
 Helppi on Monetran palvelukokonaisuus, 
jossa asiakkaan tarvitsemat hallinnon ja 
talouden tukipalvelut tarjotaan etänä ja 
keskitetysti Monetran päätoimipisteestä. 
Helppi auttaa muun muassa henkilöstöhal-
linnon järjestelmän ESS7:än sekä matka- ja 
kulunhallintajärjestelmä M2:een liittyvissä 
kysymyksissä. Helppi perustettiin asiakkai-
den tarpeita kuunnellen ja sen tavoitteena 
on ollut tuoda yhden luukun periaatteen 
mukaisesti sujuvuutta arkeen. Helpissä 
hoidetaan muun muassa matkalaskujen 
tarkistus, laskutus, maksumääräykset, 
palkkatukihakemukset, ostolaskujen 
käsittely ja tiliöinti. Pilottiprojektin aikana 
Helpin avulla on tehostettu näitä prosesse-
ja 12 %. 

  Helpin hermokeskuksessa työskentelee 
kolme helppaajaa ja taustatiimissä noin 
20 palveluasiantuntijaa. ”Palveluiden 
siirtäminen meille on helppoa, koska 
se pienentää asiakkaan toiminnallisia 
riskejä”, kertoo palveluasiantuntija Marika 
Korkala. Pilottivaihe projektista osoittaa, 
että palvelumuoto on ollut tarpeellinen. 
Helpin käyttöönottovaiheessa katsotaan 
asiakkaan kanssa toimenkuvat, puretaan 
henkilöityneitä työtehtäviä ja nivelletään 
työnjako mahdollisimman sujuvaksi 
asiakkaan ja Helpin välillä.

 

Monetra pähkinänkuoressa

Henkilöstö

• Henkilöstömäärä: (31.12.2017) 471 henkilöä
• Sukupuolijakauma: Naiset: 426 (90,5 %) Miehet: 45 (9,5 %)
• Koko henkilöstön keskimääräinen ikä: 49,7 vuotta
• Naisten keskimääräinen ikä: 50,5 vuotta
• Miesten keskimääräinen ikä: 42,2 vuotta
• Työsuhteet: vakituisia työsuhteita 415 ja määräaikaisia 56
• Sairauspoissaolot 2017: 3,3 %
• Henkilöstökulut toimintamenoista: 74,8 %

Helppi-palvelut on vuonna 2017 
lanseerattu, keskitetty asiakaspal-
velumuoto.  
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 Rima korkealla ja tekemisen meininki  huippuluokkaa

 
 Palveluasiantuntija Jari Kleemola kertoo, että Helpissä on hoi-

dettu esimerkiksi ryhmämatkavarausten palvelupyyntöjä. ”Ker-
ran asiakas oli hieman epäileväinen, miten kaikki sujuu - onhan 
Helppi uusi palvelumuoto. Vakuutin heille, että lähtökohtamme 
on aina onnistuminen. Jälkikäteen asiakas kiitteli, että kaikki 
sujui niin kuin pitikin. Myönteinen palaute tukee tekemistä ja 
on osoitus siitä, että teemme asiakkaalle juuri oikeita asioita”, 
toteaa Kleemola.

 
 Yksi Helpin tärkeistä palvelukokonaisuuksista on koulutta-

minen järjestelmien käyttöön. ”Emme jätä asiakasta yksin, 
vaan opastamme peruskäyttöön ja autamme mahdollisissa 
ongelmakysymyksissä”, kertoo Jari Kleemola. Tulevaisuudessa 
Helpissä varaudutaan kysynnän kasvuun, kun palvelutarjonta 
laajenee.  

Lähtökohtamme on onnistuminen

Volyymit

• Liikevaihto 27 milj. €
• Liikevaihtoennuste vuodelle 2018 27,1 milj. €
• Investoinnit 623 472 € 
   
Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut

• Yksittäisiä palkansaajia keskimäärin 26 400
• Palkkalaskelmia/kk 36 000, prosessin oikeellisuus 99,88 % 
• Ostolaskuja/kk 41 950, prosessin oikeellisuus 99,79 %
• Myyntilaskuja/kk 60 230, prosessin oikeellisuus 99,69 %
• Matka- ja kululaskuja/kk 3700, prosessin oikeellisuus 100 %
• Erillisiä tilinpäätöksiä 63
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Monetra Oy
Tulkkipalvelu Jyväskylä

Puistokatu 2 C, 4. krs
40100 Jyväskylä

sisältö: Monetra Oy, viestintä   taitto: Essi Puuri 
 kuvat: Kati Leinonen, Teija Soini ja Sanja Starck    painopaikka: Litoset/KTMP Ab Oy

Tulkkipalvelut

• Tulkkaustunnit 57 000
• Käännetyt tekstit, sivumäärä 8200
• Kielet: käännöskielet 39, tulkkauskielet n. 50
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Meistä on moneksi - tänään ja huomenna Suomen monipuolisin palveluvalikoima

Lämmin kiitos asiakkaillemme, sidosryhmillemme 
sekä kaikille monetralaisille!

Taloushallinnon palvelut

Palvelukokonaisuuksiamme ovat kirjanpito ja tilinpäätös-, 
osto- ja myyntireskontra; perintä-, maksuliikenne-, matka- 
ja kululaskupalvelut sekä talousjärjestelmien pääkäyttäjä-
palvelut. Lisäksi tarjoamme koulutuspalveluita. Monetra on 
auktorisoitu Taloushallintoliiton jäsen.

Henkilöstöhallinnon palvelut

Henkilöstöhallinnon palveluihimme kuuluvat palkanlasken-
tapalvelut ja palkkioiden maksatus; palkkakirjanpito, eläke-, 
palvelussuhde- ja sopimusneuvontapalvelut. Lisäksi tarjo-
amme järjestelmien pääkäyttäjä- ja koulutuspalvelut.

Hallintopalvelut

Ydinosaamistamme ovat kunnan moninaiset hallintoon ja 
talouteen liittyvät tehtävät. Hallintopalveluissa kehitämme 
talous-, yleis-, sekä henkilöstöhallinnon prosesseja. Palvelu-
kokonaisuus sovitaan aina asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Asiakirja- ja tietosuojapalvelut

Ohjaamme ja avustamme julkishallinnon ja yhteisöjen asia-
kirjahallinnon ja arkistotoimen ajanmukaistamisessa. Seu-
lomme, järjestämme ja luetteloimme asiakirjat sekä laadim-
me tiedonohjaussuunnitelmat. Tietosuojapalveluissa oh-
jaamme ja avustamme EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttä-
mien toimenpiteiden toteuttamisessa, seurannassa ja kehit-
tämisessä.

Asiakaspalvelupisteiden hoito

Kaupunkilaispalveluihin kuuluvat erilaiset asiointipis-
teet kuten liikunta- ja neuvontapisteet. Asiakaspalvelijam-
me ovat asiantuntevia ja ystävällisiä — kunnan tai kaupun-
gin käyntikortteja.

Rekrytointipalvelut

Palveluvalikoimaamme kuuluvat sijaisrekrytointi ja kohdis-
tettu rekrytointi. Etsimme ja välitämme sijaiset erilaisiin tar-
peisiin sekä hallinnoimme sijaisrekisteriä. Kohdistetussa 
rekrytoinnissa hoidamme koko prosessin työpaikkailmoituk-
sen suunnittelusta soveltuvuusarviointeihin.

Hankintapalvelut

Hankintapalvelut vastaa yhteishankinnoiksi määriteltyjen tuotteiden 
ja palvelujen kilpailuttamisesta asiakkaillemme ja sopimuskumppa-
neillemme. Hoidamme myös yksittäisiä kilpailutuksia ja erillishankin-
toja asiakkaan tarpeen mukaan. Hankintapalvelut toimii hankintalain 
mukaisena yhteishankintayksikkönä asiakkailleen.

Päivi Pitkänen
toimitusjohtaja
Monetra Oy

”Siirsimme talous- ja henkilöstöhallinnon 
palvelut Monetran hoidettavaksi, sillä tuki-
palvelut ovat Monetran ydintoimintaa.”

-Pekka Rajala, Limingan kunnanjohtaja

Keskitymme nyt ja tulevaisuudessa myös talous- ja
henkilöstöhallinnon ohjelmistointegraatioihin, auto-
matisointiin ja robotiikkaan. Kahdessa vuodessa ro-
botiikkaprojekteista on saatu jo kiistatonta hyötyä, 
joka koituu kaikkien asiakkaidemme eduksi. 

Asiakastyytyväisyytemme on säilynyt hyvänä. 
Asiakkaan ääni on meille tärkein ääni, jota kuun-
telemme erityisen tarkasti. Koko henkilökuntamme 
on asiakkaitamme varten. Organisaatiomme sisäinen 
tehtävä on huolehtia siitä, että henkilöstömme voi hyvin ja 
kokee Monetran hyväksi paikaksi tehdä työtä. Organisaatiom-
me henkeä kuvastaa yhteinen brändimme, johon kaikki sitou-
tuvat. Se näkyy asiakkaalle korkeana laatuna ja monetralai-
sena tapana tehdä asiat luotettavasti — tänään ja huomenna. 

Monetra Oy on kasvamassa paikallisesta toimijasta yhdeksi suurim-
mista suomalaisista talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksista. 
Asiakkaamme ovat ottaneet Monetran luottokumppanikseen. Maakun-
nista Pohjois-Pohjanmaa, Pirkanmaa, Pohjois-Savo sekä Keski-Suomi 
ovat kaikki tehneet päätöksen edetä neuvotteluissa Monetran kanssa. 
Kiitämme asiakkaitamme vuosien luottamuksesta ja lupaamme tehdä 
asiat oikein myös jatkossa, kasvaessamme konserniksi. 

Kun Oulun Konttori -liikelaitos siirsi suuren osan palveluistaan Mo-
netraan, kasvoimme Suomen laaja-alaisimmaksi palvelukeskukseksi. 
Olemme kehittäneet aktiivisesti asiakkaidemme toivomia uusia 
palvelumuotoja. Tästä hyvä esimerkki on Helppi-palvelut, jos-
sa asiakkaan tarvitsemat hallinnon ja talouden tukipalvelut 
tarjotaan etänä, keskitetysti. Toinen, matalan kynnyksen 
palvelu on Salamatulkkaus, jossa mobiilisovelluksen 
avulla tulkin saa nopeasti palvelutilanteeseen.

Monetrasta asiakas saa myös hallinto-, hankinta-, rekrytointi-, painatus-, tulkki- sekä 
asiakirja- ja tietosuojapalvelut. Monetran toimipisteet sijaitsevat Oulussa, Sodanky-
lässä, Haapavedellä ja Jyväskylässä. Monetra Oy on voittoa tavoittelematon in-house-
osakeyhtiö, jonka asiakkaat omistavat.

Kun kiire on suurin, 
on ratkaisu lähellä

Hoitotyön arjessa tarvitaan käsipareja — jos näistä yk-
si yllättäen puuttuu, tarvitaan tilalle nopeasti korvaa-
va henkilö. Tällöin ratkaisu löytyy Monetra Rekrytoin-
tipalveluiden sijaisrekrytoinnista. Esimiehen sijaistar-

veilmoitus ja -tilaus tulee Monetraan puhelimitse ja  
sähköisesti. Sijaisvälitys ottaa tilauksen käsittelyyn ja 
etsii sopivan henkilön, joka saattaa löytyä hyvin no-

peasti ilmoituksen tekemisestä. Näin esimiehen aikaa 
säästyy ja yksikköön saadaan ripeästi osaava tekijä. Pi-

lottiprojektin aikana sijaisia on rekrytoitu varhaiskas-
vatuksen ja hyvinvointipalveluiden yksiköihin. Seuraa-

vaksi palvelu laajentuu siivous- ja ateriapalveluihin.

Painatuspalvelut

Suunnittelemme ja toimitamme jouhevasti laadukkaat graafiset 
tuotteet, sähköiset julkaisut ja painotuotteet organisaationne vies-
tinnän ja asiakaspalvelun tarpeisiin. Voitte tilata myös tekstinsuun-
nittelu-, oikoluku- ja tekstinkorjauspalvelua.

Tulkkipalvelut

Tarjoamme asioimistulkkaus- ja käännöspalveluita viranomaisille ja 
yrityksille yli 50 eri kielellä, mukaan lukien suomalainen viittomakie-
li. Tulkkipalvelun tiimi koostuu laajasta verkostosta, johon kuuluu yli 
200 tulkkia ja kääntäjää sekä asiantuntijayksikkö, joka koordinoi toi-
mintaa. Toimipisteemme sijaitsevat Oulussa ja Jyväskylässä.

Missä Sinä tarvitset hyvää tekijää? 
Ota yhteyttä!

www.monetra.fi/rekrytointipalvelut

Monetra Rekrytointipalveluiden valikoimaan kuuluu 
myös kohdistettu rekrytointi. Tämä asiantuntijayksikkö

 laatii ja suunnittelee kiinnostavat työpaikkailmoitukset 
painettuihin medioihin, julkaisee ne sähköisessä rekrytoin-

tijärjestelmässä ja eri sosiaalisen median kanavissa asia-
kasorganisaation graafisen ilmeen mukaisesti. Rekrytoin-

tiprosessin voi huoletta jättää joko kokonaan tai osittain 
Monetra Rekrytointipalveluiden huoleksi. Hoidamme kai-

ken yhteistyössä, asiakkaamme toiveiden mukaisesti.
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lomme, järjestämme ja luetteloimme asiakirjat sekä laadim-
me tiedonohjaussuunnitelmat. Tietosuojapalveluissa oh-
jaamme ja avustamme EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttä-
mien toimenpiteiden toteuttamisessa, seurannassa ja kehit-
tämisessä.

Asiakaspalvelupisteiden hoito

Kaupunkilaispalveluihin kuuluvat erilaiset asiointipis-
teet kuten liikunta- ja neuvontapisteet. Asiakaspalvelijam-
me ovat asiantuntevia ja ystävällisiä — kunnan tai kaupun-
gin käyntikortteja.

Rekrytointipalvelut

Palveluvalikoimaamme kuuluvat sijaisrekrytointi ja kohdis-
tettu rekrytointi. Etsimme ja välitämme sijaiset erilaisiin tar-
peisiin sekä hallinnoimme sijaisrekisteriä. Kohdistetussa 
rekrytoinnissa hoidamme koko prosessin työpaikkailmoituk-
sen suunnittelusta soveltuvuusarviointeihin.

Hankintapalvelut

Hankintapalvelut vastaa yhteishankinnoiksi määriteltyjen tuotteiden 
ja palvelujen kilpailuttamisesta asiakkaillemme ja sopimuskumppa-
neillemme. Hoidamme myös yksittäisiä kilpailutuksia ja erillishankin-
toja asiakkaan tarpeen mukaan. Hankintapalvelut toimii hankintalain 
mukaisena yhteishankintayksikkönä asiakkailleen.

Päivi Pitkänen
toimitusjohtaja
Monetra Oy

”Siirsimme talous- ja henkilöstöhallinnon 
palvelut Monetran hoidettavaksi, sillä tuki-
palvelut ovat Monetran ydintoimintaa.”

-Pekka Rajala, Limingan kunnanjohtaja

Keskitymme nyt ja tulevaisuudessa myös talous- ja
henkilöstöhallinnon ohjelmistointegraatioihin, auto-
matisointiin ja robotiikkaan. Kahdessa vuodessa ro-
botiikkaprojekteista on saatu jo kiistatonta hyötyä, 
joka koituu kaikkien asiakkaidemme eduksi. 

Asiakastyytyväisyytemme on säilynyt hyvänä. 
Asiakkaan ääni on meille tärkein ääni, jota kuun-
telemme erityisen tarkasti. Koko henkilökuntamme 
on asiakkaitamme varten. Organisaatiomme sisäinen 
tehtävä on huolehtia siitä, että henkilöstömme voi hyvin ja 
kokee Monetran hyväksi paikaksi tehdä työtä. Organisaatiom-
me henkeä kuvastaa yhteinen brändimme, johon kaikki sitou-
tuvat. Se näkyy asiakkaalle korkeana laatuna ja monetralai-
sena tapana tehdä asiat luotettavasti — tänään ja huomenna. 

Monetra Oy on kasvamassa paikallisesta toimijasta yhdeksi suurim-
mista suomalaisista talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksista. 
Asiakkaamme ovat ottaneet Monetran luottokumppanikseen. Maakun-
nista Pohjois-Pohjanmaa, Pirkanmaa, Pohjois-Savo sekä Keski-Suomi 
ovat kaikki tehneet päätöksen edetä neuvotteluissa Monetran kanssa. 
Kiitämme asiakkaitamme vuosien luottamuksesta ja lupaamme tehdä 
asiat oikein myös jatkossa, kasvaessamme konserniksi. 

Kun Oulun Konttori -liikelaitos siirsi suuren osan palveluistaan Mo-
netraan, kasvoimme Suomen laaja-alaisimmaksi palvelukeskukseksi. 
Olemme kehittäneet aktiivisesti asiakkaidemme toivomia uusia 
palvelumuotoja. Tästä hyvä esimerkki on Helppi-palvelut, jos-
sa asiakkaan tarvitsemat hallinnon ja talouden tukipalvelut 
tarjotaan etänä, keskitetysti. Toinen, matalan kynnyksen 
palvelu on Salamatulkkaus, jossa mobiilisovelluksen 
avulla tulkin saa nopeasti palvelutilanteeseen.

Monetrasta asiakas saa myös hallinto-, hankinta-, rekrytointi-, painatus-, tulkki- sekä 
asiakirja- ja tietosuojapalvelut. Monetran toimipisteet sijaitsevat Oulussa, Sodanky-
lässä, Haapavedellä ja Jyväskylässä. Monetra Oy on voittoa tavoittelematon in-house-
osakeyhtiö, jonka asiakkaat omistavat.

Kun kiire on suurin, 
on ratkaisu lähellä

Hoitotyön arjessa tarvitaan käsipareja — jos näistä yk-
si yllättäen puuttuu, tarvitaan tilalle nopeasti korvaa-
va henkilö. Tällöin ratkaisu löytyy Monetra Rekrytoin-
tipalveluiden sijaisrekrytoinnista. Esimiehen sijaistar-

veilmoitus ja -tilaus tulee Monetraan puhelimitse ja  
sähköisesti. Sijaisvälitys ottaa tilauksen käsittelyyn ja 
etsii sopivan henkilön, joka saattaa löytyä hyvin no-

peasti ilmoituksen tekemisestä. Näin esimiehen aikaa 
säästyy ja yksikköön saadaan ripeästi osaava tekijä. Pi-

lottiprojektin aikana sijaisia on rekrytoitu varhaiskas-
vatuksen ja hyvinvointipalveluiden yksiköihin. Seuraa-

vaksi palvelu laajentuu siivous- ja ateriapalveluihin.

Painatuspalvelut

Suunnittelemme ja toimitamme jouhevasti laadukkaat graafiset 
tuotteet, sähköiset julkaisut ja painotuotteet organisaationne vies-
tinnän ja asiakaspalvelun tarpeisiin. Voitte tilata myös tekstinsuun-
nittelu-, oikoluku- ja tekstinkorjauspalvelua.

Tulkkipalvelut

Tarjoamme asioimistulkkaus- ja käännöspalveluita viranomaisille ja 
yrityksille yli 50 eri kielellä, mukaan lukien suomalainen viittomakie-
li. Tulkkipalvelun tiimi koostuu laajasta verkostosta, johon kuuluu yli 
200 tulkkia ja kääntäjää sekä asiantuntijayksikkö, joka koordinoi toi-
mintaa. Toimipisteemme sijaitsevat Oulussa ja Jyväskylässä.

Missä Sinä tarvitset hyvää tekijää? 
Ota yhteyttä!

www.monetra.fi/rekrytointipalvelut

Monetra Rekrytointipalveluiden valikoimaan kuuluu 
myös kohdistettu rekrytointi. Tämä asiantuntijayksikkö

 laatii ja suunnittelee kiinnostavat työpaikkailmoitukset 
painettuihin medioihin, julkaisee ne sähköisessä rekrytoin-

tijärjestelmässä ja eri sosiaalisen median kanavissa asia-
kasorganisaation graafisen ilmeen mukaisesti. Rekrytoin-

tiprosessin voi huoletta jättää joko kokonaan tai osittain 
Monetra Rekrytointipalveluiden huoleksi. Hoidamme kai-

ken yhteistyössä, asiakkaamme toiveiden mukaisesti.



Meistä on moneksi - tänään ja huomenna Suomen monipuolisin palveluvalikoima

Lämmin kiitos asiakkaillemme, sidosryhmillemme 
sekä kaikille monetralaisille!
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 Helppi on Monetran palvelukokonaisuus, 
jossa asiakkaan tarvitsemat hallinnon ja 
talouden tukipalvelut tarjotaan etänä ja 
keskitetysti Monetran päätoimipisteestä. 
Helppi auttaa muun muassa henkilöstöhal-
linnon järjestelmän ESS7:än sekä matka- ja 
kulunhallintajärjestelmä M2:een liittyvissä 
kysymyksissä. Helppi perustettiin asiakkai-
den tarpeita kuunnellen ja sen tavoitteena 
on ollut tuoda yhden luukun periaatteen 
mukaisesti sujuvuutta arkeen. Helpissä 
hoidetaan muun muassa matkalaskujen 
tarkistus, laskutus, maksumääräykset, 
palkkatukihakemukset, ostolaskujen 
käsittely ja tiliöinti. Pilottiprojektin aikana 
Helpin avulla on tehostettu näitä prosesse-
ja 12 %. 

  Helpin hermokeskuksessa työskentelee 
kolme helppaajaa ja taustatiimissä noin 
20 palveluasiantuntijaa. ”Palveluiden 
siirtäminen meille on helppoa, koska 
se pienentää asiakkaan toiminnallisia 
riskejä”, kertoo palveluasiantuntija Marika 
Korkala. Pilottivaihe projektista osoittaa, 
että palvelumuoto on ollut tarpeellinen. 
Helpin käyttöönottovaiheessa katsotaan 
asiakkaan kanssa toimenkuvat, puretaan 
henkilöityneitä työtehtäviä ja nivelletään 
työnjako mahdollisimman sujuvaksi 
asiakkaan ja Helpin välillä.

 

Monetra pähkinänkuoressa

Henkilöstö

• Henkilöstömäärä: (31.12.2017) 471 henkilöä
• Sukupuolijakauma: Naiset: 426 (90,5 %) Miehet: 45 (9,5 %)
• Koko henkilöstön keskimääräinen ikä: 49,7 vuotta
• Naisten keskimääräinen ikä: 50,5 vuotta
• Miesten keskimääräinen ikä: 42,2 vuotta
• Työsuhteet: vakituisia työsuhteita 415 ja määräaikaisia 56
• Sairauspoissaolot 2017: 3,3 %
• Henkilöstökulut toimintamenoista: 74,8 %

Helppi-palvelut on vuonna 2017 
lanseerattu, keskitetty asiakaspal-
velumuoto.  
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 Rima korkealla ja tekemisen meininki  huippuluokkaa

 
 Palveluasiantuntija Jari Kleemola kertoo, että Helpissä on hoi-

dettu esimerkiksi ryhmämatkavarausten palvelupyyntöjä. ”Ker-
ran asiakas oli hieman epäileväinen, miten kaikki sujuu - onhan 
Helppi uusi palvelumuoto. Vakuutin heille, että lähtökohtamme 
on aina onnistuminen. Jälkikäteen asiakas kiitteli, että kaikki 
sujui niin kuin pitikin. Myönteinen palaute tukee tekemistä ja 
on osoitus siitä, että teemme asiakkaalle juuri oikeita asioita”, 
toteaa Kleemola.

 
 Yksi Helpin tärkeistä palvelukokonaisuuksista on koulutta-

minen järjestelmien käyttöön. ”Emme jätä asiakasta yksin, 
vaan opastamme peruskäyttöön ja autamme mahdollisissa 
ongelmakysymyksissä”, kertoo Jari Kleemola. Tulevaisuudessa 
Helpissä varaudutaan kysynnän kasvuun, kun palvelutarjonta 
laajenee.  

Lähtökohtamme on onnistuminen

Volyymit

• Liikevaihto 27 milj. €
• Liikevaihtoennuste vuodelle 2018 27,1 milj. €
• Investoinnit 623 472 € 
   
Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut

• Yksittäisiä palkansaajia keskimäärin 26 400
• Palkkalaskelmia/kk 36 000, prosessin oikeellisuus 99,88 % 
• Ostolaskuja/kk 41 950, prosessin oikeellisuus 99,79 %
• Myyntilaskuja/kk 60 230, prosessin oikeellisuus 99,69 %
• Matka- ja kululaskuja/kk 3700, prosessin oikeellisuus 100 %
• Erillisiä tilinpäätöksiä 63

Monetran
punainen lanka

Monetra Oy
Nuottasaarentie 5

90400 Oulu

Vaihde: 
08 5586 7800, 

arkisin klo 8—16

   

Monetra Oy, Sodankylä
Jäämerentie 18

99600 Sodankylä

Monetra Oy, Haapavesi
Rynnäkkötie 1

86600 Haapavesi

www.monetra.fi

Monetra Oy
Tulkkipalvelu Oulu
Nuottasaarentie 5

90400 Oulu

Monetra Oy
Tulkkipalvelu Jyväskylä

Puistokatu 2 C, 4. krs
40100 Jyväskylä

sisältö: Monetra Oy, viestintä   taitto: Essi Puuri 
 kuvat: Kati Leinonen, Teija Soini ja Sanja Starck    painopaikka: Litoset/KTMP Ab Oy

Tulkkipalvelut

• Tulkkaustunnit 57 000
• Käännetyt tekstit, sivumäärä 8200
• Kielet: käännöskielet 39, tulkkauskielet n. 50
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dettu esimerkiksi ryhmämatkavarausten palvelupyyntöjä. ”Ker-
ran asiakas oli hieman epäileväinen, miten kaikki sujuu - onhan 
Helppi uusi palvelumuoto. Vakuutin heille, että lähtökohtamme 
on aina onnistuminen. Jälkikäteen asiakas kiitteli, että kaikki 
sujui niin kuin pitikin. Myönteinen palaute tukee tekemistä ja 
on osoitus siitä, että teemme asiakkaalle juuri oikeita asioita”, 
toteaa Kleemola.

 
 Yksi Helpin tärkeistä palvelukokonaisuuksista on koulutta-

minen järjestelmien käyttöön. ”Emme jätä asiakasta yksin, 
vaan opastamme peruskäyttöön ja autamme mahdollisissa 
ongelmakysymyksissä”, kertoo Jari Kleemola. Tulevaisuudessa 
Helpissä varaudutaan kysynnän kasvuun, kun palvelutarjonta 
laajenee.  

Lähtökohtamme on onnistuminen

Volyymit

• Liikevaihto 27 milj. €
• Liikevaihtoennuste vuodelle 2018 27,1 milj. €
• Investoinnit 623 472 € 
   
Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut

• Yksittäisiä palkansaajia keskimäärin 26 400
• Palkkalaskelmia/kk 36 000, prosessin oikeellisuus 99,88 % 
• Ostolaskuja/kk 41 950, prosessin oikeellisuus 99,79 %
• Myyntilaskuja/kk 60 230, prosessin oikeellisuus 99,69 %
• Matka- ja kululaskuja/kk 3700, prosessin oikeellisuus 100 %
• Erillisiä tilinpäätöksiä 63
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Tulkkipalvelut

• Tulkkaustunnit 57 000
• Käännetyt tekstit, sivumäärä 8200
• Kielet: käännöskielet 39, tulkkauskielet n. 50
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Kaupunkilaispalvelut
Oulu10-palvelut, kaikki palvelupisteet:

Yhteensä: 154 248 kpl
Asiakastyytyväisyys (kaupunkilaispalvelut): 4,2 %
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 Helppi on Monetran palvelukokonaisuus, 
jossa asiakkaan tarvitsemat hallinnon ja 
talouden tukipalvelut tarjotaan etänä ja 
keskitetysti Monetran päätoimipisteestä. 
Helppi auttaa muun muassa henkilöstöhal-
linnon järjestelmän ESS7:än sekä matka- ja 
kulunhallintajärjestelmä M2:een liittyvissä 
kysymyksissä. Helppi perustettiin asiakkai-
den tarpeita kuunnellen ja sen tavoitteena 
on ollut tuoda yhden luukun periaatteen 
mukaisesti sujuvuutta arkeen. Helpissä 
hoidetaan muun muassa matkalaskujen 
tarkistus, laskutus, maksumääräykset, 
palkkatukihakemukset, ostolaskujen 
käsittely ja tiliöinti. Pilottiprojektin aikana 
Helpin avulla on tehostettu näitä prosesse-
ja 12 %. 

  Helpin hermokeskuksessa työskentelee 
kolme helppaajaa ja taustatiimissä noin 
20 palveluasiantuntijaa. ”Palveluiden 
siirtäminen meille on helppoa, koska 
se pienentää asiakkaan toiminnallisia 
riskejä”, kertoo palveluasiantuntija Marika 
Korkala. Pilottivaihe projektista osoittaa, 
että palvelumuoto on ollut tarpeellinen. 
Helpin käyttöönottovaiheessa katsotaan 
asiakkaan kanssa toimenkuvat, puretaan 
henkilöityneitä työtehtäviä ja nivelletään 
työnjako mahdollisimman sujuvaksi 
asiakkaan ja Helpin välillä.

 

Monetra pähkinänkuoressa

Henkilöstö

• Henkilöstömäärä: (31.12.2017) 471 henkilöä
• Sukupuolijakauma: Naiset: 426 (90,5 %) Miehet: 45 (9,5 %)
• Koko henkilöstön keskimääräinen ikä: 49,7 vuotta
• Naisten keskimääräinen ikä: 50,5 vuotta
• Miesten keskimääräinen ikä: 42,2 vuotta
• Työsuhteet: vakituisia työsuhteita 415 ja määräaikaisia 56
• Sairauspoissaolot 2017: 3,3 %
• Henkilöstökulut toimintamenoista: 74,8 %

Helppi-palvelut on vuonna 2017 
lanseerattu, keskitetty asiakaspal-
velumuoto.  

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

2013

146
2016

@monetraoy

 Rima korkealla ja tekemisen meininki  huippuluokkaa

 
 Palveluasiantuntija Jari Kleemola kertoo, että Helpissä on hoi-

dettu esimerkiksi ryhmämatkavarausten palvelupyyntöjä. ”Ker-
ran asiakas oli hieman epäileväinen, miten kaikki sujuu - onhan 
Helppi uusi palvelumuoto. Vakuutin heille, että lähtökohtamme 
on aina onnistuminen. Jälkikäteen asiakas kiitteli, että kaikki 
sujui niin kuin pitikin. Myönteinen palaute tukee tekemistä ja 
on osoitus siitä, että teemme asiakkaalle juuri oikeita asioita”, 
toteaa Kleemola.

 
 Yksi Helpin tärkeistä palvelukokonaisuuksista on koulutta-

minen järjestelmien käyttöön. ”Emme jätä asiakasta yksin, 
vaan opastamme peruskäyttöön ja autamme mahdollisissa 
ongelmakysymyksissä”, kertoo Jari Kleemola. Tulevaisuudessa 
Helpissä varaudutaan kysynnän kasvuun, kun palvelutarjonta 
laajenee.  

Lähtökohtamme on onnistuminen

Volyymit

• Liikevaihto 27 milj. €
• Liikevaihtoennuste vuodelle 2018 27,1 milj. €
• Investoinnit 623 472 € 
   
Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut

• Yksittäisiä palkansaajia keskimäärin 26 400
• Palkkalaskelmia/kk 36 000, prosessin oikeellisuus 99,88 % 
• Ostolaskuja/kk 41 950, prosessin oikeellisuus 99,79 %
• Myyntilaskuja/kk 60 230, prosessin oikeellisuus 99,69 %
• Matka- ja kululaskuja/kk 3700, prosessin oikeellisuus 100 %
• Erillisiä tilinpäätöksiä 63

Monetran
punainen lanka

Monetra Oy
Nuottasaarentie 5

90400 Oulu

Vaihde: 
08 5586 7800, 

arkisin klo 8—16

   

Monetra Oy, Sodankylä
Jäämerentie 18

99600 Sodankylä

Monetra Oy, Haapavesi
Rynnäkkötie 1

86600 Haapavesi

www.monetra.fi

Monetra Oy
Tulkkipalvelu Oulu
Nuottasaarentie 5

90400 Oulu

Monetra Oy
Tulkkipalvelu Jyväskylä

Puistokatu 2 C, 4. krs
40100 Jyväskylä

sisältö: Monetra Oy, viestintä   taitto: Essi Puuri 
 kuvat: Kati Leinonen, Teija Soini ja Sanja Starck    painopaikka: Litoset/KTMP Ab Oy

Tulkkipalvelut

• Tulkkaustunnit 57 000
• Käännetyt tekstit, sivumäärä 8200
• Kielet: käännöskielet 39, tulkkauskielet n. 50

Meistä on moneksi

0 26000 52000 78000 104000 130000

Sosiaalisen median yhteydenotot

Chatit

Puhelut

Sähköpostit ja palautteet 

Käyntiasioinnit 121551

 9727

18670

4027

21

 136

256

69

1628

912 

273

0 60 120 180 240 300

Hankintapäätökset

Keskitettyjen hankintojen sopimukset

Saapuneet tarjoukset

Suoritetut kilpailutukset

0 400 800 1200 1600 2000

Toteutetut rekrytointikampanjat 

Sijaisrekrytoinnin sijaisuusjaksoja täytetty

Kaupunkilaispalvelut
Oulu10-palvelut, kaikki palvelupisteet:

Yhteensä: 154 248 kpl
Asiakastyytyväisyys (kaupunkilaispalvelut): 4,2 %

Hankintapalvelut

Rekrytointipalvelut

100
200
300
400
500

0
200000
400000
600000
800000

1000000

v. 2017v. 2016v. 2015v. 2014v. 2013

v. 2017v. 2016v. 2015v. 2014v. 2013

0
6

12
18
24
30

v. 2017v. 2016v. 2015v. 2014v. 2013

Investoinnit (€)

Liikevaihto (miljoonaa €) 

Henkilöstömäärä 


