


• AITO Työterveys Oy:n työterveyspalvelut siirtyvät yrityskaupan 
myötä Terveystalolle 1.6.2022

• Siihen asti asiointi jatkuu ennallaan AITO Työterveyden 
toimipisteissä ja ajanvarauskanavissa

• Kesäkuun alusta yhteystiedot ja mm. ajanvarauskanavat 
muuttuvat Terveystalon kanaviin

• Palveluiden sujuvan jatkuvuuden takaamiseksi, uusithan 
yrityssopimuksen 30.4.2022 mennessä.

• Potilaskertomustiedot siirtyvät ilman valtakirjoja Terveystalon 
järjestelmään, eli vanhat tiedot ovat vastaanotoilla 
käytettävissä kaikissa Terveystalon toimipaikoissa kesällä 2022. 
Tämä ei vaadi työntekijöiltänne toimenpiteitä.
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Työterveys AITO Työterveydestä 

Terveystaloon



Asiointi Terveystalossa 1.6.2022 alkaen

Ajanvaraus 1.6.2022 alkaen avoinna (24/7)

• p. 030 6000*  

• www.terveystalo.com (24/7)

• Terveystalo-sovellus (24/7)

Saatte käyttöönne Terveystalon digitaaliset palvelut, muun muassa:

• Extranet/Suunta-palvelun (vain yrityksille, joissa palkattuja 
työntekijöitä, maksuton)

• Terveystalo-sovellus työntekijöille (maksuton)

• Oma Terveys -palvelu työntekijöille (maksuton)

– Oma Suunnitelma tukemaan omaehtoista työkyvyn ylläpitoa

Kattava raportointi ja selkeä laskutus

Terveystalon asiakasedut työterveysasiakkaiden ja heidän perheidensä 
käyttöön

Suunterveyden palvelut laajalla verkostolla halutessanne
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* Puhelun hinta on matkapuhelinliittymästä 8,35 snt/puhelu + 19,33 snt/min ja 
lankaliittymästä 8,35 snt/puhelu + 3,20 snt/min. Jonotus on maksullista.

http://www.terveystalo.com/
https://www.terveystalo.com/fi/asiakkaalle/digipalvelut-ja-etaasiointi/terveystalo-sovellus/


Yritykset, joilla 

palkattuja 

työntekijöitä

AITO TYÖTERVEYDESTÄ TERVEYSTALOON
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Sopimus

Pyydämme teitä uusimaan sopimuksenne jotta 
voimme taata mahdollisimman sujuvan palvelun 
AITO Työterveyden ja Terveystalon yhdistymisen 
jälkeenkin.

Yrityksenne voi valita haluamansa sopimustason 
tai säilyä lakisääteisellä sopimuksella kunnan 
neuvotteleman AITO Työterveyden hinnoin, 
mutta tämä sopimus muuttuu/raukeaa mikäli 
kunnan sopimuksen hinnoittelu muuttuu / 
raukeaa mahdollisen uuden kilpailutuksen myötä.
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Sopimusvaihtoehdot

TERVEYSTALON SUORA SOPIMUS

• Sopimuslaajuus valittavissa

• Kaikki Terveystalon toimipisteet käytettävissä

• Ei ole sidoksissa sopimuskauteen, vaan 
vapaasti yrityksen päätettävissä

• Yleismaksuetu 100% vuonna 2022 
ja -50% vuonna 2023

• Etuasiakasedut henkilöstöllenne ja heidän 
perheenjäsenilleen (kts. Dia 14)

KUNNAN KILPAILUTTAMA SOPIMUS

• Lakisääteinen ja/tai suppean sairaanhoidon 
sisältö

• Vain AITO Työterveyden aiemmat toimipisteet 
käytettävissä

• Hinnoittelu ja sopimus sidoksissa kunnan 
sopimuskauteen ja hinnoitteluun. Mikäli 
kunnan sopimus päättyy, vaatii 
sopimusuudistuksen.
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Palvelupaketit

Auttava
Ennaltaehkäisevä 
tuki rajatulla 
sairaanhoidolla

Sopiva
Kattavat työkykyä 
tukevat 
toimenpiteet 
perustason 
sairaanhoidolla

Sujuva
Laajat työkykyä 
tukevat 
toimenpiteet 
kattavalla 
sairaanhoidolla

Tuottava
Laajat työkykyä 
tukevat 
toimenpiteet 
kattavalla 
sairaanhoidolla

Verraton
Kokonaisvaltaiset 
työkykyä tukevat 
toimenpiteet 
laadukkaalla 
sairaanhoidolla

Hammaspalvelut HyvinvointipalvelutLisäpalveluina:



Vertaile käytön mukaan veloitettavien 
työterveyspakettien sisältöä
Status Lakisääteinen Auttava Sopiva Verraton

Lakisääteiset työterveystoimet, kuten 
työpaikkaselvitys ja toimintasuunnitelma

x X x x

Yleislääkäritasoinen sairaanhoito Rajattu x x

Erikoislääkärin sairaanhoito Valittavissa Valittavissa x

Laboratoriotutkimukset Rajatut Suppeat Kaikki

Röntgentutkimukset Rajatut Kaikki Kaikki + toimenpiteet

Ultraäänitutkimukset Valittavissa Rajatut Kaikki

Magneetti- ja tietokonetomografiatutkimukset Valittavissa Valittavissa Kaikki

Tähystystutkimukset Valittavissa Valittavissa Kaikki

Psykoterapia Valittavissa Valittavissa x

Fysioterapia Valittavissa Valittavissa x

Rokotukset Työn vuoksi Suppeat Suppeat Kaikki

Toimenpiteet vastaanotolla (esim. ompeleiden poisto) Suppeat Suppeat Kaikki

Hyvinvointi- ja työyhteisöpalvelut Lisäpalveluna Lisäpalveluna

Työterveyshammashoito Lisäpalveluna Lisäpalveluna



Yksinyrittäjät ja 

maatalousyrittäjät

SOPIMUSMALLI JA PALVELUKOKONAISUUS
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Yksinyrittäjien ja maatalousyrittäjien 

työterveys

Tarjoamme yrittäjille Terveystalon yrittäjän Verratonta työterveyttä.

• Yrittäjän Verraton työterveys sisältää kaikki Terveystalon palvelut 
(pl. hammashoito, josta voit tehdä erillisen sopimuksen)

Maksat palveluista käytön mukaan, joten kustannuksia ei vuosimaksujen lisäksi tule mikäli palveluita ei 
käytetä.

Laaja sopimussisältö mahdollistaa, että yksinyrittäjä pystyy huolehtimaan itsestään parhaalla 
mahdollisella tavalla sekä ennaltaehkäisevästi että kun tarve vastaanottokäynnille syntyy.

Maatalousyrittäjä: mikäli sinulla on palkattua henkilöstöä, täytäthän sopimuspohjat sekä itsesi osalta 
(yrittäjän sopimus)  että työntekijöittesi osalta (työantajayritys), eli kaksi eri sopimusta.
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Usein kysyttyjä kysymyksiä & 

lisätietoa

16.2.2022

FOOTER11



Usein kysyttyjä kysymyksiä
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Kysymys Vastaus
Pysyvätkö sopimukseni hinnat 
ennallaan?

Sopimuksissa noudatetaan Terveystalon vuosittaista työterveyshinnastoa paitsi jos valitsette kunnan 
kilpailuttaman sopimuksen, jonka hinnat tarkistetaan vuosittain

Mikä on sopimukseni maksuehto? Sopimuksen laskutusväli on 2 kertaa kuukaudessa ja maksuaika 14 päivää.

Mitkä ovat vuosittaiset maksut? Terveystalo perii asiakkailtaan kerran vuodessa työterveyden yleis- ja palvelumaksut siitä henkilömäärästä, 
jonka asiakas on ilmoittanut Terveystaloon. Päällekkäisiä yleismaksuja Aito Työterveyden kanssa ei peritä. 
Valitessanne Terveystalon suoran sopimuksen, ei yleismaksua peritä vuonna 2022 Terveystalon toimesta

Miten ylläpidän työsuhdetietoja tai 
ilmoitan sairauspoissaoloista?

Kätevimmin työsuhde- henkilö- ja sairauspoissaolotietojen päivittäminen käy  Suunta-palvelun kautta. Saat 
tunnukset sinne ilmoittamalla Suunnan-pääkäyttäjän tiedot sopimusuusintalomakkeella.

Työpaikkaselvitys ja toimintasuunnitelma
ovat yrityksessämme tekemättä. 
Miten toimitaan?

1.6.2022 jälkeen sovitaan ajankohta asiakasvastaavan työterveyshoitajanne kanssa, jolloin 
työpaikkaselvitys ja toimintasuunnitelma toteutetaan. Mikäli nämä ovat asiakkaasta johtuvista syistä 
tekemättä vielä 1.9.2022, saattaa tämä puute johtaa työterveyssopimuksen irtisanomiseen.
Mikäli työpaikkaselvitys on tehty 3vuoden sisällä, sitä ei siirtymävaiheessa tarvitse uusia ellei 
työolosuhteissa ole tapahtunut oleellista muutosta 

Miten varaan ajan vastaanotolle? 31.5.2022 saakka kuten ennenkin. Sen jälkeen valtakunnallinen ajanvarauksemme palvelee numerossa 
030 6000 tai netissä www.terveystalo.com (käytettävissä 24/7).

http://www.terveystalo.com/


Kattava määrä tietoa ohjaa 

HR-päättäjää oikeaan 

Suuntaan

© TERVEYSTALO13

Näkymä tavoitteiden edistymisestä, kuten 
terveysprosentista ja huomioitavista asioista

Tekoälyn mittarit työkykyjohtamisen tunnuslukuina

Viestintäominaisuudet, joilla saa nopeasti ja helposti 
yhteyden omaan työterveystiimiin

Toimintasuunnitelman laatiminen kätevästi verkossa

Tulevaisuudessa älykkäitä ominaisuuksia, jotka 
personoivat ilmoituksia yrityksen tilanteen perusteella



Tietoturvallinen asiointi Terveystalo-sovelluksella

15.3.2022

Ajanvaraus
▪ Yksityisasiakkaana
▪ Palveluseteliasiakkaana
▪ Työterveysasiakkaana

Etäpalvelut
▪ Lääkäri-chat
▪ Hoitaja-chat
▪ Mielen chat ja sparri
▪ Videovastaanotot
▪ Reseptin uusinta
▪ Viestit asiantuntijalle

Terveystiedot
▪ Käyntitekstit
▪ Tutkimustulokset viitearvoineen
▪ Rokotukset
▪ Reseptit

Oma Suunnitelma
▪ Fysioterapiaharjoitteet
▪ Verenpainemittaus kotona
▪ Painonhallinta
▪ Terveelliset elämäntavat
▪ Edistymisen seuranta
▪ Keskustelu asiantuntijan kanssa
▪ Muistutukset

Ajankohtaista
▪ Terveystietoutta
▪ Uutisia
▪ Artikkeleita
▪ Etuja

Kyselyt
▪ Työpaikkaselvityksen esikysely
▪ Terveyskysely
▪ Hyvinvointi työssä -kysely
▪ Pulssi-kysely

Palkittu ja tietoturva-auditoitu Terveystalo-sovellus
pitää huolen terveystiedoista ja tarjoaa nopean yhteyden 
lääkäriin kellon ympäri. Asioida voi etänä ilman odottelua 
tai ajanvarausta.

LUOTTAMUKSELLINEN, © TERVEYSTALO14



Etuasiakkaan edut

• Suurin osa eduista koskee myös perheenjäseniä 

• Myös Terveystalo-sovellus sisältää tietoa eduista

• Lisätietoa verkkosivuiltamme
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https://www.terveystalo.com/fi/tyoterveys/ajankohtaista/tyoterveysasiakkaana-olet-etuasiakkaamme/


Digitaaliset
palvelut 

24/7

Suomen kattavin verkosto 

– Yli 100 paikkakuntaa 

palveluksessasi
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Kysyttävää?

Autamme sinua mielellämme. 

Voit soittaa numeroon 030 633 9660 
(ma-pe 9-15)

tai voit lähettää sähköpostia: 
sopimusneuvonta@terveystalo.com
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Tieto lisää terveyttä.
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