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Tervetuloa töihin!
Hienoa, että tiemme kohtasivat. Me löysimme hyvän työntekijän ja 
sinä hyvän työnantajan.

Tämän oppaan tarkoituksena on toimia käsikirjanasi koko työ-
suhteesi ajan, joten luettuasi laita se talteen jatkoa varten. Älä 
epäröi soittaa ja kysyä mikäli jokin asia oppaasta huolimat-
ta jäi epäselväksi. Tärkeä osa työtämme on auttaa työnteki-
jöitämme onnistumaan asiakkaidemme toimeksiannoissa ja tarjo-
ta mahdollisuus oman CV:n rakentamiseen tulevaisuutta varten.

Suomen Henkilöstötalo -konsernin työntekijät työskentelevät useissa 
eri asiakasyrityksissä monissa erilaisissa tehtävissä. Pääsääntöisesti 
asiakasyrityksemme toimivat informaatioteknologian (IT), logistiikan, 
rakentamisen, kiinteistöpalvelun, teollisuuden   ja   tuotannon  sekä  toi- 
mistotyön   toimialoilla. Suomen  Henkilöstötalon  tarjoamat   työmahdolli-
suudet perustuvat aina asiakasyritystemme henkilöstötarpeeseen.

Tarkoituksenamme on kasvaa valtakunnallisesti merkittäväksi  
toimijaksi alallamme ja pystyä tarjoamaan työmahdollisuuksia 
jatkossa yhä useammalla paikkakunnalla. Jos olet muuttamas-
sa toiselle paikkakunnalle voit ottaa yhteyttä paikalliseen toimi- 
pisteeseemme ja tiedustella  tarjolla olevia työmahdollisuuksia. Kont-
toriverkostomme ja ajan tasalla olevan tilanteen työmahdollisuuk-
sista näet aina kotisivuiltamme osoitteesta www.henkilostotalo.fi.

Uutuutena meillä on oma SHT-äppi (sovellus), jonka
kautta mm. työtunnit on todella helppo kirjata!

Suomen Henkilöstötalo



Suomen Henkilöstötalo -konserni paikallisine 
alueyhtiöineen on työnantajasi ja vastaa kai-
kista lakisääteisistä työnantajavelvoitteista. 
Kaikki työsuhteeseen liittyvät asiat, etenkin 
palkka-asiat, hoidetaan Suomen Henkilöstö-
talon 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 vuokra-
työtoimeksiantoon sovellettavaa työehtoso-
pimusta.
Muista ilmoittaa toimeksiannon päättymi-
sestä Suomen Henkilöstötalon toimistolle 
heti, jos saat tiedon asiakasyritykseltä. Mitä 
aikaisemmin saamme tiedon, sitä todennä-
köisemmin pystymme sopimaan seuraavan 
toimeksiannon alkamaan heti edellisen pää-
tyttyä.

Työsuhde1.

Asiakasyritys2.
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 

tiedottamista sekä työterveyshuoltoa kos-
keviin järjestelyihin.
Asiakkaamme odottaa sinun pääsevän 
nopeasti kiinni työtehtäviisi ja kysyvän roh-
keasti, jos jokin on epäselvää. Muista, että 
ei ole olemassa tyhmiä kysymyksiä. Iloinen, 
aktiivinen, oma-aloitteinen ja palveluhalui-
nen asenne vie pitkälle.
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Välitämme ihmisiä töihin. Siinä hommassa 
on hyvä välittää myös ihmisistä. 

INHIMILLINEN



Palkka ja palkanmaksu3.
Palkka määräytyy pääsääntöisesti työsuh-
teessa noudatettavan työehtosopimuksen 
mukaan. Palkkataso määritellään yhdessä 
asiakasyrityksen edustajan kanssa vastaa-
maan kulloinkin kyseessä olevia työtehtäviä.
Palkka maksetaan työsopimuksen alle-
kirjoittamisen yhteydessä saamasi maksu-
aikataulun mukaisesti. Palkkajaksot ja mak-
supäivät saattavat vaihdella toimeksiannos-
ta riippuen. Palkkalaskelman saat haettua 
sähköisestä tuntikirjanpidosta.  Epäselvissä 
tilanteissa ota yhteyttä palkkahallintoon.
Palkanmaksun edellytyksenä on aina
asianmukaisesti täytetty ja asiakkaan hyväk-
symä tunti-ilmoitus. Sähköinen tunti-ilmoitus

tulee toimittaa Suomen Henkilöstötalon toi-
mistolle määräaikaan mennessä kyseistä
asiakasta koskevien ohjeiden mukaisesti 
(joistain asiakasyrityksistä tunti-ilmoitukset 
hoidetaan keskitetysti toimistollemme). Kysy 
aina, jos et tiedä asiakasyrityksen tapaa.
Palkkahallintomme sähköpostiosoite on 
palkkahallinto@henkilostotalo.fi. Osoittees-
ta saat tarvittaessa palkkatodistukset ja 
muut palkkoihin liittyvät selvitykset sekä kir-
jallisen vastauksen muihin palkanmaksuun 
liittyviin seikkoihin. Vaihtoehtoisesti tavoitat 
palkanlaskijamme numerosta 010 2306 508. 

Verokortti ja tilinumero4.
Tallenna voimassa oleva verokorttisi järjes-
telmäämme omiin perustietoihisi. Ilmoita 
myös tilinumerosi yhteyshenkilöllesi Henkilös-
tötalolla.
 

Verokortin PDF-muodossa saat ladattua Ve-
rohallinnon sivuilta.
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Eläketurvastasi huolehtii eläkevakuutusyhtiö 
Varma ja eläkkeesi kertyy TyEL-säännösten 
mukaisesti. Työsuhteen lakisääteiset vakuu-

Eläke ja vakuutukset5.

Työtapaturmat ja 
ammattitaudit

6.

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 työn-
tekijä sulkee kotioven ja päättyy kun hän 
avaa työpaikan oven.
Ammattitauti on sairaus, joka todennäköi-
sesti on pääasiallisesti aiheutunut työssä ole-
vasta fysikaalisesta, kemiallisesta tai biologi-
sesta tekijästä.

Työtapaturman sattuessa ota välittömäs-
ti yhteyttä Suomen Henkilöstötalon vaih-
teeseen tai omaan yhteyshenkilöösi ja 
hankkiudu saamiesi ohjeiden mukaisesti 
lääkäriin. Mikäli työtapaturma tapahtuu 
virka-ajan ulkopuolella (illalla tai vkl:na), 
hakeudu hoitoon ja laita omalle yhteys-
henkilöllesi tieto tekstiviestillä 010-alkuiseen 
numeroon, niin otamme sinuun yhteyden 
mahdollisimman pian. Teemme vahinkoil-
moituksen konttorillamme, joka korvaa sai-
raudesta aiheutuneet kulut. Muista säästää 
kaikki kuitit hankkimistasi lääkkeistä tai side-
tarpeista ja mahdollisista matkakustannuk-
sista. Toimita kuitit toivuttuasi (tai kun pääset 
saapumaan paikalle) Suomen Henkilöstöta-
lon toimistoon.
Muista tuoda myös kaikki lääkärintodistukset 
kyseiseen tapaturmaan liittyen.
Jos et itse ole kykenevä, niin lähin esimiehe-
si ottaa meihin yhteyttä. Tärkeintä on, että 
hoito aloitetaan välittömästi.
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tukset (tapaturmavakuutus, työttömyys- 
vakuutus, ryhmähenkivakuutus) olemme
keskittäneet Vakuutusyhtiö Fenniaan.



Työturvallisuus7.
Haluamme olla varmoja siitä, että juuri si- 
nulla on työskennellessäsi turvallinen työ- 
ympäristö. Mikäli huomaat puutteita työ-

Jos sairastut, ota välittömästi yhteyttä
Suomen Henkilöstötalon omaan yhteyshen-
kilöösi tai vaihteeseen. Saat meiltä tarkem-
mat ohjeet hoitoon hakeutumisesta.
Ilman meidän lupaa et voi hakeutua Henki-
löstötalon tarjoamaan työterveyshuoltoon.
Halutessasi voit hakeutua itsenäisesti hoi-
toon omakustanteisesti valitsemaasi omaan
hoitopisteeseen. Virka-ajan ulkopuolella
(illat ja vkl:t) laita omalle yhteyshenkilöllesi
tieto tekstiviestillä 010-alkuiseen numeroon,
niin otamme sinuun yhteyden mahdollisim-
man pian. Muista meidän lisäksi ilmoittaa
sairastumisesta heti myös asiakasyrityksel-
le. Ilmoitusta asiakasyritykselle ei saa jättää
tekstiviestillä, sähköpostilla eikä vastaajaan. 
Työsuhteesi alussa muista kysyä asiakasyri-
tyksen esimieheltäsi käytössä olevat toimin-
tatavat ja laita talteen lähiesimiehesi nume-
ro.

Vaihde: 010 2306 500

Toimita sairauslomatodistus Suomen Hen-

kilöstötalolle saamiesi ohjeiden mukaan 
esimerkiksi kuvana yhteyshenkilösi säh-
köpostiin tai osoitteeseen palkkahallinto@
henkilostotalo.fi. Sairausajan palkanmaksu 
määräytyy aina työsuhteeseen sovellet-
tavan työehtosopimuksen mukaisesti. Jos 
olet epävarma,tarkasta Suomen Henkilös-
tötalon yhteyshenkilöltäsi, oletko oikeutettu 
saamaan palkkaa sairauslomasi ajalta. Sai-
rausajan palkanmaksu on työsuhteen kes-
toon sidottu työsuhde-etu, joka edellyttää 
seuraavien ehtojen täyttymistä:

• sairastumisesta on ilmoitettu ohjeiden mu-
kaan Henkilöstötalon konsultille (sijaisen
toimittaminen asiakasyritykseen sekä mah-
dollisen korvaavan työn tekemisen edelly-
tysten selvittäminen)
• yli kolmen päivän sairaustapauksissa tulee
olla lääkärin kirjoittama todistus, josta ilme-
nee sairauden diagnoosi (Kela edellyttää).
Alle kolmen päivän sairaustapauksissa riit-
tää terveydenhoitajan todistus, josta käy

Sairastuminen ja 
työterveys

8.

turvallisuudessa, käy täyttämässä arviointi-
lomake osoitteessa www.henkilostotalo.fi/
tyoturvallisuus. 
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ilmi sairauden laatu
• kopio lääkärintodistuksesta toimitetaan
aina Henkilöstötalolle palkanlaskentaan
Sairauslomatodistus tulee toimittaa Suomen
Henkilöstötalolle kolmen
(3) arkipäivän sisällä sairastumisesta.
 
Työterveyshuollon yhteystiedot ja tarkem-
mat ohjeet saat Suomen Henkilöstötalon
yhteyshenkilöltäsi. Konsernimme kaikissa yri-
tyksissä on käytössä varhaisen puuttumisen

Päihteet9.
Konsernimme kaikissa yrityksissä noudatam-
me päihteiden osalta nollatoleranssia, eli 
emme hyväksy päihteiden käyttöä työaika-
na emmekä työskentelyä päihteiden vaiku-
tuksen alaisena.

Yhteistyössä työterveyshuollon kanssa olem-
me laatineet erillisen päihdeohjelman, jon-
ka mukaisesti toimimme mahdollisissa päih-
detapauksissa.

Ruoka- ja kahvitauot10.
Ruoka- ja kahvitauoille mennään aina asia-
kasyrityksen työnjohdon antamien ohjeiden 
mukaisesti. Ei koskaan ilman lupaa tai ilmoi-
tusta. Työvuorojen aikana tapahtuviin tau-

koihin liittyvät säännöt ja ohjeistukset ovat 
aina asiakaskohtaisia ja ne selviävät yleen-
sä perehdytyksen yhteydessä. Kysy, jos olet 
asiasta epävarma.

Oma puhelin11.
Älä käytä henkilökohtaista puhelintasi työ-
aikana. Tauot ovat mahdollisten omien

9

ja työkyvyn tukemisen mallit, joiden avulla
Suomen Henkilöstötalo yhdessä työtervey-
den ammattilaisten kanssa varmistaa, että
jokainen on itselleen sopivissa töissä.

asioiden hoitoon tarkoitettua aikaa.



Haluamme olla pitkä- 
jänteisesti mukana
rakentamassa työuraasi. 

REHTI



Työvaatteet ja -varusteet12.
Suomen Henkilöstötalo antaa kuittausta
vastaan lainaan tarvittavat työvaatteet
sekä varusteet, ellei asiakasyrityksen kanssa
ole muuta sovittu. Nämä on palautettava
mahdollisimman pian työsuhteen päättymi-
sen jälkeen, ellei lunastuksesta ole erikseen
sovittu.
Työntekijöillämme on mahdollisuus hank-
kia yhteistyökumppaniltamme omakus-

tanteisesti ”peruskenkiämme” kalliimmat 
turvakengät niin halutessaan. Erotus näiden 
kahden välillä maksetaan aina heti kenkiä 
hakiessa, loput kustannamme me. Näissä 
tapauksissa ota aina ensin yhteys Suomen 
Henkilöstötalon yhteyshenkilöösi.

Työsuhteen päättyminen13.
Työsuhteesi päättyy sovitun määräajan tai
asiakastilauksen päättyessä. Mikäli et halua
siirtyä Suomen Henkilöstötalon muiden
asiakasyritysten toimeksiantoihin, ilmoita
viimeisen tunti-ilmoituksen palauttamisen
yhteydessä, että haluat työtodistuksen ja
verokortin. Työtodistukseen on erikseen pyy-
dettäessä mahdollisuus saada myös arvos-

telu työsuorituksistasi. Muista mainita tästä
yhteyshenkilöllesi työtodistusta pyytäessäsi.
Jos haluat käyttää asiakasyrityksen esimies-
tä tai Suomen Henkilöstötalon yhteyshenki-
löäsi suosittelijana jatkossa, niin muista pyy-
tää henkilökohtaisesti kummaltakin siihen
suostumus.

Lopuksi14.
Näitä ohjeita noudattamalla mahdollisuu-
tesi onnistua työsuhteessasi paranevat var-
masti. Toivomme, että pystymme olemaan
sinulle avuksi. Älä koskaan epäröi kysyä
epäselviä asioita.

Onnea ensimmäiseen toimeksiantoon kaut-
tamme, toivottavasti yhteinen aikamme
muodostuu pitkäksi ja onnistuneeksi!
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Jenni Räikkönen, rekrytointipäällikkö
Puh. 010 2306 523
jenni.raikkonen@henkilostotalo.fi

Tuija Kantoluoto, HR-konsultti
Puh. 010 2306 524
tuija.kantoluoto@henkilostotalo.fi

Saara Ruti-Larikka, hallintokoordinaattori
Puh. 010 2306 506
saara.ruti-larikka@henkilostotalo.fi 

Palkkahallinto
Puh. 010 2306 508
palkkahallinto@henkilostotalo.fi

Lotta Valonen, henkilöstökonsultti
Puh. 010 2306 522
lotta.valonen@henkilostotalo.fi
  
Tiina Vainio, henkilöstökonsultti
Puh. 010 2306 527
tiina.vainio@henkilostotalo.fi 

Janni Tiainen, hallinto- ja HR-assistentti 
Puh. 010 2306 507
janni.tiainen@henkilostotalo.fi

Varsinais-Suomi

Uusimaa
Puh. 010 2306 510
uusimaa@henkilostotalo.fi 

Pirkanmaa
Maarit Syrjä, myyntijohtaja, yrittäjä 
Puh. 010 2306 531
maarit.syrja@henkilostotalo.fi

Pirita Haapanen, henkilöstökonsultti
Puh. 010 2306 532
pirita.haapanen@henkilostotalo.fi

Yhteystietomme15.

Henna Sundström, henkilöstökonsultti 
Puh. 010 2306 533
henna.sundstrom@henkilostotalo.fi



Sähköinen tunti-ilmoitus16.
Yleistä
Järjestelmä löytyy osoitteesta:
henkilostotalo.likeit.fi ja käyttäjätunnuksesi  

Palkkalaskelmat
Palkkalaskelmat-kohdasta pääset tarkas-
telemaan kaikkia palkkalaskelmiasi ja saat 
otettua ne itsellesi talteen. Emme lähetä 
muita erillisiä palkkalaskelmia.

Raportit
Raportit-kohdasta pääset listaamaan kaikki 
tehdyt työvuorosi.

Kalenteri
Kalenterissa ilmoitetaan toteutuneet työajat 
ja poissaolot (lomat, sairaslomat, työajan 

Työaikakirjaukset  Omien tietojen päivitys

Salasanan vaihto

          Työaikaraportit

Pidä omat yhteystietosi ajan tasalla päivittämällä ne Omat tiedot -painikkeesta. 
Avoimet työpaikat -kohdasta pääset näkemään muut avoimet työpaikkamme.

lyhennykset jne.) Siinä on kaksi näkymää: 
kirjausnäkymä jossa tehdään kirjauksia klik-
kaamalla tai maalaamalla ja listausnäkymä, 
jossa tiedot näytetään listausmuodossa.
Kirjauksia tehtäessä valitaan asiakas ja työ-
tehtävä, mahdollisesti myös kustannuspaik-
ka/työmaanumero/projektinumero jossa 
työ tehdään. Kun asiakas tai työnantajasi on 
hyväksynyt kirjauksesi, näkyy se hymynaa-
ma-ikonilla työvuorossa. Tämän jälkeen se 
siirtyy palkanmaksuun. Hyväksyttyjä kirjauksia 
et voi enää itse muuttaa.

on etunimi.sukunimi (sisältäen skandinaavi-
set merkit kuten ä ja ö) ellei toisin ole ilmoi-
tettu.

Kirjausnäkymä Kirjausnäkymä

Valintojen nollaus

Asetukset

Asiakkaan valinta Työtehtävän valinta
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Rajaa näytettävät kirjaukset valintaan

Nykyhetkeen Toimintovalikko
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• Työtunnit kirjataan ”Toteutunut”-valinnalla 
• Avaa työn suorituksen päivämäärä ja klik- 
kaa/maalaa merkitäksesi työvuoron kesto.
• Valittavana olevat lisät tulevat työtehtä- 
vässä käytössä olevasta työehtosopimuk- 
sesta, ylityöt ja tietyt lisät lasketaan auto- 
maattisesti työehtosopimuksen mukaisesti.
• Kommentit kirjauksiin lisätään työpäivä- 
näkymästä (pikkuikkuna, joka avautuu 

kalenterin päälle). Älä merkkaa ylitöitä itse, 
vaan kirjoita niistä maininta ainoastaan 
kommenttikenttään.
• Matkakulut voi lisätä suoraan kirjaukseen. 
Ne voivat tulla myös automaattisesti, jos niis-
tä on sovittu Henkilöstötalon kanssa.
• Ruokatunti tulee merkitä sovitusti. Joissa- 
kin työtehtävissä ruokatunti vähentyy itses-
tään

Lomien/poissaolojen kirjaus
Poissaolot kirjataan ”Loma/poissaolo”-valin-
nalla. Niitä voivat olla mm. vuosilomat, sai-
raslomat, työajan lyhennykset, mahdolliset 
muut palkalliset ja palkattomat poissaolot.

Sairauslomat
Sairausaika merkitään aina Henkilöstö-
talon henkilökunnan toimesta. Muista siis 
infota sairastumisesta aina mahdollisim-
man pian sekä meille että toimeksianta-
jayritykseesi. Annamme työterveyteen ja 
sairausajantodistukseen liittyvät ohjeistukset 
samassa yhteydessä. Tällä varmistat myös 
sairausajanpalkan saamisesi ajallaan. 

Työtuntien kirjausnäkymä kalenterissa

Maalaus
Lisien ja 
kulujen lisäys

Kommentointi

Muista valita poissaolon tyyppi
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SHT-äppi (sovellus)17.

Yleistä
Meiltä löytyy oma sovellus, SHT-äppi, jonka kautta pystyt mm. merkitsemään omat työ-
tuntisi sekä halutut keikkatyövuorot entistä helpommin.

Lataaminen
Sovellus löytyy jo käytetyimpien älypuhelinten ”sovelluskaupasta”. Hae appia nimellä 
”Suomen Henkilöstötalo” ja lataa se puhelimeesi.

Kirjautuminen
Kirjaudu sovellukseen sisään omilla tunnuksillasi.

Työaikojen kirjaaminen
Valitse valikosta ”Työaikojen kirjaaminen” ja siirry halutun päivän kohtaan kalenterista ja 
valitse ”+”. Syötä tämän työpäivän aloitus- ja lopetusaika päivälle ja paina ”Tallenna”. 
Mikäli haluat poistaa kirjauksen ja tehdä sen uudestaan, paina ”Poista kirjaus”.

Lopuksi sinun ei välttämättä tarvitse kirjautua ulos, vaan voit pelkästään sulkea applikaa-
tion.

Ongelmatapaukset
Mikäli tarvitset apuamme sovelluksen käyttöönotossa tai haluat ilmoittaa sen toimimatto-
muudesta tai lisäkehitysideoista, otamme tästä mielellämme palautetta vastaan ja an-
namme tarvittaessa apua!

Voit halutessasi merkitä työtuntisi myös tietokoneen tai kännykän internetselainta käyt-
täen, mutta kehotamme kaikkia työntekijöitämme alkaa käyttämään sovellusta mm. sen 
helppuden vuoksi!

ÄPPI



Puh: 010 2306 500
www.henkilostotalo.fi

Suomen Henkilöstötalon palkkajaksot 2022 

Palkkajakso

16.-31.12.2021
1.-15.1.2022
16.-31.1.2022
1.-15.2.2022
16.-28.2.2022
1.-15.3.2022
16.-31.3.2022
1.-15.4.2022
16.-30.4.2022
1.-15.5.2022
16.-31.5.2022
1.-15.6.2022
16.-30.6.2022
1.-15.7.2022
16.-31.7.2022
1.-15.8.2022
16.-31.8.2022
1.-15.9.2022
16.-30.9.2022
1.-15.10.2022
16.-31.10.2022
1.-15.11.2022
16.-30.11.2022
1.-15.12.2022
16.-31.12.2022

Tunti-ilmoituksen viimeinen palautuspäivä

31.12.2021
15.1.2022
31.1.2022
15.2.2022
28.2.2022
15.3.2022
31.3.2022
15.4.2022
30.4.2022
15.5.2022
31.5.2022
15.6.2022
30.6.2022
15.7.2022
31.7.2022
15.8.2022
31.8.2022
15.9.2022
30.9.2022
15.10.2022
31.10.2022
15.11.2022
30.11.2022
15.12.2022
31.12.2022

Palkanmaksupäivä

14.1.2022
31.1.2022
15.2.2022
28.2.2022
15.3.2022
31.3.2022
14.4.2022
29.4.2022
13.5.2022
31.5.2022
15.6.2022
30.6.2022
15.7.2022
29.7.2022
15.8.2022
31.8.2022
15.9.2022
30.9.2022
14.10.2022
31.10.2022
15.11.2022
30.11.2022
15.12.2022
30.12.2022
13.1.2023


