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Hyvät työterveyshuollon asiakkaamme. Tämä viesti on Vantaan Työterveys liikelaitoksen tiedotusviesti,
eikä se vaadi toimenpiteitä.

Influenssarokote kannattaa ottaa joka vuosi
Kuka hyvänsä voi sairastua influenssaan. Rokotus on paras tapa suojautua influenssalta ja sen
jälkitaudeilta ja kun ei itse sairastu, ei voi levittää tautia muihin ihmisiin. Terveillä työikäisillä influenssa
on yleensä korkeakuumeinen, mutta kotihoidolla paraneva. Influenssavirukset vaurioittavat limakalvoja
siten, että bakteerit pääsevät helpommin aiheuttamaan jälkitauteja mm. korvatulehdusta,
keuhkoputkentulehdusta, poskionteloiden tulehdusta ja keuhkokuumeen.
Suoja rokotettuja viruksia vastaan muodostuu noin kahdessa viikossa rokotteen antamisesta.
Influenssavirukset muuntuvat jatkuvasti. Rokotuksen antama suoja kestää noin vuoden verran. Viime
vuoden influenssarokote ei siksi välttämättä suojaa tulossa olevalta influenssalta. Tänä vuonna
käytettävä influenssarokote on VaxigripTetra™ ja se sisältää kahta A- ja kahta B-tyypin virusta antaen
suojan neljälle eri influenssavirukselle.
Varaa aika rokotukseen omalta nimetyltä työterveyshoitajaltasi (etunimi.sukunimi@vantaa.fi) tai
ajanvarausnumerosta 09 839 22012.

Extranet asiakasportaali tulossa asiakkaillemme
https://extranet.aitotyoterveys.fi/
Vantaan työterveys liikelaitoksen asiakasyritykset ja yhteisöt saavat loppuvuoden aikana maksutta
käyttöön uuden asiakasyritysten ja yhteisöjen palveluportaalin. Pahoittelemme käyttöönoton
viivästymistä alkusyksystä alkutalveen.
Palveluportaalin kautta voitte mm:
• Viestiä salatusti henkilökuntamme kanssa
• Tiedottaa uusien työntekijöiden aloittamisesta ja tallentaa heidän henkilötiedot
• Päättää yrityksessä lopettaneiden henkilöiden oikeus työterveyshuoltoon
• Ilmoittaa ulkopuoliset poissaolot työterveyshuoltoon
• Säilyttää ja tarkastella työpaikkaselvitystä ja toimintasuunnitelmaa
Huom. Vaikka tämän portaalin kautta voidaan lisätä henkilöitä yritykseen ja poistaa niitä, tulee
teidän silti ilmoittaa yrityksen henkilöluku (joka perusteella laskutetaan perusmaksu) erikseen
kahdesti vuodessa tammikuussa ja elokuussa osoitteeseen yritystyoterveys@vantaa.fi , mikäli
henkilöluvussa on tapahtunut muutoksia.

Olemme luoneet tunnukset järjestelmään sellaiselle henkilölle, jonka olette ilmoittaneet
yhteyshenkilöksi. Mikäli henkilö on vaihtunut tai lopettanut työsuhteen ja tunnuksia ei vuoden loppuun
mennessä ole yritykseen sähköpostitse saapunut, pyydämme ilmoittamaan asiasta osoitteeseen
yritystyoterveys@vantaa.fi otsikolla ”extranet tunnus”. Näin voimme luoda uudet tunnukset ja pääsette
käyttämään saman tien yhteistyötä helpottavaa ilmaista portaalia.

Chat apuna sopimus- ja laskutusasioissa
Työterveyshuollon verkkosivuilla www.vantaantyoterveys.fi on käytössä laskutus- ja sopimusasioiden
chat-palvelu. Kysy helposti ja nopeasti neuvoa sinua askarruttavissa laskutus ja sopimusasioissa.

Hinnat
Vantaan Työterveys liikelaitoksen hinnoittelu on maltillista, sillä liikelaitoksemme tavoitteena ei ole
voiton maksimointi, vaan ennen kaikkea laadukkaiden kustannustehokkaiden palveluiden tarjoaminen
asiakkaille. Liikelaitos on viimeksi korottanut hintoja maltillisesti vuoden 2017 alussa. Yleisestä
kustannusten noususta johtuen työterveyshuollon hinnat nousevat vuoden 2019 alussa n. 2-3,9 %.
Ilmoitamme tuotekohtaisen hinnaston www.vantaantyoterveys.fi sivustollamme joulukuun aikana.

Tikkurilan remontoidut tilat
Pitkään odotettu remontti Tikkurilan toimipisteessä on saatu päätökseen. Toivomme uudistetun
raikkaan ilmeen viestivän arvomaailmaamme, AITO työterveyttä, sekä tuovan miellyttävän, rauhoittavan
tunnelman meillä asioidessa.

Ystävällisin terveisin,
Anne-Marie Hovi,
toimitusjohtaja anne-marie.hovi@vantaa.fi

Vantaan kaupungin omistama Vantaan Työterveys liikelaitos tuottaa
kunnallisena voittoa tavoittelemattomana liikelaitoksena edullisia
työterveyshuollon ennaltaehkäiseviä lakisääteisiä palveluita ja
sairaudenhoitoa 3.800 asiakasyritykselle ja n. 35.000 työntekijälle
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ihmisyyttä kunnioittaen ja modernia teknologiaa hyödyntäen.
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