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AUTOMAATTINEN 
TYÖVUOROSUUNNITTELU 
 

Työvuorot automaattisesti -palvelu 
on ohjelman sisäinen lisäpalvelu, jolla 
mahdollistetaan työvuorolistan automaattinen 
suunnittelu helposti ja nopeasti jopa 
yhden napin painalluksella. Työvuorot 
automaattisesti -toiminnallisuudella saat 
muutosta työvuorosuunnittelun prosessiin 
ja esimiehelle jää aikaa muuhunkin kuin 
työvuorolistojen suunnitteluun. 
 
HELPOTUSTA 
TYÖVUOROSUUNNITTELUUN 
 

Työvuorot automaattisesti -palvelulla 
tuotetaan työvuorolista helposti, 
vaivattomasti ja nopeasti tekoälyn avulla. 
Työvuorosuunnitteluun ei tarvitse käyttää 
turhaa aikaa, vaan voit jättää työvuorolistan 
valmistelun automaation tuotettavaksi. 
Samalla automaatti huolehtii työvuorolistan 
tasapuolisuudesta ja että oikeat henkilöt ovat 
töissä oikeaan aikaan täyttäen vaadittavat 
osaamiset ja työntekijän tavoiteltavan 
työajan. Automaatti huomioi myös 

työntekijöiden työvuorotoiveet sekä muut 
työntekijäkohtaiset vaatimukset, sopimukset 
ja käytännöt.

Toiminnallisuus mahdollistaa työnkierron 
ja säännöllisesti tietyt työtehtävät niin, 
että työntekijöiden osaaminen pysyy 
yllä. Palvelun avulla voidaan myös jakaa 
resursseja eri osastojen ja toimipaikkojen 
välillä ja minimoida inhimilliset virheet, sillä 
tekoäly ei unohda asioita, kun ne on sille 
kerran kerrottu. 
 

PALVELU ON TARJOLLA KAIKILLE 
ASIAKKAILLEMME 

Lähtökohtaisesti Työvuorot automaattisesti 
-palvelu sopii ja on käyttöönotettavissa 
kaikille asiakkaillemme. Yrityksen koolla ei 
ole merkitystä, vaan palvelu sopii niin isoille 
kuin vähän pienemmillekin yrityksille. Palvelu 
voidaan jalkauttaa käyttöön myös vain osalle 
yrityksen työryhmistä tarpeen mukaan. 
Erityisen hyvin palvelu sopii yrityksille, 
joissa on säännönmukaista toistuvuutta 
viikoittaisissa työvuoroissa. 
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TYÖVUOROJEN AUTOMAATTINEN 
MIEHITTÄMINEN 
 

Työvuorot automaattisesti -palvelulla 
etsitään sopivat työntekijät tarvittaville 
työvuoroille automaattisen miehitystoiminnon 
kautta. Tähän sisältyy erilaisia määrityksiä, 
kuten:

+ työvuorojen tyypittämistä tarvittaviin 
työvuorotyyppeihin, kuten arkiaamut/illat, 
viikonloppuaamut/illat ja yöt

+ työntekijöiden oma työntekijäprofiili, 
jonka taakse määritetään mm. työpisteet, 
käytettävyydet, pätevyydet, vuorotyypit joita 
tekee/ei tee

+ tarvittavat optimoinnin parametrit, joilla 
määritellään erilaisia palvelun käyttämiä 
asetuksia, kuten peräkkäisten työvuorojen 
määriä tai maksimi viikkotyöaikaa

+ ergonomiset asetukset, joilla määritellään 
toivottuja, ei toivottuja ja kiellettyjä 
työvuoroputkikokonaisuuksia

Kokonaisuudesta muodostuu tasapuolinen 
sekä nopea työvuorojen miehitysmalli, jota 
on helppo toistaa jaksosta toiseen. 
 

VALMIIKSI HIOTTU 
KÄYTTÖÖNOTTOMALLI 
 

Palvelun käyttöönottoa varten olemme 
hioneet käyttöönottomallin, jolla 
palvelu voidaan jalkauttaa käyttöön 
työvuorosuunnittelijalle valmiin mallin 
mukaisesti, johon sisältyy tarvittavat 
koulutukset palvelun työkaluihin ja 
ominaisuuksiin. Mikäli kiinnostuit palvelusta, 
olethan yhteydessä myyntitiimiimme!



Kysy lisää palvelun 
käyttöönotosta ja 
ominaisuuksista!

Henna Lindroos, p. 040 567 3250
Koski Koljonen, p. 040 567 3280

maraplanpro.myynti@accountorhr.fi
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