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 Case: Yritys X 

Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, kuinka opinnäytetyön toimeksiantaja, Yritys X, on 
hyötynyt kolmesta jo käyttöönotetusta ohjelmistorobotista. 

Teoriaosuus on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä osuudessa käsitellään digitalisaatiota 
yritysten liiketoiminnassa sekä tarkemmin vielä taloushallinnossa. Toisessa osuudessa 
käsitellään ohjelmistorobotiikkaa yleisesti ja siihen kohdistuvia ennakkoluuloja. Toinen osuus 
käsittelee myös ohjelmistorobotiikan käyttöönotosta tulevia hyötyjä ja mahdollisia haasteita.  

Teoriaosuuden jälkeen käsitellään Yritys X:n käyttämiä taloushallinnon ohjelmia sekä sitä mihin 
yritys tarvitsee ohjelmistorobotiikkaa. Työssä esitellään kolme valittua robottia sekä näiden 
robottien tavoitteet. Robotit toimivat tase-erittelyn, verojaksotuksen sekä reskontratäsmäytyksen 
parissa. Nämä kaikki työtehtävät ovat keskeisiä taloushallinnon työtehtäviä ja toimivat tiettyjen 
sääntöjen mukaan.  

Opinnäytetyössä tutkimusmenetelmänä käytettiin kyselyä, joka lähetettiin yhteensä 19 
kirjanpitäjälle. Vastauksia kyselytutkimuksessa oli yhteensä 11. Tutkittavien robottien 
käyttöönotto on onnistunut hyvin ja hyödyt ovat selkeästi havaittavissa. Jokainen robotti säästää 
aikaa työntekijöiltä, jotka robotteja käyttävät. Robotit lisäävät myös selkeästi työnkuvan 
mielekkyyttä, koska rutiinityöt vievät pienemmän osan työpäivästä. Roboteista jokaisesta löytyi 
myös parannettavia asioita, joihin Yritys X pyrkii tekemään korjauksia. Nämä ongelmat eivät 
kuitenkaan olleet vakavia vaan enemmänkin pientä hienosäätöä robotin toimintaan. Jatkossa 
robottien toiminnan ylläpitäminen edellyttää sujuvaa yhteistyötä yrityksen robotiikkatiimin ja 
kirjanpitäjien välillä.  
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UTILIZING ROBOTIC PROCESS AUTOMATION IN 
ECONOMIC SERVICE CENTER 

- Case: Company X 

The aim of this thesis is to find out, how much client, Company X, has benefited from three already 

introduced robots.  

The theoretical part of the thesis has two parts. First part considers digitalization in corporate 

businesses and more specific in the area of financial management. Second theoretical part deals 

with robotic process automation and prejudices about it. This part also brings up the possibilities 

of utilizing robotic process automation and also the challenges. 

After the theoretical part, the Company X is introduced with the software’s it uses in its businesses 

and also why it needs robotic process automation. Three robots chosen to this thesis will be 

introduced and the expectations considering their utilizing. Robots are working with balance sheet 

specifications, tax sequencing and accounts ledger reconciliation. All these tasks are very 

important financial managements tasks and work with specific restrictions.  

Inquiry is used in the thesis as the research method, which was send to 19 accountants. In total 

there was 11 answers to the inquiry. Utilizing of the robots used in this thesis has worked really 

good and the benefits are easy to discover. All the robots save time from the employees, who use 

the robots. The robots also increase meaningfulness in their users working environment, because 

they reduce the amount of routine work. Every robot still had flaws, which Company X proceeds 

to correct. These problems weren’t big and they are fixed with just some fine adjustments. In the 

future maintaining the work of the robots requires collaboration between the company’s robotics 

team and accountants.  
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1 JOHDANTO 

Digitalisaation ja tietotekniikan valtava kasvu tuo yrityksille jatkuvasti haasteita, mutta 

myös suuren määrän mahdollisuuksia. Yritysten on otettava tämä huomioon kehittäes-

sään yrityksen toimintaa. Sähköiset järjestelmät ja töiden automatisointi ovat nykypäi-

vänä mahdollista, mikä kasvattaa ohjelmistorobottien kysyntää. Työtehtävien automati-

soinnilla pyritään poistamaan työntekijöitä kuormittavaa rutiinityötä. Tämä mahdollistaa 

sen, että yritys ja työntekijät pystyvät panostamaan enemmän laadukkaaseen asiakas-

palveluun ja -konsultointiin. Tulevaisuudessa taloushallinnon palveluita ulkoistavat yri-

tykset saavat laajempaa osaamista ja apua taloushallinnon yrityksiltä, pelkän rutiinityön 

lisäksi.  

Yritys X tarjoaa hyvän mahdollisuuden yrityksille, jotka haluavat konsultointia ja tukea 

robotiikan käyttöönottamiseen. Asiakasyrityksillä on mahdollisuus myös jättää konsul-

tointi pois robottien käyttöönoton jälkeen, jos heillä on tarkoituksena esim. kouluttaa omia 

työntekijöitään kyseisiin tehtäviin. Yritys saa kuitenkin robottien käyttöönotosta huomat-

tavan kilpailuedun, niihin yrityksiin verrattuna, jotka pysyvät vanhoissa työtavoissa. Yritys 

X kehittää siis omaa toimintaansa helpottavia ohjelmistorobotteja, mutta myös robotteja, 

jotka ovat käyttöönoton jälkeen asiakasyrityksen käytössä. 

Kun robotit ovat vasta yleistymässä taloushallinnon palveluissa, saattavat ne herättää 

monissa asiakkaissa epäilyksiä. Epäilyksiä herättää esimerkiksi robottien luotettavuus. 

Monelle työntekijälle pelko työnkuvan muutoksesta saattaa aiheuttaa negatiivisia ajatuk-

sia ja epäilyksiä.  

Opinnäytetyön tavoitteena on saada parempi käsitys siitä, kuinka hyvin jo käyttöönotet-

tujen robottien kanssa on onnistuttu. Tähän tutkimukseen on valittu kolme spesifiä jo 

käyttöönotettua robottia. Nämä robotit työskentelevät tase-erittelyjen, reskontratäsmäy-

tysten sekä verojaksotuksen parissa.  Case- yritys on ottanut robotteja käyttöönsä hel-

pottaakseen pakollisia rutiinitöitä sekä pystyäkseen panostamaan asiakkaiden muihin 

tarpeisiin kuten asiakasneuvontaan. Robottien tarkoitus on myös luoda case-yritykselle 

kustannussäästöjä.  
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Aihe opinnäytetyöhön syntyi harjoittelun aikana, kun pääsin työskentelemään Yritys X:n 

robotiikkatiimin läheisyydessä. Harjoittelun jälkeen Yritys X tarjosi opinnäytetyöhön ai-

heen, joka liittyi ohjelmistorobotiikkaan. Kiinnostuin aiheesta, koska ohjelmistorobotiikka 

kiinnosti minua.  

Opinnäytetyön tavoitteena on saada yritykselle parempi kuva siitä, kuinka hyvin jo käyt-

töönotetut robotit hyödyntävät taloushallinnon palveluita. Tutkimukseen valitut robotit 

ovat olleet jo hetken Yritys X:n omassa käytössä. Tästä syystä ihmiset, jotka ovat robot-

teja käyttäneet, pystyvät arvioimaan paremmin robottien toimintaa. Näiltä työntekijöiltä 

on kysytty kyselylomakkeella, kuinka hyvin käyttöönotettujen robottien kanssa on onnis-

tuttu ja paljonko niistä on hyödytty. 

Opinnäytetyön alussa paneudutaan siihen, mitä ohjelmistorobotiikka on ja kuinka se on 

kehittynyt. Ohjelmistorobotiikan esittelyyn ja taustojen avaamiseen käytetään asiantun-

tijoiden kirjoituksia sekä aiemmin tehtyjä case-tutkimuksia kyseisestä aiheesta. Aihee-

seen liittyy kirjoituksia niin haitoista kuin hyödyistä, jotka vaikuttavat ohjelmistorobotiikan 

käyttöönottoon. Opinnäytetyön teoriaosuudessa       käsitellään robotiikan käyttöönoton 

haasteet.  

Ohjelmistorobotiikan taustojen esittelyn jälkeen on luku, joka sisältää tietoja yrityksestä 

ja sen rakenteesta. Yritys X haluaa pitää nimensä anonyyminä, minkä takia luku ei pal-

jasta tarkkoja yksityiskohtia yrityksestä. Luvussa avataan myös mihin robotiikkaa hyö-

dynnetään ja mitkä Yritys X:n robotit on otettu tutkittavaksi tähän opinnäytetyöhön. Teo-

riaosuudessa esitellään, mitä eri ohjelmistoja yrityksellä on käytössä ja tarkemmin vielä 

niitä ohjelmistoja, joiden parissa robotit tekevät töitä.  

Ohjelmistojen ja robottien hyödyntämiseen liittyy myös haasteita. Haasteiden vuoksi on 

hyvä selvittää, kuinka suuri tarve kyseiselle robotille on ja kuinka suuri hyöty robotista 

mahdollisesti saadaan. Näihin molempiin asioihin perehdytään yrityksen esittelyn yhtey-

dessä.  

 

Lopuksi pohditaan, mitä robottien käyttöönotto vaatii ja minkälaisia työntekijöiden rooleja 

robottien käyttöönottoon liittyy. Käyttöönotossa onnistuminen ja siitä saatujen hyötyjen 

selvittäminen ovat opinnäytetyössä keskeisessä osassa, mutta myös käyttöönoton jäl-

keinen aika on tärkeää ottaa huomioon.  
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2 DIGITALISAATIO 

Digitalisaation voidaan katsoa jo alkaneen 1980-luvulla, kun kotitietokoneita aloitettiin 

ottaa käyttöön. Digitalisaatiolla tarkoitetaan digitaalisen tietotekniikan yleistymistä (Wi-

kipedia 2017). Nykypäivänä digitaalinen teknologia integroituu lähes kaikkeen toimintaan 

yhteiskunnassa, siksi on hyvä olla perillä sen tuomista mahdollisuuksista. Asioiden digi-

talisoimisella tarkoitetaan sitä, kun jokin asia, mikä on ennen tehty fyysisesti, muokataan 

digitaalisesti tehtäväksi.  

       2.1 Digitalisaatio liiketoiminnassa 

Tietotekniikan kehitys on ollut viime vuosikymmeninä räjähdysmäistä ja monet yritykset 

ovat pyrkineet hyödyntämään tietotekniikkaa omassa liiketoiminnassaan. Tietotekniikan 

yleistyessä yrityksille on nykyään välttämätöntä liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta, että 

liiketoimintaa digitalisoidaan. Automaation määrän kasvu näkyy nykypäivänä esimerkiksi 

itsepalveluprosessien määrän kasvuna. Samalla yritykset pyrkivät personalisoimaan pal-

velujaan niin, että jokaiselle asiakkaalle pystytään tarjoamaan juuri hänelle sopiva koko-

naisuus. Teknologian avulla yritysten asiakasmäärät ovat kasvaneet kovaa vauhtia, 

koska asiakkaita ei välttämättä tarvitse enää kohdata fyysisesti. Samalla myös yritysten 

sisäinen kommunikointi suurillakin välimatkoilla sujuu jouhevammin. (Sore ym. 2017.)  

Digitalisaation lisääntyminen lisää myös kilpailua liikemaailmassa. Yritysten määrä kas-

vaa ja kynnys perustaa yritys on madaltunut huomattavasti. Yrityksen voi perustaa ny-

kypäivänä ilman fyysistä päätoimipistettä ja pääoman tarve tämän takia ei ole niin suuri.  

Digitalisaatio on nykypäivänä mahdollistanut täysin uuden tavan harjoittaa liiketoimintaa, 

jossa kuluttajat myyvät toisilleen palveluita. Suosituimmat tällaiset kansainväliset palve-

lut ovat taksipalvelu Uber sekä majoituspalveluita tarjoava Airbnb. (Lindgren 2015.)  

Yritykset, jotka eivät ole lähteneet kehittämään yrityksen teknologiaa tai yrittävät raken-

taa vanhojen toimintamallien mukaan yritystään, eivät tule pärjäämään pitkällä aikavä-

lillä. Liiketoiminnan digitalisoituminen mahdollistaa yritykselle enemmän aikaa panostaa 

ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen, joka on tänä päivänä erittäin tärkeää. Potentiaa-

lisilla asiakkailla on varaa kilpailuttaa yhä helpommin yrityksiä ja valita sitä kautta itsel-

leen juuri oikean yrityksen, jonka kanssa asioida. Uusimmat teknologiat mahdollistavat 

asiakkaiden tarpeiden analysoimisen yhä tarkemmin ja tätä myötä pääsemään yhä lä-

hemmäs asiakasta. (Lindgren 2015.) 
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Valtava datamäärä, jota yritykset pystyvät keräämään asiakkaistaan tuo myös omat 

haasteensa. Kyky valita datamäärästä se osa, mikä on yrityksen kehityksen kannalta 

tärkeää ja pystyä vielä sitomaan se kontekstiinsa, on haastavaa. Digitalisaation kova 

kasvu vaatii yrityksiltä paljon. Muutoksiin pitää pystyä reagoimaan nopeammin kuin en-

nen ja asiantuntijuutta on pitänyt lisätä. Varsinkin IT-toimittajilta kehitys on vaatinut paljon 

ja heidän toimenkuvansa on muuttunut järjestelmäntoimittajista yrityksen liiketoiminnan 

kehittäjiksi. (Sore ym. 2017.) 

Toimittajat, jotka pystyvät tukemaan ja antamaan parasta tukea yritysten liiketoiminnan 

kehittämiseen ovat selkeästi vahvoilla verrattuna toimittajiin, jotka vain toimittavat järjes-

telmät, mutta eivät tue asiakkaidensa liiketoiminnan kehittämistä. Asiakkaat osaavat 

tänä päivänä myös vaatia IT-toimittajilta enemmän. Usein toimivien järjestelmien lisäksi 

ero toisiin toimittajiin luodaan asiantuntevuudella ja kyvyllä tarjota ratkaisuja sekä rat-

kaista asiakkaiden ongelmia. (Sore ym. 2017.) 

2.2 Digitalisaatio taloushallinnossa 

Mitä mahdollisuuksia digitalisaatio tuo taloushallinnon yrityksille? Usein puhutaan siitä, 

kuinka digitalisaatio tulee viemään työntekijöiden työpaikat, kun suuri osa rutiinitöistä 

automatisoidaan. Taloushallinnon työntekijöiden työnkuva on kuitenkin muuttunut sa-

maan aikaan, kun digitalisaation määrä alalla kasvaa. Rutiinitöiden vähentyminen on 

monen työntekijän mielestä tehnyt työstä entistä mielekkäämpää, kun omalla osaamisel-

laan pystytään auttamaan myös asiakkaita. Rutiinitöiden siirtyminen pois työntekijöiden 

harteilta kuitenkin mahdollistaa suuremman panostamisen asiantuntijaosaamiseen. Pi-

tää myös muistaa, että vaikka työtehtävien jättäminen automatisaation varaan saattaa 

herättää epävarmuutta, niin inhimilliset virheet, joita ihmiset tekevät, jää roboteilta lähes 

kokonaan tekemättä (Similä 2017). Käyttöönottaessa robotteja täytyy olla kärsivällinen, 

koska varsinkin alussa robotit saattavat tehdä virheitä. Virheiden sattuessa robotteja 

pystytään kehittämään niin, ettei samat virheet toistu enää jatkossa.  

Taloushallinnon automatisoinnin avulla yritykset pystyvät hallinnoimaan yhä suurempia 

kokonaisuuksia ja raportointi saadaan yhä nopeammin valmiiksi. Näiden asioiden käsit-

teleminen on myös huomattavasti helpompaa kuin ennen, koska eri ihmisillä on eri toi-
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mintatapoja, mutta automaatio toimii aina saman kaavan mukaan. Tällainen laajojen ko-

konaisuuksien hahmottaminen on erittäin hyödyllistä, jotta pystytään kasvattamaan yri-

tystä ja tekemään tarvittavia ohjausliikkeitä. Tiedonkeruusta ei kuitenkaan ole hyötyä, jos 

tietoa ei pystytä käyttämään. Lähes reaaliajassa hyödynnetty tieto on kullanarvoista. 

(Haukka 2017.) 

Digitaalisuuden hyödyntäminen mahdollistaa laajojen kokonaisuuksien hallinnoinnin. 

Tämä tarkoittaa myös sitä, että yritysten on pystyttävä sitoutumaan tiettyihin digitaalisiin 

toimintatapoihin ja prosesseihin. Ilman näitä asetettuja toimintatapoja, prosesseja ei 

pysty automatisoimaan onnistuneesti. Tällaista sitoutumista vaaditaan monelta taholta, 

kuten toimittajilta, asiakkailta sekä henkilöstöltä. Tämä toimintatapojen noudattaminen 

yhdistää yrityksen talousprosessit ja taloushallinnon mahdollisimman tiiviiksi kokonai-

suudeksi. Automatisointi poistaa tässä kohtaa tarpeettomia ja päällekkäisiä käsittelyvai-

heita Tätä voidaan kutsua myös tietynlaiseksi integroiduksi taloushallinnoksi. (Lahti & 

Salminen 2014, 24.) 

Taloushallinnon digitalisoituminen on myös edesauttanut tilitoimistoja, koska nykyään 

yhteistyö asiakkaiden ja tilitoimiston välillä on huomattavasti sujuvampaa ja helpompaa. 

Yhteisillä järjestelmillä tilitoimistot pysyvät helpommin perillä asiakkaan tekemisistä ja 

pystyvät tarvittaessa huomauttamaan todella nopeasti esim. puuttuvista tiedoista. Jatku-

vasti samojen tietojen ääreen pääseminen mahdollistaa myös tilitoimiston työntekijöille 

etätyömahdollisuuden, koska työnteko ei ole tiettyyn paikkaan sidottua. (Visma Software 

Oy.) 

2.3 Digitalisaation haasteet 

Digitalisaatio taloushallinnossa tuo mukanaan myös haasteita. Taloushallinto on ala, 

jossa toimitaan tarkkaan tiettyjen ohjeistusten ja normien mukaan. Nämä eivät kuiten-

kaan aina ehdi päivittymään samaan tahtiin kuin digitalisaation kehitys, mikä hidastaa 

digitalisaation yhdistämistä taloushallintoon. Toinen asia, mikä hidastaa digitalisaation 

yhdistämistä taloushallintoon, ovat tietojärjestelmät. Tällä hetkellä taloushallinnossa käy-

tössä olevat järjestelmät ovat liian hitaasti päivittyviä, eivätkä pysty vastaamaan digitali-

saation kehitykseen. Tähän on kuitenkin todennäköisesti tulevaisuudessa tulossa muu-

tos, kun prosesseja voidaan digitalisoida ohjelmistorobottien sekä koneoppimisvälinei-
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den avulla. Myös kumppanivaihtoehtoja tulee olemaan tulevaisuudessa paljon enem-

män, mikä tarkoittaa samalla monipuolisempia ongelmanratkaisuvaihtoehtoja. (Ainas-

vuori 2019.) 

Vanhat toimintamallit tulevat kokemaan myös paljon muutoksia taloushallinnossa. Usein 

työntekijöiden tekemille töille on määrätty tarkastajat, millä pyritään minimoimaan mah-

dolliset virheet, joita esim. ensimmäinen työntekijä ketjussa on tehnyt. Tällaista tarkas-

tusketjua ei automatisoinnin jälkeen enää tarvitse ylläpitää. Työntekijöiden vastuulla on 

ainoastaan tarkastaa robotin tekemät työt ja raportointi. Tällainen tarkastus on huomat-

tavasti nopeampaa, kuin ennen robottia tehty moninkertainen tarkastus.  Tämä vaatii 

uudenlaista luottamusta teknologiaan, jollaista ei ennen ole ollut. Kynnys saattaa joista-

kin työntekijöistä tuntua liian suurelta, kun pitäisi oppia tuntemaan uusia työvälineitä ja 

toimintamalleja. Tämä vaatii työntekijöiltä ennakkoluulotonta asennetta uudistuksiin. Hy-

vänä puolena on se, että tähän digitaalisten kollegoiden kanssa työskentelyyn on saata-

villa tukea ja koulutusta. Tämä koulutus ja osaamisen kehittäminen ovat tärkeitä asioita 

tulevaisuuden kannalta, koska asiantuntijapalveluiden osuuden kasvaessa on myös 

hyvä tietää, minkälaisen teknologian kanssa jakaa työmääräänsä. (Ainasvuori 2019.) 

Asiakkaiden, jotka haluavat automatisoida prosessejaan tulisi myös muistaa, ettei kaik-

kea ole vielä mahdollista automatisoida. Tämä voi olla niille asiakkaille, jotka haluavat 

automatisoida mahdollisimman paljon työprosessejaan, haastavaa ymmärtää. Proses-

sit, joista automatisointi kannattaa aloittaa ovat sellaisia, joissa on yksinkertaiset proses-

sin vaiheet sekä suuret volyymit. Yleensä sellaisia prosesseja, joissa on pieni työmäärä, 

on turha automatisoida, koska siitä saatu hyöty tulee olemaan vähäinen. Suurten volyy-

mien prosesseja voivat mm. olla ostolaskujen tai myyntilaskujen käsittelyprosessit. Pro-

sessien automatisointi tuo kuitenkin aina mukanaan joitain muutoksia aiempaan proses-

siin. Tämän takia prosessien työvaiheiden on hyvä olla yksinkertaisia jo ennestään. 

(Haukka 2017.) 

Taloushallinnon palveluista palkanlaskentaan liittyvät prosessit ovat tai ainakin olivat vai-

keasti automatisoitavia vielä vuonna 2018. Tämä johtui siitä, että palkanmaksuun liittyy 

paljon erilaisia maksuja ja raportointivelvoitteita, jotka jouduttiin viemään eri tahojen jär-

jestelmiin eri tahdissa. (Meronen 2015.) Tulorekisteri, joka otettiin käyttöön vuonna 2019 

tuo tähän kuitenkin huomattavan muutoksen.  
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Idea tulorekisterissä on, että työnantajat ilmoittavat palkkatiedot eri viranomaisia varten 

yhteen keskitettyyn tulorekisteriin. Tämä tuo muutoksia palkkajärjestelmiin. Tulorekiste-

rin käyttöönoton tarkoitus on edistää palkkatietojen automatisoinnin mahdollistamista. 

Enää ei ole velvollisuutta palkkatietojen moninkertaiseen raportointiin monelle eri taholle. 

Ilmoitusten automatisointiin kannattaa panostaa siksi, että palkkatietojen ilmoittamisen 

aikataulu nopeutuu huomattavasti tulorekisterin myötä. Tiedot ilmoitetaan jo viiden päi-

vän kuluessa maksutapahtumasta. Manuaalisten työvaiheiden vähentäminen on mah-

dollista tulorekisterin avulla, kunhan palkkajärjestelmästä on rakennettu tekninen raja-

pinta tulorekisteriin. (Yrittäjät.fi.) 
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3 OHJELMISTOROBOTIIKKA 

Ohjelmistorobotiikalla (RPA – Robotic Process Automation) tarkoitetaan ihmisen teke-

män työn korvaamista tietokoneohjelmistolla. Ohjelmisto jäljittelee ihmisen tietokoneella 

tekemää työtä vaihe vaiheelta ja klikkaus klikkaukselta. Robotit eivät siis muistuta (aina-

kaan vielä) elokuvissa tavattuja robotteja. (Azets 2017.) 

3.1 Ohjelmistorobotiikka yleisesti 

Ohjelmistorobotiikka on teknologiaa, joka mahdollistaa tietokoneohjelmiston tai robotin 

jäljittelemään ihmisten tekemää työtä digitaalisissa järjestelmissä. Tätä voidaan hyödyn-

tää, etenkin liiketaloustarkoituksessa. RPA-robotit hyödyntävät käyttäjien rajapintoja ke-

rätäkseen dataa ja käyttääkseen sovelluksia samalla tavalla kuin ihmiset aiemmin. Ro-

botit kommunikoivat jatkuvasti eri järjestelmien välillä, jotta pystyvät tekemään säännön-

mukaisia työtehtäviä. Ero ihmiseen tulee siinä, että robotit eivät nuku eivätkä oikein ke-

hitettyinä tee virheitä. (Uipath 2018.) 

Vaikka ohjelmistorobotiikka tuntuu uudelta, on sillä jo juurensa 1990-luvulla. Tiedon ke-

räämisteknologiaa kehitettiin jo ennen Internetiä ja se oli ensimmäinen teknologia, joka 

loi sillan nykyisten järjestelmien ja yhteen sopimattomien vanhojen järjestelmien välille. 

Vaikka tiedonkeruuteknologiasta hyödytään verrattuna manuaaliseen työhön, teknolo-

gian yhteensopivuus nykyisten järjestelmien ja sovellusten kanssa vaihtelee. Yhteenso-

pivuuteen liittyvät ongelmat saattavat bisnesmaailmassa olla vaikeita ymmärtää ja tämän 

takia organisaatiot etsivät helpommin mukautuvia ja monipuolisempia teknologioita. 

(Uipath 2018.)  

Automaatio ja ohjelmistorobotiikka eroavat toisistaan, koska robotit toimivat itsenäisesti 

riippumatta taustalla olevista järjestelmistä. Kuitenkin automaatio yleistyi suuressa mit-

takaavassa jo 1960-luvulla, kun tietokoneet yleistyivät (Wikipedia 2019). Ohjelmistot, 

joita käytetään automatisaatiossa pystyvät poimimaan tietoa tietyistä määrätyistä ken-

tistä, kuten laskun summa, asiakastiedot tai tuotekentästä. Tällainen ohjelmisto poistaa 

tarpeen syöttää tiedot järjestelmiin manuaalisesti, mikä nopeuttaa tietojen käsittelyaikaa. 

(Uipath 2018.) 
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Ihmisen tehdessä rutiinitöitä, keskittymisen pitkään on erittäin haastavaa. Tämä on myös 

yksi suuri syy, minkä takia robotteja otetaan yrityksissä käyttöön. Pienet virheet, kuten 

pilkkuvirheet voivat tulla erittäin kalliiksi yritykselle. Tämän takia esimerkiksi ohjelmisto-

robottien tarkkuutta on hyödynnetty jo pitkään pörssikaupoissa, joissa yksittäiset virheet 

saattavat tulla erittäin kalliiksi. (Telia 2017.) 

Ohjelmistorobotiikka on vielä erittäin uutta liiketoiminnassa, mutta yhä suurempi osa yri-

tyksistä ottaa käyttöönsä robotteja helpottamaan prosessejaan. RPA tulevaisuudessa 

keskittyy vielä enemmän ulkoisiin, asiakaspainotteisiin prosesseihin sisäisten prosessien 

lisäksi. Organisaatioiden keskuudessa ohjelmistorobotit ovat alkaneet jo todistamaan 

hyödyllisyytensä, mikä johtaa RPA:n kehittämiseen seuraavalle tasolle. Ohjelmistrobot-

tien on huomattu esimerkiksi toimivan parhaiten integroituina muihin työkaluihin, ei niin-

kään itsenäisinä järjestelminä. Vaikka ohjelmistorobotit toimivat myös hyvin itsenäisinä, 

niistä saa tulevaisuudessa parhaimman hyödyn irti, kun niitä käytetään ihmisten kanssa. 

(Lekab 2019.) 

Kohina RPA:n ympärillä laantuu tulevaisuudessa, koska se alkaa olla itsestäänselvyys 

monelle yritykselle. Tällä hetkellä sitä pidetään lähinnä hyvänä lisänä liiketoimintaan, 

mutta jatkossa se saattaa olla monelle välttämättömyys. Tulevaisuudessa pyritään myös 

pääsemään lähemmäs seuraavaa astetta, jossa tekoäly ja robottien itsenäinen kehitty-

minen alkavat kehittyä. RPA pääsee irti sääntöihin perustuvasta teknologiasta ja pystyy 

tekoälyn tavoin soveltamaan oppimaansa. Tämä saa yrityksistä muuntautumiskykyisem-

piä ja paremmin reagoivia, mikä on tärkeää tämän päivän kehittyvässä taloudessa. (Le-

kab 2019.)  

Koska tekoäly on osa tulevaisuutta tulevat yritykset tulevina vuosina investoimaan kallii-

siin tekoälytyökaluihin. Ohjelmistorobotiikan markkinoiden arvioidaan vuonna 2021 ole-

van n. 2.9 miljardia dollaria. Markkinoiden jättimäinen kasvu perustuu siihen, että robo-

tiikka tulee jatkossa olemaan osa niitä töitä, jotka toimivat tiettyjen kaavojen/sääntöjen 

mukaan, mikä mahdollistaa automatisoinnin. Varsinkin mm. tuotanto, analytiikka, vähit-

täiskauppa ja hallinnollinen ala ovat aloja, joissa ohjelmistorobotiikkaa voidaan tulevai-

suudessa yhä enemmän hyödyntää. (ISHIR 2018.) 
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3.2 Ennakkoluulot ja käsitykset ohjelmistorobotiikasta 

Ohjelmistorobotiikka luo monenlaisia ennakkokäsityksiä. Osa on avoimin mielin otta-

massa kehityksen vastaan, kun taas osassa robotiikan käyttöönotto herättää negatiivisia 

mielikuvia. Suuri pelonaihe monelle on, että robotiikka tulee viemään heidän työnsä. 

Tästä mahdollisuudesta ollaan kuitenkin vielä todella kaukana, koska roboteille tulee 

vastaan tilanteita, jotka vain ihminen pystyy ratkaisemaan. Kaikki uudet työtehtävät, joita 

robotti tulee tekemään, täytyy kuitenkin ihmisen toimesta opettaa robotille. Näiden asioi-

den johdosta monen ihmisen työnkuva tulee tulevaisuudessa olemaan erilainen, koska 

työkaverina toimii robotti. 

Robotit hankitaan yrityksiin vähentämään rutiinitöitä, jotta ihmisille jää enemmän aikaa 

muihin töihin. Tarkkuutta vaativissa työtehtävissä robotit ovat erittäin tehokkaita, koska 

ne pystyvät käsittelemään suuria tietomassoja tekemättä virheitä. Robotit mahdollistavat 

palvelujen räätälöinnin entistä asiakaskohtaisemmiksi ja lisäävät työntekijöiden aikaa 

nostaa asiakaspalvelun tasoa. Moni ajattelee, että robottien kouluttaminen vaatii todella 

laajaa tietämystä IT-alasta ja vankkaa koulutustaustaa, mutta ilman aiempia koodaustai-

toja robottien kanssa työskentelyn voi myös aloittaa. Tärkeintä on tietää, mitä robotin 

halutaan toteuttavan, päämäärän ollessa epäselvä, robotin luominen on haastavaa. 

(Manninen 2019.) 

Monella yrityksellä on haasteensa muuttaa ennakkokäsitykset robotiikasta, joita asiak-

kaille on muodostunut. Tämän takia monet yritykset pitävät luentoja ja koulutustilaisuuk-

sia robotiikasta valistaakseen potentiaalisia asiakasyrityksiä aiheesta. Monelle yrityk-

selle yleinen kysymys on, ”missä kaikessa ohjelmistorobotiikkaa voidaan käyttää?”. Ly-

hykäisyydessä vastaus on, että robotiikkaa voidaan hyödyntää kaikissa prosesseissa, 

jotka ovat itseään toistavia. (Silva 2017.) Väärinkäsityksiä syntyy helposti, kun yritykset 

haluavat robotisoida prosesseja, jotka ovat liian monimutkaisia. Ohjelmistorobotiikan ol-

lessa vielä uusi asia monella alalla, ei robottien valmistaminen ole välttämättä tarpeeksi 

edullista monelle yritykselle.  

3.3 Ohjelmistorobotiikan hyödyt 

Ohjelmistorobotiikan hyödyt ovat erittäin suuret, kun toteutus tehdään huolellisesti. Kii-

rehtien tehdyistä roboteista, saattaa aiheutua enemmän ongelmia kuin hyötyjä. Monelle 

taloushallinnon palveluja tarjoavalle yritykselle robotiikka on uusi asia, siksi huolellisuus 
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robottien toteutuksessa on tärkeää. Tärkeää on myös valita toteutukseen sellaisia pro-

sesseja, joista saadaan suurimmat hyödyt ja ovat toteutuskelpoisia. Monet prosessit ovat 

jo lähtökohtaisesti liian monimutkaisia, eikä niitä kannata lähteä toteuttamaan. Ohjelmis-

torobotiikka on tullut jäädäkseen. Siksi yritysten on tärkeää lähteä tutkimaan mahdolli-

suuksiaan robotiikan maailmassa. 

On hyvä pitää mielessä, että vaikka robotit saattavat olla suuri investointi tällä hetkellä, 

tulevaisuudessa ne pystyvät koko ajan kehittymään datamäärän kasvaessa. Suurien in-

vestointipäätösten tukemiseksi ulkopuoliset palveluntarjoajat mahdollistavat usein robot-

tien testausvaiheen, jonka aikana saadaan parempi käsitys siitä, onko mahdollisten ro-

bottien hankinta oikea päätös. (Telia 2017.)  

Robotit ovat helposti skaalattava ja joustava ratkaisu yrityksissä, jotka tarvitsevat nopeita 

räätälöityjä ratkaisuja prosesseihinsa. Ohjelmistorobotit ovat helposti koulutettavia ja ne 

pystytään integroimaan saumattomasti mihin tahansa järjestelmään. Käyttöönoton on-

nistuessa yhden robotin kohdalla, samanlaisten robottien käyttöönotto on helppoa ja no-

peaa. Robotit antavat raportin tekemistään töistä, mikä auttaa kehittämään ja laajenta-

maan robottien työtehtäviä jatkuvasti. (Uipath 2019.)  

Robottien skaalauksen ollessa helppoa, korostuu myös työntekijöiden aloitteellisuus 

kouluttaa robotteja. Tavoitteena on, että henkilöstö pystyisi itse kouluttamaan robotit työ-

tehtäviin, jolloin oma työtaakka kevenee huomattavasti. Monet taloushallinnon yritykset 

tarjoavat tällaista koulutusta sisäisesti omille kirjanpitäjilleen. Myös asiakkaat aistivat po-

sitiivisen kehityksen, ja siksi on tärkeää jatkuvasti kehittää omaa osaamistaan ja suun-

nata katse tulevaisuuteen. Robotiikan kehitysmuutoksen vauhti nopeutuu taloushallin-

nossa koko ajan, eikä yrityksillä ole varaa tukeutua siihen mikä toimi ennen. (Remes 

2018.) 

Ohjelmistorobotti toimii kuin tavallinen työntekijä. Se käyttää toisia ohjelmistoja käyttöliit-

tymän välityksellä niin kuin ihmistyöntekijätkin. Robotit toimivat siis kuin ihmiset, mutta 

nopeammin, tarkemmin ja väsymättä. Robottien käyttöönottoa voidaan hyödyntää var-

sinkin aikaa vievissä rutiinitöissä, jotka vievät paljon aikaa työntekijältä. Robotin rapor-

toidessa töistään sen voi esimerkiksi laittaa yöksi töihin, jolloin aamulla töihin tullessa 

rutiinityöt on tehtynä ja ainoastaan raportti pitää tarkastaa mahdollisia vastaan tulleita 

ongelmia varten. (Kaarlejärvi 2017.)  
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Robotit seuraavat millintarkasti niille annettuja ohjeita, jolloin poikkeustapaukset saatta-

vat olla roboteille liian haastavia. Tästä syystä työntekijöiden toimenkuvan muuttuminen 

tietyllä tapaa robottien esimieheksi, pitää ottaa myös vakavasti, jotta robotin toimintaa 

pystytään kehittämään. Tulevaisuudessa robottien määrän kasvaessa, robotit tulevat 

muodostamaan tiimejä, joita hallinnoivat ihmiset esimiehinä. Tällainen muutos organi-

saatiossa säästää huomattavasti kuluja, joita yritykselle tulee työntekijöistä. Yritykset 

säästyvät mm. rekrytointi-, perehdytys- ja palkkakuluilta, joita syntyy, kun rutiinitöihin 

hankitaan ihmistyöntekijä. (Kaarlejärvi 2017.) 

Suurimpia hyötyjä yritykset saavat siitä, kun rutiinitöiden siirtyessä roboteille, työnteki-

jöille jää enemmän aikaa asiakaspalveluun. Asiakaspalvelun ja neuvonnan laatu ovat 

niitä tekijöitä, jotka erottavat yrityksen kilpailijoistaan. Jokainen taloushallinnon yritys 

pystyy hoitamaan kirjanpidon rutiinityöt, siksi asiakaspalvelun merkitys korostuu, kun 

aletaan kilpailla asiakasyrityksistä.  

Mitä parempaa dataa saadaan kerättyä roboteilla, sitä paremmin sitä pystytään analy-

soimaan. Analysoinnin avulla asiakkaat ja kumppanit saavat laajemman kuvan yritystoi-

minnastaan ja mahdollisuudet tehostaa asiakkaan yritystoimintaa kasvavat. Asiakkaiden 

taloushallintoa hoitavat yritykset saavat yleensä liiketoiminnasta hyvän kokonaiskuvan 

ajan kuluessa ja tätä myötä pystyvät tarjoamaan neuvoja. Yrittäjät itse saattavat olla esi-

merkiksi niin ”lähellä” omaa liiketoimintaansa etteivät huomaa parannettavia asioita, siksi 

neuvonnan ja asiakaspalvelun laatu korostuu nykyään, kun aletaan ulkoistaa taloushal-

linnon palveluita.  

3.4 Ohjelmistorobotiikan haasteet 

Robotiikasta saadut hyödyt ovat mittavia, mutta siihen liittyy myös haasteita. Epäonnis-

tumiset ja negatiiviset kokemukset robotiikan kohdalla usein kuitenkin liittyvät huonosti 

tehtyyn toteutukseen tai liian korkeisiin odotuksiin. Kaikki tässä ja nyt mentaliteetti ei 

toimi ohjelmistorobotiikan toteutuksien kanssa, vaan toteutukset pitää hioa pikkuhiljaa 

niin, etteivät robotit enää tee yhtäkään virhettä.  Ohjelmistorobotiikan tie on vasta alku-

vaiheessa ja se pitäisi myös muistaa, kun lähdetään miettimään mitä prosesseja lähde-

tään toteuttamaan.  
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Yritykselle ja sen johdolle on luonnollista, että robotiikka herättää epäilyksiä. Se, että 

jokin prosessi toimisi täysin robotiikan varassa, saattaa ajatuksena tuntua aluksi erittäin 

haastavalta. Todella suuri osa RPA-projekteista ei näe päivänvaloa, koska yrityksen 

johto ei ole valmis ottamaan RPA-toteutusta käyttöön. (Torikka 2019.) 

Epäröinti saattaa liittyä myös henkilöstöön. Robotiikan ei haluta liikaa vaikuttavan yrityk-

sen työntekijöihin ja sen pelätään vievän työpaikkoja yrityksessä. Tästä syystä myös 

henkilöstö saattaa vastustaa robotiikan käyttöönottoa, koska ei haluta, että omat työteh-

tävät muuttuvat. Tästä syystä olisi erittäin tärkeää yrityksen johdolle, että yritykseen luo-

daan sellainen ilmapiiri, joka kannustaa muutosta eikä toisinpäin. (Torikka 2019.) 

Luottamuksen lisäämiseksi yrityksen kannattaa antaa henkilöstölle riittävästi aikaa ja 

mahdollisuuksia kouluttautua RPA-projekteihin. Tällöin ennakkoluulot vähenevät ja pro-

jektien onnistumisen todennäköisyys kasvaa huomattavasti. Yritys tarvitsee kuitenkin 

myös sisäisiä RPA-osaajia, jotta käyttöönoton jälkeen pystytään ylläpitämään robottien 

toimintaa. Koulutuksen myötä myös yrityksen sisällä ymmärretään paremmin RPA:n 

mahdollisuudet ja rajoitteet. Tällöin pystytään myös luomaan realistisia tavoitteita ja odo-

tuksia projekteille. (Torikka 2019.)  

Realististen tavoitteiden luominen on yksi suurimmista haasteista, mitä tulee robotiikan 

projekteihin. Robotiikan odotetaan joskus olevan parannuskeino jo valmiiksi hajanaisiin 

prosesseihin. Tällaisiin prosesseihin kun yritykset haluavat lähteä kehittämään robotiik-

kaa, epäonnistuvat projektit lähes aina, ellei prosessin sisäisiä ongelmia tunnisteta ja 

saada siinä kohtaa korjattua. Valittaessa prosesseja täytyy myös muistaa, että se mikä 

jollain yrityksellä saattoi toimia ei välttämättä toimi oman yrityksen kohdalla. (Ostdick 

2016.) 

Realististen tavoitteiden ymmärtäminen vaikuttaa myös usein oikeiden prosessien valin-

taan. Kaikkia prosesseja ei pystytä automatisoimaan ja siksi on tärkeää tunnistaa, mitkä 

prosessit ovat liian monimutkaisia RPA-toteutukseen. Robotiikka onnistuu yksinkertai-

sissa toistuvissa prosesseissa, jotka noudattavat selkeitä vaiheita. (Torikka 2019.) 

RPA-toteutukset vaativat myös aikaa, vaikka prosessi itsessään saattaa olla yksinkertai-

nen. Kun käyttöönottoa testataan testirobotilla, pitää olla kärsivällinen ja ymmärtää, että 

tässä kohtaa ei kaikki usein ole vielä täydellistä ja robotti vaatii vielä hienosäätöä. On-

gelmaksi saattaa muodostua, ettei testivaiheen tulokset tyydytä tarpeeksi yrityksen joh-

toa ja ei olla valmis panostamaan robotin kehitykseen, vaikka hyödyt olisivatkin selvästi 
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havaittavissa. Tyytymättömyys testivaiheeseen saattaa huonoimmassa tapauksessa 

johtaa siihen, ettei projektia viedä loppuun asti. (Torikka 2019.) 

Yritykset haluavat RPA-projekteistaan tietysti mahdollisimman paljon hyötyä. Osalle 

saattaa kuitenkin tulla yllätyksenä kehitystyön aikana se, kuinka paljon panostusta se 

vaatii. Raha saattaa muodostua joillekin ongelmaksi, koska tässä vaiheessa robotiikan 

käyttöönottaminen on vielä mittava sijoitus joillekin yrityksille. (Jain 2019.) 

Yritysten pitää myös ottaa huomioon infrastruktuuri, joka kannattaa rakentaa robotiikan 

ympärille. Ohjelmistoroboteilla on hyvä olla selkeä ryhmä työntekijöitä, jotka vastaavat 

roboteista. Tähän ryhmään kannattaa osaksi sitouttaa myös yrityksen sisäinen it-osasto. 

It-osastolla on hyvä olla käsitys siitä, mitä robotit tekevät, jotta he ymmärtävät niiden 

liiketoiminnan paremmin. Tietohallinnon mukaan ottaminen on tärkeää myös sen kan-

nalta, että yritys pystyy näin rakentamaan helpommin turvallisen ja kestävän ratkaisun. 

Jos vastuuta roboteista ei selkeästi jaeta tietylle ryhmälle, jää helposti koko yrityksen 

RPA-osaaminen liian pintapuoliseksi. Yritykset saattavat luulla, etteivät robotit tarvitse 

käyttöönoton jälkeen enää huomiota, mutta käsitys on väärä, sillä robotit vaativat myös 

jatkuvaa ylläpitoa. (Jain 2019.) 

Yrityksille on tärkeää hahmottaa kokonaisuus monen yksittäisen projektin takaa. Robo-

tisaation avulla pyritään kokonaisvaltaiseen ratkaisuun, jonka avulla pystytään myös 

muuttamaan laajasti yrityksen ajattelumaailmaa. Ilman kokonaisvaltaista kuvaa, osa-alu-

eiden automatisoinnin vaikutus jää kokonaisuuden osalta erittäin vähäiseksi (Lindström 

2019). Robotisoinnin avulla työntekijöille vapautuu aikaa muihin työtehtäviin, siksi yrityk-

sellä on hyvä olla kokonaiskuva projekteista ja sen vaikutuksista. Hahmottamisen avulla 

pystytään paremmin myös ennakoimaan tulevia muutoksia organisaatiossa ja ratkaisu-

jen kehittäminen uusiin tehtäviin/tilanteisiin on helpompaa.  

Haasteiden ja ongelmien kohtaaminen on ratkaisevassa roolissa yrityksissä varsinkin, 

kun aletaan miettimään kannattaako projektia enää jatkaa. Lähes jokainen RPA-projekti 

kohtaa kehitystyössään haasteita, ja robotiikkaratkaisujen tarjoajan pitää myös muistut-

taa asiakasta tästä. Kesken jääneestä tai puolihuolimattomasti tehdystä projektista ei 

hyödy yksikään projektissa mukana ollut osapuoli.  
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3.5 Ohjelmistorobottien käytön tavoitteet 

Ohjelmistorobotin tehtävänä on jäljitellä ihmistyöntekijän tapoja työskennellä, jonkun pro-

sessin parissa. Päätavoitteena roboteilla on yleensä tehdä prosesseista täysin automa-

tisoituja eivätkä ne vaadi enää ihmisen työpanosta. Ihmisen työtehtävä muuttuu niin, että 

hänestä tulee robotin valvoja eikä itse prosessin parissa tarvitse tehdä rutiinitöitä. Valvo-

jan roolin merkitys kasvaa tulevaisuudessa, kun yhdellä työntekijällä saattaa olla koko-

nainen tiimi pelkästään robotteja, jotka työskentelevät eri työtehtävien parissa. Tällaiset 

muutokset saattavat tuntua aluksi epämukavilta ja vaativat sopeutumista, jonka takia 

myös yritykset tarjoavat työntekijöilleen koulutusta uusiin työtehtäviin robottien parissa.   

Robottien jatkuva seuranta on tärkeää, jotta niiden ylläpito ja kehittäminen ovat jatkuvaa. 

Robottien mahdolliset virheet ja vikatilat tulee huomioida, jotta tulevaisuudessa ne voi-

daan eliminoida. Ilman minkäänlaista valvontaa tällaisia kehitystoimenpiteitä ei pystytä 

tekemään, eikä silloin robotin täyttä potentiaalia saada hyödynnettyä. Koneet oppivat 

varsin tehokkaasti tekemään samanlaisia päätöksiä kuin sille opetusaineistossa syöte-

tään. Tätä kautta myös virheet tai ristiriitaiset päätökset opitaan. Opetusaineiston laa-

dulla on siis suuri merkitys. Opetusaineistossa kannattaa varmistaa, että sen sisältämät 

päätökset ovat mahdollisimman johdonmukaisia ja virheettömiä. (Tiala 2019.)  

Ohjelmistorobottitoteutusten onnistuessa prosessien läpimenoaika nopeutuu ja inhimilli-

set virheet poistuvat. Tarve työvoimalle vähenee huomattavasti, kun rutiinityöt saadaan 

automatisoitua. Työvoiman vähentyessä, kustannussäästöt kasvavat. Ohjelmistorobot-

tien yhtenä vahvuutena on helppo skaalattavuus. Yrityksen pystyessä skaalaamaan ro-

botteja monen eri asiakasyrityksen samoihin työtehtäviin, monen työntekijän aikaa va-

pautuu muihin työtehtäviin. Tämä mahdollistaa esimerkiksi sen, että yhtä suuri ryhmä 

työntekijöitä pystyy hoitamaan useamman eri asiakasyrityksen taloushallintopuolta kuin 

ennen.  Yritys X:n liiketoiminta on riippuvainen asiakkaistaan, minkä takia asiakastyyty-

väisyyteen panostaminen on tärkeässä roolissa yrityksen toiminnassa. Prosessien no-

peutuessa, virheiden vähentyessä ja asiakaspalvelun parantuessa myös asiakastyyty-

väisyys paranee. (CGI 2019.) 

Usein yritysten sijoittaessa ohjelmistorobotiikkaan ja miettiessä sen tuomia hyötyjä, aja-

tellaan usein rahallista hyötyä. Ohjelmistorobotiikan tuomat hyödyt työntekijöiden työhy-

vinvointiin ja jaksamiseen unohdetaan usein tai mainitaan vain ohimennen. Nykypäivänä 

ja tulevaisuudessa media ja yhteiskunta luovat yrityksille painetta luoda työntekijöilleen 

toimivan ja hyvän työilmapiirin. Kilpailu osaavasta työvoimasta kasvaa koko ajan ja myös 
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työntekijöillä on varaa valita, mihin työpaikkaan haluavat siirtyä työskentelemään. (Petä-

jäniemi 2007.) 

Yritykset, joiden työntekijät kokevat, että heidän työtaakkansa kuormittaa heitä liikaa ja 

ajaa loppuun, eivät pärjää pitkässä juoksussa tavoitellessaan osaavaa työvoimaa. Ro-

botiikka tarjoaa loistavan mahdollisuuden yrityksille parantaa työntekijöidensä työhyvin-

vointia ja jaksamista. Työntekijöiden fyysinen ja henkinen kunto säästää yrityksille myös 

kustannuksia. Terveyden parantuessa sairauspoissaolot vähenevät ja eläkekustannuk-

set pienenevät. Uupumus ja huono henkinen jaksaminen laskevat myös huomattavasti 

työtuloksia. Väsynyt ja uupunut työntekijä ei myöskään opi niin hyvin uutta eikä pysty 

sopeutumaan niin hyvin muutoksiin. (Petäjäniemi 2007.) 

Jotta työntekijöille heidän työnsä on mielekästä, vaatii se usein tietyn verran haasta-

vuutta työtehtävissä ja mahdollisuuden kehittää omaa ammattitaitoaan. Joustavissa yri-

tyksissä, joissa on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhönsä ja kehittyä sekä op-

pia uutta, on tuottavuus 30-60% parempaa kuin traditionaalisilla työpaikoilla (Petäjäniemi 

2007). Robottien käyttöönoton tapahtuessa melko joustavasti ja nopeasti, pääsevät 

työntekijät nauttimaan nopeasti uusista työtehtävistä samalla kun heidän puuduttavat 

työtehtävänsä vähenevät. Työntekijöiden motivaation ja jaksamisen parantuessa, heillä 

on usein paljon enemmän energiaa kehittää itseään. Tätä varten usein yritykset mahdol-

listavat työntekijöiden jatkokouluttautumisen, missä kaikki osapuolet voittavat. 

3.6 Yritys X:n ohjelmistoroboteista 

Yritys X pyrkii koko ajan kehittämään yrityksen robotiikkaa. Tätä varten yrityksellä on 

oma robotiikkatiiminsä, joka työskentelee ja kehittää jatkuvasti ohjelmistorobotteja niin 

asiakasyrityksille kuin yritykselle itselleen, helpottaakseen työtehtäviä.  

Robottien kehittämiseen ja käyttöönottoon kuluu aikaa, jonka takia on tärkeää miettiä 

tarkkaan, mihin työtehtäviin kannattaa lähteä robotteja kehittämään ja mitkä kannattaa 

jättää väliin. Yrityksen kannattaa miettiä, onko robotteja järkevää kehittää työtehtäviin, 

jotka eivät vie paljoa aikaa. Hyödyt saattavat tällöin jäädä niin pieneksi, ettei prosesseja 

ole järkevää robotisoida. Työtehtäviä, jotka vievät runsaasti aikaa ja ovat toistuvia tiettyi-

hin sääntöihin perustuvia, ei ole hyödyllistä automatisoida. Yritys X:n tase-erittelyn, res-

kontratäsmäytyksen ja verojaksotuksen robotit tehtiin juuri sen vuoksi, että hyötyjen kat-

sottiin olevan tarpeeksi suuret työmäärään nähden.  
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Yritys X:n robottien seuraaminen ja kehitysryhmältä palautteen saaminen on helppoa, 

koska kaikki ovat samassa yrityksessä töissä. Robotin kehittäjä ja sen käyttöä testaava 

taloushallinnon työntekijä saattavat istua samassa toimistossa, jolloin palautteen anta-

minen on helppoa eikä välikäsiä tarvita.  

Yritys X tarjoaa pääasiassa jokaiselle yritykselle personalisoituja ratkaisuja eikä käytä 

samanlaista toteutusta jokaisen asiakasyrityksen kohdalla. Pohjat toteutuksille saattavat 

olla erittäin samankaltaisia, mutta jokaisella yrityksellä on erilaiset toiveet mitä tulee 

esim. raportointiin tai esillepanoon. Nykypäivänä on tarjolla myös suuri määrä valmiita 

tekoälytoteutuksia, jotka saattavat ratkaista yrityksen ongelman. Tällaiset valmiit työkalut 

on kuitenkin luotu vain hyvin yleisiin ongelmiin eivätkä ne pysty tarjoamaan välttämättä 

juuri sellaista ratkaisua mitä yritys tarvitsee. Tällöin ratkaisua kannattaa lähteä hake-

maan koneoppimisen kautta, jossa siis kone opetetaan tekemään päätöksiä. Tällöin ro-

botista pystytään muokkaamaan personalisoitu versio yritykselle. (Tiala 2019.)  

Yritys X:n käyttöönottamien robottien on myös ollut tarkoitus vähentää työntekijöiden ru-

tiinitöiden määrää. Taloushallinnon työntekijöillä usein on runsas määrä rutiinitöitä, jotka 

eivät välttämättä kehitä työntekijää vaan vievät aikaa muilta haastavammilta ja kehittä-

vämmiltä työtehtäviltä. Yritys X haluaa, että heidän työntekijänsä pystyvät kehittämään 

osaamistaan mahdollisimman tehokkaasti ja laajasti. Ohjelmistorobotit luovat tähän 

enemmän mahdollisuuksia, koska niiden työskentely vapauttaa aikaa ihmisiltä. Asiakas-

yritykset osaavat vaatia nykypäivänä myös asiantuntijapalveluita enenemissä määrin. 

On siis suuri kilpailuetu, jos työntekijöitä pystytään kouluttamaan ja kehittämään jatku-

vasti, ilman että rutiinityöt kärsivät tästä. Robottien vapauttaessa aikaa asiakkaille lisä-

arvoa tuottaviin palveluihin, kaikki osapuolet hyötyvät. 
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4 YRITYS X:N ROBOTTIEN KÄYTTÖÖNOTOSSA 

ONNISTUMINEN 

Tämän kappaleen sisältö on sovittu salassa pidettäväksi opinnäytetyösopimuksessa. 

 

4.1 Talouspalvelukeskuksen taloushallinnon ohjelmat 

Tämän kappaleen sisältö on sovittu salassa pidettäväksi opinnäytetyösopimuksessa. 

 

4.2 Ohjelmistorobotit 

Tämän kappaleen sisältö on sovittu salassa pidettäväksi opinnäytetyösopimuksessa. 

 

4.3 Hyödyt talouspalvelukeskukselle 

Tämän kappaleen sisältö on sovittu salassa pidettäväksi opinnäytetyösopimuksessa. 

 

4.4 Ohjelmistorobottien ylläpito 

Tämän kappaleen sisältö on sovittu salassa pidettäväksi opinnäytetyösopimuksessa. 

 

Kuva 1. Tyytyväisyys reskontrarobotin toimintaan asteikolla 1-5. 

Tämän kappaleen sisältö on sovittu salassa pidettäväksi opinnäytetyösopimuksessa. 

 

Kuvio 1. Yritys X:n käyttämät taloushallinnon ohjelmat 

Tämän kappaleen sisältö on sovittu salassa pidettäväksi opinnäytetyösopimuksessa. 

 

Kuvio 2. Vastausten jakautuminen työn mielekkyyden paranemisen suhteen 

Tämän kappaleen sisältö on sovittu salassa pidettäväksi opinnäytetyösopimuksessa. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli auttaa Yritys X:ää saamaan parempi käsitys siitä, kuinka 

paljon hyötyä kolmesta jo käyttöönotetusta ohjelmistorobotista yritykselle on. Käyttöön-

otettujen robottien käyttöönoton onnistumista mitattiin säästetyllä ajalla ja sen hyödyntä-

mistä mielekkäämmissä työtehtävissä sekä robottien vaikutusta työntekijöiden työhyvin-

vointiin. Robottien tuomia mahdollisia kustannussäästöjä ei tässä tutkimuksessa lähdetty 

selvittämään. Teoriaosuudessa käytiin läpi digitalisaatiota yritysten liiketoiminnassa ja 

vielä tarkemmin taloushallinnossa sekä digitalisaation tuomia haasteita yrityksille. Digi-

talisaation lisäksi teoriaosuudessa käsiteltiin tarkemmin ohjelmistorobotiikkaa ja sen tuo-

mia haasteita ja hyötyjä yritykselle. Ohjelmistorobotiikan toimeksiantoyrityksen tarpeet ja 

tavoitteet roboteille, otettiin esille samalla, kun avattiin robottien käyttöönotossa onnistu-

mista. Tutkimuksen lopputulos oli positiivinen ja jokaisen robotin kohdalla oli selvästi 

huomattavissa selkeää ajansäästöä sekä työn mielekkyyden paranemista. Tutkimuksen 

avulla saatiin myös robotteihin tärkeitä kehitysehdotuksia, jotka auttavat viemään pro-

sessien läpivientiä eteenpäin.  

Ohjelmistorobotteja hyödyntävät työntekijät kokevat ohjelmistorobotiikan käytönoton po-

sitiivisena asiana, vaikka roboteissa onkin vielä parannettavaa. Parannusehdotukset ro-

botteja koskien ovat kuitenkin kaikki toteutettavissa, ja ovat enää vain pientä hienosää-

töä. Käyttöönoton varjopuolena huomattiin se, että roboteista tullaan tietyllä tapaa riip-

puvaiseksi. Varsinkin työntekijät, jotka eivät ole olleet yrityksessä töissä ennen robottien 

käyttöönottoa, kokivat ongelmia eniten robottien ollessa pois toiminnasta. Työtehtävien 

tekemiseen menee tällöin todella paljon aikaa, koska ensin pitää selvittää yrityksen toi-

mintatavat koskien työtehtäviä. Tämä on asia johon Yritys X:n kannattaa kiinnittää huo-

miota palkatessaan uusia työntekijöitä. Työntekijöiden koulutus työtehtäviin on tärkeää 

myös sen takia, että silloin ymmärrys robotin toimintatavoista paranee.  

Jokaisen robotin käyttöönoton kohdalla ajansäästö oli selkeästi huomattavissa. Ajan-

säästön hyödyntäminen muissa rutiinitöissä oli tavallista. Suurin hyöty ajansäästämi-

sessä oli kuitenkin se, että raportointiin ja työtehtävien huolelliseen toteuttamiseen pys-

tyttiin käyttämään enemmän voimavaroja. Huolellisuus on kirjanpidon tehtävissä erittäin 

suuressa roolissa ja siksi on hyvä, että tehtävät pystytään tekemään kerralla kunnolla. 

Nyt ja tulevaisuudessa, jokaisen yrityksen kilpaillessa asiakasyrityksistä raportoinnin laa-
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dun arvo nousee jatkuvasti. Siksi roboteista säästyvän ajan hyödyntäminen laadukkaa-

seen raportointiin on erittäin positiivinen asia. Täytyy myös muistaa, että säästynyt aika 

koski yhden yrityksen esim. verojaksotusta. Yritys X:n kirjanpitäjä saattaa työskennellä 

monen eri yrityksen kanssa, jolloin säästynyt aika kertaantuu.  

Rutiinitöiden robotisointi parantaa myös selkeästi työntekijöiden työnkuvan mielekkyyttä. 

Työn mielekkyyden paraneminen on yrityksen liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta erit-

täin tärkeää. Tyytyväiset työntekijät, jotka pystyvät haastamaan itseään päivittäin eivätkä 

kuluta itseään loppuun rutiinitöiden parissa, ovat elintärkeitä. Henkinen hyvinvointi vä-

hentää myös työntekijöiden sairastumisia ja tätä myötä yrityksen kustannuksia. Ohjel-

mistorobotit eivät kuitenkaan tule korvaamaan työntekijöitä, vaan niiden tarkoitus on vain 

muokata työnkuvaa mieluisemmaksi. Ohjelmistorobottien kehittäminen jatkuu. Ohjelmis-

torobottien kehittäminen jatkuu yrityksessä jatkossakin, ja tulevaisuudessa tavoitteena 

on tehdä työntekijöiden työnkuvista entistä mieluisempia ja kehittävämpiä.  

Ohjelmistorobottien hyödyt ovat selvästi huomattavissa, jolloin samankaltaisten rutiinitöi-

den robotisointia kannattaa tavoitella. Kyselyn tuloksista kuitenkin huomaa, että käyt-

töönotetuissa roboteissa on kaikissa vielä parannettavan varaa. Näiden pienten vikojen 

korjaamisen pitäisi olla myös työlistalla, koska huonosti toimivat robotit saattavat luoda 

myös lisää työtaakkaa robotin käyttäjille. Tässä opinnäytetyössä käsiteltiin kolmea käyt-

töönotettua robottia, mutta Yritys X:n työntekijät hyödyntävät myös lukuisia muita robot-

teja, joiden käytössä saattaa olla samankaltaisia ongelmia. Robottien käyttöönoton tu-

losten ollessa erittäin positiivisia, pitää muistaa jatkuvan kehitystyön tärkeys robottien 

ylläpidossa.   
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