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Yritykset ovat alkaneet hyödyntää ohjelmistorobotiikkaa taloushallinnossa tavoitellen 

tehokkaampia prosesseja, parempaa laatua ja kustannustehokkuutta. Tämän tutkielman 

tavoitteena on selvittää ohjelmistorobotiikan vaikutuksia yrityksen taloushallintoon. 

Tutkielman empiirinen osio on toteutettu laadullisena tutkimuksena, jonka aineisto on 

kerätty haastattelemalla kolmea henkilöä. Tutkimuksessa havaitaan, että 

ohjelmistorobotiikan käyttöönotto yrityksen taloushallinnossa parantaa toiminnan 

tehokkuutta ja prosessien laatua, mutta kustannussäästöjä on vaikea arvioida. 

Taloushallinnon työtehtävät ja työntekijöiden osaaminen muuttuvat sekä uudenlaisia 

sisäisen kontrollin työtehtäviä syntyy. Työtehtävät siirtävät painopistettä pois 

manuaalityöstä asiantuntijatyöhön. Haasteita ohjelmistorobotiikan hyödyntämiselle 

aiheuttavat taloushallinnon ei-digitaalinen data sekä ohjelmistojen ja järjestelmien 

päivitykset tulevaisuudessa. Tekoälyn puuttuminen ohjelmistorobotilta rajoittaa osittain 

taloushallinnon prosessien automatisointia ohjelmistorobottien avulla. Tulevaisuudessa 

prosessien vakauttaminen ja standardoiminen lisäävät ohjelmistorobotiikan hyödyntämistä 

taloushallinnon prosesseissa. Lisäksi prosessien automatisoinnin ja uudenlaisten 

työtehtävien nähdään lisääntyvän taloushallinnossa, kun ohjelmistorobotiikan ohjelmistot 

muuttuvat helppokäyttöisemmiksi. 
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Companies have started to utilize robotic process automation in financial administration 

pursuing more efficient process, better quality and cost efficiency. The purpose of this study 

is to find out the impact of robotic process automation on company’s financial 

administration. The empirical part of the research is conducted as a qualitative study, the 

data were collected from three interviews. The results show that the utilization of robotic 

process automation in financial administration improves financial performance and process 

quality, but it is difficult to estimate actual cost savings. Robotic process automation 

reshapes financial work tasks and affects how employees perform in their work. In addition, 

new types of internal control tasks are created. Tasks shift the focus away from manual to 

expert work. The main challenges in robotic process automation include non-digital data as 

well as software and system updates in future. The lack of artificial intelligence in robotic 

process automation partially limits the automation of financial administration processes. In 

the future, stabilization and standardization of processes will increase the utilization of 

robotic process automation in financial administration processes. As robotic process 

automation software becomes easier to use, it increases processes automatization and new 

types of work tasks on financial administration.  
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1 JOHDANTO 
 

1.1 Tutkimuksen tausta 
 

Automaation yhtenä uutena mahdollistajana toimii tänä päivänä ohjelmistorobotiikka, 

robotic process automation, eli RPA. Se on automaatiotyökalu, jonka tarkoituksena on 

jäljitellä tietokoneella tehtävää ihmisten tekemää työtä. Ohjelmistorobotiikka toimii 

tietokonejärjestelmien käyttöliittymäkerroksessa samalla tavoin kuin ihminen toimisi. Sen 

tavoitteena on suorittaa manuaalisia ja toistuvia työtehtäviä nopeasti ja 

kustannustehokkaasti.  (Asatiani & Penttinen 2016) Ohjelmistorobotiikan käyttöönotto on 

lisääntynyt yrityksissä viime vuosina ja sen odotetaan kasvavan yhä enemmän 

lähitulevaisuudessa. Ohjelmistorobotiikan uskotaan olevan automatisoinnin uusi 

innovaatioaalto sen tuomien hyötyjen vuoksi. (Lacity & Willcocks, 2016a; van der Aalst, 

Bichler & Heinzl, 2018)  

Ohjelmistorobotiikan on todettu tehostavan prosesseja ja tuovan kustannussäästöjä sekä 

parantavan palveluiden laatua ja vähentävän virheitä yrityksissä (Lacity & Willcocks 

2016a). Ohjelmistorobotiikan hyödyntämisen uskotaan olevan tulevaisuudessa 

välttämätöntä yrityksen liiketoiminnan kilpailuedun ylläpitämiseksi (Makadam, Holmukhe 

& Jaiswal 2019). ISG (Information Services Group) ennustaa, että ohjelmistorobotiikkaa 

tulee hyödyntämään liiketoimintaprosesseissaan yli 90 prosenttia eurooppalaisista 

yrityksistä lähivuosina. Ohjelmistorobotiikalla nähdään olevan paljon potentiaalia etenkin 

taloushallinnon prosesseissa, sillä kyseiset prosessit sisältävät usein paljon manuaalista ja 

toistuvaa työtä sekä tiedonsiirtoa, johon kyseinen automaatio soveltuu (Rozario, Moffitt & 

Vasarhelyi 2018). Kayan, Türkyilmazn ja Biroln (2019) mukaan taloushallinto on 

siirtymässä automaation suuntaan ohjelmistorobotiikan avulla.  

Teknologian kehittymisellä on merkittävä vaikutus yrityksen kaikkiin osa-alueisiin, kuten 

myös taloushallintoon (Zhang, Dai & Vasarhelyi 2018). Taloushallinnon ala on kokenut 

suuria muutoksia 2000-luvulta alkaen, kun sähköistyminen, digitalisaatio ja automaatio ovat 

lisääntyneet. Suurimpana muutoksena on ollut paperittomasta taloushallinnosta siirtyminen 

kohti digitaalista taloushallintoa. Ohjelmistot ja järjestelmät ovat myös kehittyneet ja uusia 

tullut lisää, mikä on parantanut taloushallinnon toimintojen tehokkuutta, nopeutta ja 
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läpinäkyvyyttä. Tämä on puolestaan nähty mahdollistajana toimintojen automaatiolle 

taloushallinnon kentässä. (Lahti & Salminen 2014, 11-14, 28-33) Benlian ja Hess (2011) 

sekä Aleem ja Sprott (2013) tuovat kuitenkin tutkimuksissaan esille, että vaikka 

taloushallinnon sähköistyminen on lisääntynyt yrityksissä, ovat kuitenkin ihmisten rutiinit 

ja epäluottamus tieturvaan hidastaneet uusien sähköisten järjestelmien käyttöönottoa. Zhun, 

Hun, Ahn ja Yaun (2012) mukaan myös tietotekniikan lisääntyminen ja kehittyminen luovat 

tietoturvariskejä, mikä on osaltaan jarruttanut järjestelmien käyttöönottoa. 

Digitaalisuuden ja automaation myötä taloushallinnon ja sen ammattilaisten roolin, 

osaamisen ja toimikuvan on nähty muuttuvan. On odotettavissa, että rutiinitehtävät 

vähenevät, asiantuntijatyöt lisääntyvät ja uudenlaisia osaajia tarvitaan. Tämän seurauksena 

monet taloushallinnon työtehtävät ovat automatisoitumassa, toiset puolestaan poistumassa 

ja osa uudistumassa. (Lahtinen & Salminen 2014, 14,25-26) Frey ja Osborne (2013) ovat 

tutkineet digitalisaation vaikutuksia tulevaisuuden työllisyyteen. Tutkijoiden mukaan on 

odotettavissa, että useat taloushallinnon työtehtävät kuten kirjanpitäjien työ tulevat 

digitalisaation myötä katoamaan jopa 94 prosentin todennäköisyydellä. Pajarisen ja 

Rouvisen (2014) tutkimuksen mukaan Suomessa teknologian kehityksen vaikutus 

työpaikkojen häviämiseen ei tule olemaan näin suuri. Tutkijoiden mukaan tämä tulee 

olemaan noin 10 prosenttiyksikköä pienempi kuin Freyn ja Osbornen tutkimustulos 

Yhdysvalloissa. Lahti ja Salminen (2014, 30) ennustavat myös, että digitaalisuuden ja 

automaation myötä taloushallinnon transaktioiden hoitoon liittyvistä työpaikoista tulee 

katomaan jopa puolet. Zhangn et al. (2018) korostavat kuitenkin, ettei ohjelmistorobotiikka 

tule korvaamaan taloushallinnon ammattilaisia, vaan muuttaa heidän työnkuvaansa. 

Automaatio on näytellyt tärkeää roolia jo pitkän aikaa yhteiskunnassa, minkä takia sitä ei 

voida pitää täysin uutena ilmiönä (Singh, Tiwari & Singh 2009).  Ohjelmistorobotiikka on 

kuitenkin uudenlainen teknologia ja sen käyttöönotto on yleistynyt vasta hiljattain, minkä 

takia sitä ei ole vielä tutkittu kovinkaan laajasti. Tutkimuksia löytyy pääasiassa 

ohjelmistorobotiikan tuomista hyödyistä etenkin kustannussäästöistä ja laadun 

paranemisesta, mutta tarkempia tutkimuksia sen käyttöönoton vaadituista resursseista ja 

tuomista haasteista ei löydy. (Willcocks, Lacity & Craig 2015a) Myöskään tarkempia 

tutkimuksia sen hyödyntämisestä taloushallinnossa ei löydy, eikä julkisia tutkimuksia ole 

saatavilla tämän käyttöönoton laajuudesta suomalaisten yritysten taloushallinnossa. Lisäksi 

Suomen ollessa edelläkävijä digitaalisen taloushallinnon ja sähköisten järjestelmien 
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keskuudessa, ei ulkomaalaisia tutkimuksia ja artikkeleita löydy aiheesta kovin kattavasti 

(Lahti & Salminen 2014, 13-15). Taloushallinnon ollessa yksi yrityksen tärkeimmistä 

tukifunktioista sekä työtehtävien vievän paljon yrityksen resursseja, tulisi 

ohjelmistorobotiikan vaikutuksia tutkia yrityksen taloushallinnon kentässä. Jotta 

ohjelmistorobotiikan vaikutuksia ja hyötyjä taloushallinnon piirissä voitaisiin ymmärtää 

paremmin nyt ja tulevaisuudessa, tulisi sen vaadittuja resursseja, haasteita sekä 

käyttökohteita tutkia yksityiskohtaisemmin. 

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet, tutkimuskysymykset ja rajaukset 
 

Tutkimuksen lähtökohtana ja ensisijaisena tarkoituksena on selvittää ohjelmistorobotiikan 

käyttöönoton vaikutuksia yrityksen taloushallintoon. Tarkoituksena on selvittää, millaisia 

resursseja ja osaamista sen käyttöönotto vaatii sekä millaisia hyötyjä ja haasteita 

käyttöönottoon sisältyy. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena on löytää prosesseja ja työtehtäviä, 

joihin ohjelmistorobotiikkaa voidaan hyödyntää. Ilmiötä on siis tarkoitus tarkastella 

kokonaisuutena, eli tutkitaan, miten ohjelmistorobotiikan käyttöönotto vaikuttaa yrityksen 

taloushallintoon kokonaisuutena. Tarkastelemalla ohjelmistorobotiikan toimintaa ja 

rajoitteita, kyetään löytämään kohteet ja kokonaisuudet, joissa ohjelmistorobotiikkaa 

voidaan hyödyntää.  

Tutkimukselle asetettuihin tavoitteisiin pyritään vastaamaan seuraavalla 

päätutkimuskysymyksellä ja sitä tukevilla alatutkimuskysymyksillä. Tämän tutkimuksen 

päätutkimuskysymys on: 

”Miten ohjelmistorobotiikka vaikuttaa yrityksen taloushallintoon?” 

Päätutkimuskysymystä tukevat alatutkimuskysymykset ovat 

”Mitä ohjelmistorobotiikan käyttöönotto vaatii?” 

”Minkälaisissa taloushallinnon prosesseissa ja työtehtävissä 

ohjelmistorobotiikkaa voidaan hyödyntää?” 

”Mitä hyötyjä ja haasteita ohjelmistorobotiikka tuo yrityksen 

taloushallintoon?” 
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Ohjelmistorobotiikan käyttöönoton nähdään usein tehostavan toimintoja ja säästävän 

kustannuksia, mutta tutkielmassa pyritään kartoittamaan, millaisia muita vaikutuksia nousee 

esille. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää ohjelmistorobotiikan käyttöönoton vaikutuksia 

yrityksen taloushallintoon. Ensiksi tarkastellaan sähköisen taloushallinnon kehitystä ja sen 

nykytilaan, minkä jälkeen syvennytään ohjelmistorobotiikan käyttöönottoon ja sen 

vaikutuksiin. Näiden avulla pyritään havaitsemaan, mitä hyötyjä ohjelmistorobotiikan 

käyttöönotolla saavutetaan ja millaisia haasteita siihen liittyy. 

Tutkimus rajataan suomalaiseen yrityskontekstiin, eli ohjelmistorobotiikan käyttöä ja 

vaikutuksia tarkastellaan suomalaisten yritysten taloushallinto-osaston näkökulmasta. 

Ulkopuolelle rajataan yritysten ulkoistamat taloushallinnon palvelut, eli tilitoimistot, minkä 

seurauksen tarkastelu keskittyy vain yritysten oman taloushallinto-osaston tarkasteluun. 

 

1.3 Teoreettinen viitekehys 
 

Ohjelmistorobotiikka on yleistynyt yrityksissä vasta viime vuosina. Automaatiosta on tehty 

paljon tutkimuksia yleisesti, mutta itse ohjelmistorobotiikasta, eli RPA:sta on vielä 

suhteellisen vähän tutkimuksia saatavilla sen uutuuden takia. Ohjelmistorobotiikasta ja 

tämän hyödyntämisestä on löydettävissä kuitenkin jonkin verran tapaustutkimuksia, joita 

hyödynnetään tämän työn teoriaosuudessa. Jotta ohjelmistorobotiikan vaikutuksista 

yrityksen taloushallintoon saataisiin riittävän kattava näkemys, käsitellään teoriaosuudessa 

myös taloushallinnon muutosta. Tästä aiheesta voidaan löytää piirteitä, jotka vaikuttavat 

ohjelmistorobotiikan käyttöönottoon yrityksen taloushallinnossa. Keskeisimpiä aihealueen 

tutkimuksia on esitelty taulukossa 1. 

 

Taulukko 1. Aihealueen keskeisimmät tutkimukset 

Kirjoittajat Artikkeli Löydökset 

Willcocks, Lacity & 

Craig (2015a) 

Robotic process automation 

at Xchanging 

Suunnittelun tärkeys nousi 

tärkeäksi tekijäksi sekä prosessien 

standardointi ja stabilisointi ennen 

automatisointia. 
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Willcocks, Lacity & 

Craig, (2015b)  

The IT Function and Robotic 

Process Automation 

Yrityksen IT-osaston roolin 

tärkeys käyttöönotossa sekä 

ohjelmistorobotiikan sopiminen 

yrityksen IT-arkkitehtuuriin, 

taitoihin ja tietoturvaohjeisiin. 

Asatiani & Penttinen 

(2016) 

Turning robotic process 

automation into commercial 

success - Case OpusCapita. 

Ohjelmistorobotiikan etuja helppo 

ja nopea käyttöönotto. 

Suunnittelun tärkeys ja 

automatisoitavien prosessien 

tunnistaminen alussa tärkeää. 

Lacity & Willcocks 

(2016a) 

Robotic process automation 

at Telefónica O2 

Prosessien tulee olla tarkoin 

määriteltyjä ja kuvattuja, jotta ne 

voidaan automatisoida. 

Ohjelmistorobotiikan tuomia etuja 

ovat prosessien tehostuminen sekä 

parantunut laatu. 

Rutaganda, 

Bergstrom, 

Jayashekhar, 

Jayasinghe & Ahmed 

(2017) 

Avoiding pitfalls and 

unlocking real business 

value with RPA 

Ohjelmistorobotiikan 

käyttöönoton kriittisten tekijöiden 

kuvaaminen. 

Rozario, Moffitt & 

Vasarhelyi (2018) 

 Robotic Process 

Automation for Auditing 

Ohjelmistorobotiikan teknologian 

kuvaaminen sekä 

automatisoitavien prosessien 

ominaisuuksien listaaminen  

 

Willcocks et al. (2015a) ovat toteuttaneet Xchanging yrityksessä tapaustutkimuksen, jonka 

tarkoituksena oli tutkia ohjelmistorobotiikan käyttöönottoa ja tämän hyötyjä. Xchanging otti 

käyttöön yhteensä 27 ohjelmistorobottia, joiden avulla se automatisoi yhteensä 14 

ydinprosessiaan ja hoiti samalla 120 000 transaktiota kuukaudessa. Tutkimuksessa kuvataan 

onnistunutta ohjelmistorobotiikan käyttöönottoa. Tutkimustulokset osoittavat, että 

ohjelmistorobotti on joustava ja nopea ratkaisu yrityksen prosessien automatisoinnille. 
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Tutkimuksen mukaan suunnitteluvaihe on yksi merkittävä tekijä onnistuneeseen 

käyttöönottoon.  Lisäksi tutkimus korostaa, että ohjelmistorobotiikan käyttöönotossa on 

tärkeää se, että prosessit ovat standardoituja ja stabilisoituja ennen kuin nämä ohjeistetaan 

robotille. Xchanging-tapaustutkimuksen mukaan ohjelmistorobotiikan hyötyjä ovat laadun 

parantuminen, nopeus sekä virheiden vähäinen määrä verrattuna ihmisen suoritukseen. 

Yrityksessä saavutettiin myös kustannussäästöjä.  Lisäksi tutkimustulokset korostavat 

ohjelmistorobotiikan helppoa käytettävyyttä ja implementointia.  

Willcocks, Lacity & Craig, (2015b) ovat myös tutkineet IT:n toimintoa ja sen vaikutusta 

ohjelmistorobotiikan hyödyntämisessä. Tutkimuksen tarkoituksena oli ymmärtää 

ohjelmistorobotin toiminnallisuutta yrityksessä. Tutkimuksen mukaan RPA:n omaksumisen 

ongelma yrityksissä on usein epävarmuus siitä, että miten tämä sopii yrityksen IT-

arkkitehtuuriin, taitoihin ja tietoturvaohjeisiin. Epäselvyys on aiheuttanut esteitä 

ohjelmistorobotiikan käyttöönotolle, minkä takia selvennystä näiden osalta vaaditaan. 

Tutkimuksen perusteella yritysten IT-osastolla on kriittinen rooli siinä, että 

ohjelmistorobotiikan käyttöönotto onnistuu. Lisäksi tutkimuksen mukaan 

ohjelmistorobotiikan käyttöönotossa on ymmärrettävä, että ohjelmistorobotiikka on 

kevytrakenteista teknologiaa, joka toimii käyttöliittymien välityksellä niin ikään 

taustajärjestelmien päällä eikä näin ollen häiritse taustajärjestelmiä. Tämän takia järjestelmiä 

ja ohjelmointeja ei tarvitse rakentaa uudelleen eikä korvata ohjelmistorobotiikan vuoksi. 

Asatiani ja Penttinen (2016) ovat tutkimuksessaan tarkastelleet ohjelmistorobotiikan 

käyttöönottoa suomalaisessa yrityksessä OpusCapitassa, joka on keskittynyt ”Purchase to 

Pay” ja ”Order to Cash” eli hankinnasta maksuun ja tilauksesta rahaksi- prosesseihin ja 

niiden automatisointiin. Tutkimuksessa nostetaan esille ohjelmistorobotiikan hyödyksi se, 

että ohjelmistorobotti on mahdollista integroida lähes mihin tahansa ohjelmistoon, jota 

ihminen käyttää riippumatta integraatiorajapinnoista. Tutkijat korostavat tätä, sillä monista 

kaupallisista yritysohjelmistoista puuttuvat julkiset ohjelmointirajapinnat (API, Application 

programming interface), mikä rajoittaa huomattavasti niiden kommunikointikykyä muiden 

ohjelmistojen kanssa. Hyödyiksi tutkijat listaavat myös nopean käyttöönoton ja vaihtoehdon 

ulkoistamiselle. Lisäksi tutkimuksessa korostetaan alkuvaiheen suunnittelun sekä 

automatisoitavien prosessien tunnistamisen tärkeyttä. Tutkijoiden mukaan 

ohjelmistorobotiikka tarvitsee kuitenkin vielä uskottavia liiketoimintaesimerkkejä 

toimivuudesta, jotta yritykset ja henkilöt luottaisivat tähän. Tutkimus korostaa, että 
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ohjelmistorobotti on tällä hetkellä tietynlainen väliaikainen ratkaisu, joka toimii vanhojen 

järjestelmien manuaalisen käytön ja täysin automatisoitujen järjestelmien uudelleen 

suunniteltujen prosessien välillä. (Asatiani & Penttinen 2016) 

Lacity ja Willcocks (2016a) ovat tutkineet tapaustutkimuksessaan myös puhelinoperaattoria 

Telefónica Groupia. Tavoitteena oli tutkia, onko RPA mahdollista integroida Telefónican 

tietojärjestelmiin vahingoittamatta näitä sekä tarkastella ohjelmistorobotiikan laatua ja 

tehokkuutta. Ohjelmistorobotiikkaa kokeiltiin ensiksi kahteen rutiiniprosessiin. Tulokset 

osoittivat, että RPA on yhteensopiva yhtiön tietojärjestelmien kanssa sekä paransi prosessien 

laatua ja tehokkuutta. Tutkimuksen perusteella ilmeni, että ohjelmistorobotiikka soveltuu 

prosesseihin, jotka ovat mahdollisimman yksinkertaisia sekä niillä on selkeä alku ja loppu. 

Tutkimuksen mukaan monimutkaiset prosessit on myös mahdollista automatisoida, kunhan 

prosessien eri vaiheet onnistutaan kuvaamaan selkeästi. Lisäksi prosessit, joiden 

transaktiovolyymi, standardointitaso, maturiteetti ja säännönmukaisuus ovat korkeita, 

soveltuu ohjelmistorobotiikan käyttöön. Lisäksi tutkimustulosten mukaan 

ohjelmistoroboteille annettujen ohjeiden tulee olla tarkempia kuin ihmisille annettujen, sillä 

ohjelmistorobotit toimivat juuri niin kuin ne ovat ohjelmoitu tekemään, eikä niillä ole 

arviointikykyä tai maalaisjärkeä. (Lacity & Willcocks 2016a) 

Rozario, Moffit ja Vasarhelyi (2018) ovat tutkineet ohjelmistorobotiikan käyttöä 

tilintarkastuksessa. Tutkimuksessaan he avaavat myös ohjelmistorobotiikan teknologiaa 

sekä listaavat prosesseja, joihin ohjelmistorobotiikkaa voidaan parhaiten hyödyntää. 

Rutaganda, Bergstrom, Jayashekhar, Jayasinge ja Ahmed (2017) puolestaan tarkastelevat 

tutkimuksessaan ohjelmistorobotiikan käyttöönottoa sekä siihen liittyviä erilaisia haasteita. 

He esittävät viisi yleisintä syytä, joiden takia ohjelmistorobotiikan käyttöönotto voi 

useimmiten epäonnistua. Yleisimmät syyt ovat vääränlainen johtaminen, ei pitkän aikavälin 

suunnitelmaa, vanhahtava lähestymistapa, epävakaa ympäristö ja väärät tehtävät. 

 

1.4 Tutkimusmenetelmä ja tutkimusaineisto 
 

Tutkielma pitää sisällään sekä kirjallisuuteen pohjautuvan teoriaosuuden, että haastatteluihin 

perustuvan empiriaosuuden. Kirjallisuuskatsauksen lähdeaineistona käytetään 

kansainvälisiä sekä suomalaisia tutkimusartikkeleita. Tutkimus toteutetaan kvalitatiivisena 
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eli laadullisena tutkimuksena, jossa tavoitteena on muodostaa tutkittavasta ilmiöstä 

mahdollisimman kokonaisvaltainen kuvaus. Toisin kuin kvantitatiivinen tutkimus, 

laadullinen tutkimus ei hyväksy tutkimuksen johtolangoiksi tilastollisia todennäköisyyksiä. 

(Alasuutari 1999, 38) Aineisto laadulliseen tutkimukseen kerätään todellisista tilanteista ja 

tiedonkeruun ensisijaisina lähteinä toimivat henkilöt. Laadullisen tutkimuksen 

ominaispiirteisiin kuuluu myös tapauksien ainutlaatuisuus, joka on huomioitava tulosten 

tarkastelussa. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 159-160)  

Tarkemmin määriteltynä, tutkimus toteutetaan tapaustutkimuksena, joka on yksi laadullisen 

tutkimuksen tiedonhankinta strategioista (Metsämuuronen 2003, 170-171). Siinä 

tutkittavaksi kohteeksi valitaan yksi tai muutama tapaus, joka on useimmiten yritys tai sen 

jokin osa. (Koskinen, Alasuutari & Peltonen 2005. 154) Tämän tutkielman 

empiriaosuudessa tutkitaan kolmen eri yrityksen taloushallinnon osastoa. Tutkimuksen 

empiria on toteutettu kolmella puolistrukturoidulla teemahaastattelulla. Puolistrukturoidun 

teemahaastatteluun kuuluen aihealueet ja kysymykset ovat ennalta valittuja, mutta 

haastattelussa on mahdollisuus myös vapaaseen keskusteluun sekä tarkentaviin 

kysymyksiin. Vastaukset annetaan näin ollen omin sanoin.  (Koskinen et al. 2005, 104-105) 

Haastattelurunko muodostuu kirjallisuuskatsauksessa tehtyjen havaintojen pohjalta. 

Tutkimuksessa haastatteluun osallistuvat yrityksien taloushallinnon työntekijät, jotka ovat 

olleet ohjelmistorobotiikkaprojektissa mukana. Haastattelututkimus on tutkittavan aiheen 

kannalta sopivin, sillä tarkoituksena on selvittää haastateltavien kokemuksia 

ohjelmistorobotiikan käyttöönotosta taloushallinnon kentässä. Aiheen tutkiminen 

laadullisesti mahdollistaa useiden eri tekijöiden tarkastelun yhtäaikaisesti sekä ilmiön 

laajemman havainnollistamisen (Hirsjärvi et al. 2009, 161). 

 

1.5 Tutkimuksen rakenne 
 

Tutkielma on jaettu viiteen eri päälukuun. Tutkielman ensimmäinen pääluku pitää sisällään 

johdannon, jossa tarkastellaan tutkimuksen taustaa, tavoitteita, rajauksia, 

tutkimusmenetelmää sekä aikaisempaa tieteellistä kirjallisuutta tutkittavasta aihealueesta.  

Johdannon jälkeen toisessa pääluvussa tarkastellaan kirjallisuuskatsauksen ensimmäistä 

osiota, joka käsittelee taloushallintoa. Keskitytään taloushallinnon muutoksiin ja sen 
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järjestelmiin sekä esitellään alalla käynnissä olevaa murrosta ja tulevaisuutta.  Kolmannessa 

luvussa käsitellään ohjelmistorobotiikkaa ja sen vaikutuksia. Neljännessä luvussa siirrytään 

tutkimuksen empiriaosuuteen, jossa esitetään haastatteluiden avulla kerättyjä 

tutkimustuloksia. Tutkimuksen yhteenveto ja johtopäätökset esitetään viimeisessä 

kappaleessa sekä samassa kappaleessa arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta ja esitetään 

jatkotutkimusaiheita.    
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2 SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON KEHITYS 
 

Taloushallinnon informaation keräämiseen, tallentamiseen, raportointiin sekä käyttöön 

vaikuttaa merkittävästi tietotekniikka. Se muuttaa ja kehittää kyseisiä tapoja jatkuvasti 

yrityksissä. (Sutton 2006) Yrityksen tietojärjestelmätarpeisiin vaikuttaa pääasiallisesti 

yrityksen koko ja toimiala (Lahti ja Salminen 2014, 36). Näin ollen käytettävät 

tietojärjestelmät eroavat yrityksittäin ja jokaisella yrityksellä on omanlainen 

tietotekniikkaympäristönsä (Bharadwaj 2000). Tässä luvussa perehdytään 

yksityiskohtaisemmin siihen, miten taloushallinto on muuttunut, mitkä tekijät ovat 

vaikuttaneet muutokseen sekä millaisia järjestelmiä taloushallinnossa käytetään. 

Tavoitteena on tarkastella, miten taloushallinnon toimiala on muuttunut tämän kehityksen 

aikana, millaisia muutoksia on odotettavissa tulevaisuudessa sekä mitkä tekijät vaikuttavat 

uusien taloushallinnon järjestelmien käyttöönottoon. 

 

2.1 Taloushallinnon rooli ja sen osa-alueet 
 

Taloushallinto on yrityksen yksi tärkeimmistä tukifunktioista. Sen keskeisenä tehtävänä on 

taloudellisen tiedon tuottaminen yrityksen johdolle sekä ulkopuolisille sidosryhmille. 

Informaatio palvelee näin yrityksen johtamista ja ohjaamista sekä toimii tukiprosessina koko 

yrityksen liiketoiminnalle. Yrityksen taloushallinnon rooli sekä prosessit voidaan määritellä 

ja jakaa usein eri tavoin. (Lahti & Salminen, 2014, 16) 

Simon, Gwetzkow, Kozmetsky ja Tyndal (1954) jaottelevat taloushallinnon roolin kolmeen 

ryhmään, jotka ovat rekisteröinti, huomion suuntaus sekä ongelman ratkaisu. Mouritsen 

(1996) jakaa roolit viiteen kattavampaan kokonaisuuteen Simonin et al. (1954) tutkimuksen 

pohjalta: kirjanpito, konsultointi, pankkitoiminta, ohjaus sekä hallinto. Kirjanpito kuuluu 

ulkoiseen laskentaan, konsultointi erilaisiin päätöksentekoa tukeviin laskelmiin, 

pankkitoiminta kassan-, valuuttojen ja rahoituksen hallintaan, ohjaus budjetointiin ja hallinto 

osto- ja myyntisaatavien hallintaan. Granlundin ja Malmin (2004, 25) jaottelussa on 

nähtävissä digitalisaation vaikutus, sillä heidän mukaansa taloushallinto muodostuu neljästä 

osa-alueesta: laskentamenetelmät, raportointi, laskennan tietotekniikkaratkaisut sekä 

valvonta ja tarkastustoiminta. Laskentamenetelmät ja laskennan tietotekniikkaratkaisut 
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pitävät sisällään kirjanpidon ja pankkitoiminnot ja vastaavasti raportointi ja valvonta 

kattavat konsultoinnin, ohjauksen ja hallinnon roolit. Roolien määritelmät siis poikkeavat, 

mutta näiden sisältö on kaikissa silti lähes sama.  Kuviossa 1 havainnollistetaan Lahden ja 

Salmisen (2014, 19) jaottelua taloushallinnon kokonaisuudesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1.  Taloushallinnon kokonaisuus (Mukaillen Lahti & Salminen 2014, 19) 

 

2.2 Taloushallinnon kehitys 
 

Yritysten taloushallinto on kokenut suuria muutoksia viimeisten vuosikymmenten aikana ja 

sen voidaan sanoa elävän tällä hetkellä tietynlaista murrosvaihetta. Toimialamurroksen 

suurimpina vaikuttajina nähdään olleen globalisaatio, sähköistyminen ja digitalisaatio. 

Internetin ja muun tietoteknologian yleistyminen ja kehittyminen 2000-luvun alussa ovat 

edesauttaneet valtavasti taloushallintoalan kehitystä ja murrosta. Yritykset ovat siirtymässä 

hiljalleen sähköisestä taloushallinnosta digitaaliseen taloushallintoon. (Lahti & Salminen, 

2014, 27) Benlian ja Hess (2011) sekä Aleem ja Sprott (2013) tuovat kuitenkin 

tutkimuksissaan esille, että vaikka taloushallinnon sähköistyminen on lisääntynyt 

yrityksissä, ovat kuitenkin ihmisten rutiinit ja epäluottamus tietoturvaan hidastaneet uusien 

sähköisten järjestelmien käyttöönottoa. Zhu et al. (2012) esittävät tutkimuksessaan, että 
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tietotekniikan lisääntyminen ja kehittyminen luovat tietoturvariskejä, mikä on osaltaan 

jarruttanut järjestelmien käyttöönottoa. 

Lahden ja Salmisen (2008, 21- 22) mukaan taloushallinnon kehitys on tapahtunut portaittain. 

Kuviossa 2 on havainnollistettu kyseistä kehitystä. Taloushallinnon kehityksen nähdään 

alkaneen 1990-luvulta, kun paperiton kirjanpito sai alkunsa. Suomessa mahdollistettiin 

paperiton kirjanpito lain mukaan jo vuonna 1997 (KPL 30.12.1997/1336). 

Kirjanpitodokumentaatiota oli mahdollista säilyttää enää pelkästään sähköisessä muodossa. 

Suurimmat muutokset taloushallinnon alalla koetaan kuitenkin tapahtuneen 2000-luvulla, 

kun sähköistyminen, digitalisaatio ja automaatio ovat lisääntyneet merkittävästi. Näiden 

kehittyminen sekä laajamittainen globalisaatio viime vuosikymmenellä ovat puolestaan 

mahdollistaneet yritysten siirtymisen kohti digitaalista taloushallintoa. Seuraavana vaiheena 

on robotiikan ja keinoälyn hyödyntäminen taloushallinnon kentässä.  

 

Granlund ja Malmi (2004, 13) esittävät, että teknologian kehitys on muovannut 

taloushallintoalan toimintatapoja ja -malleja sekä kehittänyt taloushallinnon prosesseja. Kim 

et al. (2012) ja Zhu et al. (2012) esittävät, että pilvipalveluiden lisääntymisen katsotaan 

edesauttaneen siirtymistä sähköiseen taloushallintoon, sillä kyseiset palvelut ovat 
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Kuvio 2. Sähköisen taloushallinnon kehitys Suomessa (mukaillen Lahti & Salminen 2014, 

27) 
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edesauttaneet informaation tallentamisen digitaalisessa muodossa verkkoon ja näin tieto on 

ollut yhdessä paikassa kaikkien saavutettavissa, milloin ja missä vain. Hiltusen ja Hiltusen 

(2014, 188) mukaan 2010- luvun digitalisaation ovat vaikuttaneet pilvipalveluiden, tekoälyn 

sekä automaation ja robotiikan lisääntyminen prosesseissa.  

Suomessa merkittävä lakiuudistus koskien digitaalista taloushallintoa astui voimaan 2016. 

Uusi lakiuudistus mahdollisti sen, että kirjanpidon dokumentaatiota varten pystyttiin 

hyödyntämään myös ulkomailla sijaitsevia pilvipalvelimia. Lakiuudistus edellytti, että 

dokumentteihin, jotka sijaitsevat pilvipalvelimessa tulee muiden kirjanpitolain vaatimusten 

lisäksi päästä käsiksi vaaditulla helppoudella. (KPL, 30.12.2015/1620) Kyseinen 

lakiuudistus mahdollistaa suuremman valikoiman palveluja ja työkaluja suomalaisten 

yritysten käyttöön omaksuakseen digitaalisen taloushallinnon paremmin. Toisaalta 

vastuullisuus nousee suurempaan huomioon, kun palvelun ostajan tulee olla tietoinen 

palvelun tarjoajan toimintatavoista.  

Kuten edellä on tullut esille, on digitalisaatio vaikuttanut merkittävästi taloushallinnon 

kenttään, minkä seurauksena se on muuttanut sen prosesseja nyt jo merkittävästi ja tulee 

muuttamaan näitä sekä taloushallinnon työntekijän toimikuvaa vielä lisää 

lähitulevaisuudessa. Smith (2018) tuo tutkimuksessaan esille, että talouden ammatit ovat 

jatkuvan teknologisen muutoksen alla. Muutoksen aiheuttavat digitalisaatio, tietomäärän 

kasvaminen, sidosryhmien odotukset, automaatio ja teknologian kehittyminen. Kaya et al 

(2019) esittävät, että ohjelmistorobotiikka muuttaa taloushallintoa enemmän automaation 

suuntaan lähitulevaisuudessa. Taloushallinnon työtehtävissä hyödynnetään useita erilaisia 

ohjelmistoja ja järjestelmiä, mitkä auttavat ohjelmistorobottien hyödyntämistä kyseisissä 

työtehtävissä. (Seasongood 2016) 

 

2.3 Taloushallinnon järjestelmät ja järjestelmien käyttöönotto 
 

Taloushallinto on merkittävä sekä välttämätön lakisääteinen osa yrityksen toimintaa, jossa 

teknologia näyttelee suurta roolia. Digitaalisen datan ja tiedon määrän lisääntyessä 

räjähdysmäisesti viime vuosina, on yrityksissä keskitytty järjestelmävalintoihin entistä 

enemmän. Järjestelmien valinnoilla ja hankinnoilla on suuri vaikutus niin yrityksen 

taloushallinnolle kuin koko yrityksen toiminnalle. (Lahti & Salminen 34-38) Chen, Huang, 
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Chiu ja Pai (2012) tuovat tutkimuksessaan esille, että yritysmaailman ollessa tällä hetkellä 

hyvin kilpailuhenkinen, täytyy yritysten uudistaa kilpailuetua. Yksi kilpailuetua tuova tekijä 

yrityksille on nykypäivänä juuri oikeiden tietotekniikkajärjestelmien valinta. (Chen et al. 

2012) 

Yrityksen sähköinen taloushallinto muodostuu useimmiten yhdestä tai useasta erilaisesta 

järjestelmästä tai yhdestä toiminnanohjausjärjestelmästä (ERP, enterpirse resource 

planning), johon on integroitu monia ohjelmistomoduuleja. Se millaista kokonaisuutta yritys 

käyttää, riippuu sen liiketoiminnan tarpeista ja yrityksen koosta. Uusien järjestelmien 

käyttöönotto maksaa usein paljon, mikä rajoittaa pienten yritysten käyttöönottoa. (Lahti & 

Salminen 2014, 35, 4) Kim et al. (2012) tuovat esille pilvipalvelumarkkinat, jotka 

edesauttavat järjestelmien käyttöönottoa, kun suuria alkuinvestointeja ei tarvitse tehdä. 

Yritys maksaa palvelusta vain sen käytön mukaan, mikä edesauttaa sähköisen 

taloushallinnon käyttöönottoa etenkin pienemmissä yrityksissä. Benlian ja Hess (2011) 

esittävät tutkimuksessaan, että vaikka taloushallinnon sähköistyminen on lisääntynyt 

yrityksissä, ovat kuitenkin ihmisten epäluottamus ja rutiinit tieturvaan hidastaneet uusien 

sähköisten järjestelmien käyttöönottoa. Chen, Huang Chiu ja Pai (2012) tuovat esille, että 

uusien sähköisten järjestelmien onnistunut käyttöönotto edellyttää avointa ja läheistä 

yhteistyötä ohjelmistokehittäjien kanssa. 

ERP eli toiminnanohjausjärjestelmä on järjestelmä, jota useat yritykset käyttävät 

taloushallinnossa työkaluna. Lahti ja Salminen (2014, 40) korostavat, että 

taloushallintomoduulilla on erittäin keskeinen asema, sillä tämän perustiedoissa määritellään 

suuri joukko ohjaustietoja, jotka vaikuttavat muihin moduuleihin ja sovelluksiin sekä 

toimivat näiden ohjaavina parametreina. Näihin ohjaustietoihin sisältyy muun muassa 

organisaatiorakenne, tilikartta sekä kustannuspaikka. Chang, Cheung, Cheng ja Yeung 

(2008) esittävät, että toiminnanohjausjärjestelmä on useimmiten organisaation suurin 

tietotekniikkainvestointi. Lisäksi se on mielletty usein monimutkaiseksi ja vaikeiksi 

implementoida. Toiminnanohjausjärjestelmää joudutaan usein muokkaamaan yrityksen 

tarpeisiin sopivaksi tai vastaavasti yrityksen täytyy muokata omia toimintatapojaan 

järjestelmän mukaiseksi. (Sangster, Leech & Grabski 2009) Järjestelmän onnistuneeseen 

käyttöönottoon ja implementointiin vaikuttavat monet eri tekijät kuten muun muassa 

yhteensopivuus, monimutkaisuus sekä lyhyen ja pitkänajan odotukset. Järjestelmän 

implementointi sekä käyttöönotto kestävät usein pitkään ja siihen sisältyy paljon riskejä. 
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Tutkimusten mukaan implementointi kestää puolesta vuodesta kahteen vuoteen. (Huang, 

Chang, Li & Lin 2004; Chang et al. 2008) ERP-järjestelmän kontrolliriskistä on ristiriitaisia 

tutkimustuloksia. Toiset tutkimustulokset osoittavat, että tämä kasvattaa riskiä, kun taas 

toiset väittävät, että se vähentää sitä. (Huang et al. 2004; Grabski, Lech & Schmidt 2011).  

Useimmiten suurimmat riskit liittyvät ERP-järjestelmän käyttöönottoon. Yleisimpiä riskejä, 

joita ERP-järjestelmään liitetään, ovat turvallisuus-, liiketoiminta sekä kontrolliriskit. 

Lisäksi myös järjestelmän toiminnasta aiheutuvia riskejä on olemassa. Riskejä syntyy usein, 

kun kontrollit ovat epäonnistuneita tai henkilöstön taidot ovat puutteellisia. (Grabski et 

al.2011) 

Chang et al. (2008) korostavat myös sosiaalisten tekijöiden vaikutusta onnistuneeseen 

käyttöönottoon. Tutkijoiden mukaan sosiaaliset tekijät ovat merkittävimpiä määrääviä 

tekijöitä, jotka vaikuttavat ERP-järjestelmän onnistuneeseen käyttöönottoon. Sosiaalisten 

tekijöiden käsite sisältää ylimmän johdon sitoutumisen lisäksi myös eri käyttäjäosapuolten 

odotukset ja paineet liittyen järjestelmään. Ylimmän johdon yhteisen näkemyksen, tuen sekä 

ohjeistuksen on nähty olevan avaintekijöitä implementoinnin onnistumisessa. ERP-

järjestelmien onnistunut toteuttaminen edellyttää siis tiivistä koordinointia yritysten eri 

tahojen ja osastojen välillä, minkä takia sosiaalisen paineen on nähty näyttelevän suurta 

roolia toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotossa. (Chang et al. 2008) Chen at al. (2012) 

korostavat, että onnistunut ERP-järjestelmän implementointi parantaa etenkin tiedon laatua, 

jolla päätöksiä tehdään sekä nopeuttaa ja tarkentaa kirjanpitäjien työtä. Sangster et al. (2009) 

tuovat esille myös sen, että epäonnistunut implementointi voi johtaa useisiin ongelmiin, 

minkä takia järjestelmän oikeanlaisella implementoinnilla on merkittävä vaikutus yrityksen 

koko liiketoimintaan.  

Pilvipalvelut ovat lisääntyneet viime vuosina ja niillä on ollut suuri vaikutus taloushallinnon 

kenttään. Palvelujen lisääntyminen on edesauttanut paperitonta taloushallintoa näiden 

mahdollistaessa tietojen tallentamisen digitaalisessa muodossa yhteen paikkaan. (Kim et al. 

2012). Pilvipalvelut ovat edesauttaneet ajasta ja paikasta riippumattoman työskentelyn, mikä 

on muokannut taloushallintoa digitaaliseen muotoon (Zhu, et al. 2012).  Lahti ja Salminen 

(2014, 14, 33) korostavat myös pilvipalveluiden merkitystä taloushallinnon kentässä. 

Taloushallinnon palvelumarkkina ja ekosysteemi ovat siirtymässä pilvipalveluympäristöön, 

minkä nähdään lisäävän tehokkuuden lisäksi myös ekologisuutta. 
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Pilvipalveluista on olemassa useita eri määritelmiä. Tässä tutkielmassa viitataan 

pilvipalvelulla SaaS-palveluun (Software as a Service), eli palveluna hankittavaa ja 

käytettävää ohjelmistoa, jota palveluntarjoaja hallinnoi ja kehittää. Pilvipalvelussa asiakas 

käyttää tarvitsemiaan sovelluksia internetin välityksellä ajasta ja paikasta riippumatta. (Lahti 

& Salminen 2014, 45-46) Asiakkaan tiedot tallentuvat ulkoistettuun varastoon, eli pilveen. 

Data varastoituu palveluntarjoajan järjestelmään, josta asiakas saa tiedon käsiinsä, milloin 

vain. Datan varastoituminen yhteen tietokantaan edesauttaa tiedon tehokkaampaa käyttöä. 

Pilvipalveluiden riskinä asiakkaan näkökulmasta nähdään kuitenkin tiedon mahdollinen 

katoavaisuus sekä vuoto ulkopuolisille. (Zhu et al. 2012) Martins, Oliveira ja Thomas (2016) 

esittävät, että pilvipalvelujen tarjoajat mahdollistavat kuitenkin tietojen varmuuskopioinnin, 

mitä jotkut yritykset pitävät etuna.  

SaaS-palvelut perustuvat palveluntarjoajan tarjoamiin käyttöoikeuksiin. Yritykset hankkivat 

käyttöoikeuksia erilaisiin sovelluksiin ja käyttöjärjestelmiin, minkä jälkeen sovellukset ovat 

käytettävissä. Palveluntarjoaja itse hallinnoi, neuvoo, ja tukee palveluja sekä konsultoi 

sovellusten käyttöönotossa, mikä helpottaa yrityksiä.  Lisäksi palveluntarjoaja huolehtii 

sovellusten ylläpidosta ja päivityksistä. (Kim et al. 2012; Lahti & Salminen 2014, 45-46) 

Taloushallinnon SaaS-järjestelmät eivät ole yksilöitävissä, vaan nämä ovat standardoitua. 

Yrityksellä on kuitenkin mahdollisuus valita käyttöönsä vain tiettyjä moduuleja 

järjestelmästä. Pilvipalveluiden hinnoittelu pohjautuu käytettävien sovellusten tai 

moduulien lukumäärän, kapasiteettiin, käyttäjämäärään, tapahtumavolyymeihin tai näiden 

yhdistelmiin. Pilvipalvelun eduiksi verrattuna lisenssihankintaan katsotaan palvelun 

mitoitus tarpeiden mukaisesti. (Lahti & Salminen 2014, 46; Martins et al. 2016) 

Kim et al. (2012) esittävät, että SaaS-palvelut mahdollistavat kustannussäästöjen lisäksi 

joustavuutta. Pilvessä olevien palvelujen avulla työntekijät voivat työskennellä ajasta ja 

paikasta riippumatta. Lisäksi palvelun voi helposti vaihtaa toiseen, mikä tukee SaaS-

palveluiden joustavuutta. Saadakseen palvelun käyttöön, yrityksen tarvitsee vain hankkia 

käyttöoikeus palveluntarjoajan sovelluksiin, joita voidaan tämän jälkeen käyttää internetin 

välityksellä.  Samanlaisia järjestelmä ja sovellus asennuksia ei tarvitse tehdä jokaisen 

työntekijän koneelle, kun perinteisesti uutta järjestelmää hankittaessa. (Kim et al. 2012) 

Pilvipalveluiden suurimpia hyötyjä on juuri se, ettei sen käyttöönotto vaadi suurta 

alkuinvestointia, sillä palveluiden toimiessa internetin välityksellä ja tiedon tallentuessa 
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palveluntarjoajan tietokantaan, ei kalliita ohjelmistoja ja järjestelmiä tarvita. SaaS-palvelut 

ovat näin ollen erittäin hyviä etenkin pienille yrityksille. (Kim et al. 2012) 

Vaikka pilvipalveluiden nähdään tuovan paljon hyvää ja uudenlaisia mahdollisuuksia 

yrityksille, on niiden käyttöönotossa kuitenkin ongelmia ja haasteita, minkä seurauksena osa 

yrityksistä ei ole ottanut niitä käyttöönsä. Haasteiksi katsotaan palveluista puuttuva 

yrityskohtainen räätälöinti. Lisäksi siirtymävaihetta pidetään haasteellisena, kun tietoja 

integroidaan uuteen palveluun. (Kim et al. 2012) Benlian & Hess (2011) tuovat esiin myös 

pilvipalveluiden tietoturvariskin. Tutkijoiden mukaan palveluiden käyttöönottoa ovat 

hidastaneet tietoturvaan liittyvät pelot sekä muutosvastarinta organisaation sisällä. Myös 

kontrollin menettämisen pelko on noussut yhdeksi huolenaiheeksi, minkä takia yritykset 

eivät ole ottaneet SaaS-palveluja käyttöönsä. (Benlian & Hess 2011) Lahti ja Salminen 

(2014, 47) esittävät myös, että eri ohjelmistojen ja pilvipalvelujen integraatiot keskenään 

tarvitsevat huolellista suunnittelua, jotta eri järjestelmien välille ei synny manuaalivaiheita 

tai osaoptimointia. Vaikka pilvipalvelua pidetään helppona ratkaisuna, vaatii tämän 

käyttöönotto myös resursseja ja osaamista. Resursseja tarvitaan integroinnin lisäksi myös 

pilvipalvelutoimittajien sekä sopimusten hallintaan. Kustannussäästöjen ja joustavuuden 

lisäksi SaaS-palvelujen käyttöönoton katsotaan lisäävän yrityksen kilpailukykyä sekä 

parantavan liiketoiminnan laatua ja joustavuutta. (Kim et al. 2012) 
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3 OHJELMISTOROBOTIIKKA 

TALOUSHALLINNOSSA 
 

Ohjelmistorobotiikka eli RPA (Robotic Process Automation) toimii nykypäivänä 

automaation yhtenä uutena mahdollistajana. Ohjelmistorobotiikka on suhteellisin uusi 

teknologinen sovellus, joka mahdollistaa erilaisten prosessien automatisoinnin. 

Ohjelmistorobotiikan käyttöönotto on kasvanut viime vuosina yrityksissä ja sen käytön 

odotetaan kasvavan yhä enemmän lähitulevaisuudessa. (Lacity & Willcocks 2016a) Tässä 

luvussa syvennytään yksityiskohtaisemmin siihen, mitä ohjelmistorobotiikka on ja mitkä 

ovat sen käyttötarkoitukset yrityksissä.  Ohjelmistorobotiikan käyttöönottoa on tarkoitus 

tarkastella taloushallinnon osalta.  Lisäksi perehdytään mitä hyötyjä ja haasteita se tuo sekä 

millaisissa prosesseissa sitä voidaan hyödyntää. 

 

3.1 Ohjelmistorobotiikan toiminta 
 

Ohjelmistorobotiikalla tarkoitetaan ohjelmistosovellusta, joka matkii ihmisen toimintaa 

tietokoneella ja suorittaa sille ennalta määriteltyjä tehtäviä. Ohjelmistorobotti on 

automaatiotyökalua, jonka tarkoituksena on jäljittää ihmisen tekemää työtä. Se on 

tietokoneelle asennettava sovellus, joka määritellään suorittamaan toimintoja tiettyjen 

parametrien mukaan. Ohjelmistorobotti suorittaa manuaalisia työtehtäviä vaihe vaiheelta 

virtuaalisessa ympäristössä samoin kuin ihminen suorittaisi. Sen avulla pyritään suorittaa 

manuaalisia ja toistuvia työtehtäviä nopeasti sekä kustannustehokkaasti. Se voidaan 

ohjelmoida suorittamaan erilaisia logiikkaan pohjautuvia työtehtäviä eri järjestelmien 

välillä.  Useimmiten ohjelmistorobotiikka käyttää hyödykseen toiminnanohjausjärjestelmiä 

tai tuottavuustyökaluja. Ohjelmistorobotti pystyy käyttämään ja liikkumaan samoin tavoin 

kuin ihminen eri järjestelmien välillä.  (Asatiani & Penttinen 2017; Lacity & Willcocks 

2016a; Willcoks et al. 2015a) 

Robotti, joka toimii ohjelmistona, ei ole kuitenkaan uusi teknologia, minkä takia 

ohjelmistorobotiikka ei voida pitää täysin uutena ilmiönä. Tällaisia tietokoneella toimivia 

robotteja on esiintynyt jo aiemmin, joista esimerkkinä on muun muassa ohjelmistoagentit. 

Ohjelmistoagentteja on hyödynnetty työntekijöiden tehtävien automatisoimiseen 
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tietokoneella. Se mikä erottaa ohjelmistorobotin ja ohjelmistoagentin, on niiden 

toimintatapa. Ohjelmistoagentit toimivat järjestelmien sisällä rajapintojen avulla, kun 

vastaavasti ohjelmistorobotti toimii käyttöliittymän kautta. (Jansen & Pooch 2004; Asatiani 

& Penttinen, 2016). Ohjelmistorobotiikka on tuonut uutena asiana teknologiaan sen, että 

automaatiota pystytään nykyään tekemään myös visuaalisesti ilman koodaustaitoja (UiPath 

2016). Tämä mahdollistaa sen, että yhä useammat voivat ottaa helpommin sekä nopeammin 

käyttöön automatisoinnin (Lacity & Willcocks, 2016a). 

Willcoks et al. (2015a) korostavat, että ohjelmistorobotti ei ole kuitenkaan fyysinen robotti, 

vaan sovellus, joka asennetaan tietokoneen työpöydälle ja ohjelmoidaan toimimaan tiettyjen 

sääntöjen mukaan. Kun puhutaan ”robotista” tarkoitetaan sillä yhtä ohjelmistolisenssiä, joka 

suorittaa ohjelmaa. (Willcocks et al. 2015a) Ohjelmistorobotti toimii IT-järjestelmien 

käyttöliittymän päällä, eli robotti kommunikoi muiden eri järjestelmien kanssa 

käyttöliittymien avulla kuten ihminen. Toisin sanoen ohjelmistorobotti käyttää ohjelmistoja 

käyttöliittymän kautta, toisin kuin perinteiset ohjelmistot, jotka käyttävät toisia IT-

järjestelmiä taustajärjestelmän kautta. Tämän seurauksena olemassa oleviin järjestelmiin ei 

ole tarvetta tehdä muutoksia eikä prosesseja tarvitse lähtökohtaisesti muuttaa. 

Ohjelmistorobotti toistaa siis täsmällisiä sääntöjä vaihe vaiheelta sekä reagoi tietokoneen 

näytölle ilmaantuviin ilmoituksiin sen sijaan, että kommunikoisi API-rajapintojen kanssa. 

Kun ohjelmistorobotiikan ei tarvitse päästä käsiksi järjestelmiin erillisen rajapinnan kautta, 

vähentää tämä integraatioon käytettävää aikaa ja resursseja. (Asatiani & Penttinen 2016; 

Lacity & Willcocks 2016a)  

Kuten edellä on mainittu, ohjelmistorobotti toimii siis ihmisen tavoin käyttäen järjestelmien 

käyttöliittymiä (Asatiani & Penttinen 2016). Robotille tulee määritellä erityisen tarkasti 

tämän toimintalogiikka eri tilanteisiin. Voidakseen suoriutua tehtävästä, 

ohjelmistorobotiikka vaatii jokaiseen määriteltyyn ehtolauseeseen yksiselitteisen 

vastauksen. Robotille on mahdollista määritellä toimintalogiikka joko sääntöjonona tai 

vuokaaviossa, mikä riippuu käytettävästä sovelluksesta. Kun robotti on saanut ohjeet ja 

säännöt, se suorittaa prosessin samoin tavoin kuin ihminen tietokoneella, mutta nopeammin, 

virheettömästi sekä väsymättömästi (Willcocks et al. 2015a) 

IRPA (2015) esittää, että ohjelmistorobotti kykenee suorittamaan ihmistä nopeammin sekä 

virheettömämmin suuren määrän määriteltyjä, toistettavia sekä säännönmukaisia tehtäviä. 

Ohjelmistorobotiikan nähdään tuovan uudenlaisia mahdollisuuksia ja hyötyjä, joita aiemmat 
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teknologiat eivät ole vielä pystyneet tarjoamaan. Ohjelmistorobotiikka voidaan ottaa 

käyttöön muiden IT järjestelmien lisäksi, sillä se ei ole osa yrityksen IT-infrastruktuuria.  

Koska jo olemassa olevia järjestelmiä ei tarvitse muokata, voidaan RPA implementoida 

käyttöön nopeasti ja tehokkaasti yrityksissä. (IRPA 2015) 

 

3.2 Ohjelmistorobotiikan käyttöönotto ja kohteet 
 

RPA:n käyttöönotto on alkanut yrityksissä 2000-luvun puolivälissä. Ohjelmistorobotiikan 

nähdään yleistyneen ensiksi yrityksissä, jotka olivat erikoistuneet liiketoimintaprosessien 

ulkoistamiseen. Yritykset, jotka olivat ulkoistaneet toimintojaan, alkoivat etsiä uusia keinoja 

kilpailuedun saavuttamiseksi. Ulkoistamista harjoittavat yritykset huomasivat RPA:n 

potentiaalin ja alkoivat hyödyntää RPA:ta liiketoimintaprosesseissa, jotka aiemmin oli 

ulkoistettu. Ohjelmistorobotiikka kehittyi ja helpotti automatisoinnin käyttöönottoa, kun 

automatisointi ei vaatinut samanlaisia koodaustaitoja ja IT-resursseja kuin automatisointi 

aiemmin.  (UiPath 2016) Bals, Daum ja Tate (2015) esittävät, että prosesseja ja 

tukitoimintoja on ulkoistettu kustannussyistä halvan työvoiman maihin. Kuitenkin, koska 

hintatasoissa ei enää päästä alemmaksi eikä prosesseja kyetä tehostamaan kyseisissä maissa, 

on etenkin länsimaalaiset yritykset ryhtyneet tuomaan ulkoistettuja prosesseja takaisin 

kotimaahan. RPA on ollut yksi syy tähän, sillä ohjelmistorobotiikan käyttöönoton on 

huomattu tuovan kustannussäästöjä sekä lisäävään prosessien tehokkuutta. Lisäksi Bals et 

al. (2015) korostavat, että tämän avulla ulkoistettujen prosessien kontrolli ja valvonta 

saadaan takaisin omalle yritykselle. Ohjelmistorobotiikan käyttöönotto nähdään soveltuvan 

hyvin siis prosesseihin, jotka yritys on aiemmin ulkoistanut. Kyseiset prosessit ovat usein 

tarkoin määriteltyjä, minkä ansiosta näiden automatisoiminen on myös helpompaa. (Asatiani 

& Penttinen, 2016) 

Vasarhelyi (2013) korostaa tutkimuksessaan, että nykypäivänä reaaliaikainen talous on 

muodostanut tilanteen, jossa automaattiset siirrot, integroidut tietokonejärjestelmät, big data 

sekä tuhannet reaaliaikaiset mobiilisovellukset pyörittävät suurta tietomäärää ympäristössä. 

Informaation määrä kasvaa koko ajan ja se kiertää useiden eri järjestelmien ja prosessien 

lävitse. Tämän seurauksena uusia järjestelmiä ja työtapoja on ruvettu kehittämään 

laskentatoimen kentässä vanhojen ollessa epäedullisia tämän päivän taloudessa. 
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Ohjelmistorobotiikan nähdään auttavan tämän ansiosta laskentatoimen tehtävien 

automatisoinnissa. (Vasarhelyi 2013) 

Ohjelmistorobotiikan käyttöönottoon vaikuttaa useimmiten tarve optimoida prosesseja tai 

säästää kustannuksissa. Ohjelmistorobotiikka on suhteellisen helppo ja nopea ottaa käyttöön, 

minkä takia sen käyttöönotto on lisääntynyt. Lisäksi sillä on kyky mukautua uusiin erilaisiin 

tilanteisiin, mikä tekee siitä erityisen verrattuna perinteiseen automaatioon. (IRPA 2015) 

Lacity ja Willcocks (2016a) korostavat, ettei ohjelmistorobotiikka kuitenkaan korvaa 

perinteisiä automaatioratkaisuja, vaan sen tehtävänä on täydentää niitä, sillä erilaiset 

ratkaisut soveltuvat erityyppisiin toimintoihin. Ohjelmistorobotiikka voidaan siis pitää 

yhtenä työkaluna automaatioon, mutta se ei ole ainoa. 

Rutagandan et al. (2017) ovat tutkimuksessaan tutkineet tarkemmin ohjelmistorobotiikan 

käyttöönottoprosessiin vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksessa nousee esille viisi yleisintä 

syytä, joiden seurauksena ohjelmistorobotiikan käyttöönotto useimmiten epäonnistuu. 

Yleisimmät syyt ovat vääränlainen johtaminen, vääränlaisten automatisoitavien tehtävien 

valinta, pitkän aikavälin suunnitelman puuttuminen, epävakaa ympäristö sekä vanhahtava 

lähestymistapa. Ensimmäiseksi tekijäksi nousee vääränlainen johtaminen. Rutaganda et al. 

(2017) mainitsevat, että useimmiten uuden teknologian ajatellaan olevan IT-lähtöinen, 

vaikka tämän tulisi olla liiketoimintajohtoista IT-yksikön tukiessa projektia. Willcocks et al 

(2015a) puolestaan huomasivat tutkimuksessaan, että Xchanging- kohdeyrityksen strategiset 

arvot ja tavoitteet liittyen innovointiin ja teknologian kehitykseen helpottivat 

ohjelmistorobotiikan käyttöönottoa. Tutkijoiden mukaan henkilöstön positiivisen 

suhtautumisen nähdään näin myös edesauttavan käyttöönottoa liiketoimintajohtoisuuden 

lisäksi. 

Willcocks et al. (2015b) esittävät, että yritysten IT-osastojen avulla on myös kriittinen rooli 

siinä, että ohjelmistorobotiikan käyttöönotto ja hyödyntäminen onnistuvat. Tutkimuksen 

mukaan RPA:n omaksumisen ongelma yrityksissä on usein epävarmuus siitä, että miten 

tämä sopii yrityksen IT-arkkitehtuuriin, taitoihin ja tietoturvaohjeisiin. Epäselvyys on 

aiheuttanut esteitä RPA:n käyttöönotolle, minkä takia selvennystä näiden osalta vaaditaan. 

Kehoe, Patil, Abbeel ja Goldberg (2015) tuovat esille myös tutkimuksessaan 

ohjelmistorobotiikkaan liittyvät tietoturvariskit, joiden on havaittu vaikuttavan 

ohjelmistorobotiikan käyttöönottoon. Ohjelmistorobotiikan käyttöönotto asettaa uudenlaisia 

tietoturvariskejä yrityksille. Asiatiani ja Penttinen (2016) tuovat tutkimuksessaan esille, että 
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ohjelmistorobotiikka tarvitsee kuitenkin vielä uskottavia liiketoimintaesimerkkejä 

toimivuudesta, jotta yritykset ja henkilöt luottaisivat tähän. Tutkimus korostaa, että 

ohjelmistorobotti on tällä hetkellä tietynlainen väliaikainen ratkaisu, joka toimii vanhojen 

järjestelmien manuaalisen käytön ja täysin automatisoitujen järjestelmien uudelleen 

suunniteltujen prosessien välillä. 

Vääränlaisten automatisoitavien tehtävien valinta nähtiin toisena kriittisenä tekijänä. 

Rutaganda et al. (2017) mukaan yrityksen henkilökunnan pitäisi valita automatisoitavat 

prosessit huolellisesti sekä tiedostaa näiden kustannukset. Willcocks et al. (2015a) mukaan 

suunnitteluvaihe on yksi merkittävä tekijä ohjelmistorobotiikan onnistuneeseen 

käyttöönottoon. Asatiani ja Penttinen (2016) korostavat myös tutkimuksessaan alkuvaiheen 

suunnittelun tärkeyttä sekä automatisoitavien prosessien tunnistamista ennen käyttöönottoa. 

Ennen ohjelmistorobotiikan käyttöönottoa on tärkeä arvioida ja kartoittaa, millaiset prosessit 

ja työtehtävät yrityksessä ovat sopivia ohjelmistorobotiikan hyödyntämiselle. Tutkijat 

näkevät tämän olevan edellytys onnistuneelle ohjelmistorobotiikan implementoinnille. 

(Asatiani & Penttinen 2016) Willcocks et al. (2015a) puolestaan korostavat, että prosessien 

on oltava standardoituja ja stabilisoituja ennen kuin nämä ohjeistetaan robotille. Lacity ja 

Willcocks (2016a) esittävät, että käyttöönoton edellytys on selkeät ohjeet robotille. 

Rutaganda et al. (2017) korostavat, että useimmiten käyttöönoton epäonnistumista selitetään 

teknologialla, vaikka yleensä tämä johtuu väärien työtehtävien automatisoinnista. 

Lacity ja Willcocks (2016a) esittävät, että ohjelmistorobotiikan käyttöönotto soveltuu 

parhaiten työtehtäviin, jotka ovat tietokoneella suoritettavia manuaalisia, yksinkertaisia, 

suurivolyymisia, standardoituja sekä toistuvia tehtäviä. Lisäksi työtehtävät, joissa 

sovelletaan useita järjestelmiä sekä vertaillaan, haetaan ja päivitetään tietoja, soveltuu 

ohjelmistorobotiikan suoritettavaksi. Monimutkaisiin työtehtäviin on mahdollista hyödyntää 

ohjelmistorobotiikkaa, mikäli prosessin vaiheet ovat määritelty mahdollisimman 

yksityiskohtaisesti ja selvästi. (Asatiani & Penttinen 2016; Lacity & Willcocks 2016a) 

Lacityn ja Willcocksin (2016a) mukaan ohjelmistorobotiikka pystyy korvaamaan niin 

kutsuttuja ”toimistotuoli” (swivel chair) työtehtäviä. Käytännössä tämä tarkoittaa sellaisia 

työtehtäviä, joissa ihminen kerää tietoa eri sovellusten käyttöliittymästä kuten internetistä, 

sähköpostista tai Excelistä toimien omalla toimistotuolilla ja tämän jälkeen prosessoi sen 

tietyn säännön ehdoin ja syöttää tiedon toiseen järjestelmään kuten ERP:iin. (Lacity & 

Willcocks 2016a) Taloushallinnon työtehtävien ollessa usein suurivolyymisia sekä 
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standardoituja, nähdään ohjelmistorobotiikan soveltuvan hyvin etenkin yrityksen ulkoisen 

laskentatoimen työtehtäviin ja prosesseihin. Kuviossa 3 on koottu yhteen työtehtäviä, joihin 

ohjelmistorobotiikka soveltuu käytettäväksi. 

 

 

 

Kuvio 3. Ohjelmistorobotille soveltuvat työtehtävät (mukaillen Asatiani & Penttinen 2016; 

Lacity & Willcocks 2016a) 

 

Rutaganda et al. (2017) mukaan pitkän aikavälin suunnitelman puuttuminen vaikuttaa myös 

kriittisesti ohjelmistorobotiikan käyttöönottoon. Useimmiten yrityksissä ollaan 

kiinnostuneita ohjelmistorobotiikan hyödyistä, mutta ei osata asettaa strategiaa pidemmälle 

aikavälille, mikä tuo haasteita.  Tutkijoiden mukaan yrityksen tulee myös päättää 

alkuvaiheessa, kuinka paljon hyödynnetään ulkopuolisia asiantuntijoita käyttöönotossa. 

(Rutaganda et al. 2017) Asatiani ja Penttinen (2016) korostavat tutkimuksessaan myös 

alkuvaiheen suunnittelua, jotta ohjelmistorobotiikka voidaan implementoida onnistuneesti. 

Suunnitteluvaiheessa on Rutagandan et al. (2017) mukaan tärkeää myös miettiä, missä 

tiimeissä ohjelmistorobotiikkaa tullaan hyödyntämään. Tutkijat korostavat, että 

liiketoimintayksiköiden johtajat ja prosessituntijat tuntevat useimmiten parhaiten prosessit, 

minkä takia heillä on parhaimmat edellytykset selvittää automatisoitavia kohteita, mikä on 
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edellytys ohjelmistorobotiikan käyttöönotolle. Jotta ohjelmistorobotiikan hyödyntämistä 

voidaan jatkaa yrityksessä onnistuneesti, korostaa Seasongood (2016) tutkimuksessaan, että 

käyttöönoton jälkeen tulisi nimetä työntekijä tai tiimi, joka vastaa ohjelmistorobotiikasta. 

Tämän nähdään auttavan ohjelmistorobotiikan hyödyntämistä tulevaisuudessa.  

Ohjelmistorobotiikan onnistuneeseen käyttöönottoon vaikuttaa myös toimintaympäristön 

vakaus. Ennen käyttöönottoa tulisi varmistaa, että järjestelmät ja prosessit, joissa 

ohjelmistorobotiikkaa hyödynnetään ovat vakaita. Mikäli prosessit ja järjestelmät muuttuvat 

jatkuvasti, on ohjelmistorobotin käyttöönotto turhaa. (Rutaganda et al. 2017) Lacity ja 

Willcocks (2016a) korostavat, että ennen automatisointia prosesseja joudutaan usein 

virtaviivaistamaan ja standardoimaan käyttöönoton helpottamiseksi. Willcocks et al. 

(2015a) korostavat, että prosessien on oltava standardoituja ja stabilisoituja ennen kuin nämä 

ohjeistetaan robotille. Rozarioan et al. (2018) mukaan automatisoitavien prosessien on 

oltava helposti määriteltävissä, jotta ne voidaan ohjeistaa ohjelmistorobotille.  

Monimutkaisia prosesseja ja epäselvyyksiä on haastavaa automatisoida (Rozario et al. 

2018).  

Rutaganda et al. (2017) esittävät tutkimuksessaan viidenneksi ongelmaksi vanhahtavan 

lähestymistavan. Tutkijoiden mukaan ohjelmistorobotiikan käyttöönoton yhtenä ongelmana 

koetaan se, että yrityksissä yritetään hyödyntää lähestymistapoja, joita hyödynnetään 

useimmiten suuremmille IT-muutoksille. Nämä lähestymistavat ovat usein aikaa vievämpiä 

ja näin heikentävät ohjelmistorobotiikan nopeaa implementointi etua.  Asatiani ja Penttinen 

(2016) korostavat tutkimuksessaan ohjelmistorobotiikan nopeaa ja helppoa käyttöönottoa, 

jota tulisi hyödyntää. Tutkijoiden mukaan ohjelmistorobotiikka voidaan ottaa käyttöön 

muutamassa viikossa. Rutaganda et al. (2017) esittävät, että omaksumalla 

ohjelmistorobotiikan nopean käyttöönottoon, saavutetaan yrityksessä suurempia etuja kuin 

yrityksissä, joissa lähestytään ohjelmistorobotiikan käyttöönottoon perinteisin keinoin. 

Seasongood (2016) korostaa käyttöönotossa myös testausvaihetta. Ennen käyttöönottoa 

tulisi ohjelmistorobotteja testata perusteellisesti, ettei suuria virheitä ja kustannusmenetyksiä 

syntyisi käyttöönotossa. Robotille tulee luoda selkeät säännöt ja näitä tulee testata ennen 

käyttöönottoa, jotta vältytään suuremmiltä virheiltä. 
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3.3 Ohjelmistorobotiikan hyödyt 
 

Ohjelmistorobotiikan käyttöönotolla voidaan saavuttaa useita hyötyjä yrityksen eri 

prosesseille sekä koko liiketoiminnalle. Ohjelmistorobotiikan eduiksi voidaan katsoa muun 

muassa sen nopea ja helppo käyttöönotto, tarkkuus, ajan säästö, kustannustehokkuus, 

lyhentyneiden prossien läpimenoaika sekä prosessien parantunut tuottavuus ja tehokkuus. 

Lisäksi hyödyiksi katsotaan väsymättömyys sekä taito työskennellä ympärivuorokautisesti 

ilman taukoja. Ohjelmistorobotiikan katsotaan myös tekevän prosesseista ennustettavampia 

sekä vähentävän inhimillisten virheiden syntyä. (IRPAAI 2018; Seasongood 2016; Lacity & 

Willcocks 2016a; Willcocks et al. 2015b; Willcocks et al. 2015a; Asatiani & Penttinen 2016) 

Seuraavaksi tarkastellaan yksityiskohtaisemmin edellä mainittuja ohjelmistorobotiikan 

hyötyjä. 

Yhdeksi suurimmaksi ohjelmistorobotiikan hyödyksi listataan ajan säästäminen ja 

prosessien tehokuuden lisääntyminen (Lacity & Willcocks 2016a). Ohjelmistorobotille 

riittää, että automatisoitava työtehtävä opetetaan kerran, minkä jälkeen se muistaa sen. 

Mikäli tehtävä muuttuu, voidaan ohjelmistorobotti opettaa uuteen tehtävään. 

Ohjelmistorobotti voidaan varustaa näin ollen useilla erilaisilla taidoilla. 

Huolimattomuusvirheiden syntymiselle ei ole myöskään mahdollisuutta, sillä robotti 

noudattaa annettuja sääntöjä täsmällisesti. Ohjelmistorobotit eivät näin ollen aiheuta 

inhimillisiä virheitä kuten ihmiset, mikä säästää aikaa ja tehostaa prosesseja, kun 

ylimääräisiä virheitä ei synny. (Willcocks et al. 2015a) Asatiani ja Penttinen (2016) listaavat 

ohjelmistorobotiikan hyödyksi myös robotin mahdollisuuden työskennellä vuorokauden 

ympäri ilman taukoja sekä ilman lomia ja sairaslomia, minkä katsotaan lisäävän toiminnan 

tehokkuutta. Slabyn (2012) mukaan ohjelmistorobotiikan käyttöönoton hyödyksi katsotaan 

myös se, että työntekijöille jää enemmän aikaa keskittyä työtehtäviin, jotka tuottavat 

lisäarvoa yritykselle. Tällaisia tehtäviä ovat muun muassa ihmisten kanssakäymistä vaativat 

tehtävät sekä ongelmanratkaisukykyä ja päätöksentekoa vaativat työtehtävät.  

Willcocks et al. (2015a) listaavat ohjelmistorobotiikan käyttöönoton hyödyiksi myös 

kustannustehokkuuden. Tutkijat korostavat tapaustutkimuksessaan, että 

ohjelmistorobotiikan käyttöönoton avulla kustannussäästöjä saavutettiin noin 30 prosenttia 

per prosessi. Slaby (2012) puolestaan esittää tutkimuksessaan, että robotit ovat halvempia 

sekä helpompia ottaa käyttöön kuin perinteiset IT-ratkaisut. Tämän nähdään johtuvan siitä, 
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että ohjelmistorobotiikka on kevytrakenteista teknologiaa. Se toimii käyttöliittymien 

välityksellä niin ikään taustajärjestelmien päällä eikä täten häiritse taustajärjestelmiä. 

Järjestelmiä ja ohjelmointeja ei tarvitse rakentaa uudelleen eikä korvata 

ohjelmistorobotiikan vuoksi, mikä säästää kustannuksia ja aikaa. (Willcocks et al. 2015b; 

Slaby 2012) Tämän nähdään tekevän RPA:n käyttöönotosta halvempaa kuin perinteisten 

toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönoton. Sen lisäksi, että ohjelmistorobotiikka ei vaadi 

uusia tietotekniikkarakenteita ja -järjestelmiä, nähdään se edulliseksi vaihtoehdoksi myös 

sen takia, ettei uusia ihmisiä tarvitse rekrytoida ja kouluttaa.  Useat yritykset ovat ottaneetkin 

käyttöönsä ohjelmistorobotiikan saadakseen säästöjä henkilöstökuluissa. (Lowes et al. 2017)  

Ohjelmistorobotiikan hyödyiksi listataan myös sen helppo ja tätä kautta nopea integraatio. 

Asatiani ja Penttinen (2016) esittävät, että ohjelmistorobotiikka on mahdollista ottaa 

käyttöön kahdesta-neljään viikkoon, mikä on lyhyt aika verrattuna yleisiin yritysohjelmien 

käyttöönottoaikoihin, joiden välinen integraatioiden rakentaminen voi kestää kuukausia tai 

jopa vuosia.  Ohjelmistorobotiikan käyttöönoton nopeuteen vaikuttaa sen integraation 

helppous, sillä ohjelmistorobotiikka on mahdollista integroida lähes mihin tahansa 

ohjelmistoon, jota ihminen käyttää huolimatta integraatiorajapinnoista. Tietojärjestelmiin ei 

ole tarvetta tehdä muutoksia, koska ohjelmistorobotiikka on vain sovellus. 

Ohjelmistorobotiikan hyödyiksi katsotaankin se, että se voidaan integroida lähes kaikkien 

IT-arkkitehtuurien päälle. (Asatiani & Penttinen 2016) 

Ohjelmistorobotiikan nähdään eroavan siis kahdella eri tavalla perinteisistä 

prosessijohtamisen työkaluista, minkä nähdään olevan ohjelmistorobotiikan käyttöönoton 

hyötyjä. Toinen eroavaisuus on se, ettei koodaustaitoja tarvita RPA-sovelluksen 

määrittelemiseen sekä toinen, että ohjelmistorobotiikka on kevyen tason IT-sovellus, joka 

toimii järjestelmien esityskerroksen kanssa, kun taas BPM-sovellukset kommunikoivat 

liiketoimintalogiikan ja tietokantojen rajapinnoissa. (Lacity & Willcocks 2016a) Kuviossa 4 

esiintyy ohjelmistorobotiikan (RPA) ja liiketoimintaprosessin automaatiosovelluksen 

(Business Process Automation, BPA) toimintakerrokset. 
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Kuvio 4. Ohjelmistorobotiikka vs. Prosessiautomaatio (Mukaillen Lacity & Willcocks, 

2016a) 

 

Asatiani ja Penttinen (2016) esittävät myös tutkimuksessaan, että ohjelmistorobottien avulla 

automatisoituja prosesseja on helppo muuttaa myöhemmin. Yleensä perinteiset ohjelmistot 

vaativat merkittäviä ohjelmointitaitoja, jotta suurempia muutoksia voidaan tehdä. 

Vastaavasti ohjelmistorobotiikan muutoksia pystyy tekemään jopa tavallinen käyttäjä 

muuttamalla yksinkertaisia loogisia ehtoja tai muuttamalla graafisia prosessikaavioita. Tämä 

tekee sen, että ohjelmistorobotiikan käyttöönotto on joustavaa ja monikäyttöistä. (Asatiani 

& Penttinen 2016)  

Laadun parantumista pidetään myös ohjelmistorobotiikan käyttöönoton yhtenä hyötynä. 

Lacity ja Willcocks (2016a) esittävät tapaustutkimuksessaan prosessien laadun parantuvan 

ohjelmistorobotiikan käyttöönoton avulla. Vasarhelyi (2013) korostaa myös 

tutkimuksessaan, että automatisoinnin nähdään parantavan datan laatua. Ohjelmistorobotin 

nähdään tekevän työ nopeammin ja tarkemmin, minkä koetaan parantavan prosessien laatua, 

kun virheitä syntyy vähemmän. Slaby (2012) puolestaan esittää, että prosessien seuranta 

paranee ohjelmistorobotiikan avulla, kun jokainen ohjelmistorobotiikan toiminto jättää 

jäljen ja luo dataa, kun se suorittaa tehtävää. Kyseistä dataa voidaan hyödyntää organisaation 

päätöksenteoissa. Data mahdollistaa sen, että sen avulla voidaan tunnistaa prosessien eri 

vaiheet ja mahdolliset virheet sekä tämän avulla tunnistaa vaiheet, jotka voitaisiin optimoida 

tehokkuuden lisäämiseksi. (Slaby 2012) Lisäksi IRPA (2015) korostaa, että aloilla, joissa on 

tarkat sääntelyt, kuten pankki- ja vakuutusaloilla sekä terveydenhuollossa, mahdollistaa 
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ohjelmistorobotiikka työnkulun seuraamisen helpottamista, mikä puolestaan mahdollistaa 

sen, että sääntöjen toteutumista voidaan dokumentoida ja seurata entistä tarkemmin. 

Ohjelmistorobotiikan käyttöönotolla nähdään olevan myös epäsuoria hyötyjä, jotka eivät 

vaikuta suoranaisesti prosessien automatisointiin. Epäsuoraksi hyödyiksi listataan se, että 

sitä pidetään vaihtoehtona ulkoistamiselle.  Yrityksen ottaessa käyttöön 

ohjelmistorobotiikka vältytään kyseisiltä ulkoistamiseen liittyviltä kustannuksilta sekä 

säästytään työnjohtamisen piileviltä kustannuksilta ja väärinymmärryksiltä. Tämän lisäksi 

ohjelmistorobotiikan käyttöönotto voi välttää yrityksen kokemasta imagoriskiä, jonka 

kyseisen työn siirtäminen halvempiin maihin voisi mahdollisesti aiheuttaa. (Bals et al. 2015; 

Asatiani & Penttinen 2016) 

Slaby (2012) korostaa tutkimuksessaan, että periaatteessa kaikki työtehtävät, jotka 

perustuvat sääntöihin ja jotka eivät vaadi syväajattelua tai ongelmanratkaisua voidaan 

opettaa ohjelmistorobotiikalle. Lisäksi on huomattu, että kun robotiikka tekee prosesseista 

tehokkaampia sekä virheettömämpiä lisää tämä asiakkaiden tyytyväisyyttä organisaation 

toimintaan. Myös kun yrityksillä vapautuu enemmän aikaa asiantuntijatöille, mahdollistaa 

se paremman tuottavuuden ja asiakastyytyväisyyden. (IRPA 2015). 

Ohjelmistorobotiikan käyttöönotolla nähdään olevan siis paljon hyötyjä. Hyötyjä tulee 

tarkastella prosessikohtaisesti, sillä kaikkia hyötyjä ei saavuteta jokaisen prosessin 

automatisoinnissa. Ohjelmistorobotiikan hyötyjä arvioitaessa kokonaisuutena nähdään 

niiden vaikuttavan koko yrityksen liiketoimintaa vähitellen, kun yksi liiketoimintaprosessi 

kerrallaan saadaan automatisoitua. Ohjelmistorobotiikan käyttöönotolla voidaan pienentää 

koko liiketoiminnan kustannuksia, nopeuttaa suoritusaikoja, tehostaa toimintaa sekä 

parantaa laatua. Nämä lisäävät yhdessä myös asiakastyytyväisyyttä.  

 

3.4 Ohjelmistorobotiikan haasteet 
 

Ohjelmistorobotiikan käyttöönottoon liittyy myös haasteita ja riskejä, vaikka se koetaankin 

hyvänä apuna prosessien automatisointiin. Ohjelmistoroboteilla on myös rajoitteita, jotka 

hidastavat prosessien automatisointia sekä tuovat haasteita. Seuraavaksi tarkastellaan 

haasteita tarkemmin. 
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Ohjelmistorobotiikan yhdeksi heikkoudeksi katsotaan tämän käyttöönoton rajallisuus. Tällä 

hetkellä ohjelmistorobotiikka on käyttökelpoinen vain tietyn tyyppisiin prosesseihin. 

Prosessien, joihin ohjelmistorobotiikkaa voidaan hyödyntää, tulee olla selkeästi määriteltyjä, 

työvaiheiden perustua sääntöihin sekä työtehtävien tulee olla sellaisia, jotka eivät vaadi 

ihmisen tekemää arviointia. Tämän seurauksena RPA voidaan hyödyntää 

liiketoimintaprosesseissa, mikäli prosessin kaikki vaiheet pystytään avaamaan sekä 

kirjoittamaan tarkasti ohjeiksi. Lisäksi prosessin kaikki mahdolliset tapahtumat ja tulokset, 

joita tämän aikana voi ilmentyä, tulee tiedostaa. Tämä rajoittaa ohjelmistorobotiikan 

hyödyntämistä useissa prosesseissa, sillä harvat prosessit ovat yrityksissä selkeästi 

määriteltyjä ja kaikki mahdolliset lopputulokset ennustettavissa. (Asatiani & Penttinen 

2016) 

Vaikka ohjelmistorobotiikka voidaan ottaa käyttöön suhteellisen helposti ja nopeasti 

verrattuna perinteisiin prosessiautomaatiojärjestelmiin, korostavat Asatiani ja Penttinen 

(2016) tutkimuksessaan, että ohjelmistorobotiikka on kuitenkin vain kevyttä IT:tä, mikä tuo 

omat rajoitteensa. Vaikka ohjelmistorobotiikan integrointi käyttöliittymään mahdollistaa 

joustavan sekä nopean käyttöönottoon, on tässä oma heikkoutensa. Ohjelmistorobotiikan 

integrointi käyttöliittymään nähdään kuitenkin heikompana vaihtoehtona verrattuna 

perinteiseen taustajärjestelmään tehtävään integrointiin. Automaatioihin, joita 

ohjelmistorobotiikalla tehdään, vaikuttavat herkästi prosessien ja järjestelmien muutokset ja 

päivitykset, mikä tuo haasteita. Tämän seurauksena RPA:lla ei voida korvata kriittisiä 

prosessiautomaatiojärjestelmiä, vaan ohjelmistorobotiikka toimii näiden täydentävänä 

järjestelmänä. Ohjelmistorobotiikan nähdään siis toimivan väliaikaisena ratkaisuna. Se 

täyttää aukon, joka vallitsee vanhojen manuaalisten sekä kokonaan automatisoitujen 

järjestelmien uudelleen suunniteltujen prosessien välillä. Toisin sanoen prosessit, jotka eivät 

ole kriittisiä liiketoiminnan kannalta, tulee automatisoida ohjelmistorobotiikkaa 

hyväksikäyttäen, kun taas kriittisissä prosesseissa ei voida käyttää ohjelmistorobotiikkaa 

tämän kevyen IT:n takia. (Asatiani & Penttinen 2016; Lacity & Willcocks 2016a)   

Ohjelmistorobotiikan haasteiksi katsotaan myös prosessin perusdatan pätevyys. Kuten 

aiemmin on tullut esille, robottien kognitiiviset taidot eivät ole vielä kehittyneet. Tämän 

seurauksena, niin kauan, kun prosessin perusdata on virheellinen, robotti ei kykene 

prosessoimaan sitä tai se työstää sitä väärin. Tämä johtaa siihen, että syötettävän tiedon 

kontrollin tulee olla erityisen tarkkaa työntekijöiden puolelta, kun robotti ei itse tätä pysty 
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kontrolloimaan. Datan oikeudellisuudesta tulee huolehtia säännöllisesti. Mikäli jotkut 

prosessit muuttuvat, täytyy robotit uudelleen ohjata kyseiseen työtehtävään. Kun robotit 

työskentelevät opetettujen ohjeiden mukaan, tarvitsee työntekijöiden huolehtia tämän 

kontrolloinnista. (Parasuraman & Riley 1997; Miller & Parasuraman 2007) Asatiani ja 

Penttinen (2016) korostavat, että automatisoitava prosessi on tunnettava erityisen tarkasti, 

jotta prosessi onnistutaan automatisoida ilman virheitä. Ohjelmistorobotiikan käyttöönotto 

ei onnistu, mikäli prosessia ei tunneta riittävän hyvin tai se ei ole standardisoitu. Tämä 

aiheuttaa sen, ettei robotille voida antaa riittävän selkeitä ohjeita toiminnan suoritettavaksi.  

Lacity ja Willcocks (2016a) nostavat ohjelmistorobotiikan rajoitteeksi myös sen, että 

ohjelmistorobotilta puuttuu niin sanotusti ”maalaisjärki”. Robotti ei osaa ajatella kuten 

ihminen. Ihmisellä on kyky huomata selkeitä virheitä esimerkiksi liian suurissa tai pienissä 

luvuissa, mutta robotilla ei ole tällaista kykyä. Ohjelmistorobotti vaatii tarkat ohjeet siitä, 

miten prosessi tulee suorittaa. Se ei osaa mukautua muutoksiin itsenäisesti. Suoriutuakseen 

tehtävästä oikeaoppisesti, robotille tarvitsee antaa tarkemmat ohjeet sekä rajoitteet kuin 

ihmiselle. Willcocks et al. (2015b) korostavat, että ohjelmistorobotin yhtenä rajoitteena 

pidetään sen tekoälyn puutteellisuutta. Ohjelmistorobotti ei osaa ajatella, vaan se noudattaa 

täsmällisesti ainoastaan sille annettuja ohjeita. Ohjelmistorobotilta puuttuu siis tekoäly tai 

koneoppiminen, jonka avulla se pystyisi ajattelemaan ja mukautumaan tilanteisiin 

itsenäisesti. Tällä hetkellä se tarvitsee tarkat ohjeet suoriutuakseen sille annetusta tehtävästä. 

(Lacity & Willcocks 2016a). Tämä asettaa rajoitteita automatisoitaville prosesseille ja 

tehtäville. Taulukossa 2 esitetään ohjelmistorobotiikan ja älykkäämmän automaation 

eroavaisuuksia sekä ominaisuuksia. 

Taulukko 2.Ohjelmistorobotiikan ja älykkään automaation erot (Mukaillen Lacity & 

Willcocks 2016b) 

 Ohjelmistorobotiikan alue Kognitiivisen automaation alue 

Tieto Rakenteellinen Ei-rakenteellinen 

Prosessit Säännönmukainen Päätelmäpohjainen 

Lopputulos Yksi oikea lopputulos Erilaisia lopputuloksia 

 

Ohjelmistorobotiikka kykenee tällä hetkellä käsittelemään vain säännönmukaista sekä 

rakenteellista tietoa, eli tietoa, joka on tietyssä muodossa. Ohjelmistorobotti onnistuu 

lukemaan luvun vain tietystä kohdasta järjestelmää, jonka jälkeen se tekee ohjeiden 
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mukaisesti tälle vaaditun toimenpiteen. Lopputuloksia toimenpiteelle on vain yksi, koska 

robotti ei osaa vielä ajatella. Vastaavasti älykäs automaatio kykenee lukemaan ei-

rakenteellista tietoa ja ymmärtää lukujen merkitsevyyden. Lisäksi se osaa lukea tietoa eri 

paikoista, eikä vaadi tiedon olevan täsmällisesti samassa paikassa, kuten ohjelmistorobotti 

vaatii. Älykäs automaatio osaa tehdä ajatustyötä sekä arvioida eri vaihtoehtoja, minkä avulla 

se kykenee pääsemään parhaimpaan lopputulokseen. Näin ollen lopputuloksia on useita. 

(Lacity & Willcocks 2016b) 

Kehoe, Patil, Abbeel ja Goldberg (2015) tuovat esille, että ohjelmistorobotiikkaan liittyy 

myös tietoturvariskejä. Tämän käyttöönotto asettaa uudenlaisia tietoturvariskejä yrityksille. 

Ohjelmistorobotiikan käyttäessä usein luottamuksellista dataa, joka liikkuu erilaisissa 

pilvipalveluissa asettaa tietoturvariskejä näiden ollessa alttiita hakkeroinnille. Datan 

sisältäessä usein myös arkaluonteisia taloustietoja, nousee ohjelmistorobotiikan tietoturva 

tärkeään asemaan. 

Yksi huolenaihe automaation kasvuun on siihen liittyvät asenteet ja ennakkoluulot (Lee & 

See 2004). Asatiani ja Penttinen (2016) esittävät, että yhdeksi ohjelmistorobotiikan kritiikin 

aiheeksi nousee tämän vaikutus nykyisiin työntekijöihin ja työpaikkoihin. Tutkimusten 

mukaan osa taloushallinnon ammattilaisista suhtautuu ohjelmistorobotiikkaan 

varautuneesti. RPA:n käyttöönoton pelätään vähentävän taloushallinnon ammattilaisten 

työpaikkoja tulevaisuudessa. Työntekijät kokevat robotit kilpailijoina, vaikkakin 

ohjelmistorobotiikan käyttöönottoon ei tutkimusten mukaan liity merkittäviä työpaikkojen 

menetyksiä sekä tämän käyttöönoton palautteet ovat olleet pääosin positiivisia. Tästä 

huolimatta työntekijät voivat silti kokea robotit kilpailijoina omista työpaikoistaan. (Lacity 

& Willcocks 2015; Asatiani & Penttinen 2016). Lisäksi taloushallinnon työkuvan nähdään 

muuttuvan robotiikan seurauksena enemmän tietotyöksi. Työntekijöiden pelko työpaikan 

menettämisestä on huomioon otettava seikka, johon yrityksen johdon tulee kiinnittää 

huomiota. (IRPA 2015) Parasuraman ja Riley (1997) esittävät, että usein ennakkoluulot 

koskevat automaation luotettavuutta ja tarkkuutta kohtaan. Kuitenkin nämä asenteet 

vaihtelevat paljon henkilöiden keskuudessa Tutkimuksen mukaan vanhemmat ihmiset ovat 

useimmiten enemmän epäileväisempiä automaatiota kohden. Automaation kehittymisen on 

todettu aiheuttavan myös pelkoa ihmisten keskuudessa tämän korvatessa ihmisten tekemä 

työ. Vaikka jotkut työtehtävät tulevat katoamaan automaation myötä, mahdollistaa 

automaatio myös uudenlaisia työtehtäviä.  
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Asatiani ja Penttinen (2016) mainitsevat ohjelmistorobotiikan yhdeksi heikkoudeksi myös 

tämän käyttöönoton lyhyen historian. Ohjelmistorobotiikan ollessa melko uusi työkalu ei 

sillä ole yhtä pitkää ja vahvaa historiaa kuin esimerkiksi ulkoistamisella, jonka on todistettu 

toimivan hyvin kaikista siihen liitetyistä haitoista huolimatta. Ulkoistamisen hyvistä puolista 

sekä onnistumisista puhuvat useat liiketoimintaesimerkit sekä vuosikymmenten kokemus.  

Vaikka ohjelmistorobotiikkaa pidetään tällä hetkellä lupaavana, ei sen käyttöönotolla ole 

vielä samanlaisia saavutuksia kuin ulkoistamisella, minkä takia siihen sisältyy vielä 

epäilyksiä mahdollisten käyttöönottajien keskuudessa. Päästääkseen yli mahdollisista 

ennakkoluuloista, ohjelmistorobotiikan käyttöönotosta tarvitaan onnistuneita 

liiketoimintaesimerkkejä. (Asatiani & Penttinen 2016) Lisäksi ohjelmistorobotiikan 

heikkoutena voidaan pitää myös tämän persoonattomuutta. On mahdollista, että 

palveluprosessi muuttuu persoonattomaksi, vaikka sen laatu paranee ohjelmistorobotin 

käyttöönoton kautta. Asiakkaat eivät koe henkilökohtaista kanssakäymistä, mikä voi 

aiheuttaa negatiivisia ajatuksia asiakaskokemuksesta. (Fung 2014) 

 

3.5 Taloushallinnon ja ohjelmistorobotiikan tulevaisuus 
 

Teknologian ja tietotekniikan kehitys ovat vaikuttaneet nyt jo merkittävästi taloushallinnon 

murrokseen. Näiden kehityksen odotetaan muovaavan myös tulevaisuudessa olennaisesti 

taloushallinnon kenttää. Teknologia jatkaa kehitystä johtuen yhteiskunnallisista, poliittisista, 

lainsäädännöllisistä, markkinallisista sekä asenteellisten tekijöiden seurauksena. (Hiltunen 

& Hiltunen 2014, 30) Teknologian kehityksen lisäksi taloushallinnon tulevaisuuteen 

vaikuttaa monet muut vallitsevat trendit. Taloushallinnon kentän muutokseen nähdään 

vaikuttavan erityisesti liiketoiminta- ja talousympäristöjen monimutkaisuus ja epävarmuus. 

Lisäksi painopisteen siirtyessä enemmän tulevaisuuden ennustamiseen ja 

liiketoimintaympäristön muutosten analysointiin vaikuttavat nämä taloushallinnon 

toimikuvan muutokseen. Talousjohtamisen ja taloushallinnon on oltava entistä 

proaktiivisempaa sekä siltä edellytetään nopeaa reagointikykyä sekä muutosvalmiutta. Myös 

keskittyminen taloudellisen tilanteen ennustamiseen, kassavirtoihin sekä 

kustannussäästöihin nousee tehtävälistan kärkeen, mitkä kaikki vaikuttavat taloushallinnon 

tulevaisuuteen. Lisäksi taloushallinnon nähdään myös integroituvan yhä enemmän osaksi 

liiketoimintoja tulevaisuudessa, kun se on ennen ollut vain taustalla palveleva tukitoiminto. 
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(Lahti & Salminen 2014 204-210) Enofe et al. (2012) korostavat tutkimuksessaan, että 

isommilla yrityksillä on usein suurempi tarve kehittyneemmille tietotekniikkajärjestelmille. 

Tämä voi mahdollisesti myös selittää sen, että miksi pienet yritykset ovat olleet kehityksessä 

hitaampia. 

Teknologian kehityksellä nähdään olevan suurin vaikutus taloushallinnon kenttään, kuten 

edellä on tullut ilmi. Makadam, et al. (2019) esittävät, että ohjelmistorobotiikan 

hyödyntämisen uskotaan olevan tulevaisuudessa välttämätöntä yrityksen liiketoiminnan 

kilpailuedun ylläpitämiseksi. Etenkin ohjelmistorobotiikan käyttöönotolla nähdään olevan 

useita mahdollisuuksia sekä hyötyjä taloushallinnon kentässä tulevaisuudessa. 

Ohjelmistorobotiikalla nähdään olevan paljon potentiaalia automaatioratkaisuissa 

tulevaisuudessa taloushallinnon piirissä. Taloushallinnon tehtävien ollessa usein 

rutiininomaisia, korkeavolyymisia ja säännönmukaisia, soveltuu ohjelmistorobotiikka 

näihin tehtäviin hyvin hyödynnettäväksi. Taloushallinnon kentässä on kuitenkin myös 

paljon työtehtäviä ja prosesseja, jotka eivät ole yksinkertaisia ja sääntöihin perustuvia, minkä 

takia ohjelmistorobotteja ei voida vielä kaikissa tehtävissä hyöyntää, sillä 

ohjelmistoroboteille ei ole vielä tekoälyä, mikä rajoittaa tämän käyttöönottoa 

monimutkaisempien prosessien osalta. (Willcocks, et al. 2015b)  

Kaya et al. (2019) mukaan taloushallinto on siirtymässä automaation suuntaan 

ohjelmistorobotiikan avulla. Zhang et al. (2018) korostavat kuitenkin, ettei 

ohjelmistorobotiikka tule korvaamaan taloushallinnon ammattilaisia, vaan muuttaa heidän 

työnkuvaansa. IRPA (2015) on verrannut ohjelmistorobotiikan mahdollisuuksia siihen mitä 

internet tarjosi vuonna 1994 liiketoiminnoille. Ohjelmistorobotiikan käyttöönoton odotetaan 

aiheuttavan suurta muutosta työelämään. Muutoksen laajuutta ja suuruutta ei vielä osata 

arvioida, sillä ohjelmistorobotiikan hyödyntäminen on vasta aluillaan, mutta muutoksen 

tiedostetaan tulevan lähitulevaisuudessa. Ohjelmistorobotiikan uskotaan vaikuttavan 

erityisesti taloushallinnon ihmisten työnkuvaan, mutta työpaikkojen vähentymiseen sen ei 

nähdä vaikuttavan. Ohjelmistorobotiikan käyttöönoton seurauksena useiden työtehtävien 

odotetaan katoavan ja vastaavasti uusien työtehtävien syntyvän. (IRPA 2015) 

Lacity ja Willcocks (2016c) korostavat kuitenkin, ettei ohjelmistorobotiikka ole ainoa 

ratkaisu, vaan myös tekoälyä tullaan hyödyntämään tulevaisuudessa. Myös Hiltunen & 

Hiltunen (2014) korostavat, että tietotekniikan kehitys mahdollistaa sen, että tietokoneita ja 

muita laitteita voidaan ohjata ajatuksilla ja että näitä tietokoneita kehitetään, mitkä 
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mahdollistavat muutoksia taloushallinnon kenttään. (Hiltunen & Hiltunen 2014 30 192 - 

197, 207 - 211) On vielä kuitenkin epäselvää, kuinka hyvin tekoälyä pystytään 

hyödyntämään taloushallinnon tehtävissä. Tekoälyn kehittäminen ja käyttöönotto ovat 

huomattavasti kalliimpaa ja aikaa vievämpää kuin ohjelmistorobotiikan, mikä hidastaa 

tämän käyttöönottoa yrityksissä.  Automation Anywhere (2017) mukaan tulevaisuudessa 

olisi kuitenkin mahdollista saada lisättyä koneoppimista sekä tekoälyä myös 

ohjelmistorobotiikalle. Näin ollen työtehtävät, jotka eivät noudata tarkkoja ohjeita tai 

vaativat ajattelua, olisi myös mahdollista automatisoida ohjelmistorobotiikan avulla. 

Taloushallinnon ammattilaisen näkökulmasta merkittävää on alan työnkuvan muuttuminen. 

Taloushallinnon työkuvan nähdään muuttuvan tulevaisuudessa enemmän tietotyöksi, kun 

digitalisoituminen ja automaatio lisääntyvät. Ohjelmistorobotiikalla nähdään olevan 

merkittävä vaikutus. Ohjelmistorobotiikan odotetaan hoitavan manuaaliset ja 

suurivolyymiset työtehtävät. RPA:n käyttöönotolla pelätään olevan kuitenkin työpaikkoja 

vähentävä vaikutus taloushallinnon kentässä, minkä takia ihmisten pelko tulee ottaa 

huomioon ylemmässä johdossa. Lisäksi tärkeää on ottaa robotiikka käyttöön niissä 

työtehtävissä, jotka todella hyötyvät siitä ja vapauttaa työntekijöitä tietotyötä vaativiin 

tehtäviin sekä robottien valvontaan. (IRPA 2015; Asatiani & Penttinen 2016). Myös Työ- ja 

elinkeinoministeriö (2017) on ennustanut tekoälyn vaikuttavan merkittävästi työelämän ja 

yritysten kilpailukykyyn. Julkaisun mukaan tekoälyn odotetaan muuttavan yhteiskuntaa 

sekä työmarkkinoita siten, että luovuutta, joustavuutta sekä henkilökohtaisuutta vaaditaan 

tehtävissä suoriutumiseksi yhä enemmän, rutiinitehtävien poistuessa. (Työ- ja 

elinkeinoministeriö 2017) 
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4 TUTKIMUSMETODOLOGIA JA 

TUTKIMUSTULOKSET 
 

Tässä luvussa kuvaillaan tutkimuksessa käytettyä tutkimusmenetelmää, aineiston 

keruutapaa sekä tutkimusaineistoa, minkä jälkeen esitetään tutkimustulokset. 

4.1 Aineiston kerääminen ja analysointi 
 

Tämä tutkimus on toteutettu laadullisena eli kvalitatiivisena tutkimuksena. Laadullisen 

tutkimuksen tavoitteena on muodostaa tutkittavasta ilmiöstä mahdollisimman 

kokonaisvaltainen kuvaus (Alasuutari 1999, 38). Sen lähtökohtana on todellisen elämän 

kuvaaminen. Aineisto laadulliseen tutkimukseen kerätään todellisista tilanteista ja 

tiedonkeruun ensisijaisina lähteinä toimivat henkilöt. Laadullisen tutkimuksen 

ominaispiirteisiin kuuluu myös tapauksien ainutlaatuisuus, joka on huomioitava tulosten 

tarkastelussa. (Hirsjärvi et al. 2009, 159-160). 

Tutkimuksen tiedonkeruumenetelmänä on käytetty puolistrukturoitua haastattelua, eli 

teemahaastattelua. Teemahaastattelun aihealueet ja kysymykset ovat ennalta valittuja, mutta 

kysymyksillä ei ole tarkkaa muotoa tai järjestystä. Haastateltavat voivat vastata kysymyksiin 

omin sanoin sekä ehdottaa uusia kysymyksiä, minkä takia teemahaastattelu on strukturoitua 

haastattelua vapaampi. (Koskinen et al. 2005, 104-105) Lisäksi teemahaastattelussa 

huomioidaan se, että henkilöiden omat tulkinnat aiheesta ovat keskeisiä. (Hirsjärvi & Hurme 

2000, 48) Teemahaastattelututkimus on tutkittavan aiheen kannalta sopivin, sillä 

tarkoituksena on selvittää yritysten henkilöiden kokemuksia ohjelmistorobotiikasta 

taloushallinnon kentässä. Aiheen tutkiminen laadullisesti mahdollistaa useiden eri tekijöiden 

tarkastelun yhtäaikaisesti sekä ilmiön laajemman havainnollistamisen (Hirsjärvi et al. 2009, 

161). 

Laadulliselle aineistolle on tärkeämpää sen sisällöllinen laajuus kuin aineiston määrä 

kappaleina (Vilkka 2015). Tämän perusteella tutkimukseen on valittu kolme haastateltavaa 

henkilöä. Haastateltavat valittiin kysymällä vapaaehtoisia kuudesta yrityksestä, joissa 

ohjelmistorobotiikan tiedettiin olevan käytössä. Haastateltavaksi suostui kolme henkilöä. 

Vilkkaan (2015) mukaan haastateltavat tulisi myös valita sen mukaan, että mikä on heidän 

kokemuksensa ja asiantuntemuksensa kyseisestä aiheesta. Tämän tutkimuksen 
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haastateltavat henkilöt on valittu sen perusteella, että he työskentelevät taloushallinnon 

tehtävissä ja ovat osana ohjelmistorobotiikkaprojektia. Haastateltavat henkilöt on esitetty 

taulukossa 3.  

Taulukko 3.  Haastateltavat 

Yritys Henkilö Titteli Työkokemus 

ohjelmistorobotiikasta 

Yritys 1 Haastateltava A RPA-Asiantuntija 3 vuotta 

Yritys 2 Haastateltava B Finance Manager 2 vuotta 

Yritys 3 Haastateltava C Business Controller 1 vuotta 

 

Kysymysrunko haastattelulle laadittiin etukäteen, mutta tarkentavia kysymyksiä esitettiin 

haastattelun edetessä tarvittaessa. Haastattelukysymykset ovat nähtävillä liitteessä 1. 

Haastateltaville lähetettiin kysymykset etukäteen, mikä auttoi heitä tutustumaan 

haastattelukysymyksiin ja vastauksiin etukäteen. Haastateltavien kanssa sovittiin, että 

haastateltavat tulevat pysymään anonyymeina sekä haastattelumateriaalia tullaan ainoastaan 

hyödyntämään kyseisessä Pro gradu-tutkielmassa. Haastatteluista kaksi toteutettiin 

kasvotusten ja yksi puhelimitse. Ajallisesti kaikki haastattelut kestivät noin tunnin. 

Haastattelut nauhoitettiin ja tämän jälkeen litteroitiin. Litteroinnin jälkeen haastattelun 

materiaalit jäsenneltiin vastausten teemojen mukaan, mikä auttoi tutkimustuloksien 

kokoamista. 

 

4.2 Tutkimustulokset 
 

Tutkimustuloksia käsitellään ja esitetään haastattelukysymysten teemojen mukaisesti. 

Tutkimustulokset on jaettu kolmeen eri teemaan.  Ensimmäinen teema on 

ohjelmistorobotiikan käyttöönotto ja vaaditut resurssit.  Tässä avataan ominaisuuksia ja 

vaadittuja resursseja ohjelmistorobotiikan käyttöönottoa varten. Toisena teemana on 

ohjelmistorobotiikan prosessit ja käyttökohteet. Viimeisenä käsitellään ohjelmistorobotiikan 

hyötyjä ja haasteita. Teemoja tullaan käsittelemään myös limittäin, sillä nämä eivät ole 

toisistaan irrallisia.   
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4.3 Ohjelmistorobotiikan käyttöönotto ja tarve taloushallinnossa 
 

Kysyttäessä syitä ohjelmistorobotiikan käyttöönotolle taloushallinnon osastolla kukin 

haastateltava mainitsi tavalla tai toisella prosessien tehostamisen, työtehtävien 

järkiperäistämisen, laadun parantamisen sekä työtehtävien mielekkyyden lisäämisen. 

Ohjelmistorobotiikan ollessa teknologiana suhteellisen uusi ja hiljattain noussut ilmiö, 

korostavat haastateltavat, ettei automaatio ole kuitenkaan täysin uusi ilmiö 

taloushallinnossa. Haastateltavan 1 mukaan automaatio on näytellyt suurta roolia jo 

pidemmän aikaa taloushallinnossa, minkä takia ohjelmistorobotiikkaa ei voida pitää täysin 

uutena. Hänen mukaan ohjelmistorobotiikka on kuitenkin automatisoinnin uusi innovaatio 

ja täten myös uusi mahdollistaja taloushallinnon kentässä. Haastateltavat 1 ja 2 esittävät, että 

automatisointia on ollut taloushallinnon puolella jo vuosikymmeniä ERP-järjestelmien sekä 

muiden avustavien ohjelmien kautta, mutta ohjelmistorobotiikan avulla automatisointi 

voidaan viedä vielä laajemmalle. Haastateltavan 2 mukaan ohjelmistorobotiikka on 

taloushallinnon osastolla uusi työkalu, joka suorittaa tiettyjä työtehtäviä ja auttaa 

päivittäisessä työssä.  

Jokainen haastateltava korostaa, että ohjelmistorobotiikan hyödyntäminen on vielä 

suhteellisen alkutekijöissä, mutta viime vuosina tämän opettelu ja hyödyntäminen ovat 

lisääntynyt yrityksissä ja tämän odotetaan kasvavan seuraavina vuosina yhä enemmän. 

Kukin haastateltava tuo esille myös ohjelmistorobotiikan opettelun haasteellisuuden tavalla 

tai toisella. Haastateltavat 1 ja 2 kertovat, että ohjelmistorobotiikan opettelu ja 

hyödyntäminen ovat toisinaan vielä haastavaa ja odottavat tämän helpottuvan 

lähitulevaisuudessa, kun palveluntarjoajien ohjelmistot kehittyvät. Haastateltava 2 

huomauttaa, että mikäli ohjelmistorobotiikan käyttö halutaan taata tulevaisuudessa, on sen 

tultava vielä entistä helpommaksi käyttäjille. Pohjatyön tulee olla vielä enemmän 

ohjelmistoyrityksillä, jotka tarjoavat palvelua. Haastateltava 2 kuvailee asiaa näin: 

”Ohjelmistorobotiikalla on tulevaisuutta, mutta jotta se taataan, niin sen on tultava vielä 

entistä helpommaksi käyttäjille lähemmäksi sitä jokapäiväistä elämää. Mikä tarkoittaa 

sitä, että se pohjatyö niin sanotusti koodaajien työ pitäisi olla siellä ohjelmistofirmoilla 

enemmänkin, jotka tarjoavat sitä palvelua.” (Haastateltava 2) 
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Ohjelmistorobotiikan käyttöönotolle on tarve haastateltavien mukaan. Kukin haastateltava 

korostaa tämän hyödyllisyyttä. Haastateltavan 1 mukaan ohjelmistorobotiikalle on tarvetta 

erityisesti taloushallinnossa, jossa on paljon rutiininomaisia työtehtäviä kuten tallentamista, 

tiedon siirtämistä ja muita tehtäviä, joita ei ole vielä pystytty automatisoimaan muilla 

järjestelmillä. Hänen mukaan ohjelmistorobotiikan tavoitteena on puhdas tarve 

automatisoida tekemistä ja tätä kautta tehostaa toimintoja. Ohjelmistorobotiikan 

käyttöönoton avulla pystytään tehostamaan toimintoja. Haastateltava 2 nostaa esille 

puolestaan töiden järkiperäistämisen ja mielekkyyden, kun kysyttiin syitä 

ohjelmistorobotiikan käyttöönotolle. Hänen mukaan ohjelmistorobottia tulee hyödyntää 

työtehtäviin, jotka eivät vaadi ihmisen päätöstä ja tätä kautta voidaan vapauttaa 

työntekijöiden aikaa toisenlaisiin asiantuntijatyötehtäviin. Hän kuvailee tilannetta näin: 

”Ohjelmistorobotiikkaa tarvitaan ja hyödynnetään työtehtäviin, jotka eivät vaadi ihmisen 

päätöksentekoa. Mikäli prosessi ei vaadi ihmisen päätöksiä, on se järkevä automatisoida, 

jos mahdollista. Ihmistyövoimaa tarvitaan, mutta heidän aikaansa tulisi käyttää enemmän 

sellaiseen työhön, johon tarvittaisiin ajatustyötä, eikä vain napin painallusta.” 

(Haastateltava 2) 

Haastateltava 3 puolestaan mainitsee, että taloushallinnon osastolla tehdään paljon helppoja 

aikaa vieviä työtehtäviä, jotka toistuvat joko joka päivä, joka viikko tai kuukausi. 

Opettamalla nämä robotille, vapautetaan merkittävästi työntekijöiden aikaa 

asiantuntijatehtäviin. Lisäksi haastateltavat 1 ja 2 nostavat esille tuottavuuden. Haastateltava 

2 korostaa, että yrityksen liiketoiminnan kasvaessa ei automaattisesti voida aina lisätä 

työntekijöitä, vaan tuottavuutta on pystyttävä lisäämään muillakin keinoin. Molemmat 

haastateltavat korostavat, että ohjelmistorobotin avulla tämä on mahdollista.  

 

4.3.1 Vaaditut resurssit 

 

Haastateltavia pyydettiin kertomaan, mitä ohjelmistorobotiikan käyttöönotto vaatii 

yritykseltä ja tämän työntekijöiltä sekä millaisia resursseja, osaamista ja lähestymistapaa 

vaaditaan. Jokainen haastateltava nostaa esille ensimmäisenä tekijänä kiinnostuneisuuden 

uuteen teknologiaan. Kun puhutaan uudesta teknologiasta ja sen käyttöönotosta, vaaditaan 

selkeää kiinnostuneisuutta tätä kohden. Tämän nähdään olevan edellytys käyttöönoton 
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onnistumiselle. Haastateltava 2 näkee asian niin, että kaikki lähtee liikkeelle siitä, että ollaan 

aidosti kiinnostuneita uudesta teknologiasta ja tämän käyttöönotosta. Tarvitaan 

kiinnostuneisuutta ja motivaatiota uuden opetteluun ja tämän eteenpäin viemiseksi, jotta 

siinä voidaan onnistua. Haastateltava 3 puolestaan korostaa, että tarvitaan henkilö tai tiimi, 

joka vastaa ohjelmistorobotiikan käyttöönotosta ja kehityskohteista, jotta 

ohjelmistorobotiikan hyödyntämisestä saadaan parhain hyöty. Jokainen haastateltava on 

yhtä mieltä siitä, että onnistunut käyttöönotto vaatii paljon tutustumista aiheeseen sekä 

uuden opettelua.  

Kiinnostuneisuuden lisäksi haastateltavat ovat yksimielisiä myös siitä, että vaadittuihin 

resursseihin ja osaamiseen vaikuttaa pitkälti se, millaisena palveluna uusi teknologia eli 

ohjelmistorobotiikka hankitaan. Hankitaanko palvelu täysin ulkoa vai ollaanko itse valmiita 

opettelemaan uutta teknologiaa ja sen käyttöä. Tämän koetaan vaikuttavan vaadittuihin 

resursseihin ja osaamiseen merkittävästi. Jokainen haastateltava mainitsee, että 

ohjelmistorobotiikan käyttöönotto vaati ensimmäiseksi sen, että hankitaan palvelimet ja 

lisenssit kyseiseen teknologiaan. Tämän jälkeen vaaditaan osaamista kyseisen teknologian 

hyödyntämiseen, jotta automaatiota voidaan tehdä. Tässä kohtaa haastateltava 1 korostaa, 

että yritykseltä vaaditut resurssit ja osaamiset riippuvat siitä, että millaisia valintoja tehdään 

ulkopuolisen palveluntarjoajan avun kanssa. Haastateltavan 3 mukaan ohjelmistorobotiikan 

käyttöönottoon riittäisi periaatteessa se, että osataan yrityksen työprosessit sekä osataan 

kuvata nämä ohjelmistorobotiikan tarjoajalle, joka toteuttaa automatisoinnin näiden avulla. 

Haastateltava 1 korostaa kuitenkin kokemuksen kautta, että pidemmällä tähtäimellä palvelun 

täysin ulkoa ostaminen ei ole kannattavaa. Yrityksen työntekijöiden tuntiessa parhaiten 

prosessit, on kannattavaa itse opetella ohjelmistorobotiikan käyttöä ja hyödyntää tätä, sillä 

yksittäisten prosessien automatisointi ulkoisen palveluntarjoajan kautta tulee usein hyvin 

kalliiksi. Opettelemalla ja tekemällä itse saadaan usein parhain hyöty. Haastateltava 1 näkee 

asian näin: 

”Vaadittuihin resursseihin ja osaamiseen vaikuttaa paljolti se, että mitä hankitaan. Kuinka 

paljon ollaan valmiita itse tekemään ja opettelemaan, vai halutaanko palvelu hankkia 

täysin ulkoa. Tavallaan se, että mitä resursseja se vaatii, riippuu hyvin paljon siitä, että 

mitä resursseja siihen haluaa laittaa. Se riippuu ihan siitä, että halutaanko käyttää 

enemmän euroja, eli ostaa joltain konsultti tai ohjelmistorobotiikka yritykseltä tätä 

osaamista tai halutaanko tehdä itse.” (Haastateltava 1) 
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Jokainen haastateltava nostaa esille juuri prosessiosaamisen, kun selvitettiin mitä 

ohjelmistorobotiikka vaatii yritykseltä. Haastateltavien mukaan prosessiosaaminen ja 

prosessiasiantuntijat yrityksen sisällä ovat ohjelmistorobotiikan käyttöönotossa keskiössä. 

Jotta voidaan lähteä automatisoimaan, tarvitsee ymmärtää ja osata omat prosessit. 

Haastateltava 3 esittää, että prosessit tuntee parhaiten yrityksen oma henkilökunta, minkä 

takia on kannattavaa itse opetella ohjelmistorobotiikkaa ja tämän hyödyntämistä. 

Haastateltava 3 jatkaa, että työntekijöiden tuntiessa parhaiten omat prosessit, voidaan uusia 

käyttökohteita löytää helpommin ja tätä kautta automatisoida työtehtäviä enemmän, kun 

mitä ulkopuolinen palveluntarjoaja mahdollisesti pystyisi. Kukin haastateltava korostaa 

kuitenkin palveluntarjoajan tärkeyttä alkuvaiheessa, jotta teknologia opitaan ja tätä kautta 

päästään hyödyntämään myöhemmin omatoimisesti.  

Yrityksen oma IT-yksikkö nousi haastatteluissa esille. Kukin haastateltava mainitsee 

puhuttaessa yrityksen resursseista myös yrityksen oman IT:n osaamisen ja tämän resurssit 

onnistuneeseen käyttöönottoon. Kun puhutaan uuden teknologian käyttöönotosta, nousee 

yrityksen oma IT-yksikkö suureen rooliin haastateltavan 2:n mukaan. Taloushallinnon 

työntekijöiden tuntiessa omat prosessit, tarvitaan yritykseltä myös IT-osaamista, jotta 

ohjelmistorobotiikka voidaan ottaa onnistuneesti käyttöön. Haastateltavan 1 mukaan 

yrityksen toimiva IT helpottaa sekä tekee käytöstä edullisempaa, kun käytettäisiin 

ainoastaan ulkopuolisen palvelutarjoajan apua. Vaikka palveluntarjoajalta saadaan paljon 

opastusta, nostavat haastateltavat erityisen tärkeäksi oman IT:n osaamisen. Haastateltava 1 

jatkaa, että IT-puoli ymmärtää parhaiten ohjelmistorobotiikan teknologian ja tämän 

rajoitteet, mikä on tärkeää prosessien automatisoinnissa. Lisäksi IT-osasto auttaa itse robotin 

koodauksessa, minkä takia tämän rooli on suuri. 

Jokainen haastateltava mainitsee myös kustannukset puhuttaessa resursseista. Kustannukset 

eivät nousseet kuitenkaan ensimmäisenä esille, mutta kukin haastateltava mainitsee niiden 

merkityksen ohjelmistorobotiikan käyttöönotossa.  Haastateltavat eivät ole kokeneet 

kustannuksia rajoittavaksi tekijäksi, mutta tiedostavat, että pienemmissä yrityksissä tämä 

saattaa olla rajoittava tekijä. Haastateltava 2 esittää, että etenkin projektin alussa 

kustannukset ovat suuremmat. Kustannuksia syntyy lisenssien hankkimisesta sekä 

ulkopuolisen konsultin avusta. Haastateltava 2 kuitenkin korostaa, että tärkeää robotin 

rakentamisessa on hyötysuhteiden miettiminen. Haastateltava 2 kuvailee kustannusten 

vaikutusta seuraavasti: 
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”Toki siinä tulee kustannuksia niiden lisenssien hankkimisesta ja muiden ratkaisuiden 

tekemisistä. Mutta ehkä se isoin ja tärkein asia on miettiä sitä, että kun siihen käytetään 

aikaa sen robotin tekemiseen, niin sitten pitää arvioida sitä hyötysuhdetta myös, että mitä 

kannattaa alkaa tekee ja mitä ei. Kyllä siinä on kumpikin, että tulee sekä suoria 

kustannuksia että välillisiä.” (Haastateltava 2) 

Haastateltavat korostavat kustannustehokkuutta mietittäessä robotin käyttöönottoa tiettyihin 

prosesseihin. Haastateltava 3 on haastateltavan 2 kanssa samaa mieltä, että otettaessa 

käyttöön robotti on mietittävä kustannusten ja saavutettavien hyötyjen välistä suhdetta. 

Haastateltava 3 esittää, että suunniteltaessa robotin käyttöönottoa uuteen prosessiin, on 

pohdittava sen kustannushyötyjä. On mietittävä, onko robottia järkevä rakentaa vai ei, eli 

paljonko ovat robotin rakentamisen kustannukset sekä paljonko robotilla säästetään 

todellisuudessa työntekijän aikaa ja tehostetaan toimintoja.  Jokainen haastateltava korostaa, 

että kustannukset ovat luonnollisesti kalliimmat projektin alussa, kun tarvitaan enemmän 

apua automatisoinnissa ulkopuoliselta tarjoajalta teknologian ollessa uutta ja haastavaa. 

Vastaavasti projektin edetessä ja automatisoinnin osaamisen karttuessa, kustannukset 

pienenevät merkittävästi, jolloin hyödyt myös kasvavat.  Lopulta kustannukset riippuvat 

paljon siitä, että paljonko ostetaan apua ulkopuolelta.  Haastateltavat 1 ja 3 esittävät, että 

myös hinnat vaihtelevan huomattavasti eri palvelutarjoajien välillä, mikä tulee ottaa 

huomioon pohdittaessa kustannuksia ja hyötyjä. Haastateltava 1 toteaa, että prosessia 

automatisoitaessa on erittäin tärkeää selvittää, että kyseisen hyöty on suuri, kun yksittäisen 

prosessin automatisointi on suhteellisen kallista vielä.  

Hyvä suunnittelu sekä johdon tuki koettiin myös tärkeäksi tekijäksi, kun haastateltavilta 

kysyttiin, mitä onnistunut ohjelmistorobotiikan käyttöönotto vaatii yritykseltä. 

Haastateltavan 1 mukaan tarkka suunnitelma sekä automatisoitavien kohteiden 

tiedostaminen etukäteen ovat tärkeitä. Lisäksi organisaation kypsyys eli työntekijöiden 

innokkuus sekä hyvät suhteen organisaation sisällä eri liiketoiminta-alueisiin koettiin myös 

tärkeäksi tekijäksi. Haastateltavan 2 mukaan onnistunut ohjelmistorobotiikan käyttöönotto 

vaatii kiinnostuneisuuden lisäksi hyviä suhteita organisaation sisällä eri osa-alueisiin 

esimerkiksi IT-yksikön kanssa ja muiden liiketoimintayksiköiden vastuullisten henkilöiden 

kanssa. Tämän lisäksi hän nostaa myös johdon tuen tärkeyden.  Haastateltava 2 esittää asian 

näin: 
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”Se vaatii kiinnostuneisuutta asiaan, ei muutosvastarintaa. Tulee nähdä ennemmin 

mahdollisuutena, kun se olisi uhka omalle työlle. Se on se henkinen kypsyys siinä 

organisaatiossa. Onnistuakseen tarvitaan riittävästi tukea ja hyvää yhteishenkeä 

organisaation sisällä.” (Haastateltava 2) 

 

4.3.2 Käyttökohteet ja vaatimukset 

 

Haastateltavia pyydettiin kertomaan, millaisissa taloushallinnon prosesseissa 

ohjelmistorobotiikkaa voidaan hyödyntää ja mitä näiltä vaaditaan. Toisaalta asiaa 

tiedusteltiin myös toisinpäin, eli millaisissa prosesseissa ja työtehtävissä sitä ei voida vielä 

hyöyntää ja miksi. Haastateltavat listaavat keskenään hyvin samankaltaisia ominaisuuksia, 

joita prosesseilta vaaditaan sekä prosesseja, joissa ohjelmistorobotiikkaa voidaan hyödyntää. 

Jokainen haastateltava on samaa mieltä, että työtehtävien ja prosessien tulee olla 

mahdollisimman yksinkertaisia ja manuaalisia, jotta ne voidaan opettaa robotille. Lisäksi 

niiden tulee olla mahdollisimman helppoja ja toistua samalla tavalla. Haastateltava 3 

kuvailee asiaa näin: 

”Robotti tekee vaan sen mitä sille opetetaan, eli työtehtävien tulee olla mahdollisimman 

manuaalisia ja helppoja työtehtäviä, joissa on samat rutiinit ja toistuvat saman kaavan 

mukaisesti. Tämä mahdollistaa sen, että työtehtävän voi automatisoida helposti robotin 

avulla.” (Haastateltava 3) 

Jokainen haastateltava mainitsee ensimmäisenä tekijänä, että tiedon on oltava digitaalisessa 

muodossa, jotta prosessi voidaan opettaa ohjelmistorobotille. Ohjelmistorobottien toimiessa 

tietojärjestelmissä on tiedon oltava digitaalisessa muodossa, sillä ohjelmistorobotit eivät 

osaa toimia papereiden kanssa tämän takia. Haastateltava 1 nostaakin yhdeksi 

ohjelmistorobotiikan käyttöönoton haasteeksi taloushallinnon vielä suhteellisen suuren 

paperimäärään. Vaikka suurin osa taloushallinnon tiedosta on sähköisessä muodossa, on 

vielä paljon tietoa pelkällä paperilla, mikä hankaloittaa prosessien opettamista roboteille. 

Haastateltavat 1 ja 2 korostavat myös, ettei tiedon pelkkä digitaalinen muoto riitä, vaan 

tiedon on oltava myös hyvin strukturoitua.  Lisäksi tiedon on oltava helpossa muodossa 

esimerkiksi Excel-lomakkeessa, jossa tiedot ovat samoissa kentissä sekä samannimisiä. Näin 

ohjelmistorobotti löytää tiedot ja osaa lukea niitä oikein. 
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Prosessien säännönmukaisuus ja loogisuus nousevat myös yhdeksi tärkeäksi tekijäksi, kun 

haastateltavia pyydetiin listamaan vaatimuksia prosessien automatisoinnille. Haastateltava 

2 korostaa, ettei prosessissa voi olla paljoa erilaisia vaihtoehtoja, koska muuten robotin 

rakentaminen menee hyvin vaikeaksi ja vie paljon aikaa. Mitä vähemmän sääntöjä ja 

vaihtoehtoja prosessissa on, sen helpompi se on opettaa robotille. Kaikki haastateltavat 

mainitsevat myös sen ohjelmistorobotiikan käyttöönoton edellytykseksi, ettei prosessi voi 

vaatia ihmisen päätöksentekoa missään välissä. Haastateltava 2 korostaa, ettei voi tulla 

tilannetta, jossa robotti joutuu miettimään, että kumman valitsee tai mikä olisi oikea ratkaisu. 

Työtehtävän on oltava hyvin rutiininomainen ja selkeästi ohjeistettavissa robotille.  

Haastateltava 2 kuvaa tilannetta seuraavasti: 

”Jos työtehtävä ei vaadi jonkinlaista päätöksentekoa missään välissä, vaan se on sellainen 

hyvin rutiininomainen työtehtävä ja sen pystyy selkeästi ohjeistamaan robotille, voidaan 

siinä hyödyntää ohjelmistorobotiikkaa. Robotille ei voi tulla tilannetta, että se joutuu 

miettimään, että kumman valitsee tai että mikä olisi oikea ratkaisu.” (Haastateltava 2) 

Haastateltavia pyydettiin kertomaan myös vaatimusten lisäksi konkreettisia taloushallinnon 

työtehtäviä, joissa ohjelmistorobotiikkaa hyödynnetään tällä hetkellä sekä voidaan 

hyödyntää. Haastateltavat listaavat, että robotin avulla voidaan tehdä erilaisia tiedonsiirtoja, 

datan päivitystä, tarkastustyötä, täsmäytyksiä sekä muita yksinkertaisia taloushallinnon 

työtehtäviä. Jokainen haastateltava mainitsee kuukausittain tehtävät täsmäytysajot, joissa on 

mahdollista hyödyntää ohjelmistorobotiikkaa. Haastateltavat esittävät, että taloushallinnon 

puolella tehdään paljon kuukausittain täsmäytyksiä, jotka ovat usein hyvin mekaanisia ja 

aikaa vieviä. Työntekijät täsmäyttävät kirjanpidon aineistoja tai tilejä. Tyypillisesti 

täsmäytykseen sisältyy sellaista työtä, jossa haetaan ensiksi yhdestä järjestelmästä lukuja ja 

tämän jälkeen toisesta järjestelmästä, minkä jälkeen luvut täsmäytetään. Haastateltava 1 

esittää, etteivät täsmäytykset vaadi päätöksentekoa missään vaiheessa, minkä takia nämä 

ovat mahdollista automatisoida robotilla. Haastateltava 1 kuitenkin korostaa, että ihminen 

tarkistaa luvut ja tekee jatkotoimenpiteet näille. Jos joku ei täsmää, siirretään tämä silloin 

ihmiselle hoidettavaksi. Erilaisia täsmäytyksiä on paljon kuukausittain, minkä takia 

ohjelmistorobotiikan hyödyntäminen siinä on merkittävää.  

Haastateltavat nostavat esille myös erilaiset tallennus- ja tarkastustyöt, joita tehdään paljon 

taloushallinnon puolella. Haastateltavan 2 mukaan ohjelmistorobotiikkaa voidaan käyttää 

juuri tarkastustöissä, etenkin erilaisissa vertailutehtävissä, kun vertaillaan kahta tietoa 
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keskenään esimerkiksi lukuja. Hän kuitenkin huomauttaa, ettei kaikkea tarkastustyötä voida 

työstää robotilla, mikäli se vaatii auditoinnin. Haastateltava 2 tuo esille myös 

maksuprosessin, jossa ohjelmistorobotiikkaa voidaan hyödyntää sekä kirjanpidon 

jaksotuksia ja niiden siirtoja. Haastateltava 1 kertoo, että robottia käytetään esimerkiksi 

saamisten tarkistamiseen sekä erilaisia raportoinnin osa-alueita on mahdollista opettaa 

ohjelmistorobotille. Lisäksi erilaisia tiedonsiirto ja datan päivitys työtehtäviä voidaan tehdä 

ohjelmistorobotilla. Haastateltavat 1 ja 2 korostavat, että toisinaan voidaan myös 

automatisoida isommasta prosessista vain pienempi osa, mikäli kaikkea ei voida 

automatisoida työtehtävien haasteellisen luonteen vuoksi.   

Taloushallinnon puolella on paljon mekaanisia ja rutiininomaisia työtehtäviä, joissa voidaan 

hyödyntää ohjelmistorobotteja. Haastateltavat kuitenkin korostavat, että taloushallinnon 

puolella on myös paljon sellaisia työtehtäviä, joita ei voida ohjelmistorobotille antaa 

tehtäväksi. Tällaisia työtehtäviä haastateltava 2 mainitsee olevan erilaiset 

hyväksymistehtävät sekä työtehtävät, jotka vaativat auditoinnin. Haastateltava 3 puolestaan 

nostaa esille työtehtävät, joissa vaaditaan ihmisen tulkintaa sekä asiantuntijuutta prosessin 

tai tiedon ymmärtämiseen. Lisäksi haastateltavat 1 ja 3 mainitsevat, että mikäli data ei ole 

strukturoitua ei tätä voida robotilla automatisoida. Haastateltava 1 myös korostaa, että mikäli 

työtehtävässä on paljon poikkeuksia, ei sitä ole kannattava automatisoida.  

 

4.4 Ohjelmistorobotiikan hyödyt 
 

Kysyttäessä keskeisimpiä ohjelmistorobotiikan tuomia hyötyjä kukin haastateltava mainitsi 

tavalla tai toisella prosessien tehostamisen ja työn mielekkyyden lisääntymisen. 

Ohjelmistorobotiikan nähdään säästävän myös aikaa, parantavan työn laatua, lisäävän 

tarkkuutta ja tehokkuutta. Lisäksi se mahdollistaa tavan työskennellä ympärivuorokautisesti 

ilman taukoja ja väsymättä sekä lyhentävän prosessien läpimenoaikaa. Seuraavissa 

alaluvuissa eritellään teemoittain niitä hyötyjä, joita ohjelmistorobotiikka on tuonut 

mukanaan yrityksen taloushallinnon osastolle haastateltavien mukaan. 
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4.4.1 Toiminnan tehostuminen ja prosessien virtaviivaistuminen 

 

Haastateltavat mainitsevat toiminnan tehostumisen, kun kysyttiin ohjelmistorobotiikan 

tuomia hyötyjä. Haastateltavien mukaan ohjelmistorobotiikkaa tehostaa koko 

taloushallinnon toimintaa, kun prosessit tehostuvat, työn laatu paranee sekä aikaa säästetään. 

Lisäksi ohjelmistorobotiikan avulla saadaan siirrettyä rutiininomaisia työtehtäviä robotille, 

jolloin vapautetaan taloushallinnon työntekijöiden aikaa muihin työtehtäviin, mikä tehostaa 

toimintoja. Kukin haastateltava mainitsee myös prosessien virtaviivaistamisen ja 

harmonisoinnin. Jotta robotilla voidaan automatisoida prosessi, tulee prosessin olla 

mahdollisimman yksinkertainen. Haastateltavat korostavat, että ohjelmistorobotiikan 

hyötyihin kuuluu ehdottomasti prosessien ”siivoaminen” ennen robotin käyttöönottoa, 

jolloin turhia välivaiheita poistetaan ja prosesseja virtaviivaistetaan. Haastateltavat 2 ja 3 

korostavat, että prosessien harmonisointi aloitetaan jo ennen robotille ohjeistamista. 

Haastateltavien mukaan prosessien virtaviivaistamine ei ole näin pelkästään 

ohjelmistorobotiikan ansiota. Haastateltava 2 esittää, että prosesseja yritetään harmonisoida 

sekä poistaa turhia välivaiheita ennen robotille ohjeistamista Haastateltava 2 jatkaa, että 

kyseinen työ hyödyttää oli siinä mukana ohjelmistorobotiikka tai ei. Lisäksi hän korostaa, 

ette harmonisointi hyödyttää etenkin silloin, kun on keskitettyjä toimintoja. Näin saadaan 

kaikki työntekijät tekemään asioita samalla tavalla, mikä hyödyttää muun muassa 

sijaisuuksissa. 

Haastateltava 1 on haastateltavan 2 kanssa samaa mieltä siitä, että ohjelmistorobotin avulla 

on pysytty yksinkertaistamaan prosesseja. Haastateltavan 1 mukaan ohjelmistorobotin 

avulla on päästy eroon turhista välivaiheista sekä pystytty yhtenäistämään prosesseja, kun 

prosesseja on jouduttu tutkimaan tarkemmin ohjelmistorobotiikan takia. Toimintatavoista 

on tullut samanlaisia ja sujuvampia.  Ohjelmistorobotiikan hyödyiksi haastateltavat 

mainitsevat myös sen, että ohjelmistorobotti tekee nopeammin ja virheettömämmin 

työtehtäviä, kun ihminen, minkä nähdään tehostavan prosesseja. Haasteltavan 3 mukaan 

läpimenoajat ja laatu paranevat, kun ei tule näppäily- ja tallennusvirheitä samalla tavalla, 

kun ihminen tekisi manuaalisesti. Haastateltavat 1 ja 2 tuovat esille myös robotin 

mahdollisuuden työskennellä ympärivuorokautisesti. Haastateltavan 1 mukaan robotin 

ympärivuorokautinen työskentely auttaa esimerkiksi merkittävästi kuukauden vaihteessa, 

johon painottuu paljon töitä. Kun saadaan tehtyä kuun vaihteen prosesseja jo aamuyöstä 
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ohjelmistoroboteilla, vähentää se työntekijöiden työkuormaa päivällä. Haastateltava 2 tuo 

esille myös työntekijöiden lomat ja sairaslomat. Robotin työskennellessä 

ympärivuorokautisesti, ei työntekijöiden poissaolot aiheuta työkuormaa muille 

työntekijöille, eikä työntekijöiden poissaolot estä prosessien tekoa. Haastateltava 2 jatkaa, 

että ohjelmistorobotiikka mahdollistaa sen, että tietyt asiat eivät ole ihmissidonnaisia. 

Jokainen haastateltava tuo esiin, että ohjelmistorobotiikka tehostaa taloushallinnon 

toimintoja ja tekee työtehtävistä mielekkäämpiä. Haastateltavien mukaan taloushallinnossa 

on tarvetta ohjelmistorobotille, kun halutaan tehostaa toimintoja. Haastateltava 2 esittää, että 

yrityksen halutessa kehittää ja tehostaa toimintoja tarvitaan automaatiota. Haasteltava 2 

jatkaa, ettei henkilöstömäärää voida kasvattaa loputtomasti, jos volyymit tai liikevaihto 

kasvaa, vaan tarvitaan toisenlaisia resursseja. Ohjelmistorobotiikan avulla saadaan 

rutiininomaisia työtehtäviä vähennettyä, mikä auttaa toimintojen tehostamisessa. 

 

4.4.2 Työn laadun paraneminen 

 

Taloushallinnon työtehtävät sisältävät paljon erilaisia tarkastustöitä sekä vaativat tarkkuutta 

ja huolellisuutta. Työn tarkka laatu ja virheiden minimoiminen ovat keskiössä 

taloushallinnossa, minkä takia ohjelmistorobotiikalla nähdään olevan suurta hyötyä. 

Ohjelmistorobotiikan nähdään vähentävän manuaalisia virheitä ja parantavan tarkastustyön 

laatua, kun inhimilliset huolimattomuusvirheet katoavat automaation myötä. Jokainen 

haastateltava on yhtä mieltä, että ohjelmistorobotiikan avulla on pystytty parantamaan 

työnlaatua, kun tiettyjä asioita ei tehdä enää manuaalisesti. Haastateltava 2 korostaa lisäksi, 

että RPA tekee myös virheitä, mutta todennäköisyys tälle on pienempi, kun ei tehdä asioita 

manuaalisesti. Ihmiselle tulee väistämättä huolimattomuusvirheitä. Haastateltavat 1 ja 3 

näkevät, että prosessien yhtenäistäminen ja siistiminen ovat myös parantaneet työnlaatua, 

kun turhia välivaiheita on jäänyt pois ja työntekijät toimivat samoin tavoin, mikä on 

edesauttanut, että prosesseista on tullut yleisesti tasalaatuisimpia. 

Manuaalisten huolimattomuusvirheiden vähentymisen lisäksi haastateltava 1 on kokenut, 

että ohjelmistorobotiikka on mahdollistanut myös uudenlaisia tarkastustyötehtäviä, joiden 

avulla taloushallinnon laatua on pystytty parantamaan. Haastateltavan 1 nostaa esille, että 

ohjelmistorobotiikka on mahdollistanut uudenlaisia työtehtäviä, joihin aiemmin ei ole ollut 
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resursseja. Ohjelmistorobotiikan avulla on voitu tehdä enemmän esimerkiksi tarkastus 

toimenpiteitä työtehtäviin, kun mitä aiemmin on pystytty tekemään. Näin ollen 

ohjelmistorobotiikan koetaan tuovan uudenlaisia avustavia työtehtäviä taloushallinnon 

puolelle. 

Haastateltava 2 puolestaan tuo esille, että tarkastustyön laatu paranee, kun manuaalisia 

työtehtäviä siirretään robotille. Työntekijälle vapautuu tällöin aikaa keskittyä sellaisten 

asioiden tarkistamiseen, johon ei ole aikaisemmin ollut aikaa. Haastateltava 2 jatkaa, että 

usein työntekijä keskittyy tarkastustyössä enemmän itse rutiinin suorittamiseen kuin siihen, 

mikä itse lopputulos on. Kun hyödynnetään ohjelmistorobotteja kyseisissä työtehtävissä, 

paranee laatu sekä työntekijältä vapautuu aikaa toisenlaisiin validointeihin ja 

tarkastustehtäviin. Haastateltava 2 jatkaa, että ohjelmistorobotilla on mahdollista parantaa 

työlaatua myös sen tekniikan avulla. Ohjelmistorobotille on mahdollista opettaa erilaisia 

sääntöjä sekä ehtoja. Ehdoilla voidaan määritellä, ettei robotti pysty etenemään, mikäli 

tiettyjä tietoja puuttuu tai niitä ei ole täytetty. Tämä parantaa haastateltavan 2 mukaan työn 

laatua, kun tiedot eivät voi jäädä vaillinaisiksi kuten ihmisellä voi jäädä manuaalisesti 

tehtynä. Vaikka ohjelmistorobotiikan nähdään parantavan taloushallinnon työnlaatua, 

korostavat haastateltavat, että myös ohjelmistorobotiikan työn jälkeä tulee valvoa, mikä 

puolestaan synnyttää uusia sisäisen kontrollin työtehtäviä yritykselle. Haastateltava 3 esittää, 

että on tarkistettava, että robotti on tehnyt asiat oikein ja mikäli on ilmennyt virheitä tai 

ongelmia, on nämä korjattava työntekijän manuaalisesti. 

 

4.4.3 Rutiinitöiden vähentyminen ja työntekijöiden ajansäästö  

 

Työntekijöiden ajansäästön on havaittu lisääntyvän ohjelmistorobotiikan kautta, mikä on 

aiempien tutkimusten vastainen tulos. Haastateltavat ovat yksimielisiä siitä, että 

ohjelmistorobotiikan käyttöönotto säästää työntekijöiden työaikaa, kun se vähentää 

rutiininomaisten töiden tarvetta. Haastateltava 1 kertoo, että ohjelmistorobotiikan kautta 

työntekijöiden aikaa vapautuu aidosti mekaanisista töistä toisenlaisiin työtehtäviin, kun 

robotti suorittaa näitä. Haastateltava 1 kuitenkin korostaa, ettei tämä välttämättä näy 

yksittäisen työntekijä työpäivässä vielä, mutta suuremmassa kuvassa vapautuneiden tuntien 

määrä on selkeämmin nähtävissä, kun se jakautuu useimpiin tiimeihin. Lisäksi hän esittää, 
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että monesti työntekijät ovat ylikuormitettuja, minkä takia työajoissa pysyminen tai 

työtehtävistä selviytyminen on haastavaa. Haastateltava 2 on haastateltavan 1 kanssa samaa 

mieltä, että ohjelmistorobottien käyttöönotto helpottaa työntekijöiden työkuormaa ja tekee 

mielekkäämpää työtehtävistä selviytymisestä. 

Haastateltavat ovat samaa mieltä, että siirtämällä manuaalisia työtehtäviä robotille, saadaan 

työaikaa säästettyä sekä pystytään keskittymään paremmin muihin töihin. Lisäksi 

haastateltavat ovat yhtä mieltä, että rutiinitöiden vähentyessä on uudenlaisille työtehtäville 

enemmän tilaa. Haastateltavat nostavat esille, että yrityksissä on pohdittu myös sitä, että 

millaista osaamista tulevaisuudessa tullaan työntekijöiltä vaatimaan, kun rutiininomaiset 

työtehtävät vähenevät yhä enemmän.  Haastateltava 3 pohtii tilannetta näin: 

”Paljon on just pohdittu sitä, että mitä sitten kun meillä ei ole sitä rutiinityötä, joka on 

tavallaan niin tuttua ja turvallista. Niin mitä osaamista ja kehittämistä sitten tarvitaan?” 

(Haastateltava 3) 

 

4.4.4 Työtehtävien mielekkyys ja uudenlaiset työtehtävät 

 

Yhdeksi hyödyksi haastateltavat listaavat myös työtehtävien mielekkyyden lisääntymisen. 

Manuaalisten rutiinitöiden siirtäminen robotille koetaan vapauttavan aikaa 

mielenkiintoisimmille työtehtäville. Haastateltavan 3 mukaan ohjelmistorobotiikka siirtää 

työntekijän aikaa manuaalisesta työstä asiantuntijuutta vaativiin työtehtäviin. Haastateltava 

3 jatkaa, että ihmiset ovat työtyytyväisempiä omiin työtehtäviin, kun voivat tehdä enemmän 

asiantuntijuustöitä kuin pelkkiä manuaalisia ja rutiininomaisia työtehtäviä.  Haastateltava 1 

puolestaan kertoo, että on kokenut, että työntekijöiden työtyytyväisyys on parantunut, kun 

tylsiä rutiininomaisia töitä on siirretty ohjelmistorobotille ja aikaa on jäänyt toisenlaisiin 

työtehtäviin. Haastateltava 2 korostaa kuitenkin, etteivät kaikki ihmiset kuitenkaan pidä 

muutoksesta ja osa pitää rutiininomaisista tehtävistä.  Hän korostaa, että ohjelmistorobotin 

takia tietyt mukavat rutiinitehtävät lähtevät pois ja täytyy ymmärtää, että osa ihmisistä 

tykkää tehdä vain rutiinitehtäviä, mikä voi aiheuttaa muutosvastarintaa. Haastateltava 2 

jatkaa, että heidän tiimissä ihmiset kuitenkin pitävät siitä, että on rutiinitehtäviä ja lisäksi on 

jotain muuta. Haastateltava 1 on samaa mieltä, että robotin suorittaessa mekaanista työtä jää 

työntekijöille enemmän aikaa sellaiselle työtehtäville, joihin tarvitaan ihmisen ajattelua. 
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Haastateltava 1 jatkaa ja huomauttaa, että tämä voi aiheuttaa osaamispuutetta sekä 

muutosvastarintaa, mikäli työtekijä on tottunut tekemään vain rutiininomaisia työtehtäviä. 

Haastateltavan 1 esittää asian näin: 

”Keskeinen hyöty on siinä, että me vapautetaan ihmisten työnaikaa erittäin puuduttavasta 

mekaanisesta työstä johonkin mielekkäämpään. Se on tietenkin sitten iso kysymys, että 

siinä voi olla osaamishaaste, jos ihminen on tehnyt hyvin pitkälti rutiininomaista työtä, 

niin sitten sen pitäisikin osata toisenlaista asiantuntijuustyötä. Siinä voi sitten olla pieni 

osaamispuute ja muutosvastarinta haastetta.” (Haastateltava1) 

Kysyttäessä ohjelmistorobotiikan vaikutuksia taloushallinnon työntekijän tarpeeseen 

tulevaisuudessa kaikki haastateltavat olivat yksimielisiä, ettei tämä vaikuta suoraan 

työntekijöiden määrään vaan enemmänkin siihen, että mitä työntekijältä vaaditaan sen 

osaamisen suhteen. Haastateltavat ovat myös yhtä mieltä, että ohjelmistorobotiikan käyttö 

taloushallinnossa vähentää manuaalisen työn tarvetta. Taloushallinnon työntekijöiden työ 

muuttuu haastateltavien mukaan enemmän asiantuntijuus suuntaan ja IT-osaamista tarvitaan 

yhä enemmän.  Haastateltava 1 tosin näkee, että työnkuva ei vielä muutu, vaan vasta 

tulevaisuudessa, kun ohjelmistorobotiikan käyttö lisääntyy vielä nykyisestä. Haastateltava 3 

puolestaan esittää, että taloushallinnossa aletaan vaatia enemmän IT-asioiden osaamista, kun 

ennen pääpaino on ollut selkeästi kirjanpidon kirjauksissa sekä erilaisissa tarkastustehtävissä 

kuten ostolaskujen käsittelyssä ja numeroiden pyörittelyssä. Lisäksi haastateltava 1 näkee, 

että ohjelmistorobotiikan vapauttaessa aikaa, pitäisi taloushallinnon pystyä tuottamaan 

uudenlaisia lisäpalveluita ja tukemaan muuta liiketoimintoa. 

 

4.5 Ohjelmistorobotiikan haasteet 
 

Haastateltavien kokemat haasteet ja ongelmat ohjelmistorobotiikasta vastaavat paljolti 

kirjallisuuskatsauksessa esiteltyjä teemoja. Haastateltavat henkilöt ovat melko yksimielisiä, 

että taloushallinnon perusdatan pätevyys on keskeisin haaste. Tämän lisäksi resurssihaasteet 

sekä ihmisten asenteet ohjelmistorobotiikan hyödyntämisen lisäämiseksi koettiin keskeisiksi 

haasteiksi. Seuraavissa alaluvuissa eritellään teemoittain haastateltavien esille nostamia 

haasteita, joita haastatteluissa nousi keskeisimpänä esille. 
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4.5.1 Perusdatan pätevyys ja käyttöönoton rajallisuus 

 

Kysyttäessä ohjelmistorobotiikan merkittävintä haastetta, jokainen kolmesta 

haastateltavasta vastasi jollakin tavoin perusdatan pätevyyden. Haastateltavien mukaan niin 

kauan, kun prosessien perusdata ei ole digitaalisessa muodossa tai se on virheellinen tai 

huonolaatuinen, robotti ei kykene prosessoimaan sitä tai se työstää sitä väärin. Suurimmaksi 

haasteeksi haastateltava 1 näkee paperilla olevan tiedon, jota taloushallinnossa edelleen 

käsitellään, sillä sitä ohjelmistorobotti ei pysty hyödyntämään toistaiseksi millään tavoin. 

Haastateltava 1 kuvailee asiaa näin: 

”Mä väittäisin, että suurin haaste on valitettavasti se paperi, joka taloushallinnossa pyörii 

joissain kohdin edelleen. Kyllä se on sellainen iso haaste ja hidaste. Ja mekään ei siihen 

silleen täysin itse voida vaikuttaa kaikissa tapauksissa. Sitä vaan tulee meille. Haluttiin me 

tai ei.” (Haastateltava 1) 

Haastateltavan 3 näkemys ohjelmistorobotiikan keskeisimmästä haasteesta on yhtenevä 

haastateltavan 1 kanssa. Haastateltavan 3 mukaan keskeisin haaste on paperi, mutta nostaa 

esille, että myös lähtödatan virheellisyys ja huonolaatu aiheuttavat haasteita 

taloushallinnossa.  Mikäli data ei ole digitaalisessa muodossa tai se on huono laatuinen, ei 

ohjelmistorobotti pysty sitä käyttämään. Virheelliseksi dataksi haastateltava 3 luettelee 

tiedon, joka on puutteellista tai sisältää virheellisiä arvoja. Lisäksi mikäli annettu tieto ei 

perustu sääntöihin tai ole sallittua, katsotaan se virheelliseksi tiedoksi. Datan virheellisyyden 

mahdollisuus johtaa puolestaan siihen, että syötettävän tiedon kontrollin on oltava erityisen 

tarkkaa, kun robotti ei itse kykene tätä kontrolloida. Haastateltava 3 korostaa, että datan 

oikeudellisuudesta tulee huolehtia säännöllisesti ja mikäli jotkut prosessit muuttuvat, täytyy 

robotit uudelleenohjata kyseiseen tehtävään.  

Haasteiksi haastateltavat nostavat myös ohjelmistorobotiikan käyttöönoton rajallisuuden. 

Tällä hetkellä ohjelmistorobotiikkaa voidaan hyödyntää vain tietyntyyppisiin prosesseihin. 

Prosessien tulee olla selkeästi määriteltyjä ja työvaiheiden tulee perustua sääntöihin. Lisäksi 

työtehtävät eivät saa vaatia ihmisen tekemää arviointia. Haasteiksi haastateltavat nostavatkin 

sen, että useita taloushallinnon prosesseja on vaikea määritellä selkeästi ja kirjoittaa ohjeiksi, 

sekä erilaisia lopputuloksia on vaikea ennustaa, mikä hankaloittaa ohjelmistorobotin 

käyttöönottoa useissa prosesseissa. Haastateltava 2 nostaakin esille, että robotin yhdeksi 
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heikkoudeksi katsotaan se, että robotilta puuttuu niin sanotusti ”maalaisjärki”. Robotilla ei 

ole kykyä huomata selkeitä virheitä esimerkiksi liian suuria tai pieniä lukuja kuten ihmisellä 

on. Haastateltava 2 kuitenkin korostaa, että tämä piirre on samaan aikaan 

ohjelmistorobotiikan heikkous ja vahvuus. Ohjelmistorobotti noudattaa annettuja sääntöjä 

täsmällisesti, minkä takia huolimattomuusvirheitä ei synny ja työn laatu on hyvälaatuista. 

Mutta kääntöpuolena haastateltava 2 näkee sen, ettei ohjelmistorobotti kuitenkaan huomaa 

lähtödatan virheellisyyksiä tai osaa mukautua muutoksiin itsenäisesti, kuten ihminen osaa. 

Haastateltava 2 myös esittää, että yksi haaste on pitkät ja hajanaiset prosessit, minkä takia 

ohjelmistorobotin rakentaminen on vaikeaa. Prosessien ollessa pitkiä ja sisältäessä useita 

vaiheita, on robotin rakentaminen haasteellista. Haastateltava 2 kuitenkin korostaa, ettei 

variaatioita ole kovin paljoa, mikä on puolestaan hyvä asia. Haasteeksi koetaan kuitenkin se, 

että miten robotti on järkevä rakentaa ja miten se tunnistaa eri asioita. Haastateltava 2 kokee, 

että haasteeksi muodostuu esimerkiksi se, millaisia oikeuksia robotille annetaan ja millä 

käyttäjäoikeuksilla se työskentelee. Haastateltava 1 nostaa esille samankaltaisia haasteita. 

Haastateltava 1 kokee, että pitkien prosessien lisäksi myös prosessien hajanaisuus on yksi 

merkittävä haaste. Prosessit joissa on vielä paperia tai tieto ei ole strukturoitua nähdään 

haasteellisena. Haastateltava 1 esittää, että tällöin tarvitaan tekoälyn tyyppisiä ratkaisuja, 

mitä hän kuvailee näin: 

”Hajanaiset prosessit, joissa on vielä paperia tai ei strukturoitua tietoa, ovat haasteellisia. 

Silloin siellä justiinsa tarvitaan enemmän sellaisia tekoälyn tyyppisiä ratkaisuja vähintään 

sinne väliin, että voidaan poimia se oleellinen, jota voi sitten työstää sillä robotilla.” 

(Haastateltava 1) 

Haastateltava 1 jatkaa, että haasteeksi katsotaan myös datan ja prosessien mahdolliset 

muutokset.  Taloushallinnon tietyissä prosesseissa ja datassa on vaiheita, jotka muuttuvat 

jatkuvasti. Nämä voivat muuttua myös toimittajan puolesta, milloin tiedostoihin tehdyistä 

muutoksista ei kohdeyrityksessä välttämättä tiedetä, mikä hankaloittaa robotin työskentelyä.  

 

4.5.2 Resurssipula ja uuden opettelu 

 

Haastateltava 2 nostaa haasteeksi myös ajanpuutteen, kun kysyttiin ohjelmistorobotiikkaan 

liittyvistä haasteista. Haastateltavan 2 mukaan se, ettei yrityksessä ole omaa 
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ohjelmistorobotiikka tiimiä, asettaa toisinaan resurssihaasteita. Ohjelmistorobotiikkaa 

tehdään tällöin vain muiden töiden ohella, mikä aiheuttaa sen, ettei ole aina aikaa käydä 

lävitse prosesseja ja etsiä uusia automatisoinnin kohteita. Haastateltava 3 on samaa mieltä 

haastateltavan 2 kanssa ajan löytämisestä. Haasteiksi listataan ajan löytäminen ja tätä kautta 

uusien kohteiden automatisoinnin vaikeus. Haastateltava 2 kuvailee asiaa näin; 

”Resurssihaaste on yksi, eli ajan löytäminen ja uuden opettelu. Aina ei ole aikaa, kun tulee 

muita projekteja, jotka jyräävät yli. Lisäksi on vaikea löytää yhteistä aikaa muiden 

projektissa olevien kanssa, että voitaisiin kehittää lisää. Ne ovat semmoisia aika yleisiä. 

Lisäksi niiden prosessien kypsyysaste, eli pitäisi löytää se aika käydä lävitse niitä omia 

prosesseja.” (Haastateltava 2) 

Haastateltava 2 jatkaa, että ohjelmistorobotiikan ollessa suhteellisen uusi, vaati tämän 

opettelu ja käyttöönotto aikaa sekä yhteistyötä talon sisällä projektin muiden henkilöiden 

kanssa. Kun kyseessä on uusi asia ja iso talo, niin yhteistyöllä on myös tärkeä rooli. On 

tärkeää, että kaikilla on sama innostuneisuus asiaan. Haasteeksi hän listaa oman ajan lisäksi 

myös organisaation muiden henkilöiden kanssa löydettävän yhteisen ajan projektin 

kehittämiseksi ja eteenpäin viemiseksi. 

Haastateltava 1 ei puolestaan näe aikaa ongelmana, koska yrityksessä on erillinen tiimi, joka 

vastaa ohjelmistorobotiikasta. Haastateltava 1 nostaa esille kustannukset, kun haastateltavia 

pyydettiin kertomaan resurssihaasteista. Hän nostaa esille sen, että ohjelmistorobotiikan 

sisältäessä kuluja, tulisi tämän olla myös tuottavaa ja kustannustehokasta, minkä takia 

taloudellinen riski nousee yhdeksi haasteeksi. Haastateltava 1 pohtii, että miten varmistetaan 

tuottavuuden kasvu ja mistä se tulee. Hänen mukaan on vaikea arvioida hyötyjä ja haittoja 

euroissa, koska ohjelmistorobotista tulee sekä suoria että välillisiä hyötyjä, joita on vaikea 

mitata. Lisäksi kustannukset projektin alussa ovat luonnollisesti suuremmat, mikä 

hankaloittaa laskemista. Kuitenkin työntekijöiden ajan säästyminen ja työn laadun 

paraneminen nähdään edistävän kustannustehokkuutta. 

 

4.5.3 Työntekijöiden asenteet ja osaamisprofiilin muuttuminen 

 

Kysyttäessä ohjelmistorobotiikan käyttöönoton rajoittavia tekijöitä nostaa jokainen 

haastateltava esille tavalla tai toisella työntekijöiden asenteet. Haastateltavien mukaan 
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ohjelmistorobotiikkaan on liittynyt jonkin verran ennakkoluuloja ja pelkoja projektin 

varrella. Haastateltava 2 kuitenkin korostaa, että asenne riippuu paljon työntekijän omasta 

asenteesta. Toiset ovat enemmän vastaanottavaisempia kuin toiset. Haastateltava 2 jatkaa, 

että haasteena on ollut se, että ihmiset näkevät ohjelmistorobotiikan hyödyt eri tavalla. Toiset 

näkevät helpommin, kun taas toiset pelkäävät muutosta ja tämän aiheuttamaan vaikutusta 

omaan työhön. Haastateltava 2 kuvailee tilannetta näin: 

”Yksi haaste on se, että nähdään ne hyödyt. Ihmiset ovat kuitenkin niin erilaisia siinä 

hyötyjen näkemisessä. Toinen näkee ne vaaleanpunaisten ruusulasien läpi ja toinen on 

silleen, että pelkää sitä muutosta ja sen tuomaa vaikutusta, että mitä toi nyt sitten 

tarkoittaa hänelle.” (Haastateltava 2) 

Työntekijöiden varautuneisuus ja pelko ohjelmistorobotiikkaa kohden olivat aiheita, joita 

jokainen haastateltava kertoo kohdanneensa projektin alkuvaiheessa. Haastateltava 3 kertoo, 

että ohjelmistorobotiikan käyttöönoton haasteena oli aluksi se, ettei työntekijöillä ollut 

käsitystä, mikä robotti oikeasti on ja mitä se pystyy tekemään. Robottia pidettiin kilpailijana 

ja uhkana, mikä tuotti muutosvastarintaa. Haastateltava 3 kuitenkin korostaa, että projektin 

edetessä työntekijöiden asenteet muuttuivat suhteellisen nopeasti, kun ymmärrettiin, mikä 

robotti oikeasti on ja mitä sillä voidaan tehdä. Haastateltava 3 jatkaa, että lopulta saatiin 

työntekijöiden hyväksyntä robotille, kun se nähtiin enemmän mahdollisuutena kuin uhkana.  

Haastateltavan 2 kokemukset ohjelmistorobotiikan käyttöönotosta koskien työntekijöiden 

asenteita ovat yhtenevät haastateltavan 3 kanssa. Hän esittää, että osa työntekijöistä on 

saattanut kokea aluksi ohjelmistorobotiikan kilpailijana ja uhkana, mutta korostaa, että 

lähtökohtaisesti vastaanotto on ollut positiivista. Haastateltava 1 on haastateltavan 2 kanssa 

samaa mieltä, että useat työntekijät ovat pitäneet ohjelmistorobottia kilpailija ja uhkana. 

Lisäksi haastateltava 1 esittää, että useille henkilöille voi olla vaikeaa omaksua uusi työtapa, 

jos on aina tottunut tekemään kyseiset työtehtävät tietyllä tapaa. Hän jatkaa, että useat ovat 

vastaanottaneet ohjelmistorobotiikan käytön positiivisesti, mutta korostaa, että on 

henkilöitä, jotka eivät haluaisi sitä käyttää. Haastateltava 1 kuvailee tilannetta näin: 

”Kyllä varmasti osa on kokenut sen kilpailijana ja uhkana sekä osa varmaan kokee sen 

silleen, että kun näin on aina ollut, niin näin se kuuluu tehdä. Niin tämä voi olla joillekin 

sellainen epämiellyttävä. Mutta mun mielestä on ollut ehkä enemmänkin positiivista 
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vastaanottoa, mutta kyllä on sitten niitä, jotka ei haluisi käyttää aikaa siihen.” 

(Haastateltava 1) 

Haastateltava 2 pohtii sitä, että vaikka ihmisten asenteet eivät ole hidastaneet käyttöönottoa 

toistaiseksi, niin kuinka valmiita työntekijät ovat tekemään muutoksia tulevaisuudessa 

uusiin automatisoitaviin prosesseihin. Haastateltava 3 myös esittää, että haasteena saattaa 

olla myös osaamishaaste. Kun ihmiset ovat pitkään tehneet rutiininomaista työtä, saattaa se 

aiheuttaa haasteita ja muutosvastarintaa, kun nyt heiltä vaaditaan enemmän 

asiantuntijuustehtävä osaamista. 

 

4.5.4  Ohjelmistorobotin jäykkyys ja virheet 

 

Ohjelmistorobottia pidetään lähtökohtaisesti luotettavana ja virheettömänä. Haastateltavat 

kuitenkin mainitsevat, että robotin työnjälkeen liittyy myös riskejä, minkä takia robotin 

määrittely ja hyväksyntätestaukset ovat erittäin tärkeä suorittaa perusteellisesti ennen 

käyttöönottoa. Kukin haastateltava korostaa hyväksyntätestauksen tärkeyttä ennen 

tuotantoon panoa. Vaikka ohjelmistorobottia pidetään luotettavana, huomauttavat 

haastateltavat, että ohjelmistorobotin käyttöönoton mukana tulee myös uudenlaisia sisäisen 

kontrollin tehtäviä, joiden avulla robottien työnjälkeä tarkastetaan. 

Ohjelmistorobottien tehdessä todella nopeasti ja useita työtehtäviä, on sen määrittelyssä ja 

rakentamisessa oltava erityisen tarkkoja. Haastateltava 1 huomauttaa, että 

ohjelmistorobotiikkaan käyttöön liittyy haasteita juuri tämän takia. Ohjelmistorobotin 

toimiessa nopeasti, on sen tekemää työtä myös valvottava, ettei se tee vahingossa paljon 

virheellistä työtä lyhyessä ajassa. Haastateltava 1 kuvailee riskiä näin: 

”Riski on esimerkiksi se, että jos me pannaan tuotantoon ohjelmistorobotti, vaikka 

tallentamaan tuotantojärjestelmiin aineistoa ja se tekee väärin, niin se tekee väärin aika 

nopeasti. Eli sitten siellä tulee paljon virheellistä tallennusta ja virheellistä dataa 

nopeasti.” (Haastateltava 1) 

Haastateltava 1 korostaa, että keskeinen asia tämän takia on ohjelmistorobotin määrittely ja 

testaukset. On varmistettava, että määrittely on oikein ja että robotti on toteutettu sen 

määrittelyn mukaan, jotta vältytään suuremmilta virheiltä. Haastateltavat 2 ja 3 ovat samaa 



 

55 

 

 

mieltä, että ennen käyttöönottoa on erittäin tärkeä suorittaa hyväksyntätestaukset sekä 

selvittää että robotti on rakennettu niin, ettei tarkastustyölle olisi lähtökohtaisesti tarvetta. 

Haastateltavat kuitenkin esittävät, että vaikka robottia pidetään luotettavana, tarvitsee myös 

sen työnjälkeä tarkastaa. Haastateltava 1 korostaa, että lähtökohtana tulisi olla se, että kun 

ohjelmistorobotti otetaan käyttöön, tulisi se olla niin hyvin hyväksyntätestattu, ettei 

tarkastustyölle olisi enää mitään tarvetta. Ohjelmistorobotin löytäessä virheen tai 

poikkeaman, tulisi sen ilmoittaa virheestä, minkä jälkeen työntekijä hoitaisi sen 

manuaalisesti. Haastateltava 1 myöntää, että näin ei kuitenkaan aina ole vielä, minkä takia 

myös robotin työnjälkeä on tarkasteltava.  

Robotin nähdään tuovan myös uusia sisäisen kontrollin tehtäviä. Kukin haastateltava 

mainitsee, että myös robotin työnjälkeä on valvottava. Haastateltavat korostavat, että 

taloushallinnon sisältäessä luottamuksellista dataa sekä tarkkuutta vaativia lukuja, on 

robotin työnjälkeä valvottava. Haastateltava 3 kertoo, että osassa heidän prosesseissa 

tehdään tarkastuksia satunnaisesti ja toisissa puolestaan aina. Kirjanpidon yksinkertaisiin 

tarkastuksiin riittää esimerkiksi kerran viikossa tehtävä tarkastus, kun taas rahaliikenteen 

siirroista tehdään aina tarkastus Haastateltava 2 puolestaan esittää, että ohjelmistorobotti tuo 

mukanaan uudenlaisia sisäisen kontrollin tehtäviä, kun robotin työnjälkeä tulee valvoa. 

Haastateltava 2 kuvailee asiaa näin:  

”Mukaan tulee ihan erilaisia sisäisen kontrollin tehtäviä. Elikkä pitää alkaa valvoa sitä, 

että millainen se robotin lopputuotos on ollut. Pitää tarkistaa, että se on tehnyt oikein ne 

asiat. Ja jos on ollut joku ongelma ja se ei olekaan tehnyt jotain asiaa, niin ne pitää hoitaa 

kuitenkin eteenpäin. Niin pitää siis valvoa sitä sen tekemistä.” (Haastateltava 2) 

Ohjelmistorobotin käyttöönoton haasteiksi katsotaan myös tämän tekninen haastavuus.  

Jokainen haastateltava myöntää, että ohjelmistorobotin käyttö on toistaiseksi vielä teknisesti 

haastavaa. Ohjelmistorobotin ollessa suhteellisen uusi, korostavat haastateltavat, ettei tämän 

uuden teknologian oppiminen ja hyödyntäminen ole vielä loppukäyttäjille helpoin 

mahdollinen. Haastateltava 2 huomauttaa, ettei taloushallinnon ihmiset ole koodaajia, minkä 

takia ohjelmistorobotin käyttö on toisinaan haastavaa sen ollessa vielä kovin tekninen.  

Haastateltava 2 jatkaa, että perusjuttuja sillä voi toteuttaa lähes kuka tahansa, mutta 

sääntöjen mennessä vaikeammaksi tarvitaan vielä ulkopuolisen apua. Haastateltava 2 

kuitenkin uskoo, että kyseinen tekniikka menee enemmän sitä kohden, että koodaustaitoja 
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tarvitaan vähemmän, minkä takia ohjelmistorobotin käyttöönotto uusiin prosesseihin 

helpottuu. 

Yhdeksi ohjelmistorobotiikan epäkohdaksi haastateltavat nostavat tämän integroinnin 

käyttöliittymään. Vaikka ohjelmistorobotti voidaan ottaa käyttöön suhteellisen helposti ja 

nopeasti verrattuna perinteisiin toiminnanohjausjärjestelmiin tämän kevyen IT-rakenteen 

johdosta, korostaa haastateltava 1, että tämä tuo myös omat rajoitteet. Haasteeksi 

haastateltava 1 listaa prosessien ja järjestelmien muutokset ja päivitykset, sillä nämä ovat 

ohjelmistorobotille haastavia sen kevyen IT:n takia. Automaatioihin, joita 

ohjelmistorobotilla tehdään, vaikuttavat nämä muutokset ja päivitykset herkästi. Tämän 

takia ohjelmistorobotilla ei voida korvata kriittisiä toiminnanohjausjärjestelmiä. 

Haastateltava 2 on haastateltavan 1 kanssa samaa mieltä järjestelmien päivitysten 

haasteellisuudesta ohjelmistorobotin kevyen rakenteen vuoksi. Molemmat korostavatkin, 

ettei ohjelmistorobotilla voida korvata kriittisiä toiminnanohjausjärjestelmiä, vaan 

ohjelmistorobotiikan nähdään toimivan enemmänkin näiden täydentävänä järjestelmänä.  

 

4.5.5 Tietoturvallisuus 

 

Haastateltavat nostavat esille myös tietoturva asiat, kun kysyttiin ohjelmistorobotiikan 

haasteita. Jokainen haastateltava korostaa kuitenkin, että ohjelmistorobotti on 

lähtökohtaisesti tietoturvallinen. Haastateltava 1 esittää, ettei mikään verkkoympäristö ole 

sellainen, ettei sinne kukaan voisi murtautua. Hän jatkaa, että on aika luottavainen asian 

suhteen, sillä palveluntarjoajalla on yleensä kaikki mahdolliset sertifikaatit, joita 

tietoturvaan liittyen voi olla. Tekeminen tapahtuu sisäverkon järjestelmissä sekä 

sisäverkoissa olevilla verkkolevyillä ja tiedostoissa, mikä lisää tietoturvaa. Haastateltava 2 

ei ole epäileväinen tietoturva asioita kohtaan. Hän korostaa, että yksi edellytys sille, että 

ohjelmistorobotti voitiin ylipäätänsä ottaa käyttöön yrityksessä, oli yrityksen oma hyvä 

tietoturva, minkä takia hän ei koe tietoturva asioita haasteena. Haastateltava 2 kuitenkin 

jatkaa, että tiedostaa tämän olevan haaste joillekin yrityksille. Haastateltava 3 puolestaan 

nostaa esille taloushallinnon luottamuksellinen data, joka liikkuu pilvipalvelussa. Datan 

sisältäessä toisinaan arkaluonteisia taloustietoja, nousee tietoturva tärkeään asemaan. 

Haastateltava 3 kuitenkin näkee, ettei kyseessä ole sen tietoturvattomampi asia kuin 
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muissakaan tapauksissa, sillä ei ole mitään verkkoympäristöä johon kukaan ei voisi 

murtautua. Ohjelmistorobotiikan nähdään olevan kuitenkin suhteellisen luotettava tämän 

toimiessa pääasiallisesti sisäverkossa. 
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5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

5.1 Ohjelmistorobotiikan vaikutus yrityksen taloushallintoon 
 

Tämän Pro gradu -tutkielman tavoitteena oli selvittää ohjelmistorobotiikan käyttöönoton 

vaikutuksia yrityksen taloushallintoon. Tutkimuksessa haluttiin selvittää, mitä 

ohjelmistorobotiikan käyttöönotto vaatii yritykseltä, millaisia resursseja ja osaamista 

tarvitaan sekä millaisia hyötyjä ja haasteita sen käyttöönottoon liittyy. Lisäksi tavoitteena oli 

tutkia, minkälaisissa taloushallinnon prosesseissa ohjelmistorobotiikkaa voidaan hyödyntää. 

Tutkielman ensimmäinen alakysymys liittyy resursseihin ja osaamiseen, joita 

ohjelmistorobotiikan käyttöönotto vaatii yritykseltä: 

”Mitä ohjelmistorobotiikan käyttöönotto vaatii?” 

Ohjelmistorobotiikan käyttöönoton vaatii oikeanlaista lähestymistapaa ja johtamista. 

Willcocks et al. (2015a) esittävät, että henkilöstön positiivinen suhtautuminen ja 

kiinnostuneisuus ohjelmistorobotiikkaan edesauttavat käyttöönottoa. Tutkimustulokset 

mukailevat hyvin aikaisempia tutkimuksia. Käyttöönoton tärkeimmäksi tekijäksi nousi 

haastatteluiden perusteella työntekijöiden positiivinen suhtautuminen 

ohjelmistorobotiikkaan sekä kiinnostuneisuus opetella uutta teknologiaa. Tutkimustulosten 

mukaan onnistunut käyttöönotto vaatii yritykseltä kiinnostuneisuutta ja motivaatiota uuden 

opetteluun ja tämän eteenpäin viemiseksi. Lisäksi johdon tuki sekä hyvät suhteet 

organisaation sisällä eri osa-alueisiin nähdään tärkeänä tekijänä onnistuneelle 

käyttöönotolle. Tutkimustulosten perusteella ohjelmistorobotiikan onnistunut käyttöönotto 

vaatii myös nimetyn henkilön tai tiimin. Ohjelmistorobotiikan käyttöönotto ja kohteiden 

tunnistaminen vievät aikaa, minkä takia nimetty henkilö tai tiimi koetaan tärkeäksi 

käyttöönotossa. 

Ohjelmistorobotiikan käyttöönotto vaatii myös yrityksen omaa IT-osaamista. Aikaisempien 

tutkimuksien mukaan käyttöönoton tulisi olla liiketoimintajohtoista IT-yksikön tukiessa 

projektia. Liiketoimintavetäjien tulisi ymmärtää ohjelmistorobotiikkaa sekä tiedostaa 

käyttöönottokohteita ennen käyttöönottoa. (Rutaganda et al. 2017) Tutkimustulokset ovat 

osittain yhtenevät tämän kanssa, kun yhtenä tärkeänä tekijänä nähdään yrityksen oma IT-

yksikkö ja tämän resurssit. IT-yksikkö osaa parhaiten ohjelmistorobotiikan teknillisen 
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osaamisen ja ymmärryksen, minkä takia heidän osaamisensa ja yhteistyö koetaan tärkeäksi 

käyttöönotossa ja prosessien automatisoinnissa. Lisäksi tutkimustulosten mukaan yrityksen 

oma IT-yksikön osaaminen tekee käyttöönotosta edullisempaa verrattuna siihen, että 

käytettäisiin ulkopuolisen palvelutarjoajan apua.  

Käyttöönotto vaatii myös tarkkaa suunnitelmaa sekä automatisoitavien kohteiden 

tunnistamista etukäteen. Tutkimustulosten mukaan yrityksen prosessiasiantuntijat ovat tässä 

tärkeässä roolissa. Yrityksen prosessiasiantuntijat tuntevat parhaiten yrityksensä prosessit, 

minkä takia heidän osaaminen on tärkeässä roolissa. Työntekijöiden tuntiessa parhaiten 

yrityksen prosessit, voidaan uusia käyttökohteita löytää helpommin ja tätä kautta 

automatisoida prosesseja enemmän, kuin mitä ulkopuolinen palveluntarjoaja mahdollisesti 

pystyisi. Tutkimustulosten mukaan käyttöönotto vaatii yrityksen sisäistä 

prosessiasiantuntijuutta sekä IT-yksikköä. Tämä on Rutagandan et al. (2017) tutkimuksen 

vastainen tulos.  

Vaadittuihin resursseihin ja osaamiseen vaikuttaa merkittävästi myös se, että millaisena 

palveluna ohjelmistorobotiikka hankitaan. Hankitaanko palvelu täysin ulkoa vai 

opetellaanko automatisoimaan prosesseja itse? Tutkimustulosten mukaan on kannattavaa 

itse opetella ohjelmistorobotiikkaa ja tämän hyödyntämistä heti alusta alkaen, sillä se 

mahdollistaa prosessien automatisoinnin ilman palveluntarjoajaa ja säästää kustannuksia. 

Haastateltavat korostavat kuitenkin palveluntarjoajan tärkeyttä alkuvaiheessa, jotta 

teknologia opitaan ja tätä kautta sitä voidaan hyödyntää myöhemmin omatoimisesti. Lisäksi 

tutkimustuloksissa nousi esille kustannukset. Haastateltavat eivät ole kokeneet kustannuksia 

rajoittavaksi tekijäksi käyttöönotossa, mutta tiedostavat, että pienemmissä yrityksissä tämä 

saattaa olla rajoittava tekijä. 

Tutkielman toinen alakysymys liittyy prosesseihin ja työtehtäviin, joissa 

ohjelmistorobotiikkaa voidaan hyödyntää: 

”Minkälaisissa taloushallinnon prosesseissa ja työtehtävissä ohjelmistorobotiikkaa 

voidaan hyödyntää?” 

Prosessien tulee olla standardoituja ja stabilisoituja, jotta ne voidaan opettaa 

ohjelmistorobotille. Tutkimustulokset esittävät, että ohjelmistorobotiikalla 

hyödynnettäväksi soveltuvat prosessit, joista voidaan tunnistaa selkeät eri vaiheet sekä ne 

ovat selkeästi määriteltävissä. Monimutkaisia ja epäselviä prosesseja on haastava 
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automatisoida, minkä takia automatisoitavien prosessien tulee olla mahdollisimman 

yksinkertaisia. Tutkimustulosten mukaan prosessien tulee olla lisäksi mahdollisimman 

helppoja ja säännönmukaisia. Tärkeimmäksi tekijäksi haastateltavat nostavat kuitenkin 

datan digitaalisen muodon. Ohjelmistorobottien toimiessa tietojärjestelmissä tulee tiedon 

olla digitaalisessa muodossa, jotta ohjelmistorobotti voi hyödyntää sitä. Lisäksi 

haastateltavat esittävät, että pelkkä digitaalinen tieto ei riitä, vaan tiedon on oltava myös 

hyvin strukturoitua, jotta ohjelmistorobotti voi hyödyntää sitä onnistuneesti. Tämä on myös 

Rutaganda et al. (2017) tutkimuksen mukainen tulos. Heidän mukaan ohjelmistorobotin 

hyödyntämän datan tulisi olla standardoitua, jotta prosessi voidaan automatisoida 

(Rutaganda et al. 2017). 

Tutkimustulosten mukaan prosessien on oltava myös säännönmukaisia ja loogisia, jotta ne 

voidaan automatisoida. Ohjelmistorobotti vaatii tarkkoja ohjeita. Mikäli prosessissa on 

paljon erilaisia vaihtoehtoja tai se on monimutkainen, menee robotin rakentaminen 

haastavaksi ja aikaa vieväksi, minkä seurauksena robotin rakentaminen ei ole enää järkevää. 

Mitä vähemmän sääntöjä ja vaihtoehtoja prosessissa on, sen helpompaa se on opettaa 

robotille.  Lähtökohtaisesti ohjelmistorobotti voi suorittaa vain yksinkertaisia työtehtäviä. 

Tutkimustulosten mukaan automatisoitavan prosessin on oltava lisäksi sellainen, ettei se 

vaadi ihmisen päätöksentekoa missään vaiheessa. Robotille ei voi tulla tilannetta, jossa se 

joutuu miettimään, että kumman vaihtoehdon valitsee tai mikä olisi oikea ratkaisu. 

Tutkimustulokset mukailevat hyvin aikaisempia tutkimuksia. Lacityn ja Willcocksin 

(2016a) mukaan ohjelmistoroboteille annettujen ohjeiden tulee olla tarkempia kuin ihmisille 

annettujen, sillä ohjelmistorobotit toimivat juuri niin kuin ne ovat ohjelmoitu tekemään, eikä 

niillä ole arviointikykyä tai maalaisjärkeä. Voidakseen suoriutua tehtävästä, 

ohjelmistorobotiikka vaatii jokaiseen määriteltyyn ehtolauseeseen yksiselitteisen 

vastauksen. (Lacity & Willcocks 2016a) 

Aikaisempien tutkimusten mukaan ohjelmistorobotiikan käyttöönotto soveltuu parhaiten 

työtehtäviin, jotka ovat tietokoneella suoritettavia manuaalisia, yksinkertaisia, 

suurivolyymisia, standardoituja sekä toistuvia tehtäviä. Lisäksi työtehtävät, joissa 

sovelletaan useita järjestelmiä sekä vertaillaan tietoja soveltuvat ohjelmistorobotille 

suoritettavaksi. Monimutkaisiin työtehtäviin on mahdollista hyödyntää 

ohjelmistorobotiikkaa, mikäli prosessin vaiheet ovat määritelty mahdollisimman 

yksityiskohtaisesti ja selvästi. (Asatiani & Penttinen 2016; Lacity & Willcocks 2016a) 
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Tutkimustulokset mukailevat aikaisempia löydöksiä. Tutkimustulosten perusteella 

ohjelmistorobotiikan hyödyntäminen soveltuu parhaiten taloushallinnon rutiininomaisiin ja 

manuaalisiin työtehtäviin, joita ovat erilaiset tiedonsiirrot järjestelmästä toiseen, datan 

päivitykset, tarkastustyöt, vertailut sekä täsmäytykset. Tutkimustulosten perusteella 

kuitenkaan kaikkea tarkastustyötä ei voida teettää robotilla, mikäli se vaatii auditoinnin. 

Tutkimustuloksien mukaan myös erilaisia yksinkertaisia raportoinnin osa-alueita on 

mahdollista opettaa ohjelmistorobotille sekä kirjanpidon jaksotuksia. Lisäksi 

ohjelmistorobotilla on myös mahdollista automatisoida isommasta prosessista vain 

pienempi osa, mikäli kaikkea ei voida automatisoida työtehtävien haasteellisen luonteen 

vuoksi.  

Tutkielman kolmas alakysymys liittyy hyötyihin ja haasteisiin, joita ohjelmistorobotiikka 

tuo yrityksen taloushallintoon: 

”Mitä hyötyjä ja haasteita ohjelmistorobotiikka tuo yrityksen taloushallintoon?” 

Ohjelmistorobotiikan hyötyjä ovat toiminnan tehokkuuden lisääntyminen ja ajan 

säästäminen. Tutkimustulosten mukaan ohjelmistorobotti tehostaa taloushallinnon 

toimintoja ja säästää aikaa, kun huolimattomuusvirheitä ei synny samalla tavalla kuin 

ihminen suorittaisi. Ohjelmistorobotin nähdään suoriutuvan nopeammin ja 

virheettömämmin työtehtävistä kuin työntekijän, mikä tehostaa prosesseja.  Tämä on Lacityn 

ja Willcocksin (2016a) tutkimuksen mukainen tulos. Aikaisemmat tutkimukset listaavat 

ohjelmistorobotiikan hyödyksi myös robotin mahdollisuuden työskennellä vuorokauden 

ympäri ilman taukoja sekä ilman lomia ja sairaslomia, mikä lisää toiminnan tehokkuutta 

(Asatiani & Penttinen 2016). Tutkimustulokset ovat yhtenevät aikaisempien tutkimuksien 

kanssa. Tutkimustulosten perusteella yksi merkittävä hyöty on robotin mahdollisuus 

työskennellä ympärivuorokautisesti. Tutkimustulosten mukaan ohjelmistorobotin 

ympärivuorokautinen työskentely hyödyttää erityisesti kuukauden vaihteessa, johon 

painottuu paljon rutiininomaisia työtehtäviä, joita ohjelmistorobotiikalla on mahdollista 

automatisoida.  

Ohjelmistorobotiikan yhtenä hyötynä pidetään myös prosessien laadun paranemista. 

Ohjelmistorobotti suorittaa työn nopeammin ja tarkemmin kuin ihminen manuaalisesti, 

minkä koetaan parantavan prosessien laatua, kun virheitä syntyy vähemmän. Työn tarkka 

laatu ja virheiden minimoiminen ovat keskiössä taloushallinnossa, minkä takia 
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ohjelmistorobotiikalla nähdään olevan suurta hyötyä taloushallinnon kentässä. 

Tutkimustulosten mukaan myös läpimenoajat paranevat, kun ei tule näppäily- ja 

tallennusvirheitä samalla tavalla kuin ihminen tekisi manuaalisesti. Haastateltavat kuitenkin 

korostavat, että on mahdollista, että RPA tekee myös virheitä, mutta todennäköisyys tälle on 

pienempi, kun niitä ei suoriteta manuaalisesti. Tutkimustulosten mukaan 

ohjelmistorobotiikka mahdollistaa myös uudenlaisia tarkastustyötehtäviä, joiden avulla 

taloushallinnon laatua on pystytty parantamaan. Ohjelmistorobottien avulla pystytään 

tekemään tarkastustoimenpiteitä työtehtäviin, joihin aikaisemmin ei ole ollut resursseja. 

Tutkimustulosten mukaan ohjelmistorobotiikan yksi hyöty on sen mahdollistavat 

uudenlaiset avustavat työtehtävät. Slaby (2012) esittää tutkimuksessaan, että prosessien 

seuranta paranee ohjelmistorobotiikan avulla, kun jokainen ohjelmistorobotin toiminto jättää 

jäljen ja luo dataa, kun se suorittaa tehtävää. Syntynyt data mahdollistaa sen, että sen avulla 

voidaan tunnistaa prosessien eri vaiheet ja mahdolliset virheet sekä tämän avulla tunnistaa 

vaiheet, jotka voitaisiin optimoida tehokkuuden lisäämiseksi. (Slaby 2012) Tämä ei noussut 

tutkimustuloksissa esille. 

Aikaisemmat tutkimukset nostavat ohjelmistorobotiikan käyttöönoton hyödyksi myös sen, 

että työntekijöille jää enemmän aikaa keskittyä työtehtäviin, jotka tuottavat lisäarvoa 

yritykselle. Robottien suorittaessa rutiininomaisia työtehtäviä, jää työntekijöille enemmän 

aikaa keskittyä toisenlaisiin tehtäviin, jotka tuottavat suurempaa arvoa yritykselle. Tällaisia 

tehtäviä ovat muun muassa ihmisten kanssakäymistä vaativat tehtävät sekä 

ongelmanratkaisukykyä ja päätöksentekoa vaativat työtehtävät. (IRPA 2015; Slaby 2012) 

Tutkimustulokset ovat yhtenevät aikaisempien tutkimusten kanssa. Tutkimustulosten 

mukaan ohjelmistorobotiikan avulla on saatu siirrettyä rutiininomaisia työtehtäviä robotille, 

jolloin taloushallinnon työntekijöiden aikaa on vapautunut muihin työtehtäviin, jotka 

tuottavat enemmän lisäarvoa yritykselle. Haastateltavat kuitenkin korostavat, ettei 

yksittäisen työntekijän työkuvassa ohjelmistorobotiikan käyttöönotto ole vaikuttanut vielä 

niin suuresti, mutta suuremmassa kuvassa se näkyy selkeämmin, kun se jakautuu useimpiin 

tiimeihin ja tehtäviin. Tutkimustulosten mukaan yhtenä ohjelmistorobotiikan tuomana 

hyötynä pidetään myös työtehtävien mielekkyyden lisääntymistä. Manuaalisten rutiinitöiden 

siirtäminen robotille vapauttaa aikaa mielenkiintoisimmille asiantuntijuus työtehtäville. 

Tämän on koettu lisäävän työntekijöiden työtyytyväisyyttä, kun tylsiä rutiininomaisia töitä 

on siirretty ohjelmistorobotille ja aikaa on jäänyt toisenlaisiin työtehtäviin. Tutkimustulokset 
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kuitenkin esittävät, etteivät kaikki työntekijät välttämättä pidä kyseisestä muutoksesta, mikä 

on otettava huomioon.  

Epäsuoriksi hyödyiksi tutkimustulokset nostavat prosessien virtaviivaistamisen ja 

harmonisoinnin. Ohjelmistorobotin avulla on päästy eroon turhista välivaiheista sekä 

pystytty yhtenäistämään prosesseja, kun prosesseja on jouduttu tutkimaan ja siivoamaan 

tarkemmin ennen ohjelmistorobotiikan käyttöönottoa. Tutkimustulosten perusteella 

toimintatavoista on tullut samanlaisia ja sujuvampia. Haastateltavat korostavat kuitenkin, 

että prosessien harmonisointi aloitetaan jo ennen robotille ohjeistamista, minkä takia 

virtaviivaistamine ei ole näin pelkästään robotin ansiota.  Aikaisempien tutkimusten mukaan 

ohjelmistorobotiikan epäsuorana hyötynä pidetään vaihtoehtoa ulkoistamiselle (Asatiani & 

Penttinen 2016), tämä ei tutkimustuloksissa kuitenkaan noussut esille. 

Aikaisemmat tutkimukset listaavat ohjelmistorobotin hyödyiksi sen helpon ja nopean 

integraation sekä kustannussäästöt (Asatiani & Penttinen 2016; Willcocks et al.2015a). 

Slaby (2012) esittää myös tutkimuksessaan, että robotit ovat halvempia sekä helpompia ottaa 

käyttöön kuin perinteiset IT-ratkaisut. Aikaisemmista tutkimuksista poiketen haastateltavat 

eivät ole vielä kokeneet merkittäviä kustannussäästöjä prosesseissa, vaikkakin niitä on 

pyritty saavuttamaan ohjelmistorobotiikan avulla. Ohjelmistorobotiikan käyttö on vielä 

suhteellisen uutta haastateltavissa yrityksissä, minkä takia kustannussäästöjä on 

haastateltavien mukaan vielä vaikea arvioida ja laskea. Jokainen haastateltava kuitenkin 

esittää ja tiedostaa sen, että kustannukset ovat luonnollisesti kalliimmat projektin alussa, kun 

tarvitaan enemmän apua automatisoinnissa ulkopuoliselta. Lisäksi aikaisemmista 

tutkimuksista poiketen tutkimustulosten perusteella ohjelmistorobotin opettelu ja 

käyttöönotto ovat aikaa vievää, minkä seurauksena ohjelmistorobotin integraatio on ollut 

hidasta eikä sen käyttöönottoa pidetä helppona ja nopeana.  

Tutkimustulokset mukailevat hyvin aikaisempia tutkimuksia ohjelmistorobotiikan 

haasteista. Haastateltavat ovat yksimielisiä, taloushallinnon paperin määrä ja ei-strukturoitu 

data ovat keskeisin haaste. Tämän lisäksi haasteiksi koettiin ohjelmistorobotiikan 

käyttöönoton rajallisuus sekä työntekijöiden asenteet. Teoriaosuudesta poiketen myös 

resurssihaasteet ohjelmistorobotiikan käytössä koettiin haasteeksi sekä ohjelmistorobotiikan 

uuden teknologian opettelu. 
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Tutkimustulokset nostavat suurimmaksi haasteeksi taloushallinnon perusdatan pätevyyden. 

Haastateltavien mukaan haasteena on paperilla oleva tieto, eli ei-digitaalinen tieto, jota 

taloushallinnossa on paljon edelleen sekä strukturoimaton data.  Miller ja Parasurman (2017) 

sekä Lacity ja Willcocks (2015) esittävät, että robottien kognitiiviset taidot eivät ole vielä 

kehittyneet, minkä takia robotti ei kykene prosessoimaan virheellistä tai ei-digitaalista dataa 

Haastateltavat esittävät, että niin kauan, kun prosessien perusdata ei ole digitaalisessa 

muodossa tai se on virheellinen, ohjelmistorobotti ei kykene prosessoimaan sitä. Lisäksi 

tutkimustulokset nostavat haasteeksi datan ja prosessien mahdolliset muutokset.  

Taloushallinnon tietyissä prosesseissa ja datassa on vaiheita, jotka muuttuvat jatkuvasti. 

Nämä voivat muuttua myös toimittajan puolesta, milloin tiedostoihin tehdyistä muutoksista 

ei kohdeyrityksessä välttämättä tiedetä, mikä hankaloittaa robotin käyttöönottoa. 

Ohjelmistorobotiikan haasteena pidetään myös sen käyttöönoton rajallisuutta. 

Tutkimustulosten mukaan ohjelmistorobotti voidaan tällä hetkellä hyödyntää vain 

prosesseissa, jotka ovat säännönmukaisia ja selkeästi määriteltävissä. Yhtenä haasteena 

pidetään sitä, ettei kaikkia prosesseja voida automatisoida, koska prosessit eivät ole 

standardoituja ja lopputulemia on useita. Lisäksi haasteena on työtehtävät, jotka vaativat 

ihmisen tekemää arviointi jossain vaiheessa, sillä ohjelmistorobotti ei osaa mukautua 

muutoksiin itsenäisesti. Lacity ja Willcocks (2016a) nostavat tutkimuksessaan 

ohjelmistorobotiikan rajoitteeksi sen, että ohjelmistorobotilta puuttuu niin sanotusti 

”maalaisjärki”. Tutkimustulokset ovat yhtenevät tämän kanssa. Haastateltavien mukaan 

robotti ei osaa ajatella kuten ihminen. Työntekijällä on kyky huomata selkeitä virheitä 

esimerkiksi liian suurissa tai pienissä luvuissa, mutta ohjelmistorobotilla ei ole tällaista 

kykyä.  

Yhtenä ohjelmistorobotiikan haasteena pidetään tämän integrointia käyttöliittymään. Lacity 

ja Willcocks (2016a) korostavat, ettei ohjelmistorobotiikalla voida korvata perinteisiä 

automaatioratkaisuja, vaan sen tehtävänä on olla täydentävä resurssi. Tutkimustulokset ovat 

yhtenevät teorian kanssa. Haastateltavat nostavat haasteeksi ohjelmistorobotin kevyen IT-

rakenteen. Prosessien ja järjestelmien muutokset ja päivitykset ovat haasteellisia, sillä 

ohjelmistorobotti joudutaan ohjeistamaan uudelleen näiden seurauksena sen kevyen IT-

rakenteen takia. Tämän takia ohjelmistorobotilla ei voida korvata kriittisiä 

prosessiautomaatiojärjestelmiä, mitä pidetään rajoittavana tekijänä. Kehoe et al. (2015) 

tuovat esille myös sen, että ohjelmistorobotiikkaan liittyy myös tietoturvariskejä. 
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Taloushallinnossa käsitellään luottamuksellista tietoa, minkä takia huoli tietoturvasta liittyen 

ohjelmistorobotiikkaan nousee esille. Teoriasta poiketen, haastateltavat eivät koe 

ohjelmistorobotiikkaa tietoturvallisena riskinä Lähtökohtaisesti ohjelmistorobotiikkaa 

pidetään tietoturvallisena tämän toimiessa sisäverkoissa, mutta haastateltavat tiedostavat, 

ettei mikään verkkoympäristö ole täysin luotettava. 

Tutkimustulokset nostavat esille yhdeksi haasteeksi myös ohjelmistorobotiikkaan liittyvät 

työntekijöiden asenteet. Aikaisempien tutkimusten mukaan useat työntekijät suhtautuvat 

ohjelmistorobotiikkaan varautuneesti. Ohjelmistorobotti koetaan kilpailijana, mikä aiheuttaa 

jännitettä johdon ja työntekijöiden välille sekä hidastaa ohjelmistorobotiikan hyödyntämistä.  

(Lacity & Willcocks 2015; Asatiani & Penttinen 2016) Tutkimustulokset nojaavat osittain 

aikaisempiin tutkimuksiin. Haastateltavien mukaan ohjelmistorobotiikan käyttöönottoon on 

liittynyt jonkin verran ennakkoluuloja, pelkoja sekä muutosvastarintaa projektin 

alkuvaiheessa, mutta lähtökohtaisesti vastaanotto on ollut positiivista. Haasteena pidetään 

sitä, että ihmiset näkevät ohjelmistorobotiikan hyödyt eri tavalla. Toiset kokevat sen 

mahdollisuutena, kun taas toiset pelkäävät muutosta ja tämän aiheuttamaa vaikutusta omaan 

työhön. Tutkimustulosten mukaan muutosvastarintaa voidaan kohdata tulevaisuudessa 

osaamishaasteen vuoksi. Kun ihmiset ovat pitkään tehneet rutiininomaista työtä, saattaa se 

aiheuttaa muutosvastarintaa, kun heiltä vaaditaan uudenlaista osaamista. 

Teoriaosuudesta poiketen haastatteluissa nousi esille myös resurssipula ja tästä johtuvat 

haasteet. Haasteena pidetään ajan löytymistä ja tätä kautta uuden teknologian opettelua ja 

hyödyntämistä. Haastateltavat korostavat, että ohjelmistorobotiikkaa tehdään muiden töiden 

ohella, koska ohjelmistorobotiikka tiimiä ei ole, mikä asettaa omat haasteensa. Lisäksi 

ohjelmistorobotiikan ollessa suhteellisen uusi, vaati tämän opettelu ja käyttöönotto aikaa 

sekä yhteistyötä talon sisällä projektin muiden henkilöiden kanssa. Haasteeksi koetaan näin 

organisaation muiden henkilöiden kanssa löydettävän yhteisen ajan löytyminen projektin 

kehittämiseksi ja eteenpäin viemiseksi. Tutkimustulosten perusteella ohjelmistorobotin 

yhdeksi haasteeksi koetaan myös sen tekninen haastavuus. Haastateltavat kuitenkin uskovat, 

että tekniikka tulee menemään enemmän sitä kohden, että koodaustaitoja tarvitaan 

vähemmän, minkä takia ohjelmistorobotin käyttöönotto uusiin prosesseihin helpottuu 

tulevaisuudessa. 

Vaikka ohjelmistorobottia pidetään luotettavana, koetaan, että robotin työnjälkeen liittyy 

myös omat haasteensa. Tutkimustulosten mukaan robotti voi myös tehdä virheitä, mikäli 
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tämän lähtödata on virheellistä tai robotti on opetettu virheellisesti suorittamaan työtehtävää. 

Tämän seurauksena ohjelmistorobotin käyttöönoton mukana tulee myös uudenlaisia sisäisen 

kontrollin tehtäviä, joiden avulla robottien työnjälkeä tulee tarkastaa. Lisäksi tämän takia 

robotin määrittely ja hyväksyntätestaukset nousevat tärkeäksi, jotta vältytään virheiltä.  

Tutkielman päätutkimus pyrkii selvittämään, millaisia vaikutuksia ohjelmistorobotiikan 

käyttöönotolla on yrityksen taloushallintoon:  

”Miten ohjelmistorobotiikka vaikuttaa yrityksen taloushallintoon?” 

Ohjelmistorobotiikka vaikuttaa yrityksen taloushallintoon parantamalla sen toiminnan 

tehokkuutta. Taloushallinnon toiminnan nähdään tehostuvan, kun prosessien laatu paranee, 

läpimenoajat lyhenevät sekä työntekijöiden aikaa säästyy, kun ohjelmistorobotit suorittavat 

manuaalisia ja rutiininomaisia työtehtäviä. Ohjelmistorobottien avulla taloushallinnon 

prosesseista tulee virtaviivaisempia, kun prosesseja harmonisoidaan ja turhia välivaiheita 

poistetaan. Lisäksi ohjelmistorobottien pystyessä työskennellä ympärivuorokautisesti lisää 

tämä taloushallinnon prosessien tehokkuutta ja säästää työntekijöiden aikaa. Willcocks et al. 

(2015a) ovat esittäneet, että kustannustehokkuus paranee ohjelmistorobotiikan avulla. 

Teoriasta poiketen tutkimustulosten mukaan kustannustehokkuutta ja tuottavuutta on ollut 

vaikea arvioida. Ohjelmistorobotiikan kustannushyöty näkyy Suomen kontekstissa lähinnä 

siinä, että työntekijöiden aikaa säästyy ja työn laadusta tulee parempilaatuisempaa. 

Ohjelmistorobotiikan myötä taloushallinnon työtehtävät sekä taloushallinnon työntekijöiden 

osaaminen muuttuvat. Taloushallinnon työtehtävät siirtävät painopistettä pois 

manuaalityöstä asiantuntijatyöhön. Taloushallinnon työntekijän työnkuva muuttuu 

enemmän asiantuntijatyötehtävien suuntaan sekä IT-osaamista tarvitaan yhä enemmän. 

Ohjelmistorobotiikan käyttöönotto lisää myös uudenlaisia työtehtäviä taloushallinnon 

osastolle. Ohjelmistorobotiikan myötä taloushallinnon puolella pystytään tuottamaan 

uudenlaisia tarkastustoimenpiteitä, jotka parantavat toiminnan tehokkuutta ja laatua 

entisestään. Lisäksi se synnyttää uudenlaisia sisäisen kontrollin työtehtäviä, joiden avulla 

robottien työnjälkeä valvotaan.  Käyttöönotto mahdollistaa taloushallinnon työntekijöille 

sen, että he pystyvät tukemaan muuta liiketoimintoa entistä paremmin ohjelmistorobottien 

vapauttaessa työaikaa. Ohjelmistorobotiikan ohjelmistojen kehittymisestä riippuen on 

mahdollista, että uudenlaisia tarkastustoimenpiteitä sekä sisäisiä kontrollin työtehtäviä 

syntyy lisää. 
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Suurin haaste ohjelmistorobotiikan käytössä taloushallinnossa on perusdatan pätevyys. 

Taloushallinnossa käsitellään paljon paperilla olevaa tietoa, mikä hidastaa osaltaan 

ohjelmistorobotiikan käyttöönottoa rutiininomaisissa ja manuaalisissa prosesseissa. 

Taloushallinnon tiedon muuttuessa tulevaisuudessa vielä enemmän digitaaliseen muotoon, 

mahdollistaa tämä yhä useampien taloushallinnon prosessien automatisoinnin. Lisäksi yhä 

useampien prosessien vakauttaminen ja standardoiminen lisäävät ohjelmistorobotiikan 

hyödyntämisen mahdollisuutta tulevaisuudessa.  

Ohjelmistorobotit ovat herkkiä järjestelmien päivityksille sekä ohjelmistojen muutoksille, 

mikä hidastaa ohjelmistorobotiikan hyödyntämistä. Tulevaisuudessa järjestelmien 

päivitykset sekä uusien toimintaohjausjärjestelmien hankinnat yrityksissä tekevät 

ohjelmistorobotiikan hyödyntämisestä haastavaa. Kun järjestelmät muuttuvat ja ohjelmistot 

päivittyvät, täytyy näiden toiminta uudelleen ohjeistaa ohjelmistoroboteille, mikä tuo 

haasteita ja hidastaa ohjelmistorobotiikan hyödyntämistä. Tutkimustulosten mukaan 

ohjelmistorobotiikka on automatisoinnin uusi mahdollistaja ja uudenlainen resurssi 

taloushallinnossa, muttei sillä voida korvata kriittisiä prosessiautomaatiojärjestelmiä, vaan 

se toimii näiden täydentävänä työkaluna. Tämä on Asatianin ja Penttisen (2016) tutkimuksen 

vastainen tulos. Lisäksi ohjelmistorobotiikan käyttöönottoon liittyvät asenteet ja 

muutosvastarinta voivat hidastaa ohjelmistorobottien käyttöönottoa uusissa prosesseissa 

tulevaisuudessa.   

Tekoälyn puuttuminen ohjelmistorobotilta rajoittaa osittain taloushallinnon prosessien 

automatisointia. Prosessit, joissa on vielä paperia tai tarvitaan päätöksentekoa, vaativat 

tekoälyn tyyppisiä ratkaisuja, jotta ne voidaan automatisoida. Automation Anywhere (2017) 

esittää, että tulevaisuudessa olisi mahdollista saada lisättyä koneoppimista sekä tekoälyä 

myös ohjelmistorobotiikalle, mutta tällaista mahdollisuutta ei havaittu tutkimustuloksissa. 

Ohjelmistorobotiikan hyödyntäminen kasvaa hyvin todennäköisesti yrityksien 

taloushallinnon osastoilla lähitulevaisuudessa, koska sen avulla on saatu tehostettua 

toimintaa ja parannettua työnlaatua. Lisäksi sen avulla on luotua uudenlaisia työtehtäviä, 

joiden nähdään tehostavan ja parantavan taloushallinnon toimintaa entisestään. Useita 

kehitysmahdollisuuksia on kuitenkin vielä käyttämättä tämän osalta. Ohjelmistorobotiikan 

ohjelmistojen muuttuessa helppokäyttöisemmäksi, lisää se todennäköisesti taloushallinnon 

prosessien automatisointia ja uudenlaisia työtehtäviä lähitulevaisuudessa. 
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5.2 Tutkimuksen luotettavuus 
 

Tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa, tulee arvioida, onko tutkimuksen aineisto, 

tutkimustulokset sekä tutkimus kokonaisuudessaan luotettava. Tutkimuksen validiteetilla 

tarkoitetaan sitä, onko tutkimusmenetelmä ollut tarpeeksi pätevä mittaamaan sitä, mitä on 

haluttu tutkia ja onko tutkimuksen aineisto vastannut tutkittavaa kohdetta. Reliabiliteetilla 

puolestaan tarkoitetaan sitä, että onko tutkimuksen aineiston käsittely ja analysoiminen ollut 

luotettavaa. (Anttila 2014) 

Tutkimuksen empiriaosuuden tiedonkeruu suoritettiin haastatteluina, joista kaksi toteutettiin 

kasvotusten ja yksi puhelimitse. Haastateltavat saivat vastata vapaamuotoisesti 

haastattelukysymyksiin, mikä salli heidän esittää monipuoliset ja henkilökohtaiset 

näkemykset aiheesta. Täten tiedonkeruutapa ei rajoittanut vastaamista. Haastateltaville 

esitettiin myös lisäkysymyksiä haastattelun aikana tarpeen mukaan eri teemoista, mikä 

mahdollisti syvällisemmän tiedonkeruun. Tutkimuksen luotettavuutta edisti myös se, että 

haastateltavia henkilöitä käsiteltiin tutkimuksessa anonyymisti, mikä edesauttoi sitä, ettei 

haastateltavien vastauksia rajoittanut omalla nimellä vastaaminen. Haastattelukysymykset 

lähetettiin haastateltaville etukäteen, jolloin heillä oli mahdollisuus valmistautua 

haastatteluun rauhassa. Haastattelut nauhoitettiin ja litterointiin, mikä myös helpotti 

vastausten analysointia sekä väärien tulkintojen tekemistä. 

Luotettavuutta lisäsi myös se, että jokaisella haastateltavilla oli pitkä kokemus 

taloushallinnosta ja sen työtehtävistä. Ohjelmistorobotiikasta haastateltavilla ei ollut aiheen 

uutuuden takia vielä paljon kokemusta kuin taloushallinnosta, mutta aiheen uutuuteen 

verrattuna ohjelmistorobotiikan työkokemus oli luotettava. Tutkimukseen pyrittiin saamaan 

moniulotteisuutta haastattelemalla yrityksiä eri toimialoilta. Vaikka aineistonkeruun 

tarkoituksena oli pyrkiä mahdollisimman kattavaan ja syvälliseen tiedonkeruuseen, oli 

tutkimuksen otanta suhteellisen pieni, minkä takia tuloksista ei voida tehdä kattavia 

yleistyksiä. 
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5.3 Jatkotutkimusehdotukset 
 

Ohjelmistorobotiikan ollessa aiheena melko uusi ja vähän tutkittu, on siinä vielä 

tutkimusaukkoja sekä monet aiheet vaativat vielä laajempaa otantaa. Tässä tutkielmassa 

tarkasteltiin ohjelmistorobotiikan käyttöönoton vaikutuksia kokonaisuutena. 

Mielenkiintoista olisi tutkia aihetta vielä yksityiskohtaisemmin, esimerkiksi miten 

ohjelmistorobotiikan käyttöönotto vaikuttaa taloushallinnon jokapäiväisessä työssä. 

Ohjelmistorobotiikan ollessa suhteellisen uusi ilmiö taloushallinnossa tulee siihen liittyvä 

teoria ja käytäntö muuttumaan lähitulevaisuudessa kohti sen lopullisempaa muotoa. Tämän 

takia tutkimuksen toistaminen jo muutaman vuoden kuluttua toisi varmasti uudenlaisia 

tutkimustuloksia. Haastateltavia voisi valita tutkimukseen vielä monipuolisemmin ja 

laajemmin, mikä toisi laajuutta ja kattavampia näkemyksiä ja kokemuksia aiheesta.  Tätä 

kautta voitaisiin löytää tarkempaa ja luotettavamaa tietoa ohjelmistorobotiikan vaikutuksista 

yrityksen taloushallintoon. 
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LIITTEET 

Liite 1. Haastattelurunko 

1. Johdanto 

a. Kerro itsestäsi lyhyesti: 

i. Tausta ja työkokemus 

ii. Asema yrityksessä 

b. Miten ohjelmistorobotiikkaa liittyy työnkuvaasi? 

c. Kuinka kauan RPA on ollut käytössä yrityksessä? Entäpä hyödynnetty 

taloushallinnossa? 

 

2. Ohjelmistorobotiikan käyttöönotto ja vaadittavat resurssit 

a. Mitkä syyt ovat ajaneet ohjelmistorobotiikan käyttöönottoon taloushallinnon 

osastolla? 

b. Mitä ohjelmistorobotiikan käyttöönotto vaatii yritykseltä? 

i. Millaisia resursseja vaaditaan? 

ii. Mitkä ovat mielestäsi keskeisimmät rajoittavat tekijät 

ohjelmistorobotiikan käyttöönotolle? Miksi? 

c. Miten testaaminen ja käyttöönotto toteutettiin? Käyttöönottoaika? 

i. Oliko haasteita? Mitä? 

ii. Miten työntekijät omaksuivat ohjelmistorobotiikan käytön? 

 

3. Ohjelmistorobotiikan käyttökohteet 

a. Millaisissa prosesseissa/työtehtävissä ohjelmistorobotiikkaa voidaan 

hyödyntää?  

i. Mitä näiltä vaaditaan? 

b. Millaisissa prosesseissa /työtehtävissä ei voida hyödyntää? Miksi ei? 

c. Miten yrityksessä hyödynnetään ohjelmistorobotiikkaa? 

d. Missä taloushallinnon työtehtävissä on tarvetta automaatiolle? 

e. Missä ohjelmistorobotiikkaa hyödynnetään taloushallinnon osastolla? 

Tullaan hyödyntämään? Esimerkkejä prosesseista/työtehtävistä. 

f. Kuinka monta prosessia/työtehtävää on automatisoitu? 

i. Onko koko prosessi automatisoitu vai vain osittain? Miksi? 

 

4. Ohjelmistorobotiikan hyödyt  

a. Mitä hyötyjä ohjelmistorobotiikan avulla tavoitellaan taloushallinnossa? 

i.  Mikä on mielestäsi keskeisin hyöty? 

b. Mitä hyötyjä ohjelmistorobotiikan avulla on saavutettu tähän mennessä? 

c. Onko ohjelmistorobotiikan käyttöönotto vaikuttanut taloushallinnon 

prosesseihin? Miten? 

i. Onko prosesseja jouduttu muuttamaan? 

ii. Onko prosesseja pystytty parantamaan? 



 

 

 

 

d. Muuttaako ohjelmistorobotiikan hyödyntäminen taloushallinnon työntekijän 

toimikuvaa jollakin tavoin? Miten? 

i. Onko ohjelmistorobotiikan käyttöönotto vaikuttanut taloushallinnon 

työntekijän manuaalisen rutiinityön tarpeeseen? 

ii. Tarvitseeko tarkastustyötä tehdä enemmän tai vähemmän 

prosesseissa, joissa käytetään ohjelmistorobotiikkaa kuin tilanteissa, 

joissa ei hyödynnetä ohjelmistorobotiikkaa? 

e. Mahdolliset muut hyödyt? 

 

5. Ohjelmistorobotiikan haasteet  

a. Mitkä ovat mielestäsi ohjelmistorobotiikan keskeisimmät haasteet 

taloushallinnossa? 

b. Mitä haasteita ohjelmistorobotiikan käyttöönotto on tuonut yrityksen 

taloushallinnolle? 

i. Taloushallinnon prosesseille?  

ii. Taloushallinnon työntekijöille? 

c. Millaisia riskejä ohjelmistorobotiikan käyttöönottoon liittyy? 

d. Ovatko taloushallinnon kontrollit ja säännökset vaikuttaneet 

ohjelmistorobotiikan käyttöönottoon? Miten? Mitkä säännökset? 

e. Ovatko tietotekniikka tai muu tietoturva rajoittaneet ohjelmistorobotiikan 

käyttöä? 

i. Miten? Mitkä? 

f. Miten työntekijät ovat vastaanottaneet ohjelmistorobotiikan käyttöönoton?  

i. Ovatko ihmisten asenteet vaikuttaneet ohjelmistorobotiikan 

käyttöönottoon?  

ii. Ovatko ihmisten rutiinit ja epäluottamus hidastaneet käyttöönottoa? 

iii. Koetaanko ohjelmistorobotiikka kilpailijana/uhkana? 

iv. Mikäli ohjelmistorobotiikan käyttö jatkaa kasvuaan, onko 

vaikutuksia taloushallinnon työntekijöiden tarpeeseen/ rekrytointiin?  

g. Mahdolliset muut haasteet? 

 

6. Tulevaisuus / kehitysmahdollisuudet? 

a. Mikä on mielestäsi ohjelmistorobotiikan keskeisin mahdollisuus 

taloushallinnon kentässä? 

b. Onko RPA:lla mielestäsi tulevaisuutta?  

c. Mikäli ohjelmistorobotiikan käyttö lisääntyy merkittävästi, mikä on sen 

vaikutus taloushallinnon toteuttamiseen? Taloushallinnon työkuvan muutos? 

 


