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Digiajan murros on muovannut yritysten toimintaa viimeisten vuosien aikana. Työn 

tavoitteena on tutkia markkinoilla olevia ohjelmistorobotiikan ratkaisuja. 

Ohjelmistorobotiikan avulla voidaan automatisoida ihmisten tekemiä rutiininomaisia 

tehtäviä nopeasti ja kustannustehokkaasti. Markkinoilla on kolme varteenotettavaa 

markkinajohtajaa, jotka tarjoavat ohjelmiston ohjelmistorobottien kehittämiseen, nämä 

ohjelmistot ovat UiPath, Automation Anywhere ja Blue Prism. Ohjelmistorobotin voi 

kehittää ilman ohjelmointia, ja ohjelmistot tarjoavat erilaisia toimintoja ja ominaisuuksia 

robottien kehittämiseen. Työssä esitellään yrityksen pyynnöstä case-ratkaisu dokumenttien 

käsittelyn automatisoimiseksi ohjelmistorobotiikkaa apuna käyttäen. 
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In recent years, digital transformation has changed the way companies operate. This thesis 

studies robotic process automation solutions on the market. The routine-based actions, that 

are usually done by humans, can be automated quickly and cost-effectively using robotic 

process automation. On the market, there is three market leaders, which offer robotic process 

automation software. These three companies are UiPath, Automation Anywhere and Blue 

Prism. A software robot can be developed without programming, and the software provides 

various functions and features for development. The case company has requested automated 

solution for a document processing using robotic process automation, the solution is shown 

in this thesis. 
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1 JOHDANTO 

 

Tässä luvussa esitetään johdatus ohjelmistorobotiikkaan (engl. Robotic Process Automation, 

RPA) aiheen taustan avulla, jonka lisäksi luvussa kerrotaan työn tavoitteet keskeisten 

kysymysten avulla. Lopuksi luvussa käsitellään työn rakenne lyhyesti. 

 

1.1 Tausta 

 

Erilaisten teknologioiden kehittyminen on muuttanut yritysten työskentelytapoja parin 

viimeisen vuosikymmen aikana ja viimeisien vuosien aikana digitalisaation vaikutus on ollut 

vielä radikaalimpi.  Shein (2019, 20) toteaa, että liiketoiminnan digitalisaation 

hyödyntämisestä on tullut jopa pakollista kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Teknologian 

käyttäminen yrityksen päivittäisessä toiminnassa on toimialasta riippumatta ennemminkin 

sääntö kuin poikkeus. Hämäläinen ym. (2016) vertaavat digiajan murrosta teollistumiseen, 

siinä missä koneet syrjäyttivät fyysisen työn tarpeen, tuo tekoäly mukanaan vastaavanlaista 

murrosta, jossa robotit korvaavat ihmiset rutiininomaisissa tehtävissä. Tällaisia 

rutiininomaisia tehtäviä ovat, esimerkiksi työntekijöiden suorittamat jokapäiväiset 

dokumenttien käsittelyyn liittyvät tehtävät.  

 

Automatisoinnin avulla voidaan tehostaa yrityksen liiketoimintaa, automatisoimalla helpot 

ja suoraviivaiset tehtävät, jolloin työntekijöille jää enemmän aikaa suorittaa ihmisen 

luovuutta vaativia suoritteita. Tällaisten tehtävien automatisoinnissa voidaan käyttää varsin 

uutta teknologiaa ohjelmistorobotiikkaa, jonka avulla nämä tehtävät voidaan automatisoida 

suhteellisen nopeasti ja pienillä kustannuksilla. RPA on ohjelmisto, joka pyrkii suorittamaan 

tehtäviä ihmisen tavoin ilman, että yrityksen järjestelmiin tarvitsee tehdä muutoksia. 

(Cooper ym. 2019, 18). Ohjelmistorobotiikka on viimeisten vuosien aikana yleistynyt, ISG 

(Information Services Group) (2018, 3) ennustaa, että vuoteen 2020 mennessä kolme 

neljästä eurooppalaisesta yrityksestä hyödyntää ohjelmistorobotiikkaa yrityksen 

liiketoiminnassa.  
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1.2 Tavoitteet ja rajaukset   

 

Tämä työ tehdään yhteistyössä suomalaisen yrityksen kanssa, joka tarjoaa ratkaisuja 

jäähdytys-, lämmitys- ja energiatarpeisiin ja on toiminut markkinoilla kolmenkymmenen 

vuoden ajan. Case-yritys on yksi johtavista toimialansa yrityksistä pohjoismaissa. Yrityksen 

työntekijät käsittelevät lukuisia dokumentteja päivittäin, joiden käsittely olisi mahdollista 

automatisoida. Tässä työssä tarkastellaan ohjelmistorobotiikan hyödyntämistä 

automatisoinnin työkaluna. Tavoitteena on perehtyä markkinoilla oleviin ohjelmistoihin, 

joilla voidaan toteuttaa ohjelmistorobotteja. Keskeisiä kysymyksiä ovat, minkälaisia 

ohjelmistoja markkinoilla on, mitä niillä voidaan tehdä ja miten. Työssä hyödynnetään case-

yrityksen tarjoamia esimerkkidokumentteja. Tarkoituksena on löytää mahdollinen 

ohjelmisto, jonka avulla tarjottujen dokumenttien käsittely voidaan karkealla tasolla 

automatisoida. 

 

1.3 Työn rakenne 

 

Luvussa 2 tutustutaan ohjelmistorobotiikan määritelmään ja sen käyttökohteisiin, lisäksi 

luvussa tuodaan esille ohjelmistorobotiikan etuja sekä ongelmia. Luvun lopussa käsitellään 

ohjelmistorobotiikan tulevaisuudennäkymiä. Luvussa 3 keskitytään kolmeen 

ohjelmistorobotiikan markkinajohtaja ohjelmistoon, vertailemalla ohjelmistoja ja 

esittelemällä niille tyypillisiä piirteitä sekä ominaisuuksia. Luvussa 4 esitellään käytännön 

esimerkin avulla, kuinka ohjelmistorobotti rakentuu, minkälainen tehtävä robotin avulla on 

mahdollista automatisoida sekä minkälaisia asioita kehityksessä on otettava huomioon. 
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2 OHJELMISTOROBOTIIKKA 

 

Tässä luvussa käsitellään ohjelmistorobotiikkaa käsitteenä, sen potentiaalisia käyttökohteita, 

etuja ja ongelmia sekä ohjelmistorobotiikan tulevaisuutta, joka näyttää erittäin isoja kasvun 

merkkejä, rajun yhteiskunnallisen digitalisoitumisen (niin kaupallisella (Kortelainen ym., 

2019, Tuotannollisella (Piili ym., 2013), kuin myös julkisellakin sektorilla (Eskelinen ym., 

2017)), ja palveluiden sähköistymisen, sekä myös teollisen automatisointitarpeen kasvun 

myötä, mm. (muun muassa) päästöjen minimoimisen tavoitteiden saavuttamiseksi 

(Minashkina ja Happonen, 2020). Toisaalta myös eri toimijoiden yhteen verkostoituminen 

ja tuotteiden fleet tason hallintaverkko (Kortelaine ym., 2016; Kinnunen ym., 2020) kasvaa 

vauhdilla ja osana verkostoitumista kasvaa myös tarve järjestelmien sekä toimijoiden 

väliseen integroimiseen (Metso ym., 2019), missä eri verkostokumppaneiden käyttämät 

ohjelmistorobotit voivat olla paljon nopeampi ja tehokkaampi ratkaisu hyvälle integraatiolle, 

kuin perinteinen ERP-järjestelmien välinen point-to-point integrointi.  

 

2.1 Ohjelmistorobotiikan määritelmä ja käyttökohteet 

 

Ohjelmistorobotiikalla tarkoitetaan ohjelmistoja, joiden avulla automatisoidaan 

rutiininomaisia prosesseja (Cohen ym. 2019, 49). Tavoitteena on korvata ihmisen tekemät 

helpot ja toistuvat tehtävät ohjelmistorobotin avulla. Robotti käyttää ihmisen tavoin apunaan 

käyttöliittymää datan keräykseen ja toimenpiteiden suorittamiseen (UiPath 2019a). 

Ohjelmistorobotiikassa automaatio toteutetaan pääsääntöisesti ihmisen näkemässä osassa 

ohjelmaa tai verkkosivua (engl. front-end), kun taas perinteisessä automaatiossa automaatio 

on toteutettu ohjelmien välisten syvien integraatioiden avulla. Perinteinen automaatio 

pohjautuu ohjelmistorajapintojen (engl. Application Programming Interface, API) ja 

ohjelmoinnin käyttöön, joita voidaan käyttää apuna myös ohjelmistorobotiikassa, mikäli 

suoritettava tehtävä sitä vaatii. 

 

Kaikkia tehtäviä ei ole mahdollisia tai järkevää toteuttaa automaation avulla, ja yksi 

ohjelmistorobotiikan osa-alue on tunnistaa potentiaaliset tehtävät. Tehtävän tulisi mieluiten 

olla yksityiskohtaisesti määritelty ja useasti tapahtuva (Moffitt ym. 2018, 3). Automaatiota 
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käytetään siis yleisesti prosesseihin, joiden vaiheet voidaan määritellä tarkasti ja kyseinen 

prosessi toistuu usein. Tehtävät eivät siis sisällä päätöksentekoa vaan niissä variaation määrä 

on karsittu minimiin. Tehtävä voisi olla esimerkiksi määrämuotoisen dokumentin tietojen 

siirto Excel-tiedostoon tai vaihtoehtoisesti toiminnanohjausjärjestelmään (engl. Enterprise 

Resource Planning, ERP). Tavoitteena on vähentää työntekijöiden eli ihmisten tekemää 

turhaa työtä toteuttamalla helpot rutiininomaiset tehtävät ohjelmistorobottien avulla. 

 

Ohjelmistorobotteja tai lyhyemmin robotteja voidaan käyttää usealla eri tavalla, 

lähtökohtana on karsia ns. (niin sanotun) turhan työn tarpeeton tekeminen. Yksittäinen 

henkilö voi käyttää ohjelmistorobottia apuna erilaisissa tehtävissä, kuten dokumenttien 

käsittelyssä, jolloin kyseinen henkilö käynnistää robotin itse silloin kun sitä tarvitsee. 

Tällaiset robotit voivat myös tarvittaessa kysyä käyttäjältä syötteitä tai päätöksiä, jotka 

vaikuttavat robotin suoritukseen. Vaihtoehtoisesti ohjelmistorobotteja voidaan käyttää 

suuremmassa mittakaavassa, jolloin robottiyksiköitä on useita tai jopa satoja ja ne suorittavat 

itsenäisesti niille annettuja tehtäviä ympäri vuorokauden. 

 

2.2 Ohjelmistorobotiikan edut ja ongelmat 

 

Ohjelmistorobotiikan hyödyntämisessä on paljon etuja, mutta sen käytössä on myös 

ongelmia. Taulukkoon 1 on koottu ohjelmistorobottien edut sekä ongelmat yrityksen 

näkökulmasta. Ohjelmistorobotit suorittavat tehtävät nopeasti ja tehokkaasti, jonka lisäksi 

robotin toiminta on ympärivuorokautista, eli se voi suorittaa tehtäviä esimerkiksi yöllä. 

Robottien avulla voidaan poistaa työntekijältä turhaa työtä. Tämä voi kuitenkin tuottaa 

ongelmia, kun työtekijän ei tarvitse enää suorittaa päivittäisiä rutiinitehtäviä. Turhien 

tehtävien poistuessa jää työntekijälle ylimääräistä aikaa ja onkin mietittävä, mitä työntekijä 

tekee tällä ylimääräisellä ajalla, jotta tämä aika voidaan käyttää tehokkaasti ja tuottavasti 

hyödyksi.  Ohjelmistorobottien suorittaman työmäärän kasvaessa, voi työntekijät tuntea 

olonsa uhatuksi, mikäli he kokevat robotit kilpailijoina apuvälineiden sijasta. 

 

Ohjelmistorobotit ovat nopeita toteuttaa ja niitä on helppo muokata tilanteen mukaan 

(Asatiani & Penttinen 2016, 68), jonka ansiosta kustannukset pystytään pitämään alhaalla. 
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Robottien käyttöönoton ollessa suhteellisen nopeata ja edullista, voi helposti käydä niin, että 

pyritään automatisoimaan liikaa erilaisia prosesseja. Automatisointi ei kuitenkaan ole 

toimiva ratkaisu kaikkiin mahdollisiin prosesseihin, jolloin riskinä on se, että tehtävän 

automatisointi syystä tai toisesta epäonnistuu, joka tarkoittaa, että siihen on käytetty turhaan 

resursseja. Ohjelmistorobottien toteuttamiseen voidaan kouluttaa nykyisiä työntekijöitä 

lyhyessä ajassa (Lacity & Willcocks 2016, 21). Robottien toteuttamiseen käytetään 

helppokäyttöisiä ohjelmistoja, jonka ansiosta robotteja voidaan tehdä ilman yrityksen 

ulkopuolisia tekijöitä. Tämän etuna on se, että robottien toteuttajat tuntevat entuudestaan 

automatisoitavan prosessin, eikä sitä tarvitse kouluttaa ulkopuolisille tekijöille. 

Ohjelmistorobotit voidaan toteuttaa muuttamatta nykyisiä järjestelmiä (Asatiani & Penttinen 

2016, 68), jonka avulla robotin kehityskustannukset sekä kehittämiseen tarvittava aika 

voidaan pitää pienempinä. 

 

2.3 Ohjelmistorobotiikan tulevaisuus 

 

Tulevaisuudessa ohjelmistorobotiikan avulla voidaan vähentää ihmisten tekemää työtä 

entisestään, lisäksi tekoäly tulee olemaan ratkaisevassa osassa automaation kehittymisessä 

(Can ym. 2019, 246). On siis odotettavissa, että ohjelmistorobotiikan hyödyntäminen 

yrityksien toiminnassa tulee kasvamaan entisestään tulevaisuudessa. Suosion kasvaessa 

ohjelmistojen tarjoajien kilpailu kasvaa, jonka seurauksena ohjelmistot tulevat kehittymään 

ja niitä voidaan käyttää vielä tehokkaammin sekä monipuolisemmin. Isoimpana kehityksen 

osana tulee olemaan tekoälyn (engl. Artificial Intelligence, AI) hyödyntäminen 

ohjelmistojen toiminnassa ja erilaisissa ratkaisuissa. Yksinkertaisesti sanottuna tekoäly on 

tietokone, joka pyrkii toimimaan ihmisen aivojen tapaisesti suorittamalla saman tyyppisiä 

toimintoja aivojen kanssa (Banham 2018, 65).  

 

Ohjelmistorobotiikassa tekoälyä voidaan hyödyntää esimerkiksi erilaisten dokumenttien 

käsittelyssä, eli tekoäly voi tunnistaa ihmisen sijasta formaalin dokumentin komponentteja. 

Ohjelmistoja tarjoavat yritykset ovatkin jo lähteneet kehittämään erilaisia AI ratkaisuja, ja 

edellä esitetty esimerkki onkin jo toteutettu. Gartner (2019) esittää, että vuoden 2020 suurin 

teknologiatrendi on hyperautomaatio, joka yhdistää RPA:n ja tekoälyn. On kuitenkin syytä 



 

 

 

 

8 

muistaa, että tekoälyn avulla ei voida ratkaista kaikkia ongelmia, vaan sen hyödyntämiselle 

on omat rajoituksensa. Tekoäly vaatii hyvin kuvatun ja toistuvan tehtävän, jotta se toimii 

tehokkaasti (Kananen ja Puolitaival 2019). Tekoälyä voidaan siis hyödyntää saman 

tyyppisissä tehtävissä, joihin myös ohjelmistorobotiikka keskittyy. 

 

Taulukko 1. Ohjelmistorobotiikan edut ja ongelmat. Taulukko pohjautuu sekä kirjoittajan omaan pohdintaan, 

että seuraaviin lähteisiin: Asatiani ja Penttinen (2016, 68) ja Lacity ja Willcocks (2016, 21). 

Edut Ongelmat 

Nopea toteuttaa sekä helppo muokata 

tilanteen mukaan  

Uhka ihmiselle / työntekijälle? 

Irtisanomiset, työmotivaatio 

Nopea ja tehokas Mitä työntekijä tekee automaation sijasta? 

Toimii vuorokauden ympäri Yritetään automatisoida liikaa tehtäviä 

Poistaa ihmiseltä / työntekijältä turhaa 

työtä 

Turhaa resurssien käyttöä, mikäli 

automatisointi epäonnistuu 

Ylläpitämiseen eikä välttämättä 

toteuttamiseenkaan tarvita erillisiä 

ammattilaisia, vaan siihen voidaan 

mahdollisesti kouluttaa nykyisiä 

työntekijöitä lyhyessä ajassa  

 

Nykyiset järjestelmät pysyvät 

muuttumattomina 
 

 

 



 

 

 

 

9 

3 OHJELMISTOROBOTTIIKAN OHJELMISTOT  

 

Tässä luvussa käydään läpi kolme johtavaa ohjelmistoa ohjelmistorobottien toteuttamiseen, 

ohjelmistojen esittelyn sekä vertailun kautta. Vertailussa esitellään ohjelmistoissa olevia 

yleisimpiä ominaisuuksia ja toimintoja. 

3.1 Vertailuun valitut ohjelmistot 

 

Markkinoilla on lukuisia eri tarjoajien ohjelmistoja, joiden avulla yritys voi toteuttaa 

ohjelmistorobotteja. Miers ym. (2019) esittävät tutkimuksessaan, että kolme johtavaa 

ohjelmistorobotiikan ohjelmistoa ovat UiPath, Blue Prism sekä Automation Anywhere. 

Vertailuun valitaan nämä kolme ohjelmistoa, sillä ne ovat kirjoittajalle entuudestaan tuttuja 

ja ne ovat selvästi kolme suosituinta ohjelmistoa markkinoilla. Tämän lisäksi näistä 

ohjelmistoista on tarjolla ilmainen versio, joten niitä voidaan kokeilla myös käytännössä.  

 

UiPath on 2005 Romaniassa Daniel Dinesin ja Marius Tircan perustama yritys. Tällä 

hetkellä yritys toimii 20:ssä maassa, joissa on yhteensä 53 toimipaikkaa ja yli 2900 

työntekijää, asiakkaita on kertynyt yli 5000. Yrityksen pääkonttori sijaitsee New Yorkissa. 

UiPathin tarjoama ohjelmisto on UiPath Studio, jonka avulla käyttäjä voi luoda erilaisia 

robotteja, tämän lisäksi UiPath tarjoaa ohjelmiston UiPath Orchestrator, jota käytetään 

hallintatyökaluna. (UiPath 2019b.) Blue Prism on perustettu vuonna 2001 Yhdistyneessä 

kuningaskunnassa, yrityksen perustajat ovat Alastair Bathgate ja David Moss. Yrityksellä 

on 17 toimipaikkaa sekä yli 1300 asiakasta ja sen pääkonttori sijaitsee Lontoossa. Blue Prism 

tarjoaa Digital Workforce kokonaisuuden, joka sisältää työkalut prosessien ja objektien 

luomiseen sekä control room palvelun, missä voidaan hallita kokonaisuutta. (Blue Prism 

2019.) Automation Anywhere, Inc. (Incorporation) on perustettu 2003 Yhdysvalloissa ja sen 

perustajajäsenet ovat Mihir Shukla, Rushabh Parmani, Ankur Kothari sekä Neeti Mehta. 

Yrityksellä on 20 toimipaikkaa ja niissä työskentelee yli 1750 työntekijää. Asiakkaita 

yrityksellä on yli 3500 ja sen pääkonttori sijaitsee San José nimisessä kaupungissa. 

Automation Anywheren tarjoama ohjelmisto on Automation Anywhere Enterprise, joka 

sisältää niin ikään työkalut robottien luomiseen sekä Control Room hallintapalvelun. 

(Automation Anywhere 2019a.) 
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3.2 Ohjelmistojen vertailu 

 

Vertailu on jaettu kahteen osaan, vertailussa käsiteltävät aiheet on koostettu taulukkoon 2 

Vertailun tarkoituksena on esitellä ohjelmistorobotiikassa käytettyjen ohjelmistojen 

yleisimmät ominaisuudet sekä toiminnot, ja antaa käsitys markkinoiden suurimpien yritysten 

tarjoamien ohjelmistojen yhtäläisyyksistä sekä eroista.  

 

Taulukko 2. Vertailtavien ohjelmistojen ominaisuuksia 

Yleiset piirteet Tarkemmat ominaisuudet 

Hinnoittelu Vedä ja pudota (engl. Drag&drop) 

Vaadittavat taidot Nauhuri (engl. Recorder) 

Skaalautuvuus Kehityksen lähestymistapa 
skriptipohjaisuus vs. (Versus) visuaalinen 

Turvallisuus Hallintajärjestelmä 

Toimintavarmuus, virhetilanteiden käsittely Aikataulutus 

Uudelleenkäytettävyys PDF (Portable Document Format) 

Asiakaspalvelu ja dokumentaatio 
Excel ja muut integraatiot esim. SAP 
(Systems, Applications and Products) 

Ilmaisversio sekä muut versiot Datatyyppien käsittely 

Sertifikaatit Kuvan- ja tekstintunnistus 

 Objektin odotus selaimessa 

 Citrix / etätyöpöytä 

 Pilvipohjainen kehittäminen 

  
Tekoälyn ja koneoppimisen 

hyödyntäminen 
 

Ensimmäisen osan tavoitteena on vertailla ohjelmistojen yleisiä piirteitä, ja osassa kaksi 

syvennytään tarkemmin ohjelmistoon ja vertaillaan ohjelmistoista löytyviä 

yksityiskohtaisempia ominaisuuksia. Taulukoon 3 on koostettu vertailun ensimmäinen osa 
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ja taulukkoon 4 vertailun toinen osa. Vertailu perustuu internetin eri lähteistä löydettyihin 

tietoihin sekä kirjoittajan omiin ohjelmistojen kokeiluihin.  

 

3.2.1 Ohjelmistojen yleiset piirteet ja piirteiden vertailu eri ohjelmistoissa 

 

Ohjelmistorobotiikassa käytettävien ohjelmistojen tavoitteena on yleensä olla 

helppokäyttöisiä, jotta käyttöönoton kynnys olisi pienempi.  Vertailuun valittujen 

ohjelmistojen osalta vaadittavat taidot vaihtelevat suuresti. Tässä kategoriassa UiPath on 

edelläkävijä, sillä ohjelmiston käyttö on helppo aloittaa ilman aikaisempaa kokemusta sen 

käyttäjäystävällisyyden ja helppokäyttöisyyden ansiosta. On kuitenkin selvää, että käyttäjän 

aikaisempi ohjelmointitausta tai erilaisten ohjelmistojen käyttötausta on suuri apu 

käyttäjälle, ja juurikin aikaisemman ohjelmoinnin tuomasta ajattelutavasta ja käytännöistä 

on hyötyä. Erityisesti aikaisempi kokemus HTML (Hypertext Markup Language) kielestä, 

ehtolauseiden perusteista, tekstimanipulaatiosta sekä virheidenkäsittelystä edesauttavat 

kehittäjän kykyä toteuttaa robotteja tehokkaammin. Automation Anywhere muistuttaa 

ulkoasultaan enemmän ohjelmointia, mutta sen käyttö ei kuitenkaan vaadi hirveästi enempää 

UiPathiin verrattuna. Blue Prisimin käytön aloituskynnys on muita korkeammalla sen 

erilaisen lähestymistavan takia, jota käsitellään tarkemmin tämän työn myöhemmässä 

vaiheessa. Kaikki kolme tarjoavat erilaisia koulutus- sekä sertifikaattiohjelmia, joiden avulla 

ohjelmistojen käyttäjät pystyvät muutaman päivän koulutuksella saavuttamaan ohjelmiston 

käytön perustaidot. Koulutuksen lisäksi ohjelman suorittajan on mahdollista saada virallinen 

sertifikaatti, jonka avulla voi oman osaamisen todistaa. 

 

Ohjelmistojen käytettävyyttä voidaan erilaisten koulutusten lisäksi parantaa hyvällä 

asiakaspalvelulla sekä dokumentaatiolla. Dokumentaatiosta tulisi löytää vastaus tärkeimpiin 

ohjelmistoa koskeviin kysymyksiin, kuten ohjelmiston järjestelmävaatimukset sekä 

asennusohjeet. Käyttäjäystävällisen ohjelmiston lisäksi UiPath on myös luonut erityisen 

käyttäjäystävällisen dokumentaation, varsinkin verrattuna Blue Prismin dokumentaatioon. 

Hyvän dokumentaation lisäksi käytettävyyteen vaikuttaa yrityksen tarjoama asiakastuki. 

Kaikki kolme tarjoavat asiakastukea erilaisin ehdoin. UiPath tarjoaa asiakaspalvelua 

maksullisen lisenssin hallitsijoille, jotka voivat jättää yhteydenottopyynnön lomakkeen 

avulla. Blue Prism tarjoaa erilaisia maksullisia palveluita, kuten henkilökohtainen palvelu 
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vuorokauden ympäri. Automation Anywhere palvelee myös pienempiä asiakkaita eli 

käyttäjiä, jotka käyttävät ainoastaan ilmaisversiota, tällöin kuitenkin odotusaika kasvaa 

suureksi, mikäli käyttäjällä on maksullinen versio ohjelmistosta, paranee palveluaste 

huomattavasti. Vaikka henkilökohtainen asiakastuki vaatiikin yleensä maksullisen version, 

on käytössä myös kaikille käyttäjille tarkoitettu yhteisö, jossa käyttäjät voivat kysyä apua 

niin muilta käyttäjiltä kuin yrityksen omilta asiantuntijoiltakin. Mikäli dokumentaatio ei 

tarjoa ratkaisua ongelmaan, löytyy yhteisöissä aikaisemmin käydyistä keskusteluista usein 

ratkaisu. 

 

Yksi tärkeä tekijä ohjelmistoa valittaessa, on siitä aiheutuvat kulut. Kuluihin vaikuttavat niin 

ohjelmiston lisenssikustannukset kuin robotin toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset. 

Ohjelmistoja tarjoavat yritykset ovat hyvin vaitonaisia ohjelmiston lisenssikustannuksista, 

sillä ne ovat varmasti hyvin yksilöllisiä. Kaikkien kolmen ohjelmistojen kustannusrakenteen 

perusideana on vuosittain maksettava lisenssikustannus, jonka lisäksi jokainen robotti 

maksaa erikseen. Tämän lisäksi kaikilla on tarjolla erilaisia maksullisia lisäpalveluita ja 

versioita. Automation Anywhere ja Blue Prism tarjoavat ilmaisen kokeilujakson ohjelmiston 

täysversiosta 30 päivän ajan, kun taas UiPath tarjoaa sitä 60 päiväksi. Kokeiluversioiden 

tavoitteena on esitellä asiakkaille ohjelmiston toimintoja sekä kasvattaa näkyvyyttä (Cheng 

& Liu 2012, 488). Kokeilujaksojen avulla käyttäjä pystyy kokeilemaan, onko kyseessä 

heidän tarpeensa täyttävä ohjelmisto. Täysversion kokeilun lisäksi Automation Anywhere ja 

UiPath tarjoavat Community Edition versiota, jota käyttäjä voi käyttää ilmaiseksi, mutta ne 

eivät sisällä kaikkia ominaisuuksia täysversioon verrattuna. Ohjelmiston testauksen lisäksi 

Community versio on tarkoitettu opiskelijoille sekä pienyrityksille kokopäiväiseen käyttöön. 

Ohjelmiston täysversio eli Enterprise versio mahdollistaa käyttäjälle muun muassa 

enemmän lisenssejä, tarkemman konenäön sekä kattavamman asiakaspalvelun (UiPath 

2020). Käytännössä siis yrityksen koon ja robottien tarpeen kasvaessa Community version 

resurssit käyvät liian pieniksi, jolloin yrityksen tulee siirtyä maksulliseen Enterprise 

versioon. 

 

Hooper ja Chester (1991, 3) kuvaavat ohjelmiston uudelleenkäytettävyyttä siten, että 

komponenttia käytetään uuden ongelman ratkaisemiseksi. Uudelleenkäytettävyys onkin niin 

ohjelmistotuotannossa kuin ohjelmistorobotiikassa erittäin keskeinen käsite. Sen avulla 



 

 

 

 

13 

voidaan vähentää projektin kuluja sekä nopeuttaa sen kulkua, käyttämällä jo valmiita 

komponentteja uudelleen. Jokaisella vertailussa olevalla ohjelmistolla on oma ratkaisunsa 

uudelleenkäytettävyyteen, mutta lopputulos on kaikissa hyvin samanlainen. Käytännössä 

toteutustapa ja nimitys vain muuttuvat, mutta kaikilla pystyy yhtä lailla hyödyntämään 

olemassa olevia palikoita ja rakentamaan niistä suuremman kokonaisuuden. Esimerkiksi 

Blue Prism on toteuttanut uudelleenkäytettävyyden tarjoamalla mahdollisuuden luoda 

erikseen prosessin ja objektin. Objektin tarkoituksena on toteuttaa jokin pienempi tehtävä tai 

toiminto, jolloin sitä voidaan käyttää hyödyksi erilaisten prosessien toteuttamisessa. 

Yritykset edesauttavat uudelleenkäytettävyyttä myös tarjoamalla kaupan, josta asiakkaat 

voivat löytää ilmaisia sekä maksullisia valmiita robotteja ja komponentteja. Valmiit ratkaisut 

voivatkin olla erityisen hyödyllisiä varsinkin vaativimpien prosessien ratkaisemiseksi. 

 

Ohjelmistorobotti voi esimerkiksi kirjautua käyttäjätunnusten avulla järjestelmään ja syöttää 

arkaluontoista tietoa kyseiseen järjestelmään. On siis erittäin tärkeää, että ohjelmistojen 

käyttämät turvallisuusstandardit ovat kunnossa. Vertailun yritykset ovat ilmaisseet vakavan 

suhtautumisensa tietoturvaan hankkimalla esimerkiksi Veracode Verified Continuous 

sertifikaatin. Sertifikaatin tavoitteena on osoittaa yrityksen noudattavan turvallisen 

kehityksen käytäntöjä (Roy 2019). Tämän lisäksi järjestelmässä oleva ja liikkuva data 

suojataan asianmukaisesti käyttämällä nykyaikaisia salausmenetelmiä, joita ovat TLS 

(Transport Layer Security) sekä AES (Advanced Encryption Standard). Lisäksi käyttäjien 

hallinnan avulla voidaan ehkäistä arkaluontoisen tiedon joutuminen vääriin käsiin. 

Ohjelmistojen pääkäyttäjät voivat jakaa muille käyttäjille eri tasoisia käyttöoikeuksia 

tarpeiden mukaan, esimerkiksi robotin omalla päätelaitteellaan suorittavalla henkilöllä ei ole 

oikeuksia muokata sitä. 

 

Ohjelmistorobotiikan tavoitteena on korvata ihmisen tekemä työ ja sen yksi suurimmista 

eduista on virheettömyys verrattuna ihmiseen. Esimerkiksi kun ihminen täyttää tietoja 

johonkin järjestelmään ja toistaa tätä tarpeeksi monta kertaa virhealttius kasvaa, kun taas 

ohjelmistorobotti kykenee suorittamaan sille annetun tehtävän ilman virheitä. 

Toimintavarmuutta kasvatetaan käyttämällä virheidenkäsittelyä, jonka tavoitteena on estää 

virhetilanteissa aiheutuvaa prosessin keskeytymistä. Yksinkertainen esimerkki 

virheenkäsittelystä voisi olla tilanne, jossa robotti yrittää avata jonkin järjestelmän. Mikäli 
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järjestelmän avaaminen epäonnistuu, voidaan virheenkäsittelyn avulla määritellä, että 

robotti yrittää avaamista uudelleen. Vertailun ohjelmistoissa robotin toteuttaja lisää 

haluamansa virheentarkistukset ja määrittää virhetilanteissa toteutettavat toimenpiteet.  

 
Taulukko 3. Ohjelmistojen yleiset ominaisuudet 

Vertailtava asia UiPath Blue Prism Automation 
Anywhere 

Hinnoittelu Ohjelmiston 
vuosittainen 
lisenssikustannus + 
kustannus per robotti 

Ohjelmiston 
vuosittainen 
lisenssikustannus + 
kustannus per 
robotti 

Ohjelmiston 
vuosittainen 
lisenssikustannus + 
kustannus per 
robotti 

Vaadittavat 
taidot 

Ei vaadita 
ohjelmointitaitoja, 
mutta ohjelmoinnin 
perustaidoista on 
hyötyä 

Vaatii ymmärrystä 
vuokaavio 
toiminnasta, myös 
perusohjelmointitai
doista on hyötyä 

Ei vaadita 
ohjelmointitaitoja, 
mutta ohjelmoinnin 
perustaidoista on 
hyötyä 

Skaalautuvuus Toimii parhaiten 
pienissä tehtävissä, voi 
tulla ongelmia, mikäli 
tehtävä kasvaa 
suuremmaksi 

Voidaan rakentaa 
isojakin 
kokonaisuuksia 
ilman ongelmia, 
toimii nopeasti 

Voi tulla ongelmia 
isoissa tehtävissä 

Turvallisuus Ilmainen turvallisuus 
koulutus tarjolla, 
Tukee 256-bit AES 
tiedon tallennukseen, 
FIPS (Federal 
Information 
Processing Standard), 
erilaisia 
käyttäjäoikeuksia, 
Veracode 

Tukee 256-bit AES 
tiedon 
tallennukseen, FIPS, 
erilaisia 
käyttäjäoikeuksia, 
Veracode 

Tukee 256-bit AES 
tiedon 
tallennukseen, FIPS, 
erilaisia 
käyttäjäoikeuksia, 
Veracode 

Virhetilanteiden 
käsittely 

Virheentarkistus 
komento olemassa, 
robotin tekijän tulee 
asettaa säännöt eri 
virhetilanteisiin. 

Virheentarkistus 
komento olemassa, 
robotin tekijän tulee 
asettaa säännöt eri 
virhetilanteisiin. 

Virheentarkistus 
komento olemassa, 
robotin tekijän tulee 
asettaa säännöt eri 
virhetilanteisiin 
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(jatkuu) 
 
Uudelleenkäytet 
tävyys 

Voidaan luoda 
komponentteja, joita 
voidaan myöhemmin 
käyttää uudestaan 
muissa projekteissa. 
Tarjolla on myös 
muiden tekemiä 
robotteja erilaisiin 
ongelmiin (UiPath 
GO!) 

Luodaan erikseen 
prosessit ja objektit, 
molempia voidaan 
käyttää hyödyksi 
uusissa 
toteutuksissa. 
Varsinkin objektin 
idea on 
uudelleenkäyttö, 
esimerkki voisi olla 
kirjautuminen 
palveluun. Tarjolla 
on myös muiden 
tekemiä robotteja 
erilaisiin ongelmiin  

Voidaan uudelleen 
käyttää 
entuudestaan luotuja 
robotteja, voidaan 
esimerkiksi jakaa 
prosessi pienempiin 
osiin ja ns. kutsua 
niitä toisessa 
projektissa. Tarjolla 
on myös muiden 
tekemiä robotteja 
erilaisiin ongelmiin 
(Automation 
Anywhere Bot 
store). 

Asiakaspalvelu 
ja 
dokumentaatio 

Vain maksullisen 
lisenssin yhteydessä, 
yhteydenottopyynnön 
avulla 

Tarpeen mukaan, 
mahdollisuus 24/7 
(maksullinen) 

Ilmainen 
asiakaspalvelu 
perusasioihin (pitkä 
odotusaika), 
maksullisten 
palveluiden avulla 
palveluaste paranee 

Valmiit robotit, 
yleisesti 
myytävät 

x x x 

Sertifikaatit Ilmaisia 
opetuskursseja sekä 
ilmainen virallinen 
sertifikaattiohjelma 

Virallinen 
sertifikaattiohjelma 

Ilmaisia 
opetuskursseja sekä 
ilmainen virallinen 
sertifikaattiohjelma 

Ilmainen versio Ilmaisversio 
(Comminty Edition) + 
kokeiluversio 
täysversiosta 60 päivää 

Ilmainen 
kokeiluversio 
täysversion 
ominaisuuksilla 30 
päivää 

Ilmaisversio 
(Community 
Edition) sekä 
kokeiluversio 
täysversiosta 30 
päivää 

 
 
3.2.2 Ohjelmistojen ominaisuudet ja niiden esiintyminen eri ohjelmistoissa 

 

Suurin eroavaisuus vertailun ohjelmistoissa on ulkoasu: jokaisella ohjelmistoilla on oma 

lähestymistapa prosessin määrittelyyn ja käsittelyyn. Ohjelmiston käyttöliittymä vaikuttaa 

vahvasti sen käyttäjäystävällisyyteen sekä käytettävyyteen, UiPath on onnistunut 

kehittämään selkeimmän ratkaisun, kun taas Blue Prismin ratkaisu on vaikeaselkoisin. 
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Seuraavaksi esitellään jokainen ohjelmisto kuvakaappauksien avulla, joista nähdään eri 

ohjelmistojen tapa suorittaa erittäin yksinkertainen tehtävä. Robotin tehtävänä on hakea 

tietystä Excel-tiedostosta tietyssä solussa oleva URL (Uniform Resource Locator) -osoite, 

avata selain ja siirtyä kyseiselle verkkosivulle.  

 

Kuvassa 1 on Automation Anywheren Workbech osio, joka on robotin kehittäjälle 

tarkoitettu työkalu, jossa voidaan kehittää haluttu ohjelmistorobotti. Tässä tapauksessa 

robotti suorittaa edellä esitellyn tehtävän. Automation Anywhere perustuu script-pohjaiseen 

kehittämiseen, jossa robotille annetaan riveittäin komentoja, komento voi olla esimerkiksi 

”Hae Excel-tiedoston solusta ”Osoite” arvo ja aseta sen osoittama arvo muuttujaan osoite”. 

Suoritettavat komennot valitaan vasemmasta laidasta löytyvästä listasta, vetämällä ne 

käyttäjän haluamaan kohtaan. Usein komennon toiminta vaatii, että sille annetaan tietoja tai 

asetuksia, jolloin käyttäjälle avautuu asetusnäkymä, jossa määritellään komennon toiminta. 

Komentolistan ja asetusnäkymän lisäksi kolmas tärkeä osa ovat muuttujat, joihin voidaan 

varastoida tietoa robotin suorituksen aikana myöhempää käyttöä varten.  

 

 
Kuva 1. Automation Anywhere Workbench, käyttöliittymä 
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Kuvassa 2 on Automation Anywheren Workbenchia vastaava Blue Prism Process Studio, 

jonka avulla voidaan niin ikään määritellä ohjelmistorobotin suorittamat toiminnot. Blue 

Prisimin lähestymistapa on kuitenkin erilainen: siinä prosessi esitetään vuokaaviona, joka 

sisältää prosessin eri toimintoja erilaisina tiloina, joita edetään nuolen osoittaman suunnan 

mukaisesti. Käyttäjä voi vetää vasemmalla olevasta palkista haluamansa tilan viereiseen 

vuokaavioon. Tila voi olla esimerkiksi Action-tila, jonka avulla voidaan suorittaa ennalta 

kehitettyjä objekteja. Objekteja on valmiina kolmansien osapuolten kehittäminä, jonka 

lisäksi käyttäjä voi tehdä niitä itse. Kuvassa 2 esitettävässä prosessissa on kaksi valmista 

objektia, joiden avulla voidaan käsitellä Exceliä sekä yksi kehittäjän itse tekemä, joka avaa 

muuttujan osoittaman verkkosivun selaimessa. Objekteja käyttäjä voi kehittää Object Studio 

osioissa, joka vastaa ulkoasultaan pitkälti Process Studioita, mutta se tarjoaa erilaisia tiloja 

ja toimintoja. Muuttujien hallinta on toteutettu myös vuokaaviossa, missä kaikki muuttujat 

ovat oma tilansa. 

 

 
Kuva 2. Blue Prism Process Studio, käyttöliittymä 

 

Kuvassa 3 on UiPath Studio, jonka avulla määritellään ohjelmistorobotin suorittamat 

vaiheet. Automation Anywheren robottien kehityksessä suoritettavat vaiheet määritellään 

komentoina rivi riviltä ja Blue Prisimissä vuokaaviona. UiPathin lähestymistapa on 
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molempia näitä yhdistelevä, missä tehtävä voidaan jakaa pienempiin osiin, esimerkiksi 

kuvassa 3 on ketju (engl. sequence), joka toteuttaa aiemmin määritellyn lyhyen tehtävän. 

Tehtävän pienemmät kokonaisuudet voidaan esittää vuokaavion avulla, jotta tehtävä olisi 

selkeämmin määritelty. Haluttu toiminto valitaan vasemmasta palkista, kuten edellä 

esitetyissä ohjelmistoissa, ja muuttujat määritellään ketjun alapuolella olevassa osiossa. 

Toiminto vedetään vasemmasta palkista haluttuun kohtaan ja sen tarvitsemat tiedot 

määritellään ”Properties” valikosta, joka tulee esille, kun toiminto on valittuna.  

 

 
Kuva 3. UiPath Studio, käyttöliittymä 

 

Ohjelmistojen käytettävyyttä voidaan tukea erilaisilla ominaisuuksilla, joiden avulla käyttö 

on nopeampaa ja sulavampaa. Tällainen ominaisuus voi olla esimerkiksi drag&drop, joka 

helpottaa toiminnon valitsemista ja sijoittamista haluttuun kohtaan. Kaikissa kolmessa 

ohjelmistossa toimintoja voidaan vetää vasemmalla olevasta valikosta. Nauhurin avulla 

voidaan käyttäjän toimet nauhoittaa ja muuntaa ne suoraan ohjelmiston ymmärtämiksi 

toiminnoiksi (UiPath 2019). Nauhuri nopeuttaa robotin määrittämistä ja helpottaa kehittäjän 

työtä, mutta usein pelkkä nauhurin käyttö ei riitä, vaan nauhoitettuja toimintoja tulee 

hienosäätää, jotta ne toimivat moitteettomasti. Vaikka nauhuri nopeuttaa kehittämistä, ei se 

välttämättä ole aina paras mahdollinen ratkaisu juurikin hienosäätämisen sekä 
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uudelleenkäytettävyyden takia. Nauhurin avulla voidaan esimerkiksi määritellä tehtävä, 

jossa robotti kirjautuu web-pohjaiseen järjestelmään ja syöttää järjestelmään erilaisia tietoja. 

UiPathin lisäksi Automation Anywhere tarjoaa nauhuri toiminnon, mutta Blue Prismillä ei 

ole vastaavanlaista ominaisuutta. Lisäksi UiPath edesauttaa helppokäyttöisyyttä tarjoamalla 

esimerkiksi toiminnon, jonka avulla robotti odottaa automaattisesti objektia selaimessa, eli 

käytännössä se odottaa sivun päivittymistä ennen seuraavaan vaiheeseen siirtymistä, kun 

taas muissa ohjelmistoissa tämä toiminto tulee kehittäjän määrittää itse. 

 

Automation Anywhere Enterprise Control Room on web-pohjainen hallintajärjestelmä, 

jonka avulla käyttäjä voi muun muassa määritellä käyttäjäoikeuksia, aikatauluttaa robottien 

suorittamista, suorittaa olemassa olevia robotteja sekä seurata ja hallita robottien toimintaa 

(Automation Anywhere 2019b). Kaikilla vertailun ohjelmistoilla on vastaavanlainen 

hallintajärjestelmä, joka helpottaa varsinkin käyttäjien hallintaa ja robottien seurantaa. 

UiPathin tarjoama hallintajärjestelmä on Automation Anywheren tapaan web-pohjainen, 

kun taas Blue Prism on toteuttanut järjestelmän fyysisen ohjelmiston yhteyteen. 

Hallintajärjestelmä on hyödyllinen väline etenkin ylläpitäjälle, joka voi olla esimerkiksi 

esimies, sillä hallintajärjestelmän avulla ylläpitäjä voi helposti tarkkailla kaikkia olemassa 

olevia robotteja ja esimerkiksi niiden tehokkuutta. Hallintajärjestelmään on siis käytännössä 

keskitetty kaikki hallinnolliset työkalut. UiPath ja Automation Anywhere tarjoavat web-

pohjaisen järjestelmän lisäksi mobiilisovelluksen, jossa käyttäjä voi niin ikään suorittaa 

edellä mainittuja toimenpiteitä. Suurimmalta osin hallintajärjestelmät on tarkoitettu 

maksaville asiakkailla, ja näin ollen ilmaisversion käyttäjät eivät pääse hyödyntämään 

kaikkia hallintajärjestelmän toimintoja, eivätkä ilmaisversion käyttäjät voi myöskään 

käyttää mobiilisovelluksia. Hallintajärjestelmää voidaan käyttää apuna myös robottien 

käytön skaalaamisessa, sillä sen avulla voidaan ohjata useampia eri yksiköitä 

samanaikaisesti. 

 

Ohjelmistorobottien yksi etu on niiden suorituksen riippumattomuus ajasta. Kun ihminen 

suorittaa tehtävänsä pääsääntöisesti päivisin, voidaan robotti laittaa suorittamaan tehtävät 

esimerkiksi yön aikana. Jotta robotteja voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti 

kellonajasta riippumatta, tarjoavat ohjelmistot aikataulutusominaisuuden, jonka avulla 

käyttäjä voi asettaa tietyt robotit suoritettaviksi tiettynä aikana. Robotti voidaan aikatauluttaa 
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suoritettavaksi kerran, päivittäin, viikoittain tai kuukausittain. Aikataulutus voidaan 

suorittaa niin fyysisellä ohjelmistolla kuin web-pohjaisella hallintajärjestelmällä. 

Automation Anywheren Control Room tarjoaa monien muiden toimintojen lisäksi 

mahdollisuuden kehittää robotteja pelkän verkkoselaimen avulla, jolloin kehittäminen ei ole 

millään tavalla riippuvainen käytettävästä laitteesta tai käyttöjärjestelmästä, eikä tällaista 

ominaisuutta kilpailevat ohjelmistot ainakaan vielä tarjoa. 

 

Ohjelmistorobotiikan yksi sovelluskohde on laskujen sekä tilausvahvistusten käsittely ja 

koska dokumentit ovat usein PDF muodossa, jonka takia ohjelmistorobotiikan ohjelmistoilta 

vaaditaan työkaluja PDF-tiedostojen käsittelyyn. Vertailun ohjelmistot tarjoavat 

komponentin, jonka avulla PDF-tiedosto voidaan lukea tekstiksi ja edelleen käsitellä 

tarvittavalla tavalla. Tietyissä tilanteissa tiedosto voi sisältää kuvia tai haluttu tekstiosuus on 

skannattu, eli kyseessä on kuva, jolloin ohjelmistojen tarjoama PDF-työkalu ei kykene 

lukemaan tiedostoa. Tällaisissa tilanteissa voidaan käyttää apuna eri tarjoajien 

tekstintunnistusohjelmia (engl. Optical Character Recognition, OCR), jotka tulkitsevat 

kuvassa olevan tekstin tekstimuotoiseksi. 

 

Ohjelmistot tarjoavat eri valmistajien OCR moottoreita, joista käyttäjä voi valita 

haluamansa. Yleisimmät OCR moottorit ovat Googlen tukema Tesseract, Microsoft OCR, 

Transym OCR sekä Abbyy. UiPath hyödyntää OCR teknologiaa tilanteissa, joissa normaali 

käyttöliittymä automaatio ei ole mahdollista, etsimällä näytöllä olevat komponentit OCR:n 

avulla (UiPath 2019c). Tekstintunnistusta käytetään apuna esimerkiksi virtuaalikone 

ympäristöissä, joista ehkä tunnetuin on Citrix, joka tarjoaa työasemavirtualisointiratkaisuja. 

Tällaisissa tilanteissa normaali käyttöliittymä automaatio ei ole mahdollista, sillä fyysisiä 

elementtejä ei ole, vaan päätelaitteelle lähetetään vain kuvaa käyttöliittymästä. Käytännössä 

elementit etsitään kuvantunnistuksen ja koordinaattien avulla. UiPath ja Automation 

Anywhere tarjoavat varteenotettavia työkaluja Citrix-automaatioon, Automation Anywhere 

on esimerkiksi lanseerannut AISense työkalun, joka on erikoistunut etätyöpöytä 

automaatioon. Automaation tarkkuuteen vaikuttavia tekijöitä etätyöpöytä automaatiossa 

ovat käyttöliittymän elementtien puute, kuvasuhde ja resoluutio voi vaihdella sekä elementit 

voivat muuttua (Automation Anywhere 2020). Etätyöpöytä automaatioon liittyy vielä siis 

useita ongelmia, joissa on kehittämisen varaa. 
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Tekoälyn ja koneoppimisen hyödyntäminen ohjelmistorobotiikan rinnalla on yksi 

suurimmista tulevaisuuden mahdollisuuksista tehdä ohjelmistorobotiikasta entistäkin 

tehokkaampi ja monikäyttöisempi työkalu. Yritykset panostavatkin tekoälyn tutkimukseen 

ja kehitykseen jatkuvasti, esimerkiksi Blue Prism AI Labs osasto keskittyy pelkästään 

tekoälyn ja koneoppimisen kehitystyöhön. Julkisesti esillä olevia tekoälyä hyödyntäviä 

ratkaisuja ovat muun muassa UiPathin kehittämä UiPath Task Mining & Capture sekä 

Automation Anywheren luoma IQBot. UiPath Task Mining & Capture pyrkii tunnistamaan 

käyttäjälle potentiaalisia automatisoitavia tehtäviä seuraamalla käyttäjän toimia sekä 

antamaan kehittäjille tilastollista dataa, jota voi hyödyntää kehityksen apuna. Automation 

Anywhere IQBotin tavoite on tehdä laskujen sekä vastaavien dokumenttien koneellisesta 

lukemisesta helpompaa. IQBot hyödyntää tekoälyä, jonka avulla se voi oppia tunnistamaan 

tietyn laskun ilman käyttäjän apua. Tällä hetkellä IQBot tukee vain muutamaa eri kieltä, joka 

rajoittaa sen hyödyntämistä etenkin Suomessa. Kaikki vertailun yritykset kehittävät siis AI 

ratkaisuja ja tulevaisuudessa on odotettavissa, että tekoäly ottaa vielä suuremman roolin 

ohjelmistorobottien kehityksessä. 

 

Ohjelmistorobotit ovat yleensä vuorovaikutuksessa erilaisten ohjelmien kanssa, joita ovat 

muun muassa selaimet, ERP-järjestelmät tai Microsoft Excel. Tästä johtuen 

ohjelmistorobotiikan ohjelmistoissa on integraatioita sekä työkaluja, joiden avulla kyseisten 

ohjelmien automatisointi olisi vaivattomampaa ja tehokkaampaa. Kaikissa ohjelmistoissa on 

Excel-työkalu, jonka avulla käyttäjä voi muun muassa avata Excel-tiedoston ja suorittaa sille 

yleisimpiä toimenpiteitä, kuten hakea tietyn solun arvon tai lisätä soluun tietty arvo. Tämän 

lisäksi ohjelmistoista löytyy esimerkiksi SAP integraatio, jonka avulla 

toiminnanohjausjärjestelmän automatisointi on nopeampaa. Edellä mainittujen työkalujen 

lisäksi tärkeässä osassa ovat selaimien lisäosat, jotka mahdollistavat käyttöliittymän 

komponenttien tunnistamisen sekä valitsemisen saumattoman toiminnan. Nämä lisäosat ovat 

automaation toiminnan kannalta tärkeitä, sillä tehtävä sisältää usein tilanteen, jossa selaimen 

käyttö on välttämätöntä. Varsinkin UiPath tarjoaa lukuisia työkaluja erinäisten sovellusten 

automatisointiin, joita käyttäjä voi lisätä projektiinsa helposti. Taulukkoon 4 on listattu 

ohjelmistojen tarjoamia lisäosia ja integraatioita. 
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Taulukko 4. Ohjelmistojen tarjoamat ominaisuudet 

Ominaisuus UiPath Blue Prism Automation 
Anywhere 

Drag & Drop x x x 
Recorder x  x 

Skripti pohjainen 
vs. visuaalinen 

Visuaalinen Vuokaavio Skripti 

Objektin odotus 
selaimessa 

Automaattinen Lisättävä itse Lisättävä itse 

Työpöytä ja selain 
automaatio 

x x x 

Pilvipohjainen 
kehitysympäristö 

  x 

Hallintajärjestel 
mä 

Web based 
orchestrator, myös 

mobiili 

Control room Control room, myös 
mobiili 

Aikataulutus x x x 
PDF x Ainoastaan 

tekstintunnistuksen 
(OCR) avulla 

x 

Yleisimmät 
integraatiot 

Excel, Eri 
sähköpostipalvelut, 

Selaimet, SAP 

Google Sheets, 
Excel, Selaimet 

Excel, Selaimet, 
SAP, 

Sähköpostipalvelut 
Datatyyppien 

käsittely 
Esimerkiksi CSV 

(Comma Separated 
Values) (mm. lisää, 

poista, kirjoita) 

Ei suoria ratkaisuja 
datatyyppien 
käsittelyyn 

Esimerkiksi CSV 
(mm. lisää, poista, 

kirjoita) 

Tekoäly ja 
koneoppiminen 

UiPath Receipt and 
Invoice AI, UiPath 

Task Mining & 
Capture 

AI Labs IQ Bot 

Kuvan- ja 
tekstintunnistus 

Eri valmistajien 
koneita (engl. 

engine) 

Abbyyn kanssa 
strateginen 
yhteistyö 

Eri valmistajien 
koneita 

Citrix / 
etätyöpöytä 

Toteutettu OCR / 
kuvan tunnistuksen 

avulla 

Surface Automation 
käytännössä 

mahdollista, mutta 
kankea. Ei 

mainostusta Citrix 
tukeen yhtiön 

toimesta. 

AISense, joka 
käyttää apunaan 
niin ikään kuvan 
tunnistusta sekä 
koordinaatteja. 
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4 KÄYTÄNNÖN ESIMERKKI VALITULLA OHJELMISTOLLA 

 

Tässä luvussa esitellään ohjelmistorobotiikkaa tarkemmin käytännön esimerkin avulla. 

Luvussa esitellään ohjelmistorobotti, jonka avulla case-yrityksen tarjoamien dokumenttien 

käsittely voidaan automatisoida. Robotti on toteutettu UiPath ohjelmistolla.  

 

4.1 Ohjelmiston valinta, tehtävän esittely sekä automatisoinnin ennakko-

odotukset 

 

Ohjelmistorobotin kehittämiseen valikoitui UiPath, sillä se osoittautui parhaaksi 

vaihtoehdoksi kyseiseen tarkoitukseen. UiPath tarjoaa ilmaisen Community Edition version, 

jonka avulla ohjelmistoa voidaan kokeilla erittäin kattavasti. Ilmaisen version lisäksi 

UiPathin syntaksi on nopea oppia. Nopeaa oppimista ja helppoa käyttöä edesauttaa UiPathin 

tarjoama kattava dokumentaatio, josta löytyy niin komponenttien selityksiä kuin esimerkki 

projekteja. Dokumentaation ja suositun foorumin avulla robottien kehittämisessä pääsee 

nopeasti alkuun. 

 

Tehtävänä on poimia case-yrityksen tarjoamasta PDF-tiedostosta, joka on tässä tapauksessa 

tilausvahvistus, halutut tiedot ja jatkokäsitellä niitä halutulla tavalla, kuten esimerkiksi 

tarkistamalla niiden yhtäläisyys ERP-järjestelmän tietojen kanssa. Tiedot voidaan 

vaihtoehtoisesti myös siirtää suoraan haluttuun toiminnanohjausjärjestelmään, sillä kun 

tiedot on poimittu dokumentista, voidaan niitä helposti käyttää useaan eri tarkoitukseen. 

Kaaviossa 1. on esitetty suoritettava prosessi vuokaavion avulla.  

 

Suoritettava tehtävä on erinomainen esimerkki ohjelmistorobotiikan mahdollisuuksista, sillä 

erilaisten dokumenttien käsittely on yksi keskeisistä ohjelmistorobottien sovelluskohteista. 

Kuten jo aiemmin ohjelmistoja esiteltäessä mainittiin, ohjelmistot tarjoavat työkaluja 

erimuotoisten dokumenttien käsittelyyn ja yksi näistä dokumenttityypeistä on PDF-

tiedostot. Tässä tehtävässä käsiteltävä dokumentti on PDF muodossa, joten sen käsittely 

UiPathin avulla onnistuu moitteitta. Käytetty tilausvahvistusdokumentti on 
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määrämuotoinen, mutta sen muoto eroaa sen tarjoajasta riippuen. Tässä työssä keskitytään 

pääsääntöisesti yhden tarjoajan dokumentin analysointiin, mutta mahdollisia 

eroavaisuuksista johtuvia robotin kehityksessä huomioon otettavia asioita tuodaan esille 

myös muiden tarjoajien dokumenttien avulla. Kuvassa 4 on työssä käytetty dokumentti, josta 

on peitetty suurin osa tunnistetiedoista, mutta dokumentin rakenne käy siitä ilmi. 

Dokumentista voidaan huomata, että se noudattaa määrämuotoisuutta ja esimerkiksi viite, 

loppusumma ja tilausrivit ovat tietyillä paikoilla ja tietyissä muodoissa.   

 

 

 
Kaavio 1. Vuokaavio automatisoitavasta tehtävästä 
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Kuva 4. Esimerkki dokumentti, tilausvahvistus 
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4.2 Ohjelmistorobotin toteutus ja esittely 

 

Kaaviossa 1 on esitetty ohjelmistorobotin suorittamat tehtävät, jotka voidaan implementoida 

suoraan UiPath ohjelmiston ominaisuuksia hyväksi käyttäen robotin ymmärtämään 

muotoon.  

 

4.2.1 Dokumentin analysointi 
 

Ennen robotin kehittämisen aloittamista on tarpeellista analysoida käytettävän dokumentin 

ulkoasua ja sen sisältämiä tietoja. Kuvaa 4 analysoitaessa huomataan dokumentin 

mukailevan määrämuotoa, jossa jokaisella arvolla on oma paikkansa, eivätkä niiden paikat 

muutu. Määrämuotoisten dokumenttien käsittely on suoraviivaisempaa ja ennen kaikkea 

niiden käsittelyn automatisointi on järkevämpää sekä helpompaa. Useampi sivuisten 

dokumenttien käsittely ei eroa yksisivuisten dokumenttien käsittelystä, sillä robotti prosessoi 

PDF-dokumentteja tekstitiedostoina, elleivät eri sivuilla olevien tietojen paikat tai arvot 

muutu. Jotta robotti olisi mahdollisimman yleiskäyttöinen ja sen käytön skaalaus olisi 

mahdollista, on sen käsittelemät dokumentit tunnistettava toisistaan. Tilausvahvistusten 

osalta tunnistaminen onnistuu useimmiten dokumentissa olevasta yritystunnuksesta, joka on 

dokumentin tarjoaman yrityksen uniikki tunniste. 

 

Dokumentin arvoja voidaan verrata eri järjestelmissä oleviin arvoihin ja näin tarkistaa niiden 

yhtäläisyys tai vaihtoehtoisesti arvoja voidaan syöttää järjestelmään, ja poistaa ihmisten 

tekemää työtä. Molemmissa tapauksissa ennen robotin kehityksen alkua on hyvä tutustua 

tietoihin, joita dokumentista halutaan poimia. Tilausvahvistuksen oikeellisuutta voidaan 

esimerkiksi tarkistaa vertailemalla dokumentissa olevaa loppusummaa järjestelmässä 

olevaan loppusummaan, mikäli niissä on eroavaisuutta, on hyvin todennäköistä, että jokin 

tilausriveistä on väärin. Virheellisissä tilanteissa tarkistuksen suoritus voidaan osoittaa 

ihmiselle tai ohjelmistorobottia voidaan jatko kehittää tarkistamaan tilausvahvistuksen 

jokaisen tilausrivin oikeellisuus rivi riviltä. Kuten aikaisemmin esitettiin, voidaan 

dokumentti tunnistaa yritystunnuksen avulla, jolloin dokumentin muoto voidaan päätellä sen 

tarjoajan mukaan. Tilausvahvistukset voidaan yksilöidä vielä tarkemmin niiden 
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tilausnumeron avulla, jonka avulla dokumentti voidaan yhdistää tiettyyn tilaukseen ja tilaus 

voidaan paikallistaa järjestelmässä.  

 

4.2.2 Ohjelmistorobotin osat ja niiden toiminta 
 

Robotin kehittäminen on yksinkertaisinta aloittaa rakentamalla sitä paloittain kaavion 1 

osoittamien prosessien mukaisesti. Robotin kaikki käskyt ja aktiviteetit löytyvät 

kokonaisuudessaan kuvakaappauksina työn liitteistä 1, 2, 3 ja 4 ja niistä esiintyy tiettyjä osia 

tekstin joukossa. Ensimmäisenä tehtävänä robotti kysyy käyttäjältä kansion, jossa 

analysoitavat tiedostot sijaitsevat. UiPath tarjoaa tähän ongelmaan toiminnon, joka avaa 

käyttäjälle ”Selaa kansioita” ikkunan kuvan 5 mukaisesti. Vaihtoehtoisesti kansio voidaan 

määrittää ennalta, jolloin kansio on aina vakio. Tässä ratkaisussa on kuitenkin päädytty 

käyttäjän syötteeseen, jotta ohjelmistorobottien mahdolliset toiminnot tulisivat 

mahdollisimman hyvin esille. Kun käyttäjä on valinnut halutun kansion, jatkuu robotin 

suoritus seuraavaan vaiheeseen. 

 

 
Kuva 5. Selaa kansioita näkymä 
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Seuraavaksi robotti suorittaa tärkeimmän prosessin, eli PDF-tiedoston käsittelyn, jonka 

suorittamiseksi hyödynnetään UiPathin tarjoamaa PDF-tiedoston luku ominaisuutta. 

Kyseinen toiminto tarvitsee luettavan tiedoston tiedot, eli käytännössä annetaan tiedoston 

sijainti tietokoneella, ja ulostulon mihin luetun tiedoston tekstiversio talletetaan. Kuvassa 6 

on PDF-tiedoston luku aktiviteetin asetukset, jossa robotin kehittäjä määrittää edellä 

mainitut tiedot. Robotti käy silmukan avulla läpi kaikki kansiosta löydetyt .pdf pääteiset 

tiedostot yksitellen läpi ja suorittaa niille kaikki seuraavaksi esitetyt toiminnot ennen kuin 

ohjelmistorobotti siirtyy seuraavan dokumentin käsittelyyn. PDF-tiedoston luku aktiviteetti 

muuttaa tiedostossa olevan datan tekstimuotoiseksi, joka pilkotaan tekstimanipulaation 

avulla listaksi, joka sisältää tiedoston sisällön riveittäin. Kun teksti on jaettu riveihin, on sen 

käsittely tehokkaampaa ja helpompaa. 

 

 
Kuva 6. Lue PDF-tiedosto aktiviteetin asetukset 

 

Aiemmin todettiin, että dokumentin tunnistamiseen käytetään apuna dokumenteista löytyviä 

yritystunnuksia. Robotille annetaan ehto ”Jos haluttu yritystunnus löytyy dokumentista, 

suorita seuraavat toimenpiteet”, mikäli yritystunnusta ei löydy jatkuu suoritus eteenpäin, eli 

käytännössä robotti kokeilee, löytyykö tiedostosta mahdollisesti jonkin muu tunnettu 

yritystunnus. Vaikka tässä työssä keskitytään ensisijaisesti vain yhteen dokumenttiin, niin 
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toteutettu robotti tunnistaa kolmen eri yrityksen tarjoamat tilausvahvistukset. Kun 

dokumentista löytyy tietty yritystunnus, siirtyy suoritus tietojen poimimisvaiheeseen, jossa 

aiemmin määriteltyä listaa käydään rivi riviltä läpi ja avainsanojen sekä tekstimanipulaation 

avulla voidaan dokumentista poimia haluttuja arvoja. Tekstimanipulaatiossa tekstiä voidaan 

hallita erilaisin komennoin, kuten kuvassa 7 näkyvän Split-komennon avulla, joka jakaa 

nimensä mukaisesti annetun tekstin osiin. Osiin jakaminen suoritetaan välimerkkien avulla, 

joka on tässä tapauksessa välilyönti, eli Split-komento jakaa annetun rivin sanoihin, jolloin 

niihin päästään yksitellen käsiksi. Kuvassa 7 on ehtolauseke, jossa määritetään, että mikäli 

käsiteltävä rivi sisältää sanan ”Tilauksenne”, otetaan kyseinen rivi käsittelynalaiseksi. 

Aiemmin esitetystä kuvasta 4 nähdään, että dokumentissa sanan ”Tilauksenne” jälkeen tulee 

tilaajan oma viitenumero eli tilausnumero. Tilausnumero on rivin toinen arvo, jolloin se 

voidaan asettaa muuttujaan kuvan 7 osoittamaan tapaan. Vastaavasti dokumentista voidaan 

poimia muita arvoja, mikäli käsiteltävä rivi noudattaa saman tyyppistä kaavaa, mutta joissain 

tilanteissa manipulaatio voi olla hankalampaa, tätä aihetta käsitellään työn myöhemmässä 

osassa. 

 

 
Kuva 7. Poimi tilausnumero aktiviteetti 

 

Haluttujen tietojen poiminnan jälkeen, voidaan tietoja käyttää eri tarkoituksiin. Tässä työssä 

tietoja verrataan Google Sites työkalulla toteutetun verkkosivun tietoihin, missä verkkosivun 

on tarkoitus simuloida esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmää. Verkkopohjaisten 

järjestelmien käyttöä on helppo automatisoida, eikä käytettävän järjestelmän vaihtuminen 

vaikuta robotin käyttöön suuresti. Kuvakaappaukset käytettävän verkkosivun 

käyttöliittymästä löytyvät työn liitteistä 5 ja 6 Tätä prosessia varten on kehitetty erillinen 
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komponentti eli Workflow, jotta komponenttia voidaan helposti muokata ja käyttää 

uudelleen muiden dokumenttien käsittelyssä. Toteutuksen pohjana ovat järjestelmän 

avauksen lisäksi aktiviteetit, joiden avulla robotti etsii verkkosivulta halutun tilausnumeron 

ja klikkaa sitä. Klikkauksen seurauksena aukeaa tilauksen tiedot, josta voidaan vastaavasti 

tarkistaa tietojen oikeellisuus vertaamalla järjestelmän loppusummaa dokumentista 

poimittuun arvoon. Kun tietojen vertailu on valmis, robotti lähettää asetettuun 

sähköpostiosoitteeseen raportin suoritetuista toimenpiteistä, jotta robotin käyttäjä tietää, 

ovatko kaikki kansion tiedostot yhdenmukaisia järjestelmän tietojen kanssa. Kuvassa 8 on 

esimerkki robotin lähettämästä viestistä, jossa kerrotaan, että dokumenteista ei löytynyt 

virheitä, ja liitteessä 7 on vaihtoehtoiset raportit.  

 

 
Kuva 8. Ohjelmistorobotin lähettämä raportti käyttäjälle 

 

4.3 Kehityksen haasteet, vaihtoehtoiset ratkaisut ja robotin jatkokehitys 

 

Ohjelmistot tarjoavat dokumenttien käsittelyn automatisointiin työkaluja, jotka hyödyntävät 

tekoälyä ja koneoppimista, jolloin kehittäjän ei tarvitse itse poimia tietoja dokumentista, 

vaan tietokone suorittaa sen käyttäjän puolesta. Kun työkalu saa tarpeeksi dataa eli tarpeeksi 

monta dokumenttia, pystyy se tunnistamaan automaattisesti siinä olevat tiedot. Ongelmaksi 

koituu kuitenkin suomenkielisten dokumenttien osalta kielimuuri, sillä kyseiset työkalut 

tukevat lähtökohtaisesti vain englanninkieltä sekä muutamaa muuta yleisempää kieltä. Tästä 

johtuen ainakaan vielä näitä työkaluja ei suomenkielisiin dokumentteihin voi käyttää, mutta 

tulevaisuudessa tämäkin on varmasti mahdollista. Kun tiedot joudutaan poimimaan 

tekstimuodosta tekstimanipulaation avulla, voi poimimisessa esiintyä haasteita. Kuten 
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aiemmin työssä mainittiin, robotti pystyy tunnistamaan useamman eri tarjoajan 

tilausvahvistuksen ja kuvan 4 dokumentin lisäksi robotti tunnistaa kaksi muuta dokumenttia. 

Liitteen 8 dokumenttia käsiteltäessä loppusumman poimiminen ei ole niin suoraviivaista 

kuin aiemmin esiteltiin, sillä kuvan 4 dokumentissa loppusumma on esitetty muodossa 

”X.XXX,XX”, missä X on numero, ja liitteen 8 dokumentissa loppusumma on muodossa  

”X XXX,XX”. Ensin esitetty muoto ei sisällä välejä, joten sitä voidaan käsitellä yhtenä osana 

riviä, jolloin sen poimiminen Split-komennon avulla on helppoa. Jälkimmäinen luku taas 

sisältää kaksi eri osaa, sillä siinä lukujen välissä on välilyönti. Tällaisia lukuja voidaan 

manipuloida RegEx (Regular Expression) työkalulla, jonka avulla voidaan määritellä juuri 

tietynlainen osa tekstiä. Kuvassa 9 on RegEx työkalu ja esimerkki siitä, miten edellä 

mainittua lukua voidaan hallita. Käytännössä tällaisissa tilanteissa annetaan täsmälliset 

ohjeet, missä muodossa haluttu luku on RegEx merkinnöillä. 

 

 
Kuva 9. UiPath Matches aktiviteetti 

 

Mikäli käsiteltävä dokumentti on skannattu versio paperisesta dokumentista, ei sitä voida 

enää käsitellä käyttämällä normaalia PDF-tiedoston lukutoimintoa. Tällöin apuna tulee 

käyttää tekstintunnista hyödyntäviä työkaluja, jotka pystyvät tunnistamaan kuvasta tekstiä. 
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Tällaisissa tilanteissa ongelmaksi voi koitua huonolaatuinen dokumentti, jolloin OCR 

moottori ei kykene lukemaan dokumentin sisältöä ja aiheuttaa lukuvirheen. Kuvan- ja 

tekstintunnistusta käytetään apuna myös etätyöpöytäautomaatiossa, jolloin automatisointi ei 

ole täysin vakaata. Etätyöpöytäautomaatiossa ilmeneviä ongelmia ovat muun muassa 

kuvasuhteen ja resoluution vaihteluista johtuvat ongelmat sekä HTML elementtien puute, 

jolloin käyttöliittymän ulkoiset muutokset vaativat robotin uudelleen määrityksen. 

 

Tässä työssä keskityttiin pääsääntöisesti yhden dokumentin käsittelyyn asian 

yksinkertaistamiseksi. Todellisuudessa tavoitteena on kuitenkin automatisoida kaikkien 

mahdollisten yritykseen saapuvien dokumenttien käsittely, jotta ihmisen ei tarvitse käyttää 

tähän rutiininomaiseen tehtävään turhaan aikaa. Robottia voisi siis jatkokehittää 

tunnistamaan yrityksen kaikki dokumentit, mutta ennen tätä olisi erityisen hyvä kokeilla 

robotin toimintaa yrityksen omassa järjestelmässä, esimerkiksi aloittamalla eniten käytetystä 

dokumenttityypistä, ja testauksen onnistuttua voidaan robotin käyttöä skaalata muihin 

dokumenttityyppeihin. 
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5 YHTEENVETO 

 

Ohjelmistorobotiikan tarjoamia ratkaisuja voidaan käyttää erilaisten rutiininomaisten 

tehtävien automatisoinnissa. Vaikka kyseessä on varsin uusi teknologia, on markkinoilla 

useita varteenotettavia ohjelmistoja, joiden avulla voidaan kehittää kustannustehokkaita 

ohjelmistorobotteja. Yksi tutkimuskysymyksistä oli, minkälaisia ohjelmistoja markkinoilla 

on tarjolla. Tässä työssä keskityttiin kolmeen markkinoita hallitseviin ohjelmistoihin, jotka 

ovat UiPath, Automation Anywhere sekä Blue Prism. Jokainen yritys on lähestynyt robotin 

kehitystä hieman eri suunnasta, ja suurimpana erona ohjelmistoja vertaillessa on niiden 

kehitysalusta, eli käytännössä minkälainen käyttöliittymä ohjelmistoon on kehitetty ja miten 

uusi robotti määritellään. Vertailussa todettiin, että UiPath on hienokseltaan 

helppokäyttöisin, kun taas Blue Prism vaikeaselkoisin. Voidaan kuitenkin todeta, että 

jokainen ohjelmisto on erittäin pätevä työkalu ohjelmistorobotin kehittämiseen. 

 

Toisena tutkimuskysymyksenä oli, mitä ohjelmistoilla voi tehdä ja miten. Ohjelmistot 

tarjoavat erilaisia ominaisuuksia ja toimintoja, joiden avulla robotti voidaan kehittää. 

Ominaisuuksiltaan ohjelmistot ovat hyvin saman tyyppisiä ja yritykset myötäilevät toisiaan 

ominaisuuksien suhteen. Ohjelmistoilla voidaan kehittää robotteja, jotka voivat muun 

muassa käsitellä erityyppisiä dokumentteja, automatisoida eri järjestelmien käyttöä 

työpöydällä sekä selaimella ja siirtää tietoa järjestelmien välillä erilaisten integraatioiden 

avulla. Robotin kehittämisen lähtökynnys ei ole kovin suuri, sillä robotteja voidaan kehittää 

ilman ohjelmointitaitoja tai aikaisempaa kokemusta ohjelmistorobotiikasta, mutta 

monimutkaisempia kokonaisuuksia kehittäessä kokemus on suotavaa.  

 

Työssä kehitetyn ohjelmistorobotin tarkoituksena on poimia case-yrityksen tarjoamista 

PDF-dokumenteista halutut tiedot ja tarkistaa niiden oikeellisuus halutusta järjestelmästä. 

Tietojen poimiminen tapahtuu hyödyntämällä UiPath ohjelmiston tarjoamia PDF-tiedoston 

luku toimintoa sekä tekstimanipulaatioita, joiden avulla tiedot saadaan poimittua muuttujiin, 

jonka jälkeen niiden käsitteleminen on helppoa.
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