Vuosikertomus 2017

PROVINCIA OY Vuosikertomus 2017

PROVINCIA OY
Vuosikertomus
2017

PROVINCIA OY Vuosikertomus 2017

YLEISTÄ

toimitusjohtajan katsaus

Tervetuloa tahen
tulevaisuuteen

Toimitusjohtajan katsaus.............2
Yleistä: osakemäärät,
osakkaat......................................3
Asiakkaat ja tulevaisuuden
näkymät ......................................5
Visio, arvot ja toiminta-ajatus.....5
Asiakaskeissit...............................8
Hallinto......................................10
Henkilöstö.................................12
Tulos ja taselaskelmat................17

Provincialle vuosi 2018 on kehittämisen vuosi. Kuluvan vuoden aikana
meistä kasvaa kilpailukykyinen valtakunnallinen palvelukeskus. Tämän
tavoitteen saavuttamiseksi kehitämme vuoden 2018 aikana vahvasti
prosessiemme ja järjestelmiemme tehokkuutta. Tämä tarkoittaa vahvempaa ja näkemyksellisempää johtamista Provincian kaikilla tasoilla
yksilöjohtamisesta liiketoimintayksiköiden ja koko organisaation johtamiseen saakka. Kehittämisen tiimit ovat aloittaneet jo toimintansa ja
robotiikka otetaan mukaan tekemiseen työtä helpottavana asiana.
Tulevaisuudessamme palvelemme asiakkaitamme entistäkin tehokkaammin, pyrkien säätämään kustannustasoa niin, että pärjäämme tulevaisuuden kiristyvässä kilpailussa. Hinnoittelua tarkastellaan asiakkaiden kanssa yhteistyössä ja siinä pyritään kustannustason optimointiin.
Henkilöstön osalta vuoden 2018 aikana panostetaan erityisesti
esimiesten lähijohtamisen roolin vahvistamiseen ja tukemiseen
meille räätälöidyllä, koko vuoden kestävällä koulutuksella. Tuloksena erityisasiantuntemus kaikissa liiketoiminnoissa lisääntyy. Keskitymme voimakkaasti myös uusien asiantuntijoiden palkkaamiseen,
jotta henkilöstömme osaaminen on laaja-alaista ja saamme näkökulmaa tekemiseen myös talon ulkopuolelta. Jatkamme aktiivista
yhteistyötä koulujen kanssa ja annamme tulevaisuuden tekijöille
näköalapaikan alan parissa työskentelyyn.
Provinciaa kehitetään nyt siihen suuntaan, että voimme toimia vahvana maakunnallisena TAHEyhtiönä. ICT-liiketoiminnan
siirtämisellä pyritään varmistamaan ICT-toimintojen kehittyminen
ja kasvaminen sen mukaan, miten kasvava tarve maakunnallisesti edellyttää. Tavoitteena on, että liiketoiminnan siirto tapahtuu
ennen 30.6.2018.
Kehitämme nyt aikaisempaa näkyvämmin uusasiakashankintaa
sekä lisäämme palvelutarjontaamme uusilla palvelukokonaisuuksilla. Vuonna 2018 teemme Suomessa TAHEn historiaa ja korkkaamme rohkeasti uuden tulevaisuuden alkamaan NYT.

Provincia on talous-, henkilöstö- ja ICT-palveluiden
tuottamiseen erikoistunut yritys.
Yhtiön osakkaat ovat Asikkalan, Hollolan, Kärkölän, Lahden,
Orimattilan ja Padasjoen kunnat sekä PäijätHämeen hyvinvointikuntayhtymä, Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä ja
Päijät-Hämeen maakuntaliitto. Provincia on osa Lahti-konsernia. Yhtiö noudattaa toiminnassaan hankintalain in house- eli
sidosyksikköaseman säilyttämiselle asetettuja ehtoja.
Toimipaikkamme sijaitsevat Lahdessa, päätoimipaikka
osoitteessa Linjakatu 5 ja muut toimipisteet osoitteissa Saimaankatu 23 ja Keskussairaalankatu 7. Päättynyt tilikausi on
viides täyspitkä tilikausi.

Yhtiön osakepääoman, 10 000,00 euroa, muodostaa 10 000
kappaletta nimellisarvoltaan ja äänimäärä Itään samanarvoista
osaketta.

Asikkalan kunta
Hollolan kunta
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä
Kärkölän kunta
Lahden Kaupunki
Orimattilan kunta
Padasjoki
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä
Päijät-Hämeen liitto
Osakkeita yhteensä

288 872
palkkalaskelmaa

106 851
kirjanpidon
muistiota

YHTIÖN OSAKKEET JA OSAKEMÄÄRÄT

Osakkeen omistaja

Vuonna 2017
käsittelimme:

Lukumäärä
431
1 254
299
282
5 763
702
168
1 051
50
10 000

362 149
lähtevää
myyntilaskua

162 942
saapuvaa
myyntilaskua

31 935
matkalaskua

Tulevaisuusterveisin,
Ulla Kukkonen
toimitusjohtaja
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ASIAKKAAMME
JA TULEVAISUUS

V

aikka Provincia pyrkii kasvamaan ja kehittymään, ovat
entiset asiakkaamme erityisen tärkeitä jokaisessa
päivässämme. Kustannuspaineet lisääntyvät myös
nykyisillä asiakkaillamme julkisen sektorin muuttuessa.
Pyrimme auttamaan tarjoamalla lisäapua niissä tilanteissa,
missä asiakkaamme tarvitsevat lisäapua resurssien ollessa
tiukilla tai toiminnan muuttuessa.

HR-päällikköpalvelu
Auttaaksemme asiakkaitamme erilaisissa tilanteessa,
projekteissa tai konsultoinnissa, lanseerasimme vuoden
2017 aikana HR-päällikköpalvelun. Uusi palvelu helpottaa
asiakkaidemme henkilöstöhallinnollista arkea ja saatu palaute
on ollut erittäin positiivista. Syyskaudella aloitimme myös
toimistotyötyyppisten hallintopalveluiden tarjoamisen
asiakkaillemme sekä TEMmatkalaskujen tarkastuspalvelun
uusina Provincian palveluina.

Tärkeitä virstanpylväitä
PHHykyn taloushallintopalveluiden siirto
Provincialle tapahtui liikkeenluovutuksena
1.1.2018. Tämä on erittäin tärkeä asia Provincialle
sen palvellessa laajasti kasvavaa SOTEasiakaskuntaa.
Päijät-Hämeen maakunta valitsi loppuvuodesta 2017 Provincian tuottamaan maakunnan TAHE
palvelut. Tämä vahvistaa asemaamme maakuntien
yhteistyökumppanina.
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YLI

60 000
tikettiä
YLI

33 600
Service Desk
-puhelua

1 476
verkkolomakeyhteydenottoa

46 380
sähköpostipyyntöä
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VISIOT, ARVOT jA
TOIMINTA-AJATUKSEMME

Provincia on väsymätön uudistaja, aina askeleen edellä oleva haluttu työnantaja ja asiakkaan
arkea jatkuvasti keventävä kumppani. Olemme maakunnallinen vahvuusagentti - tehokkaiden ja
toimivien kuntien rakentaja ja kumppani.

P

alvelumme on aina osuvaa, asiakkaan organisaatiota tutkivaa ja kehittävää henkilöstö- ja taloushallintoa. Olemme asiakkaan pulssilla ja luomme
heille kevyttä, sujuvaa ja positiivista arkea. Tarjoamamme ammattitaito kehittyy asiakkaan eduksi jatkuvasti
pilottien ja uushankkeiden avulla.
Asiakkaitamme ovat jatkossakin kunnat, julkisyhteisöt, palkansaajat, esimiehet ja kuntalaiset.
Tulevaisuuden ympäristöt vaativat jatkuvaa kehittymistä. Perusinfraa ylläpitävien palveluiden täytyy
tarkastella tilanteita kriittisesti koko ajan ja olla valmis
uudistumaan. Se vaatii paljon perusjärjestelmiltä, mutta
erityisesti henkilöstöhallinnolta ja johtamiselta.
Toimimme rohkeasti tutkien ja alaa sekä omaa osaamistamme kehittäen. Asiakkaamme voivat olla varmoja
siitä, että meillä on aina oikeat ihmiset oikeissa rajapinnoissa niin asiakkaan kanssa kuin sisäisestikin.

Palvelulupauksemme
Meidän kanssamme asiakkaamme saavat asiantuntevaa ja tehokasta henkilöstöhallintoa, sekä tarkinta ja
kustannustehokkainta taloushallintoa. Olemme aina askeleen edellä ja tarkkailemme asiakkaidemme kehitystä
jatkuvasti, positiivisia muutoksia ehdottaen.

Työnantajalupauksemme
Olemme jatkuvasti kehittyvä ammattilaisten työperhe.
Tarjoamme inspiroivaa urakehitystä ja näköalapaikkaa
koko alan kehittymiselle, sekä rohkeaa palvelukokeilun
laboratoriota alan huippuammattilaisille.

Pääviestimme
vuonna 2018 ovat
Olemme humaaninen, helposti
lähestyttävien ja hauskojen
huippuasiatuntijoiden uraperhe.
Olemme aktiivinen ja ennakoiva
ehdottaja.
Olemme haluttu ja iloinen työnantaja.
Olemme suuntaa näyttävä ja itseämme
sekä asiakasta kehittymään haastava
alan visionääri.

Tiesitkö, että...
meillä on

16 200
ICT-laitetta!
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CASE: PÄIJÄT-HÄMEEN
HYVINVOINTIYHTYMÄ
Case Lahden ammattikorkeakoulu Oy

SAP-käyttöönottoprojekti

palkanlaskentajärjestelmän
käyttöönottoprojekti
Personec FK ja ESS7

Lähtöpiste
Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n eli LAMKin palkanlaskenta oli toteutettu aikaisemmin Provinciassa CGI:n
toimittamalla järjestelmäkokonaisuudella: palkanlaskentajärjestelmä Pegasos, WebTallennus -sähköiset lomakkeet, WebPala-palveluaikalaskenta, AGS-raportointi
ja Populus -matkojen hallinta.
LAMK tarvitsi järjestelmämuutosprojektia, koska he
siirtyivät vuoden 2017–2018 vaihteessa Lappeenrannan
teknillisen yliopiston eli LUTin omistukseen. Muutoksen
myötä LAMKin työehtosopimus muuttui 1.2.2018 alkaen.
Provincian tavoite oli yhtenäistää järjestelmiä ja palveluprosesseja tulevaisuudessa. Pegasos-palkkajärjestelmän elinkaari oli päättymässä ja sen vuoksi oli selkeä
tarve hallitusti siirtää Pegasos-asiakkuuksia Personec FK
-prosesseihin

Toteutus
Provincia ja LAMK toteuttivat projektin yhteistyöprojektina. Käyttöönottoprojektin aikataulu oli 15.6.2017–
28.2.2018. Organisaation tuotantokäyttö sovittiin
alkavan 1.2.2018 ja ensimmäinen palkanmaksun tapahtuvan 15.2.2018.
Projektissa toimi neljä eri projektiryhmää: varsinainen projektiryhmä, ICT-projektiryhmä, palkanlaskennan
projektiryhmä, TEM-projektiryhmä. Tämän lisäksi projektilla oli ohjausryhmä sekä ohjelmatoimittajan kanssa
yhteinen projektiryhmä, jossa olivat Aditron ja Provincian projektipäälliköt sekä järjestelmien pääkäyttäjät.

Tavoitteet
Projektin tavoitteena oli perustaa Aditron Personec
FK:n Monika-kantaan (monikantaratkaisu) LAMKille
palkanlaskentayksikkö ja ottaa heidän käyttöön sähköinen itsepalvelu F ESS7. Järjestelmiin huomioitiin
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LAMKin TES-muutos. Projektiin kuului LAMKin tietojärjestelmäkartan mukaisten liittymien sekä tietoliikenne
yhteyksien toteutus. Osa-projektina toteutettiin matkaja kululaskujen osalta Basware TEM ja TEM mobile
käyttöönotto.

työehtosopimuskoulutus sekä Aditron järjestämä käyttöliittymäkoulutus. Lisäksi oli Provinvcian pitämät ESS7
koulutukset LAMK:n henkilöstölle.
Käyttöönottoprojekti sisälsi myös vanhojen järjestelmien (Pegasos, WebTallennus, WebPala ja Populus)
päättämistoimenpiteet.
Projektin aikataulut ja toimenpiteet painottuivat vuodelle 2017, mutta varsinainen projektin onnistuminen
pystyttiin vahvistamaan vasta vuoden 2018 puolella.

Projektin kulku
Personec FK:n ja ESS7:n määrittelytyöt sekä ohjaustietoihin liittyvät tehtävät toteutettiin suurimmalta osalta
elo-joulukuu välisellä ajalla. Työtä viimeisteltiin vielä
vuoden 2018 puolella.
Käyttöönotetut tietojärjestelmät tukevat koko
palkanlaskentaprosessia ja siihen liittyviä itsepalvelutoimintoja (mm. työsopimukset, palkanlaskenta, poissaolo- ja lomailmoitukset, lomatiedot ja raportointi).
Projektin aikana palvelusopimuksen sisältö ja vastuunjakotaulukko käytiin yhteisesti läpi vastaamaan uudella
prosessilla tuotettavaa palvelua.
Henkilöstön palvelussuhde- ja palkkatiedot saatiin
palkanlaskentayksikköön työsopimuslomakkeilla siten,
että koko henkilöstölle tehtiin uudet työsopimukset
sopimuskauden alusta alkaen 1.2.2018. Työsopimuksien teko järjestelmään toteutettiin LAMKin toimesta
marras-joulukuun 2017 aikana. Henkilöiden perustiedot
ja muut palkanlaskentaan liittyvät pohjatiedot konvertoitiin Personec FK:hon erilaisten henkilöstöraporttien
avulla. Osa tiedoista päivitettiin manuaalisesti järjestelmästä toiseen. Henkilön perustiedot konvertoitiin
marraskuussa 2017, loput konversiotyöstä ajoittui
tammikuuhun 2018

Koulutusta omille osaajille

Sujuvalla yhteistyöllä maaliin
Projektin lopputuloksena LAMKin palkkahallinnon palvelut tuotetaan nyt Personec FK ja ESS7 järjestelmillä.
Ensimmäinen palkanmaksu uudella järjestelmäkokonaisuudella tapahtui onnistuneesti tavoitteiden mukaisesti
15.2.2018.
Projektissa erityistä kiitosta sai sujuva yhteistyö
asiakkaan ja ohjelmatoimittajan kanssa. Haasteena oli
tiukka aikataulu, jota ohjasi LAMKin organisaatiomuutos
sekä työehtosopimuksen muuttuminen sopimuskauden
vaihteessa helmikuussa 2018. Provincia vastasi osaamisellaan hienosti tähän haasteeseen!
Uuden työehtosopimuksen haltuun otto on aina
haastavaa. Tässä tapauksessa Sivistan työehtosopimus
oli uusi ja tuntematon molemmille toimijoille sekä
LAMKille että Provincialle. Onnistuimme ja opimme
taas jotakin uutta!
Sanna Nieminen
projektipäällikkö

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän toiminta alkoi vuoden 2017 alusta. Silloiseen Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveystyönkuntayhtymään
fuusioitui Lahden kaupungin Sosiaali- ja terveystoimi sekä Oiva-kuntien sosiaali- ja terveystoimi.
Näiden jälkimmäisten taloushallinnon SAP-käyttöönotto alkoi jo vuoden 2017 alusta.
Vuoden 2017 aikana tehtiin yhtymän ja Oiva-kuntien SAP-taloushallinnon sekä SAP-taloussuunnittelun käyttöönotto. Taloussuunnittelun
käyttö aloitettiin keväällä 2017. Taloushallinnon
tuotantokäyttö aloitettiin 18.12.2017. Ensimmäiset myyntilaskut asiakkaille lähtivät 29.12.2017.

Mikä muuttui?
Yhtymän kirjanpidossa ja osto- ja myyntireskontrissa käytössä ollut Raindance vaihdettiin SAPiin.
Samoin taloussuunnittelussa käytössä ollut Budnetti sekä käyttöomaisuuskirjanpidon Kasperi
vaihdettiin. Samassa yhteydessä yhtymän oma
ostolaskujärjestelmä Basware IP vaihtui Provincian Basware IP:hen. Jo vuoden 2017 alusta
yhtymässä otettiin käyttöön Provincian matka- ja
kuluhallintaohjelma Basware TEM.
Vuoden 2018 alusta yhtymä ulkoisti taloushallinnon palveluiden tuottamisen Provinciaan.

Mitä hyötyjä muutokset toivat tullessaan?
Myyntireskontrassa ennen: liikasuoritukset palautettiin manuaalisesti maksumääräyksellä kassamaksuina. Nyt: liikasuoritukset palautetaan automaattisesti suoraan SAPin myyntireskontrasta.
Ostolaskuprosessissa käyttöön otettiin sähköinen maksumääräys sekä ilmainen laskuttajaportaali toimittajille verkkolaskujen tekoa varten.
Käyttöön tuli myös sähköinen arkistointi erilaisten kirjanpidon dokumenttien säilyttämiseen.
		
		

Satu Salonen,
projektipäällikkö

Projektissa järjestettiin koulutuksia projektiryhmien
jäsenille ja LAMK:n palkanlaskennasta vastaaville henkilöille. Koulutukset olivat Sivistystyönantajien järjestämä
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YHTIÖN HALLINTO,
JOHTAMINEN JA
TILINTARKASTAJAT

Hallituksen varajäsenet:
Simo Räihä
Antti Kinnunen
Soile Sauranen
Minna Halme
Kari Ratala
Hanna Hurmola-Remmi
Henkilöstön edustajana hallituksessa on ollut ICTpalvelupäällikkö Jyrki Ryttäri ja hänen varajäsenenään
järjestelmävastaava Satu Salonen.

Yhtiön hallituksen varsinaisina jäseninä ovat
toimineet 21.6.2017 saakka:
Seppo Toivonen (HHJ), pj
Hanna Hurmola-Remmi (HHJ), vpj
Sanna Mäkinen
Sami Sipilä (HHJ)
Päivi Suikkanen
Martti Tokola asiantuntijajäsen
Hallituksen varajäsenet:
Jorma Ratia
Aapo Pispa
Jouko Pylväs
Jouni Peltomaa
Marko Varjonen
Lena Siikaniemi
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Henkilöstön edustajana hallituksessa on ollut
järjestelmävastaava Satu Salonen ja hänen
varajäsenenään järjestelmävastaava Erja Rutanen.
22.6.2017 alkaen hallituksen varsinaisina
jäseninä ovat toimineet:
Jari Oivo, pj.
Antti Toijanaho, vpj.
Venla Räty
Helena Maattola
Timo Louna
Martti Tokola, pääomistajan nimeämä asiantuntijajäsen

JOHTORYHMÄ
Yhtiön johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja (31.1.2017 asti vt. toimitusjohtaja
Teemu Seppälä) Ulla Kukkonen (1.2. alkaen)
ja liiketoiminta-alueiden liiketoimintajohtajat
Anneli Toivonen (taloushallinnon palvelut),
Merja Ylipaavalniemi (henkilöstöhallinnon
palvelut) 27.2.2017 alkaen, Mikko Liukkonen
(kehitysja yhteistyöpalvelut) ja kehityspäällikkö
Jani Matikainen. Johtoryhmän sihteerinä on
toiminut yhteisövastaava Tuuli Ristola.

Vt. toimitusjohtajana ja hallituksen sihteerinä
on toiminut 31.1.2017 saakka väliaikaisena
toimitusjohtajana toiminut Teemu Seppälä. Yhtiön
toimitusjohtajana aloitti 1.2.2017 alkaen Ulla Kukkonen.
Hän on toiminut hallituksen sihteerinä 1.2. - 31.12.2017
välisenä aikana.
Hallituksen kokouksia pidettiin tilikauden aikana 12
kertaa.
Yhtiön tilintarkastajana on toiminut KPMG
Julkishallinnonpalvelut Oy JHT, tilintarkastajana KHT
Milja Riikka Leino.
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KIRJANPIDON
VOIMAKAKSIKKO

Olen Liisa Nykter (kuvassa oik.) ja toimin nykyään Provinciassa Raindance-kuntamallijärjestelmän kirjanpitotiimin palveluvastaavana.
Tulin takaisin töihin Päijät-Hämeeseen toukokuussa
2008 Lahden ympäristökuntien omistaman tilitoimiston
Päijät-Tili Oy:n kirjanpidon palvelupäälliköksi. Tuolloin
työhöni kuului normaalien kirjanpidollisten asiakastöiden lisäksi myös esimiestehtävät koko taloushallinnon
osa-alueilla. Päijät-Tili Oy fuusioitui marraskuussa 2014
Calpro Oy:öön, mistä alkaen toimin kirjanpidon, konsernilaskennan ja maksuliikenteen palveluvastaavana ja
esimiehenä normaalien kirjanpidollisten asiakastöiden
lisäksi.
Calpron nimi vaihtui Provinciaksi vuonna 2017. Myös
omat vastuualueeni ovat vuonna 2017 muuttuneet
jonkin verran, kun maksuliikenteen väki siirtyi syksyllä laskutuksen ja myyntireskontran palveluvastaavan
alaisuuteen ja SAP-kirjanpitotiimin jäsenet siirtyivät joulukuussa 2017 palveluvastaava Tarja Jokisen (kuvassa
vas.) alaisuuteen.

eroavuuksia SAP/kuntamalli
SAP

Kuntamalli

muistiot

kaikki tarkastaa kaikkia yrityksiä

jokainen tekee oman yrityksen työt

kuukausi kiinni

seuraavan kk 6/9/10 arkipv
eri yrityksillä oma aikataulu

seuraavan alv:n maksun
päivään asti auki.

tilinpäätös

tammikuu/helmikuu

helmi-maaliskuu

konserni

kv-tilinpäätöksessä

tilinpäätöksessä

Omaan pitkän kokemuksen kokonaisvaltaisesti taloushallinnon eri osa-alueilta niin kirjanpitäjän, palkanlaskijan kuin taloushallinnon asiantuntijan roolissa, joten
ajattelen asioita yleensä hyvin kokonaisvaltaisesti. Tämä
sopiikin hyvin, sillä Raindance-kuntamallipuolella minä
ja tiimiini kuuluvat palveluasiantuntijat hoidamme omat
asiakkaamme kuukausikirjanpidosta arvonlisäverolaskentoineen ja käyttöomaisuuskirjanpitoineen ihan tilinpäätökseen ja konsernitilinpäätökseen asti itse. Lisäksi
kukin meistä hoitaa myös omat taloustilastojen teot.
Jokapäiväiseen toimintaan kuuluvat myös asiakkaiden
ja muiden Provincian osastojen neuvonta ja konsultointi
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kirjanpidollisissa kysymyksissä. Lisäksi hoidamme myös
Raindance-kuntamallipuolella kunkin organisaation
laskentarakenne- ja tilikarttamuutokset.
Teemme hyvää yhteistyötä myös Raindance-kuntamallin
pääkäyttäjien kanssa, jos ongelmatilanteita ilmenee tai
uusia asiakkaiden tarpeita tai kehitysideoita tulee esille
ja eteenpäin vietäväksi ohjelmatoimittajille. Jouhevaa ja keskustelevaa yhteistyötä tarvitaan myös koko
Raindance- kuntamallipuolen eri osa-alueiden, kuten
maksuliikenteen, ostoreskontran, myyntireskontran sekä
palkanlaskennan kanssa, jotta kuukausittainen kirjanpito
ja tilinpäätös valmistuvat ajallaan ja oikein. Lisäksi myös
asiakkaiden puolelta heille annetuissa aikatauluissa pysyminen on oleellista, sillä aikataulut ovat kirjanpidon puolella tiukat järjestelmistä riippumatta. Erityisesti kevät
kuluu tiiviisti tilinpäätösten ja tilastojen parissa. Erittäin
mielekästä onkin saada omat tilinpäätökset valmiiksi,
kuin myös kiitokset ja positiiviset palautteet asiakkailta.

”Yhteistyö läpi koko
organisaation on erittäin
oleellinen osa laadukasta
ja hyvää palvelua.”
Vaikka kirjanpidon puolella on kaksi eri järjestelmää,
joilla teemme töitä ja asiakkaiden koot ja tarpeet
vaihtelevat, on kirjanpidon puolella kuitenkin samat
kirjanpidolliset asiat ja ongelmat, joita käsittelemme.
Joudumme kouluttautumaan kirjanpidon puolella
paljon, jotta pysymme ajan tasalla kaikissa muutoksissa.
Siten pystymme informoimaan myös asiakkaita näistä
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muutoksista ja niiden vaikutuksista mm. heidän järjestelmiin, toimintatapoihin ja raportointiin. Tästä syystä
pidämme yhteisiä koko kirjanpidon puolen palavereja ja
koulutamme sisäisesti toisiamme mm. eri koulutuspäivien saloihin.
Itse olen auktorisoitu KLT-kirjanpitäjä, joten teen työni
lain ja asetusten mukaan ammattitaidolla ja pätevyy-

Olen Tarja Jokinen ja olen toiminut
Provinciassa SAP kirjanpitotiimin palveluvastaavana 1.12.2017 alkaen. Kirjanpitäjänä
olen toiminut 22 vuotta.
Perheeseeni kuuluu aviomies ja Siru 14v. sekä Simeon-kissa ja kotoa jo pois muuttanut Henriikka 24v.
Olen huumorintajuinen, toiset huomioon ottava, tarvittaessa tiukkakin ja herkkä. En stressaa töistä ja pyrin
olemaan avuksi tarvittaessa. Minulla on vielä paljon
opittavaa kirjanpidosta. Olen vielä noviisi esimiestyössä,
mutta toivon että jokainen päivä oppisin jotain uutta
työstäni. Vapaalla vietän aikaa perheen kanssa, matkustelen, kesäisin teen pihatöitä ja luen kirjoja.
Työpäivääni piristävät työkaverien jutut ja ihanat kahvitauot, Provincian tarjoamat juhlat ja muut yhteiset
tapahtumat. Ne virkistävät ja tarjoavat mukavaa vastapainoa tarkalle puurtamiselle. Ne myös luovat yhteishenkeä koko porukkaan, jolloin yhteiset haasteet on
luonnollista kohdata niin kuin pitääkin: yhdessä!
SAP-tiimissä on lisäkseni 7 palveluasiantuntijaa ja 1
konsernilaskenta-asiantuntija, joilla jokaisella on oma
vastuuyhtiönsä. SAP-kirjanpidossa tehdään 5 osakeyhtiön, 2 kunnan (taseyksiköineen) ja 1 kuntayhtymän sekä
2 liikelaitoksen kirjanpidot.
Tiimissä hoidetaan jokaisen yrityksen:
• kuukausittainen kirjanpito
• Täsmäytetään eri ohjelmista siirtyvä kirjanpito
materiaali kirjanpitoon
• alv laskenta/ilmoitus verottajalle
• käyttöomaisuuskirjanpito
• ostolaskujen tiliöintiä
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dellä. Odotan myös muilta vastuunottamista omista
tehtävistään ja niiden hoitamista hyvin aikataulujen
puitteissa. Asiakkaiden neuvonta kirjanpidollisissa
asioissa kuuluu myös jokaiselle kirjanpidon palveluasiantuntijalle, mikä tuo päiviin omat lisämausteensa. Mutta
yhteistyö tiimin sisällä ja muiden kanssa Provinciassa on
erittäin oleellista, jotta asiakas saa laadukasta ja hyvää
vastinetta ostamastaan palvelusta.

• tilinpäätös
• konserni osavuosikatsaukset 3 krt/v ja
konsernitilinpäätös
• taloustilasto (kunnat)
• veroilmoitukset (osakeyhtiöt)
• laskentatunnisteiden / tilikartan ylläpito
• kirjanpidon ongelmista tiketin teko / selvitys
• asiakkaiden neuvonta puhelimitse/sähköpostitse
• Provincian muiden tiimien neuvonta puhelimitse/
sähköpostitse
Vaikka tiimiläisillä on omat vastuualueet, on meille Provinciassa hyvin tärkeää, että jokainen osaa tehdä kaikkia
töitä. Tässä auttavat yhtenäiset työtavat ja ohjeet, sekä
vahva vuorovaikutuksellinen työskentelyote läpi koko
organisaation. Tiimissä keskustellaan asioista ja opastetaan toisia tarvittaessa. Olemme aidosti toistemme
työkavereita!
Esimiehenä pyrin olemaan kaikille avuksi, ja kannustamaan tiimiä työskentelemään yhteen hiileen. Tavoitteenani on pystyä jakamaan töitä niin, että kuormitus
olisi tasapuolinen. Töihini kuuluu tiimin kehittäminen,
tiedottaminen, päivittäiset kirjanpidolliset työt, kouluttaminen, töiden aikatauluttaminen, ohjelmien testaaminen, kehityskeskustelujen pitäminen sekä asiakaspalaverit.

VUOSIKELLO
tammi-maaliskuu
huhti-toukokuu
touko-kesäkuu
heinäkuu
lokakuu
joulukuu

tilinpäätökset, konserni (tp)
konserni (osavuosi I), veroilmoitukset, taloustilastot
kehityskeskustelut
konserni (osavuosi II)
konserni (osavuosi III)
valmistuminen tilinpäätökseen (aikataulut/ohjeet/tarkistukset)

HENKILÖSTÖN
JAKAUtuMA
Henkilömäärä per liiketoiminta-alue:
ICT-palvelut
Henkilöstöhallinto
taloushallinto
yleis- ja tietohallinto sekä
kehitys- ja yhteistyöpalvelut
Naisia
Miehiä

79
52
32
12
64,5 %
35,5 %

Kirjanpidossa 2 eri tiimin välillä yhteistyö sujuu todella
hyvin. Voimme vertailla kokemuksia ja tietoa puolin
sekä toisin. Pidämme yhdessä kerran kuukaudessa
palaverin, jossa käymme laajemmin läpi menneet ja
tulevat aikataulut sekä projektit. Noin kerran viikossa
pidämme puolentunnin palaverin, jossa kerromme
esimerkiksi koulutuksissa tulleet tärkeimmät muutokset
sekä muut kiireelliset tiedotettavat asiat.
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Robotti ei väsy eikä kiukuttele

Digikaveri Siru
on täällä!

TULOSLASKELMA
				

Robotiikka tekee tuloaan alalle kuin alalle, eikä taloushallinto ole poikkeus.
”Vaatii rohkeutta olla uudistuskykyinen – siksi on hienoa, että Provincia on eturintamassa tuomassa digitalisaatiota arkeen”, palveluvastaavaTeemu Kokkonen
sanoo.
Provincialla Siru-niminen ohjelmistorobotti on otettu jo innolla
vastaan.
”Kun yksitoikkoiset rutiinit
poistuvat työnkuvasta, aikaa
riittää enemmän asiakkaan
kuunteluun ja palvelemiseen”,
palveluvastaava Tuija Haapala iloitsee.
Syksyllä 2016 alkanut PaRot on valtakunnallinen hanke,
joka tukee kuntien
palvelukeskusten
tietotyön automatisointia ja robotiikan
tuomien muutosten
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suunnittelua. Provincialla ohjelmistorobotti Sirun ensimmäinen kohde on palkkahallinnon rutiininomaisissa
tehtävissä avustaminen.
”Yksinkertaiset ja toistuvat rutiinit kuten tiedon
migraatiot ja yhdistelyt järjestelmästä toiseen voidaan
helposti siirtää robotiikkaan”, järjestelmäasiantuntija
Sami Sillanpää selvittää.
Robotin keinoäly on säännönmukaista ja keskittyy poikkeavuuksien
etsintään. Siinä on puolensa; se ei
väsy eikä kiukuttele, vaan jaksaa
etsiä virheitä vuodesta toiseen
ilman ajatusvirheitä. Toisaalta
robotti ei intoudu luovaan
päättelyyn.
”Jos prosessissa tarvitaan
vaikka työehtosopimusten tulkintaa, matkalla
tarvitaan myös ihmistä”, Sami huomauttaa.
Siksi ohjelmistorobotti on digikaveri, ei
-korvaaja.

1.1.–31.12.2017		

1.1.–31.12.2016

LIIKEVAIHTO		
22 909 344.13		
Liiketoiminnan muut tuotot		
88 221,00		
Materiaalit ja palvelut			
Henkilöstökulut			
		 Palkat ja palkkiot
6 949 505,83		
4 175 605,72
		Henkilösivukulut			
		 Eläkekulut
1 242 722,43		
758 077,95
		 Muut henkilösivukulut
303 187,95
-8 495 416,21
203 139,29

8 675 926.98
91 591,16

-5 136 822,96

Poistot ja arvonalentumiset
		 Suunnitelmanmukaiset poistot		

-1 539 878,39		

-456 217,87

Liiketoiminnan muut kulut		

-12 338 536,54		

-3 204111,79

LIIKEVOITTO (-TAPPIO)		

623 733,99		

-29 634,48

Rahoitustuotot ja -kulut
		 Korkotuotot saman
		 konsernin yrityksiltä
		 Korkotuotot muilta
		 Korkokulut saman
		 konsernin yrityksille
		 Korkokulut muille

0,00		
1 579,83		

0,00
1 205,41

-18 185,92		
-4 227,44
-20 833,53

-10 039,50
-75,70

-8 909,79

VOITTO ( TAPPIO) ENNEN
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJAJAVEROJA		

602 900,46		

-38 544,27

Tilinpäätössiirrot
		 Poistoero		

-731,59		

-688,65

Tuloverot
		 Tilikauden verot		

-113 151,45		

0,00

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

489 017,42

-39 232,92
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TILINPÄÄTÖS
				
31.12.2017		
Vastaavaa
		
Pysyvät vastattavat
Aineettomat hyödykkeet
2 955 116,85		
1 492 184,67
Aineelliset hyödykkeet
191 975,39		
121 368,15
Sijoitukset
3,00		
3,00
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ		

3 147 095,24		

31.12.2016

TUNNUSLUKUJA
1 613 555,82

VAIHTUVAT VASTAAVAT				
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
122 101,90		
183 861,85
Saamiset saman
konsernin yrityksiltä
4 905 985,07		
3 047 066,14
Muut saamiset
7 583,70		
15 395,43
Siirtosaamiset
157 535,96
5 193 206,63
23 538,24
3 269 861,66
Rahat ja pankkisaamiset		
74,33		
7,48
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ		

5 193 280,96		

3 269 869,14

Vastaavaa yhteensä		

8 340 376,20		

4 883 424,96

Vastattavaa				

			
Liikevaihto (meur)
Liikevoitto (eur)
Liikevoitto %

2017
22,9
623 733,99
2,72 %

2016
8,67
-29 634,48
-0,34 %

2015
7,51
252 897,16
3,37 %

18,00 %
48,17 %

20,71 %
-3,75 %

26,29 %
26,30 %

Henkilöstön määrä
vuoden lopussa

186

175

112

Henkilöstökulut
tilikaudella (meur)

8,49

5,14

3,97

Omavaraisuusaste
Omanpääoman tuotto %

OMAPÄÄOMA				
Osakepääoma
10 000,00		
10 000,00
Muut rahastot
737 678,68		
737 678,68
Edellisten tilikausien voitto(tappio) 259 339,56		
298 572,48
tilikauden voitto
489 017,42		
-39 232,92
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ		

1 496 035,66		

1 007 018,24

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ				
Poistoero
5 032,39		
4 300,80
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ				
YHTEENSÄ		
5 032,39		

4 300,80

VIERAS PÄÄOMA				
Pitkäaikainen
Velat saman konsernin yrityksille		
2 306 448,87		
1 052 095,37
Lyhytaikainen
Ostovelat
1 625 562,12		
403 757,94
Velat saman konsernin yrityksille
841 850,98		
402 529,96
Muut velat
352 447,68		
460 663,99
Siirtovelat
1 712 998,50
4 532 859,28
1 553 058,66
2 820 010,55
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ		
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Vastattavaa yhteensä

6 839 308,15		

3 872 105,92

8 340 376,20

4 883 424,96
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