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VTT – beyond the obvious

Ohjelmistorobotiikka ja tekoäly 
– soveltamisen askelmerkkejä

15.11.2018
Julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumi

Kääriäinen, Jukka; Aihkisalo, Tommi; Halén, Marco; 
Holmström, Harald; Jurmu, Petri; Matinmikko, Tapio; Seppälä, 
Timo; Tihinen, Maarit; Tirronen, Justus 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161123

Ohjelmistorobotit ovat ohjelmia, 
joita voidaan konfiguroida
käyttämään organisaation 
tietojärjestelmiä tai sovelluksia 
kuten ihminenkin niitä käyttäisi
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• Tyypillisesti rutiininomaisia tehtäviä eikä 
sisällä suurempaa älykkyyttä

• Kun tavoitteena on tuotannossa olevien 
prosessien automatisointi ja 
pyrkimyksenä säilyttää käytössä olevat 
tietojärjestelmät

• Odotettavissa, että ohjelmistorobotiikan 
käyttö lisääntyy ja yleistyy lähivuosien 
aikana merkittävästi

RPA = Robotic Process Automation
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Vajaan 1000 RPA 
käyttötapauksen 
analyysi1
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1Datalähde analyysiä varten: Korkia Oy

Kolme yleisintä käyttötapausta olivat raportointi, 
tiedon päivittäminen ja tarkistus

Kiinnostus ohjelmistorobotiikkaan on 
vahvaa ja robotiikkaa sovelletaan jo 
edelläkävijäorganisaatiossa aktiivisesti 
enemmän kuitenkin yksityisellä puolella 
kuin julkisella. 

Laajemman soveltamisen kaivataan 
tietoa ja esimerkkejä siitä, kuinka 
julkinen sektori voisi 
ohjelmistorobotiikasta hyötyä.
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• Vero

• Kela

• Palkeet 

• Monetra

• Oulu
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Huomioitavaa 
ohjelmistorobotiikan 
soveltamisessa
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• ylläpito (elinkaaren hallinta) ja tietohallinto
• Organisaatioon ”robottikyvykkyys” => mitä 

osaamista tarvitaan organisaatioon (robotiikka)
• Robotiikka voidaan joissain tilanteissa korvata 

toimintatavan muutoksella
• Robottien määrä organisaatioissa kasvaa: 

• Orkestrointi, tehokkuus
• Hallittu eteneminen, toimintavarmuus/-kyky
• Mikä on manuaalinen mekanismi, jolla 

voidaan hoitaa velvoitteet, jos jokin menee 
roboteissa vikaan? 

• (Substanssi)osaamisen säilyttäminen?
• Etene iteratiivisesti, pienesti, varmista 

saavutettavat hyödyt ennen laajempaa 
hyödyntämistä

Tekoälyn avulla koneet, laitteet, 
ohjelmat, järjestelmät ja palvelut 
voivat toimia tehtävän ja 
tilanteen mukaisesti järkevällä 
tavalla. 1
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• Ei ole yksi teknologia, vaan nimikkeen 
alle kuuluu joukko erilaisia menetelmiä, 
teknologioita, sovelluksia ja 
tutkimussuuntia. 

• Jonkinasteinen oppiminen / 
opettaminen ja autonomisuus liitetään 
usein tekoälyyn.

• Nykyään erityisesti koneoppiminen 
tyypillinen tapa tuottaa tekoälyratkaisuja 
edustaen datapohjaisia menetelmiä.

1Tekoälyn kokonaiskuva ja osaamiskartoitus; Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja No. 
46/2018
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Tekoälyn rooli 
viranomaisprosesseissa –
eri soveltamiskohteita
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• Toimintaa tukeva vai päätöksiä tekevä?

• ”front-office” (esimerkiksi chatbotit) tai 
”back-office” (esimerkiksi AI -ratkaisut 
asiantuntijoiden avuksi)

• Tekoälyn ensimmäisenä sovellustasona 
julkisella sektorilla ”toimintaa tukeva 
tekoäly”.

• Edetty pilottien ja kokeilujen kautta.

• Vero, Kela, Oulu.

• Nykyään monesti Chatbot ratkaisut 
pinnalla.

AI
Tehtävissä, joissa vaaditaan 
päättelyä (kuten ennustaminen), 
ollaan tekoälyratkaisujen 
sovellusalueella.
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RPA
Soveltamispotentiaali on suurin 
manuaalisten tietokoneella 
tehtävien rutiinitehtävien 
automatisoinnissa.

~~
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ETSC varoittaa: 
(Euroopan Liikenneturvallisuusneuvosto) 

Robotin ratkaisu voi olla 
vääräkin1

1Kaleva 3.11.2018
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Tekoälyn rooli automaatiossa –
eri tasoja

Taso 5 Täysin automatisoitu järjestelmä, joka ei tarvitse ihmisen osallistumista palvelun tuottamiseen ollenkaan.

Taso 4 Automaatio – julkinen palvelu toimii täysin automaattisesti, kunnes törmää erityiseen tapaukseen, jossa tarvitaan 
ihmisen tulkintaa ja päätöksentekoa. 

Taso 3 Puoliautomaattinen – järjestelmä suorittaa rutiinitehtäviä ilman ihmisen valvontaa, mutta järjestelmä hälyttää kun 
ihmisen työpanosta tarvitaan.

Taso 2 Valvonta – järjestelmä huolehtii rutiininomaisesta toiminnasta ihmisen jatkuvassa valvonnassa ja osoittaa vaikeampia 
tapauksia ihmisen suoritettavaksi. Ihmisen on oltava valmis puuttumaan tehtävän suoritukseen jatkuvasti.

Taso 1 Yksinkertainen tuki – antaa tukea palvelun suorittamiseen esimerkiksi tiedon syöttö, tiedon prosessointi, identifioidaan 
aineistosta luokkia, jne. 

Taso 0 Ei automaatiota – julkisen sektorin palvelu suoritetaan ihmisvoimin.
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Stirling, R. Five levels of AI in public service, July 12, 2017, 
https://www.oxfordinsights.com/insights/2017/7/12/five-levels-of-ai-in-public-service (luettu 7.11.2018)
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Ohjelmistorobotiikka

 Monesti mennään säästö edellä:
• HTV säästöpotentiaali
• Kuinka suuri osuus on automatisoitavissa 
( x %)

 Toistettavuus, volyymi, selkeä alku/loppu, 
kuvattu, data sähköisessä muodossa, …

Prosessien / tehtävien valintakriteerit
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Tekoäly

 Data

 Tehtävän luonne

 AI:n rooli

Kriteerejä tehtävien valintaan
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RPA case – Oulun kaupunki

Oulun rakennusvalvonta rakensi ohjelmistorobotin kesällä 2018, ja robotin 
pilotti aloitettiin syyskuussa 2018:
 21.9.2018 tehtiin ensimmäinen tuotantokokeilu 4 luvalla. Löydettiin pari 

puutetta, mitä ei huomattu testauksessa.
 28.9.2018 tehtiin toinen tuotantotesti 3 luvalla, joka onnistui 

täydellisesti.
 Syksyn 2018 aikana testataan robottia edelleen ja tehdään päätös, 

otetaanko robotti tuotantoon auttamaan lupasihteerien työtä.

Erityisasiantuntija, Tapio Matinmikko, Oulun kaupunki
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Rakennuslupien pääpiirustusten sähköinen leimaaminen
ja arkistoon vienti sekä sähköisen allekirjoituksen pyytäminen päättäjältä



https://suomidigi.fi/ohjelmistorobotiikka-helpottaa-lupakasittelijan-tyota-oulussa/
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Huomioita

 Robotiikka voi edellyttää myös prosessimuutoksia. 
Robotiikkaprojektin tulee sallia tarvittaessa 
prosessimuutokset.

 Ohjelmistorobotin tekeminen ei ole vaikeaa robotin 
tekemiseen erikoistuneen ohjelmistotalon kanssa.

 Haastavat kohdat:
• Missä kohdassa prosessia robotti voi suorittaa 
tehtäviä?
• Mistä kohdasta prosessia robotti aloittaa työskentelyn 
ja mihin kohtaan se lopettaa työskentelyn?
• Mistä robotti saa käskyn aloittaa työskentelyn ja mikä 
ohjaa robotin työskentelyä?
• Miten valvotaan robotin työtä ja työn lopputuloksia?
• Mitä tehdään, jos robotti ei toimikaan tai toimii väärin?

!

!

!

!

!

!

Avoimia digityökaluja 
ja hankkeita
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Digitaalisen kypsyyden malli tiiviisti

12.11.2018 VTT – beyond the obvious 17

Ilmainen itsearviointityökalu näyttää
organisaation nykytilanteen ja 
kehitystarpeet digitalisaatioon
liittyen.

Mikä on organisaationi digikypsyys?
Verrattuna muihin?
Verrattuna referenssiryhmään?

Testaa digikypsyytesi:
https://digimaturity.vtt.fi

TM

Tulossa - AI-kypsyystyökalu

 Vastaavalla periaatteella ollaan 
kehittämässä organisaation AI-
kypsyyden arviointityökalua.

 Arviointikehikko perustuu 
Tekoälykiihdyttämön
työryhmän työhön1.

1Digibarometri 2018

Strategia ja 
Johtaminen

Osaaminen ja 
Ekosysteemi 

Tuotteet ja 
Palvelut 

Prosessit

Data ja 
tietämys 

Teknologia
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Palvelujen/prosessien digipotentiaalin 
arviointi

 Digipotentiaalia arvioidaan 
digitalisoinnin helppouden, 
tavoiteltavien hyötyjen sekä palvelun 
volyymin perusteella.

 Tavoitteena on, että arviointimallin 
avulla julkisen sektorin toimijat voivat 
arvioida, mitkä palvelut / prosessit 
ovat potentiaalisimmat digitalisoitavat 
kohteet.

12.11.2018 VTT – beyond the obvious

Apua digipäätöksiin

Menetelmän esittely ja Oulunkaari-case julkaistaan VN-
TEAS KunIT hankkeen loppuraportissa tammikuussa!

Digitalisaatio ja sen edistäminen

 Hankkeen tulokset kootaan 
avoimeen ilmaiseksi käytössä 
olevaan Digitalisaation
tukipalveluun (web-palvelu).

=> tukipalvelu avataan marras-
joulukuussa webbiin

12.11.2018 VTT – beyond the obvious 20

DigiLeap EAKR –hanke

Hankkeen rahoittajat: EAKR / Pohjois-Pohjanmaan Liitto, Ii / Iin 
Micropolis Oy, Kuusamo / Naturpolis Oy, Oulu / BusinessOulu, PipeLife
Oy, Raahe / Raahen seudun yrityspalvelut, VTT, Oulun Yliopisto.

http://smacc.fi/projektit/digileap/
https://www.vttresearch.com/SiteAssets/digital-transformation/DigiLeap_02.pdf
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Decision Support

Some examples of Decision Support
Challenges and Solutions

How can AI help?
Examples from research at VTT

Artificial Intelligence and Machine Learning

AI solutions delivered to customers

22VTT 2018

The most 

energy 
efficient super 

market in the world 

S-Market 

The best quality 

steel 
SSAB

Efficient quality monitoring 

for pulp production 

MetsäFibre

Early detection 

of cognitive
problems

Customer-friendly 

sports 
analytics algorithm

Diagnostics
and decision-

making support for 
doctors

Election 

news bot

Accurate 

activity 
recognition 
and personalised  

tracking tool

Risk prevention 
sensors to detect 

downfalls

Eye movement 
tracking and 
analysis for 

control 
rooms22
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Challenges

Data collected 
by healthcare systems 

reside in 
organizational 
and technical 

silos

This leads 
to suboptimal 

utilization of the 
data and decisions 
made on incomplete 

information

Risk models 
based on own 

hospital 
data do not 

yet exist

Decision making in cardiology

24VTT 2017

 Integrate existing data from multiple sources

 Form one dedicated database, integrated with heart hospital database

 Prospective trials to obtain new data

How do we address them
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25VTT 2017

Smart rollator

26VTT 2017

Älyrollaattorin käyttöliittymä
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Ota rohkeasti yhteyttä !

Jukka Kääriäinen
erikoistutkija, FT
Teknologian tutkimuskeskus VTT
E-mail: Jukka.Kaariainen@vtt.fi
p. 040 760 9529

Anu Seisto
johtava tutkija, TkT
Teknologian tutkimuskeskus VTT
E-mail: Anu.Seisto@vtt.fi
p. 040 547 1609 


