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Mitä Tuntinetti.fi -palvelulla voi tehdä?  

Tuntinetti on selainkäyttöinen työajan seurantajärjestelmä pienille ja 

keskisuurille yrityksille sekä järjestöille. Tuntinetti on 

sovellusvuokrauspalvelu, joten ohjelmaa ei tarvitse asentaa 

yrityksenne työasemille tai palvelimille. Suojattu selainliittymä toimii 

internetissä ajasta ja paikasta riippumatta. Tuntinetissä voit: 

• kirjata tehdyt työtunnit internet-selaimella tai kännykällä 

• tarkistaa päivän työtehtävät kännykällä 

• seurata työajan karttumista 

• laskea ja maksaa työntekijöiden palkat 

• vastaanottaa ajanvarauksia 

• automatisoida työvuorosuunnittelun 

• hallinnoida organisaation lomia 

• luoda automaattiset muistutukset tuntien kirjaamisesta 

• raportoida kirjattuja tunteja eri tarkoituksiin 

• muodostaa tuntiveloitteisen työn asiakaslaskuja 

Useiden asiakasyritysten kesken jaettu sovellusvuokrauspalvelu 

mahdollistaa laadukkaan palvelun tarjoamisen kustannustehokkaalla 

tavalla. Käytössäsi on aina tuorein ohjelmaversio. 

Matkalaskujen käsittely ja työvuorosuunnittelu on todettu niin 

yrityskohtaisiksi, että niiden käsittelyyn rakennetaan Tuntinetissä aina 

(ilman eri maksua) asiakkaiden toiveita vastaava prosessi. 

Kirjaa kerran, raportoi usein  

Voit seurata kirjattuja tunteja haluamaltasi aikaväliltä: 

• Työntekijöittäin 

• Projekteittain 

• Asiakkaittain 

• Tehtäväryhmittäin 

Tunneista laaditun raportin voit liittää esim. tuntiperusteisen 

asiakaslaskutuksen liitteeksi. Samoista kirjauksista saadaan  

automaattisesti seuraava erittely:  

• Liukumat 

• Ylityömääräyksen aikana tehdyt ylityöt ylityöprosenteittain 

o Työaikaraportilla työntekijäkohtaiset TES- säännöt. 

o Laskutusraportilla sopimuskohtaiset ylitöiden 

laskutussäännöt. 

• Arkipyhät ja sairaslomat työehtosopimuksen mukaiset 

karenssiajat huomioiden. 

Tuntinetti on suunniteltu helppokäyttöiseksi   

Tuntinetin keskeisenä suunnittelutavoitteena on ollut työajan 

säästäminen työajanseurantaprosessin kaikissa vaiheissa. 

Työajan kirjaaminen sekä raporttien tulostaminen palkanlaskennan ja 

asiakaslaskutuksen tarpeisiin on helppoa ja nopeaa. Tuntinetissä 

työaikatietojen syöttäminen on vaivatonta. Haluamansa raportin saa 

muutamalla napin painalluksella.  

Tuntinetin  käyttöliittymä on yksinkertainen ja selkeä. Käyttöönoton 

perehdytysvaihe jää näin minimiin. Tarvittaessa palvelu tarjoaa 

aktiiviset ohjaus- ja aputoiminnot käyttäjän tueksi. Tuntinetti.fi 

sisältää myös normaalin online-käyttäjäoppaan. Käyttäjätuki 

sähköpostitse on maksuton.  

Järjestelmä osaa myös muistuttaa käyttäjää tuntien kirjaamisesta.  

Asennuksia, prosessimuutoksia tai lisätyövoimaa ei tarvita.  

Tuntinetin käytönhallinta mukautuu eri yritysten 

tarpeisiin  

Tuntinetin peruspaketti sopii pienelle 

yritykselle sellaisenaan. Suuremmat 

yritykset voivat jakaa työntekijät ja 

projektit useampiin yksiköihin. Eri yksiköille 

voidaan nimetä esimiehet, joilla on oman 

yksikkönsä hallintaoikeudet. Tuntinetin 

kaikki lisäominaisuudet ovat kytkettävissä 

päälle ja pois hallintapaneelin kautta. 

Sovellusvuokrauspalvelu 

Sovellusvuokrausta kutsutaan usein myös ASP-palveluksi (Application 

Service Providing) tai SaaS-palveluksi (Software as a Service). 

Sovellusvuokrauksessa asiakas ei osta ohjelmistolisenssiä vaan 

vuokraa käyttöoikeuden. Asiakasyrityksen ei tällöin tarvitse rakentaa 

ja ylläpitää omaa järjestelmää, vaan se saa tarvitsemansa palvelut 

palvelutuottajalta ja käyttää niitä Internetin kautta.  

Sovellusvuokrauksen kantava idea on, että tilaaja maksaa ainoastaan 

ohjelmiston käytöstä. Näin tilaaja voi keskittää resurssit omaan 

liiketoimintaan ja sovellusvuokrauksen kohteena olevan palvelun 

kustannukset jaetaan kaikkien asiakkaiden kesken.  

Sovellusvuokrauksen kiistattomia etuja ovat muun muassa nopea 

käyttöönotto, pienet aloituskustannukset ja vaivattomuus siirtyä 

uuteen palveluun sekä edulliset käyttökustannukset. 

Sovellusvuokraus sopii erityisesti yrityksille, jotka kaipaavat 

ohjelmistoiltaan helppoutta, nopeutta ja edullisuutta. Asiakkaamme 

haluavat nopeasti käyttöönotettavan ja skaalautuvan ratkaisun 

riskittömästi. He eivät halua tehdä kalliita investointeja etupainoisesti 

ja saada hyötyjä sitten joskus. Työajan säästöillään Tuntinetti maksaa 

itsensä takaisin joka kuukausi. 

Tuntinetti on tietoturvallinen valinta  

Selaimen HTTPS-yhteys on suojattu pankkienkin suosimalla 128 bitin 

SSL-salauksella ja katastrofien varalta Tuntinettiin tallennetun tiedon 

varmuuskopiot on hajautettu maantieteellisesti. 

Tuntinetti käyttää varmennettuja Suomen pääkaupunkiseudulle 

sijoitettuja palvelintiloja. Samaan toimittajaan kanssamme luottavat 

mm. Tellabs, YLE, Eduskunta, Helsingin kaupunki, Helsingin yliopisto 

sekä ClassicFM. 

Gigabit Ethernet -tekniikalla toteutettu 

runkoverkko kolmen toisistaan 

riippumattoman operaattorin kautta takaa 

ruuhkattoman ja toimintavarman 

verkkoyhteyden kaikissa olosuhteissa.  

Palvelintilat on varustettu elektronisin 

kulunvalvonta- ja hälytysjärjestelmin ja ne 

täyttävät Viestintäviraston vaatimukset A-

luokan laitetiloille (Viestintävirasto 48 

A/2003, "Tärkeät tilat"). Pääsy 

palvelintilaan on rajattu vain 

turvallisuusluokkaan A kuuluville 

ylläpitäjille. 

Mikä on Tuntinetti.fi –palvelun hinta?  

Voit koekäyttää Tuntinetin kaikkia palveluita veloituksetta 30 päivän 

ajan. Koeajon jälkeen peruspaketti säilyy ilmaisena, mutta 

lisäominaisuuksista veloitetaan oheisen hinnaston mukaisesti 

toteutuneen kuukausittaiseen käyttömäärään perustuen.  

Tuntinetin ominaisuudet ja niiden hinnat on eritelty seuraavalla 

sivulla. 

 

 

 

 

 

 

 



Työajanseuranta Hinta / käyttäjä
 

Työehtosopimusten tulkinnat 

• Kirjanpitoon tarvitaan tieto kaikista tehdyistä 

työtunneista niistä suoritettuja korotusosia myöten. 
Työaikalaki ja työehtosopimukset määrittelevät, miten 

työntekijän työaika eritellään säännölliseen työaikaan 
sekä erilaisiin korotusosiin. Käytettäessä Tuntinettiä 

riittää, kun työntekijä kirjaa kokonaistyöajan vain yhteen 
kohtaan. 

• Kullekin työntekijälle voidaan määritellä työsuhteeseen 
sovellettava työehtosopimus tai muu työaikasääntö. 

Tuntinetin TES tulkinta lajittelee työajan, palkalliset 
sairauslomat, arkipyhät ja lyhennysvapaat valmiiksi 

palkanlaskentaa varten. Tuntinetti laskee myös 
työaikaliukumat ja näyttää työaikapankin saldon.  

• Kun annat työntekijälle määräaikaisen 
ylityömääräyksen, Tuntinetti erittelee automaattisesti 

myös työsopimuksen mukaiset ylityöt ja korotusosat. 

1 €/ kk* 

Sähköinen lomakalenteri netissä 

• Panttaako joku aina paperista lomakalenterianne? 

Ottakaa käyttöön Tuntinetin lomakalenteri, joka on 
kaikkien ulottuvilla netissä 24 h vuorokaudessa. Esimies 

voi päättää, näkevätkö työntekijät toistensa lomat. 
• Tuntinetin lomakalenteriin kirjatuista lomista 

muodostuu lomakalenteri, jonka voi myös tulostaa. 

1 €/ kk* 

Tuntien hyväksymistoiminto 

• Haluaako asiakkaanne hyväksyä tunnit ennen laskun 
vastaanottamista? Haluatko jäädyttää laskutetut tunnit 

muutoksilta? 

• Työaikakirjausten hyväksymistoiminnolla kirjatut tunnit 

voidaan hyväksyä esimerkiksi laskutuksen tai 
palkanlaskennan yhteydessä. 

• Hyväksytyt tunnit jäätyvät niin, että niitä ei voi 
vahingossa muokata ilman hyväksynnän perumista. 

1 €/ kk* 

Työtuntien sähköinen siirto palkanlaskentaohjelmaan 

• Työtuntien koneellinen siirto mahdollistaa 
palkanlaskentaohjelmiston liittämisen Tuntinettiin. Se 

sama palvelu, jolla hoidatte palkanlaskennan normaalisti 
(esim. ProCountor, Administer, Asteri, ym.), voidaan 

tämän palvelun avulla liittää Tuntinettiin. Tarvitsemasi 
siirtoratkaisun saat asiakaspalvelustamme. 

1 €/ kk* 

Työvuorosuunnittelu Hinta / käyttäjä
 

Työvuorojen laatiminen 

• Työvuorolista on tarkoitettu vuorosuunnittelijan 

päivittäiseksi työvälineeksi. Työvuorolista avustaa 
vuoropäällikköä kustannuspaikkakohtaisten 

vuorolistojen laatimisessa. 

• Tuntinetti tarkistaa ja ohjaa vuorosuunnittelijaa niin, 

että kaikissa tehtävissä ja työpisteissä on 
miehityssuunnitelmaa vastaava miehitys. Tuntinetti 

tarkistaa samalla, täyttyvätkö työaikalain ja 
työehtosopimuksen määräykset sekä työntekijöiden 

omat työaikatoiveet. 

• Valmiit työvuorolistat ovat työntekijöiden nähtävissä 

Tuntinetissä ja niistä saadaan selkeät tulosteet. Jos 
toteutunut työaika poikkeaa suunnitellusta, työntekijä 

tai vuoropäällikkö voi päivittää toteutuneen työajan 
järjestelmään. 

• Tuntinetin TES-tulkintojen avulla työvuorojen 
työaikatiedot saadaan palkanlaskentaa varten valmiina 

palkkalajierittelyinä. 

1 €/ kk* 

Ajanvarauskalenteri 

• Tuntinetissä työvuorojen suunnittelu voi perustua joko 

kausiluonteisiin miehityssuunnitelmiin tai viikottain 
vaihtuviin aikavarauksiin. 

• Tuntinetin selainkäyttöisellä ajanvarauskalenterilla 
buukkaat työvuorot ajasta ja paikasta riippumatta. 

1 €/ kk* 

Automaattinen työvuorosuunnittelu 

• Tuntinetin työvuorosuunnittelu laskee vuorot toiveittesi 
mukaisesti. Laskentaa voidaan ohjata työvoiman 

tarpeen, ajanvarausten, roolien, tiimien, työparien sekä 
työntekijöiden henkilökohtaisten työaikatietojen ja 

toiveiden perusteella. 
• Tuntinetin työvuoro-ominaisuus sovitetaan aina 

maksutta asiakkaan tarpeita vastaavaksi. 

1 €/ kk* 

Palkanlaskenta Hinta / käyttäjä
 

Palkkalaskelman muodostaminen 

• Tuntinetti muodostaa puolestasi palkkalaskelmat 
1 €/ kk* 

Palkan maksaminen 

• Tuntinetti muodostaa palkkalaskelmista maksutiedoston 
1 €/ kk* 

 

 

Sähköinen laskutus Hinta / käyttäjä
 

Laskutusraportit 

• Tuntinetistä koostat raportit helposti laskutuksen 

liitteeksi käyttämällä poimintaehtona mm. 
kustannuspaikkaa tai asiakasta. 

• Tuntiveloitteista työtä tehtäessä Tuntinetissä voidaan 
tapauskohtaisesti määrittää, eritelläänkö tiettyyn 

projektiin tehtyjä ylitöitä, ja jos eritellään, millä 
perusteella ylityöt lasketaan. Usein laskutussopimuksen 

ja työntekijän työsuhde-ehtojen mukaiset ylityöt eivät 
ole sama asia, joten ylityömääräyksen antamisen 

yhteydessä on Tuntinetissä mahdollisuus valita 
tapauskohtainen projektin laskutusraporttia koskeva 

ylitöiden laskentaperuste. 
• Työntekijälle riittää, kun hän kirjaa tehdyt tunnit 

normaalisti vain yhteen kohtaan, ja järjestelmä huolehtii 
ylitöiden erittelystä. 

1 €/ kk* 

Kannattavuuslaskelma ja pylväsdiagrammi 

• Raporttien yhteyteen voidaan muodostaa laskutettavan 
työn kannattavuuslaskelma ja pylväsdiagrammi. 

1 €/ kk* 

Työtuntien sähköinen siirto laskutusohjelmaan  

• Säästä rahaa ja siirry sähköiseen taloushallintoon: siirrä 

tehdyt tunnit Tuntinetistä laskulle koneellisesti. 

• Laskutettavien tuntien koneellinen siirto mahdollistaa 

laskutusohjelmiston liittämisen Tuntinettiin. Se sama 
palvelu, jolla hoidatte laskutuksen normaalisti (esim. 

Verkkolaskut.fi, ProCountor, Asteri, Administer, 
Liiketoimintasovellus.fi, ym.), voidaan tämän palvelun 

avulla liittää Tuntinettiin. Tarvitsemasi siirtoratkaisun 
saat asiakaspalvelustamme. 

1 €/ kk* 

Muut lisäominaisuudet Hinta / käyttäjä
 

Käyttövaltuustoiminnot 

• Tuntinetin käyttövaltuustoiminnolla voit erotella 
erikseen yrityksesi pääkäyttäjät ja esimiehet. 

• Pääkäyttäjillä on Tuntinetin täydet hallintaoikeudet ja 
yksikön esimiehelle delegoit yksikköön kuuluvien 

projektien, työntekijöiden ja raporttien hallinnoinnin. 

1 €/ kk* 

Työntekijäkohtaiset muistutukset 

• Unohtavatko työntekijät kirjata tuntejaan? Ei hätää! Ota 
apuun toiminto, joka muistuttaa tuntikirjauksesta aina 

jokaisen viikon ja kuukauden päätteeksi sähköpostitse. 

1 €/ kk* 

Matkalaskujen käsittely 

• Ajokilometrien seuranta on maksutonta. Muiden 

matkalaskujen käsittely sovitetaan asiakkaan tarpeisiin - 
ota yhteys Tuntinetin asiakaspalveluun 

(asiakaspalvelu@tuntinetti.fi). Palvelusta veloitetaan 
normaalin hinnaston mukaisesti vain 1 € / työntekijä / 

kk. 

1 €/ kk* 

Räätälöity kirjausnäkymä 

• Mitä muuta Teille saisi olla? Jos haette yrityksenne 

toimintaa täydellisesti vastaavaa ratkaisua, Tuntinettiin 
saatte juuri sellaisen kirjausnäkymän kuin haluatte, ja 

räätälöintityö on maksutonta. 
• Lähettäkää malli toimintanne erityisvaatimukset 

täyttävästä kirjauslomakkeesta asiakaspalveluumme 
(asiakaspalvelu@tuntinetti.fi) niin asennamme teille 

oman kirjausnäkymän. Palvelusta veloitetaan normaalin 
hinnaston mukaisesti vain 1 € / työntekijä / kk. 

1 €/ kk* 

Yli 12 kk vanhojen varmuuskopioiden säilyttäminen 

• Kullakin hetkellä Tuntinetissä käytön alun jälkeen 
syötetyt tiedot ovat aina tallessa, mutta onko teillä tarve 

audit trail syistä säilytää yli 12 kk vanhoja 
tilannekopioita? Normaalisti yli 12 kk takaisten 

tilanteiden varmuuskopiot hävitetään. 

1 €/ kk* 

 
∗ Palvelun käyttö maksetaan ostamalla poletteja ennakkoon. 

Tuntinetti vähentää poletteja vain toteutuneen käytön 
mukaan, ei esim. slloin kun aktivoitua ominaisuutta ei lainkaan 
käytetä.  

∗ Kullakin polettien tilauskerralla hintoihin lisätään 10 € 
käsittelykulu. Käyttämättömien palvelumaksujen 
palauttamisesta veloitamme 25 € / kerta + 15 % palautuksen 
kohteena olevasta summasta. Hinnasto voimassa toistaiseksi. 

 Tuntinetti 

Mannerheimintie 12 B, 5. krs. 
FIN-00100 Helsinki 
Suomi Finland 
Email: myynti@tuntinetti.fi 
Puh. +358-40-742 9034 
Fax. +358-50-8431 6217 

Jätä yhteydenottopyyntö! 

 

Tekstaa viesti 

”TUNTINETTITUNTINETTITUNTINETTITUNTINETTI” 

numeroon 040-7429034 niin 

soitamme sinulle! 


