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Tässä kandidaatintutkielmassa tutkitaan tekoälyn hyödyntämistä ERP-
järjestelmään integroiduissa varastonhallinnassa ja taloushallinnossa. ERP-
järjestelmä (Enterprise Resource Planning) eli toiminnanohjausjärjestelmä on 
yritysten käyttämä ohjelmistoratkaisu, joka tukee kaiken yrityksen läpi virtaavan 
tiedon, kuten talous-, kirjanpito-, henkilöstö-, toimitusketju- ja asiakastietojen 
saumatonta integrointia. ERP-järjestelmä voidaan räätälöidä yrityksen tarpeiden 
mukaan ja sen eri integraatioissa on mahdollista hyödyntää tekoälyä. Tekoäly on 
nykypäivänä esillä yhä enenevissä määrin elämän eri osa-alueilla. Tekoälyn 
yksiselitteinen määritteleminen on haastavaa, mutta sen voidaan sanoa olevan 
esimerkiksi ihmisälyn simulointia tietokoneella. Tämän tutkielman 
tutkimuskysymys on: Miten tekoälyä voidaan hyödyntää ERP-järjestelmään 
integroiduissa taloushallinnon ja varastonhallinnan toiminnallisuuksissa? 
Tutkielma on toteutettu tieteellisenä kirjallisuuskatsauksena. Tutkimuksen aihe 
valikoitui henkilökohtaisesta mielenkiinnosta ERP-järjestelmiä ja tekoälyä 
kohtaan sekä aiheen vähäisestä aiemmasta tutkimuksesta johtuen. Tutkielman 
alussa syvennytään ERP-järjestelmiin ja tekoälyyn erillään ja tutkielman 
loppupuolella selvitetään vastaus tutkimusongelmaan. Keskeisimmät hyödyt 
tekoälyn käytöstä taloushallinnossa ja varastonhallinnassa ovat kustannusten 
aleneminen, tehokkuus sekä ihmisten tekemien virheiden minimoiminen.  
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ABSTRACT 
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Artificial Intelligence in warehouse management and financial management 
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Information Systems, Bachelor’s Thesis 
Supervisor: Halttunen, Veikko 

This bachelor's thesis examines the use of artificial intelligence in ERP systems. 
The ERP system (Enterprise Resource Planning) is a software solution used by 
companies that supports the seamless integration of all information flowing 
through the company, such as financial, accounting, HR, supply chain and 
customer data. The ERP system can be customized according to the company's 
needs, and it is possible to use artificial intelligence in its various integrations. 
Nowadays, artificial intelligence is present to an ever-increasing extent in 
different areas of life. Defining artificial intelligence unambiguously is 
challenging, but it can be said to be, for example, simulating human intelligence 
with a computer. The research question of this thesis is: How can artificial 
intelligence be utilized in the financial management and warehouse management 
functionalities integrated in the ERP system? The thesis has been carried out as a 
scientific literature review. The topic of the study was selected due to personal 
interest in ERP systems and artificial intelligence and due to lack of previous 
research on the topic. At the beginning of the thesis, ERP systems and artificial 
intelligence are explored separately, and at the end of the thesis, the answer to 
the research problem is clarified. The main benefits of using artificial intelligence 
in financial management and warehouse management are the reduction of costs, 
efficiency and the minimization of mistakes made by people. 
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management 
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ERP-järjestelmä (Enterprise Resource Planning) eli toiminnanohjausjärjestelmä 
on ohjelmistoratkaisu, joka tukee yrityksen läpi virtaavan tiedon, kuten talous-, 
kirjanpito-, henkilöstö-, toimitusketju- ja asiakastietojen saumatonta 
integraatiota (Sarek, 2015, s. 15). Jonkinlainen ERP-järjestelmä on nykypäivänä 
yhä useamman organisaation käytössä. ERP-järjestelmien kehittyessä tekoälyn 
merkitys kasvaa jatkuvasti, sillä tekoälyä voidaan hyödyntää useissa ERP-
järjestelmään integroitavissa toiminnoissa. Sekä ERP-järjestelmistä, että 
tekoälystä löytyy paljon tutkimuksia, mutta niitä yhdistäviä tutkimuksia on 
verrattain vähäinen määrä. Tässä tutkielmassa käsitellään tekoälyn 
hyödyntämistä ERP-järjestelmään integroitavissa taloushallinnossa sekä 
varastonhallinnassa. 

Tekoäly on mullistanut jo useita teknologioita ja sitä onkin alettu hyödyntää 
myös ERP-järjestelmissä. Useat eri alojen yritykset ovat ottaneet tekoälyn 
käyttöön osaksi toimintaansa, sillä tekoäly mahdollistaa usein merkittävää 
kilpailuetua.  Tekoäly tulee muuttamaan ERP-järjestelmien suuntauksia varmasti 
voimakkaasti, joten sen hyödyntämismahdollisuuksien tutkiminen on tärkeää. 
Tekoälyn käyttämistä eri ERP-järjestelmiin integroitavissa olevissa erillisissä osa-
alueissa, kuten kirjanpidossa on tutkittu jo pidemmän aikaa, mutta tutkittavaa 
riittää vielä runsaasti. Etenkin tekoälyn kehittyminen tapahtuu huimaa vauhtia, 
joten sen jatkuva tutkiminen on ehdottomasti tarpeen.  

Tässä tutkielmassa käsitellään tekoälyn hyödyntämistä ERP-järjestelmään 
integroiduissa taloushallinnon ja varastonhallinnan osa-alueissa. 
Varastonhallinnassa tekoälyä voidaan hyödyntää esimerkiksi varastotilan 
optimointiin, varaston keräilyreittien optimointiin ja virheiden vähentämiseen 
(Zhang, Pee & Cui, 2021). Tekoälyä voidaan käyttää myös varastossa keräilyä ja 
pakkausta tekevien robottien toimintaan (Mahroof, 2019). Taloushallinnossa 
tekoälyn hyödyntämisellä on pitkät perinteet ja sitä onkin alettu tutkia jo 1980 ja 
1990 luvun taitteessa (Agarwal, Barniv & Leach, 1997). 

Tämän tutkielman keskeinen tutkimusongelma on kuvattu seuraavana 
tutkimuskysymyksenä:  
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• Miten tekoälyä voidaan hyödyntää ERP-järjestelmään integroiduissa 
taloushallinnon ja varastonhallinnan toiminnallisuuksissa? 
 

Tähän tutkimuskysymykseen etsitään vastausta tieteellisen 
kirjallisuuskatsauksen keinoin. Vastausta pyritään etsimään laajasta laadukkaan 
tieteellisen kirjallisuuden joukosta systemaattisesti hakien. Tutkielman 
lähdekirjallisuus on kerätty seuraavia tietokantoja hyödyntämällä: JYKDOK, 
Google Scholar ja ProQuest. Toisen, ERP-järjestelmiä käsittelevän luvun 
pääasiallisina hakutermeinä on käytetty ”ERP”, ”Enterprise Resource 
Planning”, ”ERP systems” ja ” ERP history”. Kolmannen, tekoälyä käsittelevän 
luvun pääasiallisina hakutermeinä on käytetty: ”Artificial 
Intelligence”, ”AI”, ”AI history” ja ”machine learning”. Neljännen, tekoälyä ERP-
järjestelmissä käsittelevän luvun pääasiallisina hakutermeinä on käytetty ”AI in 
ERP”, ”financial management”, ” AI in financial management”, ”warehouse 
management”, ”AI in warehouse management ”, ”warehouse management in 
ERP” ja ”financial management in ERP”. Hakutuloksista on valittu sopivia 
lähteitä huomioimalla niiden julkaisuvuosi, laatu, vertaisarviointi ja 
Julkaisufoorumin antama luokitus julkaisulle eri tilanteissa eri kriteerejä 
painottaen. 

Tutkielma koostuu viidestä luvusta ja niiden mahdollisista alaluvuista. 
Johdantoluvun jälkeen toisessa luvussa käsitellään ERP-järjestelmiä. Luvun 
ensimmäisessä alaluvussa määritellään ERP-järjestelmä terminä ja pyritään 
antamaan hyvä käsitys sen merkityksestä. Toisessa alaluvussa käsitellään ERP-
järjestelmien historiaa ja taustaa. Kolmas alaluku toimii koko toisen luvun 
yhteenvetona. Kolmannessa luvussa syvennytään tekoälyyn. Sen ensimmäisessä 
alaluvussa määritellään tekoäly terminä ja pyritään antamaan selkeä käsitys sen 
merkityksestä. Ensimmäisessä alaluvussa sivutaan myös hieman tekoälyn 
historiallista taustaa. Toisessa alaluvussa käsitellään yhtä tekoälyn suurinta osa-
aluetta, koneoppimista. Kolmannen luvun päättää koko luvun yhteenvetona 
toimiva alaluku. Neljännessä luvussa syvennytään koko tutkielman ytimeen, eli 
tekoälyn hyödyntämiseen ERP- järjestelmissä. Luvun ensimmäinen alaluku on 
jaettu kahteen alalukuun, joista ensimmäisessä käsitellään tekoälyn 
hyödyntämistä varastonhallinnassa. Toisessa alaluvussa käsitellään tekoälyn 
hyödyntämistä taloushallinnossa. Neljännen luvun päättää toinen alaluku, joka 
toimii luvun yhteenvetona. Viides ja viimeinen luku on koko tutkielman 
yhteenveto, jossa käydään vielä läpi tutkimuksen lähtökohdat, tehty tutkimus ja 
tutkimustulokset. 
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Tässä luvussa käsitellään ERP-järjestelmiä. Luvun ensimmäisen alaluvun 
tarkoituksena on määritellä ERP-järjestelmä käsitteenä ja antaa mahdollisimman 
selkeä kuva siitä, mitä termillä tarkoitetaan. Luvun toisen alaluvun tarkoituksena 
on syventyä hieman ERP-järjestelmien historiaan aina 1960-luvulta nykyaikaan. 
Tämän luvun kolmas alaluku toimii koko luvun yhteenvetona. 

2.1 ERP-järjestelmän määritelmä 

ERP-järjestelmän (Enterprise Resource Planning) eli 
toiminnanohjausjärjestelmän voi määritellä monella eri tavalla. 
Yksinkertaisuudessaan ERP-järjestelmä on yritysten käyttämä 
ohjelmistoratkaisu, joka tukee kaiken yrityksen läpi virtaavan tiedon, kuten 
talous-, kirjanpito-, henkilöstö-, toimitusketju- ja asiakastietojen saumatonta 
integrointia (Sarek, 2015, s. 14). Useimmat ERP-järjestelmät mahdollistavat 
yksittäisten moduulien asentamisen tilanteessa, jossa yritys ei halua ostaa koko 
pakettia (Wailgum, 2017). Yritys voi ostaa esimerkiksi pelkästään talous- ja 
kirjanpitomoduulit järjestelmäänsä ja hoitaa muut osiot jollain muulla tavalla.  
Tällainen ERP-järjestelmien joustavuus mahdollistaa yrityksille esimerkiksi 
tärkeimpien osa-alueiden integroimisen yhteen järjestelmään. Chandin (2005) 
mukaan ERP-termiä käytetään kaikista ohjelmistojärjestelmistä, jotka on 
suunniteltu automatisoimaan ja tukemaan suurten ja keskisuurten yritysten 
liiketoimintaprosesseja. ERP-järjestelmä pohjautuu tietotekniikkaan ja 
systemaattisen liikkeenjohdon ajatteluun ja se on kehitetty MRP:stä 
(Manufacturing Resource Planning) (Jiang, He & Jin, 2010). MRP vaikuttaa 
edelleen vahvasti ERP-järjestelmien taustalla. 

Glowallan & Sunyaevin (2014) mukaan ERP-järjestelmä on kaupallinen 
ohjelmistopaketti, jota käytetään yrityksen liiketoimintajärjestelmänä. Heidän 
mukaansa ERP-järjestelmä koostuu yhdestä tietokannasta, yhdestä sovelluksesta 
ja kaikki yrityksen järjestelmät integroivasta standardisovelluksesta. Tarigan ym. 
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(2021) sanovat tietojen integroinnin tapahtuvan ERP-järjestelmässä siten, että 
kukin järjestelmään integroitu osa-alue pystyy käyttämään tietoja. Tällöin 
yrityksen toiminnanohjauksessa tieto siirtyy eri osa-alueiden välillä sujuvasti, 
mikä tehostaa koko liiketoimintaa. He kertovat ERP-teknologian koordinoivan ja 
integroivan tietoa jokaisessa liiketoimintaprosessissa sekä tekevän yhteistyötä 
arvoketjun eri osien välillä nopeamman päätöksenteon aikaansaamiseksi. He 
jatkavat väitteellä, jonka mukaan arvoketjun eri toimintojen yhteistyötä voi olla 
esimerkiksi resurssien yhteensovittaminen yrityskumppaneiden kanssa, oikea-
aikainen yhteydenpito tavarantoimittajien kanssa sekä yritysasiakkaiden 
tilausten sujuva toteutus. Husada Tarigan (2019) sanookin ERP:n olevan 
menetelmä, jossa yrityksen resursseja hallitaan laitteiston ja ohjelmiston avulla. 
Tässä tutkielmassa käsitellään ERP-järjestelmään integroituja taloushallinnon ja 
varastonhallinnan osa-alueita, jotka ovat kumpikin yksittäisiä osia ERP-
järjestelmässä. Nämä kyseiset osa-alueet pystyvät hyödyntämään muiden 
järjestelmään liitettyjen osa-alueiden tietoja ja muut osa-alueet taas pääsevät 
käsiksi näiden osa-alueiden tietoihin. 

2.2 ERP:n historiaa 

ERP:n historiasta puhuttaessa on syytä lähteä liikkeelle 60-luvusta asti. Jacobsin 
ja Westonin (2006) mukaan 1960-luvulla kilpailun painopiste oli kustannukset, 
mikä johti tuotekeskeisiin tuotantostrategioihin. Nämä tuotantostrategiat 
perustuivat suuriin tuotantomääriin, kustannusten minimoimiseen ja vakaisiin 
taloudellisiin olosuhteisiin. Vastikään tietokoneistetut ROP-järjestelmät 
synnyttivät yritysten tuotannon suunnittelun ja ohjauksen tarpeen. Jacobs ja 
Weston (2006) pitävät ERP:n edeltäjinä MRP:tä ja MRP II:sta. Nämä järjestelmät 
syntyivät 1960-luvun lopulla J.I Casen (traktoreiden ja muiden 
rakennuskoneiden valmistaja) ja IBM:n yhteistyön tuloksena. Kyseisenä aikana 
MRP-sovellusohjelmistoa pidettiin huippuluokan menetelmänä 
monimutkaisesti valmistettujen tuotteiden materiaalien suunnitteluun ja 
ajoittamiseen (Jacobs & Weston, 2006).  

Alkuperäiset MRP-ratkaisut olivat suuria, kömpelöitä ja kalliita, joten 
nopeamman ja suuremman kapasiteetin levytallennus oli merkittävä tekijä 
integroituneiden tietojärjestelmien kehittymisessä 1970-luvun alkupuolella 
(Jacobs & Weston, 2006). Kilpailun painopiste siirtyi markkinointia kohti 1970-
luvun loppupuolella, mikä johti kohdemarkkinastrategioiden omaksumiseen 
painottaen entistä suurempaa tuotannon integrointia ja suunnittelua (Jacobs & 
Weston, 2006). MRP-järjestelmät sopivat näihin vaatimuksiin todella hyvin, sillä 
ennusteet, pääaikataulut, hankinnat ja tehtaan ohjaus oli integroitu. MRP 
vakiintuikin nopeasti perusosien ja -materiaalien suunnittelukonseptiksi 
tuotannonohjauksessa. (Jacobs & Weston, 2006) 1970-luvun puolivälissä syntyi 
suuria ohjelmointiyrityksiä, joista tuli myöhemmin keskeisiä ERP-toimittajia.  

1980-luvun alussa J.D Edwards alkoi keskittyä enemmän ohjelmistojen 
kirjoittamiseen IBM System/38:lle. Tämä järjestelmä oli paljon edullisempi 
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vaihtoehto keskustietokoneille, koska se tarjosi joustavia levyasemia, joiden 
kapasiteetti oli hyödyllinen myös pk-yrityksille. MRP yleistyi terminä yhä 
kattavampiin toimintoihin, mikä johti valmistusresurssien suunnittelu -termin 
käyttöön materiaalitarpeiden suunnittelu -termin sijasta. Tuotantoresurssien 
suunnittelu II (MRP-II) -termi keksittiin uudempien järjestelmien 
ominaisuuksien tunnistamiseen. Samaan aikaan 80-luvun tuotannon kilpailun 
painopiste vaihtui laaduksi. Valmistusstrategia painotti parempaa 
prosessinhallintaa, maailmanluokan valmistusta ja keskittymistä 
yleiskustannusten vähentämiseen. 

Jacobin ja Westonin (2006) mukaan 1990-luvun alussa Gartner Group loi 
termin ERP. Heidän määritelmänsä ERP:stä sisälsi kriteerit sen arvioimiseksi, 
missä määrin ohjelmistot todella integroitiin sekä eri toiminnallisten siilojen 
välillä, että niiden sisällä. Yksi merkittävä tekijä ERP-järjestelmien rajussa 
kasvussa oli vuoden 2000 aiheuttamat ongelmat tietotekniikassa (Y2K), jota 
odotettiin vuosisadan vaihteen suurimmaksi ongelmaksi. Fortune 1000 -yritykset 
sekä pk-yritykset ottivat ERP-järjestelmät nopeasti käyttöön korjatakseen 
puutteet vanhaan järjestelmäohjelmistoon, joka ei ollut Y2K-yhteensopiva. 
Jacobs ja Weston (2006) pitävät Y2K:ta ainoana tapahtumana, joka merkitsi sekä 
ERP-teollisuuden kypsymistä, että suurten ja pienten ERP-toimittajien 
yhdistymistä. Tämä kesti muutaman vuoden, mutta vuoteen 2002 mennessä ja 
vuonna 2000 alkaneen ”dot com” osakkeiden romahduksen jälkeen 
ohjelmistoyritykset etsivät tapoja parantaa tuotetarjontaansa ja kasvattaa 
markkinaosuuttaan (Jacobs & Weston, 2006).  Nykypäivänä ERP-järjestelmä on 
usein käytetty ratkaisu kaupallisten yritysten prosessien integrointiin, 
automatisointiin, suorituskyvyn parantamiseen sekä kustannussäästöihin, sillä 
järjestelmät keräävät tietoa kaikista yrityksen toiminnoista antaen koko 
organisaatiolle laajemman näkökulman (Chopra, Sawant, Kodi & Terkar, 2022). 

 

2.3 Yhteenveto 

Tässä tutkielman toisessa luvussa on käsitelty ERP-järjestelmän määritelmää 
sekä ERP:n historiaa. ERP-järjestelmä eli toiminnanohjausjärjestelmä on siis 
yritysten käyttämä ohjelmistoratkaisu, joka tukee kaiken yrityksen läpi virtaavan 
tiedon saumatonta integrointia (Sarek, 2015, s. 14). ERP-järjestelmien joustavuus 
mahdollistaa yrityksen tarpeiden mukaan räätälöidyn kokonaispaketin. ERP-
termiä käytetään kaikista liiketoimintaprosesseja tukevista ja automatisoivista 
ohjelmistojärjestelmistä (Chand, 2015). ERP-järjestelmien historia lähtee 
liikkeelle 1960-luvulla syntyneistä tuotekeskeisistä tuotantostrategioista, jotka 
olivat seurausta kilpailun painopisteen ollessa kustannuksissa. 1960-luvun 
loppupuolella syntyi ERP:n edeltäjä MRP.  1970-luvun loppupuolella kilpailun 
painopiste taas siirtyi kohti markkinointia, jolloin painotus siirtyi suurempaan 
tuotannon integrointiin ja suunnitteluun. MRP-järjestelmät sopivat tähän hyvin, 
joten 1970-luvun puolivälissä syntyi paljon ohjelmointiyrityksiä, joista tuli 
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myöhemmin ERP-toimittajia. 1980-luvulla tuotannon kilpailun painopiste siirtyi 
laatuun, jonka seurauksena järjestelmiä kehitettiin entisestään. Näille uusille 
järjestelmille keksittiin termi MRP-II. 1990- luvun alussa syntyi termi ERP. 
Vuoden 2000 aiheuttamat ongelmat tietotekniikassa johtivat ERP-järjestelmien 
rajuun kasvuun. Nykypäivänä ERP-järjestelmien käyttö on todella yleistä 
useimmissa yrityksissä. 
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Tässä luvussa käsitellään tekoälyä. Ensimmäisen alaluvun tarkoituksena on 
määritellä tekoäly mahdollisimman selkeästi, vaikka yksiselitteinen 
määritteleminen onkin melko mahdotonta. Ensimmäisen alaluvun luettuaan 
lukijalla on hento käsitys tekoälyn taustoista. Toisessa alaluvussa käsitellään 
koneoppimista tekoälyn muotona. Myös koneoppimisesta annetaan hiukan 
taustatietoja sekä määritelmä. 

3.1 Tekoälyn määritelmä 

Tekoäly tuntuu olevan nykypäivänä yhä enemmän ihmisten huulilla ja siitä 
puhuminen ja kuuleminen on hyvin normaalia arkipäivää. Tekoälyn 
yksiselitteinen määritteleminen on kuitenkin haastavaa, mutta Abbassin (2021) 
mukaan tekoäly voidaan määritellä esimerkiksi kahdella seuraavalla tavalla. 
Ensimmäisen määritelmän mukaan tekoäly on kognition automatisointia. 
Kognitio -sanan alkuperä tulee latinan sanasta ”cogito”, joka tarkoittaa ”tietää”. 
Toisen määritelmän mukaan tekoäly on sosiaalinen ja kognitiivinen ilmiö, joka 
mahdollistaa koneen sosiaalisen integroitumisen yhteiskuntaan kognitiivisia 
prosesseja vaativien tehtävien suorittamiseen sekä kommunikoimiseen muiden 
yhteiskunnan kokonaisuuksien kanssa. Garnhamin (2018) mukaan tekoäly on 
lähestymistapa käyttäytymisen ymmärtämiseen perustuen oletukseen, että älyä 
voidaan parhaiten analysoida yrittämällä toistaa sitä. Käytännössä älyn 
jäljentäminen tarkoittaa simulointia tietokoneella, joten tekoäly on siis osa 
tietojenkäsittelytiedettä (Garnham, 2018). Garnhamin tulkinta tekoälyn 
määritelmästä tukee Abbasin kognition automatisointi -määritelmää.  

Garnhamin (2018) mukaan tekoäly ja psykologia ovat olleet väistämättä 
vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Psykologit ovat lainanneet käsitteitä 
tekoälystä ja tekoälyn parissa työskennelleet ovat olleet kiinnostuneita 
psykologisista löydöistä. Näiden kahden lähestymistavan välillä on kuitenkin 
ollut vastakkainasettelua esimerkiksi kunkin lähestymistavan kannattajien 

3 TEKOÄLY 
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löytäessä toisen menetelmän heikkoudet ja oman menetelmän vahvuudet. 
(Garnham, 2018) 

Ertel (2018) esittelee Elaine Richin määritelmän, jonka mukaan tekoäly on 
tutkimus siitä, kuinka tietokoneet saadaan tekemään asioita, joissa ihmiset ovat 
vielä tällä hetkellä parempia. Ertelin (2018) mukaan tämä määritelmä tulee 
olemaan ajan tasalla vielä vuonna 2050. Ertelin väite voi hyvinkin pitää 
paikkansa, eikä tulisi yllätyksenä, vaikka määritelmä olisi toimiva vielä 
seuraavalla vuosisadallakin. 

Vuonna 1955 amerikkalainen tietojenkäsittelytieteilijä John McCarthy loi 
tekoälylle termin ”Artificial Intelligence” tekemässään kokouskutsussa 
(McGarthy, 2005). Andresen (2002) vahvistaa väitteen termin luomisesta ja hän 
pitääkin John McGarthya tekoälyn isänä. Andresenin mukaan McCarthy käytti 
termiä virallisesti järjestämässään konferenssissa vuonna 1956.  

Tekoälyn juuret voidaan paikantaa 1940-luvulle, jolloin amerikkalainen 
tieteiskirjailija Isaac Asimov julkaisi Runaround novellin (Haenlein & Kaplan, 
2019). Haenlein ja Kaplanin mukaan novellin tarina robotin kehittäneistä 
insinööreistä rakentuu robotiikan kolmen lain ympärille:  

1. Robotti ei saa vahingoittaa ihmistä tai saattaa tätä vahingoittumaan 
laiminlyönnein.  

2. Robotin on noudatettava ihmisolentojen sille antamia määräyksiä, 
paitsi jos ne ovat ristiriidassa ensimmäisen pääsäännön kanssa. 

3. Robotin on suojeltava omaa olemassaoloaan, kuitenkin siten, että sen 
toimet eivät ole ristiriidassa ensimmäisen ja toisen pääsäännön kanssa. 

Suurin piirtein samoihin aikoihin eri puolella maailmaa englantilainen 
matemaatikko Alan Turing kehitti Britannian hallitukselle koodinmurtokonetta, 
jonka tarkoituksena oli murtaa Saksan armeijan käyttämä Enigma-koodi 
(Haenlein & Kaplan, 2019).  Haenlein ja Kaplanin mukaan Turing ihmetteli 
kehittelemänsä koneen älykkyyttä ja vuonna 1950 hän julkaisi artikkelin, jossa 
hän kuvaili älykkäiden koneiden luomista ja erityisesti niiden älykkyyden 
testaamista. Tätä Turingin testiä pidetään edelleen vertailukohtana 
keinotekoisen järjestelmän älykkyyden tunnistamisessa: jos ihminen on 
vuorovaikutuksessa toisen ihmisen ja koneen kanssa, eikä pysty erottamaan 
konetta ihmisestä, koneen sanotaan olevan älykäs. Nykypäivänä yritykset ja 
organisaatiot luottavat enenevissä määrin tekoälyyn ja koneoppimismalleihin 
parantaakseen ihmisten ymmärrystä monimutkaisista järjestelmistä ja 
automatisoidakseen päätöksentekoa (Galanos, 2019). 
 

3.2 Koneoppiminen 

Koneoppiminen on tekoälyn osa-alue ja sen juuret voidaan jäljittää 1950-luvun 
lopun MIT:hen (Tynan, 2017). Tynanin mukaan koneoppimisjärjestelmät eivät 
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ole perinteisiä ihmisen koodaamia järjestelmiä, vaan ne koodaavat pääosin itse 
itsensä. Hyviä esimerkkejä koneoppimisesta ovat esimerkiksi kuvantunnistus ja 
roskapostisuodatin. Koneoppiminen on siis vahvasti mukana lähes jokaisen 
ihmisen arkielämässä. Tynanin (2017) mukaan koneoppimiseen perustuvat 
järjestelmät ovat kyenneet voittamaan ihmiset shakissa ja muutamassa muussa 
pelissä, vaikka koneoppimisjärjestelmät eivät ole läheskään niin monimutkaisia 
kuin ihmisaivot.  

Koneoppiminen voidaan jakaa kahteen osaan: valvottu oppiminen ja 
valvomaton oppiminen. Sähköpostiohjelmassa oleva roskapostisuodatin on 
altistunut sadoille miljoonille roskapostinäytteille sekä ei-roskapostille, joten se 
on oppinut tunnistamaan näiden ilkeiden ei-toivottujen viestien keskeiset 
ominaisuudet (Tynan, 2017). Tämä on oiva esimerkki valvotusta oppimisesta, 
mikä tarkoittaa, että koneoppimisalgoritmi on altistettu suurelle joukolle 
harjoitusdataa ja tulostetta tutkimalla algoritmin asetuksia on säädetty siten, että 
se tuottaa toivotun tuloksen. Tynanin (2017) mukaan yleisimmät ohjatut 
oppimistehtävät ovat luokittelu ja ennustaminen, joita tarvitaan esimerkiksi juuri 
kuvantunnistuksessa ja roskapostisuodattimessa. Toinen koneoppimisen tyyppi 
on ohjaamaton oppiminen. Tässä järjestelmä tutkii valtavia tietomääriä 
oppiakseen, miltä ”normaalin” datan kuuluisi näyttää, jotta se voi havaita 
poikkeavuuksia ja piilotettuja kuvioita (Tynan, 2017). Valvomattoman 
koneoppimisen hyödyt tulevat esille silloin, kun ei tiedä mitä etsii, jolloin ei voi 
kouluttaa järjestelmää löytämään sitä. Tynanin (2017) mukaan valvomattomat 
koneoppimisjärjestelmät voivat tunnistaa kaavamaisuutta valtavista 
tietomääristä monta kertaa nopeammin kuin ihmiset, minkä vuoksi pankit 
käyttävät niitä vilpillisten tapahtumien merkitsemiseen. Muita Tynanin 
mainitsemia esimerkkejä ovat markkinoijien tarve tunnistaa samankaltaisia 
asiakkaita ja tietoturvaohjelmistojen tarve havaita epäilyttävää toimintaa 
verkossa. 

 

3.3 Yhteenveto 

Tässä tutkielman kolmannessa luvussa käsiteltiin tekoälyä ja koneoppimista. 
Ensimmäisessä alaluvussa syvennyttiin tekoälyn määritelmään ja taustoihin. 
Tekoälyn määritelmiä on siis monia, mutta yksinkertaisimmillaan sen voidaan 
kuvailla olevan älyn simuloimista tietokoneella. Tekoäly -termin juuret vievät 
aina 1940-luvulle ja Isaac Asimovin novellin robotin kehittäneiden insinöörien 
noudattamien kolmen robotiikan lain äärelle, jotka on lueteltu aiemmassa 
luvussa. Luvussa nostettiin myös esiin Alan Turingin merkitystä tekoälyn ja 
tietokoneiden alkuaikoina. Toisessa alaluvussa syvennyttiin koneoppimiseen, 
jonka juuret voidaan jäljittää 1950-luvun loppupuolelle. 
Koneoppimisjärjestelmät koodaavat pääosin itse itsensä ja niitä käytetään 
esimerkiksi kuvantunnistuksessa ja roskapostinsuodattimissa. Kyseisessä 
alaluvussa käsiteltiin koneoppimisen jakoa valvottuun oppimiseen ja 
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valvomattomaan oppimiseen. Koneoppimisjärjestelmät kykenevät tunnistamaan 
kaavamaisuutta suurista datamääristä huomattavasti ihmistä nopeampaa.  
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Tässä tutkielman neljännessä luvussa käsitellään tekoälyn käyttöä ERP-
järjestelmissä. Luvun tarkoituksena on vastata tutkimusongelmaan. Miten 
tekoälyä voidaan hyödyntää ERP-järjestelmään integroiduissa taloushallinnon ja 
varastonhallinnan toiminnallisuuksissa? Ensimmäisessä alaluvussa syvennytään 
tekoälyn hyödyntämiseen ERP-järjestelmien integraatioissa. Toisen alaluvun 
tarkoituksena on toimia koko luvun yhteenvetona. 

4.1 Tekoälyn hyödyntäminen ERP-järjestelmissä 

Tekoälyä voidaan hyödyntää useissa ERP-järjestelmään integroitavissa 
toiminnallisuuksissa, kuten esimerkiksi varastonhallinnassa, taloushallinnossa, 
asiakaspalvelussa, henkilöstöhallinnassa sekä myynnin automaatiossa. Tässä 
alaluvussa käsitellään tekoälyn käyttöä varastonhallinnassa ja taloushallinnossa. 
Ensimmäinen alaluku käsittelee pelkkää varastonhallintaa ja toinen alaluku taas 
käsittelee tietohallintoa.   
 

4.1.1 Varastonhallinta 

Varastonhallinta on tärkeä osa useiden yritysten toimintaa, joten 
varastonhallintaan tehdyt järjestelmät ovat jo vuosikymmenten ajan olleet 
todella merkittäviä. Nykypäivänä varastonhallinta voidaan integroida osaksi 
ERP-järjestelmää yrityksen niin halutessa. Viimevuosina varastonhallinnassa on 
alettu hyödyntää tekoälyä varastonhallinnan tehostamiseksi. Tekoälyä voidaan 
hyödyntää muun muassa varastotilan optimointiin, varaston keräilyreittien 
optimointiin ja virheiden vähentämiseen (Zhang, Pee & Cui, 2021). Varastointia 
pidetään logistiikan ydinasiana ja se onkin nykyään kriittinen osa organisaation 
yleistä menestymistä tai epäonnistumista (Frazelle, 2016). Tekoäly mahdollistaa 
muutoksen jakeluprosessissa käsitelläkseen varastoinnissa kohdattuja ongelmia 
ja tehdäkseen varastoista älykkäämpiä (Zhang ym., 2021). Mahroofin (2019) 

4 TEKOÄLY ERP-JÄRJESTELMISSÄ 
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mukaan olemassa olevalla teknisellä infrastruktuurilla sekä varaston 
suunnittelulla ja rakenteella on tärkeä rooli varaston tekoälyn käyttöönotossa. 
Mahroof näkee johtamistaidon puutteen ja ajatusmaailman suppeuden 
merkittävänä esteenä tekoälyn hyödyntämisen maksimoimiselle. Operatiivinen 
johtaminen aiemman kokemuksen ja tekoälyn tuntemuksen kanssa on myös 
tärkeää onnistuneen käyttöönoton kannalta.  

Älykkään varaston tavoitteena on parantaa kokonaispalvelun laatua, 
tuottavuutta ja varaston tehokkuutta minimoiden samalla kustannukset ja 
virheet (Geest, Tekinerdogan & Catal, 2022). Myös Mahroof (2019) lisää 
tavoitteisiin läpinäkyvyyden ja tarkkuuden tavaroiden liikuttamisessa. Tekoälyn 
avulla varastonhallinnassa voidaan käyttää robotteja, jotka noutavat tilatut 
tuotteet varastosta. Koneoppimisen avulla tekoäly oppii ehdottamaan sopivaa 
tuotetta tiettyyn tilanteeseen. Zhang ym. (2021) kertovat keskeisten 
tekoälyominaisuuksien olevan ennustaminen, suunnittelu ja oppiminen.  Heidän 
mukaansa varastonhallinnassa voidaan hyödyntää tekoälyä myös tuottamaan 
liiketoiminta-arvoa automatisoimalla, laajentamalla ja muuttamalla 
liiketoimintaprosesseja tehokkaammiksi ja turvallisemmiksi. Mahroofin (2019) 
kuvaama tekoälyä hyödyntävä varasto toimii seuraavalla tavalla. 
Tavarantoimittaja tuo paketit varastolle, jossa ne asetetaan suoraan 
säilytyshyllyyn. Tekoälyä hyödyntäen, esimerkiksi robotiikan avulla paketit 
haetaan säilytyshyllystä ja hyllytetään omille paikoillensa, joista niitä voidaan 
poimia tarpeen mukaan. Seuraavassa vaiheessa tekoälyä hyödyntävä robotti 
noutaa tilauksen mukaisen paketin niin sanotusta poimintahyllystä. Sen jälkeen 
robotti käärii noudetun paketin valmiiksi kuljetusta varten, jonka jälkeen valmis 
paketti voidaan lastata seuraavaan kuljetukseen.  

Varastonhallinta ei kuitenkaan onnistu pelkän tekoälyn ja robotiikan avulla, 
vaan siihenkin tarvitaan vielä ihmisen vahvaa läsnäoloa. Geest ym. (2022) 
sanovat tekoälyn tulevan varastoon ihmisen tueksi päätöksenteossa ja 
vähentämään ihmisen tekemää fyysistä työtä. Ihmisen läsnäolo kuitenkin 
vaaditaan, jotta tekoälyä voidaan kouluttaa paremmaksi puuttumalla sen 
tekemiin virheisiin. Tekoäly sen sijaan voi taas estää ihmistä tekemästä 
virhearvioita, jolloin ihmisen ja teknologian välinen yhteistyö tuottaa 
tehokkaamman ja tarkemman lopputuloksen. Tekoäly pystyy korvaamaan 
monia ihmisten tekemiä tehtäviä varastonhallinnassa, mutta täysin itsenäiseen ja 
valvomattomaan varastonhallintaan se ei Zhangin ym. (2021) mukaan kykene.  

Tekoälyn hyödyntäminen varastonhallinnassa on siis nykypäivänä hyvin 
järkevää, sillä sen tuoma tehokkuus ja tarkkuus ovat yrityksen kannalta 
tuottoisia. Ihmisen merkitystä älyvaraston kehittämisessä ei sovi unohtaa, sillä 
tekoäly vaatii ihmisen valvomaan sen kehittymistä. Varastonhallinnassa 
tekoälyn käyttämättä jättämisen syynä ovat yleensä suppea ajatusmaailma tai 
liialliset alkukustannukset. Älykkäät varastot kuitenkin lisääntyvät kovalla 
tahdilla nykypäivänä, eikä suuret yritykset voi jättää tekoälyn tuomia 
mahdollisuuksia huomiotta, mikäli haluavat pysyä kilpailukykyisinä. 
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4.1.2 Taloushallinto 

 
Tekoälyä on käytetty taloushallinnossa pitkään ja sen käyttö muun muassa 
talousraportoinnin osa-alueilla on ollut O´Learyn (2013) mukaan 
menestyksekästä. Useiden tutkimusten mukaan monilla aloilla on nähty 
merkittävää kehitystä ja yrityksiä ottaa tekoäly käyttöön taloushallinnossa.  
O´Leary (2013) kertoo Ciscon kehittäneen jo vuonna 2001 koko yrityksen 
käyttöön tulleen ”virtuaalisen sulkemisprosessin”, jossa hyödynnettiin 
yksinkertaisia tekoäly- ja analytiikkatekniikoita. Abdolmohammad (1987) väittää, 
että tekoälyä olisi hyödynnetty laskentatoimessa jo 30 vuotta sitten. 1990 luvun 
puolivälissä Baldwin-Morgan (1995) sen sijaan kertoi tekoälyä käytettävän 
taloushallinnossa. Tekoälyn käytön tutkimus kirjanpidossa ja erityisesti 
talouskirjanpidon sovelluksissa alkoi 1980-luvun lopulla ja 1990-luvun alussa 
(Agarwal, Barniv & Leach, 1997). Tekoälyn hyödyntämisellä on siis melko pitkät 
perinteet taloushallinnon osa-alueilla. Tekoälyn käytön yleistyminen on 
kuitenkin haastavaa muutosvastarinnan vuoksi ja ongelmia tuo myös 
tarpeellisten tutkimusten puute. Suttonin, Holtin & Arnoldin (2016) mukaan 
laskentatoimen tutkimuksella ei ole selkeää kuvaa tekoälystä. Tämä aiheuttaa 
luonnollisesti merkittäviä ongelmia aiheen tutkimuksessa, mutta tilanne on 
kuitenkin parantunut selkeästi viimevuosina. Gray, Chiu, Liu & Li (2014) ovat 
jopa kyseenalaistaneet sen, pitääkö laskentatoimen tietojärjestelmien tutkijoiden 
edes välittää tekoälystä ylipäätään. Lienee sanomattakin selvää, ettei tekoälyn 
potentiaalia voida enää sulkea katseiden ja tutkimusten ulkopuolelle.  Sestinon 
& De Mauron (2022) mukaan tekoälyä pidetään liiketoimintaa häiritsevänä 
teknologiana akateemisessa ja ammatillisessa kirjallisuudessa yhä enenevissä 
määrin.   

Tekoälyn käyttöönoton hyödyt kirjanpitoon voidaan luokitella sisäisiin ja 
ulkoisiin tarkoituksiin. Sisäisiin tarkoituksiin tekoäly helpottaisi antamalla 
organisaatioille mahdollisuuden toimittaa oikea-aikaisempia ja tarkempia 
tilinpäätöstietoja. Tämä johtuu tekoälyn luonteesta ja kyvystä analysoida ja 
tulkita dataa paljon nopeammin kuin ihmiset. (Petkov, 2020). Leitner-Hanetseder, 
Lehner, Eisl & Forstenlechner (2021) kertovat tekoälypohjaisten tekniikoiden 
muuttavan kirjanpidon prosesseja ja jopa korvaavan taloushallinnon piirissä 
toimivia ihmisiä.  Petkovin (2020) mukaan tekoälyn käyttäminen vaatii sen 
tarkkaa ”kouluttamista”, eli tekoälyn tulisi olla ohjelmoitu siten, että sen 
tuottamat tiedot ovat riittävän tarkkoja ja johdonmukaisia. Vaikka tekoälyn 



18 

väitetäänkin osittain korvaavan ihmisten työn (Leitner-Hanetseder ym., 2021) 
tarvitaan tekoälyn tueksi kuitenkin paljon ihmisen tekemää valvontaa ja 
ongelmatilanteiden purkamista. Leitner-Hanetseder ym. (2021) ennustavat 
tulevaisuudessa tekoälypohjaisen kirjanpidon parissa työskentelevien ihmisten 
ydinroolin koostuvan varmistamisesta ja teknologian ja ihmisen välisen 
tehokkaan yhteistyön rakentamisesta ja kehittämisestä. Petkov (2020) väittää 
kuitenkin tekoälyn mahdollistavan ihmisten tekemien inhimillisten virheiden 
merkittävän karsimisen tekoälylle asetettujen rajojen puitteissa.  

Tekoälyn käyttöönottoon liittyy aina luonnollisesti sen aiheuttamat 
kustannukset. Petkovin (2020) mukaan tekoälyn käyttö alentaa 
kirjanpitohenkilöstön kustannuksia pitkällä aikavälillä ihmisten toiminnan 
riippuvuuden vähenemisen johdosta. Mihai & Dutescu (2022) kertovat muun 
muassa pilvessä toimivien tekoälyä hyödyntävien ohjelmistojen olevan 
nykypäivänä riittävän edullisia myös pk-yritysten tarpeisiin. Tekoäly ei siis ole 
automaattisesti ylitsepääsemättömän kallis työkalu, vaan sen antamat hyödyt 
laskevat taloushallinnon kokonaiskustannuksia. Petkov (2020) kertoo 
käyttöönottokustannusten jälkeisten ylläpitokustannusten olevan maltillisia 
työn seurantaan ja tarkistamiseen liittyviä kustannuksia. Hän jatkaa painottaen 
tekoälyn asianmukaisen ylläpidon tärkeyttä.  

Leitner-Hanetsederin ym. (2021) tutkimukset osoittavat tekoälyn tarjoavan 
monia mahdollisuuksia taloushallinnon eri osa-alueille. He väittävät useimpien 
yritysten käyttävän tulevaisuudessa tekoälypohjaista optista 
merkintunnistustekniikkaa (OCR) ja lähettävän kuluttajille laskut digitaalisina. 
Koneoppimisalgoritmit sitten luokittelevat ja tulkitsevat digitalisoidut tiedot. 
OCR-tekniikkaa voidaan hyödyntää käytännössä esimerkiksi siten, että tekoälyä 
hyödyntävä ohjelmisto tunnistaa laskusta, kuitista tai muusta materiaalista 
automaattisesti tarvittavat tiedot ja lisäksi luokittelee tiedot halutulla tavalla. 
Tällöin ihmisen ei tarvitse käydä läpi kaikkea aineistoa, vaan tekoälyohjelmisto 
hoitaa kyseisen tehtävän huomattavan tehokkaasti. Lisäksi voidaan käyttää 
älybotteja muun muassa tarkastusten tekemiseen kirjanpitovirheiden 
ehkäisemiseksi.  Mihain & Dutescun (2022) mukaan tekoälyratkaisujen 
merkittävimmät hyödyt ovat ajan tehokkaampi käyttö toistuvien tehtävien 
yhteydessä ja inhimillisten virheiden vähentäminen. Petkovin (2020) mielestä 
tekoälyn merkittävimmät hyödyt ovat kustannusten aleneminen sekä ihmisten 
tekemien virheiden vähentäminen. Tekoälyllä pyritään siis ennen kaikkea 
vähentämään perinteisessä ihmisten suorittamissa taloushallinnon tehtävissä 
tapahtuvia virheitä. Leitner-Hanetseder ym. (2021) pitävät myös 
riskienhallinnan tukemista tekoälyn ja big datan hyödyntämisen avulla 
mahdollisena tapana parantaa yritysten menestymismahdollisuuksia. He 
näkevät likviditeetin suunnittelun ja rahoitusmarkkinoiden kanssa viestimisen 
tukemisen tekoälyratkaisuilla merkittävänä mahdollisuutena.  

Tekoälyä on siis käytetty taloushallinnossa jo pitkään ja sen käyttö yleistyy 
koko ajan. Etenkin kirjanpidon eri toiminnoissa voidaan tekoälyä hyödyntää 
melko tehokkaasti. Tekoälyn tuomien hyötyjä ovat muun muassa kustannusten 
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aleneminen, ihmisen tekemien virheiden välttäminen ja koko toimintaprosessin 
tehostaminen. 

4.2 Yhteenveto 

Tässä tutkielman neljännessä luvussa käsiteltiin tekoälyn hyödyntämistä ERP-
järjestelmään integroitavissa olevista tietohallinnosta ja varastonhallinnasta. 
Varastonhallinta on tärkeä osa useiden yritysten toimintaa ja se voidaan 
integroida osaksi ERP-järjestelmää. Varastonhallintaa voidaan tehostaa 
hyödyntämällä tekoälyä esimerkiksi optimoimalla varastotilaa ja keräilyreittejä 
sekä vähentämällä ihmisten tekemiä virheitä. Varastonhallinnassa voidaan 
käyttää esimerkiksi tekoälyä hyödyntäviä robotteja tehokkaampaan ja 
tarkempaan työskentelyyn sekä ennakointiin. Varastonhallinnassa tarvitaan 
kuitenkin ihmisen työpanosta ainakin tekoälyn kehittämisen ja valvomisen 
saralla. Älykkäät varastot yleistyvät jatkuvasti niiden tehokkuuden tuoman 
kilpailuedun vuoksi. Toisessa alaluvussa käsiteltiin tekoälyn hyödyntämistä 
tietohallinnossa. Kuten luvusta kävi ilmi, tekoälyä on alettu hyödyntämään 
taloushallinnossa jo lähes 30 vuotta sitten. Sitä voidaan hyödyntää muun muassa 
kirjanpidon eri tehtävissä sekä riskienhallinnan tukena. Tekoälyn käytön 
lisääntymisen hidasteena on ollut muutosvastarinta sekä korkeat kustannukset, 
mutta nykypäivänä tekoälyn käyttö on jo huomattavan kustannustehokasta. Pk-
yrityksillekin on tarjolla järkevän hintaisia pilviratkaisuja, jotka käyttävät 
tekoälyä. Tekoälyn suurimpina hyötyinä taloushallinnossa nähtiin nimenomaan 
kustannusten aleneminen sekä ihmisten tekemien virheiden välttäminen. 
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Tutkielmassa on käsitelty tieteellistä aineistoa käyttäen tekoälyn hyödyntämistä 
ERP-järjestelmissä taloushallinnon ja varastonhallinnan osalta. Tutkielmassa on 
pyritty vastaamaan tutkimuskysymykseen:  

 

• Miten tekoälyä voidaan hyödyntää ERP-järjestelmään integroiduissa 
taloushallinnon ja varastonhallinnan toiminnallisuuksissa? 

 
Tutkielmaan valitun aiheen valinnan taustalla on vaikuttanut henkilökohtaisen 
kiinnostuksen lisäksi tekoälyä hyödyntävien ERP-järjestelmien vähäinen 
tutkimus ja tekoälyn vahva jalansija nykypäivän kehittyvällä teknologiakentällä. 

Tutkielman ensimmäisessä sisältöluvussa on määritelty ERP-järjestelmä ja 
kerrottu sen taustoista historiallisessa viitekehyksessä. Tieteellisten lähteiden 
avulla ERP-järjestelmä on saatu määriteltyä yritysten käyttämäksi 
ohjelmistoratkaisuksi, johon voidaan integroida esimerkiksi talous-, kirjanpito-, 
henkilöstö-, toimitusketju- ja asiakastietoasiat. ERP-järjestelmän historiaan 
pureutuvassa alaluvussa todettiin ERP:n pohjautuvan 1960-luvulla syntyneeseen 
MRP-järjestelmään ja sen myöhempiin kehitysversioihin. 

Toisessa sisältöluvussa on käsitelty tekoälyä ja sen yhtä osa-aluetta, 
koneoppimista. Tieteellisten lähteiden avulla tekoälyn on määritelty olevan 
kognition automatisointia sekä älyn simulointia tietokoneella. Tekoälyn 
määritteleminen osoittautui kuitenkin haastavaksi, sillä sen erinäiset 
määritelmät ovat hyvin laaja-alaisia. Luvussa sivuttiin myös tekoälyn historiaa 
sen määritelmää käsiteltäessä. Koneoppimista käsittelevässä alaluvussa todettiin 
koneoppimisen olevan pitkälti itse itseään koodaava järjestelmä. Koneoppimisen 
todettiin jakautuvan valvottuun ja valvomattomaan oppimiseen. 

Kolmannessa sisältöluvussa on käsitelty tutkielman ydintä, eli tekoälyn 
hyödyntämistä ERP-järjestelmissä. Ensimmäisessä alaluvussa on käsitelty 
tekoälyn hyödyntämistä varastonhallinnassa. Tieteellisten lähteiden avulla on 
saatu selville, että tekoälyä voidaan hyödyntää varastonhallinnassa muun 
muassa varastotilan optimointiin, varaston keräilyreittien optimointiin, tilauksia 
varastosta noutavien robottien toimintaan ja tuottamaan liiketoiminta-arvoa 
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liiketoimintaprosesseja automatisoimalla, laajentamalla ja muuttamalla niitä 
tehokkaammiksi ja turvallisemmiksi. Tutkielmassa päädyttiin myös tulemaan, 
jonka mukaan ihmisten rooli on edelleen merkittävä varastonhallinnassa 
käytettävän tekoälyn kouluttamisessa ja valvomisessa. Toisessa alaluvussa on 
käsitelty tekoälyn hyödyntämistä taloushallinnossa. Tieteellisen kirjallisuuden 
avulla on saatu selville, että tekoälyä on hyödynnetty taloushallinnossa jo lähes 
30 vuotta. Tekoälyn käyttö todettiin menestyksekkääksi etenkin 
talousraportoinnin osa-alueilla. Kirjallisuuden perusteella todettiin kirjanpidon 
kehittyneen paljon tekoälyn avulla etenkin toisteisten tehtävien tehostamisessa 
sekä ihmisten tekemien virheiden minimoinnissa. Myös kustannusten 
aleneminen tekoälyä käytettäessä todettiin merkittäväksi hyödyksi 
taloushallinnon osalla. Kuten varastonhallinnassa, myös taloushallinnossa 
todettiin ihmisen rooli tekoälyn ”yhteistyökumppanina” hyvin merkittävänä.  

Osassa ERP-järjestelmiin integroitavista osa-alueista on hyödynnetty jo 
pitkään tekoälyä, mutta tekoälyn ja ERP-järjestelmän yhdistävää tutkimusta on 
julkaistu verrattain vähän. Aiheen lisätutkimus olisi tärkeää, sillä ERP-
järjestelmät ja tekoäly ovat monien yritysten nykyhetkessä ja tulevaisuudessa 
merkittäviä osia liiketoimintaa. Aihetta voitaisiin tutkia esimerkiksi seuraavin 
tutkimuskysymyksin: 

 

• Miten tekoälyllä voidaan tehostaa ERP-järjestelmiä kokonaisuutena? 

• Miten ERP-järjestelmään integroidun osa-alueen käyttämää 
tekoälyratkaisua voitaisiin hyödyntää muiden integroitujen osa-alueiden 
kehittämisessä? 
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