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TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

SANOKAA PROVINCIA KUN HALUATTE TEHOKKAINTA TALOUSHALLINTOA!

Vuosi oli vauhdikas ja saimme paljon aikaan asioita, joita olimme 
suunnitelleetkin tekevämme. Asiakkaamme ja oma henkilös-
tömme esittivät toiveen paremman viestinnän toteuttamisesta 
ja me lähdimme työhön! Laitoimme oman sisäisen viestintäm-
me sivut uusiksi. Asiakassivustot uusittiin loppuvuodesta. Kaikki 
tämä tehtiin viestinnän ja paremman tiedonkulun mahdollis-
tamiseksi. Olen ylpeä siitä työstä mitä viestintä- ja yhteisövas-
taavamme Tuuli Ristola oman tiiminsä kanssa sai aikaan. Uudet 
raikkaat sivustot kertovat meistä ja halustamme uudistua!

Rakenteellisia muutoksia

Olemme talous- ja henkilöstöpalveluja tuottava yritys. Tätä koh-
den tehtiin päätös luopua ICT liiketoiminnasta vuoden 2019 ai-
kana. Luovutus tapahtui 1.2.2019 alkaen. Siirto tapahtui hyväs-
sä yhteistyössä ja hyvin organisoidusti. Fujitsun kanssa yhteistyö 
luovutusvaiheessa oli ammattimaista ja siirto toteutettiin halli-
tusti. Tämä siirron jälkeen suuntasimme katseet talous- ja hen-
kilöstöpalveluidemme tekemiseen, mikä tulee olemaan jatkos-
sa ydintekemistämme.  

Avointa vuorovaikutusta

Muutos tuo liikettä ja mahdollistaa, jopa pakottaa avoimeen 
kommunikaatioon. Avoimuus näkyi ja kuului asiakkaiden rehel-
lisinä ja toisinaan kriittisinä palautteina. Tätä tarvitaan ja sitä 
kaivataan: aitoa vuoropuhelua, missä rehdisti pyritään yhtei-
seen tavoitteeseen.

Tilanne, missä omistajat ovat myös asiakkaita, on mahdolli-
suus. Meidän on helpompi kuulla ja koota asiakkaamme. Jätti-
mäisissä palvelukeskuksissa yksittäisen asiakkaan ääni voi huk-
kua massaan. 

Haluamme antaa selkeän signaalin konkreettisista asioista, 
joita teemme asiakkaidemme hyväksi. Kuullaksemme asiak-
kaamme paremmin toteutimme ensimmäistä kertaa asiakkail-
lemme NPS-kyselyn, missä jokaisen palvelutilanteen jälkeen 
kysyimme, kuinka onnistuimme. Saimme loppuasiakkailta 
NPS-luvuksi +59, mikä osoittaa onnistumista monissa arjen pal-
velutilanteissa.  Moni nimeltäkin kehuja saanut henkilö sai hy-
vän mielen kuultuaan annetun hyvän palautteen. NPS-kyselyn 
lisäksi toteutimme myös laajemman asiakaskyselyn.

Kohti parempaa asiakkuuksien hallintaa 

Asiakkaiden kohtaaminen ja heidän toimintansa ymmärtämi-
nen vaativat huomioita, ja teimmekin tähän isoja muutoksia. 
Perustimme asiakastiimin, missä jäseninä ovat asiakasvastaava, 
asiakkuuden kehittämisvastaava sekä palveluvastaava. Tämä 
porukka ottaa asiakkaan hoitoonsa ja käy jatkuvaa vuoropuhe-
lua siitä, kuinka onnistumme ja mitä voimme tehdä lisäarvon 
tuottamiseksi. Vastuu asiakkaan palvelemisesta on meillä kai-
killa. Asiakastiimi toimii välittäjänä ja tulkitsijanakin, kun asi-
akkaan asioista ja kyseisen asiakkuuden eteenpäin viemisestä 
puhutaan. 

Uudesta strategiasta voimaa

Meillä on voimassa oleva strategia, mutta koimme sen tarvit-
sevan terävöitystä ja ryhtiliikettä. Halusimme myös selkeyttää 
ydinviestiä, tarkistaa visiomme ja tuoda arvot nykypäivään. 

Vuoden 2019 lopussa aloitimme strategian terävöittämisen 
ja paineistamisen. Uusi visiomme on: kehittyvä ja kehittävä. Se 
näkyy toivottavasti paremmin meille kaikille läpi koko toimin-

tamme. Strategiatyön tuloksista laadimme strategiakirjan, mitä 
voimme käyttää apuna ja tukena. Kirjanen on laadittu selventä-
mään strategiaa eikä siinä ole vaikeaselkoista muminaa. Siinä on 
tekemisen meininkiä. 

Henkilöstön asialla

Henkilöstömme on ollut kovilla 2019. Kustannussäästöt, hinto-
jen alentaminen sekä jatkuva tehostaminen näkyivät loppuvuo-
desta monen kasvoilta. Jouduimme tekemään kipeitä päätöksiä 
ja Provinciassa vietiin läpi YT-neuvottelut. Tämä jätti varmasti 
jälkensä ja toi epävarmuutta ihmisiin. Nämä toimenpiteet olivat 
kuitenkin välttämättömiä ja vaadittuja, jotta kustannustasom-
me pysyy hallittuna. Kaikki tämä epävarmuus ja mielipaha näkyi 
myös henkilöstötyytyväisyyskyselyssä, minkä tulos 3,36/5 ei ole 
mairitteleva. 

Muutamme uusiin toimitiloihin vuoden 2020 alussa ja us-
kon, että uudet kivat tilat saavat palautettua uskoa Provinciaan 
työnantajana. Modernit työtilat lisäävät viihtyisyyttä ja viestivät 
työnantajan halusta parantaa työoloja. 

Provincia on muutoksen ja uudistusten tiellä. Se asettaa 
aivan erityisiä vaatimuksia henkilöstöhallinnolle ja henkilöstö-
päällikölle. Tarvitaan kustannusten jämäkkää valvontaa. Samal-
la kuitenkin on pidettävä huoli ihmisistä kaiken tämän keskellä 
ja oltava tunneälykäs. Vuosi 2019 toi Provinciaan myös uuden 
henkilöstöpäällikön, joka on voittava sekoitus timanttista osaa-
mista, josta koko Provincia hyötyy varmasti tulevaisuudessa. 
Vahva tunneäly yhdistettynä jämäkkään kustannuskuriin on 
uudelle henkilöstöpäällikkö Sannalle ominaista ja välittyy meille 
kaikille. 

Luottavaisin mielin tulevaan vuoteen!

Toivoo,

Ulla Kukkonen
toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan katsaus ................2

Yleistä: osakemäärät, osakkaat  ......4

Hallinto ...........................................5

Vahvana uudelle 
strategiakaudelle  ...........................6

Visio, arvot ja toiminta-ajatus ........7
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Henkilöstöpäällikön terveiset ...... 10
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YLEISTÄ

Provincia on talous- ja henkilöstöhallintopalveluihin 
erikoistunut yritys

Yhtiön osakkaat ovat Asikkalan, Hollolan, Kärkölän, Lah-
den, Orimattilan ja Padasjoen kunnat sekä Päijät-

Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, Koulutuskeskus 
Salpaus -kuntayhtymä ja Päijät-Hämeen maakuntaliitto. 
Provincia on osa Lahti-konsernia. Yhtiö noudattaa toimin-
nassaan hankintalain in house- eli sidosyksikköaseman 
säilyttämiselle asetettuja ehtoja.

Toimipisteemme sijaitsee osoitteessa Askonkatu 9. Päät-
tynyt tilikausi on kuudes täyspitkä tilikausi.

YHTIÖN OSAKKEET JA OSAKEMÄÄRÄT

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

Osakkeenomistaja Lukumäärä
Asikkalan kunta 431
Hollolan kunta 1254
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä 299
Kärkölän kunta 282
Lahden Kaupunki 5763
Orimattilan kaupunki 702
Padasjoki 168
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä 1051
Päijät-Hämeen liitto 50
Osakkeita yhteensä 10000

287 743
PALKKALASKELMAA

319 749
KIRJANPIDON

MUISTIOTA

731 071
MYYNTILASKUA

231 148
SAAPUVAA

OSTOLASKUA

37 095
MATKA- JA

KULULASKUA

YHTIÖN HALLINTO, JOHTAMINEN
JA TILINTARKASTAJAT

Yhtiön hallituksen varsinaisina jäseninä 
ovat toimineet 24.4.2019 saakka:
Jari Oivo, pj.
Antti Toijanaho, vpj.
Venla Räty
Helena Maattola
Timo Louna
Martti Tokola, pääomistajan nimeämä 
asiantuntijajäsen

Hallituksen varajäsenet:
Simo Räihä
Soile Sauranen
Minna Halme
Kari Ratala
Antti Kinnunen
Hanna Hurmola-Remmi

Henkilöstön edustajana hallituksessa on 
ollut teknologiapäällikkö Satu Salonen ja 
hänen varajäsenenään järjestelmävas-
taava Erja Rutanen.

25.4. 2019 alkaen hallituksen varsinaisi-
na jäseninä ovat toimineet:
Jari Oivo, pj.
Jarmo Hänninen, vpj.
Venla Räty
Helena Maattola
Timo Louna
Martti Tokola, pääomistajan nimeämä 
asiantuntijajäsen

Hallituksen varajäsenet:
Simo Räihä
Jouni Nieminen
Soile Sauranen
Minna Halme
Kari Ratala
Hanna Hurmola-Remmi

Henkilöstön edustajana hallituksessa on 
ollut palveluasiantuntija Varpu Vikstén ja 
hänen varajäsenenään teknologiapäällik-
kö Satu Salonen.

Hallituksen sihteerinä on toiminut yhtiön 
toimitusjohtaja Ulla Kukkonen.

Hallituksen kokouksia pidettiin tilikauden 
aikana 14 kertaa.

JOHTORYHMÄ
Yhtiön johtoryhmän muodostavat toimi-
tusjohtaja Ulla Kukkonen, talouspäällikkö 
Minna Kivelä ja henkilöstöpäällikkö San-
na Nieminen.

5

VUONNA 2019
KÄSITTELIMME:

Kuvassa vasemmalta: Jarmo Hänninen, Ulla Kukkonen (tj), Venla Räty, Jari Oivo (pj) ja Helena Maattola (puuttuu Martti Tokola ja Timo Louna).
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VAHVANA UUDELLE STRATEGIAKAUDELLE

SANOMME KYLLÄ!

Provincian strategiakausi 2019–2022 on alkanut. Uuden kau-
den alkumetrejä ovat vauhdittaneet strategiamme terävöittä-
minen ja toimintamallien kehittäminen niin johtamisen kuin 
asiakasyhteistyön osalta. Strategiamme suuntaviivat tiivistyvät 
visioomme: kehittyvä ja kehittävä. Haluamme tehdä vahvaa ta-
lous- ja henkilöstöhallinnon kehittämistä sekä alalla että asiak-
kuuksiemme sisällä. Haluamme siis itse kehittyä ja kehittää sa-
malla asiakkaitamme sekä alaa ulottuvuuksiin, joista muut vain 
haaveilevat. Kaiken tämän keskiössä on osallistava johtaminen 
ja kyllä-sanan voima. Strategiatyön myötä olemme esittäneet 
toivomuksen, että koko Provincia heittää ei-sanan romukop-
paan ja korvaa sen sanalla KYLLÄ! Näin avautuva uusien mah-

dollisuuksien loputon polku on aarrearkku kehittämistä ja kehit-
tymistä rakastavalle perusluonteellemme – se on avaimemme 
menestykseen ja erottautumiseen!

Tiedämme nyt entistä tarkemmin mitkä ovat menestysteki-
jämme, missä kohdin meillä on suurimmat kehittämisen haas-
teet ja miltä osin arvomme ohjaavat jo tänään toimintaamme. 
Olemme terävöitetyn strategiamatkamme alkupisteessä. Hori-
sontissa siintää vuoden 2022 alku, jolloin toivomme olevamme 
palveluasenteestamme ja korkeasta asiakastyytyväisyydestäm-
me tunnettu henkilöstö- ja taloushallinnon kumppani kunta- ja 
valtionhallinnon organisaatioille.

VOITTOISA RESEPTIMME

ARVOMME OVAT
 Asiakaslähtöisyys (Kohtaamme toisemme ihmisenä)
 Toistemme arvostus (Autamme ja hyväksymme)
 Uudistuskykyisyys (Kehitymme ja kehitämme)
 Vastuun kantaminen (Tiimipelaamista lupaukset pitäen)
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”Asiakasvastaavana olen saanut paljon uusia vastuullisia tehtä-
viä. Ylläpidän muun muassa palvelusopimusta sekä vastuunja-
kotaulukkoa, vastaanotan asiakkailta saadun palautteen ja koor-
dinoin palvelusopimuksessa sovittuja tapaamisia. Pidän kovasti 
asiakastyöstä, joten yhteistyö asiakkaiden kanssa on hyvin mie-
luinen tehtävä.

Uudistuksen hyvänä puolena koen sen, että asiakkaalle on 
osoitettu henkilö, johon hän voi olla yhteydessä asiakkuuteen 
liittyvissä asioissa. Aikaisemmin meillä on ollut jo palveluvastaa-
va, joka huolehtii palvelun laadusta. Nyt asiakkaille on osoitettu 
myös oma asiakasvastaava, joka huolehtii asiakkuuden laadus-
ta. Toivoisinkin, että asiakkaan yhteyshenkilöt ovat rohkeasti 
meihin yhteydessä kaikissa mieltä askarruttavissa asioissaan, 
jotta pystymme kehittämään toimintaa parhaalla mahdollisella 
tavalla. Vilpitön haluni on auttaa asiakasta kaikissa eteen tule-
vissa asioissa ja uskon, että yhteistyöllä asiat hoituvat parhaalla 
mahdollisella tavalla.

Omassa työssäni haasteena on ajan käyttö ja uusien teh-
tävien sovittaminen muiden työtehtävien lomaan siten, että 
saan asiat hoidettua oikeaan aikaan. Uskon kuitenkin, että al-
kukiireiden jälkeen tilanne tasaantuu ja asiat alkavat hoitumaan 
jouhevammin. Tehtävä on vielä suhteellisen uusi, mutta se on 
kehittynyt kaiken aikaa. Uskon, että kun saamme säännölliset 
tapaamiset asiakkaiden kanssa käynnistymään, niin sitä kautta 
tulee myös uusia kehittämisen kohteita.”

Katri Rantanen
asiakasvastaava

UUTTA POTKUA ASIAKKUUKSIEN HALLINTAAN

”Uudistus on näkynyt hyvin siinä, miten yhteistyö on tiivistynyt 
asiakasyhteistyön osalta kokonaisuudessaan. Asiakasvastaavat 
tapaavat toisiaan säännöllisesti. Asiakkuuksien hallinta kokonai-
suudessaan on jollakin tapaa kokenut ryhtiliikkeen, kun vastuut 
on sovittu ja käyty läpi yhdessä. Näin alkuvaiheessa asiakas-
vastaavien kesken on tarkasteltu palvelusopimuskokonaisuutta 
paljon yhdessä läpi. Näin haluamme varmistaa, että palvelu- 
sopimukset ja niiden sisällöt ovat yhteneväisiä. Tehtävässä riit-
tää perehtymistä asiakkaaseen ja heidän tapaansa toimia. Toki 
taustalla vaikuttaa myös asiakkaalla käytössä olevat järjestelmät 
sekä sovitut toimintatavat ja vastuunjaot. Esimerkiksi itsellä-
ni, kun Populus on vielä melko tuntematon järjestelmä, pyrin 
muodostamaan Populuksesta järjestelmänä itselleni mahdol-
lisimman kokonaisvaltaista kuvaa ja käsitystä, jotta ymmärrän 
sovittuja toimintatapoja ja myös asiakasta paremmin. Asiakas-
vastaavat ovat hyvin sitoutuneita työhönsä ja mielestäni olem-
mekin aika timanttisia tekijöitä täällä Provincian riveissä. 

Jo nyt on selvää, että asiakkuuden hallinta on nyt yhteisöl-
lisempää, kun asiakkuutta hoitaa useampi henkilö eli asiakas-
tiimi. Asiakkuuden hallinta ei ole enää vain yhden henkilön 
vastuulla vaan asiakasta hoidetaan yhdessä. Kukaan yksittäinen 
provincialainen ei tiedä asiakkaasta kaikkea, joten yhdessä teke-
minen on avainroolissa. 

Lähitulevaisuudessa meidän täytyy vielä jalkauttaa tämä 
uudistus asiakkaalla siten, että muutos näkyy heillä erityisesti 
uusien roolien eli asiakasvastaavan ja kehitysvastaavan suhteen. 
Asiakkaat ovatkin pyytäneet ainakin minua piipahtamaan luo-
naan, joten käynnit kunkin asiakkaan luona ovat käyneet mie-
lessäni. Yhteistyön tiivistämistä kehittämisen osalta tulee myös 
pohtia, sillä siinä on hyvä olla selkeät toimintamallit ja -prosessit. 
Asiakkaat toivovat ainakin lähikunnissa nimenomaan sitä, että 
asioita voisi pohtia yhdessä ja saavuttaa sitä kautta synergiaetu-
ja. Ajan mittaan kasvaa varmasti myös sellainen know-how-tieto 
asiakkuudesta ja siitä, että miten heitä palvellaan kaikista par-
haiten. Toimintamalli kehittyy ajan mittaan, kun asiakassuhteen 
polulla kuljetaan. Uusien asioiden äärellä on vielä opittavaa, 
kun toimintamalli ja asiakkaat ovat uusia.”

Kaisa Kilponen
asiakasvastaava

Alalla, jota dominoivat kilpailijoiden kans-
sa usein identtiset ohjelmistot, ei ole helppoa 
erottautua. Provincian vastaus tähän haas-
teeseen on ensiluokkaisen asiakaskokemuk-
sen kautta erottautuminen. Haluamme, että 
asiakas todellakin tuntee tulevansa kuulluk-
si, ymmärretyksi ja laitamme monialaisen 
osaamisemme täysillä töihin asiakkaamme 
kehittymisen eduksi. Tiedostamme, että asi-
akkaidemme arjen kohtaaminen ja heidän 
toimintansa ymmärtäminen vaativat huomi-
oita, ja teimmekin tähän isoja muutoksia vuo-
den 2019 aikana.

Perustimme nimittäin jokaista asiakkuutta 
varten erityisen asiakastiimin, missä jäseninä 
ovat asiakasvastaava, kehitysvastaava sekä 

palveluvastaava. Tämä varmistaa sen, että 
palvelumme ajankohtaisuus sekä laatu ja ta-
pamme toimia ovat jatkuvan ja vuorovaikut-
teisen kehittämisen keskiössä yhdessä asiak-
kaan tyytyväisyyden kanssa. 

Asiakastiimi ottaa asiakkaan hoitoonsa ensi 
askeleista lähtien ja käy aktiivista sekä avoin-
ta vuoropuhelua siitä, kuinka onnistumme ja 
mitä voimme tehdä lisäarvon tuottamiseksi. 
Kehitysaskel juontaa juurensa siitä, että mie-
lestämme vastuu asiakkaan palvelemisesta 
on meillä kaikilla. Uudistus sitouttaa koko 
Provinciaa asiakkaisiimme sekä toisiimme 
osaajina.

PROVINCIA

ASIAKAS

ASIAKASVASTAAVAT KERTOVAT
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PROJEKTIEN VUOSI 2019
HENKILÖSTÖHALLINNON PITKÄNLINJAN AMMATTILAISEN

”Aloitin Provinciassa elokuussa 2016 asiantuntijana ja projek-
tipäällikkönä. Tulin taloon tekemään palkkajärjestelmien käyt-
töönottoprojekteja sekä muita henkilöstöhallinnon projekteja 
yhdessä projektiryhmien kanssa.”

Ennen Provinciaa…

”Olen aloittanut työurani UPM-Kymmenen palkanlaskennas-
sa. Ennen Provinciaa työskentelin 13 vuotta Koulutuskeskus 
Salpauksen henkilöstöpalveluissa, jossa aloitin palkkasihteerin 
tehtävissä. Edelleen olen tyytyväinen siitä, että olen aloittanut 
henkilöstöhallinnon työt palkanlaskennan perustehtävissä, kos-
ka sen avulla olen ymmärtänyt henkilöstöhallinnon kokonai-
suuksia ja toimintoja paremmin esim. käyttöönottoprojektien 
projektipäällikkönä. Salpauksessa toimin erilaisissa käyttöönot-
toprojekteissa projektipäällikkönä ja projektiryhmien jäsenenä. 
Työskentelin myös henkilöstösuunnittelijan tehtävissä sekä vii-
meisempänä palkanlaskennan palveluvastaavana.

Keväällä 2019 ajauduin uusiin haasteisiin ja otin vastaan 
Provincian henkilöstöpäällikön tehtävät – projektien lisäksi vas-
tasin organisaatiomme henkilöstön asioista. Syksyllä 2019 ta-
pahtuneen organisaatiomuutoksen myötä henkilöstöpäällikön 
tehtävät laajenivat siten, että vastaan henkilöstöhallinnon pal-
velualueesta ja suoraan alaisuuteeni kuuluu 3 palveluvastaavaa 
sekä viestintä- ja yhteisövastaava.”

Vuosien vaihteessa

”Provincian vuoden 2018 strategisena tavoitteena oli tuottaa 
palkkapalvelut kahdella palkkajärjestelmällä (Personec FK ja 
Populus) ja korvata CGI:n Pegasos -järjestelmä Visman toimitta-
malla Personec FK:lla ja sen itsepalveluosio ESS7:lla. Näin ollen 
ensimmäiset suurimmat strategiset tehtäväni Provincialla olivat 
käyttöönottoprojektit, joissa toteutettiin Pegasos asiakkaiden 
siirtyminen Personec FK ja ESS7 prosesseihin ja järjestelmien 
käyttäjiksi.

Provincian vuoden 2019 merkittävimpiä tapahtumia oli 
1.2.2019 tehty ICT-liiketoimintakauppa, jossa Fujitsu Oy osti 
Provincian ICT-liiketoiminnan ja liikkeenluovutuksella siirtyi 93 
työntekijää Fujitsun palvelukseen. 

Vuosi 2019 oli projektien vuosi. Provinciassa oli käynnissä 
useita taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon projekteja: esi-
merkiksi LAB ammattikorkeakoulun ja Lahti Energian Personec 
FK -käyttöönottoprojektit sekä uuden ostolaskujärjestelmän 
Baswaren P2P -projekti talouspuolella.”

Provincian henkilöstötarinan kehitystä

”Tällä hetkellä Provinciassa totutellaan uuteen organisaatioon. 
Uusi organisaatio sisältää sekä taloushallinnon että henkilöstö-
hallinnon palvelualueet. Provincian sisäistä toimintaa kehitet-
tiin uusilla tiimikoordinaattoreiden toimilla. Vuonna 2019 tiimi-
koordinaattorin tehtävissä aloittikin 5 henkilöä – kaksi henkilöä 
palkkatiimeissä, joiden lisäksi ostoreskontra, myyntireskontra ja 
maksuliikenne saivat tiimikoordinaattorinsa. Tiimikoordinaat-
toreiden tehtäviin kuuluu kehittää työskentelytapoja, selvittää 
työkuormien jakautumista ja resursseja, tukea ja ohjeistaa tii-
mejä sekä auttaa esimiestä erilaisissa selvityksissä. Koordi-
naattoreiden tarkoitus on myös antaa palveluvastaaville aikaa 
esimiestyöhön ja olla läsnä tiimeissä.  Kaikki hyvin tärkeää teh-
täväkenttää!

Vuonna 2020 teemme TVA-kriteeristön päivittämisen vas-
taamaan uutta organisaatiota. Lisäksi uusi strategia otetaan 
käyttöön ja jalkautetaan koko organisaatioon. Visiomme on olla 
kehittyvä ja kehittävä henkilöstö- ja taloushallinnon kumppani. 
Strategian kulmakivi on asiakassuhteen hoitaminen - hyvän pal-
velun esilletuonti ja vahvistaminen. Haluamme varmistaa, että 
ymmärrämme eri asiakasryhmien erilaisia odotuksia ja käyttäy-
tymistä. Provincia pystyy tuottamaan lisäarvoa prosesseihin ja 
raportoinnin kehittämiseen. Vuosi tulee olemaan innostava ja 
kiinnostava!”

Vuoden 2019 merkittävimmät askeleet

”Mielestäni vuoden 2019 kolme merkittävintä steppiä olivat 
seuraavat:

• ICT-liiketoimintakauppa, joka pohjautui tahtotilaan, jossa Pro-
vincian haluttiin keskittyvän talous- ja henkilöstöhallinnon pal-
veluihin - kehittyä ja hankkia uusia asiakkaita ydinpalveluiden 
osalta.

• Organisaatioomme nimettiin asiakasvastaavat (KAM). Arjen 
toiminnassa asiakaskohtaamisten ja palvelun laadun kehittä-
miseen tarvitaan erityistä huomiota. KAM-toimintamallilla on 
myös sisäinen näkökulma, jolla lisätään tehokkuutta, ymmär-
rystä ja työhyvinvointia. Yhteiset toimintamallit varmistavat ta-
salaatuisen toiminnan, huomioi osaamisen arvioinnin, toisten 
tukemisen ja palautteen antamisen.
• Provinciassa käytiin yhteistoimintaneuvottelut 3.9. – 
25.9.2019 välisenä aikana. Yhteistoimintaneuvottelujen aihe 
oli yhtiön työvoiman vähentäminen taloudellisten ja tuotan-
nollisten syiden sekä yhtiön toiminnan uudelleenjärjestelyihin 
liittyvien syiden perusteella. Asiakkaiden kustannustehokkuu-
den vaatimukset ja siihen liittyvät hinnanmuutospaineet ovat 
vähentäneet Provincialle syntyvää tuloennustetta. Myös kiris-
tyvä kilpailu markkinoilla pakottaa Provincian tarkastelemaan 
talouttaan kustannustehokkaasti ja kannattavasti. YT-neuvotte-
lujen tuloksena Provinciassa tehtiin organisaatiomuutos, jonka 
tarkoituksena on vastata tulevaisuuden vaatimuksia.”

Vuosi 2020 on uusien asiakkuuksien hankinnan vuosi

”YT-neuvottelujen päätökset heijastelevat vielä olennaisesti 
vuoteen 2020 ja meidän tulee jatkaa matkaa sen mukaisesti. 
Provincian Visman järjestelmäperhettä rikastetaan Personec 
OSS henkilöstöjohtamisen järjestelmällä. Pilottikäyttöönotto 
tehdään Provincialle itselleen kevään 2020 aikana, jonka jälkeen 
jatkamme Ossin käyttöönotoilla asiakkaiden kanssa. Ossi-järjes-
telmä sisältää koulutusten, keskusteluiden, osaamisen ja tavoit-
teiden hallinnan.

Muutamme myös uusiin toimitiloihin, jotka ovat suunniteltu 
vastaamaan Provincian henkilöstön tarpeita. Se antaa varmasti 
hyvän energiabuustin tähänkin vuoteen.”

Sanna Nieminen
henkilöstöpäällikkö
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- Instagram käyttöönoton suunnittelua- Somekalenteri 2020 suunnittelua- Verkkosivujen uudistusprojektiin osallistuminen- Asiakassivuston sisällöntuotanto- Aineistojen siirto mapeista kansioihin  Lahdelle lähettämistä varten- Muuttoprojektiin osallistuminen - Henkilöstöraportin työstäminen- Lomapalkkavelan täsmäytys

Nean työtehtäviä:

Vuosi 2019 oli uudistusten vuosi Provincian viestinnässä. Al-
kuvuosi oli työyhteisöviestinnän kehittämisen ja uudistamisen 
aikaa. Sisäinen viestintä koki mullistuksen, kun sisäiset uutis-
kirjeet ja jatkuva sähköpostitiedottaminen jäivät historiaan. 
Avasimme maaliskuussa modernin intranetin provincialaisten 
työarjen tueksi. 

Hetken vie, että kaikki omaksuvat uuden toimintatavan tie-
don tavoittamiseksi, mutta kuluva vuosi osoitti sen, että tämä 
oli huippu-uudistus ja pikkuhiljaa uudet tavat vakiintuvat työ-

yhteisöön. Uutiset, lomakkeet ja ohjeet löytyvät 
nyt aina ajantasaisina yhdestä paikas-

ta. Lisäksi se, että Provinciassa on 
nyt joukko aktiivisia intran sisäl-
löntuottajia, on jo sellaisenaan 

upeaa ja tuo värikkyyttä sekä 
monipuolisuutta viestintään. 
Olemme hyvin innoissamme 
tästä kehityksestä!

Asiakasviestinnän uudet 
tuulet puhalsivat loppu-
vuodesta

Syksyllä aloitimme asiakasvies-
tinnän uudistamisen. Olemme 

kuunnelleet asiakkaitamme ja 
siitä inspiroituneena startta-

simme asiakassivustopro-
jektin syyskuussa. Maaliin 
pääsimme jouluksi.

Miksi asiakassivus-
to? 

Haluamme vastata asi-
akkailta tulleeseen pa-
lautteeseen, kehittää 
viestintäämme ja tie-
donkulkua meidän ja 
asiakkaidemme välillä. 
Provincialta on toivot-
tu muun muassa läpi-
näkyvyyttä, helppoutta 
palautteen antamiseen 

VIESTINNÄN VOITTOISA VUOSI

sekä aktiivista tiedottamista. Asiakassivusto on avain parem-
paan tiedonkulkuun ja yhteistyöhön. Asiakassivuston käyttöön-
otto sekä aktiivisena ja ajantasaisena pitäminen vaativat toimin-
tamallin muutosta meillä myös sisäisesti.

Mitä toimintatapauudistuksilla saavutettiin?

Provincian näkökulmasta uusi toimintamalli muuttaa sen, että 
yksinkertaistamme ja suoraviivaistamme asiakasviestinnän hal-
lintaa. Erityisen hyvää on se, että kaikki asiakkaamme saavat 
jakamamme tiedon samanaikaisesti ja tekemisemme tulee läpi-
näkyvämmäksi. Asiakassivustossa jaetaan muun muassa uutisia 
ajankohtaisista asioista, informoidaan kriittisistä tilanteista ja 
poikkeustilanteista tarvittaessa, sovelluspäivityksistä, kerrotaan 
reaaliaikaisesta tekemisestämme, projekteista ja ylläpidetään 
ohjeita ja lomakkeita. Asiakassivustossa on kaikille yhteisten 
osioiden lisäksi asiakaskohtaiset työtilat, joita voimme hyödyn-
tää yhteistyössämme monipuolisesti kuten esimerkiksi projek-
teissa.

Mitä asiakas uudistuksesta hyötyy?

Asiakas hyötyy asiakassivustosta monin tavoin. Asiakas pystyy 
vaivattomammin antamaan palautetta, yhteydenottaminen on 
helpompaa ja informaation löytyminen nopeampaa, uutiset, 
ohjeet, lomakkeet nyt yhdestä paikasta. Saatavilla oleva tieto 
on aina ajantasaista.

Niin asiakassivustot kuin intrakin toteutettiin palvelumuo-
toilun keinoin. Asiakassivuston tekemisessä mukana olivat niin 
esimiehet kuin asiakasvastaavat sekä sovellusvastaavia ja asia-
kasprojekteissa toimivia provincialaisia. Asiakkaamme osallis-
tuivat myös sisältöjen suunnitteluun, jotta asiakasnäkökulma 
ja toiveet voitiin ottaa huomioon. Näin saavutettiin lopputulos, 
mikä on toimiva kaikille osapuolille.

Tuleva vuosi on uusien viestintätapojen edelleen vakiinnut-
tamista, jatkokehittämistä, henkilöstön sisällöntuottajien kou-
luttamista ja ylläpitämistä. Seuraava isompi uudistus kohdistuu 
yhtiön verkkosivuihin vuoden 2020 alkupuolella. 

Viestinnän tuulien keskeltä,

Tuuli Ristola
viestintä- ja yhteisövastaava

Muutin Lahteen opintojen perässä lukiosta valmistumisen 
jälkeen, ja aloitin tradenomiopinnot Lahden ammattikorkea-
koulussa tammikuussa 2017. Minulla ei ollut aiempaa tunte-
musta kaupungista, ja kun harjoittelun aika alkoi viime syksynä 
lähestyä, iski melkoinen paniikki, kun piti jostakin löytää äkkiä 
harjoittelupaikka.

Lahdesta harjoittelupaikkoja etsiessäni törmäsin Provincian 
verkkosivuihin. Olin ennestään melko ennakkoluuloinen talous-
hallinnon yrityksiä kohtaan, sillä pidin kirjanpitoa tylsänä, enkä 
missään nimessä halunnut kyseisiin tehtäviin. Verkkosivuja tut-
kiessani sain kuitenkin yrityksestä miellyttävän ja positiivisen 
kuvan, ja lähetin harjoitteluhakemuksen henkilöstöhallinnon 
tehtäviin.

Vastaus tuli yllättävän nopeasti ja huolimatta siitä, että lähe-
tin hakemuksen heinäkuun lopulla. Minut kutsuttiin haastatte-
luun elokuun alussa ja aloitin harjoittelun HR-erityispalveluiden 
tiimissä syyskuussa. Heti harjoittelun alkuvaiheessa huomasin, 
että käsitykseni taloushallinnon yrityksistä oli ollut melko sup-
pea. Pääsin tutustumaan henkilöstöhallinnon eri tehtäviin, ku-
ten esimerkiksi matkanhallintaan ja työsopimusten luomiseen.

Nea Piispanen
harjoittelija

Harjoittelijat ovat aina olleet tärkeä 

osa Provincian arkea. Tuore näke-

mys ulkopuolelta raikastaa koko taloa! 

Työtehtävät meillä painottuvat yleen-

sä talous- ja palkkahallintoon. Nealle 

tarjosimme tehtäviä myös viestinnän 

parissa. Meille aidosti tärkeissä töissä 

harjoittelijat saavat enemmän ja siksi 

myös me saamme enemmän. Kaikki 

voittavat!

Tuuli
viestintä- ja yhteisövastaava

TUORETTA NÄKEMYSTÄ 
TALON ULKOPUOLELTA

HARJOITTELIJAN MAAILMA
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TULOSLASKELMA TASE

   31/12/2019        31/12/2018 
Vastaavaa   

 PYSYVÄT VASTAAVAT    
 Aineettomat hyödykkeet 1,161,343.90  1,546,412.17 
 Aineelliset hyödykkeet 141,468.90  193,437.36 
 Sijoitukset 3.00  3.00 
     
 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ  1,302,815.80  1,739,852.53
     
 VAIHTUVAT VASTAAVAT    
 Lyhytaikaiset saamiset    
  Myyntisaamiset 613,460.00  19,549.94 
  Saamiset saman konsernin
  yrityksiltä 3,898,353.09  5,676,019.87 
  Muut saamiset 5,753.93  181,304.42 
  Siirtosaamiset 54,805.54 4,572,372.56 45,674.38 5,922,548.61  
 
 Rahat ja pankkisaamiset  178.87  183.95
     
 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ  4,572,551.43  5,922,732.56
     
Vastaavaa yhteensä  5,875,367.23  7,662,585.09
    
     
Vastattavaa
    
 OMA PÄÄOMA    
 Osakepääoma 10,000.00  10,000.00 
 Muut rahastot 737,678.68  737,678.68 
 Edellisten tilikausien voitto(tappio) 1,342,126.11  748,356.98 
 Tilikauden voitto 1,943,252.86  593,769.13 
     
 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ  4,033,057.65  2,089,804.79
     
 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ    
 Poistoero 217.41  289.87 
     
 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
 YHTEENSÄ  217.41  289.87
     
 VIERAS PÄÄOMA    
 Pitkäaikainen    
 Velat saman konsernin yrityksille  0.00  1,488,454.71
     
 Lyhytaikainen    
 Ostovelat 535,726.18  885,901.81 
 Velat saman konsernin yrityksille 396,756.00  977,544.62 
 Muut velat 143,050.23  520,011.62 
 Siirtovelat 766,559.76 1,842,092.17 1,700,577.67 4,084,035.72
     
 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ  1,842,092.17  5,572,490.43
     
Vastattavaa yhteensä  5,875,367.23  7,662,585.09
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   1.1. - 31.12.2019  1.1. - 31.12.2018

LIIKEVAIHTO  14,089,371.14  25,336,708.10 
 Liiketoiminnan muut tuotot  2,364,069.86  76,793.39
 Materiaalit ja palvelut     
  Aineet ja tarvikkeet ja tavarat  3.90  10.20 
      
 Henkilöstökulut     
  Palkat ja palkkiot 4,090,785.85  7,138,343.29  
  Henkilösivukulut     
  Eläkekulut 700,753.96  1,279,414.48  
  Muut henkilösivukulut 98,664.01 -4,890,203.82 245,278.34 -8,663,036.11 
      
 Poistot ja arvonalentumiset     
  Suunnitelmanmukaiset poistot
  ja arvonalentumiset  -816,176.94  -1,876,026.30 
      
 Liiketoiminnan muut kulut  -8,326,084.93  -14,105,509.81 
      
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)  2,420,979.21  768,939.47
      
 Rahoitustuotot ja -kulut     
   Korkotuotot saman konsernin yrityksiltä 0.00  0.00 
   Korkotuotot muilta 6,753.87  1,034.86  
   Korkokulut saman konsernin yrityksille -11,281.61  -21,633.76  
   Korkokulut muille -1,925.61 -6,453.35 -3,610.85 -24,209.75 
      
VOITTO ( TAPPIO) ENNEN      
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA  2,414,525.86  744,729.72
      
 Tilinpäätössiirrot     
  Poistoero  72.46  4,742.52 
      
 Tuloverot     
  Tilikauden verot  -471,345.46  -155,703.11 
      
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)  1,943,252.86  593,769.13

14
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Ensiluokkainen asiakaspalvelu ja 
tavoitettavuus ovat meille sydämen asia!
Asiakkaamme tavoittavat meidät useimmin puhelimitse, sähköpostil-
la sekä nettisivujemme asiointilomakkeilla. Saamme peräti 1540 asia-
kaspuhelua kuukaudessa, kun taas sähköpostiyhteydenottoja (sisäl-
täen asiointilomakkeet) saamme keskimäärin 1550 kpl kuukaudessa 
palkkojen asiakaspalvelutiimiin.

Verkkosivustollamme olevan sähköisen palautelomakkeen ja palkka-
hallinnon asiointilomakkeiden kautta saamme yhteydenottoja noin 
470 kpl vuodessa eli noin 39 kpl kuukaudessa. Sähköiset yhteyden-
otot ovatkin hieman lisääntyneet.
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TUNNUSLUKUJA

 2019 2018 2017
Liikevaihto (meur) 14,09 25.34 22.9
Liikevoitto (eur) 2 420 979,21 768,939.47 623,733.99
liikevoitto% 17,18% 3.03% 2.72%

Omavaraisuusaste % 68,65% 27.28% 18.00%
Omanpääoman tuotto % 63,48% 32.85% 48.17%

Henkilöstön määrä
vuoden lopussa 96 200 186
 
Henkilöstökulut 4,89 8.66 8.49
tilikaudella (meur)



PILKAHDUS VALOA
ORGANISAATION TAHE-TUNNELIIN

Talous- ja henkilöstöhallinnon tulevaisuus ei ole koskaan näyttänyt kirkkaammalta.
Ota yhteyttä, astu tulevaisuuteen jo tänään ja ryhdy loistamaan!

Provincia Oy
PL 159, 15141 Lahti
Puh. 03 821 400
www.provincia.fi


