
Työnohjauksen
Tuntikirjaus

 • Tuntikirjaukset työmaalta esim. älypuhelimella
•  Tarkempi ja ajantasaisempi tieto työnumeroille 

kirjatuista tunneista
• Ei käsiala- tai tulkintaongelmia 

•  Kirjattu ja esimiehen tarkistama tuntimäärä siirtyy 
sellaisenaan palkanlaskentaan



Työnohjauksen Tuntikirjaus

Paras tieto käytetystä työajasta on työn tekijällä. Työnohjauksen Tuntikirjauksella 
työtuntien kirjaaminen älypuhelimesta onnistuu muutamalla napin painalluksella, eikä 
tietoteknisiä taitoja tarvita. Tuntien kirjaaminen onnistuu työn muiden tietojen 
käsittelyn yhteydessä. Tuntien kirjaamisen ohella työntekijät merkitsevät muut 
asiakkaan laskutukseen (toimitetut yksiköt) tai palkanmaksuun liittyvät asiat, kuten 
kilometrit, päivärahat, työkalukorvaukset, ylityöt sekä lomat ja poissaolot. 
Työnohjauksen Tuntikirjaus tukee myös leimauspäätteiden käyttöä.

Moduuli käsittelee erilaisten saldojen laskennan ja raportoinnin. Esim. liukumat ja 
työaikapankki voidaan toteuttaa automaattisesti siten että käyttäjä voi koska tahansa 
tarkistaa automaattisesti laskettavan saldonsa esim. puhelimestaan.

Kun työtunnit raportoidaan suoraan järjestelmään, saadaan kaikki seuraavat vaiheet 
automatisoitua mahdollisimman valmiiksi ja jättää peruslaskenta tietokoneen 
murheeksi. Tieto on palvelussa samalla hetkellä kun se sinne syötetään, joten palkat on 
mahdollista hyväksyä maksatukseen heti kun työntekijä on ne sinne tallentanut.

Kirjattujen tuntien hyväksyntä tapahtuu viikkokohtaisesti joko kalenteri- tai rivi-
näkymistä. Samalla nähdään kaikki yksittäiset tuntikirjaukset, päivän kokonais-
tuntikertymät sekä viikon tunnit ja mahdollisten lisien määrä. Hylätyt tunti-
kirjaukset palautuvat kommentteineen työntekijälle, joka korjaa ne ennen 
uudelleenlähetystä. Hyväksyttyjen tuntien perusteella saadaan palkkakaudelta 
muodostettua maksatusraportti työntekijöiden kirjauksista palkanlaskennan 
kannalta optimaalisessa muodossa. Tieto voidaan myös viedä eri palkan-
laskentaohjelmistoihin automaattisesti erikseen toteutettavan integraatiorajapinnan 
kautta. Kun tunnit on jo kertaalleen hyväksytty, ei erillistä hyväksymis-
kierrosta tarvitse enää tehdä palkanlaskentaohjelmistoa käytettäessä. 

• Aikasäästöt
- Tarkistaminen nopeutuu

- Siirto palkanlaskentaan nopeutuu

• Virheiden määrä vähenee
- Asentajan itsensä kirjaama ja esimiehen tarkistama 

tuntimäärä siirtyy sellaisenaan palkanlaskentaan
- Ei käsiala- tai tulkintaongelmia

• Työntekijälleen itselleen tarkempaa tietoa
- Oma tuntikertymä

• Laskutuksen nopeutuminen

Miksi Tuntikirjaus?



Työtuntien kirjaaminen
Tuntikirjaukset palkka- 
yms. lisineen tehdään 
HeadPower 
Tuntikirjauksella 
työn muiden tietojen 
käsittelyn yhteydessä.

Palkanmaksu
Hyväksytyt kirjaukset voidaan siirtää 
palkkahallintaan rajapinnan kautta. 
Ylläpitotoiminnolla hallitaan palkkalajit, 
palkkalisät, ylityöluokat ja työnumerot.

Tarkistaminen ja hyväksyminen
Tuntikirjauksien tarkastamiselle ja 
hyväksynnälle on omat toiminnot, 
esimies tarkistaa omien alaisten 
kirjaukset. Tarkastus on mahdollista 
tehdä päivittäin.

Tuntikirjaus - miten se toimii

Helppoa - selkeätä - nopeaa!
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