Meidän IT ja talous Oy

Työpäiväsi
taustavoima

MEITA
HUOLEHTII
PUOLESTASI
Meidän IT ja talous Oy, tai lyhyemmin ja tuttavallisemmin Meita,
on olemassa, jotta asiakkaamme voivat keskittyä olennaiseen.
Olemme asiantunteva ja asiakaspalveluhenkinen IT- ja hallintopalveluiden
tarjoaja useille kunnille, kaupungeille ja esimerkiksi sote-toimijoille
Etelä- ja Pohjois-Karjalan sekä Etelä-Savon maakunnissa.
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Varmista organisaatiollesi toimiva
identiteetin- ja pääsynhallinta (IAM)
Pulsen - kumppanisi IAM-palvelun apuna
suunnittelusta toteutukseen ja tukeen.
Ota yhteyttä: info@pulsen.fi
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MONIPUOLINEN JA VÄLITTÄVÄ
YHTEISTYÖKUMPPANI
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Haluamme olla asiakkaillemme oivaltava ja rohkea
kumppani, johon voi aina luottaa ja jonka kanssa on
mukava työskennellä.

asiakkaidemme päivittäisistä henkilöstö- ja talouspuolen rutiinitehtävistä ja huolehdimme, että asiakkaidemme viestintävälineet toimivat.

Parhaimmillamme olemme näkymätön mutta kiinteä
osa asiakkaan työn sujuvuutta: vastaamme esimerkiksi

Olemme myös käytettävissä, kun on aika suunnitella
ja kehittää uusia järjestelmiä ja toimintatapoja.

IT-PALVELUT
Noin 30 000 IT-käyttäjää
Ylläpidossa yli 20 000 työasemaa, noin
1 500 palvelinta ja noin 1 300 järjestelmää

440

NOIN
MEITALAISTA

Yli 130 000 palvelupyyntöä vuosittain
Kolme maakuntaa kattava verkko

70

YLI
ASIAKKUUTTA

TALOUSHALLINTO
Yli 33 000 palkkalaskelmaa kuukaudessa
Yli 45 000 ostolaskua kuukaudessa
Yli 40 asiakkaan kirjanpitopalvelut

4 hyvää syytä hankkia kunnalle oma,
taloushallintoon integroitu verkkokauppa
Resurssien säästö taloushallinnossa
Kuntalaisten odotukset sähköisille palveluille
Palvelujen saatavuus virastoaikojen ulkopuolella
Maksutapojen jatkuva kehitys

Nyt tarjolla kuntaasiakkaidemme
kokemuksiin perustuva
verkkokauppapaketti
pienille ja
keskisuurille kunnille!

Kysy lisää:
myynti@cpu.fi
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Kirjanpitopalvelut
Taloussuunnittelu
Ostoreskontra
Maksuliikenne
Myyntilaskutus

TALOUSPALVELUT
Hoidamme taloushallinnon rutiinit ja raportoinnin, ja
laaja palveluvalikoimamme kattaa kirjanpidon, tilinpäätökset ja monet muut esimerkiksi laskutukseen ja budjetointiin liittyvät palvelut. Käytössämme ovat modernit ja
hyväksi koetut järjestelmät.
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Meillä on kokemusta erilaisista hankkeista, ja annamme
neuvontaa kirjanpitoon ja ALV-kysymyksiin liittyvissä
asioissa.

Talouden asiakaspalvelu on ikkuna
asiakkaiden suuntaan, ja myyntilaskutus
on tärkeä osa muuta taloushallinnon
kokonaisuutta. Asiakkaamme ovat
julkisen sektorin eri toimijoita. Työyhteisömme on loistava.
Merja Jokinen
palvelupäällikkö, talouspalvelut
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f Lisenssit, laitteet ja liittymät
f Tietosuoja- ja tietoturvapalvelut
f Palvelinten ja pilvipalveluiden
ylläpito
f Kiinteät ja langattomat verkot
f Etä- ja lähituki
f Viestintäpalvelut

IT- JA TIETOLIIKENNEPALVELUT
Tuotamme asiakkaillemme saumattomasti yhteen toimivat IT- ja tietoliikennepalvelut. Vastaamme muun muassa
tietoliikenneverkkojen ylläpidosta ja tuemme työasemaympäristöjä.
Meitan ICT-palveluissa hyödynnetään ratkaisuprosessien ohjauksessa palvelunhallinnan
parhaita käytäntöjä (ITIL). Meitan tarjoama tuki on yhdenmukaista, ja mahdolliset häiriötilanteet ratkaistaan nopeasti. Haluamme olla ketteriä, kehittyä, ja jatkuvasti parantaa
palvelujamme. Jaamme osaamista ja etsimme arvojemme mukaisesti ratkaisuja rohkealla,
iloisella asenteella ja kulttuurilla. Haemme kaikella tekemisellä lisäarvoa asiakkaillemme.
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Outi Salo, tuotantopäällikkö

IT-palvelumme koostuvat mm. asiakkaillemme
tuotettavien lähi- ja etätukipalveluiden asennus- ja
korjaustöistä. Ratkaisemme ongelmia ja yritämme
ennaltaehkäistä niitä. Työssäni parasta on toimia
päivittäin ammattilaisista koostuvan tiimin,
kollegoiden ja Meitan mahtavien asiakkaiden kanssa.
Timo Toropainen, palvelupäällikkö, IT-palvelut

-Tehostamme liiketoimintaanne nykyteknologian avulla-

KUVA Mikko Nikkinen

GenreTech
Oy
Ohjelmistorobotiikkaa arjen
rutiinien automatisointiin

www.genretech.fi

Hyvässä
yhteistyössä
Meitan
kanssa
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f Toimittajahallinta
ja -sopimukset
f Lisenssien ja käyttövaltuuksien hallinta
f Tuki- ja ylläpitopalvelut
f Suunnittelu- ja
kehityspalvelut

JÄRJESTELMÄPALVELUT
Tarjoamme asiakkaillemme kokonaisvaltaisia, asiakkaiden tarpeiden mukaan koottuja järjestelmäpalveluja.
Tuemme asiakkaitamme järjestelmäkokonaisuuksien suunnittelussa ja huolehdimme kattavasti järjestelmien
kehittämisestä, ylläpidosta ja tietoturvasta.
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Tuotamme asiakkaille järjestelmäpalveluita erilaisiin hallinnon
järjestelmiin, toimiala- ja sote-järjestelmiin sekä kuntalaisten
hyödyntämiin järjestelmiin – aina asiakastarpeen mukaan.
Tarjoamme apua myös prosessien kehittämiseen ja
tehostamiskohteiden kartoitukseen.
Jukka Pitkänen, ICT-arkkitehti, järjestelmäpalvelut

kunnat.t i.fi

Älykkäitä ohjelmistoratkaisja

Potilasdokumentointi
on ratkaistu.
Uuden sukupolven sanelualusta,
sanelunpurku ja puheentunnistus palveluna.
Virheettömät potilasdokumentit valmistuvat aina ajallaan.
Enemmän aikaa potilastyöhön ja työniloa.
Tutustu tarkemmin www.diktamen.com.
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f Palkkaneuvonta
f Työvuorosuunnittelu
f Työsopimusten
tallennus ja hallinta
f Raportointi

HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUT
Monipuoliset henkilöstöhallinnon palvelumme kattavat muun muassa palkanlaskennan, neuvontapalvelut, sekä
työsuhdetietojen ja matkakulujen hallinnan. Tuotamme palvelut ja luomme tarvittavat järjestelmät kunkin toimialan
tarpeiden mukaisesti.
Henkilöstöpalveluiden vastaavana asiantuntijana järjestän koulutuksia, laadin HR-raportteja
ja annan neuvontaa esimerkiksi eri palkkatiimeille. Teen yhteistyötä monien eri tiimien sekä
kunta- ja sotealan asiakkaiden kanssa. Työ on mukavan monipuolista ja joustavaa.
Heli Martikainen-Auvinen, henkilöstöpalveluiden vastaava asiantuntija
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Toteutamme
valokuituverkkoja
Kaakkois-Suomessa
BLC Telecom on savonlinnalainen tietoliikenneoperaattori, joka tarjoaa kattavat
ja laadukkaat tietoliikennepalvelut henkilöasiakkaille, yhteisöille ja yrityksille sekä
teleoperaattoreille Kaakkois-Suomen alueella.
Olemme osa BLC-konsernia, mikä työllistää n. 500 työntekijää 19 paikkakunnalla kolmessa eri yhtiössä.

Kattavat palvelut yhdeltä kumppanilta tarvekartoituksella
Tietoliikenne &
tietotekniikan
ratkaisut

Tietoturvapalvelut

Puhe- &
viestintäratkaisut

Laitteet &
laitehallinta

TV &
viihdepalvelut

ICT-palvelut

+ Operaattoripalvelut

Oppaasi operaattori- ja yritysverkkojen toteuttamisessa

Tutustu lisää ja ota yhteyttä:
blc.fi/telecom/yritykset
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PROJEKTI- JA ASIANTUNTIJAPALVELUT
Kun asiakkaamme kaipaa apua kehitysprojektiin tai
vaikka järjestelmien käyttöönottoon, asiantuntijamme
ja projektipäällikkömme ovat valmiina auttamaan.
Tarjoamme apua projektin yksittäisiin vaiheisiin tai vastaamme projektista alusta loppuun asti. Asian-
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tuntijamme voivat neuvoa esimerkiksi hankintojen
suunnittelussa ja prosessien tehostamisessa.
Meillä on vankkaa osaamista myös tietoturva- ja
tietosuoja-asioista. Lisäksi koordinoimme alueellisia
yhteistyöryhmiä.

Vastaan Meitan asiakasprojekteista sekä sisäisistä kehitysprojekteista. Projektipäällikön
työ on vaihtelevaa, haastavaa, kiinnostavaa ja kivaa. Työssä on parasta ihmisten
kohtaaminen. On ilo tehdä töitä hyvässä tiimissä!
Heli Merisalo, projektipäällikkö

Hyvinvointia suomalaisilta suomalaisille
– kotimainen toimija tuntee suomalaisen soten.
Tietojärjestelmä perusterveydenhuoltoon ◦ erikoissairaanhoitoon ◦ sosiaalihuoltoon ◦ kuntoutukseen ◦ kotihoitoon

Tutustu Mediconsult Saga
-tietojärjestelmäkokonaisuuteen
www.mediconsult.fi/saga

M I T E N S E L I T TÄ Ä
K Ä S I T TÄ M ÄT Ö N ?
Me emme pysty selittämään, miksi ihmiset ostavat joitain juttuja,
mutta voimme mahdollistaa 100% näkyvyyden hankintoihin.
Baswarella on ainoa hankinnasta maksuun -ratkaisu,
joka yhdistyy 100% toimittajiin ja pystyy käsittelemään
100% laskuista verkkolaskuina.
Lue lisää ja varaa demo: BASWARE.FI
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TULE OMIESI JOUKKOON!
Etsimme riveihimme jatkuvasti IT- ja talousalan
asiantuntijoita, jotka haluavat kasvaa ja kehittyä
kanssamme. Kun työskentelee Meitalla, tietää
tekevänsä tärkeää työtä lukemattomien kuntalaisten
hyväksi.

Olemme nykyaikainen työnantaja ja panostamme
työntekijöidemme viihtyvyyteen monella tavalla.
Tarjoamme työntekijöillemme monipuoliset edut ja
palvelut sekä mahdollisuuden edetä ja kehittyä uralla.
Meillä on useita toimipisteitä, mutta työskentelemme
joustavasti myös etäyhteyksin.
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Katso avoimet työpaikat
tai jätä avoin hakemus
osoitteessa
www.meita.fi/tyopaikat

Joensuu
Mikkeli
Imatra
Lappeenranta

Kattavat teknologiaratkaisut – kumppanisi kaikissa IT-tarpeissa.
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Meita on
mahdollisuuksien työpaikka!

Joni Homanen työskentelee Meitan asiakkuuspäällikkönä.
Katso videolta, mitä Joni kertoo työskentelystä Meitalla.

Turvallista,
tehokasta ja
helppokäyttöistä
viestintää
www.sencom.fi
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Käyttäjälähtöiset
työympäristöt
Martela-Keskus
Offimar Oy
www.martela.fi
p. 05 610 6600

MONIPUOLISET TEHTÄVÄT
OVAT TYÖN SUOLA

”

Tulin Meitalle töihin ICT-suunnittelijaksi vuonna
2016, jolloin vastuualueellani olivat aluksi integraatiot
sekä kuvantamisen ja asianhallinnan järjestelmät. Pian
mukaan lisättiin myös mm. projektinhallintaa.
Nykyään toimin ICT-arkkitehtina, mikä tarkoittaa, että
olen monessa mukana. Päätehtävänäni on Meitan kokonaisarkkitehtuurityö. Tämän lisäksi vastaan suunnittelutehtävistä, sähköisestä arkistoinnista, järjestelmäintegraatioista ja suomi.fi-palvelusta. Teen myös paljon
yhteistyötä eri tiimien kanssa.
Meitalla on hyvä työilmapiiri ja mukavat työkaverit.
Pidän vaihtelevista ja haastavista työtehtävistä, jotka
ovat muokkautuneet vaativammiksi kokemuksen myötä.
Meitalle kannattaa hakea töihin. Työtehtävät järjestelmäpalveluissa ovat monipuolisia, eikä yksikään päivä ole
samanlainen.”
Jukka Pitkänen
ICT-arkkitehti, järjestelmäpalvelut, Joensuu

Monipuoliset & Joustavat

Kriittiset järjestelmäratkaisut

Konesalit / UPS / Jäähdytys / Varavoima / huolto 24/7
PCBI Nordic Oy

010 231 6060

info@pcbi.fi
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Meidän IT ja talous Oy

Oikein mitoitettu toimii
paremmin
Oikein mitoitetut, ketterät ja kotimaiset
talous-, palkka- ja henkilöstöhallinnon
ratkaisut julkishallinnolle tarjoaa
Visma Public.

Lue lisää: www.visma.ﬁ/vismapublic

Ota yhteyttä:
www.meita.fi

• www.jssuomi.fi

@meitaoy

