
 

 

Opettajien perehdytystilaisuus 13.9.2019 klo 8-12 
 
TURUN AMMATTI-INSTITUUTIN HENKILÖSTÖPALVELUT 
 
Henkilöstöpalvelut Yliopistonkadulla, todistusten esittäminen 
 
osoite: Yliopistonkatu 27 a, 3 krs, huone 356D 
Yhteystiedot löytyvät Metkusta. 
 
Sirpa Hänninen, puh. 040 585 9032, sirpa.hanninen@turku.fi 
Nina Landström, puh. 040 128 1820, nina.landstrom@turku.fi  
 
TYÖTERVEYSHUOLTO 
 
Työterveyshuolto/Turun Työterveystalo 
Hämeenkatu 10 
20500 Turku 
 
Ajanvaraus 
puh. 02 267 9000 
ma-to 7.45 - 15.45 
pe 7.45 - 15.15 
(myös takaisinsoitto) 
 
Ammatti-instituutin työterveyshoitajat: 
 
Meinola Pia 
puh 040 1824949, puhelinaika ma-pe klo 12-12.30 ja ma-ti klo 8-8.30  
Matkailu, ravintola ja catering  
Sosiaali-ja terveys  
Sähkö ja kemia  
Liiketoiminta ja yhteiset palvelut  
 
Saviauk Triin 
puh 040 662 3177  
puhelinaika klo ma-ti 8-8.30 ja ma-pe klo 12-12.30  
Ohjaus ja valmentava koulutus  
Oppisopimustoimisto  
Ajoneuvo ja logistiikka  
Kone-ja talotekniikka  
Muoti-ja kauneus, elintarvike ja puhdistus  
Liiketalous, handel och data  
ICT ja media  
Rakennus ja infra  
 
SAP HR, S-lomat, lomat, koulutukset hakeminen 
 
Metkun pääsivu – palvelut ja tuki – it-palvelut – tietojärjestelmät – SAP HR 
 
HENKILÖSTÖETUUDET  
 
Metkun pääsivu – henkilöstöasiat – palvelussuhdeasiat – henkilöstöedut 
 
Tyky-toimintaan on oikeus niillä työntekijöillä, jotka ovat yhtäjaksoisesti hoitamassa palvelussuhdettaan 
vähintään 4kk kalenterivuoden aikana. Kaupungin tulee myös olla ensisijainen työnantaja.  
Tyky-oikeus alkaa noin kuukauden kuluttua työsopimuksen allekirjoittamisesta, kun tietojärjestelmästä 
nähdään työsuhteen täyttävän työssäolokriteerin. 
 
Rannekkeelle ladataan vuosittain 175 pistettä. Piste vastaa euroa. Mikäli työntekijä työskentelee vain 
osan vuodesta (4-6 kk), voidaan hänelle myöntää puolikas tyky-paketti (87 pistettä). 



 

 

 
Työsuhdematkalippu (Föli-työmatkakortti) 
Turun kaupungin työntekijä voi saada työsuhde-edun Fölin 30 tai 90 päivän kausikorttiin. Turun kaupun-
gin tukema osuus Föli-työmatkakortista on työsuhdematkalipun verovapaa osuus eli 25 euroa kuukau-
dessa, enintään 300 euroa vuodessa. Lippuun ovat oikeutettuja kaikki ne Turun kaupungin työntekijät, 
joiden palvelussuhde on yhtäjaksoisesti kestänyt tai tulee kestämään yli neljä kuukautta. 
 
DOTKU 
Dokumenttikirjasto. Metkun pääsivun alalaidasta pikalinkki Dotkun etusivulle – sito – ammatillinen koulu-
tus – toimintaohjeet jne (toiminnanohjaus, kokousaineistot) 
 
KÄYNTIKORTIT, tilaaminen 
Lomake, jossa ohje: 
Metkun pääsivun alalaita, pikalinkki Dotkuun - Dotku – Sito – hallinto - viestintä 
 
HENKILÖKORTIN TILAAMINEN 
Esimies tilaa, yli 4 kk:n työ/virkasuhde 
Metkun pääsivu – Lomakkeet - Hankinnat – Henkilökortin tilausohje 
 
 
Turun ammatti-insituutin sivuilla laatukäsikirja (toimintaohjeet), pikalinkkejä, yhteystietoja yms: 
 
http://www.turkuai.fi/ 
 
PIKALINKIT 

 Henkilökunnan sähköposti 
 Office 365 
 MeTku 
 DoTku 
 Wilma 
 Moodle 
 edu.turku.fi 
 DigiTAI 

 
 
 
 

http://www.turkuai.fi/
https://posti.turku.fi/CookieAuth.dll?GetLogon?curl=Z2F&reason=0&formdir=1
http://o365.edu.turku.fi/
https://tyo.turku.fi/
https://dotku.turku.fi/sivistys/ammatillinen_koulutus/default.aspx
https://wilma.turku.fi/?langid=1
https://taito.edu.turku.fi/
https://edu.turku.fi/
http://digitai.edu.turku.fi/

