
Yhdistyminen etenee – Suomen suurin talous- ja henkilöstöhallinnon palveluyritys syntyy

LEHDISTÖTIEDOTE 12.9.2018 – KuntaPro Oy ja Kunnan Taitoa Oy (Taitoa) valmistelevat yhdistymistä. Yhtiöiden omistajat ovat
20.6.2018 solmitun aiesopimuksen jälkeen vahvistaneet polun, jolla yhdistymistä viedään eteenpäin. Uudesta yhtiöstä tulee
Suomen suurin kuntien ja maakuntien johtamisen ja hallinnon tukipalveluita tarjoava yritys.

Hallintouudistukset, tuottavuuden kehittäminen ja palveluiden digitalisointi muodostavat ainutlaatuiset puitteet kuntien ja
maakuntien palveluiden uudistamiselle. KuntaPro ja Taitoa ovat luomassa yhtiötä, joka ottaa roolia yhtenä Suomen rakenteellisten
uudistusten vauhdittajana.

– Asiakkaille ja kumppaneille ei yhdistymisestä aiheudu muutoksia, toimimme olemassa olevien sopimusten mukaan. Uuden
yrityksen myötä voimme tarjota asiakkaille uusia ratkaisuja nopeammin. Suuremmassa koossa kustannustehokkuus paranee ja
pystymme investoimaan merkittävästi asiakkaita palvelevaan järjestelmäkehitykseen ja robotisaatioon, kertovat toimitusjohtajat
Mika Kantola ja Sami Puukari.

Uusi yhtiö aloittaa 2019 toisella neljänneksellä

Taitoan ja KuntaPron yhtiökokoukset vahvistavat lopullisesti yhdistymisen. Uusi yhtiö aloittaa toimintansa suunnitelmien mukaan
vuoden 2019 toisella neljänneksellä. Suunnitelmissa ei ole myöskään muutoksia toimipaikkojen tai henkilöstön määrään, vaikka
digitaalisuus painottaakin tiettyjä osaamisia ja helpottaa liikkuvaa työtä.

– Etenemme rauhallisesti mutta määrätietoisesti. Tulevan syksyn aikana kehitämme uuden yhtiön identiteettiä ja viestejä
työryhmissä, joihin kutsumme laajasti henkilöstöä mukaan. Meille on tärkeää, että kuntapalveluiden ammattilaiset ottavat roolia
myös tulevaisuuden rakentamisessa. Tiedämme kokemuksesta, että se luo hyvää yhteishenkeä ja kulttuuria työpaikoille, Kantola
ja Puukari kertovat.

KuntaPro ja Taitoa kattavat tänä päivänä noin 26 % Suomen kuntien talous- ja henkilöstöpalveluista. Yhtiöiden omistaja-
asiakkaina on 240 kuntatoimijaa ja tulevien maakuntien sote-toimijaa, kuten Turku, Pori, Hämeenlinna, Kotka, Kouvola, Salo ja
Rovaniemi sekä Varsinais-Suomi, Satakunta, Kanta-Häme, Kymenlaakso ja Lappi.

Yhtiöt ovat vastanneet kymmenisen vuotta omistajiensa taloushallinnon, henkilöstöhallinnon ja muiden tukipalveluiden hoitamisesta
ja kehittämisestä. Vuonna 2017 yhteenlaskettu liikevaihtomme oli noin 88 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä yli 800.

Lisätietoja:

Mika Kantola, KuntaPro Oy, toimitusjohtaja, puh. 040 831 6409, mika.kantola@kuntapro.fi

Sami Puukari, Kunnan Taitoa Oy, toimitusjohtaja, puh. 040 545 2227, sami.puukari@taitoa.fi

Taitoa lyhyesti

Taitoa tarjoaa johtamisen ja hallinnon tukipalveluita asiakkailleen, joita ovat noin 150 kuntaa ja kunnallista organisaatiota sekä Varsinais-
Suomen, Kymenlaakson ja Lapin maakunnat. Taitoa ja sen tytäryhtiö Taitoa Kuntaperintä työllistävät noin 500 henkilöä yhteensä 14
toimipaikassa eri puolilla Suomea. Vuonna 2017 Kunnan Taitoa -konsernin liikevaihto oli 36,4 miljoonaa euroa.

KuntaPro lyhyesti

KuntaPro tarjoaa johtamisen ja hallinnon tukipalveluita asiakkailleen, joita ovat noin 90 kuntaa ja kunnallista organisaatiota sekä Etelä-Hämeen
ja Satakunnan maakunnat. KuntaPro ja sen tytäryhtiö SeutuRekry työllistävät noin 320 henkilöä 5 toimipaikassa eri puolilla Suomea. Vuonna
2017 KuntaPro -konsernin liikevaihto oli 51,7 miljoonaa euroa.


