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Osana Otiga Group:ia

• Kuulumme yhdessä norjalaiseen Otiga-

konserniin

• Konserni koostuu 13:sta brändistä, joilla 

kaikilla on oma erikoisuutensa, 

segmentit ja toiminta-alueensa 

Pohjoismaissa

• Otiga-konserni työllistää 14 000 

vuokratyöntekijää ja täyttää yli 2 000 

rekrytointitoimeksiantoa vuosittain
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Toimistoa

97%
Työntekijä-

tyytyväisyys

2000*
Työntekijää

100*
Rekrytointia

Helsinki –Turku – Lahti –

Vaasa – Kuopio – Oulu – Rovaniemi 

*Vuosittain



Henkilöstövuokraus
Henkilöstövuokraus tarjoaa luotettavan, vaivattoman ja 

kustannustehokkaan vaihtoehdon yrityksen henkilöstön hallintaan.

Rekrytointipalvelut
Ammattitaitoista osaamista pysyvämpään tarpeeseen. Etsimme 

parhaat osaajat, joista asiakas valitsee heille parhaimman 

vaihtoehdon.

Muutosvalmennus & konsultointi
Muutosvalmennus auttaa yritykset vaikeiden tilanteiden yli. 

Muutosvalmennus sopii sekä työntekijä- ja toimihenkilötasoille.

Ulkoistusratkaisut
Ulkoistuspalvelussa voitte siirtää jonkin sisäisen toimintonne – tai 

osatoiminnon – meidän tuotettavaksemme.  Vastaanotamme 

kilpailukykyiseen hintaan myös talous- ja/tai palkkahallinnon ulkoistuksia. 

Hyödynnämme robotiikkaa kummankin osa-alueen kustannustehokkuuden 

varmentamiseksi.

Lisäpalvelut
Edellä mainittujen palveluiden lisäksi meillä on kattava valikoima erilaisia, 

HR:ää tukevia lisäpalveluita, kuten koulutukset, perehdytys, arvioinnit, 

SoMe-kampanjat, työnantajabrändin kehittäminen jne.



Toimialat
Vuokratyö & Rekrytointi

• Rakennus

• Talotekniikka

• Teollisuus ja 
tuotanto

• Logistiikka

• Toimisto

• Myynti

• Taloushallinto

• HoReCa

• Kaupan ala

• Kiinteistöpalvelut

• Varhaiskasvatus

• Asiakaspalvelukeskukset

• Tapahtumat



• Työsuoritus

• Työnjohto

Työntekijä

• Työsuhde

• Palkanmaksu

Toimeksiantaja

• Sopimussuhde

• Laskutus

Henkilöstövuokraus – Joustavaa 

palvelua
• Henkilöstövuokraus tarjoaa luotettavan, 

vaivattoman ja kustannustehokkaan vaihtoehdon 

yrityksen henkilöstön hallintaan

• Me teemme työsopimuksen työntekijän kanssa ja 

huolehdimme kaikista työantajavelvoitteista 

työsuhteen ajan (mm. palkkahallinto, vakuutukset, 

työterveys)

• Toimeksiantajayritys toimii vuokratyöntekijän 

työnjohdollisessa vastuussa ja huolehtii, että 

työskentelyn edellytykset ja olosuhteet ovat 

kunnossa

• Henkilöstövuokrauksen myötä voidaan ajatella, että  

toimeksiantajan kiinteät henkilöstökulut muuttuvat 

paremmin joustaviksi ostolaskuiksi



Työllistämisehto

• Personalhuset ensimmäistä kertaa mukana, vielä emme 
ole työllistäneet hakijaa työllistämisehdon mukaisesti.

• Haasteena ollut se, että meillä on pääasiassa ollut 
lyhyempiä määräaikaisuuksia ja keikkatyötä tarjolla.

• Saimme idean etsiä tähän kumppania, jonka kanssa 
teemme yhdessä hyvää ja tarkastelemme 
mahdollisuuksia myös työllistää omaan toimistoon 
henkilö esimerkiksi HR-assistentin rooliin . 

• Suunnitelmissa olisi nostaa sosiaalisessa mediassa esiin 
se kuinka tärkeää työtä tehdään yhdessä ja sitä kautta 
nostaa asiaa ihmisten tietoisuuteen.


