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Provinciassa tunnetaan yhteiskuntavastuu ja siihen
liittyykin yksi viime vuoden merkittävimmistä tapahtumista Provinciassa. Meille myönnettiin Yhteiskunnallinen yritys -merkki Suomalaisen Työn Liiton toimesta
(saimme samalla myös Avainlippu-merkin) ja tämä
tunnustus on meille hyvin tärkeä. Yhteiskunnallinen
yritys -merkki myönnetään suomalaiselle yritykselle,
joka haluaa viestiä läpinäkyvästi siitä, että yritys ratkoo
yhteiskunnallisia ongelmia ja toimii kestävän hyvinvoinnin rakentajana. Me olemme sellainen!
Provinciassa onkin pohdittu konkreettisia tapoja kantaa
yhteiskuntavastuuta. Meillä lähdetään siitä ajattelusta,
että liiketoiminnalliset tavoitteemme eivät ole ristiriidassa yhteiskunnallisen työn tekemisen kanssa. Vesijärvisäätiön tukemisen lisäksi Provincia tekee yhteistyötä
mm. Lahden Työn Paikka Oy:n sekä erilaisten järjestöjen
kanssa. Myös harjoittelijapolitiikkaa on tarkasteltu.
Haluamme tarjota harjoittelumahdollisuuksia myös sellaisille opiskelijoille, joilla ei ole opiskeluaika ei ole ollut
ruusuilla tanssimista.

Valmentava osallistaminen murtaa siiloja
Olemme joustavia ja yhdistämme uusia asioita tuottoisalla tavalla. Ketteryytemme on aitoa ja treenattua.
Toisin kuin jättiorganisaatiot, me selviämme hankalistakin paikoista lamaantumatta. Kaiken tämän ketteryyden
taustalla on ajatus työstä ihmiseltä ihmiselle. Henkilöstö
on tekemisen ydin, sillä saamme asiakkaat tyytyväiseksi.
Robotiikkaa emme ota pelastajan rooliin, vaan meillä
sitä käytetään kohdissa, joissa sitä aidosti tarvitaan.
Automaatio puolestaan on meille jo arkipäivää: se
vapauttaa meiltä asiantuntijoita kohtaamaan ihmisiä ja
ajattelemaan. Miten tärkeää onkaan pystyä kohtaamaan
sekä asiakas, työyhteisön muut jäsenet sekä myös itsensä työarjessa!
Viime vuonna olen keskittynyt vahvasti osallistavan johtamisen lanseeraukseen Provincian arkeen. Se näyttäytyy esimerkiksi aiempaa demokraattisempana johto-
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KÄYTTÄÄ HYVIN
ryhmätyöskentelynä. Meillä kaikki esimiehet kuuluvat
yhteen ja samaan johtoryhmään, jossa kaikki päätökset
tehdään. Samalla valmentavasta esimiestyöstä tehdään
arkipäivää. Kun ihmiset otetaan mukaan tekemiseen ja
päätöksen tekoon, onnistumme tuomaan johdon lähemmäs henkilöstöä ja rikkomaan perinteisiä siiloja. Se taas
lisää läpinäkyvyyttä ja avaa siltoja siten, että informaatio, osaaminen ja hyvä fiiliskin virtaavat läpi jokaisen
provincialaisen. Olemme tässä jo hyvässä vauhdissa,
mutta jatkamme kehitystä edelleen tänä vuonna.
Provinciassa on jotakin taikaa, joka houkuttelee asiakkaita läpi aikaisempien palvelurajojen. Se on yhteisen
tekemisen summa: jokainen tekee sitä, missä on hyvä.
Meillä on hyvä olla töissä, näin henkilöstö meille kertoo.

tyytyväisyyteen. Viritämme itseämme entistä paremmiksi asiakkaiden kuuntelemisessa ja ymmärtämisessä.
Haluamme välttää sellaista palvelukeskusajattelua, jossa
vain suoritetaan. Tuomme tähän työhön reippaasti
inhimillistä otetta, jotta voimme parantaa asiakaskokemusta. Palveluammatissa pitää löytää ilo siitä, että saa
asiakkaan tyytyväiseksi.
Tulevaisuusterveisin,
Ulla Kukkonen
toimitusjohtaja

Tervetuloa TaHen artesaanit!
Alan tulevaisuus on erikoistumisessa. Peruspalvelu –
jonka täytyy toimia kuin nakutettu – ei suinkaan poistu
mihinkään. Provincia tulee edelleen erottautumaan
edukseen pomminvarmasta peruspalvelusta, joka tuottaa asiakkaamme kautta sanoille ihmisjoukoille arjen onnea ja sujuvuutta. Mutta peruspalveluiden lisäksi meillä
on käytössämme valtavasti erityisasiantuntijuutta, jolla
saamme aikaiseksi todellisia TaHe-maailman wow-efektejä. Kutsumme tätä artesaanipalveluksi, sillä hyvin
pitkälti se on käsityötä. Artesaanipalvelumme ovat juuri
se lisäsilaus ja lisäarvo, millä me autamme asiakkaita ja
muutamme heidän maailmaansa. Puhumme suurista
säästöistä, nopeista ja selkeistä muutoksista – niistä
suomaista, joihin asiakkaamme on tuntenut hukkuvansa, mutta joista me heidät pystymme pelastamaan
raikkailla ja aidosti innovatiivisilla menetelmillämme!

Lopuksi
Siinä missä vuosi 2018 oli Provinciassa kehittämisen ja
henkilöstön vuosi, keskitytään vuonna
2019 asiakas-
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YLEISTÄ

Vuonna 2018
käsittelimme:

268 019
palkkalaskelmaa

517 808
kirjanpidon
muistiota

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.
Toimipisteemme sijaitsevat Lahdessa, päätoimipiste osoitteessa Linjakatu 5 ja muut toimipisteet osoitteissa Saimaankatu 23 ja Keskussairaalankatu 7. Päättynyt tilikausi on viides
täyspitkä tilikausi.

YHTIÖN OSAKKEET JA OSAKEMÄÄRÄT

731 659
myyntilaskua

234 957
saapuvaa
ostolaskua

31 831
matka- ja
kululaskua
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Yhtiön osakepääoman, 10 000,00 euroa, muodostaa 10 000
kappaletta nimellisarvoltaan ja äänimäärältään samanarvoista
osaketta.
Osakkeen omistaja
Asikkalan kunta
Hollolan kunta
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä
Kärkölän kunta
Lahden Kaupunki
Orimattilan kaupunki

Lukumäärä
431
1254
299
282
5763
702

PROVINCIA OY Vuosikertomus 2018

ASIAKKAAT JA
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

A

uttaaksemme asiakkaitamme erilaisissa
tilanteessa, projekteissa tai konsultoinnissa,
lanseerasimme vuoden 2017 aikana HRpäällikköpalvelun. Tämä palvelua toteutettiin vuonna
2018 ja se on koettu asiakkaidemme keskuudessa
toimivaksi.

Olemme vuoden aikana vahvistaneet yhteistyötämme
asiakkaidemme kanssa lisäämällä kommunikointia
yhteistyöpalavereissa. Haluamme tällä saada
palautteen, niin hyvän kuin huononkin, oikeille ihmisille
ja selkeästi. Näin voimme kehittää tekemistämme
parempaan suuntaan.

HR-päällikköpalvelun lisäksi aloitimme
erityispalveluiden eli artesaanipalveluiden tarjoamisen
asiakkaillemme. Palvelu käsittää muun muassa
prosessien kehittämistä ja talouspäällikköpalveluja
asiakkaan kanssa sovittavilla tavoitteilla.
Artesaanikonsulttimme ryhtyvät toimeen silloin,
kun tarvitaan hyvin spesifiä syventymistä asiakkaan
haasteisiin osana heidän henkilöstöään sekä näkyviä
tuloksia nopeasti.

Vuoden 2018 aikana käynnistimme KEHRY eli
kehitysryhmätoiminnan, jonka tavoitteena on
tekemisen kehittäminen asiakkaan tekemisestä alkaen
aina prosessin viimeiseen vaiheeseen. Tätä yhteistyötä
vahvistamme entisestään vuonna 2019.

Vuonna 2018 jouduimme rikollisten aiheuttaman
haittaohjelman uhriksi ja tämä aiheutti myös
asiakkaillemme huolta. Provincian tekemistä ja
osaamista mitattiin ja tarkasteltiin tässä monelta
taholta. Hoidimme kriisitilanteen sen vaatimalla
vakavuudella. Valitsimme tiedottamisen suhteen
avoimen linjan, jotta mahdollisimman moni taho
saisi tiedon tästä meihin kohdistuvasta uhasta.
Viestintävirasto antoi erityiskiitoksen Provincialle tästä
avoimuudesta.

ICT-liiketoiminnan siirto Fujitsu Finland Oy:lle
tapahtui 1.2.2019 ja sen jälkeen keskitymme talousja henkilöstöhallinnon palvelukokonaisuuden
vahvistamiseen. Asiakaspalvelun osalta haluamme
kehittyä palveluntarjoajaksi, jolla on perustekemisen
lisäksi vahvaa erikoisosaamista ja joustavuutta
asiakkaan muuttuviin tarpeisiin.
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Provincian ICT-kauppa
vahvistaa Päijät-Hämeen
innovatiivisuutta

L

ahti ulkoisti tietotekniikkapalvelunsa ytimen
Fujitsulle loppuvuodesta 2018. Sopimuksen
arvo oli 24 miljoonaa euroa. Sillä tavoitellaan
kustannussäästöjä sekä kehittyviä kansalaispalveluja.
Fujitsu otti vastuulleen tieto- ja viestintätekniikan
tukipalvelut Provincialta. Helmikuusta 2019 alkaen
Fujitsu on huolehtinut 15 000 työasemasta, 11 500
mobiililaitteesta ja 500 palvelimesta. Sopimus kattaa
myös verkkopalvelut, palvelupisteet ja lähituen,
tuotteen elinkaaren hallinnan ja pilvipalvelut.
Sopimuksen mukaan 93 Provincian työntekijää siirtyi
Fujitsun palvelukseen vanhoina työntekijöinä.
Uudella toimintamallilla Lahti ympäristökuntineen
hakee tulevaisuudessa entistä parempaa
kustannustehokkuutta, parhaiden käytäntöjen
juurruttamista tietotekniikkapalveluihin sekä
laadukkaiden palvelujen tarjoamista Päijät-Hämeen

asukkaille. Alue valmistautuu samalla myös sosiaali-,
terveydenhuolto- ja aluepalvelurakenteen mahdollisiin
tuleviin valtakunnallisiin uudistuksiin. Näitä ajatellen
Lahti on yhteistyössä Fujitsun kanssa luomassa kestävän
tietotekniikkapalvelujen toimintamallin Päijät-Hämeen
maakunnalle.
Vahva kuntayhteistyö on mahdollistanut innovatiivisen
uuden mallin tieto- ja viestintätekniikan tukemiseksi.
Fujitsu valikoitui kumppaniksi, koska se on vahva
toimija terveydenhuollon tietotekniikkapalveluissa.
Kaupungit ja kunnat ovat perinteisesti huolehtineet
itse tietoteknisistä järjestelmistään, mutta nyt on
varmistettava myös valmiudet tuleviin muutoksiin.
Kumppanuutemme ansiosta pystymme hyödyntämään
Fujitsun vankkaa asiantuntemusta julkisella sektorilla
sekä toteuttamaan uuden järjestelmän, joka pystyy
vastaamaan myös tuleviin tarpeisiin.

henkilöstömäärä
vuoden lopussa

200

miehiä

naisia

39,8 %

60,2 %

Vuoden 2018 lopussa provincialaisten keskimääräinen palvelusaika oli
kokonaisiksi vuosiksi muutettuna 10 vuotta. Meillä siis viihdytään!

6

PROVINCIA OY Vuosikertomus 2018

VISIOT, ARVOT
jA TOIMINTAAJATUKSEMME

Visiomme on olla dynaaminen kumppani uudistuville julkisille palvelutoimijoille.
Arvojamme ovat asiakaslähtöisyys, toistemme arvostus ja uudistuskykyisyys.
Toiminta-ajatuksemme on tuottaa asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti korkeatasoisia ICT-, henkilöstö- ja taloushallinnon palveluita.
Provinciassa kohtaavat täysin uudenlainen digiajan ketteryys, joustavuus ja uusien
asioiden yhdistäminen tuottoisalla tavalla. Ytimessämme on aito ja syvä halu tehdä
asioita kevyemmiksi ja laadukkaammiksi maan johtavimpien talous- ja henkilöstöhallinnon asiantuntijoiden osaamista hyödyntämällä.
Olemme asiakkaidemme henkilökohtainen valmennustalo, joka ei vain tuota peruspalveluita vaan törmäyttää jatkuvasti uusia ideoita jo keksittyihin ratkaisuihin. Me
sytymme TaHesta ja haastamme teidät olemaan parempia.
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Viestinnän kehitys
Provinciassa
Vuosi 2018 oli viestinnällisesti iso vuosi Provincialle. Otimme aktiivisemman otteen
näkyvyyteen, vaikuttavuuteen ja mediauutisointiin.
Mediaviestinnän osalta ehkä kriittisin voitto oli heti alkuvuodesta, kun meitä koskeva kriittinen uutinen saatiin oman mediaviestinnän aktiivisuutemme ansiosta
käännettyä positiiviseksi. Tämän lisäksi onnistuimme
pääsemään läpi alaa uusille urille johtavilla ajatuksillamme. Mielipidejohtajuuden voittaminen
ei ole helppoa, mutta se on juuri sitä, jota
kaltaisemme toimija tarvitseekin tehdä!
Koko vuoden aikana viestimme saivat yli
2 500 lukukertaa ja vuoden mediatyön euromääräiseksi arvoksi laskettiin yli 280 000 €.

Työtä työnantajakuvan eteen
Brändin näkyvyyden lisäksi keskityimme
työnantajakuvan kehittämiseen. Provincia
oli mukana omalla osastolla verkostoitumisja rekrytointitapahtumassa Duuniexpossa
Lahdessa sekä kunta-alan ammattilaistapahtumassa Kuntamarkkinoilla Helsingissä. Saamamme palaute oli innostavaa. Ständimme
ja ilmeemme Kuntamarkkinoilla keräsi erittäin
paljon kiitosta ja huomiota!
Jo pelkästään tämän vuosikertomuksen harjoittelijajutusta ilmenee, että näkymisemme näissä
tapahtumissa on tärkeää. Kohtaamme potentiaalisia asiakkaita, olemassa olevia asiak-kaita
sekä mahdollisia uusia provincialaisia tavalla,
jota ei voi toisintaa muualla. Ständipresenssiin ja ilmeeseen panostaminen kannattaa.
Asettamalla tavoitteita ja suunnittelemalla
huolellisesti tekemisemme tämän kaltaisille
messuilla meidän on mahdollista myös laskea euromääräinen arvo messu- ja tapahtumakohtaamisillemme.
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Sosiaaliseksi mediassa
Vuorovaikutteisemman otteen ohella otimme myös
odotetut ensiaskeleet sosiaalisen median maailmassa. Avasimme pelin korkkaamalla LinkedIn- ja
Facebook-tilit. Lisäksi julkaisimme asiakasreferenssivideoita YouTubessa. Pelkästään YouTubessa olimme videona yleisöjemme verkkokalvoilla 778 kertaa!
Sosiaalisen median näkyvyys on meille tärkeää
siksi, että kaltaisellemme toimijalle on tärkeää
rakentaa organisaatioprofiilin ohella myös asiantuntijaprofiileita. Näitä rakennetaan perus verkkovaikuttamisen (esimerkiksi verkkosivustolla) ohella
läpi kaikkien kanavien. Johtamisesta sekä Provincian sisällä että Provincian asiakkuuksissa halutaan
rakentaa mediallistumisen kautta sisältötarjottimia, joiden kautta esimerkillistämme käytännössä
ja helposti toimintamme voitokkaita perusteita.
Sosiaalinen media antaa meille valtavan lisän myös
viestintämme vuorovaikutuksellistamiseen.

Enemmän viestintää asiakkaista ja asiakkaille
Julkaisimme selkeästi aiempaa enemmän asiakastarinoita sekä asiantuntija-artikkeleita. Asiakastarinoilla
saamme luotua näyteikkunoita tuleville asiakkaille niihin helpomman ja toimivamman TaHen maailmoihin,
joihin heitä haluamme johdattaa. Kerroimme tarinoita
tekstin ja videoiden muodossa, ja tätä tullaan varmasti
jatkamaan.
Asiakasuutiskirjeemme ilmestyi vuonna 2018 viisi
kertaa. Pääsimme ison harppauksen eteenpäin myös
sisäisessä viestinnässä ja olemmekin hyvässä matkaa
kohti vuorovaikutuksellisempaa viestintää, kun aloitimme loppuvuodesta 2018 intranet-projektin.

Artesaanipalvelut
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Henkilöstöhallintoa
täysin uudella tyylillä!

Monenlaisissa organisaatioissa voidaan olla tilanteessa, jossa sisäisessä uudistumisessa on jarruja,milloin
mistäkin syystä. Tehokkaana, helpottavana ja kevyenä ratkaisuna tähän toimii
usein huippuammattilainen ulkopuolelta, joka
pystyy suoraan laatikon ulkopuolelta näkemään asian ytimeen. Ulkopuolinen asiantuntija valjastaa asiakkaalla jo olevan osaamisen ja
tiedon henkilöstöhallinnollisen ja taloudellisen
johtamisen välineeksi. Haasteet poistuvat
nopeasti ja tilanne helpottuu joka suuntaan.
Tarvittavan avun laatu ja määrä arvioidaan
jokaisessa tapauksessa erikseen ja asiakas
maksaa vain tarvitsemastaan. Kuka tämmöistä
tekee? No tietenkin me Provinciassa.
Tyhjät eurot maksavat liikaa
Tiedolla johtamisesta puhuvat kaikki, mutta henkilöstöpuolella sitä ei vielä olla osattu kuitenkaan monesti
ottaa haltuun. Tekemätön HR-työ maksaa kaikille liikaa,
sillä hukkaan valunut euro on aina hukkaan valunut
euro ja poissa jostakin muusta tärkeästä. Provincian
artesaanipalveluna toteutettu henkilöstöhallinnan projekti voi olla pelkkä oikeiden asioiden äärelle johdattaminen, jos asiakasorganisaation oma osaaminen riittää
sellaisenaan viemään projektin maaliin itsenäisesti.
Toisaalta, hyvin usein kuitenkin ollaan tilanteessa,
jossa syvempi apu on tarpeen.
Aikaisemmin tämmöinen apu on ollut työajallisesti ja
siten resurssien puolesta raskasta.

”Me olemme muuttaneet tämän täysin!
Tuottamamme raikkaat ja tehokkaat oikotiet ratkovat monta pulmaa todella vikkelästi. Projektiluonteisella työllä kanssamme
on selkeä alku ja loppu, ja se on tervetullutta”,
Provincian liiketoimintajohtaja ja HR-puolen palveluartesaani Merja Ylipaavalniemi sanoo.
Ylipaavalniemen mukaan niin yksinkertaisella asialla
kuin työn vaativuusasteen arviointitaulukolla (TVA) on
suuri merkitys tavalliselle organisaatiolle henkilöstöasioiden modernisoinnissa.
”Meiltä löytyy se puuttuva palanen, aina. Esimerkiksi palkkarakenteiden on oltava toimivia juridisesti
aina validin TES:n mukaan. Vaikka asiakkaalla olisikin
valveutunut henkilöstöpäällikkö, ei tätä juridisen tason
osaamista välttämättä löydy. Sitten on olemassa asiakkaita, joilla ei ole lainkaan HR-ihmistä. Näissä paikoissa
saadaankin monesti suurimpia voittoja jo hyvinkin
pienessä aikataulussa. Lyhyesti: meidän ratkaisumme
saavat päättäjät loistamaan”, Ylipaavalniemi kertoo.

Datalla onnellisia palkansaajia JA säästöjä
Talous- ja henkilöstöhallinnon eli TaHen tulevaisuus
on nopeaa mukautumista ja erikoistumista vaativa taitopeli. Provinciassa tiedetään, että palkanlaskenta on
bulkkituote, jonka rooli pienenee koko ajan automatisaation lisääntyessä. Se on silti elintärkeä toiminto,
joka täytyy hoitaa virheettömästi ja hyvin.
”Tämä bulkkituote tuottaa asiakkaillemme valtavan
määrän vielä hyödyntämätöntä HR-dataa. Se on kuin
datapilvi, jota ei olla osattu lukea oikein”, Ylipaavalniemi miettii.
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”Asiakkaamme painiskelevat omissa toimintaympäristöissään eurojen kiristyksen ja uudistusvaatimusten
kourissa. Me tunnemme noista toimintaympäristöistä
nousevat johtamistoimintojen tarpeet hyvin tarkkaan
ja pystymme näkemään salamannopeasti, mitkä prosesseista vaativat muuttamista ja tarjoilemme täysin
uudenlaisia keinoja hyödyntää jo olemassa olevaa
dataa”, Ylipaavalniemi vinkkaa.
Esimerkiksi eräässä asiakaskunnassa työkyvyttömyysmaksuja pienennettiin hengästyttävät 60 % kolmen
vuoden aikana.
”Ensin tunnistettiin rahaa vuotavat prosessit. Tämä
tehtiin sekä toiminnallisia että tiedollisia systeemejä
tutkimalla. Oikeiden johtamistoimintojen jälkeen säästöjä syntyi nopeasti. Palkanlaskennan toiminnon kautta
dataa oikein analysoimalla voi saada aikaan muutakin
kuin onnellisia palkansaajia!”

Vuoden 2019 haaste
”Vuosi 2018 oli kehittämisen ja pilotoinnin aikaa, ja
nyt kuluvana vuonna täytyy olla jo täydessä juoksussa.
Tällä alalla muutos ja kasvu tulee olemaan valtava. Sen
näkee jo nyt. Olemme tämän muutoksen eturintamassa – tuotamme palvelukeskuksen perusliiketoiminnasta
kumpuavia pieniä ja suuria toiminnallisia kokonaisuuksia asiakkaidemme spesiaalitarpeisiin räätälöitynä”,
Ylipaavalniemi sanoo.
Provinciassa tiedetään, että tällainen kehittäminen
vaatii rohkeaa tarkastelua sekä asiakkaalta että palvelukeskukselta.
”Asiakasliikehdintä on vilkasta ja enemmän tietoisia
maailman muutoksista ympärillään. He miettivät, kuka
minkäkin palvelun tuottaa ja ovat valmiita ostamaan
kauempaakin. Samaan aikaan laatutietoisuus on kova
ja se on hyvä asia. Kovakin kilpailu raikastaa
ilmapiiriä ja haastaa muuttumaan. Vain
tarpeeksi rohkeat ja erikoistumista
pelkäämättömät voittavat!”
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Artesaanipalvelut

Viallinen
prosessi
aiheuttaa
turhaan
harmia
Pitkään paikallaan olleissa prosesseissa on monesti kaikenlaista petrattavaa, mutta laatikon sisältä
kehityskohteita ei välttämättä näe edes ammattilainen. Provincian prosessikartoituksen erikoispalvelu katkaisee ikävän harmikierteen tilanteessa
kuin tilanteessa nopeasti.
”Hyvänä esimerkkinä toimii yksinkertainen, mutta
vaativa laskutusprosessin selkeyttämistyö asiakkaalle. Se johti paitsi laskutusprosessin ongelmakohtien tunnistamiseen ja korjaamiseen, myös
jatkokehitysideoihin liittyen sisäiseen laskennan
kehittämiseen. Projektissamme tehtiin korjauksia
prosessiin välittömästi. Tämä näkyi eniten heidän
omille asiakkailleen”, Provincian artesaanipalveluiden erityisasiantuntija, Saara Mikkola vinkkaa.
Mikkola tietää, että tarvetta ja kysyntääkin erityispalveluille on nyt paljon – myös kunnissa. ”Taloushallinnon palvelut laajenevat entistä enemmän
lukujen tuottamisen lisäksi niiden tulkintaan ja
analysointiin kaikissa palveluympäristöissämme”,
Mikkola toteaa.
Erityisasiantuntijan osaamisen kautta asiakas saa
tukea päätöksentekoon, kannattavuuden tarkasteluun ja prosessien kehittämiseen.
”Aiemmin asiakkaat ovat tehneet analyysit itse.
Olemme kuitenkin huomanneet, että analyysien
kautta pystymme helpottamaan asiakkaamme
arkea ja säästämään heidän resurssejaan. Asiakas
saa ulkopuolista näkökulmaa ja ideoita sekä
henkilön, joka paneutuu asiaan muiden kiireiden
keskellä.”
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YHTIÖN HALLINTO,
JOHTAMINEN JA
TILINTARKASTAJAT

Yhtiön hallituksen varsinaisina
jäseninä ovat toimineet
22.2.2017 alkaen:
Jari Oivo, pj.
Antti Toijanaho, vpj.
Venla Räty
Helena Maattola
Timo Louna
Martti Tokola, pääomistajan
nimeämä asiantuntijajäsen
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
16.5.2018 asti.
Henkilöstön edustajana
17.5.2018 alkaen hallituksessa
on ollut järjestelmävastaava Satu
Salonen ja hänen varajäsenenään
palveluasiantuntija Katariina
Orismala.
Yhtiön tilintarkastajana
on toiminut KPMG Oy Ab,
päävastuullisena tilintarkastajana
JHT, KHT Milja Riikka Leino.
Yhtiön tilintarkastajana on toimi-

nut KPMG Julkishallinnonpalvelut
Oy JHT, tilintarkastajana KHT Milja
Riikka Leino.
JOHTORYHMÄ
Yhtiön johtoryhmän muodostavat
toimitusjohtaja Ulla Kukkonen
ja liiketoiminta-alueiden
liiketoimintajohtajat Anneli
Toivonen (taloushallinnon
palvelut), Merja Ylipaavalniemi
(henkilöstöhallinnon palvelut),
Mikko Liukkonen (kehitys- ja
yhteistyöpalvelut) sekä Jarmo
Tuovinen (ICT-palvelut).

Hallitus 2018

Poissa Venla Räty

Martti Tokola

Timo Louna
Helena Maattola

Ulla Kukkonen (tj)

Antti Toijanaho

Jari Oivo
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harjoittelijan

MAAILMA

Laadukkaasta
harjoittelusta vahvaa
imua työmarkkinoille
Olen Katariina Ihalainen, 26-vuotias merkonomiopiskelija
Salpauksesta. Ennen alan vaihtoa olin tehnyt siivouksen
ja kaupan alan töitä noin 8 vuotta, sekä opiskellut
medianomiksi ammattikorkeakoulussa. Aloitin nykyiset
opintoni tammikuussa 2018. Suunniteltu valmistuminen
on toukokuussa 2019. Olen ollut Provincialla
harjoittelijana huhtikuusta 2018.

LÖYTÄMINEN
Löysin harjoittelupaikan tutkimalla paikallisia yrityksiä ihan
vain verkosta hakemalla. Provincia vetosi minuun asiallisella, mutta helposti lähestyttävällä lookilla, ja paikka vaikutti
muutenkin voitokkaan monipuoliselta opintojani ajatellen.
Tapasin myös aika pian hakemuksen lähettämisen jälkeen
Merja Ylipaavalniemen DuuniExpossa 2018. Hän sytytti
entisestään palavan innon harjoittelupaikkaa kohtaan.

HAASTATTELU
Minut kutsuttiin haastatteluun helmi-maaliskuussa ja tottakai minua jännitti! Hain ensimäistä kertaa harjoittelupaikkaa
toimistoympäristöön ja alalle, mistä minulla oli vielä todella
pieni käsitys opintojeni kautta. Pääsin harjoittelemaan heti
huhtikuussa sellaiseen tiimiin, mikä minua itseäni kiinnosti eniten ja olen sillä opintiellä edelleen. Koulu ei omalla
kohdalla ehtinyt valmistelemaan minua hakemaan työhön,
mutta onneksi omasta aktiivisuudesta, aiemmasta työkokemuksesta ja hakukokemuksesta oli tässä kohtaan hyötyä.

JÄNNITYSTÄ
Jännittävimpiä hetkiä harjoittelussa ovat olleet hallinnolliset tehtävät, kuten budjetin ja henkilöstöraportin
tekeminen, sekä uusien puolien löytäminen itsestäni. Tämä
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harjoittelu on ollut niin erilaista verrattuna aiempaan työkokemukseeni! Olen näiden tehtävien kautta huomannut,
että datan kerääminen ja analysointi on mielenkiintoista
ja mieluista puuhaa! Ja vaikka jännitän usein esiintymistä
ja omien ajatuksien esilletuontia, näiden tehtävien kautta
olen saanut rohkeutta ja itsevarmuutta. Nuo taidot ovat
erinomaisen tärkeitä työyhteistötaitoja millä tahansa uralla, eikä niitä pääse harjoittelemaan ellei harjoittelupaikka
oikeasti haasta suoriutujaa kunnolla!

HAUSKUUTTA
Hauskinta on ollut, kun pääsee tutustumaan erilaisiin ihmisiin, tiimeihin ja työskentelymetodeihin. Erityisesti itselle
jää aina parhaiten mieleen tiimin yhteishenki tai ne hetket,
kun löydämme ne ilon ja naurun aiheet, jotka kannattelevat läpi mitä kiireisimmän työpäivän. Hauskoja hetkiä on
ollutkin todella paljon!

HAASTETTA
Haastavinta on yleensä silloin, kun tekee useammalle
tiimille yhtä aikaa hommia, tai koulupäivien aikataulut
eivät käy yksiin harjoittelupaikan aikatauluihin. Myös ne
hetket, jos oletetaan harjoittelijan osaavan jonkin asian
jo heti ilman tarkempaa opastusta. En tosin osaa ajatella
haastavaa negatiivisena asiana, sillä siinä oppii työtehtävien priorisointia, aikatauluttamista ja organisointia, sekä
tietenkin avun pyytämistä.
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Tulevaisuutta varten:

HYVÄ HARJOITTELUPAIKKA
Hyvä harjoittelupaikka antaa harjoittelijalle ajankohtaista
työkokemusta alalta – varsinkin, jos koulussa opettajat
ovat olleet viimeksi alan työtehtävissä 10 vuotta sitten.
Hyvässä harjoittelupaikassa myös löydetään harjoittelijasta ne vahvuudet, mutta kuitenkin kehitetään myös niitä
heikkoja osaamisalueita. Provincia täyttää siinä mielessä
kyllä kriteerit, mutta ainahan on kehittämisen tarvetta
– harjoittelijan rooli on oltava selkeämpi joka tiimissä, ja
ohjausta tulisi olla aina järjestettävissä. Usein työtehtävät
otetaan itsestäänselvyytenä, eikä välttämättä osata asettua
harjoittelijan asemaan, joka tulee työhön täysin tabula
rasana. Harjoittelija on kuitenkin oppimassa ja kokeilemassa, miltä työelämä näyttää, eikä suinkaan verrattavissa
vakituiseen työntekijään. Harjoittelijat aina ovat erilaisia ja
yhdelle toimiva opetusmetodi ei välttämättä ole hyvä toiselle. Kehitysmielialaa voisi näkyä enemmän työyhteisössä
– harjoittelijan silmään Provincian nuorempi väki näkyy
vahvimpana kehitysmoottorina.

Hienoin ammatillinen anti
Koulutuksien määrä, joissa olen saanut olla mukana, on
ollut mielestäni yksi parhaimmista asioista harjoitteluni aikana. Näin saan ajankohtaista tietoa suoraan asiantuntijoilta ja se tukee opintoja myös harjoittelupaikan ulkopuolella.
Olen myös oppinut, ettei minun tarvitse tietää tai opetella
ulkoa – riittää, että tiedän mistä tiedon löytää tai voi tarkistaa. Aiempi työkokemus on vaatinut minulta paljonkin
ulkoa opettelua ja vastauksien löytymistä kuin apteekin
hyllyltä. Tämän itselle uuden ajattelumallin oppiminen on
antanut minulle ammatillisesti paremman mahdollisuuden
keskittyä eri järjestelmien opetteluun ja keksimään uusia,
tehokkaampia tapoja helpottaakseni päivittäisiä töitäni.

ALAN TULEVAISUUS
Taloushallinnon alan tekijöille on aina tarvetta ja erityisesti nuoria tekijöitä tullaan tarvitsemaan seuraavan 10
vuoden sisällä. Työtehtävät ovat mielestäni kehittymässä
aina enemmän automaatioon perustoiminnoissa: sitä
enemmän mitä suurempi firma on kyseessä. Itse koen sen
positiivisena, että työtehtävien sähköistyessä ja fyysisen
paperityön vähentyessä jää enemmän aikaa asiakkaalle ja
asiantuntijatehtäviin. Provincian suunta ja anti on juurikin
tuo, ja se muutoksen halu alkaa näkymään myös henkilöstössä.

Juttuun on haastateltu Katariina Ihalaista.

Oikeaa vastuuta
oikeista
tehtävistä
Harvemmassa harjoittelupaikassa harkkarit pääsevät oikeasti vastuullisiin ja isoihin palikoihin kiinni
heti harjoittelun alussa. Turvallisessa ja osaavassa
ohjauksessa se on kuitenkin täysin mahdollista sekä
myös hyvin paljon ”tätä päivää”. Lue alta provincialaisen harjoittelijan kertomus budjetin teosta!
Harjoittelijat budjetin tekoon!
Kun minua ehdotettiin mukaan tekemään budjettia
seuraavalle vuodelle, ensimmäinen tuntemus oli
”jes, pääsen tekemään erityisesti näyttöäni varten
työtehtäviä!” ja toisena ”apua, olen ollut talossa vasta
pari kuukautta, en minä tuollaisia osaa!”. Olihan se
jännittävää. Alkupaniikin jälkeen otin tehtävän vastaan
ajatuksella, että tästä on minulle ammatillisesti sekä
opintojeni puolesta hyötyä.
Meillä oli kolmen hengen tiimi – controller Saara
Mikkola, minä ja toinen harjoittelija. Kävimme heti
ensin Saaran kanssa läpi mitä tulisi tehdä ja jaoimme
työtehtävät jokaiselle. Saara opetti ja näytti meille
myös, miten Opiferuksesta saamme tarvittavan datan
ulos. Pystyin hyödyntämään kirjanpidon tiimissä jo
oppimiani tiedonhankintataitoja tuon datan jaottelemiseksi.
Projekti oli onnistunut, sillä saimme käsiteltyä kuluvan
vuoden kulut ennakoiden loppuvuotta, sekä tehtyä
vuoden 2019 budjetin pohjan. Lisäksi pystyimme
keskustelemaan laskelmien luotettavuudesta yhdessä.
Teimme myös yhdessä kaavioita ja saimme analysoitua syitä ja seurauksia, miksi edellisen sekä kuluvan
vuoden toteuma eroaa suunnitellusta. Pääsimme
hyvin aikataulussa esittelemään toimitusjohtaja Ulla
Kukkoselle aikaansaannoksemme. Poikkeavuuksia
analysoidessamme olimme yksityiskohtaisia ja se oli
todella pidetty asia. Budjettiehdotelmamme vuodelle
2019 otettiin lähestulkoon sellaisenaan käyttöön.
Tällaiset projektit antavat kullanarvoista kokemusta
harjoittelijalle, jota ei pääse joka paikassa edes tekemään. En olisi uskonut, että pääsisin budjetin jälkeen
tekemään muitakin vastuullisia työtehtäviä, tai että
minut halutaan uusiin projekteihin mukaan, mutta sen
jälkeen olen ollut monessakin mukana. Provinciassa
on paljon mahdollisuuksia päästä tekemään työtehtäviä, jotka ovat oman mukavuusalueen ulkopuolella –
jos vain on sitä halua ja rohkeutta lähteä mukaan.
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TULOSLASKELMA
				

1.1.–31.12.2018		

1.1.–31.12.2017

LIIKEVAIHTO		
25 336 708,10		
22 909 344,13
Liiketoiminnan muut tuotot		
76 793,39		
88 221,00
Materiaalit ja palvelut					
		 Aineet ja tarvikkeet ja tavarat		
10,20			
Henkilöstökulut						
		 Palkat ja palkkiot
7 138 343,29		
6 949 505,83		
		 Henkilösivukulut						
		 Eläkekulut
1 279 414,48		
1 242 722,43		
		 Muut henkilösivukulut
245 278,34
-8 663 036,11
303 187,95
-8 495 416,21
Poistot ja arvonalentumiset						
		 Suunnitelmanmukaiset poistot				
		 ja arvonalentumiset		
-1 876 026,30		
-1 539 878,39

Liiketoiminnan muut kulut		
-14 105 509,81		
-12 338 536,54
								
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)		
768 939,47		
623 733,99
			
Rahoitustuotot ja -kulut						
		 Korkotuotot saman konsernin
		 yrityksiltä
0,00		
0,00		
		 Korkotuotot muilta
1 034,86		
1 579,83		
		 Korkokulut saman konsernin
		 yrityksille
-21 633,76		
-18 185,92		
		 Korkokulut muille
-3 610,85
-24 209,75
-4 227,44
-20 833,53
							
VOITTO ( TAPPIO) ENNEN 						
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA		
744 729,72		
602 900,46
								
Tilinpäätössiirrot						
Poistoero		
4 742,52		
-731,59
			
Tuloverot						
		 Tilikauden verot		
-155 703,11		
-113 151,45
						
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)		
593 769,13		
489 017,42
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TILINPÄÄTÖS
				
31.12.2018		
31.12.2017
Vastaavaa
		
Pysyvät vastattavat
Aineettomat hyödykkeet
1 546 412,17		
2 955 116,85
Aineelliset hyödykkeet
193 437,36		
191 975,39
Sijoitukset
3,00		
3,00
						
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ		
1 739 852,53		
3 147 095,24
VAIHTUVAT VASTAAVAT				
Lyhytaikaiset saamiset					
		 Myyntisaamiset
19 549,94		
122 101,90
		 Saamiset saman konsernin
		 yrityksiltä
5 676 019,87		
4 905 985,07
		 Muut saamiset
181 304,42		
7 583,70
		 Siirtosaamiset
45 674,38
5 922 548,61
157 535,96
5 193 206,63		
Rahat ja pankkisaamiset		
183,95		
74,33
						
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ		
5 922 732,56		
5 193 280,96
Vastaavaa yhteensä		

7 662 585,09		

8 340 376,20

Vastattavaa				
OMAPÄÄOMA				
Osakepääoma
10 000,00		
10 000,00
Muut rahastot
737 678,68		
737 678,68
Edellisten tilikausien voitto(tappio) 748 356,98		
259 339,56
tilikauden voitto
593 769,13		
489 017,42
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ		

2 089 804,79		

1 496 035,66

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ			
Poistoero
289,87		
5 032,39
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ				
YHTEENSÄ		
289,87		

5 032,39

VIERAS PÄÄOMA				
Pitkäaikainen
Velat saman konsernin yrityksille		
1 488 454,71		
2 306 448,87
Lyhytaikainen						
Ostovelat
885 901,81		
1 625 562,12
Velat saman konsernin yrityksille
977 544,62		
841 850,98
Muut velat
520 011,62		
352 447,68
Siirtovelat
1 700 577,67
4 084 035,72
1 712 998,50
4 532 859,28
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ		
Vastattavaa yhteensä

5 572 490,43		

6 839 308,15

7 662 585,09		

8 340 376,20
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TUNNUSLUKUJA
			
Liikevaihto (meur)
Liikevoitto (eur)
Liikevoitto %

2018
25,34
768 939,47
3,03 %

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

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

27,28 %
32,85 %

18,00 %
48,17 %

20,71 %
-3,75 %

Henkilöstön määrä
vuoden lopussa

200

186

175

Henkilöstökulut
tilikaudella (meur)

8,66

8,49

5,14

Omavaraisuusaste
Omanpääoman tuotto %

16

PROVINCIA OY Vuosikertomus 2018

CASE HOLLOLA

Miten tuetaan
työnantajamielikuvaa
ja palkkauksen
läpinäkyvyyttä?

Helposti, jos on Provincian asiakas! Hollolan
kunta noudattaa palkkauksessaan TVA-järjestelmää (työn vaativuuden arviointijärjestelmä), jonka uusittu ja Provincian toteuttama
versio on otettu Hollolassa käyttöön vuoden
2019 alussa. Uudistus koskee yhteensä noin
440 työntekijää, joista 420 työskentelee
KVTS:n (kunnallinen yleinen työ- ja virkaehtosopimus) piirissä ja 20 TS:n (kunnallinen
teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus) piirissä. Uudistus toteutettiin kunnalle
monivaiheisena vuoden 2018 aikana.
”Vaikka meillä oli jo aikaisemmin käytössä TVA-järjestelmä, ei se enää kaikilta osin vastannut tämän päivän
tarpeisiin. Sitä ei ollut esimerkiksi mahdollista kytkeä
palkkatasoihin”, Hollolan kunnan henkilöstöjohtaja Anja
Brofeldt kertoo.
”Nyt toteutetun uudistuksen jälkeen pystymme
määrittelemään tehtävien vaativuuden ja sitä kautta
tehtävästä maksettavan palkan helposti. Työsuorituksen
arviointikriteerien avulla pystymme vastaavasti arvioimaan henkilön suoriutumista työtehtävistä.”

Työnantajan vastuu mielikuvan kärjessä
Brofeldt kertoo, että aloite uuden TVA-järjestelmän
hankkimisesta tuli vuonna 2016 pääluottamusmiesten

puolelta, jonka jälkeen järjestelmän uudistamisaikataulua lähdettiin selvittämään. Hanke käynnistyi Provincian
toteuttamana helmikuussa 2018.
”Meille tämä oli mittava uudistushanke, johon osallistui aktiivisesti noin kolmekymmentä henkilöä. Heistä
suurin osa oli Hollolan kunnan esimiehiä ja pääluottamusmiehiä, jotka olivat mukana niin suunnittelussa kuin
toteutuksessakin”, Brofeldt sanoo.
Hollolan kunnalle TVA-järjestelmällä on tärkeä rooli,
joka kertoo esimerkiksi työnantajan vastuusta.
”Uuden TVA-järjestelmän myötä taataan palkkauksen
läpinäkyvyys. Se on henkilöstölle osoitus siitä, että palkkausjärjestelmässä ei ole jääty jälkeen.”
Käytännössä järjestelmä toimii siten, että jokaista
Hollolan kunnassa olevaa hinnoittelutunnusta varten on
laadittu TVA-taulukko, joihin on määritelty työtehtäviä
sekä niiden vaativuustasoja, joita arvioidaan numeroin.
Saatujen numeroiden yhteismäärällä arvioidaan tehtävän vaativuutta, jonka avulla määritetään tehtäväkohtainen palkka.

Laaja osaamispääoma ihmeiden tekijänä
Hyvään suunnitteluun kuuluu aktiivinen ja intensiivinen
asiakkaan tarpeiden kuunteleminen. Hollola asiakkaana
pääsi kertomaan omat tarpeensa järjestelmän suhteen.
Provincian puolelta hanketta vetivät vastuuhenkilöt
Merja Ylipaavalniemi ja Iina Vilen.
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”Vastuuhenkilöt vetivät työpajoja sekä koulutuksia,
joiden avulla saamme nyt parhaan mahdollisen hyödyn
uudesta TVA-järjestelmästä”, Brofeldt iloitsee.
”Aikataulussa pysyminen ja selkeä työskentely monimutkaisen asian äärellä ovat minulle tuttua ja luontaista. Sisällön tuottamisessa on tärkeää saada asiakkaan tilaama
lopputuote aikaiseksi siten, että työskentelyssä mukana
olleet saavat äänensä kuuluviin”, Ylipaavalniemi kertoo.
”Provincian ehdoton vahvuus piilee siinä, että meillä on
erikoisen laaja henkilöstöhallinnollinen osaamispääoma
niin henkilöstöjohdon kuin management-tason tehtävistä. Itseasiassa toimimme kokolailla kunta-alan HR-infran
eri osa-alueilla. Siksi asiakkaan tarpeiden, tahtotilan
ja halutun lopputuotteen tunnistaminen tapahtuu
luontevasti ja ymmärrettävästi. Meidän ammattina on
asiakkaan HR-substanssi ja sen kytkeytyminen asiakkaan
muuhun toimintaympäristöön, kuten kuntatalous ja
talousarvio, kunnallinen päätöksentekotapa tai henkilöstön edustuksellisuus. Tätä kokonaisuutta on mukavaa
suunnata asiakkaiden hyötykäyttöön erilaisissa henkilöstöhallinnollisissa töissä, jotka mahdollisesti ovat odottaneet tekijäänsä asiakkaalla”, sanoo Ylipaavalniemi.

Onnistunut yhteistyö jatkuu
Brofeldtin mukaan lähes vuoden verran kestänyt hanke
on ollut onnistunut. Hollolan kunta on hyvin tyytyväinen Provincian kanssa yhteistyössä saavutettuun
lopputulokseen.
”Kaikki tarjousvaiheesta sekä suunnittelusta aina
marraskuussa 2018 tehtyihin viimeisiin viilauksiin asti
ovat sujuneet erittäin hyvin. Myös tuki ja neuvonta
hankkeen kaikissa vaiheissa on ollut erittäin toimivaa”,
Brofeldt kiittää.

Myös toteutusvaihe sujui mutkattomasti
”Meitä on asiakkaana kuunneltu koko prosessin ajan.
Pystyimme todella luottamaan Provinciaan hankkeen
jokaisessa vaiheessa, sillä kaikki asiat, jotka on sovittu
tehtäväksi, tulivat tehdyksi!”
Brofeldt kertoo, että vaikka kaikki on käyttöönoton
kannalta lähikuukausina valmista, TVA-järjestelmä elää
koko ajan ja sitä myös päivitetään tarpeen mukaan.
Myös kahden vuoden päästä käyttöönotosta tarkastellaan järjestelmän toimivuutta kokonaisuudessaan.
Hankkeen jatkokehittämisestä sekä mahdollisista päivityksistä Provincia kanssa keskustellaan jo.
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CASE päijät-hämeen laitoshuoltopalvelut oy

Älykäs itsepalvelujärjestelmä tuo
tulevaisuutta
henkilöstöhallintoon

Me tarjoamme asiakkaillemme Aditron
kehittämän ESS7-itsepalvelujärjestelmän
pääkäyttäjä- ja tukipalveluita. Yksi kuudesta
Provincian ESS-asiakkaasta on Päijät-Hämeen
Laitoshuoltopalvelut Oy, jonka palveluksessa
työskentelee yhteensä noin 500 henkilöä.
ESS7 tukee siellä esimiesten päivittäistä työskentelyä ja mahdollistaa ilmoitusten tekemisen sekä henkilötietojen hallinnoinnin koko
henkilöstölle.

“Sen lisäksi, että työntekijät voivat järjestelmän kautta
hallinnoida omia henkilötietojaan, voivat he tehdä
järjestelmän kautta ilmoituksen esimerkiksi sairaslomasta tai jättää kesälomatoiveensa”, kertoo Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n henkilöstösihteeri Sari
Ahokas.

Reaaliaikaista ja nopeaa raportointia
Henkilöstöpäällikkö Honkanen kertoo käyttävänsä
järjestelmää kuukausittaisessa raportoinnissa ja tässä
järjestelmä tukee hänen työtään nopeasti sekä reaaliaikaisesti.

”Otimme ESS7:n onnistuneesti käyttöön lokakuussa
2017 ja se on siitä lähtien ollut yrityksen henkilöstöhallinnon tukipilari”, Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut
Oy:n henkilöstöpäällikkö Johanna Honkanen kertoo.

”Raportointityökalun avulla voin seurata esimerkiksi
henkilöstön rakennetta, seurata koulutuspäiviä sekä
muita tilastoja. Tarvittaessa voin hakea raportin myös
pidemmältä ajanjaksolta”, Honkanen kertoo.

Honkanen sanoo, että Laitoshuoltopalvelut käyttää
järjestelmää jokapäiväisessä työssä.

Honkasen mukaan työskentely raportointityökalussa on
nopeaa ja vaivatonta. Ja myös järjestelmän toiminnallisuudet tukevat muuta työskentelyä.

”ESS7 on henkilöstöhallintajärjestelmä, mutta toimii
lisäksi myös muiden yrityksen käyttämien järjestelmien
tukena. Järjestelmä keskustelee esimerkiksi palkkahallintojärjestelmän sekä työvuorosuunnittelun kanssa, ja
ilman henkilöstöhallinnonjärjestelmää näiden ohjelmistojen käyttö olisi mahdotonta”, Honkanen toteaa.

Koko henkilöstön käyttöön
ESS7 on loistava esimiestyöntuki, mutta on tarkoitettu
samalla myös koko henkilöstön käyttöön.

”Erityisen hyvänä pidän ESS7:n sekä Excelin keskusteluyhteyttä. Saan vietyä kaikki tarvitsemani tiedot suoraan
taulukoihin ja siitä edelleen eteenpäin ilman ylimääräisiä työvaiheita”, Honkanen kertoo.

Uudistettu ilme on raikas ja moderni
ESS7- järjestelmä pohjautuu kymmenen vuotta sitten
käyttöönotettuun ESS5- järjestelmään. Järjestelmän
aikaisemman version hyväksi havaitut sekä asiakasta
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”Käyttö on selkeää, mutta
myös mukavaa käyttöliittymän ollessa raikas ja
nykyaikainen.”
Sari Ahokas ja Johanna Honkanen,
Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy

palvelevat pääperiaatteet ovat pysyneet päivitetyssä
versiossa samana, vaikka moni asia onkin muuttunut.
Provincian ESS-pääkäyttäjä Kaisa Kilponen kertoo, että
ohjelman merkittävin muutos on sen uusittu ulkoasu,
jonka myötä järjestelmän käytettävyys on parantunut
huomattavasti.
“Ulkoasu ei kuitenkaan ole ainoa muuttunut asia,
vaikka se näkyvin onkin. Päivityksen myötä järjestelmä
mahdollistaa nyt myös esimerkiksi lisä- ja ylitöiden sekä
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kokouspalkkioiden merkkauksen”, Kilponen lisää.
Uudistetun ulkoasun hyödyt on huomattu myös Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:ssä.
”Käyttö on selkeää, mutta myös mukavaa käyttöliittymän ollessa raikas ja nykyaikainen”, Ahokas ja Honkanen toteavat.

Räätälöidyt toiminnallisuudet ovat nykyaikaa
Kilponen kertoo, että järjestelmän räätälöinti jokaisen
Provincian asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan
on mahdollista. Myös Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalveluiden käytössä olevaan järjestelmään on tehty juuri
heidän tarpeisiin vastaavia järjestelmämuokkauksia.
”Meille muutoksia ja päivityksiä on tehty aina tarpeen
vaatiessa. Järjestelmän muokkauksista on ollut paljon
hyötyä, sillä esimerkiksi meidän käyttöömme tarpeettomat toiminnallisuudet saattoivat joissakin tapauksessa
hidastaa työskentelyä”, Honkanen kertoo.
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Tehtyjen muokkausten yhteydessä on tietenkin ollut
myös mahdollista saada käyttökoulutusta Provincialta.
”Tämä on ollut hyödyllistä, sillä jokaisen koulutuksen
yhteydessä on noussut esiin uusia, käytettävyyttä helpottavia asioita”, Honkanen lisää.

Mobiiliversio luo liikkuvuutta
ESS7- järjestelmää kehitetään jatkuvasti käyttäjäystävällisemmäksi palvelemaan asiakkaitamme esimerkiksi
siten, että sitä voidaan käyttää missä ja milloin tahansa.
“Tavoitteenamme on ottaa käyttöön asiakkaillamme
järjestelmän mobiiliversio, jolloin käyttö helpottuu
entisestään. Mobiiliversion myötä käyttäjät voivat tehdä
hakemuksia ja käsitellä niitä ajasta ja paikasta riippumatta”, Kilponen kertoo.

Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy
Yritys aloitti toimintansa 1.5.2017. Sen omistaa Lahden
kaupunki sekä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä,
ja sen liikevaihto on 20 miljoonaa euroa.
Laitoshuoltopalvelut tuottaa puhdistus-, laitoshuolto-, erikoisammattimies sekä vahtimestaripalveluita
Päijät-Hämeessä sekä lähialueilla.
Yrityksen palveluksessa työskentelee noin 500 henkilöä, jotka työskentelevät noin 300 asiakaskohteessa.
Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n asiakkaina on
Lahden kaupungin omistamia yrityksiä ja yksiköitä sekä
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän yksiköitä sekä
muita yrityksiä ja yhteisöjä.

Mobiiliversion pilotointi on aloitettu syksyllä 2018 ja sen
käyttöä pyritään laajentamaan mahdollisimman pian.

Järjestelmäasiantuntija Kaisa Kilponen
kehuu uudistuneen järjestelmän
ulkoasua, joka on parantanut myös
järjestelmän käytetävyyttä.
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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
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