Tervetuloa Terveystalon työterveysasiakkaaksi
Soita sairastumisestasi aina viipymättä lähimmälle esimiehellesi asiakasyrityksessä sekä
Uniflexille. Helsingin ja Tampereen työntekijät numeroon 040 689 3200 ja Pohjanmaan työntekijät
numeroon 044 272 6531.
Terveystalon työterveyspalvelut ovat käytettävissäsi 1.9.2020 alkaen. Työterveyspalvelut ovat
käytettävissäsi työsuhteesi voimassa ollessa.
Missä uusi työterveystoimipaikkani sijaitsee 1.9.2020 alkaen?
Helsinki: Terveystalo Kamppi, Jaakonkatu 3 A, 3.krs
Kokkola: Terveystalo Kokkola, Mannerheiminaukio 1
Pietarsaari: Botnia Työterveys ry, Asematie 1
Kalajoki: Terveystalo Kalajoki, Vierivainiontie 2
Kaustinen: Terveystalo Kokkola (kts. yllä) tai oman kotikunnan terveyskeskus
Oulu: Terveystalo Oulu, Sepänkatu 17, 4. Krs
Tampere: Terveystalo Tampere, Rautatienkatu 27
Miten otan yhteyttä Terveystalon työterveystoimipaikkaani 1.9.2020 alkaen?
Saanko käyttää palveluita akuuteissa tilanteissa viikonloppuisin tai toisella paikkakunnalla?
Varaa aika vastaanotolle Soita Hoitajalle –palvelun 24/7 kautta puh. (09) 4246 8920.
Soita Hoitajalle –palvelun kautta saat tarvittaessa chat-yhteyden yleislääkäriin kellon ympäri.
Ennaltaehkäisevä työterveys, esimerkiksi terveystarkastus tai muu työkykyysi vaikuttava
asia: Käy nimetyllä työterveyshoitajalla tai -lääkärillä. Heillä on laajemmat valtuudet ohjata sinut
jatkohoitoon ja tarvittaviin tutkimuksiin.
Äkillinen sairaustapaus: Voit asioida kaikissa Terveystalon toimipaikoissa, myös iltaisin ja
viikonloppuisin. Terveystalon toimipaikat ja niiden yhteystiedot löydät osoitteesta:
Terveystalon toimipaikat ja niiden yhteystiedot löydät osoitteesta:
https://www.terveystalo.com/fi/Toimipaikat/
Miten vanhoja potilastietojasi voidaan hyödyntää?
Terveystalossa asioidessasi aikaisempia potilastietojasi voidaan hyödyntää, mikäli olet antanut
siihen luvan Kanta-palvelussa (Omakanta) www.kanta.fi. Kanta-palvelusta löytyy lisätietoa ja
ohjeet.
Jos hoitoprosessi on kesken, työntekijän oma aktiivisuus on tärkeää hyvän hoidon
jatkumiseksi.
Pyydä potilastiedot nykyisestä toimipaikasta ja ota ne mukaan ensimmäiselle vastaanottokäynnille.
Tämä voi tulla kyseeseen mm.:
o jos sairaudenhoito tai työkyvyn selvittäminen aikaisemmassa työterveyshuollossa on kesken
o asiat vaativat säännöllisiä kontrolleja työterveyshuollossa
Mikäli työterveyslääkäri tai työterveyshoitaja kokee tarpeelliseksi, voidaan potilastiedot pyytää
aikaisemmalta palveluntuottajalta työntekijän allekirjoittamalla luvalla ensimmäisellä
vastaanottokäynnillä.

Vanhasta työterveyshuollosta saamasi lähetteet eivät ole enää voimassa 1.9.2020 alkaen. Ota
yhteys lähetteiden uusimiseksi Terveystalon nimettyyn työterveyshoitajaasi.
Jos hoitosi on kesken, voit hyödyntää nykyistä työterveyshuoltoa erikseen sovittavaan hetkeen
saakka.
Etuasiakkuus
Terveystalon työterveysasiakkaana olet automaattisesti Terveystalon etuasiakas. Sinulla on
maksutta käytössäsi sähköinen Oma Terveys -palvelu, jonka avulla voit hallita terveystietojasi
missä ja milloin tahansa. Työterveys-välilehdeltä löydät ajankohtaiset etusi.
Voit jo nyt tutustua Terveystalon palveluihin lataamalla esimerkiksi Oma Terveys -sovelluksen
puhelimeesi. Oma Terveys -sovelluksesta löydät terveystietosi, laboratoriotuloksesi, reseptisi,
rokotuksesi ja voit tilata erilaisia muistutuksia. Sovellus tarjoaa myös tietoa terveydestä ja
hyvinvoinnista sekä rahanarvoisia etuja. Lataa Oma Terveys -sovellus puhelimeesi

