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Ohjelmistorobotiikka eli RPA (Robotic Process Automation) on nouseva nykypäivän 

teknologiatrendi, joka tarkoittaa työpöydällä tehtävää automatisointia erilaisten sovel-

lusten ja käyttöliittymien välillä. Moni yritys on innostunut automatisoimaan tylsiä 

toiston omaisia tietokoneella tehtäviä työpöytäprosesseja ja tarjoamaan työntekijöil-

leen mukavampia työtehtäviä, sekä tietenkin säästämään kuluissa ja olemaan ajan ta-

salla nykypäivän teknologioista. Lisäksi työssä käsiteltiin, mitä kannattaa automati-

soida ohjelmistorobotiikalla, mitä jollain muulla menetelmällä ja mikä kannattaa jättää 

tässä vaiheessa automatisoimatta. 

Tässä opinnäytetyössä syvennyttiin UiPath nimiseen ohjelmistorobotiik-

kaohjelmistoon. UiPath yritys on perustettu vuonna 2006 Romaniassa, mutta on ny-

kyisin yhdysvaltalaisomistuksessa. Se on markkinoiden käytetyin ja johtava ohjelmis-

torobotiikkaohjelmisto, joka on saanut useita palkintoja viimeisen parin vuoden ai-

kana. 

 Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on antaa lukijalle hyvä käsitys 

UiPathin(versio 2019.10) tarjoamista mahdollisuuksista ja myös teknillistä opastusta 

ohjelmiston käyttämisestä. Työn luettua lukijalla pitäisi olla hyvä käsitys millaisiin 

kohteisiin ja miten ohjelmistorobotiikkaa voi ja kannattaa käyttää. UiPathlla tehtävä 

ohjelmistorobotiikka kun ei vaadi laajoja ohjelmointi taitoja vaan enemmänkin loo-

gista ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä. Myös automatisoitavan prosessin ja siinä 

käytettäviä ohjelmistoja tulee ymmärtää. Työssä tutustutaan myös esimerkin myötä 

UiPath Robotic Enterprise Framework eli RE Framework kaavioon, joka on hyödylli-

nen lisätyökalu. 

Työssä myös paneuduttiin muihin markkinoilla oleviin automatisoin-

tiohjelmistoihin ja vaihtoehtoihin. Lopuksi käsiteltiin vielä ohjelmistorobotiikan tä-

mänhetkistä tilannetta, sekä pohdittiin tulevaisuuden automatisointi teknologiota, koh-

teita ja vaihtoehtoja. 
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Robotic Process Automation, or RPA is an emerging technology trend today, which 

means desktop automation between different applications and interfaces. Many com-

panies are enthusiastic about automating repetitive desktop processes and providing 

their employees with more comfortable work tasks, and of course, save on costs and 

stay up to date with technology. In addition, the paper discussed what to automate with 

RPA, what to do with some other method and what not to do at this stage. 

This thesis delves into the robotic process automation software UiPath. 

UiPath was founded in 2006 in Romania but is now US-owned. It is the most widely 

used and leading RPA software on the market and has received numerous awards over 

the last couple of years. 

 The purpose of this thesis is to give the reader a good understanding of 

the possibilities offered by UiPath (version 2019.10) and guide them in using the ap-

plication. After reading this thesis, the reader should have well-rounded understanding 

of where and how software robotics can and should be used. You do not need extensive 

programming skills to do RPA solutions with UiPath. but more rather logical thinking 

and problem-solving skills. On top of this, you need to thoroughly familiarize yourself 

with the process to be automated and the softwares that it uses. The work also intro-

duces the UiPath Robotic Enterprise Framework also known as RE Framework dia-

gram, which is a useful additional tool in UiPath RPA solutions. 

 The thesis also discussed other automation softwares and alternatives 

available on the market. In the end, the current state of RPA was discussed, as well as 

future automation technologies, their possible usages and alternatives. 
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LYHENTEET 

AHK   AutoHotkey skriptausohjelmisto/-kieli 

Annotiation  Työkartan alkuun lisättävä kuvaus tekstikenttä 

Credential Tilitiedot, jotka määritetty configiin tai orchestratoriin 

Credential manager Windowsiin luotava tilitieto, kirjautumisia varten 

Drag and drop Vedetään hiirellä haluttu aktiviteetti workflowhun 

Datatable  Datamuoto, joka on taulukkomuotoinen 

Flowchart Mindmap tyylinen uipath ratkaisu 

IPA Intelligent Process Automation eli älykäs ohjelmistorobo-

tiikka 

Orchestrator UiPathin web-pohjainen robottien hallintasivu 

Loki Toiminnasta pidettävä rekisteri 

Re framework UiPath:in kehittämä runko prosessien ratkaisun avuksi 

RPA  Robotic Process Automation 

Sequence Sekvenssityylinen uipath ratkaisu 

Workflow  Työkartta, joka muodostaa halutun automaation 
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1 JOHDANTO 

Ohjelmistorobotiikka on 2010-luvulla huomattavasti kasvanut uusi teknologia, jolla 

automatisoidaan toistopohjaisia työpöytätehtäviä tietokoneella. Se voi toimia usean eri 

ohjelmiston välillä huomattavasti nopeammin, tehokkaammin ja virheettömämmin 

kuin toimistotyötä tekevä ihminen. Automatisointi on nykypäivän trendi monessa 

paikkaa niin teollisuudessa, kuin tietokoneella tehtävissä töissä. Sen odotetaan vain 

kasvavan tulevaisuudessa ja tarjoavan entistä enemmän erilaisia töitä automatisoita-

vaksi. Ohjelmistorobotiikkaan on lähtenyt todella isoja yrityksiä mukaan kehittämään 

omaa ohjelmistoa sitä varten ihan hiljattain, kuten esimerkiksi Microsoft. Ohjelmisto-

robotiikan oletetaan ylittävän 5 biljoonan dollarin raja vuoteen 2024 mennessä. 

(Marketwatch, 2019)  (Srivastava, 2019) 

 Ensimmäisiä tietokone pohjaisia-automatisointi vaihtoehtoja olivat ai-

koinaan skriptit, makrot ja hiiren tallennusohjelmat. Skripti on pieni ohjelma, joka ha-

lutaan ajaa komennolla tai ajastamalla. Scriptejä hyödynnetään vielä nykypäivänäkin 

hyvin paljon esimerkiksi bash tai python skriptauksen toimesta. AHK eli AutoHotkey 

on hyvä esimerkki vanhasta Microsoft pohjaisesta avoimen lähdekoodin skriptauskie-

lestä, joka on julkaistu 2003 ja jolla voi tallentaa näppäinkomentoja tai pidempiä näp-

päinkomentosarjoja. (AutoHotkey, 2014) 

 Macro taas on ohjelma, joka ohjaa ohjelman toimintaa ja sillä saadaan 

suoritettua tietyt toiminnot käyttäjän puolesta. Ghostmouse on hyvä esimerkki mak-

rosta, jolla voit nauhoittaa halutut toiminnot hiiren liikkeistä ja klikkauksista, sekä 

myöhemmin toistaa sen haluamastasi näppäimestä. Tämä mahdollistaa tylsän toisto-

työn automatisoinnin, joka vaatisi paljon liikkeitä tai klikkauksia sen tekijältä. (Ghost-

Mouse, 1997) 

 Ohjelmistorobotiikkaohjelmistoja on todella monia ja niistä suosituin, 

sekä eniten käytetty on UiPath, joka on 2006 Romaniassa perustettu yritys, mutta on 

nykyisin yhdysvaltalaisomistuksessa. UiPath tarjoaa studio, robot ja orchestrator oh-

jelmistot ja viimeisempänä se julkaisi studiosta myös studioX version, joka on ei oh-

jelmointia osaaville ihmisille tarkoitettu ohjelmistorobotiikkaohjelmisto, joilla on kui-

tenkin hyvä Microsoft Excel osaaminen. Se työllistää yli 2800 työntekijää yli 20 eri 
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maassa ja kehittää jatkuvasti ohjelmistojaan, sekä niiden tarjontaa. UiPath Studiolla 

kehitetään workflow eli työkartta halutusta prosessista, jonka robot voi suorittaa tieto-

koneella ilman ihmisen komentoa tai valvomista, kun se on ajastettu orchestratoriin. 

Orchestrator on web- pohjainen sovellus, joka hallinnoi ja valvoo robotteja. Robotti ei 

ole mikään fyysinen robotti, jonka voisi nähdä vaan käytännössä voit seurata studion 

debug moden kautta mitä tapahtuu ja lopuksi nähdä työn jäljen mitä on tapahtunut.  

(Docs UiPath, 2019)  (Ostdick, 2016) (Grigore, 2019) 
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2 OHJELMISTOROBOTIIKKA YLEISESTI 

2.1 Arkkitehtuuri 

Ohjelmistorobotiikassa on sama idea lähes aina. Halutaan automatisoida tietty työ tai 

sen prosessi. Monet ohjelmistorobotiikkasovellukset ovat drag and drop tyyppisiä, jol-

loin siinä valitaan tietty aktiviteetti, joka halutaan toteuttaa. Kun halutut aktiviteetit ja 

haluttu työkulku on saatu toteutettua, muodostuu siitä kokonainen työkartta. Perusoh-

jelmointitaitoja on oltava, jotta selviää työn automatisoinnista, syvällistä ohjelmointi-

osaamista se ei kuitenkaan vaadi ohjelmistosta riippuen. Toiset ohjelmistot, kuten 

UiPath StudioX ovat helpompia käyttää ihmisille, joilla ei ole ohjelmointitaitoja lähes 

ollenkaan, koska se on suunniteltu Microsoft Exceliä hyvin taitaville ihmisille. Ohjel-

mistorobotiikka on sen verran uusi asia, että sitä tarjoavat ohjelmistotalot kehittävät 

jatkuvasti ohjelmistojaan. Vaihtoehdot mitä voi automatisoida kasvavat koko ajan, 

sekä samalla niihin hyödynnettävät ohjelmointi pohjaiset vaihtoehdot. 

2.2 Hyödyt 

Ohjelmistorobotiikka tarjoaa monenlaisia hyötyjä, joista suurimmat ovat mukavam-

mat työtehtävät työntekijöille, säästöt yritykselle pitkän ajan tähtäimellä, virheiden 

välttäminen ja työn tehostaminen. Vielä nykypäivänäkin tehdään tosi paljon toimisto-

työtä, jossa siirretään data järjestelmästä toiseen kopioi ja liitä metodilla. Tällaiset työt 

ovat erittäin virhealttiita ja puuduttavia työntekijälle. Ohjelmistorobotti ei tee virheitä 

tai väsy vaan suorittaa sille annettua tehtävää 0% virheellä. Jos robotti on hyvin toteu-

tettu, se tunnistaa, jos joku verkkosivu ei vastaa tai ohjelma kaatuu. Lisäksi tulisi aina 

lokittaa automatisoitavaa prosessia, jotta saadaan dataa talteen tulevaa kehitystyötä 

varten, sekä huomataan mahdolliset pullonkaulat ja virheet. (CGI, 2016) 

 Ohjelmistorobotiikka ratkaisut maksavat myös hyvin nopeasti itsensä ta-

kaisin parissa vuodessa keskimäärin. Alkuinvestointi on yleensä suuri, mutta sen jäl-

keen kulut ovat pääosin pieniä lisenssi-, päivitys- ja ylläpitokuluja. Tulee myös muis-

taa, kun robotin hankkii, on se sinulla käytössä 24 tuntina vuorokaudessa eli samalla 

robotilla voi toteuttaa hyvin monen eri prosessin automatisoinnin. 
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KUVA 1. Torrin viitekehys ohjelmistorobotiikan hyödyistä (Torri, 2018) 

 

Robotti on myös huomattavasti ihmistä tehokkaampi toistotyön tekijä. 

Se ei ajattele kellonaikaa, viikonloppua tai väsy pitkää puuduttavaa työtä tehdessä. 

Lisäksi sen käyttökustannukset ovat alhaisemmat kuin ihmisen. Lisäksi työkarttaan ja 

robottiin on helppo tehdä muutoksia, jos automatisoitavat ohjelmistot päivittyvät tai 

haluat ajaa ohjelman eri aikaan tulevaisuudessa. Ohjelmistorobotiikka tuo myöskin 

asiakastyytyväisyyttä ja joustavuutta yritykseen, jossa sitä hyödynnetään. Liiketoimin-

nan ketteryys on myös hyöty näkökohta, jota ei kannata unohtaa. (UiPath , 2019) 
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KUVA 2. CGI:n käsitys ohjelmistorobotiikan hyödyistä (CGI, 2016) 

 

 

2.3 Haasteet ja haitat 

Ohjelmistorobotiikalla on helppo saada hyötyjä ihan pienissäkin yrityksissä, mutta au-

tomatisoitavia prosesseja tulisi olla ainakin pari, jotta yhdestä robottilisenssistä saa-

daan taloudellista hyötyä enemmän. Tämä saattaa olla pienissä yrityksissä haaste löy-

tää tarpeeksi automatisoitavia prosesseja. Isommissa yrityksissä taas johdon vakuutta-

minen isoon kauppaan automatisoitavien prosessien kannalta on oma haasteensa, 

vaikka se olisi pitkällä tähtäimellä hyvä ja kannattava sijoitus. Telefonica O2 teki 160 

robotin ja yli 400 000 transaktionin automaatiosijoituksen 2015, jonka odotushyöty oli 

yli 650 prosenttia käsin tehtyyn työhön nähden. (SSOnetwork, 2015) 

 Ohjelmistorobotiikka osaaminen on sen verran uutta, että osaajien kou-

luttaminen siihen yrityksen sisällä on myös oma haasteensa. RPA-

konsultointiyritykset tarjoavat koulutusta monesti myöskin ohjelmistorobotiikan oppi-

mista varten, mutta isot yritykset, jotka päättävät hankkia ohjelmistorobotiikkaratkai-

suja yrityksen sisällä tulevat tarvitsemaan osaajia myöskin tehtävän parissa. Nämä 
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ylläpitävät robotteja talon sisällä vaikkakin tähän on mahdollista ostaa monesti ylläpi-

tosopimus ohjelmistorobotiikan toteuttaneesta yrityksestä. (Violino, 2019) 

 Ohjelmistorobotiikan käyttökohteet ovat teknologian ollessa uusi todella 

haastavia. Ei osata kartoittaa paljonko tietyn prosessin automatisointi vie aikaa ja ra-

haa. WEB-pohjaisten ohjelmistojen automatisointi on pääosin helppoa ja yksinker-

taista, mutta tietyt vanhemmat ohjelmistot voivat tuottaa ongelmia ja elementtien tun-

nistaminen ohjelmistorobotiikkaohjelmistoilla on hyvin epävarmaa. (Violino, 2019) 

 Myös tietoturvan unohtaminen tai ohjelmistorobotiikkatoteutuksen teki-

jöiden jättäminen kokonaan robotin käytön ulkopuolelle voi olla kohtalokas virhe. 

Yleensä robotteihin tai käytettäviin ohjelmistoihin tulee päivityksiä ja jos muutoksen 

hallinta ei ole hallussa voi syntyä kohtalokkaita virheitä. ”Tietoturva on erittäin tär-

keää. RPA-prosessien pitää olla suojassa manipuloinnilta”, Martschink kuvailee. 

(Violino, 2019) 

 

2.4 Käyttökohteet 

Ohjelmistorobotiikan käyttökohteet ovat rajalliset, jos työ vaatii älyllistä ajattelua, on 

silloin hyödynnettävä tekoälyä tai koneoppimista toteutuksessa. Tämä vaatii tietyn 

määrän dataa, jotta robottia voidaan opettaa tunnistamaan tiettyjä tilanteita, miten toi-

mia esimerkiksi älykkään tietokannan avulla. Tällaisia ratkaisua kutsutaan IPA (Intel-

ligent Process Automation) ratkaisuiksi. Ne ovat hyvin uusia ja haastavia toteuttaa. 

 Pääasiallisia käyttökohteita ovat datan siirtäminen tai tiedon välittämi-

nen usean ohjelmiston välillä, Tehtävien lajittelu ja karsinta niiden vaativuuden perus-

teella automaattisesti suoritettaviin ja eteenpäin manuaaliseen työstöön lähetettäviin. 

Järjestelmissä voi myös olla tiettyjä puutteita, joita halutaan täydentää ohjelmistoro-

botiikalla, sähköpostien lähettäminen tai manuaalisen tiedon laskenta ja tarkistaminen 

ovat myös ohjelmistorobotiikalle loistavia käyttökohteita. (Valamis, 2019) 

 Jopa 47% työstä korvautuu roboteilla Yhdysvalloissa seuraavan 10-20 

vuoden aikana McKinsey Instituten arvioiden mukaan. Automatisoitavia käyttökoh-

teita tullaan löytämään, havaitsemaan ja oppimaan koko ajan lisää. (Manninen, 2016) 
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3 UIPATH 

3.1 Perustiedot ja tekniikka 

UiPath on hiljattain suurimmaksi ja suosituimmaksi kasvanut ohjelmistorobotiikkaoh-

jelmisto, kuten aikaisemmin mainitsin, se sai alkunsa Romaniassa, mutta on nykyisin 

yhdysvaltatalaisessa omistuksessa. Se on saanut monia palkintoja ympäri maailmaa 

suuresta menestyksestään ja kasvustaan. Uipath on .NET frameworkkiin perustuva oh-

jelmisto ja se on koodattu Microsoft .NET frameworkilla. VB.net, visual basic ohjel-

mointi osaaminen on siis erittäin hyödyksi ohjelmistoa käytettäessä varsinkin vaati-

vimpia ratkaisuja tehdessä. UiPath tarjoaa monenlaisia lisenssejä ja siitä on saatavilla 

ilmainen community versio, joka pitää sisällään studion, 1 robotin ja orchestratorin. 

Yritykset joutuvat kuitenkin kaupallisessa mielessä yleensä turvautumaan enterprise 

versioon ja roboteista on monenlaisia lisenssejä, joiden hinta vaihtelee tarpeen mu-

kaan. 
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KUVA 3. Hahmotelma ohjelmistorobotiikkaohjelmistojen markkina tilanteesta vii-

meiseltä neljännekseltä 2019. (UiPath, 2019) 

  

 UiPath studion käyttäminen on hyvin yksinkertaista ja virheisiin törmä-

tessä saat virheilmoituksen, joka kertoo missä aktiviteetissa se tapahtuu. Aktiviteetit 

löytyvät vasemmalta laidalta ja niitä on useita satoja. Keskeltä ruutua löytyy 

Main.xaml työkartta, johon vedetään aktiviteetit, joita halutaan käyttää. Jokaisella ak-

tiviteetilla on oikealta löytyvät properties asetukset, josta voi säätää aktiviteetin mu-

kaan hyvin paljon kaikkea mahdollista. Alla oleva Kuva 4. havainnollistaa näitä. Uusi 

UiPath workflow aloitetaan aina sekvenssi- tai flowchart-tyylillä. Sekvenssi etenee yl-

häältä alaspäin, kun taas flowchart on mindmap tyyppinen, joka menee joka suuntaan 

riippuen siitä, mitä työkartassa tapahtuu. Sekvenssi voi pitää sisällään useita 

flowchartteja ja toisia sekvenssejä. Sama pätee flowcharttiin, joka voi pitää sisällään 

useita sekvenssejä. Isojen projektien osalta kannattaa pitää Main työkartta flowchart 

tyyppisenä, koska se selkeyttää työn tekemistä huomattavasti ja auttaa muita 
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ymmärtämään, myös työtä paremmin. Kannattaa myös nimetä käytetyt aktiviteetit, 

muuttujat ja argumentit käyttötapaa kuvaavasti, sillä se auttaa paljon esimerkiksi vir-

heilmoitusten yhteydessä ongelmaa etsiessä. Työkarttojen alussa on myös hyvä käyt-

tää annotiation tekstikenttää, johon voit kasata kuvauksen mitä työkartta tekee ja mikä 

on precondition eli ennakkotilanne ennen sen ajamista. 

 

KUVA 4. UiPath Main.xaml 

 

 Uipathin ikkunan yläreunasta löytyy sivuikkunat kotiin ja debuggaus-

valikkoon. Pääikkunassa on työpöydän recordaus vaihtoehdot, exceliin exporttaus ja 

orchestratoriin julkaiseminen. Manage packages on myös tärkeä työkalu, josta asen-

netaan lisäosat UiPathin käyttämistä varten, kuten Excel, Chrome ja Internet Explore-

ria varten. Sekä UiPathin yhteisön ja muiden ohjelmistojen omia lisäosia on tarjolla 

tosi paljon, ihan käyttökohteesta riippuen. 
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KUVA 5. Flowchart-esimerkki (UiPath, 2019) 

3.2  Muuttujat ja argumentit 

Ohjelmointikielistä tuttuun tapaan muuttujat liikkuvat samalla tavalla ja argumentit 

toimivat käytännössä kuten muuttujatkin, mutta niitä käytetään tiedon välittämiseen 

projektista toiseen eri työkarttojen projektien välillä. Usein iso projekti sisältää kym-

meniä eri työkartta tapahtumaketjuja. Argumentit ovat aina in, out, tai in/outtyyppisiä, 

riippuen tarpeesta. In-argumentit siirtyvät projektista toiseen, mutta ne eivät palauta 

tietoa takaisinpäin. Toiseen projektiin ei kulje tietoa outargumenteissa, vaan ainoas-

taan sieltä poispäin. In/outargumentit yhdistävät kahden aiemman tyypin ominaisuu-

det. Muuttujat taas toimivat vain saman työkartan sisällä, eli kun tarvitsee käyttää sa-

maa tietoa toisessa työkartassa, on turvauduttava aina argumentteihin.  
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KUVA 6. Muuttujat ja niiden nimeäminen. Muuttujat nimetään muuttujatyypin mu-

kaan eli ensimmäinen on string tyyppinen array ja niin edespäin. Niille voi myös 

määritellä default eli vakioarvon. 

3.3  Selectors eli valitsimet 

Prosesseja automatisoidessa tulee olla vuorovaikutuksessa käyttöliittymän erilaisten 

elementtien kanssa. UiPathissa eri elementtien tunnistaminen käyttöliittymästä tapah-

tuu valitsinten eli selectoreitten avulla. Valitsimet pitävät sisällään graafisten element-

tien attribuutteja XML-muodossa. Valitsimien generointi onnistuu yleensä itsestään 

ohjelmalta, mutta monesti niitä saa muutella tai luoda tarvittaessa dynaamisen valitsi-

men, jota on käytettävä, kun valitsimeen kohdistuva sisältö vaihtelee. UiPath pitää si-

sällään UiExplorer-nimisen työkalun (kuva 6), jolla valitsimia on helppo tarkastella ja 

muokata. Välillä selectoreita joutuu muokkaamaan wildcardien avulla, joita on ”*”, 

joka korvaa monta merkkiä ja ”?” joka korvaa yhden merkin. 
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KUVA 7. UIExplorerilla indikoitu elementti wordin opinnäytetyöstä. Tästä voisi kor-

vata idx=’1’ wildcardilla ”?”, jolloin se huomioi jokaisen indexin. 

 

 

  

3.4 Screen scraping, recording ja data scraping 

UiPath tarjoaa hyvät valikoimat työpöydän tallentamiseen. Vaihtoehtoja on viimeisten 

päivityksen mukaan 6, joita ovat: basic, desktop, web, image, natiivinen citrix ja com-

puter vision. Näitä tulee aina käyttää tarpeen mukaan, oletko tallentamassa tapahtumia 

verkkosivulla vai etäyhteydellä citrix ympäristössä. 

 

KUVA 8. Desktop recordaus -ikkuna, jossa on monenlaisia vaihtoehtoja workflown 

tekemiseen. 
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 Screen scraping tarkoittaa tietokoneen työpöydän elementin datan tallen-

tamista. Sillä saa myös kuvista otettua tekstiä ulos kirjoitusmuotoon. Kun teet tämän, 

saat valittua output muuttujan, johon data tallennetaan ja myöhemmin voit hyödyntää 

sitä workflowssa. 

 Datascraping on sama kuin screepscraping mutta siinä voit ottaa monta 

kolumnia dataa talteen datatable variableksi eli muuttujaksi tai tarvittaessa argumen-

tiksi. Sinun tulee vaan osoittaa monta elementtiä, joista haluat ottaa datan talteen. Hyvä 

esimerkki on esimerkiksi google finance, josta haet monen osakkeen nimen, hinnan ja 

hinnanmuutoksen. 

 

KUVA 9. UiPathin esimerkki data scrape datatablesta. (UiPath, 2019) 
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3.5 UiPath robot ja orchestrator 

Ohjelmistobotiikkarobotteja on kahdenlaisia. Ensimmäinen on Attended-robotti, joka 

aktivoituu käyttäjän käskyistä ja työskentelee työntekijän kanssa samalla työasemalla. 

Se käynnistetään orchestrator webbi-sovelluksesta. Toinen on Unattended-robotti, 

joka työskentelee virtuaaliympäristössä ja voi automatisoida niin monta prosessia kuin 

haluaa. Orchestrator vastaa tämän etäyhteydestä, monitoroinnista, aikatauluttamisesta 

ja tarjoaa tukea työjonoille. Robotilla pystyy luomaan listan prosesseista ja ajastamaan 

widgettejä halutessaan. Robotin asetusten kautta pääsee myös käsiksi lokeihin, joita 

on luonut omista työkarttaratkaisuistaan. 
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KUVA 10. UiPath robot, jonka vasen alakulma kertoo, että olen yhdistänyt ja lisen-

soitunut käyttäjä orchestratoriin. 
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 Orchestrator tarjoaa laajat mahdollisuudet erilaisten ympäristöjen teke-

miseen, tehtävien ajastamiseen ja jonojen tekemiseen. Samaan orchestratoriin on myös 

mahdollista yhdistää monta eri työpöytää. Sinne voi myös tallentaa credential tunnuk-

set, jotka ovat AES-256 suojattu, joilla haluat kirjautua sisään työkartassa käytettäviin 

järjestelmiin. Orchestrator tukee Microsoft Azure ja Amazon Cloud pilvipalveluita. 

Queue SLAs on uusi toiminto, joka mittaa tarpeitasi ja ilmoittaa mikäli tarvitset lisä-

robotteja jonosi ja töittesi suorittamiseen, jos yhden robotin aika ja kapasiteetti ei riitä. 

Orchestratorista on saatavilla myös mobiili versio, jolla voit käynnistää halutun pro-

sessin. (UiPath, 2019) 

 

KUVA 11. UiPath orchestrator web käyttöliittymä 

3.6 UiPathin opetteleminen 

UiPath tarjoaa oman akatemiansa, jossa on kolme pääkurssia, jotka valmentavat hei-

dän oman sertifikaattinsa suorittamiseen. Jokaisen näiden kurssin suorittaminen kestää 

noin parikymmentä tuntia ja ne ovat ilmaisia. Lisäksi heidän akatemiansa tarjoaa useita 

pienempiä kursseja sap-automaatioon, UiPath päivityksiin ja moniin muihin käyttö-

kohteisiin liittyen. Kolme pääkurssia on nimetty lvl1, lvl2 ja lvl3 training-titteleillä. 

Ensimmäinen niistä on pintapuolista ohjelmistorobotiikan opettelemista UiPath ohjel-

mistolla, toinen pitää sisällään orchestratorin käyttöä ja viimeinen syventyy vaativam-

pien ratkaisujen tekemiseen UiPathin omalla robotic enterprise framework templatella. 

Tämä on tarkoitettu toteutuksiin, jotka ovat pitkiä, haastavia ja pitävät sisällään usean 

työkartan. Template tarjoaa muutaman työkartan valmiiksi ja pitää sisällään Excel 
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tiedoston, josta haetaan config tiedot tarvittavia verkkosivuja, credentialeja ja muuttu-

jia varten. Kun excel config tiedostosta haetaan jotain tietoa, on siihen viitattava UiPat-

hissa tarkalleen samalla nimellä, jotta se tunnistaa sen. 

 

KUVA 12. UiPath robotic enterprise framework template 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

 

4 UIPATH ROBOTIC ENTERPRISE FRAMEWORK 

Frameworkin idea on olla kaavio, jolla on helppo toteuttaa erilaisia prosessiratkaisuja, 

joilla käyttäjä voi lukea, tallentaa ja helposti muokata konfiguraatiodataa. Se myös 

tarjoaa poikkeusten käsittelyjärjestelmän ja tapahtumalokin. Framework on helppo 

liittää orchestratoriin, jolloin lokittaminen ja prosessin ajastaminen helpottuu. Fra-

meworkin pystyy luomaan UiPathin päävalikosta ja sen luotuaan saa käyttöönsä työ-

karttoja, jotka helpottavat prosessin ratkaisua. Framework hyödyntää myös config.xlsx 

Excel-tiedostoa, johon voi määrittää esimerkiksi verkkosivujen osoitteet, viivettä ja 

käyttäjätunnuksia, joita projektissa käytetään. Käyttäjätunnuksia hyödynnetään ”Cre-

dential” muodossa ja ne on aina laitettava orchestratoriin tai Windows credential ma-

nageriin. Credentialija pystyy kutsumaan UiPathissä ”Get credential” aktiviteetillä. 

(Dunareanu, 2017) 

 

KUVA 13. Framework Main.xaml työkartta. 
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KUVA 14. Frameworkin mukana tulevat työkartat ja config.xlsx tiedosto. 

 

 Ideana frameworkissä on jakaa projekti useaan työkarttaan, jotta se on 

paljon selkeämpi. Myös kommenttien ja annotation tekstilaatikoiden käyttäminen sel-

keyttää paljon työkarttoja, joissa voit kuvata mitä projektissa tapahtuu ja mitkä ovat 

lähtökohdat ennen työkartan suorittamista. 

 Seuraavaksi perehdytään esimerkki framework työkarttaan, joka pohjau-

tuu UiPath academyn Acme system ympäristöön. Se löytyy osoitteesta acme-

test.uipath.com. Sivustolle rekisteröidytään ja kirjaudutaan samoilla tunnuksilla, kuin 

UiPath academyyn. Kirjautumista varten luodaan Acme_Login.xaml työkartta, joka 
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navigoi sivulle ja kirjautuu sisään ”Get credential” aktiviteetillä ja framework Ge-

tAppCredentials.xaml aputyökarttaa käyttäen. Jos tunnukset ovat väärät, palataan etu-

sivulle.  

 

KUVA 15. ACME_Login.xaml työkartta, jossa kutsutaan invoke metodilla fra-

meworkin GetAppCredentials.xaml aputyökarttaa.  

  

 Seuraavaksi luodaan uusi työkartta ja navigoidaan sivustolla ”Vendors” 

ja ”Search vendors” kohtaan, jonka jälkeen katsotaan vendorit ”Display all vendors” 

vaihtoehdosta. Nämä vendorit halutaan ”Datascrape” aktiviteetillä tallettaa datatable 

muotoon ja käsitellä rivi kerrallaan for each row aktiviteetillä. Näistä otetaan kaikista 

talteen ”Tax ID” jolla haetaan jokaista vendoria yksitellen ja otetaan tiedot talteen, jos 

kaupunkina on: Lyon, Torino, Rimini tai Brasov. Näistä kirjoitetaan tiedot output.xlsx 

Excel-tiedostoon. Lopuksi kaikki työkartat yhdistetään Proces.xaml työkarttaan ja sul-

jetaan ohjelma. 
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KUVA 16. Vendorit listattuna, joista haetaan “Tax ID” talteen. 

 

 
KUVA 17. Process.xaml työkartta, johon yhdistetään työkartat, jotka tehtiin ja tarvit-

tiin. 
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KUVA 18. Output.xlsx tiedosto, jossa on vendor vaihtoehdot, joissa oli kaupunkina 

Lyon, Torino, Rimini tai Brasov. 
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5 MUUT AUTOMATISOINTIRATKAISUT 

5.1 Muut ohjelmistorobotiikkaohjelmistot 

UiPathin lisäksi löytyy muitakin ohjelmistorobotiikkaohjelmistovaihtoehtoja todella 

monia, kuten (kuva 3) kävi ilmi. Automation anywhere ja Blueprism ovat markkinoi-

den, sekä suosion kärkipäässä. Automation anywhere tarjoaa hyvin monimutkikkaat 

lisenssikustannukset, mutta sillä on samalla tavalla ilmainen community versio ja mak-

sullinen enterprise versio. Automation on Microsoft-pohjainen ja se toimii client-poh-

jaisena ilman webbi-käyttöliittymää, ollessaan myöskin paljon enemmän ohjelmointi-

painotteinen. Automation anywhere on myös enemmän skripti-painotteinen UiPathiin 

verrattuna ja sen kognitiivinen kapasiteetti on myöskin suurempi. (Dotnetbasic, 2019) 

 

KUVA 19. Automation anywhere keystroke komentoja ja käyttöliittymä. (G2, 2019) 

 

 BluePrism on C# pohjainen ohjelmistorobotiikkaohjelmisto. BluePris-

milla on lisenssit kuten muillakin vastaavilla ohjelmistoilla, mutta se ei tarjoa ilmaista 

community- tai kokeiluversiota. Blueprismillä on client-room-server tyyppinen funk-

tio ohjelmistossaan, johon pääsee vain blueprism tuotteilla kiinni. Blueprism paljastaa 

myös paremmin kehitetyt prosessit ja palvelut webbi-palveluina. Blueprismissä voi 

kehittää omia kirjastoja ja hyödyntää niissä monissa eri projekteissa kuten UiPathissa-

kin. Blueprism on kuitenkin loistava työkalu ohjelmistorobotiikkaan ja on yksi van-

himmista ja eniten käytetyistä ohjelmistoista sitä varten. Muitakin ohjelmistoja löytyy, 

mutta niiden kaikkien läpi käyminen ja esittely ei ole tässä työssä mahdollista. 
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Erikoismainintana Kofax on kovasti kasvanut ja saapunut Suomeenkin jonkun verran 

viime aikoina Festum Oy:n käyttöön pääosin. (CONSULTINGASKEYGEEK, 2018) 

 

KUVA 20. Blueprism käyttöliittymäesimerkki. (Prasanthi, 2019) 

 

5.2 Python-automatisointi ja IPA 

Python-ohjelmointikieli tarjoaa myös monia automatisointivaihtoehtoja. Pystyt hake-

maan sillä esimerkiksi tekstitiedostoa monien samanlaisten tiedostojen joukosta tai 

luomaan, päivittämään, liikuttamaan tai uudelleennimeämään tiedostoja ja kansioita. 

Pystyt myös kehittämään ohjelmia, jotka hakevat webistä tiettyä tavaraa ja lataavat 

sisällön. Python käy myös loistavasti Excel-tiedostojen muokkaamiseen tai puolitta-

maan, yhdistämään, merkkaamaan tai enkryptaamaan PDF-tiedostoja. Python toimii 

myös hyvin erilaisten sähköpostien lähettämiseen. 

 Pythoniin on tarjolla myös monia kirjastoja, joilla voi edesauttaa kone-

oppimista omissa projekteissa. Näistä mainittakoon selenium-kirjasto, joka on Pyt-

honille tarkoitettu automaatiokirjasto. Pythonia hyödynnetään paljon 
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koneoppimisessa, jossa kerätään iso määrä input-dataa, jonka pohjilta kone oppii te-

kemään päätöksi todennäköisyyksien ja haluttujen tapausten perusteella. Haluttu lop-

putulos voidaan tapauskohtaisesti opettaa koneelle kahden aikaisemman vaihtoehdon 

perusteella. Kone myös oppii jatkuvasti lisää, kun sille annetaan lisää input-dataa ja 

sen tekemät päätökset muokkaantuvat hiljalleen. Python koneoppimisprojekteihin 

kannattaa hyödyntää jupyter ympäristöä, joka tekee datasta hyvin luettavaa. Jupyterin 

kanssa kannattaa käyttää anaconda-nimistä alustaa, jota on helppoa käyttää isojen da-

tamäärien kanssa (ProgrammingWithMosh, 2019) 

 Älykkään ohjelmistorobotiikan eli IPA:n osuus tulee kasvamaan tulevai-

suudessa, jossa pitää ottaa huomioon enemmän tekijöitä, joita ei pysty toistoa tekevillä 

pelkillä ohjelmistorobotiikkasäännöillä ja -välineillä toteuttamaan. IPA-toteutuksissa 

tulee siis hyödyntää koneoppimista, jolloin se pystyy ohjelmistorobotiikan tapaan suo-

rittamaan vaaditun työn ja oppimaan ihmisen tapaan, milloin pitää valita mikäkin pää-

tösprosessin mukaan. Jos data, jota tarvitaan, tulee monesta eri järjestelmästä ja sen 

joutuu käsin kasaamaan yhteen järjestelmään, vie se erittäin paljon aikaa. Kasaamisen 

pystyisi kuitenkin sääntöpohjaisella automaatiolla toteuttamaan. IPA:n käyttöönotta-

minen tulee kuitenkin vaatimaan paljon testausta, ennakkodataa, jolla se voi oppia, 

kärsivällisyyttä. (Berruti, ei pvm) 
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6 AUTOMAATION JA ROBOTIIKAN TULEVAISUUS 

 

Itsestään selvää on, että automaatio- ja robotiikkaratkaisuja tullaan hyödyntämään tosi 

paljon tulevaisuudessa ja niihin potentiaalisia käyttökohteita tullaan löytämään jatku-

vasti lisää. Ihminen on kuitenkin laiska olento, jos työn pystyy automatisoimaan niin 

ihminen viettää ennemmin aikansa muiden kaltaistensa kanssa. Vuoteen 2021 men-

nessä 6% amerikkalaisista töistä automatisoidaan ja vuoteen 2030 mennessä jo kol-

masosa. Lisäksi koneoppimis- ja tekoälyratkaisut tuovat oman lisäyksen automaatio-

ratkaisuihin. Rajoja mihin kaikkeen ne kykenevät, ei ole läheskään vielä löydetty 

(Jaumann, 2018) 

 Varmaa on, että ohjelmistorobotiikka tulee tuottamaan tulevaisuudessa 

todella suuria tuottavuusloikkia ja monia odottamattomia automatisointiratkaisuja voi 

tapahtua hyvinkin äkkiä. Toimisto- ja tietotyön automaatio tulee kasvamaan todella 

suuria määriä ja se tulee vaatimaan myöskin ison määrän osaajia. Ohjelmistorobotii-

kan etu on, että sitä voi toteuttaa hyvinkin erilaisissa ohjelmistoissa eri aloilla, eikä se 

vaadi muutoksia käytettäviin ohjelmistoihin. (Puro, 2017) 

 Oma näkökantani on, että automaatio on tullut tänne jäädäkseen ja siitä 

seuraava askel on IPA:an pohjautuvat tekoäly- ja koneoppimisratkaisut, jotka ovat nyt 

jo yleistymässä hiljalleen. Tulevaisuudessa ohjelmistorobotiikkaohjelmistot tulevat 

varmasti yksinkertaistumaan. Tämä mahdollistaa vähemmän asiasta tietävien ihmisten 

ohjelmistorobotiikkakehittämisen UiPath StudioX kaltaisilla ohjelmistoilla.  
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7 YHTEENVETO 

 

Tämän työn päämäärä oli saada lukijalle käsitys ohjelmistorobotiikasta yleisesti ja sy-

vempi ymmärrys UiPath ohjelmistosta. Automatisointi ja robotiikka ovat kasvavia tu-

levaisuuden trendejä, jotka tulevat työllistämään monia tulevaisuudessa ja antamaan 

ihmisille mukavammat työtehtävät. Sana robotiikka johtaa moni ihmisiä harhaan ja 

käsitteen ohjelmistorobotiikka avaaminen ihmisille, joka ei siitä tiedä, vaatii selittä-

mistä ja konkreettisia esimerkkejä. 

 Robotti suorittaa työt ihmistä tehokkaammin, taloudellisemmin ja vir-

heettömästi. Se ei myöskään välitä, milloin työn tekee, ja vain taivas on rajana tulevai-

suuden automatisointivaihtoehtojen suhteen. Kilpailu ohjelmistorobotiikkaohjelmisto-

jen ja -ratkaisujen välillä on kovaa. Jotta UiPath säilyttää asemansa johtavana ohjel-

mistorobotiikkaohjelmistona, on sen keksittävä uusia ratkaisuja, tuotteita ja pysyttävä 

teknologian aallonharjalla. 

 Tämän opinnäytetyön tekeminen oli helppoa UiPath-sertifioidulle ohjel-

mistorobotiikkakonsultille. Työtä piti rajata hyvin paljon, mitä siihen valitsee, ettei 

laajuus kasva liian suureksi. Lopputuloksena koen, että sain aika hyvän balanssin opin-

näytetyöhöni, jossa käsittelin ohjelmistorobotiikka yleisesti, hyötyjen, haittojen ja 

UiPath:in kannalta. Haastavaa oli englanninkielisten termien ja aktiviteettien avaami-

nen ihmisille, joka ei tiedä yhtään mitään ohjelmistorobotiikasta. Myöskin tulevaisuu-

dessa ohjelmistorobotiikka kehittäminen tulee olemaan UiPath RE Frameworkin hyö-

dyntämistä ja samojen sääntöjen käyttämistä monissa eri projekteissa. Työn tekeminen 

oli mielenkiintoista ja se avasi myös omia silmiäni, mihin ohjelmistorobotiikkaa voi 

hyödyntää, sekä yritysten ja potentiaalisten asiakkaiden ohjelmistorobotiikan kannat-

tavuutta taloudellisesta näkökulmasta. 
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