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The aim for this thesis started from the need of the client organization Napapiirin
Residuum Ltd’s need to acquire a new digital channel for customer service, but
also from the need to increase sorting of waste in households. Napapiirin Residuum Ltd strives to promote recycling in its operations, and one of the company's
statutory tasks is to provide services to the residents in its operation area. As the
new digital channel chatbot was selected
The purpose of the thesis was to find out what kind of interaction with chatbot can
encourage people to sort waste at home and the aim was to produce a chatbot
interaction plan for Napapiirin Residuum Ltd. The development task answered
the question of what kind of interaction with chatbot can motivate to sort waste.
The knowledge base of the work consisted of human-machine communication
and people's waste sorting behaviour. The approach was a constructive research. The answer to the research question was sought from the data base and
by collecting material from the customer service e-mails which was analysed by
material-based content analysis. In addition, a brainstorming workshop was organized among of client's staff to gather tacit knowledge into the interaction plan.
The results revealed that customers were asking for advice, especially on waste
management, sorting and waste fees. Based on the results, an interaction plan
was created in which were considered the key issues raised in the knowledge
base and the results of the workshop. In order for chatbots to be able to interact
to influence sorting motivation, in the discussion path should be taken into account, for example, social norms, economic motivation and perspectives that promote the well-being of the environment. Chatbots interaction should be social,
entertaining and the discussion paths should be tailored and carefully crafted in
order to achieve quality interaction.
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1
1.1

JOHDANTO
Toimintaympäristö

Jätehuolto on osa peruspalveluita ja kaikkien oikeus mutta myös velvollisuus. Jätehuolto on kuntien vastuulla ja hoitaakseen tehokkaasti näitä tehtäviä kunnat
ovat perustaneet erilaisia yksiköitä, kuten liikelaitoksia tai osakeyhtiöitä, huolehtimaan jätehuollon palvelutehtävistä. Nämä jätelaitokset pyrkivät edistämään
kiertotaloutta sekä palvelemaan asukkaita tasapuolisesti. (Suomen Kiertovoima
Oy 2020.) Jätehuollon on toimittava kaikissa olosuhteissa, kaikkina aikoina sekä
kaikilla alueilla (Suomen kuntaliitto 2016, 3).

Kunnan on järjestettävä asumisessa syntyvän jätteen jätehuolto, julkisen hallintoja palvelutoiminnan sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden ja koulutustoiminnan yhdyskuntajätehuolto (Suomen kuntaliitto 2016, 4). Toimiva jätehuolto on perustuslaillinen oikeus (Suomen perustuslaki 11.6.1999/731 2:20 §) ja siitä syystä kuntien on turvattava jätehuollon järjestäminen ja sitä kautta jokaisen oikeus terveelliseen elinympäristöön. Jätelaitoksille kuuluvat palvelutehtävät pitävät sisällään
ainakin seuraavat asiat: jätehuollon neuvonnan ja tiedotuksen, jätehuollon kehittämisen, jätteenkuljetuksen, jätteiden vastaanottopalvelut, käsittelyn, välivarastoinnin, loppusijoituksen tai toimittamisen jatkokäsittelyyn. (Suomen kuntaliitto
2016, 7.)

Kuvio 1. Etusijajärjestys jätehuollossa (Suomen kuntaliitto 2016, 5)

Seuraavaksi (Kuvio 1) on kuvattu jätehuollon etusijajärjestys, joka ohjaa jätteiden
käsittelyä ja koskettaa kaikkia. Pääasiallinen tarkoitus on jätteensynnyn ehkäisy.
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Se ei kuitenkaan aina ole mahdollista, jolloin sitä seuraa uudelleenkäyttö ja kierrätys. Viimeisenä vaihtoehtona on sallittu kaatopaikalle loppusijoitus, mikäli muut
ensisijaiset vaihtoehdot eivät ole mahdollisia. Tämän Opinnäytetyön aihe liittyy
läheisesti jätelaitoksen neuvontapalveluihin. Jätelain (17.6.2011/646 10:93 §)
mukaan kunnan tulee tuottaa neuvontapalveluita. Neuvontaa tarjotaan erilaisten
kanavien kautta: jätelaitoksen omat julkaisut, verkkosivut, neuvontatilaisuudet
sekä puhelimitse ja sähköpostin välityksellä.

Kuvio 2. Jätteiden syntypaikkalajittelu ja kierrätys (Suomen Kiertovoima Oy 2020)

Ensisijaisesti jätteet pyritään kierrättämään uusien tuotteiden valmistukseen tai
hyödyntämään energiantuotannossa (Kuvio 2). Keskimääräinen kierrätysaste
vuonna 2018 oli Suomessa 41 prosenttia. Nykytila ei kuitenkaan ole riittävä –
vuonna 2018 jätedirektiivin lajitteluvelvoitteita kiristettiin, tavoitteena on vuoteen
2025 mennessä kierrättää 55 prosenttia yhdyskuntajätteestä ja vuoteen 2030
mennessä 65 prosenttia. (Valtioneuvosto 2019, 7.) Rovaniemen kaupunki on
päivittänyt jätehuoltomääräykset, jotka tulivat voimaan huhtikuussa 2021. Määräyksillä kiristetään taloyhtiöiden erilliskeräysvelvoitteita, ja kaikkiin yli 5 huoneiston taloyhtiöihin tulee pakolliseksi keräysastiat seitsemälle eri jätejakeelle.
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1.2

Toimeksiantaja

Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja Napapiirin Residuum Oy vastaa jätelain
kunnalle määräämistä jätehuollon palvelutehtävistä. Yhtiön omistajina ovat Rovaniemen kaupunki sekä Ranuan ja Pellon kunnat (Kuvio 3). Yhtiö huolehtii toimialueen yhdyskuntajätehuollosta, kotitalouksien hyötyjätehuollon ja vaarallisten
jätteiden jätehuollon järjestämisestä, hyötykäyttöön kelpaamattomien jätteiden
loppusijoittamisesta sekä lajitteluneuvonnasta ja tiedottamisesta. Toimeksiantajan asiakkaita ovat kotitaloudet, mökkiläiset sekä yritykset. Ydintoimintona on
asumisessa syntyvä jäte ja sen hyödyntämiseen sekä loppusijoittamiseen liittyvät
toiminnot. Yhtiön tavoitteena on toteuttaa jätehuoltopalveluita ympäristönäkökulmat huomioon ottaen mahdollisimman kustannustehokkaasti ilman kaupungin lisärahoitusta (Rovaniemen kaupunki 2019). Jätelaitokset eivät voi käyttää rahoittamiseen verotuloja, vaan toiminta rahoitetaan asiakasmaksuilla (Suomen kuntaliitto 2016, 4).

Kuvio 3. Toimialuekartta (Napapiirin Residuum Oy 2013)

Napapiirin Residuum Oy on keskittänyt toimintonsa Rovaniemen toimipisteeseen
nimeltään Kierrätyspuisto Residuum. Kierrätyspuistossa toimialueelta kerätyt jätteet kuormataan ja toimitetaan edelleen jatkokäsittelyyn. Rovaniemellä yhtiö ylläpitää myös Kuusiselän kaatopaikkaa, joka suljetaan lähitulevaisuudessa. Rovaniemen toimipisteiden lisäksi yhtiöllä on pienemmät kierrätysasemat Ranualla ja
Pellossa. Kierrätysasemilla on samat vastaanottopalvelut kuin Rovaniemellä,
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mutta toiminta on huomattavasti suppeampaa ja asemien ylläpito on ostettu ulkopuolisilta urakoitsijoilta. Rovaniemen toimipisteitä ylläpitää oma henkilöstö.
(Napapiirin Residuum Oy 2020, 7.)

Toimeksiantaja järjestää kiinteistökohtaista jätehuoltoa seuraavilla alueilla: Ranuan kunnassa sekä Rovaniemellä 21 erillisellä alueella. Alueilla toimii Napapiirin
Residuum Oy:n kilpailuttama jätteenkuljetusyritys. Asukkailla ja mökkiläisillä on
valittavanaan joko kiinteistökohtainen oma jäteastia tai yhteiskeräyspiste, johon
asukkaat toimittavat jätteensä kiinteää vuosimaksua vastaan. Hyötyjätteiden eli
pakkausmuovin, metallin, lasin, kartongin ja paperin keräys järjestetään ekopisteverkostolla. Pakkausjätteen tuottajavastuun mukaisesti Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy (2020) järjestää keräyksen. Napapiirin Residuum Oy täydentää
verkostoa omilla keräyspisteillä varmistaakseen palvelutason eri asuinalueilla
asiakkaita syrjimättömin ehdoin. Toimialueella oli vuonna 2019 ekopisteitä yhteensä 84 kpl. (Napapiirin Residuum Oy 2020, 10.)
1.3

Tavoite ja tarkoitus sekä tutkimuskysymys

Opinnäytetyön aihe, josta käytetään myös termiä kehittämistehtävä, rakentui tarpeesta lisätä jätteiden syntypaikkalajittelua ja toimeksiantajan suunnitelmasta ottaa käyttöön uusi digitaalinen neuvontakanava. Jätteiden syntypaikkalajittelulla
tarkoitetaan jätteiden lajittelua niiden syntypaikalla, kuten kotona. Kierrätystavoitteet kasvavat vuosittain, mutta pelkkä keräysvelvoitteiden kiristäminen ei riitä,
vaan asukkaat tulevat tarvitsemaan tueksi kattavampia neuvontapalveluita. Valtioneuvoston (2019, 7) hankkeessa selvitettiin yhdyskuntajätteen kierrätyksen lisäämistä Suomessa ja yhtenä keskeisenä tuloksena oli lajitteluasteen nostaminen lajitteluneuvonnan tehostamisella. Näiden tarpeiden pohjalta tämän opinnäytetyön aiheena on ihmisten lajittelumotivaatio ja chatbotin mahdollisuudet vaikuttaa tähän vuorovaikutuksella.

Kehittämistehtävän lopputuotoksena laadittiin vuorovaikutussuunnitelma josta
käy esille chatbotin vastaukset asiakkaalle sekä asiakkaan oletettu reaktio vastaukseen. Kyseessä on chatbotin kysymys–vastaus–kysymys -keskustelukäsikirjoitus, josta käytetään termiä vuorovaikutussuunnitelma. Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, millaisella vuorovaikutuksella chatbot voi kannustaa ihmisiä
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jätteiden syntypaikkalajitteluun ja tavoitteena on tuottaa toimeksiantajalle chatbotin vuorovaikutussuunnitelma. Tutkimuskysymys on, millaisella vuorovaikutuksella chatbot voi motivoida lajittelemaan jätteitä.
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2
2.1

IHMIS-KONEVIESTINTÄ
Ihmis-koneviestintä tutkimussuuntauksena

Laaksosen ym. (2020, 63) mukaan koneiden viestinnän tutkimus on uutta ja se
herättää kiinnostusta etenkin vuorovaikutuksen osalta. Teknologian kehitys mahdollistaa koneiden käyttämisen varteenotettavana vuorovaikutuskumppanina.
(Laaksonen ym. 2020, 63.) Koneiden vuorovaikutuksen kehittyessä vuorovaikutukseen on noussut uusi tutkimussuuntaus ihmis-koneviestintä (human-machine
communication, HMC), jossa kone nähdään vuorovaikutuksellisena osapuolena
pelkän viestinnän sijaan (Laaksonen ym. 2020, 64; Guzman & Lewis 2019). Lewis, Guzman ja Schmidt (2019, 1) kyseenalaistavat tunnetun teoreettisen oletuksen siitä, että ihminen on aina kommunikoija ja kone välittäjä. HMC-tutkimuksessa kysytään, mitä tapahtuu, kun kone astuu aiemmin vain ihmisille tarkoitettuun rooliin (Lewis ym. 2019, 1). Ihmis-koneviestintä on tutkimussuuntauksena
vasta muotoutumassa, eikä ole yksiselitteistä, mitä se pitää sisällään tai mitä sillä
tuotetaan viestinnälle (Guzman 2018, 3). Myös Spence (2019, 285) korostaa artikkelissaan, että HMC on erillinen tutkimuslinjaus ja on tarpeen tuoda se osaksi
akateemista keskustelua.

Lewisin ym. (2019, 5) mukaan ihmis-koneviestinnän tutkimuksessa tarkastellaan
sen seurauksia yhteiskunnan, viestinnän sekä ihmisten kautta. Ihmis-koneviestinnän tutkimuksen tavoitteena on tuoda esille, kuinka kone suoriutuu kommunikaattorin roolista ja kuinka ihmiset käsittelevät niitä tässä roolissa (Lewis ym.
2019, 5). Spencen (2019, 286) näkemyksen mukaan ihmis-koneviestinnän tutkimus voi kertoa, mitä tarkoittaa olla ihminen eri toimintaympäristöissä. Guzman
(2018, 3) korostaa ihmisen ja koneen välisen viestinnän olevan käsitteen lisäksi
tutkimusalue viestinnässä. Viestintä on kehittynyt älykkäiden teknologioiden
yleistymisen myötä, joista voidaan puhua viestivinä tekoälyinä. Tämän kaltaisista
tekoälyistä chatbotit ovat todennäköisesti tunnetuin teknologia, joka kykenee
vuorovaikutukseen ihmisen kanssa. (Laaksonen ym. 2020, 63.) Tutkiessaan ihmisenkaltaisen chatbotin vaikutuksia vuorovaikutukseen Adam, Wessel ja Benlian (2020, 1) nostavat esiin vastaajien huomioineen chatbottien identiteetin,
small talkin ja empatian, joita ei ole aiemmin tuotu esille tieteellisesti chatbot vuorovaikutuksessa.
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2.2

Chatbot

Chatbotit ovat tietokoneohjelmia, jotka on suunniteltu simuloimaan ihmisten välisiä keskusteluja erityisesti internetissä (Oxford sanakirja 2021). Myös Nuruzzaman ja Hussain (2018, 55) määrittelevät chatbotin tietojärjestelmäksi, joka on
luotu jäljittelemään ihmisen viestintäominaisuuksia. Chatbot on uusi asiakaspalvelun muoto, jonka toiminta perustuu tekoälytekniikkaan ja ymmärtää luonnollista
kieltä sekä sen merkitystä, tunteita ja merkityksellisiä vastauksia. Chatbotit voidaan jakaa ominaisuuksien perusteella neljään eriin kategoriaan: palvelu, myynti,
viihde ja neuvonta. Palvelukeskusteluun tarkoitetut botit on opetettu tarjoamaan
palveluita asiakkaille. Kaupalliseen tarkoitukseen rakennetut botit on suunniteltu
helpottamaan asiakkaiden ostotapahtumia. Viihdebottien tarkoituksena on ylläpitää asiakkaiden kiinnostusta esimerkiksi urheiluun liittyen. Neuvontaan tarkoitettu
botti opastaa asiakasta, ehdottaa asioita ja tarjoaa apua. (Nuruzzaman & Hussain 2018, 55; Barker 2017, 47(3): p. 30.)
Hussainin, Sianakin ja Ababnehdin (2019, 947) mukaan chatbot-teknologia on
kehittynyt niin vauhdilla, että chatbotin tarkasta määritelmästä on tullut subjektiivinen. Veglis ja Maniou (2019, 2) kertovat Srinivasaan, Nguyeniin ja Tanguturiin
(2018) viitaten, että chatbotit voidaan luokitella neljään tyyppiin: informaatioon,
vuorovaikutukseen, yrityksen tuottavuuteen tai hallintalaitteisiin. Nuruzzaman ja
Hussain (2018, 55) sen sijaan tarkastelevat chatbotteja seuraavan luokittelun
kautta: tavoite-, tieto-, palvelu- ja vastauspohjaiset botit. Tavoitepohjaiset chatbotit suorittavat määrättyä tehtävää ja ovat suunniteltuja käymään pieniä keskusteluja asiakkaan kanssa vastaten esimerkiksi organisaation verkkosivuilla asiakkaiden pieniin ongelmiin. Tietopohjaiset chatbotit saavat tietonsa taustalla olevista
tietojärjestelmistä tai hyödyntävät sille opetettua tietoa. Palvelupohjaiset botit toimittavat esimerkiksi tietoja asiakkaalle tai voivat toimittaa asiakkaan puolesta jonkin tilauksen. Vastauspohjaiset botit tuottavat luonnollista kieltä muistuttavia vastauksia. (Nuruzzaman & Hussain 2018, 55.)

Hussainin ym. (2019, 952) mukaan yleisesti ottaen chatbotit jaetaan kuitenkin
kahteen luokkaan: tehtäväkeskeiset ja ei-tehtäväkeskeiset. Tehtäväkeskeiset
chatbotit toimivat hyvin rajoittuneesti eikä niillä ole yleistä tietämystä, päätehtävänä on toteuttaa esimerkiksi varaus tai tilaus. Ei-tehtäväkeskeisen chatbotin toiminta on huomattavasti monipuolisempaa ja se pystyykin luomaan keskusteluja
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asiakkaan kanssa. Ei-tehtäväkeskeiset botit jaetaan generatiivisiin ja noutopohjaisiin botteihin. Generatiivinen botti tuottaa oikeita vastauksia keskustelun aikana ja noutopohjainen botti hakee vastaukset arkistosta. (Hussain ym. 2019,
952.) Budulan (2018) kutsuu ei-tehtäväkeskeisiä chatbotteja ensimmäisen luokan boteiksi, joiden tarkoitus ei kuitenkaan ole tavoitella mahdollisimman korkeaa
informatiivisuusastetta, vaan tavoitteena on luoda monipuolinen keskustelu asiakkaan kanssa.
2.2.1 Chatbotin ominaisuuksien vaikutus vuorovaikutukseen
Ciechanowskia, Przegalinskab, Magnuskia ja Gloorc (2019, 1) tutkivat kahden
erilaisen chatbotin vuorovaikutusta ja ihmisten psykofysiologisia reaktioita chatbottia kohtaan (Ciechanowskia ym. 2019, 1). Ihmisen ja chatbotin välistä vuorovaikutusta verrattuna ihmisen ja ihmisen väliseen vuorovaikutukseen ovat tutkineet myös ainakin Sands, Ferraro, Campbell ja Tsao (2020, 1) sekä Hill, Ford ja
Farreras (2015, 245). Ihmisten havaittiin käyvän pidempiä keskusteluja chatbottien kanssa mutta käyttävän lyhempiä viestejä kommunikointiin. Tästä huolimatta
keskusteluissa oli huomattavia laadullisia eroja. (Hill ym. 2015, 245.)
Ciechanowskia ym. (2019, 1) korostavatkin, että loppukäyttäjien ymmärtäminen
on ratkaisevassa asemassa, jotta chatbottien ja ihmisten välinen vuorovaikutus
voisi kehittyä.
Chatbotin sukupuolen merkitystä ovat tutkineet Baxter, McDonnell ja McLoughlin
(2018, 1) sekä Toader ym. (2019, 1). Toader ym (2019, 19) kertovat asiakkaiden
tuntevan naissukupuolisen botin kanssa suurempaa avoimuutta ja botin tekemät
virheet annettiin helpommin anteeksi. He suosittelevatkin naisbottien käyttöä
asiakaspalvelussa niiden välittämän suuremman ystävällisyyden ja sosiaalisuuden kokemuksen takia (Toader ym. 2019, 19). Baxterin ym. (2019, 4) tulokset
antavat myös viitteitä siitä, että sukupuolistereotypiat ovat olemassa. Følstadin ja
Skjuven (2019, 8) näkemyksen mukaan chatbotin persoonaa ja ulkoista olemusta
tärkeämpiä tekijöitä ovat onnistuneet keskustelupolut. Virheetön vuorovaikutus
chatbotin kanssa on merkityksellinen ostopäätösten kannalta, ja chatbotin tärkeimpiä ominaisuuksia luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen luomisessa ovat
sosiaalinen läsnäolo ja osaaminen (Toader ym. 2019, 18–19).
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Sands ym. (2020, 1) kertovat, että koulutusvuorovaikutuksessa ihmisen kanssa
koettu tilanne aiheuttaa enemmän positiivisia vaikutuksia, sen sijaan chatbot toimii viihdyttävänä keskustelukumppanina jopa ihmistäkin paremmin. De Cicco ym.
(2020, 14) ovat myös sitä mieltä, että chatbotin on oltava viihdyttävä ja saavuttaakseen sen voidaan hyödyntää esimerkiksi small talk -keskusteluja, hymiöitä
sekä GIF-animaatioita. Myös Adam ym. (2020, 12) tekivät vastaavan havainnon
small talkin huomioimisesta keskustelujen suunnittelussa. Sandsin ym. (2020, 1,
13) havaintojen mukaan oikeanlaisella chatbotin käsikirjoituksella voidaan vaikuttaa palvelutilanteisiin oleellisesti ja keskustelujen laatimista varten voidaan hyödyntää esimerkiksi teatteriosaamista viihdyttävän tekstin luomiseksi.
2.2.2 Chatbot asiakaspalvelijana
Chatbotit ovat yhä suositumpia asiakaspalvelukäytössä, mutta asiakkaiden käyttökokemuksia on silti tutkittu vielä suhteellisen vähän (Følstad & Skjuve 2019, 1).
Asiakkaat käyttävät chatbotteja saadakseen nopeaa palvelua helposti (van der
Goot & Pilgrim 2019, 1). Asiakaspalvelussa toimivia chatbotteja ovat tutkineet
ainakin Van den Broeck, Zarouali ja Poelsa (2019, 153–155), Sheehan, Seung
Jin ja Gottlieb (2020, 14) sekä Toader ym. (2019, 1). Følstad ja Skjuve (2019, 1)
sekä van der Goot ja Pilgrim (2019, 1) ovat keränneet haastattelujen avulla tietoa
asiakaskokemuksista. Sheehan ym. (2020, 14) ja van der Goot ja Pilgrim (2019,
1) sanovat, että asiakkaan ja chatbotin välisissä keskusteluissa on usein väärinkommunikaatiota, joka aiheuttaa turhautumista asiakkaissa. Toader ym. (2019,
1) ovat myös sitä mieltä, että virheelliset keskustelut aiheuttavat kielteistä vaikutusta asiakkaisiin. Følstad ja Skjuve (2019, 1) korostavatkin asiakkaiden arvostavan hyvin muotoiltuja keskustelupolkuja.

Nuruzzaman ja Hussain (2018, 55) vertailivat chatbottien yhtäläisyyksiä, eroavaisuuksia ja rajoituksia hyödyntäen 70 eri julkaisua chatboteista. Tulosten mukaan
valtaosa asiakkaista oli kokenut huonoa asiakaspalvelua ja laadukkaiden pitkien
vastausten tuottaminen on haaste (Nuruzzaman & Hussain 2018, 54). Følstadin
ja Skjuven (2019, 1) mielestä huonolla palvelutilanteella ole niin suurta merkitystä, mikäli asiakas ohjataan ihmisasiakaspalvelijan luo chatbotin epäonnistuessa. Väärinkommunikaatioita tutkiessaan Sheehan ym. (2020, 21) tulivat siihen
tulokseen, että asiakkaat eivät hylkää chatbottia virheiden takia, eikä niitä ole
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syytä välttää keinolla millä hyvänsä. Chatbot, joka on tarpeeksi inhimillinen tunnistaakseen virheen, koetaan toisinaan jopa paremmaksi sen pyrkiessä ratkaisemaan tilannetta (Sheehan ym. 2020, 21). Selvitettäessä asiakaspalvelubotin mainonnan häiritsevyyttä nousi esille yhteys botin avuliaisuuteen ja hyödyllisyyteen.
Mitä parempi palvelutilanne oli ollut, sitä vähemmän häiritsevänä koettiin mainonta. (Van den Broeck ym. 2019, 153–155.) Van den Broeck ym. (2019, 155)
kuitenkin korostavat, että yritysten tulisi panostaa chatbotin hyödyllisyyteen ja
vuorovaikutukseen, eikä käyttää sitä ainoastaan mainontaan.

Aoki (2020, 1) kartoitti ihmisten luottamusta tekoälyä hyödyntävien chatbottien
käyttöön julkisella sektorilla. Tutkimuksessa esiteltiin vastaajille hallituksen aikomus ottaa käyttöön chatbot useilla eri alueilla ja toiminnoissa. Vastaajilta kysyttiin
esittelyn perusteella, luottavatko he chatbottiin ja koetaanko ihmisen vai chatbotin
kanssa asiointi luotettavampana. (Aoki 2020, 5, 9.) Luottamusta osoitettiin eri
aloilla eniten chatbottien käyttöön jätealalla ja veroneuvonnassa. Sen sijaan sosiaalisiin ja poliittisiin asioihin liittyen chatbotteihin suhtauduttiin skeptisesti. (Aoki
2020, 9.) Samankaltaisia tuloksia saivat van der Goot ja Pilgrim (2019, 6) ja he
kuvailevatkin, että ihmiset haluavat saada palvelua ihmisiltä liittyen henkilökohtaisiin asioihin. Følstad ja Skjuve (2019, 5) havaitsivat, että ihmisillä on kuitenkin
realistiset odotukset chatbotin toimintakyvystä eivätkä ihmiset oletakaan sen pystyvän ratkaisemaan monimutkaisempia asioita.
2.2.3 Chatbotin ihmisenkaltaisuus ja sosiaalisuus
Ihmisenkaltaisuutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä ovat tutkineet esimerkiksi Gnewuch, Morana, Adam ja Maedche (2018, 1), jotka selvittivät chatbottien vastausviiveen merkitystä asiakaskokemukseen. Toisessa testissä selvitettiin, kuinka
verbaalisesti ihmisenkaltaistettu chatbot vaikuttaa asiakkaiden käyttäytymiseen
ja ohjeiden noudattamiseen palvelutilanteessa (Adam, Wessel & Benlian 2020,
1). Myös Schuetzler, Grimes ja Scott (2020, 875) tutkivat kuinka chatbotin keskustelutaidot vaikuttavat ihmisten käsityksiin sen ihmisenkaltaisuudesta ja sosiaalisuudesta. Gnewuch ym. (2018, 1) tuovat esille, että keskeinen haaste ihmisten ja chatbottien välisessä keskustelussa on sen toteuttaminen sujuvasti ja luonnollisesti. Schuetzler ym. (2020, 875) ja Adam ym. (2020, 1) korostavat sen sijaan
erityisesti chatbotin ihmisenkaltaisuuden merkitystä vuorovaikutustilanteissa.
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Tutkiessaan chatbottien vuorovaikutusta Ciechanowskia ym. (2019, 1) vertailivat
tekstiä tuottavaa chatbottia animoituun ihmisenkaltaiseen avatar-bottiin. Myös
Skjuve, Haugstveit, Følstad ja Brandtzaeg (2019, 30) selvittivät niin sanotun ”outo
laakso” (liiallinen ihmisenkaltaisuus) -ilmiön vaikutuksia ja sitä, onko merkitystä,
ovatko ihmiset tietoisia siitä, käydäänkö keskustelu chatbotin vai ihmisen kanssa.
Skjuve ym. (2019, 47) kertovat, etteivät tulokset yllättäen antaneet viitteitä siitä,
että tietoisuudella olisi suurtakaan merkitystä. Ciechanowskia ym. (2019, 20) mukaan tekstiä tuottava botti koettiin miellyttävämpänä asiakkaiden keskuudessa,
kun taas avatar aiheutti negatiivisempia reaktioita. Avatar aiheutti voimakkaampaa

kiihtymistä

käyttäjissä

ja

voimistuvia

psykofysiologisia

reaktioita.

(Ciechanowskia ym.2020, 20.) Sheehan ym. (2020, 14) havaitsivat ihmisenkaltaisen chatbotin joissain tapauksissa täyttävän ihmisen toiveet sosiaalisesta vuorovaikutuksesta.

Liiallista ihmisenkaltaisuutta tutkiessaan Skjuve ym. (2019, 46) huomasivat mielestään erikoisen piirteen sellaisten henkilöiden kohdalla, jotka luulivat testibottia
ihmiseksi. Chatbotin kanssa koettu asiakaspalvelutilanne oli parempi, mikäli sen
luultiin olevan oikea henkilö. Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, ettei sen vuorovaikutukseen kiinnitetty silloin niin paljon huomiota. (Skjuve ym. 2019, 46.) Chatbotit,
jotka kykenivät muodostamaan yhteyden keskustelukumppaniin henkilökohtaisemmalla tasolla, saivat parempia tuloksia kuin persoonattomat botit (Skjuve ym.
2019, 46). Ihmisenkaltaista ja tekstipohjaista bottia verratessa Ciechanowskia
ym. (2019, 2) kertovat käyttäjillä olleen positiivisempia kokemuksia yksinkertaisemmasta botista, kun taas Skjuve ym. (2019, 46) havaitsivat persoonattomalla
ja rajoittuneella botilla olevan negatiivisempi vaikutus. Følstad ja Skjuve (2019,
1) kuitenkin uskovat, ettei asiakaspalvelussa chatbotin ihmisenkaltaisuudella ole
suurtakaan merkitystä, kunhan chatbot kykenee hoitamaan sille määrätyt tehtävät onnistuneesti.

Chatbottien sosiaalisia ominaisuuksia tutkivat De Cicco, Costa e Silva ja Romana
Alparone (2020, 1) ja erityisesti niiden sosiaalisten ominaisuuksien merkitystä
verrattuna tehtäväkeskeisiin botteihin. Ihmisenkaltaisuus ja johdonmukaisuus lisäävät ihmisten sitoutumista noudattaa chatbotin pyyntöjä, mutta myös dialogin
huolellisella suunnittelulla voi olla ratkaiseva vaikutus asiakkaiden vaatimusten
täyttämiseksi (Adam ym. 2020, 12–13). Schuetzlerin ym. (2020, 895) mukaan
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chatbotin hyvä keskustelutaito osoittaa sosiaalisen läsnäolon tunnetta ja tätä
kautta chatbotin ihmisenkaltaisuutta. Myös Sands ym. (2020, 1) tuovat esille, että
räätälöidyillä keskusteluilla voidaan herättää asiakkaassa positiivisia tunteita.
Chatbotit, joiden kommunikointitaidot olivat sosiaalisesti paremmat ja vuorovaikutus kehittyneempää, saivat ihmiset sitoutumaan niihin paremmin. Pienillä parannuksilla vuorovaikutuksessa voidaan luoda käyttäjäystävällisempi botti.
(Schuetzler ym. 2020, 895.) Samankaltaisia tuloksia saivat myös De Cicco ym.
(2020, 1), jotka toteavatkin, että chatbotin vuorovaikutusta suunniteltaessa on
hyvä ottaa huomioon sosiaalisen vuorovaikutuksen merkitys ja pyrkiä hyödyntämään sitä.

Tavoiteltaessa ihmisenkaltaisuutta Gnewuch ym. (2018, 11) sanovat, että esimerkiksi vastausviivettä hyödyntämällä voidaan tavoitella inhimillisempää vaikutelmaa ja osoittaa tällä tavalla suurempaa sosiaalista läsnäoloa. Skjuve ym.
(2019, 47) havaitsivat sen sijaan, että viive vastaamisessa koetaan negatiivisena.
Gnewuch ym. (2018, 12) esittävät päinvastoin, että liian nopea vastaaminen voi
jopa ärsyttää käyttäjiä. Tutkiessaan ihmisten tapaa hyödyntää sosiaalisia normeja chatbotteihin Adam ym. (2020, 12) sekä Gnewuch ym. (2018, 11) havaitsivat ihmisten soveltavan samoja sosiaalisia sääntöjä chatbottiin ja ihmisiin. Palvelukäsikirjoituksia analysoidessaan Hill ym. (2015, 245) havaitsivat ihmisten kykenevän helposti mukauttamaan omaa kommunikointiaan verbaalisesti lyhytsanaisemmaksi chatbotin kanssa. Skjuve ym. (2019, 47) arvioivat tekstipohjaisilla boteilla olevan vielä pitkä matka siihen, että ne olisivat liian ihmisenkaltaisia.

Syvänen ja Valentini (2020, 351) toteavat chatbottien tutkimuksen olevan tällä
hetkellä rajoittunut pääasiassa konekielen tutkimukseen sekä markkinointikäyttöön suunniteltuihin botteihin. Myös Aoki (2020, 9) huomauttaa, että tekoälyyn
liittyvää tutkimusta on tehty etenkin tietojenkäsittelyn näkökulmasta, mutta yhteiskuntatieteen osalta ja julkisella sektorilla se on yhä rajallista. Vähemmälle huomiolle ovat jääneet esimerkiksi bottien yhteiskunnalliset vaikutukset (Syvänen & Valentini 2020, 351). Syvänen ja Valentini (2020, 351) toteavatkin, että tulevaisuudessa tutkimuksen olisi hyvä suuntautua enemmän tekoälyn ja chatbottien vaikutuksiin laajemmassa mittakaavassa. Tulevaisuudessa tulisikin kysyä, kuka on
vastuussa chatbottien viestinnästä sekä luotettavuudesta ja mikä on chatbottien
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vaikutus organisaatiorakenteisiin. (Syvänen & Valentini 2020, 351.) Nuruzzamanin ja Hussainin (2020, 15) mukaan kirjallisuus osoittaa chatbottien olevan tulevaisuudessa yritysten käytetyin viestinnän muoto. Ollakseen toimiva chatbot, tulisi sen pystyä kuitenkin luomaan asiakkaan kanssa laadukkaita keskusteluja.
Useimmat chatbotit eivät vielä tähän pysty. (Nuruzzaman & Hussain 2020, 15.)
2.3

Vuorovaikutuksessa huomioitavaa

Chatbotien ominaisuuksia tutkittaessa Toader ym. (2019, 19) ja Baxter ym.
(2018, 4) korostavat, että naisbottien käyttö on suositeltavaa niiden antaman paremman vaikutelman takia. Toader ym. (2019, 18–19) kuitenkin huomauttavat,
että osaaminen ja sosiaalisuus ovat botin sukupuolta tärkeämpää. Small talk keskustelut ja esimerkiksi hymiöt ovat hyvä tapa osoittaa chatbotin sosiaalisuutta
ja antavat viihdyttävän vaikutelman (De Cicco ym. 2020, 14). Small talk on tärkeää keskustelupolkujen suunnittelussa (Adam ym. 2020, 12) ja huolellisesti
suunniteltu käsikirjoitus vaikuttaa palvelutilanteiden onnistumiseen merkittävästi
(Sands ym. 2020, 1, 13). Chatbotilla onkin hyvä olla persoonallisuutta, jonka
avulla se voi luoda asiakkaisiin henkilökohtaisemman suhteen (Skjuve ym. 2019,
46). Adam ym. (2020, 12–13) korostavatkin ihmisten arvostavan chatbottien johdonmukaisuutta ja ihmisenkaltaisuutta.

Schuetzler ym. (2020, 895) ja De Cicco ym. (2020, 1) väittävät, että ihmisten sitoutuneisuus on suurempaa sosiaalisiin ja kommunikointitaidoiltaan laadukkaampiin botteihin. Vaikka Nuruzzaman ja Hussain (2018, 55) ovat sitä mieltä, että
chatbottien suurena haasteena on laadukkaiden keskustelujen käyminen asiakkaan kanssa. Adam ym. (2020, 12–13) huomauttavat, että dialogin suunnittelulla
voidaan saavuttaa asiakkaiden tarpeet täyttävä vuorovaikutus. Myös Sandsin
ym. (2020, 1) mielestä räätälöidyt keskustelupolut herättävät asiakkaissa positiivisia tuntemuksia. Følstad ja Skjuve (2019, 1) tuovat myös esille, että tärkeintä
on chatbotin laadukas informaation tuotto ja kyky vastata asiakkaille tehokkaasti.
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3.1

LAJITTELUKÄYTTÄYTYMINEN
Tieto sekä moraalinen- ja sosiaalinen paine

Käsitteenä kierrätys on laaja ja tässä opinnäytetyössä käsite rajataan kotitalouksien asumisessa syntyvien jätteiden lajitteluun ja siihen liittyen ihmisten lajittelukäyttäytymiseen. On haastavaa selvittää miksi jotkin ihmiset lajittelevat ja toiset
taas eivät, sillä lajittelukäyttäytyminen perustuu sisäisiin ja ulkoisiin tekijöihin (Johansson 2016, 407). Lajitteluohjeiden ja kierrätyspaikkojen sijainnin jälkeen tärkeintä ovat sosiaaliset tekijät: naapureiden ja perheenjäsenten lajittelutottumukset tai rahallinen etu. Vähiten tärkeäksi koetaan lait ja asetukset. (Xiao ym. 2017,
321.) Kokkonen ja Reijonen (2019) esittelevät Lajitin-hankkeen tuloksissa Suomalaisten lajittelutottumuksia. Kokkonen ja Reijonen (2019, 30) jakavat lajittelukäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät seuraavasti: tieto, moraaliset tekijät, sosiaalinen paine, mukavuus- sekä kustannustekijät.

Johansson (2016, 411) huomauttaa, viitaten Prestiniin ja Pearceen (2010, 54),
että tiedon merkitys lajittelukäyttäytymiseen on kriittistä: tieto siitä, minne jätteet
viedään sekä miten ne kierrätetään. Samankaltaisia tuloksia raportoi myös Xiao
ym. (2017, 321). Nämä tekijät eivät kuitenkaan ole riittäviä yksinään, vaan kierrätykseen vaikuttaa myönteisesti myös ymmärrys toiminnan ympäristövaikutuksista (Johansson 2016, 411). Kokkonen ja Reijonen (2019, 31–33) huomauttavat,
että parhaiksi keinoiksi on havaittu sitouttava ja osallistava viestintä. Samankaltaisia tuloksia raportoi myös Dai ym. (2016, 307), joiden mukaan henkilökohtaisempi viestintästrategia motivoi tehokkaampaan lajitteluun.

Johanssonin (2016, 407) mukaan lajittelukäyttäytyminen voidaan jakaa esimerkiksi kahteen eri näkökulmaan: yksinkertaisuuteen ja motivaatioon. Mikäli motivaatio kierrättää on korkea ja kierrätys yksinkertaista, on kierrätysaste korkea ja
päinvastoin. Tieto vaikuttaa yksinkertaisuuteen: selkeä kierrätysmerkki tai ohjeistus ohjaa oikeaan toimintaan. Muutaman toiston jälkeen kierrättäjä osaa toimia
oikein ja ulkoisesta tiedosta tulee sisäistä tietoa. (Johansson 2016, 407–408.)
Sellaiset ihmiset, jotka eivät lajittele ollenkaan, eivät kuitenkaan koe lajitteluohjeista tai muusta lajittelun merkitykseen liittyvästä tiedosta olevan juurikaan hyötyä lajittelumotivaation kannalta (Kokkonen & Reijonen 2019, 76). Nguyen ym.
(2017, 11) taas esittävät, että viestinnässä tulisi huomioida niin kutsuttu warm-
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glow eli ”lämmin hehku” ja sisällyttää lajittelukampanjoihin viestejä, joissa korostetaan sisäisen hyvänolontunteen ja palkintojen saavuttamista. Julkisissa tiedotusvälineissä tulisi hyödyntää myös mielipidevaikuttajia ja sosiaalista painetta
kierrätyksen lisäämisessä (Nguyen ym. 2017, 11).

Kokkonen ja Reijonen (2019, 31) kertovat Dupréen (2014) vertailleen erilaisia
viestintätapoja ja niiden merkitystä lajittelukäyttäytymiseen. Vertailua on tehty
suostuttelevan, sitouttavan sekä osallistavan välillä. Suostuttelevassa viestinnässä kerrotaan, kuinka tulee toimia, sitouttavassa viestinnässä pyydetään esimerkiksi allekirjoittamaan jokin sopimus ja osallistavassa viestinnässä pyritään
vaikuttamaan siihen, että jo lajittelevat ihmiset levittävät tietoa eteenpäin. (Kokkonen & Reijonen 2019, 32; Dupré 2014.) Kokkonen ja Reijonen (2019, 32) huomauttavat naapurustossa toisten neuvomisen olevan tehokas tapa lisätä lajittelumotivaatiota. Naapurit parantavat lajitteluaan etenkin neuvovan osapuolen osalta
mutta myös neuvonnan kohteena ollut tehostaa lajittelukäyttäytymistään (mts.
32). Varotto ja Spagnolli (2017, 168) tuovat esille, että sosiaalinen mallinnus ja
ympäristövaikutukset ovat myös tehokas keino vaikuttaa lajittelukäyttäytymiseen.

Mengesin ym. (2020, 1) mukaan kierrätysjärjestelmien tehokkuus riippuu niitä
käyttävien ihmisten käyttäytymisestä, minkä takia moraalisia ja sosiaalisia tekijöitä lajittelukäyttäytymiseen tutkitaankin enenemässä määrin. Farrow ym. (2017,
1) sekä Huber ym. (2020, 1) tutkivat sosiaalisten normien vaikutusta ympäristöä
suosivaan käyttäytymiseen. Samankaltaista tutkimusta on tehnyt myös Viscusi
ym. (2011, 65). Farrowin ym. (2017, 3-4) havaintojen mukaan henkilön yksilölliset
ominaisuudet vaikuttavat siihen, millainen normatiivinen tieto muokkaa yksilön
käyttäytymistä. Osa ominaisuuksista on muuttumattomia mutta joitain voidaan
manipuloida. Tämä antaa mahdollisuuksia pyrkiä sosiaalisten normien avulla vaikuttamaan asetettuihin ympäristötavoitteisiin. (Farrow ym. 2017, 3-4.) Sosiaalinen normi, jota voidaan hyödyntää, on erityisesti henkilön sosiaalinen identiteetti
(Farrow ym. 2017, 3-4; White ym. 2009, 135–158.) Käsitykset lajittelun merkityksestä ympäristövaikutuksiin sekä moraalinen velvoite motivoi tutkitusti ihmisiä
kierrättämään (Kokkonen & Reijonen 2019, 60).

Nguyenin ym. (2017, 1) tutkiessa lajittelumotivaatiota tuli esille, että muista saman aihealueen tutkimuksista poiketen, suurin motivaatio saatiin kierrätyksen
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vaikutuksesta ympäristön hyvinvointiin, eikä vietnamilaisilla ollut moraalista velvollisuudentuntoa kierrätystä kohtaan. Nguyen ym. (2017, 10) arvelevat sen johtuvan siitä, että Vietnam on kollektivistinen yhteiskunta. Huberin ym. (2020, 1)
tutkimus osoittaa, että sosiaaliset normit kannustavat kierrätykseen, kierrätys
taas toisaalta kannustaa muuttamaan henkilökohtaisia normeja. Toisin sanoen
henkilökohtaiset normit ja kierrätys tukevat toistensa kasvua. Näiden tekijöiden
keskinäisen riippuvuuden tiedostaminen voi auttaa hyödyntämään tätä käyttäytymispoliittisena välineenä. (Huber ym. 2020, 23.) Ihmiset kokevat lajittelun aiheuttavan hyvää mieltä ja pitävät sitä järkevänä, koska tällä tavalla saadaan arvokasta raaka-ainetta takaisin kiertoon (Kokkonen & Reijonen 2019, 61).

Huber ym. (2020, 23) sanovat, että päättäjät voivat pyrkiä lisäämään kierrätystä
tukemalla sosiaalisia normeja. Kierrätyksen merkityksen ja saavutusten korostaminen ja kansalaisten informointi kierrätystoiminnan vaikutuksesta ympäristön
hyvinvointiin ja alueelliseen kierrätyksen kehittymiseen voi edistää kierrätystä entisestään. Ihmisten olisi hyvä olla tietoisia asuinalueiden kierrätyssaavutuksista.
(Huber ym. 2020, 23.) Massarutto, Marangon, Troiano ja Favot (2019, 1) sekä
Nguyen ym. (2017, 1) nostavat myös esille, että kierrätyksellä ja ”lämpimällä hehkulla” on suora yhteys. Tällä tarkoitetaan toisille antamisen emotionaalista palkintoa. Nguyen ym. (2017, 1) sanovat henkilön oman asenteen vaikuttavan kierrätykseen kaikista positiivisimmin, toisaalta asenne kierrätyksen vaikeutta tai epämukavuutta kohtaan vaikuttaa lajittelua alentavasti.
3.2

Mukavuustekijät ja taloudellinen kannustin

Varotton ja Spagnollin (2017, 168) mukaan kotitalouksien lajittelukäyttäytymiseen
on haettu vaikutuskeinoja esimerkiksi kannustamalla, sitouttamalla, tiedottamalla
ja ympäristövaikutuksista kertomalla. Johansson (2016, 407) jaottelee jätteiden
lajitteluun vaikuttavat kannustimet seuraavalla tavalla: korvaavat, moraaliset, pakottavat tai luonnolliset. Korvaavat palkkiokannustimet tarkoittavat rahallista hyötyä kierrättämisestä, moraaliset kannustimet liittyvät yleiseen käsitykseen ympäristön hyväksi tehdyistä asioista. Pakkokannustin on riski saada sanktioita, mikäli
ei kierrätä. Luonnollinen kannustin on yksilön henkilökohtainen hyvänolon tunne
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tai innostus lajittelua kohtaan. (Johansson 2016, 407.) Yksilön lajittelukäyttäytymiseen vaikuttaa myös se, miten muut ihmiset käyttäytyvät (Menges ym. 2020,
1).
Jätteiden lajittelu vaatii panostusta ja vaivannäköä: materiaali pitää ennen lajittelua tunnistaa ja sille pitää olla kotona varattuna keräyspaikka. Lisäksi materiaali
täytyy käsitellä lajittelukelpoiseksi ja viedä lopulta kierrätyspisteelle. (Kokkonen &
Reijonen 2019, 42; Wheeler & Glucksmann, 2015.) Kokkosen ja Reijosen (2019,
45) mukaan pesun ja esikäsittelyn ollessa nykyistä nopeampaa motivoisi se lajittelemaan tehokkaammin. Keuschnigg ja Kratz (2018, 19) huomauttavatkin, että
huoli ympäristöstä lisää kierrätysmotivaatiota, kun taas liiallinen ponnistelu sen
eteen vähentää sitä. Lajitteluun käytettävän kokonaisajan lyhenemisellä sen sijaan ei koeta olevan juurikaan merkitystä lopputuloksen kannalta (Kokkonen &
Reijonen 2019, 45).

Kotitaloudet kokevat jätteiden varastointitilat kotona riittämättömäksi, mikä aiheuttaa lajittelumotivaation laskua (Kokkonen & Reijonen 2019, 49). Hage, Söderholm ja Berglund (2009, 1) havaitsivat, että henkilöt, joilla on matalammat moraaliset kannustimet lajitteluun, lisäsivät lajittelua, mikäli keräysastiat tuotiin lähemmäs kotia. Matka kierrätyspisteille koetaan hankalaksi käytännössä jo kotipihalta eteenpäin mentäessä. Pientaloalueilla naapuruston yhteiset astiat koetaan
motivoivana tekijänä. (Kokkonen & Reijonen 2019, 52–53.) Kuluttajat kokevat,
että astioiden tulisi olla lähempänä, tiheämmässä ja siistimpiä. Tämän koetaan
osaltaan poistavan myös sen ongelman, ettei kotoa löydy riittävästi säilytystiloja
eri kierrätysmateriaaleille (Kokkonen & Reijonen 2019, 49, 54.) Myös Nguyen ym.
(2017, 11) tulivat johtopäätökseen, että riittävien kierrätystilojen ja sopivien astioiden tarjoaminen kotitalouksille on kriittistä kierrätyksen edistämiseksi.

Hage, Söderholm ja Berglund (2009, 1) sekä Czajkowski ym. (2017, 647) tarkastelevat ihmisten taloudellisia, moraalisia ja sosiaalisia kannustimia liittyen lajittelukäyttäytymiseen. Czajkowski ym. (2017, 647) tutkivat lisäksi, haluavatko ihmiset lajitella jätteensä ennemmin kotona vai toimittaa lajittelulaitokseen. Tulosten
mukaan halu maksaa lajittelusta ja osallistua siihen sai kannustimensa pääasiassa sisäisestä ja moraalisesta velvoitteesta. Nämä henkilöt kokivat mielekkääm-
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mäksi hoitaa lajittelun itse kotona sen sijaan, että lajittelu tapahtuisi vasta lajittelulaitoksessa vaikka se olisi näin kalliimpaa. Vastaajat kokivat lajittelun olevan
kotona tehokkaampaa. (Czajkowski ym. 2017, 665.)

Czajkowskin ym. (2017, 659) mukaan 70 prosenttia tutkimukseen osallistuneista
henkilöistä uskoi kierrättämällä voivansa vaikuttaa jätehuollon kustannuksiin
maksuja alentavasti. Viscusi ym. (2011, 70) havaitsivat, että kierrätysintoon vaikuttaa yksilön omien arvojen ja sosiaalisen normien lisäksi lait ja taloudellinen
hyöty. Kokkosen ja Reijosen (2019, 57) tutkimuksen mukaan 45 prosenttia asukkaista on sitä mieltä, että jätemaksut eivät vaikuta lajittelumotivaatioon laisinkaan,
suhtautuminen on neutraali. 35 prosenttia kokee ne negatiivisena ja loput 20 prosenttia positiivisena. Hage, Söderholm ja Berglund (2009, 1) huomasivat tutkiessaan ruotsalaisten kotitalouksien pakkausjätteiden kierrätystä taloudellisten ja
moraalisten kannustimien vaikuttavan kierrätysasteeseen merkittävästi. Massarutto ym. (2019, 1) kuitenkin tuovat esille, että ihmisillä olevan erilaiset kannustimet, jolloin taloudelliset kannustimet voivat vaikuttaa jopa negatiivisesti sellaisiin
ihmisiin, jotka saavat kannustimensa toisaalta.
3.3

Lajittelukäyttäytymisessä huomioitavaa

Lajittelumotivaatiossa merkityksellistä asiakkaille ovat lajitteluohjeet ja keräyspisteiden sijainti (Johansson 2016, 411; Prestin ja Pearce 2010, 54). Tämä ei kuitenkaan ole yksistään riittävää ja ihmiset motivoituvatkin lajittelemaan ollessaan
tietoisia esimerkiksi myös siitä, mitä merkitystä kierrätyksellä on ympäristön hyvinvoinnille. Myös alueelliset kierrätyssaavutukset motivoivat lajittelemaan. (Huber 2020, 23.) Massarutto ym. (2019, 1) sekä Nguyen ym. (2017, 1) nostavat
lisäksi esille kierrätyksen ja lämpimän hehkun yhteyden. Lajittelu aiheuttaa ihmisille mielihyvää, koska he kokevat voivansa vaikuttaa siihen, että materiaaleja
saadaan heidän toimiensa seurauksena hyötykäyttöön (Kokkonen & Reijonen
2019, 61).

Huber ym. (2020, 1) korostavat sosiaalisten normien tukemisen vaikuttavan positiivisesti lajittelukäyttäytymiseen. Osallistava viestintä on hyvä tapa vaikuttaa
siihen, että jo lajittelusta innostuneet ihmiset kertovat asiasta eteenpäin (Kokkonen & Reijonen 2019, 32; Dupré 2014). Naapureiden välisen tiedon jakamisen
on tutkittu lisäävän lajittelumotivaatiota (Kokkonen & Reijonen 2019, 32). Menges
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ym. (2020, 1) huomauttavatkin muiden ihmisten käyttäytymisen vaikuttavan ihmisten käyttäytymiseen. Sosiaalisten normien lisäksi lajittelumotivaation vaikuttaa lajittelusta saatava taloudellinen hyöty (Viscusi ym. 2011, 70). Czajkowski ym.
(2017, 659) huomauttavatkin, että ihmisillä on vahvat uskomukset siitä, että kierrätyksen tulisi alentaa jätemaksuja.
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4.1

TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN
Konstruktiivinen tutkimus

Lähestymistapana kehittämistehtävälle toimii konstruktiivinen tutkimus. Erilaiset
konstruktiiviset tutkimusmenetelmät ovat kasvavassa määrin kiinnostuksen kohteena tietojärjestelmien kehittämisessä. Konstruktiivinen tutkimus pyrkii lisäämään tietoa siitä, kuinka asioita tulisi rakentaa tai suunnitella. Erityisen hyvin se
soveltuu digitaalisten innovaatioiden tuottamiseen. (Vom Brocke ym. 2019, 309.)
Baskervillen ym. (2018, 358) mukaan konstruktiivinen tutkimus on tutkimussuuntaus, jolla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa tietojärjestelmien tutkimusten merkityksellisyyteen tuoden käytännöllistä sisältöä ja tieteellistä tarkkuutta tutkimukseen.

Baskerville (2018, 369) uskoo konstruktiivisella tutkimusmenetelmällä olevan
kaksi merkittävää ulottuvuutta: uusia keksintöjä, jotka on sidottu tiukasti teoriapohjaan sekä vaikutuksia teknologian kehitykseen, yhteiskuntaan, organisaatioihin ja käyttäjiin. Menetelmän tutkimustulokset voidaan jakaa teoreettisiin tuotoksiin ja kehitettävään kohteeseen (Baskerville 2018, 369; Gregor & Hevner
2013; Baskerville, Lyytinen, Sambamurthy & Straub 2011). Käytännönläheinen
lähestymistapa on konstruktiivisen tutkimusmenetelmän ominaispiirre. Menetelmällä pyritään tutkimustietoa hyödyntäen, sekä käytännöstä tietoa keräämällä rakentamaan ratkaisu ongelmaan. Konstruktiivisen tutkimuksen tavoitteena on
tuottaa teoreettisen viitekehyksen täyttävä ratkaisu, jolla tuotetaan samalla uutta
tieteellistä tutkimustietoa. (Ojasalo ym. 2015, 65.)

Kuvio 4. Konstruktiivisen tutkimuksen kolmipyöräinen sykli (Hevner 2007, 88)
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Hevner (2007, 88) kuvailee konstruktiivista tutkimusta kolmipyöräiseksi sykliksi
(Kuvio 4), jossa kaikkien syklien on oltava tunnistettavissa ja ne vaikuttavat toisiinsa. Sykli muodostuu niin sanotusta merkityksellisyyden syklistä (Relevance
cycle), suunnittelusyklistä (Design cycle) sekä tietoperustastaan sidotusta syklistä (Rigor cycle). (Hevner 2007, 88.) Relevance cycle tarkoittaa teknisiä- ja organisaatiojärjestelmiä sekä ihmisiä, jotka ovat vuorovaikutuksessa näiden
kanssa. Hyvä konstruktiivinen tutkimus alkaa useimmiten tunnistamalla esimerkiksi ongelmia joissain edellä mainituissa osa-alueissa. (Hevner 2007, 89.) Rigor
cycle sisältää tieteellistä tutkimusta sekä teknisiä menetelmiä mutta myös kokemusta ja asiantuntemusta sekä tietoa olemassa olevista artefakteista. Design cycle on suunnittelutieteen ydin ja se on riippuvainen kahdesta muusta syklistä. On
tärkeää huolehtia siitä, että säilytetään tasapaino artefaktin luomisen ja arvioinnin
välillä. (Hevner 2007, 90–91.)

Kuvio 5. Konstruktiivisen tutkimuksen prosessikuvaus (Ojasalo ym. 2015, 67)

Edellä (Kuvio 5) on esitetty konstruktiivisen tutkimusmenetelmän prosessikuvaus, joka etenee seuraavissa vaiheissa: ensimmäiseksi tunnistetaan ongelma,
jolle tarvitaan ratkaisu ja joka on tutkittavissa teoreettisella tasolla. Toisessa vaiheessa hankitaan ymmärrys ongelmasta sekä perehdytään aiheeseen käytännön ja teorian osalta. Seuraavaksi innovoidaan ratkaisu ongelmaan, eräänlainen
konstruktio. Neljänneksi esitetään ja osoitetaan ratkaisu sekä sen toimivuus. Lopuksi analysoidaan teoreettinen viitekehys ja rakennetun ratkaisun riittävyys sekä
tutkitaan ratkaisun sovellettavuutta. (Ojasalo ym. 2015, 67–68.)
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4.2

Aineiston kerääminen

Konstruktiivisessa tutkimuksessa käytetyt menetelmät ovat moninaiset. Aineistoa
kannattaa kerätä monilla erilaisilla tavoilla ja osallistaa loppukäyttäjät kehitystyöhön. Esimerkiksi erilaiset palvelumuotoilun menetelmät soveltuvat hyvin prosessiin. (Ojasalo ym. 2015, 68.) Tässä opinnäytetyössä kerättiin aineistoa asiakaspalvelun sähköpostiviestien lisäksi henkilökunnalta ideointityöpajassa, jotta saadaan monipuolisesti hyödynnettyä loppukäyttäjien näkökulma sekä asiantuntijoiden hiljainen tieto. Aineiston keräämisessä on käytetty laadullista eli kvalitatiivista
tutkimusta.

Ojasalo ym. (2015, 136–137) kuvaavat dokumenttianalyysiä menetelmäksi, jossa
on tarkoituksena analysoida dokumentteja luomalla niistä selkeä kuvaus. Menetelmä voidaan jakaa analysoinnin perusteella sisällönanalyysiksi ja sisällön erittelyksi. Sisällönanalyysissä pyritään kuvaamaan sanallisesti dokumentin sisältöä
ja löytämään tekstistä merkitykset. Sisällön erittelyssä sen sijaan kuvataan aineistoa määrällisesti. Seuraavassa mallissa (Kuvio 6) havainnollistetaan laadullisen tutkimuksen yleinen malli, joka soveltuu dokumenttianalyysin päävaiheiden
kuvaamiseen: aineiston kerääminen ja valmistelu, pelkistäminen, aineiston rakenteen tulkinta ja toistuvuus sekä eri vaiheiden kriittinen tarkastelu. (mts. 138.)

Kuvio 6. Laadullisen tutkimuksen yleinen malli (Ojasalo ym. 2015, 138)
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Aineistoa kehittämistehtävään kerättiin toimeksiantajan asiakaspalvelun sähköpostiviesteistä ajalta 31.8.2019–31.12.2020. Kysymyksiä kerättiin vain sen verran, että aineistossa alkoi esiintymään toistuvuutta. Henkilötiedot anonymisoitiin
viesteistä ja viesteissä esitetyt kysymykset siirrettiin Exceliin. Sopivien kysymysten poimimiseen asiakaspalvelun sähköpostiviesteistä käytettiin asiasanoja jätemaksu, jätehuolto, jäteastia, kierrätys, lajittelu, toimipisteiden nimiä sekä eri jätelajien nimikkeitä. Analyysin ulkopuolelle rajattiin laskuihin ja asiakkaiden henkilökohtaisiin sopimusasioihin liittyvät viestit, koska chatbotin ei ole tarkoitus palvella
asiakasta lasku- tai sopimusasioissa. Jätemaksutaksan ja määräyksien maksuperusteisiin, sekä hinnoitteluun liittyvät viestit sen sijaan oli oleellista ottaa mukaan.

Sisältö voidaan analysoida aineistolähtöisesti, teoriaohjaavasti tai teorialähtöisesti (Ojasalo ym. 2015, 139). Asiakaspalvelun sähköpostiviestien analysointiin
valittiin aineistolähtöinen sisällönanalyysi. Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä ensimmäiseksi pelkistetään aineisto, seuraavaksi aineisto ryhmitellään ja
abstrahoidaan. Pelkistämisellä saadaan aineistosta yksinkertaisempi ja tiivis.
Ryhmittelyssä on tarkoitus etsiä eroavaisuuksia tai samankaltaisuuksia ja luokitella aineisto. Lopuksi abstrahoinnissa keskitytään tutkimuksen näkökulmasta
oleellisen tiedon erottelemiseen. (mts. 139–140.)
4.3

Ideointityöpaja

Ideointityöpaja on luova ideointimenetelmä, joka on tarkoitettu 6–12 hengen ryhmälle, menetelmää voidaan kutsua myös aivoriiheksi (Ojasalo ym. 2015, 160).
Työpaja on hyvä työkalu suurien ideamäärien tuottamiseen ja työpajan jäsenten
osallistamiseen. Tavoitteena on turvallisessa ympäristössä tuottaa mahdollisimman suuri määrä luovia ideoita. (Innokylä 2021.) Turvallinen ympäristö ja luottamuksellinen ilmapiiri auttavat ihmisiä tuomaan esille asioita, jotka saattaisivat
muutoin jäädä sanomatta (Käpylä & Salonius 2013, 57). Tämän kehittämistehtävän kannalta on oleellista kerätä asiantuntijatietoa monipuolisesti, jotta muodostuu konstruktiiviselle tutkimukselle ominainen sykli.

Ideointityöpaja sisältää neljä vaihetta: esivaiheen, lämmittelyvaiheen, ideointivaiheen ja valintavaiheen. Esivaiheessa määritellään tavoitteet työpajalle, lämmitte-
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lyvaiheen on tarkoitus luoda luovaa ilmapiiriä ja poistaa rajoittuneita ajatusmalleja, ideointivaiheessa pyritään tuottamaan paljon ideoita, joiden arvosteleminen
on ehdottomasti kiellettyä, valintavaiheessa kirjattuja ideoita arvioidaan ohjeiden
mukaan vetäjän johdolla. (Ojasalo ym. 2015, 161.) Luovissa ideointimenetelmissä, kuten työpajoissa, onkin tilaisuuden vetäjällä vastuu siitä, että tilanne on
avoin ja positiivinen mutta samaan aikaan kurinalainen. Kielteinen ja negatiivinen
suhtautuminen vahingoittaa työpajatoimintaa. (Ojasalo ym. 2015, 158–159.)

Tässä opinnäytetyössä ideointityöpajan tavoitteena oli kerätä henkilökunnalta hiljaista tietoa. Parkkila (2013, 26) sanookin, että hiljaisen tietämyksen jakamiseksi
tyypillisesti käytetään erilaisia tiimejä sekä työryhmä- ja työpajatyöskentelyä. Käpylä ja Salonius (2013, 59) huomauttavat, että mikäli tiedon luomisen prosessiin
saadaan mukaan mahdollisimman vaihtelevan tietoperustan omaavia henkilöitä,
saavutetaan suuremmalla todennäköisyydellä enemmän uutta tietoa. Jätelaitoksen henkilökunta työskentelee erilaisissa tehtävissä yhtiössä ja kohtaa asiakkaita
toisistaan poikkeavissa tilanteissa. Tämä kerryttää erilaisia näkökulmia. Hiljainen
tieto on osa henkilön kartuttamaa kokemustietoa (Parkkila 2013, 11).

25
5
5.1

KEHITTÄMISTEHTÄVÄN TULOKSET
Asiakaspalvelun sähköpostiviestien analysoinnin tulokset

Tutkimustulosten mukaan asiakkaat kysyvät jätteiden lajitteluun liittyen selkeästi
eniten neuvoja. Asiakkaat kaipaavat lajitteluohjeita sekä toimintaohjeita toimipisteillä asioimiseen. Lisäksi hyödyt lajittelun taloudellisesta vaikutuksesta ja ympäristön kannalta kiinnostavat. Asiakkaat kysyvät usein, kuinka jätehuolto järjestetään ja ovat kiinnostuneita siitä, voiko jätehuollon kustannuksiin vaikuttaa erilaisilla jätehuollon vaihtoehdoilla. Lukumääräisesti jätemaksuista ei tule vastaavaa
määrää viestejä kuin lajittelusta tai jätehuollon järjestämisestä. Jätemaksut ovat
kuitenkin osalle asiakkaista voimakkaita tunteita herättäviä. Maksuperusteet ovat
usein monimutkainen asia kertoa asiakkaalle selkeästi ja ymmärrettävästi. Asiakaspalvelun viesteistä kävi esille asiakkaita askarruttavan erityisesti se täytyykö
jätehuollon perusmaksua ja yhteiskeräyspisteen käyttömaksua maksaa, vaikka
ei käyttäisi palveluita. Asiakkaat myös kyselivät, mitä maksuja vastaan saa tuoda
ja sitä, voiko maksuista vapautua.

Asiakkaiden kysymykset muodostivat kolme teemaa. Esimerkki luokitellusta aineistosta on esitelty liitteessä 3. Teemoista muodostui vuorovaikutussuunnitelmaan chatbotin osaamisalueet:


jätteiden lajittelu



jätehuollon järjestäminen



jätemaksut

Osaamisalueisiin liittyen oli useita erilaisia kysymyksiä. Tässä muutama esimerkki kysymyksistä:


Jätemaksut: mitä jätehuollon perusmaksulla saa?



Jätehuollon järjestäminen: haluan tilata jäteastian tyhjennyksen,
kuinka toimin?



Jätteiden lajittelu: voiko muovinkeräykseen laittaa ämpärit, lyijytäytekynä ja muovitavarat?
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Tutkimuskysymys oli, millaisella vuorovaikutuksella chatbot voi motivoida lajittelemaan jätteitä. Chatbotin vuorovaikutuksessa korostuvat sosiaalisuus ja räätälöidyt keskustelupolut. Lajittelumotivaatiota kasvattavat selkeät ohjeistukset, tieto
kierrätyssaavutuksista, sosiaaliset normit, tieto materiaalien hyötykäytöstä sekä
taloudellinen hyöty. Chatbotin sosiaalinen persoona yhdistettynä lajittelumotivaatiota huomioivaan dialogiin tuottaa asiakkaiden kysymyksiin vastauksia, joilla
chatbot voi motivoida asiakasta lajittelemaan paremmin.
5.2

Ideointityöpajan tulokset

Henkilökunnan kesken järjestettiin ideointityöpaja huhtikuussa 2021. Mukaan valittiin sellaista henkilökuntaa, jotka kohtaavat asiakkaita työssään. Kutsut tilaisuuteen lähetettiin sähköpostitse. Tilaisuus järjestettiin Rovaniemen toimipisteen toimistorakennuksessa, työpajaan osallistui yhteensä 5 henkilöä. Työpaja alkoi aiheen esittelyllä, jossa käytiin läpi tavoitteet sekä työpajalle asetetut säännöt.
Työskentelyalustana toimi Flinga, joka oli suurimmalle osalle osallistujista ennestään tuntematon. Tästä syystä ennen varsinaista ideointivaiheen aloitusta pidettiin pieni lämmittelytehtävä, jotta työkalu tulee kaikille tutuksi ja sen käyttäminen
sujuu ongelmitta. Flinga on pilvipalvelu, jolla voi tehdä esimerkiksi miellekarttoja
ja muuta luovaa ideointia. Flinga valikoitui työskentelyalustaksi, koska se mahdollistaa anonyymin ideoinnin työpajassa, mikä on tärkeää, jotta epävarmatkin
osallistujat uskaltavat rohkeasti osallistua. Työpaja kesti hieman yli kaksi tuntia,
joten ideointi eteni kysymyksestä toiseen nopeasti.

Työpajan suunnittelussa hyödynnettiin tietoperustasta esiin nousseita lajittelumotivaatioon liittyviä tekijöitä. Lajittelumotivaatiota kasvattavista tekijöistä laadittiin
kysymyksiä, joiden tarkoitus oli aktivoida osallistujia keksimään asiakkaan näkökulmasta lajitteluun ja asiointiin liittyviä positiivisia asioita. Tavoitteena oli tällä tavoin kerätä hiljaista tietoa henkilökunnalta. Työpajaan laaditut kysymykset on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 2. Työpajaan osallistuneet henkilöt olivat erittäin tuottoisia ja keksivät runsaasti hyviä ideoita hyödynnettäväksi.
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Kuvio 7. Työpaja: tietoa materiaalien hyödyntämisestä

Asiakasta voidaan motivoida kertomalla avoimesti, mitä lajitelluista materiaaleista
tehdään ja minne ne viedään hyödynnettäväksi, ja tästä tulikin todella runsaasti
konkreettisia esimerkkejä (Kuvio 7). Esimerkiksi lasi ja metalli ovat raaka-aineita,
jotka kiertävät käytännössä ikuisesti, joten niiden lajittelu erikseen olisi äärimmäisen tärkeää. Kestopuun saaminen vaarallisen jätteen erilliskeräykseen on myös
tärkeää, koska se on vaarallista jätettä, mutta siitä saadaan myös arvokkaita metalleja talteen. Sama koskee kaikkia vaarallisia jätteitä niiden sisältämien arvokkaiden maametallien takia.

Työpajassa esille nousi myös, että asiakkaille olisi hyvä korostaa puujätteen, kierrätyspuun ja kestopuun eroa (Kuvio 8). Näiden kohdalla on havaittu runsaasti
haasteita ja ne usein sekoittuvat asiakkailla. Puujäte on maksullista ja kierrätyspuu sekä kestopuu kotitalouksille ilmaista. Koettiin, että asiakas mieluusti varmasti lajittelisi ne erikseen, jos olisi paremmin tietoinen, mitä säästöjä sillä voi
saada aikaiseksi. Useassa kohtaa korostui lajitteluohjeiden merkitys ja niiden tarjoaminen asiakkaalle aktiivisesti. Lajitteluohjeiden tulisi olla selkeät, yksinkertaiset ja sisältää kuvia (Kuvio 8).
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Kuvio 8. Työpaja: taloudellista hyötyä ja lajitteluohjeita

Asiakkaan saama taloudellinen hyöty nähtiin työpajassa laajemmin kuin vain palveluiden alennettuna hintana. Asiakkaille voidaan aktiivisesti kertoa vaihtoehdoista jätehuollon palveluihin liittyen, kun lajittelu kiinteistöllä on hoidettu tehokkaasti. Pelkästään biojätteen erilliskerääminen kiinteistöllä ja esimerkiksi kompostointi tarjoaa mahdollisuuden harventaa polttokelpoisen jätteen jäteastian tyhjennyksiä. Naapurikiinteistöjen väliset kimpat ovat myös yksi tapa vaikuttaa kustannuksiin ja niistä tulisikin informoida asiakkaita aina mahdollisuuden tullen.
Esiin nousi myös, että asiakkaiden olisi hyvä tiedostaa astiatilavuuteen liittyvät
vaihtoehdot: astiaa on mahdollista pienentää, kun lajittelu kiinteistöllä on tehokasta (Kuvio 8). Tämä itsessään tuo suoraa säästöjä tyhjennysmaksuihin.
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Kuvio 9. Työpaja: miksi asiakas ei halua lajitella?

Kuviossa 9 on näkemyksiä siitä, miksi asiakas ei lajittele vaikka palvelut ovat olemassa. Tässäkin kohdassa tuli hyvin esille, että asiakas ei välttämättä ole laisinkaan tietoinen siitä mitä lajittelemalla voi saavuttaa. Asiakkaaseen voi vaikuttaa
myös sinnikkäästi elävä harhaluulo siitä, että kaikki lajitellut materiaalit menevät
kuitenkin samaan läjään lopulta. Tähän voidaan pyrkiä vaikuttamaan kertomalla
asiakkaalle aktiivisesti, minne lajitellut materiaalit viedään ja mitä niistä valmistetaan.
Asiakkaiden vaikeudet toimia oikein asioidessaan toimipisteissä koettiin isona
ongelmana. Tähän tarjottiin ratkaisuksi pyrkimyksiä vaikuttaa asiakkaiden tietoisuuteen siitä, kuinka tulee toimia. Työpajassa korostui myös, ettei asiakas usein
tiedä, mitä jätettä hänellä on. Tämä itsessään on ongelma, johon tulisi paneutua
tulevaisuudessa aktiivisesti. Työpajan tuloksista tuli moneen muuhunkin asiaan
liittyen runsaasti ideoita, joita voidaan hyödyntää eri toimintojen ja prosessien kehittämisessä. Osa asioista oli sellaisia, joita ei suoraan voida hyödyntää tässä
kehittämistehtävässä, mutta kerätty tieto on arvokasta ja tullaan hyödyntämään
muulla tavoin. Osallistujat ottivat avoimesti vastaan mahdollisuuden päästä ideoimaan ja innovoimaan asioita.
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5.3

Vuorovaikutussuunnitelma

Aineistolähtöinen sisällönanalyysi, jolla analysoitiin asiakaspalvelun sähköpostiviestit, muodostivat kolme eri teemaa. Teemat muodostivat vuorovaikutussuunnitelman pohjan ja toimivat samalla chatbotin osaamisalueina. Vuorovaikutussuunnitelman laatimisessa oli tärkeää huomioida toimeksiantajan kuntakohtaiset
erot palveluissa. Pääasiassa keskustelupolut keskittyvät Rovaniemen alueen palveluihin, koska palveluntarjonta on huomattavasti laajempi kuin Ranualla ja Pellossa. Lisäksi Napapiirin Residuumin toimialueen kunnissa on kaikissa erilaiset
jätteenkuljetusjärjestelmät. Rovaniemellä on käytössä kaksi erilaista jätteenkuljetusjärjestelmää riippuen siitä, missä kiinteistö sijaitsee. Ranualla on käytössä
kunnan järjestämä jätteenkuljetus ja Pellossa kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Vuorovaikutussuunnitelmassa on huomioitu millaisissa kysymyksissä asiakkaan on tarpeen valita kuntatieto, ennen kuin chatbot voi tuottaa vastauksen.

Seuraavissa alaluvuissa esitetään visualisoinnin avulla chatbotin ja asiakkaan
väliset keskustelupolut eli vuorovaikutussuunnitelma. Valintalaatikot, jotka ilmestyvät keskustelun yhteydessä, näkyvät asiakkaalle vasta chatbotin sanallisen
vastauksen jälkeen. Laatikoiden kautta asiakas voi saada chatbotin vastausta
kattavammin tietoa aiheesta, josta on kiinnostunut. Poikkeuksena tästä on kuntavalinta, joka on tehtävä tiettyihin aiheisiin liittyen ennen kuin chatbot voi muodostaa asiakkaalle vastausta. Valintalaatikot ilmestyvät osaamisalueisiin liittyvien
asiasanojen ja kysymysten perusteella siten, että chatbot tunnistaa termistön,
jonka kautta se osaa tarjota asiakkaalle oikeaa laatikkoa (Kuvio 10). Termistöstä
löytyy esimerkiksi seuraavia sanoja: ekopiste, jäteastia, biojäte, perusmaksu.

Chatbotin vastauksissa on huomioitu tietoperustasta lajittelumotivaatiota kasvattavat tekijät sekä ominaisuudet, joita chatbotilla toivotaan olevan onnistuneen
palvelukokemuksen saavuttamiseksi. Lisäksi on huomioitu työpajan tuloksia,
sekä ammatillista tietämystä. Kuviosta 10 on tulkittavissa, mitkä tekijät on määritelty chatbotin vuorovaikutuksessa lajittelumotivaatiota tukeviksi tekijöiksi. Tekijät
on jaoteltu chatbotin osaamisalueittain: jätteiden lajittelu, jätehuollon järjestäminen sekä jätemaksut. Keskustelupolkujen tukena chatbot käyttää valintalaati-
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koita, joiden avulla keskustelua voidaan myös ohjata haluttuun suuntaan. Chatbotin keskustelupolkujen visualisoinnissa työkaluna on käytetty Canva Pro -sovellusta.

Kuvio 10. Chatbotin palveluprosessi

Edellä (Kuvio 10) on kuvattu chatbotin palveluprosessin eteneminen. Kuvauksesta käy ilmi chatbotille suunniteltu osaamisalue ja chatbotin tietokanta, joka
perustuu räätälöityihin vastauksiin sekä avainsanoihin, joiden perusteella chatbot
kykenee viemään keskustelua eteenpäin. Prosessi voi edetä kahdella tavalla:
chatbot ymmärtää asiakkaan kysymyksen tai ei. Ymmärtäessään asiakasta chatbot vastaa asiakkaalle ja kuten tulevista keskustelupoluista käy ilmi, tarjoaa chatbot osaamisalueisiinsa liittyen valintalaatikoita. Valintalaatikoiden avulla keskustelua ohjataan jatkumaan ja tarjotaan asiakkaalle mahdollisuus valita lisätietoa
aiheesta, josta on kiinnostunut. Mikäli chatbot ei tarkentavien kysymysten jälkeen
osaa auttaa asiakasta, ohjataan asiakas kääntymään asiakaspalvelun tai sähköisen asioinnin puoleen. Onnistuneen palveluprosessin lopuksi, botti kysyy asiakkaalta, voiko auttaa tätä vielä jotenkin ja mikäli keskustelu voidaan katsoa päättyneeksi, toivottaa botti mukavaa päivän jatkoa.
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5.3.1 Jätteiden lajittelu
Useimmiten asiakkaiden lajittelukysymykset ovat asiakaspalvelijan näkökulmasta helppoja ja niissä on runsaasti toistuvuutta. Vuorovaikutussuunnitelmassa
on nostettu esille muun muassa muovin, jäteöljyn ja puujätteen lajittelu, mutta on
tarpeen kerätä kattavampi lista eniten kysytyistä materiaaleista ja suunnitella
myös niiden osalta chatbotille dialogi, jotta chatbot pystyy tarjoamaan vastaavaa
vuorovaikutusta myös muiden materiaalien osalta. Tämän vuorovaikutussuunnitelman antamien ohjenuorien avulla uusien polkujen laatiminen onnistunee kuitenkin kohtuullisen vaivattomasti. Muita huomionarvoisia asioita on toimeksiantajan henkilökunnalle järjestetyssä työpajassa esiin noussut asiakkaiden vaikeus
toimia oikein toimipisteellä asioidessaan, mikä on pyritty huomioimaan seuraavassa keskustelupolussa (Kuvio 11).

Kuvio 11. Ekokiepissä asiointi

Edellä (Kuvio 11) chatbot ohjeistaa asiakasta Ekokiepissä toimimiseen ja kertoo,
mitä siellä vastaanotetaan tuoden samalla esille maksuttomuuden. Chatbot tarjoaa asiakkaalle aktiivisesti lajitteluohjeita ja muita tietoja, joiden avulla asiakkaan
asiointi sujuu mahdollisimman mutkattomasti. Puujätteen lajittelusta kysyttäessä
(Kuvio 12) chatbot pyrkii heti korostamaan puujätteen, kierrätyspuun ja kestopuun eroa, jotta asiakas osaisi lajitella kuormansa oikein. Asiakas saavuttaa tällöin paremman asiakaskokemuksen mutta myös taloudellista hyötyä, kun kuorma
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on oikein lajiteltu. Chatbot pyrkii myös korostamaan, että on ilmaiseksi vastaanotettavia materiaaleja, ja asiakasta pyritään ohjaamaan tässäkin kohtaa tarkistamaan lajitteluohjeet. Tämäkin keskustelupolku on sellainen, jota chatbot voi pyrkiä pitämään yllä. Keskustelu voi jatkua esimerkiksi siten, että chatbot pyrkii kertomaan, mitä hyötyjä lajittelu on saavutettu ja miten materiaalit kiertävät.

Puujätteen lajittelua on käsitelty myös seuraavassa kuviossa (Kuvio 13). Asiakkailla usein arveluttaa, saako puujäte sisältää esimerkiksi kahvoja tai saranoita.
Maalattu puu, joka lajitellaan puujätteeseen, mielletään usein lajittelukelvottomaksi jätteeksi, mitä se ei ole. Asiakkaalle tarjotaan tässäkin yhteydessä lajitteluohjeita. Helposta kysymyksestä on sujuvaa viedä keskustelu materiaalien hyödyntämiseen. Chatbot tavoittelee vastauksillaan huomioimaan asiakkaan kiinnostusta lajittelua kohtaan. Tällä voidaan pyrkiä kasvattamaan asiakkaan lajittelusta saamaa emotionaalista palkintoa eli niin kutsuttua ”lämpimän hehkun” vaikutusta. Lopuksi chatbot tarjoaa vielä tietoa kierrätyssaavutuksista. Tietoa niistä
voidaan tarjota aina kun asiakas on ollut kiinnostunut materiaalien hyötykäytöstä.

Kuvio 12. Puujätteen lajittelu

34

Kuvio 13. Puujätteen lajittelu ja hinta

Asiakkaat ovat kiinnostuneita siitä, mitä heidän lajittelemistaan materiaaleista valmistetaan. Tieto hyödyistä kasvattaa lajittelumotivaatiota. Seuraavassa keskustelussa (Kuvio 14) chatbot kertoo asiakkaalle tiili- ja laattajätteen, betonin, kartongin ja paperin hyötykäytöstä. Chatbot voi tarjota hyödyntämisestä asiakkaille
tietoa esimerkiksi aina, kun asiakas kysyy jonkin materiaalin lajitteluun ohjetta.
Kierrätyssaavutuksista tarjotaan asiakkaalle tietoa, mikäli asiakas on ollut hyötykäytöstä kiinnostunut.

Kuvio 14. Materiaalien hyötykäyttö
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Seuraavissa keskusteluissa (Kuvio 15 ja 16) kerrotaan asiakkaalle pakkausmuovin ja SER-romun hyödyntämisestä. Asiakas kysyy chatbotilta lajitteluohjeita,
minkä jälkeen botti tiedustelee, haluaisiko asiakas kuulla materiaalien hyötykäytöstä. Samalla tarjotaan myös kierrätyssaavutuksista tietoa, kun asiakas osoittaa
kiinnostusta asiaan. Chatbotille persoonallisuutta pyritään vahvistamaan emojien
avulla.

Kuvio 15. Materiaalien hyötykäyttö

Kuvio 16. SER- romun hyötykäyttö
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Asiakas tiedustelee chatbotilta, mistä ekopisteet löytyvät ja mitä niille voi viedä
(Kuvio 17). Keskustelun lomassa chatbot pyrkii osoittamaan sosiaalisuudella ihmisenkaltaisuutta, minkä on tutkittu olevan ominaisuus, jota ihmiset chatboteissa
arvostavat. Lajittelumotivaatiota kasvattaa tieto siitä, kuinka alueellisesti kierrätetään. Chatbotille voidaan tuottaa materiaalia, jolla viestiä asiakkaalle asiasta viihdyttävästi. Esimerkit voisivat olla konkreettisia mutta myös samalla humoristisia,
vertauksen ei ole oleellista olla määrälleen juuri oikein, vaan tärkeämpää on havainnollistaa, kuinka paljon enemmän alueella on saatu lajiteltua ja että se on
kaikkien meidän yhteistyön tulosta. Seuraavassa keskustelussa on käytetty pakkausmuovin keräystä esimerkkinä, jonka olen laskenut 2019 ja 2020 vastaanotetuista pakkausmuoveista ja käytin tilavuudeltaan 100 l kokoista kottikärryä.

Kuvio 17. Ekopisteet
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Kuvio 18. Polkupyörät, ruohonleikkurit ja jäteöljyt

Asiakkaat kysyvät todella usein ohjeita sellaistenkin tavaroiden hävitykseen, joihin löytyy helposti vastaukset lajitteluohjeista. Tällaiset kysymykset (Kuvio 18)
kuormittavat asiakaspalvelua paljon. Samaan helppojen kysymysten kategoriaan
voidaan laskea kuuluvaksi kysymys muovitavaroiden lajittelemista pakkausmuovin keräykseen (Kuvio 17). Kysyttäessä tällaisia kysymyksiä chatbotilta voidaan
pyrkiä parempaan sosiaaliseen kanssakäymiseen asiakkaan kanssa kuin mahdollisesti vaativammissa palvelutilanteissa. Asiakkaan kysymykseen chatbot saa
nopeasti tuotettua vastauksen ilman, että asiakkaan tarvitsee antaa välttämättä
tarkentavia lisätietoja. Keskustelua voidaan pyrkiä jatkamaan ja johdattelemaan
materiaalien hyödyntämiseen tai alueellisten kierrätyssaavutuksien suuntaan.
Tiedon edellä mainituista asioista on tutkittu lisäävän ihmisten lajittelumotivaatiota.

Biojätteen pakkaaminen oikeaoppisesti herättää sekaannuksia. Tämä johtuu
osaltaan siitä, että käsittelyprosessi on muuttunut eivätkä uudet ohjeistukset ole
vielä tulleet kaikille osaksi arkea. Asiakkaan lajittelumotivaatio voi kärsiä, jos hän
kokee lajittelevansa väärin tai tekevänsä turhaa työtä pakkaamalla esimerkiksi
biojätteen väärällä tavalla. Väärinkäsitykset voivat hiertää esimerkiksi taloyhti-
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öissä asukkaiden välejä, jos jollain on eri käsitys lajittelusta kuin toisella asukkaalla. Naapurustossa toisten neuvominen lisää lajittelumotivaatiota ja asukkaiden keskinäiset keskustelut itsessään aiheesta tutkitusti motivoivat molempia
osapuolia. Seuraavassa keskustelupolussa (Kuvio 19) chatbot tarjoaa vaihtoehtoa lajitteluohjeisiin sekä mahdollisuutta tilata niitä kotiin. Lajitteluohjeita tilatessa
asiakkaalle tarjotaan lisäksi mahdollisuutta tilata useampia kappaleita jaettavaksi
esimerkiksi taloyhtiössä muillekin asukkaille.

Kuvio 19. Biojätteen pakkaaminen ja hyötykäyttö

Kuvio 20. Kierrätyssaavutukset
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Edellä (Kuvio 20) keskustelu asiakkaan kanssa suuntautuu kierrätyssaavutuksiin.
Chatbot kertoo asiakkaalle, mitä kaikkea vain yhdellä kilolla biojätettä saadaan
aikaiseksi. Konkreettiset ja havainnollistavat esimerkit ovat helposti ymmärrettäviä ja tieto lajittelun merkityksestä motivoi asiakasta.

5.3.2 Jätemaksut
Jätemaksut liittyvät oleellisesti lajittelumotivaation lisäämiseen, kun näkökulmaksi otetaan tiedon merkitys. Tieto siitä, miten lajitellaan ja minne lajitellut materiaalit toimitetaan motivoivat asiakasta. Lisäksi tieto siitä, että asiakas voi saavuttaa taloudellista hyötyä lajittelusta, motivoi asiakasta lajittelemaan huolellisemmin. Myös tieto siitä, mitä maksuja vastaan saa ja kuinka omaan jätehuoltoon
voi vaikuttaa, voivat kannustaa asiakasta lajittelussa. Seuraavassa kuvassa (Kuvio 21) chatbot kertoo jätehuollon perusmaksulla tuotettavista palveluista.

Kuvio 21. Jätehuollon perusmaksu

Taloudelliset kannustimet ovat osa lajittelumotivaatiota, kompostoimalla voidaan
vaikuttaa jätemaksujen suuruuteen. Seuraavassa (Kuvio 22) keskustelupolussa
asiakasta informoidaan vaihtoehdoista, joilla asiakas voi saada taloudellista hyötyä miettiessään kiinteistökohtaisen jätehuollon ratkaisuja. Chatbot neuvoo asiakasta jäteastian tyhjennysvälin harvennuksesta ja kimppa-astiasta. Kimppa-astia
tukee sosiaalisia normeja, koska lähinaapureiden yhteisten astioiden on tutkittu
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lisäävän lajittelumotivaatiota ja lisäksi asiakas voi saada sillä taloudellista hyötyä.
Yhteiset astiat ovat myös ympäristön kannalta järkevä ratkaisu. Kompostointi on
todellinen ympäristöteko ja asiakaspalvelussa usein annetaankin neuvoja ja vinkkejä sen toteuttamiseen. Chatbotille voitaisiin opettaa kokonainen kompostoinnin
neuvontapaketti, jolla se voisi neuvoa asiakkaita tehokkaasti.

Kuvio 22. Biojätteen erilliskeräys ja kompostointi

Seuraavassa kuvassa (Kuvio 23) asiakas lähestyy chatbottia kertomalla, ettei
tuota laisinkaan jätettä ja tiedustelee, tuleeko jätemaksu siitä huolimatta maksaa.
Chatbot suhtautuu kysymykseen asiallisesti, tällaiseen tilanteeseen ei huumori
kuulu. Chatbot kuitenkin pyrkii johdattelemaan keskustelua eteenpäin erilaisten
vaihtoehtojen äärelle. Asiakas ei välttämättä ole laisinkaan tietoinen muutoksista,
joita hän voi palveluihinsa tehdä. Jätehuoltopalveluihin tulevat muutokset ovat
asia, jota chatbot ei voi hoitaa, vaan asiakas täytyy ohjata asiakaspalvelun tai
sähköisen asioinnin äärelle.
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Kuvio 23. Jätehuollon velvollisuus

5.3.3 Jätehuollon järjestäminen
Vuorovaikutussuunnitelmassa jätehuollon järjestämistä on tarkasteltu lajittelumotivaation näkökulmasta. Asiakasta voidaan motivoida lajittelemaan paremmin,
kun asiakkaan tietoisuuteen tuodaan erilaiset vaihtoehdot, kuten kompostointi ja
biojätteen erilliskeräys sekä kimppa-astian käyttö. Vaihtoehdot ovat sellaisia,
joilla asiakas voi saavuttaa taloudellista hyötyä, mutta niillä voidaan vaikuttaa
myös sosiaalisiin normeihin. Napapiirin Residuum Oy:n toimialueella on erilaisia
tapoja järjestää kiinteistökohtainen jätehuolto. Rovaniemellä, Ranualla ja Pellossa on kaikissa erilainen jätteen kuljetusjärjestelmä, jonka takia asia ei ole täysin yksiselitteinen tavalliselle kuluttajalle. Jätehuollon vaihtoehdot ovat riippuvaisia kunnasta sekä jätteenkuljetusjärjestelmästä ja onkin tärkeää ensimmäiseksi
saada tieto, minkä alueen jätehuoltopalveluita asiakas käyttää. Asiakas tarvitsee
ohjeita ymmärtääkseen, miten juuri hänen kohdallaan menetellään jätehuollon
osalta.

Seuraavassa kuvassa (Kuvio 24) esitetään keskustelupolkua jätehuollon järjestämisestä. Koska toimialueilla on erilaiset kuljetusjärjestelmät, tulee asiakkaan
ensimmäiseksi valita oikea kunta. Keskustelupoluista on nähtävissä, miten erilaiset keskustelut eri alueilla tarvitaan asian hoitamiseksi. Rovaniemellä on käy-
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tössä kaksi eri kuljetusjärjestelmää ja se on siitä syystä kaikista haastavin asiakkaan näkökulmasta. Chatbot ei voi palvella asiakasta ennen kuin on selvittänyt,
kumpaan kuljetusjärjestelmään asiakkaan kiinteistö kuuluu. Tästä syystä asiakkaan täytyy tarkistaa jätehuollon kartasta kiinteistön sijainti. Asiakkaalle tarjotaan
jälleen asiakaspalvelun yhteystietoja, koska chatbot ei voi hoitaa sopimusasioita.
Lopuksi chatbot pyrkii viemään keskustelua eteenpäin päästäkseen kertomaan
asiakkaalle lisää. Keskustelussa small talkin avulla chatbotista pyritään antamaan inhimillisempi vaikutelma. Sosiaalisuus ja ihmisenkaltaisuus ovat toivottavia ominaisuuksia.

Kuvio 24. Kiinteistökohtainen jätehuolto
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Asiakas kysyy chatbotilta jäteastian tyhjennysvälistä (Kuvio 25). Chatbot kertoo
asiakkaalle, kuinka tyhjennysväliä voi harventaa. Lisäksi asiakkaalle kerrotaan,
mitä vaatimuksia jäteastian koolle on asetettu asiakkaan tiedustellessa, minkä
kokoinen astian tulee olla. Vaatimukset astiakoolle sekä tyhjennysväleille on
määritelty jätehuoltomääräyksissä. Aihe usein sisältää asiakkaan sopimukseen
liittyviä asioita ja tästä syystä asiakkaalle tarjotaankin asiakaspalvelun yhteystietoja. Aina asiakas ei suinkaan halua kuitenkaan tehdä muutoksia varsinaisiin palveluihinsa, vaan lähinnä kartoittaa vaihtoehtoja ja palata asiaan pohdittuaan niitä.
Jäteastian tyhjennysväleihin liittyvät keskustelut ovat hyviä tilaisuuksia korostaa
asiakkaan onnistumista lajittelussa. Ahkera lajittelija voi saada tyhjennysväliä
harvennettua. Keskustelua voidaan pyrkiä johdattelemaan myös esimerkiksi
kimppa-astioiden suuntaan.

Kuvio 25. Jäteastian tyhjennysväli

Asiakas tiedustelee, myykö Napapiirin Residuum Oy jäteastioita (Kuvio 26). Asiakkaat käyttävät usein sanaa roska-astia mitä harvemmin käytetään ammattikielessä. Chatbotille onkin tärkeää opettaa puhekielessä käytettäviä termejä. Chatbot kertoo, ettei astioita myydä ja antaa ohjeita, mistä sellaisen voisi hankkia.
Asiakkaan tiedustellessa hintoja astian tyhjennyksille täytyy ennen vastaamista
selvittää, mistä alueesta on kyse. Asiakkaalla on tässä vaiheessa vastuu siitä,
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että asiakas ottaa itse selvää jätehuollon kartan avulla, kuuluuko hänen kiinteistönsä kunnan järjestämän jätteenkeräyksen alueelle vai kiinteistön haltijan jätteenkeräyksen alueeseen. Asiakkaan tehtyä valinnan chatbot informoi asiakasta
tyhjennyshinnoista ja kertoo, että lajittelemalla ahkerasti tyhjennysväliä voi harventaa ja maksukin pienentyä. Chatbot pyrkii johdattelemaan keskustelua erilaisten vaihtoehtojen äärelle päästäkseen kertomaan kompostoinnista ja kimppa-astiasta.

Kuvio 26. Jäteastia ja tyhjennyksen hinta

Kuvio 27. Kierrätyspuisto Residuum
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Chatbot tarjoaa asiakkaalle ajo- ja toimintaohjeita Kierrätyspuistossa asioimiseen
(Kuvio 27). Selkeiden ohjeiden on osaltaan todettu lisäävän asiakkaiden lajittelumotivaatiota. Asiakas usein esittää asiansa erilaisilla termeillä kuin mitä ammattisanastossa käytetään. Asiakkaan puhuessa sekajätteestä joudutaan asiaa tarkentamaan. Asiakas yleensä tarkoittaa polttokelpoista jätettä tai lajittelematonta
jätettä. Termien välinen ero on merkittävä, koska polttokelpoinen jäte otetaan
vastaan yksityisasiakkailta kiinteistökohtaisessa keräyksessä tai yhteiskeräyspisteillä, kun taas lajittelematon jäte voi sisältää esimerkiksi huonekaluja ja vastaanotetaan toimipisteessä. Termistö on huomioitava vuorovaikutuksessa, jotta vältytään väärinymmärryksiltä. Kuviossa 27 chatbot tarkentaa termistöä ja samalla
pyrkii tuottamaan vastaukseen huumoria. Vastaavat tilanteet, joissa botti on epävarma ja vaaditaan tarkennusta, voitaisiin nähdä myös tilaisuuksina käyttää huumoria tai small talkia tilanteen ratkaisemiseksi.

Chatbot kertoo asiakkaalle, kuinka paljon minimimaksu on ja myös hinnan 100
kg:lle jätettä (Kuvio 27). Chatbotille voitaisiin laskea valmiiksi erilaisia hintaesimerkkejä jätteille, joita asiakkaat tuovat toimipisteille usein. Asiakkaan tiedustellessa hintaa (Kuvio 27) keskustelu etenee kuitenkin asiakkaan negatiiviseen
suhtautumiseen hinnoittelun suhteen. Chatbot pyrkii ratkaisemaan tilannetta
osoittamalla empatiaa ja kääntämällä tilannetta positiiviseksi ehdottamalla, että
asiakas vielä tarkistaisi, voisiko lajittelemalla vaikuttaa maksun suuruuteen.
Tässä kohtaa tarjotaan asiakkaalle jälleen lajitteluohjeita ja muita tietoja asioimiseen.
5.4

Vuorovaikutussuunnitelman yhteenveto

Vuorovaikutussuunnitelman laatimisessa hyödynnettiin kehittämistehtävän tuloksia, ja eri tietolähteitä yhdistämällä muodostui lajittelumotivaatiota tukeva kokonaisuus. Vuorovaikutussuunnitelmaa rakentaessa kävi selväksi, kuinka tärkeää
chatbottien keskustelupolkujen suunnittelu on. Toisaalta nyt on myös helppo
nähdä, miksi sujuvat keskustelupolut ovat suuri haaste chatbottien vuorovaikutuksessa. Keskustelupolkujen suunnittelu on vaikeaa ja vaatii tulevaisuudessa
tämänkin kehittämistehtävän osalta jatkokehitystä sekä runsaasti testaamista.
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Vuorovaikutussuunnitelman rakentaminen chatbotin osaamisalueittain auttaa jatkossa suunnittelemaan asiasisältöjä juuri chatbotille soveltuviksi. Tällä tavoin tuotetaan räätälöityjä keskustelupolkuja.

Chatbothankintaan on valittava seuraavaksi järjestelmätoimittaja, joka on valmis
tämän kaltaisen työn toteuttamiseen ja tiiviiseen yhteistyöhön. Järjestelmätoimittajalta saadaan kehitystyöhön tarvittavaa ammattiosaamista ja näkemystä siitä,
miten vuorovaikutussuunnitelma olisi todellisuudessa toteutettavissa. Seuraava
askel on rakentaa testibotti, jolla voidaan testata vuorovaikutussuunnitelmaa käytännössä. Jossain vaiheessa olisi myös hyvä osallistaa loppukäyttäjät testaamiseen. Toimeksiantajan jätehuollon asiakkaista voitaisiin valita testijoukko kehitykseen mukaan.

47
6
6.1

YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET
Tutkimuksen yleistettävyys ja luotettavuus

Kehittämistehtävän arviointi on tutkimuksellisen kehittämistyön lopullinen päätös.
Arviointia on toteutettu pitkin työn etenemistä eri vaiheissa, joten viimeinen arviointi on osoitus siitä, kuinka kehittämistehtävässä kokonaisuudessaan onnistuttiin. Arviointia tehdään kehittämistehtävän panosten, muutosprosessin ja lopputuotoksen välillä. (Ojasalo 2015, 47.) Laadullisen tutkimuksen arvioinnissa tutkimuksen yleisyys on merkityksellistä. Yleistäminen on aina tulkinnanvaraista eikä
sitä tehdä tutkimusaineistosta, tulkinta taas muodostuu tutkijan, teorian ja aineiston välisistä suhteista. (Vilkka 2021.) Tämä tutkimus on yleistettävissä, koska tietoperustan vuorovaikutusosuus ja lajittelumotivaatioon vaikuttavat tekijät perustuvat tutkittuun tietoon. Vuorovaikutussuunnitelmassa esitetyt esimerkit ovat sellaisia, jotka voivat soveltua muillekin jätealan toimijoille erilaisissa kehittämistoimissa.

Laadullista tutkimusta tehdessä on tärkeää arvioida koko prosessin ajan tutkimuksen luotettavuutta huomioiden sen teoriaa, analyysiä, aineiston luokittelua,
tulkintaa sekä johtopäätöksiä. Lopullisessa arvioinnissa täytyy pystyä perustellusti esittämään, mistä valinnat tehtiin, mitä ja miten ratkaisuihin päädyttiin ja ennen kaikkea arvioimaan lopputuotosta ja tavoitteiden saavuttamista. (Vilkka
2021.) Puusa (2020) kuvailee laadullisen tutkimuksen arvioinnin sisältävän luotettavuuden arvioinnin lisäksi käsitteet eettisyys ja uskottavuus. Luotettavuudesta
tulee käydä esille tutkijan ammattitaito, kuten onnistuneet menetelmävalinnat, tutkimuksen toteutus ja ratkaisu. Eettisyydellä tarkoitetaan sellaista toimintaa, jossa
tutkimusta tehdessä on toimittu eettisesti eikä sillä ole aiheutettu tutkittavalle kohteelle haittaa. Uskottavuus osoitetaan tutkimuksen vakuuttavuudella siten, että
tutkimus on toteutettu asiaan kuuluvalla tavalla huolellisesti ja tutkimustulokset
voidaan hyväksyä paikkansa pitävinä. (Puusa 2020.)

Kuten Vilkka edellä korostaa, arvioinnissa tulee pystyä perustelemaan tehdyt valinnat. Opinnäytetyön aineistoa kerättiin asiakaspalvelun sähköpostiviesteistä ja
menetelmäksi analysointiin valittiin aineistolähtöinen sisällönanalyysi. Mene-
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telmä toimi tässä opinnäytetyössä. Mikäli olisi valittu esimerkiksi haastattelut aineistonkeruu menetelmäksi, olisi se voinut olla haasteellista kehittämistehtävän
tavoitteiden kannalta. Asiakkailla olisi voinut olla haastattelutilanteessa vaikeaa
kuvitella, mitä asioita he kysyisivät chatbotilta ja millä tavalla. Se olisi voinut vaikuttaa lopputulokseen. Toimivaksi osoittautui laatia pohja chatbotin vuorovaikutussuunnitelmalle aitojen kysymyksen pohjalta. Arvioidessa tutkimusprosessin
etenemistä vaihe vaiheelta, etenkin menetelmävalinnat olivat onnistuneita ja tukivat kehittämistehtävää.

Aineistolähtöinen sisällönanalyysi toteutettiin huolellisesti luokittelemalla ja aineistoa tiivistämällä. Aineistoa kerättiin vain sen verran, että aineistossa oli havaittavissa toistuvuutta asiakkaiden kysymyksissä. Tämä osaltaan puoltaa tutkimuksen luotettavuutta. Analysointivaiheeseen kerättiin yhteensä 150 kysymystä.
Osassa asiakkaiden sähköpostiviestejä oli useampi kysymys samassa viestissä,
joten sähköpostien tarkkaa lukumäärää on vaikea sanoa. Analysoidessa asiakaspalvelun viestejä, tehtiin valintoja viestien välillä poimien asiasanojen avulla
tutkimuksen kannalta relevantteja kysymyksiä. Valinnoissa huomioitiin jätehuolto
kokonaisuutena ja luokitteluvaiheessa viesteistä muodostui kolme teemaa, joita
käytettiin vuorovaikutussuunnitelmassa chatbotin osaamisalueiden jaottelussa.
Asiakkaiden viestien poiminnan yhteydessä henkilötiedot anonymisoitiin. Eettisyyttä pohdittaessa, voidaan todeta, että tutkimus on toteutettu eettisiä periaatteita noudattaen, koska henkilötietoja ei sisällytetty analysoitavaan aineistoon.
Kehitettäessä chatbottia, on varmasti myös tarpeen myös huolehtia siitä, että asiakkaat ovat tietoisia keskustelevatko he chatbotin vai ihmisasiakaspalvelijan
kanssa.

Asiakaspalvelun sähköpostiviestien lisäksi käytettiin työpajatyöskentelyä aineistonkeruu menetelmänä. Se osoittautui järkeväksi valinnaksi. Asiantuntijoilta kerättiin hiljaista tietoja, jota hyödynnettiin suoraan keskustelupolkujen suunnitteluissa. Tämän tutkimuksen luotettavuutta puoltaa myös se, että tutkimusaineistoa
kerättiin erilaisilla tavoilla, sekä se, että vuorovaikutussuunnitelmassa esitettyjä
esimerkkejä voi hyödyntää muutkin alan toimijat. Työpajaan laadittiin kysymyksiä, jotka muotoiltiin hyödyntäen tietoperustassa esiin nousseita asioita, työpajan
tulokset olivat myös hyvin linjassa tietoperustasta nousseiden asioiden kanssa.
Kehittämistehtävä eteni prosessina, jossa kaikki osa-alueet linkittyivät toisiinsa:
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asiakkaiden kysymykset, tietoperusta sekä työpajan tulokset yhdistyivät kokonaisuudeksi, josta muodostui lopputuotos eli vuorovaikutussuunnitelma.

Tutkimuksen tulokset voidaan nähdä luotettavana. Valinnat tukivat toisiaan, tutkimus toteutettiin huolellisesti ja tutkimuskysymykseen saatiin vastaus. Työn tulokset osoittavat, että on mahdollista huolellisen dialogisuunnittelun sekä relevantin tiedon avulla tuottaa vastauksia, joilla chatbot tavoittelee tehokkaampaa jätteiden syntypaikkalajittelua.

Kuvio 28. SWOT- analyysi kehittämistehtävän arvioimiseksi

SWOT-analyysin avulla voidaan arvioida kehittämistehtävän onnistumista (Kuvio
28). Kehittämistehtävän heikkoutena on täysin uusi opeteltava aihe, sekä chatbottien keskustelupolkujen kehittymättömyys. Chatbottien toteutusteknologioiden
tuntemuksesta olisi ollut hyötyä kehittämistehtävän toteuttamisessa. Kehittämistehtävän osana olisi silloin voitu laatia suunnitelma rooliin sopivan chatbotin teknologisista vaatimuksista. Tässä opinnäytetyössä ne kuitenkin täytyi selkeästi rajata pois. Kehittämistehtävän toteutukseen liittyviä vahvuuksia ovat asiantuntijuus
jätealalta, merkityksellinen aihevalinta, menetelmävalinnat sekä laadukas aineisto. Mahdollisuutena on chatbottien jatkuva kehittyminen, joten oikealla vuorovaikutuksella chatbot voi saavuttaa sille asetetut tavoitteet ainakin osittain. Uhkana on, ettei löydy rooliin sopivaa bottia sekä se, voidaanko sitä kouluttaa suunniteltuun rooliin.
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6.2

Ratkaisun sovellettavuuden ja käytettävyyden arviointi

Konstruktiivisessa tutkimuksessa kehitettyä artefaktia tai ratkaisua arvioidaan
testaamalla sitä esimerkiksi organisaatiossa. Joskus ratkaisua ei kuitenkaan
voida arvioida käytännössä kuin vasta myöhemmässä vaiheessa, tämä tulee erityisesti vastaan toisinaan opinnäytetöissä. (Ojasalo 2015, 68.) Hevner (2007, 91)
painottaa, että konstruktiivisen tutkimuksen arvioinnissa pelkkä käytännöllinen
ratkaisu ei riitä, vaan syklien välinen symbioosi (Kuvio 4) määrittelee onnistuneen
konstruktiivisen tutkimuksen. Tässä opinnäytetyössä saavutettiin sykli. Alkaen
ongelmasta eli tarpeesta lisätä jätteiden syntypaikkalajittelua, johon ratkaisuksi
kehitettiin artefakti eli vuorovaikutussuunnitelma, joka tukeutuu relevanttiin tietoperustaan sekä asiantuntijoiden näkemyksiin.

Laatiessa vuorovaikutussuunnitelmaa kävi ilmi, että keskustelupolkuihin muodostui selkeästi toistuvuutta ja asiat kytkeytyivät toisiinsa melko hyvin. Oli yllättävää, että keskusteluista löytyi niin paljon yhtymäkohtia ja ne voivat jatkua sujuvasti aiheesta toiseen. Asiat eivät ole siis toisistaan laisinkaan irrallisia. Vuorovaikutussuunnitelmassa korostuu tiedon merkitys. Mitä tehdään, miten tehdään ja
mitä sillä saavutetaan. Vuorovaikutussuunnitelmassa käytetty tieto on sellaista,
jota voidaan tuottaa chatbotin käyttöön tulevaisuudessa lisää, kuten kierrätyssaavutuksista, materiaalien hyötykäyttökohteista ja kompostoinnista. Vuorovaikutussuunnitelma on hyvä ohjenuora, jolla chatbotin keskustelupolkuja lähdetään kehittämään ja se tarjoaa mallin siitä, millaista tietoa tullaan käyttämään ja mitä tietoa chatbotille täytyy tuottaa.

Käytettävyyden arviointi on haastavaa, koska täysin vastaavia botteja ei jätealalla
vielä ole. Botit toimivat tällä hetkellä pääosin vain kierrätysneuvonnassa ja ohjaavat asiakkaita verkkosivuilla oikeaan paikkaan. Kehittämistehtävässä on kuitenkin huomioitu jätehuolto kokonaisuutena ja asiakkaiden tarpeet neuvonnalle kaikilta jätehuollon osa-alueilta. Asiakkaat tarvitsevat tietoa jätehuollosta muutoinkin
kuin vain lajittelun osalta. Lajittelumotivaatio tulisikin nähdä kokonaisvaltaisesti
osana jätehuoltoa. Ihmisten ollessa paremmin tietoisia erilaisista jätehuollon
vaihtoehdoista sekä säästöistä, joita he voivat saavuttaa lajittelemalla, tukee se
lajittelumotivaatiota. Jätehuollon eri osa-alueet linkittyivät lajittelumotivaatioon ja
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kehittämistehtävä tuotti monipuolista tietoa, jota toimeksiantaja toivottavasti voi
hyödyntää muutoinkin.

Toimeksiantaja voi käyttää vuorovaikutussuunnitelmaa chatbothankintaa tehdessä. Todennäköisesti rooliin soveltuva chatbot on tekoälyä ja luonnollista kieltä
hyödyntävä chatbot. Seuraava askel hankinnan edistämiseksi on kartoitus markkinoilla toimivista yrityksistä, jotka kehittävät kyseiseen roolin soveltuvia botteja.
Kehittämistehtävän edetessä nousi esille useita asioita, joita toimeksiantaja voi
hyödyntää toiminnassaan muutoinkin. Esimerkiksi työpajassa tuli esille, että asiakkaiden asioidessa toimipisteellä ongelmaksi muodostuu se, ettei asiakas aina
tiedä mitä jätettä on tuomassa. Tämä aiheuttaa haastavia asiakaspalvelutilanteita. Ongelmaan voitaisiin pureutua esimerkiksi yksinkertaistamalla asiointia toimipisteellä asiakkaan näkökulmasta selkeämmäksi.
6.3

Jatkotutkimusaiheita

Tässä opinnäytetyössä tutkittiin, millaisella vuorovaikutuksella chatbot voi kannustaa ihmisiä jätteiden syntypaikkalajitteluun. Tämä opinnäytetyö vastasi tutkimuskysymykseen, millaisella vuorovaikutuksella chatbot voi motivoida lajittelemaan jätteitä. Sen jälkeen, kun toimeksiantaja on ottanut käyttöön tekoälyä hyödyntävän chatbotin, olisi aiheellista selvittää, millainen vaikutus chatbotilla on asiakkaisiin ja miten asiakkaat kokevat chatbotin. Chatbotin oltua käytössä jonkin
aikaa voitaisiin tutkia tarkemmin teemoja, joita chatbotilta kysytään ja hyödyntää
sitä esimerkiksi erilaisille asiakasryhmille kohdennetun viestinnän suunnittelussa.
Laadukkaiden keskustelupolkujen muodostaminen on chatbotin kehitykselle
haaste. Tutkimusaiheita voisi löytyä enemmänkin räätälöityjen keskustelupolkujen osalta, esimerkiksi käyttäytymispsykologiaan liittyen.

Lajittelumotivaatiota on laajasti tutkittu ja tulokset siihen vaikuttavista tekijöistä
ovat jo hyvin tiedossa. Aihetta voitaisiin tulevaisuudessa lähestyä enemmänkin
erilaisten palveluiden ja ratkaisujen kautta joilla lajittelusta tehtäisiin ihmisille helpompaa. Asiaa voitaisiin myös tarkastella jätteenkuljetusjärjestelmien näkökulmasta ja tutkia miten erilaiset kuljetusjärjestelmät vaikuttavat lajitteluun. Olisi kiinnostavaa saada tutkimustuloksia siitä, miten kuljetusjärjestelmä vaikuttavat asiaan. Eri jätteenkuljetusjärjestelmien välillä voitaisiin tehdä vertailuja hyötykäyttöön kerättävien materiaalien määrien välillä. Lisäksi voitaisiin lähestyä asiakkaita
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ja selvittää miten asiakkaat kokevat alueellisen palvelutason sekä kokevatko
asukkaat, että kuljetusjärjestelmä vaikuttaa kierrätykseen jollain tapaa. Jätteenkuljetusjärjestelmä on yhteiskunnallisesti merkittävä asia, jolla jätehuollon kokonaiskehitystä pystytään tehokkaasti ohjaamaan. Valitettavasti Suomessa puuttuu
yhä yhtenäinen linja kuljetusjärjestelmien osalta, vaikka kehitystä on uuden jätelainsäädännön puitteissa tulevaisuudessa luvassa.

Suomessa chatbot on vielä suhteellisen vähän tutkittu aihe ja sitä olisi hyvä tutkia
lisää etenkin julkisten palveluiden osalta. Chatbottien käyttökohteet rajoittuvat
tällä hetkellä isolta osin kaupallisiin tarkoituksiin sekä botteihin, joiden toiminta on
melko rajoittunutta. Chatbottien käyttöpotentiaalin ymmärtäminen ja yhteiskunnallisten vaikutusten tutkiminen voisivat osaltaan edesauttaa virtuaalisten agenttien kehittymistä varteenotettaviksi vuorovaikutuskumppaneiksi. Tutkimukset rajoittuvat pääosin chatbottien ominaisuuksiin ja konekieleen sekä markkinointivaikutuksiin. Ihmis-koneviestinnän näkökulmasta chatbottien vaikutuksia ihmisiin
sekä ihmisten käyttäytymiseen voitaisiin tutkia lisää, mikä osaltaan voisi edesauttaa kyseisen tutkimussuuntauksen kehittymistä.
6.4

Pohdinta

Tämä opinnäytetyö rakentui tarpeesta lisätä jätteiden syntypaikkalajittelua ja toimeksiantajan suunnitelmasta hankkia uusi digitaalinen palvelukanava. Kuitenkin
tietämys siitä, mitä asiakkaat haluavat ja kuinka heidän kanssaan tulisi olla vuorovaikutuksessa, on toiminut punaisena lankana läpi opinnäytetyön. Se on luonnollisesti vaikuttanut tehtyihin valintoihin, kuten tutkimusmenetelmään, aineiston
keräämiseen, tietoperustaan sekä ennen kaikkea vuorovaikutussuunnitelman
laatimiseen. Opinnäytetyössä haluttiin ymmärtää chatbottien tarjoamia mahdollisuuksia vuorovaikutukselle paremmin. Markkinoilla on jo useampia palveluntarjoajia, mutta ei ole saatu varmuutta siitä, millainen chatbot palvelisi parhaiten jätelaitosta ja voisiko sen vuorovaikutukselle asettaa jotain tavoitteita. Chatbotin
vuorovaikutuksen suunnittelu osoittautui kriittiseksi osaksi hyvin toimivaa chatbottia ja lopputuotoksena syntynyt vuorovaikutussuunnitelma on toimeksiantajalle merkityksellinen chatbothankintaa tehdessä.
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Alussa aihevalinta ja sen tärkeys aiheutti epävarmuutta. Työn valmistuessa varmistui kuitenkin, että tutkittiin oikeita asioita ja kehittämistehtävä oli merkityksellinen, jotta jätehuollossa neuvontaa tarjoava chatbot voisi kehittyä ja palvella asiakkaita kokonaisvaltaisesti. Näkökulma siitä, että chatbot voi tuottaa lajitteluneuvontaa laajempaa neuvontapalvelua jätehuollon asiakkaille, on tuore tulokulma
kuntaorganisaation uuden digitaalisen asiointikanavan kehittämiseksi. Tämä teki
työn tekemisestä todella mielenkiintoista ja palkitsevaa. Kiitos työn valmistumisesta kuuluu myös toimeksiantajalle, joka toistuvasti antaa työntekijän kehittää
itseään tarjoten innovatiivisen ja kehittyvän työympäristön.
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Liite 1.

Aineistonhallintasuunnitelma
Opinnäytetyön nimi: CHATBOTIN VUOROVAIKUTUSSUUNNITELMALLA
TEHOA JÄTTEIDEN SYNTYPAIKKALAJITTELUUN
Tekijä: Hanna Granroth

Aineiston kerääminen
Millaista aineistoa kerätään tai uudelleen käytetään?
Aineisto kerätään toimeksiantajan asiakaspalvelun sähköpostikeskusteluista.
Keskusteluista haetaan asiasanoihin liittyviä aiheita. Aineiston kerääminen on
laadullista. Aineistossa ei ole suoria tunnisteita tai henkilötietoja.
Mitä tallennusformaatteja käytetään?
Aineisto kerätään ja siirretään Exceliin. Tiedostomuoto.xlsx voidaan muuttaa.txt.
,csv., ja pdf -muotoon.

Dokumentaatio ja laadunvarmistus
Miten aineisto dokumentoidaan?
Kerätty aineisto dokumentoidaan Exceliin.
Miten aineisto tallennetaan ja varmuuskopioidaan?
Aineistoa säilytetään LapIT: n palvelimella.
Kuinka hallinnoit eettisiä asioita?
Data ei sisällä suoria tunnistetietoja (henkilötiedot ym.).
Miten ja koska aineisto on muiden hyödynnettävissä?
Aineisto poistetaan opinnäytetyön valmistumisen jälkeen tarpeettomana.
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Liite 2.

Työpajan kysymykset

Näkökulma: Mikä motivoi ihmistä kierrättämään? Mitä konkreettisia esimerkkejä keksit seuraaviin kysymyksiin liittyen?
Mitä pieniä ympäristötekoja asiakas voi tehdä arjessaan?
Miten omaa jätemäärää voi vähentää?
Millaisia ovat hyvät lajitteluohjeet?
Millaiset lajitteluohjeet motivoivat lajittelemaan?
Missä ja millainen on hyvä keräyspiste?
Mitä rahallista etua voi saada kierrätyksestä? Taloudellista hyötyä?
Jokin ”palkinto” kierrätyksestä?
Mistä lain/asetuksen/määräysten vaatimuksista asiakkaan olisi hyvä tietää?
Millaisella asiakaspalvelulla asiakasta voi motivoida lajittelemaan?
Mitä kierrätetyistä materiaaleista tehdään, miten ne hyödynnetään?
Millaista tietoa/miten kertoa asiakkaille kierrätyssaavutuksista?
Miten lajittelu kotona olisi helpompaa?
Mistä käytännöistä asiakkaan olisi hyvä olla tietoinen asioidessaan meillä?
Mitä kierrätysvinkkejä antaisit asiakkaalle kun hän lajittelee kotona?
Mitä esimerkkejä keksit kierrätyksen aiheuttavan ympäristön hyvinvoinnille?
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Liite 3.

Asiakaan kysymys
Jos hankin kompostin
niin miten se vaikuttaa
jätemaksuihin?
Saako Residuumista
alennusta jätemaksuista
hankittuamme elintarvikekompostin omalle tontille?
Käyvätkö Pirkan tai
Bioskan sangallisia biojätepussejabiojätteen keräykseen, vai onko niistä
haittaa biojätteen käsittelyssä kierrätyslaitoksella?
Millaiseen pussiin biojäte
kuuluu lajitella Rovaniemen alueella? Biojätepussi, ohut muovipussi
vai muu?
Voiko biojätepönttöön
viedä biot kaupan hedelmäpisteen vihreässä
ecobag-pussissa?
Kuinka suositeltavia ovat
kaupan biohajoavat
muovipussit?
Hei, voiko rovaniemellä
kierrättää biojätettä itse?
Mistä löytyy Rovaniemeltä biojätteiden jättöpiste? Kävimme ekokiepissä, mutta siellä ei
ole. Asumme omakotitalossa.
Mihin kerätyt biojätteet
rovaniemellä päätyvät?
Poltetaanko nekin?
voidaanko omatoimisesti
toimittaa sekajäte ilman
tyhjennystä?
Missä on lähin jätepiste
mihin voin viedä sekajätettä? Tai mistä voin tilata roska-auton?
roska-astian tyhjennys
Miten roskien haku on
mahdista sopia?
Miten minun tulisi toimia,
kun haluaisin kiinteistölle
oman kiinteistökohtaisen
jäteastian ja sille säännöllisen tyhjennyksen?
uudiskohde, jossa ei ole
aiemmin ollut jätehuoltoa. Pitäisi saada siis tilattua roska-astian tyhjennys
Minun tarvisi järjestää jätehuolto ja mietinkin
edullisinta vaihtoehtoa
minkä hintakseksi tulisi
240L jäteastian tyhjennys 2vk välein? Entä 4vk
välein?

Alaluokka

Tiivistetty kysymys

Pääluokka

Biojäte

Saako kompostoimalla

Jätehuollon

Vuorovaikutussuunnitelmaan kysymys
Saako kompostoimalla
alennusta jätemaksuihin?

Biojäte

alennusta jätemaksuihin?

järjestäminen

Minne kerätty biojäte
päätyy jatkokäsittelyyn?

Biojäte

Mihin pussiin biojäte pakataan?

Minne voin viedä sekajätettä?

Biojäte

Voiko käyttää muovipussia?

Miten järjestän jätehuollon?

Onko biojätepussi huono?

Miksi jätehuollosta pitää
maksaa vaikka jätettä ei
tule?

Minne biojätteen voi itse
viedä?

Kuinka harva tyhjennysväli jäteastialla voi olla?
Minkä kokoinen astian
pitää olla?

Biojäte

Biojäte
Biojäte

Biojäte

Biojäte

Minne kerätty biojäte

Jätehuolto

päätyy jatkokäsittelyyn?

Jätehuolto
Jätehuolto

Minne voin viedä sekajätettä?

Jätehuolto

Jätehuolto

Haluan tilata jäteastian
tyhjennyksen,

Jätehuolto

kuinka toimin?

Jätehuolto

Miten järjestän jätehuollon?

Jätehuolto

Miksi jätehuollosta pitää
maksaa

