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1 JOHDANTO 

Tutkimusaiheena on ohjelmistorobotiikalla tuotetun automatisoinnin hyödyt työympäris-

tössä. Tutkimuksessa keskitytään työympäristöön ja siihen, miten työympäristöä ollaan 

kehitetty ohjelmistorobotiikkaan perustuvan robotiikan avulla työprosessien näkökulmasta. 

Tutkimuksessa käsitellään ovatko ohjelmistorobotiikan tavoitteet kohdanneet haetut hyö-

dyt sekä miten ohjelmistorobotiikkaa on sovellettu käytännössä CGI Suomi Oy Single 

Point of Contact (SPOC) -yksikössä ja sen työprosesseissa. 

Robotiikka käsitteenä on moderni termi automaatiolle ja prosessiautomatisaatiolle. Robo-

tiikassa ei ole kyse tekoälystä, vaan robotiikka pohjautuu sovellusteknologiaan, jolla muun 

muassa SPOC-yksikössä automatisoidaan tietyt prosessit manuaalisen työn vähentä-

miseksi. Ohjelmistona toimiva robotti ei ole uutta teknologiaa, vaan se on muutamien vuo-

sien aikana noussut pinnalle uutena hyödynnettävän teknologian muotona. Ohjelmistoon 

perustuvia robotteja on ajettu tietokoneilla ennenkin. Tällöin terminä on käytetty esimer-

kiksi ohjelmistoagentti, jota on käytetty samaan tapaan käyttäjien tehtävien automatisoimi-

seen tietokoneella. Vasta äskettäin sama konsepti on tullut kaiken kokoisten yritysten 

käyttöön laajamittaisesti.  

Ohjelmistorobotiikka on sovellusteknologia, jonka avulla pyritään automatisoimaan työnte-

kijän tietokoneella tekemiä rutiiniprosesseja ja tehtäviä (Wiio 2004, 108). SPOC-yksikön 

soveltama robotiikka on niin sanottu digitaalinen työntekijä, joka suorittaa ennalta määri-

teltyjä tehtäviä tietokoneen sovelluspohjaisessa käyttöliittymässä ihmisen tapaan. SPOC-

yksikön käyttämä ohjelmistorobotiikka on prosessiautomatisaatioteknologiaa. Hyödynnetty 

robotiikka on osittain ohjelmoitu täysin itse ja osittain lisenssipohjaisilla työkaluilla. Nämä 

sovellukset mahdollistavat tiettyjen rutiinitehtävien automatisoimisen, parantaen proses-

sien laatua, sekä vähentäen manuaalisen työn määrää. Näin SPOC-yksikkö voi tarjota te-

hokkaammin lisäpalveluita peruspalveluiden rinnalla. 

SPOC-yksikön robotiikan toimintaperiaate tällä hetkellä on tunnistaa REQFI (engl. request 

ja maatunnus lyhenteenä FI eli Suomi) -alkuiset palvelupyynnöt eli tiketit. Jokainen tiketti-

järjestelmään lisätty palvelupyyntö saa oman REQFI-numerosarjan. Näin jokaisen asiak-

kaan palvelupyyntö yksilöidään tiketiksi ja se voidaan etsiä tätä numerosarjaa käyttämällä. 

Tämä numerosarja lähetetään myös asiakkaalle. Kun asiakas haluaa antaa esimerkiksi 

lisätietoa omalle tiketilleen, asiakas otsikoi sähköpostinsa REQFI-numerosarjalla. Robotti 

tunnistaa numerosarjan ja lisää asiakkaan lisätiedon tiketille automaattisesti vähentäen 

näin manuaalisen työn määrää. 
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Dataa on kerätty SPOC-yksikössä kyselylomakkeella ja avoimella haastattelulla. Kyselylo-

make sisälsi strukturoituja ja avoimia kysymyksiä. Näillä kysymyksillä tutkittiin kohdeyksi-

kön työntekijöiden suhtautumista robotiikkaan ja sen hyötyihin. Kyselylomake lähetettiin 

myös eri palveluiden asiantuntijatiimeihin, sillä robotiikka vaikuttaa myös heidänkin työteh-

täviinsä. 
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2 TUTKIMUSMENETELMÄT 

2.1 Opinnäytetyön taustaa ja kohdeyritys 

Tämän opinnäyte työn tavoitteena on tutustua IT -alaan ja sen myötä ohjelmistorobotiikan 

lisääntymiseen työtehtävissä. Tutkimuksena avulla on tarkoitus selvittää, miten ohjelmisto-

robotiikka vaikuttaa CGI Suomi Oy:n SPOC-tiimin työtehtäviin. Ohjelmistorobotiikan tavoit-

teena SPOC-yksikössä on vähentää manuaalisen työn määrää ja sen kuormittavuutta.  

Tämän opinnäytetyön aihealueeksi valikoitui robotiikan hyödyt työympäristössä. Robotii-

kan hyödyntäminen työkaluna ja digitaalisena työntekijänä on yksi kehittyvimmistä osa-

alueista työpaikoilla. Tämän vuoksi ehdotin tutkimuskohdetta työnantajalleni, koska tutki-

mukseni SPOC-yksikön robotiikasta hyödyntää yksikköä ja sen työntekijöitä.  

Tutkimus on hyvin ajankohtainen jo pelkästään modernina terminä. Lisäksi robotiikan hyö-

dyntäminen eri työtehtävissä ja prosesseissa on kasvanut paljon niin omalla työpaikallani 

kuin muissakin yrityksissä. Oman työsuhteeni alkaessa oli ohjelmistorobotti jo käytössä eri 

työtehtävissä. Tämän vuoksi henkilöstöltä saatiin avoimen haastattelun ja kyselylomak-

keen avulla paljon arvokasta tietoa tutkimusta varten.  

Tutkimuksen teoriaosuus on koottu ohjelmistoarkkitehtuuriin, ohjelmistosuunnitteluun, 

sekä sovellussuunnitteluun perustuvia teoksia käyttäen. Näiden lisäksi lähteinä on käy-

tetty eri internet -lähteitä sekä alaan liittyviä artikkeleita ja muuta kirjallisuutta. Empiirinen 

osuus käsittelee SPOC-yksikön oman robotiikan toiminnallisuutta työympäristössä sekä 

sen tavoitteiden toteutumista. Tutkimusaineiston hankinta toteutettiin avoimella haastatte-

lulla ja kyselylomakkeella. 

2.2 Tutkimusongelmat ja tavoitteet 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten ohjelmistorobotiikkaa on hyödynnetty koh-

deyksikön työtehtävissä. Ohjelmistorobotiikka on mahdollista hyödyntää muun muassa 

automatisoimalla prosessin osa tai yksittäinen tehtävä. 

Miten ohjelmistorobotiikkaa hyödynnetään työympäristössä manuaalisen työn vähentä-

miseksi? 

Jotta tutkimuskysymykseen ja tutkimuksen tavoitteisiin päästiin, tutkimusta alettiin työstä-

mään kolmella alakysymyksellä: 

• Miten ohjelmistorobotiikkaa on hyödynnetty?  

• Miten henkilöstö on suhtautunut robotiikan hyödyntämiseen työympäristössä?  
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• Miten robotiikan tavoitteet ovat täyttyneet ja millaisia hyötyjä on saavutettu? 

 

Näiden tutkimuskysymysten avulla pystyttiin selvittämään ohjelmistorobotiikan tavoitteet, 

prosessien piirteet sekä saavutetut hyödyt, joita robotiikka hyödyntämällä voidaan saavut-

taa. 

2.3 Tutkimuksen rajaus 

Tutkimuksessa keskitytään ohjelmistorobotiikan hyötyjen selvittämiseen sekä hyötyjen il-

menemiseen kohdeyksikössä. Tutkimusta pohjustetaan tutkimalla robotiikan hyötyjä työ-

ympäristössä kyselylomakkeen avulla. Työstä rajataan pois robotiikan käyttöönottovaihe 

kohdeyksikössä sekä käytettävyyteen liittyvät tekniset ja hallinnolliset asiat. 

Tutkimuksessa selvitetään, missä ja miten ohjelmistorobotiikkaa on hyödynnetty. Samalla 

arvioidaan, millaisia hyötyjä ohjelmistorobotiikasta on saatu. Hyötyjen konkreettiseen mit-

taamiseen voidaan käyttää tutkimuksen kyselylomakkeen tuloksia. Lisäksi tutkimuksessa 

on tarkoitus selvittää, onko tavoitteisiin päästy myös henkilöstön mielestä. 

2.4 Tutkimuksen toteutus 

Tutkimuksen empiirinen osuus toteutettiin kvalitatiivisena tapaustutkimuksena. Työ on 

tehty CGI Suomi Oy:n SPOC-yksikölle. Yrityksen kautta toimeksiantona saatu tutkimus on 

tyyliltään case-tutkimustyyppi (tapaustutkimus). Tapaustutkimuksen pääpisteenä on selvit-

tää rajattua kokonaisuutta miten ja miksi kysymysten avulla ja sitä kautta avata tutkimus-

kysymystä. Opinnäytetyön tarkoituksena ei ole yleistää saatuja tuloksia tai keskittyä ohjel-

mistorobotiikan koodirakenteeseen, vaan tutkia syvällisemmin ilmiötä. Tapaustutkimus 

voidaan toteuttaa sekä laadullista, että määrällistä tutkimusmenetelmää käyttäen. (Saara-

nen-Kauppinen & Puusniekka 2006, 43-44.) 

2.5 Opinnäytetyön rakenne 

Opinnäytetyö jakaantuu neljään osuuteen: johdanto, teoreettinen osuus, empiirinen osuus 

ja yhteenveto.  
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 Kuvio 1. Opinnäytetyön rakenne 

 

Johdannossa selvitetään tutkimuksen tausta. Teoreettinen osuus on jaettu kahteen osi-

oon. Ensimmäinen teoriaosuus käsittelee SPOC-yksikköä yleisesti, sekä yksikön työtehtä-

viä. Toisessa teoriaosuudessa siirrytään robotiikkaan ja miten sitä on sovellettu käytän-

nössä. Tämän lisäksi tutkitaan, millaiset kriteerit ja vaatimuksen vaaditaan robotiikalla au-

tomatisoitaville työprosesseille. Robotiikkaan perehdytään myös yleisesti ilmiönä.  

Opinnäytetyön empiirinen osuus käsittelee tutkimusprosessin valmistumista. Osuudessa 

käydään läpi haastatteluihin osallistuneet henkilöt ja esitellään haastattelussa löydetyt 

pääpiirteet. Lisäksi esitetään ja läpikäydään tutkimuksen tulokset. Viimeisenä yhteenveto 

tutkimuksesta. Avoin haastattelu toteutettiin kokonaisuudessaan SPOC-yksikön henkilös-

tölle. Asiantuntijatiimit eivät osallistuneet avoimeen haastatteluun, mutta heidän yhteys-

henkilöille lähetettiin kyselylomake. 
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3 ROBOTIIKAN KÄYTTÖÖNOTTO 

3.1 SPOC työympäristönä 

SPOC-yksikön työtehtäviä ovat asiakkailta palvelupyyntöjen vastaanottaminen puheli-

mitse tai sähköpostitse. Palvelupyynnöt ovat asiakkaiden yhteydenottoja, jotka liittyvät on-

gelma tilanteisiin tai konsultoitiin. Palvelupyynnöt kirjataan tikettijärjestelmään, jonka jäl-

keen palvelupyynnöistä käytetään termiä tiketti. 

Sähköpostin kautta tulevat palvelupyynnöt ovat kaikkein yleisempiä. Palvelupyynnön saa-

tuaan SPOC-yksikön työntekijä luo asiasta tiketin IT-Service Management (ITSM) palve-

lunhallintajärjestelmään (CGI 2018b). Tiketinluonnin jälkeen eri palveluiden asiantuntijatii-

mit ratkaisevat ongelman ja ovat asiakkaaseen yhteydessä. Tiketit koordinoidaan asian-

tuntijoille riippuen tiketin sisällöstä sen mukaan mihin CGI:n tarjoamaan palveluun asia tai 

ongelma liittyy. Vaikka SPOC-yksiköstä ei suoranaisesti olla asiakkaaseen yhteydessä, 

kaikki tikettiin liittyvät lisätiedot kulkevat SPOC-yksikön kautta puhelimitse tai sähköpos-

titse. 

CGI tarjoaa asiakkailleen palveluita monilta eri sektoreilta. Myös SPOC-yksikkö on jaettu 

kolmeen laajaan palvelun osa-alueesta vastaavaan pienoistiimiin. Nämä pienoistiimit kat-

tavat kolme laajempaa kokonaisuutta, joita ovat Enterprise Resource Planning (ERP), Bu-

siness Intelligence (BI) ja Human Resource (HR). Kukin pienoistiimi vastaa määritellyn 

osa-alueen palveluista. SPOC-yksikölle tulevat palvelupyynnöt jaetaan pienoistiimielle sen 

mukaan minkä palvelun osa-alueeseen palvelupyyntö kuuluu. Tavoitteena on, että pie-

noistiimit vastaavat samansisältöisistä palveluista, esimerkiksi palkkapalveluista, toimin-

nanohjauksesta ja henkilöstöpalveluista. Edellä mainitut palvelut sekä järjestelmät jaetaan 

palvelun luonnetta vastaaviin pienoistiimeihin. 

Pienoistiimien vastuulla on useita eri palveluita ja niihin liittyviä yhteydenottoja. Kokonai-

suudessaan SPOC-yksikkö vastaa kymmenistä eri palveluista ja jokaisen yksittäisen pal-

velun yhteydenotoista ja näiden tiketöinnistä. Työmäärä pelkästään peruspalveluiden yh-

teydenottojen tiketöinnissä on mittava. Suuren tikettimäärän vuoksi SPOC-yksikössä ryh-

dyttiin asteittain kehittämään ohjelmistorobotiikkaa ja siten helpottamaan työkuormaa. 

3.2 Tiketöintijärjestelmä osana robotiikkaa 

SPOC-yksikön kuukausittaiset tikettimäärät ovat useita tuhansia. Jo olemassa olevien pe-

ruspalveluiden lisäksi SPOC-yksikölle tulee uusia alkavia palveluita. Uusien palveluiden 

ohella SPOC-yksikön työmäärä kasvaa. Tämän takia on tärkeää alkaa kehittämään uutta 
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työkalua työprosessien suorittamiseen ja siten vähentää manuaalisen työn määrää. Ohjel-

mistopohjaista robotiikkaa on tehtävien suorittamisen nopeuttamiseksi alun perin lähdetty 

kehittämään ja hyödyntämään rutiininomaisen työn vähentämiseksi (CGI 2018a). Näin re-

sursseja voidaan keskittää uusiin tehtäviin ja tarjota tehokkaasti lisäpalveluita peruspalve-

luiden rinnalla. (SPOC-yksikön haastattelu 2018). 

Asiakaskontaktien palvelupyyntöjen tiketöinti järjestelmään on kokonaisuudessaan hyvin 

manuaalista työtä. IT-Palvelunhallinta palveluna (ITSM) on SPOC-yksikön pääsääntöinen 

tiketöintijärjestelmä (CGI 2018b). ITSM tarjoaa hyvin vähän mahdollisuuksia järjestelmän 

sisäiseen muokkaamiseen tai oikopolkujen rakentamiseen. Tiketöintijärjestelmän muok-

kaaminen käyttäjäystävällisemmäksi manuaalisen työn vähentämiseksi ei siis ole mahdol-

lista. ITSM ei ole huono järjestelmä tikettien luomiseen, mutta se ei palvele enää sellaise-

naan nykyvaatimuksia tikettimäärien kasvaessa.  

ITSM:n käyttäjäystävällisyys tai järjestelmän joustavuus on melko kankeaa. Esimerkiksi 

rivinvaihto ei onnistu tabulaattoria käyttämällä, tai Enter-näppäintä ei voi käyttää ITSM:n 

sisäisten viestien kuittaamiseen tiketöidessä, vaan kaikki prosessit tikettiä luodessa hoide-

taan hiirtä käyttämällä. Toki näihin haasteisiin on pyritty vastaamaan tarjoamalla omat fyy-

siset työkalut, kuten ergonominen hiiri ja näppäimistö. Ne palvelevat omaa tarkoitustaan ja 

edesauttavat työprosesseja, mutta jos otetaan huomioon tikettimäärät, käyttäjäystävälliset 

ongelmat ovat työn tehokkuudessa ja työtunneissa mitattuna huomattavat. 

Käyttäjäkokemuksista ja käyttäjäystävällisyydestä tutkimuksia on tehty jo useita. Mutta 

näitä tutkimuksia on tehty osittain siksi, että työn luonne ja työn määrä muuttuu useammin 

kuin käytettävä järjestelmä. Yhden tunnetuimmista tutkimuksista on julkaissut yhdysvalta-

lainen yhtiö SBT Accounting. Tutkimustulosten mukaan henkilöt, jotka pääsääntöisesti te-

kevät työnsä tietokonetta käyttäen, kuluttavat keskimäärin 5.1 tuntia viikossa järjestelmän 

ylläpidollisiin ongelmiin sekä käyttäjäongelmiin. Vuonna 2003 Suomessa julkaistiin ai-

heesta Tietojenkäsittely ja Cap Gemini Ernst & Young Oy:n yhteistyönä syntynyt tutkimus. 

Sen mukaan Suomessa kahdeksan prosenttia kokonaistyöajasta kuluu tietotekniikan käyt-

täjäongelmiin. Tämä on 3.1 työtuntia viikossa jokaista suomalaista työssä käyvää kohti. 

(Wiio, 2004, 33-34.)   

Näiden kahden tutkimuksen mukaan järjestelmien manuaalinen työtaakka on pitkällä aika-

välillä mittava, jo pelkästään työtunneissa mitattuna. Jos käytettävän tikettijärjestelmän 

muokkaaminen manuaalisen työn vähentämiseksi ei ole mahdollista, on keksittävä jotain 

muuta. Tähän haasteeseen SPOC-yksikkö vastasi hyödyntämällä osittain itse luotua ja 

osittain lisenssipohjaista ohjelmistorobotiikkaa. Ohjelmistorobotiikkaa käyttämällä tiketöin-

tijärjestelmää ei tarvitse muuttaa, ja sen käytettävyys pysyy samana. Ohjelmistorobotti on 
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täysin muokattavissa ja sen joustavuuden vuoksi ohjelmistorobotti toimii niin sanottuna di-

gitaalisena käyttäjänä ITSM-tiketöintijärjestelmän sisällä.  

3.3 Ohjelmistorobotiikan kehittäminen 

Ohjelmistorobotiikkaa kehittäessä vaadittuihin työtehtäviin noudatetaan yleensä samaa 

projektipohjaista kaavaa (Wiio, 2004, 68 -69). 

• Miten tehtävät ja vastuut jaetaan? 

• Minkälaisilla menettelytavoilla käyttöä suunnitellaan? 

• Tehdäänkö käytettävyystestejä? Missä vaiheissa? 

• Käytetäänkö ulkopuolisia käytettävyyden kommentoijana? 

 

SPOC-yksikön etuna ohjelmistorobotiikkaa kehittäessä on se, että kaikki suunnittelusta 

kehitykseen ja tuotantoon asti tehdään yksikön sisällä. Vastuu käytettävästä robotiikasta 

on esimiehellä, joka myös määrittelee mihin palveluihin robotiikkaa hyödynnetään. SPOC-

yksikössä on oma ohjelmistorobotiikkaan keskittyvä pienoistiimi, joka esimiehen ohjeiden 

mukaan suunnittelee ja toteuttaa robotiikan palvelulle, jossa sitä tahdotaan hyödyntää. 

 

Kuvio 2. Ohjelmistorobotiikan kannattavuuden kriteerit 

 

SPOC-yksikön robotiikka suunnitellaan palvelukohtaisesti. On otettava huomioon, että eri 

palveluilla voi olla täysin eri kriteerit palvelupyyntöjen tiketöimiseen. Kun kriteerit vastaavat 

palvelun vaatimuksia, siirrytään ohjelmistorobotiikan kehitysvaiheeseen. Tässä vaiheessa 
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päätetään, toteutetaanko ohjelmistorobotiikka itse käsin ohjelmoimalla vai lisenssipohjai-

silla työkaluilla. Kuviossa 3 havainnollistetaan ohjelmistorobotiikan tarve palvelun työpro-

sesseissa. (SPOC-yksikön haastattelu 2018.)  

 

Kuvio 3. Ohjelmistorobotiikan prosessi 

 

Palvelulle luodun ohjelmistorobotiikan testausta kutsutaan esituotannoksi. Esituotannossa 

ohjelmistorobotiikkaa voidaan testata turvallisessa virtuaaliympäristössä vaikuttamatta 

palveluun, jossa se tullaan ottamaan käyttöön. Esituotantoon siirrytään, kun palvelulle luo-

tava ohjelmistorobotti on perustoiminnaltaan valmis, jolloin ohjelmistorobotin toiminnalli-

suus on luotu ja sen toimintatapa vastaa palvelun kriteerejä. Esituotannon tarkoituksena 

on varmistua siitä, että robotti toimii oikein ja määriteltyjen kriteerien mukaan ennen tuo-

tantoon siirtymistä. Jos puutteita ilmenee, voidaan ne tässä vaiheessa todeta ja korjata il-

man, että palvelu häiriintyy. (SPOC-yksikön haastattelu 2018.) 

Esituotannon testausten jälkeen siirrytään tuotantoon. Tässä vaiheessa ohjelmistorobotti 

on otettu käyttöön sille määritellyssä palvelussa.Tuotannossa ohjelmistorobotti siirtyy 

käyttöön sille pienoistiimille (BI,HR,ERP), joka vastaa siitä palvelusta, johon 

ohjelmistorobotti on luotu. Tämän lisäksi myös sen osittainen ylläpidollinen vastuu siirtyy 

palvelusta vastaavalle ja ohjelmistorobottia käyttävälle pienoistiimille. Ongelmatilanteissa 

ylläpidollisiin tehtäviin kuuluu ilmoittaa robotiikasta vastaavalle pienoistiimille, joka korjaa 

ongelman ja palauttaa sen takaisin käyttöön. (SPOC-yksikön haastattelu 2018.) 

3.4 Ohjelmistorobotiikka osana työprosesseja 

Monet sovellukset on tarkoitettu yleisluontoiseksi työkaluiksi monenlaisiin työprosesseihin. 

Kun pienoistiimi ottaa heidän palvelulleen luodun ohjelmistorobotin ylläpidollisen vastuun, 

on myös heidän normaali työprosessinsa otettava huomioon sen muuttuessa. 
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Käyttäjän pyrkimykset ja prosessit kohtaavat liiketoiminnan pyrkimykset ja 

prosessit (Wiio, 2004, 91). 

Vaikka ohjelmistorobotiikka on luotu helpottamaan määritellyn palvelun työprosessia ja 

vähentämään rutiininomaisen manuaalisen työn määrää, on otettava huomioon myös 

SPOC-yksikön työntekijät, jotka ovat robotiikan käyttäjiä. Tämän lisäksi on otettava huomi-

oon ohjelmistorobotiikalla luodun automatisaation kannattavuus yksikön näkökulmasta, 

esimerkiksi taloudellinen hyöty. (Wiio, 2004, 91-95.) 

Ohjelmistorobotiikka toimii työkaluna sen käyttäjille. Tämän takia ohjelmistorobotiikan 

käyttö on toteutettava niin, että työkalusta ei tule ylimääräistä taakkaa sen käyttäjille. 

SPOC-yksikössä ongelma on otettu huomioon siten, että pienoistiimi, jolle robotti luodaan, 

määrittelee ohjelmistorobotiikan käyttötarpeen palvelun kriteereihin pohjautuen. Näin pie-

noistiimi on mukana robotin suunnittelussa. Lisäksi työntekijät tietävät mitä robotin toimin-

nallisuuden ja ylläpitoon liittyvien tehtävien osalta on odotettavissa, kun robotti siirtyy 

osaksi tiimin työprosesseja.  

Käyttötarve palvelulle luotavalle robotiikalle tulee esimerkiksi siitä, että pienoistiimin yhden 

palveluosa-alueen tikettimäärä on huomattavasti suurempi kuin pienoistiimin muiden pal-

veluiden tikettimäärä. Ohjelmistorobotiikalla työprosessien automaation potentiaali kasvaa 

työprosessin manuaalisuuden ja rutiininomaisuuden mukaan. Jos yhden palvelun manu-

aalisen ja rutiininomaisen työprosessin osuutta saadaan vähennettyä, on se yksikön ja 

pienoistiimin kannalta kannattavaa. Kuviossa 4 on x-akselilla kuvattu työprosessin rutiini-

suus ja y-akselilla työprosessin manuaalisen päätösten määrä työprosessissa. 
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Kuvio 4. Automaation potentiaali 

 

Ylläpidollinen vastuu robottia käyttävälle pienoistiimille on hyvin muodollinen toimenpide, 

joka ei lisää pienoistiimin työtaakkaa. Kun ohjelmistorobotti on saatu käyttövalmiiksi, on 

pienoistiimin tehtävänä valvoa sen toiminnallisuutta. Vaikka ohjelmistorobotti toimii joko 

itsenäisen digitaalisena työntekijänä tai pienoistiimin työkaluna avustavana ohjelmistoro-

bottina, on ohjelmistorobotiikan toimivuutta myös seurattava. Tietyissä tilanteissa saattaa 

käydä niin, että robotti ei pysty suorittamaan sille määriteltyä toimintoa tai että robotti voi 

kohdata virheen eikä sen vuoksi voi suorittaa prosessia tai toimintoa loppuun. Näissä ti-

lanteissa robotin työ tehdään manuaalisesti ja pienoistiimin tehtävänä on tutkia, mistä 

virhe johtuu.  

Virheen kohdatessaan ohjelmistorobotti lähettää koko SPOC-yksikölle virheilmoituksen, ja 

kuka tahansa SPOC-yksikön työntekijöistä voi kuitata virheen ja suorittaa robotin työpro-

sessin loppuun manuaalisesti. Sen jälkeen SPOC-yksikössä lähdetään selvittämään robo-

tissa esiintynyttä virhettä. Jos virheen syytä ei saada selville, ilmoitetaan siitä ohjelmisto-

robotiikasta vastaavalle pienoistiimille. Pahinta, mitä robotin virhetilanteessa voi tapahtua, 

on se, että robotti otetaan pois käytöstä ja sille määritellyt tehtävät hoidetaan manuaali-

sesti. Asiakaspalvelu ei kuitenkaan keskeydy robotin poistuttua käytöstä, vaan ainoastaan 

manuaalisen työn määrä kasvaa, kunnes robotti saadaan takaisin käyttöön. 
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4 PROSESSIAUTOMAATIO 

4.1 Robotiikan rakenne ja arkkitehtuuri 

Robotiikka ei ole ensimmäinen toimistotyöhön työprosesseja automatisoiva teknologia. Se 

ei myöskään ole ensimmäinen tietokoneella toimiva ja ajettava työprosesseja automati-

soiva sovellus. SPOC-yksikössä hyödynnettävä robotiikka on muiden robotiikka sovellus-

ten tavoin evoluutio aikaisemmista teknologioista. Perusperiaatteena on teknologioiden 

yhdisteleminen, jotta rutiinityön automatisoiminen voidaan toteuttaa vaivattomasti ilman 

koodausosaamista. Kuitenkin SPOC-yksikössä ollaan lähdetty kehittämän robotiikalla au-

tomatisointiin kohdistettua ohjelmointiosaamista. Näin robotilla automatisoitu työprosessi 

on teoreettisesti nopeampi kuin lisenssipohjaiset ohjelmistorobotit. Tämä johtuu siitä, että 

ohjelmistorobotiikka on ohjelmoitu alusta loppuun itse, jolloin on pystytty vastaamaan suo-

raan kunkin pienoistiimin työtehtävien haasteisiin ja kehittämistarpeisiin. (SPOC-yksikön 

haastattelu 2018.) 

SPOC-yksikön käyttämä robotiikka ja ohjelmistorobotit ovat ohjelmistorobotiikkasovellus-

ten osa-alueita. Osa näistä on lisenssipohjaisilla työkaluilla luotuja, tai alusta loppuun itse 

ohjelmoituja robotteja, jotka on kehitetty vastaamaan haluttuja tavoitteita. Robotit eivät ole 

fyysisiä esineitä, vaan toimivat virtuaalisesti tietokoneessa suorittaen eri sovelluksia ja työ-

prosesseja ihmisen tapaan. Näihin ohjelmistorobotteihin on ohjelmoitu ohjeita, joiden 

avulla robotti pystyy suorittamaan sille määritellyt tehtävät. Voidaan sanoa, että yhdelle 

työasemalle asennettu ohjelmistorobotti suorittaa kerrallaan yhtä määrättyä tehtävää. 

(SPOC-yksikön haastattelu 2018.) 

Robotti toimii järjestelmien käyttöliittymissä, joissa robotti toimii ja kommunikoi ihmisen ta-

paan. Sovellusten avaaminen ja käyttäminen (esimerkiksi tiketöintijärjestelmä) tapahtuu 

robotille identifioidulla käyttäjänimellä. Käyttäjänimi on oleellinen robotin toiminnalle, kuten 

myös sille määritellyt käyttöoikeudet. Sekä käyttäjänimi että käyttöoikeudet on erikseen 

luotava vastaamaan robotin suorittamien tehtävien suorittamisen tarvetta. Ihmisen käyttö-

oikeuksista tai tunnuksista poiketen robotille luodaan tarkat, mutta verrattain suppeat käyt-

töoikeudet, sillä robotti tulee suorittamaan vain määrättyä tehtävää tai prosessia ilman mi-

tään poikkeuksia. (SPOC-yksikön haastattelu 2018.)  

4.2 Hyödynnettävät robotiikan osa-alueet 

SPOC-yksikön käyttämän ohjelmistorobotiikan toiminta vaihtelee sen mukaan, miten käy-

täntöön soveltaminen on toteutettu vastaamaan määriteltyä tarvetta. Yleisesti ottaen robo-

tilla on kaksi mahdollista toimintatapaa. Ensimmäinen toimintatapa ohjelmistorobotille on 
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autonominen toimintatapa. Kyseisessä toimintatavassa ohjelmistorobotti on asennettuna 

erilliselle omalle tietokoneelle, tai virtuaalikoneella palvelimelle. Tällöin robotti toimii koko 

ajan itsenäisesti määritellyn työjonon ja aikataulun mukaan. Autonomisia ohjelmistorobot-

teja valvotaan keskitetysti esimerkiksi verkkopohjaisilla hallintasovelluksilla tai manuaali-

sesti työasemalla, johon robotti on asennettuna. (Chappel, 2016.) 

Toinen vaihtoehto on, että robotii toimii työntekijän rinnalla työkaluna. Tällöin työntekijä 

koordinoi ohjelmistorobotin käyttöä hänen työasemallaan määriteltyihin tehtäviin. Tämän-

kaltaiset työntekijän rinnalla toimivat ohjelmistorobotit eivät ole autonomisesti toimivia vir-

tuaalisia työntekijöitä, vaan työntekijän virtuaalisia työkaluja. Tällöin ohjelmistorobotin pro-

sessit määritellään keskitetysti vastaamaan määriteltyä työtehtävää, mutta ohjelmistoro-

botti ei toimi itsenäisesti, vaan sen hallinta on työntekijällä (Chappel, 2016.) SPOC-yksi-

kössä tämä tapahtuu siten, että työntekijä itse käynnistää robotin REQFI-numerosarjalla 

otsikoidun sähköpostiviestin kohdalla, ja robotti hoitaa viestin lisäämisen tiketille. Toinen 

käyttötapa on esimerkiksi se, että REQFI-numero ei ole otsikossa vaan viestikentässä, 

josta autonominen robotti ei sitä huomaa. Tällöin työntekijä voi siirtää numerosarjan otsik-

koon ja käynnistää vasta sen jälkeen robotin. 

4.3 Tekninen yhteenveto ohjelmistorobotiikasta 

SPOC-yksikkö käyttää sekä autonomista että avustavaa robotiikkaa rinnakkain pienoistii-

mien työtehtävissä. Kumpikin toimintatapa on toteutettu ja kehitetty lisenssipohjaisilla työ-

kaluilla sekä kokonaisuudessaan itse ohjelmoituna koodikielellä. Autonominen robotti 

poikkeaa avustavasta robotiikasta siten, että sille määritellään yksilöidyt prosessit ja tehtä-

vät. Ohjelmistorobotti suorittaa tehtävät sille luodun aikataulun mukaisesti tai jonkun lau-

kaisimen (esimerkiksi sähköpostin) avulla. Ohjelmistorobotti toimii aikataulutetusti ja suo-

rittaa määritellyt tehtävät itsenäisesti omalla työasemallaan. Työasema voi olla virtuaali-

nen (palvelin) tai fyysinen (tietokone). Autonominen robotti suorittaa aina määriteltyä pro-

sessia omalla työasemallaan. Yhdellä työasemalla on mahdollista olla toiminnassa sa-

malla hetkellä vain yksi autonominen robotti. Työntekijät valvovat myös autonomisen ro-

botin toimintaa. Voidaan sanoa, että autonomisen robotin valvominen on satunnaista, eikä 

robotin toimintaa tarvitse jatkuvasti huomioida. Autonominen robotti toimii taustalla ja työn-

tekijät valvovat sen toimintaa satunnaisesti omien työtehtäviensä ohella, mikä ei hidasta 

heidän omia tehtäviään. 

Avustava työntekijän rinnalla toimiva robotti on käytettävissä kunkin työntekijän omalla ko-

neella. Autonomisesta robotista poiketen suorittaa avustava robotti sille määritellyn tehtä-

vän vain työntekijän komennosta. SPOC-yksikössä avustava robotti lisää työntekijän valit-

seman REQFI-alkuisen sähköpostiviestin tiketille. Tämä antaa työntekijälle aikaa käydä 
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läpi kyseisen viestin ja mahdollisuuden päättää onko kyseistä viestiä tarpeellista lisätä ti-

ketille. Joissakin SPOC-yksikön palveluissa on oleellista, että työntekijä käy ensin kaikki 

sähköpostiviestit itse läpi. Jos työntekijä päättää, että sähköposti pitää lisätä tiketille, hän 

käynnistää avustavan robotin tällaisten sähköpostien kohdalla. Robotti lisää viestin tike-

tille, ja työntekijä voi heti siirtyä käsittelemään seuraavaa sähköpostia. Se nopeuttaa huo-

mattavasti työprosessia ja vähentää manuaalisen työn määrää, kun avustava robotti lisää 

REQFI-alkuiset sähköpostit automaattisesti suoraan tikettijärjestelmään.   
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5 ROBOTIIKAN TOIMINNALISUUS TYÖYMPÄRISTÖSSÄ 

5.1 Palvelupyynnöt ja palvelupyyntöjen tiketöinti 

SPOC-yksikön ohjelmistorobotiikan alkuperäisenä tavoitteena on ollut työntekijöiden ma-

nuaalisen työn vähentäminen työprosesseissa. Käytettävän ohjelmistorobotiikan toimin-

nallisuus keskittyy pääsääntöisesti jo käsiteltävänä oleviin tiketteihin, eli tikettijärjestel-

mään lisättyihin palvelupyyntöihin. Tiketit haetaan tikettijärjestelmästä REQFI-numerosar-

jalla. Tiketti sisältää alkuperäisen palvelupyynnön ja kaikki palvelupyyntöön liittyvät tiedot. 

Tikettijärjestelmä luo oman identifioidun REQFI-numerosarjan jokaiselle tiketille. Toisin sa-

noen tikettijärjestelmästä ei löydy kahta samanlaista REQFI-tunnusta. 

SPOC-yksikön työntekijä vastaanottaa asiakkaalta palvelupyynnön puhelimitse (10% kai-

kista palvelupyynnöistä) tai sähköpostitse (90% kaikista palvelupyynnöistä). Palvelupyyn-

nön vastaanottajan tehtävänä on kirjata CGI Suomi Oy:n käyttämään tikettijärjestelmään 

(ITSM) joko Work Order (yleinen palvelupyyntö tai konsultointiin liittyvä) tai Incident (häi-

riötilanne, ongelma, järjestelmävirhe tai verkko-ongelma). Tehtäviin kuuluu myös tiketin 

priorisointi, oli sitten kyseessä Work Ordet tai Incident. Tiketit priorisoidaan esimerkiksi kii-

reellisyyden tai ongelman laajuuden mukaisesti. Kun tiketin kiireellisyys on arvioitu, koor-

dinoidaan seuraavaksi tiketit oikeaan asiantuntijatiimiin työjonoon ratkaistavaksi. Näiden 

prosessien jälkeen palvelupyynnöstä on luotu tiketti ja jokaisesta tiketistä tulee yksilöity 

REQFI-numerosarja, joka toimii tikettinumerona. Kyseisen numerosarjan avulla asiakkaan 

palvelupyyntö löytyy tikettijärjestelmästä. Tikettinumero lähetetään myös asiakkaalle auto-

maattisesti sen jälkeen, kun tiketti on luotu. 

REQFI-tikettinumero on tutkittavan robotiikan toiminnallisuuden ydin. Asiakkaalle lähetetty 

tikettinumero sisältää myös asiakkaalle annetun ohjeistuksen, jossa asiakasta pyydetään 

otsikoimaan sähköpostinsa saamallansa tikettinumerolla. Asiakkaan soittaessa ja kysy-

essä lisätietoja pyydetään häntä ilmoittamaan tikettinumero, jotta SPOC-yksikön työntekijä 

löytää asiakkaan ongelmaan liittyvän tiketin nopeasti. Yhdellä asiakkaalla voi olla useita 

avoimia tikettejä käsittelyssä yhtä aikaa. Tarkoituksena on pitää ongelma ja siihen liittyvät 

lisätiedot yhdellä tiketillä, jotta pysytään palvelun määrittämien tikettien ratkaisuaikojen si-

sällä. Toisin sanoen jokaisesta palvelupyynnöstä ja uudesta asiasta tai ongelmasta luo-

daan aina uusi tiketti. 
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Kuvio 5. Havainnollistava kuva asiakkaalle lähetetystä ohjeesta  

 

5.2 Tikettijärjestelmän toimivuus ja rakenne osana robotiikkaa 

SPOC-yksikkö käyttää IT Service Managementia (ITSM), eli IT-palvelunhallintaa, joka toi-

mii tikettijärjestelmänä. ITSM IT-palvelunhallintajärjestelmänä kuten myös tikettijärjestel-

mänä on olennainen osa SPOC-yksikön ohjelmistorobotiikan toimintaa. ITSM-tiketöintijär-

jestelmän avulla 

• resurssit kohdennetaan oikein palvelupyyntöihin (Work Order ja Incident) 

• ohjataan työt palvelun mukaan oikealle asiantuntijatiimille 

• luokitellaan häiriöt ja priorisoidaan ongelman laajuuden tai asian kiireellisyyden 

mukaan 

• määritellään palveluaikatavoitteet ja mitataan niiden toteutumista (SLA-ajat). 

Palvelupyyntöjen kohdentaminen ja priorisointi määritellään ITSM:ssä kahteen edellä mai-

nittuun kategoriaan; Work Order tai Incident, riippuen ongelman tai asian laajuudesta. Asi-

akkaan ongelma priorisoidaan neljää eri kategoriaa käyttäen: Kategoriatasot ovat Low, 

Medium, High ja Critical. Nämä tasot määrittelevät palveluaikatavoitteet (SLA-ajat) kiireel-

lisyyden mukaan. Mitä korkeampi taso on, esimerkiksi High, sitä nopeammin tiketti on 

otettava käsittelyyn ja ratkaistava. Priorisoinnin jälkeen tiketti ohjataan oikeaan asiantunti-

jatiimiin, joka vastaa palveluaikojen tavoitteista sopimuksen mukaan. 
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Kuvio 6.  SLA-sopimukset osana ICT-palveluiden hallintaa (Mukailtu Knapp 2010, 127) 

 

Jokaisen asiakkaan käyttämän palvelun kohdalla on sopimuksessa määritelty tietyt SLA-

ajat (Service Level Agreement). SLA-ajat ovat sitovia ja niiden tarkoituksena on määrittää, 

missä ajassa mihinkin neljään priorisointitasoon on reagoitava ja missä ajassa ne on rat-

kaistava. SLA-sopimukset aikoineen määrittelevät ICT-palveluntuottajan asiakkaalleen 

tuottamat palvelut. Lisäksi SLA-sopimukset määrittelevät kyseisten palveluiden suoritus-

kyvyn, kuten vasteajat ja saavutettavuus (Response ja Resolution), sekä mittarit suoritus-

kyvyn mittaamiseksi. Vasteaika (Response) mittaa aikaa, jonka sisällä tiketti on otettava 

käsittelyyn. Saavutettavuus tai ratkaisuaika (Resoluiton) kertoo missä ajassa tiketti on rat-

kaistava. Kuviosta 7 voidaan havaita, että ratkaisuajat pysyvät vakiona priorisoinnin ta-

sosta huolimatta. Tämä vaihtelee sopimuskohtaisesti, mutta tässä esimerkissä ratkaisu-

aika on kaikissa kategorioissa sama. Kuviossa 7 olevan esimerkin SLA-sopimus painottuu 

vasteaikaan, eli kuinka monta tuntia on aikaa ottaa tiketti käsittelyyn. Vasteaika käynnistyy 

heti, kun SPOC-yksikön työntekijä on tiketöinyt asiakkaan palvelupyynnön tikettijärjestel-

mään. 

Kuviossa 7 olevassa havainnollistavassa kuvassa SLA-ajat määritelty tunneissa, myös so-

pimuksessa. 
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Kuvio 7. Havainnollistava kuva SLA-aikojen vaste -ja ratkaisuajoista 

Huomioitavaa on myös se, että käynnissä olevien tikettien ja asiakkaan välillä käydään 

jatkuvaa viestittelyä sähköpostin tai puhelimen kautta. Myös asiantuntijat lisäävät ajoittain 

lisätietoja asiakkaan tiketeille esimerkiksi lähettämällä asiakkaalle sähköpostia asiakkaan 

REQFI-tikettinumeroa käyttäen. SLA-ajat juoksevat ratkaisuun asti ja myös tämän proses-

sin aikana. SPOC-yksikön käyttämä robotiikka edesauttaa sähköpostien lisäämisen tike-

teille sekä tikettien välittämisen eteenpäin asiantuntijatiimeille vähentäen manuaalisen 

työn määrää.  

Asiakkaan tiketti siirtyy Pending-tilaan (odottaa), jos tiketistä vastaava asiantuntija odottaa 

esimerkiksi lisätietoja tiketin asiaan liittyen. Kun tiketti siirtyy Pending-tilaan, se pysäyttää 

kyseisen tiketin SLA-ajan selvityksen ajaksi. Kun tiketti on käsittelyssä asiantuntijalla, on 

tiketin tila In Progess-tilassa (työn alla). SLA-ajat vaste -ja saavutettavuusaikoineen ovat 

tavoiteaikoja asiantuntijoille sekä asiakkaille, jotka odottavat tiketin ratkaisun tapahtuvan 

sopimuksen määrittelemien aikojen puitteissa.  

Ratkaistut tiketit siirtyvät Completed-tilaan (ratkaistu). Completed-tilassa olevat tiketit sul-

kevat SLA-ajan. Vaikka tiketin tila on ratkaistu, asiakas voi 14 päivän sisällä avata ratkais-

tun tiketin uudelleen esimerkiksi siinä tapauksessa, että ratkaisu ei ole ollut asiakkaan 

mielestä tyydyttävä, tai jos sama ongelma jatkuu edelleen. Jos tiketti avataan edellä mai-

nituista syistä, tarvitsee asiakkaan ainoastaan otsikoida sähköposti tiketin REQFI-nume-

rolla, ja SPOC-yksikön robotti lisää viestin tiketille. Kun SPOC-yksikön robotti on lisännyt 

viestin tiketille, avaa robotti myös tiketin automaattisesti uudelleen käsiteltäväksi.  

Heräte ratkaistun tiketin uudelleenavaamisesta lähetetään myös automaattisesti asiantun-

tijatiimille, joka valvoo palvelua, jossa ratkaistu tiketti avataan. SPOC-yksikön robotti lisää 

REQFI-numerosarjalla otsikoidun sähköpostin todella lyhyellä vasteajalla tiketille. Näin 

asiakas saa välittömästi avattua tiketin uudelleen käsiteltäväksi ja tiketistä vastaava asian-
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tuntijatiimi saa myös välittömästi herätteen uudelleenavauksesta. Teoriassa jokaiseen uu-

teen tikettiin asiakkaalla saattaa olla jotain lisättävää, minkä vuoksi ratkaistut tiketit ava-

taan usein uudelleen. Tästä voidaan päätellä, että manuaalisen työn määrä on ollut huo-

mattavan suuri ennen robotiikan käyttöönottoa.  

5.3 Robotiikan toiminnallisuus 

Kun palvelupyynnöstä on luotu tiketti prosessin mukaisesti, vastaa robotiikka kaikista asi-

akkaan REQFI-numerosarjalla otsikoitujen sähköpostien lisäämisestä tiketille. Ohjelmisto-

robotteja on käytännössä kaksi. Ensimmäisen robotin tehtävänä on tutkia määitellyn pal-

velun sähköposteja läpi. Sähköpostiin on tehty sääntö ja toimintokäsky etsiä REQFI alkui-

sia sanoja niistä sähköposteista, joita ei ole vielä luettu. REQFI-alkuiset, lukemattomat 

sähköpostiviestit merkataan tietyllä värillä sähköpostiin määritellyn säännön mukaisesti. 

Ensimmäisen robotin sääntöjä ovat lukematon sähköposti ja väri. Kun ensimmäisen robo-

tin ehdot täyttävä sähköpostiviesti löytyy (väri ja lukematon) robotti ottaa viestin käsittelyyn 

ja se siirtää viestin eteenpäin toisen robotin käsittelyyn. Toisen ohjelmistorobotin toiminta-

periaatteena on siirtää sähköpostiviesti tiketille. Myös toisen robotin toimintokomentona on 

väri. Väri on viesti toiselle ohjelmistorobotille siitä, että robotti lisää värillä merkatun sähkö-

postin tiketille. Tämän lisäksi toinen robotti tarkistaa onko tiketti Closed-tilassa. Jos viesti 

ei ole Closed-tilassa, vaihtaa robotti tiketin statuksen avoimeksi. Esimerkiksi Completed-

tilassa olevan tiketin robotti avaa uudelleen. Virhetilanteessa toinen robotti lähettää virheil-

moituksen SPOC-yksikön työntekijöiden sähköpostiin. Virhetilanteita syntyy esimerkiksi 

silloin, kun sähköpostin liitteiden tiedostokoko on liian suuri tai kun viesti on Closed-ti-

lassa. Kuviossa 8 on havainnollistettu viestin kulkua robotilta toiselle. Robottien välissä 

tarkistetaan mahdolliset virhetilanteet. Värin tarkoituksena on myös viestiä SPOC-yksikön 

työntekijöille, että kyseinen sähköposti on ohjelmistorobotin käsittelyssä. 
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Kuvio 8. Havainnollistava kuva robotiikan toiminnasta 

 

Ohjelmistorobotit pystyvät käsittelemään useita sähköposteja lyhyessä ajassa. Näin pie-

noistiimit pystyvät keskittymään uusien tikettien luomiseen ja ylläpitämään palveluiden ta-

soa tiketöimällä uudet palvelupyynnöt heti. Robotiikalla on kuitenkin muutamia rajoittavia 

tekijöitä, jotka johtavat virheilmoitukseen ohjelmistoroboteilta. Näissä tilanteissa SPOC-

yksikön työntekijät kuittaavat virheilmoitukset joko manuaalisella lisäämisellä, tai koko-

naan uuden tiketin luomisella. Näitä virheilmoitukseen johtavia asioita ovat 

• ITSM-tikettijärjestelmän tiedostokoon rajoitukset 

• suljetut tiketit, eli Close-tilassa olevat tiketit 

• verkkoon liittyvät ongelmat  

• järjestelmien väliset kommunikointiongelmat. 

 

ITSM-tikettijärjestelmässä tehtyjen tikettien tiedostokoko on rajoitettu 2 MB (megatavu). 

Yleensä rajoitettu tiedostokoko ei tuota suuria ongelmia, mutta sähköpostin kautta tulevat 
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palvelupyynnöt ja lisätiedot sisältävät usein kuvakaappauksia tai muita liitetiedostoja, jol-

loin ITSM:n tiedostokoon rajoitukset saattavat huomaamatta ylittyä. Ylittyneet tiedostokoot 

huomataan vasta tikettijärjestelmässä. Tässä vaiheessa tikettiä käsittelevä työntekijä il-

moittaa asiasta eteenpäin asiantuntijatiimille, ja samalla heille ilmoitetaan osoite, josta 

puuttuvat liitteet löytyvät. Ohjelmistorobotit eivät tähän ilmoitustoiminaan pysty, vaan ne 

toimivat siten, että ohjelmistorobotti merkitsee liian suuren tiedoston sisältävän sähköpos-

tin erikseen määritellyllä värillä. Tämän lisäksi ohjelmistorobotti lähettää herätteen SPOC-

yksikön yhteiseen sähköpostilaatikkoon. Yhteinen sähköpostilaatikko on luotu nimen-

omaan robotiikan virheilmoituksia varten, jotta kuka tahansa SPOC-yksikön työntekijöistä 

voi kuitata virheilmoitukset ja ottaa asian käsittelyynsä. 

Ohjelmistorobotin lähettämä heräte virheilmoituksesta sisältää tiketin REQFI-numeron, 

sekä ongelman, esimerkiksi liian suuri liitetiedosto. Tikettinumerolla käsittelijä löytää tike-

tin, joka on aiheuttanut ohjelmistorobotin ilmoittaman virheen, sekä mitä palvelua asia 

koskee. Tämän jälkeen käsittelijä ilmoittaa asiasta eteenpäin asiantuntijoille ja kuittaa ro-

botin antaman virheen käsitellyksi. Kuittaus tapahtuu vaihtamalla ilmoituksen värin kah-

dessa paikassa. Kuittauksessa väri vaihtuu palvelun sähköpostiviestissä, jossa virhe on 

tapahtunut sekä SPOC-yksikön yhteisessä sähköpostissa olevassa asiaa koskevassa vir-

heilmoituksessa. Virheen kohdatessaan yksi ohjelmistoroboteista merkkaa sähköpostin 

määritellyllä värillä, jonka toinen ohjelmistorobotti tunnistaa. Käsittelijä kuittaa sähköpostin 

toisella määrätyllä värillä sen sähköpostin, jossa ohjelmistorobotti on kohdannut virheen. 

Tämän jälkeen molemmat ohjelmistorobotit ohittavat merkatun sähköpostin, eikä virhe 

enää toistu. 

Suljetut tiketit näkyvät ITSM-tikettijärjestelmässä Closed-tilassa. Tiketti siirtyy automaatti-

sesti Closed-tilaan, jos asiakas ei ole palannut tikettiin 14 päivän sisällä tiketin ratkaisun 

(Completed) jälkeen. Asiakkaalle lähetetään viesti ratkaisusta heti, kun asiantuntija vaih-

taa tiketin tilan ratkaistuksi. Jos asiakas palaa ratkaistuun tikettiin aikamääreen sisällä, oh-

jelmistorobotti avaa tiketin uudelleen ja lisää viestin tiketille. Joskus kuitenkin käy niin, että 

asiakas palaa suljettuun tikettiin maksimiajan 14 päivän jälkeen. Tällöin ohjelmistorobotti 

tai SPOC-yksikön työntekijä ei voi avata tikettiä enää uudelleen, vaan asiasta on luotava 

uusi tiketti. Myös tällaisissa tilanteissa ohjelmistorobotti lähettää virheilmoituksen SPOC-

yksikön yhteiseen sähköpostilaatikkoon. 

Tiketin siirtymisestä Closed-tilaan (suljettu) ei lähetetä asiakkaalle ilmoitusta, koska tiketti 

on ollut jo Completed-tilassa. Kun asiakas lähettää Closed-tilassa olevaan tikettiin lisäsel-

vityspyynnön, toistaa ohjelmistorobotti saman ”loopin” eli toistorakenteen tai silmukan vir-

heilmoituksen suhteen, kuten esimerkiksi liian suurissa tiedostoissa. Näissä tapauksissa 
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ohjelmistorobotti merkitsee sähköpostin tietyllä värillä ja lähettää virheestä herätteen 

SPOC-yksikön henkilöstölle. Poikkeamana tämäntyyppisissä virheissä on se, että suljet-

tuja tikettejä ei voi enää avata, vaan tiketti on luotava uudelleen.  Tiketti luodaan uudel-

leen suljetun tiketin pohjalta. Edellä mainittuun toimintoon ohjelmistorobotti ei pysty. Mai-

nittakoon, että kukaan ei tiedä pelkän sähköpostin pohjalta, onko tiketti avoin vai suljettu. 

Tiketin tilan voi huomata vasta sitten, kun tiketti haetaan ITSM:stä. Ohjelmistorobotiikka 

havaitsee nopeasti tiketin tilan, jonka jälkeen käsittelijät saavat melkein heti tiedon robo-

tilta, että asiakkaan tiketti on suljettu. Näin käsittelijät pystyvät tämän toiminnon avulla rea-

goimaan tilanteeseen nopeasti ja luomaan asiakkaalle uuden tiketin suljetun pohjalta.  

5.4 Ohjelmistorobotiikan rajoitteet 

Ohjelmistoroboteilla on rajoitteita, jotka vaikuttavat automatisoinnin mahdollisuuteen ja 

haastavuuteen. Nämä rajoitukset ovat yleisiä rajoituksia, jotka liittyvät ohjelmistorobotiik-

kaan ja sen käyttöön. Rajoitteet ovat osana ohjelmistorobotiikan arkkitehtuuria. Yleisim-

pänä rajoitteena on, että ohjelmistorobotti ei osaa ajatella. Ohjelmistorobotti tarvitsee tar-

kat ohjeet siitä, miten se suorittaa määrätyn prosessin. Kun ohjeet on määritelty, ohjelmis-

torobotti suorittaa prosessia ilman poikkeuksia tarkalleen ohjeiden mukaan. Ohjelmistoro-

botti ei osaa sopeutua muutoksiin määritellyn prosessin toteutusympäristössä itsenäisesti 

(Martinsuo & Blomqvist, 2010). 

Robotille täytyy pystyä antamaan tarkemmat ohjeet kuin ihmiselle. Kuitenkin robotti kyke-

nee ymmärtämään joitakin helppoja päätöksiä, johon ihminen ei tarvitse ohjeistusta. Esi-

merkiksi ihminen huomaan selvät virheet luvuissa, mutta robotti ei osaa erottaa liian suu-

ria lukuja, jos sille ei ole määritettynä ylärajaa. Tämän vuoksi ohjelmistorobotiikkaa käyttä-

essä on mietittävä tarkasti kaikki osa-alueet prosesseista, joihin ohjelmistorobotiikkaa ha-

lutaan hyödyntää, sekä ohjeistaa sen käyttö tarkasti näissä prosesseissa. Ongelmia muo-

dostuu, jos prosessien suorittamiseen ei anneta tarkkoja, määriteltyjä ohjeita (Martinsuo & 

Blomqvist, 2010). 

Kuvatunnistusta käyttävä ohjelmistorobotti tuo epävarmuutta ja rajoitteita tiettyihin proses-

seihin. Esimerkiksi virtuaalityöpöytien automatisoinnissa voidaan hyödyntää ohjelmistoro-

botiikkaa, mutta silloin automaatio tapahtuu pinta-automaatiolla kuvatunnistuksen ja bitti-

kartan avulla sen takia, että ohjelmistorobotti ei näe virtuaalityöpöydästä muuta kuin ku-

van samoin kuin ihminen. Tämä tekee virtuaalityöpöydän automatisoinnista herkempää 

virtuaaliympäristön muutokselle. Jos virtuaaliympäristö muuttuu visuaalisesti edes hieman 

alkuperäisestä, ohjelmistorobotin prosessi päättyy virheeseen. Kaikissa virtuaaliympäris-

töissä, jotka perustuvat kuvatunnistukseen tai käyttävät sitä osana sen toimintaa, voidaan 

hyödyntää ohjelmistorobotiikkaa. Kuitenkin ohjelmistorobotiikka on todella herkkä kaikelle 
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visuaaliselle muutokselle, joten tämä seikka on otettava huomioon automatisoitavissa pro-

sesseissa. Kuvatunnistus on kuitenkin osana käytettävää ohjelmistorobotiikkaa. Jos ei ai-

van pääsääntöisenä toimintametodina, kuvatunnistuksella on kuitenkin jokin rooli ohjel-

mistorobotiikassa. (Koskimies & Mikkonen 2005). 

Ohjelmistorobotiikan rajoitteina ovat siis tarkka sääntöpohjaisuus. Automatisoitava pro-

sessi tulee pystyä mallintamaan ja määrittelemään tarkasti, koska ohjelmistorobotit ovat 

herkkiä käytettävien järjestelmien muutoksille. Nämä rajoitteet on syytä huomioida ajoissa, 

kun prosessia lähdetään arvioimaan. (Koskimies & Mikkonen 2005). 

5.5 Robotiikan hyödyt SPOC-yksikössä 

Robotiikan tavoitteina oli vähentää manuaalisesta työstä aiheutuvaa työkuormaa sekä ru-

tiininomaisia toistoja työprosesseissa. Työprosessien kokonaisvaltaiseen automatisointiin 

tai robotisointiin ei olla missään vaiheessa pyritty, vaan on pyritty vähentämään manuaali-

sen työn määrää ja tarjota ohjelmistorobotiikka uudeksi työkaluksi SPOC-yksikössä. Tar-

koituksena helpottaa työkuormaa, jotta SPOC-yksikkö voi tarjota lisäpalveluita tehokkaasti 

peruspalveluiden rinnalla. (SPOC-yksikön haastattelu.) 

 

Kuvio 9. Ohjelmistorobotin ominaisuudet (Mukailtu Koskimies & Mikkonen, 2005) 
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Pääsääntöisesti robotiikan tavoitteet hyötyjen saavuttamiseksi ovat pysyneet samana 

koko ajan, kun robotiikkaa on suunniteltu ja kun se on otettu käytäntöön. Manuaalisen 

työn vähentäminen ja robotiikan käyttäminen työkaluna työprosessien helpottamiseen 

ovat edelleen kriteereinä ohjelmistorobotiikkaa kehittäessä. Uutena suuntana on otettu 

SPOC-yksikön henkilöstön toive kehittää robotiikkaa mahdollisimman moneen työproses-

siin. Myös ohjelmistorobotiikan kehittäminen SLA-aikojen valvontaan on osana uusia ta-

voitteita robotiikan hyödyntämiseen SPOC-yksikössä. (SPOC-yksikön haastattelu.) 

 

Kuvio 10. Ohjelmistorobotiikan potentiaaliset hyödyt (Mukailtu Koskimies & Mikkonen 

2005) 
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6 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TULOKSET 

6.1 Kyselylomake 

Kyselylomakkeeseen (liite 2) valittiin tutkimukselle olennaiset kohdehenkilöt, jotka vastasi-

vat tutkimusta. Näitä ovat tässä opinnäytetyössä SPOC-yksikön henkilöstö sekä asiantun-

tijatiimit. Asiantuntijatiimit eivät ole osana varsinaista SPOC-yksikköä, mutta he ovat 

osana SPOC-yksikön hoitamia palveluita. Tästä johtuen kyselylomake lähetettiin myös eri 

palveluiden asiantuntijatiimeille, koska ohjelmistorobotiikan käyttö vaikuttaa myös heidän 

työprosesseihinsa, ja ne ovat osana tässä työssä puhuttavista SPOC-yksikön palveluista.  

 Kyselylomake lähetettiin henkilöille, jotka valittiin SPOC-yksiköstä, jotta reliabiliteetti py-

syy tutkimuksen mukaisena. Perusjoukko koostui 18 vastaajasta SPOC-yksiköstä. Yksi-

kön henkilöstö on osana tutkimuksen keskeisiä asioita ja osana ohjelmistorobotiikan käyt-

täjiä. Asiantuntijatiimeistä kyselylomakkeeseen vastasi kaksi henkilöä. Nämä henkilöt oli-

vat kahden eri palvelun asiantuntijatiimin yhteyshenkilöitä. Lomake lähetettiin sähköpos-

tilla, joten vastausaika oli kohtuullinen, eli noin 10 minuuttia. 

Kyselylomake koostui strukturoiduista kysymyksistä, valintakysymyksistä sekä avovas-

tauksista. Vastaaja pystyi näin perustelemaan vastaustaan ja hänellä oli mahdollisuus ot-

taa omia mielipiteitään esille. Kysymyksiä on seitsemän, ja vastaamiseen menee aikaa 

noin kahdeksan minuuttia, mikä sisältää myös lyhyet vastaukset avoimiin kysymyksiin. 

Varsinaista lomakepohjaa ei ollut, vaan vastaajat saivat palauttaa vastauksensa, esimer-

kiksi sähköpostitse tai tulostamalla lomakkeen ja palauttamalla sen paperisena. Vastauk-

sia saatiin sekä sähköisessä muodossa että paperisena. Kyselylomakkeen kysymykset on 

johdateltu teorian eri osista ja näin niiden avulla saadaan tuotua tutkimukselle olennaisia 

vastauksia.  

6.2 Haastattelu 

Haastattelu on kvalitatiivisen tutkimuksen päämenetelmä. Tämän etuna on sen joustavuus 

ja mahdollisuus tulkita vastauksia samaan tapaan kuin kyselylomakkeessa. Haastattelun 

avulla voidaan selkeyttää varsinaisen tutkimuksen vastauksia, sekä syventää tutkimusta 

mielipiteiden avulla, joita haastattelussa tulee ilmi. (Hirsjärvi ym. 2004, 193-196.) 

Avoin haastattelu on kyselylomakkeen ja haastattelun välimuoto. Avoimen haastattelun 

avulla saatiin oleellisia vastauksia ohjelmistorobotiikan toimintaan. Tämän lisäksi haastat-

telut toivat realistista ja inhimillistä pohjaa koko SPOC-yksikölle. Saatiin selville, miten yk-

sikkö toimii ja minkälaiset työprosessit eri työtehtävillä on. Nämä asiat ovat oleellisia, kun 

ohjelmistorobotiikkaa sovelletaan juuri näillä osa-alueilla.   
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Avoin haastattelu toteutettiin kokonaisuudessaan SPOC-yksikön henkilöstölle. Asiantunti-

jatiimit eivät ottaneet avoimeen haastatteluun osaa, mutta heille lähetettiin kyselylomake. 

 

6.3 Tutkimustulosten analysointi 

Kyselylomakkeeseen vastanneista kaikki SPOC-yksiköstä suhtautuivat myönteisesti ja oli-

vat käytettävän robotiikan kannalla. Asiantuntijatiimeistä kyselyyn saatiin ristiriitaisia vas-

tauksia koskien SPOC-yksikön robotiikkaa. Kritiikki kohdistui robotiikan tehokkuuteen li-

sätä asiakkaan sähköposteja tiketille. Asiantuntijatiimien kritiikki kohdistui erityisesti 

Completed-tiketteihin. Väillä robotti on merkinnyt viestit uudelleen avattavaksi, koska saa-

puneet sähköpostit ovat olleet itse asiaan tai ongelmaan liittymättömiä esimerkiksi kiitos 

viestejä. Kiitosviestien kaltaiset ylimääräiset sähköpostit avaavat tiketin uudelleen, käyn-

nistävät SLA-ajat ja nostavat tiketin työjonossa ensimmäiseksi. Turhaan uudelleen avatut 

tiketit on helppo sulkea uudestaan, mutta kiireellisinä päivinä niin sanotut turhat viestit toi-

vat ylimääräistä painetta tikettijonoihin. Vaikka robotiikka on saanut jonkin verran edellä 

mainittua kritiikkiä, on SPOC-yksikön robotiikka otettu vastaan kaiken kaikkiaan varsin po-

sitiivisesti. 

Kyselylomakkeeseen vastanneista SPOC-yksikön työntekijöistä olivat kaikki olleet tietoisia 

robotiikan tavoitteista, kun robotiikka otettiin yksikössä käyttöön (kysymys 1). Kaikkien 

vastanneiden mukaan robotiikka on myös koettu hyödylliseksi ja sen koetaan sekä helpot-

taneen että edistäneen työtehtäviä robotiikan käyttöönoton jälkeen (kysymykset 2,3,4). 

Manuaalisen työn vähentäminen ja robotiikan kehittäminen työkaluksi helpottamaan ja no-

peuttamaan työprosesseja on ollut myös vastaajien kokemuksien mukainen (kysymykset 

5 ja 6). Vastanneet ovat kokeneet, että robotiikka on kehitetty palvelemaan heidän tarpei-

taan työntekijänä eikä korvaavana elementtinä.  

Lomakkeen viimeisessä kysymyksessä pyydettiin kertomaan omia kehitysehdotuksia ja 

mielipiteitä robotiikan kehittämiselle jatkossa. Kaikki vastaajat haluaisivat robotiikan osaksi 

mahdollisimman moneen palveluun ja työtehtävään. Vastaajat halusivat myös, että robo-

tiikkaa kehitetään jatkuvasti eteenpäin ja integroidaan robotiikkaa osaksi vaativimpia työ-

prosesseja. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

7.1 Jatkotutkimusaiheet 

Tutkimuksessa etsittiin SPOC-yksikön robotiikan hyötyjen ilmenemistä työympäristössä ja 

erityisesti sitä, miten SPOC-yksikön työntekijöiden työprosessit ovat muuttuneet robotiikan 

käyttöönoton jälkeen. Ohjelmistorobotiikan kehittämisen tarkoituksena ei ole missään vai-

heessa ollut korvata työntekijöitä, vaan robotiikan on haluttu toimia työkaluna ja osana 

työntekijöiden työprosesseja vähentäen rutiininomaisen manuaalisen työn määrää. Manu-

aalisen työn vähentyessä pystytään paremmin keskittämään resurssit tärkeisiin työtehtä-

viin. Rutiinityön vähentymisen myötä myös lisäpalveluiden kehittäminen ja tarjoaminen pe-

ruspalveluiden rinnalla on sujuvampaa. 

Kohdeyritykselle suosittelen, että tämän tutkimuksen jatkoksi tutkitaan ohjelmistorobotii-

kan hyödyntämistä SLA-aikojen valvontaan sekä palveluiden raportointiin ja analytiikkaan. 

Automatisoitavista prosesseista saadaan kerättyä suuri määrä dataa robottien lokitietojen 

avulla. Tätä voisi hyödyntää palveluiden kuukausittaisiin raportteihin. SLA-aikojen valvon-

taan robotilla olisi useita toimintamahdollisuuksia. Edellä mainituista ilmiöistä ei ole juuri-

kaan tehty tutkimuksia eikä siitä, miten näitä voitaisiin hyödyntää liiketoiminnassa. 

7.2 Yhteenveto 

Opinnäytetyössä perehdyttiin SPOC-yksikössä käytössä olevan robotiikan hyödyllisyyteen 

työympäristössä. Opinnäytetyössä tutkitaan, miten hyödyllisyys ilmenee työtehtävissä ja 

työntekijöiden työprosesseissa sekä miten työntekijät ovat suhtautuneet hyödynnettävään 

robotiikkaan. Robotiikan tavoitteena on ollut rutiininomaisen manuaalisen työn vähentämi-

nen työprosesseissa. Robotiikan tavoitteena on myös nopeuttaa rutiinitehtävien käsittely-

aikoja. Näitä hyötyjä on SPOC-yksikössä haettu ohjelmistorobotiikan avulla automatisoi-

malla tiettyjä osuuksia työprosesseista. Ohjelmistorobotiikkaa hyödyntämällä voidaan au-

tomatisoida työntekijän tietokoneella tekemiä rutiiniprosesseja ja tehtäviä. SPOC-yksi-

kössä käytössä oleva robotiikka toimii niin sanottuna digitaalisena työntekijänä, joka suo-

rittaa ennalta määriteltyjä tehtäviä tietokoneen sovelluspohjaisessa käyttöliittymässä ihmi-

sen tapaan.  

Tutkimuksessa selvitettiin työntekijöiden suhtautumista käytettävän robotiikan hyötyihin 

työympäristössä. Näin pyrittiin saamaan tietoa siitä, onko robotiikan hyödyt näkyneet 

myös käytännössä ja ovatko työntekijät tyytyväisiä robotiikan antamaan apuun työtehtä-

vien suorittamisessa. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin käyttäjien vaatimuksia ja kehityseh-

dotuksia robotiikan suhteen. Tutkimuksessa ilmeni, että käytössä oleva robotiikka koetaan 
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tärkeäksi työkaluksi työntekijöiden keskuudessa ja se vastaa robotiikalle asetettuja vaati-

muksia haettujen hyötyjen saavuttamiseksi.  

Tutkimustulosten perusteella robotiikka on saavuttanut haetut hyödyt manuaalisen työn 

vähentämiseksi. Tämän lisäksi SPOC-yksikön henkilöstö haluaa robotiikan osaksi työpro-

sessejaan, ja he toivoivat robotiikan kehittämistä laajamittaisesti mahdollisimman moneen 

palveluun ja työprosessiin. Kukaan yksikön työntekijöistä ei pitänyt robotiikkaa uhkaku-

vana tai työntekijät korvaavana teknologiana. Sen sijaan henkilöstö koki robotiikan työka-

luna työtehtävien suorittamiseen. Toisin sanoen SPOC-yksikössä robotiikka ei ole työnte-

kijöitä korvaava elementti.  

Yhteenvetona voidaan todeta, että SPOC-yksikössä on onnistuttu yhdistämään robotiikka 

tiiviiksi osaksi eri työprosesseja. Robotiikan avulla manuaalinen ja rutiininomainen työ on 

vähentynyt, mikä puolestaan on vapauttanut työntekijöille aikaa vaativampiin uusiin tehtä-

viin ja asiakkaisiin. Ohjelmistorobotiikka on siten parantanut SPOC-yksikön kustannuste-

hokkuutta ja antanut yksikölle mahdollisuuden tarjota tehokkaasti lisäpalveluita peruspal-

veluiden rinnalla. Rutiinimaisten manuaalitöiden vähentyminen on myös parantanut työn-

tekijöiden työtyytyväisyyttä. Ohjelmistorobotiikan kehittäminen on siten kokonaisuudes-

saan toimiva ja hyvä ratkaisu kaikille osapuolille. 
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LIITTEET 

LIITE 1. Kyselylomake 

1. Oletko ollut tietoinen robotiikan tavoitteista, kun se on otettu työtehtävissäsi käyttöön? 

a) Kyllä 

b) En 

Omaa pohdintaa: _________________________________________________________________________ 

 

2. Oletko kokenut robotiikan hyödylliseksi omissa työtehtävissäsi? 

 

a) Kyllä 

b) En 

c) En ole vielä varma 

Omaa pohdintaa: _________________________________________________________________________ 

3. Onko robotiikka helpottanut työtehtäviäsi? 

a) Kyllä 

b) Ei 

c) En ole vielä varma 

Omaa pohdintaa: _________________________________________________________________________ 

4. Miten robotiikka on edistänyt työtehtäviäsi? 

a) Robotiikka on edistänyt työtehtäviäni 

b) Robotiikka ei ole edistänyt työtehtäviäni 

Miten: __________________________________________________________________________________ 

 

5. Millaisena näet robotiikan työtehtävissäsi? 

a) Työkaluna 

b) ”Uhkakuvana” / Riskinä 

c) En ole vielä varma 

Miksi: __________________________________________________________________________________ 

 

 

6. Onko tämän hetkisessä robotiikan soveltamisessa otettu huomioon sinun työtehtäväsi ja 

tarpeesi? 

a) Kyllä 

b) ei 

c) En ole vielä varma 

Omaa pohdintaa: _________________________________________________________________________ 

7. Miten haluaisit kehittää robotiikkaa, jotta se vastaisi tarpeitasi parhaiten työtehtävissäsi? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 


