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Ohjelmistorobotiikan merkitys taloushallinnolle on kasvussa, samoin tarve ohjel-

mistorobotiikan suorituskykymittareille. Tutkimusongelmana oli löytää sopivim-

mat mittarit kohdeyrityksen ohjelmistorobotiikan suorituskykymittariston kehittä-

miseksi kohdeyrityksen toiveen mukaisesti. Lisäksi ohjelmistorobotiikan tuotta-

vuutta havainnollistettiin kustannustehokkuuskertoimilla ja kannattavuutta kustan-

nus-hyötyanalyysillä.  

Teoreettisessa viitekehyksessä käsitellään taloushallintoa ja ohjelmistorobotiikkaa. 

Taloushallinto on järjestelmä, jolla organisaatio seuraa taloudellisia tapahtumia si-

ten, että se voi raportoida toiminnastaan sidosryhmilleen. Ohjelmistorobotiikka on 

ohjelmisto, jota käytetään automatisoimaan rutiiniprosesseja tietotyössä. Aineis-

tona kvantitatiivisessa tutkimuksessa oli kellotuksien Excel-tiedostot, yrityksen si-

säiset tietokannat ja henkilöstön kanssa käydyt keskustelut.   

Oletusten vastaisesti robotit suoriutuivat tarkastelluissa tehtävissä ihmisiä hitaam-

min yhtä tehtävää lukuun ottamatta. Ohjelmistorobotiikan käyttöaste osoittautui 

myös arvioita alhaisemmaksi. Haasteista huolimatta kustannussäästöt muodostuvat 

merkittäviksi: 16 000€:n tai 11 000€:n vuosikustannuksilla, riippuen tutkimuksen 

skenaariosta, saadaan yhteensä 30 000€:n hyödyt per vuosi tarkastelluissa tehtä-

vissä. Ohjelmistorobotiikan hoitamista tehtävistä yksi osoittautui tilapäisesti kan-

nattamattomaksi. Tutkimuksen tulosten avulla havaittiin myös, että tehtävien suo-

rittaminen manuaalisesti oli 7,3–29,8 kertaa kalliimpaa kuin ohjelmistorobotiikalla, 

riippuen tehtävästä ja skenaariosta.  
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The importance of Robotic Process Automation (RPA) for financial administra-

tion is growing as is the need for key performance indicators monitoring it. The 

research problem was to find the most suitable indicators to develop the case com-

pany´s key performance indicators as requested by the case company. In addition, 

the productivity of RPA was illustrated with cost-efficiency factors and profitabil-

ity with cost-benefit analysis.  

The theoretical frame of reference was centered around financial administration 

and RPA. Financial administration is a system whereby an organization follows 

its financial transactions so that it can report about its activities to its affiliates. 

RPA is software which is used to automate routine processes in information work. 

The data used in this quantitative study was gathered from Excel files, internal da-

tabases and from discussions with the company staff.  

Contrary to assumptions, RPA performed more slowly compared to people in all 

tasks but one. The utilization rate of RPA also proved to be lower than estimated. 

Despite the challenges, cost savings are significant: with an annual cost of 16 000€ 

or 11 000€, depending on the scenario, the total benefits are 30 000€ per year in the 

tasks involved. One of the tasks was temporarily unprofitable when using RPA. 

Based on the results, executing tasks manually was found to be 7,3 to 29,8 times 

more expensive than with RPA, depending on the task and scenario.  
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1 JOHDANTO 

Tulevina vuosina Suomen talousala on nykyistä pienempi automaation ja eläköity-

misten takia. Suomen kilpailukyvyn säilyttäminen vaatii tehokkuuden jatkuvaa pa-

rantamista. Pitkällä aikavälillä vain tuotannon tehokkuuden eli tuottavuuden kasvu 

voi kasvattaa elintasoa ja se on pakollista myös pelkästään elintason ylläpitoon. 

Suomessa tuottavuus onkin viimeisen sadan vuoden aikana kasvanut 14-kertaiseksi 

eli yhden työtunnin ansioilla saadaan aikaan 14 kertaa enemmän tavaroita ja palve-

luita kuin sata vuotta sitten. Tuottavuuden kasvua on mahdollista jatkaa automaa-

tion avulla. Taloushallinnossa automaatiolla on erityisen paljon potentiaalia, sillä 

monet prosessit vaativat paljon manuaalista työtä. Automaatio tuleekin muutta-

maan taloushallinnon toimialaa merkittävästi automatisoimalla ja poistamalla van-

hoja työnkuvia ja luomalla uusia. Merkittävin taloushallinnon automaation osa-alue 

on ohjelmistorobotiikka, jolla tarkoitetaan ihmisen toimintaa imitoivaa ohjelmistoa. 

Ohjelmistorobotiikan povataankin mullistavan käytännössä jokaisen toimialan, jota 

tietotekniikka koskettaa.   

Katalyyttinä tämän opinnäytetyön syntymiselle oli tilitoimistoalalla toimivan yri-

tyksen tarve saada tarkempaa informaatiota ohjelmistorobotiikan taloudellisista 

vaikutuksista ja sopivista mittareista niiden seurantaan. Minua ohjelmistorobotiikan 

merkitys taloushallinnolle oli kiehtonut 2017 vuoden kesästä alkaen, jolloin olin 

Palkeilla töissä, jossa ymmärsin ohjelmistorobotiikan kasvavan merkityksen talous-

hallinnon automaation osa-alueena. Mielenkiintoa työtä kohtaan lisäsi myös sisäi-

sen laskennan tarpeellisuus.  

Työn tavoitteena on selvittää ohjelmistorobotiikan tuottavuus ja kannattavuus yri-

tyksen taloushallinnon prosesseissa, joiden avulla pyritään vastaamaan tutkimuson-

gelmaan, jonka yritys esitti vapaasti lainaten seuraavasti: Mitkä voisivat olla par-

haat ohjelmistorobotiikan suorituskykymittarit? Työssä esitellään mittareiden kaa-

vat, esimerkit mittarien soveltamisesta ja lyhyt sanallinen ohjeistus. Apuna tässä 

käytetään aiemmassa tieteellisessä tutkimuksessa vakiintuneita mittareita. Ohjel-

mistorobotiikan vaikutuksia on tutkinut kattavasti esim. Lacity, Willcocks ja Craig. 

Jokainen organisaatio on kuitenkin uniikki erityispiirteineen, joten tutkimusten 
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tuloksia voidaan pitää ohjearvoina tai erittäin onnistuneen RPA-projektin kritee-

reinä. Soveltamismahdollisuudet ja tulokset ovat aina organisaatiokohtaisia.  

Työn rakenne on seuraavanlainen: toisessa luvussa tarkastellaan taloushallintoa au-

tomaation näkökulmasta. Ensiksi annetaan yleistuntuma taloushallintoon, jonka jäl-

keen kuvaillaan pääpiirteittäin, kuinka se on kehittynyt nykypisteeseensä. Talous-

hallinnon nykytilaa ja automaation osuutta siinä tutkitaan myynti- ja ostolaskupro-

sessien ja niihin liittyvään maksuliikenne –toiminnon osalta. Lopuksi pohditaan ta-

loushallinnon tulevaisuutta.  

Kolmannessa luvussa keskitytään taloushallinnon automaation osa-alueista ohjel-

mistorobotiikkaan. Aluksi kerrotaan teknologiasta yleisesti ja mihin se soveltuu 

sekä mitä hyötyjä siltä voi odottaa. Pohjatietojen jälkeen paneudutaan niihin teki-

jöihin, jotka vaikuttavat onnistuneeseen tuotteen valintaan ja käyttöönottoon. Lo-

puksi pohditaan vuorostaan ohjelmistorobotiikan tulevaisuutta sekä käydään läpi 

käyttökokemuksia sen tehokkuudesta. 

Neljännessä luvussa kuvaillaan empiiristä osuutta eli kellotuksien etenemistä, suun-

nittelua sekä niiden tuottamaa raakadataa. Luvussa perustellaan myös käytetyt las-

kentatekniikat, tiedonkeruumenetelmät sekä valitut oletukset.  

Viidennessä luvussa analysoidaan tarkemmin saatuja tuloksia ja esitetään niiden 

pohjalta suorituskykymittarit. Tuottavuutta havainnollistetaan kustannustehok-

kuuskertoimilla ja kannattavuutta kustannus-hyötyanalyysillä. Kuudennessa lu-

vussa arvioidaan tutkimuksen onnistumista, merkitystä, luotettavuutta ja soveltu-

vuutta sekä esitetään ehdotus jatkotoimenpiteestä.  
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2 TALOUSHALLINNON REVOLUUTIO 

2.1 Taloushallinto 

Taloushallinto on keskeinen osa jokaisen yrityksen ja organisaation toimintaa. 

Lahti & Salminen määrittelevät taloushallinnon järjestelmäksi, jolla organisaatio 

seuraa taloudellisia tapahtumia siten, että se voi raportoida toiminnastaan sidosryh-

milleen. Näiden sidosryhmien perusteella taloushallinto voidaankin jakaa yksinker-

taistamiseksi kahteen tarkoitukseltaan erilaiseen ryhmään: ulkoiseen eli yleiseen 

laskentatoimeen ja sisäiseen eli johdon laskentatoimeen. Ulkoinen laskentatoimi 

antaa kuvan yrityksen, konsernin tai muun organisaation tuloksesta ja taloudelli-

sesta asemasta. Sisäinen laskentatoimi puolestaan keskittyy täyttämään organisaa-

tion johdon taloudellisen informaation tarpeita. Modernissa taloushallinnossa ja 

laskentatoimessa ulkoinen ja sisäinen laskentatoimi punoutuvat kuitenkin tiiviisti 

toisiinsa. (Ikäheimo & Malmi & Walden 2016, 13; Lahti & Salminen 2014, 16) 

Taloushallinnon kokonaisuutta on helpompaa hahmottaa jakamalla se pienempiin 

palasiin. Vakiintunut tapa mm. alan ohjelmistotaloilla, konsulteilla, yrityksissä ja 

kirjallisuudessa on jakaa taloushallinto seuraaviin osakokonaisuuksiin: Ostolasku-

prosessi, myyntilaskuprosessi, matka- ja kululaskuprosessi, maksuliikenne ja kas-

sanhallinta, käyttöomaisuuskirjanpito, palkkakirjanpitoprosessi, pääkirjanpitopro-

sessi, raportointiprosessi, arkistointi ja kontrollit. Vaihtoehtoinen tapa ajatella on, 

että pääkirjanpito pitää sisällään erilaisia esiprosesseja (kuten ostoreskontra, palk-

kakirjanpito jne.) ja pääkirjanpidosta johdetaan raportointi ja arkistointi. (Lahti & 

Salminen 2008, 16–17; Lahti & Salminen 2014, 17–18)   

Kirjanpito on yrityksen talousprosessin rahamääräinen kuvaus ja taloushallinnon 

kokonaisjärjestelmän ydintoiminto. Siinä kerätään yhteen kaikki raakatieto mm. 

myyntilaskuista, ostolaskuista, palkoista ja maksuista (katso kuvio 1). (Ihantola & 

Leppänen 2018, 10; Mäkinen & Vuorio 2002, 86). Kirjanpito on taloushallinnon 

osatoimintojen solmukohta yhdistäen osaprosessit tai olemalla raportointiprosessin 

olennainen alkulähde. Tätä tietovarastoa käytetään informaation poimimiseen ja ja-

lostamiseen eri sidosryhmille. Edellisten prosessien lisäksi taloushallintoon ja 
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erityisesti pääkirjanpitoon tulee usein muitakin rajapintoja muista prosesseista, ku-

ten esimerkiksi palkka- tai materiaalihallinnosta.  

 

 

 

Kuvio 1. Taloushallinnon kokonaisuus (Lahti & Salminen 2014, 17–18). 

Strategisella tasolla tarkasteltuna taloushallinto voidaan nähdä joko liiketoiminta-

prosessina tai yhtenä yrityksen tukitoimintona. Taloushallintoa kutsutaan yrityk-

sessä laskentaosastoksi tai talousyksiköksi. Taloushallinnosta vastaa yleensä ta-

lousjohtaja tai talouspäällikkö, joka on yrityksissä tavallisesti toimitusjohtajan 

suora alainen vastaten sekä sisäisestä että ulkoisesta laskentatoimesta. Tämän li-

säksi taloushallinnon vastuulla on tyypillisesti yritysrahoitus sekä toisinaan henki-

löstöhallinto ja tietohallinto. Taloushallintoa voidaan pitää toimitusjohtajan oikeana 

kätenä, joka avustaa häntä tekemään taloudellisesti järkeviä ratkaisuja. Taloushal-

linto myös vastaa tai on tiiviisti mukana pidemmän aikavälin toiminnan strategi-

sessa suunnittelussa. (Ikäheimo ym. 2016, 19–20; Lahti & Salminen 2014, 16).  
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2.2 Taloushallinnon toimialan muutos 

Vanhimmat kirjanpitoon viittaavat arkeologiset löydöt ovat Matessichin mukaan 

Mesopotamiasta ajalta ennen kirjoitustaitoa, noin 6000 vuoden takaa. Pienillä sa-

vesta muovailluilla kuvioilla havainnollistettiin eri omaisuuslajeja, lampaita, kan-

gasta, öljyruukkuja jne. (Kettunen 2008, 19–20). 1950-luvulle asti kirjanpidon tuot-

tavuuden kasvu oli vaatimatonta. 1950-luvulta lähtien tuottavuuden paranemisen 

mahdollistavan teknologian kehitys alkoi nopeutua, mutta vasta 1990-luvulta läh-

tien voidaan puhua taloushallinnon revoluutiosta. Paperiton kirjanpito -termiä käy-

tettiin yleisesti 1990-luvun lopussa ja 2000-luvun alkupuolella sähköisyyden alka-

essa yleistyä. Paperiton kirjanpito käytännössä tarkoittaa sähköisiä kirjanpidon la-

kisääteisiä tositteita. Paperittoman kirjanpidon syntymistä pohjusti edellisten vuo-

sikymmenten innovaatiot kuten organisaatioiden välisen tiedonsiirron eli OVT:n ja 

standardoidun viitesiirtojärjestelmän kehittyminen. Aikaisempien innovaatioiden 

yhdistyminen internetin ja tietokoneiden yleistyneeseen käyttöön, yhtenäisiin pank-

kistandardeihin sekä tiliotteiden sähköiseen käsittelyyn eli TITO-standardiin loivat 

yhdessä pohjan paperittomalle kirjanpidolle. Kuitenkin vasta vuonna 1997, kirjan-

pitolain uudistus mahdollisti paperittoman kirjanpidon kokonaan sähköisessä muo-

dossa. Taloushallinnon menetelmien kehittymisen huippukohdat ajoittuivatkin 

2000-luvulle asti kirjanpitolain kokonaisvaltaisiin muutoksiin vuosina 1945, 1973 

ja 1997. 1990-luvulla tietokoneistuminen ja ohjelmistokehitys kiihtyivät ja 1990-

luvulla katsotaan alkaneen myös toiminnanohjausjärjestelmien (ERP) aikakausi. 

(Lahti & Salminen 2014, 15–32; Mäkinen & Vuorio 2002, 62–80). 

Pilvipalvelut saapuivat 1990-luvun lopussa ASP:n eli sovellusvuokrauksen (Appli-

cation Service Provider) muodossa, joka tunnetaan nykyään SaaS:ina (Software as 

a Service). 1990-luvun lopusta lähtien on yleistynyt voimakkaasti myös sähköiset 

palvelut ja verkkokauppa. Sähköisen asioinnin palveluita Suomessa ovat esimer-

kiksi julkishallinnon tietopalvelut, kuten verottajan, Kelan ja työministeriön sivut 

sekä pankki- ja vakuutuspalvelut. Vuonna 1999 Suomessa otettiin käyttöön verk-

kolaskutus. Edistyksellisestä maksuliikenneinfrastruktuurista huolimatta, tänäkin 

päivänä osa laskuista otetaan vastaan paperimuodossa. (Koivumäki & Lindfors 

2012, 20; Lahti & Salminen 2014, 15–32, 45; Mäkinen & Vuorio 2002, 62–80). 
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Sähköinen taloushallinto alkoi yleistyä 2000-luvun alussa. Taloushallinnon säh-

köistämisellä tarkoitetaan yrityksen taloushallinnon tehostamista tietotekniikkaa, 

sovelluksia, internetiä, integrointia, itsepalvelua sekä erilaisia sähköisiä palveluja 

hyödyntämällä. (Lahti & Salminen 2014, 26). Tekniikka ja ohjelmistot kehittyivät 

ja monipuolistuivat eksponentiaalisella tavalla 2000-luvulla. Yritysten tunnistautu-

misessa viranomaisten sähköisiin palveluihin alettiin käyttämään Katso-tunnistetta 

ja palkan laskemiseen sekä palkanmaksuun liittyviin ilmoituksiin kehittyi maksuton 

palkka.fi-palvelu (Varanka & Mäkikangas & Hyypiä & Jalonen & Samppala 2017, 

14–15).  

 

 

 

Kuvio 2. Taloushallinnon kehitys (Kaarlejärvi & Salminen 2018). 

Kaarlejärvi & Salminen esittävät (kuvio 2), että sähköisestä taloushallinnosta seu-

raava askel olisi digitaalinen taloushallinto, jonka Lahti ja Salminen määrittelivät 

vuonna 2008 kirjassaan ”Kohti digitaalista taloushallintoa” seuraavasti: ”Digitaali-

sella taloushallinnolla tarkoitetaan taloushallinnon kaikkien tietovirtojen ja käsit-

telyvaiheiden automatisointia ja käsittelyä digitaalisessa muodossa”. Digitaali-

sessa taloushallinnossa tunnusomaista on siis, että kaikki taloushallinto- ja 
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kirjanpitomateriaali käsitellään sähköisessä muodossa, ja tositteet ovat konekieli-

siä. Toiseksi, taloushallinnon transaktioiden prosessointi ja raportointi on automa-

tisoitu. Kolmanneksi, tiedon siirto, käsittely ja tallennus suoritetaan vain sähköisesti 

ja eri järjestelmät yli sidosryhmärajojen on integroitu prosesseihin. Tämä eroaa säh-

köisestä taloushallinnosta, jossa voi olla vielä paperisia tositteita, jotka skannataan 

sähköiseen muotoon. (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 14–15.)  

2010-luvulla digitaalisen taloushallinnon yleistyessä, organisaatioissa on keskitytty 

suurelta osin organisaatioiden ja järjestelmien välisen tietovirtojen digitalisointiin. 

Tällä hetkellä merkittävä osa tietovirroista kulkee jo digitaalisessa muodossa ja suu-

rin hyöty syntyy, kun tätä digitaalista dataa aletaan käyttämään talousprosessien ja 

raportoinnin automatisoimiseksi. Tällöin järjestelmä voi tehdä itsenäisesti ne toi-

menpiteet, joihin tarvittiin aiemmin henkilöresursseja mm. transaktiodataan perus-

tuvien säännöstöjen ja validiointien perusteella. Tämä mahdollistaa taloushallinnon 

tehokkuuden huomattavan kasvun. Henkilöresurssien tehtäväksi jääkin näiden 

säännöstöjen luominen ja poikkeustapausten käsittely, mutta ei enää perustransak-

tioiden käsittely. Sisäistä ja ulkoista raportointia on mahdollista automatisoida 

strukturoidun datan perusteella, joista esimerkkejä ovat verkkolaskut ja XBRL-ti-

linpäätöstiedot. Strukturoidun datan käsittelyyn on kehitetty ohjelmistorobotiikkaa 

ja strukturoimattoman datan käsittelyyn kehittyy kovaa vauhtia tekoäly, joka pystyy 

ihmisen matkimisen lisäksi oppimaan itsenäisesti uutta. Näiden automaatiotekno-

logioiden avulla henkilötyövoiman tarve prosessisääntöjen ylläpidossa ja luomi-

sessa vähenee entisestään. (Lahti & Salminen 2014, 27–28.)   

Kirjanpitolain löystyminen on mahdollistanut taloushallinnon digitaalisuuden ja 

paperittomuuden. Digitaalisen taloushallinnon aikakautena ovat yleistyneet pilvi-

palvelut, mobiilikäyttö, ekosysteemiajattelu sekä alustatalous (Kaarlejärvi & Sal-

minen 2018, 40). Digitaalisen taloushallinnon olemus – talousprosessien kehittämi-

nen ja uudelleensuunnittelu – huokuu myös innovaatioista kuten TALTIO-projek-

tista, raportointikoodistosta, yhtenäisestä euromaksualueesta ja reaaliaikaisesta tu-

lorekisteristä.  
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Täydelliseen digitaalisuuteen ei kuitenkaan päästä ilman yhteistyötä. Esimerkiksi 

olennainen osa digitaalista taloushallintoa, verkkolaskutus, vaatii laskuttajan päässä 

aloitteellisuutta. Verkkolaskutuksessa laskun tiedot siirtyvät sähköisessä muodossa 

laskuttajan järjestelmästä vastaanottajan järjestelmään (Varanka ym. 2017, 54). 

Verkkolaskut eivät kuitenkaan ole levinneet toivotusti. Kehitystä on pitkään jarrut-

tanut pula sopivista taloushallintojärjestelmistä, ihmisten ja organisaatioiden omak-

sumiskyvyt sekä yritysten vastahakoisuus perustuen siihen, että lähetyspäässä saa-

vutettavat hyödyt jäävät marginaalisiksi ja lähetyksen käynnistäminen vaatisi IT-

projektin. (Lahti & Salminen 2014, 30).  

Suomessa taloushallintoalan digitaalisuuden kehitystä puolestaan on edistänyt mm. 

Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry (TIEKE), joka kehittää tieto- ja viestintä-

tekniikan osaamista ja edistää sähköisiä toimintaprosesseja. Taloushallintoa edistä-

neistä hankkeista voidaan mainita esim. verkkolaskufoorumi ja verkkolaskuosoit-

teisto. Toinen merkittävä edistäjä on ollut Finanssialan Keskusliitto (FK), joka on 

pankkien, vakuutusyhtiöiden sekä muiden finanssialan työnantajien etujärjestö. Fi-

nanssiala on poliittisen aktiivisuuden lisäksi osallistunut Finvoice-verkkolaskutuk-

sen, kuluttajan e-laskun ja Tupas-tunnistautumisen kehittämiseen. Kolmas merkit-

tävä toimija on Suomen taloushallintoliitto ry (TAL), joka on taloushallinnon pal-

veluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja konsulttiyritysten toimialaliitto. 

TAL on poliittisen aktiivisuuden, kouluttamisen, tutkimisen, ja uutisoinnin lisäksi 

ollut mukana kehittämässä raportointikoodistoa ja FIP-palkkakoodistoa. (Varanka 

ym. 2017, 19–20). Näiden kolmen lisäksi TALTIO-hankkeeseen osallistui yli 30 

organisaatiota, jolla saavutettiin kirjanpidon lähdeaineistojen strukturoitu tieto-

muoto (taltio.net). Kuvio 3 havainnollistaa taloushallinnon automaation tilaa ja 

mahdollisuuksia laskujen käsittelyn osalta.  
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Kuvio 3. Esimerkki taloushallinnon automaation potentiaalista (taltio.net/hanke 

2017). 

Digitaalisesta taloushallinnosta kehittyneempi muoto on älykäs taloushallinto. 

Älykkäässä taloushallinnossa järjestelmät luovat itselleen käsittelysääntöjä, käsit-

televät sekä normaaleja että poikkeamatilanteita, tunnistavat ja selvittävät poik-

keustilanteita, täsmäyttävät lopputulokset, analysoivat tuloksia ja tekevät sen pe-

rusteella tulevaisuuden ennustuksia. Älykkäässä taloushallinnossa prosessit on 

suunniteltu tarkoituksenmukaisiksi ja yhdenmukaisiksi. Järjestelmät ovat korvan-

neet ihmisen rutiininomaisissa tehtävissä ja tukevat ihmisen työtä luovaa ongelman-

ratkaisua ja päättelyä vaativissa tehtävissä. Älykkään taloushallinnon mahdollistaa 

taloushallinnon järjestelmien kehittyminen: teknologiset alustat, joilla taloushallin-

non prosesseja tuotetaan ja kehittyneet rajapinnat, jotka helpottavat tiedonsiirtoa 

sekä uudet teknologiat kuten ohjelmistorobotiikka ja tekoäly, joilla voidaan lisätä 

automaatiota ja tukea taloushallinnon älykkyyttä vaativia tehtäviä. Älykäs talous-

hallinto mahdollistaa paremman tuen liiketoiminnalle ja johtamiselle. Se myös tu-

kee yritysten strategista ketteryyttä ja automatisoinnin lisäksi optimoi ihmisen suo-

rittaman työn. (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 17, 19, 23.) 
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Uusien automaatioteknologioiden suosio on käytännössä ollut niin suurta, että or-

ganisaatioiden taloushallinnon kehitysaskeleet eivät ole orjallisesti noudattaneet 

Kaarlejärven ja Salmisen kuviota, vaan esimerkiksi ohjelmistorobotiikkaa on alettu 

soveltamaan jo sähköisen taloushallinnon aikana, jolloin siitä saatavia hyötyjä ei 

täten olla myöskään saatu maksimoitua. Investoinnit ohjelmistorobotiikkaan ovat 

kuitenkin olleet erittäin kannattavia, kuten työn alaluku 3.6 osoittaa.   

2.3 Taloushallinnon automaatio  

Fredman tunnistaa viisi taloushallinnon automaation osa-aluetta:  

1. Perinteinen tiliöintiautomatiikka ohjelmistojen sisällä 

2. Järjestelmäintegraatiot 

3. Ohjelmistorobotiikka 

4. Koneoppiminen 

5. Tekoäly laajemmin 

(Finago 2018) 

Taloushallinnon kaikkia osakokonaisuuksia on mahdollista automatisoida ja täten 

saavuttaa moninaisia hyötyjä. Kuitenkin suurimmat hyödyt ovat saavutettavissa vo-

lyymiltaan suurimmissa taloushallinnon prosesseissa eli osto- ja myyntilaskupro-

sesseissa ja näihin tiiviisti punoutuvassa maksuliikennetoiminnossa. Tämän alalu-

vun fokus onkin näissä taloushallinnon osakokonaisuuksissa ja tarkoituksena on 

luoda tiivis yleiskuva taloushallinnon automaation nykytilasta ja mahdollisuuksista.   

Ostolaskujen käsittely on useimmiten talousosaston eniten resursseja kuluttava pro-

sessi. Taloushallinnon näkökulmasta ostolaskuprosessi käynnistyy siitä, kun osto-

lasku saapuu ja päättyy siihen, kun lasku on maksettu, kirjattu kirjanpitoon ja arkis-

toitu. Ostolaskun saavuttua käsittelyjärjestelmään siihen on tallentunut automaatti-

sesti laskun perustiedot joko verkkolaskulta tai skannauksen kautta. Verkkolaskut 

ovat tehokkaan taloushallinnon edellytys, ja niitä käyttävätkin lähes kaikki 
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kotimaiset toimittajat. Jäljelle jääviin on mahdollista käyttää älyskannausta eli op-

tista OCR-tiedon poimintaohjelmaa (Optical Character Recognition), joka tunnistaa 

ja poimii paperilaskulta tai kuitilta automaattisesti kirjanpidossa ja ostolaskujen kä-

sittelyssä tarvittavat tiedot. Älyskannaus auttaa automatisoimaan merkittävän osan 

perinteisesti manuaalisesti suoritetusta taloushallinnon työstä. OCR-skannaus on 

mahdollista hankkia elektronisille laskun kuville myös pilvipalveluna. (Kaarlejärvi 

& Salminen 2018, 57, 96–97, 104). Tästäkin teknologiasta on kehitteillä vielä ke-

hittyneempiä muotoja kuten ICR ja IWR (Murdoch 2018, 32–33). Näiden teknolo-

gioiden hyödyntämisen sijaan tulisi kuitenkin keskittyä siihen, että prosessit saa-

daan täysin digitaalisiksi, jolloin näitä ei enää tarvita.  

Ostoreskontrassa tarkistetaan laskun tiedot, suoritetaan tiliöinti sekä lähetetään 

lasku hyväksymiskiertoon.  Kyseiset työvaiheet pystytään joko täysin tai osittain 

automatisoimaan ostolaskujärjestelmän toiminnoilla, ohjelmistorobotiikalla ja ko-

neoppimisella. Tiliöinnin automaatiota voidaan lisätä esimerkiksi tilaus- ja sopi-

muslaskuilla. Tilauslaskuissa tiliöinti tallentuu automaattisesti ostotilauksen tieto-

jen perusteella ja laskun täsmätessä ostotilaukseen, hyväksymiskiertoa ei tarvita, 

koska hyväksyminen tehtiin jo hankintavaiheessa. Sopimuslaskuissa laskun tiedot 

periytyvät sopimusrekisteristä, johon on tallennettu käsittely- sekä tiliöintisäännöt 

sopimuksittain. Toimittajalta on pyydetty lisäämään laskun perustietoihin sopimus-

numero, jonka avulla laskulle tallentuu automaattisesti tiliöinti ja muut tiedot sopi-

muksen mukaisesti. Laskun täsmätessä sopimukseen, hyväksymiskiertoa ei tarvita, 

koska voimassa oleva sopimus on hyväksytty erikseen. Sopimus kannattaa luoda 

laskuille, jotka ovat toistuvia ja joko samansuuruisia tai jonkin verran vaihtelevia, 

jolloin sopimukselle voidaan määritellä sallittu vaihteluväli. Sopimuksiin perustu-

via laskuja ovat tyypillisesti erilaiset hallintoon ja kiinteistöihin liittyvät laskut, ku-

ten vuokra-, sähkö-, vesi-, leasing-, siivous-, vartiointi-, ja tietoliikennepalvelulas-

kut. Samalta toimittajalta saapuviin samansisältöisiin laskuihin voidaan käyttää 

myös toimittajakohtaista oletustiliöintiä. Sen avulla tiliöintejä ei tarvitse enää tal-

lentaa kullekin laskulle erikseen. (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 100–104).  

Tiliöintiä voidaan myös automatisoida sisällyttämällä verkkolaskun dataan tiliöin-

tikoodi. Tiliöintikoodi tulee ilmoittaa toimittajalle, joka lisää sen sovituin ehdoin 
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Finvoice- tai TEAPPSXML- verkkolaskuformaatin kenttään, jolloin laskun saapu-

essa organisaation laskujenkäsittelyjärjestelmä tunnistaa sen ja automaattitiliöinti 

laukeaa. (Penttinen 2010). Tiliöintisääntöjen luonti on mahdollista automatisoida 

koneoppimisella. Koneoppiminen vaatii suuren laskuarkiston, sillä sen päättely pe-

rustuu aiempien laskujen tiliöinteihin. Koneoppimisen tehokkuus on huomattavasti 

suurempi kuin perinteisemmän tiliöintiautomatiikan, mutta se toimii heikommin ti-

lanteissa, joissa käsitellään täysin uusia laskuja tai jos käsittelysäännöt ovat muut-

tuneet. (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 105) 

Automaattisen tietojen poimimisen, tiliöinnin ja hyväksynnän jälkeen laskuista 

muodostetaan maksuaineisto, joka siirretään pankkiin. Harventamalla maksuker-

toja 1–2 kertaan viikossa on mahdollista säästää työaikaa ja helpottaa kassanhallin-

taa. Maksupalautteen tai tiliotteen perusteella maksut voidaan kuitata automaatti-

sesti kirjanpitoon maksuja seuraavana arkipäivänä. Myös ostoreskontran täsmäytys 

ja jaksotus pääkirjanpitoon on mahdollista automatisoida järjestelmän tai ohjelmis-

torobotiikan avulla. (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 98, 109–111.) 

Suurin osa organisaation henkilöistä tarkastaa tai hyväksyy laskuja, joten laskujen 

käsittelyn tehokkuudella on vaikutusta koko organisaation tehokkuuteen. Ensinnä-

kin, laskujen käsittely tulisi keskittää, koska ostolaskujen tarkastajilla ei yleensä ole 

kirjanpito- ja vero-osaamista. Keskittäminen lisää myös automaatiomahdollisuuk-

sia ja varmistaa tasalaatuisuuden esimerkiksi tilikartan käytössä. Laskujen käsitte-

lijöille tulee lähettää automaattisia muistutuksia käsittelemättömistä laskuista. Tar-

kastajien ja hyväksyjien työtä voidaan edelleen helpottaa valitsemalla käyttäjäystä-

vällinen ohjelmisto, joka mahdollistaa mobiilikäytön ja helpon näkymän saman toi-

mittajan tai aiheen edellisiin laskuihin. Hyväksynnän tarvetta voidaan vähentää 

aiemmin mainittujen hyväksynnän automaation keinoin. Kierrättää tulisikin vain 

sellaiset laskut, jotka tarvitsevat hyväksynnän ennen maksuun laittoa. Hyväksynnän 

jakamista useille ihmisille tulisi välttää sekä laskun pallottelu hyväksyjältä toiselle 

tiedonannoksi tulisi lopettaa kokonaan, sillä tiedonantoon löytyy kustannustehok-

kaampiakin tapoja. (Kaarlejärvi & Salminen 2018.)  
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Myyntilaskutusprosessi käynnistyy laskun laatimisesta ja päättyy siihen, kun vas-

taanottajan maksusuoritus on kohdistettu myyntireskontraan ja kirjaukset näkyvät 

pääkirjanpidossa. Tehokkaassa myyntilaskutusprosessissa on kaksi tärkeää periaa-

tetta: 1) datan poiminen laskutusjärjestelmään toisista sovelluksista ja moduuleista 

kuten myyntitilausjärjestelmistä, projekti-, tai muista -ohjausjärjestelmistä tai sopi-

mustietokannoista. 2) Itsepalvelu, eli työntekijöiden, asiakkaiden ja kumppanien 

syöttämien laskutustietojen ja tapahtumien hyödyntäminen laskutus- tai esijärjes-

telmiin. Hyvä esimerkki tästä on verkkokauppa, jossa asiakas tallentaa kaikki tar-

vittavat tiedot itse. Laskutuksessakin on mahdollista hyödyntää tilaus- ja sopimus-

perusteisia laskuja, esimerkiksi sopimuslaskutuksessa tallennetaan sopimuksen pe-

rustietoihin asiakkaan tiedot, laskutusväli, sopimuksen kesto ja yksittäisen laskun 

summa. Tämän jälkeen järjestelmä muodostaa laskut automaattisesti sopimuksen 

tietojen perusteella. Laskutusajoihin ja lähetykseen saadaan automaatiota ja jousta-

vuutta antamalla se ohjelmistorobottien tehtäväksi. (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 

120–132.) 

Myyntireskontran hoito, eli rekisterin pitäminen myyntilaskuista ja niiden statuk-

sesta, on Suomessa parhaimmillaan täysin automaattista edistyksellisen pankkijär-

jestelmän ja viitenumerokäsittelyn avulla. Mikäli asiakas jättää laskunsa maksa-

matta, myyntireskontran vastuulla on perintätoimenpiteet. Ensimmäinen perintätoi-

menpide, maksukehotuksen lähettäminen, voidaan automatisoida järjestelmän toi-

minnoilla tai ohjelmistorobotiikalla. Myös myöhästyneistä maksuista johtuva vii-

västyskorkolaskutus on mahdollista automatisoida. Mikäli asiakas jättää maksu-

kehotuksesta huolimatta laskunsa maksamatta, helpointa on siirtää aineisto myyn-

tireskontrasta liittymän kautta oikeudelliseen perintään erikoistuneelle yritykselle 

jatkotoimenpiteitä varten. (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 120–132.)  

Maksuliikenne kattaa pankin tiliotetapahtumien, maksutapahtumien ja viitesuori-

tusten käsittelyn. Maksuliikenteeseen liittyvät olennaisesti myös eri maksuvälineet: 

luottokortti ja muut maksukorttitapahtumat, mobiili- ja internetmaksut sekä kassa- 

ja käteistapahtumien käsittely (Lahti & Salminen 2014, 17). Myyntireskontrassa 

kuitataan viitteiden avulla automaattisesti saadut suoritukset avoimiin laskuihin. 

Viitteettömien suorituksien selvittely on perinteisesti ollut aikaa vievää 
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manuaalityötä. Tilastollisten algoritmien pohjalta on kuitenkin mahdollista tehdä 

automaattiset kohdistukset myös viitteettömille ja täsmäämättömille maksuille 

maksun eri tunnisteiden avulla. Älykkäässä taloushallinnossa myyntisuoritukset 

kohdistuvat automaattisesti pankista kirjanpitoon asti. Elektronisen tiliotteen (tito) 

avulla voidaan automatisoida tiliotetapahtumien kirjaus ja täsmäytys pääkirjanpi-

toon. Periaate muistuttaa tiliöintikoodia: Elektronisella tiliotteella on erilaisille ta-

pahtumatyypeille varattu erilainen kooditus ja rahaliikennejärjestelmään on tallen-

nettu tiliöintimallit näille maksutapahtumille esimerkiksi palkkojen maksulle tai 

myyntireskontran suorituksille. Rahaliikennejärjestelmä siten tunnistaa automaatti-

sesti tiliotteen tapahtumatietojen perusteella vastaavan tiliöintimallin, jolloin ma-

nuaalinen tiliöinti jää vain tiliotetapahtumille, joita automaatio ei osaa tiliöidä. Ti-

liöinnin jälkeen tapahtumat päivittyvät maksuliikenteestä pääkirjanpitoon. (Kaarle-

järvi & Salminen 2018, 133–137).  

Reskontrien tehokkaan toiminnan mahdollistaa asiakas- ja toimittajarekisterit. 

Asiakasrekisteristä asiakastiedot päivittyvät automaattisesti laskutuksen sekä 

myyntireskontran käyttöön. Asiakkaan ajantasainen verkkolaskuosoite, eli ”sähköi-

nen postiosoite”, on mahdollista hakea verkkolaskuosoitteistosta reaaliaikaisesti 

aina laskun lähetyksen yhteydessä, joka eliminoisi tarpeen ylläpitää verkkolas-

kuosoitteita organisaation rekisterissä. (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 129–130). 

Toimittajarekisterissä y-tunnuksen perusteella voidaan automatisoida esimerkiksi 

toimittajan ennakkoperintä- ja Tilaajavastuurekisterin tai alv-rekisteröinnin tarkis-

tuksia. Asiakkaiden ja toimittajien perustaminen voidaan automatisoida käyttä-

mällä strukturoitua lomaketta. Toimittajan perustaminen voidaan automatisoida 

myös uuden toimittajan suoraan saapuneelta ostolaskulta, sillä lasku yleensä sisäl-

tää kaikki toimittajan perustamiseen tarvittavat tiedot. (Kaarlejärvi & Salminen 

2018, 89–90).  

Automaatio leviääkin digitalisaation kanssa kiihtyvällä tahdilla koska ne ovat käy-

tännössä ainoita keinoja selvitä kasvaneista kontrolli- ja vastuuvaatimuksista. Ilman 

sähköisiä järjestelmiä ja keskitettyjä tietokantoja suuryritysten olisi mahdotonta oh-

jata ympäri maapalloa sijaitsevia yksiköitä reaaliaikaisesti ja tehokkaasti saatika 
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tuottaa reaaliaikaista veroraportointia. Digitaalisuuden ansiosta läpinäkyvyys ja toi-

minnan kontrollointi paranee. (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 23).  

2.4 Dystopia ja utopia 

Seuraavaksi tarkastellaan tutkimuksia ja mielipiteitä automaation vaikutuksesta 

työllisyyteen kokonaisvaltaisesti ja taloushallinnon näkökulmasta.  

Dystopisesta tulevaisuudesta varoittaa Oxfordin tutkijat Frey & Osborne, joiden 

tutkimuksen mukaan 47%:lla USA:n työvoimasta on korkea riski tulla automatisoi-

duksi vuosikymmenessä tai kahdessa (Frey & Osborne 2013). ETLA:n tutkimus-

johtaja Rouvinen toteaa, että tulokset ovat verrattavissa myös Suomeen (Frilander 

2013). Matalin automatisoinnin riski oli töissä, joissa tarvitaan ihmisen heuristiikan 

tuntemusta. Erittäin matala todennäköisyys oli myös töissä, joissa tarvitaan luovaa 

ajattelua ja sosiaalista älykkyyttä. Havaintojen mukaan palkka- ja koulutustasolla 

oli negatiivinen korrelaatio työn automatisoitumisen todennäköisyydelle. Tutkimus 

sisälsi kokonaisuudessaan 702 ammattia, joista taloushallinnon ammatteja ja niiden 

riski tulla automatisoiduksi oli seuraava: taloustarkastaja 17%, analyytikko 23%, 

liiketoiminnan asiantuntija 23%, asiantuntija 33%, palveluneuvoja 58%, esimies 

69%, kirjanpitäjä ja tilintarkastaja 94%, perinnän työntekijät 95%. (Frey & Osborne 

2013). PwC:n vuoden 2016 tutkimuksen tulos on hyvin samansuuntainen: 45% sen 

hetkisistä manuaalitöistä on automatisoitavissa (PwC 2016).  

Lahti & Salminen arvioivat, että Suomesta katoaa automaation myötä jopa puolet 

taloushallinnon transaktioiden hoitoon liittyvistä työpaikoista digitaalisuuden ja au-

tomaation mahdollistaman tehostumisen myötä (Lahti & Salminen 2014, 30). Sal-

minen päivitti näkemystään yhdessä Kaarlejärven kanssa neljä vuotta myöhemmin 

siihen, että tekoälyratkaisujen avulla nykyisistä taloushallinnon tehtävistä on mah-

dollista automatisoida seuraavien muutaman vuosikymmenen aikana yli 95%. Riit-

tävä teknologia on jo olemassa. Taloushallinnon tehtävissä käsitellään pääosin di-

gitaalisia aineistoja ja dataa, jotka perustuvat pääosin loogisiin sääntöihin, jotka 

puolestaan ovat matemaattisesti mallinnettavissa. (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 

61). Myös Kybernetiikan perustaja Wiener uskoi, että robotit tulevat kutistamaan 
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rutiinityöntekijän taloudellisen arvon niin pieneksi, että sen palkkaaminen ei ole 

mistään hinnasta järkevää (Ford 2015, 32). 

Viestintäneuvos Kosonen ja Talenomin toimitusjohtaja Paaso huomauttavat, että 

teknologia on aina myös luonut uusia työpaikkoja, mutta uudet työpaikat eivät vält-

tämättä sovi työnsä menettäneille ihmisille. Kosonen tiivistää ajatuksen lauseeseen 

”Varastotyöntekijästä ei tule data-analyytikkoa”. Paaso antaa esimerkiksi kirjanpi-

täjien tehtävänkuvan muuttumisen: Rutiininomainen kirjanpitotyö automatisoituu 

kokonaan ja jatkossa aikaa käytetään enemmän asiakkaan talouden ennakoivaan 

tarkasteluun, suoraan palvelukontaktiin asiakkaan kanssa ja konsultoivampaan pal-

veluun. (Hurmerinta 2017). Tämä taloushallinnon tärkeyttä organisaation sisällä 

kasvattava trendi alkoi jo vuosikymmeniä sitten, kun taloushallinnon asiantuntijat 

ja johtajat alkoivat taloudellisten päätösten lisäksi yhä suuremmissa määrin osallis-

tumaan liiketoiminnan ja operatiivisen toiminnan ohjaukseen. Viime aikoina, tämä 

trendi on alkanut valumaan ”ylhäältä alas”, eli yhä useampi taloushallintoalan työn-

tekijän rooli muuttuu konsultoivampaan ja koko liiketoimintaa analysoivampaan 

suuntaan. (Bhimani & Willcocks 2014, 469–490).  Samanlainen työnkuvan muut-

tuminen tai jopa kokonaan alan vaihtaminen on Paason mukaan edessä kymmenillä 

tai jopa sadoilla tuhansilla ihmisillä useilla eri toimialoilla. Pahimmillaan tämä voi 

johtaa massatyöttömyyteen ja yhden kokonaisen sukupolven väliinputoamiseen. 

(Hurmerinta 2017). Se myös lisää eriarvoistumista, kun suorittava työ vähenee jat-

kuvasti ja kilpailu huipputekijöistä kovenee (Frilander 2013).  

Brynjolfsson puolestaan visioi maailman missä tietokoneet vahvistavat entisestään 

rikkaan eliitin vaikutusvaltaa ja työntävät enemmistön köyhyyteen. Maailman, 

missä teknologian nouseva aalto ei nosta kaikkia veneitä, vaan hukuttaa allensa 

kaikki muut paitsi isoimmat laivat. Brynjolfsson perustelee tätä mahdollisuutta esi-

merkiksi sillä, että teknologinen kehitys on huomattavasti nopeampaa nyt, kuin kos-

kaan ennen. Höyrykonetta pidetään merkittävimpänä teknologisena läpimurtona, 

joka myös käynnisti teollisen vallankumouksen. Sen teho kuitenkin tuplaantui vain 

joka 70. vuosi. Tietokoneiden prosessorien teho Mooren lain mukaan tuplaantui tä-

hän päivään asti 18 kuukauden välein, tehokkuuden kasvaessa kymmenkertaiseksi 

joka viides vuosi. Tietokoneet vaikuttavat talouteen myös laajemmin kuin 
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höyrykone. (Brynjolfsson & McAfee 2014, 47) Toisaalta Solowin tuottavuuspara-

doksi korostaa problematiikkaa tämän havainnoimiseen. Tuottavuusparadoksi on 

näennäisesti järjenvastainen havainto siitä, että investoinnit tietotekniikkaan voivat 

laskea työntekijöiden tuottavuutta. Kuitenkin viime aikoina useat tutkimukset ovat 

osoittaneet, että organisaatiot, jotka investoivat vahvasti tietotekniikkaan ovat sel-

västi kasvattaneet tuottavuuttaan. (Dreyfuss & Gadson & Riding & Wang 1999) 

Poliittisia ratkaisuja on myös alettu miettimään dystopian varalta. Esimerkiksi uni-

versaalia perustuloa ja taattua työpaikkaa on esitetty ratkaisuksi (Furman & Sea-

mans 2018). Milton Friedman esitti jo vuonna 1968 negatiivisen tuloveron käsit-

teen, jossa verojenmaksurajan alittavista ansiosta negatiivisen veroprosentin mu-

kainen osa saadaan takaisin valtiolta. Esimerkiksi jos verojenmaksuraja olisi 15 000 

euroa ja negatiivinen veroprosentti 50, henkilö, jonka ansiot ovat 10 000 euroa ei 

maksa veroja vaan saa alittavasta osuudesta, eli 5000 eurosta (15 000 – 10 000), 

50% takaisin eli henkilön lopulliset ansiot olisivat 12 500 euroa. Negatiivinen tulo-

vero yhdistää perustulon ja kannustimen työhön, sillä jokaisesta työllä tienatusta 

eurosta yksilö ansaitsee lisäksi negatiivisen tuloveroprosentin mukaisen lisän aina 

verojenmaksurajaan asti. (Brynjolfsson & McAfee 2014, 237–238). HS:n mukaan 

negatiivinen palkkavero esitetään 2019 eduskuntavaaleissa (Teittinen 2018). Ilman 

asianmukaista finanssipolitiikkaa, joka jakaa varallisuutta automaation voittajilta 

häviäjille, älykäs automaatio voi johtaa kollektiiviseen kurjuuteen. Ironisesti, sama 

tekoäly, joka auttaa meitä tuottamaan enemmän nyt, voi rajoittaa tuotantoa tulevai-

suudessa. (Benzell & Kotlikoff & LaGarda & Sachs 2018). 

Dystopiaa yleisempi näkemys on, että tulevaisuudessa ihmiset ja robotit toimivat 

yhteistyössä. Institute for the Future:n (IFTF) mukaan seuraava ihmisen ja koneen 

yhteistyön aikakausi on alkamassa. Olemme eläneet koneiden rinnalla vuosisatoja, 

mutta 2030 mennessä tämä yhteistyö on yhteenpunoutuneempi ja mukaansatem-

paavampi kuin koskaan aiemmin. Teknologia toimii ihmisten jatkeena muuttaen 

ihmiset digitaalisiksi kapellimestareiksi. IFTF:n mukaan näitä teknologioita ovat 

tekoäly, robotiikka, lisätty todellisuus, virtuaalitodellisuus ja pilvipalvelut. 

(Baunach 2018). Samalla kannalla ovat myös Lacity ja Willcocks, jotka ovat tutki-

muksissaan havainneet, että kun kustannukset laskevat, työpaikat ovat 
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luonnollisesti kallistuneet ihmisten ja robottien sekatiimeihin tavoitteiden saavutta-

miseksi kunkin keskittyessä siihen, missä ne ovat ideaalisessa käytössä (Lacity & 

Willcocks 2015). Ihmisen ja koneen yhteistyö voikin monessakin tapauksessa olla 

tehokkain toimintatapa. Tästä varhaisena esimerkkinä toimi shakki: IBM:n tietoko-

neen Deep Blue:n voitettua shakin hallitsevan maailmanmestarin Garry Kasparovin 

luultiin, että ihmisten kontribuutio pelille oli ohi. Nopeasti kuitenkin kehittyi free-

style-shakki, missä tiimit saivat käyttää ihmisten ja digitaalisten pelaajien kombi-

naatioita vapaasti. Ihmisten ja koneiden yhteistyö osoittautui ylivertaiseksi verrat-

tuna pelkkään tietokoneeseen. Esimerkiksi shakkiin erikoistunut supertietokone 

Hydra hävisi ihmiselle, joka käytti apunaan vaatimatonta kannettavaa tietokonetta. 

Ihmisen strateginen ohjaus ja ideointi yhdistettynä tietokoneen taktiseen tarkkuu-

teen osoittautui ylivoimaiseksi. (Brynjolfsson & McAfee 2014, 189–191). 

Tsen, Espositon ja Gohin mielestä onkin tärkeintä valmentaa ihmiset intensiiviseen 

yhteistyöhön koneiden kanssa. He myös muistuttavat, että osa taloudellisista- ja ju-

ridisista päätöksistä on niin merkityksellisiä, että niitä ei voida koskaan antaa teko-

älylle. (Tse & Esposito & Goh 2017). Mäkinen ja Vuorio huomauttivat, että auto-

matisoinnin yleistyminen lisää valvontatehtäviä. He myös tarjosivat esimerkin: kir-

janpidon täsmäyttämisestä tulee entistä tärkeämpää, sillä muussa tapauksessa yk-

sittäinen automaattikirjausrutiini voi toistaa samaa virhettä tuhansia kertoja. (Mä-

kinen & Vuorio 2002, 41). Vaikka esimerkki on hieman vanhentunut – automaation 

hoitaessa myös täsmäytykset tulevaisuudessa – idea on edelleen validi: Tiedon kul-

kiessa nopeammin, potentiaaliset vauriot ovat huomattavasti laaja-alaisemmat, jo-

ten kontrolleihin tulee kiinnittää yhä enemmän huomiota.  

Todennäköinen skenaario ihmisten ja robottien välisestä yhteistyöstä voidaan ki-

teyttää Moravec´sin paradoksiin, eli huomioon siitä, että robotit kokevat vaikeaksi 

sen, jonka ihmiset kokevat helpoksi ja toisinpäin eli robotit ja ihmiset täydentävät 

toisiaan. Tätä demonstroitiin vuonna 2010 kokeessa, jossa ihminen kilpaili robotin 

kanssa pyyhkeen viikkaamisessa. Ihmiseltä tehtävään kului muutama sekunti, ro-

botilta 25 minuuttia. (Brynjolfsson & McAfee 2014, 30, 202). 
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Bughinin analyysin perusteella aktiivisuus tekoälyn hyödyntämisessä korreloi po-

sitiivisesti yrityksen menestyksen kanssa. Bughin erottelee yritykset ryhmiin niiden 

teknologisen aktiivisuuden perusteella. Tekoälyn pioneeriyritykset ovat asemoitu-

neet kasvuun, mikä stimuloi työllisyyttä. Uusien teknologioiden hyväksikäyttö vah-

vistaa innovointia ja tehokkuutta, josta muodostuu kilpailuetu, joka puolestaan rea-

lisoituu kasvuna. Bughinin analyysi arvioikin, että 2030 mennessä, pioneerien kan-

nattavuus kasvaa 8%, liikevaihto 4% ja henkilömäärä 2,2% nopeammin kuin kes-

kiarvoyrityksellä. Aivan toisessa päässä on taas yritykset, jotka eivät investoi teko-

älyyn ollenkaan tai hyvin vähän. Analyysi arvioi näiden yritysten kumulatiivisen 

kannattavuuden laskevan 12% ja henkilömäärän 2,2% nopeammin vuosittain kuin 

keskiarvon 2030 mennessä. Yritykset, jotka eivät aio hyödyntää tekoälyä, eivät näe 

sen innovatiivista arvoa, eivätkä ole valmiita ottamaan tarpeeksi riskiä investoidak-

seen tekoälyyn riittävästi. (Bughin 2018). Yritykset voivat ajatella, että vanhalla 

manuaalisemmalla toimintamallilla saadaan varmemmin haluttu lopputulos eli 

luottamus automaatioon puuttuu (Kaarlejärvi 2018).  

Kahneman ja Tversky havainnollistivat prospektiteoriassaan inhimillistä päätök-

sentekoa epävarmuuden vallitessa. Sen mukaan taloudelliset toimijat antavat me-

netyksille enemmän emotionaalista painoarvoa kuin samansuuruisille voitoille ja 

liioittelevat alhaisten todennäköisyyksien toteutumista ja vähättelevät erittäin to-

dennäköisten tapahtumien toteutumista, joka saa ne tekemään virhearvioita esimer-

kiksi investointitilanteissa. (Kahneman 2013, 278–288). Muun muassa tämän tap-

piokammon vuoksi tietyt toimijat karttavat riskiä liiaksi, joka voi johtaa toimijan 

lopulta luovan tuhon uhriksi. Liiketoiminnassa on kuitenkin olennaisesti kyse riskin 

siedosta ja hallitsemisesta. Bughin kuitenkin muistuttaa, että tekoälyn vaikutus on 

huomattavasti vähäisempi kuin saatetaan luulla: tekoälyn vaikutuksesta vuosittai-

nen tuotos saavutetaan prosenttia pienemmällä panoksella (Bughin 2018). 

Optimistista näkökulmaa edustaa mm. Fischer. Fischer toimi aiemmin Wärtsilässä, 

joka vuonna 2009 päätti keskittää taloushallinnon palvelukeskuksen Vaasaan – sa-

maan aikaan kun moni muu suomalaisyritys ulkoisti taloushallinnon tehtäviä hal-

vemman työvoiman maihin. Sen jälkeen myös monet muut isot organisaatiot, kuten 

Posti ja Pöyry, ovat tuoneet takaisin taloushallinnon tehtäviä halvan työvoiman 
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maista Suomeen. Fischerin mielestä Suomen osaaminen korkeatasoisessa tietotek-

niikassa, taloushallinnossa ja prosessien kehittämisessä mahdollistaa uuden liike-

toiminnan luomisen ohjelmistorobotiikalla, jolla voisi potentiaalisesti synnyttää 

5000 uutta työpaikkaa. (Remes 2018). Taloushallintoliiton toimitusjohtaja Antti 

Soro myös korostaa Suomen mahdollisuuksia ja etulyöntiasemaa: ”Kolleganne 

Keski-Euroopassa eivät tule selviämään toimialan yli pyyhkäisevän digitalisaation 

tsunamista. Heille taloushallinnon tulevaisuus on uhka, teille se on mahdollisuus!”. 

(Soro 2018). Myös PwC:n tuoreen tutkimuksen mukaan, vuoteen 2030 mennessä, 

Suomessa korkean automatisointiriskin töitä on kansainvälisessä vertailussa sel-

västi vähemmän kuin muilla (Suomi 22%, Slovakia 44%). Suomen hyvää tilannetta 

selitetään mm. korkealla koulutustasolla, teknologisella kehityksellä, edistykselli-

sellä lainsäädännöllä, maksuliikenteen ja laskutuksen standardeilla ja digitalisoi-

duilla prosesseilla (PwC 2018; Soro 2018).    

Kevin Kelly huomauttaa, että emme ole antamassa hyviä töitä roboteille, useim-

missa tapauksessa annamme ne, joita emme pystyisi ikinä edes tekemään. Ihmiset 

luovat uusia työpaikkoja, robotiikan kehityksen mahdollistamana. (IRPAAI 2015, 

24). Aman & Fernandez ovat myös tutkimuksessaan havainneet, että automaatio-

teknologian vaikutus taloushallintoon on ollut pääasiassa parantunut tehokkuus, vä-

hentyneet rutiinit, laadukkaammat tilinpäätökset ja analyysit. Havaintoa tukevat 

myös Kanellou ja Spathis (2003), jotka ovat huomanneet, että automaatioteknolo-

gia tekee datan keräämisestä ja prosessoinnista helpompaa ja nopeampaa ja mah-

dollistaa joustavamman työskentelyn taloushallinnossa. (Fernandez & Aman 

2018). 

Automaation vaikutus työllisyyteen ja taloushallintoalan tulevaisuuteen jakaa sel-

västi mielipiteitä. Näiden tasavertainen analysointi lukeutuu hyvään tieteelliseen 

käytäntöön ja täten vältetään myös yksimielisyyden paradoksia. Eriävien tutkimus-

tulosten tarkastelu myös tukahduttaa vahvistusharhan, jossa tutkija kerää vain omia 

ennakkokäsityksiä vahvistavia havaintoja. Ymmärtääksemme paremmin miksi täl-

laisia yhteiskunnan kauhukuvia esitetään ja miksi teknologista kehitystä vastuste-

taan, on tarpeen lyhyesti kerrata teknologisen työttömyyden historiaa.  
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Läpi historian teknologisten innovaatioiden luova tuho on tuottanut valtavasti va-

rallisuutta, mutta myös epätoivottuja häiriöitä. Schumpeter (1962) korosti, että his-

toriassa talouskasvua ei rajoittanut innovaatioiden puute, vaan voimakkaat sosiaa-

liset ja taloudelliset luokat, jotka halusivat säilyttää vallitsevan tilan. Esimerkiksi 

William Lee keksi kutomakoneen helpottamaan kutojien työtä. Britannian kunin-

gatar kuitenkin tyrmäsi idean, koska se olisi tehnyt kuningattaren palvelijoista työt-

tömiä. William Lee joutui ehdotuksen seurauksena pakenemaan maasta. Mokyr 

(1998) huomauttikin, että ellei kaikki yksilöt hyväksy vaikutusta markkinoihin, in-

novaation ”häviäjät”, eli ne, joiden työnäkymät heikkenevät innovaation seurauk-

sena, vastustavat sitä. (Frey & Osborne 2013). Kun ensimmäiset kuvalliset kirjat 

painettiin 1470-luvulla Saksassa, puunkaivertajat protestoivat koska he ajattelivat, 

että heitä ei enää tarvittaisi (Tse et al. 2017). Myöhemmin, englantilaisten tekstiili-

työläisten ryhmä, luddiitit, joiden työt olivat uhattuna teollisen vallankumouksen 

vaikutuksesta, radikalisoituivat vastustamaan laajentuvaa teollista tuotantoa ja ka-

pitalismia tuhoamalla villa- ja puuvillatehtaita. Britannian hallitus kuitenkin hil-

jensi kapinaliikkeen ja asetti koneenrikkomisen kuolemalla rangaistavaksi teoksi 

pian sen jälkeen. Ekonomistit ja muut akateemikot näkivät luddiittiliikkeessä hil-

jaisen signaalin siitä, miten automaatio tulisi lopulta muokkaamaan ihmisten työ-

paikkoja, palkkoja ja työllisyyttä. (Brynjolfsson & McAfee 2014, 173). 

Tulkinnat jakautuivat kahteen leiriin. Työttömyyden positiivisuutta korosti John 

Bates Clark ja William Leiserson. Clark totesi vuonna 1915, että työttömien tarjonta 

olisi aina läsnä, eikä se olisi normaalia, saatika mahdollista, että se olisi kokonaan 

poissa. Työntekijöiden hyvinvoinnin mahdollistaa kehitys, joka ei ole mahdollista 

ilman tilapäistyöttömyyttä. Leiserson vertasi työttömyyttä palomieheen, joka ei ole 

hälytyskeikalla. Keynes kuvasi vuoden 1930 esseessään tätä toista ryhmää. He pel-

käsivät, että automaatio voi tehdä kaikki ihmiset työttömiksi lopullisesti, varsinkin 

jos yhä useampi ja useampi asia automatisoidaan. Keynes kuvasi teknologista työt-

tömyyttä tautina, joka hävittää töitä nopeammin kuin niiden tilalle ehditään luoda 

uusia. Keynes myös ennusti, että vuonna 2030 ihmisten suurin ongelma olisi yrittää 

keksiä tekemistä kaikelle sille vapaa-ajalle, minkä sadan vuoden talouskasvu on 

mahdollistanut. Vaikka näin ei tapahtunutkaan, tämä olisi kuitenkin helppo tulkita 

positiivisena asiana. Arthur C. Clarkea mukaillen: ”tulevaisuuden tavoite on 
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täystyöttömyys, jotta voimme leikkiä”. (Brynjolfsson & McAfee 2014, 173–178; 

Mokyr & Vickers & Ziebarth 2016). 

Innovaatioissa, luovassa tuhossa ja niiden vastustajissa ei ole siis mitään uutta ja 

vaikkei työntekijät omaisikaan negatiivisia ennakkoasenteita tulevia toimintamuu-

toksia kohtaan, heihin silti vaikuttaa ihmisluonnon epärationaalinen taipumus py-

syä vallitsevassa tilassa (status quo bias) (Kahneman 2013).  

Medialle on myös omien intressiensä mukaista liioitella automaation vaikutuksia 

työllisyydelle. Lacityn & Willcocksin kirjan (Robotic Process and Cognitive Auto-

mation: The Next Phase, 2018) pääpointteihin kuului seuraavat asiat: Media johtaa 

tahalleen harhaan lisätäkseen menekkiään puhumalla automatopiasta tai automa-

geddonista. Uusien teknologioiden käyttöönotto on huomattavasti hitaampaa kuin 

mediassa annetaan luulla, varsinkin kognitiivisessa automaatiossa ja tekoälyssä. 

Vaikutus työpaikkojen vähenemiseen on selvästi liioiteltu ja lisäysvaikutus jätetty 

huomiotta. Lopuksi Willcocks huomautti, että suuri osa töistä, joita vuonna 2030 

tulee olemaan, ei ole vielä edes olemassa. (Willcocks 2018). Vaikka teknologia ke-

hittyykin nopeasti, olemme vielä kaukana siitä, että taloushallinto olisi täysin auto-

maattista ja työtehtävät poistuisivat kokonaan. Muutosnopeus on kuitenkin kiih-

tyvä, sillä digitaalisen taloushallinnon ratkaisuiden kehityksessä tapahtuu vuosien 

2016-2020 välillä suurempi kehitysloikka kuin edellisen viidentoista vuoden ai-

kana. (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 11, 23).  

Tilastotieteellisestä näkökulmasta arvioinnissa tulisikin jättää käsittelemättä ääriar-

vot. Empiirisen havainnointini perusteella todellisuudessa sisällöltään dystopisia 

artikkeleita oli hyvin vähän, suurin osa oli klikkiotsikoita huomattavasti neutraa-

limmalla tai jopa positiivisella sanomalla. Selvä enemmistö artikkeleista käsitteli 

automaation mahdollisuuksia kansantaloudelle ja työn mielekkyydelle.  

Myös selvä enemmistö suomalaisista (67%) on valmis hyväksymään sen, että ko-

neet ja robotit ottavat tulevaisuudessa tehtäväkseen useimmat rutiinityöt. Akatee-

misesti koulutetut ja ylemmät toimihenkilöt ovat halukkaimpia kohtaamaan tämän 

tulevaisuuden. (Kunnallisalan kehittämissäätiö 2018).  
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Tulee myös huomioida, että taloushallintoliiton mukaan tilitoimistoista eläköityy 

vuosittain enemmän työntekijöitä kuin sinne hakeutuu. Eläköityminen on myös no-

peampaa kuin vauhti, jolla digitalisaatio syö alalta työpaikkoja. (Pietarila 2018). 

Jäljelle jääville työnkuvat ja osaamisvaatimukset muuttuvat: vanhoja poistuu, uusia 

tulee tilalle ja perinteisesti tallennusta vaatineet työt muuttuvat enemmän proses-

siohjaukseksi ja kontrolloinniksi. Työmarkkinoilla on kasvava pula henkilöistä, 

jotka osaavat hyödyntää uusien järjestelmien ja digitaalisuuden tuomia mahdolli-

suuksia tehokkaasti. (Lahti & Salminen 2018, 31). Myös sosiaaliset taidot nousevat 

yhä merkittävämpään asemaan. 

Lopulta alan tarvitsemaan henkilöstömäärään vaikuttaa olennaisesti alan ammatti-

laisten resilienssi ja Suomen agressiivisuus olla taloushallinnon kärkimaa. 2000-

luvun alussa Suomi oli sähköisen taloushallinnon kärkimaa ja näytti kovasti siltä, 

että Suomesta olisi voinut syntyä jopa kokonainen menestyvä klusteri (Lahti & Sal-

minen 2014, 28). Poliittisilla päätöksillä voidaan suurestikin ohjata alan kehitystä. 

Sekään ei tosin takaa menestystä, sillä Suomessa lainsäädäntö mahdollisti talous-

hallinnon menestyksen, mutta implementointi jäi valitettavan hitaaksi. Suomen ta-

loushallintoalaa voidaan kasvattaa rohkealla ja ennakkoluulottomalla panostuksella 

kehittyviin teknologioihin niin, että niistä tulee kasvun ajuri ja vientituote maail-

malle. 
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3 OHJELMISTOROBOTIIKKA 

3.1 Yleiskuva 

Ohjelmistorobotiikka eli Robotic Process Automation (RPA) on yksi monista auto-

maatioteknologian muodoista ja sitä käytetään automatisoimaan rutiiniprosesseja 

tietotyössä. Se on ohjelmisto, joka opetetaan toimimaan kuten tavallinen työntekijä. 

Tehtävät voivat olla esimerkiksi tiedon syöttämistä järjestelmään tai siirtämistä ja 

yhdistelyä järjestelmien välillä, tiedonhakua järjestelmästä, ajojen käynnistämistä 

tai raporttien muodostamista. Ohjelmistorobotti käyttää näiden tehtävien suoritta-

miseen samoja käyttöliittymiä ja ohjelmistoja kuin ihminen, joten järjestelmien 

muokkaukselle on harvoin tarvetta. (AppliedAI 2017). 

RPA-keskeisiä funktioita on taloushallinnon lisäksi mm. rahoitus, henkilöstöhal-

linto sekä hankintatoimi. (PwC, 2016). Näitä toimintoja yhdistää ohjelmistorobo-

tiikan kriteerien täyttävien tehtävien paljous. Asatiania ja Penttistä mukaillen kri-

teerit ovat seuraavat: Tehtävän tulee olla usein toistuva tai sisältää runsaasti osateh-

täviä. Tehtävä edellyttää useiden järjestelmien käyttöä esimerkiksi tietojen kopioin-

tia ja liittämistä paikasta toiseen. Tehtävä toteutetaan ennalta määritellyissä tieto-

järjestelmissä, jotka pysyvät samanlaisina tehtävän suorituksen jälkeen. Tehtävän 

suorittamiseen ei tarvita luovuutta, subjektiivista päätöksentekoa tai monimutkaista 

tulkinnanvaraisuutta. Tehtävä on helppo rikkoa yksinkertaisiin, suoraviivaisiin, 

sääntöihin perustuviin vaiheisiin ilman epäselvyyttä tai väärinkäsityksiä. Esimer-

kiksi tietyn numeraalisen raja-arvon ylittävät laskut tietyltä toimittajalta ohjataan 

tiettyyn luokkaan. Tehtävä on altis ihmisten tekemille virheille, joita ei esiinny tie-

tokoneilla, esim. numerotarkastus. Tehtävä on erittäin standardoitu eli poikkeuksia 

esiintyy vain vähän tai ei lainkaan tehtävän suorittamisen aikana. (Asatiani & Pent-

tinen 2016). 

Perinteinen ohjelmistorobotti osaa siis käsitellä vain rakenteisessa muodossa olevaa 

sähköistä dataa eikä se osaa käsitellä luonnollista kieltä. Ohjelmistorobotti seuraa 

sille opetettuja algoritmeja, joten sitä ei kannata käyttää tehtäviin, jotka sisältävät 

maalaisjärjen käyttöä. Ohjelmistorobotit eivät siten myöskään opi, eivätkä ala 

muokkaamaan itseään. Se ei myöskään osaa keskustella ihmisen kanssa Applen 
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Sirin, Google Now:in tai Google Duplex- virtuaaliassistentin tapaisesti. (Khalaf 

2017; Murdoch 2018, 5–7, 43).  

Ohjelmistorobotiikka ei ole paras ratkaisu jokaiseen tilanteeseen. On tärkeää ym-

märtää, mihin ohjelmistorobotiikka on tarkoitettu. Se on tehokas silloin kun auto-

matisointi perinteisiä järjestelmiä hyödyntäen tai integraatioilla on mahdotonta tai 

taloudellisesti kannattamatonta ja kun tehtävä on liian suuri tai tehoton esimerkiksi 

Excelillä hoidettavaksi. Ohjelmistorobotiikka on täsmähoito ongelmiin, joihin IT-

funktio ei pysty tuottamaan tarpeeksi nopeita eikä edullisia ratkaisuja. (Willcocks 

& Lacity & Craig 2015, 7–9, 26). Ennen ohjelmistorobotiikan käyttöönottoa tulisi 

myös hyödyntää prosessijohtamista (BPM), joka on metodologia prosessien paran-

tamiseen. Ohjelmistorobotiikassa on kuitenkin kyse työnkulkujen ja prosessien au-

tomatisoinnista, joten prosessit kannattaa ensin hioa mahdollisimman virtaviivai-

siksi ja yhtenäistää ennen automatisointia. (Mustonen 2017). Mitä yhtenäisemmät, 

standardoidummat ja keskitetymmät prosessit ovat, sitä nopeampaa ja kustannuste-

hokkaampaa niiden automatisointi on (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 55). RPA ei 

siis ole järjestelmäkehitystä vaan sitä täydentävä automaatioratkaisu. Parhaimmil-

laan prosesseissa käytetäänkin prosessiautomaatioalustoja ja ohjelmistorobotiikkaa 

yhdessä (Mustonen 2017). Kuviossa 4 vertaillaan ohjelmistorobotiikkaa muihin au-

tomaatiovaihtoehtoihin. 

 

Kuvio 4. Automaatiovaihtoehdot, mukailtu (3 RPA alternatives to consider before 

RPA investment 2017).  
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3.2 Ohjelmistorobotiikan hyödyt  

Yleisin ja lyhytkatseisin syy ohjelmistorobotiikan hyödyntämiselle on kustannus-

säästöt. Robotit ovat huomattavasti nopeampia ja virheettömiä oikein opetettuna, 

joka näkyy mm. kustannustehokkuutena ja parantuneena asiakaskokemuksena. Ro-

botit vapauttavat henkilöstön rutiinitöistä enemmän lisäarvoa tuottavaan työhön ku-

ten asiakaspalveluun, joten yleinen koettu hyöty kohentuneen asiakaskokemuksen 

lisäksi on työtyytyväisyys. Yritykset voivat strategiansa mukaisesti robottien avulla 

vähentää henkilöresurssien tarvetta tai tavoitella kasvua. Robotit eivät irtisanoudu, 

väsy, herpaannu, pidä lomia tai ole kipeinä, vaan tarvittaessa työskentelevät 24/7 

ilman ongelmia. Jatkuva työskentelymahdollisuus lisää myös joustavuutta esimer-

kiksi vuodenaikojen tai sesonkien mukaan. Esimerkiksi pyhien, viikonloppujen ja 

yöajan vapaata kapasiteettia voidaan hyödyntää tehokkaasti ohjelmistorobotiikalla. 

Kustannussäästöillä on muitakin positiivisia seurauksia: jo ulkoistetut työt voivat 

palata takaisin yhtiön sisälle. Halvan työvoiman maissa kustannukset ovat nou-

sussa, ohjelmistorobotiikan taas laskussa. 

Robottien käyttöönotto myös pidentää järjestelmien elinkaarta, sillä suuria järjes-

telmäprojekteja voidaan lykätä pidemmälle tulevaisuuteen. Ohjelmistorobotin 

käyttöönotto pakottaa myös miettimään prosessien työkulkua uudesta näkökul-

masta ja ei ole harvinaista, että prosessikulusta saadaan leanattua yksi, jos toinenkin 

turha työvaihe pois.  

Ohjelmistorobotin avulla eri toimintoihin voidaan lisätä helposti erilaisia mittareita, 

joilla seurataan tapahtumien määriä ja läpäisyaikoja. Ohjelmistorobotit tallentavat 

kaikki liikkeensä lokitiedostoihin, joka lisää seurattavuutta ja ennustettavuutta ja 

mahdollistaa halvan ja laadukkaan analytiikan tuottamisen asiakkaille, kumppa-

neille ja henkilöstölle.  

Ohjelmistorobotiikka aikaansaa liiketoimintaetua markkinoilla ja voi jopa luoda 

uusia bisnesmahdollisuuksia uusille toiminta-alueille esim. ohjelmistorobotiikan 

hyödyntämisen pioneerit ovat muodostaneet RPA-konsultoinnista sivubisneksen.  
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Ohjelmistorobotiikalla on myös mahdollista parantaa kontrollia ja riskienhallintaa 

olennaisesti koska roboteilla ei ole omia intressejä, joten vaarallisen työn yhdistel-

miä ei roboteilla tarvitse ottaa huomioon. Tästä syystä myös tietovuotoriski piene-

nee, kun ohjelmistorobotit käsittelevät herkät tietomassat. Kontrolleja voidaan 

myös lisätä täyttämään yrityksen kontrollitarpeiden mukaisesti ja silti leikata kus-

tannuksia, sillä ohjelmistorobotti tekee esim. täsmäytykset tai virhesanomien lähet-

tämiset sähköpostiin huomattavasti ihmistä nopeammin. Riskiä pienentää myös 

kertaalleen mainitut joustavuus ja ennustettavuus.  

(Kaarlejärvi 2017; Kaarlejärvi & Salminen 2018; McKinsey&Company 2017; 

Murdoch 2018, 16–20; Sheridan 2017; Tamminen, 2016; Willcocks et al. 2015, 4) 

3.3 Ohjelmistorobotiikan valinta  

Hankinnan kokonaiskustannuksella (Total Cost of Ownership, TCO) hahmotetaan 

hankinnan elinkaaren aikaisia kustannuksia; yksinkertaisimmillaan se tarkoittaa 

sitä, että hankintojen osalta pohditaan, mitä kustannuksia hankittava tavara tai pal-

velu aiheuttaa (logistiikanmaailma.fi). Ohjelmistorobotiikan TCO sisältää käyt-

töönottokulut, jatkuvat lisenssikulut ja ylläpitokulut. Ohjelmistorobotiikan tehokas 

hyödyntäminen edellyttää, että näille kuluille saadaan mahdollisimman hyvää vas-

tinetta RPA-työkalun ydinominaisuuksissa: kehittyneisyys, helppokäyttöisyys, tur-

vallisuus, palvelukokemus sekä tuki & ylläpito.  

Ohjelmistorobotiikkaohjelmistot ja niiden lisensointi- ja hinnoittelumallit määritte-

levät pitkälle taloudellisuuden ja mahdollisuudet. Alan johtavia ohjelmistoja ovat 

mm. Automation Anywhere, Blue Prism, NICE, Thoughtonomy ja UiPath (Everest 

Group Research 2018). Eroja toimittajien välille syntyy esimerkiksi siinä, toimi-

vatko robotit itsenäisesti. Itsenäiset robotit suorittavat virtuaalikoneilla tehtäviä ja 

prosesseja ilman työntekijän väliintuloa. Ne toimivat määritetyn aikataulun mukai-

sesti tai reaaliajassa, 24/7/365. Itsenäisiä robotteja (Unattended RPA) voi myös oh-

jata etänä sijaintinsa vuoksi. Itsenäinen automaatio on yleistä tukitoiminnoissa, 

joissa suuria määriä dataa kerätään, lajitellaan, analysoidaan ja jaetaan. Esimerkiksi 

vakuutusyhtiö, jolla on runsaasti korvausvaatimuksia, laskuja ja muita dokumen-

tointitehtäviä hyötyisi merkittävästi itsenäisesti toimivista roboteista, jotka voisivat 
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automaattisesti yhden tehtävän tehtyään siirtyä sulavasti toiseen virtaviivaistaen do-

kumentointia ja tiedonhallintaprosessia. Itsenäisen automaation hyötyihin lukeutuu 

integraattorina toimiminen vanhojen ja uusien järjestelmien ja sovellusten välillä 

sekä sisäisten ja kolmannen osapuolen ratkaisujen välillä. Se myös optimoi koko 

yritystä koskevia prosesseja ja omaa täten suuremman ROI-potentiaalin. (Arrow 

Digital 2018; Ostdick 2017).  

Epäitsenäiset robotit (Attended RPA), perustuvat enemmän yhteistyöhön organi-

saation työntekijöiden tai järjestelmänvalvojien kanssa. Automaatioratkaisut sijait-

sevat työntekijän työasemalla ja ne reagoivat tiettyihin tapahtumiin, toimiin tai ko-

mentoihin, joita työntekijä suorittaa tietyssä työnkulussa. Ihmisen suorittama toi-

menpide voi olla esimerkiksi Hotkey:n alt+shift+k tai muun vastaavan yhdistelmän 

tai virtuaalipainikkeen painaminen näytöllä, joka saa robotin suorittamaan tietyn 

toimenpiteen. Nämä botit voivat esimerkiksi kerätä dataa sovelluksesta toiseen 

mahdollistaen sen, että puhelinkeskuksen työntekijä voi käsitellä tietoja, dokument-

teja ja tilitietoja reaaliaikaisesti keskittyen enemmän asiakkaaseen ja vähemmän ta-

kaisinsoittoihin ja tietojen täydentämiseen. Tämän epäitsenäisen automaation hyö-

tyihin lukeutuu erittäin nopea implementointi ja sitä kautta lähes välittömät hyödyt. 

Prosessien yksityiskohtaisiin ongelmiin voidaan myös löytää ratkaisu minimaali-

sella häiriöllä. (Arrow Digital 2018; Murdoch 2018 52–53; Ostdick 2017).  

Paradigman mukaan RPA rajoittuu prosessoimaan jäsenneltyä dataa suorittaen 

säännönmukaisia tehtäviä. RPA-työkaluihin voidaan kuitenkin liittää mukaan 

muita automaatiotyökaluja. Monet RPA-ohjelmistojen toimittajat ovatkin tuoneet 

tarjolle lisätoimintoja, kuten koneoppimista, optista tunnistusta ja tehokkaita ana-

lyysityökaluja perinteisen RPA:n tueksi. Tyypillisesti näistä lisätoiminnoista lasku-

tetaan erikseen ja niiden tehokkuutta seurataan erikseen. (Murdoch 2018, 39; Torn-

bohm & Dunie 2017, 5). 

Toinen RPA-työkaluja erottava tekijä on helppokäyttöisyys. Vaikka ohjelmistoro-

botin käyttöönotto ei suoraan edellytä ohjelmointiosaamista koska se on vain yksi 

neljästä tavasta määritellä robotti, on ohjelmointikielen käyttäminen kuitenkin te-

hokkain tapa ohjelmoida ohjelmistorobotti. Ohjelmointikielen käyttäminen tosin 
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vaatii taitoa ja kärsivällisyyttä, joten tämä tapa on relevantti vain teknisesti osaa-

valle henkilökunnalle. Ohjelmointiohjeet kertovat pääasiassa botille, mitä ohjelmia 

käytetään ja miten toimia vuorovaikutuksessa niiden kanssa. Toinen tapa määritellä 

botit on graafisten käyttöliittymien avulla. Monet toimittajat tarjoavat mahdolli-

suutta määritellä botit vedä ja pudota -tyylisesti vuokaavioon. Valmiiden painikkei-

den ja laatikkojen runsaudessa on tuotekohtaisia eroja. Kolmas tapa on nauhoitta-

minen, joka muistuttaa excelin makrojen nauhoittamista. Nauhoittamista suositel-

laan vain yksinkertaisiin toimenpiteisiin tai alkuun pääsemiseen. Viimeinen tapa on 

itseoppivat botit, joka on käyttöönotoltaan helpoin. Botit seuraavat työntekijöiden 

aktiviteettejä oppiakseen automatisoitavia tehtäviä. Bottien oppiminen riippuu ku-

vankaappauksista, joten virheitä syntyy, varsinkin alkuvaiheessa. Useimmiten vir-

heet voidaan välttää, kun botit oppivat erottamaan ne tapaukset, joita ne eivät osaa 

hoitaa. Näissä tapauksissa botit pyytävät ohjausapua työntekijöiltä. (AppliedAI 

2017, 9). 

Suurimmalla osalla RPA-työkaluista ei ole valmiiksi ohjelmoituja prosessikohtaisia 

tietoja, kun taas osa sisältää konfiguroitavat prosessikohtaiset automatisointityöka-

lut, joissa on konfiguroitavat ohjeet tyypillisistä manuaalisista vaiheista ERP-kes-

keisissä prosesseissa. Eli eroja syntyy robottien kehittämisen käyttöliittymässä esi-

merkiksi siinä, kuinka laajasti erilaisia rutiinitoimenpiteitä on valmiiksi helpotettu 

luomalla niistä valmiita komentosarjoja. Kaikki tuotteet eivät ole optimaalisia kai-

kissa ERP-järjestelmissä, joten tuotteen yhteensopivuus ERP-järjestelmän kanssa 

tulee varmistaa. Tulee myös varmistaa, että RPA-työkalu tallentaa kirjausketjun 

kaikki tapahtumat, sillä joistakin työkaluista tämä ominaisuus puuttuu. (Tornbohm 

& Dunie 2017, 4–5). Suurin osa RPA-tuotteista on modulaarisia eli ne ovat pienellä 

hienosäädöllä kopioitavissa samankaltaisiin tehtäviin, joka nopeuttaa RPA-projek-

tin kehittämistä ja tekee siitä helppokäyttöisemmän. UIPathin Orchestrator ja Au-

tomation Anywhere:n Control Room sisältävät ominaisuuksia, millä voidaan jäljit-

tää, monitoroida ja tarkastaa robottien aktiviteettejä. Suurin osa RPA-alustoista tu-

kee samankaltaisia keskitettyjä konsoleita, jotka ovat robotteihin liittyvän analytii-

kan keskuksia. Niissä robotteja voidaan aikatauluttaa, käynnistää ja keskeyttää sekä 

niitä käytetään myös virhetilanteiden selvittelyyn, jonka joustavuudessa on alusta-

kohtaisia eroja. (Murdoch 2018, 28, 38–39). Useimmilla RPA-toimittajilla ei ole 
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palvelu- tai implementointiryhmää RPA:n käyttöönottoon vaan he toimivat yhteis-

työssä mm. konsulttien ja BPO-toimittajien kanssa. Toiset taas voivat edellyttää 

suostumusta myyjän tarjoamiin käyttöönottopalveluihin, joka voi nopeasti kasvat-

taa hintaa. (Tornbohm & Dunie 2017, 4–5). Myyntikikkana tämä muistuttaa hal-

valla tai jopa ilmaiseksi internetissä tarjottavia tuotteita, joissa todellinen hinta on 

leivottu toimituskuluihin tai muihin piilokuluihin.  

Myös käyttöoikeus- ja turvallisuuskysymyksissä on robottien välillä eroja esimer-

kiksi siinä, onko ohjelmistorobottien tietovarastot salattuja. Salaus tulisi olla tietoja 

tallentavien ohjelmistorobottien lisäksi sisällytettynä RPA-alustan moduuleihin, 

jotka jakavat tietoa keskenään. Robotti pitää myös olla koodattu niin, että se ei 

kierrä kontrolleja. Virhetilanteiden varalta useimmissa RPA-kehitysympäristöissä 

on mahdollista koodata robotti suorittamaan tiettyjä toimenpiteitä virheen sattuessa. 

Toimenpide voi olla esimerkiksi sähköpostin lähettäminen pääkäyttäjälle, virheen 

ohitus ja jatkaminen seuraavasta vaiheesta, pääkäyttäjän hälytys, toiminnan kes-

keyttäminen tms. (Murdoch 2018, 29–30.) 

Lisensointimallien kirjo on erittäin laaja ja alati kasvava. Ne poikkeavat hyvinkin 

paljon toimittajakohtaisesti tehden lisensointimallit vaikeasti vertailtaviksi. Robot-

tilisenssit voivat olla aikaperusteisia eli kuukausittaisia tai vuosittaisia, joihin voi 

sisältyä vähimmäissitoumus ja organisaation palvelinlisenssi. Robottien käyttö 

määrittelee, kuinka monta palvelinlisenssiä tarvitaan. Hinnat liikkuvat n. 1000 – 

16 000 euron välillä per robotti. Robottien lisenssit voivat myös olla ikuisia. (Torn-

bohm 2018.) 

Robotteja hinnoitellaan myös transaktioperusteisesti. Transaktiohinnoittelu on 

vaihtoehto, missä robotin kustannus perustuu sen suorittamien transaktioiden, kuten 

kirjanpidon kirjauksien tai asiakassoittojen volyymiin. Hinnoittelu voi myös perus-

tua erilaisiin prosenttiosuuksiin kuten ohjelmistorobotiikan luomasta lisäarvosta tai 

kustannussäästöstä verrattuna manuaalimalliin. Bottien hankinta voidaan toteuttaa 

myös joustavasti esimerkiksi prosessikohtaisesti tai SaaS-palveluna. (Asatiani & 

Penttinen 2016; Tornbohm 2018) 
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3.4 Onnistunut käyttöönotto  

Ohjelmistorobotiikan strateginen ymmärrys tai sen puute vaikuttaa sen implemen-

tointiin ja lopulta vaikuttavuuteen. Lacityn ja Willcocksin mukaan yritykset, jotka 

saivat suurimmat hyödyt palveluautomaatiosta (katso kuvio 5) katsoivat tarpeeksi 

pitkälle tulevaisuuteen ja sisällyttivät palveluautomaation osaksi laajempaa ja in-

tegroituneempaa liiketoimintastrategiaa. Palveluautomaation perusta tuleekin ra-

kentaa hyvälle perustalle, koko yritystä koskevaksi, jotta saavutetut hyödyt ovat 

skaalattavissa läpi yrityksen. Tämä mahdollistaa myös standardien luomisen sekä 

infrastruktuurin päällekkäisyyksien välttämisen. Parhaimmassa tapauksessa palve-

luautomaatiosta muodostuu yhtä kiinteä osa yrityksen toimintaa kuin tietokoneesta 

ja internetistä aikanaan. Kuten minkä tahansa projektin kohdalla, tavoitteiden aset-

taminen ja hosumattomuus ovat aloituksessa ehdottomia. (Lacity & Willcocks 

2016).   

 

 

Kuvio 5. Palveluautomaation osa-alueet. Mukailtu (Lacity & Willcocks 2016). 

Data 

Prosessit

Tulokset

Palveluautomaatio

päättelyyn perustuvaasääntöihin perustuvaa

RPA-työkalut on suunniteltu 

aiheen asiantuntijoiden 

käytettäviksi automatisoimaan 

tehtäviä, jotka käyttävät 

sääntöjä prosessoidakseen 

jäsenneltyä dataa, josta syntyy 

deterministinen lopputulos 

Kognitiiviset automaation 

työkalut on suunniteltu 

järjestelmäasiantuntijoiden 

käytettäväksi automatisoimaan 

jäsentymätöntä dataa, jonka 

tulkitsemiseen tarvitaan 

päättelyä. Tämä johtaa 

todennäköisiin vastauksiin, eli 

käytännössä todennäköisyyksiin 

välillä 0–100%

Kognitiivinen automaatio

jäsentymätöntäjäsenneltyä

joukko todennäköisiä vastauksia yksi oikea vastaus

Ohjelmistorobotiikka
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Liiketoimintajohto tietää usein parhaiten mitkä prosessit ovat automatisoitavissa. 

Myös prosessissa tiiviisti työskentelevillä, järjestelmäpuolella sekä muilla työnte-

kijöillä voi olla valmiuksia niiden mahdollisuuksien identifioimiseen, jotka sisältä-

vät minimikriteerit ohjelmistorobotiikalle: jäsennelty data, täsmälliset säännöt, kor-

kea volyymi ja vakaus. Ylimmän johdon pitää myös sisäistämisen lisäksi tukea pal-

veluautomaatiota, jotta se saa mahdollisuuden juurtua syvälle organisaatioon. To-

teutusstrategia tulee olla hyvin jalkautettu jokaiselle organisaatioportaalle, jotta väl-

tytään tietämättömyyden aiheuttamilta sivukustannuksilta. Tietämättömyyden ai-

heuttama pelko on saanut työntekijöitä yliarvioimaan haitat ja panikoimaan, sabo-

toiden uusia hankkeita. Sen lisäksi, että työntekijöille kerrotaan palveluautomaation 

tarpeellisuus ja tavoitellut hyödyt, tulisi lisäksi työntekijöille selittää palveluauto-

maation suunnitellut vaikutukset työntekijöiden töihin ja työnkuviin. (Lacity & 

Willcocks 2016.) 

Informaation läpinäkyvä jakaminen tulisi ulottua myös sidosryhmiin. Mm. työnte-

kijöiden ja asiakkaiden mielipide on tärkeää ottaa huomioon jo suunnitteluvai-

heessa. Organisaation kommunikointistrategiaan voi kuitenkin kuulua pilotointi en-

siksi pienellä osalla organisaatiota. Myös järjestelmäpalveluiden osallistaminen jo 

alkuvaiheessa on tärkeää paremman kokonaiskuvan saamiseksi, mutta myös turval-

lisuussyistä, sillä järjestelmäpalveluilla on tärkeä rooli käyttöoikeusmäärittelyssä 

datavuotojen estämiseksi ja ohjelmistorobottien turvallisuuden ja varmuuskopioin-

nin infrastruktuurin luomisessa. Informaation läpinäkyvä jakaminen on täten kriit-

tinen osa onnistunutta käyttöönottoa ja koko investointia. (Willcocks et al. 2015, 4, 

28, 30; Lacity & Willcocks 2016.)  

Lacity ja Willcocks kannustaa perustamaan osaamiskeskuksen, joka toimii koko 

organisaatiota palvelevana resurssina. Se vaatii organisaatiota miettimään uudel-

leen elinikäisen oppimisen kysymyksiä. Keskitetty osaamiskeskus myös auttaa löy-

tämään mahdollisuuksia ohjelmistorobotiikalle, priorisoimaan projekteja, rakenta-

maan ratkaisuja ja seuraamaan ohjelmistorobotteja. Lisäksi osaamiskeskus luo 

standardit ja parhaat käytännöt sekä seuraa palveluautomaation liiketoimintatehok-

kuutta. Yksi osaamiskeskuksen merkittävistä hyödyistä on se, että se pystyy tehok-

kaasti uusiokäyttämään ohjelmistorobotteja skaalaushyötyihin ja pienentämään 



38 

 

kehityskustannuksia. (Lacity & Willcocks 2016, 47–48). Osaamiskeskukset toimi-

vat suuryrityksillä erityisen hyvin, koska suuryrityksissä työntekijöillä on suurempi 

taipumus nähdä automaatio suurena uhkana, jota vastaan tulee taistella, joka tekee 

RPA-projektin läpiviennistä vaikeaa. Pienemmän ryhmän osallistaminen on täten 

useimmiten toimivin ratkaisu. (Murdoch 2018, 58).  

Driscoll neuvoo aloittamaan yhdestä tai kahdesta ohjelmistorobottiprojektista. On-

nistunut projekti toimii motivaationa seuraaville robotisointiprojekteille. Lisäksi on 

kriittistä, että RPA-tiimiin tai osaamiskeskukseen valittavat ihmiset omaavat tar-

koituksenmukaiset valmiudet. (Driscoll 2018). Yrityksessä tulee olla hyvä ymmär-

rys robotin toiminnasta, sillä jos robotti jostain syystä pysähtyy, sen vaikutukset 

prosessiin kaikkina aikoina pitää tietää. On tärkeää myös varmistaa jatkuva moni-

torointi suunnitelmalla ja tehdä robottien käyttöönoton riskikartoitus. (Tornbohm 

2018).  

Ohjelmistorobotiikkaa tulisi myös miettiä tulon lisääjänä eikä vain menojen leik-

kaajana. Ohjelmistorobotiikka voi mm. parantaa perintää, tariffien noudattamista ja 

veronkantoa. (Tornbohm 2018). Kaikissa niissä prosesseissa, joissa ennen on ollut 

alaraja, jonka alle jääviä osuuksia ei ole ollut kannattavaa periä tai laskuttaa tulisi 

arvioida ohjelmistorobotiikan avulla uudestaan.  

Mitä syvemmälle ohjelmistorobotiikka juurtuu yrityksen toimintaan, sitä enemmän 

kosketuspisteitä sillä on, joihin luoda arvoa. Ohjelmistorobotiikkaa tulisikin ajatella 

ennemmin alustana kuin työkaluna. (Willcocks et al. 2015, 36.)  

3.5 Ohjelmistorobotiikan seuraava askel  

Käyttämällä koneoppimista ja tekoälyä ohjelmistorobotiikan apuna voidaankin 

nousta automaatiossa uudelle tasolle. Kognitiiviset koneet pystyvät prosessoimaan 

luonnollista kieltä ja strukturoimatonta dataa ilman, että asiantuntijan tarvitsee koo-

data dataa tai rakentaa vuokaaviota. Koneoppiminen ja tekoäly perustuu kognitiivi-

siin tekniikoihin, kuten yritys ja erehdys -tekniikkaan ja toteumatietoihin, joilla 

päästään ihmisen kaltaisiin päätöksiin. Kognitiivisia kykyjä omaavat tietokoneet on 

kehitetty tukemaan asiantuntijoita tuottamalla entistä älykkäämpiä ja parempia 
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päätöksiä. Palautesilmukan avulla prosessi paranee jatkuvasti ja se mahdollistaa 

sen, että ihmiset ja koneet voivat oppia toisiltaan. Kognitiiviset koneet voivat myös 

korostaa olennaista dataa ja ohjata ihmistä kohti tarvittua tietoa tehdäkseen tarkem-

pia päätöksiä. Kuuluisa esimerkki tällaisesta koneoppimisesta on IBM:n Watson. 

(IRPAAI 2015, 22–23). Kognitiivinen automaatio on kuitenkin vielä alkuvaiheessa. 

Suurin osa organisaatioista aloittaa automaatiomatkansa ohjelmistorobotiikasta ja 

sekin on tutkimusten mukaan monella vielä edessä. (Lacity & Willcocks 2016, 42; 

Gopal 2017) 

Ohjelmistorobotiikka ei siis ole jäämässä hetkelliseksi trendiksi, mutta sen tulee 

sulautua muihin automaatioteknologioihin tehokkuuden kasvattamiseksi. Samalla 

automaatioteknologioiden määritelmät hämärtyvät. Älykkäämmästä ohjelmistoro-

botiikasta käytetään termejä Smart- ja Intelligent Process Automation (PwC 2016). 

Van der Aalst, Bichler ja Heinzl antavat esimerkin yhteistyöstä: Tekoälyn (Artifi-

cial Intelligence) ja koneoppimisen (Machine Learning) avittamana ohjelmistoro-

bottien pitäisi pystyä jatkamaan toimintaansa, vaikka jonkun ohjelman web-käyttö-

liittymä muuttuisi (van der Aalst & Bichler & Heinzl 2018). AI ja ML auttavat 

tulkitsemaan muuttuvia käyttöliittymiä erottuen täten perinteisestä ´ruudun raavin-

nasta´. Perinteinen ruudun raavinta -työkalu opetetaan painamalla nauhoitusta ja 

tekemällä halutut toimenpiteet, kuten järjestelmässä liikkuminen ja datan kopiointi 

ja liittäminen. Työkalu seuraa tehtyjä toimenpiteitä hyvin pinnallisesti keskeytyen 

heti, jos tietokoneeseen sattuu. (Lacity & Willcocks & Craig 2015, 7). AI ja ML 

voivat myös auttaa jäljittelemään ihmisen käyttäytymistä erilaisten sovellusten yh-

distämisessä. (Van der Aalst et al. 2018). 

Ihmiset oppivat tekemällä ja opetuksesta. Tavoitteena on, että RPA-työkalut oppi-

sivat samalla tavalla esimerkiksi havainnoimalla ihmisen ongelmanratkaisukykyjä 

mm. järjestelmävirheiden, odottamattomien järjestelmäkäyttäytymisien ja muuttu-

vien muotojen tilanteissa. RPA-työkalut voivat adaptoitua ja käsitellä standardista 

poikkeavia tapauksia. Varovaisuus on kuitenkin paikallaan, sillä ihmisiä matkivat 

ohjelmistorobotit voivat tehdä vääriä ratkaisuja kontekstin muutoksen seurauksena, 

jota ei välttämättä heti huomata ja joka voi johtaa tuhoisiin seurauksiin. 
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Eettisyyteen ja turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tulee myös pohtia ohjelmisto-

robottien imitoidessa ihmisiä. (Aalst et al. 2018). 

3.6 Kokemuksia ohjelmistorobotiikan tehokkuudesta 

Seuraavaksi vertaillaan tutkimuksia ja havaintoja ohjelmistorobotiikan hyödyistä, 

etenkin kustannussäästöistä eri yrityksissä. Tutkimukset antavat teoreettista vertai-

lupohjaa empiirisen osion tuloksille. 

Posti Group -konserniin kuuluva OpusCapita on korvannut roboteilla kirjanpitoa, 

palkkahallintoa, hakemuksia, tiedon jalostusta ja osittain asiakaspalvelua. Automa-

tisointi on säästänyt kustannuksia keskimäärin 40%. Ohjelmistorobotin vuosikus-

tannukset ovat olleet 10 000€ ja käyttöönottokustannukset 20 000€, jotka ovat syn-

tyneet kuukauden aikana, jonka jälkeen odotettavissa on miljoonasäästöjä. Takai-

sinmaksuajaksi OpusCapita on laskenut alle puoli vuotta. (Nikula 2015; Vasama 

2016).  

Leslie Willcocks summaa McKinseyn haastattelussa, että kuusitoista tapaustutki-

musta tuotti keskimäärin 30-200% sijoitetun pääoman tuoton ensimmäisenä vuo-

tena. Xchanging, yksi Willcocksin tutkimista RPA:n hyödyntämisen pioneereista, 

mittasi 11-30% kustannussäästöt riippuen automatisoitavasta prosessista. Yritys 

myös havaitsi hyötyjä asiakaspalvelun laadussa ja nopeudessa, hallinnossa, turval-

lisuudessa ja liiketoiminnan jatkuvuudessa. (Willcocks & Lacity & Craig, 2015 b, 

15). Yksi onnistuneimmista käyttöönotoista oli tietoliikenneyritys Telefónica 

O2:lla, joka automatisoi 35% tukitoiminnoistaan. Telefónican tapauksessa kolmelle 

vuodelle laskettu sijoitetun pääoman tuotto vaihteli prosessikohtaisesti 650-

800%:in välillä ja takaisinmaksuaika oli 12kk. (Lacity et al. 2015). 

IDC:n tutkimuksen mukaan rahoituslaitokset voivat saavuttaa 30-60%:in kustan-

nussäästöt, johon vaikuttaa mm. kulurakenne, markkinat, liiketoimintaprosessit ja 

robotiikkaan liittyvät investoinnit. Takaisinmaksuaika vaihtelee 10kk–24kk välillä. 

(CFO Innovation Asia.) 

PwC:n mukaan organisaatiot saavuttavat yli 30%:in kustannussäästöt ohjelmisto-

robotiikalle keskeisissä toiminnoissa kuten rahoituksessa ja taloushallinnossa, 
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henkilöstöhallinnossa ja hankinnassa vuodessa tai kahdessa (PwC 2016). Mediayh-

tiö MTV on puolestaan saanut 70%:in kustannussäästöt RPA:lla yhdessä proses-

sissa ja odottaa lumipalloefektiä muihin prosesseihin (Fujitsu 2018). 

Hacket Groupin analyysi paljastaa, että organisaatiot, jotka ovat digitalisoineet ta-

loushallintonsa, ovat saavuttaneet tyypillisesti 30%:n kustannussäästöt taloushal-

linnossa. Jopa globaalit organisaatiot, joiden taloushallinnon tehokkuus on jo läh-

tötilanteessa ollut hyvä, voivat säästää 15–20 prosenttia kustannuksistaan digitali-

soinnilla. (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 22.) 

The Associated Press (AP) käytti ohjelmistorobotiikkaa automatisoimaan epämiel-

lyttäviksi koetut tulosjulkaisuraportit. Tämän seurauksena kattavuus kasvoi 300:sta 

raportista 3700:aan raporttiin ja työn mielekkyys ja yrityksen brändi paranivat. Kus-

tannukset ja työpaikat pysyivät ennallaan. (Willcocks & Lacity, 2016.) 

Palkeet arvioi, että prosessien manuaalityötä voidaan vähentää prosessialueesta 

riippuen 20-50% vuoteen 2025 mennessä. Työn tuottavuus on Palkeilla kasvanut 

11,6% vuodessa ohjelmistorobotiikan käyttöönoton jälkeen, joka näkyy esimer-

kiksi siinä, että hankinnasta maksuun -pilotissa prosessin läpimenoaika on alusta-

vasti kutistunut 31 sekunnista 11 sekuntiin. Hankinnasta maksuun -prosessissa oh-

jelmistorobotit vastaavat menotositteiden numerotarkastuksesta, sisältövaatimusten 

tarkastuksesta, toimittajarekisterin ylläpidosta, menotositteiden reitityksestä, me-

notositteiden täsmäytyksestä ja lähetettyjen aineistojen täsmäytyksestä pankin ti-

liotteeseen. Palkeilla yksittäisen ohjelmistorobotin hinta on ollut suuruudeltaan 

noin 15 000 euroa ja koko investoinnin hintalappu vuoden 2017 kolmoskvartaaliin 

mennessä 900 000 euroa ja säästöt vuositasolla 20 henkilötyövuotta. (Latvanen 

2018; Lehto 2017). 
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4 TUTKIMUSMENETELMÄT  

4.1 Tiedonkeruumenetelmät 

Tutkimus aloitettiin selvittämällä yrityksen nykytilaa ja kartoittamalla informaatio-

varantoa. Kellotuksien ja niiden kautta mittareiden valinnan onnistumiseksi oli 

myös välttämätöntä perehtyä prosesseihin ja tehtäviin, joita ohjelmistorobotiikka 

suorittaa. Keskustelut taloushallintojohtajan, riskienhallintapäällikön, esimiesten, 

työntekijöiden ja järjestelmäpuolen kanssa selkiytti yrityksen nykytilan ja prosessi-

kulut siihen pisteeseen, että oli mahdollista aloittaa kellotuksien suunnittelu. 

Drucker kiteyttää kellotuksen juurisyyn: Vain mitattavia asioita voi parantaa. Me-

nestymistä ei voi tietää, ellei sitä määritellä ja mitata.  

Selvitettäviin asioihin kuului siis manuaalimallilla käytettävä aika per toimenpide 

ja tuntihinta. Manuaalimallin ajallinen kesto saatiin kellotuksien avulla selville, 

jonka suoritti maksuajon ja toimittajien ylläpitoprosessin osalta joukko yrityksen 

työntekijöitä ja epro-tarkastuksen osalta opinnäytetyön tekijä. Manuaalimallin tun-

tihinta saatiin katsomalla yrityksen toteutuneita palkkatietoja ja jakamalla ne 

TES:sin mukaisella jakajalla.  

Ohjelmistorobottien osalta tuli selvittää niiden käyttämä aika per toimenpide, suo-

ritetut toimenpiteet sekä tuntihinta. Ohjelmistorobotiikan käyttämä aika toimenpi-

teisiin saatiin toimittajien ylläpitoprosessille suorituskykyraportista, epro-prosessin 

ja maksuajon osalta keskusteluista ja tutkimalla yrityksen sisäisiä tietokantoja. Oh-

jelmistorobottien suorittamat toimenpiteet saatiin selvitettyä suorituskykyraportin, 

yrityksen sisäisten tietokantojen ja näistä johdettujen laskelmien avulla. Ohjelmis-

torobotin tuntihinta saatiin yrityksen johdolta. 

Näiden tietojen avulla oli mahdollista selvittää ohjelmistorobotiikan tehokkuus ma-

nuaalimalliin verrattuna, määritellä ohjelmistorobotiikan hyöty korvattujen manu-

aalitöiden arvona, laskea tehtäväkohtainen- ja kokonaiskustannussäästö sekä ehdot-

taa ohjelmistorobotiikan suorituskykymittariston perustamiseen mittareita. Tutki-

muksen tavoitteen, koon ja resurssien vuoksi ehdotetut mittarit ovat johdettavissa 
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tutkimuksen laskelmista sekä ovat helppokäyttöisiä ja jatkuvuusperiaatetta noudat-

tavia.  

4.1.1 Toimittajien ylläpito 

Toimittajien ylläpitoprosessin manuaalityötä oli vuonna 2016 kellotettu runsaasti, 

mutta valitettavasti kävi ilmi, että data ei ollut riittävän tarkkaa tutkimukselle. Vuo-

den 2016 kellotuksissa prosessin sisältämiin tehtäviin kuluvaa aikaa ei oltu eritelty, 

vaan siinä oli kartoitettu prosessin tehtävien määrää ja niiden yhteiskestoa. Tästä 

syystä kellotukset päätettiin järjestää uudestaan. Tutkimuksen pyrkiessä realistiseen 

arvioon ohjelmistorobotiikan taloudellisista vaikutuksista, kaikki ohjelmistorobo-

tiikan työ, joka ei luo lisäarvoa yritykselle jätetään huomiotta (esimerkiksi epäon-

nistunut toimittajan avaus). Toimittajien ylläpitoprosessissa ohjelmistorobotiikan 

hyödyllisiä toimenpiteitä suorituskykyraportin perusteella oli toimittajan avaus, toi-

mittajan laajennus ja pankkitilin lisäys. Suorituskykyraportti sisälsi näiden toimen-

piteiden lukumäärät sekä keskimääräiset ajoajat, joten tämän prosessin osalta teh-

täväksi jäi enää datankeräysvaiheessa organisoida manuaalisen toimintamallin kel-

lotus. 

Kellotuksien laadun suhteen oli tavoitteena saada työntekijät tallentamaan virhee-

töntä dataa, josta voidaan jalostaa luotettavia laskelmia ja johtopäätöksiä. Datan 

keräyksessä oli alusta asti prioriteettina sen virheettömyys, sillä ei pilvenpiirtäjää-

kään aloitettaisi rakentamaan suolle. Pienetkin virheet pohjadatassa kasvavat datan 

jatkojalostusvaiheissa merkittäväksi ja voivat aikaansaada virhepäätöksiä. Analy-

sointivaiheessa virheen syntyminen ei ole läheskään niin petollista, sillä oikeelli-

sempia analyyseja on aina mahdollista tehdä alkuperäisestä korruptoimattomasta 

datasta. Tämä huomioon ottaen suunnittelin kellotukselle Excel-pohjan mahdolli-

simman käyttäjäystävälliseksi niin, että mitään turhaa ei kirjattaisi manuaalisesti, 

Excelin laskiessa esimerkiksi kokonaisajan ja eri toimenpiteiden lukumäärät auto-

maattisesti. Huolellisesti tehty tallennuspohja saa myös kellotusta suorittavat työn-

tekijät ottamaan kellotuksen vakavammin. Toimitin Excel-pohjan selkeän saate-

viestin ja opastuksen kera toimittajarekisterin ylläpitäjällä. Vakavuutta lisäsi myös 

johtoportaan tuki, joka saatiin hyväksyttämällä tulevat toimenpiteet heillä. Edellä 
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mainittujen toimenpiteiden tarkoitus oli vahvistaa kellotuksen reliabiliteettia ja va-

liditeettia. Tietoja tallensi lopulta kaksi henkilöä. Henkilöjen välillä oli suuria eroja 

suoritusten kestoissa, joka johti suureen keskihajontaan. Alla kellotuksen tulokset.  

 n = määrä, x̄ = keskiarvo, σ = keskihajonta.  

Toimittajan avaus  n = 53 x̄ = 118s σ = 33s        

Toimittajan laajennus n = 33 x̄ = 51s σ = 26s 

Pankkitilin lisäys  n = 18  x̄ = 55s σ = 17s 

 

Robotti avasi uuden toimittajan 146 sekunnissa ja laajensi toimittajan 158 sekun-

nissa, minkä pitäisi käytännössä sujua nopeammin, sillä se on huomattavasti yksin-

kertaisempi toimenpide. Pankkitilin robotti päivitti 129 sekunnissa. Robotti oli siis 

yleisestä uskomuksesta poiketen huomattavasti hitaampi kuin ihminen kaikissa teh-

tävissä. Kuitenkin todellisuudessa ihmisen tahti hidastuu päivän mittaan, joten kel-

lotukset eivät täysin koskaan kuvasta todellisuutta. Vaikka robotti häviääkin nopeu-

dessa tällä hetkellä ihmiselle, kustannussäästö muodostuu ohjelmistorobotiikan 

edullisuudesta. Manuaalimallin tuntihinta on 26€. Robotin tuntihinta vastaavasti on 

1,85€ tai 1,25€ riippuen skenaariosta. Robotin kustannus on kuitenkin korkeampi, 

jos otetaan huomioon käyttämättömän kapasiteetin kustannus, joka yrityksellä on 

tällä hetkellä suuri (tarkemmin kappaleessa 5.3). Yritys kuitenkin nostaa käyttöas-

tetta antamalla roboteille uusia tehtäviä. Esimerkiksi maksuajorobotti siirtyi tuotan-

toon tutkimuksen aikana ja saatiin mukaan joustamalla aikatauluista. Seuraavaksi 

robottien vastuulle siirretään asiakkaan avaukset. Ohjelmistorobotiikan tämänhet-

kistä tilannetta yrityksessä voidaan verrata juuri valmistuneeseen kerrostaloon, 

jossa vasta osa asunnoista on ehditty vuokraamaan. Lisäksi, toimittajien ylläpito-

prosessissa robotin hyödyllisiksi nähtäviä toimenpiteitä on vain 14,4% kaikista toi-

menpiteistä ahkerasta verkkolaskujen hyödyntämisestä huolimatta, koska se kriitti-

nen ensimmäinen lasku, jonka perusteella toimittaja luodaan, tulee edelleen muuta 

kanavaa pitkin, mikä tarkoittaa, että robotti ei pysty sitä käsittelemään. Ratkaisuina 

tähän on joko hankintaprosessin kehittäminen asiakkaiden suunnalta ja/tai kehitys-

työ verkkolaskuoperaattorin kanssa.  
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4.1.2 Maksuajot 

Robotti muodostaa maksuaineiston ja lähettää sen maksatukseen A-, B- ja F-mak-

sutavoilla. Kirjaimet määräytyvät SAP:issa. SAP:issa A-maksutapa tarkoittaa koti-

maisia euromääräisiä maksuja, joissa on pankkiviite. B-maksutapa tarkoittaa euro-

määräisiä ulkomaanmaksuja SEPA-maksualueelle ja IBAN-tilille. Maksun saajan 

osoitetiedot ovat myös pakollisia. F-maksutapa tarkoittaa kotimaisia euromääräisiä 

maksuja ilman pankkiviitettä. Muiden maksutapojen maksuajoja robotti ei osaa 

vielä hoitaa, sillä niissä on täysimääräisten maksujen kanssa vielä selvittämättömiä 

ongelmia. Robotin hoitaessa A-, B- ja F-maksuajot, manuaalinen kellotus oli mah-

dollista suorittaa ulkomaisilla maksutavoilla (C ja G). Vertailtavuus ei muodostunut 

ongelmaksi, sillä ulkomaiset maksuajot suoritetaan samalla tavalla kuin kotimaiset-

kin. Maksuajon kellotuksen Excel-pohja viimeisteltiin ostoreskontran esimiehen 

avulla. Esimies esimerkiksi huomautti, että maksuajojen kestoon vaikuttaa erän 

koko. Mitä enemmän laskuja maksuerässä on, sitä enemmän ajoon kuluu aikaa. 

Tämä otettiinkin huomioon pohjaa tehdessä ja analysointivaiheessa. Maksuajoja on 

tehnyt tasaisesti lähes koko ostoreskontratiimi, joten näin parhaaksi julkaista Excel-

pohjan yhteiselle Y-asemalle. Myös maksuajojen Excel-pohja tehtiin tarkkuudella, 

jotta saadut tulokset olisivat luotettavia.  

Maksuajojen kellotukset vahvistivat näkemyksiä, että täysimääräiset laskut piden-

tävät maksuajoon kuluvaa aikaa. Täysimääräisiä laskuja sisältäneeseen maksuajoon 

kului aikaa keskiarvolta 387 sekuntia. Maksuajoon ilman täysimääräisiä laskuja ku-

lui aikaa 213 sekuntia, joka indikoi selvästi, että ajankäyttö kasvaa täysimääräisten 

laskujen takia. Täysimääräiset laskut vaativat ylimääräisiä toimenpiteitä, jotka pitää 

tällä hetkellä suorittaa manuaalisesti, joten laskelmissa täysimääräisten maksuajo-

jen tulokset jätettiin huomiotta. Täysimääräisiä laskuja sisältävien maksuajojen pie-

nen määrän johdosta tarkempaa johtopäätöksiä täysimääräisistä maksuajoista ei 

voida esittää. Kellotukset tukivat henkilöstön havaintoa siitä, että maksuajon sisäl-

tämien laskujen määrä korreloi positiivisesti maksuajoon käytetyn ajan kanssa. 

Kuuden laskumäärältään suurimman maksuajon keskiarvo oli 284 sekuntia ja kuu-

den pienimmän 194 sekuntia.  
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Maksuajokellotuksen tulokset:  

n = 21 

x̄ = 230s  

σ = 78s     

Ohjelmistorobotin suorittamien maksuajojen määrän selvittämiseksi tarkasteltiin 

maksuajojen arkistoa (SAP:in transaktio OA_FIND) aikavälillä 11.11-11.12.2018. 

Aikavälille mahtui 21 arkipäivää. A-, B- ja F-maksuja olisi mahdollista suorittaa 

tällä aikavälillä yhteensä 504, josta robotti suoritti 484 maksuajoa eli 96% (A: 100% 

B: 91% F: 97%). Pienimmillä asiakkailla ei ollut joka päivä erääntyviä laskuja kai-

killa maksutavoilla, joten maksuajoa ei jokaisena päivänä tarvittu. Muutamassa ta-

pauksessa maksuajo oli suoritettu manuaalisesti. Jos 21 työpäivässä saadaan 484 

maksuajoa tehtyä, vuoden työpäivissä se tarkottaisi 5554 maksuajoa. Robotti käyt-

tää maksuajoihin päivässä 1h 20min – 1h 40min. Keskiarvona voidaan pitää 1h 

30min. Vuoden työpäivissä tämä tarkoittaa, että robotti käyttää 377h maksuajoihin. 

Jakamalla vuosittaiset maksuajot (5554) käytetyllä ajalla (377h) saadaan laskettua, 

että robotilla kuluu n. 244 sekuntia maksuajoihin, mikä on hieman ihmistä (213s) 

hitaampaa.  

4.1.3 Epro-tarkastus 

Kolmas ohjelmistorobotiikan hoitama tehtävä yrityksen taloushallinnon puolella on 

ennakkoperintärekisterimerkinnän tarkastaminen toimittajilta. Kiristyneet vaati-

mukset ennakkoperintärekisterin tarkistuspäiviin tulivat voimaan 1.9.2018. Tarkis-

tukset koskevat kaikkia suorituksen saajia ja ne tulee suorittaa vähintään 1.3, 1.6, 

1.9 ja 1.12, mutta Verohallinto suosittelee, että maksajan kannattaa tarkistaa suori-

tuksen saajan rekisterimerkintä aina maksuhetkellä. Uudistuksen tarkoituksena on 

lisätä rekisteritietojen ajantasaisuutta ja oikeellisuutta. Ajantasaisilla ja oikeilla tie-

doilla torjutaan harmaata taloutta ja markkinavääristymiä. (Verohallinto 2017). Kri-

teerit täyttäviä toimittajia, eli aktiivisia kotimaisia yrityksiä, joilla on y-tunnus, löy-

tyy yritykseltä n. 34 000. Toimittajien lukumäärä saatiin selville suodattamalla 

ZVENDOR_REPORT-transaktion listaa. 
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Edellä mainitun takia oli perusteltua määritellä epro-robotin hyödyksi se, paljonko 

rahaa olisi kulunut lakisääteisten tarkastusten noudattamiseen manuaalisesti. Vas-

taväite tälle on, että näin ei ole koskaan tehty. Oletuksena voidaan kuitenkin pitää, 

että näin tehtäisiin, vaikka ohjelmistorobotiikka ei olisikaan käytettävissä, sillä se 

on Verohallinnon käsky ja lainsäädäntöä tulee noudattaa. Toinen vasta-argumentti 

on, että vaikka epro tarkastettaisiinkin, se tapahtuisi todennäköisesti päivittäin tar-

vittavilta toimittajilta, ei suurissa erissä. Päivittäinen tarkastus ei kuitenkaan sääs-

täisi aikaa, sillä silloin käytäisiin vain läpi samat toimittajat huomattavasti useam-

min. Esimerkiksi lokakuun perusteella eproja pitäisi kuitenkin tarkastaa kolmen 

kuukauden jaksolla noin 25 400, verrattuna kaikkiin eli 34 000:een. Otettaessa huo-

mioon myös se, että suuremmassa erässä tarkastus tapahtuu nopeammin, voidaan 

todeta, että hyöty on realistisesti arvioitu. 

Robotin suorittama päivittäinen tarkastus voidaan taas nähdä parantuneeksi kont-

rolliksi, joka on laadullinen hyöty. Ostolaskut maksetaan eräpäivänä, jota ennen 

epro-robotti tarkastaa toimittajien ennakkoperintärekisterimerkinnän. Robotti mer-

kitsee SAP:ssa veronumero 2 -kohtaan ”1” merkiksi, että epro on voimassa ja mer-

kitsee viiimeinen ulk. tarkastus -kohtaan tarkastuspäivän. Merkintä veronumero 1 -

kohdassa tarkoittaa sitä, että eproa ei tarvitse tarkastaa. 

Kävin läpi kaikki robotin tuottamat epro-listat ja pistin merkille, että toimittajien 

lukumäärällä on yhteys epro-tarkastuksen nopeuteen. Manuaalisesti vaikutus olisi 

todennäköisesti päinvastainen keskittymisen herpaantumisen ja väsymisen vuoksi. 

295kpl:n tarkastuksessa keskiaika oli 15,8s. 390 kpl:n tarkastuksessa keskiaika oli 

enää 14,9s. Tehokkain robotti oli otoksen suurimmassa erässä, jossa toimittajia oli 

peräti 761kpl:ta, jolloin keskiaika oli enää 14,1s. Keskiajat eivät kuitenkaan kulke-

neet täysin lineaarisesti, vaan toimittajamäärän koko selittää n. 41% robotin tuotta-

vuutta ennakoivista tekijöistä. Tämä havainto saadaan regressiosuorasta (kuvio 6), 

johon on poimittu robotin tuottamista listoista päivän toimittajamäärä ja kyseisen 

päivän tehokkuus.   
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Kuvio 6. Tarkistettavan toimittajamäärän koon vaikutus robotin tuottavuuteen.  

Lokakuun epro-tarkastuksiin kului robotilta yhteensä 34 tuntia ja 46 minuuttia. 

Tässä ajassa robotti suoritti 8466 tarkastusta, joten robotti käytti yhteen epro-tar-

kastukseen keskiarvolta 14,8s. Lokakuun perusteella epro-robotin käyttöaika on 

vuositasolla 437h. 

Seuraavaksi piti vielä varmistua, että lokakuu ei satu olemaan poikkeuksellisen run-

sas- tai harvalukuinen tarkastettavissa toimittajissa, joka tarkoittaisi sitä, että robo-

tin käyttämää aikaa lokakuun epro-tarkastuksissa ei voitaisi suoraan käyttää koko 

vuotta tarkastelevissa laskelmissa koska se antaisi virheellisen estimaation vuoden 

tarkastusmääristä ja käytetystä ajasta, joka lopulta näkyisi virheellisesti arvioidussa 

ohjelmistorobotiikan hyödyssä. Kuukausittaista keskiarvoa oli vaikea selvittää 

koska epro-robotti on tuottanut epro-tarkastuslistoja vasta 5.9.2018 lähtien, joten 

lokakuun ajankäyttöä ei ole mahdollista vain verrata muiden kuukausien toteutu-

neisiin lukuihin. Ongelma kierrettiin vertaamalla toimittajien määriä eri kuukausina 

ostoreskontran master-raporteilta. Tietoja kerättiin maksupäivän mukaan lokakuun 

lisäksi tammikuulta, huhtikuulta, kesäkuulta ja syyskuulta puolelta asiakaskun-

nasta. Maksupäivän mukaan sen vuoksi koska se antaa oikean kuvan vaadittavista 

epro-tarkastuksista toisin kuin laskun päivä tai kirjauspäivä. Kuukausittaiset toimit-

tajamäärät olivat seuraavat: tammikuu 1544, huhtikuu 2270, kesäkuu 2566, syys-

kuu 2213 ja lokakuu 2754. Otoksen laskumäärä oli 29 737. Selvityksen perusteella 
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aiemmin tutkimuksessa käytetty lokakuun arvo poikkeaa keskiarvosta 21,4%. Tä-

män seurauksena tutkimuksen arvio epro-robotin vuosittaisesta käyttöajasta päivi-

tettiin 360 tuntiin.  

Manuaalitarkastus suoritettiin lajittelemalla mittauspäivänä erääntyvät laskut vä-

lisummalla. Välisumma estää sen, ettei samaa toimittajaa tarkasteta uudestaan. Toi-

mittajan tietoihin porauduttiin painamalla näytä tosite -ikkunassa muut tiedot ja ko-

pioimalla ALV-numero ja liittämällä se ytj.fi-palvelussa y-tunnus kenttään. 

SAP:issa y-tunnuksen edessä on tunnus FI, joten kopiointi piti suorittaa FI-tunnuk-

sen jälkeen, jotta ytj.fi-palvelu tunnistaisi sen y-tunnukseksi. Ytj.fi-palvelusta tar-

kistettiin kohdasta ”ennakkoperintärekisteri”, että siinä lukee rekisterissä. Manuaa-

limallilla kellotettiin yhteensä 40 rutiininomaista tarkastusta. Aikaa yhteen epro-

tarkastukseen kului keskiarvolta 21,2 sekuntia.  
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5 TULOKSET 

5.1 Kustannussäästö ohjelmistorobotiikalla 

Kustannussäästöjä ja sitä kautta ohjelmistorobotiikan kannattavuutta tarkasteltiin 

kahdella eri skenaariolla. Ensimmäisessä skenaariossa otettiin huomioon ohjelmis-

torobotiikan lisenssikustannukset, alustakustannukset ja ylläpitokustannukset, jotka 

ovat yhteensä 16 000€ vuodessa. Toisessa skenaariossa ylläpitokustannuksia ei 

otettu huomioon ja kustannuksiksi laskettiin vuositasolla yhteensä 11 000€. Laskel-

mat on tehty tarkoilla arvoilla Excelissä ja ne on pyöristetty vasta tulosten esittely-

vaiheessa helpomman luettavuuden vuoksi.  

Toimittajien ylläpitoprosessissa estimaatio robotin suorittamille transaktioille vuo-

den aikana voidaan johtaa suorituskykyraportista. Robotti suorittaa vuoden aikana 

arviolta 490 toimittajan avausta, 80 toimittajan laajennusta ja 420 pankkitilin muu-

tosta. Näihin toimenpiteisiin kuluisi manuaalisesti aikaa vuodessa toimittajan 

avauksen osalta 16,1h, toimittajan laajennuksessa 1,1h ja pankkitilin muutoksessa 

6,4h. Käyttämällä tuntihintana 26€:a saadaan lopulta ohjelmistorobotiikan korvaa-

mien manuaalitöiden arvoksi n. 614€. Robotti käyttää n. 100h vuodessa toimittajien 

ylläpitoprosessiin, jonka kustannus skenaariosta riippuen on 185€ tai 125€, joten 

ohjelmistorobotiikasta ei synny suurta kustannussäästöä massan vähäisyyden 

vuoksi. Jos tehokkuus olisi 14,4% sijaan 100%, ajankäyttöä pystyttäisiin leikkaa-

maan 60%, jolloin vastaavaan työmäärän tekemiseen kuluisi enää 40h. Tämän kus-

tannus olisi 74€ tai 50€. Ajankäyttö ei kutistuisi seitsemäsosaan, kuten voisi nope-

asti prosentteja vertailemalla olettaa, koska robotti käyttää hyödyllisiin transaktioi-

hin enemmän aikaa kuin epäonnistuneisiin. Vastaavasti voitaisiin ajatella, että sa-

massa ajassa (100h) robotti saisi aikaan 2,5-kertaa enemmän hyödyllisiä toimenpi-

teitä.  

Aiemmin saatiin selvitettyä, että robotti suorittaa vuodessa arviolta 5554 maksu-

ajoa. Näihin kuluisi manuaalisesti aikaa vuodessa 329h. Käyttämällä tuntihintana 

26€:a saadaan hyödyksi 8554€. Tämän verran siis maksaisi manuaalisesti tehdä 

työt, jotka robotti tekee. Robotti käyttää maksuajoihin päivässä keskimäärin 1h 

30min. Vuoden työpäivissä tämä merkitsee n. 377 robotin maksuajoihin käyttämää 



51 

 

tuntia. Kustannussäästö saadaan selvitettyä vähentämällä hyödystä ohjelmistorobo-

tiikasta syntyneet kustannukset eli 697€ (377h*1,85€/h) tai 471€ (377h*1,25€/h), 

jolloin kustannussäästönä on lopulta skenaariosta riippuen 7857€ tai 8083€. Robo-

tiikan avulla voidaan myös evätä ihmisiltä oikeudet maksuaineistojen käsittelyyn, 

jolloin riskit väärinkäytöksille eliminoituvat.   

Epro-tarkastuksien osalta on mahdotonta tarkkaan tietää kuinka paljon aikaa kuluisi 

manuaalisesti koko toimittajakannan tarkastamiseen, koska sitä ei olla koskaan 

tehty. Tutkimuksen selvityksien avulla voidaan kuitenkin laskea arvio. Jos yrityk-

sen 34 000 toimittajalta pitäisi tarkastaa neljästi vuodessa epro-merkintä, yhteen 

tarkastukseen aikaa kuluessa keskimäärin 21,2 sekuntia, aikaa kuluisi n. 200h per 

tarkastuskerta eli 800h per vuosi. 26€:n tuntihinnalla tämä tarkoittaisi 20 800€ kus-

tannuksia. Vaikka robotti tarkastaa epro-merkinnät joka päivä, tarkastus on manu-

aalimallia huomattavasti edullisempi. Robotti käyttää aikaa epro-tarkastuksiin vuo-

dessa arviolta 360h ja tuntihinnalla 1,85€/1,25€ päästään robotin kustannuksiin 

666€/450€. Tämä on pieni hinta robotiikalla saavutettavista taloudellisista ja laa-

dullisista hyödyistä. Epro-tarkastuksessa ohjelmistorobotiikan kustannussäästö on 

siis 20 134€/20 350€ riippuen skenaariosta. 

5.2 Ohjelmistorobotiikan kustannustehokkuus  

Manuaalimallin ajankäyttö saatiin selville kellotusten avulla ja tuntihinta keskuste-

luista ja työehtosopimuksesta. Robotiikan ajankäyttö saatiin selville suorituskyky-

raportista, keskusteluista ja tietokannoista. Robotiikan tuntihinta saatiin yrityksen 

johdolta. Robotiikan suorittamien toimenpiteiden määrä eri tehtävissä saatiin suo-

rituskykyraportista ja tutkimalla yrityksen tietokantoja. Näiden tietojen avulla oli 

mahdollista laskea ohjelmistorobotiikan kustannustehokkuus verrattuna manuaali-

malliin. Tulokset on esitetty A-skenaario (16 000€) ensimmäisenä ja B-skenaario 

(11 000€) jälkimmäisenä. Tulokset on laskettu jakamalla manuaalimallin kustannus 

per transaktio vastaavalla ohjelmistorobotiikan kustannuksella, jolloin on saatu ker-

toimia siitä, kuinka monta kertaa kalliimpi manuaalimalli on ohjelmistorobotiik-

kaan verrattuna.  
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Toimittajan avauksen osalta manuaalimallin kustannus oli 11,4- tai 16,8-kertainen 

ohjelmistorobotiikkaan verrattuna, eli 11,4x tai 16,8x. Toimittajan laajennuksessa 

kertoimet olivat 4,5x/6,7x ja pankkitilin lisäyksessä 6,0x/8,9x. Manuaalimalli on 

siis keskimäärin 7,3/10,8-kertaa kalliimpi kuin ohjelmistorobotiikka toimittajien yl-

läpidossa.  

Maksuajossa samat kertoimet ovat 12,3x/18,2x ja epro-tarkastuksessa jopa 

20,1x/29,8x. Manuaalimallin lähes kolmekymmentäkertainen transaktion kustan-

nus verrattuna ohjelmistorobotiikkaan selittyy sillä, että manuaalimallilla kuluu 

43% enemmän aikaa per transaktio ja sen tuntihinta on B-skenaariolla 20,8-kertai-

nen (26/1,25) ohjelmistorobotiikkaan verrattuna. Kun nämä kerrotaan keskenään, 

saadaan B-skenaarion kertoimeksi 29,8x (1,43x*20,8x).  

5.3 Kustannus-hyötyanalyysi  

Kustannushyötyanalyysissä analysoidaan kustannus-hyötylaskelman tuottamia tie-

toja. Kustannushyötylaskelman päätarkoitus on paljastaa tehtäväkohtaiset kannat-

tavuudet, kun niille allokoidaan robotin kustannukset robotin toteutuneen käyttö-

ajan mukaan. Laskelmassa otetaan siis huomioon käyttämättömän kapasiteetin kus-

tannus, joka muodostuu robotin joutoajasta. Robotiikan kustannukseksi vuodessa 

oli jo aiemmin määritelty 16 000€ tai 11 000€. Robotit käyttävät aikaa vuodessa 

toimittajien ylläpitoprosessiin 100h, epro-tarkastukseen 360h ja maksuajoon 377h 

eli yhteensä 837h. Loput on joutoaikaa. Jakamalla robotiikan kustannus robotiikan 

käyttöajalla, saadaan tuntihinnaksi noin 19,1€ tai 13,1€. Käyttämätöntä kapasiteet-

tia voidaan myös havainnollistaa vertaamalla ohjelmistorobotiikan kustannusta 

16 000€ / 11 000€ ja tehtäviin aiemmin allokoituja kustannuksia, jotka perustuivat 

vuoden kaikkiin tunteihin. Robotin tuntihinta, joka saatiin huomioimalla vuoden 

kaikki tunnit, tuotti tehtäväkohtaisiksi kustannuksiksi toimittajien ylläpidon osalta 

185€/125€, epro-tarkastuksessa 666€/450€ ja maksuajossa 697€/471€ eli yhteensä 

1548€/1046€. Kustannus-hyötylaskelmassa tehtäväkohtaisten kustannusten summa 

on ohjelmistorobotiikan kustannus eli 16 000€ tai 11 000€.  

Ohjelmistorobotiikan kustannus-hyötylaskelmassa (taulukko 1) on lasketun koko-

naiskustannussäästön lisäksi eritelty tehtäväkohtaiset kustannussäästöt 
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havainnollistamaan sitä, mistä ohjelmistorobotiikan kannattavuus muodostuu. A 

tarkoittaa laskelmassa 16 000€/v skenaariota ja B vastaavasti 11 000€/v skenaa-

riota. Laskelman avulla paljastuu, että erikseen tarkastellessa toimittajien ylläpito-

prosessi ei ole kummallakaan skenaariolla kannattavaa hoitaa ohjelmistorobotii-

kalla. Tämä perustuu siis siihen, että manuaalisesti kustannukset olisivat 614€ ja 

ohjelmistorobotiikalla 1912€ tai 1314€, kun otetaan huomioon käyttämätön kapa-

siteetti ja allokoidaan toimittajien ylläpitorobolle 12% ohjelmistorobotiikan kustan-

nuksista, jotka sille ajankäyttönsä perusteella kuuluu. Jos ohjelmistorobottien käyt-

töaste olisi 100%, kustannukset olisivat tässä tapauksessa 185€ tai 125€, jolloin 

kannattavuus muuttuisi positiiviseksi. Käyttöasteen takia ei ole olekaan järkevää 

lopettaa toimittajien ylläpitoprosessin hoitoa osaksi ohjelmistorobotiikalla koska 

ohjelmistorobotiikasta syntyvät kustannukset ovat lähes kokonaan kiinteitä. Pro-

sessi saadaan kannattavaksi lisäämällä robotiikalle lisää tehtäviä, jolloin robotiikan 

kustannukset allokoituvat useammalle tehtävälle vähentäen toimittajien ylläpitoon 

kohdistuvaa kuormaa. Tilanteessa, jossa käyttöaste olisi jo 100% olisi vaihtoehtona 

keskittää robottien aika tuottavampiin tehtäviin, joita olisivat ne tehtävät, missä ro-

botti suoriutuu nopeiten suhteessa manuaalimalliin.  

 

 

Taulukko 1. Ohjelmistorobotiikan kustannus-hyötylaskelma. 

 

Yritys saa ohjelmistorobotiikalla taloushallinnossa selvästi merkittävimmät kustan-

nussäästöt ennakkoperintärekisterimerkinnän tarkastamisessa. Epro-tarkastuksen 

kustannussäästö on skenaariosta riippuen 13 918€ tai 16 069€. Maksuajon kustan-

nussäästö taas on 1347€ tai 3599€. Ohjelmistorobotiikan kustannussäästö talous-

hallinnossa löytyy laskelman oikeasta alareunasta eli skenaariosta riippuen 13 968€  

Tuntia %-osuus tunneista Kustannus A Kustannus  B Hyöty Kustannussäästö A Kustannussäästö B

Eprot 360 43,01 % 6 882 €        4 731 €        20 800 €          13 918 €              16 069 €              

Maksuajot 377 45,04 % 7 207 €        4 955 €        8 554 €            1 347 €                3 599 €                

Toimittajat 100 11,95 % 1 912 €        1 314 €        614 €               1 298 €-                700 €-                   

Yhteensä: 837 100 % 16 000 €      11 000 €      29 968 €          13 968 €              18 968 €              
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tai 18 968€. Ohjelmistorobotiikan alhaisesta käyttöasteesta (n. 10%) huolimatta yri-

tys on onnistunut saavuttamaan noteerattavia kustannussäästöjä investoinnin ko-

koon nähden. Yrityksellä onkin mahdollista kasvattaa uusien tehtävien avulla ta-

loudellista hyötyä vielä merkittävästi kustannuksien juurikaan muuttumatta.  

5.4 Suorituskykymittaristo  

Seuraavaksi esitellään tutkimuksen keräämästä informaatiosta jalostetut suoritus-

kykymittarit. Olennainen mittari tutkimustulosten perusteella on nopeus, sillä niin 

tutkimuksen tekijä kuin yrityksen henkilöstökin yllättyi siitä havainnosta, että ro-

botit eivät olekaan aina nopeampia kuin ihmiset. Tämä paradigma on muodostu-

massa jo dogmiksi, sillä teoreettista viitekehystä kootessa vastaan ei tullut kyseistä 

mahdollisuutta juuri ollenkaan. Ideana on, että manuaaliaika saadaan kellotuksista 

ja ohjelmistorobotiikan aika sitä seuraavasta ohjelmasta tai moduulista. Tulokseksi 

saadaan yksinkertainen kerroin, joka kuvaa ohjelmistorobotiikan nopeutta suh-

teessa manuaalimalliin.  

Kaava: 

𝐴𝑖𝑘𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑎𝑎𝑙𝑖𝑠𝑒𝑠𝑡𝑖 (𝑠)

𝐴𝑖𝑘𝑎 𝑜ℎ𝑗𝑒𝑙𝑚𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑜𝑏𝑜𝑡𝑖𝑖𝑘𝑎𝑙𝑙𝑎 (𝑠)
 

Esimerkiksi on laskettu mittarin arvoja tutkimuksen tuloksilla. Toimittajan avauk-

sessa robotti toimii 0,81-kertaisella nopeudella manuaalimalliin nähden ja epro-tar-

kastuksessa taas 1,43-kertaa nopeammin.  

 

Nopeus  
Aika manuaalisesti (s) 

= 
118 

= 0,81 (Toimittajan avaus) 
Aika ohjelmistorobotiikalla (s) 146 

         

Nopeus  
Aika manuaalisesti (s) 

= 
51 

= 0,32 (Toimittajan laajennus) 
Aika ohjelmistorobotiikalla (s) 158 

         

Nopeus  
Aika manuaalisesti (s) 

= 
55 

= 0,43 (Pankkitilin lisäys) 
Aika ohjelmistorobotiikalla (s) 129 

         

Nopeus  
Aika manuaalisesti (s) 

= 
230 

= 0,94 (Maksuajo) 
Aika ohjelmistorobotiikalla (s) 244 

         

Nopeus  
Aika manuaalisesti (s) 

= 
21,2 

= 1,43 (Epro-tarkastus) 
Aika ohjelmistorobotiikalla (s) 14,8 
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Seuraava mittari on käyttökustannuskerroin. Siinä verrataan manuaalimallin tunti-

hintaa ohjelmistorobotiikan tuntihintaan. Mittari on laskettu A-skenaariolla. Mitta-

rin arvoihin vaikuttaa se, mitkä lasketaan ohjelmistorobotiikan tunneiksi. Tunneiksi 

voidaan laskea kaikki vuoden tunnit tai ohjelmistorobotiikan aktiiviset tunnit, jol-

loin saadaan kaksi täysin erilaista tulosta.  

Kaava: 

𝑀𝑎𝑛𝑢𝑎𝑎𝑙𝑖𝑚𝑎𝑙𝑙𝑖𝑛 𝑡𝑢𝑛𝑡𝑖ℎ𝑖𝑛𝑡𝑎

𝑂ℎ𝑗𝑒𝑙𝑚𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑜𝑏𝑜𝑡𝑖𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑡𝑢𝑛𝑡𝑖ℎ𝑖𝑛𝑡𝑎
 

Laskettaessa vuoden kaikilla tunneilla, on robotin tuntihinnaksi vakioitunut tutki-

muksessa 1,85€/h (skenaario A), jolla saadaan tulokseksi, että manuaalimallista 

syntyy 14,1-kertaa suuremmat kustannukset tunnissa. 

Käyttökustannuskerroin 

Manuaalimallin tunti-

hinta = 26  = 14,1 (kaikki tunnit) 

Robotin tuntihinta  1,85  

 

Huomioitaessa käyttämättömän kapasiteetin kustannus, robotin tuntihinta nousee 

19,1 euroon (16 000€/837h). Tällöin manuaalimalli on enää 1,4-kertaa kalliimpi. 

Käyttökustannuskerroin 

Manuaalimallin tunti-

hinta = 26  = 1,4 (aktiiviset tunnit) 

Robotin tuntihinta  19,1  

 

Kertomalla kaksi edellistä mittaria toisillaan, pääsemme luvussa 5.2 mainittuihin 

kustannustehokkuuskertoimiin, jotka ovat yksi tutkimuksen ehdottama mittari. 

Kustannustehokkuuskerroin ottaa siis huomioon nopeuden sekä tuntihinnan. Mitta-

rin arvojen perusteella robotin suorittamat tehtävät voidaan asettaa kannattavuus-

järjestykseen.  

Kaava: 

  
          

 

  

 

          

𝑀𝑎𝑛𝑢𝑎𝑎𝑙𝑖𝑚𝑎𝑙𝑙𝑖𝑛 𝑡𝑢𝑛𝑡𝑖ℎ𝑖𝑛𝑡𝑎

𝑂ℎ𝑗𝑒𝑙𝑚𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑜𝑏𝑜𝑡𝑖𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑡𝑢𝑛𝑡𝑖ℎ𝑖𝑛𝑡𝑎 
 

𝐴𝑖𝑘𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑎𝑎𝑙𝑖𝑠𝑒𝑠𝑡𝑖 (𝑠)

𝐴𝑖𝑘𝑎 𝑜ℎ𝑗𝑒𝑙𝑚𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑜𝑏𝑜𝑡𝑖𝑖𝑘𝑎𝑙𝑙𝑎 (𝑠)
 ∗ 
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Esimerkiksi on valittu A-skenaariolla maksuajo. Käyttökustannuskertoimen nimit-

täjässä käytetään taas tutkimuksen arvoa 1,85€/h, mutta on myös mahdollista, että 

yritys alkaa myöhemmin käyttämään tarkempia arvoja, jonka vuoksi kaava on esi-

tetty tarkassa muodossa.   

213 
* 

26 
= 12,3 

244 1,85 

 

Maksuajon kustannustehokkuusmittarin arvo 12,3 kertoo siis, että maksuajo on 

12,3-kertaa kalliimpaa suorittaa manuaalisesti kuin ohjelmistorobotiikalla täyska-

pasiteettitilanteessa.  

Robotiikka ei kuitenkaan yrityksellä ole vielä lähelläkään täyskapasiteettia. Osuva 

mittari sen seuraamiseen on luonnollisesti käyttöaste. Käyttöasteen parina olisi 

hyvä seurata myös onnistuneiden transaktioiden prosenttiosuutta, jotta ei käy niin, 

että käyttöaste kasvaa, mutta onnistuneiden transaktioiden lukumäärä pysyy sa-

mana.  

 

Kaava: 

 

 

Yrityksen käyttöaste tutkimuksen hetkellä: 

Robotiikan käyttöaste  
Robottien käyttöaika (h) 

= 
837 

= 10 % 
Robottien mahdollinen käyttöaika (h) 8766 

 

Mittarina voi toimia myös käyttämättömän kapasiteetin osuus 90% tai sen kustan-

nus 14 500€. 

 

𝑅𝑜𝑏𝑜𝑡𝑡𝑖𝑒𝑛 𝑘ä𝑦𝑡𝑡ö𝑎𝑖𝑘𝑎 (ℎ)

𝑅𝑜𝑏𝑜𝑡𝑡𝑖𝑒𝑛 𝑚𝑎ℎ𝑑𝑜𝑙𝑙𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑘ä𝑦𝑡𝑡ö𝑎𝑖𝑘𝑎 (ℎ)
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Ohjelmistorobotiikan suorituskykyä voidaan myös mitata seuraamalla sen vaiku-

tusta manuaalitöiden vähenemiseen. Säästetty tuntimäärä vuodessa saadaan sum-

maamalla ohjelmistorobotiikan hyödyllinen toiminta yhteen eli kaavassa on ole-

tettu, että lasketaan vain onnistuneet toimenpiteet.    

Kaava:  

 

 

Kaava muodostuu nopeasti hyvin pitkäksi, joten idea varmasti tulee perille ilman 

koko kaavaa. Alla kuitenkin lyhyt esimerkki yrityksen tapauksesta. 

Toimittajan avaus transaktioiden määrä (490)*Toimittajan avauksen manuaalikesto 

(21,2s) + Toimittajan laajennuksen määrä (80)*Toimittajan avauksen manuaali-

kesto (51s)+ Pankkitilin lisäyks… 

Lopulta tulokseksi saadaan säästettyjen manuaalituntien määrä, joka yrityksen ta-

pauksessa on vuodessa noin 1153h. Tämä voidaan ilmoittaa myös euromääränä, 

jolloin päästään kustannus-hyötyanalyysin kohtaan ”hyöty”. Kun tästä vähennetään 

vielä ohjelmistorobotiikasta johtuvat kustannukset, saadaan selville ohjelmistoro-

botiikan aikaansaamat kustannussäästöt, joka myös löytyy kustannus-hyötyanalyy-

sistä. Mitä tahansa näistä voidaan käyttää mittarina, mutta mielestäni olisi järke-

vintä mennä ”loppuun asti” ja ylläpitää ohjelmistorobotiikan kustannussäästöt -mit-

taria, vaikkakin se onkin kaikkein työläin.  

Kaava:  

 

Esimerkkilaskelmana arvio yrityksen vuodessa saamista kustannussäästöistä ske-

naariolla A: 

 

𝑇𝑒ℎ𝑡ä𝑣ä 𝐴: 𝑛  𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑡𝑖𝑜𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑚ää𝑟ä ∗ 𝑇𝑒ℎ𝑡ä𝑣ä 𝐴: 𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑡𝑖𝑜𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑎𝑎𝑙𝑖𝑘𝑒𝑠𝑡𝑜 
+ 𝑇𝑒ℎ𝑡ä𝑣ä 𝐵: 𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑡𝑖𝑜𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑚ää𝑟ä ∗ 𝑇𝑒ℎ𝑡ä𝑣ä 𝐵: 𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑡𝑖𝑜𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑎𝑎𝑙𝑖𝑘𝑒𝑠𝑡𝑜 

+𝑇𝑒ℎ𝑡ä𝑣ä 𝐶: 𝑛 … 

𝑆ää𝑠𝑡𝑒𝑡𝑡𝑦 𝑡𝑢𝑛𝑡𝑖𝑚ää𝑟ä 𝑣𝑢𝑜𝑑𝑒𝑠𝑠𝑎 ∗ 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑎𝑎𝑙𝑖𝑚𝑎𝑙𝑙𝑖𝑛 𝑡𝑢𝑛𝑡𝑖ℎ𝑖𝑛𝑡𝑎  
−𝑜ℎ𝑗𝑒𝑙𝑚𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑜𝑏𝑜𝑡𝑖𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑘𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢kset  

𝑆ää𝑠𝑡𝑒𝑡𝑡𝑦 𝑡𝑢𝑛𝑡𝑖𝑚ää𝑟ä 𝑣𝑢𝑜𝑑𝑒𝑠𝑠𝑎 (1153ℎ) ∗ 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑎𝑎𝑙𝑖𝑚𝑎𝑙𝑙𝑖𝑛 𝑡𝑢𝑛𝑡𝑖ℎ𝑖𝑛𝑡𝑎 (26€)  
−𝑜ℎ𝑗𝑒𝑙𝑚𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑜𝑏𝑜𝑡𝑖𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑘𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢kset (16000€) = 13968€ 
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Ohjelmistorobotiikan suorituskykymittaristossa voidaan myös verrata kustannus-

säästöjä yrityksen toiminnan laajuutta kuvaaviin arvoihin esimerkiksi: 

 

tai: 

 

Mitattava asia voi olla myös muutokset prosessin kompleksisuudessa: esimerkiksi 

jos koko prosessissa on ollut kokonaisuudessaan 120 vaihetta, ohjelmistorobotiikan 

avulla manuaalisten tai kaikkien vaiheitten lukumäärä voi kutistua esimerkiksi 

70:een. Tämän seuraaminen voi olla palkitsevaa. Myös takaisinmaksuaikaa ja muita 

investointilaskennan keinoja suositellaan. Tutkimuksen luvuilla ohjelmistorobotii-

kan takaisinmaksuaika on n. 6,5kk (skenaario A), joka on lyhyehkö tieteelliseen 

viitekehykseen verrattaessa, tosin takaisinmaksuaika olisi huomattavasti pidempi, 

jos laskeminen olisi aloitettu heti ensimmäisen robotin käyttöönottopäivästä. 6,5kk 

on saatu laskemalla tutkimuksen ajankohdasta vuosi eteenpäin seuraavalla kaa-

valla:  

 

         

        

        

        
Ohjelmistorobottien hoitaessa yhä useampia tehtäviä, jossain vaiheessa voi olla pe-

rusteltua valita mittariksi läpivirtausaika, jolla pystyy seuraamaan automatisoitujen 

tehtävien ja prosessien yhteisvaikutusta. Prosessit voivat tehostua huomattavasti 

enemmän kuin erikseen tarkasteltuna mm. sen ansiosta, että robotit pystyvät työs-

kentelemään ympäri vuorokauden, jolloin asioita, jotka on ennen pystytty tekemään 

vasta seuraavana päivänä, on mahdollista saada tehtyä samana päivänä.  

 

𝑘𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑠𝑠ää𝑠𝑡ö𝑡

𝑙𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜
 

𝑘𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑠𝑠ää𝑠𝑡ö𝑡

ℎ𝑒𝑛𝑘𝑖𝑙ö𝑚ää𝑟ä 
 

𝑂ℎ𝑗𝑒𝑙𝑚𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑜𝑏𝑜𝑡𝑖𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑘𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑠 (16000)

𝑂ℎ𝑗𝑒𝑙𝑚𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑜𝑏𝑜𝑡𝑖𝑖𝑘𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑠𝑎𝑎𝑡𝑢 ℎ𝑦ö𝑡𝑦 (29978)
 ∗ 12𝑘𝑘 = 6,5𝑘𝑘 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

Yrityksen tarpeesta tutkimusongelmaksi muodostui selvittää parhaat mittarit ohjel-

mistorobotiikan suorituskyvyn seuraamiseksi. Mittareiden käyttökelpoisuuden 

vuoksi tuli empiirisessä osiossa selvittää manuaalisen toimintamallin ja ohjelmisto-

robotiikan suorituskyky. Edellisten lisäksi selvitettiin myös ohjelmistorobotiikan 

toiminnan laajuus, joka mahdollisti tuottavuuden ja kannattavuuden arvioinnin. 

Tuottavuutta havainnollistettiinkin kustannustehokkuuskertoimilla ja kannatta-

vuutta kustannus-hyötyanalyysillä, jonka tarkoituksena ei kuitenkaan ollut antaa 

euromääräisiä absoluuttisia totuuksia esimerkiksi ohjelmistorobotiikan kustannus-

säästöstä, sillä se olisi työn määrän ja mahdollisuuksienkin puolesta tällä hetkellä 

mahdotonta ja turhaa. Vastauksena tutkimusongelmaan esiteltiin ohjelmistorobotii-

kan suorituskykyä kuvaavia mittareita, joista yritys voi ottaa käyttöönsä parhaaksi 

näkemänsä mittarit. Suorituskykymittareissa on kaikissa sama logiikka: mitä suu-

rempi arvo, sitä parempi. Liian suuria eroja mittareiden antamissa luvuissa yritettiin 

välttää, jotta mittareita olisi helpompi lukea. Ei olisi käytännöllistä, jos toinen mit-

tari antaisi arvoksi 0,0007 ja toinen 120 359 054 ja toisessa pieni arvo olisi hyvä ja 

toisessa huono.  Mittareiden valintaan vaikutti tutkimuksen tekijän ja yrityksen tär-

keiksi ymmärtämät asiat sekä yrityksen informaatiovaranto, josta mittareita voitiin 

rakentaa. 

Suorituskykymittarien kehittämisen tarkoituksena on seurata ohjelmistorobotiikan 

suorituskykyä ja sen trendiä. Myöhemmin mittaristoon voidaan lisätä myös laadul-

lisia mittareita kokonaisuuden näkemiseksi. Mittarien arvojen avulla voidaan tehdä 

päätöksiä esimerkiksi siitä, vähennetäänkö vai lisätäänkö robottien toimintaa ja mi-

hin robottien resursseja kannattaa allokoida robottien välisissä ja robottien ja ihmis-

ten välisissä kilpailutilanteissa. Näillä päätöksillä on suora kytkös henkilöstöjohta-

miseen ja koko liiketoiminnan johtamiseen. Yritykselle, ja myös muille ohjelmis-

torobotiikan ensiaskeleilla oleville, olisi mittariston kehittämisen kannalta oleellista 

saada automaattisesti päivittyvät suorituskykyraportit BI-moduuliin, joista nähdään 

kaikki mittareiden ylläpitoon tarvittavat tiedot robottien osalta. Näitä voidaan sitten 

verrata manuaalimallin arvoihin, joita on huomattavasti helpompi ylläpitää. 
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Manuaalimallin aika ei vaihdu kuin järjestelmä- tai prosessimuutoksilla ja tunti-

hinta on helppo päivittää vaikka vuosittain.    

Tutkimuksen tulosten avulla yritys ymmärsi mittareiden tärkeyden ja yllättyi siitä, 

että robotit eivät olekaan aina ihmisiä nopeampia. Työn tulokset innostivat yritystä 

järjestämään vielä laajemmat kellotukset ja mittaukset tulevaisuudessa ja mitä to-

dennäköisimmin lisäämään yhä useampia tehtäviä ohjelmistorobotiikalle. Tutki-

muksen tulokset opettivat myös, että työskenneltäessä robottien parissa valistuneet-

kin arviot voivat heittää yllättävän paljon. Ihmisistä on huomattavasti helpompi ar-

vioida kuinka paljon he voivat potentiaalisesti saada aikaan määrätyssä ajassa. 

Tämä havainto myös omalta osaltaan korostaa mittareiden tärkeyttä, jotta ohjelmis-

torobottien toiminnasta pysytään kärryillä. Opinnäytetyö onnistui tehtävässään aut-

taa yritystä ymmärtämään suorituskykymittariston tärkeys ja myös tarjoamaan työ-

kaluja suorituskykymittariston rakentamiseen tulevaisuudessa.   

Vaikka manuaalimittauksen pohjat tehtiin niin, että virheitä olisi vaikeaa tehdä, 

näppäilyvirheitä on silti voinut syntyä. Tahallisia virheitä tietojen tallennuksessa 

tuskin on tapahtunut, koska ajat ovat toisistaan poikkeavia, harvoin tasalukuja sekä 

realistisia, mitkä kaikki kertovat panostuksesta tiedon tallennukseen. Työntekijät 

suorittivat kellotukset yhtä mallikkaasti kuin minkä tahansa muunkin työn. Näistä 

syistä kellotuksien tuloksia voidaan pitää luotettavina. Kellotuksien otantaa kasvat-

tamalla niissä, joissa otantaa olisi voinut kasvattaa, oltaisiin luonnollisesti päästy 

hieman tarkempiin arvoihin. Liian tarkkaa selvittämistä tulee kuitenkin välttää, sillä 

tietoa kannattaa kerätä vain sillä tarkkuudella, millä sitä pystytään järkevästi hyö-

dyntämään. Esimerkiksi siitä tuskin on mitään hyötyä, että suuren selvitystyön jäl-

keen hyödyksi tarkentuukin 30 014,10€ sijaan 30 014,05€.  

Robotiikan tietojen osalta otanta oli niin suurta, että tulokset eivät merkittävästi 

muutu muuten kuin kehittämällä robotteja. Poikkeuksena on epro-tarkastus, missä 

tulokset muuttuivat lokakuun arvosta 21,4%, joten on mahdollista, että lukema vielä 

tarkentuu, kun robotin tuottamia listoja saadaan lisää tulevien kuukausien ja vuo-

sien aikana, jotka kertovat täsmällisesti robotin käyttämän ajan ja tarkastuksien 

määrän.  
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Suurin uhka mittarien validiteetille ja reliabiliteetille on suuret muutokset järjestel-

missä tai prosesseissa, esimerkiksi lähitulevaisuudessa SAP:sta julkaistava uusi 

versio tai prosessikulun täysi uudistuminen.  

Tutkimuksen jatkotoimenpiteenä tulee suorituskykymittareille määritellä viitteelli-

set normiarvot eli tarkasti määritellä mikä tulos on kiitettävä, mikä välttävä jne. 

Tutkimus ei lähtenyt määrittelemään näitä, koska viitteelliset normiarvot on pa-

rempi määritellä, kun valitut mittarit on lyöty lukkoon sekä sen takia, että viitteel-

liset normiarvot on paras määritellä johtoryhmässä tai vähintään sen kanssa.    
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