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Liiketoimintaprosessien automatisoinnilla tarkoitetaan organisaation erilaisten 

työtehtävien automatisoimista teknologian avulla. Liiketoimintaprosessin 

automatisoinnissa on perinteisesti yleensä kyse suorasta integraatioratkaisusta tai uudesta 

sovelluksesta, joka automatisoi ihmisten tekemiä manuaalisia työtehtäviä. 

Ohjelmistorobotiikan erona ns. perinteisiin liiketoimintaprosessien automatisointiin 

verrattuna on, että ohjelmistorobotti käyttää jo olemassa olevia tietojärjestelmiä, kuten 

ihminen niitä käyttäisi, eikä näin vaadi uuden tietojärjestelmän hankkimista tai olemassa 

olevan järjestelmän muuttamista. Ohjelmistorobotiikka soveltuu erityisesti 

rutiininomaisten työtehtävien automatisointiin, joissa prosessin päätökset perustuvat 

tarkkoihin sääntöihin. Lisäämällä tekoälyä ohjelmistorobottiin, voidaan automatisoida 

myös monimutkaisempia liiketoimintaprosesseja. Tällöin puhutaan yleensä älykkäistä - 

tai kognitiivisista roboteista. 

Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää ohjelmistorobotiikan ja tekoälyn vaikutukset 

liiketoimintaprosessien automatisoinnissa. Tutkielma toteutettiin kirjallisuuskatsauksena. 

Samalla käytiin läpi ohjelmistorobotiikan kehityksen eri vaiheet sekä, millaisia haasteita 

eri vaiheisiin liittyy. Tutkimuksessa löydettiin eri näkökulmista ohjelmistorobotiikan ja 

tekoälyn vaikutuksia ja selvitettiin, miten se vaikuttaa prosessiin ja työntekijöihin. 

Ohjelmistorobotiikasta saadaan erityisesti hyötyä työajan säästämisellä, kun robotti 

suorittaa ennen ihmisten tekemiä rutiinitöitä. Ohjelmistorobotiikan ansiosta työntekijöillä 

jää enemmän aikaa tehdä sellaisia työtehtäviä, joissa ihmisten ominaisuudet pääsevät 

oikeuksiinsa, joita ovat esimerkiksi erilaiset kehitystyöt sekä asiakaskohtaamiset. 

Työntekijöiden saadessa tehdä kehittävämpiä töitä tylsien rutiinitöiden sijaan, myös 

työtyytyväisyys nousee. Organisaation ja prosessin näkökulmasta tuottavuus lisääntyy, 

kun osaan työtehtävistä, ei tarvitse käyttää ihmistyöresursseja. 

Ohjelmistorobotiikan haasteita ovat erityisesti liiketoimintaprosessin erilaiset 

poikkeavuudet ja muutokset. Ohjelmistorobotti tekee työtä tiettyjen sääntöjen mukaan ja 

mikäli joitakin muutoksia ilmenee, joudutaan se konfiguroimaan uudestaan. Muutoksia 

voi tulla, niin prosessiin kuin tietojärjestelmiin. Kun ohjelmistorobotin muutoksiin ja 

ylläpitämiseen menee paljon aikaa, pienentää se ohjelmistorobotiikan hyötyjä. 

Tutkimuksessa tunnistettiin tarve jatkotutkimukselle. Ohjelmistorobotti ei tee ihmisen 

omaisia huolimattomuusvirheitä, mikä on sen yksi eduista. Ohjelmistorobotti kuitenkin 

voi tehdä virheitä, jotka johtuvat teknisistä päivityksistä ja prosessin muutoksista, joita 

tulisi tutkia tarkemmin ja verrata niitä ihmisten tekemiin virheisiin.  
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1. Johdanto 

Teknologian kehittymisen myötä monet työtehtävät ja työskentelytavat ovat kokeneet ja 

tulevat kokemaan suuria muutoksia. Teknologian avulla pystytään tehostamaan ja 

nopeuttamaan työtehtäviä lähes jokaisella eri alalla. Kasvavan digitalisaation myötä 

työskentelytavat muuttuvat ja työtehtävät kokevat muutoksia tai katoavat kokonaan 

teknologian myötä. 

Liiketoiminnassa syntyy paljon erilaisia liiketoimintaprosesseja, jotka sisältävät erilaisia 

peräkkäin suoritettavia työtehtäviä. Monet työtehtävistä voivat olla esimerkiksi hyvin 

rutiininomaisia ja tylsiä, jolloin saatetaan miettiä, voisiko tämän työn tekemiseen olla 

jokin toinen tapa, jotta aikaa jäisi muille töille enemmän.  

Liiketoimintaprosesseja voidaan automatisoida ohjelmistorobotiikan (“Robotic Process 

Automation, lyhennettynä RPA) avulla. Ohjelmistorobotti toimii käyttöliittymällä 

automatisoimalla hiiri- ja näppäimistö komentoja, poistaen näin työntekijöiltä toiston 

mukaisia työtehtäviä (Chakraborti ym., 2020). Ohjelmistorobotiikan käytettäväksi 

soveltuvat erityisesti toistuvat ja rutiininomaiset työtehtävät. Tällaisia tehtäviä on lähes 

joka alalla, koska kun on sovelluksia tai järjestelmiä, joita käyttää, on myös yleensä paljon 

erilaisia töitä, joita automatisoida ohjelmistorobotiikan avulla. Esimerkiksi 

pankkisektorilla automatisoitavia prosesseja voivat olla mm. talletuksien ja lainojen 

käsittely sekä käyttäjien perustaminen (Vijai, Suriyalaksmi & Elayaraja, 2020). 

Kirjanpidossa robotin avulla voidaan puolestaan esimerkiksi täsmätä ostotilauksen 

summat laskulta ja ostotapahtumasta (Kaya, Türkyılmaz & Birol, 2019). 

Ohjelmistorobotiikan ansiosta työntekijöiden työaikaa säästyy ja näin ollen työaikaa voi 

käyttää enemmän ihmisten vahvuuksia vaativiin työtehtäviin, joita ovat esimerkiksi 

kehitystyöt sekä vuorovaikutus asiakkaiden kanssa. (Chakraborti ym., 2020).  

Ohjelmistorobotiikalla pystytään tekemään sääntöihin perustuvia päätöksiä, kun ne 

määritellään robotin koodiin. Monissa liiketoimintaprosesseissa on hyvin 

säännönmukaisia päätöksiä, esimerkiksi tarkistetaan täsmäävätkö laskujen summat ja 

voidaanko jatkaa maksuvaiheeseen. Kun halutaan robotin tekevän älykkäämpiä, ihmisen 

omaisia päätöksiä, voidaan robottiin lisätä tekoälyä. Tekoälyä hyödyntävät älykkäät 

avustavat robotit voivat simuloida ihmistä liiketoiminta päätösten tekemisessä ja 

liiketoimintaprosessien hallinnassa. (Zhang & Wen, 2021.) 

Tässä tutkimustyössä keskitytään erityisesti siihen, mitä ohjelmistorobotiikka ja tekoäly 

ovat ja miten niiden avulla saadaan automatisoitua liiketoimintaprosesseja. 

Tutkimuksessa selvitetään, miten liiketoimintaprosessin automatisointi tapahtuu alusta 

loppuun ja minkälaisia erilaisia haasteita kehitystyössä voi kohdata. Tutkimusta varten 

on haettu tieteellisiä lähteitä Google Scholar (scholar.google.com), Aisel eLibrary 

(aisel.aisnet.org) sekä Oulun yliopiston kirjaston verkkopalvelusta Oula-Finnan 

(oula.finna.fi) avulla. Hakusanoja, joilla lähteitä on haettu ovat: “Robotic Process 

Automation”, “RPA”, “Business Process Automation”, “ohjelmistorobotiikka”, 

“Artificial Intelligence” sekä “AI in Robotic Process Automation”. Ohjelmistorobotiikka 

on suhteellisen uusi aihe, mutta tutkimuksia ja tuloksia löytyi kuitenkin kohtalaisesti ja 

hyvä asia oli, että suurin osa aineistosta on hyvin uutta ja tuoretta. Tutkimustuloksia löytyi 

paljon ohjelmistorobotiikan vaikutuksista ja ominaispiirteistä, mutta itse 

ohjelmistorobotin kehitystyötä oli tutkittu aika vähän. Osasta ohjelmistorobotiikan osa-

alueista löytyi hyvin vähän syvempää tieteellistä tutkimusta, joten joihinkin aiheisiin 

https://scholar.google.com/citations?user=kIOvR4cAAAAJ&hl=fi&oi=sra
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syventymiseen käytettiin myös blogeja ja tutkimusartikkeleita tieteellisten artikkelien 

lisäksi. 

Liiketoimintaprosessin automatisointi ohjelmistorobotiikan avulla on mielenkiintoinen 

prosessi ja sitä voi lähestyä eri tavoilla. Tässä tutkimuksessa tutkitaan ohjelmistorobotin 

kehitystyön prosessia, miten robotisoitu kohde syntyy, sekä minkälaisia erilaisia haasteita 

kehitystyöhön voi liittyä. Tutkimuksen päätutkimuskysymys on: Mitkä ovat 

ohjelmistorobotiikan ja tekoälyn hyödyt liiketoimintaprosessein automatisoinnissa? On 

tärkeää tutkia, miten automatisointi ohjelmistorobotiikan ja tekoälyn käyttöönotto 

vaikuttaa erilaisiin liiketoimintaprosesseihin. Tutkimuksessa vastataan myös 

kysymykseen: Mitä haasteita ohjelmistorobotiikan kehitystyössä ja käyttöönotossa 

voidaan kohdata? 

Ohjelmistorobotiikka on suhteellisen uusi teknologia ja sen vuoksi sitä on tarpeen tutkia. 

On tärkeää tietää, mitä se on ja miten se vaikuttaa työntekoon sekä, millaisia hyötyjä ja 

haasteita tämä teknologia tuo mukanaan. Lisäksi tutkielma vastaa kysymykseen: Mitä 

työvaiheita kuuluu liiketoimintaprosessin automatisointiin ohjelmistorobotiikan ja 

tekoälyn avulla? Ohjelmistorobotin kehittäminen on kiinnostava prosessi ja sitä voi 

lähestyä monilla eri tavoilla. On tarpeen tutkia, millaisia erilaisia työkaluja ja 

teknologioita ohjelmistorobotin kehitystyöhön liittyy ja miten erilaiset lähestymistavat 

eroavat toisistaan. 

2.0 Liiketoimintaprosessien automatisointi   

ja ohjelmistorobotiikka 

Tässä luvussa tarkastellaan organisaatioiden liiketoimintaprosesseja kokonaisuutena sekä 

sitä, miten niitä hallinnoidaan ja automatisoidaan. Luvussa myös perehdytään syvemmin 

ohjelmistorobotiikkaan ja tekoälyyn, sekä niiden merkitykseen liiketoimintaprosessien 

automatisoinnissa. Lisäksi tarkastellaan hybridi älykkyyttä, jossa yhdistyvät robotin ja 

ihmisen parhaat ominaisuudet.  

2.1. Liiketoimintaprosessien hallinta ja prosessien louhinta 

Liiketoimintaprosessien tunnistaminen ja niiden hallinta on hyvin keskeisessä roolissa, 

ennen kuin liiketoimintaprosesseja automatisoidaan sekä myös sen aikana. 

Liiketoimintaprosessien hallinta (Business Process Management, lyhennettynä BPM) on 

parhaiden ja tehokkaimpien teknologioiden ja metodien tunnistamista 

liiketoimintaprosesseissa ja niiden soveltamista tehostamaan liiketoimintaa (Dumas, La 

Rosa, Mendling, & Reijers, 2013). Tunnistaessa liiketoimintaprosesseja, on tärkeää 

tunnistaa niiden eri vaiheet ja ominaisuudet tarkasti, jotta ne voidaan automatisoida. 

Liiketoimintaprosessien hallinta on monitieteinen ala, joka tukee liiketoimintaprosessin 

johtamista ja hallintaa mallintamisen, automation, suorittamisen, hallinnan, mittaamisen 

ja optimoinnin avulla (Chakraborti ym., 2020). Liiketoimintaprosessien hallinnan 

elinkaarimalliin (BPM lifecycle) kuuluu Dumas ym. (2013) mukaan viisi vaihetta, jotka 

ovat: prosessin löytäminen (process discovery), prosessin analyysi (process analysis), 

prosessin uudelleen suunnittelu (process redesign), prosessin toteuttaminen (process 

implementation) sekä prosessin monitorointi (process monitoring). 

Liiketoimintaprosessien hallinta voi johtaa hyvin toteutettuna parannuksiin tehtävä- sekä 

hallinnan tasolla. Liiketoimintaprosessien hallinta on tärkeässä osassa 

ohjelmistorobotiikkaa, jotta pystytään löytämään optimaaliset liiketoimintaprosessit 
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automatisoinnille sekä tunnistamaan toimiiko tietty liiketoimintaprosessi optimaalisella 

tavalla. (Mendling, Decker, Hull, Reijers & Weber, 2018.) 

Prosessien louhinta (Process mining) on dataohjautuva prosessi, jossa tarkastellaan, mitä 

liiketoimintaprosessin sisällä tapahtuu, perustuen isojen tietojärjestelmien logeihin ja 

tapahtumiin. Prosessin louhinnalla saatavan datan avulla päästään oikeasti kiinni siihen, 

mitä prosessissa tapahtuu ja löydetään esimerkiksi pullonkaulat sekä muut ei-toivotut 

toimintatavat. (Geyer-Klingberg, Nakladal, Baldauf & Veit, 2018.) Prosessien louhinnan 

suurin eroavaisuus verrattuna liiketoimintaprosessien hallinnointiin on lopputulos. 

Liiketoimintaprosessien hallinnan tuloksena saadaan kuvaus ideaalisesta prosessista, kun 

taas prosessien louhinnalla saadaan tarkka kuvaus oikeasta tämänhetkisestä prosessista, 

jota halutaan optimoida tai automatisoida. (Mueller & Ali, 2021.) Prosessin louhinta antaa 

käyttäjille nopeasti kokonaiskuvan prosessista ja auttaa käyttäjiä tunnistamaan prosessin 

suurimmat potentiaaliset automaation mahdollisuudet (Geyer-Klingeberg ym., 2018). 

2.2. Liiketoimintaprosessien automatisointi 

Liiketoimintaprosessien automatisoinnilla (Business Process Automation, BPA) 

tarkoitetaan organisaation tehtävien automatisointia teknologian avulla, jotka olivat 

ennen ihmisten suorittamia (Chakraborti ym., 2020). Liiketoimintaprosessien 

automatisoinnilla saatavia potentiaalisia hyötyjä ovat esimerkiksi parempi palvelun laatu, 

parantunut palveluiden toimitus sekä halvemmat hinnat tuottaa palvelu. Suurimmassa 

osassa liiketoimintaprosessin automatisoinnin kohteista koskevat yrityksen sisäisiä 

toimintoja, monissa liiketoimintaprosesseissa on kuitenkin osallisina useita yrityksiä, 

jotka suorittavat liiketoimintaprosessissa eri tehtäviä. Tällaista moneen eri 

osapuoleen/yritykseen kohdistuvaa liiketoimintaprosessien automatisointia kutsutaan 

nimellä Multi-Part Business Process Automation (MPBPA), jonka tavoitteena on 

optimoida ja automatisoida yritysten väliset vuorovaikutukset ja prosessit teknologian 

avulla. (Simm, Steiner & Truu, 2020.)  

Liiketoimintaprosessien automatisoinnissa on perinteisesti kyse automaatioratkaisujen 

integroinnista suoraan tietojärjestelmään tai useamman tietojärjestelmän välille ja joissain 

tapauksissa luoda kokonaan uusi tietojärjestelmä. Haasteina tässä ovat, että 

automaatioratkaisun integrointi ja uusien ominaisuuksien lisääminen vaativat muutoksia 

ohjelmistoarkkitehtuuriin. Tämä vie yrityksiltä paljon resursseja, ne ovat kalliita ja voivat 

viedä aikaa useita kuukausia. (Slaby 2012.)  

2.3. Ohjelmistorobotiikan määritelmä 

Ohjelmistorobotiikka (Robotic Process Automation, lyhennettynä RPA) on teollinen 

ratkaisu suureen määrään manuaalista työtä, joita ihmiset suorittavat päivittäin, 

viikoittain tai kuukausittain tukeakseen laaja-alaista korkean volyymin 

liiketoimintaprosessien hallintaa (high-volume business processing) (Lacity & 

Willcocks, 2016). Ohjelmistorobotiikassa automaatioratkaisu ei ole integroitu suoraan 

tietojärjestelmiin, vaan robotti käyttää järjestelmää tai useampia järjestelmiä 

käyttöliittymältä, kuten ihminenkin niitä käyttäisi. Ohjelmistorobotiikkaa on monilla 

aloilla, kuten taloushallinto, kirjanpito, IT- infrastruktuurin hallinta sekä 

yhteispalveluiden prosessointi (front-office processing). (Mendling ym., 2018.) 

Ohjelmistorobotti toimii samalla tavalla, kuten ihminen käyttää tietokonetta. Se käyttää 

valmiita sovelluksia, nettisivuja, muokkaa laskentataulukkoja, dokumentteja sekä 

lähettää ja lukee sähköposteja suorittaakseen tehtäviä (Lamberton, Brigo & Hoy, 2017). 
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Ohjelmistorobotiikka on monissa tapauksissa automatisoinnin kannalta helpompi ja 

resursseja säästävä ratkaisu perinteisempiin sovellusten sisäisiin automaatio ratkaisuihin 

verrattuna. Ohjelmistorobotiikalla pystytään monissa tapauksissa edullisemmin ja 

nopeammin tuottamaan automaatioratkaisuja, jotka tuottavat arvoa liiketoiminnalle. 

Avustamalla liiketoimintayksikköjä vähentämään heidän omia taktisia vaatimuksiansa 

vähentää painetta IT- yksiköltä, mikä auttaa heitä keskittymään suurempiin 

ohjelmistoprojekteihin, joissa on suurempi strateginen arvo. (Slaby, 2012.)  

2.4. Ohjelmistorobotiikan työkalut ja kehittäminen 

Ohjelmistorobotin kehittäminen tapahtuu yleensä valmiilla niiden kehittämiseen 

tarkoitetulla työkalulla, joita ovat esimerkiksi Automation Edge, Automation Anywhere, 

Blue Prism, Cognizant, Conduent, Kofax, Kryon Systems, Pegasystems, Softomotive ja 

UiPath (Van der Aalst, Bichler & Heinzl, 2018). Monet suosituimmista työkaluista, kuten 

UiPath ja Blueprism toimivat drag and drop- periaatteella ja ovat helppoja käyttää 

vähemmälläkin kokemuksella koodauksesta. Hyvien ja helppokäyttöisten työkalujen 

avulla ohjelmistorobotiikan kehittäminen on tehokasta, kun monet toiminnallisuudet ovat 

ainakin osittain valmiina työkaluissa, joten kehittäminen voi olla hyvinkin suoraviivaista. 

Useat työkalut, esimerkiksi Automation Anywhere ja UiPath tukevat myös työnkulun 

nauhoittamista, jossa käyttäjä voi laittaa nauhoituksen päälle, kun suorittaa manuaalisesti 

automatisoitavaa työnkulkua. Työkalu tekee nauhoituksen perusteella työnkulusta 

robotin koodin ja työnkulun, joten ohjelmointiosaamista ei tarvita tässä tapauksessa 

lainkaan. (Khan, 2020.) 

Aloittaessa kehittämään ohjelmistorobottia, on tärkeää ensin tutkia, miten mahdollinen 

automatisoitava liiketoimintaprosessi sopii robotin tehtäväksi. Liiketoimintaprosessin 

tunnistamisessa on tässä iso rooli. On tärkeää tunnistaa, miten liiketoimintaprosessi toimii 

ja millaisia erilaisia sääntöjä sekä mahdollisia poikkeustapauksia se sisältää. Parhaiten 

ohjelmistorobotiikka sopii työtehtäviin, jotka ovat säännönmukaisia prosesseja, eivätkä 

vaadi ihmisen arviointia tai vaikeiden poikkeustilanteiden hallintaa. Tämänkaltaisissa 

työtehtävissä ja prosesseissa voidaan saavuttaa hyvinkin nopeasti isoja hyötyjä ja säästöjä 

työajassa, kun työtehtävää automatisoidaan. (Slaby, 2012.) 

Ohjelmistorobotin kehitystyö voidaan jakaa Zaharia-Rãdulescu, Pricop, Sheleski & Ioan 

(2017) mukaan seuraaviin osiin: ratkaisun/konseptin todennus (Proof of Concept, 

lyhennettynä PoC), ohjelmistorobotiikan arviointi (RPA assessment), ohjelmistorobotin 

toteutus (RPA Implementation), tuotantoon siirto (Production Roll-out) sekä ylläpito 

(Maintenance). Ensimmäisessä vaiheessa ratkaisun/konseptin todennuksessa 

tarkastellaan, miten liiketoimintaprosessia kannattaa lähestyä ohjelmistorobotiikan 

näkökulmasta teknisesti ja robotin hyötyjä kyseisessä prosessissa analysoimalla. 

Arviointi vaiheessa tutkitaan automaation potentiaalia liiketoimintaprosessissa tai sitä, 

missä prosessissa automaation potentiaali on kaikista korkein. Prosessista on myös 

tärkeää tunnistaa, toimiiko se tällä hetkellä optimaalisella tavalla, vai voidaanko sitä 

suoraviivaistaa ja optimoida. RPA- ratkaisun toteutuksessa automaatiotiimi rakentaa ja 

toteuttaa ohjelmistorobotiikka- projektin ja testaa sekä katselmoi ratkaisun läpi tarkasti 

ennen tuotantoon siirtoa. Ylläpitovaiheessa puolestaan seurataan robotin toimintaa ja 

tehdään siihen tarvittaessa parannuksia. (Zaharia-Radulescu ym., 2017.) Myös 

Chakraborti ym. (2020) mukaan ohjelmistorobotin kehitysvaiheisiin ja sen 

elinkaarimalliin kuuluu samankaltaisia vaiheita, joista kolme päävaihetta on automaatio 

mahdollisuuden tunnistus, robottien kehitys ja testaus sekä ylläpito ja liiketoiminnan 

suorituskyvyn hallinta. Syed ym. (2020) mukaan ohjelmistorobotiikan kehitysvaiheet 
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eroavat hyvin paljon riippuen organisaatiosta ja heidän liiketoimintamalleistaan, joten 

optimaalisia kehitysvaiheita hyväksymisestä tuotantoon on hankala määritellä. 

2.5. Älykkäät robotit ja tekoäly 

Tavallisimpien ohjelmistorobotiikan käyttökohteiden, eli rutiininomaisten tehtävien 

automatisoinnin lisäksi, voidaan tekoälyllä lisätä robotiikan hyötyjä soveltuviin 

liiketoimintaprosesseihin. Älykkäällä prosessien automatisoinnilla (Intelligent Process 

Automation, IPA) pyritään tekoälyä käyttämällä rakentamaan monimutkaisempia 

automaatioita, jotka minimoivat ihmisiä vaativat “robotin harjoitukset” ja robotit 

kykenevät itse tekemään monimutkaisempia päätöksiä. Älykäs prosessien automatisointi 

perustuu perinteisiin ohjelmistorobotiikan kehityksen teknologioihin, johon lisätään ja 

sovelletaan tekoälyä sopiviin prosessin osiin auttamaan päätöksenteossa (Chakraborti 

ym., 2020.) 

Älykkäistä roboteista puhuttaessa voidaan käyttää nimitystä kognitiiviset robotit 

(cognitive robotics). Ne ovat robotteja, jotka pystyvät yksinkertaisten päätöksenteon 

lisäksi ihmisen omaiseen kognitiiviseen päätöksentekoon. Ohjelmistorobotiikassa tämä 

tarkoittaa usein paperidokumentin käsittelyä, puheen tunnistusta sekä virheiden 

havaitsemista (Lamberton ym., 2017). Kognitiivisista roboteista vielä kehittyneempiä ja 

teknologisempia ovat tekoälyä käyttävät robotit. Tekoälyä ohjelmistorobotiikassa 

voidaan hyödyntää eri tavoin, riippuen prosessista ja siitä mihin sitä tarvitaan. 

Ohjelmistorobotiikassa käytetään ohjelmistopaketteja ja metodeja, joilla pystytään 

ottamaan hyötyä uusimmista teknologioista, mukaan luettuna tekoäly, koneoppiminen, 

puheentunnistus ja kielelliset viestintäprosessit (linguistic communication process). 

(Reddy, Harichandana, Alekhya & Rajesh, 2019.) 

2.6. Hybridi älykkyys 

Monissa liiketoimintaprosesseissa voi olla hankalaa miettiä, onko se hyvä kohde 

automatisoinnille. Prosessi voi muuten sopia hyvin ohjelmistorobotiikan kohteeksi, mutta 

jokin työvaihe vaatii tarkkaa ja poikkeuksellista päätöksentekoa, johon robotti ei pysty tai 

sitä ei uskalleta jättää robotin tehtäväksi, koska väärä robotin tekemä päätös voi aiheuttaa 

vakavia seurauksia. Robotin ja ihmisen parhaat puolet yhdistyvät hybridi älykkyydessä 

(Hybrid Intelligence). Hybridi älykkyydessä on tarkoitus tunnistaa 

liiketoimintaprosessista ominaisuudet, jotka sopivat hyvin ihmiselle sekä robotille. 

Ihmisen vahvuuksia ovat joustavuus, luovuus, empatia, vaistomaisuus ja päättelykyky, 

kun taas robotin vahvuuksia on nopeus, tehokkuus, edullisuus, skaalautuvuus ja 

johdonmukaisuus (Van der Aalst, 2021). Robotit ja ihmiset voivat toimia yhdessä eri 

tavoin, riippuen liiketoimintaprosessista. Robotiikkaprosessissa, jossa tarvitaan ihmistä 

jossakin kohtaa, puhutaan yleensä termillä ihminen silmukassa (Human-in-the-loop). 

Ihminen ja robotti voivat toimia prosessissa, joko asynkronisesti tai synkronisesti. 

Asynkronisessa yhteistyössä robotit ja ihmiset tekevät samanaikaisesti töitä ja ihminen 

voi esimerkiksi pyytää robottia tekemään jotain ja lisäämään se robotin työjonoon. 

Synkronisessa yhteistyössä puolestaan, on tärkeää, että robotti on hoitanut työnsä, jotta 

ihminen pystyy jatkamaan tai vastaavasti robotti odottaa, että ihminen on tehnyt jonkin 

työvaiheen ja robotti pystyy tästä jatkamaan. (Ruiz, Ramirez, Cuaresma & Enriquez, 

2022.) 
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3. Ohjelmistorobotiikan ja tekoälyn kehittäminen sekä 
käyttöönotto liiketoimintaprosessin 
automatisoinnissa 

Tässä luvussa syvennytään tarkemmin siihen, miten liiketoimintaprosessien 

automatisointi tapahtuu ja mitä vaiheita kehittämiseen sekä käyttöönottoon kuuluu. Tässä 

luvussa tutustutaan myös, mitä haasteita alkumäärittelyissä sekä kehitysvaiheessa 

voidaan kohdata. Lisäksi perehdytään syvemmin, miten eri teknologioita voidaan 

hyödyntää erityyppisissä prosesseissa ja millaisiin prosesseihin esimerkiksi tekoälyn 

lisääminen tuo lisäarvoa. 

3.1. Ohjelmistorobotiikan tarpeen määritys 

Ensimmäiseksi, kun aletaan automatisoimaan liiketoimintaprosessia, täytyy tutustua sen 

ominaispiirteisiin ja siihen, ovatko ne sellaisia, jotka soveltuvat hyvin ohjelmistorobotille. 

Robotille parhaiten sopivia piirteitä prosessissa ovat perinteisesti, kuten jo aiemmin 

mainittu, rutiininomaisuus ja sääntöjen mukaisuus. Tunnistaessa prosessien 

ominaisuuksia ja sitä, miten kyseinen prosessi soveltuu automatisoitavaksi, voidaan 

soveltaa prosessin louhintaa (Geyer-Klingeberg ym., 2018). Prosessin ominaisuudet 

voidaan jakaa Elsayed & Kassem (2022) mukaan kolmeen osaan, jotka ovat prosessin 

piirteet, prosessin suorituskyky sekä potentiaaliset säästöt. Ohjelmistorobotiikkaan hyvin 

soveltuvan prosessin piirteisiin kuuluvat esimerkiksi säännönmukaisuus, matala 

kompleksisuus ja järjestäytynyt digitaalinen data. Suorituskyvyn osalta puolestaan 

soveltuvalla prosessilla on korkea volyymi, vähän poikkeuksien hallintaa sekä 

toistuvuutta/rutiininomaisuutta. Säästöissä puolestaan, tutkitaan työtehtävän käytettävää 

aikaa, niin yhteen suoritus kertaan, kuin siihen kuinka paljon yhteensä työtehtävän 

suorittamiseen menee viikko/kuukausi tai vuositasolla. (Elsayed & Kassem, 2022.) 

Robotisoitavalla kohteella tulisi olla vähintään 0,5 henkilötyövuoden säästöt, mutta 

mieluummin enemmän (Lamberton ym., 2017). Lisäksi voidaan säästää prosessin virhe 

herkkyydessä, sillä ihmiselle sattuu virheitä, kun taas robotti toimii aina samalla tavalla, 

kuten se on määritelty (Elsayed & Kasssem, 2022.) Prosessit, joissa on iso 

todennäköisyys ihmisen virheelle ja joissa on kuitenkin vähän poikkeustilanteita, tulee 

valita ensisijaisesti automatisoitavaksi ennen muita prosesseja. (Siderska, 2020). 

Jotta löydetään varmasti oikeat prosessit automatisoitavaksi tai tunnistetaan, soveltuuko 

tietty yksittäinen prosessi automatisoitavaksi ohjelmistorobotiikan avulla, vaatii se 

liiketoimintaprosessin hallintaa ja tunnistusta. Ensimmäinen askel prosessin 

soveltuvuuteen automatisoinnin suhteen on Chakraborti ym. (2020) mukaan prosessin 

suorituskyvyn mittaaminen. Suorituskyvyn mittaamisessa tutkitaan, miten prosessi 

suoriutuu siihen kuuluvista tehtävistä, käyttäen valittuja suorituskyvyn mittaamisen 

indikaattoreita, esimerkiksi tehtävän suorittamiseen kuluva aika sekä 

kustannus/työtehtävä työntekijämäärän mukaan (Chakraborti ym., 2020). Sovellettaessa 

oikeita prosessien louhinnan teknikoita, saadaan tunnistettua prosesseista parhaat kohteet 

ohjelmistorobotiikalle. Prosessin louhinnan ja ohjelmistorobotiikan väliseen täydelliseen 

yhteistyöhön kuuluu Geyer-Klingeberg ym. (2018) mukaan kolme vaihetta, jotka ovat 

ohjelmistorobotiikan potentiaalin hyödyntäminen (assessingrpapotential), 

ohjelmistorobotiikka- ratkaisun kehittäminen sekä ylläpito. Näitä vaiheita toistamalla eri 

prosesseille voidaan löytää uusia potentiaalisia kohteita ohjelmistorobotiikalle uusista 

prosesseista (Geyer-Klingeberg ym., 2018.) 
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Ohjelmistorobotiikka soveltuu hyvin käytettäväksi yritykseen ja prosesseihin, joissa 

käytetään useita järjestelmiä. Yrityksissä saattaa olla usein tilanne, jossa pitäisi yhdistää 

useita järjestelmiä yhteen, jotta saataisiin liiketoimintaprosesseja sujuvammaksi, mutta 

uusia rajapintoja vanhojen järjestelmien välille tai kokonaan uutta järjestelmää ei ole 

tulossa, ainakaan lähiaikoina. Tämän kaltaisiin tilanteisiin ohjelmistorobotti sopii hyvin 

toimimaan ikään kuin rajapintana eri tietojärjestelmille, joiden välillä pitää siirtää tietoa 

prosessien suorittamiseksi. Käytettäessä manuaalisesti useita järjestelmiä yhtä aikaa, 

kasvattaa se myös mahdollisuutta ihmisten tekemille virheille ja epäjohdonmukaiselle 

toiminnalle, mikä tekee niistä myös hyvän kohteen ohjelmistorobotiikalle. (Syed ym., 

2020.) 

3.2. Automaatioratkaisun määrittäminen 

Kun on löydetty sopiva tai sopivat liiketoimintaprosessit, jotka soveltuvat 

automatisoitavaksi ohjelmistorobotiikalla, on aika aloittaa automaatioratkaisun 

määrittäminen. On tärkeää rakentaa liiketoimintaprosessin ymmärtämisen lisäksi käsitys 

prosessista ohjelmistorobotiikan näkökulmasta, jotta kehitystyö onnistuu helpommin. 

Muutettaessa olemassa olevaa rutiinia robotille sopivaksi, voi robotin toimintatapa olla 

lopputuloksena hieman erilainen kuin ihmisellä, koska ihmisen optimaalinen 

toimintatapa tiettyä prosessia kohtaan voi poiketa robotin optimaalisesta tavasta suorittaa 

prosessi. Prosessi pystytään yleensä suorittamaan suoraviivaisemmin ja nopeammin 

robotilla, kuin mitä ihminen sen tekisi. (Rutschi & Dibbern, 2019.) Esimerkkitapaus, 

miten ostotilauksen hyväksymisprosessi muuttuu robotisoinnin myötä, on esitetty 

kuvassa 1. 

 

Kuva 1. lähde: Schatsky, Muraskin & Iyengar (2016), s. 2 
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Automaatioratkaisun määrittelyvaiheessa on myös tärkeää määrittää toiminnallisuudet, 

tiedonkulku sekä tarvittavat tietojärjestelmät, joita ohjelmistorobotin rakentamiseen 

tarvitaan, jotta voidaan lähteä miettimään, miten ne toteutetaan (Enriquez, Jimenez-

Ramirez, Dominguez-Mayo & Garcia-Garcia, 2020). Täytyy myös miettiä, onko prosessi 

jatkossa kokonaan suoritettava robotilla, vai osallistuuko johonkin kohtaa prosessia 

ihminen. (Ivyengar ym., 2016). Kuvassa 1 vasemmalla on nimenomaan robotisoitu 

prosessi, jossa robotti suorittaa kaikki muut työvaiheet, mutta ihminen suorittaa yhden 

työvaiheen välissä (vaihe 3 kaaviossa). Tällaisesta tilanteesta voidaan käyttää jo aiemmin 

mainittu termiä ihminen silmukassa (human in the loop). (Ruiz ym., 2022.) 

Määrittelyvaiheessa on myös valittava työkalu, jolla ohjelmistorobottia lähdetään 

kehittämään. Mikäli yrityksellä on jo entuudestaan ohjelmistorobotteja tietyllä työkalulla, 

kannattaa yleensä hyödyntää samaa työkalua, koska siitä on jo maksettu ja robottien 

ylläpidettävyyden kannalta on hyvä, että robotit ovat yhteensopivia ja toteutettu samalla 

työkalulla. Lisäksi kehittäjillä ei mene aikaa opetella uusia työkaluja. Toisaalta taas 

joissakin tapauksissa monialustainen ohjelmistorobotiikka strategia (multi-platform RPA 

strategy) voi olla hyvä asia. Tällöin pystytään tarkastelemaan eri työkalujen etuja ja 

valitsemaan työkalu, joka parhaiten soveltuu kyseiseen prosessiin. (Blueprint, 2022.) 

Kolme suosituinta ohjelmistorobotiikan työkalua ovat Automation Anywhere, UiPath ja 

BluePrism ja niillä on erilaisia vahvuuksia ja oikean työkalun valitseminen riippuu siitä, 

millainen ja minkä kokoinen yritys on kyseessä ja millaisia prosesseja yrityksen sisällä 

automatisoidaan. Automation Anywhere on suunniteltu keskikokoisille- ja suurille 

yrityksille pankki, rahoitus, IT ja terveydenhuolto -sektoreilla. BluePrism on puolestaan 

suunniteltu isokokoisille yrityksille ja se tarjoaa vahvan tuen tukitoimintojen 

automatisoinnille, mikä tekee siitä soveltuvan esimerkiksi media- ja terveydenhuolto 

yhtiöille. UiPath puolestaan on suunniteltu keskikokoisille - ja suurille yrityksille. Se 

tarjoaa vahvan tuen sekä tukitoimintojen, että yhteispalvelujen automatisointiin (back-

office automation and front- office automation). Näin ollen UiPath soveltuu käytettäväksi 

monilla eri aloilla, kuten henkilöstöhallinnossa ja vakuutusalalla. (Khan, 2020.) 

3.3.  Kognitiivisten teknologioiden ja tekoälyn lisääminen 
ohjelmistorobottiin 

Automatisoidessa liiketoimintaprosessia mietitään usein, onko kyseinen 

liiketoimintaprosessi hyvä kohde ohjelmistorobotille. Sen lisäksi, että voidaan 

robotisoidussa prosessissa antaa kognitiiviset päätöksenteot ihmiselle, voidaan 

päätöksentekoon soveltaa älykkään automaation tekniikoita. Älykkäiden automaatio 

teknologioiden avulla pystytään minimoimaan ihmistä vaativat päätöksen teot ja robotin 

“opastukset” ja robotti pystyy tekemään itse monimutkaisia päätöksiä. (Chakraborti ym., 

2020.)  

Roboteista, jotka pystyvät ihmisen omaiseen kognitiivisiin päätöksentekoihin, puhutaan 

usein nimellä kognitiiviset robotit. Kognitiivisiin teknologioihin kuuluvat esimerkiksi 

koneoppiminen, puheentunnistus ja luonnollisen kielen käsittely (natural language 

processing). Kolmella johtavalla ohjelmistorobotiikka työkalulla Automation Anywhere, 

BluePrism ja Uipath on kaikilla oma kognitiivisten robottien toteuttamisen strategia ja 

omat työkalut, joilla kognitiivisten robottien kehittäminen onnistuu. Automation 

Anywhere on kehittänyt sisäisesti konenäkö ja koneoppimis teknologioita. Lisäksi yhtiö 

on käyttänyt esimerkiksi luonnollisen kielen tunnistusta laina prosessien käsittelyssä. 

UiPath puolestaan käyttää kolmannen osapuolen kognitiivisia työkaluja, kuten avoimen 

lähdekoodin koneoppimis- kirjastoja. BluePrism tekee puolestaan yhteistyötä IBM 

Watson- yrityksen kanssa ja yhteistyön avulla heidän tavoitteensa on uusimpien 
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kognitiivisten teknologioiden lisääminen prosessien työnkulkuihin (Schatsky ym., 2016.) 

Khan (2020) tutkimuksen mukaan, jossa vertaillaan mainittuja kolmea suurinta 

ohjelmistorobotiikan työkalua, ovat Automation Anywhere ja UiPath hieman parempia 

kognitiivisten robottien toteuttamiseen kuin BluePrism. Jokainen yhtiöistä kuitenkin 

panostaa kognitiivisiin teknologioihin koko ajan, joten ne kehittyvät jatkuvasti (Khan, 

2020).  

Tekoäly jo kognitiivinen automaatio ovat hyvin lähellä toisiaan, mutta tekoäly on hieman 

kehittyneempi tekniikka kuin kognitiivinen automaatio. Kognitiivinen robotti pyrkii 

ihmisen ominaiseen ajatteluun ja pyrkii näin ratkaisemaan ongelmia. Tekoäly puolestaan 

lisää ihmisomaisen ajattelun osaksi vaikeamman ongelman ratkaisua ja näin ollen 

kehittää ongelmaan parhaan mahdollisen ratkaisun (Wu, 2019.) Ohjelmistorobotiikassa 

tekoälyä hyödyntävät teknologiat ovat hyvin samankaltaisia, kuin kognitiiviset 

automaatiota käyttävät työkalut. Tekoälyn avulla pystytään kuitenkin paremmin 

älykkääseen automaattiseen päätöksentekoon, jossa robotti voi hyödyntää jo aiemmin 

kerättyä tietoa ja pystyy näin ollen tekemään itse uusia johtopäätöksiä. Tässä myös 

koneoppiminen on vahvassa roolissa ja robotti pystyy näin ollen ajan kanssa aina 

parempiin suorituksiin, kun se kerää dataa erilaisista skenaarioista prosessissa ja kehittää 

tämän avulla itseään. (Kaya ym., 2019.)  

Alhaalla kuvassa 2 on esitetty, miten sama prosessi, kuin kaaviossa 1 muuttuu, kun 

robottiin lisätään kognitiivista teknologiaa, tässä tapauksessa luonnollisen kielen 

tunnistamista (Natural language processing). (Schatsky ym., 2016.) 

 

 

Kuva 2. lähde: Schatsky, Muraskin & Iyengar (2016), s. 2 
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Kuten kuvissa 1 ja 2 näkyy, liiketoimintaprosessin vaiheet voivat robotisoinnin myötä 

muuttua merkittävästi. Se miten paljon ne muuttuvat, riippuu liiketoimintaprosessista ja 

siitä, millaista robotisointia sille tehdään, käytetäänkö kognitiivisia teknologioita ja 

saadaanko robotilla suoraviivaistettua prosessia. (Schatsky ym., 2016.)  

Löydettäessä oikeat prosessit älykkäälle automaatiolle, tuottaa tämä paljon hyötyjä ja 

automatisointi säästää aikaa ja muita resursseja. Monimutkaisten automaatioiden 

kehittäminen vaatii kehitysvaiheessa huomattavasti enemmän työtä, kuin perinteisten 

rutiinitöiden automatisointi. Älykkään automaation rakentaminen vaatii relevantin datan 

tunnistusta, jotta saadaan data massasta oleelliset tiedot, joilla pystytään rakentamaan 

robotti, joka hyödyntää parhaiten käytettävissä olevan tekoälyn mahdollisuuksia. 

(Chakraborti ym., 2020.) Esimerkiksi Oracle Policy Automation Cloud Service on 

ohjelmistorobotti, joka lukee liiketoimintasääntöjä ja -käytäntöjä kirjoitettuna 

luonnollisella kielellä hyödyntäen natural language processing- tekniikkaa. Kyseinen 

robotti tulkitsee lukemansa avulla, mitä kysymyksiä on tarpeen kysyä asiakkailta sekä 

tuottaa päätösraportin. (Reddy ym., 2019.) 

3.4. Haasteet ohjelmistorobottien kehitystyössä 

Automatisoidessa liiketoimintaprosessia, voidaan kohdata monia erilaisia haasteita, jotka 

voivat liittyä itse prosessiin tai teknologiaan. Ensimmäiset haasteet ja ongelmat tulevat jo 

ennen kehitystyön alkamista, kun valitaan sopivaa robotisoitavaa kohdetta. Väärän tai 

väärien prosessien valinta automatisoitavaksi, voi aiheuttaa suuria resurssien tuhlauksia, 

jotka olisi voitu käyttää paremmin robotisoitaviksi sopivien prosessien automatisoinnin 

kehittämiseen. Tämä voi olla erityisesti vaarana, kun lähdetään automatisoimaan 

monimutkaisempia prosesseja, joiden automatisointiin menee paljon aikaa ja 

lopputuloksena ei silti saada kovin suurta hyötyä. (Lamberton ym., 2017.) On tärkeää 

myös tunnistaa kyseisen liiketoimintaprosessin ja organisaation valmiudet 

ohjelmistorobotiikalle. Avainasemassa onnistuneen ohjelmistorobotin kehittämisessä on 

organisaation valmiudet ohjelmistorobotiikalle ja se, miten pystytään adaptoitumaan 

uudelle teknologialle ja soveltumaan prosessien muutoksiin. (Syed ym., 2020). 

Kun on löydetty sopiva liiketoimintaprosessi robotisoitavaksi, on seuraava haaste 

ymmärtää robotin suunnittelu ja vaikuttaminen liiketoimintaprosessiin. Robotin 

kehittäjien on ymmärrettävä liiketoimintaprosessi, joten on tärkeää, että se on 

dokumentoitu hyvin. Hyvä dokumentaatio auttaa hahmottamaan liiketoimintaprosessin 

paremmin ja auttaa kehittäjää. (Rutschi & Dibbern, 2019.) Kehittäessä robottia, 

toiminnot, joita robotille pitää opettaa, täytyy tietää vaihe vaiheelta, sisältäen yksittäiset 

näppäimen painallukset tai klikkaukset. Kun nämä on dokumentoitu ja tunnistettu, niin 

robottien ohjelmointi ja testaaminen vie vähemmän aikaa (Syed ym., 2020.) Haasteena 

on myös liiketoimintaprosessien muuttaminen soveltuviksi robotille, sillä työtehtävien 

rutiineja ja toimintatapoja saatetaan joutua muuttamaan robotille sopivaksi. Sovittaessa 

prosessia robotin suorittamiseksi, täytyy kehittää oikeanlainen uusi rutiini soveltumaan 

työtehtävään, jossa robotti ottaa ihmisen paikan prosessin tai työtehtävän suorittajana. 

(Rutschi & Dibbern, 2019.)  

Ohjelmistorobotin kehittämisessä ja konfiguroinnissa on myös tärkeää tunnistaa 

liiketoimintaprosessin poikkeukset, sillä ne täytyy määrittää robottiin. Monissa tilanteissa 

kaikkia poikkeuksia ei ole ennen robotin kehittämistä huomioitu ja robotin 

kehitysvaiheessa huomataan, että täytyy rakentaa ylimääräisiä poikkeuksien hallintaan 

tarkoitettuja toimintoja. Tämä vie aikaa robotin kehityksestä ja testauksesta. (Syed ym., 

2020.) Yhtenä haasteena prosessin kuvauksen ja poikkeuksien ymmärtämisessä voi olla 
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myös prosessin manuaalisten käyttäjien ja ohjelmistorobotin kehittäjien välinen 

kommunikointi. Ohjelmistorobotiikan analyytikot pyrkivät saamaan automatisoitavasta 

prosessista yksityiskohtaiset tiedot sekä löytää sen erilaiset mahdolliset työnkulut ja 

poikkeukset. Ongelmana voi olla, että prosessin käyttäjä antaa puutteellista tai väärää 

tietoa, joka johtaa lisätyöhön robotin kehityksessä, kun tietoa joudutaan kaivamaan lisää 

ja robottia muuttamaan tämän myötä. (Elsayed & Kassem, 2022.) Tietojärjestelmät ovat 

usein paljon monimutkaisempia, mitä sidosryhmät ajattelevat. Ihmisillä on taipumusta 

aliarvioida heille tutun järjestelmän käytön vaiheet ja taustalla olevan datan 

monimutkaisuus. Tämän seurauksena prosessista tehdyt mallit voivat olla paljon 

yksinkertaisempia, mitä ne todellisuudessa ovat, mikä näkyy myös robotin kehityksessä 

(Van der Aalst, 2021.) Vaikka prosessin poikkeukset olisivat tiedossa ja 

poikkeustilanteiden hallinnat pystytään hyvin rakentamaan robottiin, voi olla haasteena 

poikkeustilanteiden testaaminen. Mikäli kohdejärjestelmässä tai testaus ympäristössä on 

mahdollista kontrolloida prosessia ja testata robotin toimintaa myös poikkeustilanteissa, 

helpottaa se huomattavasti robotin testaamista. Jos näin ei kuitenkaan ole, hankaloittaa se 

huomattavasti robotin testausprosessia. (Ruiz ym., 2022.) 

Kehitettäessä kognitiivisia ja tekoälyä käyttäviä robotteja, kohdataan myös paljon 

erilaisia haasteita. Ajallisesti älykkään robotin kehittämiseen menee yleensä 

huomattavasti enemmän aikaa, kuin perinteisen ohjelmistorobotin kehittämiseen. 

Prosessit, joihin älykkäitä robotteja käytetään sisältävät yleensä paljon 

epäjärjestäytynyttä tietoa, kuten laskuja, sopimuksia ja kirjeitä. (Schatsky ym., 2016.) 

Vaikka robottien kognitiiviset kyvyt kehittyvät jatkuvasti, ovat ne silti rajoittuneet ja se, 

miten robotti suoriutuu, riippuu hyvin paljon prosessista. Suurimpina riskeinä 

kognitiivisia päätöksiä tekeville roboteille on ehdottomasti tapaukset, joissa saatava tieto 

on puutteellista tai väärää, mikä voi johtaa robotin tekemiin vääriin päätöksiin (Syed ym., 

2020.) Monissa prosesseissa voi liikkua myös hyvin arkaluonteista tietoa, joten on 

tärkeää, että robotin oikein toimiminen pystytään varmistamaan. Tällaisissa tilanteissa, 

joissa liikkuu arkaluontoista tietoa, täytyy tehdä paljon työtä tietosuojan varmistamiseksi, 

mikä hidastaa robotin kehitystyötä. Esimerkiksi hyvän koneoppimista käyttävän robotin 

suunnittelu voi olla vaikeaa, mutta sen lisäksi ratkaisun on tuettava lakeja, sääntöjä sekä 

eettisiä käyttäytymis- vaatimuksia, mikä voi olla vielä haastavampaa. (Lamberton ym., 

2017.) 

Koska älykkään automaation kehittäminen vie mainittujen syiden takia huomattavasti 

enemmän työaikaa kuin perinteinen automaatio, tarkoittaa se myös suurempia 

kustannuksia. Kehitysvaiheessa on huomioitava myös ylläpito vaihe perinteistä 

ohjelmistorobottia tarkemmin, sillä älykkäällä ohjelmistorobotilla on oma 

elinkaarimallinsa. Älykästä robottia täytyy ylläpitää tarkasti liiketoimintaprosessin tai 

datan muuttuessa, mikä vie paljon työaikaa, kun täytyy kehittää robottiin uusia 

tekoälymalleja datan muuttumisen seurauksena. Älykkään automaation korkeammat 

hinnat vaativat näin ollen korkeampaa sijoitetun pääoman tuottoa, jotta 

liiketoimintaprosessia kannattaa lähteä automatisoimaan. (Chakraborti ym., 2020.) 

4.0. Ohjelmistorobotiikka tuotannossa: hyödyt ja 
haasteet 

Tässä luvussa perehdytään ohjelmistorobottiin tuotantovaiheessa, eli kun 

ohjelmistorobotti on valmis ja se on käytössä automatisoimassa liiketoimintaprosessia. 

Luvussa tutkitaan, mitä kaikkea ohjelmistorobotin ylläpito vaatii ja millaisia haasteita 

siinä voidaan kohdata. Lisäksi katsotaan, millaisia hyötyjä valmiilla ohjelmistorobotilla 
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voidaan saavuttaa. Kun ohjelmistorobotti on valmis ja se on käytössä automatisoimassa 

jotakin liiketoimintaprosessia, on tärkeää tunnistaa sen hyödyt ja haasteet. On tärkeää 

tunnistaa, miten liiketoimintaprosessin automatisointi ohjelmistorobotiikan avulla 

vaikuttaa itse prosessiin sekä työntekijöihin.  

4.1. Ohjelmistorobotiikan hyödyt tuotannossa 

Liiketoimintaprosessiin ohjelmistorobotti vaikuttaa yleensä tehokkaasti vähentäen aikaa, 

hintaa ja ihmistyöresursseja. Lisäksi manuaalisten työtehtävien vähentyminen lisää 

tuottavuutta. Lisääntynyt tuottavuus näkyy liiketoimintaprosessissa kahdella eri tavalla. 

Ensinnäkin robotit pystyvät työskentelemään kellon ympäri ilman taukoja, mikä tietysti 

lisää tuottavuutta. Toiseksi työntekijöille jää enemmän aikaa tuottavalle työlle, kun 

rutiinitöitä on vähemmän tehtävänä ohjelmistorobotin ansiosta. (Syed ym., 2020.) 

Ohjelmistorobotti pystyy myös suorittamaan tehtäviä huomattavasti nopeammin, kuin 

ihminen ja ilman taukoja. (Zaharia-Radulescu ym., 2017). Lisäksi ohjelmistorobotteja 

voidaan kehittää monissa tapauksissa huomattavan edullisella hinnalla saavuttaen 

nopeasti hyötyjä, verrattuna perinteisiin IT- integraatio- projekteihin (Lamberton ym., 

2017.) Ohjelmistorobotin kehittäminen ei vaadi muutoksia olemassa oleviin 

tietojärjestelmiin, joiden muuttaminen ja hankkiminen on usein aikaa vievää ja kallista. 

Ohjelmistorobotti käyttää tietojärjestelmiä kuten ihminen, käyttöliittymän kautta, joten 

muutoksia olemassa oleviin tietojärjestelmiin ei tarvitse tehdä. Tämä on huomattava etu 

verrattuna back-end automaatioihin, jotka vaativat yleensä huomattavia muutoksia 

olemassa oleviin järjestelmiin. (Asatiani & Penttinen, 2016.) Lisäksi 

ohjelmistorobotiikka säästää organisaation resursseja rekrytoinneissa ja työntekijöiden 

koulutuksissa. Ennen manuaalisissa töissä tarvittiin työvoimaa, joita täytyi kouluttaa 

työtehtävään, mutta ohjelmistorobotiikan avulla manuaaliset työt suoritetaan 

automaatiolla, eikä robotteja tarvitse samanlailla kouluttaa kuin ihmisiä. (Kaya ym., 

2019.) 

Ohjelmistorobotti tekee tarkkaa työtä ja täsmälleen, kuten se on ohjelmoitu ja ohjeistettu. 

Tämä parantaa liiketoimintaprosesseissa inhimillisten virheiden riskiä, joita ihmiset 

tekevät. Ohjelmistorobotti pystyy tarkasti seuraamaan sille määriteltyjä prosessin 

vaiheita, kun taas ihminen tekee tyypillisesti 10 virhettä 100 vaiheisessa prosessissa 

(Peterson & George, 2017.) Monissa tapauksissa inhimillinen virhe voi tulla kalliiksi, 

joten ohjelmistorobotin vähentäessä inhimilliset virheet pois, tuo se myös mukanaan 

taloudellisia säästöjä. (Reddy ym., 2019.) 

Liiketoimintaprosessien automatisointi, johtaa yleensä prosessien standardisointiin. 

Robotin kehitystyössä käytävät vaiheet auttavat yleensä saamaan paremman kuvan 

liiketoimintaprosessista. Lisäksi se antaa hyvän mahdollisuuden tunnistaa prosessien 

poikkeuksia ja tarjoaa myös keinon käsitellä niitä. (Syed ym., 2020.) Prosessin 

louhinnalla ohjelmistorobotin ylläpitovaiheessa voidaan myös turvata ohjelmistorobotin 

hyödyt ja jopa kasvattaa niitä. Prosessin louhinnalla seurataan erityisesti 

ohjelmistorobotin hyötyjä suhteutettuna sijoitettuun pääomaan. Lisäksi nähdään, miten 

prosessit muuttuvat ohjelmistorobotiikan myötä ajan kuluessa. Seurattaessa 

ohjelmistorobotiikalla automatisoitua prosessia, huomataan lisää potentiaalia 

kehityskohteita prosessia ajatellen, jotka voidaan lisätä robottiin, jolloin se soveltuu 

vaihtuvaan liiketoimintaympäristöön. (Baldaúf ym., 2018.) Ohjelmistorobotit ovat myös 

yleensä hyvin skaalautuvia, joten jotakin prosessia automatisoiva robotti pystytään 

pienellä muokkaamisella laittaa suorittamaan myös toista tehtävää, mikäli näissä 

tehtävissä on samankaltaisuuksia, joita yleensä löytyy saman organisaation 

liiketoimintaprosessien välillä. (Reddy ym., 2019.) 
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Ohjelmistorobotiikan avulla pystytään myös nostamaan tietoturvan tasoa. Monissa 

liiketoimintaprosesseissa voi olla paljon arkaluonteista dataa, kuten henkilötietoja. 

Yksittäisillä työntekijöillä voi olla usein myös pääsy useisiin järjestelmiin, joissa on 

paljon arkaluonteista tietoa, mikä on aina tietoturvariski. Ohjelmistorobotin käyttäessä 

järjestelmiä, ei ole uhkaa, että robotti käyttäisi henkilötietoja tai muita tietoja väärin, mikä 

lisää tietoturvan tasoa. Myös ihmisten tekemät inhimilliset virheet, joissa tietoturva ja 

tietosuoja voivat vaarantua poistuvat ohjelmistorobotiikan myötä, mikä parantaa 

tietoturvaa. (Reddy ym., 2019.) Lisäksi robotin kehityksen myötä tapahtuva prosessien 

analyysi vaihe vaiheelta auttaa tunnistamaan kehityskohteita, joita voidaan hyödyntää 

tietoturvan ja yleisen prosessin noudattamisen periaatteiden päivittämiseen ja 

ylläpitämiseen. (Slaby, 2012.) 

Tekoälyn lisäämisellä ohjelmistorobotiikkaan voidaan saada ohjelmistorobotikasta 

enemmän irti ja saavuttaa lisää hyötyjä. Tekoälyn avulla pystytään automatisoimaan 

monimutkaisempia liiketoimintaprosesseja kuin perinteisellä ohjelmistorobotiikalla ja 

lisäksi se pystyy koneoppimisen avulla kehittämään itseään. Näin ollen tekoälyä sisältävä 

robotti pystyy myös sopeutumaan muuttuvaan liiketoimintaympäristöön ja oppimaan 

uusia toimintatapoja. Tekoälyllä pystytään korvaamaan ihmisten päätöksenteon tarve, 

eikä pelkästään matkimaan ihmisen päätöksentekoa. (Peterson & George, 2017.) 

Ohjelmistorobottien kehittyessä älykkäiksi, voidaan puhua uudesta itsepalvelu- 

ratkaisusta, jossa robotit yksinkertaisesti minimoivat ihmisten tarpeen tehdä prosessiin 

kuuluvia toimintoja ja työtehtäviä. (Reddy ym., 2019.)  

Lisäksi tekoälyn ja ohjelmistorobotiikan avulla pystytään ottamaan hyötyä big datasta ja 

optimoimaan organisaation toimintatapoja tämän avulla. Ohjelmistorobotti voi kerätä 

epäjärjestäytynyttä dataa eri järjestelmistä ja tehdä siitä käyttökelpoista tekoälyn ja big 

datan analyysimenetelmien avulla. (Reddy ym., 2019.) Kun saadaan hyödyllistä dataa 

liiketoimintaprosessista, pystytään sitä analysoimaan ja näin ollen kehittämään sitä. 

Uudella teknologialla, kuten ohjelmistorobotiikalla on näin ollen suuri rooli 

liiketoimintaprosessien hallinnassa. (Mendling ym., 2018.) 

Työntekijöiden näkökulmasta ohjelmistorobotiikan hyötyjä ovat erityisesti toistuvien ja 

muiden ikävien töiden vähentyminen. Tämä johtaa siihen, että työntekijät pystyvät 

osallistumaan enemmän mielekkäisiin työtehtäviin, jossa tehdään ongelmanratkaisua ja 

päätöksentekoa. Työntekijät pystyvät tekemään sellaisia työtehtäviä, jotka ovat 

arvokkaampia yhtiölle, kuten erilaiset kehitystyöt. Työntekijöiden työtyytyväisyys 

nousee ja he tuntevat paremmin työnsä arvostuksen, kuin ennen ja tämä lisää tuottavuutta. 

Työntekijöiden yleinen työmoraali myös kasvaa näin ollen ohjelmistorobotiikan myötä. 

(Reddy ym., 2019.) Ohjelmistorobotiikka muuttaa myös yleensä työn luonnetta ja luo 

näin ollen uusia työtehtäviä ja työpaikkoja. Näitä ovat esimerkiksi kaikenlaiset työt 

liittyen robottien hallintaan, konsultointiin sekä datan analysoimiseen. (Syed ym., 2020.) 

4.2. Ohjelmistorobotiikan haasteet tuotannossa 

Ohjelmistorobotin käyttöönoton yhteydessä on tärkeää huomioida robotin 

ylläpidettävyys ja sen elinkaari, miten se tulee vaikuttamaan prosessiin sen jälkeen, kun 

prosessi on automatisoitu. Yleinen virhe, mitä ohjelmistorobottia kehittäessä voi sattua 

on, ettei kiinnitetä huomiota, miten prosessit elävät ja miten ja ketkä ylläpitävät robotti 

työvoimaa, jotta robotit pysyvät ajan tasalla. (Lamberton ym., 2017.) Ohjelmistorobottien 

ylläpitoon on valmistauduttava, jotta robotit toimivat oikein, kun liiketoimintaprosessiin 

tulee muutoksia. Kun prosessiin tulee muutoksia, robotin logiikkaan täytyy tehdä 

muutoksia, joka tarkoittaa vanhojen muuttamista tai poistamista sekä uusien lisäystä. 
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Näin ollen on olemassa riski, että robotti tuottaa epätarkkoja tuloksia, mikäli sitä ei 

ylläpidetä ja se ei ole ajan tasalla. (Syed ym., 2020.) 

Ohjelmistorobotin ollessa käytössä tuotannossa, voidaan törmätä moniin erilaisiin 

poikkeustilanteisiin, joihin ei olla varauduttu ja yllättävien poikkeuksien hallinta voi 

tuottaa suuria haasteita, koska läheskään kaikkia poikkeustilanteita ei olla yleensä 

koodattu robottiin, eikä se näin ollen osaa niitä käsitellä. Yksi syy yllättävälle 

poikkeukselle voi olla muutokset ohjelmistorobotin käyttämässä järjestelmässä. 

Järjestelmään voi olla tullut päivityksiä, joka muuttaa sen käytettävyyttä, joka voi johtaa 

siihen, ettei ohjelmistorobotti osaakaan käyttää sitä enää vanhoilla määrityksillä. Tämä 

johtaa siihen, ettei prosessi toimi robotin tekemänä väliaikaisesti, joka vaatii ihmisten 

työpanosta, niin prosessin hoitamiseen, kuin robotin uudelleen määrittelyyn. (Syed ym., 

2020.) Lisäksi ohjelmistorobotin käyttämässä järjestelmässä saattaa ilmetä muita 

yllättäviä poikkeuksia, joita voivat olla järjestelmän bugit ja virheet sekä väärän 

muotoinen data järjestelmässä. Ohjelmistorobottien ylläpidossa on varauduttava 

yllättävissä poikkeustilanteissa robotin pysäyttämiseen, jotta ihminen voi selvittää 

poikkeustilanteen. (Ruiz ym., 2022.) 

Ongelma, mikä voi syntyä, mikäli poikkeuksia tulee paljon, on robotin ylläpitämiseen ja 

uudelleen määrittelyyn menevä työmäärä, mikä näkyy kustannuksissa. On usein 

kustannustehokkaampaa käyttää ihmistä asiantuntijana, joka ratkoo epätyypillisiä 

ongelmia robotisoiduissa prosesseissa, kuin laittaa ohjelmistorobotin kehittäjiä 

konfiguroimaan robottia, jotta se selviäisi epäsäännöllisistä virheistä. (Dunlap, Lacity, 

2017.) Ohjelmistorobotiikan alkuvaiheissa monet yhtiöt yrittivät automatisoida 100 % 

prosesseista, sisältäen kaikki prosessien monimutkaiset haarat ja poikkeukset. Kun 

yritetään automatisoida liikaa prosessista, menee siihen valtavasti aikaa, mikä tekee koko 

ohjelmistorobotista taloudellisesti epätehokkaan. (Ruiz ym., 2022.) 

Vaikka ohjelmistorobotiikka on monissa tapauksissa todella nopea ja joustava tapa 

ratkaista esimerkiksi kahden järjestelmän välillä tapahtuvaa tiedonkulun siirron 

ongelmaa, on se silti huonompi ratkaisu, kuin back-end integraatio järjestelmien välillä. 

Ohjelmistorobotiikka voidaan näin ollen nähdä väliaikaisena ratkaisuna ongelmaan, jossa 

tarvittaisiin kokonaan uusi tietojärjestelmä. (Asatiani & Penttinen, 2016.) 

Tietojärjestelmät, jotka pitäisi uusia voivat olla vanhoja ja toimia huonosti. Jokaisessa 

ohjelmistossa ja laitteessa on sen omat tekniset ongelmat, kuten huono suunnittelu, 

toimintavirheet ja huonot turvatoimenpiteet. Lähdejärjestelmien ongelmia ei pystytä 

korjaamaan ohjelmistorobotiikalla, vaan niiden ongelmien ratkaisu täytyy miettiä 

erikseen, jotta ne eivät vaikuta ohjelmistorobotin toimintaan. Jos ollaan hankkimassa 

uutta tietojärjestelmää tai vanha järjestelmä on päivittymässä, on myös tämä huomioitava 

ohjelmistorobotiikan kannalta. (Naveen, 2019.) 

Tekoälyä hyödyntävissä ohjelmistoroboteissa suurena huolena on yhä, että riittääkö 

teknologia varmasti suorittamaan tehtäviä ja vaikeita päätöksentekoja yhtä hyvin kuin 

ihminen. Optimistisissa arvioissa sanotaan, että robotit ovat jo saavuttaneet ihmisen 

tasoiset vuorovaikutus taidot, mutta totuus on, että robotin taidot ovat vielä toistaiseksi 

vajavaisia. (Lamberton ym., 2017.) Ohjelmistorobotiikan suosituimmat työkalut 

Automation Anywhere, UiPath ja BluePrism tarjoavat kaikki kognitiivisia teknologioita 

ja tekoälyä ohjelmistorobottien kehittämiseen, mutta ne ovat toistaiseksi aika keskitasoa, 

joten oikeasti tekoälyä vaativien prosessien automatisointi voi olla haastavaa. (Khan, 

2020.) Tekoälyä vaativat ohjelmistorobotit vaatimat myös paljon teknologista osaamista 

ja resursseja kehityksen lisäksi niiden ylläpidossa. Liiketoimintaprosessien muuttuessa, 

on älykkään ohjelmistorobotin uudelleenkonfigurointi huomattavasti enemmän aikaa 
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vievää, kuin perinteisen ohjelmistorobotin, jos täytyy esimerkiksi opettaa robotille uusia 

tietomalleja tekoälyä varten, jotta robotti osaa tehdä oikeita päätöksiä muuttuvassa 

liiketoimintaympäristössä. (Chakraborti ym., 2020.) 

Työntekijöiden näkökulmasta robotiikka nähdään usein uhkana koska se korvaa ihmiset 

ja vie näin ollen työpaikkoja. Uusi teknologia voidaan nähdä työntekijöiden 

näkökulmasta kilpailuna heidän tekemälle työlleen, joka voi näkyä työntekijöiden 

työmoraalissa sekä tuoda erimielisyyksiä johdon ja työntekijöiden välille. (Asatiani & 

Penttinen, 2016.) Todellisuudessa ohjelmistorobotiikan tarkoitus ei ole kuitenkaan 

korvata työntekijöitä vaan tukea heidän tekemää työtään (Reddy ym., 2019). 

5. Pohdinta ja yhteenveto 

Tässä luvussa koostetaan tutkimustyön tulokset sekä analysoidaan niitä. Lisäksi 

pohditaan mahdollisia jatkotutkimuksen kohteita.  

5.1. Tutkimustulokset 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia, mitkä ovat ohjelmistorobotiikan ja tekoälyn 

hyödyt liiketoimintaprosessin automatisoinnissa. Ohjelmistorobotiikka on 

liiketoimintaprosessien automatisointiin tarkoitettu teknologia, jolla voidaan tukea laaja-

alaista korkean volyymin liiketoimintaprosessien hallintaa (high-volume business 

processing) automatisoimalla ihmisten tekemiä manuaalisia töitä (Lacity & Willcocks, 

2016). Perinteisessä liiketoimintaprosessien automatisoinnissa on yleensä kyse suoraan 

tietojärjestelmään tapahtuvasta integraatiosta tai uuden automaatiota tukevan 

tietojärjestelmän hankkimisesta (Slaby, 2012). Ohjelmistorobotiikassa erona verrattuna 

perinteisiin automaatioratkaisuihin on erityisesti se, että automaatioratkaisu ei ole 

integroitu suoraan tietojärjestelmiin, vaan robotti käyttää järjestelmää tai useampia 

järjestelmiä suoraan käyttöliittymältä, kuten ihminenkin niitä käyttäisi (Mendling ym., 

2018). Ohjelmistorobotiikan etuna verrattuna perinteisiin automaatioratkaisuihin 

verrattuna on erityisesti se, että ohjelmistorobotiikassa ei tarvitse tehdä muutoksia 

olemassa oleviin tietojärjestelmiin, jolloin automaation kehittäminen on huomattavasti 

nopeampaa ja edullisempaa (Lamberton ym., 2017).  

Ohjelmistorobotiikka soveltuu parhaiten prosesseihin, jotka ovat säännönmukaisia ja 

rutiininomaisia. Tällaisia työtehtäviä on monilla eri aloilla, kuten esimerkiksi 

pankkialalla ja kirjanpidossa. (Vijai ym., 2020.) Rutiininomaisten työtehtävien lisäksi 

voidaan ohjelmistorobotiikalla automatisoida myös monimutkaisempia prosesseja 

lisäämällä siihen kognitiivisia teknologioita ja tekoälyä. Ohjelmistorobotiikassa tekoälyä 

hyödyntäviä teknologioita ovat esimerkiksi koneoppiminen, puheentunnistus ja 

kielelliset viestintäprosessit (linguistic communication process) (Reddy ym., 2019.) 

Tutkimuksessa käytiin läpi esimerkki, miten ostotilauksen hyväksymisprosessi 

automatisoidaan ohjelmistorobotiikalla Schatsky ym. (2016) mukaan sekä, miten prosessi 

muuttuu, kun ohjelmistorobottiin lisätään kognitiivisia teknologioita. 

Ohjelmistorobotiikan suurimpia hyötyjä on erityisesti työajan säästäminen ja sen 

tehokkuus. Ohjelmistorobotit pystyvät työskentelemään kellon ympäri ilman taukoja, 

mikä lisää tuottavuutta. Työntekijöille jää robotisoitujen manuaalitöiden myötä enemmän 

aikaa tehdä tuottavaa työtä (Syed ym., 2020.) Työntekijöiden työtyytyväisyys myös 

nousee ohjelmistorobotiikan myötä, kun tarvitsee tehdä vähemmän tylsiä ja toistuvia töitä 

ja voi käyttää enemmän työaikaa sellaisiin töihin, joissa ihmisen ajattelu kyvystä on 

hyötyä, kuten erilaiset kehitystyöt. (Reddy ym., 2019.) Ohjelmistorobotiikan etuna on 
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myös robotin virheettömyys, koska robotti tekee liiketoimintaprosessin tasan, niin kuin 

sille on määritelty, eikä sille satu ihmisen omaisia inhimillisiä virheitä. (Elsayed & 

Kasssem, 2022). 

Lisäksi tämän tutkielman tarkoituksena oli tutkia, mitä haasteita ohjelmistorobotiikan 

kehitystyössä ja käyttöönotossa voidaan kohdata. Ennen kuin aloitetaan automatisoimaan 

liiketoimintaprosessia ohjelmistorobotiikan avulla, on tärkeää tutkia, miten se soveltuu 

ohjelmistorobotiikan kohteeksi ja saavutetaanko juuri kyseisen prosessin 

automatisoinnilla haluttuja hyötyjä. Väärän prosessin valinta automatisoitavaksi, voi 

aiheuttaa resurssien tuhlauksia, jotka olisi voitu käyttää paremmin robotisoitaviksi 

sopivien prosessien automatisoinnin kehittämiseen. Tämä voi olla erityisesti vaarana, kun 

lähdetään automatisoimaan monimutkaisempia prosesseja, joiden automatisointiin menee 

paljon aikaa ja lopputuloksena ei silti saada kovin suurta hyötyä (Lamberton ym., 2017.)  

Automatisoidessa liiketoimintaprosessia ohjelmistorobotiikalla, on tärkeää tunnistaa 

myös kaikki liiketoimintaprosessin poikkeukset, koska ne on määriteltävä robottiin, jotta 

se toimii oikein. Yhtenä haasteena on löytää kaikki prosessin poikkeukset. Kaikkia 

poikkeuksia ei ole aina tunnistettu ennen robotin kehitystyön aloittamista, joka johtaa 

siihen, että ne täytyy tunnistaa ja määritellä robottiin kesken kehitystyön, joka vie aikaa 

robotin kehityksestä ja testauksesta (Syed ym., 2020.) Taustalla tähän tilanteeseen on syy, 

että prosessit ja tietojärjestelmät ovat usein paljon monimutkaisempia, mitä ihmiset niistä 

ajattelevat. Näin ollen usein kaikkea ohjelmistorobotiikan kehityksen kannalta olennaisia 

tietojärjestelmien haaroja ei saada esiin heti alkuun tietoon, mikä vaikeuttaa 

ohjelmistorobotin kehitystä (Van der Aalst, 2021.) 

Ohjelmistorobotin käyttöönoton jälkeen suurimpana haasteena on robotin ylläpito ja 

erilaiset haasteet, mitä siihen liittyy. Ohjelmistorobottien ylläpidossa on varauduttava 

erilaisiin muutoksiin liiketoimintaprosessissa, jotka vaativat myös muutoksia robotin 

kannalta. Muutoksia voi tulla itse prosessissa, tai robotin käyttämissä 

kohdejärjestelmissä, jotka tuovat oman haasteensa. Mikäli muutoksiin prosessissa ei ole 

varauduttu on riskinä, että robotti suorittaa väärin prosessin ja syntyy virheellisiä tuloksia 

(Syed ym., 2020.) Tekoälyä sisältävissä ohjelmistoroboteissa ylläpidettävyys on vielä 

isompi haaste, kuin perinteisissä ohjelmistoroboteissa. Liiketoimintaprosessin 

muuttuessa on konfiguroitava uudet tietomallit tekoälyä varten, jotta ohjelmistorobotti 

toimii jatkossa oikein (Chakraborti ym., 2020.) 

Ohjelmistorobottien kehittäminen tapahtuu yleensä valmiilla työkaluilla, jotka ovat 

tarkoitettu ohjelmistorobottien kehittämiseen. Kolme suosituinta työkalua ovat 

Automation Anywhere, Blue Prism ja UiPath. Robotin kehitykseen tarkoitetuilla 

työkaluja ominaisia piirteitä ovat valmiit aputoiminnot ja esimerkiksi nauhoitustoiminto, 

joten robottien kehittäminen voi olla hyvinkin helppoa, eikä näin vaadi paljoa 

ohjelmointiosaamista (Khan, 2020.) Robotin kehitystyö ja sen vaiheet riippuvat paljon 

siitä, millainen organisaatio on kyseessä ja millaisia liiketoimintaprosesseja sillä on. 

Lisäksi automatisointiin käytetyillä teknologioilla on merkitystä kehittämisen sekä 

prosessin muutoksen kannalta. Jos esimerkiksi käytetään tekoälyä hyödyntävää robottia, 

voi se tehdä huomattavia muutoksia aikaisempaan liiketoimintaprosessiin. (Schatsky ym., 

2016.) 
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5.2. Tulosten analysointi ja tarve jatkotutkimukselle 

Tässä tutkimuksessa syvennyttiin hyvin aiheeseen, mitä ohjelmistorobotiikka on ja mitä 

hyötyjä ja haasteita sen käyttöönotossa ja ylläpidossa voi seurata. Tutkimuksessa saatiin 

hyvin selville, millaisiin liiketoimintaprosesseihin ohjelmistorobotiikka sopii ja millaisiin 

prosesseihin sen käyttöönotto voi olla haastavaa. Lisäksi saatiin selville, millaisia 

prosesseja voidaan automatisoida, kun ohjelmistorobotiikkaan lisätään tekoälyä ja 

millaisia tekoälyä hyödyntäviä teknologioita ohjelmistorobotiikassa voidaan käyttää. 

Tutkimusmateriaalista löytyi kattavasti tietoa ohjelmistorobotiikasta ja suurin osa 

tieteellisistä artikkeleista oli hyvin uusia, joten tulokset ovat ainakin ajan tasalla. 

Materiaaleissa oli myös hyvin paljon yhteneviä päätelmiä ja teemoja, joten 

tutkimustuloksia voidaan pitää luotettavana. Tutkimusmateriaali oli pääosin tieteellisiä 

artikkeleja, mutta joistakin ohjelmistorobotiikan osa-alueista löytyi hyvin vähän 

syvempää tieteellistä tutkimusta. Näin ollen joihinkin syvempiin analyyseihin haettiin 

tukea tutkimusartikkeleista ja blogikirjoituksista.  

Yksi ristiriita, mitä tutkimus materiaaleissa esiintyi, oli ohjelmistorobottien virhealttius. 

Monissa tutkimuksissa ohjelmistorobotiikan etuna pidettiin erityisesti sitä, että robotti ei 

tee ihmisten kaltaisia virheitä, vaan tuottaa tarkkaa työtä, juuri kuten se on määritelty ja 

rakennettu. Huomattavasti vähemmissä tutkimuksissa otettiin esille robotin tekemät 

virheet. Ne eivät ole luonnollisesti luonteeltaan samankaltaisia, kuin ihmisten tekevät 

virheet, vaan johtuvat esimerkiksi lähdetiedon tai -järjestelmän muutoksista tai muista 

yllättävistä poikkeuksista, jotka voivat johtaa robotin väärin toimimiseen. Yksi tärkeä 

jatkotutkimuksen kohde olisi tutkia ihmisen ja robotin tekemiä virheitä pitkällä aikavälillä 

eri liiketoimintaprosesseissa ja analysoida millaisia erilaisia virheitä voi tapahtua ihmisen 

tai robotin tekemänä. Lisäksi näistä virhetilanteista voisi tehdä vaikutusten seurauksia, 

esimerkiksi kustannusnäkökulmasta. Olisi mielenkiintoista tietää, miten esimerkiksi 

robotin tekemät ns. vakavat virheet voivat näkyä koko ohjelmistorobotiikan 

hyötylaskelmassa.  

Ohjelmistorobotiikan kehityksestä ja sen vaiheista löytyi varsin vähän tietoja. Muutamia 

yhteneväisiä vaiheita löytyi eri materiaaleista, hieman eri nimityksillä, jotka olivat 

prosessin soveltuvuuden tutkiminen, ohjelmistorobotin kehittäminen sekä ylläpito. 

Ohjelmistorobotiikan kehitysvaiheista ja sen elinkaaresta kiinnostaisi tietää lisää, joten 

syvempi tutkimus ohjelmistorobotiikan kehitystyöstä olisi myös tärkeä jatkotutkimuksen 

kohde.  

Kaiken kaikkiaan ohjelmistorobotiikka on varsin uusi teknologia ja erityisesti sen 

yleistyminen on tapahtunut vasta viime vuosikymmenellä, joten siinä mielessä aiheesta 

on vielä paljon tutkittavaa.  
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