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Automaatio ja robotiikka levittäytyvät jatkuvasti yhä useammalle työelämän 
osa-alueelle. Tehtaissa ja logistiikassa on jo totuttu siihen, että robotit tekevät 
rutiininomaiset tehtävät. Seuraavana murroksena voidaan nähdä robottien siir-
tymisen toimistoon. Tässä tutkimuksessa oli tarkoitus selvittää, millaisia edelly-
tyksiä ohjelmistorobotiikan (RPA) hyödyntäminen vaatii taloushallinnon pro-
sesseilta. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa kriteerejä, joiden perusteella 
RPA:han sopivia prosesseja voidaan arvioida. Tutkimus keskittyy erityisesti 
organisaation myynti- ja ostolaskuprosesseihin. Tutkimus koostui kahdesta 
osasta: teoreettisesta taustasta ja empiirisestä osiosta. Tutkimuksen empiirinen 
osio tehtiin laadullisena haastattelututkimuksena. Tutkimuksen tuloksena sel-
visi, että RPA:n edellytyksinä on se, että data on sähköisessä muodossa, proses-
sit ovat selvästi kuvattavissa eikä tehtävän suorittaminen vaadi tiedollista toi-
mintaa. Tutkimuksen tuloksena RPA:han sopivien taloushallinnon tehtävien 
kriteereistä johdettiin neljä ryhmää: taloudelliset kriteerit, henkilöstöön liittyvät 
kriteerit, tietojärjestelmään liittyvät kriteerit sekä prosesseihin liittyvät kriteerit.  
Tutkimuksen tuloksia on mahdollista hyödyntää organisaation arvioidessa teh-
tävän soveltuvuudesta RPA:lle.  
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ABSTRACT 

Termala, Laura 
Utilization of robotic process automation in sales invoice and purchase invoice 
processes 
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Supervisor(s): Mirja Pulkkinen 

Automation and robotics are constantly spreading to new areas in working life. 
Factories and logistics are already used to robots performing the routine tasks. 
The next breakthrough can be seen when the robots move to the office. The 
purpose of this study was to find out what conditions the utilization of robotic 
process automation (RPA) requires in financial management processes. The aim 
of the study was to produce criteria which can be used to evaluate if the process 
is suitable for RPA. The research focused especially on the organization's sales 
invoice and purchase invoice processes. The study consisted of two parts: a 
theoretical background and an empirical part. The empirical part of the study 
was conducted as a qualitative interview study. As a result of the research, it 
became clear that the prerequisites for RPA are that the data is in electronical 
form, the processes are descripted clearly, and the performance of the task does 
not require logical thinking. As a result of the study, four groups were derived 
from the criteria of financial management tasks suitable for RPA: financial 
criteria, personnel-related criteria, information system -related criteria, and 
process-related criteria. The results of the research can be utilized when a 
company investigates the suitable tasks for RPA. 

 
Keywords: RPA, robotics, accounting, digitalization, purchase ledger, sales 
ledger 
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1 JOHDANTO 

Taloushallinto on monien muiden alojen tavoin murroksessa, joka on alkanut 
erityisesti 2000-luvulla. Alalla ollaan siirtymässä sähköisestä taloushallinnosta 
digitaalisuuden kautta älykkääseen taloushallintoon. Sähköisessä taloushallin-
nossa on tarkoituksena muuttaa materiaalit sähköiseen muotoon eli käytännös-
sä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi toimittajien paperilaskujen skannaamista en-
nen niiden käsittelyä. Digitaalisessa taloushallinnossa aineisto on jo valmiiksi 
sähköisessä muodossa, jolloin sitä päästään suoraan hyödyntämään järjestel-
missä. Digitaalisessa taloushallinnossa taloushallinnon prosessit pyritään myös 
automatisoimaan mahdollisimman pitkälle, jotta manuaalista työtä voidaan 
vähentää ja toimintaa tehostaa. Digitaalinen taloushallinto on jo osittain kehit-
tynyt älykkääksi taloushallinnoksi, jonka aika voidaan katsoa olevan erityisesti 
2020-luvulla. Älykkäässä taloushallinnossa järjestelmät luovat itselleen käsitte-
lysääntöjä, tunnistavat ja käsittelevät poikkeustilanteita sekä ennustavat tulevaa. 
(Kaarlejärvi & Salminen, 2018, s. 14–17). 

Digitaalisen taloushallinnon yksi työkalu on ohjelmistorobotiikka (Robotic 
Process Automation, RPA) myöhemmin myös robotiikka, mikä otetaan käyt-
töön ohjelmistorobotin avulla. Robotti jäljittelee ihmisen toiminnan tietokoneel-
la, esimerkiksi siirtymiset eri ohjelmien välillä. Robotti asennetaan järjestelmän 
front-endiin eli esityskerrokseen, minkä vuoksi sen asentaminen on nopeaa, 
helppoa ja edullista verrattuna tavanomaiseen ohjelmistoon, joka toimii muiden 
IT-järjestelmien kanssa back-endissä eli tiedonsiirtokerroksessa. (Asatiani & 
Penttinen, 2016.) 

Ohjelmistorobotiikan käyttöönotossa liiketoimintaprosessit ovat tärkeässä 
roolissa. Ohjelmistorobotiikkaa pystytään parhaiten hyödyntämään prosesseis-
sa, joiden vaiheet on tarkasti määritelty eikä niissä ole tulkinnanvaraa. (Asatiani 
& Penttinen, 2016.) Tämän vuoksi organisaation liiketoimintaprosessien läpi-
käynti ja kehittäminen on osa ohjelmistorobotiikkaprojektia. 

Liiketoimintaprosessi (Business Process) koostuu joukosta tehtäviä, joiden 
tavoitteena on toteuttaa liiketoiminnan tavoite. Tehtävät suoritetaan koordi-
noidusti teknisessä ja liiketoiminnallisessa ympäristössä. Liiketoimintaproses-
seihin kuuluvia tehtäviä kehitetään liiketoimintaprosessien hallinnan (Business 
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Process Management, BPM) avulla. Tällä tarkoitetaan kaikkia metodeja ja tek-
niikoita, joiden avulla liiketoimintaprosesseja suunnitellaan, hallinnoidaan, 
määritellään ja analysoidaan. (Weske, 2012, s. 5–6.) 

Liiketoimintaprosessien hallinnan pohjalle kehittyi 1990-luvulla liiketoi-
minnan kehittämisen suuntaus (business process re-engineering, BPR). Suun-
tausta vauhditti myös IT:n suuret kehitysaskeleet viime vuosisadan lopulla, 
sillä BPR:ssä liiketoimintaa oli tarkoitus kehittää IT-vetoisesti. Suuntauksessa 
keskityttiin koko prosessin kehittämiseen sen sijaan, että olisi keskitytty kehit-
tämään tiettyjä tehtäviä tai liiketoimintoja. BPR:n suosio laski 90-luvun lopulla 
ja suurimpina syinä suosion laskemiselle nähdään se, että kehittämisen työkalu-
ja käytettiin väärin ja kehittäminen oli liian radikaalia. (Dumas ym., 2018, s. 13–
14.) 

Taloushallinnossa on paljon rutiininomaisia tehtäviä ja tehtäviä, jotka tois-
tuvat usein tai suurilla volyymeilla, minkä vuoksi niiden voidaan ajatella sovel-
tuvan hyvin ohjelmistorobotiikalle. Tässä tutkimuksessa keskitytäänkin ohjel-
mistorobotiikan hyödyntämiseen taloushallinnossa. Tutkimuksen tarkemmassa 
rajauksessa on ohjelmistorobotiikan hyödyntäminen osto- ja myyntilaskujen 
prosesseissa. 

Sekä myynti- että ostolaskuprosessit ovat yritykselle tärkeitä toimintoja. 
Ostolaskujen käsittely vie paljon yrityksen talousosaston resursseja, minkä 
vuoksi sen automatisoinnilla voidaan yleensä saavuttaa suurimmat hyödyt. 
Myyntilaskutus taas on yrityksen toiminnan kannalta kriittistä. Siinä tapahtu-
vat virheet voivat vaarantaa koko yrityksen toiminnan. Laskutus on myös ima-
gokysymys, sillä se on asiakkaille yksi yrityksen toiminnan näkyvimmistä osis-
ta (Lahti & Salminen, 2014, s. 52 & 78.) 

Tutkimus tehdään laadullisena tutkimuksena ja sen empiirisessä osuudes-
sa haastatellaan kuutta ohjelmistorobotiikan asiantuntijaa. Haastattelut on suo-
ritettu teemahaastatteluina. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää RPA:n 
hyödyntämistä taloushallinnossa, erityisesti osto- ja myyntireskontran proses-
seissa. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa kriteerejä, joiden avulla ohjelmisto-
robotiikkaan soveltuvia prosesseja voidaan löytää. 

Tutkimuksen on tarkoitus vastata kysymykseen: 

Mitkä ovat RPA:n hyödyntämisen edellytykset osto- ja myyntireskontran 
prosesseissa? 

Tutkimus muodostuu kahdesta osasta. Ensimmäisessä osassa luodaan tutki-
muksen teoreettinen tausta esittelemällä aiempaa tutkimusta ja teoriaa proses-
sien kehittämisestä, yrityksen taloushallinnosta sekä ohjelmistorobotiikasta. 
Toinen osio koostuu empiirisestä osiosta. Luvussa 3 käydään läpi tutkimuksen 
toteutus ja tulosten analysointi. Luvussa 4 esitellään empiirisen osion tulokset. 
Luku 5 on pohdintaosio, jossa esitellään tutkimuksen tuloksia, arvioidaan tut-
kimuksen luotettavuutta ja esitetään jatkotutkimuskysymyksiä. Viimeisenä lu-
kuna on tutkimuksen yhteenveto ja johtopäätökset. Luvussa käydään läpi tut-
kimuksen keskeinen sisältö ja millaisia vaikutuksia tutkimuksella on tutkimus-
kenttään sekä käytäntöön. 
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2 TEOREETTINEN TAUSTA 

Kun tutkimuksen aihepiiri ”robotiikka taloushallinnossa” oli selvillä, tutkimus-
ta varten alettiin etsimään aiheeseen sopivaa kirjallisuutta. Aineistoa etsittiin 
ensin suomeksi Jyväskylän yliopiston tietokannasta sekä Google Scholarista 
hakusanoilla ”robotiikka” ”taloushallinto”. Hakutulokset olivat odotetunlaiset, 
löytynyt aineisto oli pääasiassa aiemmin tehtyjä opinnäytetöitä, kandidaatin-
tutkimuksia sekä pro gradu -tutkimuksia. Haun tarkoituksena oli lähinnä kar-
toittaa, kuinka paljon aiheesta on tehty suomenkielistä tutkimusta.  

Löytyneitä opinnäytetöitä käytettiin kuitenkin sopivan aineiston etsimi-
seen lumipallotekniikan avulla. Hakuprosessin aikana tutkittiin, millaista ai-
neistoa aiemmissa opinnäytetöissä oli käytetty, tutustuttiin kyseisiin aineistoi-
hin ja sitä kautta löydettiin tähän tutkimukseen sopivaa kirjallisuutta. 

 Oli odotettavaa, että etsittäessä englannin kielellä aiheesta tehtyä aiempaa 
tutkimusta löytyy paremmin. Kirjallisuutta etsittiin ensin sanoilla ”robo-
tics” ”accounting” sekä Jyväskylän yliopiston kirjaston tietokannasta sekä 
Google Scholarista. Hakuun sopivia osumia tuli yli 100 000. Tulosten huomat-
tiin koskevan melko yleisesti robotiikkaa kirjapidossa, minkä vuoksi hakua täy-
tyi täsmentää. Tuloksiin haluttiin saada erityisesti RPA:ta koskevaa aineistoa, 
minkä vuoksi hakua täsmennettiin muotoon ”RPA” ”accounting”. Tällä haulla 
tuloksia saatiin Google Scholarista vajaa 30000 osumaa ja Jyväskylän yliopiston 
kirjaston tietokannasta noin 16000 osumaa. Hakutuloksista oli nähtävissä, että 
RPA kerää jatkuvasti enemmän kiinnostusta, sitä tutkitaan jatkuvasti enemmän, 
eikä se ole vielä vakiinnuttanut paikkaansa taloushallinnossa. Tämä näkyy 
muun muassa siinä, että hakutulokset, jotka parhaiten vastaavat aihetta ovat 
vuosilta 2016–2020.  

Tuloksista valittiin tarkasteluun aineistoja, jotka vaikuttivat otsikon ja tii-
vistelmän perusteella sopivimmalta tutkimukseen. Myös tässä vaiheessa tutki-
muskirjallisuutta kerättiin lumipalloefektin avulla, eli aiheeseen sopivista tut-
kimuksista tarkasteltiin niissä käytettyjä lähteitä, joita voisi hyödyntää myös 
tässä tutkimuksessa. 

RPA:n teoreettista taustaa kartoittava luku on kolmiosainen. Ensim-
mäiseksi käydään läpi liiketoimintaprosessit ja niiden kehittäminen. Toiseksi 
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kuvataan yrityksen taloushallintoa, sen prosesseja ja niihin liittyvää digitalisaa-
tiota. Kolmannessa osassa esitellään ohjelmistorobotiikkaa, siihen liittyviä hyö-
tyjä ja haittoja sekä sen hyödyntämistä taloushallinnossa. 

2.1 Liiketoimintaprosessit 

Sharp & McDermott (2009, s. 56—57) määrittelevät liiketoimintaprosessit ylei-
sellä tasolla kokoelmaksi toisiinsa liittyviä toimintoja, jotka aloitetaan toimeen-
panevasta tapahtumasta ja joiden tavoitteena on saavuttaa erityinen tulos pro-
sessin asiakkaalle tai muille sen sidosryhmille. Tämän lisäksi liiketoimintapro-
sessin piirteitä ovat mitattavuus, automaatio, sisäiset ja ulkoiset asiakkaat sekä 
yksityiskohtien taso.  

Mitattavuudella tarkoitetaan prosessien määrittelyä siten, että ne voidaan 
mitata sidosryhmille sopivalla tavalla. Asiakkailla, työnsuorittajilla ja omistajil-
la on erilaiset intressit prosessien suhteen, jotka tulee ottaa huomioon prosessi-
suunnittelussa. Prosesseilla voi olla erilaisia automaation tasoja. Prosesseihin 
liittyvät yksittäiset tehtävät voivat olla kokonaan tai osittain automatisoituja tai 
manuaalisia. Nykyään harva prosessi on sellainen, ettei siihen liittyisi automaa-
tiota ollenkaan. Prosesseissa on tärkeää myös tunnistaa niiden sisäiset ja ulkoi-
set asiakkaat. Monissa tapauksissa asiakas saattaa olla prosessin käynnistäjä, 
joten rooli tulee huomioida myös prosessien kehittämisessä. Myös Melão ja 
Pidd:n (2000) mukaan organisaation toimintaa suunnitellaan liiketoimintapro-
sessien avulla siten, että ne luovat arvoa sisäisille ja ulkoisille asiakkaille. Liike-
toimintaprosessien kuvaus vaihtelee myös yksityiskohtaisuuden mukaan. Pro-
sessit voidaan kuvata hyvin yksityiskohtaisesti tehtävätason päätösten mukaan, 
vähemmillä yksityiskohdilla työnkulkujen kuvaamisella tai yleisellä tasolla 
määrittelemällä prosessialueen, liiketoimintaprosessit ja niiden aliprosessit. 
Sharp & McDermott (2009, s. 59—61.) 

Liiketoiminta onkin tavallista jakaa erityyppisiin prosesseihin arvoketjun 
mukaisesti, vakiintuneena jakotapana voi pitää myös Melão ja Pidd:n (2000) 
esittämää yrityksen toiminnan jakoa ydin-, tuki- ja johtamisprosesseihin. 
Ydinprosesseihin luetaan kuuluvaksi arvoketjun ensisijaiset toiminnot, joilla on 
ulkopuolisia asiakkaita. Tukiprosesseihin kuuluu toiminnot, joilla on sisäisiä 
asiakkaita ja koskee arvoketjun toissijaisia asiakkaita. Johtamisprosesseihin 
kuuluu toiminnot, joilla hallinnoidaan ydin- ja tukitoimintoja. (Melão & Pidd, 
2000.) 

1990-luvulla BPM:n pohjalta nousi liiketoiminnan kehittämisen suuntaus 
(business process re-engineering, BPR). BPR:ssä liiketoimintaa on tarkoitus ke-
hittää IT vetoisesti ja tarkastella koko prosessia ja sen kehittämistä sen sijaan, 
että keskityttäisiin tiettyihin tehtäviin ja liiketoimintoihin. BPR menetti kuiten-
kin suosiotaan jo 90-luvun lopussa. Dumas ym. (2018, s. 13–14) syitä suuntauk-
sen hiipumiselle oli muun muassa se, että konseptia käytettiin väärin, kehittä-
minen vietiin äärimmäisyyksiin eikä käytössä ollut vielä tarvittavaa teknologiaa 
ja työkaluja. Koska BPR otettiin käyttöön monesti liian radikaalina ja väärin, 
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syntyi sille vastapainona kaizen-ajattelu, jossa tarkoituksena oli prosessien jat-
kuva kehittäminen. Kaizenin kannattajien keskellä BPR:ää pidettiin liian radi-
kaalina toimintana, kun taas BPR:n kannattajien mielestä kaizenin avulla kehi-
tettiin prosesseja, jotka olisi pitänyt kokonaan hylätä. Lopulta nämä kaksi ajatte-
lutapaa tuotiin yhteen ajatuksella, että prosessien uudelleensuunnittelu tehdään 
kerran tai kausittain ja niitä prosesseja kehitetään jatkuvasti, joka näkyy kuvios-
sa 1. (Sharp & McDermott, 2009, s. 25.) 

 

 
Kuvio 1: Prosessien uudelleensuunnittelu ja jatkuva prosessien kehittäminen (Sharp & 
McDermott, 2009) 

BPR:ää ja kaizenia on alettu viime vuosien aikana kutsumaan liiketoimintapro-
sessien hallinnaksi (business process management, BPM). Weske, van Der Aalst 
& Verbeek (2004) määrittelee liiketoimintaprosessien hallinnan olevan ”liike-
toimintaprosessien suunnittelua, soveltamista ja analysointia eri menetelmien, 
tekniikoiden ja järjestelmien avulla.” Dumas, La Rosa, Mendling & Reijers (2018, 
s. 1) nostavat esiin BPM:ssä myös sen, että siinä hyödynnetään kehittämisen 
mahdollisuudet. Kehitysmahdollisuudet vaihtelevat organisaatioiden välillä, 
mutta tyypillisiä kohteita ovat kulujen pienentäminen, työn tehostaminen ja 
virheiden minimointi. Heidän mukaansa on myös tärkeää huomata se, että ke-
hittämisessä ei keskitytä siihen, kuinka yksittäiset toiminnot suoritetaan, vaan 
tarkoitus on hallita tapahtumien ketjuja eli prosesseja.  

Taustana ohjelmistorobotiikalle voidaan pitää BPM:ää ja liiketoimintapro-
sessien hallinnan automatisointia (business process automation, BPA). Liike-
toimintaprosessien hallinnan automatisointi mahdollistaa BPM:n prosessinku-
lun automatisoidun suorituksen yhdistämällä prosessiin vaaditut sovellukset 
integraation avulla (Melchert, Winter & Klesse, 2004). Gartnerin (2020) määri-
telmän mukaan tähän voidaan lisätä ”liiketoimintaprosessien automatisointi 
edistyneiden tekniikoiden avulla”. Ohjelmistorobotiikkaa voidaan pitää yhtenä 
uusista lähestymistavoista BPA:han ja tietojärjestelmien integrointiin. 
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2.2 Yrityksen taloushallinto 

Taloushallinnolla tarkoitetaan kokonaisuutta, jonka avulla organisaatio seuraa 
taloudellisia tapahtumiaan raportoiden niitä sidosryhmilleen. Sidosryhmien 
perusteella taloushallinto voidaan jakaa ulkoiseen ja sisäiseen laskentatoimeen. 
Ulkoisella laskentatoimella tuotetaan yrityksestä tietoa yrityksen ulkopuolelle, 
kuten viranomaisille, asiakkaille ja toimittajille, kun taas sisäisellä laskentatoi-
mella tuotetaan tietoa yrityksen johdolle. (Lahti & Salminen, 2014, s. 16.)  

Taloushallinto on keskeisessä osassa jokaisen organisaation toimintaa. Ta-
loushallintoon liittyviä toimintoja ovat esimerkiksi palkanlaskenta, kirjanpito 
sekä laskentatoimi. Sen tehtävänä on taloudellisten resurssien hallinnointi sekä 
tuottaa johdolle organisaation talouteen liittyvää tietoa päätöksenteon ja toi-
minnan ohjauksen tueksi. Taloushallinnon tuottamia tarkkoja taloustietoja sisäl-
täviä raportteja ovat esimerkiksi tilinpäätökset ja osavuosikatsaukset. (Ammat-
tinetti, 2020.)  

Kirjanpito on organisaatioiden taloudellisten tapahtumien muistiinmerkit-
semisjärjestelmä. Se perustuu lainsäädäntöön, jossa on määrätty mitä liiketa-
pahtumilla tarkoitetaan, miten kirjaukset tehdään ja millaisia yhteenvetoja ja 
laskelmia järjestelmästä on saatava aikaan. (Leppiniemi & Kykkänen, 2019.) 

2.2.1 Taloushallinnon digitalisaatio 

Frey & Osbornen (2017) tutkimuksen mukaan kaikki tehtävät voidaan tietoko-
neistaa, kunhan huomioidaan tietyt rajoitukset. Rajoitukset liittyvät heidän 
mukaansa tehtäviin, joissa vaaditaan havainnointia, tietojen käsittelyä, luovuut-
ta ja sosiaalista älykkyyttä. Tällaisia ominaisuuksia sisältäviä tehtäviä voidaan 
antaa myös tietokoneelle suoritettavaksi yksinkertaistamalla niitä. 

Erilaisten toimintojen suorittaminen tietokoneilla lisääntyy jatkuvasti. 
Frey & Osbornen (2017) mukaan esimerkiksi USA:ssa tietokoneistuminen tulee 
kahdessa aallossa sitä mukaa, kun tehtävien rajoituksia saadaan ratkaistua. En-
simmäisessä aallossa automatisoinnille altistuvat logistiikka-ala, hallinto- ja 
toimistotöiden tukeminen sekä tuotantotyöntekijät. Näillä aloilla tulee lisään-
tymään itseohjautuvat ajoneuvot, järjestelmien ja järjestelmärobottien kehitty-
minen sekä tuotantorobotiikan kehittyminen. On nähtävissä, että teknologian 
kehittymisen myötä suurin osa tuotantoalan työpaikoista häviää seuraavien 
vuosikymmenien aikana. Myös palvelun, myynnin ja rakentamisen aloilla on 
suuri tietokoneistamisen todennäköisyys. Toisen aallon tietokoneistuminen 
riippuu siitä, kuinka luovuuteen ja sosiaaliseen älykkyyteen liittyviä tekniikan 
kehittämisen haasteita saadaan ratkaistua. 

Capgeminin (2016) selvityksen mukaan kaiken kokoiset yritykset alkavat 
käyttää tai käyttävät jo robotiikkaa seuraavan 3–5 vuoden kuluessa. Robotiikal-
le sopivia prosesseja voidaan löytää kaikilta tukitoimintojen alueilta. Yritysten 
kiinnostuessa robotiikan käyttöönotosta, he odottavat kustannussäästöjä, laatua 
ja parempaa suoritusta. 
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Taloushallinto on muiden alojen tapaan ollut murroksessa erityisesti vii-
meiset 20–30 vuotta. Suurin syy tähän on ollut teknologinen murros, jolloin ta-
loushallintokin on siirtynyt paperittomasta kirjanpidosta, sähköisen ja digitaali-
sen taloushallinnon kautta älykkääseen taloushallintoon (kuvio 2). 90-luvulla 
alettiin siirtyä paperittomaan kirjanpitoon, joka käytännössä tarkoitti lakisää-
teisten asiakirjojen säilyttämistä sähköisessä muodossa. Tästä siirryttiin vähitel-
len sähköiseen taloushallintoon, jossa organisaatio saattaa esimerkiksi paperiset 
laskut sähköiseen muotoon skannaamalla. Digitaalinen taloushallinto taas tar-
koittaa sitä, että kirjanpidon ja sen osa-alueiden tapahtumat käsitellään ja ne 
syntyvät sähköisessä muodossa mahdollisimman automaattisesti. Digitaalisessa 
taloushallinnossa voidaan jo hyödyntää esimerkiksi robotiikkaa, sillä data on 
rakenteista ja sähköisessä muodossa. Älykkäässä taloushallinnossa aletaan taas 
hyödyntämään esimerkiksi tekoälyä ja sen mahdollistamaa data-analytiikkaa. 
Tässä vaiheessa organisaation prosesseja yleensä myös muutetaan, jotta robo-
tiikka saadaan mahdollisimman hyvin organisaation käyttöön. (Kaarlejärvi & 
Salminen, 2018, s. 14—17.) 

 
Kuvio 2: Taloushallinnon digitalisaatio, mukailtu Kaarlejärvi & Salminen (2018) 

2.2.2 Taloushallinnon prosessit 

Vaikka taloushallinnon toimintaympäristö on muuttunut radikaalisti, ovat sen 
tehtävät kuitenkin pysyneet melko samankaltaisina. Taloushallinnon tehtävät 
voidaan jakaa karkeasti kolmeen ryhmään: raportointi, pääkirjanpito ja arkis-
tointi. Pääkirjanpitoon kuuluvia tehtäviä ovat esimerkiksi osto-, myynti- ja 
matkareskontra, projektilaskenta, rahaliikenne, palkkakirjanpito ja käyttöomai-
suusreskontra. Pääkirjanpito ja arkistointi on pääsääntöisesti säädelty laissa, 
kun taas raportoinnista organisaatiot voivat lähtökohtaisesti itse päättää. (Lahti 
& Salminen, 2014, s. 18–19.) 

Taloushallinnon avulla organisaatio seuraa taloudellisia tapahtumiaan, 
raportoiden niiden avulla toiminnastaan sidosryhmilleen. Tiedon tuottamisen 
perusteella taloushallinto voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen laskentatoimeen. 
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Ulkoinen eli yleinen laskentatoimi tuottaa tietoa yrityksen ulkopuolisille sidos-
ryhmille, kuten viranomaisille, omistajille ja asiakkaille. Sisäinen eli johdon las-
kentatoimi tuottaa nimensä mukaisesti tietoa pääasiassa yrityksen johdon tar-
peisiin. (Lahti & Salminen 2014, 16.) Taloushallintoa voidaan jakaa osiin eri ta-
voin, mutta alalle on muodostunut melko vakiintunut tapa jakaa se seuraaviin 
osa-alueisiin (Lahti & Salminen 2014, 16—18):  
 
Ostolaskuprosessi 
Ostoprosessiin sisältyy vaiheet ostotilauksesta ostolaskun maksuun. Prosessia 
kuvataan myös termillä ”ostosta maksuun tai Procure to Pay”. Ostoprosessi voi 
sisältää myös sopimusten hallintaa sekä tavaran tai palvelun vastaanottotapah-
tumia. 
 
Myyntilaskuprosessi 
Myyntilaskuprosessiin kuuluu vaiheet myyntitilauksesta laskutukseen ja mak-
susuoritukseen. Myyntilaskuprosessiin kuuluu olennaisesti saatavien hallinta 
eli myyntireskontra ja perintätoimet. Myyntiprosessikokonaisuutta kuvataan-
kin termeillä ”tilauksesta kassaan tai Order to Cash”. 

 
Matka- ja kululaskuprosessi 
Matka- ja kululaskuprosessiin kuuluvat työntekijöiden työmatkojen ja ostolas-
kuprosessiin kuulumattomien pienkuluhankintojen korvausten käsittely. Pro-
sessi voidaan nähdä kuuluvaksi osaksi ”ostosta maksuun” -prosessia. 

 
Maksuliikenne ja kassanhallinta 
Maksuliikenteeseen ja kassanhallintaan sisältyvät maksutapahtumien, viitesuo-
ritusten ja muiden tiliotetapahtumien käsittely. Maksuliikenteeseen liittyvät 
myös eri maksuvälineet, kuten luottokortti ja muut maksukortit, kassa- ja kä-
teistapahtumat sekä mobiili- ja internetmaksut. 

 
Käyttöomaisuuskirjanpito 
Käyttöomaisuuskirjanpitoon kuuluu yrityksen käyttöomaisuushankintojen, 
kuten koneiden ja laitteiden seuranta, sekä niiden arvostus ja poistot. 

 
Palkkakirjanpitoprosessi 
Laajasti ajateltuna palkkakirjanpitoon voidaan ajatella kuuluvan palkanlasken-
nan lisäksi työaika- ja muiden palkkatapahtumatietojen kerääminen ja niiden 
tulkinta. 

 
Pääkirjanpitoprosessi 
Pääkirjanpito kerää tapahtumia muista osaprosesseista, täsmäyttää niitä ja luo 
tietojen pohjalta raportointia. Tehtäviin kuuluvat esimerkiksi välitilien ja res-
kontrien täsmäytykset, jaksotuksen, kauden sulkeminen, verojen käsittely sekä 
raportointia. Kokonaisprosessin tunnetaan nimellä ”tositteesta raportointiin tai 
Record to Report”. 
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Raportointiprosessi 
Raportointiprosessiin kuuluu erilaisten raporttien muodostaminen ja niiden 
jakelu. Raportointiprosessi käyttää muissa prosesseissa olevaa tietoa ja alkaa 
siitä, mihin toiset prosessit loppuvat. Raportointiin liittyy myös toiminnan oh-
jaaminen ja johtaminen budjetoinnin ja ennusteiden avulla. 

 
Arkistointi 
Arkistointi liittyy kaikkiin prosesseihin. Sähköinen arkistointi on digitaalisen 
taloushallinnon ydin. 

 
Kontrollit 
Kontrollit ovat enemmänkin yksittäisiä tehtäviä ja toimintoja prosessien sijaan. 
Niillä varmennetaan organisaation prosessien tehokkuutta ja raportoinnin luo-
tettavuutta. 
 

2.2.3 Ostolaskuprosessi 

Yleisellä tasolla taloushallinnon näkökulmasta kuvattaessa ostolaskuprosessiin 
kuuluu seuraavia vaiheita (kuvio 3): tilaus- ja toimitusprosessi, ostolaskun vas-
taanotto, ostolaskun tiliöinti, ostolaskun hyväksyntä tilaukseen tai toimitukseen 
perustuen tai ostolaskun tarkistus ja hyväksyntä organisaation toimesta, maksa-
tus, täsmäytykset ja jaksotukset sekä arkistointi. Yrityksen ostolaskuja voidaan 
käsitellä manuaalisesti, erillisissä laskujärjestelmissä tai yrityksen ERP-
järjestelmän sisäisissä laskunkäsittelymoduuleissa. (Lahti & Salminen, 2014, s. 
53.) 
 

 
Kuvio 3: Ostolaskuprosessin vaiheet 
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Manuaalisen ostolaskujen käsittelyprosessin askeleet on kuvattu taulukossa 1. 
Taulukkoon on lueteltu prosessin toimijat sekä heidän tehtävänsä. Tarkempi 
prosessikuvaus prosessikulkuineen on raportin liitteenä (liite 2). 
 
Taulukko 1: Manuaalisen ostolaskuprosessin tehtävät 

Toimija Tehtävä 

Asiatarkastaja Laskun vastaanotto 
 Hyväksyntä 
 Lasku hyväksyjälle 
Hyväksyjä Hyväksyntä 
 Lasku ostoreskontran hoitajalle 
Ostoreskontran hoitaja Laskun tallennus ja tiliöinti 
 Arkistointi 
 Maksatus 

 
Manuaalisessa laskujen käsittelyssä ongelmana ovat esimerkiksi laskun hidas 
kierto, laskujen häviäminen ja manuaaliset työvaiheet. Paperilaskut myös arkis-
toidaan fyysisesti yhteen paikkaan, minkä vuoksi ostolaskujen tarkastajat ja 
hyväksyvät pitävät omia arkistojaan tekemällä kopioita laskuista. Manuaalista 
laskujenkäsittelyä voidaan sähköistää skannaamalla saapuvia paperilaskuja. 
Tällöin laskun perustietoja voidaan poimia sähköiseen muotoon. Laskujen 
skannaaminen on kuitenkin hidasta ja sisältää paljon manuaalista työtä, minkä 
vuoksi olisi hyvä hyödyntää verkkolaskuja. (Lahti & Salminen, 2014, s. 52—54.) 

Suomessa monet yritykset ovat jo tehneet päätöksen ottaa vastaan pelkäs-
tään verkkolaskuja, mikä helpottaa laskujen käsittelyn automatisointia. Verkko-
laskujen vastaanottamista voi kuitenkin hankaloittaa toimittajien suuri määrä, 
toimittajien pieni koko ja ulkomaalaiset toimittajat. 

Ostolaskuun yrityksessä voi liittyä ostotilaus tai ostosopimus, jolloin pro-
sessi eroaa hieman prosessista ilman sopimusta tai tilausta. Sähköinen ostolas-
kuprosessi on kuvattu taulukossa 2 toimijoineen ja tehtävineen. Tarkempi digi-
taalisen ostolaskuprosessin kuvaus, johon ei liity tilausta tai sopimusta, on ra-
portin liitteenä (liite 3). Liitteenä olevaa prosessikuvausta käytettiin tutkimuk-
sen empiirisessä osiossa. 
 
Taulukko 2: Sähköisen ostolaskuprosessin tehtävät 

Toimija Tehtävä 

Kirjanpitäjä Laskun vastaanotto 
 Laskun tiliöinti 
 Lasku tarkastuskiertoon 
 Päivitys ostoreskontraan 
 Maksatus 
Hyväksyjä Hyväksyntä 
Asiatarkastaja Hyväksyntä 
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Verrattuna manuaaliseen ostolaskuprosessiin sähköisellä ostolaskujen kierrä-
tyksellä voidaan tehostaa laskujen kiertonopeutta, käsittelyä ja parannetaan 
kontrollia esimerkiksi sähköisillä tunnisteilla. Sähköinen ostolaskuprosessi voi 
olla kuitenkin eri tasoinen, riippuen automatisoinnin asteesta. Sähköisessä osto-
laskuprosessissa ostolaskujen tietoja ei tarvitse tallentaa manuaalisesti vaan tie-
dot voidaan tunnistaa automaattisesti sähköisestä verkkolaskusta tai skannatus-
ta laskusta älyskannauksella. Sähköisessä ostolaskuprosessissa laskut ovat 
myös heti saapumishetkestä lähtien järjestelmässä, ja laskun hyväksyjillä on 
pääsy sähköiseen laskuarkistoon, jolloin laskuista ei tarvitse ottaa useita kopioi-
ta eri henkilöiden omiin arkistoihin. (Lahti & Salminen, 2014, s. 54–55.) 

2.2.4 Myyntilaskuprosessi 

Lahti & Salmisen (2014, s. 79) mukaan yrityksen myyntilaskuprosessin vaiheita 
ovat (kuvio 5): laskun laatiminen, lähettäminen, arkistoiminen sekä reskontran 
kirjaukset. 

 
Kuvio 4: Myyntilaskuprosessin vaiheet 

Myyntilaskuprosessiin kuuluvat toimijat ja tehtävät on listattu taulukossa 3. 
Tarkempi myyntilaskuprosessin prosessikuvaus tehtäväkulkuineen on raportin 
liitteenä (liite 4). Liitteenä olevaa prosessikuvausta käytettiin tutkimuksen em-
piirisessä osiossa. 
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Taulukko 3: Myyntilaskuprosessin tehtävät 

Toimija Tehtävä 

Liiketoiminta Laskun aihe 
Taloushallinto Laskun muodostus 
 Laskun lähetys 
 Laskun arkistointi 
 Reskontran kirjaukset 

 
Myyntilaskuprosessin voidaan ajatella jakautuvan kahteen osaan: laskun muo-
dostamiseen ja laskun lähetykseen. Molemmissa osissa on vaiheita, joissa digi-
talisoimisella voidaan tehostaa yrityksen toimintaa. Sähköisen myyntilaskupro-
sessin ajatellaan monesti käsittävän vain laskun sähköisen toimittamisen asiak-
kaalle. Sähköisen myyntilaskuprosessin käsittelemisessä kannattaa kuitenkin 
huomioida koko prosessi laskujen muodostamisesta maksujen kirjanpitoon kir-
jaamiseen, sillä laskujen laatimisen automatisoinnilla voidaan saada merkittäviä 
hyötyjä organisaatiolle. (Lahti & Salminen, 2014, s. 78.) 

Lähetysvaiheessa suurimmat hyödyt saadaan silloin, kun laskutuksen vo-
lyymit ovat suuria, eikä pienemmillä yrityksillä ole välttämättä niin suurta hyö-
tyä laskutuksen sähköistämisestä. (Lahti & Salminen, 2014, s. 80–81.) Verkko-
laskutus koskee tosin jatkossa yhä suurempaa osaa yrityksistä, sillä 1.4.2020 
alettiin soveltamaan lakia hankintayksiköiden ja elinkeinoharjoittajien sähköi-
sestä laskutuksesta (Laki sähköisestä laskutuksesta 241/2019). Laki perustuu 
EU:n direktiiviin, jolla halutaan yhtenäistää EU-alueen julkisten hankintojen 
laskutusta. Suomessa säädös määritettiin koskemaan myös elinkeinonharjoitta-
jia, joiden tilikauden liikevaihto on yli 10000 euroa. Jatkossa elinkeinonharjoitta-
jalla on oikeus pyytää laskunsa verkkolaskuna, jonka muoto on määritelty lais-
sa. Esimerkiksi sähköpostitse toimitettu lasku ei täytä lain edellyttämiä vaati-
muksia verkkolaskusta. 

Laskuprosessia sähköistettäessä olisi hyvä huomioida itse laskun muodos-
tamisen prosessin kehittäminen. Myyntilasku muodostetaan syöttämällä ma-
nuaalisesti laskun tiedot laskutusjärjestelmään tai muodostamalla lasku järjes-
telmän datan pohjalta. Tehokkainta olisi, mikäli tiedot saataisiin siirtymään las-
kuille niiden alkulähteiltä tai itsepalveluna. Tiedon siirtyminen alkulähteiltä 
tarkoittaa sitä, että tieto siirtyy laskutusjärjestelmään järjestelmästä, johon se on 
alun perin syötetty. Itsepalvelu taas tarkoittaa, että tarvittavat tiedot laskutuk-
seen tulevat esimerkiksi myyntiedustajien tai asiakkaiden itsensä täyttäminä. 
(Lahti & Salminen, 2014, s. 86.) 

Toinen osa laskuprosessia on laskun lähetys. Sen sähköistämiseen on eri-
laisia keinoja, ja niistä saatava hyöty vaihtelee muun muassa organisaation 
koon mukaan. Sähköisiä laskutusvaihtoehtoja ovat verkkolaskut, e-kirjelaskut, 
EDI-laskut sekä sähköpostilaskut. E-kirjelaskuja ja sähköpostilaskuja ei voida 
pitää täysin sähköisinä vaihtoehtoina, sillä molempiin sisältyy joko manuaalista 
tiedon siirtoa tai paperin käsittelyä. EDI-laskut perustuvat yritysten väliseen 
sopimukseen tiedonsiirrosta, niistä saa lähinnä hyötyä yritykset, joiden lasku-
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tusvolyymit ovat suuria ja EDI-sanomaan sisältyvät laskun rivitiedot tärkeitä. 
Verkkolaskuformaatteja on Suomessa kolmea erilaista. Jotta yritys saa verkko-
laskun käyttöönsä tulee sen tehdä sopimus jonkin verkkolaskuoperaattorin 
kanssa laskujen lähettämiseksi. (Lahti & Salminen, 2014, s. 92.) Seuraavaksi kä-
sitellään tarkemmin ohjelmistorobotiikkaa ja kuinka sitä voidaan hyödyntää 
taloushallinnossa. 

2.3 Ohjelmistorobotiikka 

RPA ei ole tekoälyä, sillä se suorittaa vain sille annettuja tehtäviä ohjelmoinnin 
mukaisesti (Asatiani & Penttinen, 2016). Capgeminin (2016) selvityksessä tuli 
ilmi, että 70 %:a uskoi RPA:n muuttavan prosessiketjua, mikä mahdollistaa pro-
sessien standardoinnin. Toisaalta puolet myös ajattelee, ettei prosesseja ole tar-
peen muuttaa, koska robotilla voidaan teettää tehtävät nykyisilläkin prosesseil-
la. Capgeminin (2016) tutkimuksesta on nähtävissä se, että robotiikka halutaan 
käyttöön nopeasti ja sen hyödyt halutaan näkyviin mahdollisimman nopeasti. 
Robotiikkaprojektin ei ajatella olevan yhtä merkittävä kuin muut liiketoiminnan 
projektit, joten prosessien kehittämistä käyttöönotossa ei pidetä niin tärkeänä. 
Tutkimuksesta on nähtävissä se, että standardoidut toiminnot ovat kimmoke 
ottaa RPA käyttöön, mutta sen käyttöönotto ei lisää toimintojen normittamista.  

RPA:lla voidaan ajatella olevan viisi avaintoimintoa (Capgemini 2016; 
Willcocks, Lacity & Craig 2015): 

1) käyttäjärajapinnassa toimiminen ilman syvää järjestelmäintegraatiota 
2) datan yhdistäminen eri taustajärjestelmistä 
3) liiketoiminnan toteuttaminen sääntöjen mukaisesti 
4) työtehtävien ja poikkeuksien jonoon laittaminen robotin tai henkilön kä-

siteltäviksi 
5) toiminnan seuranta tallentamalla ja analysoimalla työpöydän sovellusten 

käyttöä  

Verrattaessa ohjelmistorobotiikkaa perinteisiin IT-järjestelmiin, luokitellaan se 
usein kevyeksi IT:ksi. Kevyt IT on front-end -ratkaisuja, jotka tukevat erilaisia 
työprosesseja. Kevyeen IT:hen voi kuulua esimerkiksi erilaiset applikaatiot.  
Raskas IT on back-end -järjestelmiä, joiden kehittäminen vaatii integraatioita ja 
sen omistaja on IT-osasto. (Bygstad, 2017.) 

RPA-robotteihin ei liity tekoälyä ja se vaikuttaa pitkälti siihen, millaisia 
tehtäviä robotit voivat suorittaa. RPA:ta voidaan alkaa hyödyntää liiketoimin-
nan tehtävissä, kun kaksi ehtoa täyttyy: aineiston on digitaalisessa muodossa ja 
tehtävät perustuvat selkeille säännöille (Cooper, Holderness, Sorensen, & Wood, 
2019; Sorin, 2017). Robotiikan voidaan katsoa soveltuvan myös prosesseihin, 
joiden suorittaminen on tärkeää, mutta IT-järjestelmien kehittämistä niiden 
vuoksi ei koeta kovin tärkeäksi (Slaby, 2012). Asatiani & Penttisen (2016) mu-
kaan robotiikalla voidaan toteuttaa vain tarkasti määriteltyjä, rutiininomaisia 
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toimenpiteitä. Arvioidessa työtehtävän sopivuutta robotille, tulee lisäksi selvit-
tää, vaatiiko tehtävä tiedollista toimintaa.  

Työtehtävää voidaan pitää melko sopivana automaatiolle, mikäli sen vai-
heet voidaan kirjoittaa tarkasti ylös, ottaen huomioon kaikki mahdolliset vaih-
toehdot tehtävän suorittamiselle. Kriteerit ohjelmistorobotille sopivista työteh-
tävistä on listattu taulukkoon 4, niitä on esimerkiksi: tapahtumien suuri määrä, 
useaan järjestelmään pääsy, vakaa toimintaympäristö, matalat tiedolliset vaati-
mukset, rajattu tarve poikkeuksien hallinnalle ja selvä käsitys nykyisistä manu-
aalisista kustannuksista. (Asatiani & Penttinen, 2016; Slaby, 2012.) 
 
Taulukko 4: Kriteerit RPA-työtehtäville Asatiani & Penttinen (2006) mukaan 

Kriteeri Kuvaus 
Suuret volyymit Tehtävä suoritetaan usein tai suurilla vo-

lyymeilla. 
Usean järjestelmän käyttö Tehtävä vaatii usean järjestelmän käyttöä. 
Vakaa toimintaympäristö Tehtävät suoritetaan vakaassa ja muuttu-

mattomassa IT-ympäristössä. 
Matalat tiedolliset vaatimukset Tehtävät eivät vaadi luovuutta, subjektii-

vista arviointia tai monimutkaista tulkin-
taa. 

Helppo osittaminen yksinkertaisiksi sään-
nöiksi 

Tehtävä on helppo jakaa yksinkertaisiin, 
suoraviivaisiin sääntöihin perustuviin vai-
heisiin, joissa ei ole varaa tulkinnalle. 

Alttius inhimillisille virheille Tehtävä on altis inhimillisille virheille, joita 
tietokoneet eivät tee. 

Rajallinen tarve poikkeuksien käsittelylle Tehtävä on pitkälti säännönmukainen. 
Tehtävän suorituksessa ilmenee vain vä-
hän tai ei ollenkaan poikkeuksia. 

Selvä ymmärrys nykyisistä manuaalisista 
kustannuksista 

Yhtiö ymmärtää tehtävän nykyisen kus-
tannusrakenteen ja pystyvät arvioimaan 
kulujen eron sekä laskemaan ohjelmistoro-
botiikan sijoitetun pääoman tuottoasteen 
(ROI). 

2.3.1 RPA organisaation taloustoiminnoissa 

Tilintarkastus on yksi osa-alue, jossa RPA:ta voidaan hyödyntää (Rozario & 
Vasarhelyi, 2018), mutta myös verotuksessa RPA nähdään hyödyksi (Cooper 
ym., 2019). Tilintarkastuksessa robotti voidaan ohjelmoida hakemaan tietoa 
esimerkiksi yrityksen historiasta, myynnistä ja alustavasta taseesta ja verrata 
automaattisesti tilinpäätöksen tietoja näihin tietoihin. RPA:ta voidaan hyödyn-
tää myös siten, että se voi laskea ja verrata eri vuosien tietoja ja ilmoittaa, mikäli 
tulot vaihtelevat suuresti vuosittain ja vaatisivat mahdollisesti tilintarkastajan 
manuaalista lisätarkastelua (Rozario & Vasarhelyi, 2018.) 

RPA:n avulla voidaan myös laskea esimerkiksi myyntitilausten summia ja 
tilausmääriä verraten niitä laskuihin ja muihin lähetysasiakirjoihin. Näin voi-
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daan huomata mahdollisia poikkeamia ja niistä voidaan ilmoittaa tilintarkasta-
jille tarkempaa tutkimista varten. Robotiikan avulla tällainen työ saadaan siir-
rettyä pois tilintarkastajilta, jolloin he voivat käyttää aikansa tutustumalla 
enemmän asiakasyrityksen toimintaympäristöön ja arvioimaan tarkemmin 
mahdollista riskiä väärinkäytöksistä. Tällä saadaan tuotettua lisäarvoa sekä ti-
lintarkastusyrityksille sekä heidän asiakkailleen. (Rozario & Vasarhelyi, 2018.) 

Kiinnostus RPA:n käyttämiseen tilitoimiston sisäisissä toiminnoissa tulee 
sekä työntekijöiden että asiakkaiden mielenkiinnon kautta. Tutkimuksen mu-
kaan 10–30 prosenttia tilitoimiston töistä voitaisiin automatisoida tai niissä voi-
taisiin hyödyntää robotiikkaa. Robotiikan avulla saadaan vähennettyä myös 
sisäisiä kustannuksia ja voidaan vapauttaa työntekijöiden resursseja enemmän 
arvoa tuottavaan työhön. Esimerkiksi joidenkin raporttien analysoiminen on 
saattanut vaatia usean henkilön työpanosta ja aikaa kuluu myös esimerkiksi 
siihen, kun eri henkilöt viestittelevät asiasta toisilleen. (Cooper ym., 2019.) 

Capgemini (2016) osoittaa, että rahoitus ja kirjanpito tulevat olemaan en-
simmäisenä robotisoitavia tehtäviä, joita seuraa henkilöstöhallinto ja asiakas-
palvelu. Kyseiset osa-alueet ovat myös olleet monesti ulkoistettuja yrityksillä. 
Taloushallinnossa olevia tehtäviä, joita voidaan antaa robottien suoritettavaksi 
ovat esimerkiksi laskujen varmennus ja alennukset, maksumuistutukset ja hyvi-
tyslaskut, muistutukset ja perintä, Master Datan hallinta, käyttöomaisuuskir-
janpito sekä tilien täsmäytys pääkirjanpidossa. Organisaatiot ovat halukkaita 
ottamaan robotiikan käyttöön toiminnoissa, jotka koetaan jo valmiiksi standar-
doiduiksi, kuten taloushallinto, jossa noin 80 % tehtävistä nähdään normitettui-
na. Tällöin koetaan, että robotiikasta saadaan nopeasti mahdollisimman suuri 
hyöty, ilman suurempaa työpanosta prosessien kehittämiseen. 

RPA-robotteja hankitaan sekä kolmansilta osapuolilta että koodataan itse. 
Työntekijöiltä tiedustellaan roboteille sopivia työtehtäviä eli esimerkiksi sellai-
sia, joissa käsitellään suurta massaa dataa. Päätös automatisoiduista tehtävistä 
tulee kuitenkin yleensä johtotasolta. Itse robotin koodaamisen hoitaa sekä kir-
janpitäjät että kehittäjät yhteistyössä. Osa robotiikkaohjelmista on tosin niin ke-
hitettyjä, että käyttäjä pystyy robotin tehtäviä itsekin muokkaamaan. Osa oh-
jelmista koetaan sellaisiksi, että yksinkertaiset tehtävät käyttäjät pystyvät itse 
koodaamaan, mutta haastavammissa ja monimutkaisimmissa tehtävissä koo-
daus suoritetaan yhdessä kirjanpitäjän ja kehittäjän kanssa. (Cooper ym., 2019.) 

Kirjanpitäjien on myös tärkeää ymmärtää RPA:ta, sillä kehittäjille ei ole 
ymmärrystä ja tietoa kaikkiin kirjanpidon lainalaisuuksista, vaikka teknistä 
osaamista heiltä löytyykin. Mikäli kirjanpitäjä ymmärtää RPA:n hyödyt, pystyy 
hän ne hyödyt myös paremmin asiakkaalle esittämään. Tärkeintä robottien 
käyttöönotossa onkin koulutus kaikilla tasoilla siitä, kuinka robotit toimivat, 
millaisia tehtäviä ne voivat suorittaa ja kuinka niitä ohjelmoidaan. Tällöin yritys 
saa parhaan hyödyn RPA:sta. (Cooper ym., 2019.) 

Päätettäessä, kannattaako jokin tehtävä automatisoida, kannattaa käyttää 
esimerkiksi return on invest (ROI) laskentaa (Cooper ym., 2019). RPA:ta hyö-
dyntämällä ROI:ta pidetään korkeana lyhyessä ajassa (van der Aalst, Bichler & 
Heinzl, 2018). Tilitoimiston kannattaa todennäköisesti robotisoida tehtäviä, joita 
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voi käyttää usean asiakkaan kanssa. Mutta myös yhtä asiakasta hyödyttävät 
tehtävät voi olla kannattavaa robotisoida. (Cooper ym., 2019.) 

Tilintarkastuksen lisäksi RPA:sta voidaan saada suuri hyöty verotuslas-
kennassa. Tietoja veroihin tulee monesta järjestelmästä, eikä toiminnanohjaus-
järjestelmää ole välttämättä optimoitu käsittelemään verotusasioita. Verotuk-
seen liittyvät tapahtumat kuluttavat paljon aikaa ja perustuvat tarkkoihin sään-
töihin, jolloin RPA:ta voidaan hyödyntää verotuslaskennassa monipuolisissa 
tehtävissä. (Cooper ym., 2019.) 

RPA koetaan helpommaksi hyödyntää tilintarkastuksessa kuin verotuk-
sessa, sillä kirjanpitoon liittyy enemmän globaaleja sääntöjä, jolloin robotit voi-
daan niiltä osin konfiguroida tarkemmin ja saada hyötyä robottien skaalautu-
vuudesta. Robotiikan testaaminen tilintarkastusprosessissa on vasta vaiheessa 
ja siinä on paljon selvitettävää esimerkiksi turvallisuuden osalta, mutta sitä ei 
voida kiistää, etteikö RPA:n kanssa nähdä hyötyjä suurten datamäärien hake-
misessa tilintarkastuksessa. (Cooper ym., 2019.)  

RPA:n käyttö nähdään lisänneen laatua taloushallinnossa, mihin nähdään 
tärkeimpänä kaksi syytä. Ensimmäiseksi kun robotiikka otetaan käyttöön, täy-
tyy yritysten miettiä tarkasti omia prosessejaan ja ymmärtää niitä, toiseksi kir-
janpitäjien aikaa vapautuu tuottavampaan työhön. Esimerkiksi tilintarkastus-
prosessissa voidaan keskittyä riskien arviointiin. Työnlaatua lisää myös inhi-
millisten virheiden poistuminen töistä käytettäessä robotiikkaa. Robotiikka voi 
lisätä myös työtyytyväisyyttä ja sitoutuneisuutta, sillä työtehtävissä vaaditaan 
alusta alkaen aiempaa enemmän omaa harkintaa ja asiantuntijuutta, jolloin työ 
saatetaan kokea mielekkäämmäksi. Robotiikka lisää ilman muuta tehokkuutta, 
sillä robotit voivat työskennellä 24 tuntia vuorokaudessa viikon jokaisena päi-
vänä. (Cooper ym., 2019; Huang & Vasarhelyi, 2019; Sorin, 2017.) 

2.3.2 RPA:n hyödyt 

Robotiikka voi hyödyttää henkilöstöä monin tavoin, sen avulla voidaan auto-
matisoida rutiineja ja arkipäiviä, mikä lisää tuottavuutta ja arvoa. Selvänä hyö-
tynä nähdään myös, että robotit poistavat inhimillisten virheiden mahdollisuu-
den. Säästetty aika voidaan käyttää työtehtäviin, jotka vaativat enemmän asian-
tuntijuutta ja tuottavat enemmän lisäarvoa, kuten ennustavaan analytiikkaan ja 
päätöksentekoon. Robotiikan käyttöönotossa voidaan kuitenkin kohdata pelkoa 
uutta tekniikka kohtaan ja huolta siitä, että robotit vievät ihmisten työt. Tässä 
on kuitenkin vaihtelua riippuen henkilön kiinnostuksesta tekniikkaan ja uusia 
työtapoja kohtaan. (Fernandez & Aman, 2018.) 

Robotiikka voidaan nähdä myös siten, että nykyään ja jatkossa ihmisten 
täytyy kilpailla työpaikoista sekä muita henkilöitä että robotteja vastaan. On 
hyvä huomioida kuitenkin se, että toistaiseksi robotiikka ei tule toimeen ilman 
ihmisiä, eikä roboteilla voida toteuttaa kuin rutiinitehtäviä, joissa ei tarvita ky-
kyä esimerkiksi päätöksentekoon. Vaikka robotit vähentäisivät tarvittavien 
työntekijöiden määrää, on syytä nähdä myös se, että ne luovat uudenlaisia 
osaamistarpeita, esimerkiksi koodareiden osalta. Koodareiden lisäksi teknolo-
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giaosaamista tullaan tarvitsemaan myös taloushallinnon ammattilaisilta. On 
tärkeää, että he ovat valmiita omaksumaan uusia tekniikoita nopeallakin tahdil-
la, minkä vuoksi tämä tulisi huomioida myös heidän koulutuksessaan. (Fer-
nandez & Aman, 2018.) 

Robotiikan hyödyiksi lasketaan myös, että se vähentää kuluja, parantaa 
laatua, vähentää ajankäyttöä toistuviin tehtäviin, vähentää riskejä ja lisää sään-
töjenmukaista toimintaa. Näitä hyötyjä odotetaan, koska robotti voi työskennel-
lä nopeammin kuin ihminen ja tehdä vähemmän virheitä päivittäin toistuvissa 
tehtävissä, jossa prosessit saattavat olla monimutkaisia, mutta perustuvat silti 
tarkkoihin sääntöihin. Tehokkuus tulee organisaatioiden mielestä siitä, että siir-
rytään palveluun työvoiman sijaan järjestelmän kautta sekä siitä, että ihmisten 
tieto muutetaan digitaaliseksi työvoimaksi. Laatu lisääntyy RPA:n myötä siinä, 
että tehtävien suorittamiseen kuluneen ajan suoritusnopeus muuttuu tunneista 
minuuteiksi ja minuuteista sekunneiksi. Laatu paranee myös sillä, että virhei-
den määrä vähenee merkittävästi. Myös sääntöjen noudattaminen paranee, sillä 
robotit seuraavat niitä 100 %:sti, minkä vuoksi automaatio lisää myös sitoutu-
mista standardeihin. (Capgemini, 2016; Slaby, 2012.) 

RPA on skaalautuvaa ja koska työn määrä ole enää kytköksissä laitteiden 
määrään, robotit voivat toimia yli-inhimillisesti. Robottien avulla voidaan har-
joittaa ennakoivaa riskien hallintaa, sillä niiden avulla voidaan vastata inhimil-
lisiin virheisiin, nouseviin työvoimakustannuksiin ja tiedon katoamiseen henki-
löstön vaihtuessa. Robotiikan avulla saadaan myös ketteryyttä ja painopisteen 
voi siirtää tulevaisuuteen. Robotiikan avulla voidaan myös lisätä ihmisten tuot-
tavuutta ja viihtyvyyttä työssä ja heidän resurssinsa voivat suuntautua tuotta-
vampiin tehtäviin. (Capgemini 2016.) 

2.3.3 RPA:n haasteet 

Vaikka RPA-projektit mielletäänkin helpommiksi ja kevyemmiksi kuin monet 
muut IT:hen liittyvät projektit, on niissä silti haasteita kuten missä tahansa 
muissa projekteissakin. Lamberton (2017) tuo esille artikkelissaan keskeisiä 
haasteita, joita RPA-projektissa saattaa ilmetä. Ongelmaksi robotiikan kanssa 
saattaa tulla se, että sen avulla yritetään automatisoida liian monimutkaisia 
prosesseja. Tällöin projekti saattaa tulla melko kalliiksikin, eikä siinä synny 
enää säästöjä. Ajatuksena on voinut olla, että halutaan eroon epämiellyttävistä 
tehtävistä ja annetaan ne robotin tehtäväksi. Tässä voidaan kohdata myös sitä, 
että roboteilla yritetään korvata ihmiset kokonaan, jotta organisaatiot saavuttai-
sivat mahdollisimman suuret säästöt, mutta yleensä tällä on päinvastainen vai-
kutus. Jotta nämä ongelmat vältetään, tulee automatisoitavat prosessit käydä 
läpi mahdollisimman objektiivisesti ja tehdä esimerkiksi laskelmat eri proses-
sien kustannuksista.  

RPA:n käyttäminen kannattaa myös aloittaa yksinkertaisimmista proses-
seista. Kun nämä tehtävät ovat rutinoituneet, voidaan siirtyä haastavampien 
robotisointien pariin. On myös hyvä ajatella, että robotit otetaan avuksi yksin-
kertaisiin perustehtäviin ja muulle henkilöstölle jätetään vaativammat tehtävät. 
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Sen lisäksi, että yritetään automatisoida liian monimutkaisia prosesseja, 
haasteena on myös se, että RPA-projektit ajatellaan liikaa IT-projekteiksi. Niihin 
saatetaan yrittää soveltaa monimutkaista projektinhallintaa, jolloin muutaman 
viikon käyttöönotosta tulee kankea kuukausien projekti. Robotit tulisikin ajatel-
la virtuaaliseksi työvoimaksi, jonka ei tulisi olla IT-osaston vastuulla, kuten ei 
tavallinen henkilöstökään. RPA:lla tehdään harvoin muutoksia olemassa oleviin 
järjestelmiin tai sovelluksiin, minkä vuoksi uusia ominaisuuksia voidaan ottaa 
yleensä tuotantoon 2–4 viikossa. Tulee ottaa kuitenkin huomioon, että vaikka-
kin yksinkertainen robotisointi on opeteltavissa melko nopeasti ja RPA:n käyt-
täjät oppivat nopeasti myös itse automatisoimaan prosesseja, niin prosessien 
optimointi RPA:lle ottaa kuitenkin aikaa muutaman kuukauden kokeneelta 
analyytikoltakin. (Lamberton 2017.) 

Koulutuksen tärkeys korostuu siinä, kuinka hyvin ja nopeasti henkilöstö 
oppii robotiikan kanssa toimimaan. (Lamberton 2017.) Koulutuksen ja avoimen 
viestinnän merkitys korostuu myös siinä, että työtekijät ovat avoimessa ilmapii-
rissä vastaanottavaisempia uusille työprosesseille. Von Geyr (2015) nostaa esille 
avoimen kommunikaation ja hyötyjen esiintuomisen, organisaatiossa tulee re-
hellisesti tuoda esille, että RPA vaikuttaa matalapalkkaisiin tehtäviin, mutta 
samalla myös tulee antaa mahdollisuuksia työntekijöiden uudelleenkoulutuk-
seen vaativampiin tehtäviin. On myös havaittu (Lacity & Wilcocks 2016), että 
RPA:n käyttöönotto voi aiheuttaa työntekijöiden keskuudessa paniikkia ja jopa 
projektien sabotointia, mikäli tiedotus ei ole ollut avointa, sillä henkilöstö saat-
taa olettaa pahinta ja pelkää robottien korvaavan heidät. 

Vaikka RPA onkin helppo ottaa käyttöön olemassa olevien järjestelmien 
päälle, tulee automatisoinnissa huomioida kuitenkin myös organisaation IT-
infrastruktuuri ja se, miten robotit saadaan parhaiten toimimaan organisaation 
ympäristössä. Koska RPA-projekti on yleensä myös hyvin lyhytkestoinen, or-
ganisaation IT-osastolla ei välttämättä ole mahdollisuutta reagoida muuttamal-
la IT-ympäristöä robotiikalle optimaaliseksi. Tämän vuoksi on tärkeää luottaa 
RPA-konsulttien tarjoamaan tietoon järjestelmävaatimuksista. (Lamberton 2017.) 

Kuten on todettu RPA:n avulla voidaan automatisoida kustannussäästöjä, 
säästää aikaa ja tehostaa toimintaa. RPA:n ei kuitenkaan voida ajatella olevan 
ainoa ratkaisua yrityksille prosessien tehostukseen, sillä on paljon asioita, joista 
robotiikka ei selviä. Mikäli organisaatio haluaa parhaan mahdollisen hyödyn, 
tulisi heidän yhdistää erilaisia teknologioita. Esimerkiksi robotiikan kanssa voi-
daan yhdistää älykästä tekstintunnistusta, jolla saavutetaan suurempia hyötyjä 
yritykselle. (Lamberton 2017.) 

2.3.4 RPA:n vaikutus henkilöstöön 

RPA:n käyttäminen herättää aina keskustelua siitä, että korvaako robotit tule-
vaisuudessa ihmiset. Cooper ym. (2019) tutkimukseen osallistuvilla oli syytä 
olla optimistisia robotiikkaa kohtaan, joten niiden kyseenalaistamista ei juuri-
kaan kohdattu eikä siihen heidän tutkimuksessaan keskitytty. Osallistujat us-
koivat, ettei robotiikka tule vähentämään palkattavien henkilöiden määrää ja 
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tulevaisuudessa työntekijät voivat keskittyä tuottavampaan työhön, kun robotit 
keräävät tähän tarvittavan datan. Robottien avulla ajatellaan saavutettavan ta-
sapainoa työn ja vapaa-ajan välillä, mitä moni tällä hetkellä kaipaa.  

Capgeminin (2016) tutkimuksessa suurin osa organisaatioista oli sitä miel-
tä, että robotiikka tulee olemaan organisationaalinen muutos, joka tulee vaikut-
tamaan koko liiketoimintaan, prosesseihin ja siihen kuinka ihmiset työskentele-
vät. Tutkimuksen mukaan robotiikkaa ei nähdä pelkästään koodaamisena tai 
markkinointina. Organisaatiot näkevät myös erittäin todennäköisenä, että robo-
tiikan myötä syntyy uusia työtehtäviä, sillä robotiikan ja ihmisten koetaan täy-
tyvän olla olemassa yhdessä. 

Myös Cooper ym., (2019) osoittaa, että työtehtävät tulevat robotiikan myö-
tä muuttumaan ja sitä myötä mahdollisesti myös organisaatiorakenteet. Myös 
tarvittava osaaminen tulee muuttumaan, alkuvaiheessa kirjanpitoon tarvitsee 
palkata koodareita otettaessa robotiikkaa käyttöön, mutta jatkossa tähän voi-
daan toivottavasti vastata kehittyneemmillä ohjelmistoilla sekä taloushallinnon 
henkilöstön koulutuksen muuttuessa vastaamaan paremmin uudenlaista toi-
mintaympäristöä. Robotiikka voi johtaa myös siihen, että tulevaisuudessa yri-
tykset eivät enää välttämättä ulkoista taloushallintoaan, mikä on ollut tämän 
hetken trendi. Ulkoistamista on perusteltu monesti kulujen säästämisellä, sillä 
ulkopuolisen kirjanpitoyrityksen toiminta on monesti ollut automatisoidumpaa, 
jolloin yritykset ovat saaneet sen ulkoistettuna halvemmalla. 

Robottien kanssa työskennellessä, yksi taito on ymmärtää edes hieman 
niiden toiminnasta. Monipuolisia IT-taitoja pidetään arvossa ja vastavalmistu-
neilta niitä jopa edellytetään, koska niiden avulla uskotaan saatavan kilpailue-
tua. Kirjanpitäjien tulee myös edistää kriittistä ajattelua ja sosiaalisia taitoja. 
Kriittinen ajattelu tulee esiin siinä, että asiantuntijoiden tulee jatkossa olla inno-
vatiivisia ja ongelmanratkaisukykyisiä, kun robotit hoitavat rutiinitehtävät. Kir-
janpitäjien työ siirtyy todennäköisesti myös enemmän tiimityöskentelyyn, jossa 
tarvitaan sosiaalisia taitoja. Tiimeissä voidaan tehdä yhteistyötä ja ratkaista eri-
laisia ongelmia. Myös suullisia ja kirjallisia viestintätaitoja pidetään arvossa, 
sillä viestintää saattaa olla enemmän eri sidosryhmien välillä. Nähdään myös 
niin, että kirjanpitäjillä tulee olla aiempaa aikaisemmin syvää taloushallinnon 
osaamista, sillä robottien yleistyessä, yksi työuran vaihe jää pois. Tässä vaihees-
sa tehdään paljon rutiinitöitä, jolla kartutetaan omaa osaamista ja opitaan van-
hemmilta kollegoilta. (Cooper ym., 2019.) 

Robotiikka tulee varmasti tulevaisuudessa lisääntymään ja sen käyttö mo-
nipuolistumaan. Kehitys johtaa hienompaan teknologiaan sekä tekoälyn ja ko-
neoppimisen käyttöön robotiikassa. Kun tekoäly on tulevaisuudessa tarpeeksi 
kehittynyt, saattaa se uhata kirjanpitäjien työpaikkoja. (Cooper ym., 2019.) 

2.4 Teoreettisen taustan tiivistelmä 

Tutkimuksen teoreettinen tausta oli jaettu kolmeen osaan. Ensimmäinen osa 
käsitteli liiketoimintaprosesseja ja sen tarkoitus oli luoda yleistä kuvausta siitä, 
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mitä liiketoiminta prosesseilla tarkoitetaan ja kuinka niitä kehitetään. Toisessa 
osassa käytiin läpi yrityksen taloushallintoa ja sen tarkoitus oli esitellä tarkem-
min tutkimuksen kohdealuetta. Osiossa käytiin läpi taloushallinnon digitalisaa-
tiota sekä taloushallinnon prosesseja, keskittyen erityisesti osto- ja myyntilas-
kuprosesseihin, jotka ovat tämän tutkimuksen keskiössä. Kolmannessa osassa 
käydään läpi ohjelmistorobotiikkaa. Osion tarkoituksena oli rakentaa ymmär-
rystä tutkimuksen kontekstista sekä yleisesti RPA:sta. Osio koostui RPA:n hyö-
dyntämisestä organisaatiossa ja taloushallinnossa sekä RPA:han liittyvistä haas-
teista. 

Tällä tutkimuksella haluttiin täydentää tutkimusaukkoa, joka liittyy 
RPA:n hyödyntämiseen yrityksen myynti- ja ostolaskuprosesseissa. Luvun 2 
johdannossa on kuvattu, kuinka tutkimuksen teoreettinen tausta on haettu. 
Tämän lisäksi on todettu aiempiin tutkimuksiin liittyvä tutkimusaukko hake-
malla tutkimusartikkeleita Jyväskylän yliopiston kirjaston kansainvälisten e-
aineistojen tietokannasta hakusanoilla RPA accounting, RPA purchase ledger 
sekä RPA sales ledger. Tällä haulla saadaan tuloksia, joiden mukaan aiemmat 
tutkimukset ja lehtiartikkelit (ks. esimerkiksi Türkyılmaz & Birol, 2019; Tietz, 
Cainas & Miller-Nobles, 2020; Grabowski, Siegel, Johnson & Cunningham 2018; 
Ng, 2020) liittyvät muun muassa implementointiprosessiin, henkilöstön suhtau-
tumiseen robotiikkaan, RPA:han liittyviin haasteisiin sekä millaisiin tehtäviin 
robotteja on otettu käyttöön. On hyvä huomioida myös se, että RPA on ajan-
kohtainen aihe, josta tehdään tutkimuksia jatkuvasti. Tämän pro gradu -
tutkielman aihetta ja tutkimusaukkoa alettiin kartoittaa maalis–huhtikuussa 
2020, jonka jälkeen uusia tutkimuksia on tehty jatkuvasti lisää. 
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3 EMPIIRISEN AINEISTON KERUU JA ANALYYSI 

Tutkimuksen empiirinen osio toteutettiin haastattelututkimuksena. Koska tut-
kimuksessa on tarkoitus selvittää, miten ohjelmistorobotiikkaa voidaan hyö-
dyntää osto- ja myyntilaskuprosesseissa, on hyvä selvittää myös käytännön ko-
kemuksia sen hyödyntämisestä. Haastattelututkimuksen tarkoituksena on sel-
vittää millaisiin tehtäviin robotiikkaa voi hyödyntää, mitä se edellyttää ja mitä 
haasteita sen kanssa toimimisessa on. 

Tässä luvussa kuvataan ja perustellaan empiirisessä tutkimusosiossa käy-
tetyt menetelmät. Ensimmäisessä alakohdassa esitellään käytetty tiedonkeruu-
menetelmä eli teemahaastattelu, toisessa kohdassa kuvaillaan haastattelujen 
toteutus ja kolmannessa kohdassa käsitellään aineiston analyysiä ja tutkimuk-
sen luotettavuuden arviointia. 

3.1 Tiedonkeruumenetelmä ja sen valinta 

Tutkimuksen empiirinen osio suoritetaan laadullisena tutkimuksena, koska 
tutkimuksen tavoitteena on saada subjektiivisia näkemyksiä tutkimusongel-
maan. Tutkimuksen tavoitteena on teoreettinen tulkinta tutkittavasta ilmiöstä, 
ymmärryksen syventäminen ja ilmiön kuvaaminen, mitkä ovat tunnusomaisia 
piirteitä laadulliselle tutkimukselle. Tutkimukselle ei ole myöskään asetettu 
ennalta tutkimusväittämää, vaan tutkimuksessa hyödynnetään laadullisen tut-
kimuksen joustavuutta ja tutkimuskysymystä on mahdollista tarkentaa aineis-
ton keräämisen jälkeen, mikäli siitä nousee esiin jokin kiinnostava näkökulma. 
(Puusa & Juuti, 2020.) 

Tutkimusaineisto koostuu aiemmasta kirjallisuudesta ja tutkimukseen teh-
tävän haastattelun aineistosta. Laadullisessa tutkimuksessa haastattelut ovat 
tyypillinen tapa kerätä tietoa, koska tutkittavien näkökulma on olennainen osa 
tutkimusta ja haastatteluissa tutkittavien ääni pääsee hyvin esille (Puusa & Juuti, 
2020). 
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Haastattelu on joustava menetelmä, jota voidaan käyttää monenlaisiin 
käyttötarkoituksiin, käyttää lähes kaikkialla ja sillä voidaan kerätä syvällistä 
tietoa. Haastattelu perustuu kielelliseen vuorovaikutukseen ja se mielletään 
helposti lähestyttäväksi: ihmisillä on suurin piirtein käsitys mitä on odotettavis-
sa, kun he suostuvat haastatteluun. Lähtökohtaisesti haastattelu mielletään hel-
poksi tavaksi kerätä tietoa, mutta siihen liittyy myös ongelmia. Haastattelu on 
esimerkiksi vahvasti tilanne- ja kontekstisidonnaista, haastattelutuloksiin sisäl-
tyy aina tulkintaa eivätkä ne välttämättä ole yleistettäviä. (Hirsjärvi & Hurme, 
2008, s. 11–12.) Eskola, Lätti ja Vastamäki (2018) kuvaavat haastattelua keskus-
teluksi, jolla pyritään selvittämään haastateltavilta tutkimusaiheeseen liittyvät 
asiat. 

Tutkimushaastatteluja on erilaisia ja ne eroavat toisistaan lähinnä struktu-
rointiasteen perusteella eli kuinka kiinteästi kysymykset on muotoiltu ja minkä 
verran haastattelija jäsentää haastattelutilannetta. Haastattelut voidaan jakaa 
karkeasti kahteen osaan strukturoituihin ja strukturoimattomiin haastatteluihin. 
Strukturoitu haastattelu tarkoittaa standardoitua lomakehaastattelua ja struktu-
roimattomiin haastatteluihin kuuluu esimerkiksi strukturoimaton haastattelu, 
puolistrukturoitu haastattelu, teemahaastattelu sekä syvähaastattelu. (Hirsjärvi 
& Hurme, 2008, s. 43–44.) 

Hirsjärven ja Hurmeen (2008, s. 48) mukaan teemahaastattelu etenee tark-
kojen kysymysten sijaan keskeisten teemojen varassa, mikä tuo haastateltavien 
äänen kuuluviin. Teemahaastattelun voidaan katsoa olevan lähempänä struktu-
roimatonta kuin strukturoitua haastattelua, sillä vaikka haastattelun teemat 
ovat kaikille tutkittaville samat, kysymykset tai niiden muoto voi vaihdella 
haastattelujen välillä. Teemahaastattelussa ei ole kuitenkaan määritelty kuinka 
monta haastattelukertaa tutkimuksen tulisi sisältää tai kuinka syvälle niiden 
tulisi mennä. Tämä antaa tutkijalle hieman vapaammat kädet haastatteluiden 
toteuttamiseen.  

Teemahaastattelun runkoa alettiin rakentaa kohdassa 1.1 esitetyn tutki-
musaiheen pohjalta. Tavoitteena oli, että haastattelun tulokset käsittelisivät sa-
moja aiheita kuin kirjallisuuteen perustuvat luvut, jotta niiden välille saataisiin 
sopivaa vuoropuhelua. Tutkimusaihe jaettiin neljään osaan: ohjelmistorobotiik-
ka yleisesti, prosessit, myyntilaskuprosessi sekä ostolaskuprosessi. 

3.2 Haastattelujen toteutus 

Tutkimuksen empiiriseen osioon haluttiin haastatella henkilöitä, jotka konsul-
toivat ohjelmistorobotiikkaa taloushallinnossa Suomessa. Haastateltavat halut-
tiin valita näin, koska he tutkivat asiakkaan prosesseja käyttöönottoprosesseissa. 
Puusa & Juutin (2020) mukaan laadulliseen tutkimukseen tulee valita pieni 
määrä henkilöitä, joilla on tutkittavasta ilmiöstä mahdollisimman paljon tietoa 
ja kokemusta.  

Haastateltavat valittiin tarkoituksenmukaisella poiminnalla etsimällä 
Googlen avulla Suomessa toimivia yrityksiä, jotka tarjoavat ohjelmistorobotii-
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kan konsultointia taloushallinnossa. Yrityksen kotisivuilta etsittiin haastatte-
luun sopivien henkilöiden yhteystietoja, jonka jälkeen heille lähetettiin sähkö-
postia tutkimukseen osallistumisesta. Sähköpostissa toivottiin henkilön itse 
osallistuvan tutkimukseen tai hänen kertovan henkilöstä, joka olisi sopivampi 
haastateltava tutkimukseen. Jotta tutkimuksessa saataisiin mahdollisimman 
luotettava tutkimustulos, pyrittiin tutkimuskohteet valitsemaan niin, että heillä 
on mahdollisimman hyvä näkemys tutkittavasta ilmiöstä. Tutkimusta varten 
oltiin yhteydessä yhteensä 12 henkilöön, joista kuusi vastasi osallistuvansa tut-
kimukseen. Haastattelut oli tarkoitus tehdä ensin näille kuudelle henkilölle ja 
tarpeen mukaan kasvattaa haastateltavien määrää sen jälkeen. Haastattelut al-
koivat kuitenkin nopeasti toistaa itseään, joten alkuperäinen otanta katsottiin 
riittäväksi käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Tuomen ja Sarajärven 
(2018, s. 74) mukaan jo pienestäkin aineistosta voi tehdä yleistyksiä, kun aineis-
to alkaa toistaa itseään. Aineistosta oli tarkoituskin etsiä yhdenmukaisuutta 
erilaisuuden sijaan, joten aineistoa voidaan siinäkin mielessä pitää saturoitu-
neena eli kyllääntyneenä. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 75). Haastateltavat ja hei-
dän taustansa on esitelty taulukossa 5.  
 
Taulukko 5: Haastateltavien taustat 

Haastateltava Rooli RPA kokemus 

Haastateltava 1 Robotiikka-asiantuntija 1 vuotta 
Haastateltava 2 RPA Lead 3 vuotta 
Haastateltava 3 Älykkään automaation konsultti 2 vuotta 
Haastateltava 4 RPA Developer 3 vuotta 
Haastateltava 5 RPA Consultant 4 vuotta 
Haastateltava 6 Senior Solution Manager 5 vuotta 

 
Haastattelut toteutettiin Google Meet -videoyhteyden avulla 5.10.–16.10.2020. 
Etähaastattelu valittiin tavaksi, jotta kontaktit voitiin minimoida Covid19 -
pandemian vuoksi. Haastateltaville lähetettiin haastattelun runko noin 4 päivää 
ennen haastattelua, jotta heillä oli mahdollisuus tutustua haastattelun teemoi-
hin ja näin mahdollisesti antaa syvällisempää tietoa aiheesta. Tuomen ja Sara-
järven (2018, s. 63) mukaan haastattelun onnistumisen kannalta on suositeltavaa, 
että tutkimukseen vastaajat voivat tutustua haastattelun teemoihin tai kysy-
myksiin etukäteen. Haastattelut noudattivat suurin piirtein ennalta suunnitel-
tua runkoa, mutta olivat hyvin vapaamuotoisia ja haastateltavien annettiin va-
paasti puhua näkemyksistään. Haastattelut kestivät keskimäärin 56 minuuttia; 
lyhin haastattelu oli 46 minuuttia ja pisin 70 minuuttia. Haastattelut äänitettiin 
ja ne litteroitiin heti haastattelun jälkeen, mikä Hirsjärven ja Hurmeen (2008, s. 
183) mukaan lisää niiden luotettavuutta. 
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3.3 Aineiston analyysi 

Alasuutarin (2012, s. 31–33) mukaan laadullisen analyysin kaksi vaihetta on 
havaintojen pelkistäminen ja arvoituksen ratkaiseminen. Havaintojen pelkistä-
minen tarkoittaa sitä, että aineistoa tarkastellaan näkökulmasta, joka nähdään 
tutkimuksen viitekehyksen ja tutkimuskysymyksen kannalta olennaiseksi. Näin 
saaduista raakahavainnoista pyritään löytämään yhdistäviä tekijöitä, joiden 
avulla tutkimusaineiston määrää saadaan karsittua. Analyysin toinen vaihe eli 
arvoituksen ratkaiseminen on tulosten tulkintaa, jossa tehdään merkitystulkinta 
tutkittavasta ilmiöstä tuotettujen johtolankojen ja käytettävissä olevien vihjei-
den avulla. Havaintojen pelkistämisvaiheeseen voisi laskea kuuluvaksi Hirsjär-
ven ja Hurmeen (2008, s. 145) esittämät kuvailu, luokittelu ja yhdistäminen.   

Haastattelut litteroitiin heti niiden toteuttamisen jälkeen. Koska haastatte-
lut oli suorittanut tutkimuksen tekijä, katsottiin asiatasolla tehtävä litterointi 
riittäväksi. Haastattelujen analysoinnissa käytettiin apuna Exceliä. Excel työkir-
jojen avulla data koodattiin ja järjesteltiin, jotta siitä löydettäisiin yhteneväisiä 
kaavoja. Haastattelut analysoitiin luokittelun avulla. Aineistosta määriteltiin 
luokkia ja laskettiin, montako kertaa kukin luokka esiintyy aineistossa (Tuomi 
& Sarajärvi, 2018, s. 79). Taulukossa 6 on esitetty luokittelun tuloksia, joita käy-
dään läpi luvussa 4. 
 
Taulukko 6: Haastattelun luokittelu 

Aihe Esiintyvyys haastatteluissa 

RPA:n käyttö 32 
RPA prosessin eteneminen 8 
RPA kustannukset 7 
RPA haasteet 6 
Prosessin optimointi 8 
RPA:n vastaanotto 6 
Prosessit muuta 3 
RPA myyntilaskuprosessissa 7 
RPA myyntireskontrassa 5 
RPA ostolaskuprosessissa 9 
RPA ostoreskontrassa 5 
RPA:n tulevaisuus 7 
RPA ja muut järjestelmät 5 
Muuta 2 
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4 TUTKIMUSTULOKSET 

Tässä luvussa käydään läpi empiirisen tutkimuksen keskeiset tulokset vertaa-
malla niitä kirjallisuudessa esitettyihin näkemyksiin. Luku etenee teemahaastat-
telurungon mukaisesti, yleisesti ohjelmistorobotiikasta ja prosesseista kohti 
myynti- ja ostolaskuprosesseja. Tämän lisäksi luvussa käydään läpi muita oh-
jelmistorobotiikasta esiin nousseita asioita. 

Tutkimuksen tulokset raportoidaan anonyymisti niin, että haastateltavat 
henkilöt tai organisaatiot, joissa he työskentelevät, eivät ole tunnistettavissa. 
Haastateltavat on numeroitu numeroilla 1-6. Haastatteluissa nousi esiin myös 
yksityiskohtaisempia asioita, esimerkiksi ohjelmistorobotiikan teknologian ja 
teknisten asioiden suhteen. Näitä ei nähdä tämän tutkimuksen kannalta rele-
vanteilta, joten niiden raportointi on jätetty myös tulosten ulkopuolelle. 

Tulosten raportoinnissa aineistoon viitataan määrällisinä sanoina, ku-
ten ”kaikki”, ”moni” ja ”usea”. Näillä sanoilla ei ole tarkoitus tehdä tilastollisia 
päätelmiä, vaan ne kuvaavat ilmiöiden esiintyvyyttä eri aineistojen välillä. 
Haastatteluista lainatuista sitaateista on poistettu toistoa ja puhekielisyyttä. 
Täsmennykset, kuten pronominiviittausten selvennykset, on merkitty hakasul-
keiden sisälle. Kaksi ajatusviivaa tarkoittaa sitaatista poistettua tekstiä. 

4.1 RPA organisaatiossa 

Robotiikan käyttöönottoon organisaatiossa vaikuttaa pitkälti se, kuinka auto-
matisoituja järjestelmät ovat. Mikäli järjestelmä on jo valmiiksi automatisoitu ja 
sillä on rajapintoja, joiden avulla tieto saadaan kulkemaan eri järjestelmien vä-
lillä, ei robotiikalle ole niin paljon tarvetta. Haastatellut nostivat esiin sen, ettei 
ohjelmistorobotiikka ole ensimmäinen vaihtoehto järjestelmäkehityksessä. 
Haastateltava 5 tuo esiin järjestelmäkehityksen haasteet siitä, että järjestelmien 
kehittäminen ei ole helppoa eikä välttämättä nopeaakaan, jolloin ohjelmistoro-
botiikka on hyvä vaihtoehto: 
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Ohjelmistorobotit ovat järjestelmien laastareita. —— Robotteja ei tarvittaisi, mikäli 
järjestelmät toimisivat kuten niiden pitäisi. 

Haastateltavien näkemys tuki Bygstadin (2017) näkemystä siitä, ohjelmistorobo-
tit voidaan ottaa melko kevyesti käyttöön erilaisiin tehtäviin. Kaikki haastatel-
tavat kuvasit ohjelmistorobotiikalle soveltuvia tehtäviä hyvin samankaltaisesti. 
He kuvasivat robotille soveltuvia tehtäviä rutiininomaisiksi, kohtuullisen suuri 
volyymisiksi ja sääntöperusteisiksi. Tämän lisäksi robottien katsottiin sopivan 
prosesseihin, joissa on manuaalisia työvaiheita ja ovat sen takia virhealttiita. 
Nämä tulokset tukivat Asatiani & Penttisen (2006) tutkimuksen tuloksia, jossa 
oli havaittu samanlaisia kriteerejä RPA:lle soveltuvalle tehtävälle. Haastatelta-
vien mukaan taloushallinnon tehtävät täyttävät hyvin nämä kriteerit. Haastatel-
tava 5 pitää taloushallintoa hyvänä lähtökohtana robotisaatiolle organisaatiossa: 

Kukaan ei pidä luovaa kirjanpitoa. —— Sitä [taloushallintoa] ohjaa moni laki ja ase-
tukset. —— Taloushallinnon prosessit ovat pitkälti hyvin kuvattuja, määrämuotoisia 
ja data on digitaalisessa muodossa, mitkä ovat edellytyksiä robotiikan käyttöönotolle. 

Haastateltavat nostivat esiin sen, että robotiikan käyttöönotosta olisi hyötyä, 
mikäli tehtävä on suurivolyyminen eli transaktioiden määrä on suuri. Tosin 
määrän suuruuden arviointi katsottiin riippuvan myös kohdeorganisaation 
koosta. 

Moni haastateltavista vertasi ohjelmistorobotiikkaprojektia muihin järjes-
telmäprojekteihin, joihin verrattuna se on hyvin lyhyt, jopa vain muutaman vii-
kon pituinen. Tosin tähän vaikuttaa se, ollaanko robotisoimassa vain yhtä teh-
tävää vai laajempaa prosessia. Esimerkiksi haastateltavat 3 ja 5 nostavat esiin 
ohjelmistorobotiikan käyttöönoton keveyden. Ohjelmistorobotiikka sopii hei-
dän mukaansa moniin järjestelmiin, koska asennetaan vain olemassa olevien 
ohjelmien päälle imitoimaan ihmisen tekemiä toimenpiteitä. Haastateltava 3 
huomauttaa myös järjestelmäyhteensopivuudesta: 

Nykyisin useimmat järjestelmät taipuvat hyvin ohjelmistorobotiikassa. Järjestelmä ei 
enää rajoita niin paljon kuin se on ennen rajoittanut. Mutta on edelleen ohjelmistoja, 
joita ei saada RPA:lla automatisoitua niin hyvin kuin alun perin olisi ollut toivotta-
vissa. 

4.2 RPA:n hyödyt 

Kaikki haastateltavat toivat ilmi samanlaisia ohjelmistorobotiikan hyötyjä, jotka 
on listattu taulukossa 7. Haastateltavien esiintuomat hyödyt on mahdollista 
jakaa kahteen tyyppiin: kustannushyötyihin ja laadullisiin hyötyihin. 
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Taulukko 7: RPA:n hyödyt 

Kustannushyödyt Laadulliset hyödyt 

Säästetty työaika Hyvän hallintotavan varmistaminen 
Robotin kustannukset Vasteajan lyhentyminen 
 Laskutuksen täsmällisyys 
 Laskutuksen oikeellisuus 
 Datan laadun parantaminen 
 Työtyytyväisyyden parantaminen 

 
Aiemmassa tutkimuksessa ilmi tulleita RPA:n hyötyjä on kuvattu raportin lu-
vussa 2.3.2. Kustannushyödyistä saatavat säästöt ovat haastateltavien mukaan 
helposti laskettavissa säästetyssä työajassa ja robotin kustannuksissa, mikä on 
nähtävissä myös Capgeminin (2016) ja Slabyn (2012) selvityksissä. Viisi haasta-
teltavista nosti esiin tärkeimpänä mittarina takaisinmaksuajan, jonka avulla 
RPA:n kannattavuutta mitataan. Takaisinmaksuaikaa pidettiin tärkeänä mitta-
rina myös Asantiani & Penttisen (2006) sekä Cooperin ym. (2019) tutkimuksissa, 
arvioitaessa tehtävän robotisoinnin kannattavuutta. 

Takaisinmaksuaikaa arvioitaessa manuaaliseen työhön kuluva aika pyri-
tään arvioida mahdollisimman tarkasti, osalla haastateltavista oli kokemusta 
myös työtehtävään kuluvan ajan kellottamisesta. Haastateltavien mukaan robo-
tiikasta aiheutuvat kustannukset voivat vaihdella suurestikin, riippuen siihen 
käytetystä tekniikasta. Kulut ovat kuitenkin melko hyvin ennustettavissa, jol-
loin myös takaisinmaksuaika hankinnalle saadaan laskettua. Haastateltava 5 
kertoi, että robotti voi maksaa itsensä nopeastikin takaisin, mikäli sille on annet-
tu tehtäväksi esimerkiksi suurisummaisten laskujen monitorointi. Tällaisten 
laskujen viivästyessä voi viivästyskulut nousta niin suuriksi, että robotista saa-
daan hyötyä jo kuukauden kuluttua sen asennuksesta. Kuudes haastateltavista 
totesi kustannuksia laskettavan melko suurpiirteisesti ja hyötyjä arvioitavan 
laajemmassa mittakaavassa yhden mittarin sijasta.  

Laadullisille hyödyille on vaikeampi laskea hintaa, mutta usea haastatel-
tavista nosti ne kuitenkin tärkeäksi hyödyksi. Laadullisina hyötyinä nähdään 
esimerkiksi hyvän hallintotavan varmistaminen käytettäessä robotiikkaa erilai-
siin sisäisiin tarkastuksiin, roboteilla voidaan vähentää tukipyyntöjen vastaus-
aikaa, niillä voidaan parantaa laskutuksen täsmällisyyttä ja oikeellisuutta vä-
hentämällä näppäilyvirheitä ja nopeuttamalla prosessia, minkä lisäksi robotii-
kalla voidaan parantaa yrityksen käytössä olevan datan laatua. Samankaltaisia 
hyötyjä on tullut esiin myös esimerkiksi Huang & Vasarhelyin (2019) ja Sorinin 
(2017) tutkimuksissa. 

Näiden hyötyjen lisäksi lähes kaikki haastateltavat nostivat esiin työtyyty-
väisyyden parantamisen robotiikan avulla. Haastateltava 1 nostaa esiin työtyy-
tyväisyyden ja robotiikan suhteen: 

—— poistaa hankalia, tylsiä, säännönmukaisia töitä. Ihmiset pääsevät eroon vähän 
kurjemmista töistä, mitä ei ole saatu automatisoitua. —— Voidaan keskittyä enem-
män asiantuntijuutta vaativiin töihin. 
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Työtyytyväisyyteen voidaan vaikuttaa robotiikan avulla, kun ihmisiltä saadaan 
poistettua rutiininomaiset työtehtävät, jotka vievät paljon resursseja. Rutiinin-
omaisessa, toistuvassa työssä esimerkiksi näppäilyvirheiden ja huolimatto-
muuden mahdollisuudet lisääntyvät, mitkä on mahdollista poistaa robotin 
avulla. Työntekijöille jää enemmän aikaa asiantuntijuutta, päättelyä ja luovuut-
ta vaativiin töihin, joita ei robotiikalla voida toteuttaa.  

4.3 Henkilöstön suhtautuminen RPA:han 

Vaikka ohjelmistorobotiikalla nähdään olevan positiivisia vaikutuksia työtyy-
tyväisyyteen, suhtautuminen robotiikkaan vaihtelee suuresti haastateltavien 
mukaan. Robotit voidaan nähdä uhkana omalle työlle, mutta haastateltavien 
mukaan osa ihmisistä on selvästi kiinnostunut robotiikan tuomista mahdolli-
suuksista. Haastateltavien mukaan tyytyväisyyttä vaikuttaa lisäävän se, mikäli 
projektit onnistuvat hyvin ja että työntekijät pääsevät osallisiksi projektiin. 
Henkilöstön osallistuttaminen RPA-projektiin ja avoin tiedottaminen korostui 
myös Von Geyrin (2015) tutkimuksessa RPA-projektien onnistumisesta. Haasta-
teltava 4 nostaa varovaisesti esiin eron eri-ikäisten suhtautumisesta robotiik-
kaan: 

En halua sanoa, että tämä [suhtautuminen robotiikkaan] on sukupolvikysymys, mut-
ta kyllä sen huomaa, että vanhempi sukupolvi ei lämpene yhtä nopeasti kuin nuo-
rempi. Suunnilleen näin. 

Vaikka robotilla voidaan vähentää työtehtävien määrää, ei kukaan haastatelta-
vista ole törmännyt siihen, että robotilla olisi suoraan korvattu ihminen. Heidän 
työtehtävänsä muuttuvat, mutta ohjelmistorobotiikka ei voi myöskään toimia 
ilman valvontaa. Tämä tulos tukee Fernandez & Amanin (2018) näkemystä siitä, 
toistaiseksi ohjelmistorobotiikka ei tule toimeen ilman ihmistä.  

Haastatteluissa nousi esiin kuitenkin se, että robotiikka antaa mahdolli-
suuden siihen, että vapautuvia työpaikkoja korvataan roboteilla ihmisten sijaan. 
Haastateltava 5 näkee tässä kuitenkin myös mahdollisuuden tulevaisuudessa 
erityisesti julkisella sektorilla, jossa on tiedossa paljon eläköitymistä taloushal-
linnon tehtävistä. Roboteilla voidaan tällöin vastata tulevaan työvoimapulaan. 
Haastateltava 6 otti tässä yhteydessä esiin myös sen, että roboteilla saadaan 
apua väliaikaiseen työntekijäresurssiin, mikäli organisaatiossa on esimerkiksi 
jokin työllistävä muutosprosessi. Organisaation ei välttämättä tarvitse palkata 
lyhyeksi ajaksi uutta henkilökuntaa, vaan tehtäviä voidaan opettaa robotille. 
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4.4 RPA:n haasteet 

Moni haastateltavista kertoi ohjelmistorobotiikan haasteeksi sen rajalliset käyt-
tömahdollisuudet. Lamberton (2017) nosti tutkimuksessaan esiin sitä, että 
RPA:ta halutaan ottaa käyttöön liian monimutkaisiin tehtäviin. Myös haastatel-
tavilla oli samanlaisia kokemuksia siitä, että organisaatioiden saattaa olla vai-
kea ymmärtää millaisiin tehtäviin RPA soveltuu. Heidän mukaansa  robo-
tiikkaa haluttaisiin hyödyntää monesti tehtäviin, joissa vaadittaisiin lisäksi te-
koälyä, joka ei kuitenkaan ole vielä tarpeeksi kehittynyttä. Tämän lisäksi haas-
teena tuodaan esiin se, että ohjelmistorobotiikka on melko uusi teknologia, jo-
ten sen käyttäminen vaatii uudenlaista osaamista, eikä sen käyttäminen ole 
välttämättä helppoa. 

Yksi ohjelmistorobotiikkaan liittyvistä haasteista haastateltavien mukaan 
on prosessien kuvaukset. Moni haastatelluista nostaa esiin sen, että robotisoin-
nin kannalta prosessien tarkka kuvaus on erittäin tärkeää. Robotin toiminta pe-
rustuu siihen, että se tietää tarkalleen, mitä painiketta painaa, mikä tulee huo-
mioida prosesseja kuvatessa. Samalla pitää huomioida se, miten robotin kuuluu 
toimia poikkeustilanteessa. Haastateltava 4 pitääkin tärkeämpänä kiinnittää 
huomiota siihen, millaisiin poikkeuksiin robotti voi törmätä ja miten sen niissä 
tulisi toimia, kuin miten robotin pitää normaaliprosessissa toimia. 

Haastateltavat näkivät, että ohjelmistorobotiikalla on paikkansa myös tu-
levaisuudessa, vaikka tekoälyn kehittyessä järjestelmät ovat yhä älykkäämpiä. 
Ensinnäkin tekoälyn kehittymisessä tarpeeksi hyväksi kuluu vielä paljon aikaa 
ja toiseksi aikaa kuluu myös siihen, että tekoälystä tulee tarpeeksi kustannuste-
hokasta. Haastateltavien mukaan tekoälyn käyttö tulee varmasti lisääntymään 
tulevaisuudessa vähitellen ja haastateltavat näkivätkin sen mahdollisuudet täy-
dentämään RPA:n puutteita. 

4.5 RPA ja prosessit 

Prosessit ja niiden ymmärtäminen on ohjelmistorobotiikka prosessissa tärkeää 
kaikkien haastateltavien mielestä. Haastateltava 6 korostaa sitä, että vaikka ro-
botti tulisikin vain yhteen tehtävään prosessissa, on koko prosessin kuvaami-
nen tärkeää, jotta voidaan varmistua siitä, mihin kaikkiin tehtäviin prosessi 
vaikuttaa. Taloushallinto on haastateltavan 5 mukaan alunperinkin hyvin pro-
sessilähtöistä, sillä siinä on nähtävissä sysäys prosessille ja prosessista saatava 
tulos. Nämä tulokset tukevat Capgeminin (2016) selvitystä siitä, että RPA ote-
taan helpommin käyttöön prosessiin, joka koetaan jo optimoituna sen sijaan, 
että prosessia kehitettäisiin RPA-projektin aikana. 

Haastateltavien kokemukset RPA-projektin kulusta oli hyvin samankaltai-
sia. Lähes kaikki kuvasivat kyseistä prosessia seuraavasti:  

1) Tarve: käyttäjältä tai muussa katselmoinnissa 
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2) Määrittely: prosessi käydään vaihe vaiheelta läpi henkilön kanssa, joka 
työtä tekee 

3) Kehittäminen: robotin kehittämisvaihe 
4) Katselmointi: robotin toiminta testataan yhdessä liiketoiminnan henki-

löiden kanssa 
5) Käyttöönotto: tehostetun seurannan vaihe, jossa robotin toimintaa seura-

taan tarkemmin 

Haastateltava 4 kuvasi robotiikkaprosessia organisaatiossaan seuraavasti: 

Sieltä mennään missä aita on matalin. —— Prosessit voitaisiin määritellä tarkem-
minkin, mennään ikään kuin tutkimusretkelle. Ihan väärä tapa tehdä. —— Selkeä 
prosessikuvaus selkeyttäisi kaikkien työtä.  

Hänen mukaansa prosessien kuvaus olisi kyllä tärkeää, jotta kaikilla on sama 
käsitys tehtävän kulusta. Kuvaukseen ei saa kuitenkaan jämähtää liikaa, vaan 
säilyttää joustavuus, jotta myös prosessien kehittämiselle jätetään tilaa.  

Lähes kaikilla oli kokemusta myös siitä, että prosesseja selkeytetään aina-
kin jollain tasolla RPA-projektissa. Haastateltava 2 oli huomannut asiaan vai-
kuttavan paljon sen, kuinka syvälle ydinliiketoimintaan robotti tulisi vaikutta-
maan. Mikäli robotilla ei ole vaikutusta kovin monen henkilön työhön, ollaan 
prosessia valmiimpia kehittämään. Hänen mielestään prosessien kehittämisessä 
voitaisiin olla rohkeampiakin, sillä optimoidut prosessit voisivat tulevaisuudes-
sa auttaa järjestelmäkehityksessä sekä uusissa teknologiahankinnoissa. Haasta-
teltava 5 taas olisi varovaisempi prosessien kehityksessä RPA-projektin yhtey-
dessä. Hänen mukaansa prosessikehitys samanaikaisesti saattaa mutkistaa ro-
botiikan käyttöönottoa. Samaan aikaan täytyy huomioida, että kehitetty proses-
si oikeasti toimii, sitä tulee validoida ja testata ja sen lisäksi kehittää robottia. 
Ensimmäisissä RPA-projekteissa olisikin hänen mukaansa parempi ottaa vain 
robotti käyttöön jo olemassa olevaan prosessiin. 

Haastateltava 1 nosti esiin sen, että ohjelmistorobotiikkaprojektissa voi-
daan tosin joutua kehittämään prosessi myös alusta alkaen. Koska robotti on 
hyvä apuväline esimerkiksi tietojen tarkastamisessa suuresta massasta, saate-
taan se ottaa käyttöön tehtävään, jossa aiemmin tietoja on tarkastettu satun-
naisotannalla ilman prosessia. Esimerkiksi GDPR:n mukaisessa asiakastietojen 
läpikäynnissä ja poistossa on robotille kehitetty uusi prosessi. Haastateltava 6 
tosin mainitsi, että kovin monimutkaista, uutta, prosessia ei kannata suoraan 
robotille antaa tehtäväksi, koska se saattaa muuttua vielä moneen kertaan, kun 
huomataan optimaalisin tapa toimia. 

4.6 RPA taloushallinnossa 

Tutkimuksessa oli tarkoitus painottaa erityisesti robotiikan mahdollisuuksiin 
osto- ja myyntilaskuprosesseissa. Näihin tuloksiin keskitytään luvuissa 4.6.1 ja 
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4.6.2. Jo ensimmäisten haastatteluiden aikana kävi selväksi, että robotiikalla on 
laajat mahdollisuudet kyseisissä prosesseissa ja suurin merkitys RPA:n hyödyn-
tämiseksi onkin käytettävillä järjestelmillä ja niiden automaatioasteella. Tutki-
muksessa oli vaikea saada yksilöityä tietoa robotiikan käytöstä kyseisissä pro-
sesseissa, koska tutkimus ei koskenut tiettyä järjestelmää. Haastatteluissa käsi-
teltiinkin sen vuoksi myös laajemminkin robotiikan luomia mahdollisuuksia ja 
mihin taloushallinnon tehtäviin ne haastateltavien näkemyksien mukaan sopi-
vat.  

Kaikki haastateltavat nostivat esiin robotiikan hyödyt raportoinnissa. Oh-
jelmistorobotin on mahdollista hakea laajoja aineistoja eri järjestelmistä ja koos-
taa niistä tietoa yhteen. Haastateltava 5 kertoi, että robotiikkaa voi hyödyntää 
myös erilaisissa seurannoissa, esimerkiksi erilaisten hankintarajojen seurannas-
sa. Myös haastateltava 6 nosti esiin, että robotiikasta on apua organisaatioiden 
globalisoituessa: erilaiset konserniraportoinnin tietojen hakeminen eri maiden 
järjestelmistä on omiaan antaa robotin tehtäväksi. 

Usea haastateltavista kertoi, että robotti on omiaan erilaisten tietojen tar-
kastamisessa, ne voivat esimerkiksi säännöllisesti tarkastaa, ettei taloushallin-
toon synny vaarallisia yhdistelmiä oikeuksia eri henkilöille. Robotille voidaan 
myös antaa sensitiivisen datan käsittely mieluummin kuin ihmisille, sillä se ei 
välitä datan varsinaisesta sisällöstä. Haastateltavat kokivat, että robotti on hyvä 
erilaisiin tiedontarkastustehtäviin, koska robotti käy suurtakin määrää dataa 
läpi väsymättä, se tekee työnsä joka kerta yhtä tarkasti ja se pystyy tekemään 
tarkastustyön myös nopeammin kuin ihminen. 

Haastateltavat 5 ja 6 näkivät robotiikan hyödyn taloushallinnossa myös 
siinä, että niiden avulla voidaan vähentää taloushenkilöstön työtaakkaa kuun-
vaihteessa sekä tilinpäätöksen aikaan, jolloin töitä on normaalia enemmän. Ro-
botit voivat tehdä tällöin erilaisia täsmäytyksiä ja ajaa valmiiksi raportteja hen-
kilöstön käytettäväksi. Haastatteluiden tulokset antoivat samansuuntaisia tu-
loksia kuin aiemmat tutkimukset (ks. esimerkiksi Capgemini, 2016; Rozario & 
Vasarhelyi, 2018) RPA:lle soveltuvista tehtävistä.  

4.6.1 RPA myyntilaskuprosessissa 

Haastateltavat kokivat tutkimuksessa esitetyn myyntilaskuprosessin sellaiseksi, 
että sen robotisointi on mahdollista laajasti. Osa koki, että koko prosessi on ro-
botisoitavissa. Robotisoitavuuteen vaikuttaa se, millaiset järjestelmät myynti-
laskuprosessissa on käytettävissä. Monet järjestelmät ovat haastateltavien mu-
kaan jo sellaisia, että ne ovat jo valmiiksi pitkälle automatisoituja, jolloin niihin 
ei jää paljon manuaalisia prosesseja. Jäljelle jäävät tehtävät voivat olla sellaisia, 
että ne halutaankin jättää ihmiselle tarkastuspisteiksi prosessin toiminnasta. 
Pari haastateltavista korosti sitä, että RPA-projektia suunnitellessa on tärkeää 
käydä läpi eri järjestelmät ja niiden mahdollistamat integraatiot ja arvioida sen 
jälkeen, onko prosessi hyvä toteuttaa robotiikan avulla vain muiden järjestel-
mien kehityksellä. Haastateltava 3 totesi, että myyntilaskupuolella on vähem-
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män RPA:ta käytössä, koska järjestelmien automatisointi on jo niin hyvällä ta-
solla. 

Haastatelluille esitetty kaavio myyntilaskuprosessista (liite 4) oli rajattu 
alkamaan laskun aiheen saapumisesta laskutuksen tietoon. Haastatteluissa tuli 
kuitenkin ilmi robotille sopivia tehtäviä jo ennen prosessin tätä vaihetta. Moni 
haastateltavista kertoi, että robotti on hyödyllinen jo tilausprosessin alkuvai-
heessa esimerkiksi asiakas- ja tuoterekistereiden luomisessa ja ylläpidossa. Ro-
botit voivat esimerkiksi tarkistaa asiakkaiden tietoja eri viranomaisten järjes-
telmistä. Myös tuoterekistereiden ylläpidossa robotti nähtiin mahdollisuutena, 
se voi luoda järjestelmään uusia tuotteita, joihin voidaan joutua täyttämään pal-
jon tietoja tai robotit voivat päivittää tuotteiden hintoja suurina massoina nope-
ammin kuin ihminen. 

 

4.6.2 RPA ostolaskuprosessissa 

Ostolaskuprosessissa osa haastateltavista näkivät enemmän käyttökohteita kuin 
myyntilaskuprosessissa. Tässäkin prosessissa vaikuttaa käytettävä järjestelmä ja 
kuinka paljon siinä on integraatiota muihin järjestelmiin, integraatioaste vaihte-
lee paljonkin eri järjestelmien välillä. Haastateltavat näkivät, että RPA:n voi ot-
taa käyttöön kaikkiin vaiheisiin ostolaskuprosessiin, mitkä eivät ole valmiiksi 
järjestelmien puolelta integroitu tai mahdollista integroida. Haastateltava 3:n 
mukaan ostoreskontra on monesti hyvin työllistävä prosessi ja hänen kokemuk-
sensa mukaan siitä lähdetään usein liikkeelle robotisointiprojektissa. 

Haastatelluille esitetyssä ostolaskuprosessissa (liite 3) robotti olisi mahdol-
lista käyttöön jo heti ensimmäisessä vaiheessa, kun lasku saapuu organisaatiolle. 
Mikäli lasku skannataan järjestelmään, voi robotti haastateltavien mukaan etsiä 
siitä OCR-tekstintunnistuksen avulla tietoja vieden ne laskujen kierrätysohjel-
maan. Mikäli lasku saapuu sähköisesti, niin yleensä ohjelma saa laskulta tarvit-
tavat tiedot sitä kautta.  

Ennen kuin ostolasku lähtee varsinaiseen kiertoon, tarkistetaan siitä erilai-
sia tietoja. Laskulta tarkistetaan, että se on validi, vähintään toimittajan tilitiedot, 
laskupäivän ja eräpäivän oikeellisuus ja että laskulla on käytetty olemassa ole-
via ALV-koodeja. Haastateltava 5 kertoi laskeneensa, että laskulta olisi tarkas-
tettava 24 asiaa ennen kuin lasku lähtee kiertoon ja tähän tarkistamiseen robotti 
on oiva työkalu nopeutensa ja tarkkuutensa ansiosta. 

Haastateltavien mukaan robotti voidaan opettaa laittamaan ostolasku 
kiertoon oikeiden henkilöiden tarkastettavaksi. Robotteja voidaan hyödyntää 
myös laskujen sisällön tarkastamisessa, laskujen täytyy olla tällöin jollain taval-
la rutiininomaista ja toistuvaa, jotta robotti kannattaa. Haastateltava 5 kertoi 
esimerkkinä isännöitsijätoimistojen energialaskut, jotka toistuvat kuukausittain 
samoina ja niitä voi tulla asiakaskannasta riippuen satoja.  

Hyväksymiskierron jälkeen robotti voi päivittää ostoreskontran, mikäli 
järjestelmä ei sitä automaattisesti tee. Myös maksujen pankkiin siirto voidaan 
ohjelmoida robotille tehtäväksi, jos se ei ole valmiiksi integroitu. Muutama 
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haastateltava huomautti, että robotti on hyvä työkalu tähän vaiheeseen, mikäli 
maksut syötettäisiin muuten käsin maksuohjelmaan. Mahdollisuus inhimillisiin 
virheisiin on suuri ja esimerkiksi pilkkuvirheiden vaikutus merkittävä.  

Haastateltava 5 näkee robotin hyödyt ostolaskuprosesseissa myös siinä, 
että se on hyvä monitoroimaan erilaisia asioita. Robotti voi esimerkiksi hälyttää 
kuunvaihteen laskuista, joiden kirjaukset kuuluvat kuluvalle kuulle. Robotti voi 
myös huomioida laskut, joista on mahdollista saada käteisalennus, mikäli lasku 
maksetaan ennen eräpäivää. 

Haastatteluiden tulokset noudattelivat pitkälti aiempien tutkimusten tu-
loksia. Empiirisen tutkimuksen tulosten avulla pystyttiin vahvistamaan pääasi-
assa Suomessa toimivien RPA-asiantuntijoiden näkemyksiä. Seuraavassa lu-
vussa pohditaan enemmän sitä, miten RPA:ta voidaan hyödyntää myynti- ja 
ostolaskuprosesseissa sekä mitä kriteerejä ja edellytyksiä RPA:n hyödyntämisel-
le on. 
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5 POHDINTA 

Tämä luku sisältää tutkimuksen tulosten pohdintaa. Ensimmäisessä osassa pei-
lataan tutkimuksen tuloksia tutkimuskysymykseen. Osassa käydään läpi RPA:n 
hyödyntämisen edellytykset sekä kriteerit. Lisäksi osassa esitetään tutkimuksen 
tulosten perusteella myynti- ja ostolaskuprosesseista tehtäviä, joihin RPA:ta 
voidaan hyödyntää. Toisessa osassa arvioidaan tutkimuksen reliabiliteettia, va-
liditeettia sekä tutkimuksen rajoitteet. Lopuksi osassa 3 esitellään jatkotutki-
muskysymyksiä. 

5.1 RPA:n hyödyntämisen edellytykset ja kriteerit 

Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa kriteerejä, joiden avulla voidaan löytää 
RPA:han soveltuvia prosesseja. Tutkimuksen kohteena oli taloushallinnon pro-
sessit, erityisesti myynti- ja ostoreskontran prosessit. Tutkimuksen tutkimusky-
symyksenä oli: 

Mitkä ovat RPA:n hyödyntämisen edellytykset osto- ja myyntireskontran 
prosesseissa? 

Tutkimuskysymykseen etsittiin vastauksia kirjallisuuden ja empiirisen osion 
avulla. Tutkimuksen teoreettinen tausta perustui aiempiin tutkimuksiin RPA:n 
hyödyntämisestä. Aiemman tutkimuksen perusteella RPA:n hyödyntämisen 
ensimmäisenä edellytyksenä voidaan pitää sitä, että data on sähköisessä muo-
dossa, prosessit ovat selvästi kuvattavissa eikä tehtävän suorittaminen vaadi 
tiedollista toimintaa (Cooper ym., 2019; Sorin, 2017; Asatiani & Penttinen, 2016). 
Tutkimuksen empiirinen osio tuki näitä näkemyksiä ja esille tuli se, että talous-
hallinnon prosessit ovat yleensä melko selkeitä end-to-end -prosesseja, jonka 
vuoksi RPA sopii hyvin taloushallintoon. Verrattuna aiempaan tulokseen, em-
piirisessä osiossa nousi enemmän esiin myös se, että järjestelmän automaatioas-
te vaikuttaa paljon RPA:n hyödyntämiseen. RPA:ta ei ole tarvetta ottaa käyt-
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töön prosesseihin, jotka ovat jo automatisoituja tai niiden automatisoiminen on 
mahdollista esimerkiksi integraatioiden avulla. 

Aiemman tutkimuksen (ks. esimerkiksi Fernandez & Aman, 2018; Cap-
gemini, 2016; Asatiani & Penttinen, 2016; Slaby, 2012) sekä empiirisen tutki-
muksen perusteella tutkimuksen tuloksena RPA:han sopivien taloushallinnon 
tehtävien kriteereistä johdettiin neljä ryhmää: taloudelliset kriteerit, henkilös-
töön liittyvät kriteerit, tietojärjestelmään liittyvät kriteerit sekä prosesseihin liit-
tyvät kriteerit (kuvio 6). Kriteerejä ei ole mielekästä laittaa tärkeysjärjestykseen, 
koska niiden arviointi ja arvottaminen riippuu kohdeorganisaatiosta ja sen toi-
mintaympäristöstä. Seuraavaksi kriteerejä avataan perustuen tutkimuksen teo-
reettisesta taustasta sekä empiirisestä osiosta saatuihin tietoihin perustuen. 
 

 
Kuvio 5: Kriteerit RPA-tehtävälle 

Prosesseihin liittyvät kriteerit koskevat tapausten käsiteltäviä määriä, prosessin 
toteuttamisen sääntöjä ja vakiintuneisuutta sekä sitä, että suurimman osan ta-
pahtumista voidaan luokitella samanlaisiksi. Vakiintuneet prosessit tarkoittavat 
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sitä, että tehtävä ei ole organisaatiossa uusi ja se on jo totuttu suorittamaan tie-
tyllä tavalla. Tähän kriteeriin voidaan ajatella liittyvän myös kriteeri suoravii-
vaisista säännöistä eli tehtävän vaiheet on mahdollista selvittää tarkasti. Voi-
daan ajatella, että tehtävän suorittaminen tulisi olla mahdollista selvittää niin 
tarkasti, että kuka tahansa asiaan perehtymätönkin voisi sen tehdä. Poikkeusten 
vähäinen määrä on yksi RPA:lle soveltuvan tehtävän kriteereistä sen vuoksi, 
että RPA:sta saadaan tällöin mahdollisimman suuri hyöty. Robotti voi tällöin 
suorittaa tehtävän suurimmalta osin, jolloin ihmisille jää poikkeustapausten 
selvittäminen. RPA:n hyöty tulee esiin myös silloin, kun transaktioita eli käsitel-
täviä tapahtumia on paljon. Robotti pystyy käsittelemään suuremman määrän 
tapahtumia nopeammin ja tarkemmin kuin ihminen. 

Talouteen liittyvät kriteerit liittyvät siihen, että organisaation on mahdol-
lista selvittää paljonko tehtävän manuaalinen suorittaminen maksaa. Tällöin 
työtehtävään kulunut aika tulisi pystyä arvioimaan tai mittaamaan. Robotista 
aiheutuvat kustannukset ovat yleensä melko hyvin ennustettavissa, jolloin näi-
den tietojen pohjalta voidaan laskea esimerkiksi takaisinmaksuaikaa. Tämän 
laskeminen ei välttämättä ole mielekästä tehtävä kerrallaan, vaan on parempi 
arvioida suurempaa kokonaisuutta. 

Tietojärjestelmiin liittyviin kriteereihin kuuluu organisaation IT-
ympäristöön liittyviä asioita. Toimintaympäristö, johon RPA otetaan käyttöön, 
tulee olla järjestelmien puolesta vakiintunutta eli järjestelmät ovat olleet jo käy-
tössä ja niiden toiminta eri tilanteissa on tiedossa. Koska ohjelmistorobotti ei 
itse pysty päättelemään miten sen tulisi toimia, pitäisi ohjelmistosta olla tiedos-
sa esimerkiksi kaikki mahdolliset ponnahdusikkunat ja miten robotin näihin 
ikkunoihin tulee reagoida. Usean järjestelmän käyttö on yksi RPA:lle sopivien 
tehtävien kriteereissä siksi, että robotti pystyy tehokkaasti siirtymään eri ohjel-
mien välillä, hakee tiedon aina oikeasta järjestelmästä ja siirtää helposti tietoja 
järjestelmästä toiseen. 

Henkilöstöön liittyvä kriteeri on esimerkiksi alttius inhimillisille virheille. 
Kun robotti on saatu ohjelmoitua oikein, se ei tee virheitä, mikäli toimintaym-
päristö pysyy muuttumattomana. Inhimilliset virheet voivat olla esimerkiksi 
sellaisia, että syötetään manuaalisesti väärä tieto väärään paikkaan. Tällaisten 
virheiden vakavuus vaihtelee tilanteen mukaan. Toinen henkilöstöön liittyvä 
kriteeri RPA:n käyttöönotolle voi olla hetkellisesti lisääntynyt työkuorma. Mi-
käli organisaatiossa vaihtuu esimerkiksi taloushallinnon järjestelmä, voidaan 
robotille antaa erilaisia tarkastustehtäviä, jotka kuormittaisivat henkilöä liikaa. 
Robotista voidaan saada riittävästi hyötyä myös esimerkiksi yrityksen tilinpää-
töksen aikaan, jolloin taloushallinnon henkilöstö on monesti hyvin työllistettyjä. 
Viimeisenä henkilöstöön liittyvä kriteeri on puuduttavat manuaaliset tehtävät. 
Robotti suorittaa tällaisia tehtäviä väsymättä, eikä sille myöskään aiheudu huo-
limattomuusvirheitä tehtävien luonteesta vuoksi. Nämä tehtävät voivat olla 
myös sellaisia, että robotti voi suorittaa niitä esimerkiksi yöllä, jolloin henkilös-
töllä on käsitelty data valmiina käyttöön työpäivän alkaessa. Puuduttavien teh-
tävien robotisoinnilla voi olla vaikutusta myös työtyytyväisyyteen, kun henki-
löstölle jää mielekkäämpiä työtehtäviä.  
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Kuten aiemmin on jo todettu organisaation käytössä olevat järjestelmät ja 
niiden automaatioaste vaikuttaa pitkälti siihen, mitä tehtäviä RPA:lle kannattaa 
antaa suoritettavaksi. Tämän tutkimuksen pohjalta voidaan kuitenkin antaa 
joitain esimerkkitehtäviä, jotka voisivat olla sopivia robotille. Tarkoituksena on 
antaa ideoita ja ajatuksia siitä, mitä tehtävät voisivat koskea ja mitä kriteerejä ne 
täyttävät. Organisaation tuleekin tehtäväkohtaisesti arvioida robotisoinnin 
kannattavuus ja siitä saatavat hyödyt. Yleisesti tämän tutkimuksen perusteella 
on selvinnyt, että myynti- ja ostolaskuprosesseissa on paljon robotisoitavia teh-
täviä, johtuen pitkälti siitä, että tehtävät ovat hyvin säännönmukaisia ja niillä on 
selkeä prosessi. Luvuissa 5.1.1 käydään läpi myyntilaskuprosessin tehtäviä ja 
luvussa 5.1.2 ostolaskuprosessin tehtäviä, mitkä sopivat tässä luvussa esiteltyi-
hin RPA:n käyttöönoton kriteereihin. Esimerkkitehtävät ovat tutkimuksesta 
saatuja näkemyksiä, jotka perustuvat sekä tutkimuksen teoreettiseen taustaan 
että empiiriseen osioon. 

5.1.1 RPA:lle soveltuvat myyntilaskuprosessin tehtävät 

Myyntilaskuprosessissa on paljon tehtäviä, jotka soveltuvat ohjelmistorobotin 
tehtäväksi. Seuraavassa on esimerkkejä tehtävistä, jotka sopivat eri kriteerein 
katsottuna robotille. Tehtävät on listattu myös taulukkoon 8.  

Myyntilaskuprosessin tehtävistä myyntilaskun arkistointi voi olla sellai-
nen, jossa on vähän poikkeuksia ja sen suorittaminen on puuduttavaa. Toden-
näköisesti myyntilasku arkistoituu samalla, kun se kirjataan järjestelmään, mut-
ta mikäli laskuja arkistoidaan vielä muuallekin, on se hyvä tehtävä robotille. 
Sen lisäksi, että arkistointi koskee todennäköisesti kaikkia laskuja eli sisältää 
vähän poikkeuksia, niin arkistoiminen on myös puuduttava tehtävä sillä yleen-
sä se tarkoittaa laskun kopioimista kohteesta toiseen. Kuten aiemmin jo todettu, 
vakiintuneita prosesseja on todennäköisesti taloushallinnossa useita, yhtenä 
esimerkkinä myyntilaskuprosessissa maksuhuomautusten ja perintätoimenpi-
teiden muodostaminen. Ohjelmistorobotti on mahdollista ohjelmoida hake-
maan järjestelmästä tietoa erääntyneistä laskuista ja näiden perusteella muodos-
taa maksuhuomautukset järjestelmässä olevien sääntöjen mukaisesti.  Maksu-
huomautukset muodostetaan yleensä tietyin aikavälein, jolloin niihin käytetty 
aika on myös helposti laskettavissa, minkä avulla voidaan selvittää tehtävästä 
koituvat manuaaliset kustannukset.  

Yrityksen koon vaikutus sen lähettämien laskujen määrään voi olla suuri-
kin, minkä vuoksi tehtävä sopii hyvin robotille suoritettavaksi. Myyntilaskuja 
voidaan lähettää eri kanavia pitkin, mutta näitä koskee yleensä asiakaskohtaiset 
säännöt, joita robotin on mahdollista noudattaa. Myyntilaskuprosessin tehtävä, 
joka täyttää sekä usean järjestelmän käytön että vakiintuneiden tietojärjestel-
mien kriteerit ovat esimerkiksi laskuaiheen tiedon siirtyminen laskutusjärjes-
telmään. Laskutus on yksi yrityksen perustoiminnoista, joten se on todennäköi-
sesti yrityksen ensimmäisten prosessien joukossa. Laskutusprosessi on organi-
saatiossa vakiintunut monesti myös järjestelmien osalta, minkä vuoksi se sopii 
RPA:lle.  
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Mikäli myyntilaskun aihe on laskutusjärjestelmän kanssa eri järjestelmässä, 
on robotti hyvä työkalu tiedon siirtämiseen ja sitä kautta laskun muodostami-
seen. Jos organisaation järjestelmässä myyntejä kirjataan reskontraan manuaali-
sesti, on inhimilliset virheet niissä mahdollisia. Tilanteen mukaan virheistä voi 
olla merkittäviäkin seurauksia, minkä vuoksi tämä tehtävä on hyvä robotille. 
Mikäli yritykselle tulee tarve tarkistaa asiakastietojaan voi tällainen tehtävä lisä-
tä kohtuuttomasti henkilöstön työkuormaa. Robotin taas on mahdollista tarkis-
taa säännönmukaisesti kaikkien asiakkaiden tiedot esimerkiksi laskutusta var-
ten ilman, että se otanta perustuisi pelkkään satunnaisuuteen. 

5.1.2 RPA:lle soveltuvat ostolaskuprosessin tehtävät 

Ostolaskuprosessin tehtävistä vähäisten poikkeusten kriteerin täyttää esimer-
kiksi ostolaskujen tiliöinti. Yritykselle tulee todennäköisesti säännöllisesti lasku-
ja, jotka kirjataan aina samoille kirjanpidon tileille, mikä on esimerkki robotille 
sopivasta tehtävästä. Jos yrityksen täytyy syöttää maksujaan manuaalisesti 
pankkiohjelmaan, on kyseinen prosessi yleensä vakiintunut eli tiedot ovat saa-
tavilla tietyssä paikassa ja ne käsitellään aina hyvin samalla tavalla. Tehtävä on 
tällöin sopiva RPA:lle. Tämän lisäksi maksujen syöttöön käytetty aika on hel-
posti mitattavissa, jonka lisäksi inhimilliset virheet ovat mahdollisia tällaisessa 
tehtävässä ja esimerkiksi pilkkuvirheet maksujen syötössä voivat olla kiusallisia 
ja hankaloittaa yrityksen toimintaa. 

Yrityksen koko vaikuttaa sille saapuvien ostolaskujen määrään. Isolle yri-
tykselle saattaa tulla paljonkin ostolaskuja, jolloin niiden validointi voidaan 
suorittaa robotin avulla. Validointi tässä tapauksessa tarkoittaa sitä, että robotti 
tarkistaa laskusta tietyt asiat, kuten laskun lähettäjän tietojen oikeellisuuden, 
laskun eräpäivän ja laskussa käytetyt ALV-prosentit. Saapuvien laskujen tar-
kastaminen on myös mahdollista laatia selkeät säännöt, mitä tietoja niistä tulee 
tarkistaa. Tällainen tietojen tarkastaminen voi olla manuaalisena työnä myös 
melko puuduttavaa. Mikäli yritys käyttää ostolaskujen kierrätyksessä useita 
ohjelmia, on tällainen laskujen siirto eri ohjelmien välillä hyvä toteuttaa robotin 
avulla. Kuten myyntilaskuprosesseissa myös ostolaskuissa RPA:ta voidaan 
hyödyntää erilaisiin tietojen tarkastuksiin, joka on hetkellisesti saattanut nostaa 
henkilöstön työmäärää. Luvuissa 5.1.1 ja 5.1.2 esitellyt myynti- ja ostolaskupro-
sessien RPA:lle sopivat esimerkkitehtävät on koottu yhteen taulukossa 8. 
 
Taulukko 8: Myynti- ja ostolaskujen tehtävät RPA:lle 

Kriteeri Myyntilaskuprosessi Ostolaskuprosessi 

Vähäiset poikkeukset Laskun arkistointi Tiliöinti 
Vakiintuneet prosessit Maksuhuomautukset/perintä Maksujen syöttö pankkioh-

jelmaan 
Suuri transaktioiden 
määrä 

Laskun lähetys Saapuvien laskujen validointi 

(jatkuu) 
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Taulukko 8 (jatkuu) 
Kriteeri Myyntilaskuprosessi Ostolaskuprosessi 

Tieto manuaalisista kus-
tannuksista 

Maksuhuomautukset/perintä Maksujen syöttö pankkioh-
jelmaan 

Vakiintuneet tietojärjes-
telmät 

Laskuaiheen tieto laskutusjär-
jestelmään 

Laskujen siirto kirjanpi-
donohjelmaan 

Usean järjestelmän käyt-
tö 

Laskuaiheen tieto laskutusjär-
jestelmään 

Laskujen siirto kirjanpi-
donohjelmaan 

Alttius inhimillisille 
virheille 

Reskontran kirjaukset Maksujen syöttö pankkioh-
jelmaan 

Hetkellisesti lisääntynyt 
työkuorma 

Tietojen tarkastus Tietojen tarkastus 

Puuduttavat manuaali-
set tehtävät 

Laskun arkistointi Saapuvien laskujen validointi 

5.2 Tutkimuksen reliabiliteetti, validiteetti ja rajoitteet 

Laadullisen tutkimuksen reliabiliteettia ja validiteettia voidaan parantaa meto-
dologista johdonmukaisuudella, otoksen tarkoituksenmukaisuudella, datan ja 
analysoinnin samanaikaisuudella, teoreettisella ajattelulla sekä teorian kehittä-
misellä. Metodologinen johdonmukaisuus tarkoittaa sitä, että tutkimuksessa 
varmistetaan tutkimuskysymyksen ja tutkimusmenetelmän yhdenmukaisuus. 
(Morse, Barrett, Mayan, Olson & Spiers, 2002.) Tutkimuksen luotettavuutta py-
rittiin varmistamaan koko tutkimusprosessin ajan, muun muassa käyttämällä 
sopivaa tutkimusmenetelmää, valitsemalla haastatteluihin sopivimmat henkilöt 
sekä keräämällä ja analysoimalla dataa samanaikaisesti. Tutkimuksen kulku on 
myös kuvattu tässä raportissa mahdollisimman tarkasti, jotta reliabiliteetti ja 
validiteetti on myös ulkopuolisen arvioitavissa. 

Tutkimusta arvioidessa tulee huomioida sitä koskevat rajoitteet, joita sisäl-
tyy sekä teoreettiseen taustaan että empiiriseen osioon. Teoreettiseen taustaan 
liittyvät rajoitteet liittyvät siihen, että RPA:sta saatavilla olevia tutkimuksia on 
vielä hyvin vähäinen määrä. Tutkimukseen pyrittiin valitsemaan arvostettuja 
alan julkaisuja, mutta tueksi tarvittiin myös esimerkiksi konsulttiyhtiöiden te-
kemiä selvityksiä. Empiiriseen osioon liittyvät rajoitteet koskevat tutkimuksen 
otantaa. Tutkimukseen pyrittiin valitsemaan henkilöitä, joilla olisi mahdolli-
simman paljon tietoa tutkimusaiheesta, mutta haastateltavien sopivuutta tut-
kimukseen ei analysoitu sen tarkemmin. Tutkimukseen ei valittu haastateltavia 
systemaattisesti esimerkiksi erilaisten taustojen, kokemuksen tai roolin perus-
teella. Toinen empiirisen osion rajoitus liittyy tutkijan rooliin. Tutkijoita oli vain 
yksi, joten aineiston analysointi ja siitä tehdyt johtopäätökset perustuvat tutki-
jan näkemyksiin. Haastateltavien määrä tutkimuksessa oli myös pieni, mikä 
vaikuttaa siihen, että tulokset eivät ole yleistettävissä. Tosin se ei ole laadullisen 
tutkimuksen varsinainen tavoitetakaan, vaan tarkoitus oli saada syvällistä tie-
toa tutkimusaiheesta (Hirsjärvi & Hurme, 2008, s. 11–12). 
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5.3 Jatkotutkimuskysymykset 

RPA:n hyödynnetään organisaatioissa koko ajan enemmän ja enemmän, minkä 
vuoksi siihen liittyvää tutkimustakin tehdään jatkuvasti lisää. Teknologia on 
vielä myös suhteellisen uutta, minkä vuoksi RPA:han liittyvää tutkimusta ei ole 
toteutettu vielä kovin laajasti. RPA:ta on siis vielä mahdollista tutkia monista 
eri näkökulmista. 

Tämän tutkimuksen pohjalta tulevaisuuden tutkimuskysymykset voisivat 
liittyä esimerkiksi implementointiprosessiin ja käytössä oleviin järjestelmiin. 
Tutkimuksen empiirisessä osiossa tuli ilmi se, että käytössä oleva kirjanpidon 
tai toiminnanohjausjärjestelmä vaikuttaa hyvin paljon potentiaalisiin robotisoi-
taviin tehtäviin. Yhtenä tutkimusaiheena voisikin olla taloushallinnon robotisoi-
tavat prosessit, kun huomioidaan käytössä oleva järjestelmä. Myös tarkempi 
robotiikkaprojektin toteuttamisen tutkiminen on yksi jatkotutkimusvaihtoehto. 
Näiden avulla saataisiin tarkempaa tietoa siitä, millaisiin tehtäviin RPA sopii ja 
millaisia asioita projekteissa tulee huomioida. 

Tämän tutkimuksen tuloksena saatiin selville erilaisia kriteerejä, joita 
RPA:lla toteutettavalla tehtävällä voi olla. Näiden tulosten pohjalta jatkotutki-
muksena voisi selvittää, huomioidaanko näitä kriteerejä kuinka paljon RPA-
projektia suunnitellessa ja millaisia painoarvoja kukin kriteeri saa. Tämän lisäk-
si tulevaisuudessa voisi selvittää myös näiden kriteerien merkitystä RPA-
projektin aikana. 
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6 YHTEENVETO 

Ohjelmistorobotiikan (RPA) avulla voidaan robotisoida rutiininomaisia tehtäviä, 
joiden tekeminen koetaan puuduttavana tai jotka ovat alttiita inhimillisille vir-
heille. RPA:n hyödyntäminen ja kiinnostus toimistotöiden robotisoinnille li-
sääntyy jatkuvasti. Organisaatioiden, jotka RPA:ta ottavat käyttöön on hyvä 
ymmärtää, mitä heiltä edellytetään robotiikan käyttöönotossa ja millaisia kritee-
rejä robotisoitavan tehtävän tulee täyttää. Koska robotisoitavien prosessien tu-
lee olla säännönmukaisia, on yrityksen taloushallinto yleensä yksi ensimmäisis-
tä kohteista, joihin RPA otetaan käyttöön. RPA on vielä melko uusi teknologia, 
joten sitä on tutkittu vielä melko kapeasti. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli 
täyttää tutkimusaukkoa RPA:n kriteereistä taloushallinnossa, erityisesti myynti- 
ja ostolaskuprosesseissa. Tarkoituksena oli selvittää RPA:n käyttöönoton edelly-
tyksiä ja kriteerejä. 

Tutkimus koostui aiemmasta kirjallisuudesta sekä empiirisestä osiosta. 
Tutkimuksen teoreettinen tausta perustui prosessien kehittämiseen, yrityksen 
taloushallintoon sekä ohjelmistorobotiikkaan. Tällä pyrittiin luomaan yleistä 
kuvaa ympäristöstä, johon ohjelmistorobotit sijoittuvat. Ohjelmistorobotiikasta 
pyrittiin selvittämään aikaisempien tutkimusten perusteella, millaisiin tehtäviin 
sen käyttöä voidaan soveltaa, millaisia ominaisuuksia näiltä tehtäviltä vaadi-
taan sekä millaisia hyötyjä ja haasteita ohjelmistorobotiikalla on. Tutkimuksen 
empiirinen osio suoritettiin laadullisena tutkimuksena. Tutkimuksessa haasta-
teltiin kuutta RPA:n asiantuntijaa puolitstrukturoiduissa teemahaastatteluissa. 

Empiirisen osion tulokset tukivat aiempaa tutkimusta aiheesta. Tuloksista 
oli löydettävissä samanlaisia RPA:n haasteita ja hyötyjä kuin aiemmista tutki-
muksista. Tällä saatiin vahvistusta siihen, että ohjelmistorobotiikan kanssa 
työskentelevillä on pitkälti samanlaiset käsitykset RPA:n hyödynnettävyydestä, 
haasteista ja hyödyistä, joita robotiikalla voidaan saavuttaa. 

Tämän tutkimuksen tuloksena on, että RPA:n hyödyntämisen edellytyk-
senä on sähköisessä muodossa oleva data, prosessit ovat selkeästi kuvattuja, 
eikä prosessin suorittaminen vaadi tiedollista toimintaa. Tutkimuksen tulokse-
na tuotettiin kriteerit, joita voidaan käyttää RPA:lle soveltuvien tehtävien arvi-
ointiin. Kriteerit jaettiin neljään ryhmään: taloudelliset kriteerit, prosesseihin 
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liittyvät kriteerit, henkilöstöön liittyvät kriteerit sekä tietojärjestelmiin liittyvät 
kriteerit.  

Tutkimuksen tulokset täydentävät RPA:n tutkimusaluetta ja tuovat tutki-
mukseen uutta näkökulmaa taloushallinnon osalta. Koska tutkimuksen tarkoi-
tuksena oli tuottaa RPA:lle sopivat kriteerit, ei niitä ole testattu käytännössä. 
Tämän ja tutkimusmenetelmän rajoitteiden vuoksi aiheen jatkotutkimus on tar-
peen tutkimuksen tulosten vahvistamiseksi. Organisaatiot, jotka ovat kiinnos-
tuneita ohjelmistorobotiikan käyttöönotosta, voivat hyödyntää tutkimuksen 
tuloksia kartoittaessaan alustavasti tehtäviä, joita voivat robotisoida. 
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LIITE 1 TEEMAHAASTATTELUN RUNKO 

Perustiedot 
• Kuka olet? 
• Mikä on roolisi organisaatiossa? 
• Millaista kokemusta sinulla on RPA:sta? 
• Minkä kokoisessa organisaatiossa työskentelet? 

  
Teema 1 Yleisesti RPA:sta 

• Millaisiin tehtäviin RPA:ta voidaan käyttää? 
• Kriteerejä RPA:n käyttöönottamiselle 

o Onko esimerkiksi käytössä jokin malli? 
• Millaisia syitä ottaa RPA käyttöön? 
• Millaisia haasteita/ ongelmia RPA:n käytössä? 

  
Teema 2 Prosessit 

• Lähestytäänkö robotisointiprojektia prosessinäkökulmasta? 
• Kuinka tarkasti prosessit määritellään ennen robotisointia? 
•  Kehitetäänkö prosesseja robotisointiprojekteissa? 
• Lasketaanko kustannuksia? Miten? 

  
Teema 3 Myyntilaskuprosessi (esitetään myyntilaskuprosessin kuva)  

 
•  Vastaako prosessia? Mahdolliset muutokset 
•  Mihin vaiheisiin RPA käyttöön? 
• Mitä tehtäviä kyseisissä vaiheissa on? 
• Millä perusteella RPA käyttöön näissä tehtävissä? 
• Mitä sellaista kyseisissä tehtävissä on, jotka vaikuttavat RPA:n käyttöön-

ottoon? 
• Millaisia hyötyjä RPA:sta kyseisissä tehtävissä? 

  
Teema 4 Ostolaskuprosessi (esitetään ostolaskuprosessin kuva) 

 
• Vastaako prosessia? Mahdolliset muutokset 
• Mihin vaiheisiin RPA käyttöön? 
• Mitä tehtäviä kyseisissä vaiheissa on? 
• Millä perusteella RPA käyttöön näissä tehtävissä? 
• Mitä sellaista kyseisissä tehtävissä on, jotka vaikuttavat RPA:n käyttöön-

ottoon? 
• Millaisia hyötyjä RPA:sta kyseisissä tehtävissä? 

 
Onko vielä jotain lisättävää?  
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LIITE 2 MANUAALINEN OSTOLASKUPROSESSI 
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LIITE 3 DIGITAALINEN OSTOLASKUPROSESSI 
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LIITE 4 MYYNTILASKUPROSESSI 

 


