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Verkostoltaan Suomen suurin 
terveyspalveluyritys
Monipuoliset perusterveydenhuollon ja erikoissairaan-
hoidon palvelut yksityishenkilöille, yritysasiakkaille, 
julkiselle sektorille ja vakuutusyhtiöille mm. 

• Yleis- ja erikoislääkäripalvelut
• Työterveys- ja työhyvinvointipalvelut
• Sairaalapalvelut
• Diagnostiikkapalvelut: laboratorio, 

kuvantaminen ja seulonta
• Kliiniset lääketutkimukset
• Suunterveyden palvelut
• Digitaaliset palvelut
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70 % 
suomalaisista asuu 

noin 15 minuutin 
automatkan päässä 

Terveystalon 
toimipaikasta  

~ 100
paikkakuntaa

~9 000
terveydenhuollon

ammattilaista

~180 
toimipaikkaa

joista
18 lääkäri-

keskus-
sairaalaa
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Terveystalossa asioi 
vuosittain 1,2 miljoonaa 
suomalaista 
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noin 663 000** 
työterveyden huollettavaa

Suomen lähes 
1,9 miljoonasta 

työnantajan järjestämän 
työterveyshuollon piirissä 
olevasta (Kelan työterveys

huoltotilasto 2015)

3,9 
miljoonan 

suomalaisen 
potilastietoja 

valtakunnallisessa
potilastieto-

järjestelmässä

Lähes 
1,2 miljoonaa 

yksittäistä 
asiakasta

yli
5,2 miljoonaa
potilaskäyntiä

Noin
23 400** 

yritysasiakasta

3,3 miljoonaa 
lääkärikäyntiä

14 % 
Suomen 
lääkäri-

käynneistä
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Terveystalo Kotka 

• Keskuskatu 10, 48100, Kotka
• Lääkäriasema sijaitsee kauppakeskus Pasaatissa
• Keskuskadulta oma sisäänkäynti katutasosta 

sekä Kuvantamiseen että Lääkäriasemalle
o Lääkäriasema: Keskuskatu 10 2 krs. 
o Kuvantaminen: Keskuskatu 10, kellarikerros

• Asiakaspalvelu 24/7 p. 030 6000
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Asiakkuusjako työterveyshoitajien ja –lääkäreiden 
osalta
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Terveystalon työterveyshuollon ja 
Kotkan kaupungin yhteistyö eri tasoilla

Työntekijä

Ennaltaehkäisevät 
terveystarkastukset

Akuutti 
sairaudenhoito ja 

jatkohoidon ohjaus

Työkyvyn 
alentuessa 

aktiiviset ja kattavat 
hoitopolut

Esimies

Työyhteisön tilan 
kartoittaminen 
yhteistyössä

Esimiestyön tuki

Varhaisen tuen 
mallin 

toteuttaminen 
yhteistyössä

Organisaatio

Terveellisen ja 
turvallisen 

työympäristön 
varmistaminen

Työkykyä tukevien 
toimintamallien 
toteuttaminen 
yhteistyössä

Työkykyjohtamisen 
tuki
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Henkilöstön 
työterveyshuoltopalvelut
• Työterveys- ja yleislääkäritasoinen sairaanhoito 

lääketieteellisen hoidon tarpeen arvioinnin kautta
• Laboratorio- ja kuvantamistutkimukset hoidon tarpeen 

arvioinnin perusteella sopimussisällön sallimissa 
rajoissa

• Pitkäaikaissairauksien hoito ohjataan julkiselle 
puolelle, mikäli sairaus on hyvässä hoitotasapainossa, 
eikä vaikuta työkykyyn. Työntekijä voi valita myös 
yksityisasiakkuuden. 

• Työkykyriskissä olevien työntekijöiden terveydentilaa 
seurataan työterveyshuollossa sisältäen vastuun 
hoitosuunnitelmasta. 

• Reseptien uusintoja, kontrollikäyntejä ja 
kontrollitutkimuksia ei tehdä työterveyshuollossa. 

• Työterveyshuollossa voidaan todeta sairaus ja aloittaa 
lääkehoito. 

• Vapaa-ajan tapaturmien hoito joko oman vakuutuksen 
kautta, itse maksavana,  tai ohjataan julkiselle. 
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Sairaudenhoito osana 
työterveyshuollon palveluja

Työkykyriskissä olevat työntekijät

Sairaudenhoito osana 
työkyvyn seurantaa
Moniammatillisen tiimin 
aktiivinen hyödyntäminen
Hoitosuunnitelman 
laatiminen ja siitä 
vastaaminen

Aiemmin diagnosoitu sairaus, joka akuutisti hankaloitunut

Hoitajan vastaanotto
Lääkärin vastaanotto
Asiantuntijoiden 
vastaanotot
Jatkohoitoon ohjaus

Akuutti sairaus

Hoitajan vastaanotto
Lääkärin vastaanotto
Asiantuntijoiden 
vastaanotot
Jatkohoitoon ohjaus
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Hoidon tarpeen arvioinnin kautta 
eteenpäin

• Sairastuessasi ota aina yhteys esimieheesi. Esimies voi myöntää työntekijälle 
sairauslomaa 3+1+1 pvää, 6. ja 7. päivältä tarvitaan sairaanhoitajan tai 
työterveyshoitajan todistus, 8. päivältä tarvitaan työterveyslääkärin todistus. 

• Soita numeroon 030 6000 (24/7)
• Puhelu ohjautuu hoidon tarpeen arvioon, jonka tekee aina terveydenhuollon 

ammattilainen
• Hoidon tarpeen arvioinnissa arvioidaan hoidon kiireellisyys ja soveltuvin hoidon 

toteuttaja sekä hoitopaikka: Oma hoito, työterveyshuolto, julkinen 
perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, kolmas sektori tai joku muu
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• Aiemmin varatun ajan siirto tai peruutus
• Ajanvaraus, mikäli on lähete aiemmalta 

vastaanottokäynniltä ( diagnostiikka, 
asiantuntijat, erikoislääkärit jne.)

• Esimiesten yhteydenotot 
työterveyshuoltoon (soittopyyntö 
asiakasvastuulliselle 
työterveyshoitajalle)

• Kysymykset työterveyshuoltopalveluista
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030 6000 (24/7) palvelee 
myös seuraavissa
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Ajanvaraus 
• laboratorioon
• kuvantamiseen

 Sähköinen ajanvaraus  
edellyttää voimassa olevaa 
lähetettä.

 Sähköisen ajanvarauksen 
palveluohjaus ohjaa muissa 
asioissa soittamaan numeroon 
030 6000. 
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www.terveystalo.com
palvelee työterveysasiakasta 
seuraavissa 

http://www.terveystalo.com/
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Perumattoman käynnin työntekijä maksaa itse

• Peruutukset erikoislääkärin vastaanotoille vähintään 24 h ennen vastaanottoajan alkua.

• Peruutukset muille vastaanotoille  vähintään 12 h ennen vastaanottoajan alkua.

• Tutkimuksiin ja verinäytteiden ottoon varattuihin aikoihin ajan peruutus tulee tehdä 
vähintään 12 tuntia ennen.

• Myöhemmin tehdyistä peruutuksista tai peruuttamattomasta ajasta veloitetaan varatun 
toiminnon hinnan täysimääräisesti.
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Työpaikkaselvitys ja terveystarkastukset 
nivoutuvat yhteen

Terveyskysely
Työpaikkaselvi-

tyksen
esitietokysely 
työntekijälle

Työpaikkaselvityk-
sen esitietokysely 

työnantajalle

Työpsykologin 
esimieshaas-

tattelu

Työterveys-
huollon 

esitietojen 
yhteenveto

TYÖPAIKKA-
KÄYNTI

Työpaikkaselvi-
tysraportti

Palautetilaisuus 
työpaikkaselv-
itys kohteelle 

TERVEYSTAR-
KASTUKSET 

Koonti johdolle 
ohjausryhmäs-

sä

2 viikkoa

• Sähköiset kyselyt ja 
valmistautuminen

1 päivä
• Käynti sekä raportti

2-4 viikkoa

• Toimenpide-ehdotukset 
yhteisö- ja yksilötasolla

Seuraava  
ohjaus-
ryhmä

• Vaikuttavuuden arviointi
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Esimieshaastattelu osana 
työpaikkaselvitysprosessia ja sen tavoitteet

Keskustella esimiehen kanssa esimiestyön käytännöistä ja 
työyhteisön toimivuudesta

Käydä läpi yhdessä havaintoja psykososiaalisesta 
työympäristöstä ja keskustella tarvittavista toimenpiteistä 
yhdessä esimiehen kanssa

Auttaa jäsentämään esimiestyön merkitystä työkyvyn 
johtamisessa ja terveyden edistämisessä

Luoda/vahvistaa yhteistyösuhdetta esimiehen ja 
työterveyspsykologin välille

Esimieskeskustelun yksityiskohtainen sisältö on 
luottamuksellinen, mutta sen tuottamaa tietoa psykososiaalisista 
työoloista hyödynnetään työpaikkaselvityksen raportoinnissa ja 
toimenpidesuositusten laadinnassa

Esimieshaastattelu
• Esimies
• Työterveyspsykologi
• Virtuaalisesti tai kasvotusten
• Kesto 1.5 h
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Ennakoivaa tietoa henkilöstön 
terveydestä ja hyvinvoinnista

Terveystalo Terveyskysely on 
työkykyjohtamisen väline, jonka avulla 
terveyden ja työhyvinvoinnin edistämisen 
toimenpiteet voidaan kohdentaa vaikuttavasti 
ja kustannustehokkaasti.

Kyselyllä kartoitetaan:
- Työkykyriskejä
- Työhyvinvointia
- Terveysriskejä
- Epäedullisia elämäntapoja
- Työtä haittaavia näkö- ja 

kuulo-ongelmia

Henkilökohtainen 
palaute:
- Antaa vastaajalle 

selkokielisen palautteen 
omaan terveyteen ja 
hyvinvointiin vaikuttavista 
löydöksistä

- Antaa suosituksia, kuinka 
itse voi edistää 
terveyttään ja 
hyvinvointiaan

- Ohjaa tarvittaessa 
työterveyshuollon 
jatkotoimenpiteisiin

Kohdennetut
jatkotoimenpiteet:

- Työterveyshuolto toteuttaa 
kohdennetut yksilötason 
toimenpiteet ilman viiveitä

- Asiakasorganisaatio saa 
tuloksista ryhmäraportin, 
joka sisältää tulos-
tulkinnat ja 
toimenpidesuositukset
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• Oma Terveys –palvelun avulla asiakas voi 
ajasta ja paikasta riippumatta seurata omaan 
terveydentilaansa liittyviä tietoja.

• Palvelussa näkyvät mm. lääkemääräykset, 
diagnoosit, laboratorio- ja kuvantamis-
tutkimukset, tulevat ja menneet vastaanottoajat 
ja asiakasta hoitaneet asiantuntijat, allergiat, 
rokotukset sekä terveydentilan seurantatiedot

• Oma Terveys tarjoaa tietoa terveydestä ja 
hyvinvoinnista omien toiveiden ja valintojen 
mukaan sekä rahanarvoisia etuja.

• Oma Terveys -palvelun saa käyttöön rekiste-
röitymällä palvelun käyttäjäksi osoitteessa 
www.terveystalo.com/omaterveys
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Oma Terveys – palvelun avulla 
voi seurata omaan terveyden-
tilaan liittyviä tietoja

Kun 
puhelimessa on 
Oma Terveys, 

terveystiedot 
kulkevat kätevästi

mukana.

Oma Terveys toimii myös mobiilisovelluksena, joka on ladattavissa 
sovelluskaupoissa (Windows Phone Store, App Store tai Google Play Store). 
Oma Terveys -palvelu edellyttää tunnistautumista pankkitunnuksilla tai 
mobiilivarmenteella, jonka jälkeen palveluun voi asettaa itselleen salasanan.
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• Asiakkaan omiin tavoitteisiin perustuva 
henkilökohtainen digitaalinen terveys- ja 
hoitosuunnitelma.

• Oma Suunnitelma kokoaa yhteen asiakkaalle 
tärkeät arvot ja tavoitteet. Suunnitelma sisältää 
suosituksen mukaisen hoidon, oman datan 
hyödyntämisen, ammattilaisen tuen, 
moniammatillisen tiimin yhteydenpidon ja 
hoidon vaikuttavuuden seuraa

• Oma Suunnitelma muistuttaa asiakasta arjen 
tekemisistä ja osaa neuvoa suositusten 
mukaista hoitoa tavallisimpiin sairauksiin 
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Oma Suunnitelma tekee 
hoidosta henkilökohtaista 
tavoitteellista ja jatkuvaa

Asiakkaalla on pääsy Oma Suunnitelmaan mobiili- ja verkko-sovelluksen 
kautta.  

jo 150 000 
asiakkaalle on tehty 

henkilökohtainen 
Oma 

Suunnitelma
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Palautteet Terveystalolle

• Palautteen saaminen on meille 
Terveystalossa tärkeää

• Työntekijä vie itse palautteen suoraan 
Terveystaloon palautejärjestelmään 
osoitteessa:

https://www.terveystalo.com/fi/Yritystietoa/
Vastuu/AsiakaspalauteEfecte/#henkiloasia
kaspalaute

• Tärkeää täydentää työterveyshuoltoon 
liittyvissä palautetteissa työnantaja kohta 
jotta voimme kohdentaa palautteet oikein!
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https://www.terveystalo.com/fi/Yritystietoa/Vastuu/AsiakaspalauteEfecte/#henkiloasiakaspalaute
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