
PolarPro vaihtoi faksin Tuntinettiin
 
Helsingissä 15.12.2009, julkaistavissa heti
 
”Tämä puuhastelu loppuu nyt”, päätti PolarPron Pauli Autto elokuun 2009 alussa, kun faksilla 
lähetetty tuntilappu juuttui koneeseen ja ruttaantui kelvottomaksi. ”Miten voimme mahdollistaa 
asiakkaidemme kasvun täyteen potentiaaliinsa jos turaamme museotyökaluilla käsitöinä tunteja 
paperilapuilta Excel-taulukoihin?”, tuskaili Autto. ”Kerromme verkkosivuillamme olevamme uusi 
suomalainen henkilöstöresurssien ongelmien ratkaisija, joten työvälineidemme on tuettava 
tavoitteitamme.”
 
Kuka täyttää kolmetoista vaatimusta?
 
Autto latoi elokuussa 2009 pöytään kolmetoista vaatimusta hyvästä ja yksinkertaisesta 
tuntiseurannasta. Autton päässä kummittelivat työläät tarjouspyyntökierrokset, investointipäätökset, 
takaisinmaksulaskelmat ja viikkoja kestävä it-projekti. Nopeasti muuttuvassa 
henkilöstövuokrausbisneksessä hyväkin ratkaisu voi vanheta yllättävän nopeasti. Oli löydettävä 
toimittaja, joka pystyy vastaamaan muutoksiin ilman tarpeettomia viiveitä. Perinteiset it-
dinosaurukset eivät tulleet kuuloonkaan.
 
Jumittunut faksi ja Tuntinetin testi herättivät 
 
”Etsimme tehokasta ratkaisua internetistä ja valitsimme tarjolla olleista vaihtoehdoista Tuntinetin. 
Valintaamme vaikutti vaivaton käyttöönotto ja edullinen hinnoittelu. Kun olimme tehneet verkossa 
Tuntinetin pikatestin, tiesimme viimeistään, että papereita ruttaava faksimme ja kaksi kertaa 
kuukaudessa tehtävä Excel-naputtelu kaatuvat jossain vaiheessa niskaamme. Työntekijöiden määrän 
kasvun myötä käsin tehdyt virheet lisääntyvät ja asiakkaamme laskuihin tulee virheitä”, kertoo 
Autto. ”Emme voi väittää tarjoavamme asiakkaillemme uutta innovatiivista toimintamallia ja 
täydellistä palvelua, jos laskutuksessa on virheitä.”
 
Faksi vaihtui Tuntinettiin
 
Autto helpotti vuokrattujen työntekijöiden ja oman firmansa töitä syksyn 2009 aikana. Kaikilla 
työntekijöillä on Tuntinetissä oma profiili, jossa on muun muassa noudatettava työehtosopimus, 
oletuspalkkakausi ja asiakasyritys. Työntekijä kirjaa tuntinsa joko verkkoselaimella tai 
matkapuhelimella. Kun esimies on tarkistanut tunnit, hän siirtää ne asiakkaan hyväksyttäväksi ja 
sen jälkeen automaattisesti palkanlaskentaan sekä asiakkaan laskulle. ”Joka toisena perjantaina ollut 
faksipäivystys siirtyi historiaan ja me vapautimme resursseja tärkeämpiin töihin. Työntekijöidemme 
ei enää tarvitse etsiä työnjohtajaa kuittaamaan paperista tuntilappua. Työntekijämme kiittelivät 
loistavasta päätöksestä”, summaa Autto.
 
Jopa 90 % ajansäästö ja vähemmän virheitä
 
PolarPro säästää kuukausittain jopa 90 % työaikakirjauksiin ja palkanlaskentaan käytetystä ajasta. 
Koska työaikakirjauksia ei enää siirretä käsin palkanlaskentaan ja laskutukseen, virheiden määrä 
vähenee. Auton mukaan rahaa säästyy jopa yhden työntekijän palkan verran kuukaudessa.
 
Mikä on PolarPro?
 
PolarPro tuottaa henkilöstöratkaisuja vaativiin työvoimatarpeisiin. Se tarjoaa 
kustannustehokkaimman ratkaisun yrityksille, jotka kärsivät henkilöstöpulasta. PolarPro hoitaa 
ongelman pysyvästi ja mahdollistaa yritysten kasvun täyteen asiakaspotentiaaliinsa. PolarPron 



pääliiketoiminta ovat henkilöstövuokraus, rekrytointi, suorahaut ja ulkoistuspalvelut.
 
Mikä on Tuntinetti?
 
Tuntinetti on selainkäyttöinen vuokrasovellus, joka palvelee internetissä kellon ympäri. Tuntinetissä 
on työajanseuranta, työvuorosuunnittelu ja sisään rakennetut työehtosopimukset kaikille 
toimialoille. Voit käyttää Tuntinettiä ilmaiseksi 30 päivää. Sen jälkeen maksat vain ominaisuuksista, 
joita tarvitset.
 
Keneltä saat lisätietoja?
 
Kehitysjohtaja Pauli Autto, PolarPro, p. 0400-374 447, pauli.autto@polarpro.fi. 
Toimitusjohtaja Martin Makundi, Tuntinetti, p. 040-742 9034, martin.makundi@tuntinetti.fi. 


