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Teemme työstäsi parempaa

Toimiva IT Modernit työtavat Automatisointi

Työvälineesi 
toimivat, ovat 
turvallisia ja saat 
apua ja neuvoja.

Teet työsi fiksummin 
nykyaikaisten 
pilvisovellusten avulla.

Keskity oikeaan työhösi 
automatisoimalla 
turhauttavat 
ruutinityöt.



Erottuva palvelumallimme

Toimiva IT Modernit työtavat Automatisointi

IT-ulkoistus
• ohjelmistot
• laitteet
• tietoturva

0365 -sovellukset
• konsultointi
• koulutus
• ratkaisut

Ohjelmistorobotiikka
• konsultointi
• koulutus
• ratkaisut

= Vaiheistamme 
matkasi 
parempaan 
työhön ja 
kuljemme 
rinnallasi koko 
matkan.

Jatkuva tuki ja juurrutus



Ohjelmistorobotiikka (RPA)
Lisää tehokkuutta ja työssä viihtymistä.



RPA LYHYESTI

Ohjelmisto, joka 
suorittaa 24/7/365 
ihmisen tekemät 

manuaaliset 
rutiinityöt.

Hoitaa rutiinit

Kirjautuu 
käyttäjätunnuksilla 

järjestelmään, kopioi 
tiedot, kirjautuu 

toiseen järjestelmään 
ja vie tiedot sinne.

Matkii ihmistä

50% suomalaisista PK-
yrityksistä on jo 

ottanut 
ohjelmistorobotiikkaa 

käyttöön.

Suosittu



RPA:N HYÖDYT MERKITTÄVIÄ!

üProsessien nopeus ja 
operointi 24/7

üVirheiden 
väheneminen

üProsessien seuranta

Tehokkuus

ü Työtyytyväisyyden 
kasvu

üRutiineista lisäarvon 
tuottamiseen

üResursoinnin 
helpottuminen

Työntekijät

üSuorat säästöt 
palkkakuluissa

ü Toteutuksen nopeus 

ü Toteutuksen 
kustannus 
(vs. integraatio) 

Säästöt



Ohjelmistorobotiikka 4 
kuvalla…
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TYYPILLISIMPIÄ ROBOTIN TÖITÄ…

TALOUS

ESIMERKKEJÄ
● Täsmäyttäminen
● Tilittäminen
● Laskujen käsittely
● Arkistointi

RAPORTOINTI

ESIMERKKEJÄ
● Tiedon kerääminen
● Tiedon yhdistäminen

HENKILÖSTÖ

ESIMERKKEJÄ
● Onboarding-prosessi
● Tunnusten 
avaaminen ja 
toimittaminen

TIETOHALLINTO

ESIMERKKEJÄ
● Palvelimien 
päivittäminen
● Tunnusten luonti
● Testiautomaatio

MYYNTI

ESIMERKKEJÄ
● Tilausten vastaanotto
● Sopimusten luonti
● Ilmoitusten 
kirjaaminen

ASIAKASPALVELU

ESIMERKKEJÄ
● Chattibotit
● Automaattiviestit
● CRM-datan käsittely

MARKKINOINTI

ESIMERKKEJÄ
● Web scraping
● Listojen luonti ja 
käsittely
● Datan visualisointi

Avaa sähköpostin, hakee 
laskun

Robotti..

Kirjautuu 
talousjärjestelmään

Valitsee laskutusryhmän sekä ajanjakson, vie 
laskun ja lähettää eteenpäin

Tiliöi laskun oikealle 
kustannuspaikalle



TYYPILLISIMPIÄ ROBOTIN TÖITÄ…

TALOUS

ESIMERKKEJÄ
● Täsmäyttäminen 
● Tilittäminen
● Laskujen käsittely
● Arkistointi

HENKILÖSTÖ

ESIMERKKEJÄ
● Onboarding-prosessi
● Tunnusten 
avaaminen ja 
toimittaminen

TIETOHALLINTO

ESIMERKKEJÄ
● Palvelimien 
päivittäminen
● Tunnusten luonti
● Testiautomaatio

MYYNTI

ESIMERKKEJÄ
● Tilausten vastaanotto
● Sopimusten luonti
● Ilmoitusten 
kirjaaminen

ASIAKASPALVELU

ESIMERKKEJÄ
● Chattibotit
● Automaattiviestit
● CRM-datan käsittely

MARKKINOINTI

ESIMERKKEJÄ
● Web scraping
● Listojen luonti ja 
käsittely
● Datan visualisointi

RAPORTOINTI

ESIMERKKEJÄ
● Tiedon kerääminen
● Tiedon yhdistäminen

Voi hakea tiedot eri 
käyttöliittymistä kuten ihminen

Robotti..

Vie tietoja tietovarastoon 
(esim. Excel)

Yhdistelee tietoja eri 
exceleistä

Piirtää graafisen 
raportin



TYYPILLISIMPIÄ ROBOTIN TÖITÄ…

TALOUS

ESIMERKKEJÄ
● Täsmäyttäminen 
● Tilittäminen
● Laskujen käsittely
● Arkistointi

RAPORTOINTI

ESIMERKKEJÄ
● Tiedon kerääminen
● Tiedon yhdistäminen

TIETOHALLINTO

ESIMERKKEJÄ
● Palvelimien 
päivittäminen
● Tunnusten luonti
● Testiautomaatio

MYYNTI

ESIMERKKEJÄ
● Tilausten vastaanotto
● Sopimusten luonti
● Ilmoitusten 
kirjaaminen

ASIAKASPALVELU

ESIMERKKEJÄ
● Chattibotit
● Automaattiviestit
● CRM-datan käsittely

MARKKINOINTI

ESIMERKKEJÄ
● Web scraping
● Listojen luonti ja 
käsittely
● Datan visualisointi

HENKILÖSTÖ

ESIMERKKEJÄ
● Onboarding-prosessi
● Tunnusten avaaminen 
ja toimittaminen

Hakee uuden työntekijän tiedot 
lähdejärjestelmästä (esim. HR-järjestelmä)

Robotti..

Luo henkilölle tunnukset 
eri järjestelmiin

Toimittaa linkit ja ohjeet 
uudelle työntekijälle 

automaattisesti 
sähköpostilla



TYYPILLISIMPIÄ ROBOTIN TÖITÄ…

TALOUS

ESIMERKKEJÄ
● Täsmäyttäminen 
● Tilittäminen
● Laskujen käsittely
● Arkistointi

RAPORTOINTI

ESIMERKKEJÄ
● Tiedon kerääminen
● Tiedon yhdistäminen

HENKILÖSTÖ

ESIMERKKEJÄ
● Onboarding-prosessi
● Tunnusten 
avaaminen ja 
toimittaminen

MYYNTI

ESIMERKKEJÄ
● Tilausten vastaanotto
● Sopimusten luonti
● Ilmoitusten 
kirjaaminen

ASIAKASPALVELU

ESIMERKKEJÄ
● Chattibotit
● Automaattiviestit
● CRM-datan käsittely

MARKKINOINTI

ESIMERKKEJÄ
● Web scraping
● Listojen luonti ja 
käsittely
● Datan visualisointi

TIETOHALLINTO

ESIMERKKEJÄ
● Palvelimien 
päivittäminen
● Tunnusten luonti
● Testiautomaatio

Robotti.. Ajaa Sharepoint ja 
Microsoft 365 muutokset 

komentorivien kautta 
suoraa järjestelmiin

Luo tunnukset tarvittaviin 
järjestelmiin ja lähettää ne 

salattuna sähköpostina 
kontaktihenkilölle



TYYPILLISIMPIÄ ROBOTIN TÖITÄ…

TALOUS

ESIMERKKEJÄ
● Täsmäyttäminen 
● Tilittäminen
● Laskujen käsittely
● Arkistointi

RAPORTOINTI

ESIMERKKEJÄ
● Tiedon kerääminen
● Tiedon yhdistäminen

HENKILÖSTÖ

ESIMERKKEJÄ
● Onboarding-prosessi
● Tunnusten 
avaaminen ja 
toimittaminen

TIETOHALLINTO

ESIMERKKEJÄ
● Palvelimien 
päivittäminen
● Tunnusten luonti
● Testiautomaatio

ASIAKASPALVELU

ESIMERKKEJÄ
● Chattibotit
● Automaattiviestit
● CRM-datan käsittely

MARKKINOINTI

ESIMERKKEJÄ
● Web scraping
● Listojen luonti ja 
käsittely
● Datan visualisointi

MYYNTI

ESIMERKKEJÄ
● Tilausten vastaanotto
● Sopimusten luonti
● Ilmoitusten 
kirjaaminen

Robotti.. Saa Excel-listauksen uusista 
sopimuksista, kirjaa 

järjestelmään ja perustaa 
sopimuksella käyttöpaikan

Robotti kirjaa 24/7 järjestelmiin 
asiakkaan verkkosivulla 
täyttämän lomakkeen



TYYPILLISIMPIÄ ROBOTIN TÖITÄ…

TALOUS

ESIMERKKEJÄ
● Täsmäyttäminen 
● Tilittäminen
● Laskujen käsittely
● Arkistointi

RAPORTOINTI

ESIMERKKEJÄ
● Tiedon kerääminen
● Tiedon yhdistäminen

HENKILÖSTÖ

ESIMERKKEJÄ
● Onboarding-prosessi
● Tunnusten 
avaaminen ja 
toimittaminen

TIETOHALLINTO

ESIMERKKEJÄ
● Palvelimien 
päivittäminen
● Tunnusten luonti
● Testiautomaatio

MYYNTI

ESIMERKKEJÄ
● Tilausten vastaanotto
● Sopimusten luonti
● Ilmoitusten 
kirjaaminen

MARKKINOINTI

ESIMERKKEJÄ
● Web scraping
● Listojen luonti ja 
käsittely
● Datan visualisointi

ASIAKAS-
PALVELU

ESIMERKKEJÄ
● Chattibotit
● Automaattiviestit
● CRM-datan käsittely

Robotti..
Ottaa tiedot sähköpostista ja vie ne 

CRM:ään

Lähettää lähtötietojen perusteella 
automaattisesti asiakkaalle tarjouksen

Poistaa duplikaatteja CRM:stä



TYYPILLISIMPIÄ ROBOTIN TÖITÄ…

TALOUS

ESIMERKKEJÄ
● Täsmäyttäminen 
● Tilittäminen
● Laskujen käsittely
● Arkistointi

RAPORTOINTI

ESIMERKKEJÄ
● Tiedon kerääminen
● Tiedon yhdistäminen

HENKILÖSTÖ

ESIMERKKEJÄ
● Onboarding-prosessi
● Tunnusten 
avaaminen ja 
toimittaminen

TIETOHALLINTO

ESIMERKKEJÄ
● Palvelimien 
päivittäminen
● Tunnusten luonti
● Testiautomaatio

MYYNTI

ESIMERKKEJÄ
● Tilausten vastaanotto
● Sopimusten luonti
● Ilmoitusten 
kirjaaminen

ASIAKASPALVELU

ESIMERKKEJÄ
● Chattibotit
● Automaattiviestit
● CRM-datan käsittely

MARKKINOINTI

ESIMERKKEJÄ
● Web scraping
● Listojen luonti ja käsittely
● Datan visualisointi

Robotti.. Kerää kilpailijoiden hintatietoja eri 
verkkosivuilta ja muodostaa niistä 

vertailuraportin

Hakee suorapostituksia varten 
osoitetietoja, sähköpostiosoitteita, 

puhelinnumeroita verkkosivustoilta

Yhdistää ja rikastaa 
markkinointirekistereitä eri tietolähteista



Asiakas-case



www . k e u r u u n e n e r g i a . f i

Keuruun Energia - konserni

Keski-Suomessa toimiva energia-alan monitoimiyritys
Keuruun Sähkö Oy; sähkön siirto ja myynti
Keuruun Lämpövoima Oy; kaukolämpöpalvelut
Radiki Oy; teollisuuden kunnossapito ja automaatio, asennuspalvelut

Emoyhtiö Keuruun Sähkö Oy perustettu 1915
Konsernin liikevaihto 14.6 M€, henkilöstöä noin 50
Omistajat Keuruun kaupunki 2/3, Fortum Power & Heat 1/3



www . k e u r u u n e n e r g i a . f i

Keuruun Energia & Midpointed

Yhteistyö alkoi keväällä 2020
Ensimmäinen projekti liittyi muuttoilmoitusten 

automaattiseen kirjaamiseen
Kaksi päätavoitetta

Vähentää manuaalisen työn määrää
Päästä eroon henkilöriippuvuudesta (lomat, poissaolot,…)



www . k e u r u u n e n e r g i a . f i

Kokemukset ensimmäisestä PoC:sta

+ Päästiin kiinni ohjelmistorobotiikkaan maltillisella investoinnilla
+ Tavoitteet saavutettiin, hyödyt realisoitui nopeasti
+ Muutosvastarinta alkoi murtua

- Versiomuutokset aiheuttaa usein lisää työtä



www . k e u r u u n e n e r g i a . f i

Ensimmäisen PoC:n jälkeen

Tällä hetkellä robotiikkaa hyödynnetään mm.
Vakuuksien käsittely
Raportointi
Järjestelmien väliset integraatiot

Työskennellään workshop – mallilla
Energian väki (3 kpl) toteuttaa itse perustapauksia
Kerran kuussa workshop – päivä jossa käydään läpi ongelmia ja 
mietitään yhdessä uusia toteutuksia



ROBOTTEJA ASIAKKAILLEMME

Robotti hoitaa 
lippukassojen 
täsmäytykset

Tärkein hyöty:
Vapautti 2 vko/kk 

työntekijä

Tärkein hyöty:
Vähensi manuaalista 

työtä ja virheitä

Robotti hoitaa 
laskutusprosessia

Tärkein hyöty:
Vapautti työaikaa yli 

100h/kk

Kuusi eri robottia 
talousprosesseihin
sekä lippumaksujen 
palautukseen

Tärkein hyöty:
Kasvatti yrityksen 

tulosta

Robotti 
muistutusviestien 
lähettämiseen 
oppilaille, kun 
autokoulu on jäänyt 
kesken

Tärkein hyöty:
Vapautti 

asiantuntijoiden aikaa

Robotti hoitaa 
sähkösopimusten 
luomisen ja käyttö-
paikan 
perustamisen

Robotti rikastaa
tapahtumien 
tiedot CRM:ään.

Tärkein hyöty:
Kustannustehokas
rajapintaratkaisu

Tärkein hyöty:
Vähensi manuaalista 

työtä ja virheitä

Robotti hoitaa uusien
sähkösopimusten
luomisen 
asiakastieto-
järjestelmään

Robotti hallinnoi 
palvelinpäivitysten 
tehtävänjakoa

Tärkein hyöty:
Ajansäästö, virheiden 

väheneminen

Viisi eri robottia
toteutettu 
Tampuuriin

Tärkein hyöty:
Vapautti myyntitiimin 

aikaa



Yhteistyön 
aloittaminen

• Tarjouksen hyväksyminen

• Sopimuksen 
allekirjoittaminen

• Projektin käytännön 
asioista sopiminen

Projektin 
toteuttaminen

• Projektin 
toteuttaminen

• Robotin testaaminen

• Robotin tekeminen 
tuotantovalmiiksi

Tuotantovalmis 
robotti

• Robotti on valmis 
tuotantoon

RPA Kick-Start

• 0,5pv mittainen työpaja

• Käydään läpi potentiaalisesti 
automatisoitavat prosessit

• Tarkka hinta prosessien 
automatisoinnille

• Asiakkaan kouluttaminen 
ohjelmistorobotiikan 
perusteisiin

• Asiakkaan kouluttaminen 
UiPath-työkalun käyttöön

RPA-PROJEKTIN VAIHEET

1. 2. 4.3.



RPA KICK START-
TARJOUS

10:00 -
10:30

10:30 -
11:00

Miten tunnistaa automaatiokohteet: Hyvän
automaatiokohteen ominaisuudet

Potentiaalisten automaatiokohteiden tunnistaminen: Millaisia
ongelmia, tarpeita, toiveita liiketoiminta-alueiden vetäjiltä 
nousee esiin

09:00 -
09:30

09:30 -
10:00

Ohjelmistorobotiikka lyhyesti: perusteet ja 
teknologiat

Katsaus UiPath-sovellukseen

RPA KICK START, 1.000€ (norm. 2.000€)
• Sovitaan päivämäärä ja kellonaika Kick Startille. 

Joko aamupäivä 9-12 tai iltapäivä 13-16.

• Ketkä paikalle Kick Startiin? 
Ideaalitilanteessa eri liiketoiminta-alueiden vetäjiä, jotta 
pääsemme pureutumaan mahdollisimman kattavasti 
prosesseihin.

• Miten Kick Start toteutetaan? 
Microsoft Teams-workshoppina

• Konkreettinen tuotos:
Prosessien läpikäynnin perusteella toteutamme teille 
kuvauksen 1-3 valitusta automaatiokohteesta ja kohteiden 
automatisoinnin hyödyistä ja kustannuksista (ROI-
laskelma).

11:00 -
12:00

Yhdessä tunnistettujen 1-3 kpl automaatiokohteen tarkempi 
läpikäynti: Tehtävä, työnkulku ja niihin liittyvät järjestelmät 
askel askeleelta läpi


