


Toimitusjohtaja Päivi Pitkänen 



1. Perusasiat Monetra Oy:stä 

2. Liiketoimintaympäristö 

3. Case Monetra Oulu Oy 



Oulu 

Haapavesi 

Jyväskylä 

 

• Perustettu vuonna 2012 

• Liikevaihtoennuste 65-75 M € 

• Emoyhtiö ja neljä alueyhtiötä 

• Monetra-konsernissa työskentelee noin 900 

moniosaajaa, joista valtaosa on siirtynyt 

Monetraan liikkeenluovutuksella asiakas-

omistajilta 

• Monetra on inhouse-osakeyhtiö 

• Auktorisoitu Taloushallintoliiton jäsen 

Sodankylä 

Kuopio 

Tampere 



Taloushallinnon 

palvelut 

 

 
• Kirjanpito- ja 

tilinpäätöspalvelut 

• Ostoreskontra- ja 

ostolaskujen 

käsittelypalvelut 

• Myyntireskontra-

palvelut 

• Maksuliikennepalvelut 

• Perintäpalvelut 

• Taloushallinnon 

tietojärjestelmien 

pääkäyttäjyys 

• Matka- ja 

kulunhallintapalvelut 

Henkilöstö-

hallinnon 

palvelut 
  
• Palkanlaskenta ja 

maksatus 

• Sopimusneuvonta 

• Eläkeneuvonta 

• Henkilöstö-

järjestelmien 

pääkäyttäjyys 

• Viranomaistilitykset 

sidosryhmille 

• Luottamushenkilö-

palkkiot 

• Koulutukset 

Erikoistuneet palvelut 

 
• Rekrytointipalvelut 

• Hankintapalvelut 

• Painatuspalvelut 

• Asiakirja- ja tietosuojapalvelut 

• Tulkki- ja käännöspalvelut 

• Asiakaspalvelupisteiden asiakaspalvelu 

Hallintopalvelut 
 

• Talous-, henkilöstö- ja 

yleishallinnon palvelu 

lähellä asiakasta 

• Henkilöstön vuokraus 

• Tekstinkäsittely-

palvelut 

 

Helppi 
 

• Hallinnon ja talouden 

keskitetty etäpalvelu 

 

 



Konsernin 
yhteinen 

tekeminen 
ja 

näkyminen 

Ketteryys 

Some 

Kumppa-
nuus 

Tyytyväiset 
asiakkaat 

Hyvinvoiva 
henkilöstö 

Vakaa 
talous 

Tehokkaat
prosessit 

Laatu 

Osaaminen 
uudessa 
ympäris-

tössä Etäjohta-
minen 

Monet-
rassa 

on 
IMUA  

Kasvun 
rajat 

Isot 
asiak-
kaat 

Ole 
Aktiivi-

nen 
Ehdottaja 

Pienet 
asiak-
kaat 

Uusia 
palveluja 
asiakkaan 
tarpeeseen 

Palvelua 
myös 
etänä 

Markkinoilla 
toimivat 

julkisyhtiöt 

Out-
house 

Inhouse-
asema 

jatkossa 

Sote- ja 
maakunta-
uudistus 

Robotiikka 
ja keinoäly  

Tiedon lisääntyminen 

Teknologian 

kehittyminen,  

digitalisaatio Globalisaatio, kaupungistuminen 

Ilmaston-

muutos 



 Tilitoimistotoimiala muuttuu 3-5 vuoden sisällä rajusti 

 Kansainvälistyvä Oulu 

 Uudet osaamisalueet ja -vaateet 

 Raportointi, analysointi  

 Asiantuntijapalvelua asiakkaalle 

 Asiakaspalvelu kaikilla kanavilla (chat, skype, email, tiketti, puhelin)  työaikamuutokset 

 Kielitaito kansainvälistyvässä Oulussa 

 Pitkän prosessin hoitaminen, ei pilkkomista 

 Robotiikasta arkipäivää 

 Liikkuminen tiimistä toiseen 

 

 



Asiantuntija, 

henkilöstöhallinto  
- 50% asiakkaan raportointi yms. 

- 50% palkanlaskenta 

Pääkäyttäjä 
- 50% tuotannon järjestelmätuki 

& robotiikka yms. 

- 50% palkanlaskenta 

Palveluasiantuntija, 

palkanlaskennan 

asiakaspalvelu 
- 50% asiakaspalvelutehtävät 

(ryhmäsähköpostit & puhelut) 

- 50% palkanlaskenta 

Palveluasiantuntija, 

henkilöstöhallinto 
- Palkanlaskennan ”Moniosaaja”  

- Osaaminen liikkua 

ruuhkapiikkien mukaan 

palkkatiimeissä 



 Muutoksen nopeus 

 Ikääntyvät työntekijät 

 Oppimisen mahdollistaminen uusiin tehtäviin 

 Työaika ja työehtosopimus, paikallinen sopiminen 

 Kilpailukyky verrattuna yksityissektoriin  

  Työehtosopimuksen pitkät lomat 

 Asenne ja pelot 

 Esimiehen rooli korostuu – onko riittävästi aikaa esimiestyölle? 

 

 



 Kyllä, jos 

 henkilöstön hyvinvoinnista huolehditaan 

 henkilöstö otetaan mukaan muutoksen suunnitteluun 

ja toteutukseen 

 ollaan rohkeita ja ennakkoluulottomia 

 

 

2. 

Tyytyväinen 
ja 

suositteleva 
asiakas 

3. 

Tulos 

1. 

Tyytyväinen 
ja 

hyvinvoiva 
henkilöstö 

Monetran tärkein mittari: 

Asiakastyytyväisyys ja  

asiakkaiden suosittelu 




