
Monetran
punainen lanka

 Palveluiden siirtäminen Monetran hoidettavaksi on 
helppoa ja taloudellisesti tehokasta

 Toimimme in house -periaatteella, jolloin asiakkaat 
ovat myös omistajia. Näin asiakkaiden ei tarvitse 
kilpailuttaa palvelun ostamista

 Osakkuus syntyy merkitsemällä yksi osake, jonka 
hinta on 500 €

 Asiakastoimintamallimme selkiyttää asiakkaan ja 
Monetran vastuut: solmimme palvelusopimuksen

 Yhteistyö kanssamme on mutkatonta, kun laadimme 
yhdessä yksityiskohtaisen vastuumatriisin. Matrii-
sissa määritellään tilatut palvelut sekä palvelukes-
kuksen ja asiakkaan keskeinen vastuunjako

 Hinnoittelumme riippuu prosessista ja työmääristä: 
mitä sähköisempi toimintamalli on, sitä alhaisempi 
on hintakin

 Hoidamme asiakassuhdetta säännöllisesti ja määrä-
muotoisesti yhteistyöpalavereissa, ohjausryhmissä 
ja MonetQ-laadunseurantajärjestelmän avulla. 
Kehitämme prosessejamme aktiivisesti yhdessä 
asiakkaidemme kanssa ja palautteiden pohjalta

 Huolehdimme asikasviestinnästä asiakasklubeilla, 
palavereissa sekä julkaisemalla säännöllisesti 
Sähkeuutiset-uutiskirjettä

 Meille jokainen kohtaaminen on tilaisuus lunastaa 
lupaukset. Organisaatiot pääsevät kanssamme 
mukaan teknologiseen kehitystyöhön ja osaksi 
suurempaa kokonaisuutta, joka tarjoaa niin vertais-
tukea kuin turvaakin. 

Lämpimästi tervetuloa kumppaniksemme!

Monetra pähkinänkuoressa

Keitä me olemme

 Henkilöstömäärä: 181 (tilanne 31.12.2016) ja  
454 henkilöä (tilanne 1.1.2017)

 Sukupuolijakauma: naiset 157 henkilöä eli 86,7 % henkilöstöstä
 Miehiä 24 henkilöä eli 13,3 % henkilöstöstä 
 Koko henkilöstön keskimääräinen ikä: 47,6 vuotta
 Naisten keskimääräinen ikä 49,4 vuotta 
 Miesten keskimääräinen ikä 36,4 vuotta 
 Työsuhteet: määräaikaisia 27 ja toistaiseksi voimassa olevia 154
 Sairauspoissaolot 2016: 2,9 %
 Henkilöstötyytyväisyys: Kokonaisuudessaan Monetra on 

todella hyvä työpaikka asteikolla 1—5: keskiarvo 4,04 
 Sairauspoissaolot: 2,9 %
 Henkilöstökulut toimintamenoista: 62 %.

Mitä me teemme

 Yksittäisiä palkansaajia keskimäärin 25 330
 Palkkalaskelmia/kk 33 530, prosessin oikeellisuus 99,79 %
 Ostolaskuja/kk 37 700, prosessin oikeellisuus 99,83 %
 Myyntilaskuja/kk 57 500, prosessin oikeellisuus 99,93 %
 Matka- ja kululaskuja/kk 3513, prosessin oikeellisuus 100 %
 Erillisiä tilinpäätöksiä 55
 Tulkkaustunnit 69 000
 Käännetyt tekstit, sivumäärä 7000   
 Investoinnit 663 000 €
 Tehostuminen, talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut,  

tehokkuuden kasvu keskimäärin 13 %                                          
 Liikevaihto 14 441 994 €
 Liikevaihtoennuste vuodelle 2017 25 milj. €.

Kumppaninasi moniosaaja

Monetra on luotettava kumppani 
– palveluksessasi on 450 ammattilaista ja viimeisin teknologia
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sisältö: Monetra Oy, viestintä   taitto: Monetra Oy, Painatuspalvelut  
  kuvat: Kati Leinonen, Teija Soini ja Mikko Törmänen   grafiikka Malla Mela ja Monetra Oy,  Painatuspalvelut   painopaikka: Lönnberg Painot Oy

INVESTOINNIT

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

2014
2015

2016

2013

146 150
160

170

LIIKEVAIHTO

2014

2015

2016

2013

7,9 milj. €

9,8 milj. €

11,9 milj. €

14,4 milj. €

OSTOLASKUT/KK MYYNTI-
LASKUT/KK

PALKKA-
LASKELMAT/KK

20
13

20
14

20
15

20
16

20
13

20
14

20
15

20
16

20
13

20
14

20
15

20
16

60000

50000

40000

30000

20000

10000

0

2013
2014
2015
2016

808 000
566 000
183 000
663 000

TEHOKKUUSLUVUT

19 %

69 %

23 %

13 %

ostolaskut v. 2013 – 2016 
kirjanpito ja maksuliikenne v. 2014 – 2016 

myyntilaskut v. 2013 – 2016

palkkalaskelmat v. 2013 – 2016

 Tehokkuuden kasvu /htv

TE
H

O
KK

UU
S



Monetra Oy on kuntatoimijan  
monipuolinen palvelukeskus

Monetra Oy on voittoa tavoittelematon kuntaomisteinen 
osakeyhtiö, jonka palveluvalikoima tarjoaa ratkaisun 
kuntien tukipalveluiden tuottamiseen. Tarjoamme asiakkail-
lemme talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut, hankinta-, 
rekrytointi-, hallinto-, tulkki-, painatus-, laki- sekä asiakirja- 
ja tietosuojapalvelut.

Tällä hetkellä asiakkaitamme ovat kunnat, kuntayhtymät, 
sairaanhoitopiirit sekä kuntien omistamat osakeyhtiöt ja 
liikelaitokset. Monetra Tulkkipalvelun asiakkaisiin kuuluvat 
lisäksi eri viranomaistahot.

Monetran toimipisteet sijaitsevat Oulussa, Sodankylässä, 
Haapavedellä ja Jyväskylässä.

Asiantuntijatalo täynnä syväosaamista

Viisi vuotta täyttävä Monetra kasvoi ja kehittyi kiivaasti 
vuonna 2016. Kasvua siivittivät erityisesti tulkkipalvelun 
tilausvolyymit. Jyväskylän tulkkipalvelu siirtyi osaksi 
Monetraa helmikuussa. Vakituisia tulkkeja oli 10 ja 
freelance-tulkkien verkosto laajeni. Monetran henkilös-
tömäärä vuoden lopussa oli 170. Monetran liikevaihto 
kasvoi vuoden aikana 21 %.
 
Henkilöstötyytyväisyysmittaukseen perustuen voidaan 
todeta, että henkilöstömme on sopeutunut hyvin 
jatkuvaan muutokseen. Työhyvinvointikyselyn tuloksena 
selvisi myös, että 93 % suosittelisi Monetraa työpaikaksi 
tuttavilleen. Koko esimiehistö sai hyvät arvosanat 
työstään. Koska alamme on muutoksessa myös automa-
tisoinnin ja robotiikan johdosta, rohkaisemme henki-
löstöämme hankkiutumaan lisäkoulutuksiin. Yhteis-
työkumppanimme on Rastor, jonka kanssa meneillään 
ovat taloushallinnon ammattitutkinto, tuotekehittäjän 
erikoisammattitutkinto sekä Business Advisor -koulutus. 
Henkilöstömme eläköitymisen painopiste on vuosissa 
2017—2020. Elokuussa 2016 muutimme Arkistokadun 
toimipisteestä Limingantulliin. 
 
Monetra pystyi tehostamaan toimintaansa keskimäärin 
13 % prosessista riippuen. Palvelun laatu on pysynyt 
hyvänä ja oikeellisuusprosentti volyymiperusteisissa 
palveluissa oli 99,8—100 %. Kuluneena vuonna luotiin 
myös projektimalli, IT-strategia sekä asiakaspalvelu- ja 
asenneosaaminsen mittari. Asiakastyytyväisyys on 
pysynyt hyvällä tasolla: 87 % asiakkaista suosittelisi 
Monetraa muillekin.
 

Vuosi 2016 toi mukanaan myös suuria muutoksia, kun 
Oulun kaupungin liikelaitos Oulun Konttorin toimin-
noista valtaosa päätettiin yhdistää osaksi Monetran 
toimintaa 1.1.2017 alkaen. Tämän myötä Monetran 
valikoimaan saatiin uusia palveluita ja henkilöstömäärä 
kasvoi kaikkiaan 450:een. Sodankylä ja Haapavesi 
tulivat Monetran asiakkaiksi ja uudet sivutoimipisteet 
perustettiin näille paikkakunnille. Suurten muutosten 
vuoksi visiota ja strategiaa täsmennettiin, toteutettiin 
organisaatiouudistus ja 
aloitettiin brändityö. 
 
Yhteiskunnallinen 
maanlaajuinen sosiaali- 
ja terveydenhuollon 
palvelurakenneuu-
distus ja sen myötä 
uudet maakunta-, 
sote- ja hankintalaki 
tulevat vaikuttamaan 
Monetran tulevai-
suuteen merkittävästi. 
Asiaan on ryhdytty 
varautumaan erilaisin 
suunnitelmin. 

Päivi Pitkänen
toimitusjohtaja
Monetra Oy

Suomen monipuolisin palveluvalikoima Tulkkipalveluissa asiat  
hoituvat sujuvasti eri kielillä

Tulkkipalvelun toiminta Monetran suojissa on sujunut 
erittäin mallikkaasti. Taakse jäänyt vuosi oli  edelleenkin 
vaiherikas ja kiireinen. Jyväskylän tulkkipalvelun siir-
tyminen vuoden 2016 alussa Monetra-perheeseen toi 
mukanaan lisäresursseja niin tulkkaus- kuin käännös-
toimintaan, joten yhteisin voimin pystymme paremmin 
vastaamaan kielten kysynnän vaihteluihin. Jyväskylän 
toimipisteen myötä saatiin valikoimaan viittomakieli. 
Jyväskylän ja Oulun tulkkipalvelujen toimintojen 
yhteensaattamisessa on omat haasteensa, mutta työtä 
yhteisen tulevaisuuden eteen tehdään hyvässä henges-
sä ja tavoitteellisesti osaavan henkilökunnan kanssa. 
 
Turvapaikanhakijoiden suuri määrä vaikuttaa yhä tulk-
kauspalvelujen kokonaiskysyntään. Vuosi 2016 oli Tulk-
kipalvelun paras vuosi tähän saakka tulkkaustuntien 
määrää tarkasteltaessa. Tulkkaustuntimäärä kasvoi noin 
39 % edelliseen vuoteen verrattuna. Lisäresurssien rek-
rytointiin on kuitenkin edelleen kiinnitettävä erityistä 
huomiota, jotta pystymme toimittamaan asiakkaidemme 
tarvitsemat tulkkaus ja käännöspalvelut. Kuluvan 
vuoden tavoitteisiin kuuluu toiminnan tehostaminen 
prosessejamme sähköistämällä ja automatisoimalla. 

Vuonna 2016 Oulussa tehtiin 4938 sivua kirjallisia 
käännöksiä. Tämä on enemmän kuin koskaan ennen. 
Jyväskylän toimipisteen liittyminen Monetra Tulkkipal-
veluun helmikuussa nosti käännösten kokonaismäärän 
yli 7000:een. Teemme asiakirjakäännöksiä Monetran 
omistajille sekä viranomaisille ja yrityksille koko Suo-
messa. Käännöksiä tehtiin 35 kielelle. Käännetyimmät 
kielet olivat englanti, arabia, ruotsi, venäjä ja sorani.

Lämpöiset kiitokset asiakkaillemme ja työntekijöillemme!

Tulkkausmuodoista kustannustehokas videotulkkaus on 
asiakkaan kannalta varteenotettava vaihtoehto paikan 
päällä tapahtuvan ja puhelintulkkauksen rinnalla. 
Edistyspyrkimyksistämme huolimatta kiinnostus tätä 
etätulkkauksen muotoa kohtaan ei ole ollut tähän 
mennessä suurta, mutta nyt tämä palvelumuoto tuntuu 
viimein lyövän läpi viranomaisten keskuudessa. Parhail-
laan on meneillään videotulkkausprojekteja muutaman 
asiakkaan kanssa. 
    
Monetralaisuus tarkoittaa meille sitä, että kiinni-
tämme huomiomme asiakkaan tarpeisiin ja toiveisiin 
kehittääksemme vielä toimivampia palveluratkaisuja 
asiakkaidemme parhaaksi. Tämä näyttääkin toteutuneen 
hienosti: 100 % asiakaspalautekyselyymme osallistu-
neista olivat valmiita suosittelemaan Monetra Tulkkipal-
velua muille palvelun sujuvuuden ja tulkkauksen laadun 
vuoksi. 

Monetran visio toimia tarvittaessa koko maassa to-
teutuu Tulkkipalvelun toiminnassa, jolla on asiakkaita 
ympäri Suomen.

Monetrasta saat talous- ja henkilöstöhallinnon sekä tulkkipalveluiden lisäksi 
rekrytointi-, hankinta-, hallinto-, painatus-, laki- sekä asiakirja- ja tietosuojapalvelut. 
Uskallammekin väittää, että näin pystymme tarjoamaan alan laajimman valikoiman 
osaamista kätevästi yhdestä osoitteesta. Meille on kunnia-asia olla tekemässä hyvää 
suomalaista hallintoa. Osaamisemme on paitsi laajaa, myös erinomaisen syvää!

Esittelyssä uudet palvelumme: 

 Rekrytointipalvelut löytää asiakkaillemme oikean henkilön oikeaan tehtävään 
ja avustaa esimiehiä rekrytointiasioissa.

 Hallintopalveluiden ydinosaamista ovat kunnan moninaiset hallintoon ja 
talouteen liittyvät tehtävät. 

 Hankintapalvelut on hankintaprosessien asiantuntijayksikkö, joka toimii 
hankintalain mukaisena yhteishankintayksikkönä asiakkailleen.

 Painatuspalvelut tuottaa asiakkaillemme laadukkaat graafisen alan suunnitte-
lupalvelut, sähköiset julkaisut ja painotuotteet.

 Lakipalveluissa erikoisalaa ovat sopimus- ja hankintajuridiikka sekä hankintoi-
hin liittyvä muutoksenhaku ja immateriaalioikeus.

 Asiakirja- ja tietosuojapalvelut ohjaa ja avustaa julkishallinnon ja yhteisöjen 
asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ajanmukaistamisessa.

Meistä on moneksi

Meistä on moneksi
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Haapavedellä ja Jyväskylässä.

Asiantuntijatalo täynnä syväosaamista

Viisi vuotta täyttävä Monetra kasvoi ja kehittyi kiivaasti 
vuonna 2016. Kasvua siivittivät erityisesti tulkkipalvelun 
tilausvolyymit. Jyväskylän tulkkipalvelu siirtyi osaksi 
Monetraa helmikuussa. Vakituisia tulkkeja oli 10 ja 
freelance-tulkkien verkosto laajeni. Monetran henkilös-
tömäärä vuoden lopussa oli 170. Monetran liikevaihto 
kasvoi vuoden aikana 21 %.
 
Henkilöstötyytyväisyysmittaukseen perustuen voidaan 
todeta, että henkilöstömme on sopeutunut hyvin 
jatkuvaan muutokseen. Työhyvinvointikyselyn tuloksena 
selvisi myös, että 93 % suosittelisi Monetraa työpaikaksi 
tuttavilleen. Koko esimiehistö sai hyvät arvosanat 
työstään. Koska alamme on muutoksessa myös automa-
tisoinnin ja robotiikan johdosta, rohkaisemme henki-
löstöämme hankkiutumaan lisäkoulutuksiin. Yhteis-
työkumppanimme on Rastor, jonka kanssa meneillään 
ovat taloushallinnon ammattitutkinto, tuotekehittäjän 
erikoisammattitutkinto sekä Business Advisor -koulutus. 
Henkilöstömme eläköitymisen painopiste on vuosissa 
2017—2020. Elokuussa 2016 muutimme Arkistokadun 
toimipisteestä Limingantulliin. 
 
Monetra pystyi tehostamaan toimintaansa keskimäärin 
13 % prosessista riippuen. Palvelun laatu on pysynyt 
hyvänä ja oikeellisuusprosentti volyymiperusteisissa 
palveluissa oli 99,8—100 %. Kuluneena vuonna luotiin 
myös projektimalli, IT-strategia sekä asiakaspalvelu- ja 
asenneosaaminsen mittari. Asiakastyytyväisyys on 
pysynyt hyvällä tasolla: 87 % asiakkaista suosittelisi 
Monetraa muillekin.
 

Vuosi 2016 toi mukanaan myös suuria muutoksia, kun 
Oulun kaupungin liikelaitos Oulun Konttorin toimin-
noista valtaosa päätettiin yhdistää osaksi Monetran 
toimintaa 1.1.2017 alkaen. Tämän myötä Monetran 
valikoimaan saatiin uusia palveluita ja henkilöstömäärä 
kasvoi kaikkiaan 450:een. Sodankylä ja Haapavesi 
tulivat Monetran asiakkaiksi ja uudet sivutoimipisteet 
perustettiin näille paikkakunnille. Suurten muutosten 
vuoksi visiota ja strategiaa täsmennettiin, toteutettiin 
organisaatiouudistus ja 
aloitettiin brändityö. 
 
Yhteiskunnallinen 
maanlaajuinen sosiaali- 
ja terveydenhuollon 
palvelurakenneuu-
distus ja sen myötä 
uudet maakunta-, 
sote- ja hankintalaki 
tulevat vaikuttamaan 
Monetran tulevai-
suuteen merkittävästi. 
Asiaan on ryhdytty 
varautumaan erilaisin 
suunnitelmin. 

Päivi Pitkänen
toimitusjohtaja
Monetra Oy

Suomen monipuolisin palveluvalikoima Tulkkipalveluissa asiat  
hoituvat sujuvasti eri kielillä

Tulkkipalvelun toiminta Monetran suojissa on sujunut 
erittäin mallikkaasti. Taakse jäänyt vuosi oli  edelleenkin 
vaiherikas ja kiireinen. Jyväskylän tulkkipalvelun siir-
tyminen vuoden 2016 alussa Monetra-perheeseen toi 
mukanaan lisäresursseja niin tulkkaus- kuin käännös-
toimintaan, joten yhteisin voimin pystymme paremmin 
vastaamaan kielten kysynnän vaihteluihin. Jyväskylän 
toimipisteen myötä saatiin valikoimaan viittomakieli. 
Jyväskylän ja Oulun tulkkipalvelujen toimintojen 
yhteensaattamisessa on omat haasteensa, mutta työtä 
yhteisen tulevaisuuden eteen tehdään hyvässä henges-
sä ja tavoitteellisesti osaavan henkilökunnan kanssa. 
 
Turvapaikanhakijoiden suuri määrä vaikuttaa yhä tulk-
kauspalvelujen kokonaiskysyntään. Vuosi 2016 oli Tulk-
kipalvelun paras vuosi tähän saakka tulkkaustuntien 
määrää tarkasteltaessa. Tulkkaustuntimäärä kasvoi noin 
39 % edelliseen vuoteen verrattuna. Lisäresurssien rek-
rytointiin on kuitenkin edelleen kiinnitettävä erityistä 
huomiota, jotta pystymme toimittamaan asiakkaidemme 
tarvitsemat tulkkaus ja käännöspalvelut. Kuluvan 
vuoden tavoitteisiin kuuluu toiminnan tehostaminen 
prosessejamme sähköistämällä ja automatisoimalla. 

Vuonna 2016 Oulussa tehtiin 4938 sivua kirjallisia 
käännöksiä. Tämä on enemmän kuin koskaan ennen. 
Jyväskylän toimipisteen liittyminen Monetra Tulkkipal-
veluun helmikuussa nosti käännösten kokonaismäärän 
yli 7000:een. Teemme asiakirjakäännöksiä Monetran 
omistajille sekä viranomaisille ja yrityksille koko Suo-
messa. Käännöksiä tehtiin 35 kielelle. Käännetyimmät 
kielet olivat englanti, arabia, ruotsi, venäjä ja sorani.

Lämpöiset kiitokset asiakkaillemme ja työntekijöillemme!

Tulkkausmuodoista kustannustehokas videotulkkaus on 
asiakkaan kannalta varteenotettava vaihtoehto paikan 
päällä tapahtuvan ja puhelintulkkauksen rinnalla. 
Edistyspyrkimyksistämme huolimatta kiinnostus tätä 
etätulkkauksen muotoa kohtaan ei ole ollut tähän 
mennessä suurta, mutta nyt tämä palvelumuoto tuntuu 
viimein lyövän läpi viranomaisten keskuudessa. Parhail-
laan on meneillään videotulkkausprojekteja muutaman 
asiakkaan kanssa. 
    
Monetralaisuus tarkoittaa meille sitä, että kiinni-
tämme huomiomme asiakkaan tarpeisiin ja toiveisiin 
kehittääksemme vielä toimivampia palveluratkaisuja 
asiakkaidemme parhaaksi. Tämä näyttääkin toteutuneen 
hienosti: 100 % asiakaspalautekyselyymme osallistu-
neista olivat valmiita suosittelemaan Monetra Tulkkipal-
velua muille palvelun sujuvuuden ja tulkkauksen laadun 
vuoksi. 

Monetran visio toimia tarvittaessa koko maassa to-
teutuu Tulkkipalvelun toiminnassa, jolla on asiakkaita 
ympäri Suomen.

Monetrasta saat talous- ja henkilöstöhallinnon sekä tulkkipalveluiden lisäksi 
rekrytointi-, hankinta-, hallinto-, painatus-, laki- sekä asiakirja- ja tietosuojapalvelut. 
Uskallammekin väittää, että näin pystymme tarjoamaan alan laajimman valikoiman 
osaamista kätevästi yhdestä osoitteesta. Meille on kunnia-asia olla tekemässä hyvää 
suomalaista hallintoa. Osaamisemme on paitsi laajaa, myös erinomaisen syvää!

Esittelyssä uudet palvelumme: 

 Rekrytointipalvelut löytää asiakkaillemme oikean henkilön oikeaan tehtävään 
ja avustaa esimiehiä rekrytointiasioissa.

 Hallintopalveluiden ydinosaamista ovat kunnan moninaiset hallintoon ja 
talouteen liittyvät tehtävät. 

 Hankintapalvelut on hankintaprosessien asiantuntijayksikkö, joka toimii 
hankintalain mukaisena yhteishankintayksikkönä asiakkailleen.

 Painatuspalvelut tuottaa asiakkaillemme laadukkaat graafisen alan suunnitte-
lupalvelut, sähköiset julkaisut ja painotuotteet.

 Lakipalveluissa erikoisalaa ovat sopimus- ja hankintajuridiikka sekä hankintoi-
hin liittyvä muutoksenhaku ja immateriaalioikeus.

 Asiakirja- ja tietosuojapalvelut ohjaa ja avustaa julkishallinnon ja yhteisöjen 
asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ajanmukaistamisessa.

Meistä on moneksi
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kehittääksemme vielä toimivampia palveluratkaisuja 
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Monetran
punainen lanka

 Palveluiden siirtäminen Monetran hoidettavaksi on 
helppoa ja taloudellisesti tehokasta

 Toimimme in house -periaatteella, jolloin asiakkaat 
ovat myös omistajia. Näin asiakkaiden ei tarvitse 
kilpailuttaa palvelun ostamista

 Osakkuus syntyy merkitsemällä yksi osake, jonka 
hinta on 500 €

 Asiakastoimintamallimme selkiyttää asiakkaan ja 
Monetran vastuut: solmimme palvelusopimuksen

 Yhteistyö kanssamme on mutkatonta, kun laadimme 
yhdessä yksityiskohtaisen vastuumatriisin. Matrii-
sissa määritellään tilatut palvelut sekä palvelukes-
kuksen ja asiakkaan keskeinen vastuunjako

 Hinnoittelumme riippuu prosessista ja työmääristä: 
mitä sähköisempi toimintamalli on, sitä alhaisempi 
on hintakin

 Hoidamme asiakassuhdetta säännöllisesti ja määrä-
muotoisesti yhteistyöpalavereissa, ohjausryhmissä 
ja MonetQ-laadunseurantajärjestelmän avulla. 
Kehitämme prosessejamme aktiivisesti yhdessä 
asiakkaidemme kanssa ja palautteiden pohjalta

 Huolehdimme asikasviestinnästä asiakasklubeilla, 
palavereissa sekä julkaisemalla säännöllisesti 
Sähkeuutiset-uutiskirjettä

 Meille jokainen kohtaaminen on tilaisuus lunastaa 
lupaukset. Organisaatiot pääsevät kanssamme 
mukaan teknologiseen kehitystyöhön ja osaksi 
suurempaa kokonaisuutta, joka tarjoaa niin vertais-
tukea kuin turvaakin. 

Lämpimästi tervetuloa kumppaniksemme!

Monetra pähkinänkuoressa

Keitä me olemme

 Henkilöstömäärä: 181 (tilanne 31.12.2016) ja  
454 henkilöä (tilanne 1.1.2017)

 Sukupuolijakauma: naiset 157 henkilöä eli 86,7 % henkilöstöstä
 Miehiä 24 henkilöä eli 13,3 % henkilöstöstä 
 Koko henkilöstön keskimääräinen ikä: 47,6 vuotta
 Naisten keskimääräinen ikä 49,4 vuotta 
 Miesten keskimääräinen ikä 36,4 vuotta 
 Työsuhteet: määräaikaisia 27 ja toistaiseksi voimassa olevia 154
 Sairauspoissaolot 2016: 2,9 %
 Henkilöstötyytyväisyys: Kokonaisuudessaan Monetra on 

todella hyvä työpaikka asteikolla 1—5: keskiarvo 4,04 
 Sairauspoissaolot: 2,9 %
 Henkilöstökulut toimintamenoista: 62 %.

Mitä me teemme

 Yksittäisiä palkansaajia keskimäärin 25 330
 Palkkalaskelmia/kk 33 530, prosessin oikeellisuus 99,79 %
 Ostolaskuja/kk 37 700, prosessin oikeellisuus 99,83 %
 Myyntilaskuja/kk 57 500, prosessin oikeellisuus 99,93 %
 Matka- ja kululaskuja/kk 3513, prosessin oikeellisuus 100 %
 Erillisiä tilinpäätöksiä 55
 Tulkkaustunnit 69 000
 Käännetyt tekstit, sivumäärä 7000   
 Investoinnit 663 000 €
 Tehostuminen, talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut,  

tehokkuuden kasvu keskimäärin 13 %                                          
 Liikevaihto 14 441 994 €
 Liikevaihtoennuste vuodelle 2017 25 milj. €.

Kumppaninasi moniosaaja

Monetra on luotettava kumppani 
– palveluksessasi on 450 ammattilaista ja viimeisin teknologia

Monetra Oy
Nuottasaarentie 5

90400 Oulu

Monetra Oy
Tulkkipalvelu Oulu

Hallituskatu 13—17 D, PL 60
90100 Oulu

Monetra Oy
Tulkkipalvelu Jyväskylä

Puistokatu 2 C, 4. krs
40100 Jyväskylä

Monetra Oy, Sodankylä
Jäämerentie 18

99600 Sodankylä

Monetra Oy, Haapavesi
Rynnäkkötie 1

86600 Haapavesi

Vaihde: 
08 5586 7800, 

arkisin klo 8—16

Monetra Tulkkipalvelu: 
08 558 41856, 

arkisin klo 8.30—15.30

www.monetra.fi

Me pidämme asioistanne huolta

sisältö: Monetra Oy, viestintä   taitto: Monetra Oy, Painatuspalvelut  
  kuvat: Kati Leinonen, Teija Soini ja Mikko Törmänen   grafiikka Malla Mela ja Monetra Oy,  Painatuspalvelut   painopaikka: Lönnberg Painot Oy
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palavereissa sekä julkaisemalla säännöllisesti 
Sähkeuutiset-uutiskirjettä

 Meille jokainen kohtaaminen on tilaisuus lunastaa 
lupaukset. Organisaatiot pääsevät kanssamme 
mukaan teknologiseen kehitystyöhön ja osaksi 
suurempaa kokonaisuutta, joka tarjoaa niin vertais-
tukea kuin turvaakin. 

Lämpimästi tervetuloa kumppaniksemme!

Monetra pähkinänkuoressa

Keitä me olemme

 Henkilöstömäärä: 181 (tilanne 31.12.2016) ja  
454 henkilöä (tilanne 1.1.2017)

 Sukupuolijakauma: naiset 157 henkilöä eli 86,7 % henkilöstöstä
 Miehiä 24 henkilöä eli 13,3 % henkilöstöstä 
 Koko henkilöstön keskimääräinen ikä: 47,6 vuotta
 Naisten keskimääräinen ikä 49,4 vuotta 
 Miesten keskimääräinen ikä 36,4 vuotta 
 Työsuhteet: määräaikaisia 27 ja toistaiseksi voimassa olevia 154
 Sairauspoissaolot 2016: 2,9 %
 Henkilöstötyytyväisyys: Kokonaisuudessaan Monetra on 

todella hyvä työpaikka asteikolla 1—5: keskiarvo 4,04 
 Sairauspoissaolot: 2,9 %
 Henkilöstökulut toimintamenoista: 62 %.

Mitä me teemme

 Yksittäisiä palkansaajia keskimäärin 25 330
 Palkkalaskelmia/kk 33 530, prosessin oikeellisuus 99,79 %
 Ostolaskuja/kk 37 700, prosessin oikeellisuus 99,83 %
 Myyntilaskuja/kk 57 500, prosessin oikeellisuus 99,93 %
 Matka- ja kululaskuja/kk 3513, prosessin oikeellisuus 100 %
 Erillisiä tilinpäätöksiä 55
 Tulkkaustunnit 69 000
 Käännetyt tekstit, sivumäärä 7000   
 Investoinnit 663 000 €
 Tehostuminen, talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut,  

tehokkuuden kasvu keskimäärin 13 %                                          
 Liikevaihto 14 441 994 €
 Liikevaihtoennuste vuodelle 2017 25 milj. €.

Kumppaninasi moniosaaja

Monetra on luotettava kumppani 
– palveluksessasi on 450 ammattilaista ja viimeisin teknologia
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