Chatbotti psykoterapian
löytämisen avustajana
Matti Kilponen
Opinnäytetyö 2019
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Metropolia University of Aplied Sciences
Muotoilun tutkinto-ohjelma YAMK

Opinnäytetyö 2019

ii / iii

Chatbot as a Discovery Assistant for Psychotherapy

1

Abstract

1

Chatbotti psykoterapian löytämisen avustajana

2

Tiivistelmä

2

Johdanto
Keskeiset käsitteet ja terminologia

3
4

Psykoterapia

4

Laadullinen tutkimus

5

Käyttäjälähtöinen suunnittelu

6

Palvelumuotoilu

7

Alan toimijat ja toimintaympäristö

8

Psykoterapiajärjestöt

8

Kela

8

Psykoterateutit

8

Chatbotti

9

Chatbotit mielenterveyden hoidossa

9

Esimerkkejä chatboteista mielenterveysalalla

10

Ongelmat terapeutin löytämisessä

13

Terapiaan hakeutumisen vaiheet

14

1. Terapeutin etsiminen

15

2. Terapiasuuntauksen valitseminen

19

3. Yhteydenotto terapeuttiin

21

4. Terapeutin haastattelutapaaminen

24

Tutkimusmetodit

26

Teoreettinen viitekehys

26

Tutkimusmenetelmät

27

Laadullinen tutkimus

27

Prototyypillä testaaminen

27

Tutkimusmateriaali

28

Chatbotti

28

Kyselytutkimus

30

Tutkimuksen luottamuksellisuus

30

Opinnäytetyö 2019

Tulokset
Kyselyn vastaukset

iii / iii

32
32

Kysymys 1

32

Kysymys 2

33

Kysymys 3

34

Kysymys 4

34

Kyselyn tulosten analyysi
Suunnitteluratkaisut
Prototyypin suunnittelu

34
37
37

Versio 1

37

Versio 2

39

Pohdintaa ja jatkoideoita

46

Pohdintaa

46

Jatkoideoita

47

Terapiasuuntauksen valintabotti

47

Hybridibotti

47

Empaattinen botti

48

Saavutettava bottiavustaja

48

Lähteet

50

Artikkeleita ja lukemista

52

Liitteet

I

Chatbotin käyttäjäpolun vaiheet. Versio 1.

IV

Chatbotin käyttäjäpolun vaiheet. Versio 2.

XII

Opinnäytetyö 2019

Matti Kilponen

1 / 53

Chatbot as a Discovery Assistant for Psychotherapy
Abstract
Psychothreapy is considered an effective treatment for issues in mental health.
Finding a good psychotherapist is nevertheless a problem for some people as proven in
scientific literature. This thesis aims to document the customer journey of finding a psychotherapist and tries one solution to amend the process. I have designed and tested a chatbot for the purpose of reserving an appointment at psychotherapist. As using a chatbot in
treatment of mental health issues is new and emerging topic I have made research on current use of chatbots on the field. In addition I have created new ideas for use of chatbots
in treatment of mental health issues. For the purpose of this thesis I designed a chatbot
prototype and organised a test to try its feasibility. According the responses from test users
chatbot has some success in its task, but a significant number of testing and research
would be needed to make it a working product. Consistent with the research I made for
this thesis it can be said the chatbots might have many even better applications in treatment of mental health issues compared the concept I tested.
Keywords: chatbot, conversational agents, conversational interface, mental health,
psychotherapy, user-centered design, service design, prototype.
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Chatbotti psykoterapian löytämisen avustajana
Tiivistelmä
Psykoterapiaa pidetään toimivana hoitokeinona mielenterveyden ongelmiin. Sopivan psykoterapeutin löytäminen on kuitenkin tutkitusti joillekin ihmisille hankalaa. Tämä
opinnäytetyö yrittää kartoittaa tätä palvelupolkua ja kokeilee yhtä innovatiivista ratkaisua
yhteen kohtaan tässä palvelupolussa. Olen suunnitellut ja testannut chatbotin käyttämistä
psykoterapeutin ajanvarauksessa. Koska chatbotin käyttö on vielä uusi tai vasta tulossa
oleva asia mielenterveyden hoidossa, olen myös kartoittanut muita chatbotin käyttömahdollisuuksia mielenterveyden hoitamisessa sekä ideoinut uusia ratkaisuja.
Tämän opinnäytetyön tekemistä varten suunnittelin chatbotin prototyypin ja testasin sitä käyttäjillä. Testin jälkeen saadun palautteen mukaan chatbotilla voisi olla pieni
mahdollisuus toimia suunnittelemaani tehtävää varten, mutta se vaatisi vielä paljon työtä
ja tutkimusta ennen kuin se voisi oikeasti käytännössä.
Tätä opinnäytettä varten tekemäni taustatutkimuksen valossa voi sanoa että chatbotilla saattaa olla muita sovellutuksia mielenterveyden hoidossa, joihin se saattaisi soveltua
paremmin.
Asiasanat: chatbot, chatbotti, conversational agents, conversational interface, mielenterveys, psykoterapia, käyttäjälähtöinen suunnittelu, palvelumuotoilu, prototyyppi.

Chatbotti psykoterapian löytämisen avustajana

Opinnäytetyö 2019

Matti Kilponen

3 / 53

Johdanto
Opinnäytetyöni tavoitteena on yrittää käyttäjälähtöisen suunnittelun ja palvelumuotoilun keinoin löytää tapoja psykoterapeutin etsimiseen. Olen rajannut työn siten että
tutkin voisiko chatbotilla helpottaa psykoterapeutin ajanvarausta ja helpottaa psykoterapeutille pääsyä. Chatbotilla on tarkoitus nopeuttaa monesti hidasta psykoterapiatapaamisten varaamista. Lisäksi olen tutkinut muita tapoja käyttää chatbottia psykoterapian apuna.
Tutkimuksen tein suunnittelemalla ja valmistamalla chatbotin prototyypin jota testasin
testikäyttäjillä. Lisäksi tutkin nykyisiä mielenterveyden hoitoon suunniteltuja chatbottiratkaisuja ja niistä tehtyjä tutkimuksia. Olen käyttänyt myös omia kokemuksiani, asiantuntija-arvioitani erilaisista palveluista ja internetin keskustelufoorumeilta löydettyjä
kommentteja kokemustiedon hakemiseksi, muodostaakseni kuvan siitä miten psykoterapeutin löytäminen tällä hetkellä Suomessa toimii.
Pääasiassa tarkastelunäkökulma löytyy palvelumuotoilusta ja käyttäjälähtöisestä
suunnittelusta ja niiden käyttämistä käytännön menetelmistä, kuten esimerkiksi laadullinen tutkimus kyselyn avulla ja käytettävyystestaus interaktiivisella prototyypillä. Palvelumuotoilua ja käyttäjälähtöistä suunnittelua on käytetty laajan ymmärryksen saamiseksi
psykoterapian etsijän ongelmien ymmärtämiseksi, koska nämä ongelmat ovat mielestäni
monitahoiset; ne ovat sekä ongelmia palveluiden keskinäisessä vuorovaikutuksessa, ihmisten ja palveluiden välisessä vuorovaikutuksessa sekä ihmisten keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Kaikkiin näihin en ole voinut löytää ratkaisua, mutta jostakin pitää aloittaa.
On olemassa useita viitteitä että terapeutin ja asiakkaan suhde on tärkein terapiasuhteen onnistumisen tae. Asiasta on myös tutkimuksia jotka viittaisivat samaan suuntaan1. Tämän vuoksi on tärkeää että terapeutin ja asiakkaan on tavattava ennen terapiasuhteen alkamista, jotta keskinäisen kemian toimiminen varmistetaan. Usein suositellaan
kolmea haastattelutapaamista ennen sitoutumista terapiaan. Haastattelutapaaminen on
myös joidenkin psykoterapiasuuntausten suosittelema tapa varmistaa se että hyvä terapiasuhde on mahdollinen.
Oma motivaationi tämän aiheen käsittelyyn on omakohtaiset kokemukset terapeutin etsimisen hankaluudesta. Terapeuttilistat, joita pääasiassa tarjotaan eivät ole käyttäjäystävällinen tapa valita ihmistä jonka kanssa tulee viettämään tuntikausia aikaa henkilö1

http://www.potilaanlaakarilehti.fi/uutiset/tutkimus-psykoterapia-haitallista-huonossa-terapiasuhteessa/
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kohtaisten asioiden pohtimiseen. Jo pelkkä terapeutin kuva nimen yhteydessä voi antaa
enemmän tietoa valinnassa. Terapeuttien löytäminen ei kuitenkaan ole pelkästään palvelun ostajan valinnasta kiinni, vaan markkinoilla on ylikysyntää terapeuteista. Terapeuttien
mukaan terapia-aikojen kyselijöitä on jatkuvasti ja kysyjille joutuu usein vastaamaan kieltävästi. Tätä ongelmaa kuvaa seuraava keskustelupalstakirjoitus (vauva.fi 18.5.2015) 2.
Terapeuttia on todella vaikeaa löytää jopa Helsingissä! Kun löydät ensin jonkun sopivalta tuntuvan, niin sitten yhteydenottoon ei vastatakaan. Näin ehti psykiatri varoitella, ja sanoi, että kannattaa varautua meilaamaan esim. kymmenelle, niin joku sitten paremmalla todennäköisyydellä
vastaa. Meilasin muutamalla, ja he eivät vastanneet. Eli onko niin mahdotonta laittaa sinne nettisivuille tietoa, jos paikkoja ei ole sillä hetkellä auki? Tai meilata copy-paste -tekniikalla vakiovastausta? Käytää out of office -viestiä? Minusta tämä on hyvä osoitus siitä, että terapeutti on
väärä, jos edes vastausta ei tule. Kun muistaisinkin keitä nämä oli, niin laittaisin nimet "mustalle
listalle" tännekin. Mutta tästä on varmaankin jo vuosi.

Tämän tilanteen luulisi turhauttavan sekä terapian hakijoita että terapeutteja jotka
joutuvat torjumaan potentiaalisia asiakkaita. Molempien aikaa kuluu turhaan viestintään.
Olen kuvannut tätä terapeutin etsimisprosessia ja sen ongelmia tarkemmin kappaleessa
Terapiaan hakeutumisen vaiheet.
Muotoilu on monien asiantuntijoiden yhteistyötä, joten haluan kiittää niitä ihmisiä
jotka ovat auttaneet tämän opinnäytteen synnyttämisessä. Asiantuntija-apua psykoterapiaa
koskevissa kysymyksissä ovat antaneet psykologi ja psykoterapeutti Nina Kapiainen sekä
Helsingin yliopiston dosentti ja psykoterapeutti Jussi Kotkavirta. Vertaistukea ovat antaneet Juha Lakaniemi ja Suvi Hyökki. Kiitän myös opinnäytetyöni innostavaa ohjaajaa
Juha Ainoaa joka ohjasti työtä oikeaan suuntaan silloin kun sen tarve oli. Anne Harjulle
kiitos kaikesta muusta tuesta. Vaikka olen saanut apua hienolta tiimiltä, olen luultavastti
tehnyt myös tukun virheitä, niistä vastaan yksin minä.

Keskeiset käsitteet ja terminologia
Psykoterapia
Psykoterapia on hoitomuoto, jolla on tarkoitus parantaa ihmisen hyvinvointia ja
mielenterveyttä ja ratkaista tai poistaa ongelmallisia käyttäytymismalleja, uskomuksia,
2

https://www.vauva.fi/keskustelu/1464851/ketju/hyva_psykoterapeutti_helsingissa?page=2 (haettu 23.1.2019)
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pakkomielteitä, ajatuksia tai tunteita, ja kohentaa ihmissuhteita ja sosiaalisia taitoja. 3 Psykoterapian koulukuntia on lukuisia. Suomessa toimii noin kymmenkunta koulukuntaa,
jotka saattavat erota toisistaan väin vähän ja jotkut myös yhdistävät vaikutteita toisista
koulukunnista. Psykoterapian voi luokitella sen saajan mukaan, esimerkiksi yksilö-, pari-,
tai perheterapia; tai oireen mukaan, esimerkiksi kriisi-, ja traumaterapia. Psykoterapeutin
ammattinimike on suomessa suojattu ja sitä voi käyttää vain asianmukaisen koulutuksen
saanut ja Valviran laillistama henkilö.
Psykoterapian vaikutuksesta on kiistelty paljon. Jotkin tutkimukset (Shedler, 2010)
pitävät psykoterapian vaikuttavuutta hyvänä ja toiset (Driessen, Hollon, Bockting, Cuijpers, & Turner, 2015) toteavat että psykoterapian hyödyllisyyttä liioitellaan koska negatiivisia tuloksia saavat tutkimukset eivät ylitä julkaisukynnystä tieteellisissä julkaisuissa;
julkaistut suosiolliset tutkimukset vääristävät siis kuvaa psykoterapian hyödyllisyydestä.
Niin tai näin, vuonna 2012 American Psychological Association (APA) julkisti kannanoton, jossa se esitti mielipiteenään että psykoterapia hoitomuotona toimii (Campbell, Norcross, Vasquez, & Kaslow, 2013).

Laadullinen tutkimus
Laadullinen tutkimus on tieteellisen tutkimuksen tapa hankkia tietoa joka ei ole
numeraalista. Laadullisen tutkimuksen tavoitteena on syvällinen tutkittavana olevien ilmiöiden ymmärtäminen. Laadullinen tutkimus tarjoaa ymmärrystä vain tutkittavana olevasta ilmiöstä, ei yleistettävissä olevaa tietoa. Laadullisen tutkimuksen materiaalina voi
olla esimerkiksi erilaisia tekstimateriaaleja, jotka voivat olla tuotettu tutkimusta varten.
(Eskola, Juha, 1998)(s. 15), mutta ei välttämättä.
Tyypillinen piirre laadulliselle tutkimukselle on tutkittavien näkökulma, joka voi
tarkoittaa esimerkiksi sitä että tutkimuksessa pyritään pysymään mahdollisimman lähellä
tutkittaven elämää (Eskola, Juha, 1998)(s. 16). Kuitenkin niin että tutkija yrittää pysyä
mahdollisimman objektiivisena, siten ”että tutkija ei sekoita omia uskomuksiaan, asenteitaan, arvostuksiaan jne. tutkimuskohteeseen” (Eskola, Juha, 1998) (s. 17).
Laadullinen tutkimus mahdollistaa suhteellisen pienen määrän tutkittavia kohdetapauksia, ja niiden perusteellisen analyysin. Sen tieteellinen paino ei ole määrässä, vaan
laadussa. ”Tutkija pyrkii sijoittamaan tutkimuskohteen yhteiskunnallisiin yhteyksiinsä ja
Norcrossin määritelmä (Norcross, 1990, p. 218-220 ) lainattu lähteestä https://www.apa.org/about/policy/resolu tion-psychotherapy
3
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antamaan siitä historiallisesti yksityiskohtaisen ja tarkan kuvan (Eskola, Juha, 1998) (s.
18)”. Tutkija siis tarkentaa tiettyyn erilliseen ilmiöön ja yrittää ymmärtää sitä mahdollisimman syvällisesti.
Objektiivisuuteen liittyy myös se, että laadullisessa tutkimuksessa tutkijalla ei pitäisi olla ennakko-oletuksia tutkimuksen tuloksista. Työhypoteeseja lukuun ottamatta.
”Pikemminkin laadullisessa analyysissä tutkijan pitäisi yllättyä tai oppia tukimuksenssa
kuluessa (Eskola, Juha, 1998) (s. 20).”
Laadullinen tutkimus ja sen tuottamat aineistot voivat siis toimia uusien ideoiden
lähteinä, joka sopii erityisen hyvin kun laadullista tutkimusta käytetään tuotekehityksen
alkuvaiheessa uusien innovaatioiden kehittelyyn ja testaamiseen.

Käyttäjälähtöinen suunnittelu
Käyttäjälähtöisen suunnittelun lähtökohtana pidetään käyttäjien toiveita ja
tarpeita. 4 Käyttäjälähtöinen suunnittelu on kokoelma menetelmiä ja prosesseja joiden tarkoitus on suunnitella tuote tai palvelu, joka soveltuu käyttäjän tarpeisiin niin että käyttäjän ei tarvitse muuttaa käyttäytymistään, jotta tuote tai palvelu toimii optimaalisesti. Käyttäjälähtöisen suunnittelun ominaispiirre on että se perustuu analyysi – tekeminen – tulosten mittaus syklille, jota voidaan toistaa kunnes tuotteen laatu on riittävän korkea. Käyttäjälähtöisessä suunnittelussa on vahva käyttäjän suunnitteluprosessiin mukaan ottamisen
eetos. Käyttäjälähtöisen suunnittelun pääkriteereinä voidaan pitää että suunnittelu perustuu käyttäjän tarpeiden ja toimintaympäristön erittäin tarkkaan ymmärtämiseen. Se miten
tämä ymmärtäminen saavutetaan on eri suunnittelumetodeissa toteutettu eri tavalla. Osallistava suunnittelu5 esimerkiksi luottaa siihen että suunnittelua tehdään koko ajan käyttäjien kanssa, joilla on hiljaista tietoa omista työtehtävistään, jonka avulla työkaluista ja järjestelmistä voi suunnitella parempia (Spinuzzi, 2005) (s. 165). Contextual design6 taas
luottaa suunnittelun alkuvaiheessa etnografiseen tutkimukseen jossa käyttäjien toimintaa
tarkkaillaan ja näin kerätyn tiedon avulla heille tarkoitetuista tuotteista suunnitellaan heidän käyttöönsä parhaiten soveltuvia. Käyttäjälähtöisten suunnittelumetodeiden erot ovat
joskus hyvin pieniä, Netta Iivarin mukaan osallistava suunnittelu eroaa muusta käyttäjä-

4

https://fi.wikipedia.org/wiki/Käyttäjäkeskeinen_suunnittelu

5

https://en.wikipedia.org/wiki/Participatory_design

6

https://en.wikipedia.org/wiki/Contextual_design
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lähtöisestä suunnittelusta ainoastaan siten että käyttäjälähtöisessä suunnittelussa tutkimus
ja suunnittelu tehdään käyttäjien puolesta, osallistavassa suunnittelussa työ tehdään käyttäjien kanssa (Spinuzzi, 2005) (s. 165). Käyttäjän huomioon ottamisen lisäksi muina käyttäjälähtöisen suunnittelun periaatteina pidetään tulosten mitattavuutta ja suunnittelun iteroivuutta. 7
Käyttäjälähtöisen suunnittelun prosessin kuvaus on usein syklinen. Syklinen prosessi kuvataan usein joko kolmi- tai nelivaiheisella mallilla, esimerkiksi Opi - Tee - Testaa 8 tai Tutki – Konseptoi – Suunnittele – Testaa (katso myös (Earthy, Jones, & Bevan,
2012) kuva 17.1). 9 Prosessi kuvataan joskus myös ns. double diamond kaaviolla, joka sisältää vaiheet Löydä – Määrittele – Kehitä – Julkista (Discover – Define – Develop – Delivery).10

Palvelumuotoilu
Palvelumuotoilulle ei ole yhtä selkeätä määritelmää vaan se on enemmänkin lähestymistapa, joka yhdistää monia eri metodeja eri oppiaineista. (Stickdorn, Jakob; et al.,
2011) (s. 28) Se on ”…keskittynyt hyvin mietittyjen kokemusten luomiseen yhdistämällä
aineettomia ja aineellisia keinoja. Se tarjoaa lukemattomia etuja käyttäjäkokemukselle
kun sitä sovelletaan kaupan, rahaliikenteen, liikenteen ja terveydenhoidon aloille”11 (Ibid
s. 30).
Monet palvelumuotoilun tavoitteet ovat hyvin samantapaisia kuin käyttäjälähtöisen
suunnittelun: parantaa vanhoja olemassaolevia palveluita ja kehittää uusia innovatiivisia
palveluita. Suurin ero ehkä on se että käyttäjälähtöisen suunnittelun soveltamisalue on ollut sähköisien palveluiden suunnittelussa ja sen tieteellinen tausta on ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutuksen (HCI) tutkimuksessa. Palvelumuotoilu on ottanut vaikutteita sekä
käyttäjälähtöisestä suunnittelusta ja lisännyt siihen kaupallisen ajattelun tärkeyden ja ai-

7

https://www.w3.org/WAI/redesign/ucd#princ

Esimerkki kolmivaiheisesta mallista https://www.smashingmagazine.com/2018/06/ux-your-life-user-centeredprocess/
8

9

Esimerkki nelivaiheisesta mallista https://www.usability.gov/what-and-why/user-centered-design.html

Esimerkki double diamond mallista https://www.designcouncil.org.uk/news-opinion/design-process-what-doublediamond
10

11

Tekijän vapaa käännös
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neettomien käyttökokemusten merkityksen käyttökokemukselle. Kuvaava sana jota usein
käytetään palvelumuotoilun määritelmänä on ”holistinen” (esim. Ibid s. 44).

Alan toimijat ja toimintaympäristö
Psykoterapiajärjestöt
Suomessa on lukuisia erilaisia terapiajärjestöjä, jotka osittain myös vastaavat terapeuttien koulutuksesta (ns. koulutusyhteisö). Terapiajärjestö ylläpitää käyttämänsä terapiasuuntauksen tietoa ja kehittää sitä tekemällä tutkimusta. Terapiayhteisö voi olla myös
koulutusyhteisö, jos se kouluttaa terapeutteja ja määrittelee koulutusvaatimukset omalle
terapisuuntaukselleen. Suomessa ennen vuotta 2012 koulutusyhteisöt vastasivat psykoterapeuttien koulutuksesta järjestämällä terapeuttioppilaille kunkin suuntauksen toimintapriaatteita vastaavaa koulutusta. Suuntauksesta riippuen koulutus saattoi pitää sisällään
esimerkiksi luentoja, terapiakäyntejä ja työharjoittelun harjoittelupotilailla. Vuoden 2012
jälkeen laillistetuksi terapeutiksi voi valmistua ainoastaan Helsingin, Turun, Tampereen,
Oulun ja Jyväskylän yliopistosta, joiden kanssa yhteistyössä terapiajärjestöt nykyään tuottavat terapiakoulutusta.

Kela
Kela vastaa suomessa asuvien kansalaisten sosiaaliturvasta ja maksaa erilaisia
etuuksia tarvitseville. Kelan rooli psykoterapiassa on myöntää tukea kuntoutuspsykoterapiaan. Asiakkaalla on mahdollisuus joko maksaa psykoterapia itse tai saada Kelalta tukea
psykoterapian kustannuksiin. Edellytyksenä Kelan tuelle on että psykoterapiaa antava terapeutti on Kelan hyväksymä ja että tukea saavalla on hoitavan lääkärin, käytännössä
psykiatrin, lausunto tuen tarpeellisuudesta. Kela ylläpitää psykoterapeuttien rekisteriä joiden palveluista Kela voi maksaa tukea.

Psykoterateutit
Psykoterapeutti on suojattu ammattinimike psykoterapeuttista hoitoa antavalla terveysalan ihmiselle. Suomessa Valvira hyväksyy psykoterapeutit ja valvoo psykoterapeutChatbotti psykoterapian löytämisen avustajana

Opinnäytetyö 2019

Matti Kilponen

9 / 53

tien koulutusta. Nykyään ainoastaan yliopistoista voi valmistua laillistetuksi psykoterapeutiksi. Psykoterapeutin pohjakoulutuksena voi olla esimerkiksi psykologi, psykiatri,
erikoissairaanhoitaja tai sosiaalityöntekijä. Psykoterapeutit toimivat usein yksityisyrittäjinä tai jonkin terveydenhoitoalan organisaation palveluksessa.

Chatbotti
Chatbotti on tekoälyyn perustuva tietokoneohjelma joka voi keskustella ihmisen
kanssa, joko puheen tai tekstinsyötön avulla. Usein chatbotin tavoitteena on olla mahdollisimman paljon ihmisen kaltainen keskustelukumppani.12 Chatbotti voi toimia tiedon haun käyttöliittymänä esimerkiksi erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä. Chatbotit ovat
yleistyneet asiakaspalvelussa, koska on huomattu että niiden avulla voi korvata ihmisen
työntekijänä palvelutehtävissä, jotka vaativat aina valmiudessa oloa ja yksinkertaisen tiedon välittämistä.13
Chatbottityyppejä ovat ainakin seuraavat14
1. Menupohjainen chatbotti (menu/button-based chatbot)
2. Asiasanoja tunnistava chatbotti (keyword recognition-based chatbot)
3. Kontekstin tunnistava chatbotti (contextual chatbot)
Chatbottien toimintaympäristönä voivat olla alustat, joissa jo valmiiksi käytetään
chattekniikkaa viestimiseen, kuten Facebookin Messenger tai Whatsapp. Chatbotti voi
myös olla integroitu mille tahansa webbisivulle.

Chatbotit mielenterveyden hoidossa
On viitteitä siitä että chatbotit voisivat olla hyödyllisiä mielenterveyden hoidossa.
Esimerkiksi tutkimuksessa (Fitzpatrick, Darcy, & Vierhile, 2017) koehenkilöt, jotka käyttivät chatbottia ilmoittivat masennusoireidensa alentumisesta. Samoin (Ly, Ly, & Andersson, 2017)osoitti että käyttäjät, jotka olivat yhteydessä chatbotin kanssa kertoivat kohonneesta terveydentunnosta (well-being) ja vähentyneestä stressin tunteesta. Tutkimus (Mor12

https://en.wikipedia.org/wiki/Chatbot

https://chatbotsmagazine.com/top-5-benefits-with-using-chatbots-for-your-business-159a0cee7d8a (haettu
23.1.2019)
13

https://chatbotsmagazine.com/the-3-types-of-chatbots-how-to-determine-the-right-one-for-your-needsa4df8c69ec4c
14
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ris, Kouddous, Kshirsagar, & Schueller, 2018) osoitti kuitenkin että suurin este chatbotin
käytössä mielenterveyden ongelmien hoitamisessa on että käyttäjät odottavat chatbotilta
empatiaa, johon nykyiset keinoälyt eivät pysty. ”Our controlled study suggests that even
in ideal conditions, nonhuman agents may struggle to express empathy as well as
humans.” Tutkijat pitävätkin empatiaa tärkeimpänä terapiassa hyötyä tuottavana asiana.
Regarding agents in mental health applications specifically, strong empathic abilities could be
especially useful. Empathy is a commonly cited “nonspecific” factor in psychotherapy that has
been proposed to be a major driver of the benefits that clients derive from treatment (Elliott,
Bohart, Watson, & Greenberg, 2011). Empathy is a strong predictor of therapeutic alliance,
which has itself been found to predict outcomes in various trials of psychotherapy (Nienhuis et
al., 2018). In client-centered therapy, therapists might convey empathy through techniques
such as active listening, reflection, and adopting a nonjudgmental stance and warm tone. Conversational agents might be able to model similar behaviors, at least through speech. (Morris et
al., 2018)

Yksi haaste empatian puutteen lisäksi chatbottien käyttämisessä terapian apuna on
että käyttäjillä voi olla negatiivisesti biasoitunut kokemus, kun he tietävät että keskustelijana on botti. Yksi tutkimustulos edellä mainitussa tutkimuksessa (Morris et al., 2018)oli
että käyttäjät arvioivat vastaukset huonommalla arvosanalla kun heille kerrottiin niiden
tulevan botilta. Tämä silti vaikka tutkimuksessa botti uudelleenkäytti ihmisten kirjoittamia vastauksia (kts. tarkempi kuvaus tutkimusmetodista (Morris et al., 2018)). Tämä voi
vaikeuttaa luottamuksellisen terapiasuhteen muodostumista.

Esimerkkejä chatboteista mielenterveysalalla
Ystävyysbotti
Kehitysvaiheessa oleva chatbotti jonka tarkoituksena on auttaa yksinäisiä käsittelemään yksinäisyyttään. Tällä hetkellä käyttäjät voivat opettaa botin tekoälylle fraaseja.
Osoite: https://ystavyysbotti.herokuapp.com/
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Auntie
Kehitysvaiheessa oleva chatbotti, josta ei vielä ole saatavilla paljon tietoa. Verkkoartikkeli kertoo asiasta lyhyesti. 15
Osoite: https://auntie.fi
Woebot
Woebot on älypuhelinsovellus, joka soveltaa kognitiivista käyttäytymisterapiaa lisäämään käyttäjän tietoisuutta itsestään ja kohottamaan käyttäjän mielialaa (Kuva 1). Tämän saavuttamiseksi se käyttää erilaisia tehtäviä, harjoituksia ja videoita. Woebot on testattu tutkimuksessa (Fitzpatrick et al., 2017) ja sen todettiin testiryhmässä vähentäneen
masennusoireita verrokkiryhmään verrattuna, joka käytti itsehoitomateraalia.
Osoite: https://woebot.io

15

https://auntie.fi/auntie-apua-ennenkuin-kriisi-ehtii-pahentua-tekniikkatalous-24-8-2018-tyo-ja-ura/
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Kuva 1 Ruutukaappaus Woebot älypuhelinsovelluksesta.

Kokobot
Kokobot on tekoäly, joka toimii vertaisverkoston tukena arvioimassa minkälaista
apua käyttäjä voisi tarvita. Käytännössä se toimii siten, että käyttäjä kirjoittaa ongelmansa
botille, joka pyrkii lisäkysymyksillä arvioimaan käyttäjän tarvitseman tuen tarpeen ja laadun. Sen jälkeen botti välittää tukipyynnön vapaaehtoisten ihmisten vertaisverkostolle,
jotka jatkavat keskustelua käyttäjän kanssa. Kokobot toimii ainakin chatalustoissa kuten
Kik ja Facebook.
Osoite: https://www.kik.com/bots/koko/ 16

16

Lisätietoa esim. https://www.kik.com/blog/kokobot-helps-guide-kik-users-through-emotional-rough-spots/
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Ongelmat terapeutin löytämisessä
Pyrin osoittamaan että joidenkin tutkimusten mukaan terapian löytäminen on vaikeata ja ja että terapiasuhteen laatu on tärkeä osa terapian vaikuttavuutta. Siksi olisi tärkeätä että terapeutin löytäminen olisi mahdollisimman nopeata ja vaivatonta; sekä että jokainen potilas löytäisi itselleen mahdollisimman sopivan terapeutin.
Tutkimuksen mukaan (Anna-Maija Sulonen, PsL, psykoterapeutti. AtCare Oy, Helsinki, 2015), jossa psykoterapeuteilta kysyttiin kuinka monta heidän potilaistaan etsii terapeuttia yli 2kk, vastauksena oli yli puolet. Toisessa tutkimuksessa joka oli tehty kyselynä terapia-asiakkaille, 34% haki terapeuttia yli 2 kk, osa haki jopa yli vuoden (Anna-Maija Sulonen, PsL. AtCare Oy, Helsinki, 2015). Näiden tulosten perusteella voi siis sanoa
että psykoterapeutin löytäminen on haasteellista monille.
Psykoterapian on todettu toimivan paremmin kun asiakas kokee että hänellä on sopiva terapeutti. Tärkeätä on hoitosuhteen molemminpuolinen mielekkyys. Väitöksen
(Lehtovuori, 2018) mukaan psykoterapeutin ominaisuudet ovat tärkeitä terapian onnistumiselle. Myös potilaan persoonallisuudesta voi riippua minkälainen terapiasuuntaus on
juuri hänelle sopivin (Lindfors, 2014). On viitteitä siitä että jopa terapiasuuntauksella ei
ole niin väliä, vaan tärkein onnistumisen kriteeri on terapiasuhde (Goldsmith, Lewis,
Dunn, & Bentall, 2015). Näyttäisi siis siltä että vaikka terapeutin löytäminen on hankalaa,
sopivan terapeutin etsiminen kannattaa, koska seurauksena ovat paremmat hoitotulokset.
Terapiaa tarvitsevan ihmisen ja juuri oikean terapian kohtaanto-ongelma on tunnistettu esimerkiksi Helsingin yliopistollisen keskussairaalan kehittämishankkeessa, jossa
kehitetään laaturekisteriä, jolla voitaisiin arvioida terapiamuotojen toimivuutta ja yksittäisten terapeuttien toimintaa tietynlaisten oireiden hoidossa. 17
Edellä mainitusta tutkimuksesta (Anna-Maija Sulonen, 2015) kävi ilmi että terapiaan pääsyä saattaa joutua odottamaan todella kauan. Tutkimuksen tekijät pohtivat seuraavaa: ”Tässä tutkimuksessa alle kolmannes psykoterapeuttien asiakkaista oli terapiaan tullessaan alentuneesti työkykyinen tai poissa työelämästä; Tämä herättää ihmettelemään,
löytävätkö kipeimmin kuntoutusta tarvitsevat henkilöt psykoterapiaan lainkaan.”

https://www.mediuutiset.fi/uutiset/psykoterapian-laaturekisteri-tuo-terapeuttien-erot-esiin-enaa-itselle-sopivaaterapeuttia-ei-tarvitse-etsia-kissojen-ja-koirien-kanssa/e561a938-6ca8-39c6-aa01-de3b76c39eb8?fbclid=IwAR34Yyts2BM3psQsRrn0l5dTlyvfnknyg30VibuTBZQOSgxlZ50sBVQIiI
17
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Terapiaan hakeutumisen vaiheet

Kuva 2. Palvelupolku terapiaan hakeutumisen vaiheista.

Tässä kappaleessa pyrin kuvaamaan terapeutin etsimisen vaiheita, jotta lukija saisi
realistisen kuvan tästä monivaiheisesta prosessista. Olen poiminut näistä vaiheista tyypillisiä ongelmakohtia joihin puuttumalla tätä prosessia voisi tehdä käyttäjälle helpommaksi.
Olen käytännön syistä rajannut tässä esittelemäni katsauksen ainoastaan internetistä löytyviin resursseihin, koska se luultavasti on yleisin lähde josta ihmiset alkavat tietoa etsimään. Tämän katsauksen ei ole tarkoitus olla sormella osoitteleva kattava lista käytettävyysongelmista eri toimijoiden verkkosivuilla (pyydän anteeksi etukäteen, jos se siltä
kuulostaa); kaikki verkkoviestintää tekevät lähestyvät kuitenkin asiaa omista lähtökohdistaan ja käytettävissä olevien resurssien mukaan ja kaikki julkinen tieto on parempi kuin ei
mitään tietoa. Tässä alla on kuvattu ne vaiheet, jotka itsenäisesti terapeuttia etsivä joutuu
tekemään. Tähän listaan ei sisälly vaiheita, jotka potilas voi joutua käymään läpi esimerkiksi julkisessa terveydenhoidossa tai työterveydenhoidossa ennen kuin päätös terapiaanhakeutumisessa syntyy. Julkisessa terveydenhoidossa potilaalle voidaan osoittaa terapeutti, jolloin hänellä saattaa olla ihan erilainen kokemus terapiaan hakeutumisesta.
Omatoimisessa terapeutin etsimisessä on kaksi mahdollisuutta toimia. Jos potilas
haluaa Kelan tukemaan terapiaan, hänellä on oltava hoitosuhde psykiatrin kanssa vähintään 3 kuukauden ajan. Tämän jälkeen psykiatri voi suositella potilaalle Kelan terapiatukea. Jos potilas hakeutuu terapiaan itsemaksavana asiakkaana, silloin psykiatrin lausuntoa
ei tarvita.
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1. Terapeutin etsiminen

Kuva 2. Palvelupolku. Terapeutin etsiminen.

Terapiajärjestöt ylläpitävät omia verkkosivustoja joissa on listattu heidän terapeuttiensa yhteystietoja. Terapiaan hakeutuva voi etsiä terapeuttia näiltä sivustoilta ja ottaa
heihin yhteyttä. Joskus terapiayhteisöjen sivuilla on myös ilmoitettu kenellä terapeutilla
on sillä hetkellä vapaita vastaanottoaikoja. Vapaiden aikojen ilmoittaminen on terapiaa
hakevalle ilmeisen hyödyllinen toiminto, koska silloin voi nähdä suoraan vapaat terapeutit
joihin kannattaa ottaa yhteyttä, mutta tällainen ilmoitus ei tietenkään takuuvarmasti ole
aina ajan tasalla (kuva 3). Allaolevassa kuvassa esitetyssä esimerkissä ei myöskään näy
tarkkaa vapaana olevaa aikaa, jonka takia on tarpeen ottaa yhteys terapeuttiin ja neuvotella sopiva tapaamisaika.
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Kuva 3. Terapeuttilista, Suomen psykoanalyyttinen yhdistys. Terapeutin vapaat ajat ilmoitettu terapeutin
tietojen yhteydessä.

Yksi esimerkki terapia-aikojen tuomisesta julkiseksi löytyy minduu.fi sivustolta,
jossa terapeutin tiedoista löytyy tarkka aika, jolloin hänellä on vapaata (kuva 4). Kaikki
terapeutit eivät tätä ominaisuutta kuitenkaan käytä, joten on mahdollista että tämänkin
palvelun kautta on tarpeellista ottaa terapeuttiin suora yhteys vapaan ajan varmistamiseen.
Haku terapeutteihin koko suomen alueelta, joilla on nettivarauksessa vapaita aikoja tuottaa ainoastaan 20 osumaa, yhteensä terapeutteja löytyy ilman rajaamista tehdyllä haulla
koko Suomesta 210 (Haettu 23.1.2019).
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Kuva 4. Terapeuttilista, minduu.fi. Terapeutin seuraava vapaa aika näytetään terapeutin tiedoissa.

Monet terapeutit ylläpitävät omia verkkosivustojaan joiden kautta yhteydenotto on
mahdollista. Usein näille sivuille voi löytää joko Kelan tai terapiajärjestöjen sivujen kautta.
Kela ylläpitää omaa listaansa Kelan hyväksymistä terapeuteista, joiden palveluista
voi saada Kelan tukea (kuva 5). Voi olettaa että jos asiakas aikoo hakea Kelan korvausta
hän käyttää tätä sivustoa terapeutin Kela-korvattavuuden tarkistamiseen. Tämä lista on
usein se jonka psykiatrit tarjoavat Kelan tukea hakeville potilaille. Kelan lista on karu ja
sisältää ainoastaan perustiedot terapeuteista, joskus linkin terpeutin verkkosivuille. Koska
Kelan lista on kattavin olemassaoleva tällainen resurssi (se ei sisällä sellaisia terapeutteja
joiden palveluista ei voi saada Kelan korvausta), mieleen tulee miksei sitä käytetä paremmin potentiaalisten asiakkaiden palvelemiseen, esimerkiksi ilmoittamalla onko terapeutilla aikaa ottaa potilaita.
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2. Terapiasuuntauksen valitseminen

Kuva 6. Palvelupolku. Terapiasuuntauksen valitseminen.

Psykoterapisuuntauksia on lukuisia. Niiden kesken valitseminen on hankalaa. Eri
terapiakoulukuntien ylläpitämillä verkkosivuilla annetaan tietoa vain kunkin suuntauksen
omista ominaisuuksista ja soveltuvuudesta eri oireiden hoitamiseen. Yhdestä paikasta löytyvä kattavia oppaita eri psykoterapioihin on harvasssa, niitä löytyy esimerkiksi minduu.fi
verkkosivuilta 18 ja Mielenterveystalon verkkosivuilta19.
Terapiajärjestöjen verkkosivuilla on yhteisenä piirteenä että ne kuvailevat kyseisen
terapiasuuntauksen toimintatavan ja sen lisäksi sisältävät listan järjestöön kuuluvista terapeuteista. Terapiajärjestöjen verkkosivujen toisena funktiona on myös toimia terapiayhteisön sisäisenä tiedotusvälineenä ja joskus potilaille tarkoitettuun tietoon lomittuu ammattilaisille suunnattua tietoa, kuten esimerkiksi tapahtuu Suomen psykoanalyyttisen yhdistyksen verkkosivuilla20, tämä voi potentiaalisesti tehdä hankalammaksi potilaalle tarkoitetun
oleellisen tiedon löytämisen. Kuvassa 4 on esitetty Suomen psykoanalyyttisen yhdistyksen verkkosivujen päävalikko, joka sisältää 19 vaihtoehtoa. Näistä kolme ensimmäistä on
onneksi suunnattu potentiaaliselle terapian etsijälle (Mitä psykoanalyysi on, Hakeutuminen psykoanalyysiin, Psykoanalyytikkojen yhteystiedot ja vapaat ajat) ja yhteisön sisäiset
linkit on sijoitettu listan loppupäähän.

18

https://minduu.fi/fi/psykoterapian-abc/psykoterapiasuuntaukset/

19

https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/Tietopankki/Hoitomuotoja/Pages/Psykoterapia.aspx

20

http://psykoanalyysi.com/wp/
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Kuva 7. Psykoanalyyttisen yhdistyksen verkkosivujen päävalikko.

On vaikeata sanoa korostetaanko terapiasuuntauksen valintaa liikaa vai liian vähän.
Terapeuttia etsivä asiakas ei kuitenkaan välttämättä ole tietoinen että joskus terapiasuuntauksen vaikutusta pidetään vähäisenä, 21 vaan voi pitää asiaa tärkeänä. Monet terapeutit
ovat omaksuneet integratiivisen työskentelyotteen, jolloin eri terapisuuntuksista otetaan
soveltuvia menetelmiä tarpeen mukaan. Tällaisissa tapauksissa terapeutin persoonallinen
ote ja työskentelysuhde asiakkaan kanssa ratkaisee enemmän kuin terapiasuuntaus.
Jos asiakkaalla on jo kokemusta psykoterapista, hänellä voi olla hankalaa tietää
johtuuko terapian jumitus terapiasuuntauksesta vai terapeutista, jos kokemusta on ainoastaan yhdestä terapeutista ja terapiasuuntauksesta. Alla kuvaava esimerkki vauva.fi keskustelupalstalta22.
Olen käynyt vajaa kaksi vuotta terapiassa. Kelan myöntämää tuettua terapiaa olisi siis noin vuosi
vielä jäljellä. Olen vain jotenkin täysin tympääntynyt terapiaan. Suuntaus on kognitiivinen käyttäytymisterapia. Terapeutti vaan juttelee, että ole armollinen itsellesi, teettää välillä hengitysharjoituksia ja analysoi, kuinka olen murehtija ja vatvoja, jonka mieli estää toiminnan ja muutoksen.
Motivaationi on jotenkin hävinnyt terapian aikana ja mua on alkanut ärsyttää siellä käyminen.
Näitä samoja juttuja tosiaan ollaan juteltu nyt kaksi vuotta. En edelleenkään ole saanut apua
tähän jumitukseen ja toimintakyvyttömyyteen. Tiedän kyllä, mitä pitäisi tehdä, mutten sitä miten
saan sen tehtyä.
Onko tämä jumitus tyypillistä terapiassa? Meneekö se ohi? Miten?
Onko terapia aina tällaista samojen asioiden toistamista tapaamisesta toiseen? Sopisiko jokin
toinen suuntaus minulle paremmin?

21

http://www.terapiapsykologi.fi/psykoterapian-suuntaus/ (haettu 16.2.2019)

https://www.vauva.fi/keskustelu/2822366/mika-terapiasuuntaus-olisi-hyva-jos-arsyttaa-lassyttaminen (haettu
21.1.2019)
22
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Kelan sivuilta puuttuvat kokonaan kuvaavat tiedot eri psykoterapiasuuntausten
toimintatavoista.

3. Yhteydenotto terapeuttiin

Kuva 8. Palvelupolku. Yhteydenotto terapeuttiin.

Sen jälkeen kun asiakas on löytänyt sopivan tuntuisen terapeutin esimerkiksi monien käyttöön tarkoitettujen verkkosivujen kautta, hän ottaa heihin yhteyttä sopiakseen
haastattelutapaamisen. Yleisimmät käytetyt yhteydenottotavat ovat puhelin ja sähköposti.
Joillakin terapeuteilla on verkkosivuilla yhteydenottolomake, jolla voi lähettää terapeutille viestin. Terapeuttiluetteloissa terapeutti saattaa kertoa preferoivansa joko puhelinta tai
sähköpostia. Koska usein terapeutit ovat varattuja päivisin, he saattavat käyttää soittoaikaa, tai vastata puheluihin soittamalla takaisin. Jos terapeutilla on tilaa uudelle asiakkaalle, sovitaan haastattelutapaaminen. Koska joskus terapiaprosessit ovat pitkäaikaisia saattaa uuden terapian aloittaminen siirtyä kuukausienkin päähän, silloin kun terapeutti tietää
että hänelle on avautumassa uusi paikka terapia-asiakkalle.
Verkkopalvelut minduu.fi ja Vastaamo.fi ovat suomessa poikkeuksellisia siten että
terapeutille voi suoraan varata ajan verkkosivujen kautta. Vastaamon kaikkien terapeuttien
koko vastaanottokalenteri on nähtävissä (kuva 9). Minduun terapeuteista osalla on mahdollisuus varata aika verkkosivujen kautta (kuva 10).
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Kuva 9. Vastaamon ajanvaraus, näyttökaappaus. (Haettu 23.1.2019)
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Kuva 10. Minduun ajanvaraus, näyttökaappaus. (Haettu 23.1.2019)
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4. Terapeutin haastattelutapaaminen

Kuva 11. Palvelupolku. Terapeutin haastattelutapaaminen.

Haastattelutapaamiset järjestetään sen takia että molemmilla osapuolilla, asiakkaalla ja terapeutilla olisi mahdollisuus tutkia olisiko terapiasuhde mahdollinen. Useimpien
suositusten mukaan noin 1-3 tutustumiskäyntiä on sopiva määrä. Mielenterveystalo 23 ja
Therapeia-säätiö 24 suosittelee yhtä tai useampaa käyntiä. Minduu suosittelee useampaa
käyntiä kertomatta tarkempaa lukumäärää 25.
Haastattelutapaamisille ei ole mahdollista saada Kelan tukea, vaikka sellainen olisi
myönnetty asiakkaalle (Kela hyväksyy tukihakemuksen jättökuukauden aikana käydyt
terapiakäynnit tuettaviksi). Terapeutin haastattelu voi olla merkittävä taloudellinen kulu
terapeuttia etsivälle, jos sopivaa ei löydy muutaman käynnin jälkeen. Alla esimerkki
kuinka monta haastattelukäyntiä asiakas voi joutua käymään (demi.fi nimimerkki tranquility5) 26.
Kävin ensin kunnallisessa terapiassa jonkun aikaa, mutta sitten aloin etsiä yksityistä terapeuttia.
(Kokemusta yksityisestä myös aijemmin, asuessani lastensuojelulaitoksessa, mutta koska muutin
toiselle paikkakunnalle en jatkanut siellä enää.)
Sain tuolta kunnalliselta muutamia nimiä ja numeroita joihin soitella. Kuitenkin aika monista paikat oli jo kerenny mennä, mutta he antoivat sitten taas vinkkiä/numeroita muista terapeuteista.
Lopulta nykyinen terapeuttini tais löytyä jostain netistä löytyvistä psykoterapeuttiluetteloista/
listoista joissa on siis terapeuttejen yhteystietoja. Kävin tapaamassa häntä yhden kerran ja koska
meillä synkkas heti niin hyvin, en kokenu tarpeelliseks tavata enää ketään muuta :) Hän kyllä sahttps://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/oppaat/psykoterapiaan_hakeutujan_opas/Pages/mi ten_valitsen_psykoterapeutin.aspx (haettu 21.1.2019)
23

24

https://www.therapeia-saatio.fi/psykoterapianeuvonta_ja_psykoter/usein_kysytyt_kysymykset/ (haettu 21.1.2019)

25

https://minduu.fi/fi/psykoterapian-abc/sopivan-psykoterapeutin-ja-psykoterapian-valitseminen/ (haettu 21.1.2019)

https://www.demi.fi/keskustelu/keho-psykoterapiassa-kayvat-miten-loysitte-itsellenne-sopivan-terapeutin (haettu
23.1.2019)
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noi sillon että kannattaa tavata muitakin tai ainakin miettiä hetki että on varmasti sopiva. Samana
iltana kuitenki laitoin viestin että "valitsen hänet" :D
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Tutkimusmetodit
Teoreettinen viitekehys

Kuva 12. Teoreettinen viitekehys, kaavio.

Tutkimukseni teoreettinen viitekehys on käyttäjälähtöinen suunnittelu ja palvelumuotoilu. Olen käyttänyt niiden menetelmiin kuuluvaa laadullista tutkimusta ja interaktiivisella prototyypillä tehtävää testausta tutkimuksen tekemiseen. Näiden kahden viitekehyksen avulla olen tutkinut psykoterapiaan hakeutumisen prosessia ja sen ongelmakohtia
ja kehittänyt parannusehdotuksia.
Käyttäjälähtöisen suunnittelun 27 avulla on mahdollista ottaa huomioon käyttäjän
odotukset siten että suunniteltava tuote vastaa paremmin hänen tarpeitaan. Käyttäjälähtöisen suunnittelun perusperiaatteita on että jos tuote on hankala käyttää se luultavasti ai-

27

https://en.wikipedia.org/wiki/User-centered_design

Chatbotti psykoterapian löytämisen avustajana

Opinnäytetyö 2019

Matti Kilponen

27 / 53

heuttaa turhautumista käyttäjässä ja voi lopulta johtaa tuotteen käytön lopettamisen, jolloin tuotteen suunnitteluun käytetyt resurssit menevät hukkaan.
Palvelumuotoilun ideana on että palveluita, aivan kuten tuotteita ja käyttäliittymiä
voi muotoilla (Stickdorn, Jakob; et al., 2011). Palvelumuotoilun taustalla on käyttöliittymäsuunnittelu ja sen metodologiat mutta laajennettuna koskemaan aineettomia palveluita
ja käyttökokemusta (Mager, 2009).

Tutkimusmenetelmät
Laadullinen tutkimus
Olen valinnut tämän tutkimuksen yhdeksi menetelmäksi laadullisen tutkimuksen,
koska sen avulla on mahdollista tutkia kohteena olevaa ilmiötä erittäin kokonaisvaltaisesti. Laadullisella tutkimuksella on mahdollista perehtyä ihmisten subjektiiviseen kokemusmaailmaan kerätyn aineiston perusteella, siihen miten hän kokee erilaiset ilmiöt ympärillään ja tämän tutkimuksen kontekstissa rajatun tutkimuskohteen eli terapiaan hakeutumisen prosessin. Koska kaikilla tutkimukseen osallistuneilla on kokemuksia samasta
tosielämän ilmiöstä, terapiapalveluihin hakeutumisesta, voin esittää keräämälleni aineistolle kysymyksiä ja tehdä yleistettävissä olevia päätelmiä (Alasuutari, P, 2011). Tämän
tutkimuksen aineiston olen kerännyt kyselytutkimuksella joka annettiin suunnittelemani ja
valmistamani chatbotin testikäyttäjille.
Tutkijan ennakko-olettamuksena tässä tutkimuksessa on ollut että psykoterapian
löytäminen on hankalaa ja siihen olisi syytä löytää joitakin helpottavia innovaatioita.

Prototyypillä testaaminen
Valitsin prototyypillä testaamisen testimetodiksi, koska prototyypillä uudet palvelukonseptit on helppo tuoda konkreettisempaan muotoon ja testikäyttäjien on helpompi
arvioida realistisen simulaation avulla uuden konseptin hyödyt ja houkuttelevuus itselleen. Pelkän idean kuvaileminen suullisesti testihenkilölle voisi tuottaa hyvää palautetta,
mutta koskaan ei voisi olla varma onko idea ymmärretty samalla tavalla kuin suunnittelija
on sen tarkoittanut. Prototyypin rakentaminen on myös hyvä työmetodi koska suunnittelija voi nopeasti kokeilla omia suunnitteluideoitaan käytännössä, ennen kuin ne toteutetaan
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oikeasti. Prototyypillä testaaminen on myös kustannustehokas menetelmä, koska jo varhaisessa vaiheessa voidaan realistisella simulaatiolla tuotteen virheet huomata ennen kuin
on käytetty runsaasti resursseja lopullisen tuotteen valmistamiseen.

Tutkimusmateriaali
Chatbotti
Päädyin testaamaan voisiko chatbotilla helpottaa terapiapalveluiden saavuttamista/
löytämistä. Tätä tarkoitusta varten laadin chatbotin prototyypin, jolla testasin miten mahdolliset asiakkaat suhtautuisivat botin kanssa asioimiseen. Tarkoituksena ei ollut tehdä
täydellisesti toimivaa chatbottia, vaan riittävän realistisesti toimiva simulaatio/prototyyppi, jolla käyttäjien kanssa voisi testata konseptin toimivuutta ja saada palautetta olisiko
botti ylipäänsä hyvä ratkaisu tähän tiettyyn vaiheeseen terapeutin löytämisessä. Olin varautunut myös siihen että testikäyttäjät tyrmäisivät konseptin täysin. Oli mahdollista että
prototyyppiä pidettäisiin liian monimutkaisena työkaluna yksinkertaisen tehtävän ratkaisemiseen. Kalenterisovelluksen käyttäminen tapaamisaikojen varauksessa on yleinen konsepti, esimerkiksi Minduu (minduu.fi) käyttää sitä. Vaikka tyrmäys testikäyttäjiltä olisikin
tullut, tutkimuksen lopputulos olisi ollut myös arvokas: chatbotti ei sovellu tähän tarkoitukseen. Minulla oli mielessäni myös seuraavanlainen ajatus. Jos chatbotti hyväksyttäisiin
terapiapalveluiden välittämisessä tähän yhteen rooliin se luultavasti voisi soveltua myös
muuhunkin. Chatbotin houkuttelevuudesta on viitteitä siinä että terveydenhoidon alan
chatbotteja on kehitteillä, esimerkiksi mielenterveyden ongelmien ratkaisukeskeisessä
hoitamisessa (katso kappale Esimerkkejä chatboteista mielenterveysalalla). 28 Husin laaturekisteriprojekti psykoterapeuttien valinnassa on avaamassa mahdollisuuksia siihen että
terapeuttien valinnan voisi tehdä älykkäämmäksi, siten että tekoäly voisi ehdottaa potilaalle sopivampia terapeutteja. 29 Näin potilas voisi lyhentää hoitoon pääsyaikaa ja turhilta
käynneiltä epäsopivilla terapeuteilla vältyttäisiin.
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Tehdessäni taustatutkimusta ja tutustuessani terapiakenttään arvioin että periaatteessa olisi useita mahdollisuuksia joilla chatbotti voisi olla mukana terapiapalveluiden
etsimisessä. Seuraavassa on lueteltu ideoimiani mahdollisia palvelukonsepteja joissa
chatbotti voisi toimia.
Chatbotti-idea – Terapeutin valitseminen
Chatbotti voisi suositella asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaisia terapeutteja
tietystä terapeuttiryhmästä (esimerkiksi koulutusyhteisö, kaupallisen terapiayrityksen terapeuttiammattilaiset tai esimerkiksi sairaanhoitopiirien terapeuttiverkosto). Tällä konseptilla olisi paljon tarvetta, koska tutkimusten mukaan juuri tämä on ihmisille hankalin, aikaa ja rahaa vievin osa terapeutin etsimisestä. Usein terapeutin valinta on arpapeliä ja hakijat joutuvat käymään usealla terapeutilla ennen kuin löytävät sopivan. Tällaisen botin
voisi toteuttaa monellakin eri tavalla. Joko menupohjaisella- , asiasanoja tunnistavalla-,
tai kontekstin tunnistavalla chatbotilla. Arvioin että tämäntyyppisen botin teko käyttäen
kahta jälkimmäistä bottityyppiä olisi kuitenkin päättötyöni aikaraamien ja osaamiseni ulkopuolella. Työ olisi vaatinut kokonaisen työryhmän ja käyttöön tekoälyn, jolla työn olisi
voinut toteuttaa. Menupohjainen botti taas olisi vaatinut laajan asiasanalistan terapeuttien
ominaisuuksista menupohjaiseen valikkorakenteeseen ja olisi ollut toisella tavalla työlästä.
Chatbotti-idea – Terapiasuuntauksen valinta
Chatbotti voisi auttaa valitsemaan sopivaa terapiasuuntausta eri terapiamuotojen
viidakossa. Tämänkin konseptin olisi voinut toteuttaa millä tahansa kolmella eri bottityypillä. Jotta prototyyppi olisi ollut uskottava olisi työ vaatinut paljon asiantuntemusta ja
laajan tiedonhankinnan eri terapiasuuntauksista, joten hylkäsin tämän ajatuksen liian suuritöisenä ajatuksena.
Chatbotti-idea – Terapia-ajan varaaminen
Chatbotti voisi toimia terapeutin tai terapiayhteisön vastaanottokalenterin hoitajana. Terapeuttien etsimisessä yksi pulmallinen kohta on juuri tutustumistapaamisten varaaminen ja ajanvarausten hoitaminen. Jos tätä tehtävää varten olisi olemassa käytettä-

Chatbotti psykoterapian löytämisen avustajana

Opinnäytetyö 2019

Matti Kilponen

30 / 53

vyydeltään hyvä ratkaisu, niin ainakin yksi este olisi poistettu terapeutin löytämisessä.
Tämä konsepti tuntui sopivalta aikatauluni ja osaamiseni kannalta.

Kyselytutkimus
Halusin kerätä palautetta testikäyttäjiltä prototyypistä ja siihen parhaiten mielestäni
soveltui kyselytutkimus. Kyselytutkimuksella oli tarkoitus kartoittaa testikäyttäjien suhtautumista chatbottiin. Testikäyttäjille annettiin mahdollisuus käyttää vapaasti prototyyppiä ja heiltä kysyttiin käyttökokemuksesta palautetta. Kysymykset olivat avoimia ja ne
lähetettiin testikäyttäjille sähköpostilla tai Whatsapilla.
Kyselytutkimus oli helpointa toimittaa testikäyttäjille sähköisesti, koska testikäyttäjät asuivat maantieteellisesti laajalla alueella ja paikan päälle matkustaminen olisi ollut
hankalaa. Samalla käyttäjillä oli mahdollisuus käyttää prototyyppiä heidän aikatauluunsa
sopivana aikana.
Testikäyttäjät löydettiin henkilökohtaisten verkostojen avulla. Osa testikäyttäjistä
tarjoutui vapaaehtoiseksi, kun kerroin tutkimuksesta, osalta kysyin halukuutta osallistua
suoraan. Testattavan prototyypin osoite lähetettiin neljälle testikäyttäjälle ja samalla heille
lähetettiin kyselytutkimuksen kysymykset joihin pyydettiin vastaamaan käytön jälkeen.
Kaikki testikäyttäjät vastasivat kysymyksiin. Yhdelle testikäyttäjälle, joka oli pilottikäyttäjä, kysymykset esitettiin haastattelutilanteessa samalla kun chatbotin prototyyppiä esiteltiin. Pilottikäyttäjän jälkeen kysymyksiä tarkennettiin ja prototyyppiä muokattiin.
Kysymykset jotka testikäyttäjille esitettiin olivat seuraavat:
1. Jos olisit etsimässä terapeuttia, olisiko sinulle hyötyä chattibotista jolla voisit
varata aikoja psykoterapeutille?
2. Onko tässä versiossa jotakin mitä pitäisi parantaa/jotain mitä pitäisi lisätä?
3. Jos olet joskus etsinyt terapeuttia, mikä sinusta on/oli vaikeinta psykoterapeutin
etsimisessä?
4. Tuleeko mieleen jotain muita tapauksia joissa chattibottia voisi käyttää, nimenomaan psykoterapiapalveluiden yhteydessä? Esim. lisää tietoa eri terapiamuodoista.

Tutkimuksen luottamuksellisuus
Tutkimukseen osallistuneille henkilöille kerrottiin että heidän henkilötietonsa eivät
tulisi muiden kuin tutkijan tietoon. Anonymiteetti turvattiin vielä lisäksi siten että kyselyChatbotti psykoterapian löytämisen avustajana
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vastauksista poistettiin vastaajan nimi ja korvattiin se numerolla. Nämä numerot tallennettiin tutkijan tietokoneelle erilliseen tekstitiedostoon, jossa käyttäjän etunimi ja numero on
yhdistetty. Vastaukset taas tallennettiin eri tiedostoon, jossa näkyi vain vastaajan numero.
Vastauksia ei siis pysty yhdistämään henkilöön, ellei pääse käsiksi molempiin tiedostoihin.
Prototyyppi ei tallenna mitään muuta käyttäjän testivierailusta kuin sen että käyttäjä on vieraillut ja suorittanut käyttäjäpolun loppuun. Prototyypin laskuri näyttää käyntikertojen määrän. Käyttäjien IP-numeroita tai muita tunnistetietoja ei ole mahdollista saada tietoon tutkijan tai maallikon käytettävissä olevilla teknisillä keinoilla.
Prototyypin url on julkinen, mutta siihen ei voi päätyä vahingossa kuin erittäin
epätodennäköisessä tapauksessa. Prototyypin julkisen käyttöliittymän kautta ei myöskään
voi päätellä edellisten kävijöiden identiteettiä, paitsi ehkä sellaisilla teknisillä keinoilla
jotka eivät ole maallikoiden käytettävissä.
Nykyään on yhä yleisempää että psykoterapiakokemuksista kerrotaan julkisesti.
Vaikka näin onkin, saattaa joillekin ihmisille olla ikävää, jos tällainen asia tulee julkisuuteen. Huolimatta siitä että kyselyvastaukset anonymisoitiin, yksi kysymys muotoiltiin siten että testikäyttäjä voisi pitää terapiakokemuksensa yksityistietonaan. Tämä kysymys
kuului: ”Jos olet joskus etsinyt terapeuttia, mikä sinusta on/oli vaikeinta psykoterapeutin
etsimisessä?” Tätä voi pitää liioitteluna mutta halusin että mahdollisimman monella testihenkilöllä olisi miellyttävä kokemus eikä kysely vaikuttaisi liian urkkivalta. Vastauksen
tällä muotoilulla halusin myös pitää auki sen mahdollisuuden että voisin tehdä saman kyselyn myös sellaisille ihmisille, joilla ei ollut kokemusta terapeutin etsimisestä.
Suorien lainausten käyttöön tutkimuksessa kysyttiin lupa kultakin testikäyttäjältä
erikseen.
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Tulokset
Kyselyn vastaukset
Kysymys 1
Jos olisit etsimässä terapeuttia, olisiko sinulle hyötyä chattibotista jolla voisit varata aikoja psykoterapeutille?
Vastauksista voi päätellä että testihenkilöt suhtautuvat yllättävän positiiviseti bottiin ajanvarauksen avustajana. Käyttäjä 4 sanoo että pitää bottia tarpeettomana, mutta sanoo samalla että ”sen luoma illuusio näennäisestä inhimillisyydestä viehättää.” Inhimillisyydestä mainitsi myös Käyttäjä 3 jolle botti tuntui ”avuliaalta, ikään kuin sillä olisi persoona.” Käyttäjä 3 kommentoi myös että botti käytti neutraalin ystävällistä kieltä.
Käyttäjä 1 arvelee että botti soveltuisi parhaiten hätätapauksiin, kun pitäisi kiireesti
löytää joku terapeutti. Oletettavasti esimerkiksi kriisiterapiaan. Myös Käyttäjä 2 esitti kysymyksen että onko chatbotti suunniteltu nimenomaan kiireellisen avun löytämiseksi?
Käyttäjä 2 arvelee että chatbotin hyöty riippuisi kontekstista, jossa chatbotti on.
Hän arveli että se chatbotti voisi olla esimerkiksi osana terapiapalvelujen verkkosivuja.
Edelleen Käyttäjä 2 halusi että ajanvaraustieto olisi myös saatavilla muulla tavalla kuin
chatbotin kautta.
Käyttäjä 3 piti chatbottia hyödyllisenä koska se löytäisi vapaat ajat helposti ilman
että hän joutuisi kahlaamaan tapaamisaikoja eri toimijoiden verkkosivuilta ja ilman sähköpostipallottelua yksittäisten terapeuttien kanssa. Tässä vaiheessa testikäyttäjille ei oltu
vielä kerrottu että chatbotin ajatus oli olla yhden terapeuttiyhtymän ajanvaraus. Tätä konseptia kehitettiin vasta ensimmäisen testikierroksen jälkeen, koska se jäi joillekin käyttäjille epäselväksi. Joka tapauksessa Käyttäjä 3:n ajatus on kiinnostava ja tukee tämän tutkimuksen tekijän ennakko-oletusta että terapeutin löytäminen on hankalaa.
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Kysymys 2
Onko tässä versiossa jotakin mitä pitäisi parantaa/jotain mitä pitäisi lisätä?
Osa kritiikistä joka tuli esille kysymys 2:n kohdalla liittyy chatbotin käyttöliittymään ja toinen osa yleensä chatbotin konseptista yleensä. Käsittelen ensinmainitut ensin.
Käyttäjä 2 kritisoi sitä että botti ei mahdollista varatun ajan perumista; eikä käyttäjällä ole mahdollista palata takaisin käyttäjäpolussa (Myös Käyttäjä 3 mainitsi puutteen
ettei varattua aikaa voi perua.). Tämä on yksi bottien ominaisuuteen liittyvä puute ja ensimmäinen ongelma ajan perumisesta korjattiin botin toiseen versioon (chatbotin alkuun
tehtiin vaihtoehto Haluatko muuttaa ajan?). Käyttäjäpolussa takaisin palaaminen on hankala ongelma ratkaistavaksi, mutta yksi mahdollinen korjaustapa on se että käyttäjäpolun
lopussa käyttäjälle annetaan mahdollisuus katsoa tehdyt valinnat ja palata korjaamaan ne.
Käyttäjä 2 huomautti myös käyttöliittymäongelmista jotka liittyvät chatbotin kehitysalustaan. En käy tässä läpi näitä detaljeja, koska haluan keskittyä konseptin hyväksyttävyyteen. Kaikki näistä ongelmista tulisi ottaa huomioon chatbotin mahdollisessa jatkokehityksessä.
Käyttäjä 3 listasi useita käyttöliittymätason parannuksia, joita hän odottaisi näkevänsä: 1. käyttäjän pitäisi pystyä rajaamaan hänelle sopiva aika päivästä (aamupäivä, päivä, iltapäivä, ilta). 2. Terapiakäynnin hinta pitäisi näkyä käyttäjälle. 3. Terapeutin ikä, valokuva ja terapiasuuntaus olisi hyvä näkyä käyttäjälle. 4. Linkki terapeutin nettisivuille
olisi hyvä näyttää ja pitäisi olla mahdollisuus ottaa terapeuttiin itse yhteyttä.
Käyttäjä 5 toivoi että terapeutin valinnan voisi tehdä terapeutin edustaman terapiasuuntauksen tai työskentelytavan mukaan. Hän oletti että tämä bottiversio toimisi sellaisessa tapauksessa jossa käyttäjä jo tietää terapeuettien edustavan tiettyä suuntausta tai
koulukuntaa. Chatbotin toisessa versiossa otettiin mukaan käyttäjän toive valita terapiasuuntaus.
Testikäyttäjät ehdottivat seuraavanlaisia kokonaan uusia konseptitason ominaisuuksia prototyyppiin. 1. ”Ostoskori” johon käyttäjä voisi sopivat terapeuttikandidaatit
lisätä ja vertailla heitä. 2. Kun käyttäjä on varannut yhden ajan, botti voisi ehdottaa samantyyppisiä terapeutteja, joille voisi helposti varata ajan. 3. Käyttäjä 4 ehdotti että varsinaisen varausposessin jälkeen botti voisi jatkaa keskustelua esittämällä mahdollisesti terapeuttikohtaisia kysymyksiä, joiden vastaukset lähetettäisiin terapeutille.
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Kysymys 3
Jos olet joskus etsinyt terapeuttia, mikä sinusta on/oli vaikeinta psykoterapeutin
etsimisessä?
Hankalimmiksi asioiksi terapeutin etsimisessä testikäyttäjät (Käyttäjä 2 ja 3) mainitsivat sopivan ajan löytämisen sopivan oloiselta terapeutilta. Työläältä tuntui myös se
että viestityksen joutuu tekemään yksitellen ja joskus viesteihin ei saa edes vastausta.
Käyttäjä 5 mainitsi että tuttujen suositukset olivat olennaisesti auttaneet terapeutin löytämisessä.

Kysymys 4
Tuleeko mieleen jotain muita tapauksia joissa chattibottia voisi käyttää, nimenomaan psykoterapiapalveluiden yhteydessä? Esim. lisää tietoa eri terapiamuodoista.
Moni testikäyttäjä ehdotti ideaa chatbotin käyttämisestä terapiamuotojen valinnan
avustamiseksi (Käyttäjät 2, 3, 4 ja 5). Ilmeisesti monille eri terapiamuotojen väliset erot
ovat epäselvät valinta niiden välillä hankalaa. Botti voisi kysyä esimerkiksi käyttäjältä kysymyksiä ja ehdottaa vastausten perusteella sopivaa terapiasuuntausta; tai botilta voisi kysyä miten tietty terapiasuuntaus toimii.
Testit mainittiin myös vastauksissa uusina ideoina. Testit voisivat esimerkiksi mitata masennusta ja suosittaa jatkotoimenpiteitä tai mitata henkisen kuormituksen määrää.
Testit voisivat toimia myös aktivoimisen tai seurannan apuna.
Yhtenä ehdotuksena oli botti joka neuvoisi miten Kelan korvausta haetaan.

Kyselyn tulosten analyysi
Tämän tutkimuksen tarkoitus oli kokeilla minkälaisia ajatuksia herättäisi chatbotti
psykoterapeutin ajanvarauksen avustajana potentiaalisissa käyttäjissä. Tutkimuksen tulosten mukaan valmistamani chatbotti ei välttämättä täytä potentiaalisten käyttäjien kaikkia
tarpeita psykoterapian etsimisessä. Joillakin ihmisillä on tarve myös varata aikaa muuta
kautta. Vaikka monet testikäyttäjät mainitsivat että terapeutin etsiminen on hankalaa ja
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että botti olisi hyödyllinen terapeutin ajanvarauksessa, mielestäni olisi lopullinen hyödyllisyys mitattava vertailemalla esimerkiksi chatbottia ja jotain vaihtoehtoista varaustapaa,
esimerkiksi verkkosivuilla olevaa varauskalenteria, ennen kuin voisi varmuudella sanoa
onko idea jatkokehityskelpoinen.
Ehkä varovaisesti voisi sanoa että jotain kehityskelpoista chatbotissa on, ainakaan
testikäyttäjät eivät ajatusta täysin tyrmänneet. Jotkut testikäyttäjät jopa mainitsivat keinoinhimillisyyden olevan botin positiivinen puoli. Tätäkin asiaa olisi kiinnostavaa testata
laittamalla bottia vastaan joku toisenlainen käyttöliittymä, joka tekisi saman tehtävän
omalla tavallaan. Saman ajanvaraustehtävän voisi tehdä esimerkiksi wizard-tyyppisellä
käyttöliittymällä30. Lukuisat käyttäjiltä saadut ideat kertovat myös siitä että botin käyttäminen psykoterapiaan hakeutumisessa tai psykoterapeuttisessa hoidossa voisi olla potentiaalinen kehityskohde.
Botin vahvuutena voi ehkä pitää sitä että se on väsymätön nippelitiedon taitaja. Jos
botilla on tieto vapaista kalenteriajoista, se pystyy avustamaan ajanvaraamisessa vaikka
keskellä yötä. Toinen botin vahva puoli on että se pystyy palvelemaan suuria määriä
asiakkaita samalla kertaa.
Jos terapeutin ajanvaraus olisi tehtävissä mahdollisimman vähillä vaihtoehdoilla
(kuten esimerkiksi aika, terapeutin sukupuoli, terapiasuuntaus) botti toimisi luultavasti
loistavasti ajanvarausten avustajana. Sitä mukaa kuin vaihtoehtoja tulee lisää (subjektiiviseen mieltymykseen vaikuttavat asiat kuten terapeutin ulkonäkö, oma kuvaus toiminnastaan jne.) ajanvaraus muuttuukin vaikeammaksi valintaprosessiksi – botin käyttökelpoisuus heikkenee. Tässä onkin paradoksi, botin tehtävän pitäisi olla sopivan pitkä, ei liian
lyhyt niin että sen voi helposti tehdä vaihtoehtoisilla keinoilla, eikä liian pitkä niin että
tehtävän voi tehdä esimerkiksi eri vaihtoehtoja sisältävällä lomakkeella. Botin lineaarinen
luonne on myös sen rajoite, käyttäjäpolussa on työlästä päästä eteen ja taaksepäin. Jos botin käyttäjäpolussa on liikaa vaihtoehtoja botin käyttäjäpolusta voi potentiaalisesti tulla
niin pitkä että sitä on ikävä käyttää. Tätä voi pitää botin heikkoutena, joka tekee siitä huonosti soveltuvan tehtäviin joissa on paljon vaihtoehtoja. Toisaalta olisi hyödyllistä tutkia
voiko botin yksi-kysymys-kerrallaan käyttöliittymä helpottaa sellaisia ihmisiä joilla on
keskittymisvaikeuksia saamaan tehtäviä loppuun paremmilla lopputuloksilla.

30
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Yksi bottia puoltava käyttötapaus – erääänlainen graalin malja – voisi olla se että
botti saadaan louhimaan tietoa eri lähteistä, Käyttäjä 3 mainitsi tästä 1. kysymyksen yhteydessä.
Voisin käyttää bottia, koska se etsisi minulle seuraavat vapaat ajat nopeasti ja helposti sen sijaan, että yrittäisin löytää niitä itse eri toimijoiden nettisivuilta.

Tämän tilanteen mahdollistava teknologinen kehitys on vielä kaukana, mutta ajatusta olisi hyvä pohtia kun bottien kyvyt paranevat tekoälyteknologian kehittyessä.
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Suunnitteluratkaisut
Prototyypin suunnittelu
Versio 1
Kun aloin suunnittelemaan chatbottiprototyyppiä mietin mitä tarpeita asiakkaalla
on kun hän varaa aikaa terapeutille. Ainakin seuraavia asioita tuli ideoimalla mieleen.
Asiakas haluaa:
●

Valita terapeutin sukupuolen.

●

Valita terapeutin hänen ominaisuuksiensa perusteella, kuva, kokemus, terapia-

suuntaus, henkilöesittely.
●

Valita sopivan tapaamisajan.

●

Saada muistutus varatusta tapaamisajasta.

●

Muuttaa tai perua tapaamisaika.

Testattavaan chatbottiversioon toteutin ensin vain terapeutin sukupuolen valinnan,
ja sopivan tapaamisajan valinnan. Prototyypin yksinkertaistamiseksi valitsin että asiakkaalle esitettäisiin perustiedot suhteellisen suoraviivaisesti, esimerkiksi kaikkia mahdollisia ajanvarauksen vaihtoehtoja ei esitettäisi kysymyksenä käyttäjälle. Näiden tietojen esittämiseen olisi muitakin mahdollisuuksia. Tällaisia olisivat voineet olla esimerkiksi terapeutin peruskoulutus, terapiasuuntaus, ikä, jne. Olisi ollut myös mahdollista että terapiaan
tapaamispaikka olisi ollut tärkeätä tietää, mutta halusin saada ensin palautetta testikäyttäjiltä ennen kuin ottaisin siihen kantaa.
Voi esittää kysymyksen että eivätkö edellä olevat detalji ole tärkeitä tietää käyttäjälle, ajettelen kuitenkin siten että Jesse James Garretin (Garret, 2002) Five Planes of User
Experience mallin mukaan olin vielä alimmalla (Strategy) tasolla, jolloin tärkeätä on selvittää oliko konseptissa aineksia kehityskelpoiseksi tuotteeksi ennen kuin aletaan miettimään detaljeja. Konseptin yleinen hyväksyttävyys ja kiinnostavuus potentiaalisille käyttäjille tulee selvitetyksi vaikka prototyyppiin ei olekaan rakennettu vielä kaikkia yksityiskohtia. Prototyyppiä voi pitää eräänlaisena keskustelun herättelijänä tai teknologisena luotaimena (technology probe) kuten Mattelmäki sen kuvaa kirjasssaan Design probes(MatChatbotti psykoterapian löytämisen avustajana
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telmäki, 2006) (s. 48). 31 Myös Beyer ja Holtzblatt korostavat kirjasssaan (Beyer, K.,
1998) (s. 372) prototyyppien hyödyllisyyttä suunnittelulle, kun he kuvaavat menetelmänsä paperiprototyyppien käyttöä; käyttäjällä täytyy olla jotain konkreettista, jotta hän voi
antaa ideoita tuotteen kehittämiseen. Mielestäni saman hyödyn voi saada myös vähän pidemmälle kehitetystä teknologisesta prototyypistä.
Menu-pohjaiset chatbotit toimivat kysymys-vastaus periaatteella. Botti esittää
käyttäjälle kysymyksen ja kun käyttäjä vastaa kysymykseen, käyttäjäpolku haarautuu
käyttäjän valitseman vaihtoehdon mukaan. Onnekseni valitsemani landbot.io oli niin visuaalinen kehitystyökalu että käyttäjäpolkujen suunnittelu oli helppoa. Käytännössä työkalulla luotiin kysymys johon annettiin useita mahdollisia vastauksia ja kukin vastaus johti seuraavaan kysymykseen kunnes käyttäjän tehtävä tuli valmiiksi (kuva 13).
Suunnittelussa huomasin seuraavia asioita. Oli haastavaa kirjoittaa kysymyksiä ja
vastausvaihtoehtoja. Tämä oli minulle uutta, koska olen urani aikana suunnitellut paljon
käyttöliittymiä, mutta ne ovat pääasiassa olleet visuaalisia. Tässä tapauksessa pääviesti
olisi ainoastaan tekstuaalinen. Botin pitäisi puhua mahdollisimman luontevasti mutta silti
välttää lässyttämistä ja ennen kaikkea viedä käyttäjän antama tehtävä loppuun saakka.
Toinen huomio botin kysymyksien ja vastauksien kirjoittamisesta: aika varhain
suunnittelun alussa huomasin että käytännöllisyyden takia oli pakko käyttää jonkinlaista
modulaarisuutta prototyypin teksteissä. Jouduin oikomaan hieman, että en esimerkiksi
tehnyt erikseen käyttäjäpolkua nais- ja miesterapeuteille vaan käytin geneeristä listaa, jossa terapeuttien nimet oli korvattu nimikirjaimilla. Jokaisen polun ohjelmoiminen erikseen
manuaalisesti olisi ollut työlästä ja virheille altista. Testikäyttäjille kerrottiin etukäteen
että prototyyppi olisi keskeneräinen ja luonnosmainen. Kokemukseni mukaan käyttäjät
luultavasti suhtautuisivat keskeneräisyyteen empaattisesti ja hyväksyvästi.
Toinen tapaus jossa jouduin oikomaan, oli että jo käyttämään placeholder-tekstiä
oli tapaamislistoissa, joissa oli kellonaikoja ja päivämääriä. Toimivassa tuotteessa nämä
olisivat tietenkin tulleet dynaamisesti tietokannasta, mutta staattisessa prototyypissä jouduin käyttämään paikanvaraustekstiä ”xx.xx.xxxx klo xx.xx”. Taas kerran luotin siihen
että käyttäjät antavat luonnosmaisuuden anteeksi. Tällaiset oikaisut nopeuttivat työtä ja
olivat nopean kehitys ja testaus-syklin menetelmän mukaista.
Prototyyppiä tehdessäni huomasin että vaikka tavallisesti olisin käyttänyt vuokaavioita suunnittelun apuna valitakseni erilaisten suunnitteluratkaisujen välillä, chatbotin
31 Alunperin

technology probe tutkimusmetodia kehittelivät (Hutchinson et al., 2003) konferenssipaperissaan Tech nology probes.
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kehitystyökalu (landbot.io) oli tarpeeksi havainnollinen tähän tarkoitukseen. Karkean tason luonnostelutyökaluja ei tarvittu. Jos chatbotti valmistettaisiin oikeaksi tuotteeksi prototyyppi voisi toimia myös sille suunnitteludokumenttina.

Kuva 13. Ruutukaappaus Landbot kehitystyökalusta.

Versio 2
Muutamat testikäyttäjät kommentoivat että he miettivät mikä tämän chatbotin konteksti oli. Tämä oli mielestäni ensimmäisen version puute. Ehkä olisi ollut alussa parempi
miettiä missä yhteydessä chatbotti toimii. Jotta botilla olisi jonkinlainen realistinen konteksti, päätin että chatbotti toimisi kuvitteellisen terapeuttiryhmittymän verkkosivuilla,
ryhmittymään kuuluisi 20 eri ikäistä terapeuttia, joissa on sekä kognitiivisia- että psykodynaamisia terapeutteja. Kaikki toimivat samalla paikkakunnalla ja samassa osoitteessa.
Näiden asioiden auki kirjoittaminen helpotti ja ohjasi jatkokehitystä. Tein chatbotista näillä tiedoilla toisen version, mutta sitä ei enää testattu käyttäjillä. Halusin tehdä parannetun
version, jotta näkisin mihin suuntaan testikäyttäjien palaute botin suunnittelun veisi. Seuraavassa kerron mitä asioita otin huomioon toisen version suunnittelussa.
Muutoksia aiheuttavia seikkoja olivat:
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• Kuviteltu terapeuttiyhteisö tai yritys toimii samalla paikkakunnalla yhdessä
osoitteessa. Käyttäjälle ei siis tarvitsisi näyttää erikseen terapeutin osoitetietoja, eikä mitään hakukriteerejä, jotka liittyvät paikkatietoon.
• Tein terapeuttiyhteisölle karkean verkkosivun, josta botin voisi käynnistää (kuva
18).
• Terapeuttiyhteisössä olisi vain kahden psykoterapiasuuntauksen terapeutteja,
kognitiivisia- ja psykodynaamisia terapeutteja. Terapeutin suuntauksen voi valita vastaamalla botin esittämään kysymykseen.
Käyttäjiltä saatuja parannusehdotuksia, joita käytin toisen version muokkaamiseen
olivat:
• Käyttäjät halusivat enemmän tietoa terapeuteista. Tämän puutteen olin tiedostanut itsekin. Chatbotin puhekuplaan ei mahtunut tarpeeksi paljon kuvaavaa tietoa terapeutista valistuneen terpeuttivalinnan tekemiseen. Muutin prototyyppiä siten että terapeutin nimestä voisi klikata auki ponnahdusikkunan, jossa näkyisi lisää tietoa terapeutista. (kuva 14).
• Terapeutin suuntautuminen pitäisi pystyä valitsemaan. Tästä tein botin kysymyksen: ”Minkälaisen terapiasuuntauksen terapeuttia olet etsimässä?…” Koska käyttäjät
kommentoivat että terapiasuuntauksien erot olivat usein epäselviä, tein myös ponnahdusikkunan josta käyttäjä voi lukea kuvauksen kustakin suuntauksesta (kuva 15).
• Tapaamisaika pitäisi pystyä muuttamaan tai perumaan. Tätä varten tein botin alkuun yhdeksi vastausvaihtoehdoksi ”Haluan muuttaa varaamani ajan.” Ajan muuttaminen toimii simuloidusti siten että käyttäjä antaa nimen ja sähköpostiosoitteen, ja saa vastauksena koodin, jolla aikaa voi alkaa muuttamaan (prosessi jätettiin tarkemmin suunnittelematta, koska se ei tässä vaiheessa ollut mielestäni tärkeää).
• Käynnin hinta pitäisi olla näkyvissä. Hinta merkittiin terapeutin ponnahdusikkunaan.
• Käyttäjän pitäisi pystyä valitsemaan haluaako hän lyhyeen vai pitkään terapiaan.
Tätä varten tein bottiin kysymyksen: ”Etsitkö terapeuttia lyhyeen vai pitkään
terapiaan?” Tähän kysymykseen liitettiin myös linkki ponnahdusikkunaan, josta voi lukea valintaa auttavan lyhyen tekstin (kuva 16).
• Käyttäjien kommentit botin inhimillisyydestä kiinnostivat minua sen verran että
vein bottia vielä inhimillisempään suuntaan. Annoin botille nimen Otto. Botti esittelisi
itsensä keskustelun alussa ”Terve! Olen botti. Nimeni on Otto. Olen täällä auttamassa
Chatbotti psykoterapian löytämisen avustajana

Opinnäytetyö 2019

Matti Kilponen

41 / 53

sinua yhteyksissä terapeutteihimme.” ja botin nimi myös mainittiin verkkosivuilla
ikäänkuin Otto olisi yksi terapeuttiryhmän työntekijöistä. Näillä tavoilla yritin korostaa
Oton inhimillisiä puolia, unohtamatta kuitenkaan mainita että Otto on botti, tekoäly. Botin rajallisiin taitoihin viitattiin Oton esittelyrepliikissä siten että käyttäjä voisi ymmärtää botin tällä hetkellä olevan taidoiltaan vaatimaton, mutta mahdollisesti paranevan tulevaisuudessa.
Lisää kuvia chatbotista Liitteet osiossa.

Kuva 14. Lisätietoa terapeutista.
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Kuva 15. Terapiasuuntauksen kuvaus.
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Kuva 16. Lyhyt vai pitkä terapia.
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Kuva 17. Botin (versio 2) ensimmäinen kysymys.
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Kuva 18. Kuvitteellisen terapeuttiyhteisön verkkosivut.
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Pohdintaa ja jatkoideoita
Pohdintaa
Kun aloitin tämän tutkimuksen minulla oli tiettyä skeptisyyttä chatbotteja kohtaan.
Tämä on johtunut siitä ettei minulla ole ollut paljon kokemusta chatboteista. Tämä skeptisyys on tämän tutkimuksen aikana muuttunut enemmän faktapohjaiseksi tiedoksi chatbottien mahdollisuuksista. On joiltakin osin osoitettu että keinoäly voi chatbotin ominaisuudessa auttaa ihmisiä mielenterveyden hoidon saamisessa. Esimerkiksi joihinkin terapiamuotoihin soveltuu kohtuullisen hyvin tehtäviä antava ja tarinoita kertova kognitiivinen
käyttäytymisterapeuttinen botti (esimerkkinä aiemmin mainittu Woebot).
Vaikka olen edelleen skeptinen chatbotteja kohtaan, olen myös sitä mieltä että
mahdollisuuksia chatboteissa on. Tämän tutkimuksen joidenkin testikäyttäjien varovaiset
positiiviset kommentit antoivat viitteitä siitä että ehkä bottimaisuus ei olekaan niin luotaantyöntävä ominaisuus kuin ensi alkuun voisi luulla. Botille pitäisi vain löytää oikeat
sovelluskohteet, jota tämäkin tutkimus yritti tehdä.
Yksi kiinnostava asia tuloksissa oli se että vaikka tällä hetkellä kehitetään, ja on
olemassa terapiaa antavia chatbotteja, yksikään testikäyttäjistä ei maininnut näitä ideoita
potentiaalisina sovellusideoina. En osaa sanoa mistä tämä johtuu. Tästä olisi ollut kiinnostavaa tehdä jatkokysymyksiä testikäyttäjille. Valitettavaa on että löysin näitä chatbottisovelluksia vasta myöhäisessä vaiheessa tutkimusta. Niitä olisi ollut kiinnostavaa esitellä
testin yhteydessä testikäyttäjille, ja kerätä aiheesta palautetta.
Tämän tutkimuksen yksi puute oli testikäyttäjien kapea demografinen otos. Minun
täytyi hakea testikäyttäjät aika pienen kuplan sisältä. Testikäyttäjät ovat luultavasti melko
tottuneita korkean teknologian käyttäjiä ja jopa kiinnostuneita teknologisten innovaatioiden käytöstä ja siten mahdollisesti keskimääräistä positiivisemmin suhtautuneita chatbotteihin. Laajempi otos olisi ehkä tuottanut toisenlaisia tuloksia. Toinen tutkimuksen puute
oli siinä, että kaikki testikäyttäjät olivat jo käyneet terapeutin hakuprosessin läpi, joten
tämä tutkimus ei voi sanoa varmasti sitä miten prosessista tietämättömät ensikertalaiset
olisivat suhtautuneet chatbottiin avustajana tässä prosessissa.
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Jatkoideoita
Tutkimuksen aikana syntyi useita jatkoideoita, sovelluksista joihin chatbottia voisi
käyttää. Kuvaan näitä ideoita seuraavassa:

Terapiasuuntauksen valintabotti
Terapiasuuntauksen valinnasta puhutaan verkkofoorumeilla ja sitä pidetään terapian valinnassa tärkeänä vaiheena. Vaikka edelläkin olen maininnut tutkimuksia, (Goldsmith et al., 2015; Lehtovuori, 2018) jotka korostavat terapiasuhteen merkitystä hyvälle
lopputulokselle, on silti terapiasuuntauksen valinnalla jokin merkitys. Ainakin jonkinlaisena suuntaa-antavana tekijänä siitä minkälaista terapia tulee olemaan.
Terapiasuuntauksen valintaan antaa jonkinlaista apua esimerkiksi väitöskirja (Lindfors, 2014) jossa tutkittiin Quality of Object Relations Scale haastatteluasteikolla (QORS)
ja Structural Analysis of Social Behaviour (SASB) kyselyllä tutkittuja potilaita ja eripituisten terapioiden vaikutusta heidän vointiinsa. Siinä osoitettiin että löytyi tiettyä korrelaatiota siitä että tietynlainen terapia toimii tietynlaiselle potilaalle.
Jatkotutkimusta tarvittaisiin tulosten varmistamisesksi, mutta voisi olla mahdollista
luoda chatbotti joka kyselyn jälkeen voisi suositella potilaalle soveltuvaa terapiaa esimerkiksi lyhyen tai pitkän terapian välillä. Tällaisen kyselyn tekemisessä voisi olla avuksi
myös jo mainittu Helsingin yliopistollisen keskussairaalan laaturekisterihankkeessa saatu
seurantatieto. Tämän seurantatiedon avulla voisi esimerkiksi seurata miten tietyn terapeutin terapiasuuntaus ja henkilökohtaiset ominaisuudet vaikuttavat tietyn tyyppisten potilaiden hoitotuloksiin. Koska laaturekisterihanke seuraa yksittäisiä terapeutteja, olisi sen
avulla mahdollista tehdä paljon tarkempia valintoja kuin pelkän terapiasuuntauksen perusteella.

Hybridibotti
Terapeuttiseen kokemukseen vaikuttaa myös yleinen kokemus asioiden sujuvuudesta. Tutkimuksen arvoista olisi myös minkä verran terapiaprosessissa voisi käyttää sekä
ihmistä että tekoälyä avustamassa parhaan kokemuksen saavuttamiseksi. Tästä esimerkkinä edellä mainittu Kokobot. Tämänkin tutkimuksen aiheena on botti terapian avustavassa
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roolissa. Tulevaisuuden tutkimuksissa olisikin kiinnostavaa tutkia minkälainen yhdistelmä
ihmisen ja botin yhteistyötä voisi auttaa terapiassa. Mieleen tulee aikaisemmin mainittu
Helsingin yliopistollisen keskussairaalan laaturekisterihanke,32 jossa kerätään tutkimustietoa terapian onnistumisesta. Tämä tutkimus on tätä kirjoittaessa kehitysvaiheessa ja kerättyä tietoa on tarkoitus käyttää vain asiantuntijoiden apuna, mutta eikö tätä tietoa voisi
käyttää esimerkiksi chatbotin kautta terapeutin valitsemiseen. Tämä olisi hyvin kiinnostava tutkimuksen aihe.

Empaattinen botti
Tekoälyn graalin malja on tietenkin botti jota ei erota ihmisestä. Tutkimuksessa
(Morris et al., 2018) huomautettiin että suurin puute tutkimuksessa testatuilla chatboteilla
on että ne eivät pysty viestimään empatiaa, ei edes vaikka botin viestit olisi kirjoittanut
ihminen. Empaattisia botteja on kuitenkin tälläkin hetkellä varmasti kehitteillä ja meidän
täytyy odottaa niiden käyttökokemuksia ennenkuin voimme sanoa varmasti onko botista
terapeutiksi.

Saavutettava bottiavustaja
Määritelmän mukaan hyvä saavutettavuus on erilaisten yleisöjen huomioimista
palvelujen suunnittelussa. Usein nämä erilaiset yleisöt käsitetään esimerkiksi näkö- tai
liikuntavammaisiksi, mutta voisi ajatella että mielenterveyskuntoutuja voitaisiin ainakin
tilapäisesti laskea tällaiseksi erilaiseksi yleisöksi.
Mielenterveyden huonontuessa myös ihmisen kyky hoitaa omia asioitaan heikentyy. Joidenkin tutkimusten (esim. (Airaksinen, Larsson, M., Lundberg, I., & Forsell, Y.,
2004) ja (Bernhard T. Baune, Jordan McAfoose, Melissa Johnson, Frances Quirka, David
Mitchell, 2010)) mukaan masentuneen ihmisen kognitiivinen kyky voi olla alentunut. Olisi mielekästä tutkia onko boteilla mitään annettavaa heikentyneen mielenterveyskuntoutujan asioiden hoitamisessa. Esimerkiksi voisi tutkia onko tässä tutkimuksessa oleva botti,
tai jokin vastaava ratkaisu, joiltakin osin hyödyllisempi heikommin pärjääville kuntoutujille kuin paremmin pärjääville ihmisille. Tässä nousee tietenkin aika paljon eettisiä huohttps://www.mediuutiset.fi/uutiset/psykoterapian-laaturekisteri-tuo-terapeuttien-erot-esiin-enaa-itselle-sopivaaterapeuttia-ei-tarvitse-etsia-kissojen-ja-koirien-kanssa/e561a938-6ca8-39c6-aa01-de3b76c39eb8?fbclid=IwAR34Yyts2BM3psQsRrn0l5dTlyvfnknyg30VibuTBZQOSgxlZ50sBVQIiI
32
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lia, kaikkien huonosti pärjäävien soisi saavan apua ennen kaikkea ihmiseltä eikä koneelta,
koska pelkkä ihmiskontakti on kuitenkin parantava sinällään. Mutta ehkä tukena kun paha
olo iskee, eikä mistään muualta löydä apua?
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Artikkeleita ja lukemista
Psykiatriseen hoitoon pääsy helpottuu pääkaupunkiseudulla – Hus satsaa videokäynteihin ja siirsi kaikki terapeuttinsa pilveen. (Artikkeli laaturekisteristä.)
https://www.hs.fi/teknologia/art-2000005050629.html
Psykoterapian laaturekisteri tuo terapeuttien erot esiin - "Enää itselle sopivaa terapeuttia ei tarvitse etsiä kissojen ja koirien kanssa”. (Artikkeli laaturekisteristä.)
https://www.mediuutiset.fi/uutiset/psykoterapian-laaturekisteri-tuo-terapeuttien-erot-esiinenaa-itselle-sopivaa-terapeuttia-ei-tarvitse-etsia-kissojen-ja-koirien-kanssa/
e561a938-6ca8-39c6-aa01-de3b76c39eb8?fbclid=IwAR34Y-yts2BM3psQsRrn0l5dTlyvfnknyg30VibuTBZQOSgxlZ50sBVQIiI
Persoonallisuus vaikuttaa psykoterapian hyötyihin
http://www.potilaanlaakarilehti.fi/uutiset/persoonallisuus-vaikuttaa-psykoterapian-hyotyihin/
Tutkimus: Psykoterapia haitallista huonossa terapiasuhteessa
http://www.potilaanlaakarilehti.fi/uutiset/tutkimus-psykoterapia-haitallista-huonossa-terapiasuhteessa/
Kokoelma linkkejä, joista voi olla apua psykoterapian etsimisessä.
https://mielihyvin.com/linkit/?fbclid=IwAR06HHdwSrOWKh6wj_1NEV8rvoKe6CW5c8E8_xJcNcjHn2APgdxPBUbVOFU
Cognitive therapy startup Koko raises $2.5M, launches chatbot with Kik messaging service
https://www.mobihealthnews.com/content/cognitive-therapy-startup-koko-raises-25mlaunches-chatbot-kik-messaging-service
Do Mental Health Chatbots Work? (Neljän mielenterveys-chatbotin testi)
https://www.healthline.com/health/mental-health/chatbots-reviews#1
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Mielenterveys-chatbotti Tess. Kognitiivisen terapian vaikutteita.
https://www.x2ai.com
Wysa mielenterveys-chatbotti. Kognitiivisen terapian vaikutteita.
https://www.wysa.io
BBC:n videojuttu chatboteista. Myös muita aiheeseen liittyviä videoita.
https://www.bbc.com/news/av/technology-44070532/the-apps-designed-to-help-mentalhealth
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