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Tuntinetti helpottaa työtäsi 
 
Kokonaisvaltainen palvelu. Tarjoamme ominaisuuksiltaan kattavimman ja virtaviivaisimman HR 
-toimintojen palvelukokonaisuuden. Jatkuva kehitystyö takaa, että Tuntinetti on paras kumppani 
muuttuvassa toimintaympäristössä. 
 
Räätälöi haluamallasi tavalla. Palvelu on mukautettavissa erilaisten ja eri toimialoilla toimivien 
yritysten tarpeisiin. Maksat ainoastaan niistä palveluista joita yrityksenne käyttää. 
 
Seuraa tehtyä työtä. Tuntinetti nivoo työvuorosuunnittelun- ja seurannan sekä palkanlaskennan ja 
laskutuksen yhdeksi saumattomaksi kokonaisuudeksi selkeyttäen liiketoiminnan eri prosesseja ja 
säästäen resursseja. 
 

Automatisoi työehtosopimusten tulkinta 
 
Automaattinen työehtosopimusten tulkinta tukee työajanseurannan, työvuorosuunnittelun ja 
palkanlaskennan prosesseja. Tietojen pohjalta voidaan koostaa mukautetut raportit yrityksen 
tarpeisiin.  
 
Tuntinetti kerää työtunnit automaattisesti (tuntikirjaus netissä tai mobiilissa, kellokortilla, 
kulunvalvontalaitteella) ja tulkitsee ne työehtosopimuksen mukaisesti. Esimiesten hyväksymät 
kirjaukset voidaan siirtää suoraan palkanlaskennan järjestelmiin tai Exceliin.  
 

Sähköistä tiedonsiirto palkanlaskentaan ja laskutukseen 
 
Palkanlaskennan kokonaisuudella voidaan hoitaa mm. palkkojen laskenta ja maksu, palkkaerittelyt, 
kustannuspaikkakohtaiset tilierittelyt, erilaiset palkanlaskennan tulosteet ja viranomaisvelvoitteet 
sekä raportointi. Palvelulla voidaan käyttää muokattavissa olevia valmiita palkkalajeja sekä 
automaattisia laskentakaavoja. Aineisto on siirrettävissä kirjanpitoon tai pankkiyhteysohjelmistoon, 
eikä muita päällekkäisiä ohjelmistoja välttämättä tarvita.  
 
Tuntinetti mahdollistaa projektikohtaisen työtuntien tai aikaperusteisen laskutuksen. Mikäli 
työtunteja laskutetaan suoraan asiakkaalta, laskut voidaan tehdä tuntikirjauksen tietojen 
perusteella. Aikaperusteisessa laskutuksessa laskutusehdot ja hinnasto syötetään järjestelmän vain 
kerran, minkä jälkeen automaattinen laskutussopimuksen tulkinta hoitaa loput ajantasaista 
laskutushinnastoanne käyttäen.  
 

Tehosta prosesseja ja säästä resursseja 
 
Tuntinetti on internetissä 24/7 toimiva palvelu, joka nivoo yhteen nykyaikaisen työajanseurannan 
(internet selain, mobiililaitte, kellokorttin ja kulunvalvonta), automaattisen työehtosopimusten 
tulkinnan, palkanlaskennan sekä laskutuksen.  
 
Tuntinetti kerää työtunnit, hyväksyttää kirjatut työtunnit esimiehillä tai asiakkailla, tuntee ja 
tulkitsee eri työehtosopimukset, laskee ylityötunnit ja vuorolisät paikallisen käytäntönne mukaisesti, 
integroituu osaksi palkkahallintoa, sekä mahdollistaa projektikohtaisen laskutuksen. 

http://www.henkilostohallintoratkaisu.fi/
http://www.henkilostohallintoratkaisu.fi/
http://www.tuntinetti.fi/Tyoajanseuranta/Esittely/Miten_Toimii/Tehokas_Tyoajanseuranta/Palkanlaskenta
http://www.tuntinetti.fi/Tyoajanseuranta/Esittely/Miten_Toimii/Tehokas_Tyoajanseuranta/Laskuttaminen
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Säästä yrityksellesi jopa 8000 euroa vuodessa 20 työntekijää kohden 
 
Yksi asiakkaistamme, PolarPro Henkilöstöratkaisut, otti vuoden 2010 alusta käyttöönsä täysin 
sähköiseen Tuntinetti-työajanseurantajärjestelmän, jossa on mukana myös palkanlaskenta. PolarPro 
on saavuttanut ratkaisulla jopa 40 000 euron säästöt vuodessa 100 vuokrattua työntekijää kohden. 
 

Ammattitaitoinen koulutus, perehdytys sekä asiakastuki 
 
Tutustu Tuntinettiin ammattitaitoisen kouluttajan opastuksella. Asiantuntijoillamme on vuosien 
käytännön kokemus työajanseurannan, palkanlaskennan ja tuntilaskutettavan työn rutiineista sekä 
työehtosopimusten tulkinnoista. Koulutuksen ja käyttöoton jälkeen asiakastuki palvelee 
ongelmatilanteiden varalta puhelimitse ja sähköpostitse. 
 

Lisähyödyt 
 
Ominaisuuksiin kuuluvat kulunvalvonta, mobiiliseuranta, työajanseuranta, työaikakirjaus, 
työvuorosuunnittelu, itsepalveluajanvaraus, työvuorohuutokauppa, raportointi, töiden hyväksytys 
asiakkaalla, esimies hyväksynnät, käyttövaltuudet, työehtosopimusten tulkinta, vuosilomalaskenta, 
lomakalenteri, laskutettavan työn hinnoittelu, kannattavuuslaskenta, laskutusintegraatio, 
palkanlaskenta, palkanlaskentaintegraatio, viranomaisilmoitukset, työntekijöiden osaamisen 
hallinta (taidot, cv), rekrytointimoduuli (työpaikkailmoitukset, julkaisu eri kanaviin, työhakemukset, 
taidot), työsopimuslomakkeet, matkakulukirjaus. 
 
Lue lisää mitä kaikkea muuta Tuntinetillä voi tehdä?  
 
Soita ja kysy lisää myyntipalvelustamme 
 
 

Aloita maksutta 
 
Koeajalla kaikki toiminnot ovat käytössäsi veloituksetta. Kokeiluun ei liity sitoutumista tai 
yllätyslaskuja. 
 
Ota Tuntinetti käyttöösi alle minuutissa rekisteröitymällä osoitteessa 
http://www.tuntinetti.fi/tuntitesti   
 
Avaimet käteen -palvelussa kokeneet kouluttajamme kysyvät sinulta yritystäsi koskevat tiedot, 
vievät ne valmiiksi Tuntinettiin ja lopuksi kouluttavat käyttäjänne. 
 
Tilaa avaimet käteen -palvelu joko lähettämällä viestiä osoitteella myynti@tuntinetti.fi tai 
soittamalla numeroon +358-45-262 1331. 
 

http://www.tuntinetti.fi/ext/mita_Tuntinetilla_voi_tehda.pdf
http://www.tuntinetti.fi/Tyoajanseuranta/Esittely/Yhteystiedot
http://www.tuntinetti.fi/tuntitesti
mailto:myynti@tuntinetti.fi

