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Rutiininomaisten työtehtävien korvaaminen uusien automaatioteknologioiden avulla on 
yleistynyt Suomessa viime vuosina. Kustannustehokkuuden, aikasäästön ja laadun 
lisäämisen tarve on herättänyt organisaatioita muuttamaan vanhoja rutiininomaisia 
työtehtäviään ohjelmistorobotiikan avulla. Ohjelmistorobotiikan käyttöönotto vaatii 
organisaatiolta läpinäkyvää johtamista ja ketteriä toimintatapoja, jotta käyttöönottoprojektit 
saataisiin valmiiksi mahdollisimman tehokkaasti ilman pullonkauloja. Tämän opinnäytetyön 
tarkoituksena on tutkia, miten lean-menetelmää pystytään hyödyntämään 
ohjelmistorobotiikan käyttöönotossa. 
 
Työn teoreettinen viitekehys rakentuu lean-johtamisfilosofiaa ja ohjelmistorobotiikkaa 
tutkivasta kirjallisuudesta ja artikkeleista, joita käsitellään kahdessa eri opinnäytetyön 
luvussa. Ensimmäisessä teoreettisen viitekehyksen luvussa käsitellään lean-menetelmää 
ja tarkastellaan sen eri alamenetelmiä, kuten Gembaa, Scrumia ja Kaizenia. Luvussa 
käydään läpi myös leanin historiaa ja sen käyttöönottoa sekä yleisyyttä suomalaisissa 
yrityksissä. Toisessa luvussa käsitellään ohjelmistorobotiikkaa ja automaatiota. Siinä 
vastataan kysymyksiin: mitä ohjelmistorobotiikka on, mihin sitä käytetään ja mitä hyötyä 
sen käytöstä on organisaatioille. Luvussa tutkitaan myös työtehtävämuutosten historiaa ja 
syvennytään sen kehitykseen 2000-luvulla. Luvussa käydään läpi myös eri 
ohjelmistorobotiikan sovelluksia, ja tutkitaan niiden suosiota alueittain. 
 
Opinnäytetyön empiirinen osio toteutettiin lean-menetelmän osalta käyttäen apuna 
valmista tutkimusta. Tutkimuksessa selvitettiin lean-menetelmien käyttöä suomalaisissa 
yrityksissä, niiden käytöstä havaittuja vaikutuksia ja organisaation kehityshankkeiden 
tarpeiden tunnistamisen helpottavuutta. Ohjelmistorobotiikan käyttöönoton osalta tutkimus 
tehtiin aiheesta kertovan seminaariesityksen perusteella. Kolmessa eri toimialaa 
edustavan organisaation esityksessä syvennyttiin käyttöönottoprojektin läpivientiin, sen 
aikana kohdattuihin haasteisiin ja robotiikan käyttökokemuksiin henkilöstön näkökulmasta. 
Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisella tutkimusmenetelmällä, jonka aineiston 
hankintamenetelmänä käytettiin osallistuvaa havainnointia. 
 
Tutkimustuloksista ilmeni, että lean-johdetuissa organisaatioissa projektit pystytään 
toteuttamaan tehokkaammin ja nopeammin ennalta määritetyssä ajassa. Leanin avulla 
projektien pullonkauloihin pystytään varautumaan ennakoitavasti, ja organisaation avoimen 
johtamiskulttuurin kautta henkilöstön epävarmuus uuden teknologian käyttöönoton myötä 
laski. Leanilla oli myös positiivinen vaikutus henkilöstön oppimishalukkuuteen, ja 
organisaation kokeiluhalukkuuteen sekä ketterään toimintatapaan. Nämä myös 
edesauttavat ohjelmistorobotiikan käyttöönottoprojektien läpiviennissä. Tuloksien 
perusteella lean vaikutti organisaatioiden positiiviseen talouskehitykseen, arvoketjun 
määritykseen ja kehityshankkeiden toteutusten sujuvuuteen. 
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Ohjelmistorobotiikka, RPA, lean, digitalisaatio, johtaminen, johtamiskulttuuri, työtehtävien 
muutos 
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1 Johdanto 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia, miten lean-johtamisfilosofiaa hyödyntämällä 

organisaatio pystyy toteuttamaan ohjelmistorobotiikan käyttöönoton mahdollisimman 

tehokkaasti. Ohjelmistorobotiikkaa sovelletaan jo nyt moniin eri liiketoiminta-alueiden 

tehtäviin sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Automaation merkitys tulee näkymään 

jokapäiväisissä työtehtävissä aikaisempaa vahvemmin, ja uusien teknologioiden 

nopeammat käyttöönotot korostuvat entisestään. Jotta ohjelmistorobotiikan käyttöönoton 

kynnys olisi mahdollisimman matala, täytyy innovatiivisella organisaatiolla olla kyky toimia 

mahdollisimman kustannustehokkaasti, läpinäkyvästi ja ketterästi muuttuvassa 

toimintaympäristössä. 

 

Entistä monipuolisemmat teknologiaratkaisut mahdollistavat organisaatioille 

rutiininomaisten työtehtävien automatisoinnin, ja sen seurauksena monen työtehtävät 

tulevat muuttumaan tämän vuosikymmenen aikana. (McKinsey & Company 2017.) Avoin 

johtaminen ja uuden oppimiseen kannustava yrityskulttuuri vähentävät epävarmuutta, ja 

lisäävät luottamusta johdon sekä henkilöstön välillä. Perinteisillä menetelmillä johdettu 

organisaatio saattaa kohdata ohjelmistorobotiikan käyttöönotossa aikaa vieviä haasteita, 

jos niihin ei osata varautua ennakkoon, tai käyttöönoton seurantaa ei tehdä 

systemaattisesti. 

 

1.1 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaus 

Tutkimuksen tavoitteena on osoittaa, mitä hyötyä lean-menetelmästä on organisaation 

ohjelmistorobotiikan käyttöönotossa. Tutkimus on suunnattu organisaatioille, joissa 

ohjelmistorobotiikkaa ei ole aikaisemmin hyödynnetty ja se koetaan organisaatiossa 

uutena asiana. Toistuvat ja rutiininomaiset työt pystytään korvaamaan jo nyt 

ohjelmistorobotiikan avulla, ja entistä älykkäämpien teknologioiden seurauksena myös 

vaativampia tehtäviä tullaan korvaamaan tekoälyä hyödyntävillä algoritmeilla. 

Opinnäytetyö auttaa organisaatioita valmistautumaan tulevaisuuden työtehtävien ja 

osaamisen muutoksiin, ja kehittämään omia prosessejaan muutosmyönteisemmiksi, 

ketterimmiksi ja tehokkaammiksi. 

 

Tutkimusaiheeseen syvennytään käyttämällä lean-menetelmiin ja teknologiakehitykseen 

liittyvää kirjallisuutta ja artikkeleita. Tutkimusaineistona käytetään Codenton tekemää 

tutkimusta (2017) lean-menetelmien käytöstä Suomessa. Tutkimukseen vastasi 93 

julkisen ja yksityisen sektorin organisaatiota eri aloilta. Ohjelmistorobotiikassa 

tutkimusaineistona käytetään teknologiakehityksestä kertovaa seminaariesitystä 

(4.4.2019), jossa kuvaillaan kokemuksia ohjelmistorobotiikan käyttöönotosta kolmen eri 
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alan organisaation osalta. Seminaarin edustajat jakautuvat julkisen sektorin valtion 

viranomaisorganisaatioon, lakipalveluita tuottavaan asianajajatoimistoon ja 

teollisuussektorilla toimivaan energia-alan yritykseen. Seminaarissa perehdytään 

robotiikan implementoinnin haasteisiin, ennakkoluuloihin ja kustannussäästöihin. 

Organisaation edustajat kertovat myös omista menetelmistään, joiden avulla työyhteisö 

saatiin vakuuttuneeksi muutoksen kannattavuudesta. Eri aloilla toimivien organisaatioiden 

mielipiteet ja kannanotot tuovat luotettavuutta ja laajempaa näkökulmaa tutkimukselle. 

Seminaariesityksessä nostettuihin ongelmakohtiin pyritään löytämään ratkaisut lean-

menetelmän tuomien hyötyjen avulla. 

 

Rajaan työni uusien automaatioteknologioiden osalta ohjelmistorobotiikkaan. Tarkastelen 

teollisuuden, teknologian ja digitalisaation historiallista kehitystä yleisellä tasolla, ja pyrin 

sen avulla heijastamaan kehityskulkua lähitulevaisuuteen. Johtamiskulttuureista keskityn 

tutkimaan lean-menetelmää. Teoreettisessa viitekehyksessä tarkastelen lisäksi lean-

filosofian alametodeja. Perinteisillä menetelmillä tarkoitan työssäni muita 

johtamismenetelmiä, jotka eivät sovella lean-johtamisfilosofian piirteitä. 

 

1.2 Tutkimusongelma 

Opinnäytetyöni viitekehys muodostuu pääongelmasta ja kolmesta alaongelmasta. 

Tutkimukseni pääongelma muodostuu siitä, miten lean-menetelmiä hyödyntäen 

organisaatio pystyy jalkauttamaan ohjelmistorobotiikan liiketoimintaansa mahdollisimman 

tehokkaasti.  

 

Pääkysymykseen pyritään vastaamaan seuraavien kolmen alakysymysten avulla: 

1. Mitkä ovat suurimmat haasteet ohjelmistorobotiikan käyttöönotossa? 

2. Minkälaisia etuja lean-menetelmien käyttö tuo projektien läpivientien lopputulokseen? 

3. Minkälaisiin toimenpiteisiin organisaation täytyy valmistautua muutoksen 

aikaansaamiseksi?  

 

1.3 Opinnäytetyön rakenne 

Opinnäytetyö muodostuu johdannosta, viitekehyksestä, tutkimuksen toteutuksesta, 

pohdintaosiosta ja lähteistä. Kokonaisuudessaan opinnäytetyö koostuu kuudesta eri 

pääluvusta. Ensimmäisessä luvussa lukija johdatetaan opinnäytetyön aiheeseen, 

kerrotaan tutkimusongelma, sen tavoitteet ja rajaus sekä opinnäytetyön rakenne. 

Opinnäytetyön luvut kaksi ja kolme muodostuvat tietoperustasta eli teoreettisesta 

viitekehyksestä. Ensimmäisessä teoreettisen viitekehyksen luvussa käydään läpi lean-

johtamisfilosofian syntyä, sen eri menetelmiä ja sovelluksia, sekä kerrotaan leanin käytön 

laajuudesta Suomen yritysmaailmassa. Toisessa viitekehyksen luvussa kerrotaan 
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automaatioteknologian ja digitalisaation kehityksen historiaa, pohditaan syitä ja 

seurauksia automaation muutokselle sekä syvennytään ohjelmistorobotiikkaan ja sen eri 

ohjelmistoihin. Ohjelmistorobotiikkaosiossa selvitetään myös kunkin tarkasteltavan 

ohjelmiston suosiota käyttäen apuna Google Trends-työkalua. Käytän opinnäytetyössäni 

perinteisen tutkielman rakennetta, jossa viitekehys muodostuu kahdesta pääluvusta, jonka 

jälkeen siirrytään empiiriseen osioon luvussa neljä, ja tutkimustuloksiin luvussa viisi. 

Kuudes luku muodostuu pohdintaosiosta ja johtopäätöksistä. 
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2 Lean-johtamisfilosofia 

2.1 Filosofian synty 

Ensimmäinen lean-filosofia syntyi toisen maailmansodan jälkeen Japanin 

autoteollisuudessa, kun se uhkasi jäädä muun maailman kehityksestä jälkeen. 

Japanilaisella autonvalmistajalla Toyotalla huomattiin, että amerikkalainen autoteollisuus 

oli japanilaista kahdeksan kertaa kannattavampaa. Sodan jälkeen japanilaisilla yhtiöillä oli 

monia esteitä, joita länsimailla, ja erityisesti amerikkalaisilla yhtiöillä ei ollut. Koska 

japanilaisilla oli vain vähän omia luonnonvaroja käytettävänään, valtio joutui tuomaan 

raaka-aineet muista maista. Tämä tuli erittäin kalliiksi Japanille sodasta aiheutuneen 

materiaalien vähäisen saatavuuden vuoksi. Myös Japanin sisäinen kauppa ei käynyt 

kysynnän niukkuuden vuoksi, joka johtui sodan seurauksena tulleesta talouskriisistä. 

(SixSigma 2019.) 

 

Toyotalla taantumaa huomattiin nopeasti. Yhtiön johtoryhmä päätti antaa Toyotan 

päätuotantoinsinöörille Taiichi Ohnolle tehtäväksi parantaa yhtiön tuottavuutta. Ohnon 

ensimmäinen oivallus oli muuttaa yhtiön tuotantomenetelmää päivittäistavarakaupoissakin 

tutuksi tulleeksi tavaraohjaukseksi, jossa auton osia ei tehtäisi turhaan varastoon 

odottamaan, vaan osia valmistettaisiin sitä mukaa kun sille oli tarvetta. (SixSigma 2019.) 

Todellinen tarve muodostuu lopulta asiakaskysynnän perusteella. Tarkoituksena on 

minimoida varaston määrä ja muuttaa tuotantoa tehokkaammaksi, helpommin 

ennustettavaksi sekä tarkoituksenmukaiseksi. Kyseistä menetelmää kutsutaan JIT-

periaatteeksi (Just-In-Time), mikä tunnetaan Suomessa paremmin nimellä JOT (Juuri 

Oikeaan Tarpeeseen). (Logistiikan maailma 2019.) 

 

2.2 JIT ja Six Sigma 

JIT vaikuttaa laajassa merkityksessä tuotannon ja monesti koko yrityksen eri osa-alueisiin. 

Tällaisia osa-alueita ovat esimerkiksi tuotesuunnittelu, prosessisuunnittelu, ihmiset sekä 

tuotannon suunnittelu ja ohjaus. Tuotesuunnittelun kohdalla JIT soveltuu erityisesti 

tuotteiden tuotantolinjassa valmistumiseen sekä standardiosien ja modulaarisen 

tuoterakenteen käyttöön. Prosessien suunnittelussa JIT:ia pystytään käyttämään 

tuotannon asetusaikojen vähentämiseen, eräkokojen pienentämiseen ja keskeneräisen 

tuotannon vähentämiseen. Ihmisten kohdalla JIT korostuu erityisesti moniosaamisen, 

työnkierron ja joustavan työvoiman avulla. JIT-periaatteen ja lean-ajattelun välille ei ole 

määritetty selvää rajaa, jonka takia niistä onkin puhuttu usein rinnan. Eri lähteissä JIT 

onkin saanut laajemman merkityksen, kun siihen on liitetty eri japanilaisiin 

tuotantofilosofioihin liittyviä asioita. Nämä yhdistämällä JIT tavoittelee kysynnän nopeaa 

tyydyttämistä täydellisellä laadulla ja ilman hukkaa (waste). JIT:n tavoitteena pidetään 
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nopeaa läpäisyaikaa, nollavarastoja, virheettömyyttä, virtautettua ja joustavaa tuotantoa 

sekä kaiken ylimääräisen tuhlauksen minimointia. (Logistiikan maailma 2019.) 

 

 

Kuva 1. Just In Time (Logistiikan maailma 2019) 

 

Lean-johtaminen tai lean-ajattelu tarkoittaa erityisesti turhuuden poistamista 

organisaatiosta prosessin tehokkuuden, laadun ja asiakastyytyväisyyden parantamiseksi. 

Sen on kerrottu myös lisäävän organisaation kommunikaatiota, poistavan pullonkauloja ja 

pienentävän varaston tarvetta. Lean ymmärretään usein virheellisesti tarkoittavan riisuttua 

tapaa, jossa kaikki ylimääräinen halutaan poistaa ja pitää vain välttämättömät asiat. Vielä 

1980-luvun Suomessa leania kutsuttiin "Ohut ja laiha"- tuotannoksi, mutta tämä on 

kuitenkin väärä tulkinta. Vuonna 1987 MIT:n tutkija John Krafick halusi nimetä Toyota 

Production System- ilmiölle uudenlaisen termin, joka olisi helppo vakiinnuttaa ja joka 

kuvaisi parhaiten, mitä tutkittava systeemi (TPS) on. Krafick havaitsi tutkimuksessaan 

kuusi erilaista pääpiirrettä: 

 

• Tarvitsee vähemmän inhimillisiä panoksia tuotteiden ja palveluiden suunnitteluun. 

• Vaatii vähemmin investointeja saman kapasiteetin omaavaan tuotantoon.  

• Tuottaa tuotteita alhaisemmilla toimitusvioilla (reklamaatioilla).  

• Käyttää harvempia toimittajia.  

• Aika konseptista tuotantoon, tilauksesta toimitukseen ja ongelman havaitsemisesta 

korjaukseen on lyhyempi ja vaatii vähemmin inhimillistä panosta.  

• Tarvitsee vähemmin varastoja jokaisessa prosessivaiheessa - Aiheuttaa 

vähemmin työntekijöiden tapaturmia. 
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Krafick tiivisti oman löytönsä sillä, että TPS käyttää kaikkea vähemmän luodessaan 

saman määrän arvoa, josta puolestaan nimitys LEAN-tuotanto tulee. (SixSigma 2019.) 

 

2.3 Leanin käyttöönotto organisaatiossa 

"You can either manage the changes or you can let them manage you" (Plenert 2007, 

148). Lean keskittyy aina jatkuvaan kehitykseen tai johtamisen muutoksiin. On huomattu 

olevan kolmenlaisia organisaatioita: muutosta vastustavia, muutoksen edelläkävijöitä sekä 

niitä, jotka kulkevat kahden edellä mainitun välissä katsoen kumpi osapuoli hyötyy eniten 

päätöksestään. Organisaatiot asettuvat erittäin harvoin kahteen ensimmäiseen 

ääripäähän. Sen sijaan kolmas, niin sanottu riskejä välttävä organisaatio tarvitsee usein 

muutosadaptiivisen kulttuurin. Tällaisiksi määräytyy suurin osa organisaatioista, joihin 

lean-johtamisfilosofia sopii erittäin hyvin vauhdittamaan yhtiön muutosprosessia. (Plenert 

2007, 148-149.) 

 

Aikaisen vaiheen yhtiöt, eli niin sanotut startupit, löytävät usein oman johtamismallinsa 

kopioimalla ensin toisen organisaation toimintamallia. Leanin näkökulmasta tällaisten 

yhtiöiden on tärkeää oppia näkemään lean-ajattelun hyödyt. Kun yhtiö tietää leanin olevan 

heille oikea ratkaisu, voi se alkaa etsiä ratkaisuja omaan muutosjohtamiseensa ja 

työkaluihin, jotka auttavat yhtiön kulttuuria sopeutumaan muutosprosessiin ja sitä myötä 

muutoksen jalkauttamiseen. (Plenert 2007, 149.)  

 

"Lean process looks for a change transformation process that results in sustainable 

change. For Example, one model that MainStream Management uses is an adaption of 

the CAP (Change Acceleration Process)" (Plenert 2007, 149). CAP-mallissa on monta 

erilaista vaihetta, ja sen tarkoituksena on kiihdyttää muutoksen siirtymävaihetta. 

Ensimmäisessä osassa (Selling) leanin muutoprosessi myydään organisaatiolle. Toinen 

vaihe (Sustaining) keskittyy pitämään yllä prosessia, jotta se jatkuisi vielä muutosjohtajan 

lopettaessa sen valvonnan. Alla oleva kuva näyttää CAP-mallin eri osa-alueet ja vaiheet. 

(Plenert 2007, 149.) 
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Kuva 2. CAP-malli (Plenert 2007, 149) 

 

Leanin omaksuminen johtaa pienissä ja keskisuurissa yhtiöissä kustannusten laskuun ja 

prosessin tai tuotteen suorituskyvyn nousuun, mikä puolestaan auttaa organisaation 

kilpailukyvyn nostamiseen ja kilpailussa pärjäämiseen pitkällä tähtäimellä. Edellä mainitun 

kaltaisia vaikutuksia on jo nähty sellaisissa eurooppalaisissa yhtiöissä, joissa lean on ollut 

jo käytössä. (Chiarini 2013, 12.) 

 

Aivan kuten kaikissa uudistuksissa, myös leanin käyttöönotossa tulee usein haasteita. 

Näiden välttämiseksi organisaation tulisi ensin asettaa omat tavoitteensa, ja vasta sen 

jälkeen yrittää etsiä keinot saavuttaa ne. Tämä edellyttää leanin tuntemista sekä 

kasvumahdollisuuksien että virheiden käsittelyn osalta. Kun muutos on aloitettu, siihen 

sitoutuminen vaatii tiimin varautumista muutokseen, ja resurssien asettamista tämän 

saavuttamiseksi. Suunnitelman valmisteleminen on myös tärkeää onnistumisen kannalta. 

Se vaatii aikataulun, johdon hyväksynnän ja tuen alusta loppuun, jotta viivästyksiä tai 

häiriöitä ei synny johtamisfilosofian muutoksessa. Yksi muutosmalli, jota voidaan käyttää 

esimerkkinä, on John Kotterin luoma kahdeksan vaiheinen prosessi suuren muutoksen 

luomiseen. (Plenert 2007, 150.) 
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Kuva 3. Kahdeksan vaiheen malli muutoksen luomiseen (Plenert 2007, 151-152) 

 

2.4 Lean nykypäivänä 

Suomessa lean-filosofiaa on käytetty organisaatioissa melko vähän. "Suomalaiset 

omistajat eivät vaadi tarpeeksi ja tämän seurauksena suomalaiset yritysjohtajat tyytyvät 

liian alhaiseen suoritustasoon eivätkä ole valmiita muuttamaan tapaansa johtaa" 

(Perttunen 27.6.2016.) Suomessa on monia yrityksiä, jossa johto ei ole läsnä 

organisaation toiminnassa. Johto voi istua kokonaan eri kerroksessa, eri paikkakunnalla 

tai jopa kokonaan eri maassa kuin johdettava organisaatio. Tämän seurauksena johdon 

on erittäin vaikea tarkistaa organisaation sen hetkistä suoritustasoa ja mitä siltä voi vaatia. 

Lean-johdetussa yrityksessä yhtiön johto osallistuu kerroksittaisen johtamisen kautta 

päivittäiseen johtamiseen, alaisten kehittymisen ja työn sujuvuuden varmistamiseen, sekä 

heidän tarpeidensa täyttämiseen. Johto on jatkuvasti organisaation arjessa läsnä. 

(Perttunen 2016.) 
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Tehdasteollisuudessa termit läpivientiaika, tuotantoaika ja hukka ovat helpommin 

ymmärrettävissä kuin samoista asioista puhuminen palvelualalla. Tästä huolimatta 

asioiden merkitys on sama, mikä auttaa myös monien perinteisten alojen toimintamallien 

soveltamista uusille yrityssektoreille. Vaikka leania on alun perin käytetty 

teollisuusyritysten tuotantotehokkuuden lisäämisessä, on filosofia rantautunut myös 

palvelualojen keskuuteen. Kuten teollisuusyrityksissä, myös palveluyhtiöillä keskeisin 

avainsana on kysyntälähtöisyys. Leanin ydintarkoitus on pienentää hukkaa ja tehdä 

ainoastaan sitä mitä asiakkaan suunnalta tarvitsee tehdä. Keskeneräistä tuotantoa 

pyritään minimoimaan mahdollisimman paljon. Lean-johtamisen toinen ominaispiirre on 

tekemisen sujuvoittaminen kokeilemalla, iteroimalla ja sitä kautta oppimalla virheistä sekä 

ratkaisemalla ongelmat. Yksi yhtiö nousee suomalaisessa yritysmaailmassa lean-

filosofian edelläkävijöiksi. Siili Solutions on suomalainen ohjelmistoyhtiö, joka tuottaa 

asiakkailleen ohjelmistoja ja IT-palveluja erilaisiin tarkoituksiin. Yhtiö on karsinut 

organisaatiostaan turhat arvonimet ja hierarkisuuden, ja asettanut niiden tilalle lean-

periaatteen mukaisen johtamisen, tittelittömyyden, heimokulttuurin ja työntekijöiden 

kunnioittamisen. Meneillään olevaa digitaalista muutosta on kutsuttu myös uudeksi 

teolliseksi vallankumoukseksi, ja lean-ajattelun avulla tällaista muutosta pystytään 

johtamaan vallankumouksellisella tavalla. Yhtiön entinen toimitusjohtaja Seppo Kuula 

kertoi Kauppalehden haastattelussa (27.5.2015) digitalisaation ja esineiden internetin 

murtavan toimialoja sekä niiden välisiä eroja. Tällä Kuula tarkoittaa nimenomaan 

perinteisen tehdasteollisuuden ja palvelualojen välisiä eroja, joissa kummankin 

johtamismenetelmänä pystytään soveltamaan lean-filosofiaa. (Eskola 2015.) 

 

Luvussa 2.1 kerrottiin Taiichi Ohno nimisestä japanilaisesta insinööristä, joka alun perin 

kehitti lean-menetelmän toisen maailmansodan jälkeen. Leania kutsuttiin tuohon aikaan 

Kanban-menetelmäksi. Kanban itsessään tarkoittaa korttia, jonka avulla pystyttiin 

määrittämään mitä piti tuottaa, milloin ja millaisissa määrissä. Tämä systeemi toimi 

tuotannon ajoitusjärjestelmänä, jonka tehtävän nykyisin hoitaa esimerkiksi monet tavalliset 

ERP-järjestelmät. ERP-järjestelmät kertovat yksinkertaisuudessaan tavarantoimittajille, 

milloin tuotteet ovat vähissä ja milloin niitä pitää tilata lisää. Kanban on mahdollistanut 

myös edellisissä kappaleissa mainitun JIT-tuotannon (Just-In-Time). (Anderson 2013.) 

"Lean lähtee nimenomaan pull-ohjauksesta. Siitä, että tehdään sitä, mitä tarvitaan, ja 

vähennetään hukkaa. Keskeneräistä tuotantoa pitää olla mahdollisimman pieni määrä" 

(Eskola 2015.) Push- ja pull-metodit eroavat toisistaan sillä, että pull-metodilla pyritään 

vastaamaan vain todelliseen kysyntään, ja näin välttämään mahdollinen ylimääräinen 

ylituotanto. Push-metodilla vastataan ennalta arvioituun kysyntään tuottamalla tuotteita 

etukäteen varastoon, ja näin pyritään pienentämään toimitusajat. Yksi kuuluisimmista pull-

metodia käyttävistä yrityksistä on Apple. (Kanbanize 2019.) Muita maailman kuuluisimpia 
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lean-menetelmää käyttäviä yhtiöitä ovat Nike, Ford, Boeing, Caterpilla inc., Intel ja 

tietenkin Toyota (Manufacturing Global 2014). 

 

2.5 Leanin eri osa-alueet 

Työssä on tähän mennessä kerrottu leanista 1940-luvulla Japanissa keksityn Kanban-

menetelmästä johdetusta versiosta, jota sovellettiin Toyotalla tuotannon ja 

kannattavuuden tehostamiseksi. Näiltä ajoilta leania on kuitenkin sovellettu myös moneen 

muuhun tarkoitukseen, ja siitä on tehty monia erilaisia versioita. Seuraavaksi leanista 

kerrotaan 2010-luvun johtamisfilosofiana ja sen eri nimityksistä sekä eroavaisuuksia. 

 

Leanista on tehty nykypäivän organisaatioiden tarpeisiin erilaisia versioita, jotka kaikki 

ovat tavalla tai toisella yhteydessä japanilaisiin johtamismetodeihin. Aiemmin esitellyn 

Kanban lisäksi muita metodeja ovat esimerkiksi Kaizen, Kata, SixSigma, Scrum, Gemba 

sekä 5- ja 6S-metodit. Seuraavaksi keskitytään Kaizeniin, Scrumiin ja Gembaan, jotka 

ovat kaikki erilaisia lean-menetelmää käyttäviä metodeja. Näitä metodeja ei myöskään voi 

suoraan verrata toisiinsa, sillä niitä käytetään eri tarkoituksiin. (Kpedu 2019.) 

 

2.5.1 Gemba 

Gemballa tarkoitetaan johdon asettumista työntekijätasolle. Sana tarkoittaa suomeksi 

oikeaa paikkaa, jolla puolestaan tarkoitetaan sitä organisaation osaa tai yksikköä, jossa 

yhtiön arvo luodaan. Nämä paikat vaihtelevat monesti toimialoittain. Autoteollisuudessa 

yhtiön konkreettinen arvo luodaan autonvalmistushihnalla, konsultointiyhtiössä puolestaan 

asiakkaan luona. Gembassa pyritään antamaan kunnioitusta alaisia kohtaan ja tuomalla 

heidän arvonsa esiin yhtiön toiminnassa. Gemba-kävelyllä johto lähtee katsomaan 

työntekijöitä ja tapaa heidät heidän työpisteellään. Pienen sananvaihdon avulla pyritään 

edistämään kommunikaatiota ja luottamusta johdon sekä työntekijöiden välillä. Gembassa 

ei ole tarkoitus tuoda esiin työntekijöiden virheitä, epäonnistumisia tai antaa minkäänlaista 

negatiivista palautetta. Tavoitteena on osoittaa työntekijöille heidän tekevän arvokasta ja 

merkityksellistä työtä, josta myös johto on kiitollinen. (Proqis 2019.) 

 

2.5.2 Scrum 

Scrum on projektijohtamiseen ja sen toiminnan tehostamiseen liittyvä menetelmä. 

Ominaisi piirteitä menetelmälle on sen helppo ymmärrettävyys, selkeä rakenne ja 

roolijako, mutta haastava toteutus. Scrumin ytimessä on henkilömäärältään pieni ja tiivis 

tiimi, joka on joustava ja sopeutumiskykyinen. Scrumia käytetään erityisesti 

ohjelmistotuotannossa ja teknologiayrityksissä, mutta sitä voidaan soveltaa myös muiden 

alojen eri tehtäviin kuten markkinoiden, teknologioiden ja tuotteen toimintojen tutkimiseen, 
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tuotteiden kehittämiseen ja jalostamiseen, sekä tuotteiden uudistamiseen ja ylläpitoon. 

Scrumissa ennalta sovitut tapahtumat aikataulutetaan tarkasti ja niiden avulla pyritään 

luomaan säännöllisyyttä. Säännöllisyydellä minimoidaan turhien palavereiden tarve, ja 

näin vältetään ylimääräistä hukkaa.  (Schwaber & Sutherland 2017, 4.) 

 

 Scrum perustuu empiriiseen prosessinhallintateoriaan, tai empirismiin. Empirismin 

 mukaan tieto perustuu kokemukseen ja päätösten tekemiseen tunnettujen tosiasioi

 den pohjalta. Scrum hyödyntää iteratiivis-inkrementaalista (toistavaa ja lisäävää) 

 lähestymistapaa ennustettavuuden optimoimiseen ja riskien kontrolloimiseen. Empii

 risellä prosessinhallinnalla on kolme tukijalkaa: Läpinäkyvyys, tarkastelu ja sopeutta

 minen. (Schwaber & Sutherland 2017, 5.) 

 

Scrumissa on monia erilaisia termejä, jotka kuvaavat sen eri tapahtumia tai roolituksia. 

Menetelmässä on yhteensä neljä erilaista tapahtumaa: Sprintin suunnittelu, 

päivittäispalaveri, sprintin katselmointi ja retrospektiivi. Tiimi koostuu kolmesta eri osasta, 

joita ovat tuoteomistaja (product owner), kehittäjät (developers) ja scrummaster. 

Perusperiaate on, että tiimi on itseohjautuva, monitaitoinen eikä heillä ole ulkoista 

ohjaajaa. (Schwaber & Sutherland 2017, 9-10.) 

 

Scrumin ytimenä pidetään sprinttiä, joka on enimmillään kuukauden mittainen 

tapahtumajakso. Tämän tapahtumajakson aikana pyritään tekemään potentiaalinen 

käyttö- ja julkaisukelpoinen tuoteversio. Päätavoitteena on saada tapahtumasta 

mahdollisimman läpinäkyvä ja antaa mahdollisuus sen tarkastelulle. Sprinttejä voi olla 

useampia peräkkäin, jolloin seuraava alkaa heti edellisen päätyttyä. Sprintin aikana 

pyritään välttämään muutoksia, jotka vaarantaisivat tavoitteen. Myöskään laadusta ei 

tingitä, mutta sisältöä voidaan tarkentaa yhdessä tuoteomistajan kanssa, kun 

ratkaistavasta ongelmasta opitaan lisää. Jokainen sprintti sisältää määritelmä mitä tullaa 

toteuttamaan, suunnitelman miten se tullaan toteuttamaan sekä varsinaisen 

lopputuloksen. (Schwaber & Sutherland 2017, 9-10.) 

 

Sprintti alkaa aina suunnitteluosuudella, johon varataan aikaa enintään kahdeksan tuntia. 

Jos sprintin kokonaisaika on lyhyempi kuin yksi kuukausi, suhteutetaan suunnitteluun 

käytettävä aika tämän mukaan. Päivittäispalavereja käydään joka päivä kehittäjätiimin 

kesken. Nämä palaverit kestävät enintään 15 minuuttia, jonka aikana suunnitellaan 

seuraavan 24 tunnin työt. Palaveri pidetään aina samaan aikaan samassa paikassa. 

Päivittäispalaverin avulla kehitystiimi arvioi aina työpäivän arvon, ja todennäköisyyden 

sille, että kehitystiimi pääsee sprintin tavoitteeseen. 15 minuutin aikana pyritään 

vastaamaan kysymyksiin; mitä on tehnyt edellisenä päivänä saavuttaakseen sprintille 

asetetun tavoitteen; mitä aikoo tehdä tulevana 24 tunnin aikana tavoitteen saavuttamiseen 
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ja onko havaittu jonkinlaista estettä, joka estää saavuttamasta asetettua tavoitetta. 

Sprintin jälkeen tehdään katselmointiosuus, joka on epämuodollinen palaverin. Sen 

tavoitteena ei ole niinkään sprintin statuksen läpikäynti, vaan vuoropuhelun edistäminen ja 

palautteen antaminen. Läpikäyntiin osallistuu Scrum-tiimi, tuoteomistaja ja omistajan 

mahdollisesti kutsumat sidoshenkilöt. Ajatuksena on, että prosessista keskustellaan 

avoimesti: kehitystiimi kertoo, mikä toteutuksessa meni hyvin, mitä ongelmia se kohtasi ja 

kuinka ongelmat ratkaistiin. Lopuksi koko ryhmä käy läpi, mitä voidaan ja kannattaa tehdä 

seuraavaksi, jotta sprintin katselmointi antaa hyvät lähtöedellytykset seuraaville sprintin 

suunnittelupalavereille. (Schwaber & Sutherland, 9-14.) 

 

Tuoteomistaja on aina yksi henkilö, jonka vastuulla on maksimoida tuloksena saatavan 

tuotteen arvo. Tuoteomistaja on vastuussa myös tuotteen kehitysjonon hallinnasta. 

Kehitysjono on dynaaminen lista asioista, joita tuote tarvitsee ollakseen kilpailukykyinen, 

tarkoituksenmukainen ja käyttökelpoinen. Tuoteomistajan vastuulla on varmistaa 

kehitysjonon avoimuus, läpinäkyvyys ja ymmärrettävyys siten, että siitä selviää mitä 

Scrum-tiimi tulee tekemään seuraavaksi. Kehitystiimin täytyy myös ymmärtää tuotteen 

kehitysjono riittävällä tarkkuudella. Kenelläkään muulla ei ole valtuuksia pakottaa 

kehitystiimiä työskentelemään muiden kuin tuoteomistajan asettamien vaatimusten 

perusteella. (Schwaber & Sutherland 2017, 7.) 

 

Scrummaster toimii Scrum-tiimin palvelevana johtajana. Sen tehtävänä on varmistaa, että 

prosesseissa noudatetaan Scrum-metodia oikein sen viitekehyksen puitteissa. 

Scrummaster auttaa kaikkia tiimin jäseniä ymmärtämään Scrumin säännöt ja sisällön. Sen 

tehtäviin kuuluu myös ohjeistaa tiimin ulkopuolisia toimijoita ymmärtämään, mitkä ovat 

Scrum-tiimin kannalta hyödyllisiä ja tarpeellisia tapoja toimia ja mitkä eivät. Tällä 

toimintaperiaatteella maksimoidaan Scrum-tiimin työn arvo. Scrummaster toimii myös 

tiimin mentorina ja sparraajana. Kehitystiimin on tärkeää ymmärtää, mitkä ovat sprintin 

tavoitteet ja millä keinoin tiimi aikoo ne saavuttaa. Scrummasterin tehtävänä on myös 

valmentaa kehitystiimiä itseohjautuvuuteen ja moniosaamiseen. (Schwaber & Sutherlund, 

8-9.) 

 

2.5.3 Kaizen 

Kaizenin perusperiaate on ongelmien ratkominen ja prosessien jatkuva parantaminen. 

Menetelmän keskiössä on ihmiset ja kullekin prosessille määrätty työryhmä, jotka 

ehdottavat prosessille sitä edistäviä toimenpiteitä ja parannusehdotuksia prosessin 

tehostamiseksi ja hukan minimoimiseksi. (Bulsuk 2009.) 

 



 

13 

Kaizenin voi määritellä kolmenlaiseksi eri osa-alueeksi. Ensimmäisessä työntekijöitä 

rohkaistaan tekemään virheitä. Näiden avulla prosesseista ja tuotteista saadaan parempia 

sekä kestävämpiä tulevaisuutta ajatellen. Toinen osa-alue palkitsee työntekijöitä, kun 

virhe on löydetty ja korjattu. Tämä taas perustuu ajatukseen, että virheen löytää ja pystyy 

korjaamaan parhaiten se henkilö, joka kyseisen työn on tehnyt. Ylin johto tai esimies ei 

pysty välttämättä ymmärtämään pieniä työn yksityiskohtia, jonka vuoksi kyseisessä 

prosessissa mukana olleet työntekijät ovat ammattitaitoisimpia henkilöitä löytämään ja 

korjaamaan virheet, ja näin tekemään prosessista tehokkaamman. Lopuksi työntekijöitä 

pyydetään havainnoimaan, millä keinoin työn laatua ja tehokkuutta saisi entisestään 

parannettua ja kehitettyä. (Bulsuk 2009.) 

 

Kaizen ei itsessään ole ketterä tapa muuttaa asioita paremmaksi, koska se perustuu ajan 

kanssa hankittuun kokemukseen, virheistä oppimiseen ja sitä kautta niiden välttämiseen. 

Pitkällä aikavälillä sen avulla pystytään saavuttamaan kuitenkin suuria muutoksia, jonka 

seurauksena yhtiön kannattavuus, asiakkaiden tyytyväisyys sekä työntekijöiden 

työhyvinvointi kasvaa. (Bulsuk 2009.) 
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3 Automaatio ja robotiikka 

Automaatiolla tarkoitetaan toimintaa, jossa prosessi tai tehtävä toteutetaan ilman ihmisen 

apua tai valvontaa. Vielä 1900-luvun alussa automaatiota toteutettiin lähinnä mekaanisten 

komponenttien avulla, ja erityisesti toisen maailmansodan aikana mekaanista 

automaatiota hyödynnettiin lentokoneissa, panssarivaunuissa ja maihinnousualuksissa. 

Vuonna 1945 Japanin hävittyä sodan Yhdysvalloille, käynnistyi Japanissa teollinen 

vallankumous, jossa pyrittiin hyödyntämään uutta teknologiaa tuotannon tehostamiseksi. 

Tämän seurauksena Japanista tuli maailman johtava automaatioteknologian kehittäjä 

erityisesti autoteollisuuden osalta. Japanilaiset autonvalmistajat kuten Honda, Toyota ja 

Nissan nousivat nopeasti laadukkaimpien ja myydyimpien autojen listalle ympäri maailma. 

Tämä johtui suurimmaksi osin autonvalmistajien tehokkaasta tuotantoprosessista, jossa 

kustannukset pystyttiin minimoimaan ja kuluttajille tarjoamaan luotettavia sekä laadukkaita 

autoja. Erityisesti japanilaiset autot erottuivat ominaisuuksiensa avulla. Kun muualla 

maailmassa tarjottiin huipputeknologian auto-ominaisuuksia maksullisina lisävarusteina, 

pystyivät japanilaiset valmistajat tarjoamaan samat varusteet ilman lisähintaa. (Kingstar 

2018.) 

 

Tietokoneiden ja ohjelmistoteknologian tullessa markkinoille 1960-luvulla, alkoi 

automaatio kehittyä mekaanisten laitteiden ja tietokoneiden laskentatehoa yhdistämällä. 

Tällä saatiin tuotantoa tehostettua, laatua parannettua ja asiakastyytyväisyyttä nostettua. 

Lisäksi tuotantomäärien noustessa yksikköhinnat laskivat, jolloin pienempituloisimmillakin 

oli mahdollisuus esimerkiksi oman auton ostoon. Automaatio mahdollisti kansakunnan 

elintason nousun. (Kingstar 2018.) 

 

3.1 Automaation yhteiskunnalliset vaikutukset 

Automaatiosta ollaan monenlaista mieltä. Toiset ajattelevat sen vaikuttavan työllisyyteen 

negatiivisesti ja laskevan ei-korkeasti koulutettujen työntekijöiden palkkoja. Samalla toiset 

mieltävät automaation luonnolliseksi jatkumoksi teknologian ja digitalisaation 

kehityksessä. Joidenkin mielestä automaatioteknologia jopa lisäisi työpaikkoja.  

 

Konsulttitoimisto McKinsey & Companyn tutkimuksessa (2017) selvitettiin teknologian 

vaikutuksista työllisyyteen Yhdysvalloissa vuosien 1850 ja 2015 välillä. Alla oleva kuvaaja 

näyttää 16 eri toimialan työnjakauman kyseiseltä ajanjaksolta. 
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Kuva 4. Share of total employment by sector in the United States 1850-2015 (McKinsey & 

Company 2017) 

 

Kuvaajasta voidaan päätellä, että maanviljely on kokenut suurimman muutoksen vuosien 

1850 ja 2015 välillä. On selvää, että 1800-luvun aikaisen maanviljelyn kaltaiset 

mekaaniset ja rutiininomaiset työt ovat nopeutuneet sekä tehostuneet tekniikan 

kehittyessä, kun esimerkiksi ensimmäiset polttomoottorilla toimivat traktorit tulivat 

markkinoille 1900-luvun alussa (Kai Nilson 2015). Tämän seurauksena maanviljelyn 

työllisyysjakauma onkin vähentynyt merkittävästi. Myös teollisuussektori on kokenut 

työllisyysjakauman notkahduksen erityisesti 2000-luvulla. Tähän onkin vaikuttanut 

uudenlaiset teknologiat kuten esimerkiksi mekaaniset robotit ja ohjelmistot. 

 

Sen sijaan kaupallisella puolella, terveydenhoitoalalla, koulutuksessa ja 

asiantuntijapalveluissa työllisyysprosentit ovat nousseet huomattavasti toisen 

maailmansodan jälkeen. Teknologian kehitys yksinään ei selitä näiden alojen työllisyyden 

kasvua, vaan syitä on useampia. Esimerkiksi väestönkasvu nostaa luonnollisesti myös 

terveysalan asiantuntijoiden työllisyyttä. Koulutusta arvostetaan enemmän 2000-luvulla 

kuin 1850-luvulla, ja nykypäivänä yhä useammalla on mahdollisuus suorittaa 

korkeakoulututkinto. Myös osaamisen tarve on muuttunut: kun vielä 1800-luvulla 

osaaminen rajoittui lähes pelkästään käytännön taitoihin kuten räätälin, suutarin tai 

maanviljelijän tehtäviin, odotetaan 2010-luvulla työntekijältä myös teoreettista ja 

kokonaisvaltaisempaa osaamista omalta alaltaan. Teknologian kehittyessä perinteiset 

käsityöammatit ovat lähes kadonneet, ja maanviljelijöitäkin on enää vain murto-osa 1850-

lukuun verrattuna. 
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Edellä mainittujen esimerkkien kautta voimme nähdä 2010-luvulla tapahtuvan 

samankaltaista työn murrosta. Alla olevasta Kalifornian yliopiston professori Martin 

Hilbertin luomasta kuvaajasta nähdään sosiaalisen evoluution ja ihmisen kehityksen eri 

vaiheet. 

 

Kuva 5. Digital Techonology & Social Change (Hilbert 2017) 

 

Teollisuuden kehitystä on jaettu perinteisesti kolmeen eri osaa: ensimmäiseen, toiseen ja 

kolmanteen teolliseen vallankumoukseen. Ensimmäinen vallankumous alkoi 1700-luvun 

lopulla Englannissa, kun ensimmäiset mekaaniset laitteet kuten höyrykone ja kivihiilellä 

toimiva kehruukone keksittiin. 1870-luvulla teräksen massatuotanto nostatti toisen 

teollisen vallankumouksen vaiheen, johon sisältyi myöhemmin myös öljynjalostus, 

sähköntuotanto ja 1900-luvulla myös autoteollisuus. Kolmannesta teollisesta 

vallankumouksesta puhutaan 1900-luvun lopulla tapahtuvaa teollisuuden kehitystä 

mikropiireihin ja elektroniikkaan. Tietokoneen keksiminen mullisti teollisuuden, jonka takia 

kolmatta vallankumousta kutsutaan myös digitaaliseksi vallankumoukseksi. (Hilbert 2017.) 

 

3.2 Kehitys 2000-luvulla 

Nykyistä automaation ja tietotekniikan kehitystä on alettu kutsua 2010-luvulla neljänneksi 

teolliseksi vallankumoukseksi. "Koulutus ja työelämä tuntuu olevan ajankohtainen 

sanapari. Se löytyy useaan kertaan myös nykyisestä hallitusohjelmasta. Koulutus ja 

oppiminen ovat tulleet työn ja tuotannon sisälle. Siksi voidaankin puhua jo 

tietokykytaloudesta" (Keskisuomalainen 2016.) Koulutuksen ja oppimisen myötä myös 

rutiininomaiset ja toistuvat työt tullaan korvaamaan uusilla automaatioratkaisuilla. 
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Kuva 6. Yhdessä tekemällä ykköseksi (PricewaterhouseCoopers 2018a) 

 

Yllä olevassa kuvassa on Suomen PricewaterhouseCoopersin (PwC) vuoden 2018 

yritysvastuuraportista lainattu kuva, jossa on nostettu esille myös digitalisaation ja 

teknologian vaikutukset yhtiön menestykseen ja strategiaan. Tällaisten yksinkertaisten 

kuvien kautta niin työntekijät kuin muut sidosryhmät ymmärtävät muutoksen vaikutukset 

helpommin. PwC:n vuoden 2018 liikevaihdosta yli puolet tulivat tilintarkastuksesta ja 

muista varmennuspalveluista. Onkin selvää, että tilintarkastuksen kaltaisella niin sanotulla 

iäkkäällä ja perinteikkäällä alalla on paljon asioita, joita digitalisaatio tulee todennäköisesti 

muuttamaan. Työtehtävien muutos ei tapahdu hetkessä, ja yritykset pyrkivätkin 

jalkauttamaan muutosta vaihe kerrallaan. Kokeneilta tilintarkastajilta vaaditaan kuitenkin 

edelleen vahvaa laskentatoimen ja usean eri juridiikanalan osaamista, joita on vaikeaa 

opettaa nykyisen teknologiatason robotille. Tämänkaltainen alan syvä osaaminen tulee 

säilymään ja sitä tullaan tarvitsemaan myös tulevaisuudessa. (PricewaterhouseCoopers 

2018b.) 

 

3.3 Robotic Process Automation 

Toimintojen automatisoinnilla pyritään tekemään arjestamme vaivattomampaa, ja sillä on 

liike-elämässä myös kustannutehokkuudellinen merkitys: robotti suoriutuu ihmistä 

nopeammin, kustannustehokkaammin ja huolellisemmin rutiininomaisista tehtävistä. 

Työelämässä robotiikka mielletään yleisesti ihmisten ja työtehtävien korvaajana. 



 

18 

Digitalisaatiota pidetäänkin suomalaisten keskuudessa enemmän uhkana kuin kasvun 

mahdollistajana. Tuoreessa PricewaterhouseCoopersin European Business Survey - 

tutkimuksessa (2018c) mitattiin eurooppalaisten yritysten mielipidettä digitalisaatiosta ja 

sen vaikutuksesta liiketoimintaan. Hämmästyttävää oli, että lähes puolet suomalaisista 

yrityksistä piti digitalisaatiota enemmän uhkana kuin kasvun mahdollistajana. Muualla 

Euroopassa oltiin tutkimuksen mukaan myönteisempiä automaation mahdollisuuksille. 

 

Ohjelmistorobotiikka (RPA) on yksi automaation osa-alueista. Sitä käytetään yleisesti 

ohjelmistojen käyttöliittymätason automaatioissa, joissa käyttöliittymän rajapintaa ei 

pystytä hyödyntämään perinteisen ohjelmoinnin avulla. Yleisesti RPA:n etuja ovat ketterät 

toteutukset, laadun parantuminen, nopeus, kustannustehokkuus, skaalautuvuus ja 

virheiden minimointi. Ohjelmoitua robottia pystyy käyttämään kellon ympäri, ja se voi 

tehdä töitä taukoamatta. (UiPath 2019.) 

 

Ohjelmistorobotilla tarkoitetaan tietokoneympäristössä toimivaa automaatiota, joka pystyy 

suoriutumaan toistuvista rutiininomaisista tehtävistä aivan kuten ihminenkin. 

Ohjelmistorobotiikka ja mekaaninen robotiikka poikkeavat toisistaan. Siinä missä 

mekaaninen robotti tekee fyysistä työtä nostamalla, hitsaamalla, maalaamalla tai 

kuljettamalla, tekee ohjelmistorobotti töitä tietokoneen työpöydällä. Ohjelmistorobotin 

tarkoitus on käyttää tietokoneella samoja toimintoja, mitä ihminenkin omassa työssään 

käyttää: se kykenee ohjaamaan hiirtä ja näppäimistöä, lukemaan dokumentteja tai 

lähettämään sähköposteja. Ohjelmistorobotti ei kuitenkaan osaa ajatella itsenäisesti tai 

tehdä itsenäisiä päätöksiä, vaan se suoriutuu vain niistä tehtävistä, jotka sille on ennalta 

ohjelmoitu. 

 

Ohjelmistorobotiikkaa pystyy käyttämään kaikilla toimialoilla yrityksestä riippumatta. Se 

kykenee käsittelemään tietokoneilla käytettävää dataa niin taloushallinnon, pankkien, 

asianajotoimistojen, julkisen sektorin organisaatioiden, sairaaloiden kuin 

teollisuusyritystenkin kanssa. Sen toiminta rajoittuu ainoastaan ehtojen 

monimutkaisuuteen: jos tehtävän suorittamisessa on monia erilaisia variaatioita, ei 

robottia ole kustannustehokasta ohjelmoida käymään kaikkia variaatioita läpi. Joissain 

tapauksissa erilaisia variaatioita voi olla jopa tuhansia, jolloin robotin ohjelmointi on 

käytännössä mahdotonta ilman tekoälyä käyttävää algoritmia. 

 

RPA-ohjelmistot tukevat useita eri ohjelmointikieliä. UiPathilla pystyy käyttämään ainakin 

neljää eri kieltä: .NET:ia, C#, Javaa ja Pythonia (UiPath 2019). Lisäksi ohjelmistoissa on 

tuet erilaisille sovelluksilla ja ympäristöille. Blue Prism ja UiPath pystyvät toimimaan 

verkkoselaimien kuten Mozilla Firefoxin, Internet Explorerin ja Google Chromen kanssa, 

sekä ohjelmistosovelluksista Java- ja Windows-sovellusten kanssa (UiPath 2019; 
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BluePrism 2019). Lisäksi UiPathissa on tuki Citrix-työaseman käytön mahdollistamiseen 

robotilla (UiPath 2019). 

 

3.3.1 RPA-ohjelmistot 

 

RPA-ohjelmistoja on monia erilaisia, ja ohjelmistoyrityksillä onkin kovaa kilpailua saada 

omat tuotteensa markkinajohtajiksi. Alustat eroavat toisistaan niin hinnan, käytettävyyden 

ja suoritettavuudenkin mukaan. Yhteistä näillä sovelluksilla on niiden 

perustoimintaperiaate: komentoja ohjelmoidaan sivustojen tai käyttöliittymien elementtien 

avulla, ja yksittäinen robotti käyttää apunaan työjonoa, joka muodostuu jonoalkioista 

(queue item). (UiPath 2019.) Ohjelmistorobotiikassa käytetään myös avoimen 

lähdekoodin sovelluksia, jotka ovat käyttäjilleen ilmaisia, mutta tässä työssä käsitellään 

ainoastaan kaupallisia lisensoituja tuotteita. 

 

Koska RPA on teknologiana uusi, ei eri ohjelmistojen käytön laajuudesta ole tehty 

kunnollista tutkimusta. Käytän tutkimuksessani Google Trends -työkalua selvittääkseni, 

mitkä ohjelmistot ovat suosituimpia eri maantieteellisillä alueilla, ja kuinka paljon RPA:n 

kysyntä on noussut eri vuosien aikana. 

 

 

Kuva 7. Hakutulokset (Google Trends 2019) 

 

Yllä olevassa kuvaajassa näkyy neljän eri ohjelmistorobotiikan termin hakutulosten kasvu 

viiden vuoden tarkastelujaksolta. Google Trends kerää hakutulokset kaikista niistä maista, 

joissa Googlen hakukonetta käytetään. Kuvaajan pystysuuntaiset luvut esittävät haun 

suosiota valitulla ajanjaksolla suhteutettuna kuvaajan suurimpaan arvoon. Asteikon 

arvossa 100 termiä on haettu tarkasteltavalla ajanjaksolla kaikkein eniten. Arvossa 50 

termillä tehtiin hakuja puolet vähemmän kuin pisteen 100 kohdalla. 0-alueella termistä ei 

ole saatavilla riittävästi tietoja. Sininen viiva kertoo hakutulosten kehityksen termin "RPA" 

osalta. Kolme alinta viivaa ovat hakutulokset kolmesta eri vertailussa käytetystä 

ohjelmistorobotiikan ohjelmistosta: punainen on UiPathin, keltainen Blue Prismin ja vihreä 

Automation Anywheren hakutulokset. 
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Termin "RPA" hakutuloksen ollessa vuoden 2014 huhtikuussa pisteessä 33 ja viisi vuotta 

myöhemmin pisteessä 91, voidaan olettaa ohjelmistorobotiikan kysynnän kasvaneen 

melkein kolminkertaisesti viimeisen viiden vuoden aikana. Laskevat käyrät ajoittuvat eri 

lomakausille, jolloin ei hakuja ole luonnollisesti niin paljon tehty kyseiseltä aihealueelta. 

Kolmesta vertailtavasta ohjelmistosta UiPath on selvästi Googlen haetuin. Blue Prism ja 

Automation Anywhere kilpailevat melko tasaisesti toistensa kanssa. Päivämäärällä 

6.4.2019 UiPathin hakutulosten määrä on Google Trends -palvelussa pisteessä 56, kun 

se Blue Prismilla on 18 ja Automation Anywherilla 11. Tämän perusteella UiPath on noin 

kolme kertaa haetumpi kuin Blue Prism, ja viisi kertaa haetumpi kuin Automation 

Anywhere. 

 

 

Kuva 8. RPA-ohjelmistojen käytön suosio alueittain (Google Trends 2019) 

 

Yllä olevassa kuvassa on kolmen vertailtavan RPA-ohjelmiston hakutulosten määrä 

kuvattuna maittain. Väri on tummempi, mitä suositumpi ohjelmiston hakutulos kyseisessä 

maassa on ollut edellisen viiden vuoden aikana. Esimerkiksi Yhdysvalloissa suosituin 

hakutulos on ollut UiPathilla 46 prosenttia kolmen ohjelmiston hakutulosten osuudesta. 

Blue Prismin hakutulosten osuus oli 36 prosenttia ja Automation Anywheren 21 prosenttia 

samalla alueella. Blue Prism on hakutulosten perusteella suosituin ohjelmisto Kanadassa 

ja Iso-Britanniassa. Tämä johtuu varmasti osittain siitä, että Blue Prism on 

isobritannialainen tuote. Suomessa UiPathia on haettu peräti 71 prosenttia kolmen 

tuotteen osuudesta, ja Blue Prismia loput 29 prosenttia. Automation Anywhere ei ole 

Suomessa hakutulosten perusteella läheskään yhtä suosittu kuin UiPath ja Blue Prism. 
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3.3.2 Ohjelmistorobotin toimintaympäristö 

Robotin suorittaessa prosessia ihminen ei voi käyttää samaan aikaan samaa tietokonetta. 

Tämä johtuu siitä, että robotti käyttää tietokoneella samoja hiiren ja näppäimistön 

toimintoja kuin ihminenkin omassa työssään. (UiPath 2019.) Ihmisen häiritessä prosessia, 

robotin toiminta keskeytyy ja prosessi kaatuu. Tästä syystä robotille pystytetään usein 

oma työpöytä omalle palvelimelleen. Tietokonepalvelin voi olla joko virtuaalinen tai 

fyysinen, joka määräytyy tyypillisesti niiden määrän ja sitä kautta kustannusten mukaan. 

Palvelimen ja siinä olevien käyttöliittymien asetusten täytyy olla tarkkaan ennalta 

määritetyt, jotta ne käyttäytyvät samalla tavalla kuin robotille on ohjelmoitu. 

Tietotekniikassa puhutaan usein kehitys- ja tuotantoympäristöistä. Kehitysympäristöllä 

tarkoitetaan ohjelmistorobotiikassa konetta, jossa kehittäjä ohjelmoi robotin. 

Tuotantoympäristöllä tarkoitetaan puolestaan tuotantopalvelinta ja konetta, joka toimii 

valmiin robotin työpöytänä, ja jonne on asennettu robotin tarvitsemat sovellukset ja 

asetukset tehtävien suorittamiseen. (Valamis 2019.) 

 

Yksi robotti on kaupallisissa ohjelmistoissa sama kuin yksi lisenssi. Yhdellä robotilla 

pystyy suorittamaan kaikkia ohjelmoituja prosesseja, mutta vain yksi kerrallaan. Yleensä 

robotteja tarvitaan tästä syystä useampia, koska samaa prosessia joudutaan ajamaan 

jopa useampi kerta samana päivän aikana. Useampi robotti mahdollistaa eri prosessien 

saman aikaisen ajon, jonka seurauksena robottien työteho nousee. Robottien käyttämät 

palvelimet vaihtelevat sen mukaan, milloin mikäkin palvelin on prosessin aloitushetkellä 

vapaana. Tällaiseen robottien ohjaukseen on omat työkalunsa eri 

robotiikkaohjelmistoissa. UiPathilla on kokonaan oma ohjelmistonsa robottien hallinnointiin 

nimeltään Orchestrator. Tällaista ohjelmistoa tarvitaan usein siinä vaiheessa, kun 

robotteja on käytössä enemmän kuin yksi, ja automatisoituja prosesseja useampia. 

(UiPath 2019.) Toisin kuin UiPathissa, Blue Prismissa orkesterointi onnistuu 

mallinnusohjelman sisällä olevan Control roomin avulla (BluePrism 2019). 

 

3.3.3 Ohjelmistorobotiikan käyttöönoton vaiheet 

Robotiikan käyttöönotto koostuu perinteisesti neljästä eri vaiheesta: prosessien 

kartoituksesta, projektin aloituksen hyväksynnästä, suunnitteluvaiheesta ja itse 

käyttöönotosta. Ensimmäisessä vaiheessa pyritään vastaamaan kysymyksiin, minkälainen 

prosessi pystytään automatisoimaan, toistetaanko prosessia toistuvasti noudattaen 

samanlaista kaavaa ja käsitelläänkö prosessissa strukturoitua dataa. Ensimmäinen vaihe 

on tärkeää tehdä hyvin, koska sillä vältetään ylimääräisen työn tekeminen prosessin 

seuraavissa vaiheissa. (K2 Partnering 2017.) 
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Kuvio 9. The four phases and activities within (K2 Partnering 2017) 

 

Toisessa vaiheessa tavoitteena on tehdä päätös prosessin soveltuvuudesta robotin 

käyttöön. Tähän mennessä on yleensä selvitetty prosessin olevan automatisoitavissa 

jollakin mahdollisella RPA-ohjelmistolla. Olemassa olevasta prosessista pyritään 

tekemään myös mahdollisimman tehokas poistamalla siitä kaikki turhat työvaiheet. 

Prosessista tehdään kaavio, josta näkyy sen eri vaiheet ja lopputulos. Kaaviota verrataan 

robotin prosessikaavioon, jolla varmistetaan, että lopputulos on suunnitelman mukainen. 

Toisen vaiheen aikana robotista voidaan tehdä myös ensimmäinen pilottiversio, jonka 

avulla pystytään hahmottamaan sen toimintalogiikka. (K2 Partnering 2017.) 

 

Tämän jälkeen prosessi etenee kehitysvaiheeseen, joka alkaa oikeanlaisen RPA-

ohjelmiston valinnalla. Kullakin ohjelmistolla on ominaiset piirteensä, jonka vuoksi 

kehitysvaiheeseen pyritään valitsemaan vaihtoehto, jolla robotin pystyy ohjelmoimaan 

mahdollisimman tehokkaasti ilman, että lopputulos kärsii. Myös prosessin vaativuustasolla 

on vaikututusta oikean ohjelmiston valintaan. Kolmannessa vaiheessa ohjelmoitu prosessi 

käydään hyväksyttämässä liiketoiminnalle, jonka jälkeen robotin testaus voi alkaa. 

Testausvaiheessa pyritään tunnistamaan robotin tekemät virheet ja korjaamaan ne. (K2 

Partnering 2017.) 

 

Neljännessä vaiheessa robotti otetaan käyttöön ja viedään tuotantoon. Tässä vaiheessa 

robotti alkaa tehdä sille ennalta ohjelmoituja toimenpiteitä oikeassa työympäristössä. Kun 

robotti on asetettu tuotantoon, siirtyy robotin valvonta ja monitorointi liiketoimintayksikön 

vastuulle. Hetki käyttöönoton jälkeen pystytään kertomaan, kuinka paljon robotti on tuonut 

taloudellista säästöä liiketoimintayksikölle. Myös työajan säästö ja työtapahtuman 

nopeuden kasvu pystytään vasta tässä vaiheessa määrittämään tarkasti. (K2 Partnering 

2017.) 
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4 Tutkimuksen toteutus 

Tästä alkaa opinnäytetyön empiirinen osio. Se alkaa tutkimusmenetelmien esittelyllä, 

jonka jälkeen esitellään tutkimustulokset. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten 

lean-menetelmää pystytään hyödyntämään robotiikan käyttöönotossa. 

Päätutkimusmenetelmänä käytetään kvalitatiivista eli laadullista tutkimusmenetelmää. 

Lisäksi selvitetään lean-menetelmien käyttöä Suomessa kvantitatiivisella tutkimusotteella 

vastaamalla kysymykseen, kuinka paljon leania käytetään suomalaisissa organisaatioissa. 

Käytän työssäni kvantitatiivisen menetelmän osalta Codenton tekemää tutkimusta (2017). 

 

4.1 Tutkimusmenetelmät 

Kvalitatiivinen tutkimus auttaa ymmärtämään tutkittavaa kohdetta tai tapahtumaa, ja 

selittämään sen käyttäytymisen ja päätösten syitä. Tutkimuskohteet pyritään rajaamaan 

pieneen määrän tapauksia, mutta ne pyritään analysoimaan mahdollisimman tarkasti. 

Tutkinnat valitaan tyypillisesti harkiten, eikä niissä pyritä tilastollisiin yleistyksiin. 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa kerättävä aineisto on yleensä tekstimuotoista, ja se 

kerätään vähemmän strukturoidummin kuin kvantitatiivisessa tutkimusmenetelmässä. 

Tyypillisesti aineisto koostuu tutkimusta varten kerätystä kirjallisesta, kuvallisesta tai 

äänimateriaalista. (Heikkilä, 15-16.) 

 

 

Kuva 10. Kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä (Heikkilä, 15) 

 

Yllä olevassa kuvassa näkyy kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimusmenetelmien eroja. 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineiston johtopäätökset, keruu ja käsittely nivoutuvat 

tiiviimmin toisiinsa, kun taas kvantitatiivisen menetelmän vaiheet erottuvat selvemmin 

toisistaan. Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä hyödyntää psykologian ja 

käyttäytymistieteiden oppeja, ja tämän avulla pystytään tutkimaan, miten jokin henkilö 

käyttäytyy tietyllä tavalla. Se pyrkii vastaamaan kysymyksiin miksi, miten ja millainen. 

(Heikkilä, 15.) 

 

Päädyin tutkimuksessani kvalitatiiviseen tutkimusmenetelmään, koska tavoitteenani on 

vastata kysymykseen, miten lean-johtamisfilosofiaa pystytään hyödyntämään robotiikan 
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käyttöönotossa. Toinen peruste tutkimusmenetelmän käytölle on ohjelmistorobotiikan 

ollessa teknologiana uusi, ettei siitä ole niin laajaa tutkimuslähdettä saatavilla, jotta 

lopputuloksena pystyttäisiin saamaan uskottava ja todenmukainen tulos muulla 

tutkimusmenetelmällä. Tämän seurauksena työssä tarkastellaan suppeaa ja 

harvinaisempaa tapahtumaa (leanin hyödyntäminen robotiikan käyttöönotossa), jonka 

lopputulokseen pääsen käyttämällä apuna kvalitatiivista tutkimusotetta (leanin käyttö 

Suomessa). 

 

4.2 Aineiston hankintamenetelmät 

Laadullisessa eli kvalitatiivisessa tutkimusotteessa yleisimmät aineistokeruumenetelmät 

ovat haastattelu, kysely, havainnointi ja erilaisista dokumenteista koottu tieto. Menetelmiä 

voi käyttää joko vaihtoehtoisesti, rinnan tai eri tavoin yhdisteltynä tutkittavan ongelman ja 

tutkimusresurssien mukaan. (Tuomi & Sarajärvi, 70.) Tässä opinnäytetyössä käytetään 

aineistojen hankintamenetelminä havainnointia sekä dokumenteista koottua tietoa. 

 

Grönforsin (2001) mukaan on aina syytä pohtia, miksi valitsee tiedonhakumenetelmäksi 

havainnoinnin. Havainnointi on perusteltua siinä vaiheessa, jos tutkittavasta ilmiöstä 

tiedetään hyvin vähän, tai jos tutkittavasta ilmiöstä on muuten vaikea saada tietoa. 

Havainnointi voi kytkeä muita aineistokeruumenetelmiä paremmin saatuun tietoon. Asiat 

nähdään havainnoinnin avulla oikeissa yhteyksissään. Havainnoinnin eri muotoja 

aineistokeruumenetelmänä ovat piilohavainnointi, havainnointi ilman osallistumista, 

osallistuva havainnointi ja osallistava havainnointi. (Tuomi & Sarajärvi, 70.) Tässä työssä 

aineistonkeruumenetelmäksi päädyttiin havainnointiin aiheen kirjallisen materiaalin 

vähäisyyden vuoksi. Ohjelmistorobotiikan käyttöönoton haasteista ei ole tehty 

tietokirjallisuuteen pohjautuvia teoksia, joten työssä on kerätty tarvittava aineisto 

aiheeseen perehtyvän kolmen eri seminaariesityksen avulla (Moilanen 4.4.2019; Sintonen 

4.4.2019; Vainikainen 4.4.2019). Havainnoinnin tuloksia käytetään täsmentämään 

teoreettisessa viitekehyksessä saatua tietoa. Työssä on käytetty osallistuvaa 

havainnointimenetelmää tutkittavan aineiston keruussa. 

 

Osallistuvassa havainnoinnissa tutkija toimii aktiivisesti tutkimuksensa tiedonantajien 

kanssa. Sosiaaliset vuorovaikutustilanteet muodostuvat tärkeäksi osaksi tiedonhankintaa. 

Mitä toiminnallisempi tutkimuksen näkökulma on, sitä perustellumpaa on tutkijan aktiivinen 

vaikuttaminen. Traditionaalisessa antropologisessa tutkimuksessa ei pyritä toiminnan 

muuttamiseen vaan sen ymmärtämiseen, joten tutkijan toimiminen muutosagenttina ei ole 

hyvä ajatus. Osallistuvassa havainnoinnissa tutkija voi myös osallistua eri asteissa, jolloin 

jatkumon ääripäitä ovat osallistumattomuus ja täydellinen osallistuminen. (Tuomi & 

Sarajärvi, 70-71.) 
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Tutkimusaineistona käytettävä kirjallinen materiaali on jaettavissa kahteen eri luokkaan, 

yksityisiin dokumentteihin ja joukkotiedotuksen tuotteisiin. Yksityisten dokumenttien 

joukkoon kuuluu puheet, kirjeet, päiväkirjat, muistelmat ja sopimukset. Joukkotiedotuksen 

tuotteilla tarkoitetaan sanoma- ja aikakauslehtiä sekä näiden lisäksi elokuva-, radio- ja tv-

ohjelmia. Näiden kaikkien dokumenttien analyysissa voidaan käyttää tietyin ehdoin 

sisällönanalyysia. (Tuomi & Sarajärvi, 72.) 

 

4.3 Tutkimuksen analyysimenetelmät 

Tässä opinnäytetyössä käytetään tutkimuksen analyysimenetelmänä sisällönanalyysin 

menetelmiä. Laadullisilla tutkimuksilla on monenlaisia kuvauksia siitä, miten kyseisessä 

tutkimuksessa analyysi on toteutettu. Tutkija Timo Laine (Jyväskylän yliopiston filosofian 

laitos) esitti rungon kuvatakseen laadullisen tutkimuksen analyysin etenemisen. 

 

1. Päätä, mikä tässä aineistossa kiinnostaa, ja tee vahva päätös. 

2a. Käy läpi aineisto, erota ja merkitse ne asiat, jotka sisältyvät kiinnostukseesi. 

2b. Kaikki muu jää pois tästä tutkimuksesta! 

2c. Kerää merkityt asiat yhteen ja erilleen muusta aineistosta. 

3. Luokittele, teemoita ja tyypittele aineisto. 

4. Kirjoita yhteenveto. 
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5 RPA ja Lean 

Tässä kappaleessa esitetään Codenton tutkimuksen (2017) tuloksia suomalaisten 

organisaatioiden lean-menetelmien käytöstä. Tutkittavat aihealueet on jaettu kolmeen eri 

osa-alueeseen, joissa kerrotaan kuinka suuri osuus vastanneista yrityksistä käyttää lean-

menetelmiä, millaisia vaikutuksia sen käytöstä on ollut organisaation tulokseen, ja kuinka 

hyvin organisaatiossa on tiedostettu tuotettu asiakaslisäarvon merkitys. Kyselyyn vastasi 

kaikkiaan 93 yhtiötä sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta. 

 

Robotiikan osalta tutkimusaineistoa on kerätty robotiikan seminaariesityksestä (4.4.2019), 

jossa esiteltiin kolmen eri alan organisaation edustajan kokemuksia robotiikan 

käyttöönotosta. Kaikki kolme organisaation edustajaa kertoivat ensimmäisen oman RPA-

projektin vaiheista, ja erittelivät millä keinoin ongelmia saatiin ratkottua sekä kuinka kauan 

projektissa meni aikaa. 

 

Tämän kappaleen lopussa leanin ja robotiikan tutkimustulokset kootaan yhteen, ja 

tarkastellaan, millä keinoin lean-johtamisfilosofiaa pystytään hyödyntämään robotiikan 

käyttöönotossa. Viimeisessä osiossa pyritään vastaamaan opinnäytetyön alkuperäiseen 

pääkysymykseen: miten lean-menetelmää hyödyntäen organisaatio pystyy jalkauttamaan 

ohjelmistorobotiikan liiketoimintaansa mahdollisimman tehokkaasti. Pääkysymyksen 

lisäksi viimeisessä kappaleessa vastataan kolmeen alaongelmaan, joita ovat: 

 

1. Mitkä ovat suurimmat haasteet ohjelmistorobotiikan käyttöönotossa? 

2. Minkälaisia etuja lean-menetelmien käyttö tuo projektien läpivientien lopputulokseen? 

3. Minkälaisiin toimenpiteisiin organisaation täytyy valmistautua muutoksen 

aikaansaamiseksi? 

 

5.1 Lean Suomessa 

Codenton tekemässä tutkimuksessa (2017) selvisi suomalaisten yritysten käyttävän leania 

enemmän kuin aikaisempina vuosina. Kyselyyn vastanneita oli yhteensä 93 yhtiötä sekä 

julkiselta että yksityiseltä sektorilta, joilla 89 prosentilla lean oli jo käytössä. 67 prosenttia 

vastaajista oli yli 200 hengen organisaatioita. Tutkimustuloksista pystyi näkemään IT-alan 

olevan yliedustettuna leanin käytössä. Vastaajista reilu kolmasosa työskentelin jonkin 

roolin kautta tietotekniikan parissa. Tutkimuksessa lean-menetelmäksi luettiin myös muita 

ketteriä johtamismenetelmiä, joista kerrotaan tässä kappaleessa myöhemmin. 

 

Leanilla oli selviä taloudellisia vaikutuksia yhtiöiden toimintaan. Tutkimuksessa selvisi 

kuitenkin, ettei lean tuo suoraan yhtiölle kustannussäästöjä, vaikka talouskehitykset 
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nousivatkin reilusti. Alla olevassa kuvassa on perinteisen organisaation talouskehitys 

edelliseltä viideltä vuodelta. 

 

Kuva 11. Leanien ja perinteisten vastaajaorganisaatioiden talouskehitys (Codento 2017, 

8) 

 

Kuvaajasta voi nähdä, että perinteisellä organisaatiolla talouskehitys on pysynyt 

paikallaan viimeisen viiden vuoden aikana lähes puolella vastaajista. Noin viidenneksellä 

talous on heikentynyt, ja kolmasosalla parantunut kyseisellä ajanjaksolla. Täytyy muistaa, 

että kyselyn tuloksista ei suoraan voi päätellä syiden johtuvan nimenomaan lean-

menetelmän käytön puutteesta, mutta pystymme kuitenkin näkemään leanin käytön 

vaikuttavan suuntaan positiivisesti. Seuraavassa kuviossa näemme tulokset niiden 

yritysten osalta, joiden tiimeistä yli 50 prosenttia käyttää lean-menetelmää. 

 

 

Kuva 12. Leanien ja perinteisten vastaajaorganisaatioiden talouskehitys (Codento 2017, 

8) 
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Erot ovat merkittäviä lean-johdetun ja perinteisen organisaation välillä. Leania käyttävistä 

yhtiöistä 80 prosentilla talouskehitys oli kasvanut viimeisen viiden vuoden aikana. Vain 

viisi prosenttia kertoi tuloksen laskeneen, ja 15 prosenttia sen pysyneen samana kyseisen 

ajanjakson aikana. Kuvioista voimmekin päätellä, että leanilla on selvästi positiivinen 

vaikutus yhtiön talouskehitykseen, vaikkakaan emme pysty sanomaan kuinka merkittävä 

osa kehityksestä johtuu nimenomaan siitä. Jopa 27 prosenttia vastanneista kertoi leanin 

olevan vasta niin alkuvaiheessa, että hyötyjä oli vaikea arvioida (Codento 2017, 11). 

 

Kaikki tutkimukseen vastanneista olivat käyttäneet lean-menetelmiä alle kymmenen 

vuoden ajan. Noin puolet vastaajista olivat käyttäneet leania vain 3-5 vuotta. 28 prosenttia 

vastanneista arvioi organisaationsa henkilöstöstä vain 1-20 prosenttia osaavan kertoa 

mitä lean on. Luku kertoo filosofian olevan organisaatioissa vasta uusi asia, eikä se ole 

välttämättä kaikkiin yhteisöihin vielä kunnolla vakiintunut. Suuremmissa yli tuhannen 

henkilön organisaatioissa arvioitiin henkilöstön tietävän termin merkityksen huonommin, 

mitä pienemmissä yrityksissä. (Codento 2017, 13.) 

 

Lean koettiin tutkimuksessa olleen hyödyllinen organisaatioille. Erityisesti priorisointiin 

alettiin panostaa enemmän menetelmän käyttöönoton jälkeen. Myös tehokkuus ja 

tiedonkulku lisääntyivät niissä organisaatioissa, joissa leania oli käytetty yhtiön 

johtamiseen. Positiivisia vaikutuksia näkyi myös asiakastyytyväisyydessä, 

työhyvinvoinnissa, kulujen säästössä, virheiden vähentymisessä ja järjestelmällisyyden 

lisääntymisessä. Organisaatiotasolla vain 6 prosenttia vastauksista olivat negatiivisia. 

(Codento 2017, 18.) 

 

Codenton teettämässä tutkimuksessa (2017) selvisi, että käytetyimmät vastaajien 

käyttämät Lean-menetelmät olivat Scrum ja Kanban. Peräti 58 prosenttia vastanneista 

käyttivät Scrumia tai sen menetelmän eri osa-alueita, ja 57 prosenttia Kanbania. 

Perustelluiksi organisaatiot antoivat menetelmien helposti sisäistettävät metodit, selkeän 

käyttötarkoituksen ja ymmärrettävyyden. Myös muut klassiset lean-menetelmät, kuten 3M 

ja Hosin Kanri näkyivät organisaatioiden vastauksissa, mutta nämä olivat selvästi 

aliedustettuina Scrumiin ja Kanbaniin suhteutettuna. Tässä opinnäytetyössä ei käsitellä 

kuin kolmea edellistä lean-menetelmään, jotka ovat tällä hetkellä suosituimpina kyselyyn 

vastanneiden organisaatioiden käytössä. (Codento 2017, 19-20.) 

 

Päivittäin leania käyttäviä organisaatioita oli 40 prosenttia tutkimukseen vastanneista. 

Päivittäisissä työtehtävissä käytettävä lean auttoi lisäämään työyhteisön onnistumisen 

kokemuksia organisaation sisäisten parannushankkeiden osalta. Suurin osa vastaajista 

käytti eri lean-menetelmiä ohjelmistoprojekteissa, tuotekehityksessä ja 

palvelusuunnittelussa. Myös asiakkaan roolin ymmärtäminen sekä arvoketjun 
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selkeyttäminen lisääntyivät leania käyttävissä organisaatioissa. Jotta leania pystytään 

soveltamaan menestyksekkäästi organisaatiossa, täytyy yhteisöllä olla ymmärrys omasta 

arvoketjustaan. Tutkimukseen vastanneista organisaatioista 62 prosenttia kertoi 

tuntevansa yhtiön arvoketjun hyvin tai melko hyvin. Lean-menetelmien käyttö edesauttoi 

organisaatioita oman arvoketjun tuntemisessa, sillä kaikista vastanneista lean-

organisaatioista arvoketju ymmärrettiin keskimäärin hyvin, kun taas vastaavasti 

perinteisten organisaatioiden osalta oman arvoketjun tuntemisen keskiarvo sijoittui melko 

huonosti-kategoriaan. (Codento 2017, 21-23.) 

 

 

Kuva 13. Ymmärrys asiakaslisäarvon synnystä (Codento 2017, 24) 

 

Codenton tutkimukseen (2017) vastanneista organisaatioista 67 prosenttia kertoi 

asiakaslisäarvon synnyttämisen vaiheiden olevan selkeitä organisaatiolleen, mutta 28 

prosenttia ilmoitti ymmärtävänsä nämä huonosti tai melko huonosti. Niissä 

organisaatioissa arvovirran ymmärrys oli korkeammalla, joissa lean oli ollut käytössä 

laajemmin ja pidempään. Näihin tuloksiin vaikuttavat myös organisaation koko ja sen 

tiedonvälitys sekä avoimuus. Suuremmissa yhtiöissä asiakaslisäarvon määritys oli 

tutkimuksen mukaan vaikeampaa kuin pienemmissä. 
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Kuva 14. Kehityshankkeiden toteutustarpeen tunnistamisesta helpompaa (Codento 2017, 

26) 

 

35 prosenttia vastanneista arvioi ymmärtävänsä organisaation kehitystarpeiden 

tunnistamisen huonosti tai melko huonosti (Codento 2017, 25). Siitä huolimatta 

toteutukseen asti päässeiden kehityshankkeiden kanssa oli helpompaa, sillä lähes 75 

prosenttia vastanneista arvioi suunnitellun toteutuksen sujuvan vähintäänkin melko hyvin. 

Toteutuksen osalta leanien menetelmien käyttö lisäsi onnistumisen tunnetta. (Codento 

2017, 26.) 

 

5.2 RPA:n käyttöönotto organisaatiossa 

Robotiikkaprojektin aloituksen tarve syntyy usein organisaation halusta lisätä omaa 

kustannustehokkuuttaan ja luoda näin säästöjä omassa liiketoiminnassaan. Luvussa 3.2 

todettiin, että teknologian kehittyessä myös organisaatiot alkavat käyttämään uusia 

menetelmiä oman liiketoimintansa parantamiseen ja tuoton maksimointiin. Robotiikan 

käyttöönotto vaatii organisaatiolta kokeilunhalua, riskinottoa ja halua saada muutos 

aikaan. Ne organisaatiot, joiden yrityskulttuurissa tällaiset piirteet ovat jo valmiina, 

pystyvät sisäistämään muutoksen huomattavasti paremmin kuin ne, jotka eivät 

muutokseen ole tottuneet tai halua sitä toteutettavan. On kuitenkin selvää, että jos 

robotiikasta saatava hyöty pystytään organisaatiossa toteuttamaan, ja siitä olisi hyötyä 

liiketoiminnan kannalta, toteutus tehdään ennemmin tai myöhemmin joka tapauksessa. 

Jos muutosta ei tehdä, organisaation kilpailukyky heikkenee ja tehokkuus laskee. Myös 

julkisella sektorilla olevat yhteisöt ja organisaatiot ovat muutoksen paineen alla. Vaikka 

julkisella puolella muutokset eivät välttämättä näy ensimmäisenä, ovat päättäjät 

varmistamassa jokaisen toiminnon kustannustehokkuuden maksimoinnin viimeistään siinä 

vaiheessa, kun yksityisellä puolella hyöty on jo koettu toimivaksi. 
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Fingridin asiantuntija Hannu Sintonen kertoi seminaariesityksessään (4.4.2019) 

organisaation johdolla olevan suurin merkitys uudistuksen implementoinnissa ja 

henkilöstön asenteissa uudistusta kohtaan. Ketteryys ja kokeiluhalukkuus auttoivat 

Fingridia suoriutumaan ensimmäisestä robotiikkaprojektista ansioituneesti hyvällä 

menestyksellä. Henkilöstön kannustaminen uuden oppimiseen ja itsensä kehittämiseen 

edesauttoivat tehostamaan myös seuraavia ohjelmistorobotiikkaprojektien läpivientiä, joita 

Fingridilla tehtiin ensimmäisen onnistuneen projektin jälkeen. 

 

 

Kuva 15. Robotiikan käyttöönoton tärkeimmät elementit (Sintonen 4.4.2019) 

 

Yllä olevaan kuvaan on koottu neljä keskeisintä edistävää tekijää Fingridin robotiikan 

käyttöönottoprojektissa. Sintosen (4.4.2019) mukaan tärkein neljästä tekijästä oli johdon 

tuki. Ilman johdon tukea asioita ei olisi pystytty edistämään yhtä tehokkaasti, ja projektin 

ulkopuolinen henkilöstö ei olisi suhtautunut projektiin samanlaisella vakavuudella. Myös 

keskijohdon oli helpompi lähteä toteuttamaan muutosta, kun työntekijät tiedostivat 

yrityksen kehityksen suunnan. 

 

Toisessa kohdassa painotettiin viestinnän tärkeyttä ja avoimuutta, sekä toimintamallin 

jalkauttamista organisaatioon. Sintosen (4.4.2019) mukaan koko organisaation oli tärkeä 

tiedostaa, millaiset tavoitteet johdolla oli toimintojen automatisoinnin ja robotiikan osalta. 

Tästä oli hyvä keskustella johdon ja erityisesti automatisoitavassa prosessissa mukana 

olleen liiketoiminnan kanssa. Seminaarissa esiintyvät organisaatiot käyttivät erilaisia 

keinoja robotiikan jalkauttamiseen, ja yhteisön vastaanottavaisempaan suhtautumiseen. 

Monet käyttivät apuna robotin nimeämistä ihmisen kaltaiseksi työkaveriksi. Tämä auttoi 

yhteisöä mieltämään ohjelmistorobotiikan ennemmin työntekoa edistäväksi apuvälineeksi 
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ja osaksi organisaation prosesseja, kuin työntekijöitä korvaavana robottina (Vainikainen 

4.4.2019). 

 

Viimeisessä kohdassa Sintonen (4.4.2019) nosti esiin organisaation kokeiluhalun 

tärkeyden ja muutosten nopean syklisyyden. Erilaisten menetelmien läpikäynti ja 

testaaminen oli uusissa projekteissa oleellista, koska tällä tavoin pystyttiin tunnistamaan 

toimivat menetelmät ja standardoimaan ne myös seuraaviin projekteihin. Menetelmien 

nopea muutossykli aiheutti myös projektien loppuun saattamisessa ongelmia, jonka 

perusteella Sintonen kertoi halutun lopputuloksen olevan tärkeintä, ei niinkään sen 

aikaansaamiseksi käytetty teknologia. Tällä Sintonen viittasi myös muihin käytössä oleviin 

teknologiaratkaisuihin kuin RPA. 

 

Oikeusrekisterikeskuksen esityksessä (4.4.2019) kuvailtiin uuden ohjelmistorobotin 

käyttöönottoa valtion viranomaisorganisaatiossa. Robotin tehtävänä oli kohdentaa Rajsa-

järjestelmässä odottava maksut, joiden maksajatiedot piti selvittää pankeista. Työ sisältää 

rutiininomaista tietojen kirjaamistyötä, jossa vaihdetaan tietoja sähköpostin välityksellä 

pankeista ja tarkistetaan tietoja Väestötietojärjestelmästä. Henkilöstökulut sivukuluineen 

olivat manuaalisessa prosessissa yhteensä 105 000 euroa. Organisaation henkilöstöllä oli 

ollut aluksi vahvat ennakkoluulot muutoksen suhteen. Robotin työ saatiin kuitenkin lopulta 

kohdennettua eläkkeelle siirtyvään henkilöstöön, jonka seurauksena organisaatio sai 

palkkakulujen osalta suoran kustannussäästön ilman, että työntekijöitä tarvittiin vähentää. 

Tehtävien siirtyminen robotille mahdollisti myös säästön koulutuskustannuksissa, kun 

automatisoitua rutiininomaista työtä ei tarvinnut enää opettaa uusille työntekijöille. 

Prosessi toi organisaatiolle yhteensä 72 000 euron vuotuiset säästöt. Kustannuksia 

projektille kertyi yhteensä 37 000 euron edestä sisältäen kehitystyön, palvelinkulut ja 

oman työn. Lisenssikuluja ei syntynyt, koska prosessi tehtiin avoimen lähdekoodin 

ohjelmistolla Robot Frameworkilla. Henkilöstö otti robotin lopulta osaksi työyhteisöä, ja 

kokemukset olivat positiivisia. (Moilanen 4.4.2019.) 
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oila 

Kuva 16. Robotiikkaprosessin läpivienti (Moilanen 4.4.2019) 

 

Ylläolevasta kuvasta nähdään Oikeusrekisterikeskuksen ensimmäisen robotiikkaprojektin 

aikajana alusta loppuun. Eniten aikaa vievä yksittäinen vaihe on ollut projektin esianalyysi, 

jossa tehtiin prosessikartoitus sekä kustannushyötylaskelmat. Tähän kului aikaa yhteensä 

viisi kuukautta välillä huhti-syyskuu. Huomioitavaa kuitenkin on, että kyseisellä aikavälillä 

on ollut yleinen kesälomajakso, jolloin tämän vaiheen kokonaisajasta voidaan hyvin 

vähentää kaksi kuukautta. Seuraava aikaa vievä vaihe on ollut kokeilun käynnistymisen ja 

ensimmäisten demojen välissä. Tässä vaiheessa tehdään myös varsinainen prosessin 

kehitystyö, mikä vie aikaa tyypillisesti yhdestä kahteen kuukautta. Kokonaisuudessaan 

tämä vaihe vei Oikeusrekisterikeskukselta aikaa kolmen kuukauden verran. 

Organisaatiolta kesti yhteensä kahdeksan kuukautta projektin käynnistyksestä 

ensimmäisen demon lanseeraukseen. Varsinainen tuotantolanseeraus saatiin valmiiksi 

vuoden päästä projektin aloituksesta. Haasteita Oikeusrekisterikeskuksen 

robotiikkaprojektissa esiintyi robotin käyttämien järjestelmien käyttäjätunnusten luonnissa. 

Järjestelmien omistajilta tarvittiin myös luvat automaation käytölle. Lisäksi 

Oikeusrekisterikeskuksen sähköposteissa oli estot ohjelmistorobotin automaatiolle, jonka 

takia robotti ei pystynyt käyttämään sitä. (Moilanen 4.4.2019.) 

 

Moilasen (4.4.2019) mukaan tärkeimmät opit ensimmäisestä robotiikkaprojektista olivat 

viestinnän tärkeys ja henkilöstön mukaanotto heti projektin alusta saakka. Myös päätös 

lähteä automatisoimaan prosessia vaati rohkeutta, kokeilunhalua ja lupaa epäonnistua. 

Kehitystyön aikana Moilanen painotti ottamaan mukaan sellaisia henkilöitä, jotka olivat 

aikaisemmin työskennelleet kyseisen prosessin parissa. Kehitystyön aikana oleellista oli 

tunnistaa prosessissa esiintyvät poikkeukset (exceptions), jotta robotin pystyy 

ohjelmoimaan varautumaan niihin. Projektin myötä organisaation kyky tehdä rohkeampia 

avauksia kasvoi ja riskinotto lisääntyi. Moilasen mukaan ensimmäisen projektin jälkeen 

Oikeusrekisterikeskuksessa on tunnistettu yhteensä kymmenen prosessia, joissa 
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robotiikkaa voisi hyödyntää. Näiden prosessien arvioitu kustannussäästö vastaisi 

automatisoinnin jälkeen yhteensä 12 henkilötyövuotta. Lisäksi organisaatiossa on 

käynnistetty kaksi uutta kokeilua, jotka koskevat lunastamattomia palautuksia ja 

viitteettömiä maksuja. 
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6 Pohdinta 

Tässä luvussa tarkastellaan edellisessä luvussa esitettyjä havaintoja ja tutkimustuloksia. 

Tuloksia heijastetaan luvuissa 2 ja 3 esitettyyn teoreettiseen viitekehykseen. 

Pohdintaosion viimeisessä luvussa eritellään tämän työn kehittämisehdotukset ja 

mahdolliset jatkotutkimukset, sekä arvioidaan tutkijan omaa oppimista ja tutkimustulosten 

luotettavuutta. 

 
6.1 Johtopäätökset 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten organisaatio pystyy hyödyntämään lean-

menetelmää ohjelmistorobotiikan käyttöönotossa. Tutkimustuloksissa havaittiin lean-

organisaation pärjäävän taloudellisesti perinteistä organisaatiota paremmin. 

Organisaatioista, joissa leania käytti yli 50 prosenttia tiimeistä, oli tuloskehitys parantunut 

yli 80 prosentilla vastaajista. Sen sijaan ne organisaatiot, joissa lean oli käytössä alle 

kymmenellä prosentilla tiimeistä, oli tuloskehitys kasvanut vain 32 prosentilla vastaajista. 

(Luku 5.1.) Tämän perusteella prosessien leanauksella on ollut selvästi positiivinen 

vaikutus organisaatioiden talouskehitykseen. Tästä huolimatta suomalaiset yritykset 

käyttävän varsin vähän lean-menetelmiä omissa prosesseissaan (Luku 2.4). 

 

Oikeusrekisterikeskuksen ja Castren & Snellmanin tapauksessa ohjelmistorobotiikan 

käyttöönotossa havaittiin pitkiä odotusaikoja erityisesti projektin alkuvaiheessa. Muissakin 

projektivaiheissa ilmeni pitkiä viiveitä, jonka seurauksena läpimenoaika venyi jopa 

vuodeksi. Suurimpia haasteita robotiikan käyttöönotossa havaittiin kohteiden 

kartoituksessa, käyttäjätunnusten hankinnassa, järjestelmien turvaestoissa ja myös 

henkilöstön ennakkoluuloissa. Projektien venyminen johtui projektivaiheiden 

standardoimattomuudessa, jonka seurauksena organisaatio ei osannut ennakoida tuleviin 

viiveisiin projektin aikana. (Luku 5.2.)  

 

Tutkimustulosten perusteella leanin avulla projekteissa pystytään vähentämään hukan 

määrää ja poistamaan pullonkauloja. Tällä tavoin tehokkuus lisääntyy, ja ongelmakohtiin 

pystytään varautumaan ennakoitavasti. (Luku 2.2.) Alla olevaan pylväsdiagrammiin on 

kuvattu esimerkki leanin hyödystä projektien hukan minimoinnissa. Sininen pylväs 

kuvastaa käytössä olevaa kokonaisaikaa, joka projektille on määritetty. Punainen pylväs 

puolestaan kertoo hukan osuuden projektilla käytössä olevasta ajasta. Vihreään 

pylvääseen jää leanatun projektin arvoa tuottava kokonaisaika, joka on 

esimerkkidiagrammissa 80 prosenttia alkuperäisen käytössä olevan kokonaisajan 

osuudesta. 
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Kuva 17. Leanin hyöty projektin tehostamisessa 

 

Päivittäin leania käyttävät organisaatiot kokivat sen lisäävän työyhteisön onnistumisen 

tunnetta organisaation sisäisten parannushankkeiden osalta. 75 prosenttia vastanneista 

organisaatioista kokivat suunnitellun kehityshankkeen toteutuksen sujuneen vähintään 

melko hyvin. (Luku 5.1.) Tämän perusteella lean-menetelmien käytöllä olisi selviä 

positiivisia vaikutuksia myös organisaatioiden robotiikkaprojektien käyttöönotossa. 

 

Tutkimustulosten perusteella perinteisen organisaation ja lean-johdetun organisaation 

välillä on selviä eroja. Leania käyttävät organisaatiot ovat kokeilunhaluisempia ja valmiita 

ottamaan enemmän riskejä uusien hankkeiden käyttöönotossa. Organisaatioissa 

kannustetaan myös henkilöstön uuden oppimiseen, työnkiertoon ja innovatiivisuuteen. 

Innovatiivisuus näkyy myös yritystason valinnoissa ja arvoissa. Läpinäkyvällä toiminnalla 

halutaan nostaa henkilöstön ja johdon välistä luottamusta sekä parantaa organisaation 

yhteishenkeä.  
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Kuva 18. Perinteisen organisaatio vs. lean-organisaatio 

 

6.1.1 Työtehtävien muutoksesta 

Digitaalinen vallankumous tulee muuttamaan työn muotoa. Monet tehtävät korvataan 

automaatiolla, ja osaavaa henkilöstöä pyritään keskittämään entistä vaativampiin 

tehtäviin. Työn luonne muuttuu, jonka seurauksena työntekijöiden ja yritysten tulisi pysyä 

kehityksessä mukana. Myös koulutuslaitoksilla on suuri vastuu tarjota opiskelijoille 

mahdollisimman ajantasaista tietoa tulevaisuutta varten. Vaikka ohjelmistorobotiikalla ei 

ole suoraa vaikutusta työllisyyden laskuun, tullaan työntekijöiltä tulevaisuudessa 

vaatimaan sen seurauksena entistä enemmän vaativampien tehtävien takia. 

 

Monen työtehtävät muuttuvat haastavammiksi, jonka seurauksena yrityksillä täytyy olla 

resurssit jatkokouluttaa henkilöstöään uusiin työtehtäviin. Muutos tuo usein stressiä, 

epävarmuutta ja herättää kysymyksiä tulevaisuudesta. "Stressillä tarkoitetaan tilannetta, 

jossa ihmiseen kohdistuu niin paljon haasteita ja vaatimuksia, että sopeutumiseen 

käytettävissä olevat voimavarat ovat tiukoilla tai ylittyvät" (Terveyskirjasto 2019.) Myös 

työnhakijoilta aletaan vaatia entistä enemmän kykyä työskennellä muuttuvassa 

ympäristössä, ja halukkuutta kehittää itseään sekä oppia uutta. 

 

Ohjelmistorobotiikalla pystyttäisiin jo nyt korvaamaan monta erilaista työtehtävää. Suurien 

työmäärien ohjaaminen roboteille saattaa kuitenkin olla organisaatiossa niin työläs 

prosessi, että kynnys muutokselle on korkealla. Lisäksi työntekijöitä ei haluta irtisanoa, 

jonka vuoksi ratkaisuksi on löydetty eläköityvien työntekijöiden tehtävien korvaaminen 

ohjelmistorobotiikalla (Moilanen 4.4.2019.) Tällaiset siirtymävaiheet ovatkin hyvä keino 

päästä hyödyntämään ohjelmistorobotiikkaa ilman, että henkilöstöä jouduttaisiin 

vähentämään. 

Perinteinen 
organisaatio

Lean-
organisaatio
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6.1.2 Ohjelmistorobotiikan onnistunut käyttöönotto 

Tutkimustuloksista ilmeni lean organisaation pystyvän suoriutumaan prosesseista 

perinteisesti johdettua organisaatiota paremmin. Johdon sitoutumisella projektiin on sen 

onnistumisen kannalta suurin merkitys. (Moilanen 4.4.2019.) Erityisesti 

ohjelmistorobotiikkaprojekteissa prosessin tavoitteiden avoimuus on ratkaisevassa 

asemassa. Tämän avulla vältytään turhilta ennakkoluuloilta, ja robotti otetaan 

työyhteisöön paremmin vastaan. Parhaimmassa tapauksessa robotista tulee haluttu 

työkaveri ja osa työyhteisöä. (Vainikainen 4.4.2019.) Robotiikan käytöstä kerätty kokemus 

ja palaute on oleellista erityisesti tulevia käyttöönottoprojekteja ajatellen. Lisäksi robotilta 

kerätty data auttaa kartoittamaan työyhteisöä robotin kyvykkyydestä hoitaa erilaisia 

tehtäviä, jonka avulla pystytään tekemään uusia robotisointiaihioita tulevia 

prosessitehokkuusprojekteja varten. 

 

 

Kuva 19. Leanin ohjelmistorobotiikkaprojektin kulmakivet 

 

Myös ohjelmistorobotiikassa on usein kyse uuden teknologian kokeilusta, eikä sitä 

useinkaan oteta käyttöön kaikkiin mahdollisiin prosesseihin yhdellä kertaa. Kokeileminen 

kohdistuu yleensä pieneen osaan jotain suurempaan kokonaisuutta. Tällä tavoin 

organisaatio pääsee näkemään uuden teknologian lopputuloksen, ja tekemään sen 

jälkeen johtopäätökset sen jatkokehityksestä. Näin organisaatio pystyy myös rajaamaan 

mahdollisen riskin epäonnistumiselle, mutta samalla myös kokeilemaan uusia vaihtoehtoja 

vanhojen toimintamallien korvaajaksi. Perinteinen lähtötilanne on, että ensimmäinen RPA-

pilotti tehdään jonkin helpon ja yksinkertaisen prosessin korvaamiseksi. 

 

Johdon sitoutuminen

Prosessin avoimuus

Henkilöstön 
motivointi ja koulutus

Kokemukset

Palaute



 

39 

6.2 Tutkimuksen luotettavuus ja pätevyys 

Validiteetilla ilmaistaan sitä, miten hyvin tutkimuksessa käytetty mittausmenetelmä mittaa 

juuri sitä tutkittavan ilmiön ominaisuutta, mitä on tarkoituskin mitata (Tilastokeskus 2019.) 

Validiteetti jakautuu seitsemään alalajiin, joita ovat sisäinen ja ulkoinen validiteetti sekä 

face-, sisältö-, ennuste-, käsite- ja kriteerivaliditeetti (Kananen 2011, 121). Tämän 

opinnäytetyön tutkimuksessa käytettiin Codenton selvitystä (2017) ja ohjelmistorobotiikan 

kolmea seminaariesitystä (Moilanen 4.4.2019; Sintonen 4.4.2019; Vainikainen 4.4.2019). 

Tutkimustulokset vastaavat alkuperäisiin tutkimusongelmiin, joten tämän perusteella 

tutkimuksen sisäinen validiteetti on hyvä. 

 

Työn tulokset ovat uskottavat, kun ottaa huomioon tutkimuksessa käytetyn aineiston 

konkretian. Käytännön esimerkit ja haasteet seminaariesityksessä lisäävät tutkimuksen 

luotettavuutta, mutta esimerkkien vähäinen lukumäärä laskee 

ohjelmistorobotiikkaprojektien läpivientien yleistettävyyttä.  

 

6.3 Oma oppiminen 

Työskentelen itse finanssialalla ohjelmistorobotiikan kehittäjänä, ja idea leanin 

yhdistämisestä ohjelmistorobotiikkaa tuli sen ajankohtaisuuden pohjalta. Leania yritetään 

jalkauttaa omassa työyhteisössäni aktiivisesti johtoryhmätasolta yksittäisen työntekijän 

tehtäviin, ja se näkyy jokapäiväisessä työssäni. Leanin käyttöä ohjelmistorobotiikan 

käyttöönotossa on tutkittu vähän, tai ei ollenkaan, joten toivon työni tuottavan aitoa 

lisäarvoa aiheesta kiinnostuneelle lukijalle. Vaikka tutkimus ei itsessään syvenny 

johtamiseen, on siitä kuitenkin ollut apua oman tulevaisuuden uratavoitteideni 

suunnannäyttäjäksi esimiestyöhön. Koen avoimen, matalahierarkkisen johtamisen 

korostuvan tulevaisuudessa myös perinteisimmillä aloilla. Mielestäni nykyaikainen 

esimiestyö on palveluammatti, jossa esimiehen tehtävä on varmistamaa omien alaisten 

työmenestys ja hyvinvointi. 

 

Suurimman haasteen koin aiheen valinnassa. Tiesin, että tulen tekemään opinnäytetyöni 

ohjelmistorobotiikasta, mutta halusin lisätä kontekstiin myös liiketoiminnallisen 

näkökulman. Tarkoitukseni ei ollut tehdä työstä liian teknistä, jotta se palvelisi myös 

kaupallisella alalla opiskelevia, tai työssäkäyviä lukijoita. Halusin tuoda myös esiin 

ohjelmistorobotiikan vaikutukset tulevaisuuden työtehtäviin, jotta lukija pystyisi näkemään 

automaation merkityksen laajemmassa näkökulmassa. Itselleni opinnäytetyö antoi 

näkemystä erityisesti lean-menetelmien osalta. Lisäksi Knowitin järjestämä 

ohjelmistorobotiikan seminaariesitys antoi hyviä konkreettisia esimerkkejä RPA:n 

käyttöönoton haasteista, joihin tämä opinnäytetyö pystyisi toivon mukaan löytämään 

osittaisen ratkaisun. 
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Tutkimuksen rajaaminen onnistui mielestäni hyvin, vaikka leanin soveltaminen 

ohjelmistorobotiikkaan olikin haasteellista. Kokonaisuuden kannalta opinnäytetyön 

kirjoitusvaiheen aikataulu olisi pitänyt jäsennellä ja suunnitella paremmin, jotta työstä olisi 

tullut tiiviimpi ja loogisempi. 

  



 

41 

Lähteet 

Anderson, D. 2003. Agile Management for Software Engineering Applying the Theory of 

Constraints for Business Results. Prentice Hall. 

 

BluePrism 2019. Why Blue Prism. Luettavissa: https://www.blueprism.com/why-blue-

prism. Luettu: 20.5.2019. 

 

Bulsuk, K. 30.1.2009. Warping Forward with Kaizen. Luettavissa: 

https://www.bulsuk.com/2009/01/how-to-really-implement-kaizen.html. Luettu: 29.3.2019. 

 

Chiarini, A. 2013. Lean Organization: from the Tools of the Toyota Production System to 

Lean Office. Springer-Verlag. Italia. 

 

Codento 2017. Raportti: Lean-menetelmät Suomessa 2017. Luettavissa: 

http://content.codento.fi/download/lean-selvitys-2017. Luettu: 27.3.2019. 

 

Eskola, H. 2015. Pomot pois ja tittelit tunkiolle - lean-johtaminen toimivampaa. 

Kauppalehti. Luettavissa: https://www.kauppalehti.fi/uutiset/pomot-pois-ja-tittelit-tunkiolle-

lean-johtaminen-toimivampaa/e6e1d4aa-392c-30a9-b17f-99eb89f93237. Luettu: 

27.3.2019. 

 

Grönfors, M. 2001. Havaintojen teko aineistokeräyksen menetelmänä. PS-kustannus. 

Jyväskylä. 

 

Heikkilä, T. 2014. Tilastollinen tutkimus. Edita Publishing Oy. Suomi. 

 

Heikkinen, T. 2016. Neljäs teollinen vallankumous mullistaa koulutuksen. 

Keskisuomalainen. Luettavissa: https://www.ksml.fi/mielipide/kolumni/Neljäs-teollinen-

vallankumous-mullistaa-koulutuksen/771662. Luettu: 27.3.2019. 

 

Hilbert, M. 2017. Digital Techonology & Social Change. Luettavissa: 

https://canvas.instructure.com/courses/949415. Luettu: 27.3.2019. 

 

K2 Partnering. 9.2.2017. The Four Phases of an RPA Implementation. Luettavissa: 

https://k2partnering.com/guest-blogs/four-phases-rpa-implementation/. Luettu: 13.4.2019. 

 

Kananen, J. 2011. Kvantti: Kvantitatiivisen opinnäytetyön kirjoittamisen käytännön opas. 
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