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Nopeat faktat:
• Sulava on Microsoft-ratkaisujen ja pilvipalvelutoteutusten asiantuntija- ja koulutusyritys.
• Sulavan perusti vuonna 2010 Aki Antman.
• Sulava ja Onsight fuusioituivat vuonna 2017.
• Työntekijöitä tällä hetkellä noin 130.
• Liikevaihto vuonna 2020 oli yli 15 miljoonaa euroa.
• Vuosittainen kasvuprosentti yrityksen perustamisesta asti on ollut jokaisena toimintavuonna
10-40 prosenttia.
• Asiakkaita on yli 500, joilla on toimintaa on yli sadassa maassa. Muun muassa KONE, Alko,
Outotec ja MTV kuuluvat Sulavan asiakaspiiriin.
• Toimipisteet Helsingissä, Kuopiossa, Sveitsissä, Saksassa ja Dubaissa
Sulava - Parempaa työelämää edelläkävijyydellä
Sulava on tienraivaaja suomalaisen työelämän muutoksessa. Olemme Suomen osaavin Microsoftratkaisujen ja pilvipalvelutoteutusten asiantuntija- ja koulutusyritys, jolla on valtava intohimo
moderniin työkulttuuriin. Yrityksemme on etujoukoissa digitaalisessa palveluliiketoiminnassa. Yritys
on perustettu vuonna 2010 ja tiesimme jo silloin, että pilvi tulee muuttamaan tietotyön täysin.
Halusimme jo silloin olla eturintamassa auttamassa yrityksiä ottamaan pilvipalveluiden tuomat
uudet mahdollisuudet käyttöönsä. Valitsimme Microsoftin kumppaniksemme.
Parannamme suomalaista kilpailukykyä auttamalla asiakkaitamme keskittymään omaan toimialaja erikoisosaamiseensa ja mahdollistamalla työn tekemisen sulavasti missä ja milloin vain.
Olemme sydämeltämme sulavia: huippuosaaminen syntyy intohimosta sekä jatkuvasta
uusiutumisesta.
Microsoftin tärkein kumppani
Sulava Oy on yrityksen synnystä lähtien toiminut virallisena Microsoft-kumppanina. Yrityksen
kasvun myötä entistä suuremman ja kokeneen asiantuntijakaartin osaaminen mahdollistaa yhä
laajemman palveluiden tarjonnan useilla osa-alueilla.
Sulavan ja Microsoftin kumppanuudesta kertovat muun muassa Sulavan saavuttamat
kompetenssit, Sulavan asiantuntijoiden MVP-tunnustukset sekä Sulavan saamat palkinnot.
Kompetensseilla Microsoft-kumppanit osoittavat osaamisensa.
Sulavan asiantuntijoista viidellä on Microsoft MVP (Most Valuable Professional) -tunnustus. Lisäksi
teemme yhteistyötä useiden muiden MVP:iden kuten Sami Laihon kanssa. Tunnustuksia
myönnetään henkilöille, jotka jakavat hyödyllistä Microsoftin teknologioihin liittyvää tietoutta
vapaaehtoisesti, aktiivisesti ja usein myös vastikkeetta. Henkilöllä, jolle MVP on myönnetty, on
luonnollisesti korkean tason teknistä osaamista, mutta se on vain puoli totuutta. MVP kertoo ennen
kaikkea, että asiantuntijoillamme on mahdollisuus kasvaa yli yrityksen rajojen osaamisellaan,
tunnettuudellaan ja kokemuksellaan, että Suomessa on todella kovaa osaamista ja kokemusta
kansainvälisellä tasolla ja että tätä työtä tehdään intohimolla.
Microsoft on valinnut Sulavan kolme kertaa tietotyön kehityksessä maailman neljän parhaan
joukkoon Partner of the Year -kilpailussa tuhansien hakemusten joukosta. Vuonna 2019 valinta

saavutettiin Teamwork-alueella Sulavan ja Huhtamäen yhteisen työkulttuurin muutoksen hankkeen
onnistumisten perusteella. Vuonna 2018 valinta saavutettiin Modern Workplace Transformation alueella. Valinta perustui Sulavan ja Lindströmin vuosia jatkuneeseen kiinteään strategiseen
yhteistyöhön Microsoftin pilviympäristön laajamittaisessa hyödyntämisessä yrityksessä. Voitimme
saman palkinnon kerran aikaisemmin vuonna 2015, silloin kategoriassa Cloud Productivity Partner
of the Year. Lisäksi Sulava on nostettu finalistiksi Microsoft Security 20/20 -palkintoon.
Alati kiihtyvä kasvu
Vuonna 2020 Sulavan liikevaihto oli yli 15 miljoonaa euroa. Yrityksen kasvu on ollut mahdollista
erityisesti henkilöstön vahvan osaamisen ja sitoutumisen ansiosta. Vaikka kehitys on ollut vuotuista
ja kaksinumeroista, yritys tähtää erityisesti vakaaseen ja pitkäjänteiseen kasvuun. Kasvun myötä
etsimme myös arvoihimme ja strategiaamme yhteensopivia kumppaneita ja sijoittajia rakentamaan
Sulavan tulevaisuutta.
Työkulttuurissa korostuu avoimuus ja toisten auttaminen
Meille on tärkeää, että henkilöstömme kokee Sulavan työpaikkana, johon he tulevat mielellään joka
aamu. Tällä hetkellä työllistämme noin 130 ihmistä. Työkulttuuri perustuu vahvasti arvoihimme,
joissa korostuvat yhteisöllisyys, ystävällisyys, avoimuus ja auttamisen halu. Haluamme olla
läpinäkyviä ja siksi keskustelemme aina avoimesti kaikista asioista. Sulavalla on myös
mahdollisuus kehittyä aivan uuden alueen osaajaksi tai nousta vaikka johtoryhmään tai yrityksen
hallitukseen. Sulava on maailman huipulla nimenomaan henkilöstönsä ansiosta.
Olemme halunneet henkilöstöannilla ottaa omistuspohjaamme mukaan myös työntekijät. Sulavan
koko henkilöstölle on annettu mahdollisuus osallistua henkilöstöantiin. Meille on erityisen tärkeää
suoda kaikille halukkaille mahdollisuus osallistua. Tämä on yksi tapa kiittää henkilöstöämme
arvojen mukaisesta työstä.
Henkilöstöantien kautta Sulavan työntekijöistä yli 70% omistaa yrityksen osakkeita. Syksyn 2019
henkilöstöannissa työntekijät ja hallituksen jäsenet, yhteensä yli 60 henkeä, sijoittivat yritykseen
yhteensä noin 1,5 miljoonaa euroa. Jokainen yksittäinen sijoitus oli alle 10% kokonaismäärästä,
joten omistus jakautui hyvinkin tasaisesti antiin osallistuneiden kesken.
Onko Sulava valmis?
Ei missään nimessä! Meillä on vielä paljon kehitettävää. Maailma muuttuu jatkuvasti - etenkin
meidän alallamme ja siksi haluamme koko ajan olla valmiita oppimaan uusia taitoja.
Haluamme olla Suomen tunnetuin ja paras Microsoft-osaaja, jolla on kovimmat asiantuntijat ja
parhaat asiakascaset. Olemme onnistuneet oman työmme palvelumuotoilussa, ja uskomme sen
myötä, että sekä meillä että asiakkaillamme on selkeä kuva Sulavan ydinosaamisesta. Keinoäly,
toimistorobotiikka, turvallinen tietotyö, jatkuvat palvelut sekä tietysti koulutukset kaikissa
formaateissa ovat osaamisemme keskiössä.
Liiketoiminnan tuottavuus, kuten Power BI- ja Project -osaaminen, on olennainen osa
palvelukokonaisuutta. Päätelaitteet - ja nimenomaan niiden hallinta - on puolestaan kiinteä osa
tarjoamaamme. Digikonsulttimme parantavat maailmaa ja työelämää aivan uudenlaisilla
innovaatioilla, kuten esimerkiksi keinoälypohjaisilla boteilla, jotka automatisoivat tietotyön rutiineja.
Tulemme jatkossakin olemaan Microsoftin tärkein kumppani ja tulevaisuudessa haluamme tehdä
entistä enemmän yhteistyötä Redmondin - Microsoftin pääkonttorin - kanssa. Olemme jo nyt

mukana kymmenissä Redmondin tuoteryhmien ohjelmissa, useissa ainoana suomalaisena tai
pohjoismaisena yrityksenä. Redmondissa arvostetaan aidosti Sulavan osaamista. Sulavalla onkin
ainutlaatuinen asema, sillä meillä todella on mahdollisuus vaikuttaa siihen, mihin suuntaan
Microsoft tuotteitaan kehittää. Siksi Sulava päätyykin usein ratkomaan erilaisia teknisiä ongelmia
ensimmäisinä Suomessa tai maailmassa henkilökohtaisten Redmond-suhteidemme ansiosta.
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