
Tuntivelho.com
Pätevä apu työaika- 
kirjanpitoon

 
Laki velvoittaa pitämään työaikakirjan-
pitoa työntekijöiden tehdyistä työtun-
neista ja niistä maksettavista korvauksis-
ta. Tuntivelhon avulla työntekijä voi joko 
leimata tuntinsa reaaliajassa kellokortil-
la tai kirjata ne sähköiseen tuntikorttiin 
ajasta ja paikasta riippumatta.

Tiedot siirtyvät suoraan esimiehen hal-
lintatyökaluun, josta ne ovat tehtyjen
korjausten ja hyväksynnän jälkeen 
siirrettävissä palkanlaskentaan
muutamalla hiiren klikkauksella.



SÄHKÖINEN TIEDONSIIRTO 
 

Tuntivelho on helppokäyttöinen 
selainpohjainen ohjelmisto, jonka avulla 
yritys voi pitää työaikakirjanpitoa sähköisesti. 
Kaikki tarvittavat palkkatapahtumat siirtyvät 
internetin välityksellä työntekijältä esimiehelle, 
ja edelleen palkanlaskijalle palkanmaksua 
varten. Papereita, fakseja tai sähköposteja 
ei enää tarvita, jolloin myös virheiden 
mahdollisuus tietojen käsittelyssä pienenee. 
Tuntivelhon avulla käsittelet tietoja turvallisesti 
ja säästät aikaa. 
 
KELLOKORTILLA REAALIAIKAISTA 
TYÖAJANSEURANTAA 
 

Kellokorttia varten ei tarvitse hankkia kallista 
leimauslaitteistoa. Riittää, että käytössä 
on toimiva internetyhteys. Työaikojen 
kirjaukseen soveltuu tavallisen tietokoneen 
lisäksi tabletti tai kosketusnäytöllinen 
älypuhelin. Kellokortilla voidaan kirjata 
normaalien töihintulo- ja lähtökuittausten 
lisäksi myös muita haluttuja seurantakohteita, 
kuten työntekijän työpäivän jakautuminen eri 

työpisteiden tai työajanlaatujen välille. Myös 
ruokatunti sekä erilaiset poissaolot, kuten 
vuosilomat, voidaan liittää kellokorttiin. 
 

MOBIILIKELLOKORTTI LIIKKU-
VAAN TYÖAJANSEURANTAAN 

Mobiilikellokortin ja kosketusnäytöllisen 
älypuhelimen avulla voidaan tehdä 
työajanleimaukset kätevästi kentältä 
käsin. Puhelimen työpöydälle tallennettua 
linkkiä klikkaamalla aukeaa työntekijän 
henkilökohtainen mobiilikäyttöliittymä. 
Esimerkiksi matkustusajan tai 
projektipalaverin pituuden saa helposti 
kirjattua ylös pelkällä leimauksella. 
Mobiilikellokorttia käytettäessä ei päivän 
päätteeksi tarvitse muistella päivän aikana 
tapahtuneita asioita, sillä kirjaukset ovat 
rekisteröityneet reaaliaikaisilla leimauksilla. 
Työntekijä pääsee tarvittaessa myös 
muokkaamaan ja tarkistamaan omia 
tietojaan. Myös mm. kilometrikorvaukset ja 
päivärahat voi kirjata samassa näkymässä 
palkanlaskentaa varten. Mobiilikellokortin 

Reaaliaikaista työajanseurantaa



toiminnallisuus on vastaava kuin 
tietokoneella ohjelmaa käytettäessä. 
Lisäksi siihen on mahdollista liittää 
paikannuspalvelu. 
 

LEIMAUSTEN MUOKKAUS 
 

Kellokortin leimaukset siirtyvät 
automaattisesti esimiehen hyväksyttäviksi. 
Mahdollisten korjausten ja tarkistusten 
jälkeen tiedot voidaan siirtää sähköisesti 
suoraan palkanlaskentaan. Aikaa säästyy, 
kun tietojen manuaalinen tallennus useisiin 
järjestelmiin ja mahdolliset näppäilyvirheet 
jäävät pois. 
 

ERI KÄYTTÖOIKEUSTASOJA - 
MYÖS MOBIILISTI 
 

Jokaiselle Tuntivelhon käyttäjälle 
luodaan omat tunnukset ja määritellään 
käyttöoikeudet. Työntekijällä voi 
esimerkiksi olla oikeus kirjata omat 
toteutuneet työtuntinsa ohjelmistoon tai 

muokata tehtyjä leimauksia ja esimiehellä 
puolestaan laajemmat oikeudet tietojen 
muokkausta ja hyväksyntää varten. 
Työntekijällä ja esimiehellä on myös omat 
mobiilikäyttöliittymät, jolloin päivittäiset 
merkinnät hoituvat sujuvasti missä ja milloin 
tahansa. Myös yrityksen palkanlaskijalle 
voidaan antaa oikeudet tietojen sähköiseen 
hakuun suoraan ohjelmasta. 
 

PALKANLASKIJAN 
KÄYTTÖLIITTYMÄ 
 

Kun palkanlaskija saa tiedot suoraan 
Tuntivelho-ohjelmistosta, tiedonkäsittely 
nopeutuu ja virheiden mahdollisuus 
pienenee. Myös työsuhdetietoihin tehdyt 
muutokset välittyvät palkanlaskijalle 
sähköisesti, jolloin yrityksen ei tarvitse 
lähettää tietoja manuaalisesti. Asiakkaan 
halutessa voidaan sähköistää koko prosessi 
työvuorosuunnittelusta palkanlaskentaan, 
jolloin palkanlaskija voi noutaa tiedot 
sähköisessä muodossa.



KUSTANNUSPAIKKA- JA PROJEK-
TISEURANTA 
 

Työtunnit ja muut palkkatapahtumat voidaan 
kohdistaa kustannuspaikan lisäksi projekteit-
tain. Näin yritys pystyy seuraamaan lasken-
nallisesti myös palkkakustannusten osuutta 
eri kustannuspaikoissa ja projekteissa.

TYÖNTEKIJÄTIETOJEN HALLINTA 
 

Tuntivelho toimii erinomaisesti myös aloilla, 
joissa työntekijöiden vaihtuvuus on suurta. 
Uusien työntekijöiden lisääminen ohjelmaan 
on helppoa ja nopeaa. Ohjelmasta löytyvien 
valmiiden työsopimus-, työtodistus- ja muiden 
lomakepohjien avulla henkilöstöhallinta on 
tehokasta ja järjestelmällistä.

SISÄINEN VIESTINTÄ 
 

Tuntivelhon etusivua voi käyttää yrityksen 
sisäisenä ilmoitustauluna, jolloin tärkeät 
viestit ovat aina henkilökunnan nähtävis-
sä ohjelmaan kirjauduttaessa. Tiedotteen 
tavoittaessa kaikki käyttäjät säästytään myös 
ylimääräiseltä sähköpostien lähettelyltä.

KORKEA TIETOTURVA 
 

Ohjelman käyttöympäristö ja palveluiden 
ylläpito on turvattu 24 tuntia vuorokaudessa.
Tiedoista otetaan varmuuskopioita useita 
kertoja päivässä, joten asiakkaan ei tarvitse 
huolehtia tietojen säilymisestä. Kaikki tietolii-
kenne asiakkaan ja Tuntivelhon välillä liikkuu 
salattuna, aivan kuten verkkopankeissa.

Sähköinen ohjelmisto
mahdollisti etätyöskentelyn. 
– Rainer Melin,  
Rakennus Melin Oy

Laki velvoittaa työnantajaa 
pitämään työaikakirjanpitoa.
Tuntivelhon avulla olemme
helpottaneet tätä prosessia.
– Katja Suominen, Turun
kaupunkilähetys ry



Kysy lisää ja 
tilaa demo!

0400 280 238

velho.myynti@accountorhr.fi


