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Opinnäytetyö käsitteli tilitoimistoihin tulevaa ohjelmistorobotiikkaa ja sen mu-
kanaan tuomia muutoksia tilitoimiston toimintaan ja siellä työskentelevien kir-
janpitäjien työhön. Aihe valikoitui tutkittavaksi, sillä ohjelmistorobotiikka on ta-
loushallinnon alalla ajankohtainen ja yhä useammat tilitoimistot ovat kiinnostu-
neita sen tarjoamista mahdollisuuksista. 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mitä ohjelmistorobotiikka tuo rantau-
tuessaan tilitoimistoihin. Tutkimusongelmana oli selvittää, miten kirjanpitäjän 
työnkuva tulee tulevaisuudessa muuttumaan ohjelmistorobotiikan myötä. Li-
säksi halusin selvittää, minkälaisia mielikuvia kirjanpitäjillä on ohjelmistorobo-
tiikkaan liittyen, missä niiden kehitys tällä hetkellä menee ja milloin niiden voi-
taisiin odottaa olevan arkipäivää tilitoimistoissa. 
 
Opinnäytetyön teoriaosuus on jaettu kolmeen osaan. Ensimmäinen osa esit-
telee perinteistä kirjanpitoa. Toinen osa koostuu teknisestä näkökulmasta, 
käyden läpi aiheen historiaa ja työn kannalta keskeisimpiä teknisiä käsitteitä. 
Kolmas osa käsittelee työelämän muutosta tekniikan kehittymisen ja ohjelmis-
torobotiikan myötä. 
 
Opinnäytetyö oli laadullinen tutkimus, jossa aineistonkeruu toteutettiin pääosin 
teemahaastattelun keinoin. Teemahaastattelut tehtiin seitsemälle kirjanpitä-
jälle ja kahdelle ohjelmistorobotiikka-alan asiantuntijaa. Yksi asiantuntija haas-
tattelu toteutettiin sähköpostitse lähettämällä valmiit kysymykset. Haastattelui-
den perusteella ilmeni, että kirjanpitäjillä ei juurikaan ollut käsitystä ohjelmisto-
robotiikasta, eivätkä he pitäneet sitä kovinkaan suurena uhkana omalle työl-
leen. Asiantuntijahaastatteluissa esiteltiin sekä ohjelmistorobotiikan teknistä 
puolta että vaikutuksia tulevaisuuden työelämään. Työnkuvan nähtiin osittain 
muuttuvan enemmän konsultoivaan suuntaan ja tilitoimistojen mahdollisesti 
panostavan tulevaisuudessa enemmän palvelumuotoiluun. Johtopäätösten tu-
eksi laadittiin SWOT-analyysi, jonka pohjalta opinnäytetyön tuloksia oli hel-
pompi jäsennellä. 
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The thesis deals with the robotic process automation coming to the accounting 
firms and the changes they made to the accounting firms and the work of the 
accountants. The topic was selected for research, because robotic process 
automation is now current in the financial management field and an increasing 
number of accounting firms are interested in its opportunities. 
 
The purpose of the thesis was to find out what robotic process automation 
brings to the accounting firms. The research problem was to find out how the 
accountant's work image will change in the future with robotic process auto-
mation. I also wanted to find out what kind of imagery the accountants have 
about the robotic process automation, where its development is currently going 
and when it can be expected to be everyday in the accounting firms. 
 
The theoretical part of the thesis includes three parts. The first part introduces 
traditional accounts. The second part consists of a technical point of view, go-
ing through the history of the subject and the most important technical con-
cepts for work. The third part deals with the transformation of working life with 
the development of technology and the robotic process automation. 
 
The thesis was a qualitative research study. The material was collected mainly 
by theme interviews. The theme interviews were made to seven accountants 
and two robotic process automation-experts. One expert interview was con-
ducted by email by sending out the scripted questions. Based on the theme 
interviews, it was apparent that the accountants had hardly any idea of robotic 
process automation and they did not consider that it would be a big threat to 
their work. In expert interviews, both the technical side of robotic process au-
tomation and the impact on future work life were presented. The job description 
was seen to be partially changing in a more consultative direction, and ac-
counting firms might be more involved in service model in the future. SWOT 
analysis was draft in support of the conclusions, which made it easier to struc-
ture the results of the thesis work. 
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1 JOHDANTO 

Taloushallinnon kehittämisen keskiössä on prosessien digitalisointi ja automa-

tisoitavissa olevien työvaiheiden tunnistaminen.  Ohjelmistorobotiikka tulee 

muuttamaan ja tehostamaan taloushallinnon työtä aivan uudella tavalla. Sen 

avulla voidaan automatisoida taloushallinnon tehtäviä nopeasti ja matalin kus-

tannuksin.  Robotiikka tulee nähdä osana taloushallinnon kehityksen ja auto-

matisoinnin työkalupakkia. On tärkeää organisoida järjestelmän, robotin ja ih-

misen välinen työnjako niin, että kaikista tekijöistä saadaan irti maksimaalinen 

hyöty. (Alma Talent Oyj:n WWW-sivut 2018.) 

Robotti työskentelee nopeammin ja tarkemmin kuin ihminen, eikä tarvitse tau-

koja. Robotti toimii aina yhtä tehokkaasti, tarvittaessa jopa kellon ympäri. 

Koska ohjelmistorobotti käyttää toisia ohjelmistoja, ei jo olemassa olevia jär-

jestelmiä tarvitse pääsääntöisesti muokata ollenkaan robotin käyttöönottoa 

varten. (Efiman www-sivut 2017.)  

Ohjelmistorobotiikka tulee tulevaisuudessa hoitamaan rutiininomaiset työt, 

mikä vaikuttaa väistämättä nykyisten taloushallintoalan työpaikkojen työnku-

vien muuttumiseen. Saman ammattinimikkeen alla työskenteleviltä henkilöiltä 

tullaan vaatimaan varmasti aivan toisenlaisia taitoja kuin esimerkiksi kaksikym-

mentä vuotta sitten. Robottien hoitaessa rutiininomaiset työt, painottuu ihmis-

ten työssä asiantuntijan ja konsultin rooli. 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksen on selvittää, miten ohjelmistorobotiikka tu-

lee vaikuttamaa tilitoimistoihin ja niissä työskenteleviin kirjanpitäjiin. Taloushal-

linto sähköistyy kovaa vauhtia ja tämän hetken polttavin aihe alalla tuntuu ole-

van ohjelmistorobotiikka sekä sen mukanaan tuomat muutokset työskentely-

tapoihin. 

Ajatuksen opinnäytetyöni aiheeseen sain työharjoittelupaikastani, kun keskus-

telimme työnohjaajani kanssa ohjelmistorobotiikkaan liittyvästä koulutustilai-

suudesta, johon hän oli osallistunut. Itselleni entuudestaan täysin tuntematon 
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aihe alkoi kiinnostaa, sillä ohjelmistorobottien tuleminen osaksi työelämää on 

ajankohtaista juuri nyt.  

 

Aiheen ajankohtaisuuden havaittuani aloinkin miettimään, mitä ohjelmistoro-

botiikasta sitten tulisi niin sanotun tavallisen tilitoimistotyöntekijän näkökul-

masta tietää. Huomasin, ettei ohjelmistorobotiikka vaikuttanut olevan kovin-

kaan selkeä käsitteenä tai ylipäätään aiheena monellekaan. Työharjoittelu-

paikkani ollessa tilitoimistossa, jossa on tarjolla sekä kirjanpitoa että palkan-

laskentaa, päädyin ottamaan näkökulmaksi kirjanpitäjän työnkuvan muuttumi-

sen. Tämä siksi, että kirjanpitotehtäviin harjoittelunikin oli keskittynyt, eikä mi-

nulla ollut kokemusta lainkaan palkanlaskennasta.  

 

Ohjelmistorobotiikkaa tilitoimistoissa voitaisiin tutkia esimerkiksi työntekijän, 

johdon tai yritysasiakkaan näkökulmasta. Tutkimusongelma rajattiin käsittele-

mään vain kirjanpitäjän työnkuvan ja tapojen muuttumista, sillä esimerkiksi kir-

janpitäjän ja palkanlaskijan työtehtävät ovat niin erilaisia, ettei tuloksia välttä-

mättä pystyisi soveltamaan molempiin.  

 

Tutkimusongelmana on selvittää, miten kirjanpitäjän työnkuva tulee tulevai-

suudessa muuttumaan ohjelmistorobotiikan myötä. Tulevaisuudella tarkoite-

taan tässä tapauksessa seuraavan vuoden tai kahden aikana tapahtuvia muu-

toksia. Tekniikan kehitys on tänä päivänä niin eksponentiaalista, että pidem-

mälle tulevaisuuteen ulottuva tutkimus tuntuu haastavalta toteuttaa. Haluan 

saada selville, minkälaisia prosesseja voidaan robotisoida ja keskitynkin pää-

asiassa jo olemassa oleviin tai jalkauttamisvaiheessa oleviin prosesseihin.  Tä-

män lisäksi halusin saada vastauksen siihen, mitä mielikuvia kirjanpitäjillä on 

ohjelmistorobotiikasta, missä ohjelmistorobotiikan kehitys tällä hetkellä menee 

ja milloin sen voitaisiin olettaa olevan arkipäivää tilitoimistoissa. 

 

Opinnäytetyöni on osittain teknistä ja osittain henkilöstöhallinnollista tutki-

musta. Tästä syystä työ koostuu teoriaosuuksista, joista ensimmäisessä käy-

dään läpi kirjanpitäjän tämän hetkistä työnkuvaa ja työtehtävien osaproses-

seja. Tämä siksi, että olisi helpompi ymmärtää, minkälaisia tehtäviä voitaisiin 
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automatisoida roboteilla suoritettavaksi. Toisessa osassa käsitellään teknolo-

gian historiaa ja kehitystä neljän teollisen vallankumouksen kautta. Käydään 

myös läpi muutamia aiheeseen läheisesti liittyviä käsitteitä ja sitä, mitä ohjel-

mistorobotiikka on ja miten se toimii. Kolmannessa osassa käydään läpi ohjel-

mistorobottien tulon myötä ennustettuja ja toteutuneita muutoksia työelämään 

niin Suomessa kuin maailmallakin. Muutosvastarintaa ja muutosjohtamista 

käydään tässä luvussa läpi, koska ne ovat keskeisessä osassa mitä tahansa 

muutosprosessia, tapahtuu se sitten työ- tai yksityiselämässä. Lopuksi käy-

dään teoreettisesti läpi, miten ohjelmistorobotti otetaan käyttöön tilitoimis-

tossa. 

2 PERINTEINEN KIRJANPITO 

2.1 Kirjanpitäjä ja kirjanpito 

Koska työn tarkoituksena on selvittää, miten ohjelmistorobotiikka vaikuttaa ja 

mahdollisesti muuttaa kirjanpitäjän työtä tulevaisuudessa, on syytä tehdä sel-

koa siitä, mitä työ tällä hetkellä käsittää. Kirjanpitäjä vastaa yrityksen tai jul-

kishallinnon organisaation, kuten viraston kirjanpidosta, laskutuksesta ja res-

kontrien hoidosta. Työnantaja voi olla esimerkiksi yritys tai tilitoimisto. Työteh-

tävät vaihtelevat työnantajan mukaan. Kirjanpitäjä vastaa yrityksen laskenta-

toimen oikeellisuudesta asiakkaan antaman aineiston perusteella. Tilitoimis-

tossa työskentelevä kirjanpitäjä hoitaa asiakasyrityksen taloushallinnon koko-

naisuuden tai jonkin sen osan, kuten kirjanpidon, tilinpäätöksen, verotuksen, 

budjetoinnin, palkanlaskennan tai kannattavuusseurannan. Yksi tärkeimmistä 

kirjanpitäjän työtehtävistä on yrityksen kannattavuuden seuranta ja ennakointi. 

Talouden suunnittelussa kirjanpitäjä osallistuu yrityksen budjetin laadintaan, 

tuottaa hinnoittelupäätöksiin tarvittavia laskelmia sekä tuottaa budjetin seuran-

taraportteja. Reskontra on yksi kirjanpidon osatehtävistä. Reskontranhoitajana 

toimiva kirjanpitäjä hoitaa yrityksen osto- ja myyntitilejä sekä avustaa luoton-

valvonnassa ja perinnässä. Varastokirjanpitäjä pitää kirjaa vastaanotetuista ja 
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luovutetuista tavaramääristä, hinnoittelee varaston tavaroita ja tarkastaa va-

rastotaseen. (Ammattinetin www-sivut.)  

 

Digitalisaatio on selvästi vähentänyt kirjanpidossa perinteisiä perusrutiineja 

kuten tallentamista, mutta vastaavasti tietojen validiteetin tarkistamiseen tarvi-

taan edelleen ihmistä eli kirjanpitäjää. Laadukas ja oikea-aikainen talousinfor-

maatio on organisaation päättäville elimille äärimmäisen arvokasta, ja tietoa 

tarvitaan koko ajan nopeammalla rytmillä. Tässä kirjanpito-osaaminen koros-

tuu, mutta myös kirjanpitäjän osaamisvaateet muuttuvat. Kun kirjanpitäjä hal-

litsee toimintaympäristön muutokset heti ja reaaliajassa, hän on edelleen kor-

vaamattoman tärkeässä roolissa. Se, mitä piti osata kymmenen vuotta sitten, 

ei tällä hetkellä enää riitä. Eikä nykyinen osaamistaso riitä vuosikymmenen 

päästä. Toisaalta tässä asiassa ei kirjanpitäjän rooli poikkea muista ammatti-

ryhmistä. (Manner 2016.)  

2.2 Kirjanpidon prosessit 

Taloushallinnon kokonaisuutta voidaan käsitellä pienempinä osa-

kokonaisuuksina, jolloin sitä voidaan mahdollisimman mielekkäästi käsitellä ja 

konkretisoida.  Näin ollen on myös helpompi hahmottaa minkälaisia osapros-

esseja ja työtehtäviä tai niiden osia tulevaisuudessa voidaan siirtää kir-

janpitäjiltä ohjelmistoroboteille. Myöhemmin esitettävässä kuviossa 1 havain-

nollistetaan kaavion avulla, miten ostolaskuprosessia voitaisiin tehostaa otta-

malla ohjelmistorobotti osaksi prosessikulkua. Tämän myötä säästettäisiin 

työntekijän aikaa, kun robotti hoitaisi kaavaimaisen tiliöinti ja kierrätystyön ja 

työntekijän vastuulle jäisi vain tuotetun materiaalin oikeellisuuden tarkastami-

nen. 

 

Kirjanpidon osakokonaisuuksia ovat muun muassa: 

 

 Ostolaskuprosessi, joka sisältää eri vaiheet ostotilauksesta ostolaskun 

maksamiseen ja pääkirjanpidon kirjauksiin. 
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 Myyntilaskuprosessi, joka sisältää vaiheet myyntitilauksesta lasku-

tukseen, sekä maksusuoritukseen ja pääkirjanpidon kirjauksiin. Olen-

naisena osana myyntilaskutusprosessia on saatavien hallinta eli myyn-

tireskontra ja perintätoiminnot.  

 

 Matka-ja kululaskuprosessi pitää sisällään työntekijöiden työmatkoista 

ja pienkuluista syntyvien korvausten käsittelyn. 

 

 Maksuliikenne ja kassanhallinta tarkoittaa maksutapahtumien, viitesuo-

ritusten ja muiden tiliotetapahtumien käsittelyä. Olennaisena osana 

luotto- ja muut maksukorttitapahtumat, kassa- ja käteistapahtumien 

käsittely sekä mobiili- ja internetmaksut. 

 

 Käyttöomaisuuskirjanpidossa seurataan yritysten käyttöomaisuushan-

kintoja, kuten koneita ja kalustoa sekä niiden arvotusta ja poistoja. 

 

 Pääkirjanpidonprosesseista omiksi prosesseikseen, varsinkin isom-

missa yrityksissä voidaan jakaa esimerkiksi jaksotukset, täsmäytykset 

ja kauden sulkeminen sekä muista järjestelmistä tulevien kirjausten kä-

sittely. 

 

 Raportointiprosessissa käsitellään raporttien muodostamista ja edel-

leen lähettämistä. Raportoinnissa käytetään muissa prosesseissa ole-

vaa tietoa ja raportointiprosessi alkaakin sitä, mihin muut prosessit ovat 

päättyneet. 

 

 Arkistointi kokoaa kaikki edellämainitut prosessit yhteen säilöttäviksi. 

Luotettava ja toimiva sähköinen arkisto on digitaalisen taloushallinnon 

selkäranka. (Lahti & Salminen 2008, 15-16.) 
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Kuvio 1. Esimerkki kuinka ohjelmistorobotiikkaa voidaan hyödyntää tehok-
kaasti ostoreskontraprosessin eri vaiheissa (Efiman www-sivut.) 

3 TALOUSHALLINNON KEHITYS 

 

Robotiikan sovellutukset ovat yksi keskeisimpiä teemoja nyt elettävän neljän-

nen vallankumouksen aikana. Tässä luvussa käydään hieman läpi historiaan 

teollisten vallankumousten näkökulmasta, jotta voidaan helpommin ymmärtää 

tekniikan kehitystä ja vaikutuksia tämän hetkiseen maailmaan. Tämän lisäksi 

käydään läpi opinnäytetyöni kannalta keskeisimpiä käsitteitä. Usein, kun pu-

hutaan automatisoidusta tai digitalisoituvasta taloushallinnosta, mielletään ne 

asiasisällöltään samaksi vaikkeivat ne sitä todellisuudessa täysin ole. Tarkoi-

tus on ymmärtää, mitä eri kehitysvaiheita ennen robotiikan käyttöönottoa on 

oltava kunnossa. 

Lasku saapuu järjestelmään

Robotti käsittelee laskun

•Hyväksyjän määrittely

•Tiliöinti

•Kustannuspaikka

•Lähetys kiertoon

Ihminen tarkastaa ja hyväksyy

Robotti sulkee ja lähettää 
laskun kiertoon

•Laskun sulkeminen ostolaskujen 
kierrätyksessä

•Laskun siirtäminen ostoreskontraan

Ihminen hyväksyy laskun 
maksatuksen
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3.1 Teollisuuden neljä vallankumousta 

Teolliset vallankumoukset ovat jokainen vuorollaan tuoneet omalle aikakau-

delleen merkittäviä uudistuksia, joiden myötä ihmisten elämä on mullistunut 

jollain tavalla. Näiden muutosten keskeisimpiä teemoja havainnollistetaan 

kuviossa 2 aikajanan avulla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1700-luku                1800-luku         1900-luku 2000-luku  
 
Kuvio 2. Teollisuuden neljä vallankumousta (Marttinen 2017, 63) 
 
 

Ensimmäinen teollinen vallankumous alkoi kun höyrykoneet valjastettiin teks-

tiiliteollisuuden käyttöön 1700- ja 1800-lukujen vaihteessa Isossa-Britanni-

assa. Työt siirtyivät keskitettyihin tuotantolaitoksiin, joissa niitä työstettiin me-

kaanisilla apuvälineillä. Tämän lisäksi höyrykoneet mahdollistivat markkinoi-

den tehokkaan laajentumisen höyrylaivojen ja rautateiden yleistymisen myötä. 

(Marttinen 2017,10.) 

 

Toisen teollisen vallankumouksen alkupisteeksi katsotaan usein vuosi 1870, 

jolloin käyttöön otettiin ensimmäisen kerran liukuhihnatuotanto. Ensimmäisenä 

liukuhihnatuotanto otettiin käyttöön teurastamoissa, mutta yleisesti liukuhihna-

tuotannon keksijäksi on tituleerattu Henry Fordia, joka otti liukuhihnan käyttöön 

T-Fordien valmistuksessa. Uuden tuotantotavan myötä yhden auton kokoon-

panoaika tippui 12,5 tunnista 93 minuuttiin. Tämä johti muun muassa hintojen 

Mekanisaatio, 

höyryvoima, 

teollistuminen 

Massatuo-

tanto, 

liukuhihnat, 

sähkö 

Automaatio, 

robotit, 

tietokoneet, 

elektroniikka 

Kyberfyysiset 

järjestelmät, 

esineiden 

 internet, 

big data, 

tekoäly, 

älykäs tuotanto 
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laskuun ja toi autot tavallisenkin kansan saataville. Massatuotannon myötä val-

vonnan tarve kasvoi ja tuotanto piti suunnitella entistä tarkemmin. Toisen teol-

lisen vallankumouksen keskeisimpiin rooleihin nousivatkin standardisointi, mit-

tatarkkuus ja vaihdettavuus. (Marttinen 2017, 25–26.) 

 

Kolmas teollinen vallankumous sai alkunsa elektroniikan ja tietotekniikan ke-

hityksen myötä 1900-luvun puolivälissä. Teollisuusautomaatio syntyi sellaise-

naan kuin sen nykyään käsitämme. Käyttöön otettiin ohjelmoitavat logiikat, 

jotka ovat pieniä teollisuuteen tarkoitettuja tietokoneita. Ennen ohjausjärjestel-

mät tehtiin johdottamalla satoja tai tuhansia releitä ja ajastimia, mutta nykyään 

ne pystytään toteuttamaan yhdellä logiikalla. Logiikalla pystytään ohjaamaan 

muun muassa työstökonetta, tuotantolinjaa tai robottiasemaa. 1960-luvulla 

aloitettiin teollisuusrobottien kehitys autoteollisuuden tehostamiseksi.  Vuonna 

1990 maailmassa oli jo yli 400 000 teollisuusrobottia, jonka suurimpana hyö-

dyntäjänä toimii edelleen autoteollisuus.  (Marttinen 2017, 38–39.) 

 

Teollisuuden neljäs vallankumous eroaa edeltäjistään siinä, että se ei varsinai-

sesti perustu historialliseen käännekohtaan teknologian ja teollisuuden kehi-

tyksessä, pikemminkin se vain päätettiin aloittaa. Ajanjaksoa kutsutaan myös 

nimellä ”teollisuus 4.0” ja se nostettiin ensimmäisen kerran esille Saksassa 

2011 Hannover Messe-teknologiatapahtumassa. Neljäs vallankumous on 

poikkeuksellinen myös siltä osin, että se pohjautuu pitkälti aiempaan digitaali-

seen vallankumoukseen ja uusien innovaatioiden painopiste on siirtynyt ai-

neellisesta aineettomaan. Uudet teknologiat eivät siis ole aiempien tapaan fyy-

sisiä laitteita, vaan ennemminkin käsitteitä kuten tekoäly, big data, pilvipalvelut 

ja esineiden internet. Tässä yhteydessä neljäs vallankumous tarkoittaa sitä, 

että otetaan aiemmista innovaatioista uusilla tavoilla kaikki hyöty irti. 

 

Neljännen vallankumouksen toteutuksessa on neljä perusperiaatetta.  

 

 Ensimmäinen on yhteentoimivuus eli koneiden ja laitteiden kyky kom-

munikoida keskenään ja ihmisten kanssa. 
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 Toinen periaate on tiedon läpinäkyvyys eli tietojärjestelmien kyky luoda 

virtuaalisia kopioita fyysisestä maailmasta lisäämällä digitaalisiin mal-

leihin oikeaa maailmaa vastaavat antureilla mitatut tiedot. 

 

 Kolmantena on tekninen apu eli järjestelmien kyky auttaa ihmisiä fyysi-

sesti epämiellyttävissä, uuvuttavissa tai vaarallisissa työtehtävissä. 

 

 Neljäntenä periaatteena on päätösten hajautus eli kyberfyysisten järjes-

telmien kyky tehdä päätöksiä itsenäisesti ja suorittaa tehtäviä mahdolli-

simman autonomisesti. Tehtäviä siirrettäisiin ylemmille tasoille vain 

poikkeustilanteissa kuten häiriön sattuessa tai ristiriitaisten tavoitteiden 

vuoksi. (Marttinen 2017, 58–59.)  

 

 

World Economic Forumin perustajan ja puheenjohtaja Klaus Schwabin mu-

kaan nyt elettävän neljännen teollisen vallankumouksen seurauksena fyysi-

sen, biologisen ja digitaalisen maailman rajat tulevat sekoittumaan. Aikaisem-

mat teolliset vallankumoukset ovat olleet lineaarisesti kehittyviä, mutta neljän-

nen vallankumouksen kehitys tapahtuu eksponentiaalisesti. Miljardit ihmiset 

ovat yhteydessä toisiinsa, kaiken tiedon ollessa saatavilla ja tiedon tallennus-

kapasiteettien ollessa käytännössä katsottuna rajatonta. Teknologiset läpimur-

rot kuten keinoäly, autonominen liikenne, 3D-tulostus, robotiikka, nanotekno-

logia ja bioteknologia vauhdittavat kehitystä. Kuten aikaisemmatkin vaiheet, 

myös neljäs teollinen vallankumous tulee todennäköisesti nostamaan tuotta-

vuuden uudelle tasolle. Digitalisaation ja globalisaation myötä tulevaisuudessa 

on mahdollista myös kasvattaa ihmisten hyvinvointia entistä tasapuolisemmin. 

Tällä hetkellä elämme uuden vallankumouksen ajalla, jossa tietotekniikan ke-

hittyminen näyttelee merkittävää osaa. Digitalisoituminen on megatrendi eikä 

tietotekniikka ole enää vain yksi työkalu muiden joukossa, vaan se tulee muut-

tamaan peruuttamattomasti maailmaa. (Varpukari 2017.) 



14 

3.2 Sähköinen ja digitaalinen taloushallinto 

Sähköisen taloushallinnon eri kehitysvaiheitä paperittomasta aina roboteilla 

toimivaan kuvataan kuvion 3 avulla. Nykyään aikalailla kaikki teknologia alkaa 

olla digitaalista, joten sillä voidaan tarkoittaa melkein mitä vain teknologista 

kehitystä. Digitalisaatiosta puhutaan välillä esimerkiksi robottien ja automaati-

onkin kohdalla, mutta yhteiskunnan ja työllisyyden näkökulmasta termiä taval-

lisimmin käytetään, kun jotain fyysistä muutetaan sähköiseen muotoon ja bi-

teiksi tietokoneelle. Liiketoiminnot digitalisoituvat ja aikaan, tilaan, tiedonsaan-

tiin ja osallistumiseen liittyvät rajoitteet katoavat ihmisten vuorovaikutuksesta. 

(Marttinen 2018, 141.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1900-luku                 2000-luku                2010-luku         2020-luku 

 
Kuvio 3. Sähköisen taloushallinnon kehitys (Lahti & Salminen 2014, 27) 
 
 
Paperittomasta kirjanpidosta puhuttiin 1990-luvun lopussa, kun sähköistymi-

nen alkoi yleistyä. Käytännössä tämä tarkoitti kirjanpidon lakisääteisten tosit-

teiden esitystapaa sähköisessä muodossa. Mikäli paperilla lähetetty lasku 

muutetaan sähköiseen muotoon skannaamalla, ei digitaalisen taloushallinnon 

sähköinen 

taloushallinto 

paperiton 

taloushallinto 

digitaalinen  

taloushallinto 

keinoäly ja 

robotiikka 
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määritelmä toteudu, vaan tällöin puhutaan sähköisestä taloushallinnosta. Säh-

köisestä taloushallinnosta alettiin puhua 2000-luvun alussa, jolloin sillä viitat-

tiinkin yleisesti yrityksen taloushallinnon tehostamiseen tietotekniikkaa ja so-

velluksia, internetiä, itsepalvelua ja erilaisia sähköisiä palveluja hyödyntäen. 

(Lahti & Salminen 2008, 19–22.) 

 

Sähköinen taloushallinto on käytännössä esiaste digitaaliselle taloushallin-

nolle. Digitaalisuus taloushallinnossa on tiedon käsittelyä, siirtämistä, varas-

tointia ja esittämistä sähköisesti. Esimerkiksi kirjanpidon ja sen osaprosessien 

tapahtumat käsitellään ja ne syntyvät mahdollisimman automaattisesti ilman 

paperia.  Erilaiset sähköiset sovellukset ja ohjelmistot mahdollistavat digitaali-

sen tiedon siirtämisen ja käsittelyn. Tietojen rakenteet ovat erilaisia tietokanta-

ohjelmistosta riippuen. Digitaalisen tiedon ydinidea on sen tehokkuudessa. 

Sähköisessä muodossa oleva tieto on paremmin saavutettavissa kuin pape-

rilla oleva tieto. Digitaalinen tieto on nopeasti ulottuvilla, esimerkiksi siirtämistä 

varten. (Lahti & Salminen 2014, 19.)   

3.3 Automatisaatio 

Automaatisaatio tarkoittaa automaation lisääntymistä. Automaatio puolestaan 

tarkoittaa itsetoimivaa eli koneiden ja laitteiden toimimista ilman ihmisen suo-

ranaista vaikutusta. Harvoin koneet ja laitteet kuitenkaan voivat toimia täysin 

ilman ihmistä, joten automaatiolla on eri asteita. Automaatio on siis laaja kä-

site, joten automatisaatio kattaa myös robotisaation ja osittain digitalisaation. 

(Marttinen 2018, 64.) 

 

Esimerkiksi tiliöintiautomatiikka tarkoittaa sitä, että ohjelmistossa on mahdolli-

suus määrittää oletus- tai automaattikäsittelyjä. Tällöin vaikkapa laskutusjär-

jestelmä tiliöi myyntilaskut automaattisesti asiakkaan tai tuotekoodin perus-

teella. Esimerkiksi ostolaskujen tiliöintiautomatiikkaa kehitettäessä standar-

doitu tililuettelo mahdollistaa sen, että samoja määrityksiä voidaan skaalata 



16 

tilitoimistossa eri asiakkaille. Näin ollen ohjelmistorobotin hakiessa OmaVe-

rosta viivästyskorkoja ja tehdessä kirjauksia, ei tiliöintimääritystä tarvitse tehdä 

erikseen joka asiakkaalle. (Fredman 2015.) 

3.4 Ohjelmistorobotiikka ja tekoäly 

Ohjelmistorobotiikalla tarkoitetaan ohjelmaa, joka käyttää muita ohjelmia. 

Etenkin englannin kielisissä julkaisuissa käytetään lyhennettä RPA, joka tulee 

sanoista Robotic Process Automation. Ohjelmistorobotti on käyttäjän kanssa 

samaa käyttöliittymää, kuten ERP-järjestelmää, käyttämään opetettu ohjel-

misto, joka seuraa ohjeita täsmällisesti. Parhaimpia sovelluskohteita ovat tois-

tuvat ja säännönmukaiset työtehtävät. Tämän vuoksi ohjelmistorobotit sovel-

tuvat hyvin erityisesti taloushallintoon, jossa on usein hyvin tarkat säännöt työ-

tehtäviin liittyen, kuten esimerkiksi laskutuksessa, reskontran hoidossa tai tili-

öinneissä. Robotit eivät ole ohjelmistoriippuvaisia eli käyttö sopii lähes tekno-

logialle kuin teknologialle. (Heiskanen 2018.)  

 

Tekoälyratkaisuissa hyödynnetään usein koneoppimisen menetelmiä. Kone 

esimerkiksi voidaan opettaa tunnistamaan ilmiöitä matemaattisten ja tilastol-

listen menetelmien avulla. Käytännössä opettaminen tarkoittaa monien ope-

tettavaa ilmiötä edustavien lukuarvojen, tekstin tai kuvien lataamista algo-

ritmille. Tulevaisuudessa ohjelmistorobotiikka ja tekoäly tulevat sulautumaan 

toisiinsa entistä enemmän. Ne täydentävät hyvin toisiaan, joten erilaisia teknii-

koita voidaan käyttää rinnakkain saman tehtävän hoitamiseen. Tekoäly saat-

taa tulevaisuudessa pystyä jopa ohjelmoimaan itseään. Tekoälyn kehittämi-

sessä yksi tärkeimmistä tavoitteista onkin opettaa tietokoneita opettamaan itse 

itseään. (Saleforcen www-sivut.) 

 

Ohjelmistorobotiikan ja keinoälyn keskeisin ero on siis oppimistavassa. Ohjel-

mistorobotti ohjelmoidaan vaihe vaiheelta tekemään jokin tietty työtehtävä, jota 

se toistaa kunnes tehtävä on suoritettu loppuun. Tekoälystä robotiikka eroaa 

siinä, että robotille pitää opettaa tarkat säännöt kaikkiin tehtäviin. Robotit eivät 
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osaa ottaa oppia rutiineista ja muuttaa sen mukaan toimintaansa. Tekoäly puo-

lestaan analysoi käytettyä dataa, ja sen pohjalta ”päättelee” miten työvaiheet 

tehdään. Kuviossa 4 olen pyrkinyt havainnollistamaan edellä käsiteltyjen asi-

oiden keskinäistä yhteyttä. 

 

Kuvio 4. Ohjelmistorobotti tarvitsee toimintansa tueksi ERP-järjestelmää ja au-
tomatisoituja työvaiheita 
 
 
Kaikki lähtee liikkeelle digitaalisesta taloushallinnosta, jossa hyödynnetään au-

tomatisoituja toimintoja ja ERP-järjestelmää. Hyödyntäjänä toimii ohjelmisto-

robotti. Ohjelmistorobotin tilalla voitaisiin kuvata olevan myös esimerkiksi kir-

janpitäjän. Todellisuudessa robotti ei itsessään kuitenkaan pysty niin monimut-

kaisiin työtehtäviin kuin ihminen, sillä luovuutta ja ongelmanratkaisukykyä vaa-

dittaessa robotista ei ole hyötyä. Kuten edellä mainittiin ohjelmistorobotin ja 

tekoälyn keskeisimmästä erosta eli oppimistavasta, robotti ei kykene itse päät-

telemään mitä pitäisi tehdä. Robotti tarvitsee toimintansa tueksi ERP-

järjestelmää ja automatisoitavissa olevia toimintoja, kuten kappaleessa 3.3 

mainittua tiliöintiautomatiikkaa. 

3.5 ERP-järjestelmä 

Enterprise Resource Planning eli ERP tarkoittaa suomeksi toiminnanohjaus-

järjestelmää. ERP-järjestelmä määritellään yleensä seuraavasti: se on toimin-

nan ja resurssien suunnitteluun ja hallintaan kehitetty tietojärjestelmä, joka in-

tegroi kaikki yrityksen tietovirrat. Se voi sisältää monia eri osia kuten kirjanpito, 

laskutus, varastonhallinta, tuotannonohjaus, sekä prosessien, materiaalien ja 

Digitaalinen 
taloushallinto

ERP-järjestelmä ja 
automatisointi

Ohjelmistorobotti
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resurssien hallinta. ERP- järjestelmän ytimessä on yksi kokonaisvaltainen tie-

tojärjestelmä, johon tiedot syötetään vain kerran. Tämän myötä virheiden ja 

viivästysten todennäköisyys pienenee ja luotettavuus paranee. Samalla kui-

tenkin syötettyjen tietojen oikeellisuuden tärkeys korostuu. (Granlund & Malmi 

2004, 32.)  

 

Nykyaikaisissa ERP-järjestelmissä yrityksellä on mahdollisuus valita eri osat 

oman tarpeen mukaan. Järjestelmään on yleensä saatavilla eri toimintoja 

omina moduuleinaan, jotka voidaan tarvittaessa liittää osaksi omaa ERP-

kokonaisuutta. Lisäksi ERP-järjestelmään voidaan kytkeä muita järjestelmiä 

kuten yrityksen asiakkuudenhallinta eli CRM-järjestelmä. (Accountor Enter-

prise Solution Oy:n www-sivut 2018.) 

4 TYÖELÄMÄN MUUTOS 

4.1 Vaikutukset työhön 

Amerikkalainen Pew-tutkimuslaitos kiinnitti vuonna 2014 toteutetussa tutki-

muksessa huomiota kiinnostavaan kahtiajakoon tutkijoiden ja teknologia-asi-

antuntijoiden kesken. Suurin osa amerikkalaisista asiantuntijoista oli yhtä 

mieltä siitä, että tekoäly ja robotiikka vaikuttavat merkittävästi ihmisten arkeen 

jo vuonna 2025. Sen sijaan vaikutukset työllisyyteen seuraavalla vuosikymme-

nellä jakoivat käsitykset jyrkästi kahtia. Kyselyyn osallistuneista vajaasta kah-

destatuhannesta asiantuntijasta 48 prosenttia oli sitä mieltä, että teknologian 

kehitys luo massatyöttömyyttä ja yhteiskunnallista epävakautta. Vastaavasti 

52 prosenttia katsoi, että teknologia luo enemmän työpaikkoja kuin sen myötä 

katoaa. (Toiminen 2017, 14.) 

 

Vuoden 2017 Human Capital Trends–raportti perustuu yli 10 000 työntekijän 

ja yritysjohtajan haastatteluihin 140 maassa. Raportissa todetaan, että keino-

älyn hyödyntäminen on vielä alkuvaiheessa, mutta sen nopea kehittyminen 

pakottaa yritysten johtajia miettimään organisaatioidensa toimintaa uudelleen. 
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Bersin by Deloitte -tutkimusyksikön johtajan Josh Bersinin mukaan tekoäly ei 

poista työpaikkoja, vaan sen myötä poistuu ainoastaan yksittäisiä työtehtäviä. 

Samaan aikaan työpaikoista on tulossa entistä inhimillisempiä. Bersin määrit-

telee inhimillisen työpaikan sellaiseksi, joka vaatii roboteilta puuttuvia ominai-

suuksia, kuten empatiaa, viestintää ja monipuolista ongelmanratkaisukykyä. 

(Bersin, Pelster, Schwartz & van der Vyver, 2017.) 

 

Talouselämän uutisoi, kuinka opiskelija-asuntosäätiö Hoas on saanut tehos-

tettua hakemusten käsittelyaikoja ohjelmistorobottien avulla. Hakemusten kä-

sittely on ruuhkasta johtuen hidasta. Vuoden 2017 heinäkuussa Hoas otti 

ruuhka-avuksi robotin hakemusten käsittelyyn. Robotti on vapauttanut asia-

kaspalvelijoiden työaikaa ja nopeuttanut hakemusten käsittelyä oleellisesti. 

Heinä-lokakuussa robotti esikäsitteli yli 8 400 hakemusta. Robotin suoritta-

mana aikaa kului työhön noin 400 tuntia, kun ihmisiltä samaan työmäärään 

olisi mennyt lähes kaksi kertaa enemmän, noin 700 tuntia. Säästö oli työpäi-

vinä noin 40 työpäivää eli yhden työntekijän kahden kuukauden työaika. Ro-

botti hoitaa täysin hakemusten esikäsittelyn. Robotti esimerkiksi tarkistaa ha-

kijoiden luottotiedot ja sen, onko heillä mahdollisesti muita hakemuksia voi-

massa tai asuvatko he jo ennestään Hoasilla. Asiakaspalvelijoilta vapautuu 

työaikaa keskimäärin kaksi minuuttia per hakemus. Robotti on ohjattu käy-

mään saapuneiden hakemusten lista läpi neljä kertaa vuorokaudessa: kah-

desti yöllä, kerran aamulla ja kerran päivän aikana. Robottien esikäsitellessä 

hakemukset yöllä, pääsevät asiakaspalvelijat jatkamaan työskentelyä hake-

musten parissa heti aamusta. (Hakola 2017.) 

4.2 Muutosvastarinta  

Sähköisen taloushallinnon myötä käyttöön otetaan paljon uutta tietotekniikkaa, 

joka tuottaa henkilöstölle usein aluksi vaikeuksia. On opittava ja omaksuttava 

uusia toimintamalleja ja työskentelytapoja. Uuden tekniikan käyttö on viime 

vuosina lisääntynyt taloushallinnossa ja samalla muuttanut alan toimintatapoja 

merkittävästi. Kirjanpitäjien on kuitenkin välillä hankala pysyä tahdissa mukana 

ja muuttaa omia toimintatapojaan. (Granlund & Malmi 2014, 13.) 
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Tilitoimiston henkilökunnan tehtävät muuttuvat ainakin osin taloushallinnon 

muutoksen myötä. Kirjanpidossa olevia päällekkäisiä ja moninkertaisia kirjauk-

sia voidaan vähentää ja työvaiheet yksinkertaistuvat, jolloin suuri osa kirjanpi-

totyön kirjausvaiheista tulee tarpeettomiksi tai niitä ei tehdä enää ollenkaan. 

Näiden tehtävien muuttuessa kirjanpitäjiltä odotetaan hieman erilaista osaa-

mista. Manuaalinen kirjaustyö tulee vähenemään ja työntekijöiltä odotetaan 

parempaa ammattitaitoa tulevaisuudessa taloushallinnon osalta. Kirjanpitäjien 

odotetaan osaavan tulkita tunnuslukuja ja numeroita paremmin kuin ennen. 

Heistä pitää tulla enemmän yrittäjähenkisiä, koska tiedon ja konsultoinnin mer-

kitys on lisääntynyt yritysmaailmassa. Tämän takia kirjanpitäjästä tulee kon-

sultti asiakasyritykselle, eikä enää pelkkä tiedon tuottaja. Kirjanpitäjien osallis-

tuminen auttavana asiantuntijana yritysten päätöksentekoon vaatii heiltä tiimi-

työskentelytaitoja ja sosiaalisia taitoja. Taloushallinnon ammattilaisen on myös 

osattava enemmän strategisia taitoja tukiessaan liiketoimintaa tietämyksel-

lään. Strategian saavuttamisen edellytyksenä on taloushallinnon asiantuntijan 

näkemys, joka pohjautuu raportteihin ja taloushallinnon analyyseihin.  (Järven-

pää, Partanen & Tuomela 2001, 320–321.)   

4.3 Muutosjohtaminen 

Muutosjohtaminen on systemaattinen tapa johtaa työpaikan osajärjestelmiä 

niin että ne tukevat toinen toisiaan ja muuttuvat synkronoidusti. Muutosjohta-

misen malleja on useita. Yksi erittäin toimiva tarkastelu on konsulttienkin käyt-

tämä jako: ”People, Processes and Technologies” eli, ihmiset, prosessit ja tek-

niikka. Ajatuksena on, ettei yhtä osa-aluetta pidä muuttaa ilman että vastaavat 

muutokset tapahtuvat muilla osa-alueilla. Esimerkiksi tämä voisi tarkoittaa, 

ettei työpaikalle pitäisi tuoda uusia ohjelmistoja, jos ihmiset eivät osaa niitä 

vielä käyttää. Uusia prosessikulkujakaan ei pidä vaatia, jos työpaikan rapor-

tointijärjestelmä ei anna tarvittavia tietoja henkilöstölle. Samanlaisessa tilan-

teessa ollaan, jos henkilöstö on syystä tai toisesta asettunut vastustamaan 

uutta toimintamallia, tai ei ymmärrä miksi sitä tarvitaan.  
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Toisessa mallissa muutosjohtaminen katsoo tilannetta yksittäisen työntekijän 

näkökulmasta. Ollaan valmiita muuttamaan toimintaa, jos nämä neljä ehtoa 

täyttyvät: 

 

 Työntekijällä on tarvittavat tiedot, taidot ja voimavarat onnistumiseen. 

Apua voi tarvittaessa pyytää ja saada. 

 

 Työyhteisössä muutkin toimivat jo uudella tavalla. 

 

 Työntekijä hyväksyy ja ymmärtää miksi muutos on tarpeen ja arvokasta. 

 

 Työympäristö ja sen rakenteet, mittarit, palkkiot ja prosessit tukevat 

uutta tapaa tehdä töitä.  

 

Hyvä muutosjohtaminen huolehtii ihmistä ja asioista. Ongelmana usein kuiten-

kin on, että vallitsevassa toimintakulttuurissamme ihmisten henkisen muutos-

matkan eli prosesseihin liittyvän irtautumisen, sopeutumisen ja kotiutumisen 

merkitys ja kestoaika aliarvioidaan. Sitoutumista ja syvää ymmärrystä ei voi 

saada aikaan yön yli, vaikka moni niin toivoo. (Huuskonen 2016.) 

4.4 Ohjelmistorobotin käyttöönotto 

Työntekijöille robotiikan tuleminen tarkoittaa työnkuvan muuttumista tiedon tal-

lentajasta ja tuottajasta ennemminkin asiantuntijan rooliin. Helposti ajatellaan, 

että pian koko ala on robotisoitu, mutta tälläistä kehitystä ei ole näköpiirissä 

lyhyellä aikavälillä. Ennen kuin jokin kohde valikoituu robotisoitavaksi, on sel-

vitettävä sen hyödykkyys. On otettava tarkasteluun kohteen toistettavuus, vo-

lyymit, digitaalisuusaste ja sellaisen sisällön määrä, joka vaatii päättelyä ja tul-

kintaa. Mikäli kohde todetaan sopivaksi, kuvataan prosessit ja sen jälkeen ryh-

dytään robotisoimaan kohdetta.  (Strack 2018, 31.) 

 

Lisääntyvien liiketapahtumien ja tietomäärien käsittely edellyttää, että asiakas-

palvelun ja liiketoiminnan prosessit automatisoidaan. Ratkaisu ei kuitenkaan 
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ole vaivan arvoinen, jos siitä aiheutuu huomattavia hidasteita ja kehityskustan-

nuksia. Kaikesta tekemisestä pitää olla hyötyä, myös taloushallinnossa. Pro-

sessien tulee olla alusta loppuun asti kunnossa ja tarkkaan harkittuja. Mikäli 

prosessit eivät ole kunnossa, ei niitä robotisoimalla voida pelastaa. Aina kan-

nattaa ensin kyseenalaistaa, onko tehtävää tarpeen tehdä lainkaan. Jos ei, ei 

sitä myöskään kannata robotisoida. (Fisher 2017.) 

 

Työelämän roolien muuttuminen näkyy myös ohjelmistorobotiikan kehittämi-

sessä. Perinteisesti ohjelmistokonsulttitalot ovat tulleet yritykseen ja tehneet 

kehitystyön asiakkaan puolesta. Tämän päivän trendi kuitenkin on, että asia-

kas on konsultin rinnalla oppimassa, miten ohjelmistorobotteja koulutetaan. 

Tavoitteena pitää ainakin pitemmällä aikavälillä olla ohjelmistorobotin koulu-

tuksen siirtyminen asiakkaan eli esimerkiksi tilitoimiston omalle henkilöstölle. 

Näin saadaan kehitettyä asiantuntevasti prosesseja, koulutettua parempia ro-

botteja ja myös henkilöstö kokee tällöin vahvemmin pääsevänsä itse vaikutta-

maan oman työnsä kehittämiseen. Lopputuloksena henkilöstön osaaminen 

kasvaa, joka edelleen lisää heidän motivaatiotaan ja asiakastyytyväisyyttä. 

Isossa kuvassa tämä kokonaisuus synnyttää kansallisen kilpailukyvyn kan-

nalta merkittävää osaamispääomaa. (Fisher 2017.) 

Ohjelmistorobotiikassa on kyse yrityksen toimintatavan muutoksista enemmän 

kuin teknologisen välineen käyttöönotosta. Siksi onkin osittain virheellistä, että 

robotiikkaa myydään ohjelmistokeskeisesti, ikään kuin se olisi sellaisenaan 

käytettäväksi soveltuva työkalu. Ohjelmistorobottien käyttöönotto voidaan ja-

kaa neljään työvaiheeseen seuraavasti: 

 

Automatisoitavien kohteiden tunnistaminen 

 

Innovaatioprosessissa selvitetään, miten asiakas ohjelmistorobotiikasta hyö-

tyisi. Lähtökohtana ei ole robotiikka työvälineenä, vaan liiketoiminnallinen 

haaste eli ohjelmistorobotiikan todellinen liiketoiminnallinen hyöty. Prosessin 

aikana kartoitetaan käytäntöjen ja liiketoiminnan prosessien kehityskohtia ja 

määritetään automatisoitavia kohteita. Pelkästään liiketoiminnan prosessiku-
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vausten tutkiminen ei riitä, vaan toteutuksen aikana selvitetään, mitä liiketoi-

mintaprosessin vaiheissa oikeasti tapahtuu. Tämän perusteella laaditaan ku-

vaus, jossa kuvataan esimerkiksi henkilöstön roolit ja vaiheiden suoritusajat. 

Innovaatioprosessin eteneminen on suoraviivaista ja sen tavoitteena on val-

mistautuminen demonstrointiin. Demon avulla tarkentuu, miten valitut kohteet 

ohjelmistorobotiikasta hyötyisivät, eli mikä olisi robotiikan tuottama arvo yrityk-

selle. Toisiko se kustannussäästöjä vai kasvattaisiko liiketoiminnan tuotta-

vuutta. Demovaiheen jälkeen voidaan joko todeta, että ohjelmistorobotiikan 

hyödyntäminen ei ole järkevää, tai siirtyä pilotointivaiheeseen priorisoidun työ-

jonon mukaisesti. 

 

Pilotointi 

 

Pilotointivaihe kestää pilotoinnin tavoitteista ja käyttöympäristöstä riippuen 

muutamista viikoista kuukausiin. Pilottivaiheessa päästään testaamaan, miten 

ohjelmistorobotiikka soveltuu käyttöympäristöönsä ja miten laskennalliset hyö-

dyt tuotannossa saavutetaan. Saatujen tietojen perusteella voidaan edetä var-

sinaiseen ohjelmistorobotiikan käyttöönottovaiheeseen. 

 

Käyttöönotto 

 

Ohjelmistorobotiikka viedään tuotantoon yksi osa-alue kerrallaan. Tavoitteena 

on sujuva ja lopulliset liiketoiminnan käyttäjät huomioiva prosessi, sillä viimeis-

tään käyttöönottovaiheessa myös yrityksen henkilöstön on ehdittävä totuttau-

tua ajatukseen ohjelmistorobotiikasta. Toimintamallit viimeistellään yhdessä 

henkilöstön kanssa. 

 

Ylläpito ja kehittäminen 

 

Organisaation totuttua ohjelmistorobotiikan hyödyntämiseen, voidaan yhdessä 

havaita sille uusia käyttökohteita. Ohjelmistorobotiikkaa ylläpidetään ja sitä ke-

hitetään yrityksen toiveiden mukaisesti. Kehitys tapahtuu interaktiivisesti yri-

tyksen muuttuvat liiketoimintatarpeet huomioiden ja aikaisempien toteutuksien 

oppeja hyödyntäen. (Grönblom 2016.) 



24 

5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS  

5.1 Tutkimusmenetelmä 

Laadullinen tutkimus on tieteellisen tutkimuksen menetelmäsuuntaus, jossa 

pyritään ymmärtämään kohteen laatua, ominaisuuksia ja merkityksiä koko-

naisvaltaisesti. Laadullista tutkimusta voidaan toteuttaa monella erilaisella me-

netelmällä, esimerkiksi haastatteluiden ja havainnoinnin avulla. Näissä mene-

telmissä yhteisenä piirteenä korostuu muun muassa kohteen esiintymisympä-

ristöön ja taustaan, tarkoitukseen ja merkitykseen, sekä ilmaisuun ja kieleen 

liittyvät näkökulmat.  (Jyväskylän yliopiston www-sivut 2015.)  

  

Työssäni en kuvaa mitään konkreettista tapahtumaa, kuten esimerkiksi ohjel-

mistorobotin käyttöönottoa yrityksessä, vaan työ on ennemminkin kuvaus siitä, 

mitä ohjelmistorobotiikka tuo tullessaan tilitoimistoihin ja kirjanpitäjän työhön. 

Opinnäytetyöni on laadullinen tutkimus. Laadullinen tutkimusote sopii hyvin 

sellaisiin tutkimuksiin, joissa pyritään paljastamaan ja ymmärtämään ilmiöitä, 

joista ei ole vielä paljon tietoa. Ohjelmistorobotiikasta on yleisellä tasolla kyllä 

aivan lähiaikoina tullut paljon lisää tietoa, erityisesti internetissä artikkelien ja 

yritysten julkaisemien käyttöoppaiden muodossa. Omaan tutkimusongelmani 

niistä ei kuitenkaan löydy yksiselitteistä vastausta, eikä sellaista todennäköi-

sesti ole vielä saatavillakaan. Tarkoitus on ymmärtää, miten ohjelmistorobo-

tiikka tulee vaikuttamaan työskentelyyn nimenomaisesti tilitoimiston ja kirjan-

pitäjän kannalta, kun ohjelmistorobotiikka jonain päivänä on arkipäivää tilitoi-

mistoissa.  

 

Laadullinen tutkimus pyrkii harvoin yleistyksiin, ja tavoitteena yleisesti onkin 

kuvata ja ymmärtää tutkimuksen kohdetta, syy-seuraussuhteita, sekä kohteen 

muutosta tai kehitystä ajan myötä. Laadullisilla menetelmillä kuvataan ja luo-

kitellaan aineistonkeruussa, esimerkiksi haastattelussa tai havainnoinnissa, 

esiin nousseita seikkoja. Erilaiset teemat tai luokittelut toimivat usein laadulli-

sen analyysin lähtökohtana. Joskus analyysillä ei ole selkeää nimitystä vaan 
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se pohjaa nimenoman teemoitteluun ja on luonteeltaan kuvailevaa. (Mäntylä, 

Toomar & Reukauf 2013, 39–40.) 

5.2 Käytännön toteutus 

Tiedonkeruumenetelminä opinnäytetyössäni käytetään pääsääntöisesti tee-

mahaastatteluita, vain yksi haastattelu toteutettiin valmiiden kysymysten poh-

jalta sähköpostitse. Teemahaastatteluita käytetään siksi, että aihetta käsitel-

lään pitkälti haastateltavien oman tietotaidon ja kokemusten pohjalta. Sähkö-

postitse toteutettiin yksi haastattelu siitä syystä, että aikaisempien haastatte-

luiden pohjalta koin, että vielä oli avoinna kysymyksiä, joihin en ollut saanut 

täsmällistä vastausta. 

 

Teemahaastatteluissa aihealueiden tulee olla tiedossa etukäteen, vaikkakaan 

kysymysten muotoa ei ole tarpeen laatia sanatarkasti. Keskustelua käydään 

vapaasti aihealueen sisällä, jolloin haastateltavat voivat kertoa käytännön esi-

merkkejä omista kokemuksistaan. Tutkimusmenetelmän idea onkin se, että 

haastateltavat pystyvät vapaasti tuomaan esiin haluamiaan asioita ja sitä 

kautta lisäämään tutkimuksen merkitystä. Samalla haastattelija pystyy syven-

tämään haastattelun aikana saamiaan vastauksia pyytämällä niihin peruste-

luja esittämällä lisäkysymyksiä. (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 2009, 208–

211.) 

 

Käytännön toteutus työssä perustuu erilaisiin kysely- ja teemahaastatteluihin 

sekä luentoihin, joiden pohjalta pyrin saamaan vastauksia tutkimusongel-

maani. Tutkimuksessa haastatellaan eri näkökulmista asiaa katsovia henki-

löitä. Haastateltavien ryhmä koostuu seitsemästä kirjanpitäjästä, yhdestä so-

vellusasiantuntijasta ja kahdesta muusta alan asiantuntijasta. Tämä lisäksi tu-

tustun taloushallintoalan yritysten raportteihin ja esityksiin ohjelmistorobotii-

kasta.  

 

Osallistuin ohjelmistorobotiikkaa taloushallinnossa käsittelevään seminaariti-

laisuuteen Satakunnan ammattikorkeakoulun tiloissa 21.3.2018. Puhujat olivat 



26 

eri yritysten edustajia, jotka työskentelivät ohjelmistorobottien parissa ja joilla 

oli tietämystä alalla tapahtuvasta kehityksestä. Heidän esiintymisen tueksi laa-

timat powerpoint-esitykset sain käyttööni, ja niiden pohjalta pystyin osittain 

vahvistamaan käsityksiäni ja peilaamaan opinnäytetyössäni jo olemassa ole-

vaa teoriaosuutta. Kovinkaan paljoa en mitään uutta esityksistä saanut, lä-

hinnä vahvistuksen jo olemassa olevalle käsityksilleni. Osittain aihetta taas kä-

siteltiin jo pidemmälle tulevaisuuteen kuin mitä minun työssäni on tarkoitus. 

Seminaarin jälkeen lähestyin yhtä puhujista ja pyysin mahdollisuutta haasta-

tella häntä mahdollisesti myöhemmin. 

 

Haastateltavaksi työharjoittelupaikaltani valikoitui seitsemän kirjanpitäjää. He 

ovat eri-ikäisiä ja työkokemusta alalta heiltä on vuodesta kahteenkymmeneen 

vuotta. Kirjanpitäjien kohdalla tarkoitukseni oli alun perin luoda selkeä kysely-

lomake ohjelmistorobotiikkaan liittyen. Nopeasti jouduin toteamaan, ettei se 

tulisi onnistumaan, sillä heillä ei ollut oikeastaan mitään käsitystä aiheesta. En-

nen kuin olin minkäänlaisen kysymyspatteriston luomista aloittanut, keskuste-

lin muutaman kirjanpitäjän kanssa pintapuoleisesti siitä, mitä mielikuvia heillä 

aiheesta oli. Siihen saamieni vastausten perusteella totesin, että varsinainen 

haastattelu olisi parasta suorittaa teemahaastattelun keinoin. Teemahaastat-

telun pohjalta sain vastauksia paremmin kuin olin alun perin odottanut, sillä 

haastateltavilla oli ajatuksia aiheeseen liittyen enemmän kuin olivat aluksi an-

taneet ymmärtää ja keskustelun myötä niitä oli helppo tuoda esille. 

 

Muiden kuin kirjanpitäjien kohdalla olin ajatellut alun perinkin soveltaa teema-

haastatteluita, koska täsmällisten kysymysten luonti olisi haastavaa. Teema-

haastatteluiden pohjalta lähestyin kuitenkin yhtä asiantuntijaa myös sähköpos-

titse muutamalla kysymyksellä, koska niihin en ollut saanut vielä mielestäni 

riittävän selkeitä vastauksia. Teemahaastattelun etu on siinä, että esiin voi-

daan saada vastauksia sellaisiin seikkoihin, joista ei muuten olisi osannut ky-

syäkään. Tämä piti paikkansa myös oman tutkimukseni kohdalla. Haastattelin 

työharjoittelupaikkani sovellusasiantuntijaa, jonka näkökulma painottui pää-

osin aiheen tekniseen puoleen. Tämän haastattelun konkreettisin anti kuiten-

kin oli se, että pääsin näkemään ohjelmistorobotti-demon ja kuinka se toimii. 
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Tästä oli hyötyä, sillä aikaisemmin minulla ei ollut mitään konkreettista mieli-

kuvaa siitä, miltä ohjelmistorobotti ”näyttää” tai kuinka se toimii. Haastattelun 

jälkeen oman työni eteenpäin vieminen alkoi tuntua hieman helpommalta, kun 

ymmärsi konkreettisemmin minkälaisen ”työkalun” tuloa kirjanpitäjien pariin oli 

tutkimassa. 

 

Kahden muun haastateltavan työssä ohjelmistorobotit olivat myös läsnä ja 

heiltä sainkin enemmän konkreettista näkökantaa kirjanpitäjien työn muuttu-

miseen. Toisen haastateltavan kanssa kävin haastattelun puhelimitse ja toi-

selle lähetin kysymykset sähköpostitse, sillä hänen vastaamisensa määrä-

ajassa oli aluksi epävarmaa. Loppujen lopuksi sain kuitenkin kolmen eri asian-

tuntijan näkökulmia työhöni.  

  

Haastatteluiden suunta saattoi haastateltavasta riippuen lähteä painottumaan 

eri asioihin, niin kuin teemahaastatteluissa on tyypillistä. Pidin opinnäytetyöni 

alussa itselleni laaditun kysymysrungon kuitenkin mukana läpi kaikkien haas-

tatteluiden, sillä halusin selvittää, kuinka yhteneväisiä ja toisaalta eroavaisia 

vastaukset keskenään saattaisivat olla. Kirjanpitäjien haastattelut tallensin 

muistiinpanoina, samoin yhden asiantuntijahaastattelun, koska se käytiin pu-

helimitse. Toisen haastattelun äänitin ja kolmas asiantuntijahaastattelu suori-

tettiin sähköpostitse. 

6 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

6.1 Kirjanpitäjien haastattelut 

Kirjanpitäjille järjestämäni teemahaastattelut tuottivat tuloksia paremmin kuin 

alkuun olin uskaltanut odottaa. Kukaan haastateltavistani ei kokenut ohjelmis-

torobottien tuloa uhkana omalle työlleen ja tylsien rutiinien siirto robotille olisi-

kin osan mielestä varsin tervetullutta. Ohjelmistorobotin käyttöönoton toivottiin 

olevan mahdollisimman vaivatonta. Yksi yhteinen huolenaihe tuntui olevan 
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työmäärän lisääntyminen. Ohjelmistorobottien tuloa taloushallinnon työtehtä-

vien tueksi on perusteltu sillä, että aikaa vapautuu toistuvilta ja rutiininomaisilta 

työtehtäviltä vaativimpiin asiantuntijatehtäviin. Tämä ei haastattelujen perus-

teella herättänyt kovinkaan suurta uskoa kirjanpitäjien keskuudessa. Yleisesti 

ottaen tuota ajatusta pidettiin kauniina, mutta ei niinkään käytännön elämään 

istuvana. Haastateltavani näkivät asian niin, että se aika, joka ohjelmistorobot-

tien avulla saadaan vapautettua toistuvilta rutiinitehtäviltä, tullaan täyttämään 

uusilla asiakkailla. Näin ollen kirjanpitäjän työnkuvan muuttumista tiedon tal-

lentajasta lähemmäs konsultin roolia ei pidetty kovinkaan todennäköisenä ai-

nakaan lähiaikoina. 

6.2 Asiantuntijahaastattelut 

Asiantuntijahaastatteluiden suhteen haastattelutuloksia lupasin käsitellä 

nimettöminä, koska haastatteluita antoivat keskenään kilpailevien taloushallin-

toyritysten asiantuntijat. Tällä ei työni lopullisen tuotoksen kannalta ole merki-

tystä. Haastateltavat ovat kuitenkin tästä syystä nimetty asiantuntijoiksi A, B ja 

C. 

6.2.1 Asiantuntija A 

Ensimmäinen haastateltavani oli asiantuntija A, joka työskentelee sovellusasi-

antuntijana ja on perehtynyt ohjelmistorobotteihin ja niiden koodaamiseen. Hä-

nen haastattelu lähti painottumaan enemmänkin tekniseen näkökantaan. Hä-

nen mukaansa ohjelmistorobotiikan tarkoitus on kehityksen tässä vaiheessa 

poistaa tylsät, rutiininomaiset työt, muttei suinkaan viedä koko työpaikkaa. Ro-

bottien tarkoituksena ei niinkään ole tuottaa kustannussäästöjä vaan nimen-

omaan minimalisoida ihmisen tekemien virheiden määrä. Hän myös ensim-

mäisenä selvitti minulle eron tekoälyn ja ohjelmistorobotin välillä, siihen asti 

olin pitänyt niitä samana. Hän esitteli minulle ohjelmistorobottia konkreettisesti 

eli lähinnä sitä, kuinka se opetetaan tekemään erilaisia työvaiheita. Hän näytti 

myös esimerkin, kuinka ohjelmistorobotti voisi työskennellä.  
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Antamassaan esimerkissä hän ensin näytti robotille, kuinka työ tehdään ja sen 

jälkeen jätti robotin jatkamaan työtä itsenäisesti. Tehtävässä Excel-taulukkoon 

oli koottu yli neljästäsadasta asiakkaasta koostuva lista, johon oli koottu muun 

muassa yrityksen nimi, y-tunnus, yhteyshenkilö ja osoite. Työtehtävä oli tarkis-

taa yritysrekisterin nettisivuilta, oliko excelissä oleva y-tunnus oikea. Työteh-

tävä oli yksinkertainen mutta työläs, sillä käsin tehtynä yritystunnus olisi ensin 

kopioitava ja syötettävä yritysrekisterin hakukenttään ja haun jälkeen y-tunnus 

todettaisiin joko oikeaksi tai vääräksi. Väärän tunnuksen sattuessa kohdalle, 

tulisi se merkitä itselle johonkin muistiin, jotta asiaa voidaan palata tutkimaan 

myöhemmin. Yli neljänsadan y-tunnuksen tarkastamiseen yhtäjaksoisesti kä-

sin menee vähintäänkin tunti tai kaksi, mutta esimerkkirobotti selvitti tämän 

tehtävän muutamassa minuutissa. Tässä kohtaa ensimmäisen kerran hahmo-

tin, kuinka merkittävistä aikasäästöistä on kyse. Tehtävän jälkeen robotti ra-

portoi, missä kohdissa y-tunnus ei täsmännyt yritysrekisterissä olevaan. 

 

Kysyin häneltä myös, minkälaista osaamista kirjanpitäjältä sitten vaatisi työs-

kennellä ohjelmistorobotin kanssa. Hänen mukaansa robotin vaihtoehtoiset 

toiminnot löytyisivät työkoneelta valmiina, eikä kirjanpitäjän tarvitse muuta kuin 

antaa käsky halutun työtehtävän suorittamiseen. Suoritetun työtehtävän jäl-

keen kirjanpitäjä vain tarkistaa syntyneen aineiston tai raportin oikeellisuuden. 

6.2.2 Asiantuntija B 

Asiantuntija B työskentelee palvelupäällikkönä tilitoimistossa. Hänen haastat-

telu käytiin sähköpostitse ja häneltä kysyin kysymyksiä liittyen kirjanpitäjien 

kokemuksiin ohjelmistorobotiikan käytöstä. Hänen mukaansa kokemukset 

ovat olleet vaihtelevia, riippuen käytössä olleesta ohjelmasta ja käyttäjän 

omista taustoista ja asennoitumisesta. Positiivisinta palautetta on tullut niiltä 

henkilöiltä, jotka ovat jo lähtökohtaisesti tekniikka-orientuneita ja pääsevät 

koodaamaan ja käyttämään ohjelmistorobotteja. Aikaisemman haastateltavani 

kertomasta poiketen, haastateltava B:n mukaan kirjanpitäjät eivät ohjelmisto-

robottia varsinaisesti käytä, vaan ne toimivat automaattisesti. Loppukäyttäjät 

eli tässä tapauksessa kirjanpitäjät vain näkevät lopputuloksen. 
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Vaikutuksista työtehtäviin haastateltava B oli sitä mieltä, että rutiinityöt ja 

täsmäytykset jäävät kirjanpitäjiltä pois. Aikaa vapautuu enemmän analysointiin 

ja asiakkaan ohjaamiseen. Vapautunutta aikaa hän näki osittain täydennettä-

vän myös uusilla asiakkailla. Lisäksi hän mainitsi sen, että kirjanpitäjien on 

opittava luottamaan robottien tuottamaan materiaaliin, vaikkeivat itse enää jo-

kaista tositetta kirjaisikaan. 

6.2.3 Asiantuntija C 

Asiantuntija C työskentelee muutos-ja integraatiojohtajana yrityksessä, jossa 

ohjelmistorobotteja aiotaan tänä vuonna ottaa käyttöön. Häntä haastattelin pu-

helimitse. Hän oli ensimmäinen keneltä sain konkreettisen vastauksen ajan 

säästymiseen liittyen.  Työssäni ei ole tarkoitus tehdä määrällistä tutkimusta, 

mutta tämä asia oli minua jäänyt askarruttamaan tutkimuksen aikana. Hänen 

mukaansa voidaan ajatella, että työtehtävä, jonka suorittamiseen kirjanpitä-

jältä kuluisi aikaa yksi tunti, saadaan robotin suorittamana valmiiksi viidessä 

minuutissa. Pääsääntönä voidaan pitää, että mitä suuremmasta tietomassasta 

on kyse, sitä suurempia saavutettu aikasäästö on. 

 

Hänen mukaansa saavutetut aikasäästöt voivat osittain muuttaa kirjanpitäjän 

työtä enemmän konsultin suuntaan, mutta kyse ei tietenkään ole yön yli tapah-

tuvasta muutoksesta, vaan pidemmän aikavälin kehityksestä. Hän näki myös 

kolme vaihtoehtoa, joita yritystasolla voisi tapahtua. Ensimmäinen vaihtoehto 

olisi, että ohjelmistorobottien myötä yritysten liikevaihto joko pysyy ennallaan 

tai lähtee kasvuun. Tämän seurauksena kirjanpitäjien työt eivät ole uhattuna. 

Toinen vaihtoehto olisi että, liikevaihto pysyisi ennallaan, mutta robottien hoi-

taessa työtehtäviä niin paljon ja tehokkaasti, henkilöstömääristä karsittaisiin, 

mikä tarkoittaisi kirjanpitäjien työpaikkojen vähentymistä. Kolmannessa vaih-

toehdossa haastateltavan mukaan henkilöstömäärissä ei tapahdu niinkään 

muutosta, ja tilitoimistot alkavat panostaa enemmän uusien palveluiden tuot-

tamiseen, joka tarkoittaa kirjanpitäjän kannalta työnkuvan muutosta enemmän 

konsultin suuntaan. 
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 Hän myös mainitsi että ohjelmistorobottien jalkautuminen tilitoimistoihin on 

vielä hyvin eri vaiheissa, joissakin isoissa ketjuissa se on ollut käytössä jo parin 

vuoden ajan, kun taas pienet ja yksityiset tilitoimistot vasta nyt alkavat havah-

tua ohjelmistorobottien tulemiseen. Kuten missä tahansa uudessa tekniikassa, 

ensin lähinnä vain isoilla ja varakkailla yrityksillä on resursseja ottaa palvelu 

käyttöönsä. Vasta tuotteen tai palvelun yleistymisen myötä tapahtuva hintojen 

lasku mahdollistaa ohjelmistorobottien tulon pienempiinkin tilitoimistoihin. 

 

Asiantuntija C antoi myös muutaman esimerkin sitä, mitä ohjelmistorobotit voi-

sivat oikeasti tehdä toimistoissa niin sanottujen tavallisten tallennus-, tiedon-

haku- ja siirtotehtävien lisäksi. Ensimmäisessä esimerkissä asiakkaalla olisi 

verkossa tiedostokansio, johon hän voisi siirtää kuukauden kirjanpitoaineis-

tonsa, jonka jälkeen tästä tulisi ilmoitus kirjanpitäjälle. Toki tämä vaatii säh-

köistä asiakuutta, jota monikaan ei vielä tänä päivänä hyödynnä. Toisessa esi-

merkissä asiakkaan ei välttämättä tarvitse olla täysin sähköistetty. Kir-

janpitäjän saadessa asiakkaansa kuukausikirjanpidon valmiiksi, käy hän klik-

kaamassa rastin asiakkaalle oikean kuukauden kohdalle excel-taulukkoon. 

Tämän jälkeen robotti, joka on ohjelmoitu lukemaan taulukko esimerkiksi tun-

nin välein, havaitsee kuukausikirjanpidon valmistuneen. Robotti kerää kasaan 

ennalta määrätyt raportit, kuten kuukauden tuloslaskelman, taseen ja alv-las-

kelman, jonka jälkeen se kirjautuu sähköpostiin, liittää raportit, kirjoittaa saate-

viestin ja lähettää asiakkaalla tiedon kuukauden kirjanpidosta. 

 

Edellä mainitut esimerkit kuulostavat hienoilta, mutta mietin kuinka virheettö-

miä nämä toiminnot sitten ovat. Kuten edellä mainittu asiantuntija A, myös C 

vakuutti, että robotit ovat tehty nimenomaan minimalisoimaan ihmisten teke-

miä virheitä. Näin ollen robotti itsessään ei tee virheitä, vaan mahdollisen vir-

heen takana on esimerkiksi ihmisen tekemä väärä koodaus. 

 

Aikaisemmat asiantuntijat A ja B olivat antaneet minulle keskenään ristiriitaista 

tietoa sitä, miten ohjelmistorobotit käytännössä kirjanpitäjän työssä toimivat. 

A:n mukaan niitä voidaan käskeä toimimaan kun taas B kertoi, että ne vain 

pyörivät taustalla, eikä kirjanpitäjä niitä niin sanotusti “käytä”. Asiantuntija C 



32 

kuitenkin täsmensi, että robotteja voi käskeä tekemään työtehtäviä tarvittaessa 

ja sen lisäksi on automaattisesti toimivia robotteja, jotka toistavat samoja rutii-

ninomaisia työtehtäviä aina samaan aikaan ilman erillistä käskyä, kuten edellä 

mainittu excel-taulukosta kuukausikirjanpidon valmistumista tarkkaileva ro-

botti. 

7 YHTEENVETO 

 

SWOT-analyysi on strategiatyökalu, jonka avulla voidaan analysoida tutkitta-

van kohteen vahvuuksia, heikkouksia, uhkia ja mahdollisuuksia. Yhteenvedon 

tueksi tein SWOT-analyysin, joka on kuvattuna taulukossa 1. Siinä on koottuna 

vahvuudet, heikkoudet, uhat ja mahdollisuudet tilitoimistonäkökulmasta, ja se 

pitää näin ollen sisällään myös työntekijöiden eli kirjanpitäjien näkökulman. 

 

Taulukko 1. SWOT-analyysi  

 

 

Vahvuudet

-Tylsien rutiinitöiden poistuminen

-Ajan säästyminen

-Nopeammat prosessi

-Pienempi työmäärä

-Virheiden väheneminen

-Helppo käyttöönotto

Heikkoudet

-Virheellinen koodaus

-Muutosvastarinta

Mahdollisuudet  

-Työnkuvan muutos 

-Parantunut asiakastyytyväisyys

-Kilpailuetu muihin yrityksiin

Uhat

-Työpaikkojen menetys

-Työnkuvan muutos

-Liikesalaisuus

SWOT
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Vahvuutena voidaan pitää rutiinitöiden vähenemistä ja tämän myötä tapahtu-

vaa virheiden vähenemistä, mikä voi kohottaa tilitoimiston asiakastyytyväi-

syyttä. Lisäksi aikaa säästyy haastavampiin työtehtäviin, jonka myötä on mah-

dollista, että kirjanpitäjän työnkuvan muuttuu aikanaan kokonaan toisen-

laiseksi. Itse sain tutkimukseni aikana sellaisen käsityksen, että tule-

vaisuudessa tälläkin alalla erityinen IT-osaaminen yhdistettynä talousosaami-

seen tulee nostamaan arvoaan, jolloin tämän tyyppisille osaajille on työmark-

kinoilla kysyntää. Tämän kuvittelisin johtavan joko kirjanpitäjän ammattiosaa-

misessa vaadittavaan muutokseen tai kokonaan uudentyyppisen ammattiryh-

män syntymiseen tilitoimistoissa. Uskon myös, että tämä voisi nuorten keskuu-

dessa lisätä kiinnostusta kirjanpitäjänä tai ylipäätään tilitoimistossa työskente-

lyä kohtaan.  

 

Ohjelmistorobotiikan käyttöönotossa ja ylläpidossa on monia vaihtoehtoja aina 

täydestä ulkoisesta ylläpidosta kokonaan yrityksen sisällä tapahtuvaan ylläpi-

toon. Kirjanpitäjiltä siis tuskin ollaan lähiaikoina vaatimassa minkäänlaista eri-

tyisosaamista ohjelmistorobotiikan suhteen, vaikkakin trendi Fisherin (2017) 

mukaan onkin menossa siihen suuntaan että asiakas, tässä tapauksessa tili-

toimisto ja sen henkilökunta, ovat tulevaisuudessa konsultin rinnalla oppi-

massa, kuinka ohjelmistorobotteja koulutetaan.   

 

Mahdollisuutena taulukossa 1 mainitsin työnkuvan muutoksen, mutta tämän 

olen kuitenkin maininnut myös uhkana, sillä näen kirjanpitäjän työn tietynlai-

sena kutsumusammattina. Tästä johtuen, mikäli työn keskeisimpiä työtehtäviä 

aletaan täysin automatisoimaan, jääkö jäljelle enää mitään sitä, mikä aikanaan 

on alalle houkutellut. Työnkuva muuttuu tiedon tallentajasta enemmänkin kon-

sultin rooliin, eivätkä kaikki kirjanpitäjät välttämättä koe tätä mielekkäänä.  

 

Uhkana tulevaisuudessa on myös työpaikkojen väheneminen. Se on mieles-

täni asia, jonka todenperäisyys selviää vasta tulevaisuudessa, sillä asiasta on 

niin paljon eriäviä mielipiteitä asiaa tutkineiden asiantuntijoiden kesken. Kuten 

haastateltava C sanoi, voi olla että muutosta ei työpaikkojen suhteen tapahdu 

tai vaihtoehtoisesti työpaikat joko vähenevät tai säilyvät, mutta työnkuvan 

muuttuu. Tämä asia riippuu siis pitkälti yrityksen omista kehitystavoitteista.  
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Tilitoimistotasolla uhkana olen maininnut liikesalaisuuden. Tällä viittaan siihen, 

että ohjelmistorobotiikka on kuitenkin vielä niin tuore asia, että se on osa 

yritysten liikesalaisuutta ja näin ollen kilpailuetutekijä. Tämän sain huomata 

esimerkiksi haastatteluita tehdessäni, jossa minulle painotettiin, ettei haastat-

telussa voida antaa kovinkaan yksityiskohtaista tietoa liikesalaisuuksiin vedo-

ten. Esimerkiksi kysyttäessä käyttökokemuksista ohjelmistorobotiikkaan liit-

tyen, ei minulle kovinkaan yksityiskohtaista vastausta haluttu antaa, varsin-

kaan negatiivisista kokemuksista, vaan vastaukset liikkuivat enemmänkin ylei-

sellä tasolla. Tähän liittyy myös heikkoutena mainitsemani ohjelmisto-robotin 

virheellinen koodaus. Robotti ei itsessään tee virheitä, vaan ihminen joka on 

sen toimintaa koodannut. Ottaen huomioon robottien huiman työtahdin, voi 

yksi väärä koodaus skaalautuessaan aiheuttaa vahinkoja lyhyessä ajassa 

kymmenille tai sadoille asiakkaille, esimerkiksi lähettämällä väärän yrityksen 

tietoja toiselle.  

 

Kokonaisuudessaan näen kuitenkin ohjelmistorobottien tuovan tullessaan tili-

toimistoihin ja kirjanpitäjien työhön enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia. Työ-

elämä ja työskentelytavat tulevat muuttumaan myös muilla aloilla, sillä se on 

nykypäivää. Tämän hetkinen kehitys kuitenkin vaikuttaa mullistavasti nimen-

omaan taloushallintoon, koska se sisältää niin paljon säännönmukaisia työ-

tehtäviä, jotka yksinkertaisesti on vain kannattavampaa automatisoida robo-

teilla suoritettavaksi. 
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LIITE 1 

TEEMAHAASTATTELUIDEN KYSYMYSRUNKO 

 

1. Mitä ohjelmistorobotiikasta tulisi tavallisen tilitoimistotyöntekijän 

näkökulmasta tietää? 

2. Miten ohjelmistorobotiikka vaikuttaa tulevaisuudessa tilitoimis-

toissa kirjanpitäjän työhön? 

3. Miten kirjanpitäjän työnkuva tulee muuttumaan ohjelmistorobotii-

kan myötä? 

4. Missä ohjelmistorobotiikan kehitys menee tällä hetkellä? 

5. Milloin ohjelmistorobotiikan voitaisiin olettaa olevan arkipäivää ti-

litoimistoissa? 

6. Minkälaisiin työtehtäviin robotiikkaa voitaisiin soveltaa kirjanpitä-

jän työssä? 

7. Minkälaisia kokemuksia ohjelmistorobotin käytöstä on käyttäjien 

keskuudessa kertynyt? 

– Minkälaisia ongelmia on ilmennyt? 

8. Mitä osaamista vaatii kirjanpitäjältä toimia yhteistyössä robotin 

kanssa? 

 

 

 


