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SP stainless Oy

• Savon Putkihitsaus Ky perustettu 1989 
• 1993 alkaen Savon Putkihitsaus Oy
• 1995 osakkuus SP-Putki Oy:sta

• SP-Putki sulautui osaksi Savon Putkihitsaus Oy:ta 2010

• Yhtiön nimeksi vaihdettiin SP Stainless Oy 2011

• Yrityksellä on toimipisteet Toivalassa ja Savonlinnassa.

• Työntekijöitä: n. 50 hlö.

• Liikevaihto 7-8 M€



SP stainless Oy

• SP stainless Oy valmistaa putkistoja, 
putkistoesivalmisteita ja laitteistoja prosessi-
teollisuuden tarpeisiin.

• Pääasiallisina valmistusraaka-aineita ovat 
ruostumattomat - ja haponkestävät teräkset.



Digitalisaatio



- Gartner Glossary -

Digitalization is the use of digital technologies to change a business model and provide new 
revenue and value-producing opportunities; it is the process of moving to a digital business.

Lähde: https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/digitalization



- Miikka Heinäsmäki -

Digitalisaatiolla tarkoitan digitaalista uusiutumista eli digiteknologian integrointia kaikkeen 
organisaation toimintaan.

Lähde: https://digitalist.global/talks/digitalisaatiota-pintaa-syvemmalta/



- Sitran strategia 2021-2024 -

Digitaalinen arkemme synnyttää dataa, jonka jalostaminen tiedoksi vaatii yrityksiltä 
monipuolista osaamista ja resursseja, mutta myös mahdollistaa yrityksille innovoinnin.

Lähde: https://media.sitra.fi/2020/12/21135134/sitranstrategia20212024-edit-012021.pdf (sivu 8)



- Digitalisaatio ja ympäristö-

Digitaaliset toiminnot vievät myös luonnonvaroja ja kuluttavat energiaa, joten ole myös 
tietoinen erilaisten valintojen vaikutuksista ympäristöön.

Esimerkiksi kryptovaluutat ovat energia syöppöjä.



SP stainless Oy
M365 alustan hyödyntäminen



Digitalisoinnin tuoma hyöty
• Perinteinen ajattelumalli

• Työ tai toimenpide tehdään ihmisen toimesta, koska se vie vain vähän 
aikaa esim. 1 – 10 min.

• Digitalisointi ja tiedon automatisointi on kallista esim. 10 000€  
maksava ratkaisu.

• Alustatalouden ja digitalisaation hyödyntämisenmalli

• Työ tai toimenpide vie ihmiseltä aikaa 5 min, tämä toistetaan kuitenkin 
päivittäin 5-10 krt. 

• Eli päivittäin se vie aikaa 25-50 min ja vuosi tasolla 253 pv tekee 
105-205h. 

• 35€/h oma kustanteella kustannus on 3 675 € - 7 350 €

• Automatisointi maksa itsensä takaisin 1-2,5 vuodessa, kun otetaan 
huomioon että säästynyt aika voidaan käyttää esimerkiksi myynnin 
lisäämiseen. (Hyvin karrikoitu laskenta esimerkki.)



M365 alustan hyödyntäminen
• Tiimi työskentely Teamsin avulla

• Parhaat puolet: Pienien purojen kautta säästynyttä aikaa ja vaivaa 
päivittäisessä tekemisessä.

• Kääntöpuoli: Info ähky, vaatii oman työn säätelyn opettelua. 

• Dokumenttien yhteiskäyttö

• Parhaat puolet: Ajantasaiset tiedot kaikilla. Turhaa tulostamista tai 
useamman työstäessä ei tarvitse miettiä mitä toinen on tehnyt – sen 
näkee suoraan. 

• Kääntöpuoli: Osaamisen laajentaminen ja riittävä ohjaaminen 
vaaditaan, jotta vältytään teknisiltä ongelmilta.

• Microsoftin 365 alustan kokonaisvaltainen hyödyntäminen

• Parhaat puolet: Power Automate yhdistää ja automatisoi toimintoja 
sovellusten välillä.

• Kääntöpuoli: Vaatii hiukan perehtyneisyyttä.



Teamsin hyödyntäminen
• Tiimityöskentely

• Perinteisen sähköpostin sijaan Teams tiimeissä keskustelut ovat 
kaikkien saatavilla.

• Mahdollistaa helpon tavan jakaa materiaaleja ja työskennellä yhdessä.

• Lisää avoimuutta ja vähentää siiloutumista tehtävä nimikkeiden alle.

• Automatisointi

• Voidaan hyödyntää esimerkiksi Forms lomakkeiden vastauksia 
viestinnässä:

• Poikkeamasta oleelliset tiedot lähtee saman tien kanavalle 
korttina, jonka saa sekä tiimi että esimerkiksi myyjä ja tuotannon 
esimies.

• Tiimissä voidaan selvittää ja reagoida poikkeamiin mikäli ne 
vaativat toimenpiteitä.

• Lomakkeen vastauksista koostetaan Power BI avulla tilastoja.



Näillä alkuun!

Miten kommunikoitte?
•Lähetättekö oman organisaation sisällä sähköpostia?
•Voisiko kommunikaation tehdä läpinäkyvämmäksi, 

jolloin tieto hyödyttää koko organisaatiota.

Kerätkää tietoa eri tehtävien päivän kulusta
•Toistatteko samoja toimintoja?
•Voisiko toimintoja automatisoida?

Tutustu aiheeseen
•Netti on täynnä tietoa!
•Etsi itsellesi kumppani, joka auttaa alkuun.



Yhteystiedot

Hannele Ranta
Kehitysinsinööri

p. 044 7913195
hannele.ranta@spstainless.fi

www.spstainless.fi



Kiitos ajastanne!
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