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YMPÄRISTÖ JOSSA TOIMIMME

LähiTapiola-ryhmä on suomalainen, asiakkaiden 

omistama yhtiöryhmä, joka palvelee henkilö-, 

maatila-, yrittäjä-, yritys- ja yhteisöasiakkaita. 

LähiTapiolan tuotteet ja palvelut kattavat 

vahinko-, henki- ja eläkevakuuttamisen sekä 

sijoittamisen ja säästämisen palvelut. Olemme 

myös yritysten riskienhallinnan ja henkilöstön 

työhyvinvoinnin ammattilainen.



YMPÄRISTÖ JOSSA TOIMIMME

LähiTapiola Palvelut tuottaa 

liiketoimintayhtiöille ja 

ryhmän ohjaustoiminnoille 

niiden tarvitsemia 

asiantuntija-, kehitys- ja 

tukipalveluita.

LähiTapiola-ryhmä on suomalainen, asiakkaiden 

omistama yhtiöryhmä, joka palvelee henkilö-, 

maatila-, yrittäjä-, yritys- ja yhteisöasiakkaita. 

LähiTapiolan tuotteet ja palvelut kattavat 

vahinko-, henki- ja eläkevakuuttamisen sekä 

sijoittamisen ja säästämisen palvelut. Olemme 

myös yritysten riskienhallinnan ja henkilöstön 

työhyvinvoinnin ammattilainen.



RYHMÄN SALKUNHALLINNAN VÄLINE

LähiTapiolan kehityssalkku muodostuu 9 salkusta

• strategiset hankkeet 6 kpl

• viranomaisvaatimukset

• muut kehitystyöt 

Salkkujen alla hankkeet, projektit ja pienkehityspaketit

• kehittämiskustannukset kohdistetaan projekteihin tai pienkehityspaketteihin

• etenemisen seuranta ja raportointi hanke- ja projektitasolla

• kustannusten ennustaminen ja raportointi hanke- ja projektitasolla

Lisäksi Yhteiset edellytykset -salkku, jossa ovat kehittämistä tukevat 

kehittämiskeskukset tehtävineen

• kustannusten ennustaminen ja raportointi



PALVELUYHTIÖN TYÖAJANSEURANNAN 

VÄLINE
Palvelusalkku

• Asiakas- ja tukipalvelut laskutetaan 

asiakkailta vuosittaisilla kiinteillä 

palvelumaksuilla ja ne raportoidaan 

kirjausten mukaan.

Kehityssalkku

• Liiketoiminnan kehityspalvelut 

(projektit, pienkehityspaketit ja 

kehittämiskeskukset) raportoidaan ja 

laskutetaan asiakkailta kirjausten 

mukaan.

Lisäksi Proffassa on Palveluyhtiön sisäiseen käyttöön hallinnollinen palvelu, 

jonne kirjataan mm. koulutus/perehtyminen, sisäiset kokoukset ja poissaolot.



MITÄ OLEMME SAANEET

Onnistumiset ja hyödyt

• Tiedot ovat läpinäkyvästi yhdessä paikassa

• Luotettava tieto kehityssalkun hallintaan yhdestä paikasta

• Korvaa suurimman osan erillisistä mallipohjista

• Korvaa työtilan lomakkeita 

• Etenemisen seuranta on helppoa

• Yhdenmukaiset esitysmateriaalit saa helposti

• Omien näkymien teko helppoa  raportit ja tarvittavat tiedot saa nopeasti

• Tuntikirjaus nopeaa ja helppoa (tuntikirjaukseen käytetty aika puolittunut)

• Helppokäyttöinen, avusteet ohjaavat tekemistä



MITÄ SEURAAVAKSI?

• Käytön vakiinnuttaminen

• tietojen päivittäminen rutiiniksi myös muutostilanteissa

• ABC-luokittelun hyödyntäminen paremmin

• laaja-alaisempi hyödyntäminen

• Resurssien hallinnan koestaminen kehittämiseen osallistuvien 

avainhenkilöiden osalta

• Kehitystöistä tavoiteltavien hyötyjen seuranta ja raportointi
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