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Tervetuloa Monetran HR-järjestelmäpäivään 18.10. ja Asiakasklubiin 10.11.  

 

Monetra kutsuu erityisesti asiakkaidemme henkilöstöhallinnon yhteyshenkilöt kuulemaan asiantuntijaesittelyjä eri palveluntarjoajien  

HR-järjestelmistä ti 18.10. klo 8.15 alkaen Tori-auditorioomme.  

Ilmoittaudu tapahtumaan tästä: ilmoittautuminen HR-järjestelmäpäivään. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 14.10. perjantaina. Tapahtuman 

isäntänä on Timo Ritola Monetra Oy:sta.  

 

Ohjelma:   

8.15 - 8.30     aamukahvi 

8.30 - 9.30     Symba 

9.45 - 10.45   Mepco  

11.00 - 12.00 Visma    

12.00 - 12.45 Ruokailu lounasravintola Viljamariassa, samassa kiinteistössä.  

12.45 - 13.45 Solaforce 

13.45 - 14.00 iltapäiväkahvi  

14.00 - 15.00 Abilita    

15.15 - 16.15 Elbit        

Syksyn Asiakasklubilla kokoonnumme jälleen mielenkiintoisten ajankohtaisasioiden ympärille torstaina 10.11.2016 klo 14 Auditorioon. 

Samassa yhteydessä on mahdollisuus tutustua uusiin tiloihimme. Voit ilmoittautua klubiin tästä linkistä: ilmoittautuminen Asiakasklubiin.  

Ohjelmatiedot tarkentuvat piakkoin.  

Mikäli olet tällä kertaa estynyt tulemasta näihin tilaisuuksiin, voit ohjata kutsut eteenpäin organisaatiossanne oikeaksi katsomallesi taholle.  

Tarkka osoitteemme on:   

Monetra Oy 

Nuottasaarentie 5 

90400 Oulu 

Näin löydät meidät: 

   

 

 

https://my.surveypal.com/HR_p%C3%A4iv%C3%A4_18102016_Monetra
https://my.surveypal.com/Monetran-asiakasklubi-ilmoittautumislomake-10.11.2016


 

Haapavesi valitsi kumppanikseen Monetran  
 

Haapaveden kaupunki siirtää talous- ja henkilöstöhallinnon palvelunsa Monetraan ja näin ollen kaupungin kirjanpito, maksuliikenne ja 

palkanlaskenta siirtyvät Monetra Oy:n hoidettavaksi vuodenvaihteessa. Haapaveden kaupungin talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävissä 

työskentelee tällä hetkellä kahdeksan vakituista ja kaksi määräaikaista henkilöä. Monetra Oy on luvannut ottaa kaikki työntekijät palvelukseensa 

nykyisillä ehdoilla. Monetran ylimääräinen yhtiökokous päättää talous- ja henkilöstöhallinnon toimipisteen perustamisesta Haapavedelle. 

Asiasta uutisoi ensimmäisenä KP24. 

 

Monetra Oy toivottaa uuden asiakkaansa lämpimästi tervetulleeksi ja rakentamaan tiivistä ja luotettavaa kumppanuutta! 

 

 

Kuntamarkkinoiden 

osastolla riitti vilinää – 

esittelyssä uusi 

palveluvalikoimamme 

Monetra Oy esittäytyi Kuntamarkkinoilla 

Helsingissä 14.-15.9. Jokasyksyisillä messuilla 

vieraili tänäkin vuonna yli 7000 kunta-alan 

päättäjää ja esittelijää. Monetran osastolla 

kävi molempina päivinä useita satoja 

vierailijoita ja ilahduttava määrä mm. 

kuntapäättäjiä. Esittelimme erityisesti uusia 

palveluitamme, joita saamme valikoimiimme 

Oulun Konttorin toimintojen sulautuessa 

osaksi Monetraa.  

Torstaina iltapäivällä toimitusjohtaja Päivi 

Pitkänen ja Oulun Konttorin johtaja Anne 

Piikivi pitivät tietoiskun aiheesta ”Case 

Oulun kaupunki ja Monetra:  

Keskitetyn hallinnon siirtäminen tytäryhtiöön”. Tietoisku keräsi kuulijoita salin täydeltä.  

Materiaalimme sähköisessä muodossa:  

• Monetran uudet palvelut -pdf-esite 

• Monetran Punainen Lanka -vuosiesite 

 

Kiinnostuitko uusista palveluistamme? Kerro asiasta asiakasvastaavallenne tai ota yhteyttä meihin suoraan sähköisellä 

yhteydenottolomakkeella, niin palaamme asiaan! 

 

Robotit auttavat ja sujuvoittavat prosessia 

Palvelukeskuksien yksi tulevaisuuden trendeistä on siirtyminen 

osittain automatisoituun prosessiin. Tietotyötä voidaan 

paikoittain automatisoida ohjelmistorobotiikan avulla. 

”Tutkimme, miten voisimme tuottaa parempia ja tehokkaampia 

palveluita asiakkaillemme. Mitä sujuvampi prosessi on, sitä 

vähemmän siinä tulee virheitä”, kertoo Jaakko Lehtinen 

OpusCapitan RPA-yksiköstä, jossa työstetään prosessien 

automatisointia ja kehitetään robotiikkaa.  

Robotti suorittaa rutiinityövaiheet  

Aivan aluksi kartoitetaan asiakkaan prosesseissa olevat, 

tunnistettavat automatisoinnin kohteet. Prosessia tarkasteltaessa 

on hyvä kysyä, mikä työvaihe vie eniten aikaa: juuri siihen 

http://www.kp24.fi/uutiset/418289/Haapavesi-ulkoistamassa-talous-ja-henkil%C3%B6st%C3%B6hallinnon
http://www.monetra.fi/etusivu/tarinamme/monetran-uudet-palvelut/
http://www.monetra.fi/wp-content/uploads/MonetranPunainenLanka2016_web_FINAL.pdf
https://my.surveypal.com/Monetran-uudet-palvelut-W7kO8ftIuD9EOUr2
https://my.surveypal.com/Monetran-uudet-palvelut-W7kO8ftIuD9EOUr2


kannattaa keskittyä.  Käytännössä lähes mitä tahansa manuaalisia työvaiheita voidaan automatisoida. Jotta automatisointi olisi kannattavaa, 

automatisoinnin kohteena oleva vaihe tulisi olla volyymiltaan tarpeeksi laaja ja merkittävä. Lisäksi vaiheen pitäisi olla strukturoitavissa, sillä robotti 

ei ole ajatustenlukija, vaan tarvitsee toimiakseen loogiset säännöt.  

Tämänhetkinen versio tekoälystä on koneoppiminen, joka pystyy prosessoimaan havainnoimaansa ja ikään kuin oppimaan seuratessaan ihmisen 

työskentelyä. ”Jos esimerkiksi ostolaskua tiliöidään, robotti seuraa, mitä ihminen tekee ja rakentaa itselleen säännöstön. Tietynlaisen 

neuroverkkoaivoston avulla robotti myös kehittyy ja pysyy valvomaan omaa laatuaan. Se pystyy jopa kertomaan prosentin, kuinka 

todennäköisesti tehtävä on oikein”, kertoo OpusCapitan tuotemarkkinoinnin johtaja Petri Karjalainen.  

Väsymätöntä työvoimaa 

Usein robotiikasta puhuttaessa herää kysymys, loppuvatko työntekijöiltä työt, sillä robotti pystyy työskentelemään tauotta kustannustehokkaasti, 

kaipaamatta työehtosopimuksia. ”Automaatio tehostaa prosessia ja sen tuomat säästöt ovat merkittäviä”, mainitsee Petri Karjalainen. Hänen 

mukaansa robotiikkaan tehdyt investoinnit maksavat itsensä takaisin suhteellisen nopeasti. Mitä siis tapahtuu työntekijöille, kun robotit saapuvat 

tekemään rutiinitoimenpiteitä, oppivat havainnoidessaan ja näin mullistavat vaikkapa laskun tiliöinnin? ”Robotti käsittelee loogista tietomassaa ja 

pystyy tunnistamaan anomaliteetin eli poikkeavuuden, joka siirtyy työntekijälle käsiteltäväksi, joka puolestaan käsittelee poikkeamat”, 

hahmottelee Karjalainen.  

Työntekijän rooli tulee olemaan enemmän asiantuntijatyyppinen ja robotti huolehtii rutiineista. ”Yhteistyö henkilökunnan ja Roger ja Rosie -

robottien välillä sujuu erinomaisesti ja robotit ovat erittäin tykättyjä työyhteisössä. Henkilökunta hakee aktiivisesti myös uusia automatisionnin 

kohteita”, kertoo Petri Karjalainen. Vaikka jotkut työt jäävät historiaan, robotiikka myös luo aivan uudenlaisia osaamisaloja.  

Palvelukeskuksissa tutkitaan robotiikan mahdollisuuksia 

Suomalaiset talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukset Monetra, Saita, KuntaPro, Calpro, Kuhilas ja Kunnan Taitoa ovat käynnistäneet 

robotiikasta yhteishankkeen. Kullekin palvelukeskukselle on määritetty prosessi, joissa tarkastellaan, mitä vaiheita voitaisiin automatisoida. 

Pilottiprojekteissa hyödynnetään prosesseista saatuja tuloksia ja parhaimmat käytänteet jaetaan kaikkien kuuden organisaation kesken.   

 

 

Nopsat 

 Tutustu ajankohtaisiin koulutuksiimme – tarkista Koulutuskalenteri ja ilmoittaudu jo tänään! Tarjollla mm. sairauslomat; pitkien 

sairauslomien käsittely vuodenvaihteen jälkeen (KVTES).  

 Monetra on nyt auktorisoitu Taloushallintoliiton jäsen. Taloushallintoliitto ylläpitää jäsentensä laadunvalvontaa ja järjestää 

täsmäkoulutuksia. Tämä koituu kaikkien Monetran asiakkaiden eduksi ja hyödyksi.  

 Lynckaa meille! Onko sinullakin tietokoneellasi Lync-pikaviestintäohjelma? Tiesithän, että Lyncistä on moneksi, se muun muassa: 

o Tehostaa ajankäyttöä, sillä pikaviestintätoiminto poistaa turhaa sähköpostiliikennettä ja vähentää vastausten odottelua  

o Tuo säästöjä matkakustannuksiin, kun kokoukseen voi osallistua etänä 

o Nopeuttaa ja tehostaa kokouksia, kun materiaaleja voi jakaa laajalle yleisölle sähköisesti – helppoa tiedonjakoa. 

 

Lynciä voi hyödyntää myös Monetrassa asioidessa – chattaa ja tavoita asiakaspalvelijamme uudella tavalla!  

 

   

 

http://www.monetra.fi/talous-ja-henkilostohallinto/koulutus-ja-ajankohtaiset-tapahtumat/

