
POLKU-PALVELUN JA VIDEOVASTAANOTON

KÄYTTÖOHJE



POLKU-PALVELU

• POLKU on tietoturvallinen tapa viestiä verkon kautta työterveyshuollon 
kanssa. Palvelun avulla voit:
o Lähettää viestejä ja keskustella vastuuhoitajasi tai hoitotiimisi kanssa. 

o Osallistua videovastaanottoon, jossa otetaan videopuhelu hoitajan tai lääkärin 
kanssa

• Palvelu toimii kaikilla älypuhelimilla, tietokoneilla ja selaimilla. 
Videovastaanotto toimii Android puhelimilla, tietokoneen eri selaimilla 
(Chrome, Firefox, Edge ) sekä iPad ja iPhone laitteilla.
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• Suora linkki POLKU –palveluun löytyy Uudenmaan Työterveyden 
nettisivuilta.

• Palveluun kirjaudutaan ensimmäisellä kerralla pankkitunnuksilla. Jotta 
tunnuksen voi luoda, tietojesi tulee löytyä työterveyshuollon 
potilastietojärjestelmästä.

• Jos tietojasi ei löydy, saat siitä ilmoituksen. Ota siinä tapauksessa yhteyttä 
omaan esimieheesi.

• Jatkossa voit kirjautua palveluun pankkitunnuksilla tai 
henkilötunnuksellasi sekä asettamallasi salasanalla.

https://uudenmaantyoterveys.fi/
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Kuva kirjautumissivusta
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• Aseta salasana, jotta voit kirjautua 
palveluun jatkossa henkilötunnuksella 
ja salasanalla.
• Jos unohdat salasanasi, voit 

kirjautua palveluun 
pankkitunnistautumisella ja asettaa 
uuden salasanan.

• Hyväksy palvelun käyttöehdot.

• Omat tietosi haetaan automaattisesti 
työterveyshuollon tietojärjestelmästä.

• Huom! Anna sähköpostiosoitteesi, 
jotta voit saada sähköpostiisi 
ilmoituksia saapuneista viesteistä.



ETUSIVU

• ”Viestintä” kohdasta voit lähettää viestin 
vastuuhoitajallesi tai hoitotiimillesi 
(”Viesti omalle työterveyshoitajalle”).

• ”Työterveystiimisi” kohdasta näet oman 
työterveystiimisi. 

• Kohdassa ”Keskustelut” näet kaikki 
kiireettömän viestinnän viestisi 
työterveyshuollon kanssa.

• ”Muut palvelut ” -kohdasta pääset mm. 
varatulle videovastaanotolle ja 
Omakantaan.

Taina Testi



LÄHETÄ VIESTI VASTUUHOITAJALLE
- Kiireetön viestintä (vastausaika 1-3 työpäivää)

• Valittuasi ”Viesti omalle 
työterveyshoitajalle” näet hoitotiimisi sekä 
listan henkilöistä, joille voit lähettää viestin. 
Laita rasti ruutuun henkilölle tai henkilöille, 
joille lähetät viestin. 

• Jos hoitotiimiisi kuuluu useampi 
vastuuhoitaja, suosittelemme lisäämään 
heidät kaikki keskusteluun laittamalla rastit 
ruutuihin. Näin viestiisi voidaan vastata 
nopeammin.

• Paina ”Luo keskustelu” aloittaaksesi 
viestittelyn.

• Työterveyshoitaja voi tarvittaessa lisätä 
lääkärin tai muita asiantuntijoita mukaan 
keskusteluun. Saat tästä ilmoituksen.



LÄHETÄ VIESTI VASTUUHOITAJALLE
- Kiireetön viestintä (vastausaika 1-3 työpäivää)

• Voit lisätä viesteihin myös kuvia ja 
tiedostoja.

• Voit asettaa, lähtevätkö viestit suoraan 
painamalla ”Enter” vai pelkästään 
”Lähetä” nappulasta.



VIDEOVASTAANOTON ALOITTAMINEN

• ”Videovastaanotto” -napista 
pääset testisivulle.

• Siellä voit kokeilla, että kuva ja 
ääniasetuksesi ovat sopivia, ja 
kuva ja ääni toimivat laitteessasi 
oikein.

• Tämän jälkeen voit siirtyä videopuheluun.
• Jotta voit käyttää videopuhelua, sinun tulee 

selaimen sitä pyytäessä hyväksyä kameran ja 
mikrofonin käyttö.



VIDEOVASTAANOTTO

• Videopuhelun aikana käytettävissä on myös oma puheluun liittyvä chat. Tämän chatin 
viestit poistuvat puhelun päätyttyä.

• Videopuheluja voidaan käyttää Windows tietokoneilla kaikilla selaimilla (Chrome, Firefox, 
Edge), iPad / iPhone laitteilla sekä Android älypuhelimilla. Macbook tietokoneella 
videopuhelua ei voi käyttää.


