
TERVETULOA TALOON! 
Ohjeita uudelle työntekijälle 
 
 
Turun ammatti-instituutin henkilöstöpalvelut (työ- ja koulutustodistusten toimittaminen) 
 
henpa@turku.fi 
 
Taina Auvinen 
Henkilöstöasiantuntija 
puh. 040 128 1820 
taina.auvinen@turku.fi 
 
Sirpa Svahn 
Henkilöstöasiantuntija 
puh. 040 585 9032 
sirpa.svahn@turku.fi 
 
 
VEROKORTIN TOIMITTAMINEN 
  
 Verokortin toimitetaan Sarastiaan asiakaspalvelun kautta, tai esimiehen kautta.   

Kaikki verokorttiasioihin liittyvät yhteydenotot vastaanotetaan ensisijaisesti  
palvelupyynnöllä. Voit tehdä palvelupyynnön alla olevan linkin kautta:  
https://asiakaspalvelu.sarastia.fi/lomakkeet/verokorttiasiat/  
 
Sarastian valtakunnallinen asiakaspalvelu: https://asiakaspalvelu.sarastia.fi/  
Puhelimitse 020 6399 400 ja chatin kautta ma-pe klo 8–16.  

 
 
KÄYTTÖOIKEUDET (ad-turku tunnus ja salasana = kirjautuminen koneelle), s-posti esimieheltä: 
 

Esimies hyväksyy SAPissa palvelussuhteen ja AD-tunnus luodaan automaattisesti. 
Esimiehelle tulee sähköpostilla henkilön tunnus ja kertakäyttöinen salasana 3 päivää ennen 
palvelussuhteen alkua. 
Primus-oikeudet: Primuksen pääkäyttäjä lisää henkilön Primukseen esimiehen pyynnöstä. 
Tästä lähtee työpyyntö Servicedeskiin (kaupungin IT-palvelut). Servicedesk tarkistaa onko 
KVH-järjestelmä luonut henkilölle AD-tunnuksen ja käy lisäämässä käyttäjätunnuksen ja 
sähköpostiosoitteen Primukseen 

• Nyt henkilö pääsee kirjautumaan Wilmaan (jos tarvitsee tätä työssään) 
• Henkilöstä lähtee myös tiedonsiirto OPAS-KVH-järjestelmään (jos tarvitsee tätä 

työssään). Seuraavana päivänä opettajalla on myös OPAS-oikeudet 
 
Pääkäyttäjä luo erikseen myös oikeudet Primukseen, jos henkilön työtehtävä tätä vaatii. 

 
 
TYÖTERVEYSHUOLTO 
 

Työterveyshuolto/Turun Työterveystalo, Hämeenkatu 1020500 Turku 
 
Ajanvarauspuh. 02 267 9000ma-to 7.45 -15.45pe 7.45 -15.15 (myös takaisinsoitto) 
 
 
Työterveystarkastus tehdään uusille vakituisille työntekijöille, ja lääkärintodistus on toimitet-
tava esimiehelle kolmen viikon kuluttua työsuhteen alkamisesta.  
Terveystarkastukset ovat osa työterveyshuollon ennaltaehkäisevää ja työterveyttä edistä-
vää toimintaa. Työntekijöiden terveystarkastusten sisältö ja tarve perustuvat tehtyihin työ-
paikkaselvityksiin työpaikalla. Terveystarkastusten sisältö ja toteutus sovitaan työpaikka-
kohtaisesti ja ne on kirjattu työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan. Työterveyshoitaja 
kutsuu työntekijöitä terveystarkastuksiin työn ja työpaikan tarpeiden mukaisesti. 

mailto:henpa@turku.fi
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mailto:sirpa.svahn@turku.fi
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POISSAOLOT, SAIRASTAMINEN 
 

SAP HR: sairauslomien merkitseminen  
Kun sairastut, ilmoita siitä aina ensi tilassa esimiehellesi. 
Varmista esimieheltä riittääkö omailmoitus vai tarvitaanko sairauspoissaolotodistus. Tämä 
on esimiehen päätäntävaltaan kuuluva asia. 
Pääsääntöisesti merkitset itse sairauspoissaolosi SAP HR -järjestelmään. Poikkeuksena 
ovat tilanteet, joissa tämä ei ole mahdollista (esim. pitkä sairausloma). 
 
Sairausloma omalla ilmoituksella 
Työnantaja voi harkintansa mukaan hyväksyä ja myöntää sairausloman työntekijän oman 
ilmoituksen perusteella enintään 5 päiväksi ja tuntipalkkaisen henkilöstön osalta enintään 3 
päiväksi. 
Perustellusta syystä työnantaja voi vaatia lääkärintodistuksen lyhyemmästäkin sairauslo-
masta.  
 
Sairausloma hoitajan tai lääkärin todistuksella 
Työkyvyttömyydestä on yleensä toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus. Hanki tarvitta-
essa lääkärintodistus esimiehesi ohjeistuksen mukaan ja toimita sen poissaolosta päättä-
välle esimiehelle tai muulle sovitulle henkilölle.  
Turun kaupungissa olevan käytännön mukaan kaupungin työterveyshuollon työterveyden-
hoitajan antama todistus työkyvyttömyydestä riittää sairausloman myöntämiseen 5 kalente-
ripäivään asti.  
Sinun tulee toimittaa lääkärintodistus viikon kuluessa sen allekirjoituspäivämäärästä lukien. 
Mikäli lääkärintodistusta ei ole ilman hyväksyttävää syytä toimitettu työnantajalle viikon ku-
luessa lääkärintodistuksen allekirjoituspäivämäärästä, sairausloman ensimmäinen päivä on 
palkaton.  

 
METKU 
 Turun kaupungin intra, josta löytyy uutisia, ohjeita, linkkejä yms. 

https://tyo.turku.fi/ 
 
TURVATULOSTUS  

 
On tärkeää tietää, mihin tulosteet menevät. Erityisesti arkaluontoisia ja salassa pidettäviä 
tietoja ei voi päästää tulostumaan minne sattuu. Siksi on tärkeää, että työasemien tulostus-
asetukset on määritetty oikein ja että pääasiallinen tulostustapa on turvatulostus, joka es-
tää täysin tulosteiden joutumisen vääriin tulostimiin ja sitä kautta vääriin käsiin.  
Turvatulostusta varten työntekijä saa RFID-tarran, jonka esimies tilaa IT-palveluista. 

 
PUHELIN JA TIETOKONE 
 
 Esimies tilaa puhelimen datapaketteineen Krista Raitaselta, krista.raitanen@turku.fi. 

Tietokoneen tilaus Servicedeskin palveluportaalin kautta. Esimies tilaa tai pyytää Krista 
Raitasta tilaamaan. 

 
HENKILÖKORTIN TILAAMINEN 
 

Esimies tilaa, yli 4 kk:n työ/virkasuhde Metkun pääsivu –Lomakkeet -Hankinnat –Henkilö-
kortin tilausohje 

 
KULKUKORTTI 
 
 Esimies tilaa kulkutagin/kortin kaupungin Kulunvalvonnasta, sähköinen lomake Metkussa. 
 https://sovellukset.turku.fi/tyopyynnot/kiinteistoliikelaitos/etusivu 
 
IT-TUKI, Servicedesk 
  
 Servicedeskinpalveluportaali Metkussa. 
 Servicedeskin asiointikanavat 

https://servicedesk.turku.fi/ 

https://tyo.turku.fi/
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Palveluportaali tukipyyntöjen lähettämiseen ja seuraamiseen. 
Puhelin 02 262 7000 tukipyyntöjen esittämiseen. 
Palveluaika on 
ma-to  klo 7.00-18.30 
pe klo 7.00-16.00 

 
SAP HR (esimies hakee käyttöoikeudet)  

 
S-lomat, lomat, koulutuksiin hakeminen.   
 
Metkun pääsivu –palvelut ja tuki –it-palvelut –tietojärjestelmät–SAP HR  

 
 
JOUTSENET 
  

Turun kaupungin asianhallintajärjestelmä. Virkamiesten päätökset, sopimukset, säännöstö, 
virallista postia yms. 

 
HENKILÖSTÖETUUDET 
 

Metkun pääsivu –henkilöstöasiat –palvelussuhdeasiat –henkilöstöedut  
 
Tyky-toimintaan on oikeus niillä työntekijöillä, jotka ovat yhtäjaksoisesti hoitamassa palve-
lussuhdettaan vähintään 4kk kalenterivuoden aikana. Kaupungin tulee myös olla ensisijai-
nen työnantaja. Tyky-oikeus alkaa noin kuukauden kuluttua työsopimuksen allekirjoittami-
sesta, kun tietojärjestelmästä nähdään työsuhteen täyttävän työssäolokriteerin.. 
Rannekkeelle ladataan vuosittain 175 pistettä. Piste vastaa euroa. Mikäli työntekijä työs-
kentelee 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 kaupungin tukema osuus Föli-työmatkakor-
tista on työsuhdematkalipun verovapaa osuus eli 25 euroa kuukaudessa, enintään 300 eu-
roa vuodessa. Lippuun ovat oikeutettuja kaikki ne Turun kaupungin työntekijät, joiden pal-
velussuhde on yhtäjaksoisesti kestänyt tai tulee kestämään yli neljä kuukautta. 
 

DOTKU 
 
Dokumenttikirjasto. Metkun pääsivun alalaidasta pikalinkki Dotkun etusivulle –sito –amma-
tillinen koulu-tus –toimintaohjeet jne (toiminnanohjaus, kokousaineistot) 

 
TURUN AMMATTI-INSTITUUTIN NETTISIVUT 

 
Laatukäsikirja (toimintaohjeet), pikalinkkejä, yhteystietoja yms: http://www.turkuai.fi/ 
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