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Tervetuloa asiakkaaksi!
Hienoa, että tiemme kohtasivat. Mahtavaa, että päätit ottaa vuokra- 

työntekijän kauttamme!

Tämän oppaan tarkoituksena on toimia käsikirjanasi apuna vuokra-

työntekijöiden työsuhteiden hallintaan. Älä epäröi soittaa ja kysyä 

mikäli jokin asia oppaan ohjeista huolimatta jäi epäselväksi. Tärkeä 

osa työtämme on auttaa asiakkaitamme löytämään nopeasti ja 

ketterästi sopivat työntekijät tarvittaviin työtehtäviin.

Vuokratyösuhteen alussa oletkin päässyt jo tutustumaan omaan Suomen 

Henkilöstötalon yhteyshenkilöösi, jonka puoleen voit kääntyä tarvit-

taessa. Konttoriverkostomme ja ajan tasalla olevat yhteystietomme 

näet myöhemmin tästä oppaastamme sekä kotisivuiltamme osoit-

teesta www.henkilostotalo.fi.

Lisäksi meillä on käytössä oma SHT-appi (sovellus), jonka kautta työn-

tekijöidemme on helppo kirjata tekemänsä tunnit ja sinun asiakkaa- 

namme on helppo käydä ne sitä kautta hyväksymässä!

Suomen Henkilöstötalo

http://www.henkilostotalo.fi


Yhteistyön tarkoitus on, että Suomen Henki- 

löstötalo toimii teidän ulkoistettuna HR-kump-

paninanne palvellen teidän toimintatapojen 

ja arvojen mukaisesti kaikissa henkilöstöön liit-

tyvissä tarpeissa.

Sinä asiakkaana säästät omaa työaikaa ja 

pystyt vapauttamaan yrityksen resursseja mui-

hin asioihin, kun työntekijöiden työsuhteiden 

hallinnolliset asiat ovat meidän hoidossam-

me. Me hoidamme siis kaikki työsuhteen 

hallinnolliset asiat, kuten työntekijän palkan, 

sairausajanpalkan, vuosilomalain mukaisen 

palkan, arkipyhäkorvaukset sekä työntekijän 

työterveyshuollon.

Henkilöstövuokraus on yritykselle riskitön 

tapa testata työntekijän sopivuutta tiimiin, 

sillä me Suomen Henkilöstötalolla kannam-

me riskin puolestasi. Lisäksi työntekijätarve ei 

välttämättä ole vakituinen ja henkilöstövuok-

raus sopiikin hyvin esimerkiksi projektiluontoi-

siin työtehtäviin, lomakausien sijaisuuksiin tai 

ruuhkahuippujen tasaamiseen. Henkilöstö-

vuokrauksen avulla sinun on joustavasti mah-

dollista saada tarvitsemasi osaaja yrityksesi 

käyttöön juuri siksi aikaa kuin tarvitset.

Miksi käyttää vuokratyötä?1.

Meidän ja yritysasiakkaan 
tehtävät ja vastuut

2.

Suomen Henkilöstötalo -konserni paikallisi-
ne alueyhtiöineen toimii vuokratyöntekijän 
työnantajana ja vastaa kaikista lakisäätei-
sistä työnantajavelvoitteista. Kaikki työsuh-
teeseen liittyvät asiat, etenkin palkka-asiat, 
hoidetaan Suomen Henkilöstötalon kanssa.

Teemme kaikkien työntekijöidemme kanssa 

kirjallisen työsopimuksen. Työsopimuksesta 

käy ilmi työtehtävä, työn suorituspaikka (asi-

akasyritys), noudatettava työehtosopimus, 

palkka ja muut mahdollisesti maksettavat 

työehtosopimuksen mukaiset korvaukset 

(esim. työkalukorvaus, matkakorvaus yms.) 

toimeksiannon arvioitu kesto ja toimeksian-

non alkamisajankohta.

Pidämme ensiarvoisen tärkeänä sitä, että 
kaikissa työsuhteisiin liittyvissä asioissa nouda- 
tetaan lakia, asetuksia ja kyseiseen vuok-
ratyötoimeksiantoon sovellettavaa työehto-
sopimusta. 

Työsopimuslain mukaan vuokratyösuhtees- 

sa asiakasyritykselle siirtyvät oikeus johtaa ja 

valvoa työntekoa sekä ne työnantajalle 

säädetyt velvollisuudet, jotka liittyvät välit-

tömästi työn tekemiseen ja sen järjestelyihin. 

Työturvallisuuslain mukaisesti asiakasyrityk-

sen on erityisesti huolehdittava työntekijän 

perehdyttämisestä työhön ja työpaikan 

olosuhteisiin, työsuojelutoimenpiteisiin sekä 

tarvittaessa työsuojelun yhteistoimintaa ja 
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Henkilöstötalo tarjoaa työnhakijalle mahtavat mahdollisuudet työllistyä. 
Kauttamme on auki satoja työpaikkoja vuosittain ja suurin osa työ- 
paikoistamme alkaa tai jatkuu toistaiseksi voimassa olevalla työso-
pimuksella asiakkaamme palveluksessa.

TYÖPAIKKAKUMPPANI



Työntekijän palkka ja 
palkanmaksu

3.

Ennen kuin vuokratyösuhde alkaa, asiakas 

ilmoittaa vastaavalle konsultille, kuka heiltä 

hyväksyy tunnit. Tuntien hyväksyjä saa Suo-

men Henkilöstötalolta tunnukset järjestel-

mään, jossa käyttäjätunnus on sähköposti-

osoite.

Muistutusviesti työntekijän tuntien hyväk-

symisestä tulee edellisenä päivänä. Jos työn-

tekijän kirjaamissa tunneissa on virheitä tai 

kysyttävää, laita viesti konsultille ennen kuin 

hyväksyt tunnit, niin korjaamme ne oikein.

Tuntien laskutus tapahtuu 1–2 kertaa kuu-

kaudessa palkkamallista riippuen. Jos las-

kussa ilmenee virheitä, olethan yhteydessä 

pikaisesti Suomen Henkilöstötalon konsult-

tiin. 

Palkkajaksot-lista ja aikataulut löytyvät tä-

män oppaan lopusta. Tunnit tulisi hyväksyä 

aina palkkajaksojen 1.–15. ja 16.–kuun viimei- 
nen päivä jälkeen. Tästä tulee erillinen muis-

tutus. Suosittelemme, että tuntien hyväksyjä 

käy tarkastamassa tunnit aina kuun 16. päi-

vä ja 1. päivä. Toki viikonloput huomioiden, 

aina seuraava arkipäivä riittää.
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tiedottamista sekä työterveyshuoltoa koske- 

viin järjestelyihin. 

Asiakasyrityksellä eli sinulla on työjohdolli- 
nen vastuu ja me Suomen Henkilöstötalo 
olemme työntekijän työnantaja. Kaikista työ-

suhteeseen liittyvissä asioissa voit puhua mei- 

dän kanssamme avoimesti. Olemme tukenasi 

muun muassa työntekijän työturvallisuuteen 

sekä perehdytykseen liittyvissä asioissa. Kysy 

rohkeasti apua yhteyshenkilöltäsi!

Ohjeet tuntien hyväksymiseen:
Järjestelmä on osoitteessa: henkilostotalo. 
likeit.fi. Tuntien hyväksyjän käyttäjätunnus on 

sähköpostiosoitteesi ellei toisin ole ilmoitettu. 

Sivulta löytyy kalenteri, omat tiedot ja raportit. 

Kalenterissa tapahtuu tuntien hyväksyminen.

Kalenteriin tulee valita ks. Kuva 1:
• Hyväksymiset

• Kalenterinäkymä

• Oma yritys

• Työtehtävä ja mahdollisesti henkilön nimi, 

   jonka tunteja katsot.

Kuva 1:

Työtehtävän 
valintaOma yritysToimintovalikko

Kirjaus- 
näkymät Asetukset

Valintojen 
nollaus

Työntekijän 
valinta

Rajaa valintaa

http://henkilostotalo.likeit.fi
http://henkilostotalo.likeit.fi


Vuokratyöntekijän 
työllistäminen

4.

Kun työntekijätarve ilmenee, yhteistyö Suo-

men Henkilöstötalon kanssa alkaa sopi-

muksen allekirjoittamisella. Tämän jälkeen 

järjestetään aloituspalaveri, jossa käydään 

läpi työtehtävän tarkemmat tiedot sekä 

vaatimukset, jotta osaamme kertoa teistä 

ja itse tehtävästä mahdollisimman hyvin 

työnhakijoille. 

Jotta pystymme tekemään työsopimuk-

set työntekijöille, tarvitsemme seuraavat tie-

dot teiltä asiakkaana:
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Täppä alasvetovalikon vieressä lukitsee va-

linnan ja helpottaa tarkastusta.

Klikkaamalla työvuoroa, voit Hyväksyä 

tai Hylätä vuoron. Jos työvuorosta löytyy 

virhe, kirjoita siitä kommentti, me Suomen 

Henkilöstötalolla korjaamme sen ja hyväk-

symme korjauksen jälkeen. Hymynaama 

kertoo, että tunnit on hyväksytty.

• Allekirjoitettu sopimus – hoituu sähköisesti

• Työntekijän tehtävänimike

• Mikä TES käytössä?

• Palkallinen vai palkaton ruokatauko?

• Kertyykö pekkaset?

• Kilometrit ja muut korvaukset, jotka työn- 

   tekijän tulisi merkata järjestelmään

• Kertyykö ylityötunteja?

Suomen Henkilöstötalon konsultti hoitaa tä-

män jälkeen työntekijän kanssa: verokortin, 

tilinumeron, työsopimuksen, työvaatteet ja 

• Tarvittavat pätevyystodistukset ja -kortit 

    (esim. työturvallisuuskortti)

• Mistä työvaatteet tulevat? Suomen 

   Henkilöstötalolla on mahdollista tilata ne 

   yhteistyökumppanilta.

• Kustannuspaikat / viitteet

ohjeistuksen työtuntien kirjaamiseen, työter-

veyteen sekä muihin työsuhteeseen liittyviin 

asioihin.



Työtapaturmat ja 
ammattitaudit

7.

Työtapaturma on tahaton ja äkillinen, odot-

tamaton ja ulkoapäin tuleva. Työtapaturma 

voi olla myös vamma, joka on syntynyt ly-

hyenä, enintään yhden vuorokauden pi-

tuisena aikana. Työtapaturmaksi luetaan 

vahingot, jotka sattuvat työssä, työmatkalla 

tai työnjohdon osoittamalla työasioiden hoi-

tomatkalla. Työmatka on suora reitti kotoa 

työpaikalle tai päinvastoin. Reitinvalinta ei 

saa lisätä tapaturmariskiä. Työmatka alkaa, 

kun työntekijä sulkee kotioven ja päättyy 

kun hän avaa työpaikan oven. Ammat-

titauti on sairaus, joka todennäköisesti on 

pääasiallisesti aiheutunut työssä olevasta 

fysikaalisesta, kemiallisesta tai biologisesta 

tekijästä. 

Työtapaturman sattuessa työntekijää oh-

jeistetaan välittömästi ottamaan yhteyttä 

Suomen Henkilöstötalon vaihteeseen tai 

omaan yhteyshenkilöön ja hankkiutumaan 

ohjeiden mukaisesti lääkäriin. Mikäli työ- 

tapaturma tapahtuu virka-ajan ulkopuo-

lella (illalla tai vkl:na), työntekijä hakeutuu 

omatoimisesti hoitoon ja laittaa omalle Suo-

men Henkilöstötalon yhteyshenkilölle tiedon 

tekstiviestillä 010-alkuiseen numeroon ja me 
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Työntekijän lomat5.
Jos työntekijä tekee kokoaikaisesti töitä, 

loma määräytyy 14 päivän ansaintasään-

nön mukaisesti. Jos taas työntekijä tekee töitä 

osa-aikaisesti, loma määräytyy 35 tunnin 

ansaintasäännön mukaisesti. Lomanmääräy- 

tymisvuosi on 1.4–31.3. Tällä aikavälillä ker-

tyneitä lomia saa siis alkaa käyttämään aina 

1.4 alkaen seuraavasta vuodesta lähtien. 

Jos työntekijä haluaa pitää lomaa, työn-

tekijä ja asiakas sopivat keskenään loman 

ajankohdan ja ilmoittavat siitä Suomen 

Henkilöstötalon yhteyshenkilölle. Lomapäi-

vien lukumäärää voi myös tiedustella yhte-

yshenkilöltä.

Eläke ja vakuutukset6.
Työntekijän eläketurvasta huolehtii eläke- 

vakuutusyhtiö Veritas ja työntekijän eläke 

kertyy TyEL-säännösten mukaisesti. Työsuh-

teen lakisääteiset vakuutukset (tapaturma- 

vakuutus, työttömyysvakuutus ja ryhmähen-

kivakuutus) olemme keskittäneet Vakuutus-

yhtiö Fenniaan.



Työturvallisuus8.

Työntekijän sairastuminen9.
Jos työntekijä sairastuu, häntä on ohjeistettu 

ottamaan heti yhteyttä Suomen Henkilöstö- 
talon yhteyshenkilöön sekä asiakasyrityk-
seen eli teille. Työntekijä saa meiltä tarkem- 

mat ohjeet hoitoon hakeutumisesta. Ilman 
meidän lupaamme työntekijä ei voi hakeu- 
tua Suomen Henkilöstötalon tarjoamaan työ- 
terveyshuoltoon. Halutessaan työntekijä voi 

hakeutua itsenäisesti hoitoon omakustantei- 

sesti valitsemaansa omaan hoitopisteeseen. 

Virka-ajan ulkopuolella (illat ja viikonloput) 
työntekijä laittaa omalle Suomen Henkilöstö- 
talon yhteyshenkilölleen tiedon sairastumi- 
sesta tekstiviestillä. Otamme työntekijään yh- 
teyttä mahdollisimman pian ja hoidamme 
käytännön asiat sairaslomaan liittyen. Työn- 

tekijälle on myös ohjeistettu, että ilmoitusta 

asiakasyritykselle ei saa jättää tekstiviestillä, 

sähköpostilla eikä vastaajaan. Työntekijän työ- 

suhteen alussa kehotamme teitä käymään 

työntekijän kanssa läpi teillä käytössä ole- 

vat toimintatavat sairaustapauksen sattuessa. 

Työntekijä toimittaa sairauslomatodistuksen 

Suomen Henkilöstötalolle. Sairausajan palkan-

maksu määräytyy aina työsuhteeseen sovel-

lettavan työehtosopimuksen mukaan. Sairaus- 

ajan palkanmaksu on työsuhteen kestoon  

sidottu työsuhde-etu, joka edellyttää seuraavi-

en ehtojen täyttymistä:
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otamme häneen yhteyttä mahdollisimman 

pian. Teemme vahinkoilmoituksen konttoril-

lamme. Työntekijän tulee muistaa säästää 

kaikki kuitit hankkimistaan lääkkeistä tai side- 

tarpeista ja mahdollisista matkakustannuk-

sista. Työntekijä toimittaa lääkärintodistuk-

sen ja kaikki kuitit meille, kun hän on toipu-

nut. Jos työntekijä ei ole itse kykenevä, niin 

työntekijän lähimmän esimiehen tulee olla 

meihin yhteydessä. Tärkeintä on, että hoito 

aloitetaan välittömästi. 

Haluamme olla varmoja siitä, että työn-

tekijöillämme on turvallinen työympäristö. 

Jos työntekijämme huomaavat puutteita 

työympäristössä he voivat käydä täyttä-

mässä arviointilomakkeen osoitteessa: 

www.henkilostotalo.fi/tyoturvallisuus

Sairastumisesta on ilmoitettu ohjeiden mukaan   

Henkilöstötalolle (sijaisen toimittaminen asiakas- 

yritykseen sekä mahdollisen korvaavan työn 

tekemisen edellytysten selvittäminen)

Yli kolmen päivän sairaustapauksissa tulee 

olla lääkärin kirjoittama todistus, josta ilmenee 

sairauden diagnoosi (Kela edellyttää). Alle 

kolmen päivän sairaustapauksissa riittää 

terveydenhoitajan todistus, josta käy ilmi 

sairauden laatu.

Kopio lääkärintodistuksesta toimitetaan aina 

Henkilöstötalolle palkanlaskentaan

•

•

•

http://www.henkilostotalo.fi/tyoturvallisuus


Lopuksi12.
Näitä ohjeita noudattamalla yhteistyö kans-

samme lähtee varmasti hyvin liikkeelle ja tie-

dät myös, miten me toimimme työntekijän 

kanssa eri tilanteissa. Toivomme, että pystym-

me olemaan sinulle avuksi. Älä koskaan epä-

röi kysyä epäselviä asioita tai kysyä neuvoa. 

Onnea uudesta vuokratyöntekijästä, toi-
vottavasti yhteinen aikamme muodostuu 
pitkäksi ja onnistuneeksi!
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Sairauslomatodistus tulee toimittaa Suomen 

Henkilöstötalolle kolmen (3) arkipäivän sisäl-

lä sairastumisesta.

Työntekijän palkanmaksusta ja sairaus- 

lomatodistuksista sinun ei tarvitse huolehtia, 

vaan me hoidamme ne puolestasi työntekijän 

kanssa. 

Työterveyshuollon yhteystiedot ja tarkem-

mat ohjeet työntekijä saa Suomen Henkilöstö-

talon yhteyshenkilöltä. Konsernimme kaikissa 

yrityksissä on käytössä varhaisen puuttumisen 

ja työkyvyn tukemisen mallit, joiden avulla 

Suomen Henkilöstötalo yhdessä työterveyden 

ammattilaisen kanssa varmistaa, että jokai-

nen on itselleen sopivissa töissä.

Suomen Henkilöstötalon vaihde:
010 2306 500

Rekrytoiminen asiakkaan 
omille kirjoille

10.

Asiakkaan on mahdollista siirtää vuokra-

työntekijä vakituiseksi työntekijäksi, ns. omil-

le kirjoille sopimuksen mukaisesti, yleensä 

6 kuukauden vuokratyösuhteen jälkeen. 

Konsulttimme on sinuun yhteydessä hyvis-

sä ajoin ennen määräaikaisuuden päätty-

mistä. Ennen vuokratyöntekijän siirtymistä, 

muistathan laatia työsopimuksen työnteki-

jälle ja hoitaa myös muut työnantajan vel-

vollisuudet.

Vuokratyösuhteen 
päättyminen

11.

Kun vuokratyösuhde päättyy, työntekijä 

käy merkkaamassa viimeiset tunnit järjestel-

määmme ja asiakas käy hyväksymässä ne. 

Tämän jälkeen työntekijälle lähtee loppu-

palkka ja lomarahat maksuun. Työtodistuk-

sen saa pyytämällä.
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Toimintamme on rehtiä, aitoa ja tuloshakuista. Emme anna katteettomia 
lupauksia, mutta teemme kaikkemme. Sitoudumme, haastamme ja 
palvelemme – tällaisia ihmisiä me myös haemme.

REHTIÄ VUOKRATYÖTÄ
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Yleinen
Suomen Henkilöstötalo
Yleinen vaihde: 010 2306 500

Varsinais-Suomen vaihde: 010 2306 520

Pirkanmaan vaihde: 010 2306 530

myynti@henkilostotalo.fi

Hallinto 
Tommi Larikka, yrittäjä, tulos- 
palkkiokouluttaja
Puh. 010 2306 521

tommi.larikka@henkilostotalo.fi

Saara Ruti-Larikka, hallinto- 
koordinaattori
Puh. 010 2306 506

saara.ruti-larikka@henkilostotalo.fi

Janni Tiainen, hallinto- ja HR-assistentti
Puh. 010 2306 507

janni.tiainen@henkilostotalo.fi

Palkkahallinto
Puh. 010 2306 508

Palkka-asiat: palkkahallinto@henkilostotalo.fi

Varsinais-Suomi
Jenni Räikkönen, rekrytointipäällikkö
Puh. 010 2306 523

jenni.raikkonen@henkilostotalo.fi

Tiina Vainio, henkilöstökonsultti
Puh, 010 2306 527

tiina.vainio@henkilostotalo.fi

Pirkanmaa
Maarit Syrjä, myyntijohtaja, yrittäjä
Puh. 010 2306 531

maarit.syrja@henkilostotalo.fi

Pirita Haapanen, aluevastaava
Puh. 010 2306 532

pirita.haapanen@henkilostotalo.fi

Henna Sundström, henkilöstökonsultti
Puh. 010 2306 533

henna.sundstrom@henkilostotalo.fi

Uusimaa
Puh. 010 2306 510

uusimaa@henkilostotalo.fi

Yhteystietomme13.



SHT-appi14.
Yleistä
Meiltä löytyy oma sovellus, SHT-appi, jonka 

kautta työntekijä pystyy merkkaamaan teh-

dyt tuntinsa ja asiakasyritys pystyy ne sieltä 

hyväksymään. 

Lataaminen
Sovellus löytyy jo käytetyimpien älypuhelin-

ten ”sovelluskaupasta”. Hae appia nimellä 

”Suomen Henkilöstötalo” ja lataa se puhe-

limeesi.

Kirjautuminen
Kirjaudu sovellukseen sisään omalla puhelin-

numerollasi ja saamallasi aktivointikoodilla, 

joka tulee tekstiviestitse.

Työntekijän tuntien hyväksyminen
Etusivulle tulee näkymä työntekijöiden tun-

tien kirjauksista viikkokohtaisesti allekkain. Jos 

haluat siirtyä edelliseen tai seuraavaan viik-

koon, vaihda näkymää nuolinäppäimillä.

Tarkista työntekijän tuntikirjaukset. Jos kaikki 

tuntikirjaukset ovat oikein, voit hyväksyä tun-

nit. Jos työvuorosta löytyy virhe, kirjoita siitä 

kommentti, me Suomen Henkilöstötalolla 

korjaamme sen ja hyväksymme korjauksen 

jälkeen.

Jos haluat hyväksyä kaikki viikon työvuo-

rot kerralla, paina työvuoron yläreunassa 

olevaa hymiötä. Tämän jälkeen paina vielä 

sivun alareunassa olevaa hyväksy nappia.

Lopuksi sinun ei välttämättä tarvitse kirjau-

tua ulos, vaan voit pelkästään sulkea appli-

kaation.

Ongelmatapaukset
Mikäli tarvitset apuamme sovelluksen käyt-

töönotossa tai haluat ilmoittaa sen toimimat-

tomuudesta tai lisäkehitysideoista, otamme 

tästä mielellämme palautetta vastaan ja 

annamme tarvittaessa apua!

Voitte halutessanne hyväksyä työntekijöi-

den tunnit myös internetselainta käyttäen 

mutta suosittelemme ainakin kokeilemaan 

Appia muun muassa sen helppouden vuoksi!
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Asiakastarinoita15.
Olemme saaneet kiitosta erityisesti ammatti- 

maisesta ja henkilökohtaisesta palvelus- 

tamme henkilöstövuokraus- ja rekrytointipro- 

sesseissa. Lue lisää asiakastarinoita kotisivuil- 

tamme: henkilostotalo.fi/referenssiasiakkaat

Case:
Markkinointitoimisto 
Bermuda
Markkinointitoimisto Bermudan ja Suomen 

henkilöstötalon yhteistyön aikana on saatu 

toteutettua jo useita asiantuntijarekrytoin-

teja. Bermuda arvostaa Suomen Henkilöstö- 

talon nopeaa toimintaa ja taitoa kiteyttää 

oleelliset asiat hakijoille

”Kokemus on ollut hyvin asiantunteva ja 

miellyttävä myös haastateltujen osalta, joten 

annan Suomen Henkilöstötalolle lämpimät 

kiitokseni palvelun jokaiselta osa-alueelta” 

Jarkko Caven, 
Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto Bermuda

Case:
Turun Teräskaluste
Suomen Henkilöstötalon on toteuttanut 

yhteistyössä  laivanrakennus- ja rakennus- 

alan toimivan Turun Teräskaluste Oy:n kanssa 

jo toistakymmentä rekrytointia.

”Vaikka 80–90 % rekrytointityöstä on ulkoistettu, 

voin luottaa siihen, että asiat hoidetaan kun-

nolla. Lisäksi on todella opettavaista ja palkit-

sevaa työskennellä rekrytointialan ammatti-

laisten kanssa – siinä oppii itsekin aina uutta.”

Aleksi Kiviniemi 
Toimitusjohtaja, Turun Teräskaluste Oy

http://henkilostotalo.fi/referenssiasiakkaat


1.–15.1.2022  16.1.2022 31.1.2022
16.–31.1.2022  1.2.2022 15.2.2022
1.–15.2.2022  16.2.2022 28.2.2022
16.–28.2.2022  1.3.2022 15.3.2022
1.–15.3.2022  16.3.2022 30.3.2022
16.–31.3.2022  1.4.2022 13.4.2022
1.–15.4.2022  16.4.2022 30.4.2022
16.–30.4.2022  1.5.2022 13.5.2022
1.–15.5.2022  16.5.2022 31.5.2022
16.–31.5.2022  1.6.2022 15.6.2022
1.–15.6.2022  16.6.2022 30.6.2022
16.–30.6.2022  1.7.2022 15.7.2022
1.–15.7.2022  18.7.2022 29.7.2022
16.–31.7.2022  1.8.2022 15.8.2022
1.–15.8.2022  16.8.2022 30.8.2022
16.–31.8.2022  1.9.2022 15.9.2022
1.–15.9.2022  16.9.2022 30.9.2022
16.–30.9.2022  3.10.2022 14.10.2022
1.–15.10.2022  17.10.2022 31.10.2022
16.–31.10.2022  1.11.2022 15.11.2022
1.–15.11.2022  16.11.2022 30.11.2022
16.–30.11.2022  1.12.2022 14.12.2022
1.–15.12.2022  16.12.2022 30.12.2022
16.–31.12.2022  2.1.2023 13.1.2023
1.–15.1.2023  16.1.2023 31.1.2023
16.–31.1.2023  1.2.2023 15.2.2023
1.–15.2.2023  16.2.2023 28.2.2023
16.–28.2.2023  1.3.2023 15.3.2023
1.–15.3.2023  16.3.2023 31.3.2023
16.–31.3.2023  3.4.2023 14.4.2023
1.–15.4.2023  17.4.2023 28.4.2023
16.–30.4.2023  2.5.2023 15.5.2023
1.–15.5.2023  16.5.2023 31.5.2023
16.–31.5.2023  1.6.2023 15.6.2023
1.–15.6.2023  16.6.2023 30.6.2023
16.–30.6.2023  3.7.2023 14.7.2023
1.–15.7.2023  17.7.2023 31.7.2023
16.–31.7.2023  1.8.2023 15.8.2023
1.–15.8.2023  16.8.2023 31.8.2023
16.–31.8.2023  1.9.2023 15.9.2023
1.–15.9.2023  18.9.2023 29.9.2023
16.–30.9.2023  2.10.2023 13.10.2023
1. – 15.10.2023  16.10.2023 31.10.2023
16. – 31.10.2023  1.11.2023 15.11.2023
1. – 15.11.2023  16.11.2023 30.11.2023
16. – 30.11.2023  1.12.2023 15.12.2023
1. – 15.12.2023  18.12.2023 29.12.2023
16.–31.12.2023  2.1.2024 15.1.2024 

Suomen Henkilöstötalon palkkajaksot 2022–2023

Kuukausipalkkalaiset joko kerran kuussa seuraavan kuun 15. päivä tai yllä olevan mukaisesti.

20
22

20
23

Palkkajakso                Tuntien hyväksymisten viimeinen päivä                  Palkan maksupäivä
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Puh: 010 2306 500
www.henkilostotalo.fi

Seuraa meitä somessa:

Tämän oppaan löydät sähköisesti osoitteesta:
www.henkilostotalo.fi/opas

http://www.henkilostotalo.fi
https://www.tiktok.com/@suomenhenkilostotalo
https://www.instagram.com/suomenhenkilostotalo/?hl=fi
https://www.linkedin.com/company/suomen-henkilostotalo/
https://www.facebook.com/suomenhenkilostotalo/
http://www.henkilostotalo.fi/opas

