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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

Contactor
Työvuorosuunnittelu™

Contactor
Sijaisvälitys™

Contactor
Palkkahallinto™
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Työntekijä

voi esittää vuorotoiveita
ja tarkastella tulevia 
vuorojaan kätevästi 
mobiilisovelluksella. 

saa työnsä tueksi  tehokkaan ja 
helppokäyttöisen järjestelmän, 
joka pitää huolen, että kaikki 
tarvittava tieto on suunnittelijan 
saatavilla. 

Työvuoro-
suunnittelija

Contactor Työvuorosuunnittelu™

Contactor Työvuorosuunnittelu™

tukee työvuorosuunnittelijaa ja työntekijää
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Tehokkaampaa suunnittelua,
parempi lopputulos

Contactor Työvuorosuunnittelu™ vapauttaa resursseja suunnittelutyöstä ja 
auttaa tekemään parempia työvuorosuunnitelmia. Järjestelmän avulla 
työvuorot jaetaan työntekijöille tasapuolisesti, työntekijöiden toiveet ja 
työaikasäännökset huomioiden.

Mielekästä työntekoa

Pidä työntekijät tyytyväisinä antamalla heille mahdollisuus vaikuttaa 
työvuoroihinsa. Lisäksi helpotat työvuorosuunnittelijoiden työtä 
tarjoamalla heille työn tueksi tehokkaan järjestelmän.

Tehokkaampaa työskentelyä 

Palvelu minimoi manuaalisen työn tarpeen ja tarjoaa työvuorosuunnittelijoille 
kaiken tarvittavan tiedon sopivassa muodossa.

Parempia päätöksiä 

Järjestelmän avulla teet parempia työvuorosuunnitelmia, joissa huomioidaan 
työntekijöiden sopimustunnit sekä lainsäädännön ja työehtosopimusten 
asettamat vaatimukset.

Contactor Työvuorosuunnittelu™
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Helpotusta suunnittelutyöhön

Contactor Työvuorosuunnittelu™

Työntekijät voivat syöttää mobiili-
sovelluksen kautta vuorotoiveensa, jotka 
auttavat suunnittelijaa luomaan 
mielekkäämpiä työvuorolistoja. Työvuorot 
julkaistaan työntekijöille nähtäväksi 
mobiilisovellukseen.

Vuorot ja toiveet 
mobiilisovelluksessa

Nopeat muutokset yllättävissä 
tilanteissa

Tehokas käyttöliittymä ja massa-
toiminnot tekevät suunnittelutyöstä 
helppoa ja nopeaa. Yllättävissä 
tilanteissa, kuten sairaustapauksissa, 
tyhjä vuoro voidaan täyttää Contactor 
Sijaisvälityksen avulla.

Työaikasääntöjen jatkuva laskenta auttaa 
suunnittelijaa pysymään määrätyissä rajoissa 
jokaisen työntekijän osalta. Suunnittelijan 
apuna on erilaisia tuntilaskureita, jotka 
parantavat käyttäjän kokonaiskuvaa 
suunnitelmasta.

Työaikasääntöjen 
seuranta
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Toiminnanohjauskäyttäjän 
toiminnot

✓ Tarpeenhallinta
• tapahtumatyypit (vuorot, erilaiset vapaat, tauot…)

✓ Sopivan työntekijän löytäminen 
• ammattinimikkeet
• työntekijän käytettävyys ja työaikasäännöt

✓ Suunnittelujaksot

✓ Suunnitelman julkaisu
• julkaistun version arkistointi

✓ Muutostenhallinta

Tehokas käyttöliittymä ja massatoiminnot tukevat 
työvuorosuunnittelijan työtä. 

Contactor Työvuorosuunnittelu™
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Työntekijä voi ilmoittaa käytettävyytensä sekä 
tarkastella tulevia vuorojaan ja hyväksyä tehtyjä 
työvuoroja helppokäyttöisen mobiilisovelluksen avulla.

Contactor Työvuorosuunnittelu™

✓ Käytettävyyden päivittäminen kalenteriin

✓ Julkaistujen työvuorojen tarkastelu

✓ Muutostenhallinta

✓ Vuorojen hyväksyntä

✓ Omien tietojen ylläpitäminen

✓ Vastaanotettujen viestien lukeminen

Työntekijäkäyttäjän
toiminnot
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Työvuorosuunnittelun prosessikaavio



Contactor 11

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


