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Tämä kandidaatintyö on toteutettu kohdeyrityksen toimeksiannosta.  Työn 

tavoitteena on selvittää, kuinka ohjelmistorobotiikalla voidaan parantaa 

tukkukaupan prosessitehokkuutta ja muodostaa yritykselle ehdotus kehitettävistä 

prosesseista. Työn toteutuksessa hyödynnetään viittauksia aiheesta löytyvään 

teoriaan, teorian analysointia ja kohdeyrityksen henkilökunnan haastatteluita.  

Teorian ja kirjallisuuden avulla pyritään kartoittamaan ohjelmistorobotiikan 

sovelluskohteita ja perustelemaan, miten ne parantavat prosessien tehokkuutta. 

Työssä käydään myös läpi prosessin määritelmää ja kuinka niitä voidaan kehittää. 

Teorian ja kirjallisuuden pohjalta huomataan, että ohjelmistorobotiikka voidaan 

soveltaa melkein kaikkiin tietokoneella suoritettaviin rutiinitöihin. Se suorittaa 

manuaaliset toiminnot huomattavasti ihmistä nopeammin ja se ei vaikuta olemassa 

olevien tietojärjestelmien rajapintoihin.  

Teorian ja henkilökunnan haastatteluiden pohjalta kehitettäviksi prosesseiksi 

valikoitui yrityslaskutus, erien vapautukset ja tuotetietojen luonti. Kyseisien 

prosessien tehokkuuden tulisi robottien käyttöönoton jälkeen nousta huomattavasti 

robottien hoitaessa manuaalisen työn, jolloin ihminen voi keskittyä enemmän 

arvoa tuottaviin työtehtäviin.  
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Lyhenne- ja erityissanasto luettelo 
 

 

BPM technology Business process management technology. Perinteinen 

automaatio jolla optimoidaan ja automatisoidaan 

yrityksien prosesseja. Teknologia on koodipohjainen ja 

se perustuu olemassa oleviin prosesseihin.  

 

ECC ERP Central component. SAP 

toiminnanohjausjärjestelmän keskuskomponentti. 

 

ERP  Enterprice resource planner. Yleisnimitys 

toiminnanohjausjärjestelmälle. 

 

EWM  Extended warehouse Management. SAP:in 

varastonohjausmoduuli.   

 

POC  Proof of consept. Toteutustapa jossa todennetaan 

projektin toimivuus toteuttamalla vain osa projektista.  

 

RPA  Robotic process automation. Suomennettuna 

ohjelmistorobotiikka eli ohjelmisto sovellus joka pystyy 

suorittamaan yksinkertaisia toimintoja erilaisissa 

käyttöliittymissä.  

 

Swivel Chair Liikkuva tuoli. Termillä tarkoitetaan työtehtäviä, jotka 

suoritetaan useilla käyttöliittymillä ja työntekijä siirtää 

dataa manuaalisesti järjestelmien välillä.  
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1 JOHDANTO 

 

Ohjelmistorobotiikka on muuttamassa käsitystämme manuaalisesta työstä. Se mahdollistaa 

yksinkertaisten prosessien automaation, jolloin yritys voi kohdentaa resurssejaan paremmin 

ydinliiketoiminnan ympärille. Ohjelmistorobotiikka voi olla monelle vielä vieras termi, mutta 

useiden liiketoimintaprosessien ollessa riippuvaisia tietojärjestelmistä sen suosia tulee 

kasvamaan tulevaisuudessa. On ennustettu, että ohjelmistorobotiikan markkinat tulevat 

ylittämään miljardin euron rajan vuoteen 2020 mennessä, kasvamalla vuosittain noin 41 % 

(Boulton 2017, s.2). Manuaalisen työn määrä toimistoissa kasvaa, vaikka tietojärjestelmiä tulee 

jatkuvasti lisää. Tämä ongelma johtuu usein järjestelmien välisen integraation puutteesta, mitä 

on tähän mennessä usein korvattu siirtämällä dataa manuaalisesti järjestelmästä toiseen. 

Ohjelmistorobotiikka tarjoaa integraatiota tehokkaamman ratkaisun, virtuaalisen työntekijän, 

joka työskentelee kellon ympäri, virheettömästi ja vielä palkatta.  

 

1.1 Työn toteutus, tutkimuskysymykset ja tavoitteet 

 

Työ toteutetaan toimeksiantona yritykselle X, joka toimii kaupanalan toimitusketjussa 

tukkukauppana. Työlle syntyi tarve kohdeyrityksen kasvaneesta henkilökunnan määrästä 

tietotyön parissa ja siihen haluttiin kehittää tehokkaampi ratkaisu. Yrityksellä on 

ohjelmistorobotiikan hyödyntämistä varten työkalut hankittuna, mutta tutkimusta sen 

hyödyntämisestä prosesseihin ei ole vielä tehty. Tämän työn tutkimuskysymykset ovat:  

 

1. Mihin ohjelmistorobotiikka voidaan hyödyntää ja mitä edellytyksiä sen käyttöön liittyy?  

2. Miten ohjelmistorobotiikka parantaa yrityksen prosessitehokkuutta? 

3. Mitä haasteita ohjelmistorobotiikan käyttöönottoon liittyy? 

 

Työn yleisenä tavoitteena on kasvattaa tietämystä ohjelmistorobotiikasta. Teorian avulla 

pyritään näyttämään lukijalle, kuinka monipuolisiin ongelmiin ohjelmistorobotiikka voidaan 

soveltaa. Yrityksen kehitysprojektin avulla lukijalle pyritään havainnollistamaan miten 

ohjelmistorobotit parantavat prosessitehokkuutta. Lopullisena tavoitteena on muodostaa 

kohdeyritykselle ehdotus kehitettävistä prosesseista ja perustella miten ne parantavat yrityksen 

prosessitehokkuutta.   
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1.2 Työn rakenne ja rajaukset 

 

Työ on jaettu kandidaatintyön mukaisesti kahteen osioon: kirjallisuustutkielmaan ja 

soveltavaan osioon. Kirjallisuustutkielmassa käydään läpi ohjelmistorobotiikka nojaten pitkälti 

aiheesta löytyvään teoriaan ja tutkimuksiin. Prosessikehityksen teoriaosuudessa työ keskittyy 

ensin yleiseen prosessikehitykseen ja sen jälkeen prosessikehitykseen ohjelmistorobotiikan 

näkökulmasta. Työn toteutus kyseisellä tavalla antaa lukijalle kokonaisvaltaisemman 

käsityksen, mihin ohjelmistorobotiikka voidaan hyödyntää ja mitä rajoitteita sen käyttöön 

liittyy. Työn toisessa osiossa, soveltavassa osuudessa, hyödynnetään teoriaan pohjautuvaa 

analyysia ja kohdeyrityksen henkilökunnan haastatteluja. Näistä muodostetaan yhtenäinen 

käsitys siitä, kuinka hyödyllisiä mahdolliset ohjelmistorobotit olisivat yritykselle. Soveltavassa 

osuudessa muodostetaan ehdotelma yritykselle, jonka pohjalta he voivat alkaa kehittää 

ohjelmistorobotteja prosesseihinsa. Lopussa työ käsittelee ohjelmistorobotiikan käyttöönottoa 

ja sen tuomia haasteita.  

 

Työ suoritetaan yritykselle toimeksiantona, jonka tavoitteena on ohjelmistorobotiikan hyötyjen 

valjastaminen kohdeyrityksen prosesseihin. Tästä johtuen työn pääpaino on 

ohjelmistorobotiikassa ja sen hyödyntämisessä prosesseissa. Toinen rajaus liittyy yrityksen 

tietotekniseen ympäristöön, jossa kohdeyrityksellä on käytössään toiminnanohjausjärjestelmä 

SAP:lta, johon sisältyy suurin osa yrityksen operatiivisista toiminnoista. 

Toiminnanohjausjärjestelmä SAP sisältää keskuspalikan ECC (ERP Center component), jossa 

toimiston prosessit suoritetaan. Kokonaisuuteen liittyy myös EWM (Extended warehouse 

management) moduuli, jolla ohjataan yrityksen varastoa. Kohdeyrityksen varasto on pitkälti 

automatisoitu ja heidän toimiston puolen tietotyönsä sisältää paljon manuaalista työtä, johon on 

palkattu lisää työntekijöitä, jonka vuoksi työn rajaus on asetettu yrityksen toimiston tietotyöhön 

eli ECC:hen. Yrityksellä on monta tietotyöhön liittyvää prosessia, mutta työssä keskitytään 

manuaalista työtä vaativiin prosesseihin, koska näissä prosesseissa ohjelmistorobotiikan hyödyt 

korostuvat.  
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2  OHJELMISTOROBOTIIKKA 

 

Ohjelmistorobotiikan käsite saattaa tuoda monelle mielikuvan toimistolla pyörivistä roboteista, 

mutta todellisuudessa se on ohjelmistosovellus. Sovellus ladataan tietokoneelle ja se 

ohjelmoidaan suorittamaan tiettyjä toimintoja. Ohjelmistorobotiikka on suunniteltu 

mallintamaan ihmisen toimintoja erilaisissa järjestelmissä. Se pystyy suorittamaan klikkauksia, 

antamaan syötteitä, manipuloimaan dataa ja vaihtamaan käyttöliittymiä ennalta määrättyjen 

toimintojen perusteella. (Lacity & Willcocks 2015a) 

 

Automaatiot ovat olleet osa elämäämme jo pidemmän aikaa. Tällaisiin järjestelmiin lukeutuu 

GPS-navigointi, pankkiautomaatti tai itsepalvelukassat. Ohjelmistorobotiikka eli RPA (robotic 

process automation) eroaa näistä perinteisen automaation sovelluksista sen tekoälyllisillä 

kyvyillä adaptoitua ja olla tietoinen tilanteesta. (IRPA 2015, s. 6-8) Ohjelmistorobotiikan 

adaptoitumiseen liittyy rajoituksia, sillä se ei itsenäisesti osaa luoda ratkaisuja aikaisempien 

kokemusten perusteella, vaan ne pitää opettaa robotille demonstroimalla uusia toimintoja. 

Toiminnot voidaan kytkeä toisiinsa, jolloin ohjelmistorobotti voi suorittaa niitä itsenäisesti.  

 

Kuvassa 1 on havainnollistettu yksinkertaisella esimerkillä ohjelmistorobotin toimintaa. Kaikki 

robotin toiminta perustuu ennalta määrättyihin sääntöihin ja näitä sääntöjä esitetään usein 

vuokaavioilla. Kaaviossa nähdään kuinka ihminen käynnistää robotin, jonka jälkeen se alkaa 

suorittaa sille määrättyjä toimintoja. Ensimmäinen toiminto (päätös) voisi olla esimerkiksi 

tilausmäärän hakeminen tiedostosta ja sen siirtäminen SAP:iin. Robotti hakee tiedon tiedostosta 

ja siirtää saadun tiedon sille määrättyyn paikkaan SAP:ssa. Jos kaikki toimii niin kuin oli 

ennalta määrätty robotti suorittaa toiminnon ja lopettaa prosessin.  Jos taas haettu tieto on 

virheellisessä muodossa tai SAP:ssa ei ole oikeata kenttää mihin syöttää tietoa, robotti kirjaa 

virheen ja keskeyttää prosessin. 
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Kuva 1: Vuokaavio ohjelmistorobotin toiminnasta 

 

Ohjelmistorobotti ei toimi ilman ihmisen aloitetta ja se suorittaa vain sille määrättyjä 

toimintoja. Tämä tarkoittaa sitä, että oikein ohjelmoituna robotti ei tee inhimillisiä virheitä. 

Odottamattoman tilanteen ilmaantuessa, missä robotilla ei ole ennalta määrättyjä toimintoja, se 

keskeyttää prosessin ja kirjaa virheen ohjelmaan. Ohjelmassa, jossa robotti myös luodaan, 

voidaan tarkastella kaikkia sen toimintoja ja mahdollisia virheitä. Virheisiin voidaan ohjelman 

avulla puuttua nopeasti ja korjaus tapahtuu helposti muuntamalla sen toimintoja. (Lacity & 

Willcocks 2015d, s.4-7) 

 

Ohjelmistorobotti voidaan ajatella virtuaalisena työntekijänä, joka osaa vain sille opetetut asiat. 

Virtuaalinen työntekijä on perinteistä työntekijää tehokkaampi datan käsittelyssä ja 

virheettömissä toistoissa. Tämän vuoksi ohjelmistorobotit ovat tällä hetkellä tehokkaimpia 

manuaalisesti suoritettavissa suuren volyymin toiminnoissa. (Luukka Emma 2016)  Yhä 

useammat yritykset ovat alkaneet tiedostaa ohjelmistorobotiikan hyötyjä. Se antaa 

työntekijöille vapauden yksinkertaisista toistettavista prosesseista, luo kilpailuetua 

loppumattomalla työpanoksella, vähentää virheiden määrää ja mahdollistaa tarkemman 

prosessien kirjausketjun. (IBM, 2016)  

 

Ohjelmistorobotiikan ympärillä on paljon erilaisia mielipiteitä sen toimivuudesta ja 

vaikutuksesta yrityksien toimintaan. Ohjelmistorobotiikan toimittajat kuten IRPA (IRPA 2016 

s. 4-6) vertaavat ohjelmistorobotteja yhtä suureksi ilmiöksi kuin ulkoistuksen trendi 2000-luvun 
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alussa. Toisaalta useat IT-asiantuntijat ennustavat ohjelmistorobotiikan olevan vain 

väliaikainen ratkaisu ennen kuin tekoälylliset ohjelmat yleistyvät kuten Telefonica O2 

raportista selviää (Craig et al. 2015b, s.26). Ohjelmistorobotiikalla on kuitenkin selkeä 

potentiaali kehittää yrityksen toimintaa, mutta kuinka tehokas se tulee olemaan pitkällä 

aikavälillä jää nähtäväksi. 

 

2.1 Ohjelmistorobotiikan sovelluskohteet 

 

Ohjelmistorobotteja voidaan hyödyntää monilla toimialoilla rutiini pohjaisissa työtehtävissä. 

Ohjelmistorobotiikka on valtaamassa uutta aluetta automatisoimalla liiketoimintaprosessien 

takana olevia taustatöitä (Back office). Yritykset eri toimialoilta ovat jo onnistuneesti 

automatisoineet rutiinitehtäviään kuten vakuutusyhtiöiden korvaushakemukset, 

tilintarkastuksen valmistelu, asiakkaiden kontaktien kerääminen ja kliinisten tietojen hallinta.  

(Von 2015, s.1-2) 

 

 

 

Kuva 2: Automaation potentiaali erilaisissa työtehtävissä (Muokattu lähteistä Frey & Osborne 2016 ja Asatiani & 

Penttinen 2016, S.69) 

 

Ohjelmistorobotiikan hyödyntäminen asettaa tiettyjä rajoituksia prosesseille, jossa niitä 

voidaan hyödyntää. Yllä olevassa kuvassa 2 on havainnollistettu työtehtävien ominaisuuksia, 

josta ohjelmistorobotiikka hyötyy eniten. Suurin automaation potentiaali on manuaalisissa 

rutiinin omaisissa tehtävissä, kun taas kognitiivista ajattelua vaativia ja vaihtelevia työtehtäviä 
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on hankala automatisoida. Nyrkkisääntönä prosessin sopivuudesta automaatioon voidaan pitää, 

jos prosessin kaikki toiminnot voidaan kirjoittaa ylös ottaen huomioon kaikki mahdolliset 

tulokset.  (Asatiani & Penttinen 2016, s.69-70) Ohjelmistorobotiikalle soveltuvia työtehtäviä 

on esimerkiksi tilausten syöttäminen sähköpostista toiminnanohjausjärjestelmään. 

Kognitiivista ajattelua ja projektimaista kaavaa noudattelevat uniikit prosessit eivät sovi 

automatisoitavaksi, kuten esimerkiksi tuotekehitysprosessi.   

 

Ohjelmistorobotiikan avulla voidaan automatisoida työtehtäviä, jotka ovat olleet IT-osaston 

työjonojen perällä tai niihin resurssien kohdistaminen ei ole ollut kannattavaa. Salasanan 

uusiminen tai järjestelmäpäivitykset ovat esimerkkejä tällaisista toiminnoista, mitkä 

ohjelmistorobotiikka voisi suorittaa ilman suuria panostuksia robotin kehittämiseen. 

Automatisoimalla prosessin yksinkertaisia toimintoja yritys tekee prosessistaan 

tehokkaamman. (Craig et al. 2015b, s. 7-9) Useilla yrityksillä on ollut aikaisemmin käytössä 

BPM-teknologioita, joiden avulla prosessien optimointia ja automaatiota on suoritettu. BPM- 

teknologia (business process management) pohjautuu koodaukseen ja ohjelmistorobotiikkaan 

verrattuna se on kallis vaihtoehto (Aalst et al. 2016, s. 1-3). BPM teknologian kalliin luonteen 

vuoksi pientä arvoa tuottavia prosesseja ei ole ollut kannattavaa automatisoida. 

Ohjelmistorobotiikan matalien kustannusten ansiosta, sillä voidaan automatisoida myös 

matalan arvon tuottavia prosesseja.  

 

Ohjelmistorobotiikkaa voidaan hyödyntää muuhunkin kuin olemassa olevien prosessien 

automaatioon. Ohjelmistorobotti voidaan laittaa tarkistamaan suuria määriä dataa ja 

ilmoittamaan mahdollisista virheistä. Nämä ovat perinteisesti olleet prosesseja, joihin ei ole 

ollut varaa laittaa resursseja tai ne ovat vieneet liian kauan aikaa manuaalisesti suoritettuna. 

(Lacity & Willcocks 2015d, s. 3-5) Ohjelmistorobotiikan sovelluskohteita löytyy laajasti 

tietotyöstä, jos prosesseista tai yksittäisistä toiminnoista pystytään tunnistamaan 

rutiininomaisia työtehtäviä. 

 

Ohjelmistorobotiikalla voidaan paikata järjestelmien välistä integraatiota. Ihminen on yleensä 

hoitanut näitä puutteita, koska järjestelmästä saatu hyöty oli huomattavasti luvattua heikompi. 

Ohjelmistorobotiikka tarjoaa halvemman ja kevyemmän vaihtoehdon järjestelmien 

tehokkuuden parantamiseksi. Sama ongelma pätee myös yrityksen ulkoistamiin toimintoihin, 
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koska niiden kustannussäästöt ovat usein luvattua pienemmät. Ulkoistuksessa voi myös tulla 

vastaan muita ongelmia kustannusten lisäksi kuten kommunikaatio- ja sopimusongelmat. 

Ohjelmistorobotiikasta saatava hyöty on tutkitusti tehokkaampaa kuin ulkoistus halvan palkan 

maihin (Deloitte 2015, s. 6).  Ohjelmistorobotiikan avulla yritys voi tuoda ulkoistamansa toimet 

takaisin yritykseen ja valvoa niiden kustannuksia paremmin. Ohjelmistorobotiikalla yritys 

selkeyttää prosessejaan ja tekee niistä luotettavammat. (Asatiani & Penttinen 2016, s. 68) 

Ulkoistuksien takaisin tuominen perustelee myös usein työpaikoilla esiintynyttä väitettä 

vastaan, missä ohjelmistorobotit vievät ihmisten työpaikat. Ulkoistuksien kotiutuessa 

yritykseen näiden prosessien ympärille tarvitaan työntekijöitä suorittamaan kognitiivista 

ajattelua vaativia työtehtäviä. 

 

Ohjelmistorobotiikan kustannukset perinteiseen automaatioon verrattuna huomattavasti 

edullisemmat. BPM-teknologialla luotu automaatio yhdelle prosessille voi maksaa jopa 20% 

yrityksien IT-budjetista. Ohjelmistorobotiikan kustannukset yhdelle robotille vaihtelevat 5-15 

tuhannen euron välillä. (Walker, 2016) Ohjelmistorobotiikan kustannukset eivät ole täysin 

olemattomia, jonka vuoksi optimaalisten prosessien löytäminen on kustannustehokkuuden 

saavuttamisen edellytys.  

 

Ohjelmistorobotiikan sovelluskohteita löytyy toimialoittain, mutta myös yrityksen sisältä 

voidaan tunnistaa paljon automaatiosta hyötyviä prosesseja. Tärkeintä on tunnistaa prosessien 

luonne, jotta automaatio saadaan toteutettua halutulla tavalla. Sovelluskohteiden suuresta 

määrästä johtuen on tärkeä tiedostaa mitkä prosessit olisivat kaikkein hyödyllisimpiä 

automatisoida ensiksi. Ensimmäisten automatisoitavien prosessien tulisi tehostaa prosessin 

kulkua huomattavasti, jotta se saisi uskottavuutta yrityksessä. Uskottavuuden myötä 

mahdolliset lisäinvestoinnit hankkeeseen ovat mahdollisia, jos ohjelmistorobotiikan hyödyt on 

todistettu tarpeeksi selkeästi.   

 

2.2 Ohjelmistorobotiikan hyödyt  

 

Nykyajan nopeatempoisessa liiketoimintaympäristössä yrityksiltä vaaditaan äärimmäistä 

tehokkuutta, jotta he voivat pysyä kilpailussa mukana. Tämän seurauksena yritykset etsivät 

jatkuvasti uusia tapoja optimoida prosessikulkua ja säästää kustannuksia. Ohjelmistorobotiikka 
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tarjoaa nopeampia käsittelyaikoja rutiininomaisissa työtehtävissä ja vähentää virheiden määrää 

prosesseissa. Ohjelmistorobotiikan yksi suurimmista eduista on sen käyttöönoton helppous, 

koodipohjaa ei tarvita jolloin muut prosessit säilyvät ennallaan. Ohjelmistorobotiikan 

sovellukset voidaankin toteuttaa ilman järjestelmien välistä integraatiota, joka mahdollistaa sen 

hyödyntämisen yhä useammassa prosessissa. (Halverson 2017)  

 

RPA soveltuu parhaiten toimintoihin, joita toistetaan paljon ja niihin liittyy tarkkaan määritellyt 

säännöt. Ohjelmisto on erittäin tehokas etenkin niissä toiminnoissa, joissa siirretään dataa 

manuaalisesti järjestelmien välillä. Luomalla ”virtuaalista” työvoimaa yritys tehostaa 

toimintaprosessejaan laadukkaimmiksi ja kustannustehokkaammiksi. (Jesuthasan et al. 2016)  

 

 

Kuva 3: RPA:n vaikutus yrityksen IT järjestelmiin (muokattu lähteestä Craig et al.  2015c, s. 8)  

 

Puhuttaessa ohjelmistorobotiikan vaikutuksesta yrityksen olemassa olevaan IT-

infrastruktuuriin useissa lähteissä on käytetty termiä kevyt IT-järjestelmä. Yllä olevan kuvan 3 

avulla ollaan pyritty havainnollistamaan termiä suhteessa perinteisiin automaatioihin eli 

raskaisiin IT-järjestelmiin. Ohjelmistorobotti ei koske yrityksen koodikerrokseen tai 

tietokantoihin, jolloin sen soveltaminen onnistuu melkein kaikkiin tietokoneella suoritettavaan 

rutiinityöhön. Kevyen IT-järjestelmän avulla yritys voi automatisoida useampia prosesseja 

investoimatta liikaa resursseja olemassa olevan järjestelmän päivitykseen. Ohjelmistorobotti ei 

tallenna tietoja muistiin, joka helpottaa järjestelmien validoimisen kanssa, sillä 

ohjelmistorobottia voidaan tulkita virtuaalisena työntekijänä. (Craig et al. 2015c, s 8-10)  
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Kannattavuuden näkökulmasta ohjelmistorobotiikka tuottaa yritykselle arvoa poistamalla 

työntekijöiltä aikaa vievää manuaalista työtä, jotta he voivat keskittyä paremmin 

ydinosaamiseensa. Tämä on mielekkäämpää myös työntekijöille ja se saattaa lisätä heidän 

työmotivaatiotaan. Ohjelmistorobotiikan avulla yritys voi luoda kilpailukykyä markkinoilla ja 

parantaa tehokkuuttaan, koska ohjelmistorobotille ei tarvitse maksaa palkkaa ja se työskentelee 

kellon ympäri. (Manninen 2016) Ohjelmistorobottien kannattavuus korostuu etenkin niissä 

tilanteissa, jossa manuaalisesti suoritettavien toimintojen tekeminen on syönyt työntekijöiden 

aikaa toteuttaa heidän päätehtäviään.   

 

Ohjelmistorobotiikan soveltaminen on saanut lisäarvoa nykyajan liiketoimintamallien myötä, 

jossa tiettyjä toimintoja on keskitetty yhden tiimin hoidettavaksi (esim. laskutustiimi). 

Keskittämisellä haetaan kustannussäästöjä, kun tietty tiimi käyttää kaikki resurssinsa yhden 

liiketoimintatavoitteen saavuttamiseksi. Tiimin sisällä samanlaisten toimintojen määrä kasvaa, 

mikä saattaa aiheuttaa pullonkauloja prosesseissa. Ohjelmistorobotiikan avulla voidaan 

helpottaa tiimien työmäärää vähentämällä manuaalisen työn määrää, jotta tiimi voi keskittyä 

paremmin asiantuntijuutta vaativiin tehtäviin. (Herbert & Dhayalan 2016, s. 22-24) 

Ohjelmistorobotteja voidaan myös hyödyntää tarpeen mukaan, jos esimerkiksi laskutuksessa 

on paljon käsiteltäviä laskuja kuun lopussa. Ohjelmistorobotteja voidaan ohjelmoida enemmän 

kyseiselle aikavälille helpottamaan työmäärää ja transaktiopiikin jälkeen voidaan palata 

normaali tilaan.  

 

Iso osa tietotyön työmäärästä aiheutuu yrityksen eri järjestelmien riittämättömästä 

integraatiosta. Perinteisesti näitä puutteita on korvattu erillisillä IT järjestelmillä, mutta ne ovat 

yleensä kalliita ja aikaa vieviä projekteja. Ohjelmistorobotiikka tarjoaa huomattavasti 

halvemman ja nopeamman vaihtoehdon integraatiolle. Keskimäärin robotti suoriutuu 1-2 

minuutissa tehtävästä, johon ihmisellä menisi 15-20 minuuttia aikaa. Ohjelmistorobotit 

vähentävät myös työntekijöiden tarvetta manuaalisen työn parissa, koska suurin osa aikaa 

vievistä työtehtävistä siirtyy robottien käsiteltäviksi. (Kolehmainen 2016)  

 

Arvion mukaan vain 5 prosenttia kaikista tietotyön prosesseista olisi tällä hetkellä mahdollista 

automatisoida kokonaan. Nykyajan teknologiolla olisi kuitenkin mahdollista automatisoida 
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kaikkien tietotyön prosessien osia, mikä vähentäisi jo merkittävästi työn kokonaiskustannuksia. 

Työkuvat tulevat kuitenkin muuttumaan ja työntekijöiden tulee olla valmiita adaptoitumaan 

muutoksiin. (Manyika James et al. 2017) Kokonaisuudessaan automatisoituja prosesseja ei 

voida vielä nykypäivän teknologioilla tuottaa, koska odottamattomien virhetilanteiden määrä 

kasvaa pitkissä prosesseissa ja ohjelmistorobotti ei osaa itsenäisesti niitä ratkaista. Ihmisen 

läsnäolo prosessissa mahdollistaa, että virheisiin voidaan puutua heti.  

 

Yksi ohjelmistorobotiikan suurimmista hyödyistä on sen nopea käyttöönotto ja alhaiset 

kustannukset. Nykyisten ohjelmistorobotiikan palveluntarjoajien alustat mahdollistavat 

robottien luomisen ilman aikaisempaa kokemusta. Tämän avulla yrityksen työntekijät voivat 

luoda ohjelmistorobotteja mallintamalla heidän omien työtehtävien toimintoja. (EY 2016) 

RPA:n palveluntarjoajien käyttöliittymät muistuttavat paljon Microsoftin visiota, jossa 

mallinnetaan prosessien toimintoja ja robotti matkii näitä mallinnettuna toimintoja (Craig et al. 

2015c, s. 4-6). 

 

Ohjelmistorobotiikan tehokkuuden ja matalien kustannusten myötä automaatiosta saatava 

oman pääoman tuotto (ROI-%) on merkittävä. Oman pääoman tuotolla mitataan kuinka paljon 

yritykseen sijoitettu raha tuottaa eli kuinka tehokas sijoitus on ollut. Professori Mary Lacity ja 

muut tutkivat vuonna 2015 Telefonica O2 yrityksen ohjelmistorobottien käyttöönottoa. Yritys 

otti liiketoimintaprosessien taustatöihin yhteensä 160 ohjelmistorobottia käyttöön 

käsittelemään 400 000- 500 000 transaktiota kuukaudessa. Silloin testien perusteella arvioitu 

ROI-% oli kolmen vuoden aikavälillä 500-600%. Ohjelmistorobotiikalla nopeutettiin 

transaktioiden käsittelyaikoja päivistä vain muutamiin minuutteihin. Työvoima kustannukset 

laskivat yrityksessä merkittävästi ja prosessista saatiin virheettömämpi. (Craig et al. 2015b, s. 

4) 
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Kuva 4: Ohjelmistorobotiikan hyötyjen koontitaulukko 

 

Yllä olevassa kuvassa 4 on koottu ohjelmistorobotiikasta saatavat hyödyt, jotka on mainittu 

useassa lähteessä ja ne ovat oleellisimmassa asemassa prosessitehokkuuden parantamisessa. 

Ohjelmistorobotiikan hyötyjen tunnistaminen on olennainen osa, jotta niiden soveltaminen 

liiketoimintaprosesseihin olisi selkeämpää. Kevyen IT-rakenteen ansiosta 

ohjelmistorobotiikkaa voidaan soveltaa melkein kaikkiin tietokoneella suoritettaviin 

rutiinitöihin. Ohjelmistorobotti suorittaa rutiinin omaisia töitä huomattavasti ihmistä 

nopeammin, joka vaikuttaa positiivisesti siitä saatavaan ROI-%:hin. Työvoiman tarve vähenee 

ja työntekijät voidaan ohjata enemmän arvoa tuottaviin tehtäviin. Prosessien inhimillisten 

virheiden määrä poistuu robotin hoitaessa manuaalisen työskentelyn ihmisen puolesta. 

Virheiden poistumisen myötä työn laatu paranee ja ohjelmistorobotin toimintoja voidaan 

seurata ihmistä tarkemmin.  
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3 ORGANISAATION LIIKETOIMINTAPROSESSIT 

 

Sanaa prosessi käytetään nykyisin monessa merkityksessä. Prosessi voidaan ymmärtää minä 

tahansa kehityksenä tai muutoksena, esimerkiksi kehitys-, ymmärtämis-, tai kasvuprosessina. 

Toisaalta myös toimintoja voidaan ajatella prosessina kuten lukemis-, neuvottelu-, tai 

heräämisprosessi. Yleinen määritelmä prosessille on kuitenkin joukko yhdessä toistuvia 

toimintoja tietyn tavoitteen saavuttamiseksi. (Laamanen 2001, s. 19) Liiketoimintaprosessi 

toisin kuin prosessi kuvaa organisaatiossa tapahtuvia toimintoja, jotka yhdessä toteuttavat 

yrityksen liiketoimintatavoitteita. Liiketoimintaprosessit toimivat eri organisaatiotasojen välillä 

ja niihin liittyy usein myös tietotekninen ympäristö. (Weske 2007, s.7) Kokonaisvaltaisemman 

kuvan saa, kun huomioi Laamasen (Laamanen 2001, s. 20-21) määritelmän 

liiketoimintaprosessista, joka sisältää toimintojen lisäksi myös yrityksen saamat resurssit. 

Toimintojen ja resurssien avulla yritys tuottaa palveluita ja tuotteita asiakkailleen.  

 

Prosesseja voidaan luokitella eri tavoilla. Ne voidaan luokitella niiden koon, kannattavuuden, 

toiminnan kohteen tai asiakkaiden perusteella esimerkiksi palvelu-, tuote- tai 

myyntiprosessiksi. Prosessit voidaan jakaa myös karkeasti ydin- ja tukiprosesseihin. 

Ydinprosessit ovat yrityksen avainprosesseja, jotka tuottavat suoraa hyötyä asiakkaille. 

Esimerkki yrityksen ydinprosessista voisi olla tuotekehitys. Yritys kehittää myytäviä 

tuotteitaan, joka parantaa asiakkaan hyötyä suoraan. Tukiprosessit ovat usein yrityksen sisäisiä 

prosesseja, jotka tukevat ydinprosessien tehokkuutta. Hallinnolliset tehtävät kuten tieto-, 

talous- ja henkilöstöhallinto ovat hyviä esimerkkejä yrityksen tukiprosesseista. (Laamanen 

2001, s.55-56)  

  

3.1 Kohdeyrityksen prosessikuvaus 

 

Yrityksen toimiston prosessit ovat vahvasti kytketty yrityksen ERP-järjestelmän ympärille. 

ERP on tietojärjestelmä, joka yhdistää yrityksen eri liiketoimintaprosessit ja ohjaa niitä yhdestä 

järjestelmästä. Jokaisen liiketoimintaprosessin erityispiirteet huomioidaan ERP järjestelmän 

käyttöönotossa ja niihin on mahdollista tehdä kustomoituja ominaisuuksia. ERP järjestelmällä 

pyritään selkeyttämään yrityksen liiketoimintaprosesseja ja niiden välisiä suhteita. (De Sousa 

2004, s.31) 
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Työn rajaus on asetettu yrityksen ERP-järjestelmän ECC toimintojen ympärille eli käytännössä 

toimiston tietotyöhön. Työssä pyritään myös keskittymään rajauksen sisällä toimintoihin, joihin 

liittyisi manuaalista tiedon siirtämistä järjestelmästä toiseen. Rajauksien jälkeen tukkukaupan 

tietotyön prosesseihin jää osto- ja myyntitilauksien käsittely, yritys- ja loppuasiakaslaskutus, 

varastointidatan kerääminen ja kokoaminen, tuotteiden erien vapautukset ja pidätykset ja 

tuotetietojen luonti ja hallinta. Mainitut prosessit sisältävät ydin- ja tukiprosesseja ja niihin on 

keskittynyt suurin osa tietotyön henkilökunnasta.  

 

Osto- ja myyntitilauksien käsittelyssä työntekijät saavat tilauksia sähköpostiin toimittajilta, 

jonka jälkeen he syöttävät jokaisen tilauksen tiedot manuaalisesti 

toiminnanohjausjärjestelmään. Laskutuksessa osa asiakkaiden laskuista lähtee automaattisesti, 

mutta iso osa niistä pitää vieläkin syöttää manuaalisesti toiminnanohjausjärjestelmään. 

Varastointidatan keräämisessä ja kokoamisessa yrityksen varastointiraportteja kootaan 

kuukausittain ja lähetetään asiakkaille. Tiedot ovat Excelissä, mutta ne vaativat paljon 

muokkausta ennen lähettämistä asiakkaille. 

 

Tuote-erien pidätyksessä olevat tuotteet vapautetaan toiminnanohjausjärjestelmässä ja 

pidätyksessä oleville tuotteille tehdään päinvastoin. Prosessiin liittyy paljon klikkauksia ja 

ikkunoiden vaihtoja toiminnanohjausjärjestelmän sisällä. Erän vapautukset koskevat tuotteita, 

jotka ovat viranomaisvalvonnan alla ja ne vaativat toimittajan sertifikaatin ennen markkinoille 

vapauttamista. Kohdeyrityksessä useat tuotteet saapuvat varastoon ennen toimittajan 

sertifikaattia, jolloin ne laitetaan pidätykseen. Tuotteet vapautetaan sertifikaattien toimituksen 

jälkeen, jota tarkasteltiin yllä. Tuotetietojen luonti ja hallinta kattaa uusien tuotetietojen 

syöttämisen eri järjestelmiin ja ylläpitämisen olemassa olevien tuotteiden tietoja. Prosessiin 

liittyy paljon manuaalista datan siirtämistä asiakkaiden tiedoista erilaisiin järjestelmiin.  

 

3.2 Liiketoimintaprosessien kehittäminen 

 

Liiketoimintaprosesseja voidaan kehittää kahdella eri menetelmällä, parantamalla tai 

uudistamalla. Prosessien parantamisen tehtävä on löytää kehityskohteita vanhoista prosesseista 

ja luoda niihin tehokkaampi ratkaisu. Projektille asetetaan selkeät tavoitteet ja tiimin kesken 

sovitaan jokaisella omat vastuualueet. Joskus prosessi saattaa olla siinä elinkaaren vaiheessa, 
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että sen menetelmät on hiottu tappiin asti ja henkilökunta osaa prosessin jokaisen toiminnon 

virheettömästi. Silloin kehitystä voidaan tarkastella uudistuksen näkökulmasta, minkä 

tarkoituksena on kehittää kokonaan uusi prosessi vanhan tilalle. Katsotaan, jos vanhat rakenteet 

voidaan unohtaa kokonaan ja keksiä sen tilalle uusi tehokkaampi ratkaisu. (Lecklin 2006, s. 

191-199) Kehitysprojektin alussa yrityksen tulee arvioida, onko kehitettävää prosessia järkevä 

parantaa vai uudistaa kokonaan. Päätökseen vaikuttavia tekijöitä ovat kehitysprojektin 

lähtötilanne, tavoitteet ja aikataulu.  

 

Yrityksen toiminnan kehittäminen alkaa määrittelemällä prosessit, jotka toteuttavat yrityksen 

suoritteet, tuotteet ja palvelut. Kolmivaiheisessa kehitysprosessissa määritellään yrityksen 

nykytila, analysoidaan prosessit ja parannetaan valittuja prosesseja. Kehitysprosessiin liittyy 

myös jatkuva kehittäminen, mikä arvioi ja mittaa prosessin toimivuutta. Mittareista saadun 

datan perusteella määritellään vaadittavat uudistustyöt, jotka toteutetaan säännöllisin väliajoin. 

Jatkuva kehittäminen kattaa prosessin toimivuuden arvioinnin lisäksi myös 

asiakastyytyväisyysselvitykset, jotka tukevat kokonaisvaltaisemmin prosessin todellista 

tehokkuutta.  (Lecklin 2006, s. 134-144)  

 

Prosessien määrittämisen minimitavoitteena on prosessien toimintojen ja tavoitteiden 

sisäistäminen. Kaavioiden piirtäminen helpottaa kokonaiskuvan hahmottamista, mutta 

pelkästään niihin nojautuminen ei ole realistista kehitysprojektissa. Kehitysprojektiin liittyy 

myös henkilökunnan osaamisen kartoitus ja sen perusteella oikeisiin työtehtäviin ohjaaminen. 

(Laamanen 2001) Kaavioiden avulla yritys pystyy paremmin kommunikoimaan 

kehitysprojektin tavoitteita sekä tiimin sisällä, että myös koko organisaatiossa. Henkilökunnan 

tiedostaessa projektin tavoitteet, heidän on helpompi muovata omaa toimintaansa uuden 

prosessin mukaiseksi. Yleensä prosessijohtajat ovat vastuussa kehitysprojektien 

kommunikaatiosta tiimille. Se on tärkeä tehtävä, koska uusien toimintamallien käyttöönotossa 

pitää pystyä kommunikoimaan työntekijöille, miksi prosessia muutetaan ja mitä sillä koitetaan 

saavuttaa.  

 

Nykyisin puhutaan myös prosessi- tai toiminnankehitys filosofioista, joista yksi suosituin on 

ollut Lean-ajattelu. Lean-ajattelu johtaa juurensa Toyotan tehtaiden toimintatapaan, jossa 

toiminnan perustana oli asiakkaille tuotettu arvo. Lean-ajattelun mukaisesti yrityksen tulisi 
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keskittyä kokonaisuuksien hallintaan, optimoida prosessejaan siten, että ne tuottavat 

maksimaalisen hyödyn asiakkaalle ja karsia prosesseja joista ei ole hyötyä asiakkaille. Lean-

ajattelu pätee myös työntekijöihin, jolloin yrityksen eri tiimien tulee tunnistaa omat 

työtehtävänsä ja pysyä niiden rajoissa. Varsinkin uusien toimintamallien tai käyttöjärjestelmien 

käyttöönotossa esille nousee läpinäkyvä kommunikaatio esimiesten ja tiimien välillä. Lean-

malli kehottaa tiimejä kartoittamaan jokaisen työtehtävät tarkasti ennen kuin muutos astuu 

voimaan, näin pyritään välttämään turhaa työtä. (Torkkola 2015, s. 35) Lean-ajattelun avulla 

yritys pystyy tunnistamaan prosesseja, jotka tuottavat heidän asiakkailleen eniten arvoa. Näiden 

prosessien tehokkuuden kehittäminen on tärkeää, jos haluaa pysyä asiakkaiden suosiossa 

markkinoilla.  

 

Kuvassa 5 on esitetty liiketoimintaprosessien elinkaari sen eri toimintojen ja niiden välisten 

suhteiden avulla. Kuvan keskellä on prosessien hallinnoijat ja sidosryhmät, jotka ylläpitävät ja 

kehittävät liiketoimintaprosesseja. Toiminnot on laitettu sykliseen järjestykseen 

havainnollistamaan niiden loogista järjestystä lähtien liikkeelle suunnittelusta ja analyysistä. 

Elinkaaren ensimmäisessä vaiheessa tutkitaan tietyn liiketoimintaprosessin toimintoja, 

sidosryhmiä ja teknistä ympäristöä. Tutkimuksien perusteella luodaan kaaviot ja analyysit 

prosessista, jotta sen kehittämisestä voidaan kommunikoida helposti koko organisaatiossa. 

Elinkaaren toisessa vaiheessa, muotoilussa ja kokoonpanossa, implementoidaan suunniteltu 

kehitys prosessiin. Jos kehitykseen liittyy uusi tietojärjestelmä, tulee tässä vaiheessa määritellä, 

millä alustalla järjestelmän käyttöönotto suoritetaan. Kolmannessa vaiheessa tehdään 

tarvittavia säädöksiä prosessiin ja asennetaan mittareita mittaamaan prosessin tehokkuutta, jotta 

prosessia voidaan jatkossakin kehittää. Viimeisessä vaiheessa arvioidaan edellisessä vaiheessa 

kerättyä dataa ja hyödynnetään sitä prosessin kehittämisessä. Datan avulla voidaan esimerkiksi 

huomata, että prosessin tietty toiminto vie liian kauan aikaa ja siihen pitäisi kohdentaa enemmän 

resursseja. (Weske 2007, s. 11-12) 
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Kuva 5: Liiketoimintaprosessin elinkaari (muokattu lähteestä Weske 2007, s.12)  

 

Liiketoimintaprosessien kehittäminen alkaa tunnistamalla oikeat prosessit kehitettäviksi. 

Määrittelyn jälkeen prosessin rajat tulee määritellä, jotta kehitysprojekti pysyisi halutuissa 

rajoissa. Prosessien rajaaminen voidaan toteuttaa kysymällä prosessijohtajilta prosessin 

ominaisuuksista.  

 

1. Mistä prosessi alkaa ja mihin se päättyy? 

2. Milloin ja missä kohdissa asiakas on mukana prosessissa? 

3. Milloin sivuprosessien toiminnot alkavat ja loppuvat? 

4. Onko prosessi täysin yhdistynyt toisen prosessin kanssa? (Davenport 1993, s. 30-31) 

 

Näiden kysymyksien avulla voidaan rajata prosessien ominaisuuksia, mikä helpottaa 

tunnistamaan oleellisimmat toiminnot prosessissa. Rajauksien avulla voidaan selkeämmin 

hahmottaa prosessin toimintaympäristö, missä kohtaa asiakas sijaitsee tai milloin sivuprosessit 

alkavat. Toimintaympäristön avulla nähdään esimerkiksi prosessin kehityksen vaikutuksia 

muihin sidosryhmiin ja voidaan arvioida ovatko ne haluttuja muutoksia.  

 

Kehitysprojektin alussa tulisi määrittää selkeät tavoitteet projektille, jotta kaikki toimenpiteet 

saadaan kohdistettua oikeisiin paikkoihin. Tavoitteen määrittämistä voi helpottaa katsomalla 

projektia tietystä näkökulmasta. Näkökulman määrittäminen auttaa varsinkin tilanteissa, jossa 

liiketoimintaprosessi toimii vahvasti monimutkaisen tietojärjestelmän ympärillä. 
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Kehitysprojekti voi näkökulman ansioista keskittyä tarkastelemaan vain yhtä ominaisuutta 

prosessissa, jolloin projektin tavoite pysyy samana loppuun asti. (Weske 2007, s. 17-18)  

 

Liiketoimintaprosesseja voidaan lähteä tarkastelemaan monesta näkökulmasta. Niitä voidaan 

kehittää, uudistaa, ylläpitää tai maksimoida hyötyä asiakkaan näkökulmasta. 

Prosessikehityksessä erilaisten kehitysmenetelmien ymmärtäminen auttaa tiedostamaan, mitä 

edellytyksiä prosessikehityksessä on yleisesti. Jokainen prosessikehitys on omalla tavallaan 

uniikki riippuen prosessien elinkaaren vaiheesta, koosta, rajauksesta ja toiminnoista.  

 

3.3 Ohjelmistorobotiikan vaikutukset prosessikehitykseen 

 

Prosessien automatisointi lähtee liikkeelle yksinkertaisten toimintojen tunnistamisesta, mitä 

toistetaan useaan kertaan. Toimintojen tulee olla tarkkaan määriteltyjä, koska robotti tekee 

toimintonsa perustuen näiden toimintojen informaatioon. Prosessin toimintojen tulisi olla 

vakiintuneita, sillä muutokset niissä vaikuttavat robotin arkkitehtuuriin. Alla olevassa kuvassa 

6 havainnollistetaan automatisoinnin prosessia. (US 9555544 B2, 2017)  

 

 

Kuva 6. Vuokaavio prosessin automatisoinnista (US 9555544 B2, 2017)   
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Kaaviossa pyritään tunnistamaan olemassa olevista prosesseista sopivia ohjelmistorobotiikalle. 

Valintakriteereitä ovat ohjelmistorobotiikan asettamat rajoitteet, jossa prosessien tulee olla 

yhtenäisiä, rutiininomaisia ja tietokoneella suoritettavia. Kun potentiaaliset prosessit on 

tunnistettu ne tulisi mallintaa tarkasti prosessikaaviolla. Kaavion avulla prosessista voidaan 

tunnistaa toimintoja, jotka sopisivat automaatiolle. Valitut toiminnot kirjoitetaan auki jokaista 

yksityiskohtaa myöten, jotta robotille voidaan näyttää kaikki mahdolliset tulokset toiminnosta. 

Viimeisessä vaiheessa robottia lähdetään toteuttamaan halutulla järjestelmällä.  

 

Ohjelmistorobotteja toteutetaan työpöytä sovelluksilla, jotka vaihtelevat riippuen 

palveluntarjoajasta. Alla olevassa kuvassa 7 on esitetty UiPath:in käyttöliittymää 

ohjelmistorobottien luomiselle. Käyttöliittymässä mallinnetaan prosesseja nauhoittamalla 

toimintoja kuten klikkauksia, tiedon siirtoa ja tiedon tallentamista. Esitetyt toiminnot voidaan 

linkittää keskenään ja ne toimivat ohjelmistorobotin toimintamallina. Alusta muodostaa 

toimintojen ketjuista visuaalisen kaavion, joka on esillä alla olevan kuvan keskellä. Kaavioista 

nähdään kaikki robotin toiminnot ja niitä voidaan vielä manuaalisesti muokata.  

 

 

Kuva 7. UiPath käyttöliittymä ohjelmistorobotiikalle (Uipath, N.d) 
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Prosessikehityksen näkökulmasta käyttöliittymissä ei ole merkittäviä eroja. Yrityksien tulee 

katsoa prosessejaan ja valita niiden perusteella sopivin alusta. Kohdeyrityksellä on esimerkiksi 

käytössä alusta, joka on SAP:in lisäosa. Kohdeyritys on valinnut kyseisen alustan, koska heidän 

toimintonsa ovat laajalti SAP:ssa. Lisäosa tunnistaa SAP:n toimintamallin ja sille ei tarvitse 

erikseen opettaa SAP:n erityispiirteitä.  

 

Ohjelmistorobotiikan vaatimuksien lisäksi se rajoittaa perinteisten prosessikehitys filosofioiden 

hyödyntämistä. Lean-ajattelu esimerkiksi pyrkii tuottamaan asiakkaalle maksimaalisen arvon, 

mutta ohjelmistorobotiikan hyödyntäminen maksimaalista arvoa tuottavissa prosesseissa kuten 

tuotekehityksessä on nykyteknologialla mahdotonta toteuttaa. Ohjelmistorobotiikan avulla 

voidaan suorittaa tuotekehityksessä esimerkiksi asiakasdatan keräämistä, mutta robotti ei 

itsessään pysty parantamaan tuotetta.  

 

Saadakseen parhaan hyödyn ohjelmistorobotiikasta Thomas Torlone ja muut kehottavat 

käyttämään POC:ta eli proof of conseptia. POC on käytännössä pilotointi prosessi, jolla voidaan 

testata ohjelmiston käytettävyyttä ja toimivuutta. Saatujen tuloksien perusteella yritys voi 

arvioida kannattaako projektia lähteä toteuttamaan isommalla skaalalla. Alla olevassa 

taulukossa on käytetty POC:ta RPA kehitysprosessin näkökulmasta. (Torlone Thomas et al. 

2016, s. 3-6)  

 

Taulukko 1: POC RPA prosessin arviointiin (Torlone Thomas et al. 2016, s. 3-6)  
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POC:n toimintaperiaate on pitää tarkkaa kirjaa kaikista prosessien aikana tapahtuneista 

toimenpiteistä, jotta kehitettävästä prosessista voidaan saada mahdollisimman realistinen kuva. 

Yllä olevassa taulukossa on aikataulutettu ohjelmistorobotiikan kehitysprojekti, jossa on myös 

nähtävillä jokaisessa vaiheessa tarvittavat toimenpiteet ja sidosryhmät. Aikataulutus selkeyttää 

prosessia ja auttaa kaikkia pysymään kehitysprojektissa mukana.  

 

Ohjelmistorobottien hyödyntämiseen liittyy rajoituksia prosessikehityksessä. Oikeiden 

prosessien löytäminen vaatii tarkkaa prosessituntemusta ja ohjelmistorobotiikan rajoitteiden 

ymmärtämistä. Staria Academy (Staria Academy N.d) on kehittänyt viisi ratkaisevaa tapaa 

tunnistaa prosesseja RPA:lle. 

 

1. Sääntöihin perustuvat prosessit 

2. Toistuvia toimintoja sisältävät prosessit 

3. Rakenteellista tietoa omaavat prosessit 

4. Inhimillisiin virheisiin alttiit prosessit 

5. Vakiintuneet prosessit  

 

Sääntöihin perustuva prosessi voisi olla esimerkiksi laskun lähettäminen asiakkaalle. 

Ohjelmistorobotille voidaan opettaa laskun tietojen kirjaaminen ja lähettäminen asiakkaalle. 

Prosessissa tulee ottaa huomioon kaikki mahdolliset tulokset. Tarkoittaen esimerkiksi, jos 

tietyillä asiakkailla on erikseen sovittu alennusprosentti. Se pitää pystyä näyttämään robotille 

esimerkiksi erillisellä excel tiedostolla, jossa on asiakkaiden alennusprosentit esitettynä.  

 

Ohjelmistorobotiikan hyödyntäminen matalan toiston prosesseihin ei ole välttämättä 

kannattavaa, koska prosessin suorittamiseen manuaalisesti kuluu todennäköisesti vähemmän 

aikaa, kun sen luomiseen ja ylläpitämiseen. Selkeää sääntöä ei ole määrittämään suuren toiston 

prosesseja, mutta yksi tapa on hyödyntämällä FTE (full time equivalent) laskukaavaa, kuten 

alla on esitetty.   

 

𝐹𝑇𝐸 =
(𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑡𝑖𝑜𝑜𝑛 𝑘𝑢𝑙𝑢𝑣𝑎 𝑎𝑖𝑘𝑎(min) ∗ 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑡𝑖𝑜𝑡 𝑣𝑢𝑜𝑑𝑒𝑠𝑠𝑎)/60𝑚𝑖𝑛

𝑇𝑦ö𝑛𝑡𝑒𝑘𝑖𝑗ä𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖𝑚ää𝑟ä𝑖𝑠𝑒𝑡 𝑡𝑢𝑛𝑛𝑖𝑡 𝑣𝑢𝑜𝑑𝑒𝑠𝑠𝑎 (ℎ)
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FTE kertoo yhden toiminnon suhteesta yhden työntekijän vuosittaiseen työpanokseen, eli 

kuinka paljon FTE säästöt olisivat tietyllä prosessilla. Jos esimerkiksi tilauksen syöttämiseen 

kuluisi 10min ja tilauksia tulisi vuoden aikana 12000. Silloin (10min x 12 000) /60min = 

2000h/a ja jos työntekijän keskimääräiset tunnit vuoden aikana oletetaan olevan 1608 (8h x 

5pvä x 12kk – lomat) silloin FTE säästöt olisivat 2000h / 1608h = 1.24 FTE. Staria academyn 

määritelmän mukaan, jos prosessien FTE on alle 0,5 sitä ei kannata lähteä automatisoimaan. 

(Staria Academy N.d) 

 

Ohjelmistorobotti pystyy lukemaan sadan prosentin tarkkuudella rakenteellista dataa. 

Esimerkkejä rakenteellisesta datasta ovat Excel, Xml, Word tai PDF muodossa olevat datat. Jos 

prosessi sisältää kokonaisuudessaan vain rakenteellista dataa, voidaan ohjelmistorobotti 

ohjelmoida suorittamaan prosessi kokonaisuudessaan. Jos prosessi sisältää ei rakenteellista 

dataa, esimerkiksi käsin kirjoitettu tilaus, prosessissa tulee olla ihminen osallisena.  

 

Manuaalisesti suoritettavat toiminnot ovat yleensä aikaa vieviä ja niissä vaaditaan työntekijöiltä 

keskittymistä ja eksaktia tarkkuutta. Inhimillisten virheiden määrä kasvaa näissä toiminnoissa. 

Ohjelmistorobotit ovat ideaaleja prosesseihin joihin liittyy manuaalisesti tiedon keruuta, 

lajittelua tai päivittämistä.  

 

Vakiintuneilla prosesseilla varmistetaan luodun ohjelmistorobotin oikeellinen toiminta. 

Muutokset prosessissa vaikuttavat robotin arkkitehtuuriin. Jos prosessin toiminnot muuttuvat 

jatkuvasti robotin ohjelmointia tulee päivittää samassa tahdissa. Jos esimerkiksi tuotteiden 

veroprosentti on tallennettu excel tiedostoon robotin luettavaksi, mutta valtio muuttaa kyseisen 

tuotteen veroprosenttia, tulee robotin parametreja muuttaa samalla tavalla. 
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4 OHJELMISTOROBOTIT OSANA PROSESSEJA 

 

Liiketoimintaprosessien automatisoinnin arvioinnissa ollaan hyödynnetty työssä esillä olevaa 

teoriaa ohjelmistorobotiikkaan ja prosessikehitykseen liittyen. Teorian avulla pyritään 

perustelemaan ohjelmistorobotiikan sovelluskohteita kohdeyrityksen prosesseissa. 

Automatisoituvaksi ehdotettavien prosessien perusteluiden tueksi työssä hyödynnetään 

kohdeyrityksen toimihenkilöiden haastatteluita, haastattelukysymykset on esitetty liitteessä 4. 

Haastattelut tukevat automatisoitavien prosessien valintaa antamalla työntekijöiden 

näkökulman kehittävistä prosesseista.  

 

4.1 Valitut prosessit ja ohjelmistot 

 

Kohdeyrityksen prosesseista valikoitui yrityslaskutus, erävapautukset ja tuotetietojen luonti 

automatisoitaviksi prosesseiksi. Prosesseista yrityslaskutusta ja eränvapautuksia ehdotetaan 

automatisoitavaksi heti ja tuotetietojen luontia vasta kahden ensimmäisen prosessin onnistuttua. 

Prosessit valittiin, koska ne ovat tarkkaan säädeltyjä, niitä toistetaan yrityksessä paljon ja niihin 

on keskittynyt paljon työntekijöitä. Valittujen prosessien kaaviot on esitetty liitteissä 1, 2 ja 3. 

Liitteistä nähdään prosessien olevan monimutkaisia ja jokainen sisältää useita henkilöitä ja 

toimintoja. Ohjelmistorobotiikalla pyritäänkin useissa tilanteissa automatisoimaan vain osa 

prosessista, jolloin se toimii yhteistyössä työntekijän kanssa. Kohdeyrityksen prosesseista 

kaikkia kehitettäviä prosesseja ehdotetaan automatisoimaan vain osittain. Tällöin manuaalisen 

työn tarve jokaisessa prosessissa laskee ja prosessien käsittelyaikojen pitäisi nopeutua 

huomattavasti.   

 

Kohdeyritys on vasta aloittamassa ohjelmistorobotiikan hyödyntämisen prosesseissaan. Sen 

vuoksi automatisoimalla vain osan prosessista he voivat testata, kuinka hyödyllinen 

ohjelmistorobotiikka todellisuudessa on. Jos yritys toteaa ohjelmistorobotiikan olevan 

hyödyllinen, he voivat lähteä kartoittamaan mahdollisuuksia automatisoida uusia prosesseja. 

Valitut prosessit edustavat varmoja valintoja automaatiolle, koska niiden prosessirakenne 

täyttää ohjelmistorobotiikan vaatimukset rutiini pohjaisista toistettavista toiminnoista.  
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Tarkasteltavista tietotyön prosesseista kaikki olivat potentiaalisia prosesseja 

ohjelmistorobotiikalle, mutta yllä olevat kolme prosessit valittiin niiden soveltuvuuden ja 

toiminnan tehostamisen potentiaalin vuoksi. Muissa tarkasteltavissa prosesseissa kuten 

varastointidatan keräämisessä ja kokoamisessa oli rakenteellisia ongelmia ja prosessissa oli 

vaihteleva määrä toistoja. Osto- ja myyntitilauksien prosessi oli kokonaisuudessaan liian suuri 

prosessi automatisoitavaksi heti ensimmäisenä. Yrityksen kasvattaessa tietämystä 

ohjelmistorobotiikasta molemmat yllä mainitut prosessit on mahdollista automatisoida.  

 

Liitteissä 1, 2 ja 3 esitellään kehitettävien prosessien prosessikaaviot niiden isossa 

mittakaavassa sisältäen kaikki prosessiin liittyvät toiminnot, toimintojen väliset suhteet ja 

sidosryhmät. Työn hyödyntäessä ohjelmistorobotiikka vain prosessin tietyissä toiminnossa 

kaavioita ollaan muokattu yksinkertaisempaan malliin selkeyttämään lukijalle, mitä prosessin 

osaa ollaan automatisoimassa. Kaavioiden toimintoja on muokattu myös loogisempaan 

muotoon vastaamalla näin yhteen ohjelmistorobotiikan vaatimukseen eli tarkkaan 

prosessimäärittelyyn.  

 

4.1.1 Yrityslaskutus 

 

Yrityslaskutus valikoitui automatisoitavaksi prosessiksi, koska manuaalisesti suoritettavia 

toimintoja on suuri määrä ja suoritteiden datan laatu on pysynyt vakiintuneena pidemmän aikaa. 

Ehdotuksessa koko prosessia ei tulisi automatisoida vaan ainoastaan osa, jossa työntekijä siirtää 

syötteitä manuaalisesti järjestelmästä toiseen. Toimintoa jota ehdotetaan automatisoitavaksi, on 

havainnollistettu alla olevassa kuvassa 8. Kuvassa katkoviivalla korostettu palikka on työn 

ehdotus automatisoitavalle toiminnolle.  
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Kuva 8: Yrityslaskutuksen muokattu prosessikaavio 

 

Yrityslaskutuksessa katkoviivalla korostettu palikka kuvastaa toimintoa, jossa työntekijällä on 

laskuja, jota on kerätty standardimuodossa Exceliin. Työntekijä siirtää manuaalisesti Excelistä 

laskun tiedot SAP:iin, johon kuuluu loppusumma, kustannuspaikka, asiakasnumero ja 

veroprosentti. Kaikki tiedot tulee syöttää SAP:ssa tiettyihin kenttiin eri välilehdillä. 

Toimihenkilöiden haastattelujen perusteella laskutustiimillä menee laskutus tietojen 

siirtämisessä noin 90 työtuntia kuukausitasolla (tiimi koostuu kuudesta täyspäiväisestä 

työntekijästä). Tiimin kokemusten perusteella työ on puuduttavaa ja energiaa vievää. Useiden 

syötteiden siirtäminen manuaalisesti altistaa työntekijät virheille, joiden korjaamiseen menee 

vielä enemmän aikaa. (Laskutustiimi 2018)  

 

Yrityslaskutus on volyymimäärältään yksi suurimmista yksittäisistä toiminnoista firman sisällä 

ja sen automatisointi vapauttaisi paljon työvoimaa. Työntekijät voisivat keskittyä 

ohjelmistorobotin avulla enemmän arvoa tuottaviin tehtäviin yrityksessä, kuten 

asiakaskannattavuuksien laskentaan. Virheiden määrä vähenisi ohjelmistorobottien myötä, joka 

parantaisi asiakaskokemusta. Prosessissa säilyisi ihmisen kognitiivinen ajattelu, sillä robotti 

hoitaisi vain manuaalisen siirron prosessissa, jonka jälkeen ihminen jatkaisi prosessin loppuun.  

 

4.1.2 Eränvapautukset 

 

Eränvapautukset valittiin automatisoitavaksi prosessiksi, koska sen suorittamiseen liittyy 

paljon toistoa ja työntekijöiden pitää käyttää useaa eri ikkunaa SAP:ssa toiminnon 

suorittamiseksi, joka tekee toiminnosta piinallisen hitaan suorittaa. Toistojen myötä myös 

virhealttius kasvaa, joka saattaa pahimmassa tapauksessa johtaa pidätyksessä olevan tuotteen 

pääsyn markkinoille. Eränvapautuksien prosessi on pysynyt vakiintuneena ja sen 

suorittamiseen ei vaadita kognitiivista ajattelua, joten se sopii automatisoivaksi prosessiksi. 

Alla olevassa kuvassa 9 on havainnollistettu automatisoitavaksi ehdotettua toimintoa, jota on 

kuvassa korostettu katkoviivoilla. 
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Kuva 9: Eränvapautuksien muokattu prosessikaavio 

 

Eränvapautukset ovat osana tilaustenkäsittelyn prosessia, jonka kaavio on esitetty liitteessä 1. 

Eränvapautuksessa työntekijän tulee vapauttaa pidätyksessä olevat tuotteet. Haastattelujen 

perusteella toimintoon kuluu paljon aikaa, koska työntekijöiden tulee vapauttaa jokainen tuote 

erikseen ja vapautettavia tuotteita on paljon kerrallaan. Toiminnollisesti työntekijän tulee 

katsoa vapautettavien tuotteiden tilausnumero, muistaa se ja etsiä numeron avulla tilaukseen 

liittyvä erä, joka tulisi vapauttaa. Toiminnot ovat yksinkertaisia, mutta inhimillisten virheiden 

määrä on suuri. Ohjelmistorobotiikan avulla eränvapautukset voitaisiin automatisoida, mikä 

pienentäisi niiden käsittelyaikoja huomattavasti. Inhimilliset virheet saadaan poistettua 

ohjelmistorobotiikalla, jolloin kohdeyritys välttää tilanteet, jossa pidätyksessä ollut tuote pääsee 

markkinoille.  

 

Eränvapautus on vain yksi osa tilaustenkäsittelyn prosessia ja sen automaatio vapauttaisi 

työvoimaa prosessin muihin toimintoihin. Haastatteluiden perusteella eränvapautukset ovat 

vieneet resursseja tilauksenkäsittelystä, mikä on johtanut myöhästyneisiin lähetyksiin. 

Ohjelmistorobotiikan avulla prosessia pystyttäisiin sujuvoittamaan ja purkamaan 

tilaustenkäsittelyn pullonkaulaa.  

 

4.1.3 Tuotetietojen luonti 

 

Tuotetietojen luonti valittiin automatisoitavaksi prosessiksi, koska prosessiin liittyy paljon 

toistoa ja tuotteiden luonti lomakkeessa on monta arvoa, jotka tällä hetkellä syötetään 

manuaalisesti asiakkaan antamien tietojen mukaan. Ohjelmistorobotti voisi suorittaa 
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manuaalisesti suoritettavat tuotetietojen syötöt. Alla olevassa kuvassa 10 ollaan 

havainnollistettu automatisoitavaa toimintoa katkoviivoilla.  

 

 

 

Kuva 10: Tuotetietojen luomisen muokattu prosessikaavio 

 

Työssä kehotettiin kohdeyritystä automatisoimaan tuotetietojen luonti vasta kahden 

ensimmäisen prosessin onnistuneen automatisoinnin jälkeen. Tuotetietojen luonti ei ole vielä 

täysin vakiintunut prosessi, jonka vuoksi sitä ei tulisi automatisoida heti. Tuotteiden tietoja 

viedään useaan eri järjestelmään kuten liitteestä 3 voidaan nähdä. Yrityksen tulisi vakiinnuttaa 

tietojen vienti eri järjestelmiin ennen kuin ohjelmistorobotiikka aletaan soveltaa. Kun prosessi 

on saatu vakiinnutettua ja ensimmäiset kaksi prosessia on automatisoitu onnistuneesti, 

yrityksen tulisi tarkastella mahdollisuutta automatisoida tuotetietojen luontiprosessi. Työssä 

haluttiin esitellä automatisoitavaksi ehdotettava toiminto, joka ei ollut kaikista soveltuvin 

automaatioon korostamaan, kuinka tärkeässä asemassa prosessien määrittely on 

ohjelmistorobottien luomisessa.  

 

Toimihenkilöiden haastattelujen perusteella toiminnan tehostamisen potentiaali on suuri, koska 

uusia tuotenimikkeitä tulee tukkukauppaan jatkuvasti ja olemassa oleviin tuotteisiin tulee useita 

päivityksiä. Poistamalla manuaalisen toistuvan työn työntekijöiltä yritys parantaisi 

toimintaansa asiakkaiden näkökulmasta nopeammilla käsittelyajoilla. Ohjelmistorobotiikan 

avulla tuotetietojen vakioarvot voitaisiin syöttää automaattisesti jokaiselle lomakkeelle, mikä 

nopeuttaisi prosessia huomattavasti.  
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4.2 Ohjelmistorobottien käyttöönoton haasteet 

 

Ohjelmistorobotiikan automaatiokohteiden valitsemisen jälkeen automaation onnistumisen 

kannalta toteutuksessa ollaan vasta puolessa välissä. Jos yritys päättää hyödyntää 

ohjelmistorobotiikkaa prosesseissaan on hyvä tiedostaa käyttöönottoon liittyviä havaintoja ja 

mahdollisia virheitä, jota tulisi välttää. Ohjelmistorobotiikkaa myyvät yritykset esimerkiksi 

mainostavat prosessien automaation olevan niin yksinkertainen prosessi, että kokemattomat 

työntekijät voivat luoda ohjelmistorobotteja vain muutaman viikon koulutuksella. Tähän tulee 

kuitenkin suhtautua kriittisesti, koska ohjelmistorobotiikka vaikuttaa koko organisaation 

toimintaan ja siihen tulisi sisällyttää heti alusta lähtien kaikki oleelliset sidosryhmät kuten IT-

osasto, prosessin työntekijät ja prosessijohtajat.  

 

Koulutuksen koetaan olevan kriittisessä asemassa uusien teknologisten järjestelmien 

käyttöönotossa. Henkilökunnan kouluttaminen antaa positiivisen vaikutuksen koko 

organisaatioon ja tekee vaihdosta samalla sujuvamman. Jos yritys ei onnistu käyttämään 

koulutuksesta saatua potentiaalia, ohjelmiston käyttöönotosta voi tulla huomattavasti 

hankalampaa. (Ford 2014) Ohjelmistorobotiikan ollessa uusi termi monelle siitä tiedottaminen 

yrityksen sisällä tulisi aloittaa hyvissä ajoin ennen käyttöönottoa. Varsinkin kun puhutaan 

roboteista työpaikoilla, jotka voidaan nähdä ihmisten korvaajina tietyissä työtehtävissä. 

Työntekijöille tulisi kommunikoida selkeästi, että ohjelmistorobotit vievät vain manuaalisen, 

usein puuduttavan, työn pois ihmisiltä.  

 

Muutoksenjohtaminen tulee olemaan vaikeata robottien yleistyessä työpaikoilla. Yleinen ajatus 

siitä, että robotit vievät kaikkien työpaikat ei pidä paikkaansa, vaan ne uudelleen ohjaavat 

työntekijöitä arvoa tuottaviin työtehtäviin. Asiantuntijatyössä ja ongelmanratkaisussa ihminen 

on silti ylivertainen, johon robottien myötä työntekijät tulevat keskittymään. 

Ohjelmistorobotiikan hyödyistä tulee puhua työntekijöille jo hyvissä ajoin, jotta mahdollinen 

käyttöönotto olisi sujuvampi. (Aaltonen 2017)  

 

Ohjelmistorobottien ohjelmointi saattaa kuulostaa yksinkertaiselta, mutta onnistuneen 

ohjelmistorobotin luominen vaatii tarkkaa ymmärrystä prosessista. Toisin kuin ihminen 

ohjelmistorobotti on erittäin herkkä pienillekin muutoksille prosessissa. Yrityksen muuttaessa 
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prosessiaan, sen tulee ottaa huomioon ohjelmistorobotiikan vaatimukset ja muuttaa robotin 

toimintoja prosessin mukaisiksi. Ohjelmistorobotteja tulisi ottaa käyttöön yksi prosessi 

kerrallaan. Tällöin voidaan varmistaa niiden toimivuus ennen seuraavan prosessin 

automaatiota. Robottien luomisessa tulee muistaa, että kaikki prosessit ovat uniikkeja ja 

samoilla ohjelmistoroboteilla ei voida suorittaa kaikkia toimintoja. Ohjelmistorobottien 

yleistyessä, ne voidaan nähdä ratkaisuina kaikkiin ongelmiin.  (Debrusrk 2017, s. 2-3) Debrusk 

varoittaakin vasara ja naula analogialla, että uuden vasaran myötä kaikki ongelmat alkavat 

näyttämään nauloilta. Ohjelmistorobottien kanssa on tarkasteltava jokaista automaatiota 

erikseen ja luoda kattavan suunnitelman perusteella pohja automaatiolle.  

 

Jos yritys on vasta aloittamassa ohjelmistorobottien käyttöönottoa, sen tulisi vakiinnuttaa 

prosessi, jolla ohjelmistorobotteja luodaan. Näin saadaan kaikille kehittäjille yhtenäiset 

pelisäännöt ja mahdolliset muutokset voidaan toteuttaa helpommin. Lainsäädännöllisesti 

kehittämisprosessin vakiinnuttaminen auttaa perustelemaan mahdollisille auditoijille, että 

robottien luomisessa kaikki kehittäjät ovat noudattaneet firman standardien mukaisia ohjeita. 

(Debrusk 2017, s.1) 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tämä kandidaatin työ tutki, miten ohjelmistorobotiikalla voidaan parantaa kohdeyrityksen 

prosessitehokkuutta. Ongelmaa lähestyttiin kehitysprojektin näkökulmasta, jossa 

ohjelmistorobotteja hyödynnettäisiin osana kohdeyrityksen prosesseja. Työn tavoitteena oli 

luoda kohdeyritykselle ehdotus ohjelmistoroboteille sopivista prosesseista.  

 

Ohjelmistorobotiikka tarjoaa ratkaisun yrityksille, jotka kamppailevat suurta työvoimaa 

vaativien prosessien kehityksessä. Ohjelmistorobotiikan avulla yritys voi automatisoida 

rutiinitöitään, jotka ovat säädeltyjä, toistettavia ja niiden rakenne on vakiintunut. Tyypillisimpiä 

prosesseja, joissa hyödynnetään ohjelmistorobotiikka sisältävät paljon manuaalista tiedon 

siirtoa järjestelmästä toiseen, kuten tilauksen syöttäminen toiminnanohjausjärjestelmään. 

Ennen ohjelmistorobotiikan soveltamista prosesseihin ne tulee määritellä tarkasti, ottaen 

huomioon ohjelmistorobotiikan vaatimukset. Kohdeyrityksen prosesseista valikoitui 

yrityslaskutus, eränvapautukset ja tuotetietojen luonti kehitettäviksi prosesseiksi. Prosessit 

täyttävät ohjelmistorobotiikan edellytykset ja yrityksen työntekijöiden haastatteluiden 

perusteella ohjelmistoroboteilla on potentiaalia parantaa kyseisten prosessien 

prosessitehokkuutta ja henkilöstötyytyväisyyttä.  

 

Ohjelmistorobotiikka pystyy parantamaan yrityksen prosessitehokkuutta loputtomalla 

työpanoksella, nopealla käyttöönotolla ja virheettömällä työskentelyllä. Ohjelmistorobotti 

pystyy työskentelemään kellon ympäri ja se suorittaa manuaalisia toimintoja ihmistä 

nopeammin.  Kevyen IT-rakenteensa ansioista ohjelmistorobotiikan käyttöönotto on nopea, 

koska se ei vaikuta olemassa olevien järjestelmien rakenteeseen. Ohjelmistorobotit ovat 

perinteiseen automaatioon verrattuna huomattavasti halvempi vaihtoehto. Matalien 

kustannuksien ansioista ohjelmistorobottien ROI-% on korkea. Yritys pystyy tarpeen vaatiessa 

luomaan nopeasti ohjelmistorobotteja tietyn toiminnon suorittamiseksi. Oikein ohjelmoituna 

ohjelmistorobotti ei tee virheitä. Manuaalisesti suoritettavissa toiminnoissa inhimillisten 

virheiden määrä nousee, mutta ohjelmistorobotiikan avulla tämä ongelma saadaan poistettua. 

 

Ohjelmistorobottien käyttöönotossa tärkeintä on tehdä perusteellinen tutkimus kehitettävistä 

prosesseista ja kuvata ne vuokaaviolle ennen automatisoinnin suunnittelua. Tutkimuksella 
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varmistetaan, että ohjelmistorobotiikkaa hyödynnetään oikeisiin prosesseihin ja se tuottaa 

maksimaalisen hyödyn yritykselle. Kun prosessit on valittu ja automatisointia lähdetään 

toteuttamaan, henkilökuntaa tulee tiedottaa hyvissä ajoin ennen käyttöönottoa. 

Ohjelmistoroboteista saattaa olla ennakkoluuloja työpaikoilla ja käyttöönoton 

sujuvoittamiseksi ohjelmistorobotiikasta tulisi keskustella työpaikalla hyvissä ajoin. 

Ohjelmistorobotiikan käyttöönottoon tulee suhtauta varauksella, varsinkin jos yritys on 

aloittamassa sen hyödyntämistä prosesseissaan.   

 

Ohjelmistorobotiikalla on erinomainen potentiaali parantaa yrityksien prosessitehokkuutta. 

Yrityksien on tunnistettava omasta toiminnastaan oikeat prosessit, tehdä prosessien 

taustatutkimus tarkasti, kommunikoida työntekijöille muutoksesta ja sen jälkeen yrityksillä on 

hyvä pohja lähteä luomaan ohjelmistorobotteja. Työssä tunnistettiin kohdeyrityksestä sopivat 

prosessit automatisoinnille ja tämän työn taustatutkimuksen perusteella yritys voi lähteä 

automatisoimaan ehdotettuja prosesseja.  
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7 LIITTEET 

 

Liite 1. Tilaustenkäsittelyn prosessikaavio 
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Liite 2. Yrityslaskutuksen prosessikaavio 
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Liite 3. Tuotetietojen luominen- prosessikaavio 
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Liite 4. Kohdeyrityksen toimihenkilöiden haastattelut 

 

Haastattelut suoritettiin yrityksen tiloissa 15-16.3.2018. Haastateltavina olivat kehitettävien 

prosessien eli laskutuksen-, tilaustenkäsittelyn- ja masterdatan-tiimit.  

 

Haastattelukysymykset: 

 

1. Ohessa olevan prosessikaavion perusteella pitävätkö kaikki toiminnot ja niiden väliset 

suhteet vielä paikkaansa? Jos ei niin mikä on muuttunut ja miten? (Viitaten liitteiden 

prosessikaavioihin) 

 

2. Tunnistatko omasta työtehtävästäsi toimintoja jotka ovat yksinkertaisia suorittaa, mutta 

niitä toistetaan paljon ja niihin liittyy paljon sääntöjä? Liittyykö prosesseihin tiedon 

siirtämistä järjestelmien välillä manuaalisesti? 

 

3. Jos tunnistit yllä olevan kysymyksen mukaisia toimintoja, osaisitko arvioida, kuinka 

monta kykenisit keskimäärin suorittamaan tunnissa? Ajatellaan tilannetta, jossa 

virhetilanteet poistetaan keskiarvosta. 

 

4. Jatkoa edelliselle kysymykselle, kuinka monta tilausta/laskua/tuotepäivitystä teille tulee 

päivätasolla ja kuukausitasolla? 

 

5. Kuinka suuren osan ajastasi kyseiset prosessit vievät? Jääkö näiden prosessien takia 

toisia ei niin kiireisiä toimintoja tekemättä?  

 

6. Onko saamanne data aina samassa muodossa vai vaihteleeko se asiakkaiden välillä? 

Tuleeko tietyt datat exelillä, PDF:nä, sähköpostilla vai jollain muulla? 

 

7. Ovatko prosessit pysyneet vakiintuneina vuosien ajan vai muuttuvatko niiden toiminnot 

ajoittain? 
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