
© MOST Digital Oy 1© MOST Digital Oy 1

RPA –analyysin
loppuraportti

MOST Digital Oy

Kaisa Laatikainen

Robotics software analyst

EE-Hanke



© MOST Digital Oy 2

Johdanto
RPA –selvityksen loppuraportti

Tavoitteena oli
• Selvittää Lempäälän Lämmön prosessien kautta alan toimijoita yhdistäviä työnkulkuja ja selvittää näiden potentiaali RPA 

hyödyntämisen näkökulmasta
• Tunnistaa potentiaalisimmat prosessit ja analysoida sekä kuvata RPA vaikutukset työnkulkuun

Projektin eri vaiheiden kautta syvennettiin osaamista RPA:sta sekä analysoitiin tarkoin valikoitut prosessit 
(tehtävät) työnkulkujen eri vaiheiden kautta:
• Johdatus Robotiikkaan
• Bright Idea – työpaja I, johon liittyen osallistujille annettiin ennakkotehtävä

• Idealistauksen kautta valikoitiin optimaalisimmat tehtävät analysoitavaksi
• Bright Idea – työpaja II, määriteltiin valikoiduille tehtäville strategiset painotukset

• Prosessien valmiudet RPA:n näkökulmasta arvioitiin sekä RPA:n mahdollistamat vaikutukset 
• Bright Idea – työpaja III, jaoteltiin tehtäväkohtaisiin osioihin ja työpajoja pidettiin asiantuntijoiden kanssa yhteensä 4

• Työpajoihin tehtiin kotitehtävä
• Prosessien työnkulku kuvattiin ja analysoitiin mahdollisten uusien vaiheiden arvontuottoa
• Työpajoissa käytiin prosesseittain läpi skaalautuvuus muille toimijoille, mahdolliset haasteet 

sekä vaihtoehtoiset tavat kehittää prosessia
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Valikoidut tehtävät
Strategiset painopisteet

Valikoidut prosessit tarkempaan analysointiin:
• Asiakaslaskutus
• Energiahankinnan täsmäytys 
• Energiatilauksen luonti
• Mikroverkko Tuotantoraportointi 
• Veroilmoitus 
• Energiayhteisön asiakasraportti ****

• Strategista painotusta ja vaikutusta arvioitaessa kiinnitettiin huomiota minkälainen vaikutus koko prosessin optimoisella RPA:n 
avulla saavutettaisiin nykytilanteeseen peilaten.

• Tämä painotus ohjaa myös prosessien sijoittumista RPA –tiekartalle
• RPA:n kautta prosesseja optimoimalla tavoitteena on ennen kaikkea mahdollistaa tarkempi data ja korkeampi 

asiakastyytyväisyys sekä kilpailukyvyn kehitys.
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Valikoidut tehtävät
Ennakkoarviointi RPA:n näkökulmasta

• Digitaalinen data on edellytys RPA:n käyttöönotolle
• Sääntöpohjaiset päätökset/työnkulku mahdollistaa ketterän RPA:n käyttöönoton, johon logiikkaa voidaan uusien 

iteraatioiden kautta lisätä
• Järjestelmä muutokset on hyvä ennakoida RPA:n käyttöönottoa mietittäessä ja mallintaa näiden vaikutukset

Valikoidut prosessit tarkempaan analysointiin:
• Asiakaslaskutus

• Energiahankinnan täsmäytys 

• Energiatilauksen luonti

• Mikroverkko Tuotantoraportointi 

• Veroilmoitus 

• Energiayhteisön asiakasraportti ****
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Tavoite/tarkoitus:
• Mittarointijärjestelmä kerää tuntidataa tietonkantaansa
• Data käsitellään ja tarkastetaan laskutuksessa sekä siirretään excel –raportille laskutuksen mahdollistamiseksi
• Dataakäsitellään 1krt/kk

RPA:n näkökulmasta:
• Prossessi on sääntöpohjainen, virheillä on rahallisia vaikutuksia
• Data on digitaalista
• Datan käsittelyyn voidaan lisätä tarkastusehtoja ja hälytyksiä virheellisistä tiedoista/poikkeamista

RPA:n tuoma lisäarvo/työn kulun optimointi
• Prosessin päätteeksi ohjelmistorobotti tallentaisi tiedot laskutusjärjestelmään ja nostaisi poikkeamat (pilkku virhe)

asiantuntijan käsiteltäväksi
• Lopputuotoksena: Laskutusvalmis aineisto

Lisäkehitys ehdotus:
• Ohjelmistorobotti lähettäisi laskut loppuasiakkaille

Asiakaslaskutus
Kuvaus

Lyhyt analyysi:
• Prosessin kehitys RPA:n avulla mahdollistaa laadukkaamman datan ja asiantuntijoiden työaika kohdistuisi tulkintaa ja 

jatkokäsittelyä vaativiin ilmoituksiin. 
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Laadittu analyysi

Asiakaslaskutus
Bright Idea - analyysi

Analyysi
• Matala robotisointi indeksi selittyy prosessin poikkeavien tilanteiden arvioituun säännönmukaisuuteen ja 

näiden tulkinnanvaraisuuteen sekä  vähäisellä HTV –vaikutuksella.
• Prosessin kehitys RPA:n avulla mahdollistaa laadukkaamman datan ja asiantuntijoiden työaika kohdistuisi 

tulkintaa ja jatkokäsittelyä vaativiin ilmoituksiin. 
• Prosessi on sääntöpohjainen ja poikkeustilanteiden minimointi ennakkoviestillä nostaisi indeksiä 

robotisointia tukevaksi, kts. Mallikuva.
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Tavoite/tarkoitus:
• Seurataan energianhankinnan laskutuksen oikeellisuutta ja verrataan tietoja tilaukseen
• Tilaukset luetaan energiatoimittajan "tietokannasta" ja verrataan toteutuneeseen.
• Tavoitteena seurata mitä tuotteita on käytetty ja minkä verran

RPA:n näkökulmasta:
• Data on digitaalista ja mahdollisesti tietojen lukemiseksi/tavoittamiseksi kaasutoimittajalla on tarjota api-rajapintoja
• Prosessi on sääntöpohjainen
• Taloushallinnon ohjelmisto on Java –scriptiä käyttävä selainpohjainen ohjelmisto

RPA:n tuoma lisäarvo/työn kulun optimointi:
• Mahdollistaa myös biopolttoaineiden vastaavanlaisen seurannan

Lisäkehitys ehdotus:
• Prosessin kehityksen aikana luodut logiikat optimoitavissa mm. tuotantoraportoinia tukevaksi

Energiahankinnan täsmäytys (tilaukset vs toteuma)
Kuvaus

Lyhyt analyysi
• Prosessin optimointi ohjelmistorobotiikalla tukee tiedolla johtamista ja ohjaa toimintaa 
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Laadittu analyysi

Energiahankinnan täsmäytys
Bright Idea - analyysi

Analyysi
• Prossesin robotisointi indeksi on korkea, vaikka HTV vaikutus on 

hyvin pieni.
• RPA:n avulla datan käsittelyä määrämuotoistetaan ja tuetaan 

tiedolla johtamista.
• On suositeltavaa huomioida prosessin mahdollisimman laaja 

hyödyntäminen mm. biopolttoaineiden osalta.
• Jos ao kohteita löydetään enemmän kuin yksi, kehityksessä olisi 

erittäin suositeltavaa hyödyntää mahdollisimman modulaarista 
sekä laadukkaasti monistettavissa olevia menetelmiä.
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Tavoite/tarkoitus:
• Jokainen arkipäivä lähetetään energiatilaus seuraavalle päivälle
• Tällä hetkellä tehtävää tukee testausvaiheessa oleva tekoäly- ja koneoppimista hyödyntävä ennuste
• Tavoitteena on optimoida energiatilauksen määrä tulevaan kulutukseen
• Ensin ennustetaan seur. päivän energiamäärä ja ennuste on luettavissa "tietokannasta", jonka pohjalta tehdään tilaus 

-> tehtävä rajaus minkä verran saa tilata per päivä
• Tilaus tehdään aina edellisenä päivänä, jokaisena viikon arkipäivänä.

RPA:n näkökulmasta:
• Prosessi on sääntöpohjainen ja riippuvainen ennusteesta, virheillä on rahallisia vaikutuksia
• Data on digitaalista
• Datan käsittelyyn voidaan lisätä tarkastusehtoja ja hälytyksiä virheellistä tiedoista/poikkeamista

RPA:n tuoma lisäarvo/työn kulun optimointi
• Optimaalinen tilaus saadaan, kun tilaus tehdään mahdollisimman lähellä ennen kviimeistä tilaushetkeä, ajastettuna 

tehtävänä minimoidaan asiantuntijan työn keskeytyminen sekä mahdollistetaan arkipyhien- ja viikonloppujen sekä loma-
aikojen tilausten syöttö aikataulutetusti

• Ohjelmistorobotti voi valvoa ennusteen luotettavuutta ennakkoon asetettujen raja-arvojen avulla
• Optimoidaan tilatun energian ja kulutetun energian poikkeaminen hallinta ja minimoidaan poikkeamista aiheutuvia 

kustannuksia

Energiatilauksen luonti
Kuvaus

Lyhyt analyysi:
• Päivätilauksen käyttö on yleinen toimintamalli ja tilauksen automatisointi on skaalattavissa muille toimijoille
• Prossessikehittämisen vaihtoehtoinen tapa ohjelmistorobotiikan lisäksi olisi rajapinta automaatioiden kehittäminen. 

Vaihtoehto edellyttäisi laajempaa tutkimusta ja ei ole tiedossa onko rajapintoja mahdollista rakentaa.
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Laadittu analyysi

Energiatilauksen luonti
Bright Idea - analyysi

Analyysi
• Robotisoinnin mahdollistama hyöty konkretisoituu reaaliaikaisen ennusteen 

hyödyntämisellä myös arkipyhien sekä viikonloppujen osalta.
• Robotisointi indeksi kuvastaa selkeästi tehtävän olevan oivallinen kohde 

RPA:lla
• Vaikka tehtävän HTV vaikutus on pieni niin vaikutus asiantuntijan työn 

mielekkyyteen on korkea; työn keskeytyminen arkipäivisin vähenee, 
muistinvarainen ja aikataulusidonnainen tehtävä vaikuttaa työpäivän 
kulkuun.

• Lisäksi robotisoinnin avulla päivittäin suoritettavan tilauksen avulla on 
positiivisia johdannaisvaikutuksia tulokseen.
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Tavoite/tarkoitus
• Raporttia käytetään Veroilmoituksen täytön apuna
• Raportoinnin avulla tuotetaan kannattavuuslaskenta –raportti sekä seurataan toiminnan tehokkuutta

RPA:n näkökulmasta
• Prosessi on sääntöpohjainen
• Data on saatavilla ja käytössä on kolme eri tietolähdettä (kaksi selainpohjaista ja csv –tiedosto Mikroverkko -

järjestelmästä)
• Datan käsittelyä voidaan rikastuttaa

RPA:n tuoma lisäarvo/työn kulun optimointi
• Tuotantomenetelmien vertailu; kulutettu/toteutettu/osallistuttu reservimarkkinoille sekä hiilidioksidin hinnan 

näkyvyyden mahdollistaminen 
• Muodostetaan samalla kannattavuuslaskenta - raportti toiselle välilehdelle samaan tiedostoon. 

Mikroverkko Tuotantoraportointi
Kuvaus

Lyhyt analyysi:
• Tuotantoraportointi on mahdollista ainakin osittain automatisoida csv –tiedoston siirrolla SQL-tietokantaan
• Automatisointia on mahdollista hyödyntää energiayhteisöissä ja kehittää aurinkovoimaloiden kahdensuuntaisen energian 

tarjooman raportointia ja ennustamista (myynti/osto)
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Laadittu analyysi

Mikroverkko -tuotantoraportoiti
Bright Idea - analyysi

Analyysi
• Robotisoinnin vaikutus korostuu erityisesti henkilö- tai 

aikataulusidonnoisuuden poistumisella. 
• Datan määrämuotoinen kerääminen eri tietolähteistä mahdollistaa raporttien 

korkean vertailuarvon sekä minimoi virheitä.
• HTV vaikutus jää pieneksi.
• Tukee tiedolla johtamista sekä kuukausittain tehtävää Veroilmoituksen 

laadintaa.
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Tavoite/tarkoitus
• Energiayhteisön velvoitteena on tehdä kuukausittain veroilmoitus Verohallinnon (OmaVero) internetsivujen kautta, joka toimii verojen 

määräytymisperusteena
• Tietoja noudetaan Taloushallinto -ohjelmistosta ostolaskuilta sekä tuotantoraportilta

RPA:n näkökulmasta:
• Prosessi on hyvin sääntöpohjainen, virheillä on rahallisia vaikutuksia
• Data on digitaalista
• Datan käsittelyyn voidaan lisätä tarkastusehtoja ja hälytyksiä virheellisistä tiedoista/poikkeamista
• Mahdollistaa datan vertailun eri ajanjaksoihin ja poikkeamien hälytykset
• Vahva tunnistautuminen, joka sidoksissa henkilötunnukseen vaikuttaa tehtävän täydelliseen optimointiin

RPA:n tuoma lisäarvo/työn kulun optimointi
• Tietojen kerääminen on työlästä ja ohjelmistorobotiikan avulla datasta saadaan säännönmukaista sekä varmistetaan datan saatavuus

ajankohta riippumattomasti

Lisäkehitys ehdotus:
• Ohjelmistorobotti suorittaa datan keruun raportille, pyytää tunnistautumista ja esitäyttää tunnistautumisen jälkeen OmaVero –palveluun 

veroilmoituksen. Esitäytetty raportti lähetettäisiin asiantuntijalle tarkastettavaksi tehtävän päätteeksi.
• Mahdollisessa toisessa vaiheessa ohjelmistorobotti täydentäisi veroilmoituksen, lähettäisi Verohallintoon sekä asiantuntijalle nähtävillle

Veroilmoitus
Kuvaus

Lyhyt analyysi: 
• Kyseessä on hyvin säääntöpohjainen tehtävä, jossa ohjelmistorobotin polkudokumentaatio toimisi asiantuntijalle tukena virhetilanteissa. 
• Mahdollistaa määrämuotoisen ilmoituksen teon myös äkillisissä tai suunnitelluissa poissaoloissa
• Kehittää samalla Mikroverkko tuotantoraportointia 
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Laadittu analyysi

Veroilmoitus
Bright Idea - analyysi

Analyysi
• Prosessi on erittäin sääntöpohjainen ja virheillä on kohtalainen vaikutus
• RPA:ta voidaan hyödyntää prosessin osittaiseen robotisointiin ja samalla 

vaikuttaa datan oikeellisuuden ja virheiden hallintaan merkittävästi.
• Haasteena on OmaVero –palvelun kirjautuminen, johon tämän hetkisillä 

tiedoilla ei ole hyödynnettävissä RPA:ta tukevia elementtejä.
• Korkea robotisointi indeksi selittyy korostetusti sääntöpohjaisuudella sekä 

virheiden arvioiduilla vaikutuksilla.
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Tavoite/tarkoitus
• Tarkoitus on mahdollistaa tuntisarja –raporttia varten tarvittavan datan keruu, visualisointi ja vertailu, jolloin 

asiantuntija reagoi ainoastaan poikkeamiin.
• Tavoitteena on luoda läpinäkyvyyttä viestintään asiakkaille sekä ohjata kulutusta kohti vihreämpiä ja kestävämpiä 

valintoja.  

RPA:n näkökulmasta:
• Prosessi on sääntöpohjainen
• Data on digitaalista (raakadataa kerätään, visualisoidaan jälkikäteen)
• Datan käsittelyyn voidaan lisätä tarkastusehtoja ja hälytyksiä virheellisistä tiedoista/poikkeamista
• Mahdollistaa datan vertailun eri ajanjaksoihin ja poikkeamien hälytykset

RPA:n tuoma lisäarvo/työn kulun optimointi
• Mahdollistaa tarkemman analyysin käytetystä energiasta ja tuo läpinäkyvyyttä
• Mahdollistaa asiakasarvon kehityksen säännönmukaisilla tuntisarja – ilmoituksilla ja palautteen tiedustelun asiakkailta 

tiedon lähetyksen yhteydessä
• Olemassa olevan datan rinnalle nostetaan tuotannontehokkuuden lukuja (CHP, lämmöntuoton muodot ja 

prosentuaaliset osuudet)  

Energiayhteisön asiakasraportti
Kuvaus

Lyhyt analyysi:
• Mahdollistaa ennakoivan valmistautumisen mahdollisesti tulevaan tuntisarjan raportointiin
• Mallia on mahdollista hyödyntää kaukolämpöenergian tuoton lisäksi energiatuotannon seurantaan ja raportointiin
• Eri ohjelmistojen osaajien ja toimintamallien yhteiskäyttöisyyden lisääminen palveluntarjoajien välille
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Laadittu analyysi

Energiayhteisön asiakasraportti
Bright Idea - analyysi

Analyysi
• Robotisoinnilla kehitetään ennenkaikkea asiakasarvoa sekä läpinäkyvyyttä 

asiakkaille
• HTV vaikutus vaikuttaa pieneltä, mutta vertailtaessa vaikutusta 

kuukausitasolla on selkeitä hyötyjä nähtävissä.
• Käsiteltävän datan määrä on korkea, jolloin riski virheellisille kirjauksille 

asiantuntijan toimesta kasvaa.
• Asiakkaiden nykyinen määrä sekä mahdollinen kasvu huomioiden suositus 

prosessin robotisoinnille on vahva.
• Robotisointi mahdollistaa datan rikastuttamisen.
• Vahva suositus huomioida prosessin modulaarinen kehitys, jolloin laadukas 

monistaminen on mahdollista.
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Valikoitujen tehtävien vertailu
Robotisointi indeksi

Toteutettavuus

RPA -tiekartta
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Robotisointi indeksi
Analyysi

Vertailuarvojen analyysi:
• Analysoitujen työtehtävien vaikutus HTV –arvoon on pieni ja osaltaan osoittaa sen, että RPA:n hyödyt on mitattavissa 

muilla osa-alueilla; asiakasarvon tuoton, työn mielekkyyden kehityksen sekä laadun ja riskienhallinnan kautta.
• Robotisointi indeksi, joka ylittää 300 on selkeä osoitus siitä, että prosessin optimointi on suositeltavaa. 
• Yhdistämällä nämä kaksi arvoa saadaan suositus järjestyksessä, jossa robotisointia on hyötysuhteeseen peilaten 

suositeltavaa edistää;
• 1. Energiayhteisön asiakasraportti
• 2. Energiatilauksen luonti
• 3. Mikroverkko –tuotantoraportti
• 4. Asiakaslaskutus  
• 5. Energiahankinnan täsmäytys ja 
• 6. Veroilmoitus
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Toteutettavuus
Analyysi

Prosessin tehokkuus-helppous akselilla voidaan vertailla prosesseja 
vaikuttavuuden sekä määriteltävyyden kautta 

• Tässä korostuu Asiakaslaskutus – prosessin poikkeamien hallinta. Kun 
RPA:n käyttöönotossa ei huomioida hallittua poikkeamien hallintaa, 
vaikuttaa se tehtävän sijoittumiseen vertailussa. (vaihtoehtoiset 
vastaukset nostaisivat tehtävän kaasuhankinnan kanssa lähes samalle 
tasolle)

• Tehokkuus kuvastaa vaikutuksia HTV:n ja vastaavasti Helppous tehtävän 
määriteltävyyttä robotisointiin.

• Yhdistämällä nämä kaksi arvoa saadaan suositus järjestyksessä, jossa 
robotisointia on akselilla suositeltavaa edistää;
• 1. Energiayhteisön asiakasraportti 
• 2. Energiatilauksen luonti
• 3. Veroilmoitus
• 4. Mikroverkko –tuotantoraportointi
• 5. Energiahankinnan täsmäytys ja 
• 6. Asiakaslaskutus
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Toteutettavuus
Analyysi

Vertailtaessa robotisoinnin eri osa-alueiden arvoja saadaan läpileikkaus tehtävän robostisuudesta: 
• Määriteltävyys: Veroilmoitus ja Energiatilauksen luonti
• Toteutettavuus: Veroilmoitus
• Tuottavuus: Energiayhteisön asiakasraportti
• Tyytyväisyys: Energiayhteisön asiakasraportti ( asiakaslaskutuksen robotisoinnilla ei arvioitu olevan 

vaikutuksia oman työn mielekkyyteen)
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RPA:n vaikuttavuus & painopisteet
Analyysi

Prosessien robotisoinnin arvioitu vaikutus 

• Asteikolla 1-5 arvioitiin minkälaisia vaikutuksia prosessin robotisoinnilla saavutettaisiin ja vastaavasti niiden 
vaikutuksia neljällä arvopohjaisella osa-alueella.

• Painotusten kautta RPA- tiekartan ohjeellinen robotisointi järjestys:
• 1. Energiayhteisön asiakasraportti 
• 2. Mikroverkko –tuotantoraportointi
• 3. Asiakaslaskutus
• 4. Energiahankinnan täsmäytys 
• 5. Energiatilauksen luonti ja 
• 6. Veroilmoitus
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RPA:n vaikuttavuus & painopisteet
Analyysi

Prosessien robotisoinnin arvioitu vaikutus 

• Timantti – kuvion kautta tarkasteltuna 
vaikuttavuuden ulottuvuus eri arvopohjaisille 
osa-alueille hahmottuu selkeästi.

• 1. Energiayhteisön asiakasraportti
• 2. Mikroverkko –tuotantoraportointi
• 3. Asiakaslaskutus
• 4. Energiahankinnan täsmäytys 
• 5. Energiatilauksen luonti ja 
• 6. Veroilmoitus
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RPA - tiekartta
Analyysi

Bright idea analyysin tulosten vertailuarvojen taulukoinnin kautta saadaan näkyväksi eri prosessien arvot ja mahdollistamat 
vaikutukset prosessien välillä.

Prossessi Robotisointi 
–indeksi

Yhdistetty HTV 
& indeksi

Tehokkuus-
Helppous

Vaikuttavuus ja 
painopisteet

Vaikutus 
prosesseihin

Skaalautuvuus

1.Asiakaslaskutus 256 4,1 146,110 3,75 - Sisäisesti & ulkoisesti

2.Energiahankinnan 
täsmäytys

328 3,9 184,144 3,5 - Sisäisesti & ulkoisesti

3.Energiatilauksen 
luonti

364 43,7 196,168 2,75 - Sisäisesti & ulkoisesti

4.Mikroverkko-
tuotantoraportointi

330 10,6 166,164 4 5 Sisäisesti & ulkoisesti

5.Veroilmoitus 364 2,9 200,164 2,5 - Sisäisesti & ulkoisesti

6.Energiayhtiesön 
asiakasraportti

342 43,8 160,182 4,25 - Sisäisesti & ulkoisesti
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RPA - tiekartta
Sanallinen analyysi

Selkeiden vertailuarvojen lisäksi on hyvä huomioida asiantuntijoiden valmiudet RPA:n käyttöönotolle; 

• Analysointiin osallistuneilla asiantuntijoilla on kokemusta koneoppimisen ja tekoälyn käyttöönottamisesta sekä hyödyntämisestä, 
joka puoltaa vahvasti sitä, että RPA-tiekartan laatimisessa ei ole välttämätöntä huomioida tehtävä kokonaisuuden haasteellisuus 
astetta määriteltävyyden näkökulmasta.

• Yleisesti suositellaan aloittamaan selkeimmästä, valmiiksi hyvin dokumentoidusta prosessista, jolloin tietämys RPA:n 
mahdollisuuksista kasvaa tiekartalla edetessä. Tällöin suositus olisi aloittaa prosessista nro 3. Energiatilauksen luonti. 

Lyhyt analyysien ja työpajojen keskusteluiden pohjalta ei noussut esille merkittäviä haasteita tai esteitä analysoitujen prosessien 
robotisoinnille;
• Prosessi nro 3. Energiatilauksen luonti vapauttaisi RPA-asiantuntijan työaikaa ja edistäisi RPA-tiekartan etenemistä tehokkaasti
• Prosessi nro 5. Veroilmoitus edistäminen on suositeltavaa sijoittaa prosessi nro 4. Mikroverkko –tuotantoraportointi robotisoinnin 

jälkeen, jolloin dokumentaatio valmistuu/määrämuotoistuu kehityksen yhteydessä. 
• Prosessi nro 1. Asiakaslaskutus sekä prosessi nro 6. Energiayhteisön asiakasraportti tuovat selkeitä vaikutuksia 

asiakaskokemukseen sekä läpinäkyvyyteen, niin ulkoisesti kuin sisäisesti.  

Analysoitujen kohteiden optimoinnin vaihtoehdot
• Prosessien analysoinnin yhteydessä selvitettiin myös vaihtoehtoiset tavat kehittää/optimoida työn kulkua.
• Erityisesti prosessissa nro 1. Asiakaslaskutus etäluettavien mittareiden vaikutus investoinnin elinkaareen on suositeltavaa 

huomioida. Lähtökohtaisesti robotisoinnin ROI on alle 12 kk. 
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RPA - tiekartta
Sanallinen analyysi

Vaikutukset toimialalle
• Erityisesti prosessit nro nro 3. Energiahankinnan täsmäytys, nro 4. Mikroverkko –tuotantoraportointi sekä nro 6. Energiayhteisön

asiakasraportti edistävät toimialan tuotannon tehokkuuden, tiedolla johtamisen ja tiedon läpinäkyyden kehittymistä.
• Edellä mainitut prosessit edistävät myös tiedon näkyväksi tuomisen kautta kohti vihreitä valintoja niin asiakkaiden kuin 

toimijoiden keskuudessa.
• Prosessien nro 4. ja 6. automatisointi tukee myös uusien energiyhteisöjen, kuten aurinkovoimaloiden kahdensuuntaisen 

tarjooman seurantaa ja raportointia.

• RPA valjastaminen prosessien optimointiin sekä datan määrämuotoistamiseen edistää myös Energiateollisuus Ry:n luoman 
energiankäytön tavoitetilavisiota, jonka mukaan Suomessa vuonna 2050 saadaan aikaan energian tuoma lisäarvo nykyistä 
pienemmällä panostuksella ja hiilineutraalimmalla tavalla.

• Prosessien kehityksen kautta mahdollistetaan myös asiakkaiden tietoisuuden lisääntyminen sekä johdannaisvaikutuksena 
hiilineutraalimpien valintojen määrän kasvu.

• Asiakkaiden osallistaminen ja vuorovaikutuksen kehittäminen sekä aktiivinen viestintä ovat toimialan kehityksen kannalta tärkeitä 
• Asiakaskokemuksen kehittämisellä on selkeä vaikutus yhtiön kilpailukyvykkyyden kehitykseen  

• Vaikutukset vapautuneen työajan (HTV) kautta tarkasteltuna jäävät vähäisiksi, mutta vaikutukset toimialan kehitykseen eri osa-
alueilla puoltavat selkeästi RPA:n käyttöönottoa eri prosesseissa.

• RPA on yksi liiketoiminnan kehittämisen keino, jonka avulla ennen kaikkea kohdistetaan asiantuntijoiden työ heidän 
osaamistaaan vaativiin tehtäviin.
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RPA - tiekartta
Analyysi

• Robotisointijärjestys on suora tulkinta vertailuarvoista
• Suositus järjestyksestä ottaa huomioon tehtävien lyhyet analyysit sekä vaikutukset toimialalle ja työn kulkuihin

Prossessi Robotisointi 
järjestys 

Suositus 
järjestyksestä

Q1 Q2 Q3 Q4 HTP arvio

1.Asiakaslaskutus 6 2 4-7

2.Energiahankinnan 
täsmäytys

5 6 5-6

3.Energiatilauksen 
luonti

3 1 3-4

4.Mikroverkko-
tuotantoraportointi

4 3 4-7

5.Veroilmoitus 2 4 4-6

6.Energiayhteisön 
asiakasraportti

1 5 4-6
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Eteneminen portaittain.
Jokainen matka alkaa askeleella.
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OIVAllista työntekoa.

Tehtävän tarkennus & kustannusten mukainen 
toteutus

Tuotantomuutokset ja testit

Kalenteriaika-arvio 3-4 kalenteriviikkoa

Bright Workflow

Aloitus
Määrittely-
työpaja

Tekniset yhteydet - työpaja

Analysointi & dokumentointi

Ohjelmointi- ja 
kehitystyö

Demo & 
tuotantoon hyväksyminen

Go live!

Robotin vakautus & korotetun 

tuen vaihe
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Mitä rutiineja olet valmis 
vaihtamaan

tehtäviin, joissa pääset loistamaan 
erityisosaamisellasi.

Vapauteen keskittyä

Saadaksesi enemmän aikaa
Tiimillesi yhteiseen ideointiin, unelmointiin ja 
luovuuteen

Mahdollisuuteen vaikuttaa
Työnkulkuun, rutiinitehtäviin, aikatauluihin ja 
ajankäyttöön.

Mistä sinä unelmoit?


