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1 Johdanto 

Elämme vaiheessa, jossa ohjelmistorobotiikka ja tekoäly ovat nopeasti yleistymässä 

taloushallinnon automatisoinnissa. Suomalaiset yritykset ovat useita maita edellä modernien 

teknologioiden hyödyntämisessä taloushallinnossa, ja suomalaisten yrityksien taloushallinto 

on tehokkuudellaan maailman huipputasoa. Silti taloushallintoa halutaan kehittää 

ketterämmäksi, joka tukee kasvavaa liiketoimintaa ja sen muutoksia sekä hoitaa rutiinit 

kustannustehokkaasti ja huomaamattomasti. (Kaarlejärvi & Salminen, 2018, ss.11–12) 

Taloushallinnossa automaation ja digitaalisen datan kehitys on viime vuosina ollut nopeaa. 

Niiden kehitys näyttää jatkuvan edelleen. Jo nyt monissa organisaatioiden taloustiimeissä 

voidaan työskennellä robottikollegoiden kanssa (Hiltunen, 2019, s. 139). Tämän avulla 

taloushallinnossa päästään tavoitteisiin ja nopeutetaan prosesseja sekä sen automaatioaste 

on noussut merkittävästi. Automaation ja robotiikan avulla saadaan tuotettua reaaliaikaista 

ja hyödyllistä dataa yrityksen toiminnasta ja taloudesta. Tämän avulla taloushallinnon 

asiantuntijat voivat käyttää työaikansa robotin tuottaman tiedon hyödyntämiseen sen sijaan, 

että he tuottaisivat itse tätä tietoa. (Kaarlejärvi & Salminen, 2018, ss.14–13) 

1.1 Tutkimuksen taustaa 

Pitkän pohdinnan jälkeen opinnäytetyön aiheeksi valikoitui ohjelmistorobotiikan hyödyt ja 

tulevaisuus yrityksen taloushallinnossa. Aihetta tutkitaan erityisesti tilitoimistojen 

näkökulmasta. Opinnäytetyöllä ei ole toimeksiantajaa vaan aihe syntyi opinnäytetyön tekijän 

omasta mielenkiinnosta. 

Ensikosketuksen ohjelmistorobotiikkaan tutkija sai edellisessä kesätyöpaikassaan (2020), 

jossa ohjelmistorobotin vastuulla oli asiakkaiden kirjanpidon tilien tiliöinti. 

Ohjelmistorobotiikan käyttö oli kyseisessä yrityksessä vielä alkutekijöissään ja robotille 

suunniteltiin parhaillaan uusia työtehtäviä. Opinnäytetyön tekijä kiinnostui robotin 

mahdollisuuksista ja halusi opinnäytetyön avulla tutustua lisää ohjelmistorobotiikkaan ja 

saada selville, mitä kaikkea ohjelmistorobotin on mahdollista tehdä, millaisissa työtehtävissä 

siitä on suurin hyöty yritykselle ja miten robotiikkaa voidaan hyödyntää tulevaisuudessa.  
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1.2 Tutkimuksessa käytetyt menetelmät 

Opinnäytetyö toteutettiin tutkimuspainotteisesti. Tutkimusmenetelmäksi valikoitui 

laadullinen tutkimus. Laadullisen tutkimuksen pääpiirre on tavoittaa tutkimukselle osuva 

tutkimuskohde, minkä avulla saadaan tärkeää tietoa tutkimusongelman ratkaisemiseksi 

(Kananen, 2015, s.70).  

Aineiston keräämiseen käytettiin erilaisia haastattelumuotoja. Haastattelun etuna on, että 

haastateltavaksi voidaan valita alan asiantuntija, jolla tiedetään olevan etukäteen kokemusta 

tutkittavasta aiheesta. Haastattelu on joustava tapa kerätä tietoa, sillä tutkija pystyy 

suuntaamaan tiedonhankintaa tutkimiskysymyksien avulla oikeaan suuntaan. Tutkijan on 

kuitenkin hyvä olla ohjaamatta keskustelua liikaa, ettei tutkija saa virheellistä informaatiota 

tutkimukseensa. Haastattelu on joustava tiedonkeruumenetelmä myös siksi, että 

haastattelija voi pyytää haastateltavaa tarkentamaan sanomisiaan haastattelun aikana. 

(Puusa & Juuti, 2020, s.106–107) 

Laadullisen tutkimuksen suosituin aineiston keruumenetelmä on teemahaastattelu. 

Teemahaastattelu on vapaamuotoinen teemoihin perustuva haastattelu. Teemat ovat 

haastattelussa laaja-alaisia keskustelun aiheita ja niihin ei voi vastata lyhyesti yhdellä 

lauseella. Näin ollen tutkija saa haastateltavalta laajasti tietoa haastateltavasta aiheesta, jos 

haastateltava on valittu oikein. (Kananen, 2015, s.148) Teemahaastattelun ominaisuuksiin 

kuuluu se, että osa haastattelun lähtökohdista on mietitty etukäteen (Puusa & Juuti, 2020, 

s.112).  

Puolistrukturoitu haastattelu on strukturoitua haastattelua vapaampi tapa kerätä tietoa. 

Puolistrukturoidussa haastattelussa tutkija on suunnitellut kysymykset valmiiksi, mutta 

kysymyksiin ei ole valmiita vastausvaihtoehtoja. Tämän ansiosta tutkija saattaa saada 

haastattelusta esiin jotakin sellaista, mitä tutkija ei ehkä olisi osannut odottaa. 

Puolistrukturoidun haastattelun etuna on, että tutkija saa haluttuihin kysymyksiin vastaukset 

haastateltavan itse sanoittamana. (Puusa & Juuti, 2020, s.111–112) 
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Opinnäytetyössä aineiston keräämiseen käytettiin videopuhelun välityksellä tehtyä 

teemahaastattelua sekä sähköpostin avulla suoritettua puolistrukturoitua haastattelua. 

Haastateltavaksi valikoitui kaksi ohjelmistorobotiikan asiantuntijaa. Teemahaastattelussa 

haastateltavana asiantuntijana toimi Jouni Tiainen, joka työskentelee Visma Solutions Oy:llä 

osa-aikaisena RPA tuotepäällikkönä. Toinen haastateltava halusi suorittaa haastattelun 

nimettömänä. Molemmilla on entuudestaan usean vuoden kokemus ohjelmistorobotiikasta, 

joten heidän uskottiin tietävän robotiikan tulevaisuudesta parhaiten. 

Tutkimuksen avulla etsitään vastauksia seuraaviin tutkimuskysymyksiin, 

- Mitkä ovat ohjelmistorobotiikan hyödyt tilitoimistolle?  
- Miten ohjelmistorobotiikka tulee kehittymään tulevaisuudessa 

taloushallinnon sekä erityisesti tilitoimistojen kannalta? 

Lisäksi tutkimuksessa käytettiin kirjallisia lähteitä sekä ajankohtaisia internet sivustoja. 
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2 Taloushallinto 

Taloushallinnon tarkoitus on palvella yrityksen arkisia toimintoja sekä auttaa yritystä 

saavuttamaan tavoitteensa. Sen toimintoja ovat muun muassa palkanlaskenta, 

veroneuvonta, kirjanpito, laskentatoimi ja tilitarkastus. Rahaan liittyvien toimintojen ja 

lakisääteisten tehtävien hoitamisen lisäksi taloushallinto tuottaa tärkeää tietoa johdolle 

toiminnanohjauksen ja suunnittelun tarpeisiin. (Ammattinetti, n.d.) 

2.1 Taloushallinto käsitteenä 

Taloushallinnolla tarkoitetaan järjestelmää, jolla organisaatio tai yritys seuraa taloudellisten 

resurssien hallintaa ja valvontaa (Summarum, n.d.). Järjestelmän avulla yrityksen on helppo 

raportoida toiminnastaan sidosryhmille. Taloushallinto voidaan jakaa kahteen osaan: 

ulkoiseen ja sisäiseen laskentatoimeen. Ulkoisella laskentatoimella tuotetaan tietoa 

yrityksen tai organisaation ulkopuolelle, kuten viranomaisille, sijoittajille, 

yhteistyökumppaneille ja asiakkaille. Ulkoiseen laskentatoimeen kuuluvat muun muassa 

kirjanpito ja tuloslaskelma. Sisäinen laskentatoimi eli johdon laskentatoimi on tarkoitettu 

organisaation sisäiseksi tiedoksi. Johdon laskentatoimeen kuuluvat erilaiset laskelmat kuten 

kannattavuus- ja kassavirtalaskelmat sekä laskutus. (Lahti & Salminen, 2008, s. 14) 

Taloushallinnon tehtävä on huolehtia kassavirran ja rahan riittävyydestä yrityksessä sekä 

tuottaa tietoa taloudesta päätösten tekoa varten (Suomi.fi. n.d.). 

2.2 Taloushallinnon digitalisoituminen Suomessa 

1990- luvun loppupuolella nähtiin ensimmäisiä merkkejä taloushallinnon digitalisoitumisesta 

yrityksien siirtyessä paperittomaan kirjanpitoon. Suomen lainsäädäntö on mahdollistanut 

sähköisen taloushallinnon ja paperittoman kirjanpidon jo vuodesta 1997. Suomessa 

internetin käyttö ja nopeat yhteydet olivat lupaava alku taloushallinnon sähköistymiselle. 

(Lahti & Salminen, 2014, ss. 27–28) Taloushallinnon sähköistyminen poistaa päällekkäisiä 

työvaiheita ja tehostaa ajankäyttöä. Sähköisen taloushallinnon myötä taloushallinnon laatu 

sekä tehokkuusvaatimukset ovat kasvaneet. (Helanto ym., 2013, ss. 13–15) 
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Sähköinen taloushallinto perustuu pitkälti automatisoituun kirjanpitoon ja 

verkkolaskutukseen. Sähköistyminen mahdollistaa useiden taloushallinnon töiden 

hoitamisen sähköisesti, kuten laskujen kierrätyksen ja niiden hyväksymisen, maksuliikenteen 

ja arkistoinnin siirtäminen sähköiseen muotoon, tiliotteiden ja viitesiirtojen 

vastaanottamisen sekä viranomaisilmoituksien lähettämisen. Näistä ominaisuuksista yritys 

saa parhaan irti, kun ne ovat kytkettynä tarkoin mietittyyn taloudenhallinnanjärjestelmään. 

(ProCountor International Oy, 2014)  

Sähköistymisen myötä merkittävin hyöty yrityksille tulee verkkolaskutuksen automaation 

ansiosta. Verkkolaskutus pienentää yrityksen laskujen käsittelykustannuksia merkittävästi 

verrattuna paperilaskuihin. Se nopeuttaa maksuprosessia, sillä vastaanottaja vastaanottaa 

laskun huomattavasti nopeammin kuin postin välityksellä. Verkkolaskut tallentuvat 

automaattisesti sähköiseen arkistoon, jolloin laskuja ei tarvitse erikseen arkistoida. 

Verkkolaskun vastaanottovaiheessa lasku kirjautuu automaattisesti kirjapidon oikealle tilille 

sekä ostoreskontraan. (ProCountor International Oy, 2014)  

Digitaalisesta taloushallinnosta käytetään useita eri määritelmiä. Lahti ja Salminen (2008, 

s.19) määrittävät digitaalisen taloushallinnon seuraavasti: ”Digitaalisella taloushallinnolla 

tarkoitetaan taloushallinnon kaikkien tietovirtojen ja käsittelyvaiheiden automatisointia sekä 

käsittelyä digitaalisessa muodossa.” 

Digitaalisessa taloushallinnossa tavoitellaan paperitonta taloushallintoa, jossa koko 

kirjanpito, sekä siihen kuuluvat prosessit syntyvät mahdollisimman automaattisesti. Jotta 

yrityksissä päästään täydelliseen digitalisuuteen, tulee kaikki taloushallinnon tiedot käsitellä 

eri sidosryhmien, viranomaisten, omistajien, asiakkaiden, rahoittajien sekä henkilöstön 

kanssa sähköisessä muodossa. Alla oleva kuva havainnollistaa digitaalisen taloushallinnon eri 

prosessit sekä niiden tarkastelun yli yritys ja sidosryhmärajojen. (Lahti & Salminen, 2008, 

ss.19–20) 
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Kuva 1. Digitaalisen taloushallinnon prosessit ja niiden tarkastelu yli sidosryhmärajojen. 

(Lahti & Salminen, 2008, s.20) 

 

 

Digitaalisen taloushallinnon tavoite on eliminoida taloushallinnon turhat työvaiheet ja hoitaa 

jäljelle jäävät työt mahdollisimman vakioidusti (Lahti & Salminen, 2008, s.21). 

Teknologian nopea kehitys on tuonut automaatiota sellaisiin tehtäviin ja osa-alueisiin, joista 

on aikaisemmin vain voitu haaveilla. Älykkäässä taloushallinnossa luodaan järjestelmien 

avulla erilaisia käsittelysääntöjä normaaleihin sekä poikkeustilanteisiin. Älykkäässä 

taloushallinnossa järjestelmät osaavat itse tunnistaa ja selvittää poikkeustilanteita, 

täsmäyttää lopputuloksen, analysoida lopputuloksia sekä ennustaa tulevaa. Älykkään 

taloushallinnon avulla säästetään paljon taloushallinnon työntekijöiden aikaa, jonka myötä 

heiltä vaaditaan uudenlaista osaamista ja asiantuntijuutta. Tämä edellyttää myös uutta 
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työjakoa ihmisten ja järjestelmien välille. Järjestelmien ja teknologisten alustojen 

kehittyminen mahdollistaa tiedonsiirron helpottumista ja uudet teknologiat esimerkiksi 

ohjelmistorobotiikan, käyttöliittymäautomaation, koneoppimisen ja tekoälyn. (Kaarlejärvi & 

Salminen, 2018, ss. 16–19) 

Ohjelmistorobotiikan perusajatus on, että ihminen luo robotille säännöt ja robotti toimii 

niiden mukaan. Ohjelmistorobotti toimii parhaiten taloushallinnon rutiininomaisissa 

tehtävissä, jotka toistuvat loogisesti määritellyin säännöin ja joissa tapahtumien määrä on 

suuri. (Kaarlejärvi & Salminen, 2018, ss. 52–53) 

Käyttöliittymäautomaatio on yksi tekoälyn osa-alue, joka on yleistynyt taloushallinnossa 

erittäin nopeasti. Käyttöliittymäautomaatio ilmenee erilaisina chatbotteina, kuvien ja 

tekstien tunnistuksena sekä tekstin muodostamisena. (Kaarlejärvi & Salminen, 2018, s. 56)  

Koneoppiminen on älykkäämpää kuin ohjelmistorobotiikka. Se on luonteeltaan alkeellista 

tekoälyä. Koneoppimisen avulla automatisoidaan automaatiosääntöjen luontia. Sen käyttö 

perustuu suurien datamassojen käsittelyyn, luokitteluun ja ennusteiden tekoon erilaisten 

matemaattisten mallien avulla. Koneoppi kehittää itse itseään ja oppii matemaattisten 

algoritmien pohjalta koko ajan paremmaksi ja luotettavammaksi. Koneopissa ihmisen ei 

tarvitse opettaa sille jokaista uutta toimenpidettä tai sääntöä, sillä sen oppiminen tapahtuu 

matemaattisten todennäköisyyksien kautta. Taloushallinnossa koneoppimista käytetään 

ostolaskujen tiliöintiin ja käsittelyyn. Se löytää tiliöimättömästä laskusta tiliöintisäännön tai -

käsittelyehdotuksen ja laskun tarkastajan tulee päättää, käytetäänkö koneen tekemää 

ehdotusta vai ei. (Kaarlejärvi & Salminen, 2018, ss. 59–60) 

Kehittynyt tekoäly on toistaiseksi vielä tulevaisuudessa. Tällöin puhutaan koneesta, joka 

lähestyy inhimillisen älykkyyden tasoa. Kone pystyy tekemään ihmisille tyypillisiä töitä ja 

ratkomaan mitä tahansa ongelmia ja tilanteita. Tällä hetkellä tekoälyä käytetään pääasiassa 

yhtä käyttötarkoitusta varten, mutta tulevaisuudessa itsenäisyyden älykkyyden kehittyessä 

päästään hyödyntämään yleiskäyttöisempää tekoälyä. Tämän jälkeen taloushallinnon työt 

ovat mahdollista automatisoida yli 95 prosenttisesti. Aikaa tähän on arvioitu menevän 

muutama vuosikymmen. (Kaarlejärvi & Salminen, 2018, s.61) 
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3 Tilitoimisto 

Tilitoimistot ovat taloushallinnollinen yritys. Sen toiminnassa sovelletaan Suomen 

lainsäädäntöä, asetuksia sekä ohjeistuksia. Kaikki tilitoimistojen asiakkaat ovat 

kirjanpitovelvollisia. Vaikka tilitoimistojen ammattilaiset hoitavat yrityksen kirjanpidon, on 

päävastuu kirjanpidon oikeellisuudesta yhtiön hallituksella tai vastuunalaisilla yhtiömiehillä. 

(Tilitoimistoja.fi, n.d.) 

3.1 Työnkuvan muutos 

Taloushallinnon sähköistymisen myötä tilitoimistot elävät murroksen aikaa. Useita 

manuaalisia taloushallinnon prosesseja voidaan automatisoida, mikä lisää asiakasyrityksen ja 

tilitoimiston yhteistyötä sekä muuttaa työn luonnetta. Kirjanpitäjän rooli asiantuntijana 

korostuu, sillä enää aikaa ei kulu papereiden pyörittelyyn ja lisäksi reaaliaikaista dataa on 

mahdollista saada napin painalluksesta. (Similä, 2019) 

Suuri osa tilitoimistojen työajasta on kulunut rutiininomaisten työtehtävien parissa, kuten 

lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseen, tositteiden järjestelyyn ja tietojen syöttämiseen 

järjestelmään. Sähköisen taloushallinnon ja etenkin robotiikan ansiosta perinteiset 

työtehtävät ovat häviämässä. Uudenaikaisten työkalujen ansiosta tilitoimiston on 

mahdollista seurata yritysasiakkaan taloustilannetta reaaliajassa, mikä tuo mahdollisuuden 

nopeaan reagointiin ongelmatilanteessa sekä auttaa ennakoimaan tilanteita. Kirjanpitäjä, 

joka osaa hyödyntää käytössä olevia analyysimahdollisuuksia, voi tarjota asiakkaalleen uusia 

palveluita ja toimia yrityksen konsulttina. (Similä, 2019) 

3.2 Tilitoimiston palvelut 

Eri tilitoimistot tarjoavat erilaisia palveluita asiakkailleen. Asiakasyritys ja tilitoimisto sopivat 

välilleen sopimuksen, jossa on käyty läpi ne palvelut, joita yritysasiakas tarvitsee. Yritys voi 

suunnitella tarvitsemansa palvelut ja ulkoistaa ne valitsemalleen tilitoimistolle. 

Tilitoimistojen palvelut voidaan jakaa neljään eri kategoriaan: tilinpäätös ja juokseva 

kirjanpito, palkanlaskenta, kokonaisvaltainen liikekirjanpito ja sisäinen laskenta. 

(Taloushallintoliitto, n.d.)  
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Tilinpäätökseen ja juoksevaan kirjapitoon kuuluvat lakisääteiset viranomaisilmoitukset. 

Viranomaisilmoituksilla tarkoitetaan muun muassa vero- ja alv-ilmoituksia, jotka tulee 

toimittaa verottajalle määräpäiviin mennessä sekä tilinpäätös tietoja. Juoksevaan kirjapitoon 

kuuluu myös liiketapahtumien ja tositteiden kirjauskäsittely sekä muut sovitut palvelut. 

Näitä voi olla esimerkiksi erilaiset raportit kirjanpidosta, joita yritys haluaa käyttöönsä. 

(Taloushallintoliitto, n.d.) 

Tilitoimistoissa voidaan myös laskea yrityksen työntekijöiden palkat ja työnantajasuoritukset 

(Taloushallintoliitto, n.d.). Työnantajasuorituksilla tarkoitetaan suorituksia ja korvauksia, 

joita työnantaja maksaa työ- tai virkasuhteessa olevalle työntekijälle. Näitä ovat esimerkiksi 

lomaraha, erilaiset lisät, joita maksetaan peruspalkan lisäksi ja työnantajan tarjoamat 

koulutukset. (Vero, 2020) 

Palkanlaskenta palveluun kuuluu myös palkkalaskelmien lähettäminen ja palkanmaksuun 

liittyvät viranomaisilmoitukset. Tällaisia viranomaisilmoituksia ovat palkkatietojen ilmoitus 

verottajalle, eläkeyhtiöille ja vakuutusyhtiöille sekä tilanteen vaatiessa myös muille 

viranomaisiselle kuten Kelaan. (Lahti & Salminen, 2014, s. 141) 

Kokonaisvaltaisella liikekirjanpidolla tarkoitetaan ulkoisen laskennan palveluita. Tilitoimisto 

hoitaa asiakkaan puolesta kaikki taloushallinnon tehtävät kuten maksatus, palkanlaskenta, 

myyntien ja ostolaskujen käsittely. Asiakasyritys päättää itse oman tarpeensa mukaan 

palvelun laajuuden. Palvelu voi ulottua yrityksen tilausprosessista sähköiseen arkistointiin. 

(Taloushallintoliitto, n.d.) 

Sisäisen laskentatoimen eli johdon laskentatoimen palvelun avulla tilitoimisto auttaa yritystä 

liiketoiminnan suunnittelussa tai esimerkiksi liiketoiminnan kannattavuuden laskennassa 

(Taloushallintoliitto, n.d.). 
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4 Ohjelmistorobotiikka 

Taloushallinnon digitalisaation merkittävimpiin muutoksiin kuuluvat ohjelmistorobotiikka ja 

tekoäly. Yhä useammin organisaatiot hyödyntävät taloushallinnon prosesseissaan 

ohjelmistorobotiikkaa ja tekoälyä automaatioasteen nostamiseen sekä toiminnan 

kehittämiseen. Ennusteiden mukaan 2020-luvulla näistä tulee organisaatioissa arkipäivää. 

(Kaarlejärvi & Salminen, 2018, s.51) 

4.1 Ohjelmistorobotiikka käsitteenä 

Ohjelmistorobotiikka (Robotic Process Automation, RPA) on käytetyin robotiikan muoto 

taloushallinnon prosesseissa. Sen toiminta perustuu sääntöihin, joita ihminen robotille luo. 

Tietojen, joita robotti käsittelee, tulee olla sähköisiä ja määrämuotoisia. Ohjelmistorobotti 

saa tiedot käyttöön automaattisesti esimerkiksi kirjanpito- ja maksuliikennejärjestelmästä. 

(Kaarlejärvi & Salminen, 2018, ss.51–53) 

Taloushallinnossa ohjelmistorobotiikka täydentää taloushallinnon tehtävien automaatiota. 

Sitä hyödynnetään usein tiedon siirrossa, erilaisissa tietolähteiden välisissä tarkastuksissa, 

kirjanpidon ajojen käynnistyksessä sekä erilaisissa prosesseissa tietojärjestelmien sisällä. 

Ohjelmistorobotiikka sopii erityisesti määrällisesti suuriin rutiininomaisiin tehtäviin, jotka on 

aikaisemmin tehty manuaalisesti, kuten kirjanpidon tilien tiliöinnit. (Kaarlejärvi & Salminen, 

2018, ss.52–53) 

4.2 Miten ohjelmistorobotti toimii? 

Ohjelmistorobotti on ohjelmisto, joka asennetaan työasemalle tai palveluympäristöön. 

Robotille opetetaan erilaiset työnkulut järjestelmiin, joita yritys käyttää. Ohjelmistorobottia 

varten ei tarvitse ostaa kalliita järjestelmiä, vaan se käyttää samoja järjestelmien 

käyttöliittymiä kuin ihmisetkin. Työnkulku, joka robotille tulee opettaa, koostuu pitkälti 

painalluksista, tiedon keräämisestä ja syöttämisestä. Ohjelmistorobotti voidaan opettaa 

myös vertaamaan tietoja eri järjestelmien välillä sekä tekemään päätöksiä vertailun pohjalta, 

joka vaikuttaa robotin toimintaa. (Staria, 2019) 
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Ohjelmistorobotti toimii joko itsenäisesti tai työkaverin kanssa. Itsenäisesti robotti voi 

esimerkiksi lajitella sähköposteja oikealle henkilölle viestin sisällön perustella ympäri 

vuorokauden. Tällöin ohjelmistorobotille on etukäteen opetettu säännöt, joiden mukaan 

lajittelu tehdään. Robotin kanssa on myös mahdollista työskennellä. Tällöin ihminen pystyy 

ohjaamaan robotin tekemään työtä yksityiskohtaisemmin. Tällaisessa tilanteessa robotti voi 

etsiä järjestelmistä tietoa ihmisen antamien sääntöjen pohjalta. Robotti pystyy muutamassa 

minuutissa etsimään tarvittavat tiedot laajasta massasta, johon ihmisellä saattaisi kulua 

useampia tunteja. Kun ohjelmistorobotti löytää etsimänsä tiedot, se ilmoittaa tuloksista 

ihmiselle välittömästi. (Staria, 2019) 

4.3 Ohjemistorobotiikan hyödyt ja haasteet 

Parhaimmillaan ohjelmistorobotin hyödyt ovat huomattavia. Kuten edellisessä kappaleessa 

kävi ilmi, nopeus sekä ympärivuorokautinen työskentely ovat ohjelmistorobotiikan 

merkittäviä hyötyjä. Lisäksi ohjelmistorobotin kanssa ei tarvitse pelätä virheitä, vaikka se 

työskentelisi suurien data massojen kanssa. Robotti noudattaa sille määriteltyä sääntöä 

tarkasti. Kaikki toimenpiteet, joita ohjelmistorobotti tekee kirjautuvat automaattisesti 

järjestelmiin, joten mahdolliset säännöistä johtuvat virheet on helppo jäljittää ja korjata, 

toisin kun ihmisen tekemät virheet. (Kaarlejärvi & Salminen, 2018, s.54) Lisäksi 

ohjelmistorobotti on hyvin skaalautuva eli tarvittaessa ohjelmistorobotiikan volyymia on 

helppo lisätä ilman toiminnan häiriintymistä (Ruha, 2020). 

Ohjelmistorobotin on kerrottu lisäävän työntekijöiden tyytyväisyyttä, sillä työntekijöiden 

aika ei mene aikaa vieviin rutiinitöihin, vaan he voivat keskittyä vaativimpiin työtehtäviin 

kuten asiakaspalveluun, asiantuntijan työtehtäviin sekä ongelmien ratkaisuun (Staria, 2019).  

Lisäksi ohjelmistorobotin ansiosta voidaan mahdollisesti luopua ulkopuolisen työvoiman 

käytöstä, jos yritys on aikaisemmin niihin turvautunut (Fujitsu, 2018).  

Ohjelmistorobotin hankkiminen on nopeampaa ja edullisempaa kuin uuden 

järjestelmäprojektin käyttöönotto. Ohjelmistorobotti saadaan käyttöön jo muutamassa 

viikossa, toisin kuin uudet järjestelmäprojektit, joihin voi kulua aikaa useampi kuukausi. 

Lisäksi robotin ostaminen tulee edullisemmaksi kuin uuden työntekijän rekrytoiminen ja 

perehdyttäminen. (Kaarlejärvi & Salminen, 2018, s.54) 
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Hyötyjen lisäksi ohjelmistorobotista löytyy useita haasteita. Yksi niistä on robotin ajattelun 

puuttuminen. Ohjelmistorobotti ei osaa ajatella luovasti vaan se toteuttaa opetettua 

sääntöä pilkun tarkasti myös poikkeustapauksissa. Tämä tarkoittaa, että robotille tulee 

opettaa kaikki mahdolliset poikkeustapaukset tarkasti jokaista painallusta myöten, jotta se 

osaa seuraavan poikkeustapauksen kohdalla toimia oikein. Robotin on myös hankala tulkita 

huonolaatuisia kuvanlähteitä. Jos ohjelmistorobotin työnkuvaan kuuluu kerätä dataa 

skannatuista dokumenteista, ongelmaksi voi muodostua kuvan luettavuus. Tällöin robotti ei 

välttämättä osaa poimia oikeaa dataa dokumentista. Jos robotille opetetaan datan poiminta 

skannatuista dokumenteista, tulee varmistaa, että dokumentit ovat tarpeeksi laadukkaita 

robotin käsittelyyn. Lisäksi ohjelmistorobotit ovat herkästi haavoittuvaisia. Tämän vuoksi 

aina kun taloudenhallinta järjestelmään tai toiminnanohjausjärjestelmään tehdään 

muutoksia, tulee muistaa tarkistaa robotin toimivuus tämän jälkeen. (Ruha, 2020) 

Oman haasteensa tuo ihmisten tietämättömyys, sillä ohjelmistorobotit ovat Suomessa 

kuitenkin melko uusi asia. Työntekijöiden vastustaminen luo ohjelmistorobottien 

käyttöönotolle haasteita. Usein uudet asiat jännittävät ja stressaavat työntekijöitä, varsinkin 

kun puhe on uudesta teknologiasta, joka tulee hoitamaan työntekijöiden vanhoja 

työtehtäviä. Tässä kohtaa esiin nousee hyvä sisäinen viestinsä organisaatiossa. Työntekijät 

on hyvä ottaa mukaan projektiin jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta he 

ymmärtävät heti alusta alkaen mitä ollaan tekemässä ja miten robotin tulo vaikuttaa heidän 

työhönsä. (Ruha, 2020) 

On myös hyvä pohtia ohjelmistorobotin eettisiä haasteita. Mitä ohjelmistorobotti saa tehdä? 

Perussääntö on, että robotti ja ihminen toimii samoilla pelisäännöillä. Se mikä on ihmisen 

tekemänä laitonta, on myös robotin tekemänä laitonta. Kaikista robotin toimista vastaa 

yritys. (Ruha, 2020)   
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4.4 Ohjelmistorobotiikalle sopivat työtehtävät 

Ohjelmistorobottia kannattaa hyödyntää erityisesti ihmistyöltä aikaa vievissä työtehtävissä, 

kuten kirjanpidon tilien tarkastuksissa tai täsmäytyksissä. Ihmiseltä kirjanpidon tilien 

täsmäytyksissä voi kulua useampi päivä, robotti voi tarkistaa tilit joka päivä ja ilmoittaa tilien 

eroista heti. Tämän ansiosta tilikauden päättyessä säästetään paljon työntekijöiden kallista 

aikaa. Lisäksi ohjelmistorobotti tekee työnsä kellonajasta ja päivästä riippumatta, silloin kun 

se on ajastettu tehtävä hoitamaan. (Kaarlejärvi & Salminen, 2018, ss.54–55) Robotiikkaa 

voidaan käyttää useissa taloushallinnon rutiinitöissä, kuten erilaisten maksutapahtumien 

hoitamiseen, kirjanpidon jaksotuksiin sekä palkkojen laskentaan.  

On myös paljon työtehtäviä, joista ohjelmistorobotti ei suoriudu. Kuten aikaisemmin ilmeni 

ohjelmistorobotit eivät osaa ajatella luovasti. Tämän vuoksi robottien on vaikea tehdä 

työtehtäviä, joissa tarvitaan tapauskohtaista päätöksentekoa. Myös työtehtävät, joissa 

esiintyy paljon erikoistapauksia tai tarvitaan erityistietoa ovat hankalia ohjelmistorobotille. 

Näitä ovat esimerkiksi työtehtävät, joihin tarvitaan kognitiivista päättelyä tai taustatietoa. 

(Staria, n.d.) 
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5 Ohjelmistorobotiikan käyttöönotto 

Uuden järjestelmän käyttöönotto saattaa aluksi vaikuttaa pelottavalta, mutta se tarjoaa aina 

suuria mahdollisuuksia. Tämä koskee myös ohjelmistorobotiikan käyttöönottoa. 

Käyttöönottoon tarvitaan selkeä suunnitelma sekä vahvaa sitoutumista. Sitoutuminen 

viestitään organisaatiolle, jotta kaikille on selvää, mitä ollaan tekemässä ja miksi. 

Ohjelmistorobotin käyttöönottoprosessilla on merkittävä vaikutus robotiikan toimivuuteen 

sekä hyötyihin. 

5.1 Taloushallinnon prosessit 

Taloushallinto koostuu prosesseista, tietojärjestelmistä, ihmisistä ja erilaisesta datasta. 

Prosesseissa käsitellään dataa, joka tulee taloushallintoon sisään. Prosessien merkitys 

korostuu taloushallintoa automatisoidessa. Jotta taloushallinnon työtehtäviin voidaan 

käyttää ohjelmistorobotiikkaa, tulee sen prosessien olla kunnossa. Kun taloushallinnon 

prosessit on saatu kuntoon ja samalla poistettua turhat työvaiheet, voidaan yrityksessä alkaa 

suunnitella ohjelmistorobotiikan käyttöönottoa. (Kaarlejärvi & Salminen, 2018, s.93) 

Taloushallinnon prosessit voidaan jakaa usealla eri tavalla. Alla oleva jakotapaa käytetään 

Kaarlejärvi Sanna ja Salminen Teron Älykäs taloushallinto – Automaation aika (2018) kirjassa.  

5.1.1 Ostolaskuprosessi 

Ostolaskuprosessi on yleensä eniten taloushallinnon resursseja vievä prosessi. Lisäksi 

prosessi työllistää useampaa organisaatiossa laskujen tarkastuksen, hyväksymisen ja 

täsmäytyksien myötä. Ostolaskuprosessi pitää sisällään paljon rutiinin omaisia työvaiheita, 

minkä ansiosta kyseisessä prosessissa on paljon kehityspotentiaalia. Tämän vuoksi 

ostolaskuprosessi on kehittynyt hurjasti viime vuosina ja siihen on lisätty paljon 

sääntöpohjaista automaatiota, kuten ohjelmistorobotiikkaa. (Kaarlejärvi & Salminen, 2018, s. 

96) 
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Monet yritykset ovat siirtyneet käyttämään ERP-järjestelmiä (Enterprise Resource Planning), 

jolla tarkoitetaan toiminnanohjausjärjestelmää. ERP-järjestelmä on yrityksen 

tietojärjestelmä, joka yhdistää samaan järjestelmään eri toimintoja kuten varastonhallintaa, 

laskutusta, tuotantoa ja kirjanpitoa. Toiminnanohjausjärjestelmän tarkoituksena on ehkäistä 

päällekkäistä tietoa. (Huttunen, 2020) 

ERP-järjestelmissä ostolaskujen käsittely on linkitetty suoraan ostotilaukseen. Oston 

hyväksymis- ja tiliöintitapahtumat hoidetaan tilaus- ja vastaanottovaiheessa. Jos ostolaskun 

saapuessa järjestelmään tiedot täsmäävät ostotilauksen kanssa ei laskua tarvitse erikseen 

hyväksyä vaan lasku on suoraan valmis maksettavaksi. Ostolaskusopimuksen käsittely toimii 

lähes samalla kaavalla kuin tilauksellisen laskun käsittely. Ostolaskusopimuksia käytetään 

toistuvissa laskutustilanteissa kuten vuokra- tai leasinglaskuissa. Jos järjestelmään tullut 

lasku täsmää sopimuksen kanssa, on maksu valmis maksettavaksi. Tilanteessa, jossa laskun 

tiedot eroavat ostosopimuksesta tai -tilauksesta, lähtee lasku automaattisesti sähköiseen 

hyväksymiskiertoon ennalta sovitulle henkilölle. Tämän jälkeen laskun tarkastaja lähettää 

ostolaskun uudelleen järjestelmään korjatuin tiedoin. Tämän jälkeen, jos tiedot täsmäävät, 

lasku siirtyy maksuvaiheeseen. (Kaarlejärvi & Salminen, 2018, ss. 99–102) 

Ostolaskujen vastaanotto tapahtuu joko verkkolaskuna tai paperilaskun skannauksena 

ostolaskujen käsittelyjärjestelmään. Ostolaskun saavuttua ostolaskujen 

käsittelyjärjestelmään tulee ostoreskontranhoitajan tarkistaa laskussa valmiiksi olevat 

maksutiedot oikeiksi ja lähettää lasku hyväksymiskiertoon. Laskun hyväksymisen jälkeen 

ostolasku päivitetään ostoreskontraan. Tämän jälkeen maksu voidaan maksaa ja kuitata 

kirjanpitoon. Ostolaskujen vastaanotto ja maksatus on mahdollista automatisoida lähes 

kokonaan ostolaskujärjestelmän toiminnallisuuksia hyväksikäyttäen tai niitä täydentäen 

ohjelmistorobotiikalla tai koneoppimisella. (Kaarlejärvi & Salminen, 2018, ss. 102–109) 
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Alla oleva kuva auttaa hahmottamaan ostolaskuprosessia. 

Kuva 2. Ostolaskuprosessi. (Kaarlejärvi & Salminen, 2018, s. 99) 

 

5.1.2 Myyntilaskuprosessi 

Laskutuksen toimivuudella on merkittävä vaikutus yrityksen maksuvalmiuteen. Jos laskutus 

ei toimi tai siihen tulee viiveitä, se voi pahimmillaan vaarantaa koko yrityksen toiminnan. 

Sähköisessä myyntilaskuprosessissa on kaksi vaihetta: laskutus, jossa lasku luodaan ja 

lähetetään vastaanottajalle sekä myyntireskontra, jossa seurataan saamisia, suorituksien 

kuittauksia ja tehdään tarvittavat perintätoimet. (Kaarlejärvi & Salminen, 2018, ss. 120–121)  

Digitaalisessa myyntilaskuprosessissa laskuun tarvittava data kerätään toisista sovelluksista 

tai moduuleista, joissa tieto on jo olemassa. Toinen vaihtoehto on hyödyntää itsepalvelua. 

Siinä asiakas, kumppanit tai liiketoimintojen työntekijät tallentavat itse tarvittavat tiedot 

laskutus- tai esijärjestelmään. Tästä hyvä esimerkki on verkkokaupassa tehty tilaus, jossa 

asiakas syöttää omat laskutustiedot valmiiksi laskutusjärjestelmään. (Kaarlejärvi & Salminen, 

2018, ss.122–123) 
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Verkkolaskuja lähetettäessä, laskun lähettäjän tulee olla kytkettynä 

verkkolaskuoperaattoriin. Operaattori välittää myyntilaskut asiakkaalle, muuntaa 

verkkolaskuja sekä valvoo laskuliikennettä. Jos laskun vastaanottajalla on käytössä 

verkkolaskuoperaattori, lähetetään lasku suoraan operaattorille. Operaattorin puuttuessa 

lasku välitetään laskujen tulostuspalveluun. Kun laskuttaja on hoitanut laskun oikeassa 

muodossa operaattorille, on laskuttava yritys tehnyt oman osuutensa laskutusprosessista. 

(Kaarlejärvi & Salminen, 2018, ss.129–130)  

Laskutusjärjestelmään tallennetut laskut muodostavat automaattisesti myyntitapahtuman 

myyntireskontraan sekä luo kirjaukset pääkirjanpitoon. Myyntireskontran tehtävät voidaan 

jakaa suoritusten kohdistamiseen, avointen saamisten seuraamiseen sekä mahdollisiin 

perintätoimenpiteisiin. Suoritusten kohdistus käy helposti viitenumerojärjestelmän avulla. 

Jos suoritus on maksettu oikealla viitenumerolla, voidaan kohdistus tehdä täysin 

automaattisesti. Mikäli viitenumerossa on virhe, joudutaan laskua kohdistamaan muiden 

laskun tietojen perusteella. (Kaarlejärvi & Salminen, 2018, ss.130–131) 

Mikäli myyntilaskuun kohdistuvaa suoritus ei saavu ajallaan, joudutaan ryhtymään 

toimenpiteisiin maksun saamiseksi. Myyntireskontraohjelmassa on lähes aina toiminto 

maksukehotuksen muodostamiseksi. Maksukehotuksen muodostuminen ja lähetys 

kannattaa automatisoida haluttuun ajankohtaan. Automaatio voidaan hoitaa joko 

ohjelmistorobotiikalla tai myyntireskontran toiminnoilla. Jos asiakas ei maksa muistutuksista 

huolimatta laskuaan, siirrytään prosessissa perintävaiheeseen. Tällöin kannattaa hyödyntää 

perintään erikoistuneita yrityksiä ja palveluntarjoajia. Perintään siirtyvä aineisto voidaan 

siirtää myyntireskontrasta perintäpalveluntarjoajan järjestelmään. Tällöin perinnässä oleva 

aineisto poistuu myyntireskontrasta. (Kaarlejärvi & Salminen, 2018, ss.131–132) 

5.1.3 Matka- ja kululaskuprosessi 

Matka- ja kululaskuprosessi syntyy siitä, kun yrityksen työntekijä matkustaa ja hän on 

oikeutettu saamaan matkakulukorvauksia tai yrityksen työntekijä on tehnyt kulutapahtumia 

yritykselle omalla maksuvälineellään. Työntekijä luo itse matkalaskun sekä kululaskun 

yrityksen omien järjestelmien avulla. Matkakorvausta hakiessa matkakulusovellukseen 

täytetään yleensä tiedot matkan lähdön ja paluun kellonajat, kilometrit, kulkuväline sekä 
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muut matkaan liittyvät tapahtumat, kuten ilmaiset ateriat ja kyydissä olleet henkilöt, jotka 

vaikuttavat korvauksen määrään. Matkakulusovelluksessa on tallennettuna 

matkustussäännöt, joten sovellus laskee itse kilometrikorvaukset sekä päivärahan määrän. 

(Kaarlejärvi & Salminen, 2018, ss.111–115) 

Kulukorvaukset täytetään samaan sovellukseen kuin matkalasku. Kululaskuprosessi jaetaan 

kahteen osaan riippuen siitä, onko maksu tehty työntekijän omalla maksuvälineellä vai 

yrityksen luotto- tai maksukortilla. Kuluista tarvitaan aina kuitti, joka lisätään sovelluksen 

avulla kulutapahtumaan. Usein sovelluksessa on valmiiksi määritelty kulutapahtumat, joiden 

taakse on tallennettu kirjanpidon tilit sekä alv-prosentit. Tämän vuoksi käyttäjän ei tarvitse 

välittää kirjanpidon tileistä vaan riittää, että hän tietää mille kululajille kulu kohdistuu. 

(Kaarlejärvi & Salminen, 2018, s. 115) 

Valmiit kululaskut lähetetään sähköisesti hyväksyttäväksi. Usein kululaskujen tarkastus on 

kaksi vaiheinen sisältäen sekä esimiehen tekemän asiatarkastuksen että taloushallinnon 

kuittitarkastuksen. Kululaskut on helppo maksaa matkalaskujärjestelmän kautta, sillä usein 

järjestelmät pystyvät lähettämään maksutiedot suoraan verottajalle. Tämä kuitenkin 

edellyttää, että matkalaskujärjestelmässä on liittymä, jolla maksuaineisto ajetaan 

maksuliikenneohjelmistoon oikeassa muodossa. (Kaarlejärvi & Salminen, 2018, ss.116–117) 

5.1.4 Maksuliikenneprosessi 

Maksuliikenteellä tarkoitetaan maksutapahtumien välitystä sekä käsittelyä pankkien ja 

yrityksen taloushallintajärjestelmien välillä. Maksuliikennettä voidaan hoitaa joko 

taloushallinnon omilla maksuliikennemoduuleilla tai erillisillä rahaliikenteen hallintaa varten 

luoduilla ohjelmistoilla eli Middleware-ohjelmistoilla. (Kaarlejärvi & Salminen, 2018, ss. 132–

134) 

Maksuliikennemoduulin merkittävin hyöty on, että se on integroitu suoraan taloushallinnon 

muihin moduuleihin, kuten myyntireskontraan, ostoreskontraan ja kirjanpitoon. Tämän 

ansiosta ei tarvitse rakentaa ja ylläpitää liittymiä eri järjestelmien välille. 

Maksuliikennemoduuli kerää maksuaineistoja palkkajärjestelmästä, ostoreskontrasta ja 

matkakulujärjestelmästä, jotta ne voidaan välittää pankkiin. Se myös välittää pankista 
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taloushallintojärjestelmään tiliote-, valuuttakurssi- ja viitesuoritustietoja. Middleware-

ohjelmat ovat sen sijaan usein kehittyneempiä ja pystyvät reagoimaan nopeammin pankkien 

kehittämiin automatisoituihin ratkaisuihin, ja samalla ohjelmalla voi hallinta koko konsernin 

maksuliikennettä. Erillisen rahaliikenneohjelmien vahvuutena ovat valmiit, standardoidut 

yhteydet eri pankkien kanssa. (Kaarlejärvi & Salminen, 2018, s. 134) 

 

Kuva 3. Maksuliikenneprosessi (Kaarlejärvi & Salminen, 2018, s. 133) 

 

 

Maksuliikenne voidaan jakaa joko ulos lähtevään maksuliikenteeseen tai sisään tulevaan 

maksuliikenteeseen. Yrityksestä ulospäin menevällä maksuliikenteellä tarkoitetaan 

ostolaskujen maksuja, matka- ja kululaskujen maksuja, palkkojen maksuja, 

lainanlyhennyksien ja korkojen maksuja sekä verojen ja veroluonteiset maksut 

(arvonlisävero, ennakkovero, työnantajasuoritukset). Uloslähtevässä maksuliikenteessä tulisi 
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tavoitteena olla se, että manuaalisten maksutapahtumien käyttöä vältettäisiin ja tuettaisiin 

esijärjestelmien esimerkiksi ostoreskontran, matkalaskujärjestelmän ja palkkajärjestelmän 

käyttöä ja niiden hyväksymismenettelyä. Tällöin maksujen lokitietoihin tallentuu tiedot 

tapahtumien käsittelijästä ja hyväksyjästä, mikä vähentää riskiä väärinkäytöksille. 

Erillisjärjestelmien käyttö maksujen hoidossa on ajallisesti tehokkaampaa. (Kaarlejärvi & 

Salminen, 2018, ss.134–136)  

Sisään tulevia rahavirtoja voi olla myyntireskontran suoritukset, käteismyynnin tilitykset ja 

pankki- ja luottokortti suoritukset sekä verkkopankki maksut. Myyntilaskuissa sisään tulevien 

maksujen kuittaus on Suomessa pitkälti automatisoitu. Myyntireskontraan voidaan välittää 

automaattisesti pankin valmiiksi luoma viitesuorituserä saapuneista viitemaksuista. 

Viitteiden avulla saadut suoritukset kohdistetaan avoimiin laskuihin myyntireskontrassa. 

Virheellisellä tai puuttuvalla viitenumerolla maksetut suoritukset vaativat manuaalista työtä, 

jotta kohdistus menee oikeaan avoimeen maksuun. Parhaimmillaan myyntisuoritusten 

kohdistaminen on täysin automaattista pankista kirjanpitoon asti. (Kaarlejärvi & Salminen, 

2018, ss.136–137) 

Tito-ominaisuuden (tito = tiliote tositteena) avulla liiketapahtumien kirjaus ja täsmäytys 

pääkirjanpitoon voidaan automatisoida. Tito-omanaisuus on usein valmiiksi 

maksuliikennejärjestelmässä. Maksuliikennejärjestelmään on tallennettu erilaisia 

tiliöintimalleja erilaisille maksutapahtumille ja järjestelmä tunnistaa automaattisesti mitä 

tiliöintiä kussakin tapahtumassa tulee käyttää. Tiliöinnit, joita järjestelmä ei löydä, tulee 

tiliöidä manuaalisesti. Kun kaikki suoritukset ovat tiliöity, päivittyvät tiliöinnit automaattisesti 

pääkirjanpitoon. (Kaarlejärvi & Salminen, 2018, s.137) 

5.1.5 Käyttöomaisuuskirjanpitoprosessi 

Pitkäaikaiset investoinnit, kuten rakennukset ja koneet, kirjataan taseeseen 

käyttöomaisuudeksi. Pitkäaikaisilla investoinneilla tarkoitetaan käyttöomaisuushankintoja, 

joita on tarkoitus hyödyntää kolmen tai useamman vuoden ajan. Kuluva käyttöomaisuus 

kirjataan vaikutusaikanaan kuluiksi poistojen kautta. (Kaarlejärvi & Salminen, 2018, s.140) 
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Käyttöomaisuudelle on usein oma moduuli taloushallinnon järjestelmissä. 

Käyttöomaisuuskirjanpitoprosessiin kuuluu käyttöomaisuushankintojen perustaminen 

käyttöomaisuusrekisteriin, poistolaskenta ja poistojen kirjaus pääkirjanpitoon. Siihen kuuluu 

myös käyttöomaisuuden myynti- ja romutustapahtumien käsittely ja niiden siirto 

kirjanpitoon. Käyttöomaisuuskirjanpito tulee täsmäyttää pääkirjanpitoon. Prosessiin 

kuuluvat lisäksi erilaiset käyttöomaisuusraportit. (Kaarlejärvi & Salminen, 2018, ss. 140–141) 

Suositeltavaa on jatkuvasti kuukauden aikana päivittyvä käyttöomaisuusrekisteri, jottei 

rekisterin ylläpito hidasta kirjanpidon kauden katkoa. Käytännössä tämä onnistuu 

linkittämällä osto käyttöomaisuusrekisteriin, jolloin ostotilaukselle tehty saapuminen 

päivittää samalla käyttöomaisuusrekisterin ja poistot saadaan alkamaan samasta 

päivämäärästä kuin hankinta on tehty. Hankintojen käsittelyn kannalta on tärkeä tehdä 

selkeä rajaveto sille, mitä käsitellään käyttöomaisuutena ja mitä kuluna. Muuten 

käyttöomaisuutta kirjautuu usein kuluksi tai toisin päin. Väärin kirjatut hankintakirjaukset 

joudutaan tarkistamaan ja korjaamaan manuaalisesti. Poistot tehdään 

käyttöomaisuusrekisterissä kuukauden päättyessä, kun kuukauden kaikki 

käyttöomaisuushankinnat on käsitelty. Poistoajo voidaan hoitaa automaattisesti, jolloin se 

laskee ja tallentaa poistokirjauksen automaattisesti kirjanpitoon. Poistoajojen jälkeen 

tarkistetaan, että käyttöomaisuusrekisteri täsmää pääkirjanpidon kanssa. (Kaarlejärvi & 

Salminen, 2018, ss.141–143) 

5.1.6 Pääkirjanpitoprosessi 

Pääkirjanpito kokoaa kirjaukset yrityksen kaikista liiketapahtumista. Kaikki nämä edellä 

mainitut taloushallinnonprosessit ovat tärkeitä rajapintoja ja sidosryhmiä pääkirjanpidolle. 

Kirjanpitoon merkittävät tapahtumat syntyvät liiketoimintaprosessien tai osakirjanpitojen 

tuloksena. Kirjanpidon tapahtumat syntyvät muun muassa osto- ja myyntireskontrasta, 

matka- ja kulureskontrasta, käyttöomaisuusreskontrasta, palkka-, kassa-, vaihto-omaisuus-, 

projektikirjanpidosta ja laina- ja talletusreskontrasta. (Kaarlejärvi & Salminen, 2018, ss. 143–

145) 
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Kuva 4. Pääkirjanpidon muodostuminen (Kaarlejärvi & Salminen, 2018, s.145) 

 

 

Pääkirjanpidosta on selvittävä tositteen tiedot eli mistä osakirjanpidosta liiketapahtuman 

alkuperäiset tiedot löytyvät. ERP-järjestelmä helpottaa alkuperäisen kirjauksen löytämistä 

pääkirjanpidosta, sillä pääkirjanpidon tositteen kautta pääsee käsiksi alkuperäiseen 

kirjaukseen, joka on synnyttänyt liiketapahtuman. (Kaarlejärvi & Salminen, 2018, ss.143–

144) 

Suuri osa pääkirjanpidon tapahtumista syntyy osakirjanpitojen kuten reskontrien kautta. 

Tämän takia on tärkeää täsmäyttää osakirjanpitojen tilit pääkirjanpitoon varmennettaessa 

pääkirjanpidon saldojen oikeellisuutta. Täsmäytykset tehdään, jotta voidaan varmistua siitä, 

että kaikki liiketapahtumat on käsitelty pääkirjanpidossa. Älykkäässä taloushallinnossa 

täsmäyttäminen on mahdollista automatisoida tapahtuvaksi päivittäin, jolloin mahdolliset 

virheet havaitaan ajoissa ja ne voidaan korjata nopeasti. (Kaarlejärvi & Salminen, 2018, 

ss.149–150) 
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Välitilejä kutsutaan teknisiksi tileiksi. Niitä käytetään varmistamaan, että kahden toiminnon 

välillä kirjaukset ovat kirjautuneet samalla tavalla. Välitilit liittyvät usein maksutapahtumiin, 

kuten osto- ja myyntimaksuihin. Välitilien kuuluu päättyä nollasaldoon, jos näin ei ole, 

havaitaan virheet nopeasti. Välitilien käyttö helpottaa täsmäytystyötä ja mahdollistaa 

automaation käytön täsmäytyksissä välitilien tapahtumia ja saldoja tarkastelemalla. 

(Kaarlejärvi & Salminen, 2018, s.150) 

Useassa yrityksessä raportointiaikataulut ovat hyvin kireät, joka aiheuttaa ylimääräistä 

painetta sulkea kirjanpidonkausi yhä nopeammin. Tämän vuoksi on tärkeä suunnitella ja 

aikatauluttaa kauden katko tarkasti. Kauden katkoa suunnitellessa on hyvä ottaa huomioon 

työvaiheet, jotka voidaan tehdä ennen kauden sulkemista. Palkkakirjaukset voidaan tehdä 

heti kun palkanlaskenta valmistuu eli usein muutama päivä ennen palkan maksua. On myös 

useita työvaiheita, jotka voi jättää kokonaan pois tai siirtää seuraavalla tilikaudelle.  Useat 

kauden katkoon liittyvät tehtävät voidaan myös automatisoida, kuten reskontrien täsmäytys 

ja valuuttakurssierojen kirjaus. (Kaarlejärvi & Salminen, 2018, ss. 153–156)  

5.2 Taloushallinnon prosessien kunnostaminen 

Sanna Kaarlejärvi on kirjoittanut kattavan blogitekstin Emifa-organisaation kotisivuille, jonka 

taloushallinnon kehittämisestä hän vastaa. Kaarlejärvi on Suomen johtavia talousprosessien 

kehittäjiä. Blogitestin otsikkona toimii ”Eliminoi automaation pullonkaulat 

taloushallinnossa.” Tekstissä käsitellään taloushallinnon prosessien kunnostamista, joka 

merkittävässä roolissa ennen ohjelmistorobotiikan käyttöönottoa. (Emifa, n.d.) 

Jotta ohjelmistorobotiikasta saadaan kaikki hyöty käyttöön, tulee edellisessä luvussa läpi 

käytyjen prosessien olla automatisoitaviksi toimivia. Odotukset ohjelmistorobotiikasta on 

usein suuret, joten ennen sen käyttöönottoa tulee laittaa perusasiat prosessien osalta 

kuntoon. (Kaarlejärvi, 2019) 

Ensimmäiseksi keskitytään tarpeellisiin työvaiheisiin ja poistetaan turhat. Usein 

taloushallinnossa tehdään pieniä turhia töitä, koska siihen on totuttu ja niin on tehty aina. 

Pois jätettäviä töitä löytyy usein raportoinnin, tarkastusten, arkistoinnin sekä hyväksyntien 

piiristä. Kaarlejärven mukaan turhat työvaiheet selviävät kyseenalaistamalla säännöllisin 
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väliajoin toistuvia työtehtäviä. Mitä hyötyä työtehtävästä on ja miksi sitä tehdään? Jos 

tarvetta ei tunnisteta eikä tehtävä ole lakisääteinen, voi työtehtävän poistaa. (Kaarlejärvi, 

2019) 

Työtehtäviä automatisoidessa tulee muistaa, ettei automaatio pysty käsittelemään 

paperiprosesseja. Kaikki paperiprosessit tulee olla digitaalisessa muodossa ennen prosessien 

automatisointia. Nykyään kaikki taloushallinnon aineisto on mahdollista käsitellä sähköisesti. 

Lisäksi prosessien käsittely digitaalisesti lisää taloushallinnon aineistojen läpinäkyvyyttä ja 

lisää joustavuutta työntekoon paikasta ja ajasta riippumatta. (Kaarlejärvi, 2019) 

Ohjelmistorobotin hoitaessa työtehtäviä tulee sen käyttämän datan olla kunnossa. Robotti ei 

huomaa virheellistä dataa, vaan käsittelee sen opetettujen sääntöjen mukaisesti. Virheelliset 

perustiedot aiheuttavat virheitä tapahtumankäsittelyssä. Tämän vuoksi on hyvä keskittyä 

datan oikeellisuuteen heti alussa. (Kaarlejärvi, 2019) 

Taloushallinnon prosessit, joita ohjelmistorobotti tulee hoitamaan, kannattaa yhtenäistää ja 

kehittää järkeviksi kokonaisuudeksi ennen työn robotisoimista. Mitä yhtenäisemmät, 

keskitetymmät ja standardoidummat prosessit ovat, sitä kannattavampaa, tehokkaampaa ja 

nopeampaa niiden automatisointi on. (Kaarlejärvi & Salminen, 2018, ss. 53–55) Keskitetyt 

järjestelmät tuovat paremman näkyvyyden toistuviin työvaiheisiin ja niissä liikkuviin 

aineistomääriin. Tämä helpottaa potentiaalisten automaatiokohteiden tunnistusta. 

(Kaarlejärvi, 2019) 

Lopuksi Kaarlejärvi muistuttaa ajan varaamisesta kehitykselle. Taloushallinnon 

ohjelmistorobotin käyttöönotto on helppoa ja nopeaa, mutta käyttöönoton suunnittelu 

vaatii silti paljon aikaa. Yrityksissä voi tuntua, ettei ole aikaa suunnitella automaation 

käyttöönottoa, sillä juoksevat työt vievät lähes koko työajan eikä kehitykseen ehditä 

panostaa. Huolella suunniteltu ohjelmistorobotiikan käyttöönotto maksaa siihen kulutetun 

työajan kuitenkin nopeasti takaisin. (Kaarlejärvi, 2019) 
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5.3 Ohjelmistorobotin käyttöönotto 

Ohjelmistorobotin käyttöönoton suunnitteluvaiheessa tulee tunnistaa 

taloushallinnonprosessit, jotka halutaan ja on kannattava robotisoida. Robotisoitaviksi 

prosesseihin sopii sääntöihin perustuvat prosessit, toistuvat prosessit sekä rutiinitehtävät, 

jotka hoidetaan manuaalisesti. (Emifa, n.d.) 

Kun robotisoitavat prosessit ovat tunnistettu, on hyvä pohtia, onko prosesseissa ennestään 

jotakin kehitettävää. Usein omia prosesseja tutkimalla löydetään prosesseista vaiheita, jotka 

ovat turhia ja voidaan jättää jatkossa tekemättä. Robotisoitavat vaiheet tulee suunnitella 

tarkoin, sillä robotti noudattaa ohjelmoituja sääntöjä tarkasti. Automatisoitavat työn vaiheet 

kuvataan ja määritellään tarkasti. Mitä paremmin suunnitteluvaiheen toteuttaa, sitä 

paremmin ohjelmistorobotti osaa hoitaa halutut tehtävät. (Emifa, n.d.) 

Seuraavaksi ohjelmistorobotiikkaa kokeillaan yhteen tai kahteen valittuun 

taloushallinnonprosessiin. Silloin nähdään ohjelmistorobotin soveltuvuus aitoon 

toimintaympäristöön, johon sitä ollaan ottamassa käyttöön. Kokeilun aikana nähdään, 

sopiiko robotiikka suorittamaan suunniteltuja työtehtäviä, sekä mahdolliset kehitettävät 

kohteet on helppo ottaa huomioon varsinaisen ohjelmistorobotin käyttöönoton yhteydessä. 

(Emifa, n.d.) 

Onnistuneen kokeilujakson jälkeen valitaan ohjelmistorobotin toimittaja ja toimitustapa. 

Usein ohjelmistorobotti hankitaan pilvipalveluna (Robotics as a Servise). Se mahdollistaa 

palveluiden muuttamisen helposti tarpeiden mukaan. Toimittaja huolehtii robotin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaisesti. Ohjelmistorobotti on myös mahdollista ottaa 

käyttöön robotiikkalisenssillä yrityksen omaan käyttöön. Tällöin kaikki vastuu robotista jää 

yritykselle kehittämistä ja ylläpitoa myöden. (Emifa, n.d.) 

Lopuksi kun ohjelmistorobotti on saatu toimintaan, on hyvä luoda robotin 

etenemissuunnitelma. Suunnitelmasta selviää, mitä mahdollisia tehtäviä pyritään 

robotisoimaan tulevaisuudessa, millaista osaamista siihen tarvitaan sekä millaisella 

aikataululla robotille luodaan uusia tehtäviä. Jotta ohjelmistorobotista saadaan kaikki hyöty 

käyttöön, tulee sen toimintaa kehittää jatkuvasti. (Emifa, n.d.) 
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6 Robotiikan vaikutukset tilitoimistossa 

Tilitoimistot ovat saaneet uusia bisnesmahdollisuuksia digitaalisuuden ja automaation 

ansiosta. Sijoittajat ovat myös huomanneet tilitoimistojen mahdollisuuden, sillä tilitoimistoja 

tarvitaan aina, vaikka suhdanne kääntyisi laskuun. Tulevaisuudessa tilitoimiston voi hyvin 

omistaa henkilö, jolla ei ole omaa osaamista kirjanpidosta, mutta laaja tietotaito 

digitaalisista prosesseista. Digitaalisuudella on merkittävä rooli tilitoimistoalan 

tulevaisuudessa. (Sihvonen, 2018)  

6.1 Muutos kirjanpidon työssä 

Kiinnostus ohjelmistorobotiikkaan on huimassa kasvussa eri taloushallinnon yrityksissä ja yhä 

useammat yritykset ovat alkaneet hyödyntämään robotiikkaa työtehtävissään.  

Ohjelmistoroboteista on tullut kaivattuja työkavereita ja niiden avulla automatisoidaan 

useita työvaiheita. Taloushallinnon työt ovat potentiaalisia ohjelmistorobotiikalle, sillä ne 

sisältävät toistuvia sääntöihin perustuvia työtehtäviä. (Tirronen, 2018)  

Yhä useammat tilitoimistot ovat muokanneet toimintaansa asiantuntijayrityksiksi, jotka 

tekevät yhteistyötä asiakkaiden kanssa helppokäyttöisillä työkaluilla. Digitaalisuus ja 

automaatio ovat vähentäneet merkittävästi kirjanpitäjien aikaa vieviä rutiinitöitä, joten 

tilitoimistot pystyvät vastaamaan yrityksien toiveisiin konsultoivista asiantuntujoista. 

Taloushallinnon ohella asiakkailla on tarve saada asiantuntija-apua liiketoimintakulujen ja 

datan tulkinnassa. Tulevaisuudessa tilitoimistojen työnkuvaan kuuluu enenemissä määrin 

asiakkaan liiketoiminnan kehittämisen neuvontatyö, kassavirran ennustaminen ja muiden 

yrityksen ongelmien ratkaiseminen. (Iivonen, 2020)  

Tulevaisuudessa kirjanpitäjien uran alkuvaiheesta tulee haastavampi helppojen rutiinitöiden 

poistuessa, joita tekemällä on ennen päästy kirjanpitäjien työhön sisään. Toisaalta työhön 

tulee paljon uutta opeteltavaa, joka lisää mahdollisuuksia syventyä ja erikoistua alalla. 

Tulevaisuudessa koko kirjanpitäjien urapolku tulee muuttumaan. Jatkossa työuraan kuuluu 

jatkuva itsensä kehittäminen ja oppiminen. (Suomalainen, 2017) 
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6.2 Tilitoimistojen tulevaisuus 

Tilitoimistojen tulevaisuudesta puhuttaessa esiin nousee pelko, jossa robotit korvaavat 

ihmiset. Näin ei kuitenkaan ole, sillä robotti ei selviydy ajattelua vaativista työtehtävistä. 

Ihmisen ei uskota katoavan taloushallinnon yrityksistä, mutta työnkuvat ja työtehtävät 

muuttavat muotoaan. Tilitoimisto, joka on hyödyntänyt kehityksen tuomia mahdollisuuksia, 

avautuu heille näin ollen lukuisia uusia mahdollisuuksia. (Similä, 2019) 

Tilitoimiston palvelut tulevat muuttumaan lähitulevaisuudessa. Tilitoimistojen kilpailuetu on 

etukäteen ansaittu luottamus ja jatkuva asiakassuhde, yrityksen reaaliaikaiset talousluvut, 

tieto asiakkaan tavoitteista sekä kehityskohteista. Vanhoille asiakkaille tilitoimistojen on 

helppo lähteä tarjoamaan yritysneuvonnan palveluita. Tällöin tilitoimisto ottaa otteen 

asiakkaan liiketoiminnasta ja tarjoaa apua menestymiseen. (Tammivuori, 2017) 

Yritysneuvonnassa ulkopuolinen auttaa tunnistamaan heikkouksia ja kehitettäviä kohteita, 

joihin yrityksessä on ”sokeuduttu”. Yritysneuvoja haastaa ja auttaa uusien mahdollisuuksien 

tunnistamisessa. Yritysneuvoja voi auttaa myös yritystä koskevissa vaikeissa päätöksissä. 

Yritysneuvonta vaatii hyviä ihmissuhdetaitoja sekä hyvää viestintää. (Peuhkurinen, 2020) 

Yritysneuvonnan lisääminen tilitoimiston palveluihin kehittää samalla tilitoimistojen omaa 

liiketoimintaa (Tammivuori, 2017). Yritysneuvontaan kuuluvia palveluita voi olla esimerkiksi 

uuden yrityksen perustaminen, neuvonta ja konsultointi, kassavirtalaskelmat tai 

katelaskelmat (Tili & Talous, n.d.). Yritysneuvonnan lisäksi tilitoimistojen palveluvalikoima on 

laajentunut erilaisilla palveluilla kuten myyntireskontran hallinnalla, liiketoiminnan 

hallintaraporteilla, varastonhallinnan analyysit ja neuvonta, projektinhallinnan neuvonnalla 

ja valvonnalla sekä konsultoinnilla ja suorituskyvyn hallinnalla. (Visma, 2019) 

Uusien palveluiden avulla tilitoimisto parantaa asemaansa markkinoilla ja se pystyy 

erottumaan paremmin muista tilitoimistoista. Uusien palveluiden myötä toimistot myös 

vahvistavat sidettä asiakkaisiin ja parantavat asiakasuskollisuutta. Lisäksi uusien palveluiden 

avulla tilitoimistot muodostavat uuden osaamisalueen, joka vahvistaa tilitoimistojen 

liiketoimintaa. Liiketoiminnan erikoistumisalueen kehittäminen edistää tilitoimistojen 

menestymistä. (Visma, 2019) 
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Tilitoimiston työtehtävien muuttuessa tulee muuttaa myös palveluiden hinnoittelua. Monien 

rutiinitöiden jäädessä pois tunteihin pohjautuva hinnoittelu ei mahdollisesti enää toimi. 

Palveluiden muuttuessa hinnoittelu kannattaa muuttaa joko kuukausimaksuihin tai 

pakettipalveluiksi. Asiakkaan kannalta kulujen ennakointi helpottuu, ja uusi hinnoittelutapa 

lisää läpinäkyvyyttä asiakkaan ja tilitoimiston välillä. Tilitoimiston kannalta kiinteä 

hinnoittelutapa voi lisätä kannattavuutta. (Similä, 2019) 
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7 Ohjelmistorobotin tulevaisuus 

Ohjelmistorobotit ovat yksi ja ensimmäinen askel, kun lähdetään rikastamaan 

tekoälyalgoritmeja (Tiainen, henkilökohtainen tiedonanto, 10.12.2020). Yhä useammat 

organisaatiot ovat valmiita ottamaan ohjelmistorobotin osaksi organisaatiota. Sitä pidetään 

ensimmäisenä helppona askeleena kohti automatisoitua taloushallintoa. (Julkaisematon 

sähköpostihaastattelu, henkilökohtainen tiedonanto, 20.12.2020) 

7.1 Ohjelmistorobotin tulevaisuuden työtehtävät 

Tulevaisuudessa ohjelmistorobottien merkittävin työtehtävä tulee olemaan tietojen 

kerääminen eri järjestelmistä. Ajatus on, että robotti käy hakemassa tekoälyalgoritmilta 

varmistusta tai lisätietoa keräämäänsä dataan. Tämän jälkeen ohjelmistorobotti vie 

keräämäänsä datan eteenpäin esimerkiksi toiseen käyttöliittymään. Varsinaisia uusia 

työtehtäviä ohjelmistorobotille ei uskota syntyvän. (Tiainen, henkilökohtainen tiedonanto, 

10.12.2020) 

Tulevaisuudessa ohjelmistorobotin kannalta uskotaan helppojen ratkaisuiden yleistymiseen. 

Tällä tarkoitetaan esimerkiksi graafisia käyttöliittymiä, joiden käyttöönottoa varten ei 

tarvitse osata ohjelmoida, vaan riittää että ymmärtää, mitä halutaan tehdä ja yhdistellä. 

Graafisten käyttöliittymien avulla on mahdollista nauhoittaa ohjelmistorobotille eri 

työvaiheita. Käytännössä tämä tarkoittaa, että työntekijä ensiksi näyttää robotille, kuinka 

työtehtävä suoritetaan, ja tämän jälkeen robotti osaa toistaa juuri tämän kyseisen tehtävän. 

Tämän uskotaan yleistyvän 3–5 vuoden kuluttua. Kaikki nämä ominaisuudet ovat tällä 

hetkellä jo olemassa, mutta hinnoittelusta johtuen ne eivät vielä ole arkipäivää. (Tiainen, 

henkilökohtainen tiedonanto, 10.12.2020) 
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7.2 Ohjelmistorobotin hyödyntäminen 

Tulevaisuudesta ohjelmistorobotin käytön uskotaan kasvavan liiketoimintaprosessien 

automatisoinnissa. Ohjelmistorobottia tullaan hyödyntämään tulevaisuudessa enemmän 

tekoälyn kanssa. Ohjelmistorobotti pystyy suoriutumaan säännönmukaisista yksinkertaisista 

tehtävistä, mutta kun siihen yhdistetään tekoälyä, pystytään ratkomaan myös 

monimutkaisempia ja päättelyä vaativia työtehtäviä. Tätä kutsutaan älykkääksi 

automaatioksi. (Julkaisematon sähköpostihaastattelu, henkilökohtainen tiedonanto, 

20.12.2020) 

Älykkään automaation lisäksi tulevaisuudessa tullaan hyödyntämään hyperautomaatiota. 

Hyperautomaatiossa hyödynnetään ohjelmistorobotiikkaa, prosessiautomaatiota sekä 

tekoälyä. Hyperautomaation tavoite on suorittaa kokonaisprosessi automaatiota yksittäisten 

työnkuvien sijaan. Se on enemmän liiketoimintalähtöistä jo olemassa olevalla teknologialla. 

Hyperautomaatiolla tavoitellaan kustannussäästöjä, parempaa asiakaskokemusta sekä 

tuottavuutta. (Julkaisematon sähköpostihaastattelu, henkilökohtainen tiedonanto, 

20.12.2020) 

7.3 Tulevaisuuden haasteet 

Tulevaisuudessa käyttöliittymiä ja applikaatioita muokataan yhä helpommin asiakkaiden 

toiveiden mukaan. Tästä seuraa riski ohjelmistorobotiikan rikkoutumiselle. Riskiä lisäävät 

myös useat päivitykset, joita käyttöliittymiin voi tulla. Päivityksiä voi tulla esimerkiksi kerran 

tunnissa tai kerran viikossa riippuen ohjelmistosta. Jokaisen päivityksen jälkeen tulee 

muistaa tarkistaa, tuliko käyttöliittymään muutoksia, joka voi rikkoa robotin. (Tiainen, 

henkilökohtainen tiedonanto, 10.12.2020) 

Oman haasteensa tuo tietoturva-asiat liittyen robotiikkaan. Tapio Tieralan ja Jouni Viljasen 

analyysissa Deloitten verkkosivulla kerrotaan, että robotiikkaa otetaan usein käyttöön ohi 

normaalien riskienhallinta-, IT- ja tietoturvaprosessien tai robotiikkaan tehdään muutoksia 

ilman kunnollista testausta ja niiden toiminnan seuraaminen jää tekemättä. Asianmukaisten 

prosessien ja kontrollien puute aiheuttaa yrityksen toiminnalle merkittävän riskin 

väärinkäytöksille. Analyysissa kerrotaan esimerkki maailmalta, miten ohjelmistorobotiikkaa 
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on otettu käyttöön luvattomasti tietoturvahaavoittuvuuksien avulla ja päästy käsiksi 

yrityksien pankkitileille. Ohjelmistorobotiikan riskit tulisi osata tunnistaa ja hallita etukäteen. 

Rahaa käsittelevän ohjelmistorobotin suojaustoimien tulisi olla merkittävästi kovemmat kuin 

esimerkiksi julkista dataa käsittelevällä robotilla. (Tierala & Viljanen, n.d.) 

Lisäksi tällä hetkellä ohjelmistorobotiikan tietoturvan kannalta ei ole täysin selvää, mitä 

robotti saa tehdä, kenen tunnuksilla tai millaisilla tunnuksilla se voi käyttää eri ohjelmia. 

(Tiainen, henkilökohtainen tiedonanto, 10.12.2020) Riski kasvaa liian laajojen 

käyttöoikeuksien ja rooliyhdistelmien kanssa, sillä oikeuksien pyytämistä vähitellen koetaan 

liian rajoittavaksi. Tilanteessa, jossa robotilla on laajat oikeudet ja jokin ulkopuolinen taho 

saa robotin tunnukset käsiinsä, avautuu reitti välittömästi moneen paikkaan. (Vinssi, n.d.) 

Ohjelmistorobotiikan asiantuntija Jouni Tiainen antaa hyvän esimerkin ohjelmistorobotiikan 

tietoturvaan liittyen, voiko ohjelmistorobotti esimerkiksi tehdä robottia käyttävän 

työntekijän verotuksen, onko se eettisesti tai lakiteknisesti oikein? Tämän kaltaisia 

kysymyksiä tulee varmasti paljon tulevaisuudessa. (Tiainen, henkilökohtainen tiedonanto, 

10.12.2020) 
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8 Johtopäätökset ja yhteenveto  

Tässä kappaleessa käydään läpi koko tutkimuksessa esiin tulleita johtopäätöksiä sekä 

yhteenveto opinnäytetyön kulusta.  

8.1 Tutkimuksen johtopäätökset 

Opinnäytetyössä käsiteltiin pääasiassa ohjelmistorobotiikan käyttöä taloushallinnossa, sen 

hyötyjä ja haasteita sekä tulevaisuutta. Työssä käydään läpi myös taloushallinnon 

digitalisoitumista sekä tilitoimistojen liiketoimintaa. Opinnäytetyöntyön tavoite oli vastata 

asetettuihin tutkimuskysymyksiin sekä tuoda tietoa ohjelmistorobotiikasta työn kirjoittajalle 

sekä muille, joilla ei ole entuudestaan kattavaa tietoa ohjelmistorobotiikkaan liittyen.  

Opinnäytetyön avulla etsittiin vastaukset alla oleviin tutkimuskysymyksiin.  
 

- Mitkä ovat ohjelmistorobotiikan hyödyt tilitoimistolle?  
- Miten ohjelmistorobotiikka tulee kehittymään tulevaisuudessa 

taloushallinnon kannalta sekä erityisesti tilitoimistojen kannalta? 
 

Ohjelmistorobotiikkaa on ollut olemassa jo kauan, mutta viime vuosina sen käyttö on 

yleistynyt ja yhä useammat organisaatiot ovat kiinnostuneet sen hyödyntämisestä. 

Ohjelmistorobottia pidetään ensimmäisenä helppona vaiheena, kun lähdetään 

automatisoimaan taloushallintoa. Robotiikka on muokannut jo nyt merkittävästi 

taloushallinnon arkea ja työnkuvia. Aikaa vievät rutiininomaiset manuaaliset työtehtävät 

ovat jääneet yhä useammilta yrityksiltä robotin tehtäviksi ja tämän johdosta ihmiset saavat 

keskittyä mielekkäämpiin ajattelua vaativiin tehtäviin. Tilitoimistojen arki on täynnä edellä 

mainittuja manuaalisia rutiinitöitä, joiden hoitamiseen ohjelmistorobotiikka sopii. Tällä 

hetkellä tilitoimistoissa on kiinnostuttu ohjelmistorobotiikasta ja yhä useampi toimisto on 

ottanut robotiikkaa käyttöönsä.  

Ohjelmistorobotiikan merkittävimmäksi hyödyksi osoittautui sen nopeus ja juuri nopeuden 

takia organisaatiot ovat halunneet ottaa kyseistä teknologiaa käyttöönsä. Ohjelmistorobotti 

hoitaa rutiinityöt muutamassa minuutissa, kun taas ihmiseltä tehtävän tekemiseen saattaa 

kulua useampi tunti. Ohjelmistorobotti osoittautui myös edullisemmaksi hankinnaksi kuin 
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uuden työntekijän rekrytointi ja perehdytys. Lisäksi ohjelmistorobotti voi työskennellä 

ympärivuorokauden eikä se tarvitse taukoja tai lomaa. Vaikka ohjelmistorobotti suoriutuu 

monista taloushallinnon työtehtävistä, se ei tule viemään ihmisen paikkaa. Ohjelmistorobotit 

eivät suoriudu luovaa ajattelua vaativista työtehtävistä.  

Tulevaisuudessa ohjelmistorobotin työnkuva tulee suurelta osin olemaan tiedon keräämistä 

ja siirtämistä eri järjestelmien välillä. Varsinaisesti uusia työtehtäviä ei uskota robotille 

syntyvän. Robottia tullaan hyödyntämään muiden teknologioiden kanssa, jolloin siitä tullaan 

saamaan suurempi hyöty taloushallintoa automatisoidessa. Kun robotiikkaa hyödynnetään 

tekoälyn kanssa, pystyvät ne yhdessä ratkomaan myös monimutkaisia päättelyä vaativia 

työtehtäviä. Uusimpana teknologian trendinä pidetään hyperautomaatiota. Tekoälyn ja 

ohjelmistorobotiikan lisäksi siinä hyödynnetään prosessiautomaatiota. Hyperautomaatiolla 

tavoitellaan kokonaisprosessien automaatiota yksittäisten työnkuvien sijaan.  

Automaation myötä työt tilitoimistoissa tulevat muuttumaan merkittävästi. Kirjanpitäjien työ 

tulee muuttumaan enemmän asiantuntijan rooliin. Yritysneuvonta tulee olemaan 

tilitoimistojen uusi palvelu, jossa asiantuntijat auttavat yritystä tunnistamaan heikkoudet ja 

kehittämään liiketoimintaa. Yritysneuvontaan kuuluvia palveluita voi olla esimerkiksi uuden 

yrityksen perustaminen, neuvonta ja konsultointi, kassavirtalaskelmat tai katelaskelmat. 

Yritysneuvonnan lisäksi tilitoimistojen palveluvalikoima on laajentunut erilaisilla palveluilla 

kuten myyntireskontran hallinnalla, liiketoiminnan hallintaraporteilla, varastonhallinnan 

analyysit ja neuvonta, projektinhallinnan neuvonnalla ja valvonnalla sekä konsultoinnilla ja 

suorituskyvyn hallinnalla. Uusien palveluiden avulla tilitoimisto parantaa asemaansa 

markkinoilla, ottaa haltuun uuden osaamisalueen sekä parantaa omaa liiketoimintaansa.  

Opinnäytetyön perusteella ohjelmistorobotiikkaa tullaan hyödyntämään enenevässä määrin 

tulevaisuudessa. Käyttökohteet laajentuvat, kun mukaan otetaan tekoäly sekä 

prosessiautomaatio.  

8.2 Yhteenveto opinnäytetyön tekemisestä 

Opinnäytetyön tekeminen oli opettavainen kokemus. Työn tekeminen sujui pääasiassa hyvin. 

Kun sain valittua työlleni aiheen opettajan avustuksella, innostuin ja olin hyvin motivoitunut 
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aloittamaan opintojeni loppurutistuksen. Opinnäytetyö aloitettiin syyskuun 2020 

loppupuolella ja heti alkuun asetin itselleni todella tiukan aikataulun. Alkuperäinen tavoite 

oli saada työ valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Aikataulutuksen suhteen minulle jäi 

paljon parannettavaa, sillä sain työni valmiiksi noin kolme kuukautta myöhässä. Olisin voinut 

tehdä itselleni selkeän viikkosuunnitelman helpottamaan aikataulussa pysymistä.  

Työni aloitin sisällysluettelon suunnittelemisella, jonka pohjalta lähdin etsimään 

teoriaosuuteen kirjallisuutta sekä internetistä aineistoa. Aiheeseeni liittyvää teoriaa löytyi 

runsaasti. Teoreettisen viitekehyksen kokoamiseen meni työssäni eniten aikaa, ja sitä hioin 

useampaan kertaan ennen kuin olin siihen tyytyväinen.  

Päätin tehdä opinnäytetyöni laadullisena tutkimuksena ja olin jo alkuvaiheessa päättänyt, 

että haluan haastatella työtäni varten ohjelmistorobotiikan asiantuntijoita. Uskon, että sain 

mahdollisimman hyvän kuvan ohjelmistorobotiikan tulevaisuudesta asiantuntijoiden avulla. 

Aluksi etsin internetistä asiantuntijoita ja yrityksiä, joista voisin löytää itselleni 

haastateltavat. Otin yrityksiin sekä suoraan asiantuntijoihin yhteyttä ja kysyin mielenkiintoa 

lähteä auttamaan minua opinnäytetyössäni. Tavoitteeni oli saada vähintään kolme 

haastattelua aikaan, mutta aika osoittautui haastavaksi ja useat asiantuntijat kieltäytyivät 

haastattelusta omiin kiireisiinsä vedoten. Löysin kuitenkin kaksi mahtavaa haastateltavaa ja 

haastattelut sujuivat hyvin. En ollut aikaisemmin suorittanut haastatteluja tuntemattomille 

ihmisille ja työni ansiosta sain siitä arvokasta kokemusta.  

Koen onnistuneeni opinnäytetyössäni. Löysin työni avulla vastaukset tutkimuskysymyksiini 

sekä opin paljon uutta ohjelmistorobotiikan käyttömahdollisuuksista. Opin myös, miten 

robotti tulee muuttamaan tilitoimistojen arkea. Työn alussa minulla ei ollut paljoa 

kokemusta kyseisestä teknologiasta. Tiesin, että sillä pystytään automatisoimaan joitakin 

työtehtäviä, mutta tällä hetkellä minulla on paljon laajempi kuva ohjelmistorobotiikasta 

taloushallinnossa kuin puoli vuotta sitten. Opinnäytetyöni aihe sai minut miettimään jopa 

jatkokouluttautumista IT-tradenomiksi. Kaiken kaikkiaan opinnäytetyön tekemisprosessista 

jäi positiivinen tunne ja koin, että työn tekeminen oli antoisaa.   
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