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Hallitse
henkilöstöresurssit

Mitä? 

Haahtela® Contactor –ohjelmiston avulla voit mm. hallita työsuhteita ja 
osaamista, suunnitella työvuoroja sekä sijoitella henkilöstöä yrityksen 
omien tai asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Käytössäsi on myös 
automatisoitu palkanmallinnus valmiin palkka- ja laskutusaineiston 
muodostamiseen. Käytät järjestelmää vaivattomasti selaimella tai 
mobiilissa.  

Kenelle? 

Haahtela® Contactor on tarkoitettu erityisesti työvoimavaltaisille 
yrityksille. Järjestelmä soveltuu oman henkilöstön resursointiin sekä 
henkilöstöpalvelualan vaativiin tarpeisiin. 

Haahtela® Contactor on SaaS-palveluna tarjottava 
ohjelmistoperhe kokonaisvaltaiseen henkilöstöresurssien 
hallintaan.
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Löydä työlle tekijät.

Contactor Sijaisvälitys™ auttaa 
löytämään sopivat työntekijät 

nopeastikin syntyneisiin 
työvoimatarpeisiin.

Helpota työvuorosuunnittelua. 

Contactor Työvuorosuunnittelu™ 
varmistaa, että henkilöstöä on oikea 

määrä oikeaan aikaan, oikeassa 
paikassa.

Säästä aikaa palkanlaskennassa.  

Contactor Palkkahallinto™ säästää palkka-
ja laskutusaineistojen muodostamiseen 

kuluvaa aikaa poistamalla
manuaalista työtä.

Voit käyttää ohjelmistoperheen moduuleja yhdessä tai erikseen.

Haahtela® Contactor –tuoteperhe
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Contactor Palkkahallinto™

Contactor Palkkahallinto™

Contactor Palkkahallinto™ toimii yhdessä muiden tuotteiden kanssa.
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Minimoi palkkojen käsittelyyn 
kuluva aika

Contactor Palkkahallinto™ poistaa manuaalista työtä ja 
vähentää virheiden mahdollisuutta automatisoidun palkan- ja 
laskutuksen mallinnuksen avulla.

Vähemmän virheitä

Järjestelmä vähentää inhimillisten virheiden määrää automatisoitujen 
sääntöjen avulla.

Mukautuu toimintaan

Järjestelmän avulla sekä paikalliset sopimukset että työehtosopimusten muutokset 
pystytään ottamaan huomioon. 

Tehokkaampaa työskentelyä

Säästä palkkojen käsittelyyn kuluvaa aikaa ja poista manuaalista työtä. 
Järjestelmä automatisoi TES-tulkinnat ja muodostaa laskutusaineiston palkka-
aineiston yhteydessä. 

Contactor Palkkahallinto™
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Tehokkaampaa työskentelyä

Contactor Palkkahallinto™

Asiakkaan tietoihin voidaan määrittää 
toteutuneista työvuoroista muodostettava 
kerroinpohjainen tai kiinteään tuntihintaan 
sidottu laskutushinta. Laskutushinta voi 
perustua toteutuneeseen työvuoroon tai 
urakkaan. 

Laskutusaineiston 
muodostaminen

Integraatiot palkka- ja 
laskutusjärjestelmiin

Järjestelmä luo valmiin palkka- ja 
laskutusaineiston, joka voidaan siirtää 
integraatioiden avulla palkka- ja 
laskutusjärjestelmiin.

Työehtosopimuksille voidaan määrittää 
työaikalisien ja ylityökorvausten 
muodostumisperusteet, muodostettavat 
palkkalajit sekä niiden hinnoittelu. 
Työntekijöille voidaan merkitä poissaoloja ja 
vapaita sekä hinnoitella ne.

TES-tulkinta ja 
palkanmallinnus
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Toiminnanohjauskäyttäjän 
toiminnot

✓ Työvuorojen ja  poissaolojen tarkastelu

✓ Työvuorojen ja poissaolojen lisääminen ja muokkaus

✓ Työvuorojen ja poissaolojen hyväksyminen

✓ Työvuorojen ja poissaolojen käsittely
• Tes-tulkinta: työaikalisät, ylityöt, KTA-laskenta
• Laskutuksen mallinnus: kerroinpohjainen tai kiinteä tuntiveloitus

✓ Palkka- ja laskutusaineiston luonti

✓ Taulukko- ja sopimuspalkkojen hallinta

✓ Integraatiomahdollisuus palkka- ja laskutusjärjestelmiin

✓ Palkkalajien hallinta

✓ TES-laskentasääntöjen hallinnointi

Tehokas käyttöliittymä ja massatoiminnot tukevat 
palkka- ja taloushallinnon työtä. 

Contactor Palkkahallinto™



Contactor 9Contactor Palkkahallinto™

Palkkahallinnon prosessikaavio
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Järjestelmäämme käytetään mm. seuraavilla toimialoilla:
HoReCa, logistiikka, sosiaali- ja terveyspalveluala, kaupan ala, siivous- ja kiinteistöala,

kasvatus- ja ohjausala, opetusala, teollisuusala, rakennusala

Haahtela® Contactor –ohjelmistopalvelua käyttävät mm.
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Kysy lisää!

Pekka Alli
Toimitusjohtaja, Haahtela HR Oy
+358 40 840 6474
pekka.alli@haahtela.fi

Haahtela-yhtiöt
Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki
Vaihde: 0201 101 200 (ma-pe klo 8-16)
etunimi.sukunimi@haahtela.fi


