida ja raken-

taa laadukas asiakastukiratkaisu globaalin yrityksen muutoshallinnan ammattilaisille, tu-

kemaan yrityksen transformaation ja muutosten läpivientiä. Asiakastuki halutaan laajen-

taa monikanavaiseksi, reaaliaikaiseksi ja tukemaan globaalin yrityksen tarvetta 24/7-pal-

veluna. (Chatbotsmagazine 2018.)  

 

Yrityksessä on noin 600 muutosjohtajaa, jotka työskentelevät ympäri maailmaa. Toteu-

tettavan asiakastukiratkaisun tehtävänä on palvella ensisijaisesti heitä ja vastata heille 

esiin nouseviin kysymyksiin yrityksen muutoshallinnan viitekehyksestä ja yrityksessä 

käyttöön otetun työkalun käyttöön liittyvistä kysymyksistä. Nokialla käytössä oleva muu-

toshallinnan työkalu itsessään tukee muutoksen johtamista ja hallintaa, sekä mahdollis-

taa käyttäjäkokemusten keräämisen globaalisti liittyen yrityksessä meneillään oleviin 

muutoksiin.  
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Tavoitteena oli luoda tukiratkaisu, joka olisi mahdollisimman pienikustanteinen, helppo-

käyttöinen ja helppo ylläpitää. Tukiratkaisun ylläpitäminen ja muuttaminen tulisi myös 

olla helppoa henkilöille, joilla ei ole teknistä koulutusta tai työkokemusta.  

 

 

1.3 Työn rakenne 

 

Opinnäytetyö piti sisällään kaksi osaa.  Ensimmäinen osa oli itse tuote, asiakastukirat-

kaisu, joka on vain Nokian henkilökunnan käytössä, ja jota tulee ylläpitämään työn tilaaja. 

Tuote julkaistiin muutoshallinta tiimin Office365 SharePoint - sivustolla, mutta se on mah-

dollista linkittää myös muihin yrityksen sisäisiin sivustoihin.  

 

Toinen osa oli opinnäytetyöraportti, joka esittelee tehdyn tuotteen, sen tavoitteet, toteu-

tuksen ja teoreettisen viitekehyksen. (Ks. Vilkka & Airaksinen 2003, 83.) Tuote sekä sen 

toimintatapa tullaan esittelemään myös Metropoliassa.  

 

 

1.4 Työn rajaukset 

 

Tekoälyyn ja digitalisaatioon liittyvät asiat kuvataan vain yleisellä tasolla. Tarkkoja tekni-

siä kuvauksia tai ratkaisuja näistä ei sisällytetty tähän opinnäytetyöhön. Opinnäytetyö on 

liiketalouden opiskelijoiden tuottama, ja siinä keskitytään ratkaisun hyödyntämiseen esi-

tetyssä ympäristössä. Teknisten ratkaisujen ja vaihtoehtojen ominaisuudet esitetään 

vain tasolla, jolla on tukipalvelulle arvoa tuottavaa merkitystä. 

 

Muutoshallintaan liittyviä teorioita on useita. Päädyimme valitsemaan muutoshallinnan 

teorian tähän opinnäytetyöhön sen mukaan, mihin muutoshallinta pohjautuu toimeksi-

anto-yrityksessä. Teorioita on tutkittu paljon, mutta Kotterin kahdeksan portaan teoria on 

ollut pohjana yrityksen oman muutoshallinnan viitekehyksen luomiselle ja kehittämiselle. 

Yritys halusi omalla viitekehyksellään täydentää Kotterin teoriasta puuttuvia vaiheita. 

 

Kohderyhmäksi rajattiin Nokian muutosjohtajat, joita on noin 600 ympäri maailmaa. Ha-

lusimme rajata käyttäjäryhmän ja aihealueen, jotta chatbot pystyisi vastaamaan mahdol-

lisimman hyvin käyttäjien kysymyksiin. Halusimme oppia chatbotin toiminnasta mahdol-

lisimman paljon, jotta jatkokehittäminen onnistuisi hyvin. 
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Opinnäytetyön tuotteesta rakennettiin käyttöön ensimmäinen versio, testattiin sen sovel-

tuvuus ja julkaistiin se osana tukitoiminnetta myöhemmin opinnäytetyössä kuvatussa ja-

kelukanavassa. Tuotteen käyttökokemukset kootaan ja analysoidaan sekä tuotteen pa-

rannuksen tehdään tämän opinnäytetyön ulkopuolella.    

 

 

1.5 Toimeksiantajan esittely 

 

Nokia Oyj on suuri globaali yritys, joka toimii tietoliikennealalla. Nokia tarjoaa asiakkail-

leen kattavan valikoiman erilaisia tuotteita, palveluita ja lisensointimahdollisuuksia. Luo-

malla tulevaisuuden teknologiaa tämä globaali verkottuneen maailman yritys palvelee 

ihmisten muuttuvia tarpeita ja rakentaa infrastruktuuria esineiden internetille ja 5G tek-

nologialle. Nokialla on toimintaa yli 100 maassa ja yrityksessä työskentelee yli 160 eri 

kansallisuutta. (Nokia 2018.) 

 

Nokian tavoitteena on muokata teknologian tulevaisuutta ja inhimillistä kokemusta. Ta-

voitteena on saavuttaa kognitiivinen ja itseoppiva verkko, joka mukautuu elintapoihin ja 

tehostaa työskentelyä. (Nokia 2018.) 

 

Opinnäytetyön toimeksiantaja on Nokian muutoshallinnan vetäjä henkilöstöhallinto-orga-

nisaatiosta. Muutoshallintakyvykkyys on yksi Nokian menestymisen peruspilareista ja 

siihen on panostettu paljon viime vuosina. Yrityksessä on luotu oma muutoshallinnan 

viitekehys ja siihen liittyen luotu koko yrityksen kattava muutoshallinnan ammattilaisten 

verkosto. Tämän verkoston päätehtävänä on olla organisaatioiden johtoryhmien tukena 

muutoksissa. 

 

 

2 Viitekehys 

 

2.1 Asiakastuki osana asiakaspalvelua  

 

Asiakastuki muodostuu asiakkaalle tarjottavista palveluista, jotka takaavat kustannuste-

hokkuuden ja tuotteen oikean käytön. Siihen sisältyy suunnitteluapu, asennus, koulutus, 

ongelman ratkaisu, ylläpito, päivitykset ja tarvittaessa myös tuotteen kierrätys tai hävitys. 
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Teknisten tuotteiden kuten tietokoneiden, niiden ohjelmistojen tai matkapuhelimien 

osalta tukea usein kutsutaan tekniseksi tueksi. (Business dictionary.) 

 

Teknologia tuotteiden osalta asiakastuki on pääkanava asiakastyytyväisyyden mittaami-

seen kerättävälle tiedolle ja se on myös keino saada asiakkaat jäämään. Asiakastuen 

automatisointi sisältää tietokannan rakentamisen tunnistetuille ongelmille ja kysymyksille 

sekä niiden vastauksille. Tämä tietokanta on pohja automaattisen asiakastuen alustalle, 

jolla voidaan tarjota erilaisia tukitoimia, kuten proaktiivinen tuki, avustettu tuki tai ”oma-

tuki”. (Wikipedia.) 

 

Automaattisella asiakastuella tuki voidaan tarjota kaikille asiakkaille 24 tuntia päivässä 

ja 7 päivää viikossa, valvomalla hälytyksiä, tunnistamalla ongelmia niiden aikaisessa vai-

heessa ja selvittämällä ongelmia jo ennen kuin niistä tulee ongelmia. (Zendesk 2018.)  

 

Viimeisimpien tutkimusten mukaan 47 prosenttia kysymyksistä, joihin asiakastukihenkilö 

vastaa päivän aikana voidaan selvittää parissa minuutissa eikä asiakkaan tarvitse soittaa 

tukeen uudestaan. Chatbotit voivat helposti vastata peruskysymyksiin eivätkä asiakkaille 

tule osaamattomuuden tunnetta, jos he kysyvät samaa asiaa useaan kertaan. Voidaan-

kin sanoa, että chatbotit vahvistavat vanhaa sanontaa, että ei ole olemassa tyhmiä ky-

symyksiä. (Davor 2018.)  

 

 

2.2 Tukipalvelu digitaalisena tuotteena  

 

Matti Vuori sanoo asiantuntijapalveluiden tuotteistamisesta verkkosivuilla näin:  

Asiantuntijaorganisaatioiden palvelujen tuotteistus on koko ajan tärkeämpi 
asia organisaatioissa. Yrityksissä kaikki on nykyään palvelua ja tuotteissa 
palvelutuotteet muodostavat yhä suuremman osuuden kokonaistuotteesta 
ja ennen kaikkea asiakastyytyväisyydestä. (Vuori 2002.) 

 

Tukipalvelu haluttiin hallituksi tuotteeksi, jota voidaan sisäisesti markkinoida palveluna ja 

tukikanavana. Tuotteistamalla tukipalvelua, hyödyntäen Matti Vuoren kuvaamaa yksit-

täisten tuotteiden tuotteistusprosessia kuviossa 2, pyrittiin poistamaan kalliin ja aikaa 

vievän räätälöintitarpeen kaikkien tukipyyntöjen osalta. Tuotteistuksen avulla pyrimme 

tehokkuuden parantamiseen, laadun parantamiseen ja kustannusten alentamiseen ja 

muuttamaan vakiintumattoman toiminnan rutiineiksi. (Vuori 2002.) 
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Matti Vuoren (2002) mukaan tuotteistuksella pyritään määrittelemään erilaisia asioita ku-

ten palvelun kattavuus. Kattavuutta määriteltäessä otetaan huomioon minkälaisia etuja, 

sillä saavutetaan, minkälaisella aikataululla ja ehdoilla palvelu toteutetaan. Määritellään 

myös, kenelle palvelua tarjotaan ja miten. On tärkeää huomioida tuotteistuksessa uuden 

tuotteen asema muiden tuotteiden joukossa ja sen tulevat tavoitteet. Tuotteistuksella py-

ritään vakioimaan palvelu ja määrittelemään siihen liittyvät prosessit.  

 

Tuotteistus mahdollistaa myös tehokkaan markkinoinnin ja kehittää tuotteen ”markkina-

kelpoiseksi”. Ammattimainen tuotteen taso antaa pohjan tavoitteelliselle ja säännönmu-

kaiselle liiketoiminnalle. (Vuori 2002.) 
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Kuvio 2. Matti vuoren kuvaama tuotteistusprosessi yksittäisen tuotteiden tuotteistusprosessista 
(Vuori 2002). 

 

 

”Muutostahti on tekoälyn saralla juuri nyt valtavan nopea” (Merilehto 2018). Itsetarkoi-

tuksena ei ollut luoda viimeisintä, kalleinta ja hienointa ratkaisua, vaan ketterin ratkaisu 

asiakkaan tarpeeseen hyödyntäen digitalisaation tuomia ratkaisuja (Flair 2018). Nokia 

myös ympäristönä kannustaa digitalisten ratkaisujen käyttöönottamisessa. Lisäksi se 

kannustaa työntekijöitä opettelemaan uusimpia digitaalisia työkaluja. Emme myöskään 

nähneet haastetta tai riskiä käyttäjien halukkuudessa ottaa käyttöön digitaalista työkalua. 

Työntekijät ovat valmiita uusien työkalujen käyttämiseen. 
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Tavoitteena oli myös tarjota laadulliset ja yhdenmukaiset vastaukset kaikille muutosjoh-

tajille. Näihin tavoitteisiin vastasi parhaiten chatbot. (Ks. Chatbotsmagazine 2018.) 

 

 

2.3 Mikä on chatbot?  

 

Kun nykyään avaa jonkin yrityksen verkkosivuston, ponnahtaa usein auki automaatti-

sesti keskusteluikkuna verkkosivun alalaitaan. Tämän ikkunan kautta voidaan viestiä yri-

tyksen asiakaspalvelijan tai myyjän kanssa. Tämä keskustelukumppani yrityksessä voi 

olla fyysinen henkilö tai botti eli tietokoneohjelma, joka vastaa ihmisen kysymyksiin. (Palo 

2017.)  

 

Chatbot sinällään ei ole uusi keksintö, vaan niitä on ollut eri muotoisina olemassa jo 

1900-luvulla. Chatbot on tietokoneohjelma, joka on suunniteltu käymään keskustelua ih-

misen kanssa (ääni- tai tekstikeskustelua). Se käyttää koneoppimista ja tekoälyä matki-

maan ihmisten tapaa keskustella. Se esimerkiksi tunnistaa kysymyksiä, vastaa niihin ih-

misen kaltaisesti tai tekee asioita pyynnöstä. Chatbotin perustarkoituksena on tehdä asi-

oita ihmisen puolesta. (Pivo 2017.)  

  

Chatbotin käyttötarkoituksista löytyy lukuisia esimerkkejä, chatboteja on luotu esimer-

kiksi keskustelukumppaneiksi masennuksen hoitoon ja vakuutusyhtiöiden asiakaspalve-

lijoiksi, ja niiltä voidaan tilata ruokaa kotiin tai varata lentoja.   

 

Chatbotien toiminta perustuu suhteellisen yksinkertaisiin määriteltyihin sääntöihin ja pe-

riaatteisiin. Näiden avulla ja rajoissa chatbot osaa tehdä asioita. Kehittyneemmät chat-

botit voivat ymmärtää laajoja kokonaisuuksia, murteita, slangia tai nähdä kirjoitusvirhei-

den läpi. Chatbot voi myös oppia ja tulla paremmaksi käytön myötä. (Pivo 2017.) 

 

 

2.4 Muutosjohtaminen 

 

Muutosjohtaminen ja sen kehittäminen perustuvat erityisesti siihen, että halutaan var-

mistaa muutosten onnistuminen. Yleisesti väitetään, että vain 30-40% muutoksista on-

nistuu. Nokia pyrkii omalla kohdallaan suurentamaan tätä lukua. Muutosten onnistumi-

nen mahdollistaa myös yrityksen ja sen tuottavuuden kasvun.  
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Nokialla muutosjohtamista on aina pidetty erityisen tärkeänä ja erilaisia teorioita on tut-

kittu paljon. Nykyisen muutoshallinnan viitekehyksen pohjana on ollut kuviossa 3 näkyvä 

John P. Kotterin kahdeksan vaiheinen malli. Kotterin malli on yleisesti koettu varsin jär-

keväksi ja sen avulla on voitu tuoda keskusteluihin mukaan myös muutoksien strategiat 

ja ongelmat. 

 

Kotterin kahdeksan muutosjohtamisen vaihetta liittyvät hänen kuvaamiin muutoshank-

keiden perusvirheisiin. Ensimmäiset neljä vaihetta auttavat avaamaan nykytilaa, vaiheet 

5–7 tuovat organisaatioon uusia toimintatapoja ja viimeisessä kahdeksannessa vai-

heessa nämä uudet toimintatavat pyritään saamaan pysyviksi ja osaksi yrityskulttuuria. 

(Kotter, 1996, 19). 

 

 

Kuvio 3. Kotterin kahdeksanvaiheinen prosessi (Kotter 1996, 18). 

 

 

Kotterin teoria on erityisen hyvä perus pohja muutosprosessin läpivientiin, mutta ei kai-

kessa laajuudessaan kokonaisvaltaisesti tue kaikkia Nokian tarpeita transformaatiota 

eteenpäin vietäessä. Erityisesti muutoksen läpivientiä koskevan tiedon kerääminen or-

ganisaatiosta ja sen tiedon analysointi sekä korjaavien toimenpiteiden suunnitteleminen 

puuttuvat Kotterin mallista. Nokia onkin rakentanut oman muutoshallinnan viitekehyksen, 

joka pohjautuu Kotterin malliin, mutta tukee paremmin muutoksen kokonaisvaltaista lä-

pivientiä globaalissa yrityksessä. (Karli 2018.) 

 

Kuviossa 4 näkyy, kuinka ensimmäiset kolme vaihetta ovat myös Nokian kehysmallin 

perusta. Tätä tukemaan Nokialla on otettu käyttöön työkalu, joka mahdollistaa tiedon 
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keräämisen globaalisti ja anonyymisti kaikilta organisaatiotasoilta internetin välityksellä. 

Työkalulla voidaan saada tietoa organisaatiosta, kuinka muutosvisio on ymmärretty ja 

otettu vastaan. Työkalulla kerätystä tiedosta saadaan erilaisia analyysejä ja voidaan näin 

ollen päätellä myös mahdolliset ongelmakohdat ja luoda kohdennettuja toimenpiteitä or-

ganisaatio- tai tiimitasoisesti. (Karli 2018.) 

 

 

 

Kuvio 4. Yrityksen omaan käyttöön tekemä versio prosessista pohjautuen Kotterin kahdeksan-
portaiseen malliin (Karli 2018). 

 

 

2.4.1 Nokian muutoshallinnan viitekehys 

 

Vain noin 30% muutoksista onnistuu. Nokia pyrkii omalla kohdallaan suurentamaan tätä 

lukua, sekä kasvamaan ja parantamaan tuottavuutta. (Karli 2018.) 

 

Nokian kulttuuri perustuu vahvoihin arvoihin ja johtamisperiaatteisiin ja näitä noudatta-

malla yritys pyrkii tehokkuuteen ja tinkimättömyyteen. Tätä tavoitellakseen Nokia on vah-

vasti sitoutunut rakentamaan vahvaa muutoskyvykkyyttä, joka on avainasemassa tehok-

kuuteen pyrittäessä. Nokian muutoshallinnan viitekehys on rakennettu tukemaan muu-

toskyvykkyyden kehittämistä läpi organisaatioiden ja tukemaan projektien onnistumista. 

Kuviossa 5 kuvataan viitekehyksen päätehtävät: Muutosvision ja tehtävien tärkeysjärjes-

tyksen sopiminen johtajien kanssa, tietojen kerääminen ja niiden pohjalta toimintasuun-

nitelman luominen ja tätä kautta tehokkuuden johtaminen. Näitä tukee muutoshallinnan 

verkosto ja arvon tuottamisen hallinta. (Karli 2018.) 
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Kuvio 5. Yrityksen muutoshallinnan viitekehys (Karli 2018). 

 

 

2.4.2 Nokian muutoshallinnan työkalu 

 

Nokian käyttämä muutoshallinnan työkalu on lisenssipohjainen työkalu ja auttaa organi-

saatiota löytämään muutoksessa suunnan, toimimalla varhaisena varoitusjärjestelmänä 

ongelmille muutosprosessin alkuvaiheessa. Se mallintaa erilaiset vaihtoehdot enna-

koivasti ja auttaa löytämään parhaan polun eteenpäin. Eri vaihtoehdot, ”Muutospolut”, 

kuvaavat ja yhdistävät monipuolista kerättyä tietoa muutoksesta ja poistavat arvailun. 

(Parry 2015, 48.)  

 

Muutoshallinnan työkalu perustuu yli 15 vuoden tutkimukseen ja antaa vertailukohtaa yli 

150 eri organisaatioon, 50 eri alalla ja 25 eri maassa (Parry 2015, 4). Nokialla työkalua 

on käytetty suurien muutosten onnistumista mittaamaan ja visualisoimaan muutos-

polkua, jota pitkin on kuljettu. Näissä suurissa muutoksissa painopiste on ollut organi-

saation toiminnan tehostaminen ja sopeuttaminen vallitsevaan markkinatilanteeseen. 

Tallaisia tehostamisen alueita ovat esimerkiksi: kulurakenteet, hallinto, organisaatiora-

kenne, visio, strategia, henkilöstön kehittäminen tai viestintä. Työkalu on myös antanut 

näkyvyyden suurien muutosten vaikutuksesta työntekijöihin ja antanut heille kanavan 

kertoa omista kokemuksistaan johdolle. Organisaatioiden, jotka käyttävät työkalua, johto 

on erittäin sitoutunut tämän työkalun käyttöön ja se on otettu käyttöön organisaatioiden 

kaikilla tasoilla. (Karli 2018.) 
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Työkalu on ollut käytössä muutamassa Nokian organisaatiossa vuodesta 2015 alkaen, 

ja sen käyttö on vuonna 2018 laajentunut merkittävästi. Organisaatiot ovat saaneet yk-

sityiskohtaista tietoa organisaatioiden eri tasoilta muutosten onnistumisista, ja ne ovat 

voineet muuttaa toimintaansa tarvittaessa kesken muutosprosessin. (Karli 2018.) 

 

 

3 Toiminnallinen toteutus ja prosessi 

 

3.1 Toimintaympäristö 

 

Tämän toiminnallisen opinnäytetyön toimintaympäristö sijoittuu Nokian muutoshallinta 

yhteisöön ja sen käyttämiin työkaluihin. Muutoshallintaa Nokialla tukee suuri yhteisö eri-

laisia ihmisiä, joka on kuvattu kuviossa 6. Sponsorit, johtajat, toteuttajat ja organisaatioi-

den muutosagentit. Jokaisella eri henkilöllä on oma roolinsa muutoksien toteuttami-

sessa. Sponsorit toimivat muutoksen puolesta puhujina organisaatiossa ja osallistuvat 

muutosten tavoitteiden määrittelyyn. Muutoksien johtajat ovat puolestaan vastuussa 

muutoksien toteutumisesta. Itse muutoksien toteuttamisesta ja käytännön aktiviteeteista 

vastaavat muutosjohtajat ja muutoshallinnan ammattilaiset. Organisaation eri tasoilla toi-

mii myös muutosagentteja, jotka tukevat muutoksien läpivientiä. (Karli 2018.) 

 

 

Kuvio 6. Yrityksen muutoshallinnan roolit (Karli 2018). 
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Nokian käyttämä muutoshallinnan työkalu vaatii käyttäjätukea, ja sitä tällä hetkellä tarjo-

taan Suomen aikavyöhykkeellä sähköpostilla ja Nokian sisäisillä viestintätyökaluilla ku-

ten Yammer tai Ciscon Jabber chat. 

 

 

3.2 Kohderyhmän esittely 

 

Tämän opinnäytetyön toiminnallisen osuuden, tuotteen kohderyhmä on Nokian Change-

managerit, joita kutsumme tässä työssä muutosjohtajiksi. Muutosjohtajan tehtävänä on 

viedä muutosta toivottuun suuntaan. He vastaavat muutokseen liittyvien tehtävien suun-

nittelusta ja koordinoivat niiden toteuttamista omissa organisaatioissaan. He ovat orga-

nisaation silmät ja korvat, jotka näkevät ja kuulevat, miten organisaatio reagoi muutok-

seen ja ovat valmiita toimimaan heti. 

 
Muutosjohtajan tehtäviin kuuluu: 

- muutos vision jalkauttaminen (Change Vision) 

- muutoksen aiheuttamien vaikutusten analysointi (Change Impact Analysis) 

- sidosryhmäanalyysin tekeminen (Stakeholder Analysis) 

- viestinnän suunnittelu ja toteutus (Communication Planning and execution) 

- koulutuksen suunnittelu ja toteutus (Training Planning and execution) 

- aikataulu ja toimintasuunnitelma (Change Roadmap and Action Plan) 

- muutoshallinnan työkalun datan analysointi (data analysis creation) 

- muutoshallinnan työkalun ehdottamien skenaarioiden luominen  

(recommendation creation) 

- muutoshallinnan työkalun antamien raporttien pohjalta materiaalien luominen 

johtoryhmille (communication material creation for leadership) 

 

 

3.3 Lähtötilanteen analyysi  

 

Ensimmäisissä tapaamisissa työntilaajien kanssa käytiin läpi ja selkeytettiin työn tar-

vetta, tarkoitusta ja lähtötilannetta, sekä määritettiin työlle alustava aikataulu ja sovittiin 

yhteinen työskentelymalli. Kaikki työhön osallistuvat olivat työskennelleet yrityksessä 

projektityössä, joten yhteinen projektityöskentely oli kaikille entuudestaan tuttua ja luon-

tevaa. Projektirooleja ei sen takia tarvinnut tässä vaiheessa kuvata tarkemmin.  
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Chatbotin rakentamisen idea tuli esille jo hyvin varhaisessa vaiheessa keskusteluissa, 

joten sen valikoitumista tuotteeksi analysoitiin heti alkuun tarkemmin. Sen hyödyiksi lu-

keutuivat alkuun siitä saatavat yhdenmukaiset vastaukset, käytön tarjoama yhtenäinen 

terminologia ja syntyvät aikasäästöt globaalista tuesta.  

 

Tukeen kuluvasta ajasta tehtiin analyysi. Laskelma aikasäästöistä pitää sisällään muu-

tosjohtajilta tuleviin kyselyihin käytetyn ajan, joka laskettiin ensin nykytilanteen mukaan 

ja sitten arvioiden tukeen käytettävä aika tulevaisuudessa. Tähän hyödynnettiin tietoa, 

kuinka moni organisaatio tulee ottamaan käyttöön Nokian käyttämän muutoshallinta työ-

kalun, ja kuinka monta muutosjohtajaa kyseessä olevassa yksiköissä on. Näin saatiin 

määristä tietoa nykytilanteesta ja tuleva aika-arvio päivinä. Tämä luku on mahdollista 

muuttaa euroiksi, käyttämällä esimerkiksi keskipalkkaa yrityksessä.   

 

Laskelmat pitävät sisällään myös aikajaottelut eri tukikanaville, joiden kautta muutoshal-

lintaa johtavat lähestyvät tukitiimiä. Näitä tukikanavia ovat Yammer, e-mail, chatit ja pu-

helut. Se sisältää myös kyselyiden määrän eri työkalun käyttövaiheissa:  

 

 ensimmäisen kyselykierroksen aikana (During the First Survey Cycle) 

 ensimmäisen kyselykierroksen jälkeen (After the First Survey Cycle) 

 kierroksen toimintojen suunnittelun aikana (Action planning implementation) 

 toisen kyselykierroksen aikana (During the Second Survey Cycle) 

 toisen kyselykierroksen jälkeen (After the Second Survey Cycle) 

 kierroksen toimintojen suunnittelun aikana (Action planning implementation) 

 kyselykierrosten seurannan aikana (During the Following Survey Cycles) 

 kyselykierrosten seurannan jälkeen (After the Following Survey Cycles) 

 toimintojen suunnittelun aikana (Action planning implementation)  

 useamman kyselykierroksen ollessa käynnissä samaan aikaan (Simultaneously 

having several Cycles in all phases open). 

 

Näin voimme palata tarvittaessa näihin tietoihin myöhemmin ja verrata niiden toteumia 

myös projektin jälkeen. Kyseistä laskelmaa ei liitetä tähän opinnäytetyöhön sen sisällään 

pitämän luottamuksellisen tiedon takia, mutta laskelma osoitti selkäasti tarpeen monin-

kertaiselle tukimäärälle mihin nykyinen kaksihenkinen tiimi pystyy. Huomioimme myös 

analysoidessamme laskelmia, että kaikki tukipyynnöt eivät tule suoraan kohdistumaan 

enää tukitiimille vaan muutoshallinta työkalun laajemman käyttöönoton myötä muutos-

hallinnan verkostot alkavat myös keskenään jakaa tietoa.   
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3.4 Projektin tavoitteiden määrittäminen ja kannattavuuslaskelma 

 

Projektin tavoitteiden määrittäminen ja kannattavuuslaskelma piti sisällään ongelman ku-

vauksen ja nykytilan, projektin tavoitteet, linkin yrityksen muutoshallinta strategiaan sekä 

kuvaukset hyödyistä ja säästöistä. Kirjasimme myös ylös onnistumisen edellytykset, tär-

keimmät sidosryhmät, avainasiat muutoksen kannalta sekä mietimme mahdollisia ris-

kejä. 

 

Hyötyjä ja säästöjä arvoimme löytyvän tukeen käytettävän henkilöresurssi aikasäästön 

lisäksi myös pehmeinä säästöinä, kuten vastausten laadun parantumisena: 

• Chatbot tulee olemaan oleellinen osa tukitoimintoja, jotta voidaan taata yrityksen 

muutosjohtajille nopea, reaaliaikainen ja korkea laatuinen tuki. 

• Chatbotilla voidaan tarjota yhdenmukaisia vastauksia ja tukea koko muutoshal-

lintaprosessin läpi kaikilla aikavyöhykkeillä.   

• Chatbot mahdollistaa samat, korkealaatuiset vastaukset kaikille nopeasti aika-

eroista riippumatta ja vapauttaa aikaa tukiorganisaatiolta, jotta se voi keskittyä 

monimutkaisempaan ongelman ratkaisemiseen tiimidynamiikan kehittämisessä. 

 

Chatbot sai tässä vaiheessa työnimekseen ”Masa”. 

 

 

3.5 Toiminnan vaiheiden ja työskentelyn kuvaus  

 

Tuotetta lähdettiin työstämään projektityö-mallissa. Määrittelimme alkuun projektiin osal-

listuvat henkilöt sekä jokaiselle projektiroolin. Määrittelimme myös mahdolliset henkilöt 

ja organisaatiot keneltä saamme tukea projektille.  

 

Projektitiimiksi valikoitui projektin tilaajat Nokian muutoshallinta organisaatiosta kaksi 

henkilöä. Projektin vetäjiksi opinnäytetyön tekijät, sekä yksi henkilö tekniseksi tueksi. 

Normaalisti projektin vetäjiä on projekteissa vain yksi, mutta opinnäytetyötä tekevät ko-

kivat luontevaksi jakaa myös projektin veto vastuun.  

 

Varmistimme myös heti alkuun jokaisen esimieheltä projektiin osallistumiseen hyväksyn-

nän. Tiedostimme myös, että jos tarvitsemme sponsoria projektillemme tai kustannuk-

sille hyväksyntää, tämä hoituu projektin tilaajien organisaation vetäjältä. 
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Projektin ydinryhmänä toimii projektin tilaajat sekä projektinvetäjät. Projektin etenemistä 

seurattiin säännöllisillä palavereilla, joissa käytiin läpi projektin etenemistä, saavutuksia 

ja haasteita. 

 

Keskustelimme projektista ja sen tavoitteista aluksi myös Nokia innovaatio organisaation 

kanssa. Mietimme alkuun, että yhdistämme tämän chatbotin Nokian innovaatiotilaan 

”Garageen”, mutta hylkäsimme tämän idean ja siihen palataan mahdollisesti myöhem-

min. Innovaatio organisaation ja nimenomaan Garage-tilassa toimivien henkilöiden 

kautta löysimme projektimme teknisen tuen, jonka kanssa yhteistyössä olemme testan-

neet ja rakentaneet eri vaihtoehtoja. Mietimme myös tarvetta IT tuelle Nokian IT organi-

saatiosta, mutta päätimme edetä alkuun ilman ja ottaa yhteyttä tarvittaviin henkilöihin 

vasta tarpeen ilmaantuessa.  

 

 

3.6 Aikataulu 

 

Aikataulu määriteltiin alkuun yleisellä tasolla (kuvio 7). Lokakuussa 2018 muutoshallinta 

työkalun käyttäjämäärä lisääntyy rajusti, joten valitsimme syyskuun tuotteen valmistumi-

sen takarajaksi. Tällä aikataululla saisimme uusille työkalun käyttäjille uuden tukikana-

van käyttöön heti ja chatbotia mainostetaan tukikanavana käyttöönottokoulutuksissa.  

 

 

Kuvio 7. Projektin aikataulu. 
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Toimeksiannon onnistumisen kriteeriksi valitsimme seuraavan määritelmän: Tulevaisuu-

dessa Nokialla on käytössä online työkalu, jolla johdetaan yrityksen kulttuurimuutosta 

organisaatioiden ja tiimien dynamiikkaa kehittämällä. Sen globaalia tukiorganisaatiota 

vahvistetaan chatbotilla. Tulevaisuuden tukimallin käyttöönotto on onnistunut, kun: 

• chatbot mahdollistaa tasokkaan ja reaaliaikaisen tuen muutosjohtajille 

• chatbot mahdollistaa laadukkaan loppukäyttäjäkokemuksen muutoshallintaver-

kostolle 

• chatbot mahdollistaa kustannustehokkaan palvelumallin yritykselle. 

 

 

3.7 Prosessikuvaus 

 

Osana projektityötä kuvasimme tukimalliprosessin yksinkertaisena. Nokialla toimintapro-

sessit kuvataan tarkasti erillisten ohjeiden mukaisesti omiin työkaluihin. Tämä tarkempi 

prosessikuvaus ei tässä vaiheessa kuulu tämän projektin tavoitteisiin, eikä myöskään 

ole osa tämän opinnäytetyön tuotetta. Yksinkertainen prosessi kuvaus tehtiin selkeyttä-

mään tukimallia projektiin osallistuville sekä viestintää varten. 

 

Kuviossa 8 on kuvattu käyttäjätuen prosessi. Käyttäjällä on kaksi vaihtoehtoa saada ky-

symykseensä vastaus; joko hän etsii vastausta itse muutoshallinnan dokumentaatiosta 

ja SharePoint-sivuilta tai kysyy chatbotilta. Nämä voivat myös olla peräkkäiset toiminnot, 

jos käyttäjä ei löydä itse vastausta, hän voi kysyä chatbotilta. Jos chatbot ei onnistu löy-

tämään tietokannasta sopivaa vastausta se ohjaa käyttäjän kysymään muutoshallinnan 

tukitiimiltä. Tukitiimillä puolestaan on vielä käytettävissä ulkopuolisen toimittajan eli työ-

kalu toimittajan tukiorganisaatio, jos kysymykseen ei onnistuta itse vastaamaan. 
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Kuvio 8. Tukimallin yksinkertainen prosessi kuvaus. 

 

 

Projektin rajaus ja tavoitteet olivat selkeät projektin alusta saakka, joten emme nähneet 

tarpeelliseksi käyttää muita mahdollisia analyysityökaluja kuten kalanruotoa, SIPOC- 

työkalua (Simon 2018) tai muita juurisyiden selvittämiseen tarkoitettuja analyysityöka-

luja.  

 

Teknisen ratkaisun analysointi tehtiin yleisellä tasolla, vertailemalla käytössä olevia vaih-

toehtoja ja niiden käyttökelpoisuutta tarkoitukseen. Nämä esitellään tarkemmin opinnäy-

tetyön tuote-esittely osiossa. 

 

Teimme projektille toimenpidesuunnitelman, johon määrittelimme mitä haluamme saa-

vuttaa mihinkäkin mennessä ja kuka vastaa kyseistä tehtävästä. Pääosin tätä pidettiin 

yllä projektin vetäjien toimesta ja vain tuotokset esiteltiin koko projektitiimille. Projektin 

ohjaus ja valvonta tapahtuivat pääosin sovituin palaverikäytäntöjen avulla. Pidimme so-

vituin välein projektin ydinryhmän palaverit, teknisen palaverit ja projekti palaverit. Kesä-

lomat otettiin huomioon projektiaikatauluun, joten niistä ei aiheutunut ongelmaa projek-

tille. 
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3.8 Mittarit 

 

Määrittelimme jo projektin alkuvaiheessa muutamia mittareita, joilla voitaisiin todentaa 

rakentamamme chatbotin toimivuutta ja hyötyä. Nämä mittarit olivat 

1. Chatbotille esitettyjen kysymysten määrä 

2. Chatbotin onnistuneiden vastausten määrä 

3. Vastaamatta jääneiden kysymysten määrä 

4. Vastaukseen kuluva aika 

5. Tukitiimille tulevien kysymysten määrä ja laatu 

6. Kustannukset 

7. Palaute käyttäjiltä. 

 

Varsinainen mittareiden käyttö ja mittaustulosten arviointi tapahtuvat tämän opinnäyte-

työn ulkopuolella. Chatbot tulee olemaan kolme kuukautta testikäytössä, jolloin näitä mit-

tareita seurataan ja niiden perusteella arvioidaan ratkaisun toimivuutta. Tuon kolmen 

kuukauden jälkeen päätetään, tullaanko chatbot siirtämään oikeaan käyttöympäristöön. 

Testiympäristössä chatbotia voi käyttää määrittelemämme kohderyhmä, eikä kyseinen 

testiympäristö vaikuta käyttöön tai tulosten arviointiin. 

 
 

3.9  Toiminnan analyysi 

 

Toimeksiannon toteuttaminen pienessä projektitiimissä toimi vaivattomasti. Kaikki pro-

jektimme jäsenet ovat Espoossa, joten yhteistyö ja projektitiimin sisäinen viestintä olivat 

helppoa ja tehokasta. Tämä ja pieni projektitiimi edesauttoi työn etenemistä ketterästi ja 

pääpiirteittäin aikataulussa. Valitsimme toimeksiantoon vaihtoehtoja, jotka uskoimme jo 

alusta saakka voivamme toteuttaa projektitiimin voimin, ilman suurta budjettia ja tietohal-

linnon organisaation tukea.  

 

Työn edistymistä ja onnitumista tuki asiakkaan toiveiden ja tarpeiden huomioon ottami-

nen heti alusta määrittelemällä toimeksianto selkeästi.  Ketteränä projektitiiminä pys-

tyimme huomioimaan muutostoiveita myös projektin keskellä, ja muuttamaan suunnitel-

mia nopeasti tarvittaessa. 

 

Yritys tukee yrittäjyysajattelua kaikessa mitä teemme sekä antaa työntekijöilleen mah-

dollisuuden jatkuvaan oppimiseen ja kehittymiseen. Pääsimme hyödyntämään näitä 
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mahdollisuuksia hyvin pienessä projektitiimissämme. Kokeilemalla ja tutkimalla eri vaih-

toehtoja löysimme tähän toimeksiantoon sopivan ratkaisun, jossa on myös paljon jatko-

kehitysmahdollisuuksia.  

 

 

4 Chatbot ratkaisun esittely ja arviointi 

 

4.1 Chatbotin eri vaihtoehdot 

 

Teimme useampia selvityksiä vaihtoehdoista ja rajasimme ensin alkuun pois sellaiset 

vaihtoehdot, jotka eivät olisi helposti toteutettavissa Nokian sisäisesti käyttämissä työka-

luissa. Esimerkiksi chatbotin luominen Facebookiin olisi ollut varsin helppo ratkaisu, 

mutta koska Facebook ei ole yrityksen käytössä oleva työkalu, emme halunneet ottaa 

tätä vaihtoehtoa käyttöön. Yksi tärkeimmistä kriteereistä heti työn alusta lähtien oli, ettei 

tämän projektin myötä tuoda yritykselle uusia sovelluksia tai työkaluja käyttöön, vaan 

chatbotin täytyy toimia jossakin jo olemassa olevassa ympäristössä tai työkalussa. 

 

Valitsimme jatkoselvittelyä ja testausta varten kaksi eri vaihtoehtoa. Ensimmäinen vaih-

toehto pohjautui chatbotiin, joka rakennettiin Office365 PowerApps-pilvipalvelulla.  

PowerApps-pilvipalvelulla toteutettaessa tuotetta rakennettiin alusta alkaen itse, jolloin 

teknistä apua tarvittiin paljon. Esimerkiksi chat-ikkunan toiminteiden määrittäminen vei 

aikaa, emmekä onnistuneet toteuttamaan kaikkia tarvittavia toiminteita. Muun muassa 

hyperlinkkien toimimattomuus todettiin liian suureksi puutteeksi käyttäjän näkökulmasta. 

PowerApps-pilvipalvelulla toteutettua ratkaisua olisi ollut myös vaikea päivittää ilman tek-

nistä osaamista, joten se ei olisi onnistunut olemassa olevilla resursseilla. Saimme kui-

tenkin tehtyä pilottiversion, joka toimii Microsoft Teams-keskustelupohjaisessa ryhmä-

työvälineessa, mutta vain itse sovelluksen tekijälle. Emme onnistuneet itse jakamaan 

tätä chatbotia muille käyttäjille. Päätimme lopulta kokeilla toista vaihtoehtoa ja jättää tä-

män vaihtoehdon kehittäminen. 

 

Toinen ja lopullinen ratkaisu löytyi Microsoft Azuren kautta, joka on Microsoftin julkinen 

alustapalvelu. Azure sisältää joukon palveluja, joista osaa asiakas voi käyttää sovellus-

ten, palveluiden tai palvelimien alustana ja osaa puolestaan voidaan käyttää näiden laa-

jentamiseen.  (Palo 2017.) 
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4.2 Chatbot Masa 

 

Loimme Azureen ilmaisen kokeilutilin, jossa pystyimme testaamaan ideaamme. Käy-

timme Microsoftin QnAMaker-verkkopalvelua luodaksemme tietokannan, jonka perus-

teella chatbot pystyisi vastaamaan käyttäjien esittämiin kysymyksiin. Siihen voidaan 

myös liittää erilaisia palveluja, joilla chatbotin saa tulkitsemaan tekstiä ja vastaamaan 

ihmismäisemmin.  

 

Azuressa on toiminnallisuus, jolla voi suoraan luoda Web App Botin ja linkittää sen jo 

aikaisemmin luotuun tietokantaan. Kun linkitys on tehty oikein voi chatbotia jo testata 

Azuressa. Tämä chatbot-vaihtoehto osoittautui toimivaksi ja päätimme siirtää sen ole-

massa olevalle rajatulle Microsoft Office365 SharePoint-sivustolle testaukseen. Share-

Point olisi käyttäjille tutuin ja siten helpoin paikka ottaa käyttöön chatbot. 

 

Kuviossa 9 näkyvä koodi on suoraan Azuressa chatbotille löytyvä koodi, jonka voi lisätä 

osaksi minkä tahansa perus internet sivun koodia. Koodissa näkyvä ”YOUR_SEC-

RET_HERE” korvattiin meidän luoman chatbotin tunnistetiedoilla. 

 

 

Kuvio 9. Alkuperäinen chatbotin koodi. 

 

 

Me lisäsimme chatbot-koodin osaksi html-koodia ja määrittelimme siihen näkyvän chat- 

ikkunan koon. Kuviossa 10 näky tämä koodi, joka upotettiin käytössä olevalle Share-

Point-sivulle. 
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Kuvio 10. SharePoint-sivulle upotettu koodi 

 

 

Itse chat-ikkunan voi sijoittaa mihin kohtaan tahansa SharePoint-sivulla ja sen kokoa on 

helppo säätää. Kuviossa 11 näkyy, miltä chatbot näyttää käyttäjälle SharePoint-sivulle 

lisättynä. Kuvan keskustelussa käyttäjä kysyy chatbotilta, löytyykö koulutuksia ja vaikka 

kysymykset ovat kirjoitettu eri tavoin, osaa chatbot niihin kuitenkin vastata oikein.  

SharePoint valikoitui paikaksi chatbotille, koska se on käyttäjille tuttu ja he jo muutenkin 

etsivät sieltä muutoshallintaan liittyvää tietoa. 
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Kuvio 11. Chatbot toiminnassa yrityksen SharePoint-sivulla.  

 

 

Chatbot Masa vastaa käyttäjän kysymyksiin perustuen tietoon, joka on tallennettu  

QnAMaker-verkkopalvelulla tehtyyn tietokantaan. Käyttäjän ei tarvitse osata kysyä asiaa 

juuri niin kuin se on tietokantaan syötetty, vaan chatbot osaa tulkita kysymystä ja löytää 

silti oikean vastauksen. Chatbot osaa myös tulkita yleisimpiä kirjoitusvirheitä, mikä myös 

helpottaa käyttäjää. 

 

Chatbot on helppokäyttöinen eikä vaadi käyttäjien kouluttamista. Näin siitä saadaan heti 

apua käyttäjätukeen, ja käyttöön ottoon ei tarvitse varata aikaa. Chatbotin käyttämä tie-

tokanta ei ole heti täydellinen, ja käyttäjiltä varmasti tulee kysymyksiä, joihin se ei osaa 

vastata. Olemme määritelleet näissä tapauksissa chatbotin ohjaamaan käyttäjät ole-
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maan yhteydessä muutoshallinnan tukitiimiin. Voimme myös kerätä tilastoa niistä kysy-

myksistä, joihin chatbot ei osaa vastata, ja lisätä näitä kysymyksiä vastauksineen luo-

maamme tietokantaan. Tietokannan päivittämiseen ei tarvita teknistä osaamista, ja se 

on suunniteltu muutoshallinnan tukitiimin tehtäväksi. 

 

 

4.3 Tekoäly käyttäjätuen osana 

 

Chatbot esitellään Nokian muutosjohtajille samalla, kun he ottavat käyttöön Nokian muu-

toshallinnan työkalun. Vaihtoehtoisesti, jos työkalu on jo käytössä, tulee tämä uusi digi-

taalinen käyttäjätuki-palvelu näkyviin heille välittömästi muutoshallinnan tuen sisäisillä 

SharePoint-sivuilla. 

 

Chatbot muodostaa käyttäjätuen ensimmäisen tason yhdessä käyttäjän ”itsepalvelun” 

kanssa (kuvio 12). Toisin sanoen, jos käyttäjä ei itse helposti löydä etsimäänsä tietoa, 

hän voi kysyä chatbot Masalta. Jos Masa ei osaa vastata, siirtyy kysymys tukitiimille. 

 

 

Kuvio 12. Muutoshallinnan käyttäjätuki.  

 

 

4.4 Tietokanta 

 

Chatbot Masa vastaa käyttäjän kysymyksiin perustuen tietoon, joka on tallennettu  

QnAMaker-verkkopalvelulla tehtyyn tietokantaan. Tietokantaan on kerätty mahdollisia 

kysymyksiä ja mahdollisia vastauksia. Kuviossa 13 on ympyröity toiminnot, joita tarvitaan 

tietokannan päivittämiseen. Tietokantaan lisätään kysymys-vastaus pari (Add QnA pair) 

ja se tallennetaan (Save and Train) ja julkaistaan (Publish). Muutokset tulevat voimaan 

välittömästi ja chatbot osaa vastata uuteen kysymykseen. 
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Kuvio 13. QnA Maker-verkkopalvelun näkymä 

 

 

Toimivan chat-palvelun taustalla on oltava kattava tietokanta, joka sisältää kysymyksiä 

ja vastauksia mahdollisimman monipuolisesti määritellystä asiakokonaisuudesta. Läh-

dimme rakentamaan tietokantaa usealla eri tavalla. Työkalun kehittäjän kirjoittamasta 

kirjasta haimme mahdollisimman laajasti teoriaan liittyviä kysymyksiä, ja loimme niistä 

mahdollisia kysymys ja vastauspareja. Kirjan tekstiä oli luettava uuden työkalun käyttä-

jän silmin ja luotava kysymyksiä luetusta tekstistä, joita käyttäjät voisivat esittää. Teo-

reettisiin kysymyksiin lisättiin myös yrityksen omaan muutoshallinnan viitekehykseen liit-

tyvät kysymykset.  

 

Keräsimme myös käyttäjiltä tulleita kysymyksiä, sekä niihin annettuja vastauksia tukitii-

miltä. Nämä kysymykset liittyvät suurimmaksi osaksi yrityksessä käytettävään muutos-

hallinnan työkaluun, siellä tehtäviin kyselyihin ja niiden tulosten tulkintaan. Kävimme läpi 

kaikki kysymykset ja vastaukset ja tarkastimme, että jokaiseen kysymykseen löytyy vas-

taus eikä siitä ole montaa erilaista versiota. Kysymyksistä voi tallentaa tietokantaan use-

amman kuin yhden version, ja ne voi liittää yhteen vastaukseen.  

 

Nämä kaikki koottiin yhteen tietokantaan, jota voidaan tarpeen tullen muokata ja johon 

voidaan lisätä tietoa sekä yksittäisinä kysymyksinä, että suurempina kokonaisuuksina. 

Mitä kattavampi tietokanta on, sitä paremmin chatbot onnistuu vastaamaan käyttäjän 

kysymyksiin.  
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4.5 Chatbotiin liittyviä haasteita 

 

Chatbot toteutus on yksinkertainen ja se ei pysty vastaamaan kaikkiin esitettyihin tarpei-

siin. Esimerkiksi videon lisääminen suoraan chat-ikkunaan ei tässä versiossa ole mah-

dollista. Saamme kuitenkin lisättyä käyttäjälle hyperlinkin, jota klikkaamalla pääsee kat-

somaan esimerkiksi koulutusvideon jostain tietystä aiheesta. 

 

Teimme tietoisen valinnan rakentamalla chatbotin itse ilman ulkopuolista apua, ja näin 

pystyimme itse vaikuttamaan aikatauluun sekä toteutustapaan. Halusimme ratkaisun, 

jonka jokainen yrityksessä voisi toteuttaa. Tarkoitus ei ollut koodata tai tuottaa visuaali-

sesti hienointa mahdollista ratkaisua. Halusimme tehdä helppokäyttöisen ja helposti yl-

läpidettävän chatbotin, joka toisi lisäarvoa käyttäjälle ja vapauttaisi muutoshallinnan tu-

kitiimin aikaa toiminnan kehittämiselle ja haastavampien ongelmien ratkaisemiselle. Näi-

den valintojen johdosta chatbot ei sisällä kaikkia tekoälyn mahdollistamia ominaisuuksia. 

 

 

5 Johtopäätökset 

 

5.1 Yhteenveto ja tavoitteiden saavuttaminen 

 

Tämän toiminnallisen opinnäytetyön päätavoitteena oli ymmärtää digitalisaation ja teko-

älyn käyttömahdollisuuksia asiakaspalvelussa ja -tuessa sekä suunnitella, kehittää ja ot-

taa käyttöön toimiva tukiratkaisu, joka helpottaisi tilaajayrityksen muutoshallinnan tukitii-

min työtä. Tavoitteena oli myös helpottaa tiukkaa resurssitilannetta ja mahdollistaa sa-

malla välitön 24/7-tuki globaalissa ympäristössä, jossa käyttäjät työskentelevät ympäri 

maailmaa.  

 

Lisääntyneeseen tuen tarpeeseen oli johtanut esimerkiksi muutoshallinnan työkalun käy-

tön lisääntyminen ja sen käytön laajentuminen, sekä olemassa olevien käyttäjien vaihtu-

minen. Nämä uudet muutoshallinnan työkalun käyttäjät tarvitsivat uuden työkalun käyt-

töönoton alkuun enemmän tukea ja tämä on kuormittanut tukitiimiä. Tukikanavina oli ollut 

pääasiassa manuaalisten vastausten antaminen sähköpostitse, erilaisten chat-työkalu-

jen tai puhelimen välityksellä. Tämä oli aiheuttanut viiveitä tukipalvelussa eivätkä nämä 

kanavat myöskään tukeneet saman tasoisten ja samanlaisten vastausten antamista kai-

kille käyttäjille. 
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Chatbotin käyttöönotto hetkellä nykyinen 8/5ä-tukipalvelu laajeni 24/7-tukipalveluksi, ja 

siltä osin tuotteelle luotu tavoite toteutui välittömästi. Kuitenkin mittareihin perustuvat, 

laadulliset tavoitteet, todelliset kustannukset ja vaikutukset tukitiimin työkuormaan pääs-

tään todentamaan vasta myöhemmin ja jonkin aikaa käyttöön oton jälkeen, kun saadaan 

käytöstä ja sen onnistumisesta luotettavaa informaatiota. 

 

Chatbotin käyttöönotto lisäsi asiakaspalvelun laatua ja asiakaskokemusta reaaliaikai-

suudellaan ja mahdollistaen yksinkertaistenkin kysymysten kysymisen uudelleen, ilman 

tunnetta ns. ”tyhmien” kysymysten esittämisestä. Uutena yhteydenotto kanavana se li-

säsi myös tukipalvelun muotoja monikanavaisemmaksi. (Korpaeus, 2018). 

 

Monimutkaisemmat kyselyt tulevat edelleen ohjautumaan tukitiimille, joka mahdollisesti 

tulee jättämään joidenkin kyselyiden osalta viivettä vastauksiin, johtuen aikaerosta. Näi-

den tilanteiden määrää ja todellista todentumista olemme ehdottaneet seurattavaksi hyö-

dyntämällä mittareita.  

 

Oletamme yksinkertaisten kysymysten siirtämisen chatbotille alentavan toiminnan kus-

tannuksia ja työtyytyväisyyttä, koska tämä vapauttaa henkilöresurssia toisiin ja haasteel-

lisempiin tehtäviin (Korpaeus 2018). Myös tämän todentaminen jää opinnäytetyön kirjoit-

tamisen jälkeiseen seurantaan.  

 

Oletamme myös chatbotin käyttöönotolla olevan itseään ruokkiva positiivinen kierre. Mitä 

enemmän chatbotille ohjautuu kysymyksiä, sitä parempi siitä tulee ja sitä parempi se on 

osana tukitoiminnetta (Korpaeus 2018). 

  

Opinnäytetyötä kirjoittaessa jouduimme myös huomioimaan tilaajayrityksessä käytössä 

olevan tietosuojakäytännön, joten kaikkia huomioita tai kerättyä informaatiota ei opinnäy-

tetyöhön voinut kirjata.  
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5.2 Oma oppiminen 

 

Erityisesti opinnäytetyön tuotteen tekeminen on avannut silmiä ymmärtämään digitaali-

saation ja keinoälyn käyttömahdollisuuksia. Kun pääsimme alkuun ja hankalien termien 

taakse, olemme huomanneet, että nämä eivät ole mahdottomia asioita tavallisellekaan 

henkilölle, jolla ei ole aiheeseen liittyvää tutkintoa tai pitkää teknistä kokemusta. 

 

Koodaamisen osaaminen ei ole ollut välttämätöntä, vaikka muutaman koodin ymmärtä-

minen auttoi työssä eteenpäin. Tärkeämpää onnistumiselle oli innostunut asenne, kokei-

lunhalu, taito etsiä tietoa sekä oikeiden ihmisten tuki.  

 

 

6 Jatkokehitysehdotukset 

 

Käyttäjien tyytyväisyys vaatii jatkuvaa kehittämistä ja päivittämistä. Nyt luotu chatbotin 

tietokanta ei palvele pitkään vaan käyttäjien oppiessa täytyy tietokantaan lisätä tietoja ja 

opettaa chatbot myös tulkitsemaan sitä. Ratkaisussa, jonka toteutimme, on paljon vaih-

toehtoja ja lisäominaisuuksia, joita hyödyntämällä chatbotista saadaan toimiva myös tu-

levaisuutta ajatellen. Chatbotin kehittäminen vaatisi lisäresursseja muutoshallinnan tuki-

tiimiin tai tukea yrityksen tietohallinto-organisaatiolta. 

 

Chatbotista saadaan paljon tietoa esimerkiksi käyttäjämääristä, vastausajoista, vastaa-

mattomista kysymyksistä ja kustannuksista. Käyttäjäkyselyillä voitaisiin myös kartoittaa 

käyttäjäkokemuksia ja kehittää chatbotia niiden mukaan.  

 

Chatbotin käyttöä voisi laajentaa tähän opinnäytetyöhön valitun kohderyhmän ulkopuo-

lelle. Kaikki muutoshallinnan parissa toimivat henkilöt hyötyisivät chatbotin käytöstä, 

koska peruskysymyksiin olisi saatavilla nopeasti vastauksia 24/7. 

 

Yrityksessä on kulttuuri, joka tukee hyvien toiminteiden jakamista niin kutsuttu ”Best 

Practise Sharing”. Tämä itse rakennettu chatbot ja sen ottaminen osaksi käyttäjätukea 

olisi varmasti hyvä esimerkki myös muihin kuin muutoshallinnan verkostoihin. Toteutta-

misessa pitää kuitenkin huomioida mahdolliset kustannukset ja selvittää, että organisaa-

tiossa ollaan valmiit hyväksymään kustannukset ennen toteutusta.  
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Oppimismielessä chatbotin rakentaminen ja testaaminen on loistava tapa lisätä omaa 

tietoa ja ymmärrystä nykyajan digitaalisista mahdollisuuksista käyttäjätuessa. Tätä oppi-

mista on helppo suositella kenelle tahansa yrityksessä, ja kuten todistimme siihen ei tar-

vita teknistä osaamista. 

 

Tämän chatbotin kehittäminen ja mittareiden seuraaminen jatkuu yrityksessä seuraavat 

2–3 kuukautta. Tämän niin kutsutun soveltuvuusselvityksen jälkeen tarkastellaan tulok-

sia, ja päätetään miltä Masan tulevaisuus osana yrityksen muutoshallinnan tukiorgani-

saatiota näyttää. 
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