
 
 

 

 

LAPPEENRANNAN-LAHDEN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT 

School of Business and Management  

Kauppatiede 

 

 

 

 

 

 

Aleksi Saurus 

OHJELMISTOROBOTIIKAN HYÖDYNTÄMINEN SUOMALAISTEN 

SUURYRITYSTEN TALOUSHALLINNOSSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Työn tarkastajat:  Professori Satu Pätäri  

  Tutkijaopettaja Maija Hujala 



 
 

 

 

TIIVISTELMÄ 

Tekijä:  Aleksi Saurus 

Tutkielman nimi: Ohjelmistorobotiikan hyödyntäminen suomalaisten 
suuryritysten taloushallinnossa 

Vuosi:  2020 

Tiedekunta:  Kauppatieteellinen tiedekunta 

Pääaine:  Laskentatoimi 

Pro gradu -tutkielma: Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT 

  115 sivua, 2 kuviota, 6 taulukkoa & 2 liitettä 

Tarkastajat:  Professori Satu Pätäri & Tutkijaopettaja Maija Hujala 

Avainsanat:  ohjelmistorobotiikka, RPA, taloushallinto 

 

Ohjelmistorobotiikan hyödyntäminen on yleistynyt viime vuosien aikana 

merkittävästi. Se nähdään kustannustehokkaaksi ratkaisuksi, jonka käyttöönotolla 

yritykset tavoittelevat ennen kaikkea prosessien tehostamista sekä työn ja datan 

laadun parantamista. Tämän Pro gradu -tutkielman tavoitteena on selvittää, millaisia 

kokemuksia suomalaisilla suuryrityksillä on ohjelmistorobotiikan hyödyntämisestä 

taloushallinnon prosessien automatisoinnissa. Tutkimus on toteutettu laadullisena 

tutkimuksena, jonka empiirinen aineisto on kerätty haastattelemalla viittä 

suomalaista suuryritystä sekä yhtä palveluntarjoajaa. 

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että ohjelmistorobotiikka koetaan positiiviseksi 

taloushallinnon automaatioratkaisuksi. Ohjelmistorobotiikalle soveltuvat parhaiten 

toistuvat, rutiininomaiset sekä säännönmukaiset tehtävät. Ohjelmistorobotiikan 

onnistunut käyttöönotto koostuu useasta eri vaiheesta, joista tärkeimmäksi nähdään 

tarkan prosessikuvauksen laadinta. Ohjelmistorobotiikalla on mahdollista saavuttaa 

monia hyötyjä, joista keskeisimmät liittyvät toiminnan tehokkuuden parantumiseen, 

työntekijöiden ajan vapautumiseen muihin tehtäviin sekä työtyytyväisyyden ja datan 

laadun paranemiseen. Keskeisimmät haasteet liittyvät automatisoitavien prosessien 

tunnistamiseen, määrittelyyn ja työntekijöiden ajanpuutteeseen osallistua 

käyttöönottoprojektien läpivientiin. Ohjelmistorobotiikan käytön uskotaan 

lisääntyvän tulevaisuudessa ja vähentävän tarvetta taloushallinnon toimintojen 

ulkoistamiselle. 
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The utilization of robotic process automation has become more common during last 

years. It is seen as a cost-efficient solution and by introducing RPA companies aim 

to streamline their processes and improve data quality and the ways of working. The 

purpose of this Master’s Thesis is to find out what kind of experiences large Finnish 

corporations have in utilizing RPA in the automation of financial administration 

processes. This study is conducted as a qualitative study and the empirical data 

were collected by interviewing five large Finnish corporations and one service 

provider.  

The results show that RPA is perceived as a positive solution to automate financial 

administration’s processes. It was found, that repetitive, routine and rule-based 

tasks were the best suited for software robotics. The successful implementation of 

RPA consists of several different phases, out of which the most important one is the 

preparation of precise process description. With the help of RPA corporations can 

achieve many benefits, like improved operational efficiency, freeing up time of 

employees for other tasks, improved job satisfaction and data quality. The main 

challenges relate to the identification of suitable processes, the precise 

determination of process and lack of personnel’s time to participate on 

implementation projects. The usage of robotic process automation is expected to 

increase in the future and reduce the need to outsource financial administration’s 

functions. 
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1. Johdanto 
 

Tämän tutkimuksen ensimmäisessä luvussa tarkastellaan aluksi tutkimusaiheen 

taustoja. Taustoihin liittyvät keskeisesti digitalisaation nopea kehitys ja sen 

aikaansaamat vaikutukset taloushallinnon toimialaan sekä taloushallinnon 

prosesseissa hyödynnettävään teknologiaan. Lisäksi tässä luvussa käydään läpi 

myös tutkimuksen tavoitteet, tutkimusongelmat, tutkimukselle valitut rajaukset, 

tutkimustavoitteet sekä tutkimuksen kirjallisuuskatsaus. Johdannon loppupuolella 

kuvataan tutkimukselle valittua tutkimusmenetelmää ja -aineistoa sekä kerrotaan 

lyhyesti tutkielman rakenteesta. 

 

1.1 Tutkimuksen taustaa 
 

Digitalisaation voidaan katsoa olevan tällä hetkellä yksi vallitsevista megatrendeistä, 

jonka aikaansaamat vaikutukset ovat heijastuneet lähes kaikille toimialoille.  Etenkin 

taloushallinnon toimialalla erilaisten prosessien sekä toimintojen digitalisaation ja 

sähköistymisen kehityksen voidaan kuitenkin katsoa alkaneen Alholan (2010) sekä 

Kaarlejärven ja Salmisen (2018) mukaan jo vuosikymmeniä sitten. Taloushallinnon 

kehitys paperittomasta taloushallinnosta kohti sähköistä taloushallintoa on 

tapahtunut melko rauhallisesti, mutta nyt digitaalisen taloushallinnon aikakaudella 

kyseinen toimiala on kokenut toinen toistaan radikaalimpia ja nopeampia muutoksia 

(Kaarlejärvi & Salminen 2018). Digitalisaatiota voidaankin pitää yhtenä 

aikakautemme suurimpana muutosvoimana, sillä se on muuttanut merkittävästi 

ihmisten tapaa hankkia erilaista informaatiota. Sen lisäksi, että digitalisaatio on 

vaikuttanut ihmisten väliseen kanssakäymiseen on digitalisaatio pakottanut yrityksiä 

reagoimaan nopeasti muuttuvaan kilpailuympäristöön ja siten pakottanut yrityksiä 

muuttamaan omaa osaamistaan ja toimintakulttuuriaan. (Ilmarinen & Koskela 2015) 

Digitalisaation nopean kehityksen takia yritykset pyrkivätkin aikaisempaa enemmän 

tehostamaan ja kehittämään omaa liiketoimintaansa hyödyntämällä uusia toinen 

toistaan älykkäämpiä digitaalisia ratkaisuja ja siten parantamaan toimintansa 

tehokkuutta (Weill & Woerner 2015; Aalst van der, Bichler & Heinzl 2018).  
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Teknologian nopea kehitys on mahdollistanut erilaisen robotiikan hyödyntämisen 

useiden liiketoimintojen kehittämisessä sekä prosessien käyttöönotossa. Viimeisten 

vuosien aikana etenkin ohjelmistorobotiikan katsotaan nostaneen merkitystään 

liike-elämässä eri toimialojen yritysten keskuudessa, muun muassa taloushallinnon 

alalla. (Brynjolfsson & McAfee 2014; Kaarlejärvi & Salminen 2018; Ilmarinen & 

Koskela 2015; Aalst van der et al. 2018) Ohjelmistorobotiikalla eli RPA:lla (Robotic 

Process Automation) tarkoitetaan  teknologiaa erilaisten liiketoimintaprosessien 

automatisoimiseksi. Ohjelmistorobotiikkaa voidaan pitää niin sanottuna 

kattoterminä erilaisille työkaluille, jotka toimivat muiden tietokonejärjestelmien 

käyttöliittymäjärjestelmissä imitoiden ihmisten suorittamaa työtä ja tekemällä 

työtehtäviä samalla tavalla, miten ihminen itse toimisi kyseisten tehtävien 

suorittamiseksi. RPA:n on nähty soveltuvan moniin erilaisiin skenaarioihin ja sitä on 

pyritty hyödyntämään työtehtävissä, jotka noudattavat sääntöihin perustuvaa 

työnkulkua ja pitävät siten sisällään toistuvaa rutiinimaista työtä, strukturoitua dataa 

sekä  määriteltävissä olevan lopputuotoksen. Tämä on osaltaan johtanut 

digitaalisuuden ja teknologian nopeaan kehitykseen, koska uusia automatisoitavia 

prosesseja pyritään löytämään jatkuvasti. Ohjelmistorobotiikan avulla yritykset ovat 

onnistuneet saavuttamaan muun muassa erilaisia kustannussäästöjä, lisäämään 

toimintansa joustavuutta, parantamaan toiminnan tarkkuutta eri prosesseissa ja sen 

avulla on onnistuttu myös kehittämään liiketoiminnan sekä sen tukitoimintojen 

välistä yhteistyötä. (Chappell 2016; Aalst van der et al. 2018; Aguirre & Rodriquez 

2017; )  

Digitalisaation nopean kehityksen  ja sen aikaansaamien vaikutusten ansiosta 

voidaan sanoa, että teknologinen kehitys on johtamassa kohti neljättä teollista 

vallankumousta. Tarkemmin ottaen voidaan puhua jopa robottien 

vallankumouksesta ja ohjelmistorobotiikka nähdäänkin seuraavaksi erittäin 

merkittäväksi kehitysaskeleeksi sitten internetin, toiminnan- ja 

asiakasohjausjärjestelmien sekä pilvipalveluiden keksimisen jälkeen. Toisaalta 

voidaan puhua myös automaation vallankumouksesta, jossa ohjelmistorobotiikka 

nähdään yhtenä automatisaation työkaluna, joka on syntynyt vallitsevan 

automatisaation kehitysaallon tuloksena yhdessä esimerkiksi keinotekoiseen, 

ihmismäiseen ajatteluun perustuvan tekoälyn sekä toistuvista tapahtumista 

itsenäisesti oppivan koneoppimisen kanssa. Työvoimakustannukset tulevat 
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muuttumaan ja tukitoimintojen, kuten kirjanpidon, myynnin, logistiikan sekä johdon 

raportoinnin automatisoituminen tulee vaikuttamaan liiketoiminnan järjestelmiin 

sekä toimintasykleihin. Ohjelmistorobotiikan kehitys tulee osaltaan muuttamaan 

myös perinteisiä taloushallintoon liittyviä työnkuvia ja useat rutiininomaiset 

työtehtävät muuttuvat haastavammiksi sekä monipuolisemmiksi. Kyseisen 

muutoksen myötä esimerkiksi kirjanpidon nähdään muuttuvan osaksi strategista 

johdon laskentatoimea. (Anagnoste 2017; Kaya, Turkyilmaz & Birol 2019; Murdoch 

2018; Azets 2018; Suomalainen 2017; Borana 2016; Kokina & Davenport 2017) 

Vaikka digitalisaation kehitys on tuonut mukanaan paljon positiivisia asioita sisältyy 

sen aikaansaamaan muutokseen myös erilaisia negatiivisia vaikutteita. Del Rowen 

(2017) mukaan ohjelmistorobotiikan ja tekoälyn kehitys herättävät monesti pelkoa 

etenkin siitä, muuttuvatko ihmiset työntekijöinä tulevaisuudessa hyödyttömiksi.  

Hänen mukaansa toinen yleinen pelko liittyy siihen, että RPA tulisi korvaamaan 

olemassa olevat järjestelmät esimerkiksi prosessijohtamisen, asiakaspalvelun sekä 

erilaisten tukitoimintojen keskuudessa. Digitalisaation kehityksen ansiosta osa 

työpaikoista tulee väistämättä häviämään, mutta samalla tilalle tulee syntymään 

uusia työtehtäviä. Tämän muutoksen keskellä onkin tärkeää, että työntekijöillä on 

mahdollisuus ja halu kehittää itseään sekä osaamistaan tulevaisuuden vaatimusten 

mukaisesti. (Von Geyr 2015; Kolehmainen 2016, KPMG 2015) 

Kaarlejärven ja Salmisen (2018) mukaan Suomi on aina ollut merkittävä edelläkävijä 

sähköisen taloushallinnon alalla, joka kuitenkin viimeisten vuosien aika on 

menettänyt tämän asemansa monilla eri osa-alueilla. Heidän mukaansa  

järjestelmämarkkinat ovat voimakkaasti yhdistymässä ja markkinat tulevat 

keskittymään lopulta muutamien kansainvälisten suuryritysten ja ekosysteemien 

haltuun. Vaikka kehitys olisikin tulevaisuudessa nopeampaa eivät työntekijät sekä 

yritykset välttämättä pystyisi vastaamaan tapahtuvaan kehitykseen vaadittavalla 

tavalla. Ohjelmistorobotiikan ja teknologian kehityksen takia työntekijöillä ja 

yrityksillä on jatkuva tarve oppia uusia taitoja sekä löytää uusia liiketoiminnallisia 

ratkaisuja pysyäkseen mukana digitaalisessa muutoksessa (Sousa & Rocha 2019). 

Markkinoille tulee jatkuvasti toinen toistaan kehittyneempiä 

ohjelmistorobotiikkatyökaluja, jotka mahdollistavat korkeamman automatisaation 

tason. Avainasemassa  onkin tiedostaa ohjelmistorobotiikan eri tasot sekä 
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ymmärtää, mikä sen hyödyntämisessä on kannattavaa nyt ja mikä puolestaan 

tulevaisuudessa. Vasta tämän jälkeen yritykset pystyvät käymään aitoa keskustelua 

siitä, millaisia hyötyjä RPA:lla voidaan todellisuudessa aikaansaada yritysten eri 

prosesseissa. 

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet, tutkimusongelmat sekä rajaukset 
 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten ohjelmistorobotiikkaa on 

hyödynnetty suomalaisten suuryritysten taloushallinnossa ja perehtyä kyseisten 

yritysten kokemuksiin taloushallinnon eri prosessien sekä työtehtävien 

automatisoinnista. Tutkimuksen avulla pyritään ymmärtämään, millaisia asioita 

ohjelmistorobotiikan käyttöönotto edellyttää yrityksiltä sekä yksilöimään niitä 

taloushallinnon prosesseja, joissa ohjelmistorobotiikkaa on mahdollista hyödyntää. 

Tämän lisäksi tutkimuksessa pyritään tunnistamaan erilaisia hyöty- sekä 

ongelmakohtia, joita tutkimuksen kohdeyritykset ovat käyttöönoton sekä 

ohjelmistorobotiikan varsinaisen hyödyntämisen aikana kohdanneet. Tutkimuksen 

tarkoituksena on myös havainnollistaa sitä, millaisia vaikutuksia 

ohjelmistorobotiikalla uskotaan olevan tulevaisuudessa taloushallinnon 

toteutuksessa. Tällä tavalla tutkimuksella pyritään luomaan uutta tietoa sellaisille 

yrityksille, jotka harkitsevat ohjelmistorobotiikan käyttöönottoa taloushallinnon 

prosessien automatisoinnissa. Tutkimukselle asetettuihin tavoitteisiin pyritään 

löytämään vastaukset seuraavien tutkimuskysymysten avulla: 

Tutkimuksen pääongelmana on: 

• ’’Millaisia kokemuksia suomalaisilla suuryrityksillä on ohjelmistorobotiikan 

hyödyntämisestä taloushallinnon eri prosesseissa?’’ 

Päätutkimusongelma voidaan jakaa edelleen neljään tarkentavaan 

alatutkimusongelmaan, jotka ovat: 

• ’’Mitä syitä ja edellytyksiä ohjelmistorobotiikan käyttöönottoon liittyy?’’ 

• ’’Millaisissa taloushallinnon prosesseissa ohjelmistorobotiikkaa on pyritty 

hyödyntämään/hyödynnetty?’’ 
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• ’’Millaisia hyötyjä ohjelmistorobotiikalla on saavutettu ja millaisia ongelmia 

ohjelmistorobotiikasta on aiheutunut?’’ 

• ’’Millaisia odotuksia ohjelmistorobotiikan kehityksellä nähdään olevan 

tulevaisuudessa taloushallinnon alalla?’’ 

Kyseinen aihe on erittäin ajankohtainen, koska ohjelmistorobotiikan hyödyntäminen 

etenkin suuryritysten liiketoiminnassa ja taloushallinnossa on yleistynyt viime 

vuosien aikana merkittävästi. Tästä huolimatta useat aikaisemmat tutkimukset 

korostavat sitä, että esimerkiksi ohjelmistorobotiikan käyttöönottoprosessia on 

tutkittu vielä melko vähän ja vaatisi ilmiönä osakseen enemmän tieteellistä 

tutkimusta sekä uskottavia liiketoiminnallisia esimerkkejä sen toiminnallisuudesta 

(Willcocks, Lacity & Craig 2015a;Willcoks, Lacity & Craig 2015b; Asatiani & 

Penttinen 2016). Myöskään tieteellistä tutkimusta ohjelmistorobotiikan 

hyödyntämisestä suomalaisten suuryritysten taloushallinnossa ei ole saatavilla, 

mikä luo sopivan tutkimusaukon tämän kaltaiselle tutkimukselle. 

Tutkimus on siis rajattu koskemaan suomalaisia suuryrityksiä, jotka ovat 

toteuttaneet taloushallinnon prosessiautomaatioita ohjelmistorobotiikan avulla joko 

itsenäisesti tai yhteistyössä ulkoisten palveluntarjoajien kanssa ja täyttävät 

liikevaihdoltaan sekä henkilöstömäärältään suuryrityksen kriteerit. Tästä syystä 

tutkimukseen on otettu mukaan myös sellaisten taloushallinnon palveluntarjoajien 

näkökulma, jotka tarjoavat ohjelmistorobotiikkapalveluita osana taloushallinnon 

kokonaispalvelutuotantoketjuaan. Tutkimus on rajattu koskemaan pelkästään 

kohdeyritysten taloushallintoa, eikä siinä tarkastella muita liiketoimintayksiköitä. 

Tässä tutkimuksessa ei myöskään keskitytä ohjelmistorobotiikan tekniseen 

toteutukseen, vaan tarkoituksena on kartoittaa yritysten yleisiä kokemuksia 

ohjelmistorobotiikasta taloushallinnon automatisointikeinona. 

 

 

1.3 Kirjallisuuskatsaus 
 

Vaikka automaatiota on toteutettu yrityksissä jo vuosikymmenien ajan, on 

ohjelmistorobotiikka teknologiana vielä suhteellisen uusi ja sen käytön voidaan 

katsoa yleistyneen vasta viime vuosien aikana. Tästä syystä myös 
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ohjelmistorobotiikkaan liittyvää tutkimusta on edelleen saatavilla melko vähän. 

Kaikesta huolimatta tämän tutkimuksen teoriaosassa on pyritty hyödyntämään 

mahdollisimman laajasti jo saatavilla olevia erilaisia aihealueeseen liittyviä 

tieteellisiä tutkimuksia, joista tämän tutkielman kannalta keskeisimmät on esitelty 

artikkeleiden tekijöiden mukaisessa aakkosjärjestyksessä taulukossa 1.  

 

Taulukko 1. Aihealueen keskeisimmät tieteelliset tutkimukset 

Tekijä(t) ja 
julkaisuvuosi 

Artikkeli Keskeisimmät löydökset 

Asatiani & Penttinen 
(2016) 

Turning robotic 
process automation 

into commercial 
success – Case 

OpusCapita. 

Ohjelmistorobotiikan käyttöönotto sekä integrointi 
taloushallinnon prosesseissa on nopeaa sekä 
helppoa. Teknologian käyttöönoton yhteydessä 
korostuu suunnitteluvaiheen merkitys. 

Fehrst & Slaby (2012) Robotic Automation 
Emerges as a 

Threat to 
Traditional Low-

Cost Outsourcing 

Tutkimuksessa esitetään erilaisia 
ohjelmistorobotiikan käyttöönottoon liittyviä 
kriteereitä, rajoituksia sekä haasteita. 
Ohjelmistorobotiikalla nähdään olevan vaikutusta 
myös taloushallinnon ulkoistamiseen pitkällä 
aikavälillä.  

Lacity & Willcocks 
(2016a) 

Robotic Process 
Automation at 
Telefonica O2. 

Ohjelmistorobotiikalle soveltuvat parhaiten 
yksinkertaiset sekä helposti määriteltävät prosessit. 
Prosessien määrittelyn tärkeys korostuu, mitä 
monimutkaisempi prosessi kyseessä. RPA:n 
keskeisimpiä etuja ovat kustannushyödyt sekä 
toiminnan tehokkuuden ja laadun parantuminen. 

Rutaganda, Bergstrom, 
Jayashekhar, 

Jayasinghe & Ahmed 
(2017) 

Avoiding pitfalls 
and unlocking real 
business value with 

RPA 

Viisi yleisintä syytä ohjelmistorobotiikan 
käyttöönoton epäonnistumiselle ovat väärien 
tehtävien ja käyttötapausten valinta, pitkän 
aikavälin tavoitteiden puuttuminen, väärä 
johtamistapa, epävakaa toimintaympäristö sekä 
vanhentuneet lähestymistavat. 

Suri, Elian & 
Hillegersberg (2017) 

Software bots – the 
next frontier for 
shared services 
and functional 

excellence. 

Yrityksillä on usein haasteita konkreettisten 
kustannussäästöjen sekä aiheutuvien 
kustannusten tunnistamisessa. 

Willcocks, Lacity & Craig 
(2015a) 

The IT Function 
and Robotic 

Process 
Automation. 

Yrityksen IT-osastolla on tärkeä rooli 
ohjelmistorobotiikan käyttöönoton onnistumisessa. 

Willcocks, Lacity & Craig 
(2015b) 

Robotic Process 
Automation at 

Xchanging. 

Onnistuneen käyttöönoton kulmakiviä ovat 
perusteellinen suunnittelu sekä standardoidut ja 
stabiilit prosessit. Automatisoinneista saavutettiin 
merkittäviä kustannushyötyjä. 

 

Asatianin ja Penttisen (2016) tutkimus pohjautuu suomalaiseen OpusCapita 

yritykseen, joka tarjoaa erilaisia taloushallinnon prosesseihin sekä ulkoistamiseen 

liittyviä palveluita keskisuurille ja suurille yrityksille. OpusCapita keskittyy 
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liiketoiminnassaan etenkin kokonaisvaltaisten hankinnasta maksuun- sekä 

tilauksesta kassaan prosessien tuottamiseen ja samalla pyrkinyt olemaan aina 

kehityksen kärjessä taloushallinnon prosessien automatisoinnissa sekä 

ulkoistamisen alalla. Tästä syystä yritys päätti ottaa käyttöön ja hyödyntää myös 

ohjelmistorobotiikkaa osana palveluntarjontaansa. Asatianin ja Penttisen (2016) 

tutkimuksessa käsiteltiin muun muassa onnistuneeseen ohjelmistorobotiikan 

käyttöönottoon vaikuttavia tekijöitä,  ohjelmistorobotiikkaan liittyviä hyötyjä ja 

haittoja sekä ohjelmistorobotiikalle soveltuvien prosessien piirteitä. Tutkimuksen 

keskeisimpiä tuloksia oli muun muassa se, että ohjelmistorobotit on mahdollista 

integroida mihin tahansa ihmisen käyttämään järjestelmään tai ohjelmistoon 

riippumatta niiden integraatiorajapinnoista. Tutkimuksessa korostetaan myös 

käyttöönoton suunnittelun ja automatisoitavaksi valittavien prosessien 

tunnistamisen tärkeyttä sekä teknologian nopeaa käyttöönottoa. Näiden lisäksi 

RPA:n koetaan olevan vaihtoehtoinen ratkaisu taloushallinnon palveluiden 

ulkoistamiselle. Asatianin ja Penttisen (2016) mielestä ohjelmistorobotiikka nähdään 

kuitenkin vielä monissa tapauksissa väliaikaisena ratkaisuna erilaisten prosessien 

ja niihin liittyvien järjestelmien automatisoinnille.  

Willcocksin, Lacityn ja Craigin (2015a) tutkimuksessa selvitetään IT:n roolia 

ohjelmistorobotiikan käyttöönotossa ja hyödyntämisessä. Tutkimuksen mukaan 

ohjelmistorobotiikan käyttöönoton yleinen ongelma liittyy monesti yritysten 

epävarmuuteen siitä, miten kyseinen teknologia soveltuu yrityksen IT-

arkkitehtuuriin, infrastruktuuriin, osaamisalueeseen, hallintoon sekä 

tietoturvamenetelmiin. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että IT:llä on keskeinen rooli 

ohjelmistorobotiikan onnistuneessa käyttöönotossa. Tämän lisäksi tutkimuksessa 

tuodaan esille muita keskeisiä vaiheita, jotka yritysten tulisi ottaa huomioon RPA:n 

käyttöönoton yhteydessä. Tutkimuksessa painotetaan myös perusteellista 

ymmärrystä ohjelmistorobotiikasta kevyenä teknologiana, joka toimii 

käyttäjärajapinnoissa eikä edellytä siten muutoksia alla olevissa järjestelmissä.  

Willcocks et al. (2015b) ovat toteuttaneet myös tapaustutkimuksen britannialaisessa 

teknologiaratkaisuja tarjoavassa yrityksessä Xchangingissa, jonka tarkoituksena oli 

tarkastella ohjelmistorobotiikan onnistunutta käyttöönottoa sekä siihen liittyviä 

hyötyjä.  Xchangingin tavoitteena oli toteuttaa asiakkaidensa tukitoimintoihin liittyvät 
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prosessit paremmin, nopeammin sekä kustannustehokkaammin, jolloin asiakkaille 

jäisi parempi mahdollisuus keskittyä varsinaisiin strategisiin toimintoihin. 

Xchangingissa otettiin lopulta käyttöön 27 ohjelmistorobottia, joilla automatisoitiin 

14 yrityksen ydinprosessia. Kyseisten robottien avulla yritys pystyi lisäksi 

prosessoimaan yli 120 000 transaktiota kuukaudessa. Tutkimuksen tuloksista 

selviää, että onnistunut käyttöönotto edellyttää sen perusteellista suunnittelua. 

Lisäksi tutkimuksessa korostettiin sitä, että ohjelmistorobotiikalla automatisoitavien 

prosessien tulee olla mahdollisimman standardoituja ja stabilisoituja, jotta 

käyttöönotto on mahdollista. Willcocksin et al. (2015b) mukaan ohjelmistorobotiikan 

käyttöönotto sujui ilman suurempia ongelmia ja sen käytettävyys sekä 

implementointi koettiin helpoksi. Xchanging saavutti ohjelmistorobotiikan avulla 

muun muassa merkittävät lähes 30% kustannussäästöt automatisoitujen 

prosessien kohdalla. Edellä mainittujen hyötyjen lisäksi Xchanging saavutti 

kehitystä myös palveluidensa laadussa, toimintojen tarkkuudessa, joustavuudessa, 

skaalautuvuudessa sekä strategisessa asemoinnissa. 

Lacityn ja Willcocksin (2016a) tapaustutkimuksessa tarkastellaan britannialaista 

teleoperaattorialan Telefónica O2 yritystä, joka on yksi ohjelmistorobotiikan 

varhaisista käyttöönottajista. Tutkimuksen tavoitteena on arvioida 

liiketoimintaprosessien automatisoinnin nykyisiä ja pitkän aikavälin vaikutuksia 

yrityksessä ja saada selville, onko ohjelmistorobotiikkaa mahdollista integroida 

yrityksen tämän hetkisiin järjestelmiin vahingoittamatta niitä. Samalla tutkimuksessa 

tarkastellaan ohjelmistorobotiikan tarjoamaa laatua ja tehokkuutta yrityksen 

liiketoiminnalle. Lopulta yrityksessä otettiin käyttöön yhteensä 160 

ohjelmistorobottia, joilla automatisoitiin 15 yrityksen tukitoimintoihin liittyvää 

prosessia ja kyseisten ohjelmistorobottien avulla onnistuttiin prosessoimaan lähes 

500 000 transaktiota kuukaudessa. Tutkimuksen tulokset osoittavat 

ohjelmistorobotiikan soveltuvan hyvin erilaisten tietojärjestelmien kanssa ja sen 

avulla yrityksen tukitoimintoihin liittyvät manuaaliset prosessit on mahdollista 

toteuttaa huomattavasti tarkemmin ja nopeammin. RPA:n todettiin soveltuvan 

parhaiten mahdollisimman yksinkertaisten prosessien automatisointiin, joilla selkeä 

alku ja loppu. Tämän lisäksi RPA:lle soveltuvat standardoidut prosessit, joiden 

transaktiovolyymit, maturiteetti ja säännönmukaisuus ovat korkeita. Tutkimus 

tarjoaa myös viisi toimintaperiaatetta tuleville ohjelmistorobotiikan käyttöönottajille.  
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Fehrst ja Slaby (2012) tutkivat omassa artikkelissaan varhaisten RPA:n 

käyttöönottajien liiketoimintatapauksia, jotka ovat johtaneet ohjelmistorobotiikan 

käyttöönottoon. Tutkimuksessa tuodaan esille muun muassa RPA:n asettamia 

kriteereitä automatisoitaville prosesseille ja siten ohjelmistorobotiikan 

käyttöönottoon liittyviä rajoituksia. Samalla tutkimuksessa kuvataan henkilöstön 

skeptisyydestä ja vastarinnasta aiheutuneita RPA:n toteuttamiseen liittyviä 

haasteita. Tutkimuksen loppupuolella käsitellään myös ohjelmistorobotiikalta 

odotettavia pitkän aikavälin vaikutuksia erilaisten prosessien ja toimintojen 

ulkoistamiseen, sillä Fehrst ja Slaby (2012) näkevät itse ohjelmistorobotiikan koko 

ulkoistamisteollisuutta muokkaavana teknologiana.  

Surin, Elian sekä Hillegersbergin (2017) tutkimuksessa kartoitetaan, miten 

ohjelmistorobotiikkaa hyödynnetään erilaisten tukitoimintoja tarjoavien yritysten 

keskuudessa. Tutkimuksen avulla pyritään ymmärtämään RPA:n käyttöönottoon 

liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia, ajureita sekä haasteita. Tutkimuksen tuloksista 

selviää, että joillakin yrityksillä voi olla vaikeuksia määrittää RPA:sta saatavia 

konkreettisia kustannussäästöjä. Lisäksi erilaisten kustannusten tunnistaminen voi 

osoittautua hankalaksi. Tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa ohjelmistorobotiikalle 

parhaiten soveltuvia prosesseja sekä hahmottaa erilaisia käyttöönottovaiheita 

prosessien automatisoinnin onnistumiseksi. 

Rutagandan, Bergstromin, Jayashekharin, Jayasinghen sekä Ahmedin (2017) 

tutkimus keskittyy ohjelmistorobotiikan käyttöönottoon liittyviin erilaisiin haasteisiin. 

Tutkimuksessa esitellään viisi yleisintä tekijää, jotka useimmiten johtavat 

ohjelmistorobotiikan käyttöönottojen epäonnistumiseen. Tutkimuksen mukaan 

yleisimpiä syitä käyttöönottojen epäonnistumiselle ovat väärien tehtävien ja 

käyttötapausten valinta,  pitkän aikavälin tavoitteiden puuttuminen, väärä 

johtamistapa, epävakaa toimintaympäristö sekä vanhentuneet lähestymistavat. 

Tämän lisäksi tutkimuksessa tuodaan esille myös ohjelmistorobotiikasta saatavia 

hyötyjä.  
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1.4 Tutkimusmenetelmä ja -aineisto 

 

Tämä tutkimus on toteutettu hyödyntämällä laadullista eli kvalitatiivista 

tutkimusmenetelmää. Laadullisen tutkimuksen lähtökohtana pidetään todellisen 

elämän kuvaamista sekä tarkasteltavan kohteen kokonaisvaltaista tutkimista 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009). Sen avulla ei pyritä saavuttamaan tilastollista 

yleistettävyyttä vaan pikemminkin tarkasteltavan ilmiön kuvaamista luomalla sille 

mielekäs teoreettinen selitys ja samalla ymmärtää tutkimuksen kohteen toimintaa 

(Tuomi ja Sarajärvi 2009). Laadullisessa tutkimuksessa keskitytäänkin monesti 

hyvin pieneen tutkittavien tapausten joukkoon, jota pyritään tarkastelemaan ja 

analysoimaan mahdollisimman perusteellisesti (Eskola & Suoranta 1998; Hirsjärvi 

et al. 2009) 

Tutkimuksen kvalitatiivinen aineisto on kerätty yksilö- sekä ryhmähaastatteluilla 

hyödyntämällä puolistrukturoitua teemahaastattelua. Teemahaastattelu perustuu 

ennalta määritettyihin teemoihin tai haastattelurunkoihin ja sille määritetään tietyt 

raamit, jotka kuitenkin joustavat ja antavat tilaa  poikkeamille. Tästä syystä 

haastateltavan omakohtaiset kokemukset, käsitykset, ajatukset sekä muut tunteen 

nousevat keskeiseen rooliin teemahaastattelussa. (Metsämuuronen 2006;  

Koskinen, Alasuutari & Peltonen 2005; Hirsjärvi & Hurme 2008) Tutkimukseen 

osallistui lopulta 5 suomalaista eri toimialoilla toimivaa suuryritystä sekä yksi 

palveluntarjoaja, joka tarjoaa ohjelmistorobotiikkapalveluita osana taloushallinnon 

kokonaispalvelutuotantoketjuaan keskisuurille ja suurille yrityksille. Haastatteluihin 

valikoitiin yritysten työntekijöitä, joilla on kokemusta sekä taloushallinnosta, että 

ohjelmistorobotiikasta. Haastatteluita varten laadittiin kaksi hieman toisistaan 

poikkeavaa haastattelurunkoa, jotka lähetettiin etukäteen haastateltaville henkilöille. 

Varsinaiset haastattelut järjestettiin paikan päällä tai Skypen välityksellä. Jokainen 

haastattelu nauhoitettiin sekä litteroitiin saatujen tulosten analysoinnin 

helpottamiseksi.  
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1.5 Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkimus on jaettu yhteensä viiteen päälukuun. Ensimmäisessä pääluvussa eli 

johdannossa tarkastellaan tutkimuksen taustoja ja käydään läpi tutkimukselle 

asetettuja tavoitteita sekä tutkimusongelmia. Tämän lisäksi johdannossa esitellään 

tutkimuksen kannalta merkittävää tieteellistä kirjallisuutta sekä hyödynnettyä 

tutkimusmetodologiaa. Johdannon jälkeen tutkimuksen varsinaisessa teorialuvussa 

esitetään tarkemmin tutkimuksen kannalta olennaisinta aikaisempaa kirjallisuutta 

ohjelmistorobotiikasta sekä sen vaikutuksista yritysten liiketoimintaan. Luvussa 

kolme käydään läpi syvällisemmin valittu tutkimusmetodologia. Puolestaan luvussa 

neljä käsitellään haastatteluista saatuja tutkimustuloksia, joita verrataan 

teoriaosuudessa esille nousseiden aikaisemman kirjallisuuden tuloksiin. 

Viidennessä ja samalla tutkimuksen viimeisessä luvussa muodostetaan yhteenveto 

sekä johtopäätökset saaduista tuloksista. Tämän lisäksi viimeisessä luvussa 

pyritään arvioimaan tutkimuksen luotettavuutta sekä tarjotaan ehdotuksia 

mahdollisille jatkotutkimuskohteille.   
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2. Ohjelmistorobotiikka yritysten taloushallinnossa 
 

Tutkielman toisessa luvussa perehdytään syvällisemmin ohjelmistorobotiikkaan 

automaatioteknologiana. Luvun alussa käydään pikaisesti läpi taloushallinnon 

kehitystä sekä nykytilaa, jonka jälkeen siirrytään tarkastelemaan 

ohjelmistorobotiikkaa yleisellä tasolla. Tämän jälkeen luvussa käsitellään 

ohjelmistorobotiikalle soveltuvien prosessien piirteitä, käyttöönottoprosessia sekä 

ohjelmistorobotiikan hyödyntämiseen liittyviä hyötyjä sekä haasteita. Luvun lopussa 

tarkastellaan vielä tyypillisimpiä ohjelmistorobotiikalla automatisoitavia 

taloushallinnon prosesseja sekä kyseisen teknologian tulevaisuuden näkymiä 

taloushallinnon automatisoinnissa. 

 

2.1 Taloushallinnon kehitys ja nykytila 

 

Digitalisaation aiheuttama taloushallinnon toimialamurros on ollut käynnissä jo 

pitkään (Lahti & Salminen 2008).  Kyseisen murroksen yhtenä merkittävimpänä 

tekijänä nähdään tietotekniikan kehittyminen ja siten erilaisten uusien järjestelmien 

käyttöönotto (Shen, Ren & Yu 2017). Lahden ja Salmisen (2014) mukaan 

taloushallinnon kehitystä voidaan kuvata portaittain paperittomasta kirjanpidosta 

kohti sähköistä taloushallintoa. Heidän mukaansa paperittomalla kirjanpidolla 

tarkoitetaan käytännössä erilaisten kirjanpidollisten tositteiden sähköistä 

esittämistapaa. Sähköisessä taloushallinnossa erilaisia taloushallinnon prosesseja 

on puolestaan tehostettu hyödyntämällä uusinta tietotekniikkaa sekä erilaisia 

sähköisiä palveluita. Sähköiselle taloushallinnolle on kuitenkin ominaista, ettei 

yritysten kaikkia taloushallinnon aineistoja koko sen arvoketjussa pystytä 

käsittelemään sähköisesti. Nyt digitaalisuuden voidaan katsoa lyöneen vihdoin läpi 

myös taloushallinnon alalla ja tällä hetkellä yritysten taloushallintoa voidaan kuvailla 

digitaaliseksi taloushallinnoksi (Kaarlejärvi & Salminen 2018).  

Kurjen, Lahtisen sekä Lindforsin (2011) mielestä taloushallinnon tiettyjä toimintoja 

on jo pidemmän aikaa hoidettu sähköisesti, mutta digitalisoinnin kehityksen ansiosta 

yhä useammat prosessit ovat kokeneet muutoksia. Nykyään monet yritykset 

pyrkivät mahdollisimman täydelliseen digitaalisuuteen taloushallinnon kohdalla 
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(Kaarlejärvi & Salminen 2018). Digitaalisessa taloushallinnossa kaikki kirjanpidon 

sekä siihen liittyvien osaprosessien tapahtumat toteutetaan mahdollisimman 

automaattisesti ja niihin liittyvät erilaiset tietovirrat käsitellään digitaalisessa 

muodossa (Lahti & Salminen 2014; Kaarlejärvi & Salminen 2018; Bhimani & 

Willcocks 2014). Tästä johtuen sähköistä taloushallintoa voidaan pitää eräänlaisena 

digitaalisen taloushallinnon esiasteena (Lahti & Salminen 2008). Digitaalisella 

tietovirtojen käsittelyllä tarkoitetaan tarkemmin ottaen sitä, että erilaiset 

taloushallinnolliset materiaalit ovat sähköisessä muodossa ja taloushallinnollista 

tietoa siirretään sähköisesti yrityksen eri sidosryhmien, prosessien sekä 

järjestelmien välillä. Digitaaliselle taloushallinnolle on myös ominaista, että erilaiset 

tositteet ovat konekielisiä ja eri transaktioiden prosessointia ja raportointia on 

automatisoitu. Edellä mainittujen lisäksi digitaalisessa taloushallinnossa kaikki tieto 

on sähköisesti saatavilla ja näin ollen myös tietojen arkistointi on sähköisessä 

muodossa. (Kaarlejärvi & Salminen 2018) Digitaalista taloushallintoa voidaan 

kutsua myös integroiduksi taloushallinnoksi, koska se integroituu tiiviisti yrityksen 

reaaliprosesseihin. Kyseiset integraatiot eivät koske pelkästään yrityksen omia 

järjestelmiä vaan koko organisaation arvoketjua sisältäen erilaiset liittymät ja 

rajapinnat eri sidosryhmiin. Digitaalisen taloushallinnon keskeisenä trendinä on 

taloushallinnon integrointi osaksi yrityksen toiminnanohjausta. Toimivat integraatiot 

nähdään välttämättömiksi aidon digitaalisen taloushallinnon toteuttamiseksi sekä 

toiminnan optimaalisen tehokkuuden tavoittelussa. (Kaarlejärvi & Salminen 2018; 

Lahti & Salminen 2014) 

Vaikka taloushallinnon järjestelmät yhä enenevässä määrin ovat täysin 

digitaalisessa muodossa, eivät ne kuitenkaan ole täydellisiä. Eri yrityksillä on 

erilaisia vaatimuksia ja tarpeita muun muassa toiminnanohjaus- sekä 

taloushallinnon järjestelmien toiminnallisuuksien osalta. Perusedellytyksenä on, että 

digitaalisen taloushallinnon pohjaksi tarvitaan perusjärjestelmä, joka on 

toiminnallisuudeltaan riittävän laaja sekä joustava. Todellisuudessa monilla 

yrityksillä on käytössään  vanhanaikaisia ja kankeita taloushallinnon 

toiminnallisuuksia sisältäviä toiminnanohjausjärjestelmiä, jotka edellyttävät 

taloushallinnon erillissovellusten ja -ohjelmien integrointia. (Kaarlejärvi & Salminen 

2018). Digitalisaatio itsessään ei siis ole ratkaissut kaikkia taloushallinnon 

järjestelmiin sekä prosesseihin liittyviä puutteita. Myös datan merkitys korostuu 
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digitaalisen taloushallinnon perusedellytyksenä ja sen katsotaan olevan edellytys 

myös automaatiolle, robotiikan hyödyntämiselle sekä oikea-aikaiselle ja tehokkaalle 

prosessoinnille. Tänä päivänä taloushallinnon käytettävissä oleva data on kuitenkin 

enenevissä määrin riittävän digitaalista dataa, joka on mahdollistanut yritysten 

useiden prosessien sekä rutiininomaisten työtehtävien automatisoinnin (Lahti & 

Salminen 2014, Mäkinen & Vuorio 2002; Kaarlejärvi & Salminen 2018). Tästä syystä 

yksi merkittävimmistä muutoksista taloushallinnon digitalisoitumisessa onkin ollut 

esimerkiksi ohjelmistorobotiikan hyödyntämisen lisääntyminen taloushallinnon 

prosessien sekä niihin liittyvien tehtävien automaatioasteen nostattamisessa 

(Kaarlejärvi & Salminen 2018).   

 

2.2 Ohjelmistorobotiikka yleisellä tasolla 

 

Ohjelmistorobotiikalla, tai yleisemmin käytettävällä nimityksellä RPA, viitataan 

yritysten liiketoimintaprosessien automatisointiin tarkoitettuun 

sovellusteknologiaan. Sillä tarkoitetaan ohjelmistorobottia, jonka avulla yritykset 

ovat pyrkineet automatisoimaan muun muassa erilaisia rutiininomaisia työtehtäviä, 

saavuttamaan kustannussäästöjä ja tätä kautta tehostamaan ja optimoimaan omia 

prosessejaan. Ohjelmistorobotiikassa ei kuitenkaan ole kyse fyysisestä robotista 

vaan tietojärjestelmästä, joka matkii ihmisten tekemää työtä ja suorittaa sille 

tarkoitetut työt ihmisten puolesta. (Boulton 2017; Zhang & Liu 2019;  Willcocks, 

Lacity & Graig 2015a; Lacity & Willcocks 2016a). Ohjelmistorobotit toimivat siten, 

että niille luodaan omat käyttäjätunnukset kaikkiin järjestelmiin, joita ne ihmisten 

tavoin käyttävät. Näin ollen ohjelmistorobotit pystyvät kirjautumaan sovelluksiin ja 

suorittamaan itsenäisesti erilaisia toimenpiteitä, kuten siirtämään dataa 

sähköpostista ja laskentataulukoista  toiminnonohjausjärjestelmiin sekä 

asiakkuudenhallintajärjestelmiin. Robottien käyttämien järjestelmien lokitiedostoihin 

jää merkintöjä niiden tekemistä toiminnoista. Tämän avulla voidaan helposti seurata 

ohjelmistorobottien toiminnan ohjeidenmukaisuutta ja havaita mahdolliset 

vikatilanteet sekä puuttua niihin. (Passy 2017; Lacity & Willcocks 2016a; Kaarlejärvi 

& Salminen; Madakam, Holmukhe & Jaiswal 2019; Hallikainen, Bekkhus & Pan 

2018) Ohjelmistorobottien toiminta perustuu siihen, että ne noudattavat tarkasti 
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tiettyjä sääntöjä sekä logiikkaa niille määriteltyjen rajojen puitteissa (Lacity & 

Willcocks 2016a; Hallikainen et al. 2018). Kaarlejärvi (2017) kuvaileekin ihmistä 

ohjelmistorobotin esimiehenä ja korostaa tämän roolia kyseisten sääntöjen sekä 

rajojen asettajana. Robotin tekemä virhe ei johdu itse robotista vaan siitä, että 

ihminen on alun perin antanut virheellisen käskyn robotille. Kaarlejärven (2017) 

mukaan ohjelmistorobotiikan tarkoituksena on se, että ihmisen tehtäväksi jää 

ainoastaan robotin suorittaman työn seuranta sekä mahdollisten virheiden 

korjaaminen. 

Aalst van der et al. (2018) mielestä ohjelmistorobotiikan voidaan katsoa kehittyneen 

koneoppimisen (ML, machine learning), tekoälyn (AI, artificial intelligence) sekä 

datan määrän lisääntymisen pohjalta. Kasslin, Penttinen ja Asatiani (2018) sekä 

Moffitt, Rozario ja Vasarhelyi (2018) mainitsevat omissa tutkimuksissaan, että 

ohjelmistorobotiikan voidaan nähdä olevan jo vuosikymmeniä käytössä olleiden 

makrojen sekä muiden komentokielien pohjalta kehittynyt teknologia. Asatianin 

sekä Penttisen (2016) mukaan ohjelmistorobotiikka eroaa kuitenkin muista 

automaation muodoista siten, että ohjelmistorobotit integroituvat tietojärjestelmiin 

käyttöliittymän eli niin sanotun front-end -ominaisuuden kautta. Puolestaan 

perinteisissä tietojärjestelmissä hyödynnetään back-end -toiminnallisuutta.  Front-

end -ominaisuudella tarkoitetaan sitä, että ohjelmistorobotit käyttävät 

tietojärjestelmiä täsmälleen samalla tavalla, kuin ihmiset. Robotit siis reagoivat 

tietokoneen näytöllä tehtäviin tapahtumiin toistamalla tarkat ja sääntöpohjaiset 

vaiheet sen sijaan, että ne keskustelisivat ohjelmistorajapinnan kautta. Lacityn & 

Willcocksin (2016b) mielestä ohjelmistorobotiikan soveltaminen on juuri tämän 

ominaisuuden takia helppoa ja kevyttä. Toisena merkittävänä erona perinteiseen 

automaatioon verrattuna voidaan pitää sitä, ettei ohjelmistorobotiikka itsessään 

vaadi erityisempiä ohjelmointitaitoja tai IT-tuntemusta. Ohjelmistorobotiikan 

hyödyntämisen nähdään edellyttävän sen käyttäjiltä enimmäkseen 

prosessituntemusta sekä tietoa käyttäjärajapinnasta. Ohjelmistorobotiikkaa voidaan 

pitää automaation yhtenä työkaluna, joka ei korvaa perinteisiä automaatioratkaisuja, 

mutta jonka avulla niitä voidaan täydentää ja kehittää. (Lacity & Willcocks 2016a; 

Willcocks et al. 2015a; Asatiani et. al 2018) 
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Burnettin, Aggarwlin, Modin sekä Bhadolan (2018) mielestä yrityksillä on 

mahdollisuus hyödyntää erilaisia ohjelmistorobotiikan ratkaisuja riippuen yrityksen 

tarpeista sekä vallitsevasta strategiasta. Burnett et al. (2018) jakavat 

ohjelmistorobotiikan neljään eri tasoon, joita ovat: 1) avustettu RPA, 2) avustamaton 

RPA, 3) itsenäinen RPA sekä 4) kognitiivinen RPA. Avustetussa RPA:ssa 

teknologian käyttöönotto nähdään helpoksi ja erittäin kustannustehokkaaksi 

ratkaisuksi. Avustetun ohjelmistorobotiikan tarkoituksena on parantaa yksittäisen 

työntekijän työn tuottavuutta ja tässä ratkaisumallissa ohjelmistorobotti otetaan 

käyttöön työntekijän omalla työpisteellä. Burnett et al. (2018) mielestä kyseinen 

RPA:n ratkaisu on erittäin kustannustehokas ja helposti käyttöönotettava 

vaihtoehto. Avustettuun RPA:han liittyy kuitenkin Burnett et al. (2018) mielestä  

skaalautuvuuteen, joustavuuteen ja teknologian turvallisuuteen liittyviä rajoitteita. 

Avustamattomassa RPA:ssa ohjelmistorobotit puolestaan otetaan käyttöön niille 

suunnitellulla keskitetyllä palvelimella, josta niitä voidaan manuaalisesti kontrolloida. 

Kyseisillä ratkaisuilla voidaan automatisoida kokonaisia prosesseja ja työnkulun 

aikatauluttaminen on mahdollista keskusohjauskonsolin kautta. Tässä 

ratkaisumallissa  haasteet usein liittyvät etenkin skaalautuvuuteen. Burnett et al. 

(2018) mukaan keskuspalvelimen fyysinen kapasiteetti ei välttämättä kestä 

automaation suorittamista ja ohjelmistorobottien tuottamien lukuisten lokitiedostojen 

rasitusta. Näin ollen jopa tuhansien robottien manuaalinen hallinnointi voi 

osoittautua haastavaksi yritysten kannalta. Itsenäinen ohjelmistorobotiikka nähdään 

avustamattoman RPA:n seuraavana kehitysaskeleena. Siinä ohjelmistorobotit 

pystyvät suorittamaan itsenäisesti entistä monimutkaisempia sääntöihin perustuvia 

prosesseja sisäänrakennetun päätöksentekoteknologian avulla. Tämän avulla 

ohjelmistorobotit pystyvät itsenäisesti tunnistamaan muuttuneet prioriteetit ja 

tasapainottamaan työmäärää dynaamisempaan suuntaan. Kognitiivinen RPA on 

puolestaan vielä pidemmälle kehittynyttä ohjelmistorobotiikkaa, joka pystyy 

integroitumaan tekoälyyn (AI) liittyvien teknologioiden kanssa.  Tässä 

ratkaisumallissa tekoäly mahdollistaa ohjelmistorobotiikalle myös prosesseihin 

liittyvän strukturoimattoman datan käsittelyn. 

Ohjelmistorobotiikka on perinteistä automatisaatiota huomattavasti kevyempi 

ratkaisu perustuen siihen, että ohjelmistorobotit toimivat edellä mainitun front-end- 

ominaisuuden perusteella. RPA:ta kutsutaankin kevyeksi IT-järjestelmäksi 
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(lightweigh IT), koska se toimii muiden järjestelmien päällä eikä sen hyödyntäminen 

edellytä uusien järjestelmäalustojen luomista, korvaamista tai jatkokehittämistä 

teknologian perustuessa käyttäjärajapintojen automatisointiin (Penttinen et al. 2018; 

Bygstad 2016; Willcocks et al 2015b). Bygstadin (2016) mukaan kevyttä IT:tä ja 

siten ohjelmistorobotiikkaa voidaan pitää perinteistä automaatiota täydentävänä 

automaatioratkaisuna. Hänen mielestään ohjelmistorobotiikka soveltuu erityisesti 

erilaisten työprosessien tehostamiseen ja vastaa siten eri järjestelmien käyttäjien 

välittömiin ja yksinkertaisiin tarpeisiin, joita perinteisellä automaatioteknologialla ei 

usein pystytä tukemaan. Kevyen IT:n hyödyntämisen fokus perustuu muuttuviin 

käyttäjätarpeisiin ja siten kyseiselle teknologialle tyypillisiä ominaisuuksia ovat 

nopeus, ketteryys sekä innovaatiokeskeisyys.  Kevyt IT on teknologiana siis hyvin 

muovautuva ja oma-aloitteisesti käyttöönotettava (Penttinen et al. 2018; Bygstad 

2016). 

Puolestaan raskaalla IT:llä (heavyweight IT) tarkoitetaan enemmän tai vähemmän 

perinteistä automaatiota.  Raskas IT kuvaillaan ohjelmistotekniikkana, joka liittyy 

suurten järjestelmien, kuten erilaisten back-end järjestelmien kehittämiseen, 

automatisointiin sekä ylläpitoon. Raskaan IT:n järjestelmissä käytetään hyväksi 

erilaisia todistetusti toimivia palvelin- ja tietokantateknologioita (proven 

technologies), jotka ovat kypsiä ja olleet käytössä jo pitkään. Raskaalle IT:lle on 

lisäksi tyypillistä kehittyneet arkkitehtuuriset mallit sekä järjestelmäintegraatiot ja 

sitä voidaan käyttää joko keskitetysti, hajautetusti tai sitä voidaan tarjota 

pilvipalveluna. Raskaan IT:n kehittäminen vaatii puolestaan erikoistuneempaa IT-

osaamista, sillä perinteisen automaation toteuttaminen edellyttää usein tietoa eri 

järjestelmien lähdekoodeista, tietorakenteista sekä ohjelmointirajapinnoista ja siten 

erilaisia ohjelmistosuunnittelutaitoja. Tästä syystä raskas IT on usein erillisen IT-

yksikön vastuulla, joka keskittyy ennen kaikkea sovellusten ja järjestelmien 

toiminnallisuuden luotettavuuden, tehokkuuden sekä turvallisuuden kehittämiseen.  

(Willcocks et al. 2015b; Asatiani & Penttinen 2016; Bygstad 2016; Penttinen et al. 

2018)  
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Taulukko 2. RPA verrattuna perinteiseen automaatioon (mukaillen Asatiani & Penttinen 2016; 

Bygstad 2016; Penttinen et al. 2018) 

Ominaisuudet RPA Perinteinen automaatio 

Automaatiotyyppi Käyttäjärajapinta-automaatiot Back-end 
järjestelmäautomaatiot 

Teknologia Perinteisiä automaatioita 
täydentävä, ketterä ja helposti 

käyttöönotettava 

Pitkään käytössä olleiden 
järjestelmien kehittäminen, 

automatisointi ja ylläpito 

Fokus Muuttuvat käyttäjätarpeet, 
liiketoimintaprosessien 

kehittäminen 

Sovellusten ja järjestelmien 
luotettavuus, tehokkuus ja 

turvallisuus 

Edellyttää ohjelmointitaitoja Hieman Kyllä 

Edellyttää järjestelmien 
muokkaamista 

Ei Usein 

Edellyttää järjestelmien 
lähdekoodituntemusta 

Ei Kyllä 

 

 
 

2.3 Ohjelmistorobotiikan käytölle soveltuvien prosessien piirteet 

 

Ohjelmistorobotiikka on herättänyt kiinnostusta organisaatioiden keskuudessa sille 

soveltuvien monien erilaisten käyttötapausten vuoksi. Ohjelmistorobotiikkaa on 

mahdollista hyödyntää useissa yrityksen asiakasrajapintoihin sekä tukitoimintoihin 

liittyvissä prosesseissa eivätkä erilaiset liiketoiminnalliset tai yritysten väliset rajat 

rajoita sen hyödyntämistä. (Davenport & Kirby 2016; Lacity & Willcocks 2016a) 

Tästä huolimatta kaikki prosessit eivät kuitenkaan sovellu ohjelmistorobotiikalla 

automatisoitaviksi. Prosessiautomaatiota harkittaessa yritysten on otettava 

huomioon erilaisia prosessien piirteitä, jotka puoltavat tai hankaloittavat prosessien 

automatisointia. Näin ollen RPA:n määrittelyyn, analysointiin sekä suunnitteluun on 

käytettävä riittävästi aikaa. (Lacity & Willcocks 2016b; Fung 2014) Kuvioon 1 on 

koottu aikaisemmassa kirjallisuudessa esille nousseita keskeisiä kriteereitä sekä 

piirteitä siitä, millaiset prosessit soveltuvat parhaiten automatisoitaviksi 

ohjelmistorobotiikan avulla.  
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Kuvio 1. RPA:lla automatisoitavien prosessien kriteerit (mukaillen Lacity & Willcocks 2016a; Lacity 

et al. 2016b; Fung 2014; Fehrst & Slaby 2012; Asatiani & Penttinen 2016; Penttinen et al. 2018; Ajao, 

Borbe, Fisher, Zubler, Parva & Berg 2018; Mindfields 2017; Aalst van der et al. 2018; Miller & 

Parasuraman 2007; Davenport & Kirby 2016; Frey & Osborne 2013; Moffitt, Rozario & Vasarhelyi 

2018; Murdoch 2018) 

 

Useiden tutkimusten mukaan keskeinen kriteeri prosessin automatisoinnille liittyy 

sen tapahtumien määrään. Yleisesti ottaen mitä useampia transaktioita prosessiin 

liittyy, sitä kannattavampaa prosessin automatisointi RPA:lla on. Tällä tarkoitetaan 

sitä, että ohjelmistorobotiikalle soveltuvat sellaiset prosessit, jotka suoritetaan 

säännöllisin väliajoin ja riittävän usein tai joiden suorittamiseksi vaadittavien 

tehtävien määrä on merkittävä. Lisäksi merkittävimmät kustannussäästöt on 

mahdollista saavuttaa automatisoimalla sellaiset prosessit, joihin liittyvien 

transaktioiden määrä on suurin. (Lacity & Willcocks 2016a; Lacity et al. 2016b; Fung 

2014; Fehrst & Slaby 2012; Asatiani & Penttinen 2016; Ajao et al. 2018). Toisaalta 

joissakin tutkimuksissa korostetaan myös sitä, että liiketoiminnan kannalta 

keskeisiä, mutta tapahtumamääriltään vähäisistä transaktioista koostuvia 

prosesseja voi olla järkevää automatisoida. Tämän ristiriidan takia onkin siis tärkeää 
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arvioida myös kyseisistä tapahtumista aiheutuvia kustannuksia. 

Ohjelmistorobotiikan hyödyntäminen on kannattavaa silloin, jos automatisoinnista 

aiheutuvat kokonaiskustannukset arvioidaan pienemmiksi, kuin manuaalityöstä 

aiheutuvat kustannukset. Yritysten tulee siten ymmärtää nykyisen manuaalisen työn 

kustannusrakenne, verrata sitä RPA:sta arvioituihin kustannuksiin sekä laskea 

RPA:lla saavutettava sijoitetun pääoman tuotto. (Fung 2014; Fehrst & Slaby 2012; 

Asatiani & Penttinen 2016) Esimerkkinä Fung (2014) mainitsee työtehtävät, jotka 

tulee suorittaa viikonloppuisin tai loma-aikoina. Kyseisissä tapauksissa erillisen 

työntekijän palkkaaminen perinteisten toimistoaikojen ulkopuolelle hoitamaan 

kyseistä tehtävää voi osoittautua kalliiksi. Tämän kaltaisissa tapauksissa yritysten 

kannattaa harkita prosessiensa automatisointia ohjelmistorobotiikan avulla. 

Usein sellaiset prosessit, jotka edellyttävät työtehtävien suorittamiseksi työntekijöiltä 

samanaikaista pääsyä useaan eri järjestelmään nähdään potentiaalisiksi 

automatisoinnin kohteiksi. Monen eri järjestelmän yhtäaikainen käyttö 

manuaalisena työnä voi johtaa inhimillisten virheiden määrän kasvuun, heikentää 

suorituskykyä ja aiheuttaa pahimmillaan merkittäviä kustannuksia yritykselle. (Ajao 

et al. 2018; Mindfields 2017; Fung 2014) Lisäksi Fehrst ja Slaby (2012) mainitsevat 

tutkimuksessaan, että monien prosessien automatisointi käyttämällä hyödyksi 

esimerkiksi erilaisia sovellus- tai tietokerrosintegraatioita (data layer) on tyypillisesti 

huomattavasti kalliimpaa sekä enemmän aikaa vievää, kuin ohjelmistorobotiikan 

hyödyntäminen automatisoinnin keinona. Myös Penttinen et al. (2018) mainitsevat 

tutkimuksessaan eri tietojärjestelmien yhtäaikaisen käyttämisen olevan merkittävä 

kriteeri ohjelmistorobotiikan hyödyntämiselle prosessien automatisoinnissa. 

Tutkimuksen mukaan perinteinen automatisaatio vaatii usein automatisoitavien 

prosessien kohdalla siihen liittyvien järjestelmien muuttamista esimerkiksi 

lähdekoodien osalta, jota RPA:n kohdalla ei puolestaan edellytetä.   

Ohjelmistorobotiikkaa voidaan hyödyntää prosessien automatisoinnissa sitä 

tehokkaammin, mitä vakaampi toimintaympäristö prosessiin liittyvillä 

tietojärjestelmillä on. Näin ollen prosessit, joiden automatisoiminen ei vaadi 

osakseen IT-lähtöistä palvelukeskeistä arkkitehtuurin kehittämistä, ovat RPA:lle 

soveltuvia hyödyntämiskohteita.  Tällöin ohjelmistorobotit suorittavat niille suunnatut 

tehtävät ennalta määrätyissä IT-ympäristössä sekä järjestelmissä, jotka pysyvät 
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muuttumattomina tehtäviä suoritettaessa. Tietojärjestelmien vakaalla ympäristöllä 

tarkoitetaan lisäksi sitä, että prosessiin liittyvät tietojärjestelmät pysyvät myös 

tulevaisuudessa mahdollisimman muuttumattomina. (Aalst van der et al. 2018; 

Asatiani & Penttinen 2016; Fehrst & Slaby 2012; Fung 2014; Penttinen et al. 2018) 

Koska ohjelmistorobotit toimiva niille annettujen sääntöjen puitteissa, muutokset 

tietojärjestelmissä tai työnkulussa edellyttävät myös robottien uudelleenmallinnusta 

(Miller & Parasuraman 2007). Aalst van der et al. (2018) mielestä tietojärjestelmien 

pienet muutokset eivät kuitenkaan vaaranna ohjelmistorobottien toimintaa. 

Muutoksien yhteydessä on kuitenkin tärkeää varmistua siitä, että ohjelmistorobotit 

toimivat edelleen tarkoitetulla tavalla. Penttisen et al. (2018) mukaan erityisesti 

käyttäjärajapinnan muuttumattomuus on ohjelmistorobotiikan hyödyntämisen 

kannalta merkittävä kriteeri. Heidän tutkimuksestaan käy ilmi, että RPA:n 

hyödyntäminen prosessien automatisoinnissa vaatii ennen kaikkea vakaita 

käyttäjärajapintoja, mutta itse järjestelmissä tapahtuvia arkkitehtuurisia muutoksia 

ei nähdä varsinaisena esteenä ohjelmistorobotiikan hyödyntämiselle.  

Ohjelmistorobotiikan nähdään soveltuvan parhaiten toistuvien sekä rutiininomaisten 

prosessien automatisointiin, jotka ovat riittävän kypsiä sekä pitkälle strukturoituja ja 

perustuvat tarkasti määriteltyihin sääntöihin. Näin ollen automatisoitavan prosessin 

tulee olla helposti määriteltävissä ja sillä on oltava selkeä alku sekä loppu. (Lacity & 

Willcocks 2016a; Lacity et al. 2016b; Fung 2014; Fehrst & Slaby 2012; Davenport 

& Kirby 2016; Asatiani & Penttinen 2016; Ajao et al. 2018) Rutiininomaisten ja 

manuaalisten prosessien automatisointi ilman tarvetta subjektiiviselle harkinnalle 

kannattaa myös silloin, kun prosessi on toistuva, mutta sen toistotiheys ei tee 

prosessin automatisoinnista taloudellisesti kannattavaa perinteisiä automatisointi 

keinoja hyödyntämällä (Frey & Osborne 2013; Aalst van der et al. 2018)  

Automatisoinnin kannalta on tärkeää, että automatisoitavat prosessit ovat valmiiksi 

riittävän standardoituja sekä stabiloituja, jotta prosessien automatisointi on 

kannattavaa. (Willcocks, Lacity & Craig 2015b; Lacity & Willcocks 2016a; Moffitt et 

al. 2018) Vaikka Burnett et al. (2018) tutkimuksessa ohjelmistorobotiikka jaettiin 

neljään eri tasoon, nähdään ohjelmistorobotiikka yleisesti automaation muotona, 

joka ei kykene ihmismäiseen ajatteluun. Tästä syystä prosessit sekä työtehtävät, 

jotka eivät ole rutiininomaisia ja vaativat osakseen tapauskohtaista luovaa 
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päätöksentekoa soveltuvat heikommin ohjelmistorobotiikan hyödyntämiselle (Fung 

2014; Fehrst & Slaby 2012; Asatiani & Penttinen 2016). Automatisoitavien 

prosessien kohdalla onkin  tärkeää arvioida sitä, kuina rutiininomaisia ja toistuvia 

työtehtävät todellisuudessa ovat, suoritetaanko ne manuaalisesti vai edellyttääkö 

niiden suorittaminen myös kognitiivista ajattelua. Prosessin automatisoinnin 

kannalta keskeistä on myös se, ovatko siihen liittyvät eri vaiheet tarkasti 

määriteltävissä nyt ja mahdollisten prosessissa tapahtuvien muutosten jälkeen. 

(Asatiani & Penttinen 2016) 

Ihmismäisen ajattelun tarve ei kuitenkaan sulje pois ohjelmistorobotiikan 

hyödyntämistä myös prosesseissa ja työtehtävissä, jotka vaativat automatisaatiolta 

vaikkapa tekoälyä. Esimerkiksi Lacityn & Willcocksin (2016a) mukaan 

ohjelmistorobotit pystyvät toimimaan tehokkaasti myös monimutkaisissa 

prosesseissa niin kauan, kun monimutkaiset muuttujat ovat kontrollissa ja kyseiset 

prosessit pystytään määrittämään riittävän tarkasti. Ohjelmistorobotiikan 

hyödyntäminen nähdään kuitenkin sitä helpommaksi, mitä vähemmän 

automatisoitava prosessi vaatii ihmismäistä ajattelua. 

Ohjelmistorobotiikalla automatisoitavien prosessien tulisi sisältää mahdollisimman 

vähän poikkeustilanteita. Mitä enemmän poikkeustilanteita automatisoitavaan 

prosessiin liittyy, sitä kauemmin prosessin automatisointi, testaaminen sekä 

optimointi kestävät. Näin ollen poikkeustapausten suuri määrä lisää tarvetta myös 

sääntöjen muodostamiselle sekä ohjelmoinnille. (Murdoch 2018; Asatiani & 

Penttinen 2016; Fung 2014; Fehrst & Slaby 2012) Tästä syystä jo ohjelmistorobotin 

käyttöönoton suunnitteluvaiheessa olisi tärkeää osata ottaa huomioon kaikki 

mahdolliset poikkeustilanteet, joita robotit voivat toimintansa aikana kohdata 

(Penttinen et al. 2018). Poikkeustapausten määrä vaikuttaa merkittävästi prosessin 

automatisoinnin kannattavuuteen. Poikkeustilanteet on mahdollista ohjata ihmisten 

suoritettavaksi, mutta poikkeustilanteiden määrän ollessa suuri ei voida puhua 

standardoidusta prosessista. Tästä johtuen vähäisiä poikkeustilanteita sisältävät 

prosessit nähdään sopiviksi automatisaation kohteiksi ohjelmistorobotiikan avulla. 

(Fung 2014; Fehrst & Slaby 2012; Asatiani & Penttinen 2016) 
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Edellä mainittujen kriteerien lisäksi mitä helpommin automatisoitava prosessi on 

jaettavissa selkeisiin osaprosesseihin, sitä helpommaksi ohjelmistorobotin 

toiminnalle asetettavien sääntöjen asettaminen muodostuu. Selkeät ja virtaviivaiset 

osaprosessit mahdollistavat myös selkeiden ja virtaviivaisten sääntöjen 

asettamisen, koska tällöin automatisoitavan prosessin eri vaiheet on helposti 

tunnistettavissa. Tämä vähentää automatisointipäätöksiin liittyvää 

monitulkintaisuutta prosessin eri vaiheiden kohdalla. Näin ollen yrityksillä ei ole 

tarvetta automatisoida koko prosessia, vaan esimerkiksi sen osaprosessi tai näihin 

liittyvä yksittäinen tehtävä. (Lacity & Willcocks 2016b; Asatiani & Penttinen 2016; 

Fung 2014; Fehrst & Slaby 2012) 

 

 

2.4 Ohjelmistorobotiikan käyttöönottoprosessi 
 

Vaikka ohjelmistorobotiikka luokitellaankin kevyeksi IT-teknologiaksi ja sen 

hyödyntämisen ei nähdä edellyttävän Asatianin ja Penttisen (2016) tutkimuksen 

mukaan uusien järjestelmäalustojen luomista, korvaamista tai jatkokehittämistä, 

tulee RPA:n käyttöönoton yhteydessä ottaa huomioon erilaisia asioita, jotta RPA:n 

hyödyntämisestä tavoiteltavat hyödyt olisi mahdollista saavuttaa. 

Ohjelmistorobotiikan käyttöönottoprosessia ei itsessään ole aikaisemmin juurikaan 

tutkittu ja aikaisemmat tutkimukset ovat keskittyneet enimmäkseen RPA hyötyihin 

ja ongelmiin. Tästä huolimatta kirjallisuudesta ja aikaisemmista tutkimuksista löytyy 

erilaisia huomioita siitä, millaisia asioita ohjelmistorobotiikan käyttöönotossa tulisi 

ottaa huomioon. Seuraavaksi tarkastellaan eri lähteisiin perustuvia RPA:n 

käyttöönottoon ja sen onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä, jotka esitetään myös 

kuviossa 2.  



24 
 

 

 

 

Kuvio 2. RPA:n käyttöönottoprosessi (mukaillen L&T Infotech 2017; Willcocks et al. 2015a; Lacity & 

Willcocks 2016a; Friedman 2017; Willcoks et al. 2015b; Tan, et al. 2009; Anagnoste 2018 ; Moayed 

2017 sekä Seasongood 2016) 

 

Ohjelmistorobotiikan käyttöönottoprojekti tulisi aloittaa projektin perusteellisella 

suunnittelulla tai niin kutsutulla käyttöönottoprosessin ennakkovalmistelulla. Tämän 

prosessivaiheen aikana yrityksen on muodostettava ensimmäiseksi visio siitä, mitä 

ja miten pitkäkestoisia vaikutuksia ohjelmistorobotiikan käyttöönotolla pyritään 

saavuttamaan, kuinka uusi teknologia soveltuu yrityksen strategiaan ja onko RPA:n 

käyttöönotolle siten liiketoiminnallisia sekä taloudellisia perusteita. (L&T Infotech 

2017; Willcocks et al. 2015a) Myös erillisen viestintäsuunnitelman luominen ja 

henkilöstön tiedottaminen uudesta teknologiaratkaisusta on ensiarvoisen tärkeää. 

Ohjelmistorobotiikan käyttöönoton onnistumisen kannalta organisaation 

työntekijöille on syytä kommunikoida jo projektin varhaisessa vaiheessa sen 

päämääristä, koska yrityksen johdon prosessien tehostamiseen liittyvästä 

suunnittelutyöstä huolimatta usein tämänkaltaiset uudistukset koskettavat eniten 
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juuri työntekijöitä. Lisäksi erilaisten työtehtävien ja prosessien automatisointi voi 

aiheuttaa työntekijöiden keskuudessa jopa pelkoa nykyisten työpaikkojen 

menettämisestä. (L&T Infotech 2017; Lacity & Willcocks 2016a; Friedman 2017) 

Näistä syistä työnantajan on syytä tuoda työntekijöille esille muun muassa se, miksi 

kyseinen muutos ollaan tekemässä, mitä automatisaatiolla pyritään kehittämään ja 

tehostamaan sekä millaisia vaikutuksia automatisaatiosta aiheutuvilla muutoksilla 

on eri työtehtäviin. Muutokset on helpompi sulauttaa, jos työntekijät näkevät selkeän 

lopputavoitteen, oli kyseessä sitten prosessien pullonkaulojen poistaminen, 

työtehtävien virtaviivaistaminen tai esimerkiksi henkilöstön vähentäminen. (Lacity & 

Willcocks 2016a) Tehokkaan ja rehellisen viestinnän on todettu vaikuttavan usein 

positiivisesti työntekijöiden suhtautumiseen sekä kiinnostuneisuuteen 

automatisointeja kohtaan, jolla nähdään olevan ohjelmistorobotiikan käyttöönottoa 

edesauttavia vaikutuksia (Willcoks et al. 2015b) 

Ohjelmistorobotiikalle on valittava selkeä projektimestari, joka osallistuu aktiivisesti 

uuden innovaation implementointiin ja vastaa viime kädessä käyttöönotosta 

tavoiteltavien etujen toteutumisesta sekä projektiin liittyvästä johdon raportoinnista. 

Projektimestarin tulee olla henkilö, jolla on tarkka käsitys projektiin sitoutuvista 

resursseista. Tämän lisäksi projektimestarin täytyy tuntea projektin taustalla oleva 

teknologia sekä liiketoimintaympäristö. Projektimestaria voidaan kutsua myös RPA-

hankevastaavaksi (Head of Robotic Automation), kenelle on annettu edellä mainittu 

yksityiskohtainen roolimääritys. (Willcocks et al. 2015a; Tan, Cater-Steel & Toleman 

2009)  

Automatisointiprojekteja varten tulee perustaa myös erillinen RPA-hallinto  eli 

Center of Excellence (CoE). Kyseessä on osaamisyksikkö, joka vastaa 

ohjelmistorobotiikan käyttöönottoprojektien toteuttamisesta RPA-hankevastaavan 

johdolla. Ohjelmistorobotiikan hallinnan on oltava RPA-ammattitaitoisten 

sidosryhmien käsissä. Tästä syystä RPA-hallinto on rakennettava siten, että siihen 

kuuluu RPA-hankevastaavan lisäksi edustajia eri liiketoimintayksiköiden 

keskuudesta. RPA-hallinnon tehtävänä on muun muassa arvioida eri RPA-

mahdollisuuksia, priorisoida automatisoitavaksi soveltuvia prosesseja sekä 

suorittaa erilaisia ohjelmistorobotiikan vaikutuksiin liittyviä arviointeja. RPA-hallinto 

on vastuussa myös esimerkiksi RPA-kysynnän luomisesta sekä hallinnasta, 
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hyötyjen seurannasta sekä parannusaloitteiden kehittämisestä. RPA-hallinnon tulee 

määrittää käyttöönottoprojektille realistisen aikataulu sekä budjetti. 

Käyttöönottoprojektit olisi hyvä aikatauluttaa kiireisten ajankohtien, kuten ihmisten 

lomien ulkopuolelle. Puolestaan budjetin osalta osaamisyksikön on arvioitava 

käyttöönoton vaikutuksia yrityksen liikevaihtoon sekä sitä, millaisia kustannuksia 

esimerkiksi työntekijöiden lisäkoulutuksesta yritykselle aiheutuu. (L&T Infotech 

2017; Willcocks et al. 2015a; Friedman 2017)  Willcocksin et al. (2015a) sekä 

Anagnosten (2018) tutkimusten mukaan kyseinen osaamisyksikkö muodostuu 

usein erilaisista liiketoiminnan ammattilaisista, kuten RPA-kontrollerista, 

järjestelmäarkkitehdistä sekä prosessianalyytikosta. Willcocks et al. (2015a) 

korostavat tutkimuksessaan tämän kaltaisen terminologian ja titteleiden sijaan 

kuitenkin enemmän osaamisyksikön edustajille määriteltyjen tarkkojen roolien sekä 

vastuualueiden merkitystä.   

Liiketoimintojen edustajien lisäksi myös IT-osaston aikainen osallistaminen 

nähdään merkitykselliseksi RPA projektien onnistumisen kannalta, vaikka useissa 

tutkimuksissa korostetaankin ohjelmistorobotiikan käyttöönoton helppoutta ja sitä, 

että sen hyödyntäminen ei vaadi varsinaista IT-osaamista kyseisen teknologian 

toimiessa jo olemassa olevien järjestelmien käyttöliittymien päällä. IT-osaston 

tärkein rooli muodostetussa RPA-hallinnossa on rakentaa projektille soveltuva 

infrastruktuuri ja optimoida siten automatisoitavien prosessien järjestelmät 

ohjelmistoroboteille sopiviksi. Tämän lisäksi IT-osastolla on tärkeä rooli sopivan 

teknologiastrategian laadinnassa. IT-osastoa tarvitaan myös tukemaan 

liiketoimintoja parhaiden sovellusratkaisujen valinnassa sekä hankinnassa ja 

huolehtimaan näihin liittyvistä neuvotteluista. (Lacity & Willcocks 2016a; L&T 

Infotech 2017) Liiketoiminnalla nähdään olevan kuitenkin päävastuu RPA-toiminnan 

johtamisesta yhdessä erilaisten liiketoiminnan kehitys- ja 

uudelleensuunnitteluryhmien kanssa (Willcocks et al. 2015a; L&T Infotech 2017). 

Toisaalta ilman IT-osaston näkemystä ja asiantuntemusta on mahdollista, ettei 

prosessin automatisoiminen RPA:n avulla ole tehokasta tai edes mahdollista (Lacity 

& Willcocks 2016a). 

Ohjelmistorobotiikan käyttöönottojen on todettu onnistuvan keskitetyistä malleista 

aina täysin hajautettuihin malleihin. Tärkeintä ohjelmistorobotiikan 
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hyödyntämisessä on sovittaa kyseinen teknologia yrityksen nykyiseen 

organisaatiorakenteeseen sopivaksi. Ohjelmistorobotiikan käyttöönoton 

onnistumisen kannalta keskeiseen rooliin nousee myös RPA-toteutusmetodologian 

suunnittelu. Ohjelmistorobotiikan toteutusmetodologia on mahdollista suunnitella 

itse soveltaen aikaisemmissa IT-projekteissa hyödynnettyjä metodologioita. Tänä 

päivänä jotkut RPA-toimittajat tarjoavat standardoituja metodologioita, jotka voidaan 

sovittaa eri asiakkaiden toimintamallien sekä toimintatapojen mukaisesti sisältäen 

myös muutoshallintaan liittyvät menetelmät. (Willcocks et al 2015a) Tästä syystä 

esimerkiksi Lacityn ja Willcocksin (2016a) tutkimuksen mukaan yrityksen tulisi 

harkita myös erilaisten uusien ohjelmistorobotiikan hankintavaihtoehtojen 

hyödyntämistä. Heidän mielestään yrityksillä on useita vaihtoehtoja 

ohjelmistorobotiikan toteuttamiselle. Tutkimuksen mukaan automatisointi on 

mahdollista tuottaa yrityksen sisällä ostamalla lisenssi suoraan RPA-toimittajalta. 

Tämän lisäksi yrityksillä on mahdollisuus hyödyntää myös muita vaihtoehtoja, joita 

ovat: 1) lisenssien ostaminen suoraan palveluntarjoajalta sekä ulkopuolisen 

konsultin palkkaaminen järjestelmien rakentamista varten, 2) ulkoistaa projekti 

perinteiselle palveluntarjoajalle ja hankkia ohjelmistorobotit osana integroitua 

palvelua, 3) hankkia palvelu RPA:han erikoistuneilta palveluntarjoajilta tai 4) 

pilvipalveluna. 

Edellä mainittujen vaiheiden jälkeen RPA-hallinnon tehtävänä on suoritettavien 

prosessien tarkistaminen, mahdollisten ohjelmistorobotiikalle soveltuvien alueiden 

tunnistaminen ja siten automaatiotarpeiden määrittäminen (Asatiani & Penttinen 

2016; L&T Infotech, 2017) Keskeistä on määrittää myös tarkat kriteerit 

automatisoitavien prosessien osalta, koska usein yrityksillä on erilaisia tarpeita ja 

näkökulmia siitä, mitä prosesseja ja toimintoja halutaan automatisoida (Lacity & 

Willcocks 2016b). Kyseisiä prosesseja tulisi priorisoida niiden potentiaalin ja 

monimutkaisuuden perusteella. Automatisoinnin potentiaalia määriteltäessä 

huomio tulee kiinnittää esimerkiksi siihen, mitkä prosessit ovat kaikkein lupaavimpia 

sijoitetun pääoman tuoton maksimoinnin sekä skaalautuvuuden osalta. (Moayed 

2017; Lacity & Willcoks 2016a; Seasongood 2016) Tässä prosessivaiheessa 

liiketoiminnan vastuualueena on erilaisten automatisointimahdollisuuksien 

tunnistaminen. Puolestaan IT-osaston tehtävänä on auttaa liiketoimintaa 

tunnistamaan kaikki ne tekijät, jotka mahdollisesti rajoittavat ohjelmistorobottien 
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käyttöönottoa automatisoitavaksi valittujen prosessien kohdalla. Lisäksi IT-osaston 

vastuulle jää varsinaisen tietoturvaviitekehyksen muodostaminen. (L&T Infotech, 

2017) 

Ohjelmistorobotiikalle soveltuvien prosessien tunnistamisen jälkeen ryhdytään 

tarkastelemaan huomattavasti yksityiskohtaisemmin jokaista automatisoitavaksi 

valittua prosessia sekä niihin liittyviä komponentteja. RPA-hallinnon edustajat 

osallistuvat automatisoitavan työnkulun tarkastamiseen yhdessä työtä suorittavan 

henkilöstön kanssa. Tämän vaiheen tarkoituksena on muodostaa yleisluontoinen 

prosessikaavio automatisoitavasta prosessista ja jakaa prosessi konkreettisiin 

sääntöperusteisiin osaprosesseihin. Tämän avulla huomataan, pitävätkö 

aikaisemmat arviot valittujen prosessien potentiaalista ja monimutkaisuudesta 

edelleen paikkansa. Samalla saadaan parempi käsitys siitä, mikä on yksittäisten 

prosessien automaatiopotentiaali eli kuinka paljon yksittäisestä prosessista on 

mahdollista automatisoida. Usein tämän kaltainen tarkempi prosessien tarkastelu 

johtaa siihen, että osa aluksi automatisoitaviksi valituista prosesseista hylätään. 

Prosessikaavion laadinnan jälkeen tehdään lopullinen ehdotus automatisoitavista 

prosesseista. Kyseisessä ehdotuksessa tuodaan esille, miten ohjelmistorobotiikkaa 

tultaisiin hyödyntämään automatisoitavien prosessien työnkulussa. Ehdotuksen 

hyväksynnän jälkeen työnkulusta laaditaan erillinen dokumentti, jossa manuaalinen 

työnkulku kuvataan mahdollisimman yksityiskohtaisesti. (Asatiani & Penttinen 2016; 

Moayed 2017) 

Ennen varsinaista käyttöönottoa yritysten kannattaa toteuttaa erillinen 

soveltuvuusselvitys (Proof of Concept, PoC) eli pilotointijakso. Pilotointijakson 

aikana tarkoituksena on suorittaa erilaisia yksinkertaisia testiajoja, joiden avulla 

saadaan konkreettisia tuloksia ohjelmistorobottien sen hetkisestä 

toiminnallisuudesta sekä taloudellisesta arvosta.  (Lacity & Willcocks 2016a; L&T 

Infotech 2017; Seasongood 2016). Pilotointiin kannattaa valita yleensä yksi riittävän 

haastava prosessi, jonka avulla saadaan tärkeää informaatiota automatisointiin 

liittyvistä ongelmista (Willcocks et al. 2015a; Moayed 2017). Pilotoinnin ansiosta 

yrityksillä on paremmat mahdollisuudet kartoittaa, suunnitella ja standardisoida 

prosesseja tavoiteltavien hyötyjen maksimoimiseksi ja siten tarkentaa 

käyttöönottotapauksia (L&T Infotech 2017). Moayedin (2017) mukaan lähes 
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poikkeuksetta automatisoinnin ajankohdan koittaessa yrityksissä huomataan, että 

kaikki automatisoitaviksi valitut prosessit eivät edellisten kohtien toimenpiteistä 

huolimatta olekaan riittävän standardisoituja, optimoituja, dokumentoituja tai muilla 

tavoin määriteltyjä. Tässä vaiheessa yrityksille tarjoutuu vielä oiva tilaisuus tehostaa 

kyseisiä prosesseja ennen varsinaista automaatiototeutusta. 

Vasta onnistuneen pilotointijakson jälkeen ohjelmistorobotit voidaan siirtää 

varsinaiseen tuotantoon (Asatiani & Penttinen 2016; L&T Infotech 2017).  

Onnistunut käyttöönotto edellyttää automatisoitujen prosessien kulun sekä 

ohjelmistorobottien toiminnan aktiivista seurantaa myös tuotantoon siirtämisen 

jälkeen, mikä nähdään lähtökohtaisesti liiketoiminnan edustajien vastuualueeksi. 

Toisaalta liiketoiminnan sekä IT-osaston välinen yhteistyö korostuu myös tässä 

vaiheessa, koska kaikilla automatisaatioon osallistuneilla osapuolilla on oltava 

mahdollisimman ajantasainen selvyys teknologian toimivuudesta. Tästä syystä 

ohjelmistorobottien tehokas ylläpito ja seuranta edellyttää keskitetyn 

seurantakanavan muodostamista (Moayed 2017; L&T Infotech, 2017).  

 

 

2.5 Ohjelmistorobotiikan hyödyt ja haasteet 
 

Aikaisempien tutkimusten sekä muun kirjallisuuden mukaan ohjelmistorobotiikan 

käyttöönotolla on mahdollista saavuttaa monia erilaisia hyötyjä yritysten 

keskuudessa. Toisaalta aikaisemmat tutkimukset sekä muut kirjallisuuslähteet 

osoittavat, että RPA:n hyödyntämisestä prosessien automatisointikeinona voi 

aiheutua myös erilaisia ongelmia sekä haasteita. Lacity ja Willcocks (2016a) 

mainitsevatkin tutkimuksessaan, että yritysten on tärkeää hallita 

kokonaisuudessaan RPA:n käyttöönotto, jotta siitä aiheutuvat muutokset ja 

seuraukset olisi mahdollista ymmärtää. Vain tällä tavalla yrityksillä on mahdollisuus 

välttyä negatiivisilta vaikutuksilta ja saavuttaa tavoiteltu maksimaalinen hyöty.  
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2.5.1 Ohjelmistorobotiikan hyödyt 

 

Prosessien tehokkuuden lisääntyminen 

Yritykset tavoittelevat prosessien automatisoinnilla monia erilaisia asioita, kuten 

prosessiensa tehokkuuden lisäämistä.  Useiden tutkimusten mukaan RPA:n on 

todettu parantavan merkittävästi automatisoitujen prosessien tehokkuutta. 

Tehokkuuden lisääntyminen johtuu muun muassa siitä, että ohjelmistorobotit 

pystyvät toimimaan ihmistä nopeammin ja tarkemmin niille määritettyjen 

työtehtävien suorittamisessa. Ohjelmistorobotit pystyvät prosessoimaan ja käsitellä 

kerralla huomattavasti suurempia määriä dataa kuin ihmiset ja tarvittaessa ne 

pystyvät toimimaan tauotta 24 tuntia vuorokaudessa. Oikein optimoituina ja 

ohjelmoituina ohjelmistorobotit toimivat niille asetettujen sääntöjen ja rajojen 

puitteissa, mikä poistaa myös inhimillisten virheiden mahdollisuuden. Samalla 

ohjelmistorobottien on todettu suoriutuvan prosessien työtehtävistä keskimäärin 

kolme kertaa nopeammin, kuin ihmiset. Parhaimmissa tapauksissa 

ohjelmistorobotiikan avulla on mahdollista korvata prosessista riippuen keskimäärin 

2-5 täyspäiväisen työntekijän tehtävät. Tehokkuuden kasvun myötä 

ohjelmistorobotiikan on todettu lyhentävän merkittävästi myös prosessien 

läpimenoaikoja. (Lacity & Willcocks 2016b; Kaya et al. 2019; IRPA 2015; 

Kääriäinen, Aihkisalo, Halén, Holmström, Jurmu, Matinmikko, Seppälä, Tihinen & 

Tirronen 2018; Willcocks et al. 2015a; Kaarlejärvi & Salminen 2018) 

Ohjelmistorobottien tehokkuus perustuu myös siihen, että ne eivät väsy ihmisten 

tapaan työpäivän aikana vaan säilyttävät työtehonsa muuttumattomana. Siinä, 

missä ihmisellä kestää keskimäärin kahdeksan kuukautta saavuttaa täydellinen 

työtehokkuutensa on ohjelmistorobotti tehokas heti käyttöönoton yhteydessä. 

(Fehrst & Slaby; Anagnoste 2018) 

 

Työntekijöiden ajan vapautuminen muihin tehtäviin 

Lacityn ja Willcocksin (2016b) mukaan työntekijöiden työtehtäviin kuuluu toimialasta 

riippumatta usein erilaisia rutiinityötehtäviä, jotka ovat aikaa vieviä, turhauttavia 

sekä tylsiä. Tämän kaltaiset tehtävät voivat liittyä esimerkiksi datan siirtämiseen 



31 
 

 

 

järjestelmästä toiseen. Useiden tutkimusten mukaan työntekijät arvostavat sitä, että 

tämän kaltaiset työtehtävät on siirretty ohjelmistorobottien hoidettavaksi. Samalla 

työntekijöille jää enemmän aikaa keskittyä kiinnostavampiin ja haasteellisempiin 

tehtäviin, jotka vaativat enemmän luovuutta, ongelmanratkaisutaitoja sekä 

päätöksentekokykyä ja tuottavat siten enemmän lisäarvoa yritykselle. Edellä 

mainittujen tekijöiden ansiosta RPA:lla on nähty olevan positiivisia vaikutuksia myös 

työntekijöiden tehokkuuteen sekä  motivaatioon omia työtehtäviään kohtaan. (Moffitt 

et al. 2018; Lacity & Willcocks 2016b; Kääriäinen et al. 2018; IRPA 2015) 

Ohjelmistorobotiikan käyttöönoton tavoitteena ei läheskään aina ole henkilöstön 

vähentäminen.  Willcocks et al. (2017) tutkimuksen mukaan RPA:n avulla on 

pystytty vaikuttamaan positiivisesti yritysten mahdollisiin 

henkilöstöresurssiongelmiin. Käyttöönoton jälkeen monella työntekijöillä on usein 

parempi mahdollisuus ottaa vastaan myös täysin uudenlaisia työtehtäviä ja samalla 

yritykset säästyvät uusien työntekijöiden rekrytointitarpeilta. Ohjelmistorobotiikan 

käyttöönotto antaa yrityksille samalla paremman mahdollisuuden luoda jopa täysin 

uusia liiketoimintamahdollisuuksia sellaisille alueille, joihin ei aiemmin ole pystytty 

keskittymään. 

 

Joustavuus sekä skaalautuvuus 

Ohjelmistorobotiikka nähdään myös erittäin joustavaksi sekä helposti 

skaalautuvaksi teknologiaratkaisuksi prosessien automatisoinnille. RPA:n avulla 

yritykset pystyvät reagoimaan ketterästi ja tehokkaasti tilanteisiin, jotka muuten 

olisivat yrityksen toiminnan kannalta haasteellisia ja vaatisivat osakseen paljon 

resursseja. Esimerkiksi kausivaihtelut, uusien tuotteiden julkaisuajankohdat, 

kauden katkot sekä mahdolliset virhetilanteet ja niiden korjaaminen ovat tutkimusten 

mukaan tämän kaltaisia tilanteita. (Fehrst & Slaby 2012; Lacity & Willcocks 2016a; 

Asatiani & Penttinen 2016; Kaarlejärvi & Salminen 2018) RPA:n on todettu lisäävän 

prosessien joustavuutta, sillä kyseisen teknologian skaalautuvuuden ansiosta 

ohjelmistorobottien käyttöä ja niiden kapasiteettia voidaan helposti joko lisätä tai 

vähentää muuttuvien tarpeiden mukaisesti (Lacity & Willcocks 2016a; Fung 2014). 

Tämän lisäksi ohjelmistorobotit voidaan kouluttaa helposti hoitamaan myös muita 

tehtäviä. Esimerkiksi sopimusten muuttuessa ohjelmistorobottien toiminta voidaan 
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nopeasti sopeuttaa vallitsevan tilanteen vaatimusten mukaiseksi ja samalla 

säästetään resursseja muun muassa työntekijöiden perehdyttämisen kohdalla. 

(Willcocks et al. 2015b) 

Ohjelmistorobotiikan joustavuus ja skaalautuvuus näkyvät myös teknologian 

käyttöönotossa. Perinteiset järjestelmäintegraatiot ja niihin liittyvät muutosprojektit 

kestävät monesti useita kuukausia tai vuosia, kun puolestaan RPA:n käyttöönotto 

ja mallintaminen vievät parhaimmillaan vain muutamia viikkoja (Asatiani & Penttinen 

2016; Willcocks et al. 2015a). RPA on suunniteltu automaatioratkaisuksi, joka ei 

edellytä varsinaisia ohjelmointitaitoja ja on rakennettu jo olemassa olevien 

järjestelmien päälle. Helppokäyttöisyytensä, nopeutensa ja joustavuutensa ansiosta 

yrityksillä on nykyään matalampi kynnys myös sellaisten prosessien 

automatisoimiseksi, jotka ovat aikaisemmin olleet kannattavuudeltaan ja 

kehitysresurssien käytön kannalta liian pieniä. (Asatiani & Penttinen 2016; Lacity & 

Willcocks 2016a; Willcocks et al. 2017) Edellä mainittujen etujen lisäksi 

ohjelmistorobotiikka mahdollistaa siihen liittyvien komponenttien tehokkaan 

uudelleenkäytön. RPA:n avulla yksittäisten komponenttien muokkaaminen onnistuu 

ilman, että se häiritsisi viereisten komponenttien toimintaa. Näin ollen jo 

automatisoidussa prosessissa käytettyjä komponentteja voidaan hyödyntää myös 

muissa prosesseissa, mikä nopeuttaa osaltaan ohjelmistorobottien kapasiteetin 

kasvattamista sekä automatisoitavien prosessien määrää. Tämä edellyttää 

kuitenkin sitä, että ohjelmistorobotiikalle luodaan riittävä arkkitehtuurinen pohja 

liiketoiminnan sekä teknillisen tuen osalta. Kunnollisen pohjan avulla yrityksillä on 

mahdollisuus ottaa käyttöön nopeasti jopa satoja uusia ohjelmistorobotteja. 

(Willcocks et al. 2015b; Willcocks et al. 2017; Fehrst & Slaby 2012) 

 

Datan laadun sekä tietoturvallisuuden kehittyminen 

Suurten tietomassojen nopean ja tarkan käsittelyn sekä prosessoinnin lisäksi 

ohjelmistorobotiikka tarjoaa myös mahdollisuuden kehittyneemmälle data-

analytiikalle. Ohjelmistorobotit pystyvät yhdistelemään ja vertailemaan monenlaista 

dataa ja samalla luomaan niiden pohjalta erilaisia analyysejä sekä raportteja, joita 

ihmiset pystyvät halutessaan hyödyntämään omissa tarkemmissa analyyseissään. 
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Kyseisten laajempien sekä tarkempien raporttien ansiosta ohjelmistorobotiikan 

nähdään helpottavan ja auttavan työntekijöitä erilaisten päätöksentekotilanteiden 

yhteydessä. Edellä mainittujen seikkojen ansiosta ohjelmistorobotiikan nähdään 

kehittävän huomattavasti olemassa olevan tiedon laatua. (IRPA 2015; Tucker 2017; 

Lacity et al. 2016b) RPA:n etuna nähdään myös se, että se ohjelmistorobotit on 

mahdollista ohjelmoida jättämään toiminnastaan lokitietoja, mikä helpottaa 

ohjelmistorobottien toiminnan seurantaa. Lokitietojen ansiosta myös mahdollisten 

robottien toimintojen yhteydessä tapahtuvien virheiden havaitseminen ja 

paikantaminen käy entistä helpommaksi. (Willcocks et al. 2015a; Passy 2017; 

Chappel 2016)  

RPA:n on todettu vähentävän myös yritysten tietoturvaan liittyviä riskejä. 

Ohjelmistorobottien toimiessa niille tarkkaan asetettujen sääntöjen sekä rajojen 

puitteissa muun muassa arkaluontoisten tietojen vuotamisen riski ulkopuolisille 

tahoille pienenee. Tästä syystä ohjelmistorobottien hyödyntämistä tämän kaltaisten 

työtehtävien kohdalla voidaan pitää monesti turvallisempana ratkaisuna, kuin tämän 

kaltaisten prosessien suorittaminen manuaalisena työnä ihmisten toimesta. RPA:n 

avulla voidaan ehkäistä esimerkiksi mahdollisia tietoturvarikkomuksia (Willcocks et 

al. 2015a; Fung 2014) Kääriäisen et al. (2018) mukaan RPA:n toimiessa tiettyjen 

sääntöjen mukaisesti helpottaa tämä myös ohjelmistorobotiikan turvallisuuden 

kehittämistä. RPA-teknologialle on helppo määrittää rajoitteita muun muassa sen 

suhteen, minkälaista dataa sillä on oikeus käsitellä.   Esimerkiksi arkaluonteisten 

tietojen kohdalla ohjelmistoroboteille voidaan joko määrittää oikeus niiden 

käsittelyyn tai vastaavasti estää niiden pääsy kyseisiin tietoihin.  

 

Taloudelliset hyödyt 

Yksi ohjelmistorobotiikan eduista liittyy sen mukanaan tuomiin taloudellisiin 

hyötyihin. Yrityksillä on mahdollisuus saavuttaa muun muassa merkittäviä 

kustannussäästöjä RPA:n käyttöönoton avulla. Barnett (2015), Kroll, Bujak, Darius, 

Enders & Esser (2016) sekä Willcocks et al. (2017) mainitsevat omissa 

tutkimuksissaan, että ohjelmistorobottien ansiosta yrityksillä on mahdollisuus tehdä 

merkittäviä säästöjä muun muassa henkilöstökulujen kohdalla. Barnettin (2015) 
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sekä Willcocks et al. (2017) tutkimusten mukaan tämä näkyy etenkin yritysten 

vähentyneenä tarpeena palkata uusia työntekijöitä. Heidän mukaansa työtehtävien 

lisääntyessä on usein kustannustehokkaampaa skaalata käytössä olevat 

ohjelmistorobotit muuttuneiden tarpeiden mukaisiksi, kuin palkata, kouluttaa tai 

sopeuttaa uusia työntekijöitä hoitamaan kyseisiä tehtäviä. Kustannussäästöjä on 

todettu saavutettavan myös automatisoitujen prosessien kohdalla manuaalisen työn 

määrän vähennettyä. Kuten jo aiemmin tässä tutkielmassa mainittiin, saavutti 

brittiläinen yritys Xchange keskimäärin 30 prosentin kustannussäästöt 

automatisoidessaan 14 ydinprosessiaan ohjelmistorobotiikan avulla (Willcocks et al.  

2015b). Vastaavasti KPMG:n tutkimuksen mukaan etenkin talouden eri prosessien 

automatisoinnilla on mahdollista saavuttaa 45-75% kustannussäästöjä (KPMG, 

2016). Ohjelmistorobotiikan on todettu vähentävän merkittävästi myös yritysten 

operatiivisia kustannuksia. Prosessien ulkoistaminen halvan työvoiman maihin on 

ollut viimeisten vuosikymmenten ajan nouseva trendi. Tämä johti esimerkiksi 

Yhdysvalloissa siihen, että kansainväliset yritykset vähensivät vuosien 2000 ja 2010 

välisenä aikana lähes 2,9 miljoonaa työpaikkaa kotimaassaan ja palkkasivat 

samalla noin 2,4 miljoonaa työntekijää ulkomailta. Vaikka yritykset ovat pystyneet 

vähentämään kustannuksiaan merkittävästi ulkoistamisen avulla, on RPA:n todettu 

vähentävän kustannuksia entisestään jopa 50 prosenttia siitä, mitä prosessien 

ulkoistamisella on parhaimmillaan saavutettu. (IRPA, 2015; Yedavalli 2018)  

Ohjelmistorobotiikka nähdään yleisesti melko edulliseksi automaatiovaihtoehdoksi. 

RPA-teknologia, joka toimii jo olemassa olevien järjestelmien päällä mahdollistaa 

sen, ettei alkuperäisiä järjestelmiä tarvitse muuttaa (Lacity & Willcocks 2016b; 

Asatiani & Penttinen 2018; Barnett 2015). Ohjelmistorobottien lisenssikustannukset 

jäävät usein 5000-10000 dollarin vuositasolle ja koko teknologian 

käyttöönottokustannukset jäävät lähes poikkeuksetta alle 100 000 dollarin, kun 

puolestaan esimerkiksi BPM:n implementointikustannukset ovat huomattavasti 

suuremmat. Näin ollen RPA:n käyttöönotto vaatii moniin perinteisiin 

automaatioteknologioihin verrattuna huomattavasti pienempiä investointeja (Le 

Clair, Cullen & King 2017; Dorr, Geerling &  O’Connor 2016). Ohjelmistorobotiikan 

erinomaisen skaalautuvuuden ansiosta sitä on myös helppo käyttää uudelleen ja 

hyödyntää muiden vastaavien prosessien automatisointiin. Tämän on todettu 

vähentävän merkittävästi prosessien kehitystyöhön käytettävää aikaa ja samalla 
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siihen liittyviä kustannuksia jopa 30-40 prosenttia. (Lacity & Willcocks 2016b) 

Hyödynnettäessä RPA:ta automatisointikeinona yrityksillä on siis mahdollisuus 

samanaikaisesti tehdä merkittäviä kustannussäästöjä, mutta samanaikaisesti 

tehostaa ja kehittää omia prosessejaan. Ohjelmistorobotiikan on todettu vaikuttavan 

positiivisesti myös sijoitetun pääoman tuottoon (ROI, Return on investment). Lisäksi 

ohjelmistorobotiikka investointina maksaa itsensä takaisin hyvinkin nopeasti, usein 

jopa alle vuodessa. (Fehrst & Slaby 2012; Yedavalli 2018; Lacity & Willcocks 2016a; 

Wright, Witherick & Gordeeva 2018). Tästä esimerkkinä toimii muun muassa  

Telefónica O2- yritys, joka onnistui ohjelmistorobotiikan avulla parantamaan 

sijoitetun pääoman tuottoaan kolmen vuoden aikana vähintään 650% jokaisen 

automatisoidun tukitoimintoprosessein kohdalla (Lacity & Willcocks 2016a). 

Toisaalta Suri et al. (2017) korostavat tutkimuksessaan sitä, että joidenkin yritysten 

kohdalla konkreettisten kustannussäästöjen määrittäminen sekä RPA:n 

käyttöönottoon ja ylläpitoon liittyvien kustannusten tunnistaminen voi osoittautua 

hyvinkin vaikeaksi. 

 

 

2.5.2 Ohjelmistorobotiikan haasteet 

 

Muutoshaluttomuus ja pelko työpaikkojen menetyksestä 

Ohjelmistorobotiikan hyödyntämisestä on todettu olevan positiivisia vaikutuksia 

muun muassa työntekijöiden työtyytyväisyyteen, motivaatioon sekä tehokkuuden 

parantumiseen. Tästä huolimatta siihen liittyy monesti myös negatiivisia ajatuksia. 

Ohjelmistorobotiikan käyttöönoton tarkoituksena ei läheskään aina ole 

henkilökunnan vähentäminen, mutta esimerkiksi Shukla, Wilson, Alter, sekä Lavieri 

(2017) korostavat tutkimuksessaan RPA:n olevan tulevaisuudessa todellinen uhka 

työntekijöille, joiden työnkuvat koostuvat rutiininomaisista ja vähäistä tietotaitoa 

vaativista työtehtävistä. Samoin esimerkiksi Lacity & Willcocks (2016a) mainitsevat 

omassa tutkimuksessaan joidenkin yritysten hyödyntävän ohjelmistorobotiikkaa 

prosessien automatisoinnissa tavoitteenaan vähentää myös työntekijöitään. Näin 

ollen on hyvinkin luonnollista, että työntekijät ovat monesti huolissaan 

automatisaation mukanaan tuomista vaikutuksista omiin työtehtäviinsä ja 
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yliarvioivat siten muutoksen aiheuttamia vaikutuksia (Lacity & Willcocks 2016b). 

Prosessien automatisointi saattaa herättää jopa pelkoa työpaikkojensa 

menettämisestä, jolloin ohjelmistorobotit koetaan suorina uhkatekijöinä ja 

kilpailijoina henkilöstön keskuudessa (Suri et al. 2017; Asatiani & Penttinen 2016; 

Hallikainen et al. 2018; Lacity & Willcocks 2016b; Lacity & Willcocks 2016a). 

Tutkimusten mukaan pelko työpaikkojen menettämisestä voi johtaa työntekijöiden 

sekä yrityksen johdon välien kiristymiseen. Pahimmissa tapauksissa työntekijät ovat 

ajautuneet paniikkiin ja saattaneet jopa vastustaa sekä sabotoida 

ohjelmistorobotiikan käyttöönottohankkeita. (Asatiani & Penttinen 2016; Lacity & 

Willcocks 2016a) Asatianin ja Penttisen (2016) mukaan ohjelmistorobotiikan 

käyttöönotto ei ole toistaiseksi aiheuttanut merkittävästi henkilöstön työpaikkojen 

menetyksiä vaan enemmänkin luonut uusia. Lisäksi he mainitsevat, että 

työntekijöiden siirtäminen uusiin vaativampiin työtehtäviin edellyttää puolestaan 

työntekijöiden perehdyttämistä ja kouluttamista, joka voi toisinaan osoittautua 

hankalaksi.  

Shuklan et al. (2017) tutkimuksessa mainitaan, että henkilöstön ja robottien välinen 

yhteistyö ei välttämättä ole kaikille luonnollinen muutos. Luottamuksen 

rakentaminen edellyttää työntekijöiltä uusien taitojen oppimista sekä yleistä 

luottamusta itse ohjelmistorobottien toimintaa kohtaan. Tämän lisäksi onnistunut 

automaatioprojekti korostaa muutosjohtamisen merkitystä ja siten sen tehokasta 

hallintaa ja toteutusta (Le Clair, Cullen, McGovern, & Lynch 2016; Kaarlejärvi & 

Salminen 2018).  Tämän kaltaisten muutostilanteiden yhteydessä henkilöstölle on 

tärkeää viestittää, miksi kyseinen muutos ollaan toteuttamassa ja mihin sillä 

pyritään. Samalla keskeistä on kertoa itse automaatioprojektin aikatauluista sekä 

sen vaikutuksista työntekijöihin sekä heidän työtehtäviinsä, kuten jo aikaisemmin 

kappaleessa 2.3 mainittiin. (Lacity & Willcocks 2016a; Lacity & Willcocks 2016b; 

Kaarlejärvi & Salminen 2018) 
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Teknologiset rajoitteet sekä niihin liittyvät riskit 

Kaikkiin teknologiaratkaisuihin liittyy omat rajoitteensa sekä riskinsä, niin myös 

ohjelmistorobotiikkaan. RPA:ta voidaan kutsua heikon tekoälyn ratkaisuksi, joka 

soveltuu tällä hetkellä teknologiansa puolesta lähtökohtaisesti vain tietynlaisten 

prosessien ja työtehtävien automatisointiin. Kyseiset työtehtävät ovat tarkasti 

määriteltyjä, sääntöperusteisia eivätkä vaadi ihmismäistä ajattelua. (Merilehto 2018; 

Asatiani & Penttinen 2016) Vaikka ohjelmistorobotiikan front-end ominaisuuden on 

todettu lisäävän joustavuutta sekä nopeutta prosessien automatisoinnissa sekä 

käyttöönoton yhteydessä, nähdään se usein perinteistä back-end integraatiota 

heikompana ratkaisuna. Back-end integraatiot on suunniteltu  M2M-viestintään 

(machine-to-machine communication), jolla tarkoitetaan useiden laitteiden ja 

järjestelmien kykyä olla autonomisessa vuorovaikutuksessa toistensa kanssa ja 

suorittaa erilaisia toimintoja ilman tarvetta ihmisten väliintulolle (Asatiani & Penttinen 

2016; Amodu & Othman 2018). Tämän takia nykyisessä tilassaan RPA:n nähdään 

edustavan usein pelkästään väliaikaista ratkaisua, jonka avulla pyritään täyttämään 

aukkoja perinteisten legacy-järjestelmien manuaalisten prosessien sekä jo 

uudelleen suunniteltujen täysin automatisoitujen prosessien ja järjestelmien välillä 

(Asatiani & Penttinen 2016). RPA:n tarkoituksena nähdäänkin monesti legacy-

järjestelmien käyttöajan pidentäminen, jotta yrityksille jää enemmän aikaa back-end 

integraatioiden kehittämiselle  (Kasslin et al. 2018). Yedavallin (2018) tutkimuksen 

mukaan RPA toimii väliaikaisena ratkaisuna myös työntekijöiden keskuudessa. 

Koska RPA-teknologia ei sisällä ihmismäistä ajattelua, ei ihmisten korvaaminen 

ohjelmistorobottien avulla ole mahdollista. Hänen mielestään kyseisen rajoitteen 

takia RPA pitää nähdä pelkästään ihmisten työtä täydentävänä ja auttavana 

teknologiana. 

Lacityn ja Willcocksin (2016a) sekä Asatianin & Penttisen (2016) tutkimuksissa 

mainittiin, että ohjelmistorobotiikalla toteutetut automaatiot ovat lisäksi herkkiä 

prosessien, järjestelmien sekä käyttäjärajapintojen muutoksille. Esimerkiksi 

heikkolaatuinen data tai huonosti määritellyt säännöt voivat johtaa Kirchmerin 

(2017) mukaan robottien nopeaan ja toistuvaan virheelliseen toimintaan ja siten 

mittaviin virheiden korjaustöihin. Tämän takia ohjelmistoroboteille on asetettava 

myös maalaisjärjellisiä sääntöjä sekä rajoitteita ja niiden toimintaa on valvottava 
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etenkin käyttöönoton sekä muutostilanteiden yhteydessä (Lacity & Willcocks 2016a; 

Fung 2014). Fung (2014) muistuttaa myös ohjelmistorobottien valvontaan liittyvistä 

haasteista. Hänen mukaansa on mahdollista, että valvontaa suorittavat henkilöt 

luottavat liikaa robottien toimintaan tai heiltä puuttuu ammattitaito tunnistaa niiden 

toimintahäiriöitä.  

 

Tietoturvallisuuteen liittyvät riskit 

Ohjelmistorobotiikka  kykenee hoitamaan usein sille annetut tehtävät tarkasti ja siksi 

se nähdään lähtökohtaisesti turvallisempana vaihtoehtona, kuin ihmisten 

manuaalisesti suorittamat prosessit (Kääriäinen et al. 2018). Tästä huolimatta 

uuden teknologian ja siten myös ohjelmistorobotiikan käyttöönottoon ja 

hyödyntämiseen liittyy aina myös tietoturvallisia riskejä (Kehoe, Patil, Abbeel & 

Goldberg 2015; Dai & Vasarhelyi 2016; Penttinen et al. 2018; Kääriäinen et al. 

2018). Kääriäisen et al. (2018) mielestä suurin tietoturvallisuusriski 

ohjelmistorobotiikan kohdalla liittyy sen alla olevien järjestelmien vanhenemiseen. 

Heidän mukaansa ohjelmistorobottien käyttöönoton jälkeen yritykset eivät 

välttämättä kiinnitä tarpeeksi huomiota niiden järjestelmien päivittämiseen, jonka 

päällä ohjelmistorobotit toimivat. Tällöin riskinä on se, että tietoturvapäivitys voi 

rikkoa järjestelmän, mikä puolestaan voi johtaa pahimmillaan luottamuksellisten 

tietojen, kuten arkaluonteisten taloustietojen vuotamiseen ulkopuolisille henkilöille. 

Myös pilvipalveluiden yleistyminen saattaa asettaa omat tietoturvariskinsä kyseisten 

palveluiden ollessa alttiita esimerkiksi hakkeroinnille. (Kehoe et al. 2015; Kääriäinen 

et al. 2018) Etenkin verkossa lisääntyvän tiedonsiirron takia yritysten tulisi asettaa 

selkeät ja tarkat säännöt erilaisten tietojen käytöstä ja siitä, millaisia tietoja 

ohjelmistoroboteille välitetään ja miten ne niitä käsittelevät. Ohjelmistorobotit voivat 

joutua kirjautumaan esimerkiksi erilaisiin järjestelmiin, mikä asettaa omat 

huomionsa esimerkiksi salasanojen suojaamiselle. Erilaisten arkaluonteisten 

tietojen vuotaminen ulkopuolisille tahoille voi aiheuttaa suurta harmia etenkin 

palveluntarjoajien asiakasyrityksille ja heidän maineelleen. (Dai & Vasarhelyi 2016; 

Penttinen et al. 2018) 
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Käyttöönottoon liittyvät ongelmat 

Monet ohjelmistorobotiikkaan liittyvät ongelmat sekä haasteet ilmenevät itse 

teknologian käyttöönoton yhteydessä. Tutkimukset ovat osoittaneet 

ohjelmistorobotiikan käyttöönoton olevan usein nopeampaa ja helpompaa, kuin 

perinteisten back-end automaatioratkaisujen ja samalla sitä hyödyntämällä yritykset 

ovat saavuttaneet erilaisia hyötyjä. Tästä huolimatta käyttöönottoprosessit ovat 

monesti osoittautuneet odotettua monimutkaisemmiksi sekä hitaammiksi eikä 

uuden teknologian avulla olla päästy toivottuihin lopputuloksiin. (Asatiani & 

Penttinen 2016; Boulton 2017; Rutaganda, Bergstrom, Jayashekhar, Jayasinghe & 

Ahmed 2017) Tietämys erilaisista automaatioteknologioista on lisääntynyt vuosien 

varrella yritysten keskuudessa huomattavasti, mutta silti yrityksillä nähdään 

edelleen olevan vaikeuksia ymmärtää millainen teknologiaratkaisu RPA todella on, 

millaisiin tehtäviin sitä on mahdollista soveltaa, miten se toimii ja kuinka se eroaa 

yksinkertaisemmista teknologioista, kuten ruudun raavinnasta (screen scrapping). 

Edellä mainittujen ongelmien takia yrityksillä voi olla haasteita tunnistaa 

automatisoitaviksi soveltuvat prosessit. (Suri et al. 2017; Willcocks et al. 2015b; 

Lacity & Willcocks 2016a) Puutteellisen tietotaidon sekä liiketoiminta- ja 

automaatiosuunnitelmien takia yritykset valitsevat helposti vääränlaisia 

ohjelmistorobotiikan käyttötapauksia ja pyrkivät kohdistamaan RPA-teknologiaa 

liian monimutkaisiin prosesseihin tai automatisoimaan liikaa tai liian nopeasti 

valittuja prosesseja. Tämän on nähty johtavan muun muassa kasvaviin 

automaatiokustannuksiin, pidentyneisiin projektien läpivientiaikoihin sekä 

tavoiteltavien hyötyjen lykkääntymiseen tai menettämiseen. (Rutaganda et al. 2017;  

Lamberton, Brigo & Hoy 2016; Suri et al. 2017) Esimerkiksi Hindle et al. (2018) 

mainitsevat tutkimuksessaan, että osa yrityksistä on päätynyt valitsemaan 

automatisoitavat prosessinsa pelkästään alueilta, joihin liittyy eniten henkilöstöä ja 

saavuttamaan uusien automaatioteknologioiden avulla nopeita henkilöstösäästöjä 

vähentämällä työntekijöitään. Tämän kaltainen aggressiivinen henkilöstösäästöjen 

tavoittelu ei ole kuitenkaan kannattavaa, jos prosessit eivät ole kypsiä 

automatisoinnille. Usein tämän tyyppisissä tapauksissa yritykset ovat ajautuneet 

tilanteeseen, jossa automatisoitavaksi valitut prosessit ovat osoittautuneet liian 

epävakaiksi ja sisältäneet lukuisia poikkeustilanteita. Oikeanlaisen strategisen 

näkökulman ja pitkä aikavälin suunnitelmien puuttuessa ohjelmistorobotiikan 
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käyttöönotto voi aiheuttaa yritykselle strategisia riskejä, jolloin automaatio nähdään 

pelkästään taktisena työkaluna lyhyen aikavälin hyötyjen tavoittelulle (Rutaganda et 

al. 2017; Hindle et al. 2018). 

Merkittävänä ongelmana ohjelmistorobotiikan käyttöönotossa nähdään myös se, 

että monien yritysten on ollut haasteellista löytää omaan liiketoimintaansa 

soveltuvimmat RPA:n toteutusmenetelmät sekä järjestelmäalustat. Yritykset, jotka 

ovat pyrkineet toteuttamaan automatisointiprojektit kokonaan itse ovat usein 

törmänneet siihen, että heiltä puuttuu tarvittavat kyvykkyydet toteuttaa, hallita ja 

kehittää robotiikkaan liittyviä toimintoja. Toisaalta useat yritykset ovat ulkoistaneet 

kyseisten toimintojen järjestämisen ulkopuolisille palveluntarjoajille, mutta olleet silti 

tyytymättömiä saavutettuun hyötyyn. On siis mahdollista, että 

ohjelmistorobotiikkaan erikoistuneilta palveluntarjoajilta itseltään puuttuu tarvittava 

ammattitaito toteuttaa automatisoinnit ulkoistavan yrityksen vaatimusten 

mukaisesti. Joissakin tapauksissa ulkoistavat yritykset ovat luottaneet perinteisiin 

palveluntarjoajiin, mutta yhtä huonolla menestyksellä. Samanaikaisesti markkinoille 

tulee jatkuvasti uusia RPA järjestelmäalustoja sekä toimijoita, minkä osaltaan 

nähdään vaikeuttavan yrityksiä tekemään automatisointiin liittyviä päätöksiä. 

(Willcocks et al. 2015b; Hindle et al. 2018; Lamberton et al. 2016) Suri et al. (2017) 

mainitsevat tutkimuksessaan resurssien puutteen ja budjettirajoitteiden olevan 

myös yksi selittävä tekijä mahdollisille haasteille automaatioprojektien 

onnistumiselle etenkin palvelukeskusten sekä ulkoistuspalveluita tarjoavien 

yritysten kohdalla. Palvelukeskukset nähdään usein pääosin kuluja sekä vähäistä 

lisäarvoa tuottavina yksikköinä ja ovat tästä syystä pakotettuja pitämään kulut 

matalalla, mutta samanaikaisesti tuottavuuden mahdollisimman korkealla. 

Vastaavasti ulkopuolisilla palveluntarjoajilla ei välttämättä ole tarvittavia resursseja 

vastata toimintojaan ulkoistavien yritysten vaatimuksiin. Oikean ulkoistusmallin sekä 

kumppanin löytäminen on tästä syystä erittäin tärkeää, koska eri palveluntarjoajien 

välillä on rajoitteita siitä, millaisia automaatioratkaisuja heidän on mahdollista 

toteuttaa. (Lacity ja Willcocks 2016a) 

Edellä mainittujen ongelmien lisäksi on yleistä, ettei käyttöönottoon liittyviä 

vastuualueita ole määritelty IT:n ja muun organisaation välillä riittävän 

perusteellisesti. Monesti uusien teknologioiden käyttöönottoon liittyvät projektit 
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mielletään IT-lähtöisiksi, vaikka parhaimman lopputuloksen aikaansaamiseksi 

kyseiset projektit tulisi toteuttaa liiketoimintapainotteisesti, kuitenkin tiiviissä 

yhteistyössä IT-osaston kanssa. Tämän kaltainen lähestymistapa voi hidastaa 

ohjelmistorobotiikan käyttöönottoa ja samalla hukataan merkittäviä määriä 

automaatioon liittyviä resursseja. (Suri et al. 2017; Rutaganda et al. 2017) 

Epäselvien vastuualueiden lisäksi on mahdollista, etteivät suunnitellut 

automaatioprojektit saa yritysten johdolta riittävää tukea (Suri et al.2017). 

Automatisointiprojektien onnistumisen kannalta on tärkeää, että yrityksen johto 

sitoutuu RPA:n käyttöönottoon. Tämän avulla johdon on mahdollista vaikuttaa muun 

muassa työntekijöiden suhtautumiseen uutta teknologiaa kohtaan tuomalla esille 

ohjelmistorobotiikan käyttöönotolla tavoiteltavat hyödyt sekä siitä aiheutuvat 

muutokset. (Rutaganda et al. 2017; Lacity & Willcocks 2016a) 

 
 

 

2.6 Automatisoitavat prosessit taloushallinnossa 
 

Ohjelmistorobotiikan avulla on mahdollista kehittää merkittävästi liiketoimintojen 

laatua sekä tehokkuutta. Taloushallinnon työtehtävät ovat monesti itseään toistavia 

rutiinitöitä, jotka koostuvat suurista volyymeista. Taloushallinnon eri prosessit ovat 

usein hyvin sääntöperusteisia ja pitkälle standardisoituja, joihin liittyy paljon 

manuaalista tiedonsiirtoa eri järjestelmien välillä. Lisäksi taloushallinnon työtehtävät 

edellyttävät työntekijöiltä erilaisten tietojen käsittelyä sekä tarkastamista.  Näiden 

takia taloushallinnon prosessit nähdään täydellisenä ympäristönä 

ohjelmistorobotiikan hyödyntämiselle. (Kaarlejärvi & Salminen 2018; Aguirre & 

Santiago 2017; Asatiani & Penttinen 2016) Digitalisaation kehityksen ansiosta 

ohjelmistorobotiikan hyödyntämisen voidaan nähdä yleistyvän entisestään. 

Esimerkiksi Pohjois- ja Keski-Euroopan kilpailullisilla ja monialaisilla digitalisaation 

markkinoilla ohjelmistorobotiikkaa on hyödynnetty jo pidemmän aikaa 

taloushallinnon automatisoinnin keinona. Myös Suomessa kyseiset markkinat ovat 

hyvin kehittyneet ja yritykset ovat pyrkineet hyödyntämään robotiikkaa 

taloushallinnon toiminnoissa. (Kaarlejärvi & Salminen 2018; Kedziora & Kiviranta 

2018) 
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Taloushallinto sisältää monia ohjelmistorobotiikalla automatisoitaviksi soveltuvia 

työtehtäviä sekä prosesseja. Useiden tutkimusten mukaan ohjelmistorobotiikkaa on 

yleisimmin hyödynnetty myynti- ja ostoreskontrissa sekä matka- ja kululaskujen 

käsittelyssä. Myyni- ja ostoreskontrien sekä matka- ja kululaskujen käsittelyn lisäksi 

ohjelmistorobotiikalla nähdään olevan merkittävää potentiaalia myös 

pääkirjanpidon, käyttöomaisuuskirjanpidon, konsernin yhtiöiden välisten 

transaktioiden sekä erilaisten rahoitusfunktioiden automatisoinnissa. (Kroll et al. 

2016; Kaarlejärvi & Salminen 2018; Madakam, Holmukhe & Jaiswal 2019; Aguirre 

& Rodriguez 2017; Moffitt et al. 2018) Taloushallinnossa suurimmat volyymit liittyvät 

yleisesti ottaen osto- ja myyntilaskujen käsittelyyn. Ostolaskujen käsittely on koettu 

usein eniten resursseja kuluttavaksi taloushallinnon prosessiksi sen työllistäessä 

myös muuta organisaatiota esimerkiksi laskujen hyväksymisen, tarkastamisen sekä 

täsmäyttämisen osalta. Suuren kehityspotentiaalin ansiosta ostolaskuprosessin 

automaatio on kehittynyt nopeasti viimeisten vuosien aikana ja 

ostolaskujärjestelmiä on kehitetty erilaisten sääntöperusteisten 

automaatioratkaisujen avulla. (Kurki, Lahtinen & Lindfors 2011; Kaarlejärvi & 

Salminen 2018). Tästä syystä ohjelmistorobotiikkaa voidaan hyödyntää muun 

muassa toimittajilta saapuvien ostolaskujen käsittelyssä sekä laskujen 

maksatuksessa erilaisten täsmäytysten ja validointien jälkeen (Devarajan 2018; 

Anagnoste 2018b).  Puolestaan myyntireskontrassa RPA:lla pystytään 

automatisoimaan saapuvien maksusuoritusten käsittely sekä asiakasreskontran 

laskujen saldojen päivittämisessä. Tämän lisäksi ohjelmistorobotiikkaa on 

hyödynnetty myös esimerkiksi maksumuistutusten lähettämisessä sekä 

perintäprosessin tehostamisessa. (Devarajan 2018; Kaarlejärvi & Salminen) 

Pääkirjanpidon eri toimintojen, prosessien sekä työtehtävien automatisointi pitää 

sisällään merkittävää kehityspotentiaalia. Ohjelmistorobotiikkaa voidaan hyödyntää 

pääkirjanpidon kohdalla muun muassa yrityksen varoihin, velkoihin, liikevaihtoon 

sekä kuluihin liittyvän taloudellisen datan keräämisen ja sitä kautta myös 

pääkirjanpidon eri tilien tietojen päivittämisen automatisointiin (Devarajan 2018).   

Ohjelmistorobotiikan avulla pystytään automatisoimaan myös erilaisten 

integraatioiden sekä osakirjanpidon ja pääkirjanpidon täsmäytysten suorittaminen 

(Kaya et al. 2019; Devarajan 2018; Mancher, Huff, Grabowski & Thomas 2018; 

Anagnoste 2018; Kroll et al. 2016; Aguirre & Rodriguez 2017; Kaarlejärvi & 
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Salminen 2018). Integraatioiden täsmäytyksillä huolehditaan siitä, että lähettävien 

järjestelmien tiedot päätyvät taloushallintoon muuttumattomina. Puolestaan 

osakirjanpidon ja pääkirjanpidon täsmäytyksillä varmistetaan niiden yhtäläisyys. 

Täsmäytysten suorittaminen on perinteisesti erittäin manuaalista, aikaa vievää sekä 

sääntöihin perustuvaa työtä ja siten helposti robotisoitavissa. Esimerkiksi 

kirjanpidon täsmäytykset ovat perinteisesti ajoittuneet kuukauden katkoihin ja 

aiheuttaneet siten paljon lisätyötä. Ohjelmistorobotiikan avulla täsmäytykset 

voidaan toteuttaa halutuin väliajoin ilman työmäärän lisääntymistä. Tämä vaikuttaa 

myös kirjanpidon laadun paranemiseen, koska poikkeamien selvittelytyö jakaantuu 

tasaisemmin koko kuukaudelle ja niiden selvittäminen on mahdollista suorittaa heti. 

(Kaarlejärvi & Salminen 2018; Devarajan 2018) Ohjelmistorobotiikkaa on 

hyödynnetty esimerkiksi konsernin välisten yhtiöiden saldojen tarkastamisessa sekä 

täsmäyttämisessä. Tämän lisäksi kyseistä automatisaatioratkaisua on käytetty 

myös kirjanpidon pankkitilin sekä pankin tiliotteiden täsmäytyksessä. 

Ohjelmistorobotiikan avulla on näin ollen mahdollista automatisoida muun muassa 

yksityiskohtaisten transaktioiden lataaminen osajärjestelmistä,  pääjärjestelmän ja 

osajärjestelmien transaktioiden sekä saldojen täsmäyttäminen sekä 

täsmäytystositteiden luominen. (Anagnoste 2018; Devarajan 2018)  

Edellä mainittujen sovelluskohteiden ansiosta ohjelmistorobotiikan hyödyntämisen 

prosessien sekä työtehtävien automatisoinnissa nähdään tehostavan myös 

taloudellista raportointia (Kaarlejärvi & Salminen 2018; Kaya et al. 2019). Kääriäisen 

et al. (2018) tutkimuksen mukaan raportointi on ollut tähän mennessä yksi 

yleisimmistä automatisaation kohteista. Ohjelmistorobotiikkaa on pyritty 

hyödyntämään esimerkiksi erilaisten ulkoisten-, sisäisten sekä lakisääteisten 

raporttien muodostamisessa sekä jakelussa (Kroll et al. 2016; Kääriäinen et al. 

2018; Kaya et al. 2019) Ohjelmistorobottien avulla raportoinnin manuaalisen työn 

tarve vähenee, sillä ohjelmistorobotit kykenevät keräämään raportointiin tarvittavat 

tiedot eri tietolähteistä, validoimaan ja järjestämään kerätyn tiedon haluttuun 

muotoon sekä lähettämään muodostetut raportit tarvittaville sidosryhmille 

(Devarajan 2018; Kääriäinen et al. 2018).  

Taloushallinnossa on myös tiettyjä osa-alueita sekä niihin liittyviä prosesseja, joiden 

automatisointi on koettu haasteelliseksi. Esimerkiksi Työ- ja elinkeinoministeriön 
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(2015) raportin mukaan palkanlaskenta koetaan vaikeasti automatisoitavaksi 

kokonaisuudeksi. Palkkahallintoon sisältyy lukuisia erilaisia poikkeustilanteita sekä 

variaatioita, mikä tekee palkanmaksusta hankalaa. Merkittäväksi ongelmakohdaksi 

nähdään muun muassa erilaisten työ- sekä työehtosopimusten määrä sekä 

vaikeaselkoisuus, joiden tulkinta edellyttää ihmismäistä ajattelua sekä 

harkintakykyä. Kyseisen raportin mukaan palkkahallinnon edistyksellinen 

automatisointi edellyttäisi rakenteellisen mallin kehittämistä, johon olisi sisällytetty 

muun muassa yritys- sekä työsopimuskohtaiset poikkeustilanteet. Tästä huolimatta 

ohjelmistorobotiikan uskotaan soveltuvan sekä tuovan välitöntä lisäarvoa myös 

palkkahallinnon prosessien tehostamisessa tulevaisuudessa suurten volyymien 

sekä manuaalisen työn määrän takia (Madakam et al. 2019; Työ- ja 

elinkeinoministeriö 2015). 

 

 

2.7 Ohjelmistorobotiikan tulevaisuus taloushallinnossa 

 

Madakam et al. (2019) uskovat ohjelmistorobotiikan merkityksen kasvavan 

entisestään tulevaisuudessa ja heidän mielestään kyseisen teknologian 

hyödyntäminen nähdään välttämättömänä yrityksen kilpailuedun kannalta. 

Taloushallinto sisältää lukuisia korkeavolyymisia sekä hyvin rutiininomaisia ja 

säännönmukaisia manuaalisia työtehtäviä, joiden automatisoinnissa 

ohjelmistorobotiikalla nähdään olevan vielä paljon potentiaalia. Taloushallinnossa 

on kuitenkin vielä tänä päivänä paljon monimutkaisia työtehtäviä sekä prosesseja, 

jotka eivät ole riittävän sääntöperusteisia tai yksinkertaisia ja joiden automatisointi 

ohjelmistorobotiikalla ilman tekoälyllisiä ratkaisuja ei ole mahdollista. (Willcocks et 

al. 2015a) Yritysten taloushallintoon tulee myös lähitulevaisuudessa kohdistumaan 

erilaisia paineita liittyen jatkuvaan parantamiseen ja uusimpien teknologisten 

ratkaisujen hyödyntämiseen. Tästä syystä taloushallinnon nähdään siirtyvän entistä 

rajummin prosessiautomaation suuntaan juuri RPA:n avulla. (Kaya et al. 2019) 

Lacity ja Willcocks (2016c) korostavat kuitenkin sitä, että  ohjelmistorobotiikan 

lisäksi yritykset tulevat tulevaisuudessa keskittymään myös muiden 

automaatioratkaisujen, kuten tekoälyn hyödyntämiseen. Yhtenä merkittävänä 
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kehitysaskeleena nähdään se, että  ohjelmistorobotiikan odotetaan toimivan 

tulevaisuudessa entistä enemmän juuri tekoälyn sekä koneoppimisen rinnalla 

(Boulton 2017; Del Rowe 2017; Anagnoste 2017). Näin ollen jo lähitulevaisuudessa 

tekoälyyn perustuvien ohjelmistojen sekä ohjelmistorobotiikan katsotaan lähentyvän 

toisiaan ja erilaisten kognitiivisten teknologioiden välisten rajojen uskotaan 

hälvenevän. Tekoälyn ja koneoppimisen avulla RPA:ta olisi mahdollista kehittää 

entisestään, jolloin ohjelmistorobotit kykenevät oppimaan, tunnistamaan sekä 

analysoimaan entistä monimutkaisempia yksityiskohtia. Tällöin 

ohjelmistorobotiikkaa määriteltäisiin edelleen sille asetettujen 

liiketoimintalogiikoiden, määrämuotoisten syötteiden sekä sääntöjen avulla, mutta 

koneoppimisen ja tekoälyn teknologiat olisi mahdollista opettaa tekemään päätelmiä 

myös epästrukturoidusta datasta. Ohjelmistorobotiikan tulevaisuus riippuu suuresti 

siitä, miten se oppii hyödyntämään tekoälyä sekä koneoppimista. Saavuttaakseen 

laajempaa käyttöönottoa ohjelmistorobotiikkaa tulee pystyä kehittämään nykyistä 

viisaammaksi, jolloin monimutkaisempien ja vähemmän määriteltyjen tehtävien 

automatisointi sen avulla olisi mahdollista. (Davenport & Kirby 2016; Boulton 2017; 

Aalst van der et al. 2018) 

Kuten edellä mainitaan ohjelmistorobotiikan käyttöönoton ja kehityksen on todettu 

aiheuttavan pelkoa työntekijöiden keskuudessa mahdollisista työpaikkojen 

menetyksistä (Shukla et al. 2017; Suri et al. 2017; Asatiani & Penttinen 2016; 

Hallikainen et al. 2018; Lacity & Willcocks 2016b; Lacity & Willcocks 2015a) Muun 

muassa Postelnicu sekä Câlea (2019) ovat omassa artikkelissaan vertailleet 

aikaisempien tutkimusten tuloksia teknologian kehittymisestä ja tämän mahdollisista 

vaikutuksista työpaikkojen häviämiseen. Heidän tutkimuksessaan korostetaan 

aikaisempien tutkimusten tulosten optimistisuuden ja pessimistisyyden 

vaihtelevuutta, sillä joidenkin arvioiden mukaan jopa kolmasosa nykyisistä 

työpaikoista tulee katoamaan tulevien vuosien aikana, mutta toisaalta teknologian 

kehityksen nähdään johtavan myös työn uudelleenorganisointiin. Useat tutkimukset 

ovat kuitenkin sen kannalla, ettei ohjelmistorobotiikan kehityksen uskota johtavan 

työpaikkojen menetykseen taloushallinnon alalla vaan nimenomaan muuttavan 

taloushallinnon työntekijöiden työnkuvia, työtehtäviä sekä niiden suorittamisen 

tapaa yhdessä muiden automaatioteknologioiden kanssa. (Zhang et al. 2018; IRPA 

2015; Asatiani & Penttinen 2018; Anagnoste 2017; Kaya et al. 2019; Murdoch 2018; 
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Borana 2016; Kokina & Davenport 2017) Digitalisaation ja automaation lisääntyessä 

taloushallinnon työntekijöiden työkuvien uskotaan muuttuvan enemmän kohti tieto- 

ja asiantuntijatyötä, mutta itse muutoksen laajuutta ja suuruutta on vielä vaikea 

arvioida. Muuttuvan tilanteen takia yritysten tulee lähitulevaisuudessa panostaa 

entistä enemmän henkilöstönsä proaktiiviseen kouluttamiseen ja siten osaamisen 

parantamiseen. (IRPA 2015; Postelnicu & Câlea 2019) Lisäksi Davenportin sekä 

Kirbyn (2016) mielestä ihmiset haluavat aina varmistua siitä, miten kognitiiviset 

teknologiat päätyvät tekemiinsä päätöksiin ja mikäli niiden toiminta ei ole täysin 

selvää, eivät ihmiset luota niihin. Tästä syystä Davenport ja Kirby (2016) uskovat 

ihmisten työskentelevän erilaisten automaatiotyökalujen kanssa tiiviisti myös 

lähitulevaisuudessa.  

Ohjelmistorobotiikan on todettu vaikuttavan myös liiketoimintojen ulkoistamiseen ja 

sen nähdään olevan potentiaalinen vaihtoehto sekä ratkaisu perinteiselle 

ulkoistamiselle. Yritykset ovat tyypillisesti pyrkineet ulkoistamaan kaikki 

rutiininomaiset ydinliiketoimintaan kuulumattomat tehtävät, kuten laskujen käsittelyn 

sekä kirjanpidon ulkopuolisten palveluntarjoajien hoidettavaksi. Vaikka 

ulkoistamisen on todettu vähentävän esimerkiksi henkilöstökustannuksia ja 

yrityksille mahdollisuuden keskittyä paremmin ydinliiketoimintoihinsa, liittyy siihen 

omat haasteensa. Ulkoistamisesta on usein koitunut erilaisia piilokuluja, jotka usein 

liittyvät hallinnollisiin, viestinnällisiin sekä palvelusopimuksellisiin ongelmiin. 

Ohjelmistorobotiikan avulla yritysten on mahdollista vähentää kustannuksiaan 

entisestään ja samalla poistaa kyseiset hallinnolliset ja viestinnälliset ongelmat ja 

siten riippuvuuden ulkopuolisista palveluntarjoajista.  (Fehrst & Slaby; Asatiani & 

Penttinen 2016) Vaikka ulkoistamiseen liittyykin omat haasteensa, niin tästä 

huolimatta sille on Asatianin sekä Penttisen (2016) mukaan olemassa jo 

vuosikymmenien aikaista toiminnallista näyttöä, mikä puolestaan RPA:lta vielä 

toistaiseksi puuttuu.  

Ohjelmistorobotiikka voidaan nähdä myös oivana mahdollisuutena erilaisille 

ulkoisille palveluntarjoajille sekä heidän liiketoimintansa kehittämiselle ja oman 

asiakaskuntansa laajentamiselle (Fehrst & Slaby 2012; IRPA 2015). Esimerkiksi 

Asatianin ja Penttisen (2016) tutkimuksesta selviää, että ohjelmistorobotiikan on 

todettu muuttavan parhaillaan yritysten liiketoimintamalleja sekä ansaintalogiikkaa. 
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Näin kävi heidän tutkimuksensa kohdeyritykselle OpusCapitalle, joka tarjoaa 

erilaisia taloushallinnon palveluita yrityksille. Huomattuaan varhaisessa vaiheessa 

ohjelmistorobotiikan hyödyt OpusCapita otti RPA:n käyttöön omiin sisäisiin 

prosesseihinsa. Samalla yritys päätti muuttaa liiketoimintamalliaan ja yhdisti näin 

ohjelmistorobotiikan sekä oman tietotaitonsa taloushallinnon prosesseista ja päätti 

alkaa tarjota myös ohjelmistorobotiikkapalveluita osana taloushallinnon 

palveluntarjontaansa. Myös Lacityn ja Willcocksin (2016b) tutkimuksesta selviää 

useiden perinteisiin liiketoimintaprosesseihin keskittyvien palveluntarjoajien 

kehittäneen merkittäviä automaatio-ominaisuuksia. Heidän mukaansa perinteisten 

palveluntarjoajien etuna on se, että heillä on usein kattava kokonaisuus erilaisia 

integroituja palveluita, joissa yhdistyvät edullinen työvoima, asiantuntemus 

taloushallinnon prosesseista ja muutosjohtamisesta sekä näihin vaadittava 

teknologiaosaaminen. Perinteisten palveluntarjoajien lisäksi ohjelmistorobotiikka on 

tuonut mukanaan myös täysin uusia palveluautomaatioon keskittyneitä yrityksiä. 

Siinä, missä perinteiset palveluntarjoajat ovat integroineet automaation osaksi 

kokonaispalvelutuotantoketjuaan, keskittyvät uudet markkinoille tulijat usein 

tarjoamaan asiakkailleen uusimpia ohjelmistorobotiikan työkaluja sekä auttamaan 

heitä niiden käyttöönotossa ja hyödyntämisessä. (Lacity & Willcocks 2016b) 

Galarza (2017) korostaa puolestaan omassa artikkelissaan ammattilaisten tarvetta 

tiettyihin osa-alueisiin erikoistumiselle myös tulevaisuudessa. Koska automaatio 

tulee lisääntymään merkittävästi taloushallinnonkin kohdalla, tulisi hänen 

mielestään palvelunäkökulmaa laajentaa entisestään. Galarzan (2017) mielestä 

taloushallinnon ammattilaisten tulisi keskittyä entistä enemmän asiantuntemusta 

sekä erityisosaamista vaativien palveluiden tuottamiseen, joita on vaikea korvata 

automaation keinoin.  
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3. Tutkimusmetodologia 
 

Tässä luvussa kuvaillaan tutkimuksessa hyödynnettyä tutkimusmenetelmää ja 

kerättyä tutkimusaineistoa. Tämän lisäksi luvussa havainnollistetaan 

haastatteluiden varsinaista toteutusta sekä esitellään haastatteluihin osallistuneita 

yrityksiä sekä henkilöitä.  

 

3.1 Tutkimusmenetelmä ja -aineisto 
 

Tämä tutkimus on toteutettu hyödyntäen laadullista eli kvalitatiivista tutkimustapaa. 

Kvalitatiivisen tutkimuksen lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen ja siten 

tarkasteltavan kohteen mahdollisimman kokonaisvaltainen tutkiminen (Hirsjärvi et 

al. 2009). Metsämuurosen (2006) mukaan kvalitatiivista tutkimusmenetelmää 

kannattaa soveltaa esimerkiksi silloin, kun tutkimuksen tavoitteena on tarkastella 

yksittäisten toimijoiden merkitysrakenteita joissakin tietyissä tapahtumissa. Tuomen 

ja Sarajärven (2009) mielestä laadullisella tutkimuksella ei pyritä saavuttamaan 

tilastollista yleistettävyyttä vaan sen tavoitteeksi nähdään pikemminkin 

tarkasteltavan ilmiön kuvaaminen luomalla sille mielekäs teoreettinen selitys ja 

samalla ymmärtää tutkimuksen kohteen toimintaa. Laadullisessa tutkimuksessa 

keskitytäänkin monesti hyvin pieneen tutkittavien tapausten joukkoon, jota pyritään 

tarkastelemaan ja analysoimaan mahdollisimman perusteellisesti.  Kvalitatiivisen 

tutkimuksen aineistoa ei perusteta erilaisilla mittausvälineillä saataviin tietoihin vaan 

sitä kerätään todellisissa tilanteissa yleensä suoraan haastateltavilta henkilöiltä. 

Laadullisella tutkimuksella pyritään paljastamaan odottamattomia seikkoja. Tästä 

syystä kyseisen tutkimusmetodologian yksi keskeisimmistä ominaisuuksista liittyy 

tutkimuksen hypoteesittomuuteen ja siten erilaisten ennakko-olettamuksien 

poisjättämiseen. Tutkija pyrkii uuden tiedon luomiseen, joka perustuu tutkimuksen 

perustana toimivan teorian pohjalta tehtyyn empirian syvälliseen tulkintaan. 

Laadullinen tutkimus edellyttää tutkijalta merkittävää tutkimuksellista mielikuvitusta, 

mikä puolestaan tarjoaa tutkijalle vapautta suunnitella ja toteuttaa hyvinkin joustava 

tutkimus. Laadulliselle tutkimukselle on myös tyypillistä, että tarkasteltava 
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kohdejoukko valitaan usein tarkoituksenmukaisesti eikä satunnaisotannalla. (Eskola 

& Suoranta 1998; Hirsjärvi et al. 2009; Syrjäläinen, Eronen & Värri 2007) 

Tämän tutkimuksen aineiston keräämisessä on hyödynnetty puolistrukturoitua 

teemahaastattelua. Teemahaastattelu nimensä mukaisesti perustuu 

Metsämuurosen (2006) mukaan ennalta määritettyihin teemoihin tai 

haastattelurunkoihin. Näin ollen itse haastattelun teemat ovat jo entuudestaan 

tiedossa, mutta varsinaisilla haastattelukysymyksillä ei sen sijaan ole tarkkaa 

järjestystä tai muotoa. Teemahaastattelussa määritetään ennalta tietyt raamit, jotka 

kuitenkin ovat joustavat ja antavat tilaa erilaisille poikkeamille. (Hirsjärvi et al. 2009; 

Hirsjärvi & Hurme 2008) Eskolan ja Suorannan (1998) mukaan 

teemahaastatteluiden tarkoituksena ei ole tarjota valmiita vastausvaihtoehtoja vaan 

haastateltavien tulee itse muodostaa omin sanoin vastaukset avoimiin kysymyksiin. 

Puolistrukturoitu haastattelu on strukturoitua haastattelutapaa vapaampi 

aineistonkeruumenetelmä, jossa keskeiseen rooliin nousevat haastateltavan 

omakohtaiset kokemukset, käsitykset, ajatukset sekä muut tunteet tarkasteltavan 

aiheen osalta (Koskinen et al. 2005; Hirsjärvi & Hurme 2008). 

Tämän tutkimuksen haastattelut on pääosin toteutettu yksilöhaastatteluina. 

Yksilöhaastatteluiden lisäksi kahdessa haastattelussa on hyödynnetty 

ryhmähaastattelua. Eskolan sekä Suorannan (1998) mukaan ryhmähaastattelua on 

mahdollista hyödyntää sekä yksilöhaastatteluiden ohessa että niiden sijasta. 

Hirsjärvi ja Hurme (2008) kuvailevat ryhmähaastattelua tilanteeksi, jossa 

haastattelija keskustelee samanaikaisesti kaikille haastatteluun osallistuville 

henkilöille, mutta voi esittää tarkentavia kysymyksiä yksittäisille ryhmän jäsenille.  

Eskolan ja Suorannan (1998) mielestä teemahaastattelurunko on hyvä vaihtoehto 

ryhmähaastattelun toteuttamiseksi, jolloin haastattelija pystyy innoittamaan kaikkia 

haastateltavia monipuoliseen keskusteluun ja huolehtimaan kaikkien 

haastatteluteemojen läpikäynnistä. Ryhmähaastattelun pyrkimys on herättää 

vapaamuotoista keskustelua tutkittavasta ilmiöstä, minkä takia puolistrukturoitu 

haastattelulomake on strukturoitua lomaketta parempi vaihtoehto kyseiseen 

haastattelutapaan. Ryhmähaastatteluun osallistujien lukumäärä tulee pitää 

kuitenkin maltillisena. Liian suuren ryhmän ongelmaksi voi nimittäin muodostua 

esimerkiksi se, ettei kaikki haastateltavat uskalla osallistua keskusteluun samalla 
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tavalla kuin kahdenkeskisessä haastattelussa, jolloin vapaa keskustelu helposti 

tyrehtyy. (Eskola & Suoranta 1998; Hirsjärvi & Hurme 2008) 

 

3.2 Haastatteluiden toteutus ja haastateltavat yritykset 

 

Tutkimuksen haastateltavat valittiin siten, että yhteensä kahdeksaan eri yritykseen 

lähetettiin sähköpostitse kyselyä mahdollisesta kiinnostuksesta osallistua tämän 

tutkimuksen toteutukseen. Kaikki kohdeyritykset valikoituivat sillä perusteella, että 

jokaisen tiedettiin jo etukäteen hyödyntävän ohjelmistorobotiikkaa taloushallinnon 

prosessien automatisoinnissa. Tutkimuksen toteutuksessa tavoiteltiin myös sitä, 

että jokainen yritys toimisi eri toimialalla ja edustaisi henkilöstömäärältään sekä 

liikevaihdoltaan suuria yrityksiä. Tämän lisäksi tutkimukseen pyrittiin saamaan 

mukaan myös vähintään yksi yritys, joka tarjoaa ohjelmistorobotiikkapalveluita 

osana taloushallinnon kokonaispalvelutuotantoketjuaan ilman henkilöstö- sekä 

liikevaihtokriteereitä. Lopulta tutkimukseen osallistui yhteensä kuusi eri toimialoilla 

toimivaa suomalaista yritystä, joista viisi lukeutuu suuryrityksiin ja yksi on edellä 

mainittu palveluntarjoaja. Puolestaan haastateltavien henkilöiden valinnassa 

painotettiin sitä, että jokaisella haastateltavalla on kokemusta taloushallinnon 

tehtävistä sekä prosesseista ja ovat osallistuneet vähintään yhteen taloushallinnon 

RPA-projektiin. Tutkimukseen osallistuneiden yritysten kanssa sovittiin, että 

haastateltavat sekä yritykset tulevat pysymään anonyymeinä eikä yritysten 

toimialasta tai taloudellisista luvuista anneta sen tarkempaa tietoa. Haastateltavat 

henkilöt sekä yleinen yritysten toimialakuvaus on esitelty taulukossa 3.  

 

Taulukko 3. Tutkielman kohdeyritykset sekä haastateltavat henkilöt 

Yrity

s 

Toimiala Haastateltava Rooli Kokemu

s 

RPA:sta 

Haastattelu

n pvm ja 

kesto 

1 Konsultointi A Kehityspäällikkö 3-4 

vuotta 

21.2.2020, 

1h 30min 

2 Teollisuus  B1 ja B2 B1: 

Kirjanpitopalveluide

B1: 3 

vuotta 

24.2.2020, 

1h 30min 
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(Ryhmähaastattelu

) 

n Suomen 

maajohtaja 

B2: 

Kehityspäällikkö 

B2: 4 

vuotta 

 

3 Energia C1, C2 ja C3 

(Ryhmähaastattelu

) 

C1: Kirjanpito- ja 

verotiimin 

kehityspäällikkö 

C2: Kirjanpito- ja 

verotiimin johtaja 

C3: RPA 

kehityspäällikkö 

C1: 3 

vuotta 

C2: 3 

vuotta 

C3: 3 

vuotta 

25.2.2020, 

1h 10min 

4 Liiketoiminta- ja 

talousprosessie

n kehitys ja 

toteutus 

 D RPA Practice lead 2 vuotta 26.2.2020, 

1h 10min 

5 Pankki  E Vakuutusyksikön 

tiimijohtaja 

2 vuotta 26.2.2020, 

50min 

6 Raaka-

ainejalostus 

 F RPA 

kehityspäällikkö 

2 vuotta 27.2.2020, 

55min 

 

 

Haastattelut kerättiin yksilö- sekä ryhmähaastatteluina helmikuun 2020 aikana 

edellisen taulukon mukaisesti noin kahden viikon aikajaksolla. Haastattelurungot 

(liite 1 sekä liite 2) laadittiin etukäteen ennen haastatteluita ja ne teemoitettiin 

useampaan osaan. Kyseiset teemat perustuvat teoriaosuudessa esille nostettuun 

aikaisempaan kirjallisuuteen ja siten tämän tutkimuksen kannalta keskeisiin 

aihekokonaisuuksiin. Haastatteluiden tehostamiseksi haastattelukysymykset 

lähetettiin jokaiselle haastateltavalle noin viikko ennen haastatteluiden 

järjestämistä, jotta haastateltavilla olisi enemmän aikaa tutustua esitettäviin 

kysymyksiin sekä pohdiskella vastauksia etukäteen. Yritysten 1, 3 ja 6 kohdalla 

haastattelut suoritettiin yritysten pääkonttoreiden toimitiloissa ja puolestaan 

yritysten 2,4 ja 5 haastattelut järjestettiin Skypen välityksellä. Haastattelut 

noudattivat edellä mainittua puolistrukturoitua haastattelumenetelmää, joka ohjasi 

käytävää keskustelua haastatteluiden aikana. Yksilöhaastatteluiden lisäksi myös 

ryhmähaastatteluiden jokainen haastateltava osallistui aktiivisesti keskusteluun ja 
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lähes jokaiselle haastateltavalle esitettiin tarkentavia kysymyksiä haastatteluiden 

aikana. Tämän lisäksi osalle haastateltavista lähetettiin muutamia lisäkysymyksiä 

sähköpostitse varsinaisten haastatteluiden jälkeen. Ajallisesti haastattelut kestivät 

50 minuutista 1,5 tuntiin. Jokainen haastateltava antoi luvan haastatteluiden 

nauhoittamiselle, minkä lisäksi haastattelut litteroitiin sanasta sanaan. Nauhoitetun 

aineiston kokonaiskesto on noin 425 minuuttia ja litteroitua tekstiä muodostui 

yhteensä melkein 60 sivua. Litteroinnin aikana jokaisen haastateltavan vastaukset 

merkittiin erikseen ylös, jotta saadut vastaukset eivät sekoitu keskenään.  

Kerättyä litterointiaineistoa ryhdyttiin aluksi jäsentelemään saatujen vastausten 

mukaan siten, että jokaisen yrityksen haastatteluaineistot tuotiin yhteen ja samaan 

tiedostoon haastattelurungoissa esiintyvien teemojen otsikoiden sekä niihin liittyvien 

kysymysten alle. Kyseinen jäsentely tehtiin siksi, että litterointimateriaalin käyttö olisi 

helpompaa tutkimustuloksia analysoitaessa. Kootusta materiaalista poistettiin usein 

toistuvia asioita ja kaikkein olennaisimmat asiat tiivistettiin. Sen sijaan yksittäiset 

tämän tutkimuksen kannalta merkittävimmät kommentit pyrittiin nostamaan 

erikseen esille. Tämä jäsentely muodosti lopulta tutkimustulosten raportoinnin 

rungon, jonka tuloksia peilattiin aktiivisesti aikaisemman kirjallisuuden tuloksiin.   
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4. Tutkimustulokset 
 

Tämän tutkimukset tulokset on jaettu viiteen pääteemaan tulosten analysoinnin 

helpottamiseksi. Ensimmäinen teema käsittelee ohjelmistorobotiikan 

käyttöönottoihin liittyviä kokemuksia. Toisessa teemassa tarkastellaan yleisimpiä 

ohjelmistorobotiikan käyttökohteita taloushallinnon kohdalla. Tämän jälkeen 

tutkimuksessa avataan myös varsinaisten käyttöönottojen jälkeiseen aikaan liittyviä 

ohjelmistorobotiikasta koettavia hyötyjä sekä haittoja. Viimeinen teema käsittelee 

puolestaan haastateltavien ajatuksia sekä odotuksia ohjelmistorobotiikan 

hyödyntämisen lähitulevaisuudesta taloushallinnon alalla.  

 

4.1 Kokemukset ohjelmistorobotiikan käyttöönotoista 
 

Tarkemmin ottaen tutkimustulosten ensimmäinen teema on jaettu kolmeen 

tarkentavaan alakappaleeseen. Kyseisten alakappaleiden tarkoituksena on 

selkeyttää ohjelmistorobotiikan käyttöönottoihin vaikuttavia asioita ja sitä kautta 

niihin liittyviä kokemuksia. Ensimmäisessä kappaleessa tuodaan esille RPA:n 

käyttöönottoon vaikuttavia yleisimpiä syitä, kriteereitä sekä onnistumiselta 

edellytettäviä tekijöitä. 

 

4.1.1 Syyt ohjelmistorobotiikan käyttöönotolle 
 

Aikaisempien tutkimusten mukaan yleisimmät syyt ohjelmistorobotiikan 

käyttöönotolle ovat liittyneet yritysten tavoitteisiin vähentää rutiininomaisia 

työtehtäviä, saavuttaa kustannussäästöjä ja siten tehostaa sekä optimoida omia 

prosessejaan (Boulton 2017; Zhang & Liu 2019;  Willcocks et al 2015a; Lacity & 

Willcocks 2016a). Kysyttäessä syitä RPA:n käyttöönotolle taloushallinnon kohdalla 

voidaan todeta, että tämän tutkimuksen tulokset mukailevat pitkälti aikaisempien 

tutkimusten tuloksia. Jokaisen haastateltavan yrityksen kohdalla 

ohjelmistorobotiikan käyttöönotolla on tavoiteltu tavalla tai toisella rutiininomaisten 

ja manuaalisten työtehtävien vähentämistä ja siten tarjota työntekijöilleen 

mahdollisuus keskittyä paremmin lisäarvoa tuottaviin tehtäviin:  
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’’Taloushallinnossa on niin paljon manuaalista ja hyvin työllistäviä työvaiheita, jotka 

eivät tuo mitään lisäarvoa yritykselle. Tavallaan niiden automatisointi on ollut yksi 

ihan pääjuttu.’’ (Haastateltava E) 

’’Se isoin ylätason vastaus on ehkä se, että sillä halutaan poistaa tiimeiltä joitain 

turhia tehtäviä ja siten tarjota aikaa keskittyä enemmän analyysiä vaativiin töihin, 

ollaan haluttu poistaa sellaista manuaalista copy paste -meininkiä käytännössä.’’ 

(Haastateltava F) 

Toinen merkittävä syy ohjelmistorobotiikan käyttöönotolle liittyy taloushallinnon 

prosessien tehostamiseen sekä optimointiin. Haastateltavien yritysten mukaan 

ohjelmistorobotiikan toiminnan perustuessa tarkasti määriteltyihin sääntöihin on 

kyseisen teknologian hyödyntämisellä uskottu pystyvän vähentämään prosessien 

suorittamisessa tapahtuvien inhimillisten virheiden määrää. Muun muassa 

haastateltava C1 kuvailee asiaa seuraavalla tavalla: 

’’Ryhdyimme miettimään sitä, pystyisimmekö me nostamaan toiminnan laatua, jos 

me tehdään robotiikalla asioita niiden selkeiden sääntöjen kautta, niin sitten tällaiset 

inhimilliset virheet haihtuisivat sieltä pois.’’ 

Inhimillisten virheiden vähenemisellä on uskottu olevan suora yhteys myös 

taloushallinnon datan laadun kehittymiseen. Haastateltava F mainitseekin:  

’’Sitten on näitä datan laatuun liittyviä asioita, että se robotti ei tee samanlaisia 

virheitä ainakaan kuin ihminen. Se saattaa siinä mielessä parantaa sen datan laatua 

tai poistaa niitä joitain virheitä joissain prosesseissa.’’ 

Aikaisempien tutkimusten tulokset osoittavat useiden järjestelmien sekä niiden 

yhtäaikaisen käytön olevan merkittävä syy ohjelmistorobotiikan hyödyntämiselle 

(Ajao et al. 2018; Mindfields 2017; Fung 2014). Myös tämän tutkimuksen tulokset 

antavat samankaltaisia vastauksia. Esimerkiksi yritykset 2, 3 ja 5 mainitsevat 

yhdeksi RPA:n käyttöönoton syyksi juuri taloushallinnon järjestelmien lukumäärän. 

Haastateltavan E mielestä tämä on yksi yleisimmistä suurten yritysten kohtaamista 

prosessien tehokkuuteen liittyvistä ongelmista: 
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’’Meillähän on hirveän hajanainen tämä järjestelmäviidakko jossa me uidaan. Se on 

ihan kamala viidakko ja tiedän, että monella muulla meidän kaltaisella isolla talolla 

on sama juttu.’’ 

Kuten Kaarlejärvi ja Salminen (2018) mainitsevat on monilla yrityksillä käytössään  

vanhanaikaisia ja kankeita taloushallinnon toiminnallisuuksia sisältäviä 

toiminnanohjausjärjestelmiä. Tästä syystä kyseiset yritykset ovat pyrkineet 

ratkaisemaan ohjelmistorobotiikan avulla useiden järjestelmien yhtäaikaiseen 

käyttöön ja myöskin niiden toiminnallisuuksiin liittyviä ongelmia. Prosessien 

tehostamisen ja optimoinnin kohdalla yrityksillä on ollut selvästi tavoitteenaan 

suoritettavien tehtävien virtaviivaistaminen ja yhdenmukaistaminen sekä eri 

järjestelmien välisten integraatioiden mahdollistaminen. 

’’Hyvä näkökulma tuossa on myös se, että meidän IT-arkkitehtuuri on aika lailla 

pirstaloitunut ja meillä ei ole edes kaiken kattavaa ERP:ä missä kaikki linkittyisivät 

toisiinsa vaan meillä on paljon eri järjestelmiä eri tarpeisiin ja robotilla on pyritty 

sitten yhdistämään niitä datasourceja.’’ (Haastateltava C2) 

’’Yksi asia, mikä etenkin taloushallinnon kohdalla korostuu on se, vaikka meillä on 

hienot prosessit ja hienot ohjeistukset sekä policyt niin siitä huolimatta, kun siellä on 

30-40 henkilöä taloushallinnossa, niin he tekevät siitä huolimatta työnsä eri tavalla 

ja vähän omalta näkökannaltaan. Ihmiset eivät tulkitse tiettyjä ohjeistuksia, miten 

asioita pitäisi tehdä riittävän tarkalla tasolla ja tämä aiheuttaa sen, että tulee  

virheitä. Olemme siis pyrkineet siihen, että tehdään hommat johdonmukaisesti 

samalla tavalla ja robottihan näin toimii.’’ (Haastateltava A) 

Osa yrityksistä mainitsee RPA:n käyttöönoton tavoitteeksi myös kustannushyötyjen 

tavoittelun. Haastateltavan A mukaan yrityksen toiminnan kasvaessa myös 

suoritettavan työn määrä kasvaa ja tämä näkyy myös taloushallinnon puolella 

resurssitarpeen lisääntymisenä. Resurssitarpeen kasvaessa yrityksessä on pyritty 

kiinnittämään huomiota siihen, mitä tehtäviä on mahdollista automatisoida uusien 

työntekijöiden palkkaamisen sijasta. Myös haastateltava C mainitsee 

kustannushyödyt käyttöönoton yhdeksi kriteeriksi, mutta hieman eri näkökulmasta. 

Hänen mielestään monet automaatiot on mahdollista toteuttaa myös perinteisellä 

automaatiolla, mutta usein eri hyötyjen ja haittojen arvioinnin jälkeen RPA on 
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osoittautunut järkevämmäksi sekä hyödyllisemmäksi vaihtoehdoksi taloushallinnon 

prosessien automatisoinnille ja siten kustannustehokkaammaksi vaihtoehdoksi.  

 

4.1.2 Kriteerit ohjelmistorobotiikan hyödyntämiselle  
 

Haastateltavia henkilöitä pyydettiin kertomaan, mitä ohjelmistorobotiikan 

käyttöönotto edellyttää yrityksen taloushallinnon prosesseilta sekä niihin liittyviltä 

järjestelmiltä. Aikaisemmissa tutkimuksissa on monesti korostettu prosessien 

tapahtumien määrää ja sitä, mitä useampia transaktioita prosesseihin liittyy, sitä 

paremmin kyseiset prosessit soveltuvat ohjelmistorobotiikalle. (Lacity & Willcocks 

2016a; Fung 2014; Fehrst & Slaby 2012; Asatiani & Penttinen 2016; Ajao et al. 

2018).  Myös tämän tutkimuksen haastateltavat mainitsevat prosessien 

toistuvuuden ja volyymien olevan yksi merkittävimmistä vaatimuksista 

ohjelmistorobotiikan hyödyntämiselle. Haastateltavien mukaan 

ohjelmistorobotiikalla automatisoitavien prosessien tulee olla sellaisia, jotka 

toistuvat päivittäin tai useita kertoja viikossa. Toisaalta automatisoitavan prosessin 

valinnassa on huomioitava myös automatisoinnin vaikutuksia työn laatuun, 

prosessien läpimenoaikoihin sekä samanlaisten prosessien lukumäärään. Mikäli 

samanlaisia prosesseja on useita, voi niiden automatisoinnista säästyvä aika 

kasvaa toistettavuuden kautta moninkertaiseksi, vaikka yksittäisen tehtävän 

automatisoinnista säästettävä aika olisikin vähäinen. Etenkin taloushallinnon 

kohdalla kuukausikatkot lisäävät työntekijöiden työkuormaa keskimääräistä 

suuremmaksi. Jos automatisoinnilla on mahdollista vähentää työntekijöiden 

ylikuormittamista, niin tällöin myös vähän aikaa vievien työtehtävien automatisointi 

on todettu kannattavaksi, mikä myötäilee Fungin (2014), Fehrstin ja Slabyn (2012) 

sekä Asatianin ja Penttisen (2016) tutkimusten tuloksia: 

’’Mielestäni parhaita prosesseja RPA:lle ovat meidän kohdalla kauden katkoissa 

olevat prosessit, koska niistä löytyy volyymi, massa ja aikakriittisyys’’ (Haastateltava 

C3) 

’’Taloudessa kuukausikatkot näyttelevät aika isoa roolia, joten niitä yritetään 

parantaa, jotta ne menisivät nopeammin ja sujuvammin. Vaikka joku robotti tai 

tehtävä ajettaisiin vain kerran kuukaudessa, niin jos se on kuukausikatkon kannalta 
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oleellinen juttu mikä siinä auttaa niin sitten se on ihan perusteltua tehdä.’’ 

(Haastateltava F) 

Asatianin ja Penttisen (2016), Fungin (2014), Fehrstin ja Slabyn (2012), Lacityn ja 

Willcocksin (2016b) sekä Willcocksin et al. (2015b) tutkimusten mukaan 

ohjelmistorobotiikalla automatisoitavien prosessien tulee olla sääntöperusteisia, 

riittävän standardoituja, sisältää mahdollisimman vähän erilaisia poikkeustilanteita 

ja olla jaettavissa selkeisiin osaprosesseihin. Vastaavat tekijät nousevat 

merkittäviksi kriteereiksi myös tämän tutkimuksen tuloksissa. Haastateltavien 

vastauksista voidaan yleisesti päätellä, mitä helpompaa automatisoitavien 

prosessien määrittely on, sitä helpommaksi robotin toiminnalle asetettavien 

sääntöjen laatiminen muodostuu. Näin ollen suoraviivaiset, pitkälle harmonisoidut 

ja siten ’’ihmisellekin helpot’’ selkeistä osakokonaisuuksista koostuvat prosessit 

nähdään parhaimmiksi automaation kohteiksi RPA:lle. Esimerkiksi haastateltavien 

C3 ja F mielestä monimutkaisten ja suurien prosessikokonaisuuksien määrittely ja 

siten robottien rakentaminen koetaan usein todella monimutkaiseksi.  Toisaalta 

haastateltava B2 korostaa Lacityn ja Willcocksin (2016a) tavoin sitä, että 

ohjelmistorobotiikkaa on mahdollista hyödyntää myös vaativampien prosessien 

automatisoinnissa: 

’’Jos RPA:n rinnalle pystytään lisäämään esimerkiksi koneoppimista niin se soveltuu 

silloin vaativampiinkin tehtäviin, mutta tällainen ihan puhdas RPA-case edellyttää 

selkeät säännöt miten toimia, mahdollisimman suoraviivaisen prosessin ja 

mielellään suuret volyymit.’’ (Haastateltava B2) 

Haastatteluun osallistuneiden yritysten näkökulmasta taloushallinnon järjestelmien 

digitaalisuuden asteella ei nähdä olevan niinkään merkitystä ohjelmistorobotiikan 

hyödyntämiselle. Haastateltavan E mielestä yrityksen 5 taloushallinnon 

järjestelmien digitalisaation aste on ’’hyvin heikko’’, mutta tästä huolimatta RPA:n 

hyödyntäminen prosessien automatisoinnissa on osoittautunut mahdolliseksi. 

Haastateltavien A ja B2 mukaan tämä johtuu siitä, että ohjelmistorobotiikalla 

automatisoidaan niitä tehtäviä, joita ihmiset ovat aiemmin tehneet käyttöliittymien 

avulla. Haastateltava C3 puolestaan toteaa RPA:n olevan niin sanottu 

’’purkkaratkaisu’’, jolla pyritään ratkaisemaan asioita, joihin järjestelmät itsessään 

eivät taivu.  Tästä syystä ohjelmistorobotiikkaa ei ole edes kannattavaa hyödyntää 
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liian pitkälle digitalisoiduissa järjestelmissä. Sen sijaan jokainen haastateltava 

korostaa sitä, mitä muuttumattomampia taloushallinnon järjestelmät ovat, sitä 

helpompaa ohjelmistorobotiikan hyödyntäminen on. Tämä vastaa Aalst van der et 

al. 2018, Asatianin ja Penttisen 2016, Fehrstin ja Slabyn 2012, Fungin 2014 sekä 

Penttisen et al. 2018 tutkimusten tuloksia. 

’’Jos järjestelmät ovat kauhean pitkälle digitalisoituja niin yleensä ne tekevät 

automaattisesti sen mitä robotilla pyritään tekemään ja tällöin roboteista ei saa enää 

niin paljoa hyötyä. Tietty digitalisaation aste pitää tietenkin olla, mutta ei liian korkea, 

koska sitten se hyöty tippuu siitä pois.’’ (Haastateltava C3) 

Ohjelmistorobotiikalla käsiteltävän tiedon tulee olla kaikesta huolimatta 

digitaalisessa muodossa sekä hyvin strukturoitua. Haastateltavien mukaan datan 

laadun on oltava ’’tarpeeksi laadukasta’’, jolla he viittaavat datan 

yhdenmukaisuuteen. Ohjelmistorobotiikan hyödyntäminen ei ole kannattavaa, 

mikäli taloushallinnon järjestelmät sisältävät puutteellista tai virheellistä tietoa. 

Lisäksi myös paperimuodossa olevat tiedot koetaan merkittäviksi esteiksi 

prosessien automatisoinnille. Haastateltavien mielestä suurten yritysten 

digitaalisuuden aste on kuitenkin järjestäen riittävällä tasolla ohjelmistorobotiikan 

hyödyntämiselle, mikä tukee muun muassa Kaarlejärven ja Salmisen (2018) 

näkemyksiä.  

 

4.1.3 Käyttöönoton onnistumiseen vaikuttavat tekijät 
 

Haastateltavia henkilöitä pyydettiin kuvailemaan RPA:n onnistuneeseen 

käyttöönottoon vaikuttavia tekijöitä. Ohjelmistorobotiikan käyttöönottoprosessit tulisi 

aloittaa ennakkovalmistelulla, jonka aikana yritysten  tulisi tiedottaa henkilöstöä 

ohjelmistorobotiikan käyttöönotosta sekä luoda tätä varten erillinen 

viestintäsuunnitelma (L&T Infotech 2017; Lacity & Willcocks 2016a; Friedman 

2017). Tämän tutkimuksen tulosten perusteella useat haastateltavat korostavat 

etenkin henkilöstön aikaisen tiedottamisen merkitystä. Haastateltavien mielestä 

etenkin ensimmäisten automatisointiprojektien kohdalla käyttöönotot on syytä 

toteuttaa riittävän ihmiskeskeisesti. Työntekijöiden on tärkeää ymmärtää, mitä 

ohjelmistorobotiikalla on mahdollista toteuttaa ja mihin sillä pyritään. Tällä tavalla 



59 
 

 

 

yritykset pystyvät ehkäisemään paremmin robotiikan käyttöönottoon liittyviä 

mahdollisia negatiivisia asenteita sekä vähentämään pelkoa työpaikkojen 

menettämisestä. Haastateltavan A mukaan hyvän ja oikea-aikaisen tiedottamisen 

ansiosta työntekijälle on helpompaa ’’myydä’’ uutta työtehtävää tai työnkuvaa 

työntekijän tuntiessa itsensä edelleen tärkeäksi yritykselle. Ohjelmistorobotiikan 

käsittely on siksi syytä tuoda yksilöidysti lähemmäs yksittäisiä tiimejä sekä 

työntekijöitä. Etenkin johdon roolin nähdään korostuvan henkilöstön 

tiedottamisessa. Tämän lisäksi onnistunut taloushallinnon prosessien automatisointi 

edellyttää yrityksen johdolta haastateltavien mielestä sitoutumista, ymmärrystä sekä 

riittävää tukea, mikä tukee Surin et al. (2017), Rutagandan et. al (2017) sekä Lacityn 

ja Willcocksin (2016a) tuloksia. Yrityksen johdon on tarjottava riittävät resurssit sekä 

asetettava selkeät tavoitteet RPA-käyttöönottoprojektien läpivienneille: 

’’Itse nostaisin johdon tuen tässä asiassa tärkeimmäksi. Työntekijöille täytyy asettaa 

selkeät tavoitteet sekä tarjota riittävästi aikaa, muuten nämä voivat jäädä 

puuhastelun asteelle eikä robotteja saadakaan tuotantoon. Jos johto ei ole 

sitoutunut kehittämään näitä prosesseja niin nämä asiat helposti siirtyy eikä niitä 

saada maaliin.’’ (Haastateltava D) 

’’Meidän talousorganisaatiossa ollaan oltu aina myös johdon toimesta hyvin 

myönteisiä tätä automatisointia kohtaan ja itse asiassa koko yhtiössä ollaan haluttu 

olla eturintamassa tältä osin ja hoidettu näille projekteille rahoitusta.’’ (Haastateltava 

B2) 

Willcocksin et al. (2015a) tutkimuksessa korostuu selkeiden roolien sekä 

vastuualueiden määrittämisen tärkeys. Selkeiden roolien ja vastuualueiden 

määrittämiseksi yritysten tulee pohtia ensin kannattavimman toteutusmetodologian 

hyödyntämistä (Willcocks et al 2015a; Lacity & Willcocks 2016a). Haastateltavien 

mielestä keskeistä on selvittää millaisia taloudellisia resursseja yrityksellä on 

käytettävissään, kuinka kiinnostuneita yrityksessä ollaan uudesta teknologiasta ja 

miten motivoituneita ollaan opettelemaan uutta. Kyseisten tekijöiden nähdään 

vaikuttavan pitkälti siihen, pystytäänkö käyttöönottoprojekteja toteuttamaan 

sisäisesti vai ulkopuolisten toimijoiden avustuksella. Tämän tutkimuksen tulosten 

mukaan jokainen yritys on hyödyntänyt ensimmäisten käyttöönottoprojektien 

kohdalla tavalla tai toisella ulkopuolisia resursseja. Konsultointiapua on tarvittu 
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muun muassa käyttötapausten määrittelyssä, robottien koodauksessa sekä IT-

arkkitehtuurin pystyttämisessä. Haastateltavien vastauksista kuitenkin selviää, että 

käyttöönottojen ja siten sisäisen osaamisen lisääntyessä yritykset ovat vähentäneet 

huomattavasti ulkopuolisten palveluntarjoajien sekä ammattilaisten hyödyntämistä, 

sillä prosessien automatisointi nähdään tärkeänä sisäisenä osaamisalueena. 

Puolestaan yritykset A, E ja F toteuttavat taloushallinnon prosessien automatisoinnit 

nykyään jo täysin itsenäisesti. Syitä tämän kaltaiselle siirtymälle on monia. 

Haastateltavan A mielestä  ulkopuolisilla konsulteilla ei välttämättä ole riittävää 

pääsyä yrityksen dataan. Haastateltava A myös mainitsee, että ulkopuolisilta 

konsulteilta puuttuu usein riittävä ymmärrys yrityksen prosesseista sekä 

järjestelmistä, mikä linkittyy Willcocksin et al. (2015b), Hindlen et al. (2018) sekä 

Lambertonin et al. (2016) tuloksiin: 

’’Olemme itse joutuneet korjailemaan monesti aikaisemmin ulkoistuskumppaneiden 

tekemiä automatisointeja tai jopa tekemään täysin uudestaan, jotta joku robotin 

suorittama prosessi ja sen prosessointi olisi lyhyempi.’’ (Haastateltava B2) 

Haastateltava F nostaa esille kustannusperusteet, sillä usein ulkoiset tarjoukset 

taloushallinnon prosessien automatisoinneista ovat osoittautuneet hyvinkin kalliiksi. 

Myös muiden yritysten positiiviset kokemukset onnistuneista sisäisistä 

käyttöönotoista ovat osaltaan vaikuttaneet yrityksen 6 automaatiostrategiaan.  

Lisäksi ylläpidon koetaan olevan helpompaa, mikäli automatisoinnit toteutetaan 

pääosin sisäisesti. Tällöin tiedonsiirto vaikkapa uusista automaatiokehityksistä 

nähdään monesti tehokkaammaksi, mikä osaltaan helpottaa robottien ylläpitoa. 

Tästä huolimatta ulkoisten palveluntarjoajien sekä muiden toimijoiden 

hyödyntäminen nähdään aina mahdolliseksi vaihtoehdoksi esimerkiksi kasvavien 

’’automatisointipiikkien’’ tapauksissa. 

’’En tiedä haluammeko missään vaiheessa päätyä siihen, että me teemme 

sataprosenttisesti kaikki automatisoinnit. Mutta jos alkuun on ollut tilanne, että 80 

prosenttia on tehty ulkoisesti ja 20 prosenttia sisäisesti niin tavoite olisi kääntää se 

suhde päinvastoin.’’ (Haastateltava C3) 

Aikaisempien tutkimusten mukaan ohjelmistorobotiikan käyttöönottoprojektien tulisi 

edetä liiketoimintapainotteisesti, mutta samanaikaisesti tiiviissä yhteistyössä IT-
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osaston kanssa (Willcocks et al. 2015a; Lacity & Willcocks 2016a; L&T Infotech 

2017) Myös haastateltavien mielestä selkeiden roolien sekä vastuiden määrittely jo 

projektin alkuvaiheessa on ensiarvoisen tärkeää. Erilaisten roolien ja vastuiden 

jakamisessa keskeistä on päättää, mitkä roolit ja vastuut kuuluvat liiketoiminnalle ja 

mitkä puolestaan IT-osastolle. Hyödynnettäessä ulkopuolisia resursseja samaiset 

roolit ja vastuut tulee määrittää myös asiakasyrityksen sekä palveluntarjoajan välillä. 

Taulukossa 4 on lueteltu haastatteluiden tuloksista esille nousseita RPA:n 

käyttöönottoprojektien keskeisimpiä rooleja sekä niihin liittyviä vastuualueita, joista 

on koottu käyttöönoton onnistumiselle vaadittava RPA-osaamisyksikkö. Roolien ja 

vastuiden määrittäminen luonnollisesti vaihtelee yrityskohtaisesti, joten ne voivat 

olla osittain päällekkäisiä.   

 

Taulukko 4. Esimerkkiroolit ja vastuut RPA:n käyttöönotoissa 

Nimike Liiketoiminta Rooli ohjelmistorobotiikan käyttöönotossa 

Product Owner / 

Prosessiomistaja 

Taloushallinto Omistaa automatisoitavat taloushallinnon prosessit tai 

yksittäisen prosessin. Toimii RPA:n vastuuhenkilönä 

tehtävänään erilaisten automatisoitavien prosessien 

tunnistaminen ja siten RPA:n eteenpäin vienti 

taloushallinnon yksikössä. 

Business Analyst 

(yksi tai useampi 

henkilö) 

Taloushallinto Työskentelee automatisoitavan prosessin parissa ja tuntee 

kyseisen prosessin käytännössä. Vastaa automatisoitavan 

prosessin yksityiskohtaisesta määrittelystä ja 

prosessikaavion (PDD) laadinnasta. Osallistuu tiiviisti 

ohjelmistorobotin testaukseen ja toimii yleensä myös robotin 

back-up henkilönä. 

RPA-

Kehityspäällikkö 

Taloushallinto / IT Vahva ymmärrys taloushallinnon prosesseista sekä teknistä 

RPA-osaamista. Auttaa automatisoitavien prosessien 

tunnistamisessa sekä määrittelyssä. 

Kehityspäällikkö Liiketoiminta / IT Ymmärrys yrityksen eri liiketoimintayksikköjen toiminnasta, 

vastaa tai osallistuu voimakkaasti koko organisaation IT-

arkkitehtuurin ylläpitoon sekä kehitykseen. 

RPA-kehittäjä IT Hyödyntää kuvattua prosessikaaviota ja vastaa 

ohjelmistorobotin koodauksesta. Toimii tiiviissä yhteistyössä 

Business Analystien kanssa. 

RPA-arkkitehti IT Vastaa RPA:lle soveltuvan infran sekä rakenteiden 

suunnittelusta ja toteutuksesta. 

IT-osasto IT IT-osaston tehtävänä on tukea käyttöönottoprosesseja 

erilaisten teknisten asioiden kohdalla: lisenssiasiat, 

ohjelmistorobottien tunnukset ja salasanat,  

ohjelmistorobottien työasemat, järjestelmien sekä 

servereiden tekninen ylläpito jne. 
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Sponsori Johto Jokaiselle RPA-käyttöönottoprojektille on hankittava 

sponsori, kuuluu yleensä yrityksen johdon tehtäviin riittävän 

tuen tarjoamisessa. 

 

 

Mitä enemmän RPA:n kehitystä ja ylläpitoa ostetaan ulkopuoliselta 

palveluntarjoajalta, sitä pienemmäksi asiakasyrityksen tarve sisäiselle osaamiselle 

muodostuu. Haastateltavan D mukaan asiakasyrityksen vastuut liittyvät 

käytännössä johdon tuen saamiseen, automatisoitavien prosessien tunnistamiseen 

sekä business casejen määrittämiseen yhdessä palveluntarjoajan kanssa. 

Asiakasyrityksestä tarvitaan yleensä vain yksi henkilö, joka työskentelee 

automatisoitavan prosessin parissa ja pystyy parhaiten dokumentoimaan kyseisen 

prosessin. Jos puolestaan ohjelmistorobotiikkaa pyritään toteuttamaan sisäisin 

resurssein, edellyttää käyttöönottojen onnistuminen edellä mainittujen roolien sekä 

vastuualueiden kaltaisten henkilöiden mukaan ottamista.  

Haastateltavilta kysyttiin vielä tarkemmin IT-osaston aikaisen osallistamisen 

merkitystä käyttöönottojen onnistumisen kriteerinä. Jokainen haastateltava  henkilö 

korostaakin taloushallintoyksikön sekä IT:n välisen yhteistyön sekä tiedottamisen 

merkitystä etenkin ensimmäisten käyttöönottojen yhteydessä. Toisaalta IT-osaston 

rooli riippuu pitkälti automatisoitavasta prosessista sekä siitä, millainen 

taloushallinnon ymmärrys IT-osaston työntekijöillä on. Haastateltavien mukaan 

yrityksissä on usein tilanne, ettei IT-osaston työntekijöillä ole riittävää ymmärrystä 

taloushallinnon prosesseista. Haastateltavan E mukaan IT-osaston työntekijät eivät 

myöskään ole välttämättä kovin kiinnostuneita ohjelmistorobotiikan 

hyödyntämisestä. Näistä syistä IT:n tärkeimmäksi vastuuksi nähdään käyttöönoton 

tekninen toteutus sekä siihen liittyvät toimenpiteet. Sen sijaan varsinainen 

kehitystyö nähdään parhaaksi pitää haastateltavien mielestä puhtaasti 

liiketoiminnan vastuualueena: 

’’Mielestäni itse kehitys kannattaa pitää erillään IT:stä, koska tässä tehdään 

loppujen lopuksi talouden normaaleja päivittäisiä tehtäviä.’’ (Haastateltava F) 
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’’Aina kun IT on yrittänyt ottaa enemmän vastuuta kehittämisen osalta niin me 

olemme aikalailla torpattu se, koska nämä prosessit on meidän prosesseja ja me 

haluamme olla vastuussa siitä kehityksestä.’’ (Haastateltava C3) 

Teknisestä toteutuksesta johtuen IT:llä nähdään olevan tärkeä rooli myös robottien 

ylläpidon kohdalla. Haastateltavien vastausten perusteella on kuitenkin tärkeää, 

ettei ylläpito jää pelkästään IT-osaston vastuulle. Osa taloushallinnon 

automatisoiduista prosesseista on hyvin haavoittuvia sekä aikakriittisiä ja tästä 

johtuen robottien ollessa ’’kipeitä’’ tulisi virheen todentamisen sekä korjaamisen 

tapahtua mahdollisimman nopeasti. Useiden yritysten kokemuksen mukaan paras 

tilanne olisi se, että ohjelmistorobottien ylläpito toteutettaisiin niin ikään yhteistyössä 

liiketoiminnan sekä IT:n kesken yhteisellä RPA-alustalla.   

’’Ylläpidossa näkyy myös yhteistyön merkitys. Jos jotain  tapahtuu ja robotti kaatuu 

tai se ei pystykään tekemään jotain niin tavallaan meilläkin on hyvä olla näkyvyys 

sinne konepellin alle ja voidaan käydä kattomassa syykoodia, jolloin huomataan 

esim. että joku template olikin väärä ja siksi robotti ei toimikaan.’’ (Haastateltava C1) 

’’Täällä tätä hommaa on tehty aika itsenäisesti IT:stä mutta se on aiheuttanut jonkun 

verran myös ongelmia, koska silloin IT tavallaan ylläpitää sitä alustaa millä ne robotit 

toimii ja robotit tarvitsevat jonkun serverin missä ne toimivat ja jos tarvitaankin uusi 

serveri robotille niin siinä pitää olla IT mukana.’’ (Haastateltava F) 

RPA-käyttöönottoprojektit edellyttävät yritykseltä myös selkeää visiota siitä, mihin 

ohjelmistorobotiikkaa on mahdollista hyödyntää ja millaisia vaikutuksia sillä pyritään 

saavuttamaan (L&T Infotech 2017; Willcocks et al. 2015a). Tältä osin haastateltavat 

painottavat koko taloushallinnon henkilöstön aikaisen osallistamisen merkitystä  

RPA-käyttöönottoprojekteissa. Tutkimuksen tulosten mukaan taloushallinnon 

henkilöstöä tulee kannustaa osallistumaan automatisoitavien prosessien 

tunnistamiseen ja siten löytämään omien työtehtäviensä joukosta erilaisia 

automatisoitavaksi soveltuvia kohteita. Tämän kaltaisen lean-toimintamallin avulla 

syntyy usein normaalia enemmän ideoita mahdollisista automatisoitavista 

tehtävistä. Vaikka suurin osa syntyvistä ideoista ei päätyisikään varsinaiseen 

toteutukseen, helpotetaan tällä myös varsinaisen RPA-osaamisyksikön 

määrittelytyötä.  
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’’Tarkoitus on saada vain aihioita, mitkä tehtävät sisältäisivät volyymia, toistuvat ja 

tuntuvat turhalta jne. Sitten niitä ikään kuin listataan arvottamatta niitä mitenkään. 

Niitä sitten katsotaan ja aika nopeasti pystytään sanomaan, jos jossain on 

esimerkiksi pienet volyymit. Aika nopeasti se siitä sitten haarukoituu. Viimeksi kun 

ideoitiin, niin meille tuli noin 100 ideaa, joista heti haarukoitiin sellaiset 20-30 

tapausta, joita ylipäätään voidaan tarkastella.’’ (Haastateltava E) 

Automatisoitavien prosessien tunnistamisen lisäksi niihin liittyvien käyttötapausten 

määrittely nousi ehkäpä kaikkein merkittävimmäksi yksittäiseksi tekijäksi RPA:n 

käyttöönottojen onnistumiselle. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että 

automatisoitavaksi päätyvien prosessien valinnassa tulee ottaa huomioon monia 

asioita, mutta kaikkein oleellisinta on prosessiin sekä työtehtävän suorittamiseen 

liittyvien erilaisten poikkeustilanteiden tiedostaminen. Haastateltavat korostavat 

määrittelytyön merkitystä, koska usein yksinkertaisimpinakin pidetyt prosessit 

osoittautuvat todellisuudessa ajateltua haastavammiksi. Tästä syystä määrittelytyö 

on tehtävä aina huolellisesti ja jokainen automatisoitava prosessi tulee purkaa 

mahdollisimman selkeisiin osiin. Määrittelytyön tuloksena muodostuva 

prosessikaavio (PDD) lopulta sanelee sen, miten ohjelmistorobotin käyttöönotto 

tulee toteutumaan. Onnistuneen määrittelytyön tuloksena itse kehitystyö tapahtuu 

usein hyvinkin virtaviivaisesti. Puolestaan virheellinen tai puutteellinen määrittelytyö 

johtaa käyttöönoton hidastumiseen ja pahimmillaan robotin virheellisiin suorituksiin: 

’’Jos PDD on liian ylimalkainen niin silloin robotin kehitys tavallaan ei lopu koskaan 

ja pahimmillaan joudutaan aloittamaan kaikki alusta kun se muuttuu liikaa.’’ 

(Haastateltava F) 

Aikaisemmat tutkimukset peräänkuuluttavat myös ohjelmistorobottien testaamista 

ennen varsinaista tuotantoon siirtämistä (Lacity & Willcocks 2016a; L&T Infotech 

2017; Seasongood 2016) Haastatteluiden perusteella ohjelmistorobottien 

testaamisen tarve riippuu pitkälti automatisoitavasta prosessista, ohjelmistorobotilta 

vaadittavasta toimintatarkkuudesta sekä prosessikaavion laadinnan 

onnistumisesta. Haastateltavien mukaan yksinkertaisten automatisointien kohdalla 

robottien testaus ei välttämättä vaadi suurempia toimenpiteitä ja osa roboteista on 

mahdollista luoda suoraan tuotantoon. Moayedin (2017) tavoin myös haastateltavat 

mainitsevat prosessikaavion laadinnassa tapahtuvan kuitenkin monesti erilaisia 
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määrittelyvirheitä, jotka realisoituvat vasta testauksen yhteydessä. Siirrettäessä 

robotit suoraan tuotantoon muodostuu robottien testaaminen sekä todennäköisten 

virheiden korjaaminen huomattavasti hankalammaksi. Tästä syystä haastatteluun 

osallistuneiden yritysten mukaan paras vaihtoehto on erillisen testiympäristön 

muodostaminen, jossa kehityksessä olevaa robottia testataan useampaan 

otteeseen. Tuloksista kuitenkin selviää, että jokaisen yrityksen kohdalla robottien 

testaukseen käytetään usein hyvinkin paljon aikaa. Esimerkiksi yrityksessä 3 on 

käytössä erillinen laadunvalvontaympäristö, minne ohjelmistorobotit siirretään 

varsinaisen testauksen jälkeen: 

’’Testauksen jälkeen robotit siirretään vielä erilliseen laadunvarmistusympäristöön, 

missä ne viettävät aikaa viikosta pariin kuukauteen riippuen vähän robotista. Jos 

robotti ajaa vain kerran kuukaudessa jotain, niin sitten se voi viettää aikaa siellä 

puolikin vuotta. Näin me saamme tarpeeksi ison otannan sille, että robotti voidaan 

siirtää tuotantoon.’’ (Haastateltava C3)  

Aikaisemmissa tutkimuksissa painotetaan ylläpidon merkitystä, mikä nousee esille 

myös tämän tutkimuksen tuloksista (Moayed 2017; L&T Infotech, 2017). 

Haastateltavien mukaan ohjelmistorobotti on järkevää viedä tuotantoon vasta sen 

jälkeen, kun sitä on testattu riittävästi ja se todetaan toimivaksi. Haastateltavan B2 

mielestä ylläpidon merkitys riippuu hyvin paljon prosessista. Hänen mukaansa osa 

prosesseista on haavoittuvaisempia kuin toiset, mutta taloushallinnon prosessien 

kohdalla monien automatisointien ylläpidon tarve koetaan melko vähäiseksi. 

Tulokset kuitenkin osoittavat myös sen, että tehokkaasta ja systemaattisesta 

testauksesta huolimatta osa poikkeustilanteista paljastuu vasta tuotantoon 

siirtymisen jälkeen. Tästä syystä esimerkiksi haastateltava F suosittelee niin 

sanotun ’’hyper care’’ vaiheen järjestämistä, jonka aikana ohjelmistorobotin 

toimintaa seurataan hyvinkin tarkasti. Kun ohjelmistorobotit on siirretty tuotantoon 

mahdollisten virheiden tunnistaminen ja korjaaminen edellyttää nopeaa reagointia, 

jotta niistä aiheutuvat haitat sekä vaikutukset käyttöönottojen onnistumisille 

pystytään minimoimaan. Haastatteluiden tulosten mukaan seurantavaiheen pituus 

riippuu pitkälti siitä, kuinka usein automatisoitua prosessia suoritetaan. 

Haastateltavan C3 mukaan mitä harvemmin robotti ’’ajaa’’ itsensä, sitä pidempään 

seurantavaihe luonnollisesti kestää. Seurantavaiheen jälkeen alkaa varsinainen 
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ohjelmistorobotin ylläpitotyö, jonka tulee kestää koko robotin elinkaaren ajan. 

Ylläpidon kohdalla korostuu etenkin sisäisen kommunikaation merkitys 

taloushallinnon työntekijöiden sekä IT-osaston välillä. Esimerkiksi erilaisten 

järjestelmäpäivitysten kohdalla tulee kyseistä järjestelmää käyttävien sekä 

automatisoinnin teknisestä toteutuksesta vastaavien henkilöiden olla tietoisia 

tulevasta muutoksesta. Haastateltavan D mukaan mikäli ylläpidosta huolehtii 

ulkopuolinen palveluntarjoaja jää ohjelmistorobottien toimintaympäristössä 

tapahtuvista muutoksista ilmoittaminen asiakkaan vastuulle.  

Toisin kuin Willcocks et al. (2015a) sekä Moayed (2017) tutkimuksessaan toteavat, 

tämän tutkimuksen tulosten perusteella etenkin ensimmäiset ohjelmistorobotiikan 

pilotoinnit suositellaan toteutettavaksi riittävän yksinkertaisille prosesseille sekä 

työtehtäville. Yleisesti ottaen haastateltavat suosittelevat ohjelmistorobottien 

käyttöönotossa ketterän eli ’’agiilin’’ toimintatavan noudattamista. Tämän kaltaisen 

menettelyn tarkoituksena on se, että automatisoinnit aloitetaan yksinkertaisimmista 

prosesseista ja vasta sen jälkeen siirrytään haasteellisempien pariin. Tällä tavalla 

yritykset saavat arvokasta kokemusta siitä, miten asiat todellisuudessa realisoituvat 

esimerkiksi robotin kehityksen, tuotantoon siirron sekä sen jälkeisenä aikana ja 

pystyvät siten huomioimaan koetut asiat seuraavien käyttöönottojen yhteydessä.  

Lisäksi ohjelmistorobottien käyttöönotot nähdään parhaaksi toteuttaa niin 

sanotuissa ’’sprinteissä’’. Haastateltavan B2 mukaan automaatiosprinttien 

toistuvuudelle ei ole olemassa yhtä selkeää vastausta ja sen nähdään riippuvan 

monista asioista, kuten prosessin automatisoinnin haastavuudesta. Haastateltava 

A kuvailee asiaa seuraavasti: 

’’Meillä mennään pitkälti agile-mentaliteetilla ja sprinttityylillä eteenpäin näissä 

projekteissa. Yksi sprintti on esimerkiksi yksi kuukausi. Kun saadaan jotain tehtyä 

sekä määriteltyä ja meillä on käyttötapaukset kaikki pöydällä niin sen jälkeen 

laitetaan aina yksi tai kaksi käyttötapausta tehtäväksi yhdelle kuukaudelle 

tuotantoon testauksen jälkeen minkä jälkeen otetaan aina sieltä se toinen nippu 

tehtäväksi’’ 

 
 

 



67 
 

 

 

4.2 Ohjelmistorobotiikan käyttökohteet taloushallinnossa 
 

Haastateltavia pyydettiin kertomaan konkreettisia esimerkkejä siitä, millaisissa 

prosesseissa sekä työtehtävissä yritykset ovat tähän mennessä hyödyntäneet 

ohjelmistorobotiikkaa. Tämän lisäksi haastateltavilta tiedusteltiin automatisoitujen 

prosessien sekä työtehtävien lukumäärää, jotta RPA:n käyttöönoton laajuudesta 

taloushallinnon kohdalla saataisiin mahdollisimman tarkka kuva. Haastateltavien 

vastaukset osoittavat ohjelmistorobotiikan hyödyntämisen olevan kappaleessa 2.6 

esitettyjen aikaisempien tutkimusten tulosten mukaisesti hyvin suosittua. 

Taulukossa 5 on havainnollistettu tämän tutkimuksen kohdeyritysten arvioitujen 

ohjelmistorobotiikalla automatisoitujen työtehtävien lukumäärää. Taulukkoon on 

koottu niiden yritysten tulokset, jotka toteuttavat ohjelmistorobotiikkaa joko 

kokonaan tai suurimmaksi osaksi itsenäisesti. Sen sijaan palveluntarjoaja (yritys 4) 

on jätetty taulukosta pois, koska automatisoitujen työtehtävien arviointi useiden eri 

asiakasyritysten kohdalla ei ole mahdollista. Taulukossa 6 puolestaan esitetään 

kaikkien haastatteluun osallistuneiden henkilöiden vastauksista esille nousseita 

yleisimpiä RPA:n käyttökohteita sekä automatisoitavia työtehtäviä.  

 

Taulukko 5. RPA:lla automatisoitujen työtehtävien lukumäärä kohdeyritysten taloushallinnossa. 

Yritys RPA:lla automatisoitujen työtehtävien arvioitu lukumäärä  

1 80 

2 25 

3 100 

5 6 

6 40 

 

Taulukko 6. RPA:n käyttökohteet taloushallinnon eri osa-alueilla sekä esimerkkejä yleisimmin 

automatisoiduista työtehtävistä. 

RPA käyttökohteet osa-alueittain Esimerkkejä automatisoiduista työtehtävistä 

Pääkirjanpito • arvonlisäverotarkistukset 

• arvonlisäverojen analysointi 

• arvonlisäverokoodien tarkistus 

• tasetilien täsmäytykset 

• tase-erittelyt 

• pääkirjan täsmäytys tiliotteisiin 

• GL-tositteiden muodostaminen 
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Osakirjanpidot (osto-, myyntireskontra, 

käyttöomaisuuskirjanpito jne.) 

• myyntisuoritusten kirjaaminen 

• myyntilaskujen tulostus 

• toimittajien sekä asiakkaiden avaaminen 

• osakirjanpitojen kausien sulkeminen 

• ostolaskujen tiliöinti 

• myynti- ja ostolaskujen perustietojen tarkistus 

• käyttöomaisuuden aktivoinnit sekä romutukset 

• osto- ja myyntireskontrien täsmäytykset 

• toimittajien ennakonperintärekisterin tarkastus 

Perintä • maksumuistutusten lähetys 

Laskutus • laskuluonnosten luominen 

• verkkolaskujen virheilmoitusten läpikäynti 

• laskujen lähetys 

HR • tuntikirjaukset 

• työsopimusten ehtojen tarkistaminen 

• työsuhteen elinkaaren hallintaan liittyvien eri 
järjestelmien väliset päivitykset sekä täsmäytykset 

Maksuliikenne • maksuajot 

Raportointi • datan hakeminen perusjärjestelmistä sekä niiden 
tarkistus ja siirtäminen raportointijärjestelmään 

• integraatioissa siirrettävän datan kontrollointi 

• raporttien ajaminen ja lähetys 

 

 

Haastateltavien vastauksista selviää, että ohjelmistorobotiikkaa hyödynnetään tänä 

päivänä hyvin laajasti melkeinpä jokaisella taloushallinnon osa-alueella, mikä 

myötäilee Kroll et al. (2016), Kaarlejärven ja Salmisen (2018), Madakamin et al. 

(2019), Aguirren ja Rodriguezin (2017) sekä Moffittin et al. (2018) tuloksia. Tämän 

lisäksi tutkimuksen tulokset osoittavat, että ohjelmistorobotiikan nähdään 

soveltuvan parhaiten taulukon 6 kaltaisten täsmäytyksiin, datan siirtoon, raporttien 

ajamiseen, tositteiden laadintaan sekä erilaisiin kontrolleihin liittyvien työtehtävien 

automatisointiin, mikä vasta myös hyvin aikaisempien tutkimusten tuloksia. 

Haastateltavien mukaan kaikki tämän kaltaiset työtehtävät soveltuvat 

ohjelmistorobottien hoidettavaksi, koska ne ovat hyvin rutiininomaisia ja sisältävät 

taloushallinnon kannalta suurimmat volyymit sekä transaktiomäärät. Kyseiset 

tehtävät eivät myöskään vaadi päätöksentekokykyä ja perustuvat usein helposti 

määriteltäviin sääntöihin. Lisäksi edellä mainitut tehtävät ovat hyvin mekaanisia ja 

toistuvat useaan kertaan etenkin kiireisinä aikoina, jolloin niiden suorittaminen 

manuaalisesti koetaan turhauttavaksi sekä aikaa vieväksi.  
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Haastateltavilta kysyttiin myös sitä, onko ohjelmistorobotiikalla onnistuttu 

automatisoimaan kokonaisia prosesseja vai liittyvätkö toteutetut automaatiot 

enimmäkseen osaprosessien automatisointiin. Tutkimuksen tuloksista selviää, että 

jokainen haastateltava mieltävät automatisointien liittyvän enimmäkseen erilaisten 

prosessien yksittäisiin osiin tai työtehtäviin. Haastateltavien mukaan taloushallinnon 

kohdalla yksittäisten prosessikokonaisuuksien määrittäminen on kuitenkin erittäin 

hankalaa, mikä tekee myös automatisoitujen prosessien kokonaismäärän 

laskennasta sekä tunnistamisesta vaikeaa. Tästä syystä se, voidaanko puhua 

täysin ohjelmistorobotiikalla automatisoidusta prosessista, riippuu pitkälti 

tarkastelunäkökulmasta ja siitä, mikä mielletään yhdeksi prosessiksi. Esimerkiksi 

haastateltava A mainitsee erään verkkolaskuvirheisiin liittyvän robotin hoitavan koko 

prosessin alusta loppuun, mutta toisaalta samainen prosessi voidaan nähdä myös 

suuremman kokonaisuuden osaprosessiksi. Myös haastateltavan B2 mukaan 

yrityksen 2 ostolaskuprosessin kohdalla ohjelmistorobotti pystyy suorittamaan 

prosessiin kuuluvat työtehtävät hyvinkin itsenäisesti, muttei selviytyisi niistä ilman 

muiden älykkäämpien automaatioteknologioiden apua. Lisäksi haastateltava 1 

mainitsee, että monet automatisoinnit ovat sellaisia, joissa robotti hoitaa teknisen 

työn alusta loppuun itse, mutta työn tuloksen analysointi ja tarkistus jäävät ihmiselle. 

Näistä syistä ohjelmistorobotiikka nähdään yksittäisten osaprosessien 

automatisointikeinoksi ja sen avulla toteutettavia automaatioita tulisi tarkastella 

haastateltavien mielestä tehtävätasolla.  

’’Ei meillä varmaan yhtään kokonaista prosessia ole itsessään automatisoitu. 

Enemmänkin ne ovat työtehtäviä prosessin sisällä sekä erilaisia prosessin osia mitä 

olemme automatisoineet.’’ (Haastateltava B1) 

’’Jokainen robotti on omassa prosessissaan tai tarkemmin sanottuna erilaisten 

isompien prosessien osapätkissä, jotka ovat esimerkiksi kirjanpidon yksittäisiä 

tehtäviä. Koko prosessia on aika vaativaa automatisoida.’’ (Haastateltava E) 

’’Robotti itsenäisenä kokonaisuutena lataa vaikka raportin ja toisena itsenäisenä 

kokonaisuutena muokkaa sen niin onko se yksi vai kaksi prosessia.’’ (Haastateltava 

F)  
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4.3 Ohjelmistorobotiikasta koetut hyödyt 
 

Tämän tutkimuksen tulokset osittavat, että haastatteluihin osallistuneissa yrityksissä 

on pystytty saavuttamaan lukuisia ohjelmistorobotiikan käyttöönotolle etukäteen 

asetettuja tavoitteita sekä niistä mahdollisesti saavutettavia hyötyjä. Etenkin 

laadulliset tekijät näyttelevät suurta roolia saavutettujen hyötyjen keskuudessa. 

Taloushallinnon toiminnan tehokkuuden on koettu parantuneen jokaisessa 

haastatteluihin osallistuneessa yrityksessä usealla eri tavalla. Aikaisempien 

tutkimusten mukaan ohjelmistorobotiikka nähdään erinomaiseksi ratkaisuksi 

erilaisten prosessien tehokkuuden parantamiselle (Lacity & Willcocks 2016b; Kaya 

et al. 2019; IRPA 2015; Kääriäinen et al. 2018; Willcocks et al. 2015a; Kaarlejärvi & 

Salminen 2018). Myös tämä tutkimus osoittaa vastaavia piirteitä taloushallinnon 

prosessien kohdalla. Jokainen haastateltava mainitsee tavalla tai toisella, että 

ohjelmistorobotiikan käyttöönotolla on onnistuttu virtaviivaistamaan prosessien 

läpivientiä.  Prosessien virtaviivaistumiselle on monta syytä. Ohjelmistorobotiikan 

avulla monia rutiininomaisia, manuaalisia sekä aikaa vieviä työtehtäviä on siirretty 

robottien hoidettavaksi, minkä avulla yritykset ovat onnistuneet yksinkertaistamaan 

prosessejaan ja siten automatisoimaan prosessin suorittamisen kannalta ’’turhia’’ 

välivaiheita. Ohjelmistorobotit pystyvät normaaliolosuhteissa suorittamaan niille 

annettavat tehtävät huomattavasti nopeammin sekä tarkemmin kuin ihmiset, mikä 

osaltaan on yksi syy prosessien tehostumiselle. Ohjelmistorobotiikan käyttöönoton 

avulla yritykset ovat onnistuneet yhtenäistämään myös toimintatapojaan erilaisten 

työtehtävien suorittamiseksi, mikä on saattanut aikaisemmin osoittautua hankalaksi 

työntekijöiden omien työtottumusten takia: 

’’Nykyään kun asiat tehdään määrätietoisesti robottien avulla robottien suorittaessa 

niille annetut työtehtävät juuri niin, kuin ne on opetettu ne tekemään olemme selvästi 

pystyneet tehostamaan kyseisiä prosesseja’’ (Haastateltava A) 

Prosessien tehostamisen kohdalla haastateltavat nostavat esille myös sen, että 

ohjelmistorobotit pystyvät työskentelemään lähtökohtaisesti ympäri vuorokauden, 

jonka koetaan olevan hyödyllistä etenkin kiireisinä aikoina. Ohjelmistorobotiikan 

eduksi nähdään siis se, ettei tiettyjen työtehtävien suorittaminen ole enää 

ihmissidonnaista. Ohjelmistorobotit voidaan ohjeistaa suorittamaan tietyt tehtävät 
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yöaikaan, joka puolestaan helpottaa työntekijöiden päivittäistä työkuormaa 

esimerkiksi kuukauden katkoissa. Tämän lisäksi esimerkiksi haastateltavat A ja C1 

korostavat sitä, etteivät ohjelmistorobotit sairastu eikä niillä ole lomia tai 

vapaapäiviä. Ohjelmistorobottien toimiessa ympärivuorokautisesti pystytään 

prosessien läpivientiaikoja tehostamaan entisestään eikä mahdolliset työntekijöiden 

poissaolot estä työtehtävien suorittamista tai aiheuta ylimääräisiä lisätöitä muille 

työntekijöille: 

’’Osa työntekijöistä ei joudu enää kauden alussa heräämään 5.30 sen takia, kun 

robotti hoitaa osan heidän työtehtävistään yöaikaan niin nykyään riittää, että he 

tulevat normaalisti töihin. Kyllä näkisin että siinä jonkun verran on työn teko 

nopeutunut ja poistunut painetta jostain kohtaa.’’ (Haastateltava C3) 

Tutkimuksen tulosten perusteella jokainen haastateltava nostaa ehkäpä kaikkein 

merkittävimmäksi yksittäiseksi hyödyksi työntekijöiden ajan vapautumisen muihin 

tehtäviin, minkä on koettu osaltaan tehostavan taloushallinnon toiminnan 

tehokkuutta. Kyseinen hyöty vastaa myös aikaisempien tutkimusten tuloksia (Moffitt 

et al. 2018; Lacity & Willcocks 2016b; Kääriäinen et al. 2018; IRPA 2015) Kuten jo 

aikaisemmin mainittiin, ovat lisääntyneet henkilöstöresurssitarpeet liiketoiminnan 

kasvaessa osoittautuneet monesti jopa suurempien yritysten ongelmaksi. Tämä 

tarkoittaa käytännössä sitä, että yritysten on reagoitava lisääntyneeseen 

tarpeeseen usein palkkaamalla uutta henkilökuntaa. Toinen vaihtoehtoinen ratkaisu 

on työntekijöiden työkuorman lisääminen. Haastateltava A muistuttaa kuitenkin siitä, 

ettei henkilöstöä pidä ylikuormittaa ja työntekijöiden työ- ja vapaa-ajan tulisi olla 

tasapainossa. Kaikki haastateltavat ovat hyvin yksimielisiä siitä, että 

ohjelmistorobottien käyttöönoton jälkeen taloushallinnon työntekijöillä on ollut 

huomattavasti paremmat mahdollisuudet keskittyä enemmän lisäarvoa tuottaviin 

tehtäviin, kuten datan tarkempaan analysointiin. Työntekijöiden työkuorman 

vähentyminen etenkin kiireisinä aikoina on mahdollistanut myös sen, että ihmisten 

on entistä helpompi toimia vaikkapa tiukkojen raportointiaikataulujen aikamääreiden 

mukaisesti. Samalla ohjelmistorobottien käyttöönotto asettaa omalta osaltaan myös 

vaatimuksia aikatauluissa pysymiselle: 

’’Aikaisemmin me printtailtiin ja skannailtiin laskuja kiireaikana varmaan 8 tuntia 

manuaalisesti. Se ei välttämättä tuntimäärällisesti tunnu suurelta, mutta se on 
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hirveän tärkeää laadullisesti, että robotti hoitaa tämän työvaiheen siinä closingin 

yhteydessä.’’ (Haastateltava B1) 

’’Työntekijät ovat aikaisemmin tehneet töitään kuin Vermoravihevoset laput silmillä 

ja tuijottaneet yhteen paikkaan työkuorman samalla kasvaessa, joten aiemmin he 

eivät ole edes pystyneet keskittymään riittävästi siihen, mikä todella vaatisi 

enemmän fokusaikaa.’’ (Haastateltava A) 

’’Robotilta ei voi tulla kyselemään lisäaikaa tiettyjen työtehtävien suorittamiseen eikä 

robotille tule inhottava fiilistä siitä, että minun pitää mennä nyt tuolta työkaverilta 

kysymään voisitko ystävällisesti hoitaa nämä tietyt asiat, jotta me muut saadaan 

asioita aikaiseksi. Ihmiset siis ymmärtää, että meidän on pakko tehdä tietyt asiat, 

koska myös robotilla on tietty toiminta-aikataulu miten se esimerkiksi ajaa jotain 

tietoja.’’ (Haastateltava D) 

Edellä mainittujen saavutettujen hyötyjen lisäksi jokaisen haastateltavan mielestä 

ohjelmistorobotiikalla on pystytty parantamaan myös työntekijöiden työn laatua ja 

siten tehostamaan taloushallinnon toiminnan tehokkuutta. Haastateltavien mukaan 

taloushallinnon yksi merkittävimmistä kehityskohteista liittyy aina siihen, että 

toiminnan tehokkuutta pyritään parantamaan jatkuvasti työnteon laadun ja etenkin 

virheiden minimoinnin varmistamiseksi. Koska taloushallinnon työt sisältävät paljon 

tarkkuutta sekä huolellisuutta vaativia työtehtäviä, tapahtuu niiden suorittamisen 

aikana lukuisia virheitä. Kaikki haastateltavat korostavat, että ohjelmistorobotiikan 

avulla on onnistuttu vähentämään merkittävästi erilaisia työntekijöiden toiminnalle 

ominaisia inhimillisiä huolimattomuusvirheitä. Haastateltavat nostavat virheiden 

vähentymisen eduksi työnteon laadun lisäksi sen, että virheiden vähentymisen 

johdosta myös prosessien läpimenoajat nopeutuvat, koska työntekijöiden ei tarvitse 

käyttää enää niin paljoa työaikaansa virheiden korjaamiseen. Haastateltavat 

muistuttavat kuitenkin siitä, että robotitkin voivat tehdä virheitä. Toisaalta robotin 

tekemien virheiden todennäköisyys nähdään pienemmäksi, kuin mahdollisuus 

ihmisten tekemille virheille. Mitä tarkemmin robotin toiminta määritellään, sitä 

pienemmäksi myös mahdollisten virheiden osuus jää: 
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’’Toki täytyy muistaa, että robotti on aina yhtä hyvä kuin hänen opettajansa. Jos 

opettaja opettaa väärin niin kyllä se robottikin toimii silloin väärin.’’ (Haastateltava 

A) 

Tutkimuksen tulosten mukaan ohjelmistorobotiikan käyttöönotolla nähdään olevan 

suurta vaikutusta myös työntekijöiden työtyytyväisyyteen. Esimerkiksi 

haastateltavat A, D, E ja F mainitsevat, että tylsien ja rutiininomaisten työtehtävien 

siirtyminen ohjelmistorobottien hoidettavaksi on lisännyt merkittävästi työntekijöiden 

motivaatiota siitä syystä, että työntekijöillä on enemmän aikaa keskittyä 

mielekkäämpiin työtehtäviin. Samalla ohjelmistorobotiikan on koettu lisäävän 

osittain jopa työntekijöiden vapaa-ajan määrää. Aikaisemmissa tutkimuksissa 

ohjelmistorobotiikan käyttöönotolla on todettu olevan vaikutusta myös datan laatuun 

(IRPA 2015; Tucker 2017; Lacity et al. 2016b). Tulosten mukaan merkittävin hyöty 

datan laadun parantumisessa liittyy siihen, että ohjelmistorobottien avulla on 

mahdollista toteuttaa esimerkiksi erilaisiin tarkistuksiin liittyviä toimenpiteitä, joihin 

yrityksillä ei aiemmin ole ollut tarvittavia resursseja: 

’’Datan laadussa olemme saavuttaneet hyötyä siinä mielessä, että nykyään 

pystymme tekemään paljon sellaista mihin aikaisemmin emme ole pystyneet, koska 

kukaan ei ole jaksanut tarkistaa esimerkiksi kaikkien toimittajien VAT numeroita ja 

niiden oikeellisuutta. Tämän tyyppistä datan laadun tarkkailua on aika helppo 

toteuttaa robotilla.’’ (Haastateltava F) 

Useissa tutkimuksissa ohjelmistorobotiikka nähdään hyvinkin joustavaksi sekä 

skaalautuvaksi teknologiaratkaisuksi (Fehrst & Slaby 2012; Lacity & Willcocks 

2016a; Asatiani & Penttinen 2016; Kaarlejärvi & Salminen 2018). Taloushallinnon 

prosessien kohdalla tämä tutkimus antaa kuitenkin hieman aikaisemmasta 

poikkeavia tuloksia. Tutkimukseen osallistuneissa yrityksissä ei edes 

lähtökohtaisesti ole vielä tavoiteltu niinkään taloushallinnon prosessien 

joustavuuden sekä skaalautuvuuden lisäämistä. Esimerkiksi haastateltavan B1 

mukaan ne taloushallinnon prosessit, joissa ohjelmistorobotiikkaa on hyödynnetty 

ovat olleet jo lähtökohtaisesti riittävän harmonisoituja, joten joustavuuden ja 

skaalautuvuuden tavoittelu ei ole ollut tarpeellista. Haastateltavien mukaan 

ohjelmistorobottien skaalaaminen ja monistaminen on mahdollista, mutta useimpien 

taloushallinnon prosessien kohdalla siihen ei ainakaan vielä ole ollut tarvetta. Tästä 
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huolimatta esimerkiksi yrityksissä 2 ja 5 on saavutettu jo jonkin verran hyötyjä myös 

tältä osin tiettyjen automatisointien kohdalla.  

’’Robotti voi tehdä  työtehtävää esimerkiksi 20 eri juridiselle yhtiölle, se on ehkä yksi 

tehtävä mutta se tekee sen kymmeniä kertoja joka firmalle.’’ (Haastateltava B1) 

’’Joustavuutta ja skaalautuvuutta emme ole varsinaisesti vielä edes tavoitelleet sillä 

niiden tavoittelu meidän kohdalla on vielä aika kaukana. Eivät nämä pienet 

muutokset tässä meidän meressä ole vielä hirveästi mitään mullistaneet. Tietenkin 

kun meillä on useampia pankkeja niin jos automatisointi koskee yhtä pankkia niin 

se koskee silloin  muitakin ihan samalla silmänräpäyksellä. Toisaalta vielä 

automatisoinnit ovat olleet sen verran pieniä ettei mitään sen kaltaisia suurempia 

hyötyjä ole saavutettu.’’ (Haastateltava E) 

Yrityksessä 1 joustavuutta ja skaalautuvuutta on onnistuttu saavuttamaan lähinnä 

ihmisten toiminnan kohdalla. Haastateltava A mainitseekin, että erilaisten 

automatisointien jälkeen työntekijät pystyvät nykyään keskittymään entistä 

joustavammin liiketoimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin ohjelmistorobottien 

hoitaessa rutiininomaisia työtehtäviä. Muilta osin kehitys taloushallinnon prosessien 

joustavuudessa nähdään hyvinkin samankaltaiseksi, kuin aiemmin mainitut 

prosessien läpimenoaikoihin liittyvät hyödyt.  

Aikaisemmissa tutkimuksissa ohjelmistorobotiikan joustavuus sekä skaalautuvuus 

näkyvät myös teknologian käyttöönoton yhteydessä siten, että käyttöönottoprojektit 

olisi mahdollista toteuttaa perinteisiin järjestelmäintegraatioihin verrattuna 

muutamassa viikossa (Asatiani & Penttinen 2016; Willcocks et al. 2015a). 

Tutkimuksen tulokset osoittavat RPA:n käyttöönottoprojektien olevan huomattavasti 

nopeampia verrattuna perinteisiin automaatio- tai integraatioprojekteihin. Tästä 

huolimatta jokainen haastateltava kuitenkin mainitsee, että ohjelmistorobotiikan 

käyttöönotot kestävät järjestäen useampia kuukausia. Haastateltavien mukaan 

käyttöönoton nopeus riippuu täysin automatisoitavasta prosessista. Haastateltavien 

D ja F mukaan pienten automatisointien kohdalla käyttöönotot on mahdollista 

toteuttaa parhaimmillaan muutamassa päivässä. Haastateltavien kokemusten 

perusteella käyttöönottoihin liittyy kuitenkin monesti erilaisia teknisiä ongelmia, jotka 

liittyvät esimerkiksi palomuurien avaamiseen, ohjelmistorobottien käyttötunnusten 
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saamiseen sekä järjestelmien pääsyoikeuksiin. Haastateltavat peräänkuuluttavat 

myös määrittelytyön merkitystä, sillä mitä paremmin ohjelmistorobotiikan 

prosessikaavio on toteutettu, sitä nopeammin ja helpommin myös robotin tekninen 

toteutus, testaus sekä tuotantoon vienti on mahdollista toteuttaa. Useat 

haastateltavista kokevat monet taloushallinnon prosessit myös suhteellisen 

haasteelliseksi automaation kohteiksi, joka osaltaan vaikuttaa 

käyttöönottoprojektien läpivientiin. Edellä mainittujen tekijöiden lisäksi osa 

yrityksistä mainitsee myös jatkuvan teknologiakehityksen olevan yksi 

käyttöönottoprojekteja hidastava tekijä: 

’’Yleensä puhutaan kuukausista, että robotit oikeasti saadaan tuotantoon. Aika 

usein sitä prosessia täytyy useassa eri vaiheessa vielä miettiä, miten sitä muutetaan 

ihmiseltä robotille. Kehitysvaihe itsessään voi sitten olla muutamia viikkoja.’’ 

(Haastateltava C3) 

’’Taloushallinnossa on usein vaikea löytää simppeleitä prosesseja, jotka sisältävät 

suuria volyymeja ja ovat suoraviivaisia. Sellaiset olisi tietenkin optimaalisia ja 

nopeita automatisoida, mutta niitä on tosi vaikeaa löytää.’’ (Haastateltava B2) 

Asatianin ja Penttisen (2016), Lacityn ja Willcocksin (2016a) sekä Lacityn et al. 

(2017) mukaan ohjelmistorobotiikka nähdään joustavaksi sekä helposti 

skaalattavaksi myös sen takia, ettei sen hyödyntäminen edellytä varsinaisia 

ohjelmointitaitoja. Vaikka RPA:n hyödyntäminen nähdäänkin suhteellisen 

helppokäyttöiseksi teknologiaksi myös tämän tutkimuksen haastateltavien mielestä, 

on sen hyödyntäminen osoittautunut kuitenkin odotettua haasteellisemmaksi. 

Haastateltavien mukaan RPA:n käyttöönotto edellyttää ensinnäkin todella 

perusteellista prosessituntemusta ja sitä, että automatisoitavat prosessit pystytään 

pilkkomaan loogisiin osakokonaisuuksiin, jonka perusteella pystytään 

muodostamaan yksityiskohtainen prosessikaavio. Haastateltavat korostavat myös 

sitä, ettei ohjelmistorobotiikan käyttöönotto ole mahdollista ilman riittävää 

ohjelmointitaitoa. Näin ollen haastateltavien mielestä RPA:n rakentaminen nähdään 

sitä helpommaksi, mitä enemmän sen hyödyntäjillä on liiketoiminnallista sekä 

teknistä osaamista. Edellä mainitun lisäksi ohjelmistorobottien koodaaminen riippuu 

pitkälti myös hyödynnettävästä RPA-teknologiasta sekä automatisoitavasta 

prosessista. Sen sijaan ohjelmistorobottien loppukäyttäjien osalta 
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ohjelmistorobotiikan käyttäminen nähdään hyvinkin helpoksi. Haastateltavien 

mukaan loppukäyttäjien osalta RPA:n hyödyntäminen edellyttää lähinnä ’’pitkää 

pinnaa’’ sekä ’’halua opetella uutta’’.  

Aikaisemmista tutkimuksista poiketen tämän tutkimuksen perusteella yritykset ovat 

onnistuneet saavuttamaan vain vähäisiä taloudellisia hyötyjä ohjelmistorobotiikan 

käyttöönotosta. Haastateltavien mukaan kustannussäästöjä on saavutettu pääosin 

siitä, että yritysten tarve uusien työntekijöiden palkkaamiselle on vähentynyt, mikä 

vastaa Barnettin (2015), Krollin et al. (2016) sekä Willcocksin et al. (2017) 

tutkimuksien tuloksia. Toisaalta kyseiset säästöt on koettu suhteellisen vähäisiksi, 

sillä automatisoidut prosessit ovat olleet järjestäen suhteellisen yksinkertaisia ja 

saavutettujen hyötyjen koetaan liittyvän enimmäkseen työntekijöiden ajan 

säästymiseen muihin tehtäviin. Useimpien haastateltavien mielestä 

kustannussäästöjen laskeminen sekä arvioiminen automatisoitujen taloushallinnon 

prosessien kohdalla koetaan monesti hankalaksi. Kustannushyötyjen arvioimisesta 

haasteellista tekee muun muassa se, etteivät henkilöstövähennykset ole olleet 

yritysten lähtökohtaisena tavoitteena. Taloudelliset hyödyt nähdään pidemmän 

aikavälin tavoitteeksi ja tällä hetkellä saavutettujen kustannussäästöjen koetaan 

johtuvan pitkälti aikaisemmin mainituista laadullisista hyödyistä. Osa 

haastateltavista mainitsee, että kustannussäästöt ovat näkyneet selkeimmin siinä, 

mitä itsenäisemmäksi käyttöönottojen toteutus on muuttunut: 

’’Absoluuttista euromäärää on vaikea sanoa ja ne on monesti hankalemmin 

laskettavissa. Se voidaan todeta, että ilman robotteja meillä pitäisi olla useampi 

henkilö hommissa, niin kai sen voi eurosäästöiksi laskea.’’ (Haastateltava C3) 

’’Taloudellinen näkökulma ja eurohyödyt eivät ole olleet meillä se päädriveri, mutta 

ei ne nyt ihan hukkainvestointejakaan ole olleet, joten pieniä ja kohtuullisia hyötyjä 

on saavutettu, kun ei aina tarvitse palkata uusia henkilöitä.’’ (Haastateltava E) 

’’Meillä toteutettiin hiljattain eräs suurempi projekti, missä oli aikaisemmin 

ulkoistettuja tehtäviä, joita otettiin takaisin talon sisälle. Ketään ei ole irtisanottu, 

mutta olemme huomioineet työntekijöiden tarpeen uudestaan. Monesti tarve on ollut 

pienempi kuin ulkoistusten yhteydessä. Toisaalta, jos on henkilöstöä lähtenyt pois, 

niin ei ole myöskään ollut tarvetta palkata uutta henkilöä tilalle.’’ (Haastateltava B2) 
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4.4 Ohjelmistorobotiikkaan liittyvät haasteet 
 

Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, ettei ohjelmistorobotiikan käyttöönotto ole 

aiheuttanut varsinaista pelkoa taloushallinnon työntekijöiden keskuudessa 

työpaikkojen menetyksestä. Kaikki haastateltavat mainitsevat, että työntekijöiden 

asennoituminen on ollut hyvinkin positiivista taloushallinnon prosessien 

automatisointien kohdalla aivan ensimmäisiä käyttöönottoprojekteja lukuun 

ottamatta. Haastateltavat A, C2, E ja F toteavat, että osalla työntekijöistä 

suhtautuminen saattoi olla RPA:n alkuaikoina hieman varauksellisempaa. RPA oli 

tuolloin vielä uusi ja vieras asia monelle työntekijälle, minkä nähtiin herättävän 

keskustelua siitä, miten uusi teknologia tulee vaikuttamaan työntekijöiden asemaan 

yrityksissä. Kaikesta huolimatta pelkotilat työpaikkojen menetyksistä ovat olleet 

hyvin harvinaisia. Haastateltavien mukaan varovaisen lähestymistavan, 

työntekijöiden tiedottamisen sekä aktiivisen osallistamisen avulla vähäisetkin 

pelkotilat ovat poistuneet työntekijöiden keskuudesta. Haastateltavat ovat 

harvinaisen yksimielisiä siitä, mitä useampia työtehtäviä ja prosesseja on 

automatisoitu, sitä positiivisemmaksi työntekijöiden asennoitumisen koetaan myös 

muuttuneen. Tutkimukseen osallistuneiden yritysten kohdalla ohjelmistorobotiikan 

käyttöönotolla ei ole tavoiteltu henkilöstövähennyksiä, mikä myös osaltaan selittää 

työntekijöiden positiivista suhtautumista. Haastateltavien mukaan 

ohjelmistorobotiikalla ei ole ollut myöskään yksittäisiä poikkeustapauksia lukuun 

ottamatta juurikaan vaikutusta työntekijöiden toimenkuviin. Näin ollen tämän 

tutkimuksen tulokset vastaavat hyvin pitkälti Asatianin sekä Penttisen (2016) 

tuloksia. 

’’Monesti on valitettu sitä, että on liikaa töitä hoidettavana ja siksi osaltaan nämä 

automatisointi -caset on otettu aina todella positiivisesti vastaan. Meillä ei varmaan 

kukaan ole miettinyt, että meidän työt siirtyisi kokonaan roboteille.’’ (Haastateltava 

B1) 

’’Ehkä yksittäisillä henkilöillä jotain pientä muutosta työnkuvissa, mutta heillä on silti 

edelleen paljon sitä normaalia vanhaa päivätyötä eli ei mitään merkittävää 

muutosta.’’ (Haastateltava C3) 
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Shuklan et al (2017) tavoin osa tämän tutkimuksen haastatelluista henkilöistä 

myöntää, etteivät kaikki ole olleet kuitenkaan täysin tyytyväisiä ohjelmistorobotiikan 

käyttöönotolle asetettuihin odotuksiin. Esimerkiksi erilaisten automatisointi-ideoiden 

hylkäämisten on koettu aiheuttavan usein negatiivisia mielipiteitä 

ohjelmistorobotiikan hyödyntämisen merkityksellisyydestä tämän tutkimuksen 

kohdeyritysten kohdalla. Haastateltavat A B1 sekä C1 mainitsevat, että osa 

työntekijöistä pitää nykyisestä työstään eivätkä edes halua työtehtäviään 

automatisoitavan, minkä on todettu osaltaan aiheuttavan lievää muutosvastarintaa 

etenkin kokeneempien työntekijöiden keskuudessa. Tästä syystä kaikki tehdyt 

automatisoinnit eivät välttämättä ole vastanneet niille asetettuja toiminnallisia 

odotuksia, minkä takia haastateltavan B1 mukaan yrityksessä 2 osa roboteista 

koetaan tiettyjen taloushallinnon työntekijöiden keskuudessa jopa turhiksi. 

’’Tietenkin on ihmisiä, joilla on paljon odotuksia ja kiinnostusta, mutta tehtyjen 

analysointien jälkeen todetaan, ettei jostain ideasta saa mitään järkevää business 

casea. Näiden ideoiden laatijat voivat sen jälkeen olla vähän sillä tuulella, ettei tästä 

tule mitään, vaikkei se syy johdu robotista vaan siitä, ettei robotisointi ole 

kannattavaa miltään näkökulmalta katsottuna.’’ (Haastateltava E) 

’’Ihmiset ei periaatteessa ole muutosvastarintaisia vaan osa kun on tehnyt 

kymmeniä vuosia sitä samaa työtä ja ovat oikeasti nopeita ja hyviä siinä hommassa 

niin tällöin mietitään hyödyttääkö tämä mitenkään meidän työtä. Uudempien 

työntekijöiden kohdalla tämän kaltaiset robotit ovat sitten usein hyödyllisempiä, kuin 

näille kokeneemmille työntekijöille.’’  (Haastateltava B1) 

Aikaisempien tutkimusten mukaisesti myös tämän tutkimuksen yritykset ovat 

kohdanneet erilaisia haasteita etenkin ohjelmistorobotiikan käyttöönottojen 

yhteydessä. Haastateltavat mainitsevat automatisoitavaksi soveltuvien prosessien 

tunnistamisen sekä riittävän RPA-ymmärryksen puutteen tyypillisiksi haasteiksi, 

mikä vastaa Surin et al. (2017), Willcocksin et al. (2015b), Lacityn ja Willcocksin 

(2016a), Asatianin ja Penttisen (2016), Boultonin (2017) sekä Rutaganda et al 

(2017) tutkimusten tuloksia. Varsinkin ensimmäisten automatisointien yhteydessä 

yrityksissä on ollut haasteita tältä osin. Esimerkiksi yrityksissä 2 ja 3 on koettu, että 

ensimmäiset automatisoitavat prosessit ovat olleet liian monimutkaisia. 

Haastateltava B2 toteaa tämän aiheuttaneen lisäpanostuksia muun muassa 
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ylläpitotyön osalta ja samalla hän mainitsee, että osa alkuperäisistä 

automatisoinneista on jouduttu tekemään uudestaan. Toisaalta automaatio-

osaamisen sekä kokemuksen lisääntyessä kyseisen ongelman on nähty 

vähentyneen huomattavasti. Haastateltavien A sekä C1 mielestä yksi syy 

ohjelmistorobotiikalle soveltuvien prosessien tunnistamiseen johtaviin haasteisiin 

liittyy siihen, ettei yrityksissä välttämättä vielä tänä päivänäkään ymmärretä täysin 

ohjelmistorobotiikan potentiaalia tai vuorostaan sen asettamia rajoja. Teknologian 

nopea kehitys tarjoaa jatkuvasti uusia mahdollisuuksia automatisointien 

toteuttamiseen ja asettaa omat haasteensa järkevimpien toiminnallisuuksien 

valinnalle taloushallinnon prosessien automatisoinnissa. Kyseinen tulos vastaa 

hyvin Willcocksin et al. (2015b), Hindlen et al. (2018) sekä Lambertoni et al. (2016) 

tuloksia. 

’’Me hyppäsimme alussa suoraan syvään päähän erään aktivointirobotin kanssa. 

Jos olisimme aloittaneet helpommasta robotista, niin olisimme ehkä helpommin 

päässeet sisälle mitä robotiikka on ja mitä kaikkea se edellyttää ja vasta sen jälkeen 

ottaa haasteellisempi case.’’ (Haastateltava C1) 

’’Joskus tehdään vain se niin sanottu blue printti, missä määritetään käyttötapaukset 

ja että nyt tehdään tällä tavalla ja näillä teknisillä toiminnallisuuksilla laitetaan paketti 

kasaan. Lopulta selviää, että se olikin se huonoin hiekkatie, vaikka mahdollisuus 

olisi ollut hyödyntää täysin uutta nelikaistaista moottoritietä.’’ (Haastateltava A) 

Kuten jo aikaisemmin mainitaan, monet taloushallinnon prosessit koetaan 

suhteellisen haasteellisiksi automatisoinnin kohteiksi. Osa taloushallinnon 

prosesseista on hyvinkin pitkiä sekä hajanaisia ja koostuvat useasta eri vaiheesta, 

mikä asettaa usein haasteita myös prosessien selkeälle ja riittävälle määrittelylle ja 

siten prosessikaavioiden laadinnalle. Yritykset ovat panostaneet 

automaatiokokemuksen lisääntyessä käyttöönottojen kehittämiseen etenkin 

määrittelytyön kohdalla lisäämällä muun muassa määrittelytyöhön osallistettavien 

henkilöiden määrää sekä siihen käytettävää aikaa. Tämän on todettu johtavan 

käyttöönottoprosessien nopeutumiseen sekä parempaan onnistumisasteeseen. 

Haastateltavien mukaan määrittelytyö sisältää kuitenkin aina omat haasteensa, sillä 

robotilta puuttuu ’’maalaisjärki’’ ja siten erilaisten poikkeustilanteiden huomioiminen 

käyttöönottojen onnistumisen kannalta on erittäin tärkeää. Yrityksen 4 
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näkökulmasta yksi merkittävimmistä haasteista liittyy asiakasyritysten 

välinpitämättömyyteen määrittelytyötä kohtaan ja siihen, että asiakkaat luottavat 

usein liikaa ulkopuolisiin palveluntarjoajiin. 

’’Määrittelypalaveriin tullaan joskus valmistautumatta miettimättä yhtään, miten 

minä tätä työtä itse vaihe vaiheelta teen ja vasta siinä tilanteessa, kun kaiken pitäisi 

olla selvää aletaan miettimään liittyykö siihen esimerkiksi jotain poikkeuksia. Tämä 

on johtanut usein siihen, että robotit  koodataan väärin ja vasta testauksessa 

huomataan ettei kaikki asiat olekaan huomioituna.’’ (Haastateltava D) 

Surin et al. (2017) mukaan resurssipuutteet sekä budjettirajoitteet ovat yleinen 

haaste RPA-käyttöönottoprojektien kohdalla. Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat 

työntekijöiden ajanpuutteen olevan merkittävin resurssipuute taloushallinnon 

prosessien automatisoinneissa, mikä aiheuttaa toisinaan haasteita 

käyttöönottoprojektien läpivienneille. Useat haastateltavat korostavat, että 

taloushallinnon sekä IT-osaston työntekijät ovat usein hyvin työllistettyjä ja heillä 

saattaa olla myös muita päällekkäisiä projekteja. Tästä syystä etenkin suurempien 

yritysten kohdalla yhteisen ajan löytäminen projektiin osallistuvien henkilöiden välillä 

koetaan toisinaan hyvinkin haasteelliseksi. Vastaavia haasteita on koettu myös 

ulkoisten palveluntarjoajien toiminnassa. Willcocksin et al. (2015b), Hindlen et al. 

(2018) sekä Lambertonin et al. (2016) tavoin osa haastateltavista mainitsee 

käyttöönottojen kohdalla haasteeksi myös sen, että ulkopuolisia palveluntarjoajia 

hyödynnettäessä ei palveluntarjoajilla ole välttämättä aina tarjota parhaita 

mahdollisia resurssejaan asiakkaidensa käyttöön. 

’’Käyttöönotoissa on aina monta osapuolta niin osa haasteista liittyy siihen, että 

kaikki olisivat tarvittaessa läsnä ja pystyvät osallistumaan tosissaan. Jos tulee 

viiveitä ja ei päästä osallistumaan niin nämä sprintit helposti venyvät. On tärkeää, 

että kaikki resurssit on saatavilla  silloin, kun asioita tehdään.’’ (Haastateltava B2) 

’’Me luotamme kuitenkin paljon ulkoisiin kehitysresursseihin ja jos me emme 

saakaan samaa kaveria kuin viimeksi, niin me joudumme aina käymään samat asiat 

uudestaan läpi.’’ (Haastateltava C3) 

Haastateltavien mukaan yrityksissä on alusta asti tiedostettu se, että 

ohjelmistorobotiikan hyödyntämisessä tullaan todennäköisesti kohtaamaan erilaisia 
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haasteita myös käyttöönottojen jälkeisinä aikoina. Tästä syystä yritykset ovat 

panostaneet aikaisemmin mainittuihin käyttöönottoprosessin onnistumisen kannalta 

keskeisimpiin tekijöihin ja pyrkineet siten minimoimaan käyttöönottojen jälkeisiä 

ongelmiaan. Kaikesta huolimatta haastateltavat mainitsevat, ettei erilaisilta teknisiltä 

ongelmilta voida koskaan täysin välttyä ja niiden ehkäiseminen koetaan melko 

vaikeaksi. Automaatiokokemuksen ansiosta tämän kaltaiset ongelmat ovat 

vähentyneet, mutta yhä tänä päivänäkin monet tekniset ongelmat johtuvat jokaisen 

haastateltavan mielestä tyypillisesti puutteellisesta määrittelytyöstä ja realisoituvat 

vasta robottien ollessa jo tuotannossa. Haastateltavan D mielestä 

ohjelmistorobottien toimintahäiriöille ei välttämättä aina löydy edes selkeää syytä: 

’’Joskus robotti voi yhtäkkiä vain kaatua. Joskus syy saadaan selville ja joskus kun  

robotti ajetaan uudestaan niin se alkaakin taas toimimaan. Tallaista minä en muualla 

IT:ssä ole nähnyt ettei tiedetä juurisyytä, mutta nyt se toimiikin taas.’’ 

Haastateltavat mainitsevat erilaisten järjestelmämuutosten sekä -päivitysten olevan 

yksi keskeisimmistä robottien toiminnallisten ongelmien aiheuttajista. Vaikka 

useiden järjestelmien yhtäaikaisen käytön nähdään olevan merkittävä kriteeri 

RPA:n hyödyntämiselle, tulee järjestelmien olla mahdollisimman muuttumattomia. 

Etenkin käyttäjärajapinnoissa tapahtuvien muutosten sekä päivitysten on koettu 

olevan ohjelmistorobottien toimintaa häiritseviä tekijöitä ja pienikin muutos yleensä 

aiheuttaa robotin pysähtymisen. Ohjelmistorobotiikan ollessa kevyttä IT:tä on RPA 

herkkä myös sen alla toimivien järjestelmien muutoksille. Senpä takia RPA:lla ei 

pystytä korvaamaan esimerkiksi kriittisiä toiminnanohjausjärjestelmäintegraatioita, 

vaan se nähdään  niitä täydentävänä menetelmänä. Kyseiset tulokset vastaavat 

hyvin Lacityn ja Willcocksin (2016a) sekä Asatianin ja Penttisen (2016) tutkimusten 

tuloksia.  

’’Ohjelmistorobotit pystyvät tekemään asioita siellä käyttöliittymäpuolella ja jos 

meidän toiminnanohjausjärjestelmään, joku päivitys ja me olemme aiemmin 

määrittäneet, että robotin täytyy painella tiettyjä painikkeita käyttöliittymäpuolelta, 

niin ei tarvitse kuin yhden painikkeen muuttua ja koko robotisointi menee uusiksi.’’ 

(Haastateltava A) 
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’’Teknisiä ongelmia nyt ilmenee jatkuvasti, esimerkiksi jos serveri buuttaa juuri 

silloin, kun se tekee jotain. Myös esimerkiksi Windows-päivitys voi sotkea kaikki 

aikaformaatit ja kaikki kaatuu sen takia. Niitä nyt löytyy vaikka minkälaisia.’’ 

(Haastateltava F) 

Ohjelmistorobotiikkaa pidetään lähtökohtaisesti hyvinkin luotettavana sekä 

virheettömänä teknologiana, mutta tämän tyyppiset teknologiset haasteet herättävät 

haastateltavien mukaan myös ajoittaista epäluottamusta RPA:ta kohtaan. Tästä 

syystä ohjelmistorobottien virheellinen toiminta on aiheuttanut tämän tutkimuksen 

yrityksissä tiettyjen automatisointien kohdalla ohjelmistorobottien toiminnan 

aktiivisempaa valvontaa, ylläpitoa sekä ylimääräistä tarkastustyötä. Robottien 

toimintaa joudutaan käymään manuaalisesti läpi, jotta voidaan varmistua siitä, että 

ohjelmistorobotit suoriutuvat niille annetuista työtehtävistä onnistuneesti. Muun 

muassa haastateltava B2 kommentoi asiaa seuraavasti: 

’’Meillä on tiettyjä prosesseja, missä robotit ovat todella haavoittuvaisia. Esimerkiksi 

kauden katoissa osa roboteista toimii yön aikana ja yhdessä todella kriittisessä 

prosessissa on käynyt niin, että se feilas ja aamulla olimme vähän pulassa, koska 

se ei ollutkaan tehnyt niitä tehtäviä mitä sen olisi pitänyt. Tästä syystä nykyään joka 

katko ennen sitä päivää kun kyseisen robotin pitää se työ suorittaa meillä on erillinen 

testiajo että kaikki varmasti toimii.’’  

Käyttöönottojen jälkeisinä aikoina yritykset ovat kohdanneet myös muita 

ohjelmistorobotiikkaan liittyviä haasteita. Esimerkiksi haastateltavien C1 ja E 

mukaan yrityksissä 3 ja 5 erilaisten järjestelmämuutosten- sekä päivitysten 

puutteellinen tiedottaminen on aiheuttanut ongelmia sen suhteen, ettei kyseisiin 

muutoksiin ole pystytty varautumaan eikä ohjelmistorobottien toimintaa ole siten 

onnistuttu muuttamaan ajoissa. Haastateltava F puolestaan nostaa esiin sen, että 

erilaiset henkilöstömuutokset taloushallinnon tiimin sisällä ovat aiheuttaneet myös 

omia haasteitaan ohjelmistorobotiikan hyödyntämiselle. Hänen mukaansa tämän 

kaltaisissa tilanteissa haasteita syntyy esimerkiksi siitä, että työtehtävien vaihtuessa 

ohjelmistorobottien sekä automatisoitavien prosessien omistajuus voi hämärtyä. 

Haastateltavien A ja C1 mukaan tietty määrä tehtävistä on nykyään melkeinpä 

kokonaan ohjelmistorobottien vastuulla.  Kyseisten prosessien kohdalla ongelmia 

ilmenee haastateltavan A mielestä siitä, että työntekijät saattavat myös monesti 
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luottaa liikaa ohjelmistorobottien toimintaan eivätkä siksi panosta riittävästi 

ohjelmistorobottien esimiehenä toimimiseen ja toiminnan valvomiseen. 

Haastateltavat A sekä C1 korostavat sitä, että ohjelmistorobottien kaatuessa 

kyseisten työtehtävien suorittaminen manuaalisesti  on voinut osoittautua 

hankalaksi. Haasteet johtuvat monesti siitä, ettei nykyisillä työntekijöillä ole 

välttämättä riittävää osaamista ohjelmistorobottien suorittamista työtehtävistä, 

koska kyseiset tehtävät ovat olleet jo pitkään automatisoituina. Tämän kaltaisten 

ongelmien osuus haastatteluun osallistuneissa yrityksissä on kuitenkin suhteellisen 

pieni, koska automatisoitavista prosesseista luodaan tänä päivänä mahdollisimman 

tarkat prosessikuvaukset sekä ohjeet myös siltä varalta, että käytännössä kuka 

tahansa pystyy suorittamaan ohjelmistoroboteille kuuluvat tehtävät niiden 

kaatuessa.   

Ohjelmistorobotiikan hyödyntämisessä on peräänkuulutettu myös 

tietoturvallisuuteen liittyvistä riskeistä (Kehoe et al. 2015; Dai & Vasarhelyi 2016; 

Penttinen et al. 2018; Kääriäinen et al. 2018) Tämän tutkimuksen tulokset kuitenkin 

osoittavat, ettei ohjelmistorobotiikasta ole aiheutunut tämän kaltaisia ongelmia. 

Kaikki tekeminen tapahtuu yrityksen sisäisen verkon järjestelmissä sekä niihin 

liittyvissä tiedostoissa, joten riski tämän kaltaisille ongelmille nähdään muutenkin 

pieneksi, mikäli yrityksen tietoturvallisuuteen liittyvät asiat ovat kunnossa. Myös 

yrityksen 4 kohdalla tietoturva-asioihin on panostettu, jotta esimerkiksi erilaisten 

pilvipalveluratkaisujen tarjoaminen asiakkaille olisi mahdollista. Lisäksi suuri osa 

toteutettavista taloushallinnon prosessien automatisoinneista on sellaisia, joihin ei 

varsinaisesti edes liity tietoturvallisuusriskejä. Jokainen haastateltava kuitenkin 

tiedostaa kyseisten riskien mahdollisuuden. Tästä syystä haastateltavat korostavat 

esimerkiksi ohjelmistorobottien pääsyoikeuksien sekä käyttäjätunnusten 

määrittämisen tärkeyttä, joka puolestaan koetaan monesti hyvinkin 

monimutkaiseksi. 

’’Tietoturvallisuuteen liittyvä haaste on se, että roboteille on tärkeää määritellä 

oikeudet, mitä he saavat tehdä ja mihin tietoihin niillä on pääsy ettei ole tilannetta, 

jossa yhdellä robotilla on oikeudet kaikkiin tietoihin ja järjestelmiin.’’ (Haastateltava 

A) 
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’’Usein pelätään, että robotti alkaa tekemään jotain omiaan. Kyllähän, jos robotti 

vaikka tuotannonohjausjärjestelmässä tekee kriittistä prosessia ja jos siellä jotain 

menee pieleen niin sitten voidaan olla oikeasti isoissa ongelmissa ja menettää 

liikevaihtoa. Taloushallinnon prosesseissa puolestaan ihminenkin voi tehdä sen 

virheen et siihen ei kuitenkaan kukaan kuole tai mitään liikevaihtoa ei jää saamatta, 

koska automatisoitavat prosessit eivät yleensä ole tältä osin kriittisiä.’’ 

(Haastateltava D) 

 

4.5 Lähitulevaisuuden odotukset ohjelmistorobotiikasta taloushallinnon alalla 
 

Kuten Madakam et al. (2019) tutkimuksessaan toteavat, nähdään 

ohjelmistorobotiikan käytön yleistyvän lähitulevaisuudessa myös tämän 

tutkimuksen tulosten perusteella. Jokainen haastateltava mainitsee, että etenkin 

suurilla yrityksillä on vielä useamman vuoden ajan käytössään lukuisia toinen 

toistaan vanhempia taloushallinnon järjestelmiä, jotka eivät syystä tai toisesta pysty 

keskustelemaan keskenään ja joiden uusiminen on yleensä kallista sekä aikaa 

vievää. Tästä syystä ohjelmistorobotiikan kaltaisen käyttöliittymäautomaation 

arvellaan lisääntyvän merkittävästi seuraavien 3-10 vuoden aikana erilaisten 

prosessien, työtehtävien sekä niihin liittyvien järjestelmien toiminnan 

tehostamisessa. Osaltaan ohjelmistorobotiikan lähitulevaisuuden suosion kasvun 

koetaan johtuvan siitä, että esimerkiksi haastateltavat B1, C1, D ja E uskovat RPA:ta 

hyödynnettävän entistä tehokkaammin muiden automaatioteknologioiden, kuten 

tekoälyn, data-analytiikan sekä koneoppimisen rinnalla, mikä  vastaa Boultonin 

(2017), Del Rowen (2017), Davenportin ja Kirbyn (2016), Aalst van der et al. (2018) 

sekä Anagnosten (2017) näkemyksiä ohjelmistorobotiikan tulevaisuudesta. 

Haastateltava C3 korostaa myös sitä, ettei itse näe ohjelmistorobotiikan sekä 

muiden älykkäämpien automaatioteknologioiden kilpailevan keskenään 

varsinaisesti samoista asioista erilaisten ’’ajatusmaailmojensa’’ takia, mikä osaltaan 

vahvistaa näkemyksiä RPA:n hyödyntämisen yleistymisestä. Toisaalta osa 

haastateltavista näkee myös ohjelmistorobotiikan omana teknologiaratkaisunaan 

kehittyvän kohti älykkäämpää automaatiota, minkä nähdään mahdollistavan yhä 

suurempien prosessikokonaisuuksien sekä useampien työtehtävien 
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automatisoinnin ja siten laajemman käyttöasteen eri teknologioiden yhdistämisen 

tavoin.  

’’Uskon, että RPA näistä perusautomatisoinneista muuttuu enemmän ja enemmän 

siihen suuntaan, että roboteilla on enemmän tietoa käytettävissään, miltä pohjalta 

ne pystyvät itsenäisesti tehdä tiettyjä töitä ja aletaan siirtymään varmaan kolmen 

vuoden sisällä niin sanottuun älykkääseen automaatioon ja viimeistään vuoden 

2025 jälkeen minä toivon, että nähdään ensimmäisiä RPA-ratkaisuja, missä robotti 

on potkaistaan käyntiin ja kehittyy itsestään.’’ (Haastateltava A) 

’’Näen RPA:n tulevan sisältämään myös älykkäämpiä toimintoja ja sitä kautta 

kehittymään. Ja vaikka ei tulisikaan niin kyllä pelkästään jo nykyisen 

toiminnallisuuden kannalta sillä on varmasti oma paikkansa myös tulevaisuudessa.’’ 

(Haastateltava B2) 

Haastateltavilta tiedusteltiin myös sitä, millaisia hyötyjä sekä haittoja lisääntyvästä 

ohjelmistorobotiikan käyttöönotosta mahdollisesti taloushallinnon kohdalla 

aiheutuu. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella odotettavat hyödyt ovat pitkälti 

samanlaisia, kuin mitä yrityksissä on tähän mennessä onnistuttu saavuttamaan, 

mutta suuremmassa mittakaavassa. Näin ollen haastateltavat korostavat sitä, että 

ihmisiltä tulee todennäköisesti vapautumaan yhä enemmän aikaa mielekkäämpien 

sekä enemmän lisäarvoa tuottavien työtehtävien tekemiseen, jonka seurauksena 

syntyy täysin uusia sekä erilaisia työnkuvia sisältäviä työpaikkoja. Toisen 

merkittävän lisähyödyn katsotaan liittyvän haastateltavien B2, D sekä E mielestä 

siihen, että teknologian kehittyessä myös RPA-automaatioiden teknisen 

toteutuksen uskotaan helpottuvan entisestään. Tämän ansiosta etenkin 

haastateltava B2 näkee ohjelmistorobotiikalla tehtävien automatisointien olevan 

tulevaisuudessa mahdollisia myös sellaisille henkilöille, joiden tekninen osaaminen 

ei tällä hetkellä siihen riitä. Esimerkiksi haastateltavat D ja E uskovat 

ohjelmistorobottien roolien kehittyvän enemmän kohti yksittäisten työntekijöiden 

henkilökohtaista avustajaa, mikä lisäisi osaltaan ihmisen ja robotin välisen 

yhteistyön merkitystä. 
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’’Varmasti koodaaminen ja tekninen toteutus tulee koko ajan vain helpommaksi ja 

kaikki uudet tuotteet mahdollistaa sen, että robotti pystyy kysymään ihmiseltä jotain 

välissä ja jatkamaan sen jälkeen itsenäistä toimintaansa.’’ (Haastateltava D) 

’’Minä uskon, että tulee myös henkilökohtaista assistenttityyppistä ratkaisua, mikä 

toimii taustalla tilanteen ja tarpeen mukaan eli erilaiset niin sanotut työasemarobotit 

tulevat yleistymään taloushallinnon puolella.’’ (Haastateltava E) 

Haastateltavat mainitsevat tietynlaiseksi tulevaisuuden haasteeksi 

ohjelmistorobotiikan kehityksen vaikutukset ihmisten työpaikkoihin. Haastateltavien 

A, B2, E sekä F mukaan RPA:n kehitys tulee varmasti vähentämään omalta 

osaltaan ihmismäisen työn tarvetta myös taloushallinnon kohdalla, mutta tämän 

kaltaisten vaikutusten nähdään tapahtuvan vasta pidemmällä aikatähtäimellä ja 

enemmänkin muiden automaatioteknologioiden kehityksen ansiosta. Toisaalta 

haastateltavat A, B2, E ja F korostavat sitä, ettei taloushallinnon työtehtävien 

kohdalla ihmisten täydellinen korvaaminen erilaisten automaatioratkaisujen sekä 

tekoälyn avulla ole edes tulevaisuudessa mahdollista. Tästä syystä he näkevät 

RPA:n sekä muiden teknologioiden kehityksen johtavan enemmänkin 

taloushallinnon työntekijöiden työnkuvien sekä niiden suorittamistapojen yhä 

radikaalimaan muuttumiseen, minkä pohjalta syntyy lukuisia erilaisia entistä 

analyyttisempiä sekä ihmiskeskeisempiä työtehtäviä. Tämä tutkimustulos vastaa 

siten monien aikaisempien tutkimusten näkemyksiä taloushallinnon tulevaisuuden 

kehityksestä (Zhang et al. 2018; IRPA 2015; Asatiani & Penttinen 2018; Anagnoste 

2017; Kaya et al. 2019; Murdoch 2018; Borana 2016; Kokina & Davenport 2017). 

Sen sijaan merkittävimmät haasteet tulevat liittymään lähes jokaisen haastateltavan 

mielestä ohjelmistorobotiikan organisointiin ja hallinnointiin. Erityisesti 

haastateltavien A, C1, C3 sekä F mielestä ohjelmistorobotiikan käytön lisääntyessä 

automatisoitujen prosessien sekä robottien lukumäärä kasvaa, mikä vaikeuttaa 

kasvavien automaatiokokonaisuuksien seurantaa ja robottien toiminnan 

analysointia. Tästä syystä  esimerkiksi jo automatisoitujen prosessien muuttaminen 

voidaan nähdä ongelmalliseksi, koska tehtävien muutosten vaikutuksia muihin 

prosessien osiin voi olla vaikea arvioida. Näin ollen tänä päivänä tehtävien 

automatisointien kohdalla suoritettavien prosessien määrittelyn sekä 

dokumentoinnin merkityksen nähdään korostuvan etenkin tulevaisuudessa, jotta 
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mahdollisten ongelmatilanteiden yhteydessä robottien toiminnan muuttaminen ja 

automatisoitujen työtehtävien suorittaminen manuaalisesti olisi edes mahdollista.  

’’Suurin haaste on siinä, millä tavalla me pystytään seuraamaan ja analysoimaan 

robotteja ja siten nähdä kokonaisprosesseja, pullonkauloja ja virtausaikoja. Meiltä 

puuttuu tällä hetkellä sellainen monitorointityökalu, jonka avulla me pystyisimme 

seuraamaan tätä koko palettia helposti.’’ (Haastateltava A) 

’’Varmasti tulee vähentämään porukkaa jossain vaiheessa, mutta suurin haaste on 

siinä miten tätä kaikkea hallinnoidaan ja jos sitä henkilöstöä ei enää ole niin paljoa 

ja jos asiat meneekin pieleen niin se lisää sitä riskipuolta näiden tehtävien 

toteuttamisessa.’’ (Haastateltava B2) 

’’Haasteena saattaa olla se, kun prosessit kasvavat entistä isommiksi niin tämän 

kaltaisten kokonaisuuksien hallitseminen voi osoittautua tosi vaikeaksi. Jos 

halutaan vaikka muuttaa jotain prosessin tiettyä kohtaa niin ei välttämättä ole kovin 

selkeä käsitys mihin se johtaa jossain seuraavassa kohtaa sitä prosessia.’’ 

(Haastateltava F) 

Aikaisemmissa tutkimuksissa ohjelmistorobotiikan hyödyntäminen prosessien 

automatisoinnissa koetaan merkittäväksi vaihtoehdoksi erilaisten taloushallinnon 

toimintojen ulkoistamiselle (Fehrst & Slaby 2012; Asatiani & Penttinen 2016). Myös 

tämän tutkimuksen tulokset osoittavat vastaavia merkkejä ohjelmistorobotiikan 

potentiaalista saavuttaa kustannussäästöjä sekä toiminnan tehostamista myös tällä 

saralla. Kuten jo aikaisemmin tässä tutkimuksessa mainitaan, ovat monet 

kohdeyrityksistä siirtyneet entistä enemmän ohjelmistorobotiikan kohdalla sisäiseen 

toteutukseen. Puolestaan osa yrityksistä toteuttaa ohjelmistorobotiikkaan liittyvät 

automatisoinnit jo täysin itsenäisesti. Etenkin suurten yritysten kohdalla kaikki 

haastateltavat uskovat ohjelmistorobotiikan olevan perinteiseen ulkoistamiseen 

verrattuna erittäin kustannustehokas vaihtoehto ja siten vähentävän taloushallinnon 

toimintojen ulkoistamista merkittävästi. Haastateltavien mukaan mitä paremmaksi 

automaatiokokemus suuryritysten keskuudessa kehittyy, sitä pienemmäksi 

erilaisten palveluntarjoajien tuottaman lisäarvon koetaan muuttuvan. Haastateltava 

E kuitenkin mainitsee, että esimerkiksi taloushallinnon toimintojen ulkoistamisessa 

on jo vuosikymmenien ajan tapahtunut aaltoliikettä sen suhteen, että toimintoja 
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vedetään takaisin yrityksen toteutettavaksi, jonka jälkeen samaisia toimintoja on 

päädytty ulkoistamaan uudestaan. Hän siis korostaa sitä, ettei ohjelmistorobotiikka 

välttämättä tule pysyvästi muuttamaan taloushallinnon ulkoistamista.  

Toisaalta aikaisemmissa tutkimuksissa ohjelmistorobotiikalla on todettu olevan 

positiivisia vaikutuksia myös perinteisiä taloushallinnon ulkoistuspalveluita 

tarjoavien yritysten liiketoimintaan (Fehrst & Slaby 2012; IRPA 2015; Asatiani & 

Penttinen 2016; Lacity & Willcocks 2016b). Haastateltavan D mukaan yrityksessä 4 

ohjelmistorobotiikka koettiin jo varhaisessa vaiheessa potentiaaliseksi 

vaihtoehdoksi yrityksen kokonaispalveluntarjonnan kehittämisessä ja siten oman 

asiakaskuntansa laajentamisessa. Haastateltavan D mielestä yleinen näkemys 

ohjelmistorobotiikan lisäämisestä osaksi yrityksen palveluntarjontaa on 

osoittautunut onnistuneeksi, jonka avulla yrityksessä on saavutettu muun muassa 

myynnin sekä asiakaskunnan kasvua. Hän näkee markkinoiden kehityssuunnan 

pysyvän samankaltaisena myös tulevaisuudessa ja uskoo siten yrityksen 

saavuttavan vastaavaa kasvua jatkossakin. Tästä syystä haastateltava D ei koe 

ohjelmistorobotiikan käytön yleistymisen johtavan taloushallinnon palveluiden 

ulkoistamisen päättymiseen ja on vahvasti sitä mieltä, että yrityksen palveluilla tulee 

edelleen olemaan kysyntää. Haastateltavan A mielestä perinteisten 

palveluntarjoajien tulisi keskittyä tarjoamaan RPA-palveluitaan suurten yritysten 

sijasta pk-yrityksille ja näkee parhaimmat kasvumahdollisuudet juuri tällä sektorilla. 

’’Näkisin että meillä on aina kysyntää. Meillä prosessit on mietitty ja tehty loppuun 

asti ja otettu robottia siihen mukaan niin sen tietenkin voi tehdä yritys itse mutta ei 

se nyt ole ihan helppoa miettiä ja tehostaa niitä loppuun asti. Lisäksi kun 

taloushallinto ei välttämättä kuitenkaan ole sitä yrityksen ydinliiketoimintaa vaan 

yleensä tukifunktio, jota monet yritykset tulevaisuudessa edelleen ulkoistavat.’’ 

(Haastateltava D) 

’’Kun puhutaan suomalaisista pk-yrityksistä ja Suomesta markkina-alueella ja siten 

ei välttämättä kovin kompleksisesta bisneksessä niin heidän kohdallaan ulkoistetut 

taloushallinnon palvelut toimivat äärimmäisen hyvin ja palveluntarjoajat pystyvät 

omalla tavallaan edistämään tätä RPA-agendaa ja automatisoimaan niin paljon, 

kuin pystyvät, mikä sitten tuo näille pk-yrityksille jopa sellaisia hyötyjä, mitkä näkyy 

taloushallinnon kustannusten laskemisena.’’ (Haastateltava A) 
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5. Yhteenveto ja johtopäätökset 
 

5.1 Ohjelmistorobotiikan hyödyntäminen suomalaisten suuryritysten 

taloushallinnossa 

 

Tämän Pro gradu -tutkielman tavoitteena oli selvittää, miten ohjelmistorobotiikkaa 

on hyödynnetty suomalaisten suuryritysten taloushallinnossa. Tutkimuksessa 

pyrittiin selvittämään, millaisia asioita ohjelmistorobotiikan käyttöönotto edellyttää 

yritykseltä, yksilöimään ohjelmistorobotiikalle parhaiten soveltuvia taloushallinnon 

prosesseja ja työtehtäviä sekä tunnistamaan ohjelmistorobotiikkaan liittyviä hyöty- 

sekä ongelmakohtia niin käyttöönoton yhteydessä, kuin sen jälkeisenä aikana. 

Tämän lisäksi pyrittiin selvittämään, miten ohjelmistorobotiikan uskotaan 

vaikuttavan tulevaisuuden taloushallinnon toteutukseen. Tutkielman ensimmäinen 

alatutkimusongelma käsittelee ohjelmistorobotiikan käyttöönoton syitä sekä sen 

onnistumiselta edellytettäviä tekijöitä: 

’’Mitä syitä ja edellytyksiä ohjelmistorobotiikan käyttöönottoon liittyy?’’ 

Tutkimuksen tuloksista selviää, että keskeisimmät syyt suuryritysten keskuudessa 

ohjelmistorobotiikan käyttöönotolle liittyvät tarpeeseen tehostaa ja optimoida 

taloushallinnon prosesseja sekä vähentää erilaisten manuaalisten ja 

rutiininomaisten työtehtävien määrää. Lisäksi suuryritysten taloushallintoon liittyvien 

useiden järjestelmien lukumäärä sekä yhtäaikainen käyttö nousevat Boultonin 

(2017), Zhangin sekä Liun (2019), Willcocksin et al. (2015a) sekä Lacityn ja 

Willcocksin (2016a) tutkimusten tavoin keskeiseksi tekijäksi ohjelmistorobotiikan 

käyttöönotolle. Tämän kaltaisten toimien perimmäisimmän syyn voidaan nähdä 

liittyvän inhimillisten virheiden minimointiin, prosessien virtaviivaistamiseen sekä 

järjestelmien välisten integraatioiden mahdollistamiseen. Edellä mainittujen syiden 

lisäksi keskeinen tekijä ohjelmistorobotiikan käyttöönotolle liittyy taloushallinnon 

työntekijöiden toimintatapojen yhdenmukaistamiseen, mikä ei käy ilmi 

aikaisemmista tutkimuksista (Boulton 2017; Zhang & Liu 2019;  Willcocks et al 

2015a; Lacity & Willcocks 2016a; Ajao et al. 2018; Mindfields 2017; Fung 2014). 

Suuryritykset näkevät ohjelmistorobotiikan myös usein kustannustehokkaaksi 
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automaatioratkaisuksi ja eräänlaisena ratkaisuna rekrytointitarpeiden 

vähentämiselle. 

Saadut tutkimustulokset vastaavat monessa suhteessa useiden aikaisempien 

tutkimusten tuloksia ohjelmistorobotiikalle soveltuvien prosessien piirteistä (Lacity & 

Willcocks 2016a; Fung 2014; Fehrst & Slaby 2012; Asatiani & Penttinen 2016; Ajao 

et al. 2018; Willcocksin et al. 2015b). Tutkimuksen mukaan ohjelmistorobotiikalle 

soveltuvat parhaiten toistuvat sekä suurivolyymiset prosessit. Toisaalta 

tutkimustuloksissa korostetaan sitä, että taloushallinnon kohdalla huomiota tulee 

kiinnittää pitkälti myös siihen, mitkä automatisoinnit ovat kannattavia esimerkiksi 

kuukauden katkoja ajatellen. Tutkimustulosten mukaan prosessien tulee olla 

mahdollisimman sääntöperusteisia, standardoituja ja sisältää mahdollisimman 

vähän poikkeuksia. Merkittäväksi kriteeriksi tutkimustuloksissa nousee myös se, 

miten helposti automatisoitava prosessi voidaan jakaa pienempiin 

osakokonaisuuksiin. Tämän nähdään helpottavan etenkin ohjelmistoroboteille 

annettavien sääntöjen määrittämistä. Puolestaan taloushallinnon järjestelmien 

osalta tärkein yksittäinen kriteeri RPA:n tehokkaalle hyödyntämiselle liittyy 

järjestelmien muuttumattomuuteen.  Samalla suuryrityksissä käytössä olevat 

taloushallinnon järjestelmät koetaan usein riittävän digitaalisiksi 

ohjelmistorobotiikan hyödyntämiselle.  

Tutkimuksen tulosten perusteella ohjelmistorobotiikan tehokas ja onnistunut 

käyttöönotto edellyttää aikaisempien tutkimusten tavoin useiden eri asioiden 

huomioimista. Suuryritysten kokemusten mukaan käyttöönotto on syytä aloittaa 

perusteellisella ennakkovalmistelulla, jonka keskiöön nousevat työntekijöiden 

tiedottaminen sekä johdon roolin merkitys. Kyseiset tulokset mukailevat Lacityn ja 

Willcocksin (2016a), Friedmanin (2017), Surin et al. (2017) sekä Rutagandan et. al 

(2017) tuloksia. Willcocksin et al. (2015a) tutkimuksen tavoin myös selkeiden roolien 

sekä vastuualueiden määrittäminen korostuvat tämän tutkimuksen tuloksissa. 

Kokemusten mukaan yritysten on syytä miettiä heti käyttöönoton alkuvaiheessa 

käytettävissä olevien resurssien määrää sekä sisäistä kiinnostusta ja motivaatiota 

ohjelmistorobotiikkaa kohtaan, jotka yhdessä määrittävät ohjelmistorobotiikan 

järkevimmän toteutusmetodologian perustan. Vasta tämän jälkeen selkeiden roolien 

ja vastuualueiden määrittäminen yrityksen sisällä tai mahdollisen palveluntarjoajan 
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kanssa on mahdollista. Ohjelmistorobotiikka nähdään merkittäväksi sisäiseksi 

osaamisalueeksi, minkä takia suuryritykset pyrkivät usein siirtymään 

mahdollisimman itsenäiseen ohjelmistorobotiikan toteutukseen. Sisäinen toteutus 

koetaan monessa tapauksessa helpommin kontrolloitavaksi sekä 

kustannustehokkaammaksi pitkän aikavälin ratkaisuksi. Lisäksi suuryritysten 

sisäinen taloushallintoon liittyvä ammattitaito ja prosessituntemus mahdollistavat 

sisäisen toteutuksen. Etenkin tämän kaltaisessa toteutuksessa ohjelmistorobotiikan 

käyttöönottoprojekteilla tulee olla selkeä vastuuhenkilö, joka vie eteenpäin 

ohjelmistorobotiikkaa organisaatiossa ja omistaa automatisoitavat prosessit. 

Käyttöönottoprojektien onnistuminen edellyttää myös erillisen RPA-osaamisyksikön 

perustamista, joka sisältää henkilöstöä sekä taloushallinnon, että IT-osaston 

puolelta. Näin ollen tämän tutkimuksen tulokset vastaavat L&T Infotechin (2017), 

Willcocksin et al. (2015a) sekä Friedmanin (2017) tuloksia vastuuhenkilön sekä 

RPA-osaamisyksikön tarpeellisuudesta. Tiiviistä yhteistyöstä huolimatta 

suuryritysten kokemusten perusteella käyttöönottojen onnistuminen vaatii myös 

selkeää rajanvetoa taloushallinnon sekä IT:n työntekijöiden roolien sekä vastuiden 

välillä, mikä nousee esille myös Willcocksin et al. (2015a), Lacityn ja Willcocksin 

(2016a) sekä L&T Infotechin (2017) tuloksissa. Tämän tutkimuksen mukaan 

onnistuneissa käyttöönotoissa IT:n vastuulle yleisimmin jää ohjelmistorobottien 

tekninen toteutus taloushallinnon vastatessa varsinaisesta kehitystyöstä. Sen sijaan 

robottien ylläpito kannattaa toteuttaa tiiviissä yhteistyössä IT:n sekä taloushallinnon 

välillä.  

Aikaisemmat tutkimukset osoittavat automatisoitavien prosessien tunnistamisen 

sekä niihin liittyvien käyttötapausten määrittelyn olevan keskeisiä käyttöönottoon 

vaikuttavia tekijöitä (Asatiani & Penttinen 2016; L&T Infotech 2017; Lacity & 

Willcocks 2016b). Myös tämän tutkimuksen tulokset korostavat samoja piirteitä. 

Etenkin käyttötapausten määrittely voidaan nostaa tämän tutkimuksen perusteella 

tärkeimmäksi yksittäiseksi edellytykseksi, sillä määrittelytyön tuloksena syntyvä 

prosessikaavio ja sen yksityiskohtaisuus lopulta määrittää sen, miten hyvin 

käyttöönotto tulee onnistumaan. Automatisoitavien prosessien tunnistamisen osalta 

tutkimuksen tulokset suosittelevat koko taloushallinnon osallistamista 

automatisoitavaksi soveltuvien tehtävien tunnistamiseksi, eikä ainoastaan RPA-

yksikön.  
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Lacityn ja Willcocksin (2016a), Seasongoodin (2016), Willcocksin et al. (2015a) 

Moayedin (2017) sekä L&T Infotechin (2017) tulosten tavoin myös tämän 

tutkimuksen tulokset korostavat ohjelmistorobottien testauksen sekä ylläpidon 

merkitystä. Toisaalta testauksen ja ylläpidon tarve riippuu saatujen tulosten mukaan 

pitkälti automatisoitavasta prosessista, ohjelmistorobotin toimintatarkkuuden 

tasosta sekä prosessikaavion laadinnan onnistumisesta. Kokemusten perusteella 

ohjelmistorobotteja olisi joka tapauksessa hyvä testata useampaan kertaan 

erillisessä testiympäristössä ennen varsinaista tuotantoon vientiä. Tämän 

tutkimuksen tuloksista selviää, että osa taloushallinnon prosesseista on 

huomattavasti haavoittuvaisempia kuin toiset. Taloushallinnon sekä IT:n tiiviin 

yhteistyön lisäksi ohjelmistorobotin ylläpidon tulee kestää koko sen elinkaaren ajan, 

mikä mukailee aikaisempien tutkimusten tuloksia (Moayed 2017; L&T Infotech, 

2017). Toisaalta Moayedin (2017) ja L&T Infotechin (2017) tuloksista poiketen tässä 

tutkimuksessa korostuu erillisen ’’hyper care’’ seurantajakson järjestäminen, jonka 

pituus riippuu siitä, kuinka usein robotti suorittaa sille annettuja tehtäviä. 

Ensimmäiset ohjelmistorobotiikan käyttöönotot suositellaan tämän tutkimuksen 

perusteella toteutettavan riittävän yksinkertaisille prosesseille, mikä poikkeaa 

Willcocksin et al. (2015a) sekä Moayedin (2017) tutkimustuloksista.  

Tutkielman toisen alatutkimusongelman tarkoituksena on yleisimpien 

ohjelmistorobotiikan käyttökohteiden tunnistaminen suuryritysten taloushallinnossa:  

’’Millaisissa taloushallinnon prosesseissa ohjelmistorobotiikkaa on 

pyritty hyödyntämään/hyödynnetty?’’ 

Krollin et al. (2016), Kaarlejärven ja Salmisen (2018), Madakamin et al. (2019), 

Aguirren ja Rodriguezin (2017) sekä Moffittin et al. (2018) tulosten tavoin tämän 

tutkimuksen tulokset osoittavat, että ohjelmistorobotiikkaa on mahdollista hyödyntää 

lukuisissa erilaisissa taloushallinnon prosesseissa sekä työtehtävissä. Suuryritykset 

ovat hyödyntäneet ohjelmistorobotiikkaa lähes jokaisella taloushallinnon osa-

alueella, joista yleisimmät ovat pääkirjanpito sekä sen eri osakirjanpidot. 

Tutkimustuloksista selviää, että ohjelmistorobotiikalla yleisimmin toteutettavat 

automatisoinnit liittyvät erilaisiin täsmäytyksiin, datan siirtoon, raporttien ajamiseen, 

tositteiden laadintaan sekä kontrolleihin liittyviin tehtäviin. Tämän kaltaiset 

työtehtävät ovat järjestäen hyvin rutiininomaisia, sääntöperusteisia eivätkä vaadi 
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ihmismäistä ajattelua. Lisäksi kyseiset työtehtävät ovat taloushallinnon mittapuulla 

transaktiomääriltään sekä toistuvuudeltaan merkittäviä ja vievät usein myös paljon 

työntekijöiden aikaa kiireisimpinä ajankohtina. Tutkimustulosten mukaan 

ohjelmistorobotiikan hyödyntämistä ei ole järkevää toteuttaa tarkastelemalla 

taloushallinnon eri prosesseja, koska erilaisten prosessikokonaisuuksien 

tunnistaminen on osoittautunut usein hankalaksi. Sen sijaan tarkastelu olisi 

järkevämpää toteuttaa varsinaisten työtehtävien näkökulmasta.  

Tutkielman kolmannella alatutkimusongelmalla pyritään puolestaan selvittämään 

ohjelmistorobotiikkaan liittyviä yleisimpiä hyötyjä sekä ongelmia: 

’’Millaisia hyötyjä ohjelmistorobotiikalla on saavutettu ja millaisia 

ongelmia ohjelmistorobotiikasta on aiheutunut?’’ 

Tutkimustulosten perusteella suuryrityksissä koetut hyödyt mukailevat monelta osin 

aikaisemmissa tutkimuksissa esille nousseita laadullisia hyötyjä. Lacityn ja 

Willcocksin (2016b), Kayan et al. (2019), IRPA:n (2015), Kääriäisen et al. (2018), 

Willcocksin et al. (2015a), Kaarlejärven ja Salmisen (2018) sekä Moffittin et al. 

(2018) tavoin tämän tutkimuksen tuloksen osoittavat, että merkittävimmät RPA:n 

hyödyt liittyvät taloushallinnon toiminnan tehokkuuden sekä työn ja datan laadun 

paranemiseen, työntekijöiden ajan vapautumiseen enemmän lisäarvoa tuottaviin 

tehtäviin sekä työtyytyväisyyden lisääntymiseen. Suuryritysten kokemusten mukaan 

taloushallinnon toiminnan tehokkuuden parantumisen taustalla on automatisoitujen 

prosessien läpivientien virtaviivaistuminen, mihin ohjelmistorobotiikalla on 

onnistuttu vaikuttamaan monella eri tavalla. Aikaisemmista tutkimuksista poiketen 

yhdeksi keskeisimmistä prosessien virtaviivaistumiseen vaikuttavista tekijöistä 

koetaan tämän tutkimuksen perusteella toimintatapojen yhtenäistyminen. Työn ja 

datan laadun paranemisen osalta tutkimuksesta selviää, että suuryritykset ovat 

onnistuneet vähentämään inhimillisten virheiden määrää ja samalla 

mahdollistamaan sellaisten työtehtävien toteutuksen, joihin ei aikaisemmin ole ollut 

riittäviä resursseja.  

Tämän tutkimuksen perusteella suuryritykset ovat saavuttaneet hyötyjä myös 

joustavuuden sekä skaalautuvuuden osalta, mutta Fehrstin ja Slabyn (2012), 

Lacityn ja Willcocksin (2016a), Asatianin ja Penttisen (2016), Willcocksin et al. 
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(2015a) sekä Kaarlejärven ja Salmisen (2018) tuloksiin verrattuna kyseiset hyödyt 

ovat olleet huomattavasti vähäisempiä. Tämän lisäksi tutkimuksen tulokset 

osoittavat, etteivät suuryritykset ole lähtökohtaisesti edes tavoitelleet merkittäviä 

hyötyjä tällä saralla. Kaarlejärven ja Salmisen (2018), Asatianin ja Penttisen (2016), 

Willcocksin et al. (2015a) mukaan joustavuus sekä skaalautuvuus korostuvat 

etenkin ohjelmistorobotiikan käyttöönottojen yhteydessä. Myös tämän tutkimuksen 

tulokset osoittavat tältä osin samankaltaisia tuloksia. Tutkimustulosten perusteella 

ohjelmistorobotiikka nähdään usein hyvinkin joustavaksi ratkaisuksi verrattuna 

muihin automaatio- sekä integraatioprojekteihin. Toisaalta tämän tutkimuksen 

tulosten mukaan käyttöönotot kestävät todellisuudessa keskimääräisesti 

huomattavasti pidempään, kuin mitä aikaisemmat tutkimukset antavat ymmärtää 

(Asatiani & Penttinen 2016; Willcocks et al. 2015a). Tutkimustulokset korostavat 

kuitenkin myös sitä, että käyttöönottojen kesto riippuu pitkälti automatisoitavasta 

prosessista. Asatianin ja Penttisen (2016) sekä Willcocksin et al. (2015a) 

tutkimuksissa ohjelmistorobotiikan joustavuus ja skaalautuvuus näkyvät myös 

ohjelmistorobotiikan käytön yhteydessä. Tämän tutkimuksen tulokset kuitenkin 

osoittavat, ettei ohjelmistorobotiikan hyödyntäminen ole mahdollista ilman riittäviä 

ohjelmointitaitoja sekä prosessituntemusta. Sen sijaan loppukäyttäjien 

näkökulmasta ohjelmistorobottien käyttäminen nähdään melko helpoksi ratkaisuksi. 

Suurin yksittäinen ero aikaisemmissa tutkimuksissa ja tässä tutkimuksessa 

saavutettujen hyötyjen välillä liittyy taloudellisiin hyötyihin. Poiketen esimerkiksi 

Willcocksin et al. (2015b) sekä KPMG:n (2016) tuloksista ovat tämän tutkimuksen 

mukaan suuryrityksissä ohjelmistorobotiikan avulla saavutetut taloudelliset hyödyt 

melko vähäisiä, eivätkä suuryritykset ole saavuttaneet edellä mainittujen 

tutkimusten kaltaisia kustannussäästöjä taloushallinnon prosessien 

automatisoinnilla. Tutkimustulosten mukaan suurin osa saavutetuista 

kustannushyödyistä liittyy uusien työntekijöiden rekrytointitarpeiden 

vähentymiseen, joka tukee Barnettin (2015), Krollin et al. (2016) sekä Willcocksin et 

al. (2017) tuloksia. Tämän tutkimuksen tulosten mukaan taloudelliset hyödyt 

koetaan pidemmän aikavälin tavoitteeksi. 

Aikaisempien tutkimusten mukaan pelko työpaikkojen menetyksestä sekä 

muutosvastarinta ovat olleet yleisiä ohjelmistorobotiikkaan liittyviä yritysten 



95 
 

 

 

kohtaamia ongelmia (Suri et al. 2017; Asatiani & Penttinen 2016; Hallikainen et al. 

2018; Lacity & Willcocks 2016b; Lacity & Willcocks 2016a). Tämän tutkimuksen 

tulosten mukaan kyseiset ongelmat ovat etenkin tänä päivänä hyvin vähäisiä. 

Suuryritysten kokemusten perusteella mahdolliset pelkotilat työpaikkojen 

menetyksestä on mahdollista välttää työntekijöiden varovaisella lähestymistavalla, 

aikaisella tiedottamisella sekä työntekijöiden aikaisella osallistamisella 

ohjelmistorobotiikkaprojekteihin. Myöskään henkilöstövähennykset eivät ole olleet 

ohjelmistorobotiikan käyttöönottojen tarkoituksena, mikä osaltaan vähentää 

kyseistä ongelmaa. Tutkimustuloksista ilmenee, että ajoittaiset muutosvastarintaan 

liittyvät ongelmat johtuvat käytännössä siitä, etteivät ohjelmistorobotiikalle asetetut 

odotukset välttämättä vastaa todellisuutta. Tutkimustulosten mukaan myös hylätyt 

automatisointi-ideat ovat toisinaan aiheuttaneet tämän kaltaisia ongelmia. 

Surin et al. (2017), Willcocksin et al. (2015b), Lacityn ja Willcocksin (2016a), 

Asatianin ja Penttisen (2016), Boultonin (2017) sekä Rutaganda et al (2017) 

tutkimusten tavoin, myös tässä tutkimuksessa monet suuryritysten kohtaamista 

haasteista  ilmaantuvat varsinaisten käyttöönottojen yhteydessä. Suuryritysten 

kokemusten mukaan yleisimmät käyttöönottoihin liittyvistä haasteista johtuvat 

ongelmista tunnistaa ohjelmistorobotiikalle soveltuvat prosessit sekä riittävän RPA-

ymmärryksen puutteesta. Myös prosessien riittävän yksityiskohtainen määrittely 

nousee haasteeksi tämän tutkimuksen tuloksista. Suuryritysten kokemusten 

perusteella edellä mainitut ongelmat ovat kuitenkin vähentyneet huomattavasti 

lisääntyneet automaatiokokemuksen myötä. Suuryritysten mukaan 

hyödynnettäessä ulkopuolisia palveluntarjoajia keskeisimmät ongelmat ovat 

liittyneet siihen, ettei palveluntarjoajalla ole välttämättä aina tarjota parhaita 

resurssejaan asiakkaidensa käytettäväksi tai riittävää ymmärrystä asiakkaiden 

taloushallinnon prosesseista ja järjestelmistä.  Tämän tutkimuksen perusteella 

työntekijöiden ajanpuute koetaan merkittävimmäksi yksittäiseksi haasteeksi 

suuryritysten käyttöönottoprojektien läpivienneille.  

Tutkimustulosten perusteella suuryritykset ovat kohdanneet myös monia teknisiä 

haasteita varsinaisten käyttöönottojen jälkeisinä aikoina, joista useimpien nähdään 

aiheutuvan Lacityn ja Willcocksin (2016a) sekä Asatianin ja Penttisen (2016) 

tulosten tavoin järjestelmämuutoksista sekä -päivityksistä johtuvista ongelmista. 
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Myös henkilöstömuutokset taloushallinnon sisällä nähdään tässä tutkimuksessa 

merkittäväksi haasteeksi, mikä ei kuitenkaan nouse esille Lacityn ja Willcocksin 

(2016a) sekä Asatianin ja Penttisen (2016)  tutkimuksissa. Tällöin riskinä on se, että 

ohjelmistorobottien tekemän työn manuaalinen suorittaminen voi osoittautua 

hankalaksi sekä itse robottien ja automatisoitujen prosessien omistajuus voivat 

hämärtyä. Kehoen et al. (2015), Dain ja Vasarhelyin (2016), Penttisen et al. (2018) 

sekä Kääriäisen et al. (2018) tutkimuksista poiketen tietoturvallisuutta ei koeta 

tämän tutkimuksen mukaan merkittäväksi ongelmaksi.  

Tutkielman neljäs ja viimeinen alatutkimusongelma liittyy odotuksiin 

ohjelmistorobotiikan kehityksen vaikutuksista taloushallinnon toteutukseen 

tulevaisuudessa: 

’’Millaisia odotuksia ohjelmistorobotiikan kehityksellä nähdään olevan 

tulevaisuudessa taloushallinnon alalla?’’ 

Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että ohjelmistorobotiikan käytön uskotaan 

lisääntyvän entisestään tulevaisuudessa. Boultonin (2017), Del Rowen (2017), 

Davenportin ja Kirbyn (2016), Aalst van der et al. (2018) sekä Anagnosten (2017) 

tutkimuksista poiketen tämän tutkimuksen mukaan ohjelmistorobotiikan käytön 

yleistymisen nähdään johtuvan ennen kaikkea siitä, että suuryrityksillä on 

käytössään vielä useamman vuoden ajan erilaisia taloushallinnon järjestelmiä, 

joiden uusiminen on aikaa vievää sekä kallista eivätkä ne pysty keskustelemaan 

keskenään riittävän hyvin. Näin ollen tutkimuksen tuloksista voidaan päätellä, että 

ohjelmistorobotiikalla koetaan olevan potentiaalia etenkin tällä saralla. 

Tutkimustulosten mukaan ohjelmistorobotiikan käytön uskotaan lisääntyvän 

erityisesti muiden älykkäämpien automaatioteknologioiden rinnalla. 

Samanaikaisesti ohjelmistorobotiikan uskotaan kehittyvän myös omana 

teknologiaratkaisunaan kohti älykkäämpiä ratkaisuja. Tällä tavalla suuryritykset 

uskovat, että ohjelmistorobotiikkaa on mahdollista hyödyntää tulevaisuudessa yhä 

haastavampien sekä monimutkaisempien prosessien ja työtehtävien 

automatisoinnissa. Kyseiset tulokset ovat puolestaan yhtäläisiä aikaisempien 

tutkimusten tulosten kanssa (Boultonin (2017), Del Rowen (2017), Davenportin ja 

Kirbyn (2016), Aalst van der et al. (2018) sekä Anagnosten (2017).  
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Tutkimustulosten mukaan ohjelmistorobotiikalta saavutettavat hyödyt tulevat 

olemaan hyvin samankaltaisia, kuin tähän asti koetut, mutta suuremmassa 

mittakaavassa. Merkittävimmäksi tulevaisuuden hyödyksi tässä tutkimuksessa 

nähdään se, että teknologisen kehityksen ansiosta RPA:n teknisen toteutuksen 

uskotaan helpottuvan entisestään, mikä veisi RPA:n lähemmäs yksilöiden tarpeita 

ja mahdollistaisi automatisointien toteutuksen yhä useammille henkilöille. 

Puolestaan suurimmat tulevaisuuden haasteet tulevat tämän tutkimuksen tulosten 

perusteella liittymään ohjelmistorobotiikan organisointiin sekä hallinnointiin 

automatisointien lukumäärien kasvaessa. Tutkimuksen tuloksista selviää, ettei 

ohjelmistorobotiikalla nähdä olevan työpaikkojen menetyksiin johtavia merkittäviä 

vaikutuksia myöskään tulevaisuudessa vaan RPA nähdään taloushallintoa 

uudelleenorganisoivana ratkaisuna. Suuryritysten kokemukset vastaavat Fehrstin ja 

Slabyn 2012 sekä Asatianin ja Penttisen (2016) tuloksia myös siltä osin, että RPA 

nähdään kustannustehokkaaksi ratkaisuksi taloushallinnon toimintojen 

ulkoistamiselle. Etenkin suuryritysten kohdalla tämän kaltaisen toiminnan uskotaan 

vähentyvän merkittävästi. Tutkimustulosten mukaan ohjelmistorobotiikan 

tulevaisuus luo kuitenkin uusia mahdollisuuksia myös palveluntarjoajille, mikä 

vastaa myös aiempia tutkimustuloksia. 

Kyseisten alatutkimusongelmien avulla saadaan vastaus tutkielman varsinaiseen 

päätutkimusongelmaan, jonka avulla pyritään kartoittamaan suomalaisten 

suuryritysten kokemuksia ohjelmistorobotiikan hyödyntämisestä taloushallinnon 

prosesseissa: 

’’Millaisia kokemuksia suomalaisilla suuryrityksillä on 

ohjelmistorobotiikan hyödyntämisestä taloushallinnon eri 

prosesseissa?’’ 

Yleistävinä johtopäätöksinä voidaan todeta, että ohjelmistorobotiikka koetaan 

lähtökohtaisesti erittäin positiiviseksi taloushallinnon automaatioratkaisuksi 

suuryritysten keskuudessa. Keskeisimpiä syitä ohjelmistorobotiikan käyttöönotolle 

ovat tarve taloushallinnon prosessien ja järjestelmien tehostamiselle sekä 

optimoinnille. Ohjelmistorobotiikalla tavoitellaan muun muassa manuaalisten ja 

rutiininomaisten työtehtävien sekä inhimillisten virheiden vähentämistä. Lisäksi RPA 

koetaan potentiaaliseksi ratkaisuksi prosessien virtaviivaistamiselle, järjestelmien 
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välisten integraatioiden muodostamiselle sekä erilaisten toimintatapojen 

yhdenmukaistamiselle. Ohjelmistorobotiikalle soveltuvat parhaiten toistuvat, 

rutiininomaiset sekä säännönmukaiset tehtävät. Taloushallinnon kohdalla 

ohjelmistorobotiikkaa kannattaa hyödyntää myös niissä tehtävissä, joiden 

automatisointi säästää työntekijöiden aikaa kuukauden katkoissa. Automaatiot 

edellyttävät myös järjestelmien vakaata toimintaympäristöä. Ohjelmistorobotiikkaa 

on mahdollista hyödyntää lähes jokaisella taloushallinnon osa-alueella ja 

parhaimpia automatisoinnin kohteita ovat erilaiset täsmäytyksiin, datan siirtoon, 

tositteiden laadintaan sekä kontrolleihin liittyvät tehtävät.  

Ohjelmistorobotiikan käyttöönoton yhteydessä yritysten on syytä panostaa 

käyttöönottoprojektien perusteelliseen suunnitteluun. Tämän lisäksi keskeistä on 

sopivimman toteutusmetodologia tunnistaminen ja sen perusteella selkeiden roolien 

ja vastuualueiden määrittäminen. Etenkin yritysten sisäiset automaatioprojektit 

edellyttävät erillisen RPA-osaamisyksikön perustamista, joka koostuu sekä 

taloushallinnon että IT:n ammattilaisista. RPA-projekteilla tulee olla myös selkeä 

vastuuhenkilö. Automatisoitavien prosessien määrittely ja siten prosessikuvauksen 

laadinta koetaan kaikkein merkittävimmäksi yksittäiseksi käyttöönoton 

onnistumiseen vaikuttavaksi tekijäksi, joka määrittää pitkälti myös 

ohjelmistorobottien testauksen sekä ylläpidon tarpeen. Tästä syystä RPA-projektien 

kehitystyö nähdään taloushallinnon vastuualueeksi ja varsinainen tekninen toteutus 

IT:n tehtäväksi. Etenkin ensimmäisten automatisointien yhteydessä on vältettävä 

liian monimutkaisia prosesseja, mikä korostaa myös automatisoitavien prosessien 

tunnistamisen merkitystä.  

Suuryritysten kokemat keskeisimmät hyödyt RPA:n käyttöönotoista liittyvät 

toiminnan tehokkuuden parantumiseen, työntekijöiden ajan vapautumiseen muihin 

tehtäviin, työtyytyväisyyden lisääntymiseen, työn ja datan laadun paranemiseen 

sekä toimintatapojen yhtenäistymiseen. Ohjelmistorobotiikan käyttöönotto nähdään 

myös suhteellisen joustavaksi sekä nopeaksi ratkaisuksi verrattuna perinteisiin 

automaatio- ja integraatioratkaisuihin. Puolestaan keskeisimmät 

ohjelmistorobotiikan haasteet ilmaantuvat käyttöönottoprojektien yhteydessä. 

Yleisimmät ongelmat liittyvät automatisoitavaksi soveltuvien prosessien 

tunnistamiseen, prosessien yksityiskohtaiseen määrittelyyn, sekä työntekijöiden 
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ajanpuutteeseen, mikä hidastaa käyttöönottoprojektien läpivientiä. Joustavuuden 

osalta kokemukset osoittavat, että RPA:n käyttö vaatii riittäviä ohjelmointitaitoja 

sekä perusteellista prosessituntemusta.  Ohjelmistorobottien käyttöön liittyy myös 

erilaisia toiminnallisia ongelmia, joista useimmat ilmaantuvat erilaisten 

järjestelmämuutosten sekä -päivitysten yhteydessä.  

Ohjelmistorobotiikalla nähdään olevan merkittävä rooli myös tulevaisuuden 

taloushallinnon toteutuksessa. Ohjelmistorobotiikan avulla yritykset uskovat 

pystyvänsä pidentämään muun muassa taloushallinnon järjestelmien käyttöikää. 

Tämän lisäksi ohjelmistorobotiikan käytön nähdään lisääntyvän yhdessä muiden 

automaatioteknologioiden kanssa sekä kehittyvän omana teknologianaan kohti 

älykkäämpiä ratkaisuja, mikä mahdollistaisi haastavampien prosessien sekä 

työtehtävien automatisoinnin. Teknologisen kehityksen uskotaan helpottavan myös 

RPA:n teknistä toteutusta. Automatisointien lisääntyessä merkittävimpien 

tulevaisuuden haasteiden nähdään liittyvän ohjelmistorobotiikan organisointiin sekä 

hallinnointiin. Kokemusten perusteella ohjelmistorobotiikan käytön lisääntyminen 

tulee myös vähentämään suuryritysten tarvetta taloushallinnon toimintojen 

ulkoistamiselle.  

 

5.2 Luotettavuuden arviointi 

 

Tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa on kiinnitettävä huomiota siihen, ovatko 

saadut tutkimustulokset, tutkittava aineisto ja siten koko tutkimus 

kokonaisuudessaan validi eli luotettava. Tutkimuksen validiteetti perustuu siihen, 

kuinka perusteellisesti hyödynnetyllä tutkimusmenetelmällä onnistutaan 

mittaamaan kohdetta, jota halutaan tutkia. Tämän lisäksi validiteettiin vaikuttaa se, 

miten kerätty aineisto vastaa tutkittavaa ilmiötä. Luotettavuuden arvioinnissa 

korostuu myös reliabiliteetin tarkastelu, jolla mitataan sitä, kuinka hyvin 

tutkimusaineistoa on käsitelty ja analysoitu. Reliabiliteetilla tarkoitetaan myös 

tulosten toistettavuutta ja sitä, pääsevätkö useimmat arvioijat vastaaviin tuloksiin. 

(Anttila 2014; Hirsjärvi et al. 2009) 

Tutkimuksen luotettavuuden maksimoimiseksi tutkimus toteutettiin hyödyntäen 

puolistrukturoitua teemahaastattelua, joita varten laadittiin kaksi hieman toisistaan 
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poikkeavaa haastattelurunkoa. Kyseinen toteutusmetodologia soveltuu hyvin tämän 

kaltaisen taloushallinnon alaa valtaavan vielä suhteellisen uuden ilmiön tutkimiseen. 

Haastattelurunkojen kysymykset laadittiin siten, että haastateltavien vastausten 

mahdollinen johdatteleminen johonkin haluttuun lopputulokseen pyrittiin 

minimoimaan. Tutkimuksessa pyrittiin siihen, että haastateltavat voivat vastata 

mahdollisimman vapaamuotoisesti heille osoitettuihin kysymyksiin ja tuoda esille 

henkilökohtaiset näkemyksensä tutkittavasta ilmiöstä. Lisäksi haastateltaville 

esitettiin tarkentavia kysymyksiä haastatteluiden aikana sekä haastatteluiden 

jälkeen, jolla täsmennettiin hankitun aineiston sisältöä. Haastateltavat saivat myös 

tutustua etukäteen heille esitettäviin kysymyksiin, mikä osaltaan lisää tutkimuksen 

luotettavuutta. Luotettavuuden arvioinnin osalta on todettava, että haastateltavien 

vastaukset saattoivat jakautua henkilökohtaisten kokemusten lisäksi myös ilmiöön 

liittyvien yleisten mielipiteiden takia. Todennäköisesti myös eri toimialoilla toimivien 

yritysten erilaiset toimintatavat taloushallinnon sekä ohjelmistorobotiikan 

toteutukseen vaikuttivat osaltaan saatuihin tuloksiin. Edellä mainittujen tekijöiden 

vuoksi haastateltavat valikoituivat siten, että jokaisella haastateltavalla on 

kokemusta sekä taloushallinnosta että ohjelmistorobotiikasta, mikä myös lisää 

saatujen tulosten luotettavuutta.  

Jokainen haastattelu nauhoitettiin sekä litteroitiin, mikä esti väärien tulkintojen 

tekemistä helpottaen samalla vastausten analysointia. Tämän voidaan nähdä 

lisänneen tutkimuksen luotettavuutta etenkin reliabiliteetin osalta. Tutkimuksen 

reliabiliteettia voidaan pitää suhteellisen hyvänä myös sen takia,  että 

haastateltavien vastaukset olivat monessa suhteessa hyvin samankaltaisia, vaikka 

jokainen yritys toimi täysin eri toimialalla. Näin ollen uusittaessa tutkimus tietyn ajan 

kuluttua voitaisiin olettaa, etteivät uuden tutkimuksen tulokset poikkeaisi 

merkittävästi tämän tutkimuksen tuloksista. Toisaalta ohjelmistorobotiikka yritysten 

taloushallinnon automatisoinnin keinona on ilmiönä nopeasti muuttuva, jonka takia 

pidempi viive uuden tutkimuksen toteuttamisessa saattaisi vaikuttaa 

merkittävämmin saataviin tuloksiin. Tutkimuksen luotettavuutta lisää myös se, että 

tutkimukseen osallistui suhteellisen monta yritystä ja tutkimukseen saatiin mukaan 

myös palveluntarjoajan näkökulma. Tutkimuksen reliabiliteettia on mahdollista 

parantaa lisäämällä haastateltavien yritysten, palveluntarjoajien sekä henkilöiden 

lukumäärää. Kaiken kaikkiaan tutkimuksen luotettavuuden voidaan nähdä olevan 
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hyvällä tasolla. Tuloksia ei voida liikaa yleistää, mutta niiden avulla saadaan melko 

kattava kuva siitä, miten suomalaiset suuryritykset ovat kokeneet RPA:n  

käyttöönoton ja hyödyntämisen taloushallinnon automatisoinnissa. Tämän 

tutkimuksen tuloksista voi olla hyötyä esimerkiksi suuryrityksiä pienemmille 

yrityksille, jotka harkitsevat ohjelmistorobotiikan käyttöönottoa juuri taloushallinnon 

kohdalla.  

 

5.3 Jatkotutkimusehdotukset 

 

Ohjelmistorobotiikkaan liittyviä jatkotutkimuskohteita on monia pelkästään jo aiheen 

uutuuden ja siten vähäisen tieteellisen tutkimuksen takia. Tässä tutkimuksessa 

käsiteltiin suomalaisten suuryritysten yleisiä kokemuksia ohjelmistorobotiikan 

käyttöönotosta sekä hyödyntämisestä taloushallinnon prosessien sekä työtehtävien 

automatisoinnista. Tästä johtuen aihetta olisi mielenkiintoista tutkia vielä 

yksityiskohtaisemmin esimerkiksi siitä näkökulmasta, miten ohjelmistorobotiikan 

hyödyntäminen näkyy taloushallinnon työntekijöiden jokapäiväisessä työnteossa. 

Toisaalta jatkotutkimusaihe voitaisiin rajata koskemaan pelkästään 

palveluntarjoajien näkemyksiä samaisesta aiheesta. Myös tutkimuksen toistaminen 

muutaman vuoden kuluttua toisi varmasti parempaa näkyvyyttä siihen, ovatko 

suuryritysten kokemukset muuttuneet merkittävästi. Jatkotutkimuksissa voitaisiin 

tarkastella lisäksi sitä, kuinka hyvin ohjelmistorobotiikkaan uhratut panostukset sekä 

resurssit vastaavat niille asetettuja odotuksia. 

Teknologian nopea kehitys on johtanut myös siihen, että älykkäämpien 

teknologiaratkaisujen, kuten koneoppimisen sekä tekoälyn hyödyntäminen on 

noussut yhä ajankohtaisemmaksi myös taloushallinnon keskuudessa. Tästä 

huolimatta analyyttisemmän sekä reaaliaikaisemman taloushallinnon 

saavuttaminen edellyttää vielä paljon erilaisia panostuksia. Tähän liittyen yhtenä 

jatkotutkimusaiheena voisi olla, millaisia kokemuksia yrityksillä on älykkäämpien 

automaatioteknologioiden käyttöönotosta sekä hyödyntämisestä taloushallinnon 

automatisoinnissa ja verrata niitä ohjelmistorobotiikkaan liittyviin kokemuksiin. 
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Liitteet 

Liite 1. Haastattelurunko 1 

 

Tausta 

1) Kerro lyhyesti itsestäsi: 
a. Roolisi yrityksessä 
b. Työkokemus  
c. Kokemuksesi ohjelmistorobotiikasta 

2) Kuinka kauan ohjelmistorobotiikkaa on hyödynnetty yrityksenne 
taloushallinnossa? 

Ohjelmistorobotiikan käyttöönotto 

3) Mitkä tekijät/kriteerit ovat vaikuttaneet siihen, mitä taloushallinnon prosesseja 
tai työtehtäviä yrityksessänne on lähdetty automatisoimaan RPA:n avulla? 

a. Mitä ohjelmistorobotiikalla halutaan ratkaista? 
b. Mitä ohjelmistorobotiikan käyttöönotto edellyttää yrityksen 

taloushallinnolta? 
i. Taloushallinnon eri järjestelmien digitaalisuuden aste 

c. Mitkä ovat olleet keskeisimmät tavoitteet ohjelmistorobotiikan 
käyttöönotolle? 

4) Millaisista erilaisista vaiheista ohjelmistorobotiikan käyttöönottoprosessit 
taloushallinnon osalta koostuvat? 

a. Ketkä osallistuvat käyttöönottoprosesseihin ja mitä eri vaiheet pitävät 
sisällään? (Esim. valmistelu, projektiin osallistujien valinta, pilotointi & 
testaus, varsinainen käyttöönotto, ylläpito jne.) 

b. Onko käyttöönottoprosesseille luotu selkeä etenemissuunnitelma? 
Onko kyseinen suunnitelma muuttunut/kehittynyt erilaisten projektien 
kokemusten ansiosta? 

5) Mitkä vaiheet/tekijät ovat osoittautuneet tärkeimmiksi käyttöönoton 
onnistumisen kannalta? 

6) Kuinka kauan käyttöönottoprosessit keskimäärin ovat kestäneet? 
7) Onko käyttöönottoprosessit toteutettu yrityksen omasta toimesta, vai oletteko 

hyödyntäneet ulkopuolisia asiantuntijoita tai palveluntarjoajia? 
a. Jos olette, niin ketä ja mikä on ollut heidän roolinsa 

käyttöönottoprosesseissa? (Esim. tilitoimistot, konsultit, ulkopuoliset 
koodarit jne.) 

8) Ovatko käyttöönottoprosessit onnistuneet suunnitelmien mukaisesti? 
Millaisia haasteita käyttöönottoprosesseihin on liittynyt? 

9) Mitä asioita muuttaisit niissä käyttöönotoissa, joita yrityksessänne on jo 
toteutettu? 

10) Miten henkilöstö suhtautui ohjelmistorobotiikan käyttöönottoon ennen 
käyttöönottoprosessien toteutusta? Oliko henkilöstön asennoituminen 
positiivista vai negatiivista? 

a. Onko henkilöstöä tiedotettu ohjelmistorobotiikan käyttöönoton 
vaikutuksista henkilökunnan asemaan ja työsuhteisiin? 
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Ohjelmistorobotiikan hyödyt 

11)  Millaisia hyötyjä RPA:n avulla on tavoiteltu taloushallinnon prosessien ja  
työtehtävien automatisoinnissa? 

12)  Mitä hyötyjä RPA:lla on todellisuudessa pystytty saavuttamaan: 

a. Tehokkuuden lisääntymisen, 

b. Työntekijöiden ajan vapautumisen, 

c. Joustavuuden sekä skaalautuvuuden, 

d. Datan laadussa ja tietoturvallisuudessa sekä 

e. Taloudellisesta näkökulmasta (EUR hyödyt) 
f. Muut mahdolliset hyödyt, mitkä? 

13)  Onko RPA:n hyödyntäminen aiheuttanut muutoksia taloushallinnon 
työntekijöiden toimenkuviin ja työtehtävien suorittamiseen? 

a. Jos on, niin miten tämä ilmenee? 

Ohjelmistorobotiikan haasteet 

14)  Millaisiin ongelmiin/haasteisiin olitte varautuneet ohjelmistorobotiikan 

käyttöönoton jälkeen? 

15)  Millaisia ongelmia/haasteita RPA:n hyödyntämisessä on todellisuudessa 

ilmennyt käyttöönoton jälkeisenä aikana? 

a. Teknisiä, 

b. Tietoturvallisuuteen liittyviä, 

c. Mitä muita mahdollisia ongelmia/haasteita olette kohdanneet? 

d. Miten henkilöstö on suhtautunut ohjelmistorobotiikkaan 

käyttöönottojen jälkeen? 

16)  Millaisia taitoja ohjelmistorobotiikan hyödyntäminen todellisuudessa vaatii  

loppukäyttäjiltä? Onko niiden hyödyntäminen ollut haastavampaa, kuin mitä 

odotettiin? 

17)  Onko työntekijöiden asenteet mahdollisesti muuttuneet käyttöönottoa 

edeltävistä ajoista? 

18)  Onko ohjelmistorobotiikalla ollut vaikutusta henkilöstön määrään ja 

työtehtäviin? 

Ohjelmistorobotiikan käyttökohteet taloushallinnossa 

19)  Missä taloushallinnon prosesseissa/tehtävissä olette hyödyntäneet 

ohjelmistorobotiikkaa? 

20)  Kuinka monta prosessia ja työtehtävää yrityksessänne on automatisoitu 

RPA:n avulla? 

21)  Onko prosessit ja työtehtävät automatisoitu kokonaan vai osittain? Miksi? 

22)  Mitä taloushallinnon prosesseja/tehtäviä olette suunnitelleet 

automatisoivanne seuraavaksi? 

23)  Onko joitakin prosesseja/työtehtäviä, joita olette pyrkineet 

automatisoimaan, mutta automatisointi on osoittautunut mahdottomaksi? 

Jos on, niin miksi? 
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 Ohjelmistorobotiikan tulevaisuus taloushallinnon automatisoinnissa 

24)  Näettekö RPA:n käytön lisääntyvän tulevaisuudessa? 

25)  Mitä lisähyötyjä uskotte ohjelmistorobotiikan tuovan tulevaisuudessa? 

26)  Mitä haasteita uskotte ohjelmistorobotiikasta koituvan tulevaisuudessa? 

27)  Mikäli RPA:n käyttö entisestään yleistyy tulevaisuudessa, miten näette sen 

vaikuttavan taloushallinnon toteuttamiseen? 

a.  Uskotteko RPA:n kehityksen vaikuttavan esimerkiksi taloushallinnon 

toimintojen ulkoistamiseen? 
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Liite 2. Haastattelurunko 2 

 

Taustaa 

1) Kerro lyhyesti itsestäsi: 
a. Roolisi yrityksessä 
b. Työkokemus  
c. Kokemuksesi ohjelmistorobotiikasta 

2) Kuinka kauan ohjelmistorobotiikka on ollut osana yrityksenne 
kokonaispalvelutuotantoketjua? 

Ohjelmistorobotiikan käyttöönotto 

3) Mitkä tekijät/kriteerit ovat vaikuttaneet siihen, mitä taloushallinnon prosesseja 
tai työtehtäviä yritykset ovat lähteneet automatisoimaan RPA:n avulla? 

a. Mitä asioita asiakasyritykset pyrkivät ratkaisemaan 
ohjelmistorobotikan avulla? 

b. Mitä ohjelmistorobotiikan käyttöönotto edellyttää palveluntarjoajana 
toimivalta yhtiöltä sekä asiakasyritykseltä? 

c. Mitkä ovat olleet yritysten keskeisimmät tavoitteet ohjelmistorobotiikan 
käyttöönotolle? 

i. Laadulliset 
ii. Euromääräiset 

4) Millaisista erilaisista vaiheista ohjelmistorobotiikan käyttöönottoprosessit 
taloushallinnon osalta koostuvat? 

a. Ketkä osallistuvat käyttöönottoprosesseihin; miten 
käyttöönottoprojekti resursoidaan palveluntuottajan ja 
asiakasyrityksen kesken? Mitä kyvykkyyksiä asiakasyritykseltä 
edellytetään?  

b. Mitä eri vaiheita käyttöönottoprojekti sisältää?   
5) Mitkä vaiheet/tekijät ovat osoittautuneet tärkeimmiksi käyttöönoton 

onnistumisen kannalta? 
6) Kuinka kauan käyttöönottoprosessit keskimäärin kestävät? 
7) Millaisia haasteita käyttöönottoprosesseihin mielestänne yleisimmin liittyy? 
8) Miten ohjelmistorobotiikan lisääntyminen on vaikuttanut oman sekä 

asiakasyrityksen henkilöstön osaamisvaatimuksiin sekä työtyytyväisyyteen? 

Ohjelmistorobotiikan hyödyt ja haasteet 

9)  Millaisia hyötyjä RPA:n avulla on tavoiteltu taloushallinnon prosessien ja  
työtehtävien automatisoinnissa? 

10)  Mitä hyötyjä RPA:lla on todellisuudessa pystytty saavuttamaan: 

a. Tehokkuuden lisääntymisen, 

b. Työntekijöiden ajan vapautumisen, 

c. Joustavuuden sekä skaalautuvuuden, 

d. Datan laadussa ja tietoturvallisuudessa sekä 

e. Taloudellisesta näkökulmasta (EUR hyödyt) 
f. Muut mahdolliset hyödyt, mitkä? 
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11)  Onko RPA:n hyödyntäminen aiheuttanut muutoksia taloushallinnon 
työntekijöiden toimenkuviin ja työtehtävien suorittamiseen? 

a. Jos on, niin miten tämä ilmenee? 

12)  Millaisia ongelmia/haasteita RPA:n hyödyntämisessä on ilmennyt 

käyttöönoton jälkeisenä aikana? 

a. Teknisiä, 

b. Tietoturvallisuuteen liittyviä, 

c. Mitä muita mahdollisia ongelmia/haasteita olette kohdanneet? 

Ohjelmistorobotiikan käyttökohteet taloushallinnossa 

13)  Missä taloushallinnon prosesseissa/tehtävissä asiakasyritykset pyrkivät 

hyödyntämään ohjelmistorobotiikkaa? 

14)  Onko prosessit ja työtehtävät automatisoitu kokonaan vai osittain? Miksi? 

15)  Onko joitakin prosesseja/työtehtäviä, joita olette pyrkineet 

automatisoimaan, mutta automatisointi on osoittautunut mahdottomaksi? 

Jos on, niin miksi? 

 Ohjelmistorobotiikan tulevaisuus taloushallinnon automatisoinnissa 

16)  Näettekö RPA:n käytön lisääntyvän tulevaisuudessa? 

17)  Mitä lisähyötyjä uskotte ohjelmistorobotiikan tuovan tulevaisuudessa? 

a. Palveluntuottajalle 

b. Asiakasyrityksille 

18)  Mitä haasteita uskotte ohjelmistorobotiikasta koituvan tulevaisuudessa? 

19)  Mikäli RPA:n käyttö entisestään yleistyy tulevaisuudessa, miten näette sen 

vaikuttavan taloushallinnon toteuttamiseen? 

a.  Uskotteko RPA:n kehityksen vaikuttavan esimerkiksi taloushallinnon 

toimintojen ulkoistamiseen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


