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Automaatio muuttaa työelämää

Oxfordin yliopiston mukaan kaikista tämänhetkisistä 
töistä 35 % olisi automatisoitu vuoteen 2035 
mennessä, osittain ohjelmistorobotiikan avulla.

Termi ohjelmistorobotiikka nousi Suomessa 
vuonna 2016 pinnalle kuin tyhjästä.



Mitä on ohjelmistorobotiikka (RPA)?

• Saanut alkunsa 2000-luvun alussa

• Tietotyön rutiinien automatisointia 

• Ohjelmisto jäljittelee ihmisen 
tietokoneella tekemää työtä eli 
näppäimistön ja hiiren käyttöä

• Ihminen luo robotille työnkulun

• Ei ohjelmisto- tai rajapintariippuvaista

• Älykäs automaatio
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EAKR 80 % 531 131 €

Robotiikalla kilpailukykyä Etelä-Karjalaan

https://robocamp.fi/

LAB edistää ohjelmistorobotiikan osaamista ja pilotteja

https://robocamp.fi/


https://robocamp.fi/medianakyvyys-ja-julkaisut/

https://robocamp.fi/medianakyvyys-ja-julkaisut/


Toimistohommat UiPath-robotille

- tutustuminen UiPath:iin

- Case Relion: Tulorekisteritäsmäytys



UiPath tuoteperhe

• automatiikan ohjelmointi BUILDStudio

• prosessien suorittaja RUNRobot

• pilvipohjainen robottien ohjaus- ja hallintatyökalu   MANAGEOrchestrator

…

• tekoälyn hyödyntäminenAI Center

• liiketoimintaprosessien työvaiheiden tallennusTask Capture

• automaation elinkaaren hallintaAutomation Hub

• tiedonlouhintaa asiakkuus- ja tiedonhallintajärjestelmistäProcess Mining

…



Miten pääset alkuun ?

Kokeile UiPath Studio:ta



Lisenssit

UiPath Community License

• ilmainen, aktivoidaan verkossa

UiPath Enterprise Edition

• maksullinen, yrityskäyttöön

Helposti alkuun:
Kokeile UiPath 
StudioX-ohjelmaa



UiPath Studio

UiPath StudioX
• kooditon alusta - ei vaadi ohjelmointitaitoja
• paljon toimintoja Microsoft Office -

ohjelmien automatisointiin



UiPath StudioX:n 
ominaisuudet



Aktiviteetit

• Valmiita toimintoja eri 
Microsoft Office-ohjelmille

• Valmiita toimintoja myös
• tiedostojen käsittelyyn

• selaimen toimintoihin



Automaation 
suunnittelu

• suunnitellaan 
robotin työvaiheet

• muodostetaan 
aktiviteeteista 
työnkulku, jossa 
kaikki toiminnot 
ovat loogisessa 
järjestyksessä



Automaation 
suunnittelu

• jokaiselle aktiviteetille on 
määriteltävä tarvittavat 
ominaisuudet ja asetukset, 
jotta se pystyy toimimaan



Automaation 
suunnittelu

• tallennus voi säästää aikaa 
tehtävien automatisoinnissa

• App/Web Recorder tallentaa 
toiminnot, kun suoritat niitä 
näytöllä

Avointa koulutusmateriaalia



Robotin käyttöönotto

Automaation 
ohjelmointi ja 
julkaiseminen

• UiPath Studiossa

Automaation 
ajaminen

• UiPath Assistant 
näyttää julkaistut 
projektit

Robottien 
ajastaminen

• Toimintojen 
ajastaminen 
UiPath 
Assistantissa



Case: Relion
Tulorekisteritäsmäytys



Tulorekisteritäsmäytys

• Robotti vertaa tulorekisteriin ilmoitettuja palkkatietoja 
Netvisorin palkkatietoilmoituksiin ja ilmoittaa poikkeamista

tammikuu.csv, helmikuu.csv jne.

tammikuu.csv, helmikuu.csv jne.

tammikuu.csv, helmikuu.csv jne.



Tulorekisteritäsmäytys

Prosessikuvaus 
selvillä

Ohjelmointiympäristön
valmistelu

• tulorekisteriraportit

• Netvisor-ohjelmisto

Robotin 
ohjelmointi

Robotin 
asennus



Miten robotti käsittelee aineiston

Robotti lukee 
tulorekisteriraportteja

(csv-tiedostoja)

Robotti toimii 
selaimessa, 
Netvisorissa

Robotti tekee 
vertailuja Excel-

tiedostossa

1. Käsitellään Yritykset-kansiosta kaikki yritykset
2. Luetaan kaikki tulorekisteriraportit (*.csv)
3. Luetaan tulorekisteriraportista maksupäivät
4. Lasketaan jokaiselle maksupäivälle summat

xx,xx €/tulolajin koodi
5. Kirjoitetaan Excel-tiedostoon



Miten robotti käsittelee aineiston

Robotti lukee 
tulorekisteriraportteja

(csv-tiedostoja)

Robotti toimii 
selaimessa, 
Netvisorissa

Robotti tekee 
vertailuja Excel-

tiedostossa

6. Siirrytään Netvisoriin
7. Käydään kaikki yritykset läpi
8. Valitaan yritys ja siirrytään Palkkatietoilmoitusten 

täsmäytys-näkymään
9. Luetaan yrityksen Excel-tiedostot
10. Luetaan tiedostoista maksupäivät
11. Haetaan Netvisorista jokaiselle maksupäivälle summat 

xx,xx €/tulolajin koodi
12. Kirjoitetaan Excel-tiedostoon



Miten robotti käsittelee aineiston

Robotti lukee 
tulorekisteriraportteja

(csv-tiedostoja)

Robotti toimii 
selaimessa, 
Netvisorissa

Robotti tekee 
vertailuja Excel-

tiedostossa

13. Vertaillaan Exceliin 
kirjoitettuja summia 
(tulorekisteri vs. Netvisor)

14. Havaituista eroista 
kirjoitetaan raportti



Kokemuksia pilotista

• Relionin prosessi oli selkeä ja säännönmukainen

• Monipuolinen testiaineisto auttaa robotin suunnittelussa

• UiPath:in perusteet on melko helppo omaksua

• Tämän robotin toteutus vaati koodaustaitoja

• Robotin ohjelmointiin meni ~3 viikkoa

https://robocamp.fi/ohjelmistorobotti-tyokaveriksi-verkkoseminaari-ja-verkkotyopaja/

https://robocamp.fi/ohjelmistorobotti-tyokaveriksi-verkkoseminaari-ja-verkkotyopaja/


Tervetuloa opiskelemaan lisää

Ohjelmistorobotiikka käytännössä ja UiPath

• 5 op, 100 % verkkototeutus

• tutustutaan ohjelmistorobotiikkaan ja sen 
hyödyntämiskohteisiin

• opiskellaan robotin työvaiheiden 
suunnittelua ja ohjelmointia käytännössä 
UiPath StudioX -harjoitusten avulla

• alkaa 4.10.2021



Tiedolla johtamisen seminaari 

Yhdellä vilkaisulla
28.9.2021 klo 8:30-10:00 Zoom

Tiedolla johtamisen uudet tuulet ja hankkeessa 
toteutettu pilotti tilitoimiston asiakkaan tuloskortit

• Mitä tiedolla johtaminen on? 
• Microsoft Power BI käytännössä
• Tiedolla johtamisen pilotin esittely
• Kokemuksia pilottiin osallistumisesta

Ilmoittautuminen: https://robocamp.fi/

https://robocamp.fi/tiedolla-johtamisen-seminaari-yhdella-vilkaisulla/

