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TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

UUTTA PUHTIA VUOTEEN 2021!

Sain kunnian ottaa Provincian toimitusjohtajan 
tehtävät vastaan 1. helmikuuta 2021. Tätä kirjoittaes-
sani olen päässyt olemaan mukana yhtiön toiminnas-
sa reilu kolmen viikon ajan.

On ilo huomata, että Provinciassa on aloitettu työ 
monelta osin sitä kohden, mitä muuttuva maailma 
vaatii taloushallinnon yrityksiltä. Turhaan ei puhuta 
alan digitalisoitumisesta. Ohjelmistot kehittyvät, tu-
lee robotiikkaa, automaatiota ja tekoälyä. Lisäksi ym-
pärillä oleva lainsäädäntö muuttuu, joka luo oman 
paineensa niin ohjelmistotoimittajille kuin palvelua 
tuottaville yrityksille. Olemme jatkuvassa myllerryk-
sessä. Tai ainakin olisi syytä olla mukana tässä myller-
ryksessä ja kehityksessä!

Toimialan palveluntuottajien työn luonne muuttuu 
kiivaalla tahdilla ja on luonnollista, että ketterimmät 
ja muuntautumiskykyisimmät yritykset selviävät. Asi-
akkaat odottavat paljon enemmän kuin vain lakisää-
teisen kirjanpidon tai palkanlaskennan tuottamista. 
Odotusarvo on, että pystymme tarjoamaan järkeviä 
ohjelmistoratkaisuja ja erityisesti auttamaan niiden 
tehokkaassa ja laaja-alaisessa käytössä. Tämän lisäksi 
muutos kirjanpitäjästä konsultiksi on käynnissä. Kir-
janpitäjän oletetaan olevan enemmän ja enemmän 
asiakkaan kumppani, joka tuo rahanarvoisia ratkaisu-
ja tarjolle. 

Provinciassa emme ole jääneet odotuslinjalle, 
vaan toimia näiden asioiden edistämiseksi on jo 
tehty. Ulkopuolelta tulleena henkilönä olen tehnyt 
alkuun vahvaa havainnointia ja sen myötä konkreet-
tista toimenpidesuunnitelmaa, mitä meillä tulisi edis-
tää kaikkein voimallisemmin. Omistajien tahtotila on 
uudistua ja saada kaikki hyöty irti alan murroksesta. 

Tulemme varmuudella tekemään sekä pienempiä 
että isompia muutoksia jo kuluvan vuoden aikana. 
Tärkeimpänä tehtävänä on kirkastaa edelleen ICT- ja 
ohjelmistoarkkitehtuurin tulevaa rakennetta ja mää-
ritellä mitä se muutoksena yhtiöltä vaatii. Muutoin 
tulemme terävöittämään rooleja yhtiön sisällä ja ta-
voitteena on saada näkymään tämä muutos asiak-
kaalle mahdollisimman pian. 

Ensimmäinen ja tärkein arvoistamme on asia-
kaslähtöisyys. Sen merkityksen kirkastaminen tulee 
olemaan yksi onnistumisen avain tulevaisuudessa ja 
meidän Provincialaisten tuleekin nähdä asiakas vielä 
enemmän kumppanina kuin mitä se tänä päivänä on. 
Tässä tulee korostumaan erityisesti asiakasvastaavi-
en työ ja asiakkuuksien strateginen kehittäminen. 

Näiden sanojen myötä haastankin kaikki kehitty-
mään ja kehittämään asiakkaidemme hyväksi!

Anna-Kaisa Packalén
toimitusjohtaja
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YLEISTÄ

Provincia on talous- ja henkilöstöhallintopalveluihin 
erikoistunut yritys

Yhtiön osakkaat ovat Asikkalan, Hollolan, Kärkölän, 
Lahden, Orimattilan ja Padasjoen kunnat sekä Päijät-Hä-
meen hyvinvointikuntayhtymä, Koulutuskeskus Salpaus 
-kuntayhtymä ja Päijät-Hämeen maakuntaliitto. Provincia 
on osa Lahti-konsernia. Yhtiö noudattaa toiminnassaan 
hankintalain in house- eli sidosyksikköaseman säilyttämi-
selle asetettuja ehtoja.

Toimipisteemme sijaitsee osoitteessa Askonkatu 9 B:ssä. 
Päättynyt tilikausi on seitsemäs 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

279 128
PALKKALASKELMIA

25 505
MATKA- JA KULULASKUJA

240 874
MUISTIOVIENTEJÄ

697 498
MYYNTILASKUJA

218 299
OSTOLASKUJA

YHTIÖN HALLINTO, JOHTAMINEN
JA TILINTARKASTAJAT

Yhtiön hallituksen varsinaisina jäseninä 
ovat toimineet 24.4.2020 saakka:
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 teknologiapäällikkö Satu Salonen ja 
hänen varajäsenenään järjestelmävas-
taava Erja Rutanen.

25.4. 2020 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
Soile Sauranen
Minna Halme
Kari Ratala
Jouni Nieminen 
Päivi Suikkanen

Henkilöstön edustajana hallituksessa on 
ollut palveluasiantuntija Varpu Vikstén.

Hallituksen sihteerinä on toiminut yhtiön 
toimitusjohtaja Ulla Kukkonen, talous-
päällikkö/vt. toimitusjohtaja Minna Kive-
lä sekä viestintä- ja yhteisövastaava Tuuli 
Ristola.

Hallituksen kokouksia pidettiin tilikauden 
aikana 13 kertaa.

Yhtiön tilintarkastajana on toiminut 
KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintar-
kastajana KHT, JHT Päivi Rintala

JOHTORYHMÄ
Yhtiön johtoryhmän muodostivat toimi-
tusjohtaja Ulla Kukkonen (31.8.202 asti), 
talouspäällikkö (vt. toimitusjohtaja 1.9.–
31.12.2020) Minna Kivelä ja henkilöstö-
päällikkö Sanna Nieminen.

LUKUJA
VUODEN 2020

VARRELTA

Kuvassa vasemmalta: Timo Louna, Jarmo Hänninen, Helena Maattola, Jari Oivo, Venla Räty ja Martti Tokola.

Kuvassa Minna Kivelä.
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Yhtiön liikevaihto oli EUR 8 748 739,19 mikä on 38 % vähem-
män kuin vuonna 2019. Liikevaihdon laskun selittää ICT-liike-
toiminnan myynti Fujitsu Finland Oy:lle alkuvuonna 2019 ja 
koronaviruksen aiheuttamat asiakkaidemme suoritemäärien 
väheneminen sekä muutokset liikevaihdon raportointitavassa; 
aiemmin kauttalaskutus vietiin tuloslaskelman kautta, mutta 
vuonna 2020 kauttalaskutus on pyöritetty taseen kautta; muu-
toksen vaikutus liikevaihtoon vuosien välillä oli noin 1.413.000. 
Raportoinnin muutoksen jälkeen liikevaihdon todellinen muu-
tos vuosien välillä oli noin 31 %.

Henkilöstökulut olivat 47,5 % liikevaihdosta. Henkilöstön 
vaihtuvuus on ollut pientä ja liittyy osin eläköitymiseen. Rekry-
tointeja ei juurikaan tehty, paitsi korvaamaan mahdolliset elä-
köitymiset tai työntekijän siirtymisen toisen työnantajan palve-
lukseen. Harjoittelijayhteistyö on systematisoitu ja Provincialla 
on harjoittelijavastaavat (henkilöstö- ja taloushallinto), jotka 
koordinoivat harjoittelijatoimintaa, mutta koronan takia myös 
harjoittelijoiden määrä väheni kuluneella tilikaudella.

Muutimme uusiin toimitiloihin 1.4.2020. Uudet toimitilat 
ovat saaneet hyvän vastaanoton henkilöstömme osalta ja niissä 

viihdytään. Osaksi koronaepidemian takia etätyöstä tuli erittäin 
tärkeä osa työtapojamme ja se on tullut jäädäkseen Provinciaan 
epidemiankin päätyttyä. 

Provincian uuden strategian mukaisesti kuluneella tilikaudel-
la panostettiin edelleen kulujen tiukempaan läpikäyntiin, muun 
muassa ICT-kulut laskivat lähes 48 % edelliseen tilikauteen ver-
rattuna. Panostimme myös automatiikan lisäämiseen sekä pal-
velumuotoilun kautta yhtiön hinnaston päivittämiseen saadak-
semme siihen läpinäkyvyyttä ja selkeyttä. Näin asiakkaamme 
tietävät paremmin, mistä he meille maksavat. 

Panostimme myös sähköiseen toimeksianto- ja muistioto-
sitelomakkeeseen, joka tuo säästöjä asiakkaillemme. Projekti 
valmistui tilikauden lopussa ja oli valmis käyttöönotettavaksi 
tilikauden 2021 alusta. Lisäksi päivitimme tilikauden aikana os-
tolaskujen kierrätysohjelmamme ja siirryimme Personec-pal-
kanlaskentajärjestelmän osalta sekä matka- ja kululaskujärjes-
telmän osalta pilveen. Kuntatietotilasto-projekti eteni myös 
täydellä teholla yhdessä asiakkaidemme kanssa kuluneen tili-
kauden aikana. Projekti jatkuu edelleen tilikaudella 2021. Jou-
lukuussa 2020 tehdyn päättäjäkyselyn mukaan kehittäminen ja 

OLENNAISIA TAPAHTUMIA
VUODEN 2020

Meille ergonomia, työhyvinvointi ja viihtyisyys ovat todella 
tärkeitä asioita ja niihin kiinnitettiin erityistä huomiota toimitila-
suunnittelussa sekä toteutuksessa. Monimuotoratkaisu käsittää 
avotoimistotiloja, hiljaisia tiloja, neuvottelutiloja, kohtaamiseen 
liittyviä tiloja ja taukotiloja sekä lepohuoneen. 

Olemme olleet todella tyytyväisiä tilojen toimivuuteen sekä 
viihtyvyyteen.

laatu ovat edelleen niitä asioita, joihin asiakkaamme odottavat 
meidän panostavan. Ei voittoa tavoittelevana yhtiönä tämä 
asettaa haasteen, johon on vastattava. 

Provinciassa tapahtui myös merkittäviä henkilöstömuutok-
sia. Toimitusjohtajamme Ulla Kukkonen siirtyi uusiin haasteisiin 
1. syyskuuta, jolloin talouspäällikkö Minna Kivelä valittiin vir-
kaatekeväksi toimitusjohtajaksi. Muutos toi omat haasteensa 
yrityksen toimintaan, mutta niistä selvittiin yhteistyössä asiak-
kaidemme ja henkilöstömme kanssa.

Me muutimme!

Provincialle rakennettiin uutta toimistotilaa vanhaan Askonta-
lon runkoon lähes 1800 m2 ja se toteutettiin räätälöitynä su-
juvaa työntekoa ja hyvinvointia ajatellen. Meillä oli hyvä tiimi 
Provinciassa tekemässä muutosta ja muuttoa. Tilan rakentumi-
sen edetessä lähetimme myös koko henkilöstölle tietoa ja kuvia 
hankkeesta intran välityksellä. Näin kaikki pystyivät seuraamaan 
koko ajan muuton etenemistä. Muutimme uusin toimitiloihin 
maaliskuun lopulla.
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VALTA HYVINVOINTIIN JOKAISELLA

Osaamisen johtamisen tekee haastavaksi huima määrä olemas-
sa olevaa tietoa, joka lisääntyy jatkuvasti. Asiakkaiden tieto- ja 
vaatimustasot ovat nousseet ja osaamiselta odotetaan nopeaa 
kehittymistä. Lisäksi muutosta on aina vaikeampaa ennakoida 
tai ennustaa. Organisaation kehittyminen edellyttää sen työn-
tekijöiden kehittymistä. 

Provincian OSS-järjestelmän käyttöönottoprojektia alettiin 
suunnitella tammikuussa 2020 ja tuotantokäyttö alkoi 1. kesä-
kuuta. OSS -järjestelmällä saamme työkalut ja sovitut toimin-
tamallit osaamisen johtamiseen. OSS- järjestelmän moduuleita 
ovat keskustelut (perehdytyskeskustelu, kehityskeskustelu, läh-
töhaastattelu), koulutukset, tavoitteet ja osaaminen.

Provinciassa jatketaan tiiviisti osaamisen johtamisen paris-
sa, sillä henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi ovat vuoden 2021 
kaksi suurta strategista teemaa. Seuraavaksi kehitämme ja kas-
vatamme OSS-järjestelmän sisältöä sekä käyttöä. Tavoitteem-
me on saada henkilöstön osaamistiedot järjestelmään sekä te-
rävöittää tavoitteiden kirjaamista ja seurantaa.

Hyvinvoinnin kautta tyytyväisempiä asiakkaita

Henkilöstön hyvinvoinnilla ja osaamisen varmistamisella on 
suora yhteys asiakastyytyväisyyteen: hyvinvoiva ja osaava hen-
kilöstö tuottaa laadukasta ja ystävällistä asiakaspalvelua. 

Henkilöstön hyvinvoinnin parantaminen ja osaamisen kehit-
täminen aloitettiin jo marraskuussa 2020 toteutettavilla henki-
lökohtaisilla haastatteluilla, joiden pohjalta voimme kohdentaa 
henkilöstön osaamiseen liittyviä toimenpiteitä sekä sopia työ-
yhteisöön ja työhyvinvointiin liittyvistä linjauksista. Keskuste-
luissa jokainen henkilöstön jäsen kutsuttiin keskustelemaan 
omasta työhyvinvoinnista sekä työyhteisössä toteutuneesta 
tasapuolisuudesta ja yhdenvertaisuudesta. Keskusteluiden 
tarkoituksena oli selvittää Provincian henkilöstön työhyvin-
voinnin tilaa – mitä tulee kehittää ja missä olemme jo onnis-
tuneet. Keskustelut koettiin positiivisena vuorovaikutuksena 
johdon ja henkilöstön välillä, ja niihin käytetty aika on koettu 
kannattavaksi. Keskustelujen pohjalta laadittiin ”työlistat” joh-
dolle, esimiehille ja työntekijöille. Näiden perusteella jokainen 
provincialainen voi vaikuttaa työhyvinvointiin ja viihtyvyyteen 
organisaatiossamme.

Vuosi 2020 tullaan muistamaan Koronasta

Covid-19–pandemian vaikutukset koskettivat lähes jokaista 
yhteisöä maailmanlaajuisesti – niin myös Provinciaa. Keväällä 
Suomi suljettiin ja muutimme toimintamme vastaamaan erilai-
sia rajoituksia niin työyhteisössä kuin henkilökohtaisessa elä-
mässämme. Kuten monille muillekin, korona merkitsi etätöihin 
siirtymistä myös Provinciassa. 

Etätöihin siirtyminen on koettu lisäävän työssäjaksamista, 
mutta se on myös tuonut erilaisia haasteita työn tekemiseen 
ja esimiestyöhön. Koronakriisi on vauhdittanut yleistä digitali-
saatiokehitystä ja uskomme, että paluuta vanhaan ei enää ole. 
Korona on tuonut tilanteen, joka mahdollistaa merkittävätkin 
uudistukset toimintamalleihin ja tapaan tehdä töitä tulevaisuu-
dessa. Provinciassa vuoden 2020 aikana linjattiin Teams-palave-
reiden olevan pääsääntöinen viestintäkanava perinteisten neu-
votteluhuoneissa tapahtuvien kokousten tai tiimipalavereiden 
sijaan. Tämä tarkoitti monelle uuden toimintatavan sekä työvä-
lineen opettelemista.

Proviniciassa perustettiin toimitusjohtajan johdolla koro-
na-ryhmä, jonka tehtävänä on vastata sekä toimintaohjeiden 
laatimisesta ja niiden noudattamisesta työyhteisössä että va-
rautumissuunnitelman laatimisesta palveluiden tuottamisen 
turvaamiseksi tässä erikoistilanteessa.

Sanna Nieminen
henkilöstöpäällikkö

  

Vastuun kantaminen ja toistemme arvostus kuuluvat Provin-
cian arvoihin. Vastuun kantaminen arjessa on meille laadukasta 
tiimipeliä, jossa autamme kaveria parhaamme mukaan. Meille 
tärkeää on reilu peli ja oikeudenmukainen kohtelu niin toinen 
toisillemme kuin asiakkaille. Työtiimeissä on yhteiset työt ja yh-
teiset pelisäännöt – olemme yksi yhteinen iso tiimi Provincia. 
Annamme kiitosta hyvin tehdystä työstä, keskustelemme mie-
lellämme työmme kehittämisestä ja kuuntelemme sekä edis-
tämme uusia ideoita.

Vastuun kantaminen ja toisten arvostaminen näkyivät hen-
kilöstötyytyväisyystutkimuksen tuloksista. Tiimien sisällä ta-
pahtuva yhteistyö työkavereiden välillä toimi hyvin sekä tiimin 
ilmapiiri koettiin hyväksi. Tiimien välisen tiedonkulun eteen 
meidän tulee jokaisen tehdä parannusta vuoden 2021 aikana. 
Työn kehittämiseen ja ideoiden edistämiseen liittyvät henkilös-

tötyytyväsyystutkimuksen kohdat saivat hyvät tulokset. Kysy-
mykset ”Olen motivoitunut kehittämään uusia toimintatapoja 
tehdäkseni asiat paremmin”, ”Voin hyödyntää osaamistani ja 
ammattitaitoani työssäni” ja ”Voin tehdä työssäni itsenäisiä rat-
kaisuja” nousivat kaikki yli neljän asteikolla 1—5.   

Viisaat liikkumisvalinnat edistävät hyvinvointia ja terveyttä 
sekä vähentävät liikenteen päästöjä. Työpaikkojen olosuhteet, 
käytännöt ja ilmapiiri puolestaan vaikuttavat työntekijän liikku-
misvalintoihin.

Provincia oli vuonna 2020 mukana vastuullisuuteen liitty-
vässä hankkeessa, jossa Lahti-konsernin yhtiöt etsivät yhdessä 
keinoja, joilla voivat kannustaa henkilöstöään viisaaseen liikku-
miseen ja arkiliikuntaan päivittäisillä työmatkoilla. Tavoitteena 
on kasvattaa joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn kulkuta-
paosuuksia sekä välttää tarpeetonta ajoa niin kodin ja työpai-
kan välisillä matkoilla kuin työajalla tehtävillä matkoilla.

Provincian etenemissuunnitelma valmisteltiin hankkeen ai-
kana, mutta varsinaiset toimenpiteet tehdään vuonna 2021.

VASTUULLISUUS KUULUU PROVINCIAN SYDÄMEEN
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TIIMISSÄ ON VOIMAA!
Provincian toiminnan keskiössä on asiakasymmärryksen jat-
kuva kehittäminen. Tätä tehdään osana arkea monin tavoin, 
mutta yksi merkittävä linkki kehittämisen ketjussa on tiimi-
koordinaattorien joukko. Kun asiakasymmärryksen syväosaa-
minen kyetään viemään konkretian tasolle, muuttuu alati 
kehittyvät opit hyödyntämään kaikkia asiakkaita sekä asiakas-
palvelussa, projektien hallinnassa, päivittäisessä toiminnassa 
ja strategisessa kehittämisessä.

”Tiimikoordinaattorina katson päivittäin, että tiimin työt tulee 
tehtyä. Tarvittaessa jaan töitä niin, että kaikilla olisi tasapuoli-
sesti tehtävää, ja jos tulee joku iso homma, on minun tehtäväni 
varmistaa, ettei se jää vain yhden henkilön tehtäväksi. Uskom-
me, että tiimin kesken jakamisessa on voimaa myös sisäisesti!

Uusien tehtävien kohdalla laadin yksityiskohtaiset ohjeet, 
joita kaikkien on helppo noudattaa, ja lisäksi päivittelen nykyisiä 
ohjeita tarpeen vaatiessa. Ongelmatilanteissa neuvon. Osallis-
tun myös kehittämiseen: tarvittaessa testaan uusia toimintoja, 
olen yhteydessä myös ohjelmatoimittajaan ja asiakkaaseen.

Tiimikoordinaattorin tehtävä on toimia tiimissä myöskin 
positiivisuuden esikuvana. Vaikeissa, kiireisissä ja stressaavissa 
tilanteissa paremman tulevaisuuden näkeminen ja sen esille 
tuominen tiimin muille jäsenille on tärkeää.

Kaikki provincialaiset ovat yleensä tekemisissä asiakkaiden 
kanssa. Oman tiimin osalta tiimikoordinaattorin tehtäväksi jää 
tiettyjen asioiden huolehtiminen järjestelmän osalta. Esim. 
SAP-ohjelmaan tulevat päivitykset hoidetaan usein tiimikoor-
dinaattorin kautta. Teen näistä yleensä tiketit ohjelman toimit-
tajalle, huolehdin asian etenemisestä, mahdollisista lisäkysy-
myksistä, testauksesta ja asiakkaan tiedottamisesta päivityksen 
valmistuttua. Tiimikoordinaattori onkin henkilö, jonka kautta 
asioita voidaan hoitaa keskitetysti. Asiakkaan kannalta tiettyjen 
asioiden pompottelu tiimissä jää pois, kun asiakas tietää itsekin 
keneen ottaa yhteyttä. 

Mietimme jatkuvasti, miten tiimikoordinaattorienkin toimin-
taa voisi kehittää ja ainahan sitä kehitettävää löytyy. Pidämme 
tiimikoordinaattorien kesken kehityspalavereita, jotka ovatkin 
olleet mieluinen väylä kehittää. Keskustelu muiden samassa 
tehtävässä olevien kanssa antaa aina uusia ideoita, saa neuvoja 
ja myös itse voi neuvoa toisia. Yhdessä olemme vahvempia!” 

Kati Kemppainen
palveluasiantuntija, tiimikoordinaattori

TIIMIKOORDINAATTORIT KERTOVAT

”Tiimikoordinaattorien työ on moninaista. Siihen kuuluu 
palkanlaskentaan liittyvien ajankohtaisten asioiden seuraamis-
ta, tiedotus palkanlaskentaan sekä uusien asioiden vieminen 
käytäntöön tiimissä ja asiakastyössä. Tiimikoordinaattorit mah-
dollistavat myös esimerkiksi tiimien työtehtävien uudelleen-
järjestelyt tarvittaessa ja toimintatapojen uudistamisen, jotta 
kehitymme ja kehitämme koko ajan. Asiakasyhteistyö voi olla 
esimerkiksi toimintaohjeiden luontia, selvityksien kokoamista 
sekä palkkahallinnon tilintarkastukseen osallistumista. Lisäksi 
osallistumme erilaisiin projekteihin palkkahallinnon asiantun-
tijan roolissa. Tiimikoordinoinnin lisäksi tehtäviimme kuuluu 
myös palkkajärjestelmän pääkäyttäjätehtävät, nämä roolit 
kulkevat hyvin pitkälti käsi kädessä. Pääkäyttäjätehtävät ovat 
useimmiten ne akuuteimmat työt ja työajan organisointi tiimien 
toiminnan kehittämistyöhön on välillä haasteellista. Muutoin 
kokonaisuus, jota hoidamme, on hyvin kattava ja työmme on 
mielenkiintoista ja palkitsevaa.

Tiimikoordinaattorin työ ei varsinaisesti näy suoraan asiak-
kaalle päin, mutta välillisesti Provincian henkilöstöhallinnon 
palveluiden yhtenäiset toimintatavat, ajantasainen tieto ja pal-
veluiden kehittyminen ovat asioita, jotka välittyvät toimintam-
me tuloksena asiakkaillemme asti. Viime aikoina esimerkiksi 
sisäinen tiedottaminen palkanlaskentaan liittyvistä asioista sekä 
yhteinen ongelmanratkaisu ovat lisääntyneet. Tiimikoordinaat-
toreina olemme onnistuneet luomaan uusia kanavia näihin tar-
peisiin. 

”Tiimikoordinaattorin työ on kiireistä ja vaihtelevaa: käytän-
nössä se on kokonaisvaltaista tiimin töiden koordinoimista ja 
jakamista tiimin sisällä. Tiimin kehittäminen ja asiakasrajapin-
nassa työskentely kuuluvat kiinteästi työnkuvaan. Osallistun 
yhdessä esimieheni kanssa asiakaspalavereihin ja opimme niis-
tä valtavasti samalla kun varmistamme, että kaikki toivottu ja 
suunniteltu myös tapahtuu. 

Tiimikoordinaattorit ovat toimineet Provinciassa jo noin 
vuoden ajan. Koordinaattorien avulla varmistamme, että asi-
akkailla on jatkuva ja henkilökohtaisempi suora linkki tiimiin ja 
konkreettiseen tekemiseen. Haluamme, että sekä asiakkaamme 
että kollegamme eli tiimiläiset pääsevät hyötymään helposti lä-
hestyttävästä, auttavasta ja neuvovasta yhdyshenkilöstä osana 
päivittäistä arkea. Tarve tiimikoordinaattorien toimen perusta-
miseen syntyi sekä asiakkaiden että provincialaisten tarpeista. 
Talon sisälläkin nimittäin kaivattiin sitä yhtä henkilöä, jolta kysy-
tään neuvoa kiperissä tilanteissa. 

Nyt kun tätä työtä on tehty jo tovi, olemme huomanneet sen 
hyödyt sekä liiketoiminnan kehittämisessä että asiakasrajapin-
nassa. Tulevaisuudessa varmastikin saamme tiimikoordinaatto-
reina lisää aikaa tämän työn tekemiseen ja kehittämiseen. Vain 
taivas on rajana mitä kaikkea voimmekaan saada aikaan asiak-
kaidemme ja provincialaisten hyväksi!”

Tarja Tikkamäki
palveluasiantuntija, tiimikoordinaattori

Tiimien kanssa yhteistä keskustelua käydään paljon. Muut-
tuvan ympäristön mukana myös toimintatapojamme on saatu 
kehitettyä eteenpäin ja näin pystymme valmistamaan palve-
luasiantuntijoitamme paremmin tulevaisuutta varten.”

Terhi Korhola
erityisasiantuntija, tiimikoordinaattori

Amanda Jokinen
erityisasiantuntija, tiimikoordinaattori

”Tiimikordinaattorin tehtävät ei sinällään eroa paljon muiden 
tiimiläisten töistä. Tehtävä on lähinnä valvoa, että kaikki työt 
tulee tehtyä oikea-aikaisesti ja tietenkin toimia esimiehen tu-
kena. Kehitystyötä teemme koko tiimi yhteistyössä. Asiakkaiden 
kanssa tehtävässä yhteistyössä tiimikoordinaattorit ovat tiiviisti 
mukana. Tulevaisuuden kannalta olisi hienoa, jos tiimikoordi-
naattorit olisivat vahvemmin mukana uuden suunnittelemises-
sa ja kehittämisessä.”

Teija Lehtinen  
Tiimikoordinaattori maksuliikennetiimissä
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Kun puhumme paremmasta tiedonkulusta ja viestinnästä asi-
akkaidemme kanssa vuonna 2020, on Provincian asiakassivusto 
avainasemassa. Ensimmäinen vuosi on nyt onnistuneesti taka-
napäin. 

Jatkuva vuoropuhelu asiakkaidemme kanssa on erittäin 
tärkeä osa asiakassivustomme kehittämistä. Asiakkaidemme 
tarpeet luonnollisesti vaihtelevat, joten huomioimme tämän 
asiakassivuston toiminnallisuuksissa pitkin vuotta. Olemme 
mielestämme onnistuneet uuden toimintavan vakiinnuttami-
sessa hienosti – asiakaspalautteena saimmekin kiitoksena kuul-
la, että on upeaa, kun asiakkaita on kuunneltu! Tästä on hyvä 
jatkaa.

Asiakas hyötyykin asiakassivustosta monin tavoin. Palaut-
teen antaminen on vaivattomampaa,  yhteydenottaminen hel-
pompaa ja informaation löytyminen nopeampaa. Myös uutiset, 
ohjeet ja lomakkeet löytyvät nyt yhdestä paikasta. 

Parempaa asiakaskokemusta automaattisella  
uutisilmoituksella

Aika pian käyttöönoton jälkeen haasteeksi nousivat tiedottei-
demme tavoitettavuus, mikä tarkoitti käytännössä sitä, että 
asiakas ei muistanut vierailla asiakassivustollamme riittävästi, 
joten ajankohtainen sekä akuutti tiedottaminen ei tavoittanut 
asiakastamme odotetusti.

Otimme asiasta kopin ja syksystä asti asiakkaamme ovatkin 
vastaanottaneet automaattisen uutisilmoituksen omaan sähkö-
postiin, heidän itse valitsemalleen vastaanottajaryhmälle. Näin 
varmistimme, että tieto tavoittaa juuri oikeat ihmiset oikea-ai-
kaisesti. 

Asiakassivuston käyttöönottaminen toi muutoksia meille 
myös oman organisaation viestintään. Meillä on nyt oma sisäl-
löntuottajarinki asiakkaitamme varten, jotka huolehtivat siitä, 
että tiedotteet, ohjeet ja kaikki tarvittava informaatio saatetaan 
asiakkaidemme saataville asiakassivustolle aikataulussa. 

Uudistetuilla verkkosivuilla helpompaa  
asiointia 24/7

Provincian verkkosivuilla on nyt uusi ilme ja helpompi käytet-
tävyys. Uusi verkkosivujemme ilme näki päivän valon tammi-
kuussa 2020. Uudistuksen yhteydessä lisäsimme myös useita 
sähköisiä valmiita lomakkeita sähköiseen asioimiseen. Yhtey-
denottonne sujuu helposti missä ja milloin tahansa 24/7. 

Lisäksi otimme käyttöön ChatBotin, joka helpottaa ja no-
peuttaa tiedon löytymistä. Botin klikkaajista lähes puolet etsii 
joko yhteystietoja tai palkkahallinnon palveluihin liittyviä asia-
kokonaisuuksia. Botti on palvellut odotettua paremmin ja lisän-
nyt tiedon löydettävyyttä kiitettävästi.

Olemme tehneet jatkuvan loppuasiakkaidemme asiakastyy-
tyväisyyden seurantaa kvartaaleittain vuoden 2020 ajan. Kiitos-
ta saivat yhtiön viestinnän osalta uudistuneiden verkkosivujem-
me sähköisen asioinnin lomakkeet ja se, että ne ovat helposti 
saatavilla ja löydettävissä. Sähköisten lomakkeiden käyttöaste 
tuplaantui vuonna 2020 edelliseen vuoteen verrattuna – mah-
tavaa!

VIESTINNÄN TUULIA
Provincialle on myönnetty Yhteiskunnallinen yritysmerkin 

käyttöoikeus sekä Avainlippu-merkki. Merkit ovat meille erit-
täin tärkeitä ja osoitus vastuullisesta tavastamme toimia. Ra-
kennamme hyvää yhteiskuntaa oman toimintamme kautta. Pro-
vincia työllistää alueellisesti tukityöllistettyjä, työharjoittelijoita 
ja nuoria sekä uuteen ammattiin kouluttautuvia aikuisopiskeli-
joita.

Toimivaa työyhteisöviestintää

Intranet on vakiinnuttanut paikkansa provincialaisten työyh-
teisöviestinnän pääkanavana. Henkilöstökyselytulosten perus-
teella siihen oltiin erittäin tyytyväisiä ja sitä seurataan päivittäin 
aktiivisesti. 

Intra kokoaa yhteen paikkaan tärkeän päivittäisviestinnän 
lisäksi kaikki työssämme tarvittavat henkilöstöä ja työsuhdetta 
koskevat asiat, työssä tarvittavan tuen, ohjeet ja dokumentit 
sekä tietoa yrityksestä ja sen toimintatavoista. Kaikki helposti 
yhdestä paikasta.

Teams on löytänyt myös hyvin paikkansa ja se onkin ollut 
erittäin aktiivisessa käytössä niin sisäisissä kuin ulkoisissa verk-
kokokouksissa sekä tiimien ja palveluidemme materiaalien hal-
linnassa. Provincialaisten omaksumista uuteen toimintatapaan 
vauhditti omalta osaltaan korona eli tämä paha toi myös jotakin 
hyvää. 

Kohti parempaa asiakas- ja työtekijäkokemusta

Vuonna 2021 keskitymme edelleen asiakasviestinnän jatkoke-
hittämiseen sekä jatkuvaan vuoropuheluun niin asiakkaidemme 
kuin henkilöstömme kanssa. Panostamme vuorovaikutusmah-
dollisuuksien luomiseen ja ylläpitämiseen sekä henkilöstön 
innostamiseen kohti aktiivisempaa vuorovaikutusta viestinnän 
keinoin.

Tuuli Ristola
viestintä- ja yhteisö-
vastaava

HARJOITTELIJAN MAAILMA

LUPAAVAT ALUT UUDISTAVAT
Provinciassa on aina uskottu nuoriin ja ulkoapäin tulevien 
uusien tuulien toimintaa raikastuttavaan vaikutukseen. Joka 
vuosi saamme nauttia näistä uusista ammatillisista kohtaami-
sista, kun nuoria osaajia tulee meille harjoittelijoiksi.

”Strategiatyö on mielestäni pitkäjänteinen ja jatkuva prosessi, 
jossa yrityksen arvoja, tavoitteita ja niiden toteutumisesta seu-
rataan säännöllisesti. Jos palapelistä puuttuu yksikin palanen, 
on sillä merkittävä vaikutus yhteisen visiomme ja tahtotilamme 
saavuttamiseen. Provincian uusi strategia jalkautettiin näyttä-
västi julkaisemalla kaikille yhteinen strategiakirja, jossa kaikki 
strategiapalapelin palaset avattiin auki selkeästi ja konkreetti-
sesti. 

Mielestäni Provincia onnistui strategian jalkauttamisessa 
hyvin – strategiavihkosen ohella tavoitteiden täyttymistä seura-
taan säännöllisesti erilaisissa henkilöstötilaisuuksissa ja henki-
löstölle annetaan avoimesti palautetta, kehuja ja kannusteita. 
Onnistuneen jalkautusprojektin ansiosta ymmärrän, mitä työn-
antajani odottaa minulta ja miten minun odotetaan toimivan 
osana tiimiä. 

Mielestäni on tärkeää, että muun perehdytyksen ohella har-
joittelijalle esitellään myös yrityksen strategiaa sekä yrityksen 
arvoja ja visiota. Kun tavoitteet ovat selkeät, saa myös harjoitte-
lija työstään enemmän irti!  

Hyvässä paikassa työharjoittelusta hyötyy sekä opiskelija 
että työnantaja. Molemmat hyötyvät toistensa osaamisesta ja 
uusista näkökulmista. Hyvässä harjoittelupaikassa harjoittelija 
otetaan yhdenvertaiseksi osaksi työyhteisöä. Hänen työtehtä-
vänsä muovautuvat harjoittelun aikana osaamisen, oppimis-
kyvyn, kiinnostuksen kohteiden ja ideoiden mukaisesti. Hyvän 

harjoittelun päätteeksi sekä työnantaja että harjoittelija voivat 
molemmat katsoa taaksepäin hymyillen ja kokea oppineensa jo-
takin. Työharjoittelun päättyminen tarkoittaa aina jonkin uuden 
alkua, parhaimmillaan uuden työsuhteen!”

Laura Schroderus
assistant controller, harjoittelun kautta Provinciaan tullut

”Harjoittelijalle tai uudelle työntekijälle on tärkeää ymmärtää 
yrityksen tavoitteet. Provincian tavoitteethan muodostuvat hy-
vin pitkälti strategiasta, mikä taas ohjaa jokapäiväistä tekemis-
tämme. Strategia näkyy varmasti eniten asiakaspalvelutilanteis-
sa: niissä pyrimme tuottamaan ylivertaisen palvelukokemuksen 
asiakkaalle työarjen jokaisena päivänä. Minulle henkilökohtai-
sesti strategiamme on näkynyt hyvinkin konkreettisesti uusien 
kehitysprojektien muodossa. Se on jalkautettu hyvin koko hen-
kilöstölle esimerkiksi henkilöstöinfojen kautta.
Kaiken lähtökohta hyvälle harjoittelupaikalle on hyvä perehdy-
tys työtehtävään. Tärkeää on myös, että tehtävä on monipuo-
linen ja tarpeeksi haastava. Motivaatiota lisää tietenkin selkeä 
mahdollisuus työllistyä harjoittelun jälkeen. Tämä toteutuu 
erinomaisesti Provinciassa.”

Markus Huhtala
palveluasiantuntija, harjoittelun kautta Provinciaan tullut
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PROVINCIASSA UUSIENKAAN TULOKKAIDEN NÄKEMYKSIÄ EI SIVUUTETA

”Tulin Provinciaan kovin odotuksin ja isolla motivaatiolla kasvat-
tamaan ammattitaitoani. Tuoreena työntekijänä parasta on se, 
että näkee asiat uudesta ja erilaisesta näkökulmasta. Provincian 
strategiaan olen päässyt kiinni tekemäni ICT-strategian kautta. 
Mielestäni strategia toimii perustana kaikelle tekemiselle. Stra-
tegia on jalkautunut Provinciassa hyvin: me kannamme vastuu-
ta ja uudistumme koko ajan, jotta voimme tarjota asiakkaillem-
me parasta palvelua tulevaisuudessakin.

Kehittynyt henkilöstöstrategiakin näkyy harjoittelijoille asti. 
Työhyvinvointiin on kiinnitetty enemmän huomioita, joka on 
erittäin tärkeää työntekijöiden jaksamisen ja viihtyvyyden kan-
nalta. Mielestäni avoimuutta voi aina kehittää, jotta henkilöstö 
pysyy ajan tasalla yrityksen toiminnasta läpi organisaation.

TUOREET PROVINCIALAISET PURESKELEVAT STRATEGIAA

”Provinciaan tultuani olen päässyt nopeasti osaksi useaa mie-
lenkiintoista projektia ja saanut nopeasti vastuuta eri järjestel-
mistä. Itse olen ollut erittäin tyytyväinen Provincian strategiaan, 
ja siihen että painopiste on kehittymisessä ja kehittämisessä. Se 
on jalkautettu hienosti ja tunnen, että pystyn uskomaan siihen.

Uudistunut henkilöstöstrategia on näkynyt omassa provin-
cialaisuudessani eniten jatkuvana tapana miettiä, miten asioita 
saataisiin toimimaan entistä paremmin. Miten erinäisiä proses-
seja voitaisiin kehittää entistä paremmiksi, sekä miten asiakkai-
den työarkea saataisiin sulavammaksi sekä helpommaksi.

Koen itse, että vaikka olen uusi provincialainen, minun esille 
tuomani asiat otetaan huomioon. Näkökulmaani ei siis sivuute-
ta, vaikka olenkin vasta ollut talossa vain vähän aikaa.”

Joonas Korhonen
järjestelmäasiantuntija
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Uudet työntekijät pääsevät vaikuttamaan ja mielipiteet 
otetaan Provinciassa huomioon. Se on paljon kiinni jokaisesta 
itsestään, joten kannustan kaikkia tuomaan rohkeasti asioita 
tietoisuuteen! Voisimme teknologiatiimissä kehittää intraan 
lomakkeen, jolla jokainen voisi antaa anonyymisti kehitysehdo-
tuksia ja ne käsiteltäisiin säännöllisesti johtoryhmässä.”

Teemu Halinen
ICT-asiantuntija
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Toisenlainen tapa tehdä töitä

Provincia haluaa tehdä asioita kevyemmin ja laadukkaammin 
tuomalla uusia ideoita ja ratkaisuja asiakkaidensa käyttöön. Nyt 
suunniteltiin projektia tehostaaksemme ja digitalisoidaksemme 
erilaisten toimeksiantojen, muistiotositteiden, tase-erittelyiden 
sekä kauden katkon tehtävien hallintaa. Tärkeänä asiana oli 
noussut esille, että järjestelmässä voidaan myös seurata reaa-
liaikaisesti prosessin tilaa. Taustalla tässäkin oli hyöty asiakkaal-
le: reaaliaikainen seurattavauus tuo läpinäkyvyyttä prosessin eri 
vaiheista. Näin asiakaskin voi seurata esimerkiksi muistioiden 
tai toimeksiannon etenemistä.

Aicon käyttöönottoprojekti käynnistyi huhtikuussa 2020. 
Projektin yhteydessä otettiin käyttöön neljä eri moduulia: toi-
meksiannot, muistiot, tase-erittelyt ja kaudenkatkon toiminnot. 

AICOA VOIMAA

Aico-käyttöönottoprojektissa oli mukana Provincian talous- 
sekä henkilöstöhallinnon puoli. Jokaisen moduulin yhteydessä 
pidettiin kaksi työpajapäivää, jotta projektia saatiin rutistettua 
eteenpäin aina moduuli kerrallaan. Yhtä moduulia kohden aikaa 
meni noin 3 kuukautta.  

Automaation myötä vähemmän paperinkulutusta

Aico-projektin ensimmäisessä vaiheessa keväällä 2020 aikaan 
kokoonnuimme projektin tiimoilla palkanlaskennan prosessien 
äärelle. Tavoitteenamme oli saada palvelupyyntölomakkeita 
niille asiakkaille, joilla ei ollut kanavaa ilmoittaa palkanmaksua 
varten tulevia tapahtumia sähköisesti. Kun automaatioaste nou-
see, kommunikointi asiakkaan ja Provincian välillä on nopeam-
paa. Lisäksi paperin käyttö vähenee, mikä on aina hieno asia! 
Asiakkaamme olivat toivoneet paljon mahdollisuutta tehdä 
työtilauksia Provinciaan keskitetysti. Samalla työtilausten seu-
raaminenkin helpottui, eli toisin sanoen kykenimme tuomaan 
selkeyttä ja läpinäkyvyyttä prosessien etenemiseen. 

Toisen vaiheen muistiot-ratkaisu liittyi tositteiden kirjaa-
miseen. Myös tämä vaihe paransi näkyvyyttä asiakkaan ja 
Provincian välillä. Ratkaisu nimittäin mahdollistaa tositteiden 
kirjauksen, hallinnoinnin sekä hyväksymiskäytäntöjen ja hyväk-
symisketjun toteutuksen. Kaikki kirjaukset vahvistetaan olemas-
sa olevien SAP-periaatteiden sekä Aicon asettamien lisäperiaat-
teiden perusteella. 

Kolmannessa vaiheessa keskityimme tase-erittelyjen työ-
kaluun. Ratkaisu mahdollisti kunkin taseen tilin loppusaldojen 
tueksi vaadittavan näytönkirjaamisen. Ratkaisun avulla valmis-
telija voi erittelyn yhteydessä lisätä kategorian, liitteen sekä 
kommentin ja lähettää dokumentit eteenpäin hyväksymisket-
jussa määriteltyjen hyväksymismenettelyiden mukaisesti. 

Viimeisessä kauden katkon -moduulissa oli tarkoitus siirtää 
kaikki työtehtävät yhteen järjestelmään Aicoon, jossa ne saa 
aikataulutettua. Tämä helpottaa myös omien työtehtävien seu-
raamista. Osan tehtävistä pystyy tekemään suoraan Aicossa ja 
osa pitää tehdä SAP:ssa tai muussa järjestelmässä. 

Aico mahdollistaa aidosti toisenlaisen tavan tehdä töitä. 
Muutamat asiakkaamme ovat jo ottaneet Aicon käyttöön tam-
mikuun 2021 aikana. Jos kiinnostut Aicosta, ole yhteydessä!

Tuija Haapala
palveluvastaava

Asiakkaana Provincia

Tämä projekti oli pitkälti tekninen järjestelmien siirtoprojekti, 
jonka tehtävänä oli siirtää Personec F ja ESS-järjestelmäkoko-
naisuus On-Premise-ympäristöstä SaaS-ympäristöön. Lisäksi 
projektissa toteutettiin ESS:n Single Sign On (SSO) kertakirjautu-
misrajapinta. Tällä kertaa Provincia oli itse asiakkaana: projekti 
kun oli osa sisäistä kehitystämme.

Aikaisempi On-Premise-ympäristö oli ajalta ennen Provin-
cian perustamista, jolloin palvelu ja ympäristö tuotettiin Lahden 
kaupungin omana toimintona. Koska Provincialla ei ole sisäistä 
IT-osastoa, On-Premise-ympäristön ylläpito ostettiin ulkopuoli-
sena työnä. Sovelluksen siirto SaaS-palveluun selkeytti vastuita 
ja ylläpitoa huomattavasti. Lisäksi SaaS-palveluun siirrolla mah-
dollistettiin sovelluksen entistä joustavampi etäkäyttö. Kulura-
kenteenkin osalta muutos kannatti: SaaS pohjainen-hinnoittelu 
toi järjestelmäkuluihin entistä paremman ennakoitavuuden ja 
volyymien skaalautuvuuden. Näiden lisäksi suorana asiakashyö-
tynä ovat myös projektissa toteutettu SSO-kirjautuminen sekä 
SaaS-ympäristön käyttövarmuus ja suorituskyky.

Projekti käynnistettiin käyttöympäristön ja liittyminen selvi-
tystyöllä. Selvitystyön tuloksena päivitettiin liittymäkartta vas-
taamaan nykytilannetta. Liittymäkarttaan kuvattiin integraatiot 
eri järjestelmien välillä, tiedonsiirtojen rytmitys sekä liittymien 
ajastukset. Projektin aikana vakioitiin liittymäintegraatiot ja to-
teutettiin asiakaskohtaisten liittymien ja poimintojen muutok-
set vakioratkaisujen mukaisesti. Lukumääräisesti projektin aika-
na siirrettiin, testattiin ja dokumentoitiin yli 200 integraatiota.

PAREMPAA ENNAKOITAVUUTTA 
JA SKAALAUTUVUUTTA ”LAHESSA”

Katse tulevaisuuteen – kehitä ja kehity!

Provincian arvoissa sanotaan, että haluamme kehittyä itse ja 
kehittää asiakkaitamme jatkuvasti. Tämän projektin aikana ke-
hitettiin palvelun ja prosessien hallintatapaa sekä laatua. Pro-
jektin aikana suunniteltiin jatkoprojektia, jonka tavoitteena oli 
automatisoida kaikkien maksukertakohtaisten tulosteiden siir-
to sähköiseen arkistoon. Kyseinen jatkoprojekti on siirtymässä 
tuotantoon helmikuussa 2021. 

Sami Sillanpää
kehitysvastaava
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   1.1. - 31.12.2020  1.1. - 31.12.2019

LIIKEVAIHTO  8,748,739.19  14,089,371.14 
 Liiketoiminnan muut tuotot  40,630.19  2,364,069.86
 Materiaalit ja palvelut     
  Aineet ja tarvikkeet ja tavarat  0.00  3.90 
      
 Henkilöstökulut     
  Palkat ja palkkiot 3,514,131.28  4,090,785.85  
  Henkilösivukulut     
  Eläkekulut 580,097.57  700,753.96  
  Muut henkilösivukulut 65,469.81 -4,159,698.66 98,664.01 -4,890,203.82 
      
 Poistot ja arvonalentumiset     
  Suunnitelmanmukaiset poistot
  ja arvonalentumiset  -490,059.73  -816,176.94 
      
 Liiketoiminnan muut kulut  -4,115,731.23  -8,326,084.93 
      
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)  23,879.76  2,420,979.21
      
 Rahoitustuotot ja -kulut     
   Korkotuotot muilta 628.18  6,753.87 
   Korkokulut saman konsernin yrityksille -643.33  -11,281.61  
   Korkokulut muille -11,505.20 -11,520.35 -1,925.61 -6,453.35 
      
VOITTO ( TAPPIO) ENNEN      
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA  12,359.41  2,414,525.86
      
 Tilinpäätössiirrot     
  Poistoero  54.35  72.46 
      
 Tuloverot     
  Tilikauden verot  -2,920.24  -471,345.46 
      
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)  9,493.52  1,943,252.86
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TULOSLASKELMA

   31/12/2020        31/12/2019 
Vastaavaa   

 PYSYVÄT VASTAAVAT    
 Aineettomat hyödykkeet 1,597,619.72  1,161,343.90 
 Aineelliset hyödykkeet 159,767.47  141,468.90 
 Sijoitukset 3.00  3.00 
     
 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ  1,757,390.19  1,302,815.80
     
 VAIHTUVAT VASTAAVAT    
 Pitkäaikaiset saamiset    
  Muut saamiset  123,005.62  0.00 

 Lyhytaikaiset saamiset    
  Myyntisaamiset 78,412.77  613,460.00 
  Saamiset saman konsernin
  yrityksiltä 2,392,071.03  3,898,353.09 
  Muut saamiset 29,456.59  5,753.93 
  Siirtosaamiset 123,211.24 2,623,151.63 54,805.54 4,572,372.56  
 
 Rahat ja pankkisaamiset  183.54  178.87
     
 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ  2,746,340.79  4,572,551.43
     
Vastaavaa yhteensä  4,503,730.98  5,875,367.23
    
     
Vastattavaa
    
 OMA PÄÄOMA    
 Osakepääoma 10,000.00  10,000.00 
 Muut rahastot 737,678.68  737,678.68 
 Edellisten tilikausien voitto(tappio) 2,313,752.54  1,342,126.11 
 Tilikauden voitto 9,493.52  1,943,252.86 
     
 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ  3,070,924.74  4,033,057.65
     
 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ    
 Poistoero 163.06  217.41 
     
 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
 YHTEENSÄ  163.06  217.41
     
 VIERAS PÄÄOMA    
 Lyhytaikainen    
 Ostovelat 492,303.21  535,726.18 
 Velat saman konsernin yrityksille 85,364.32  396,756.00 
 Muut velat 171,792.35  143,050.23 
 Siirtovelat 683,183.30 1,432,643.18 766,559.76 1,842,092.17
     
 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ  1,432,643.18  1,842,092.17
     
Vastattavaa yhteensä  4,503,730.98  5,875,367.23

TASE
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TUNNUSLUKUJA

 2020 2019 2018
Liikevaihto (meur) 8,749 14,089 25,337
Liikevoitto (teur) 24 2,421 769
liikevoitto% 0,27% 17,18% 3,03%

Omavaraisuusaste % 67,68% 68,65% 27,28%
Omanpääoman tuotto % 0,06% 63,48% 32,85%

Henkilöstön määrä
vuoden lopussa 92 96 197
 
Henkilöstökulut 4,160 4,890 8,663
tilikaudella (meur)

Ensiluokkainen asiakaspalvelu ja 
tavoitettavuus ovat meille sydämen asia!

Asiakkaamme tavoittavat meidät useimmin puhelimitse, sähköpostilla 
sekä nettisivujemme asiointilomakkeilla.

Vuoden 2020 aikana
• saimme palkkahallintoon peräti 19 265 asiakaspuhelua
• palkkojen asiakaspalvelutiimi vastaanotti jopa 21 421 sähköpostia. 
 
Sähköistä asiointia 24/7

Sähköisen asioinnin lomakkeiden käyttö yli tuplaantui.
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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


