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Allmänt 
 
YritysPlus är en informationssäker och lättanvänd kanal för förmedling av information i anknytning till 
företagshälsovårdssamarbetet mellan företagshälsovården och kundföretaget.  
 
I tjänsten kan man gå in och läsa dokument och rapporter som förmedlats till företaget i anknytning 
till företagshälsovårdssamarbetet. Med hjälp av tjänsten är det också möjligt att skicka dokument till 
företagshälsovården. I tjänsten kan man upprätthålla uppgifter om personalens anställningsförhål-
landen samt spara sjukintyg som beviljats av någon annan än företagshälsovården.  
 
Därtill omfattar tjänsten en kommunikationskanal för diskussioner som gäller företagshälsovårds-
samarbetet.  
 
Inloggning i tjänsten 
 
Man kan logga in i tjänsten via Työplus webbplats på adressen tyoplus.fi  YritysPlus eller via adres-
sen https://yritysplus.extranet.movendos.com/login  
 
Vi skapar användarnamn för de personer som ni önskar att ska ha tillgång till YritysPlus-tjänsten i ert 
företag, och personen får en e-postinbjudan för aktivering av användarnamnet. Kontakta våra  
enhetschefer när ni vill ha nya användarnamn för tjänsten eller exempelvis avlägsna nuvarande  
användare: 
 
Karleby 
Johanna Kronqvist (johanna.kronqvist(at)tyoplus.fi eller tfn 040 806 8157) 
 
Jakobstad 
Hanna Ojanperä (hanna.ojanpera(at)tyoplus.fi eller tfn 040 488 2879) 
 
Landsort 
Sirpa Peltola (sirpa.peltola(at)tyoplus.fi eller tfn 040 804 5304) 
 
För att garantera informationssäkerheten sker inloggningen i tjänsten alltid med nätbankskoder. 
 

 
 

https://yritysplus.extranet.movendos.com/login


 

                                                                                                
       

Työplus Yhtiöt Oy                     TyöplusKunta Oy                Työplus Oy                          Toimipisteiden yhteystiedot /  
Y-tunnus / FO-nummer:              Y-tunnus / FO-nummer:        Y-tunnus / FO-nummer:        Verksamhetsställens kontaktuppgifter:  
2661818-3                                 2861498-7                            2936933-8                             www.tyoplus.fi  
Mariankatu / Mariegatan 26 
67200 KOKKOLA / KARLEBY 
etunimi.sukunimi@tyoplus.fi / förnamn.efternamn@tyoplus.fi                          info@tyoplus.fi   

 
 
 
Tjänstens huvudfunktioner 
 
”Dokument”-funktionen visar de dokument som företagshälsovården förmedlat till ert företag och 
via funktionen kan man skicka dokument till företagshälsovården 
”Onlinerapprter”-funktionen visar de online-rapporter som eventuellt har förmedlats till ert företag 
(funktionen kan i detta skede inte användas) 
”Personal”-funktionen gör det möjligt att uppdatera anställnings- och personuppgifterna i patientda-
tasystemet vad gäller personalen i din organisation 
”Sjukfrånvaro”-funktionen gör det möjligt att mata in sjukfrånvaron som beviljats av andra 
”Kommunikation”-funktionen visar diskussioner med företagshälsovården och du kan inleda en ny 
diskussion 
 
Då du klickar på ditt användarnamn i övre högra hörnet ser du ”användarprofil” och kan gå in och 
ändra på dina kontaktuppgifter och inställningar. 
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Val av organisation/företag 
 
Om du har rätt att använda flera organisationers/företags uppgifter kan du välja företaget i menyn 
genast efter inloggningen i tjänsten eller genom att klicka på företagets namn på menyraden i sidans 
övre kant varefter dialogrutan öppnas. 

 
 
Företagets företagshälsovårdsdokument 
 
I vyn ”Dokument” ser du på fliken ”Företagets företagshälsovårdsdokument” alla dokument som 
förmedlats till företaget och du kan ladda ner dem på din dator. 
 
Obs! Tillgången till dokument som förmedlats till ert företag kan vara begränsad så att du bara ser 
dokument som förmedlats till din avdelning eller direkt till dig. 

 
 
Sändning av dokument till företagshälsovården 
 
På fliken ”Dokument för företagshälsovården” ser du de dokument som du tidigare skickat till före-
tagshälsovården.  
 
Välj ”Nytt dokument” för att skicka ett nytt dokument.  
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Du kan välja filtyp för filen i förteckningen och skriva in i beskrivningsfältet vilken fil saken gäller.  
 

 
 
 
Personaladministration 
 
Inmatning av uppgifter om en ny arbetstagare 
 

1. Börja med att skriva personens personbeteckning.  
 

 
 

2. Komplettera och ändra personens namnuppgifter.  
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3. Skapa ett nytt anställningsförhållande vid punkten Aktiva anställningar och välj rätt organisations-
nivå.  
 

 
 
 

4. Fyll i yrkesbeteckningen och anställningens start- och slutdatum och spara uppgifterna.  
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5. Välj Övrig information. Fyll i och ändra personens kontaktuppgifter (adress, e-post, telefon) 
och spara uppgifterna.  

 

 
 

Ändring av personens uppgifter om anställningsförhållandet och kontaktuppgifter  

 
1. Börja med att skriva personens personbeteckning.  

 
 

2. Om du med den personbeteckning du gett får fram en person och ett gällande anställnings-
förhållande kan du ändra på uppgifterna, t.ex. skriva in ett slutdatum för anställningsförhål-landet 
eller ändra personens kontaktuppgifter.  

 

Obs! Om du avslutar anställningsförhållandet kan du inte gå in och se det avslutade anställ-
ningsförhållandet efter anställningsförhållandets slutdatum. 

 

Användning av inriktningslistor  
Om det i patientdatasystemet finns mera specifika inriktningslistor (flera enheter/avdelningar) för organi-
sationen du valt för inriktning av anställningsförhållanden, ser du de här inriktningslistorna under uppgif-
terna om varje anställningsförhållande.  

I exemplet ser du arbetstagarens anställningsförhållande i organisationen Testi Yrittäjä. Det finns två  
inriktningslistor ALAYKSIKKÖ 1 och ALAYKSIKKÖ 2 för organisationen. Välj det som passar bäst, använd 
samma datum för inriktningslistans startdatum som anställningsförhållandets startdatum och spara. 
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Sjukfrånvaron 
 
Inmatning av uppgifter om sjukfrånvaron 
 
I patientdatasystemet kan du mata in uppgifter om sjukledigheter som beviljats av någon annan än 
företagshälsovården samt sjukfrånvaro på egen anmälan. 
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På sjukfrånvarons startsida ser du de sjukfrånvaron du matat in under den senaste timmen vad gäller 
anställda i organisationen. Du kan gå in och ändra eller avlägsna den sjukfrånvaro du matat in.  
 

 
 
Lägg till en ny sjukfrånvaro genom att klicka på ”Lägg till ny/nytt”.  
 
 
Sjukfrånvaro som beviljats av annan än företagshälsovården 
 
Börja med att skriva personens personbeteckning. Välj Skriven på annat håll.  
 
Vad gäller sjukfrånvaro som beviljats av annan än företagshälsovården matas följande uppgifter in: 

- Sjukledighetens start- och slutdatum 
- Om sjukfrånvaro fortsätter av samma orsak, välj “Sjukfrånvaron är en direkt fortsättning på 

den tidigare av samma anlending” 
- Diagnosdatum 
- ICD-10 diagnos. Skriv i fältet början på diagnosens kod varefter systemet föreslår lämpliga ko-

der. 
- Fri förklaring av orsaken till sjukfrånvaro 

 
Om det på de datum de angett redan finns sjukfrånvaron får du ett meddelande om att sjukfrånvaro 
redan finns för de datum du angett.  
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Egen anmälan om frånvaro 
 
Börja med att skriva personens personbeteckning. Välj Egen anmälan.  
 
Vad gäller egen anmälan om sjukfrånvaro ges följande uppgifter: 

- Sjukfrånvarons start- och slutdatum 
- Fri förklaring av orsaken till sjukfrånvaro 

 
Om det på de datum de angett redan finns sjukfrånvaron får du ett meddelande om att sjukfrånvaro 
redan finns för de datum du angett.   
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Kommunikation 
 
Nedan kan du se alla dina konversationer och starta en konversation med den vårdare som ansvarar 
för ditt företag. 
 
Öppna den önskade konversationer i aktiva konversationer i vänstra kanten. Slutna konversationer 
har angetts med Lås-ikonen.  
 
Under konversation kan du utöver meddelanden också skicka filer genom att klicka på Bilaga-ikonen. 
 
Företagshälsovårdens användare kan lägga till andra företagshälsovårdens eller organisationens an-
vändare i konversationen. 
 
Starta en ny konversation genom att klicka på Ny konversation. Skriv diskussionens diskussionsämne 
och välj mottagare. 
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Kontaktuppgifter och inställningar  
 
I kontaktuppgifterna kommer en del av informationen direkt från företagshälsovårdens patientdata-
system. 
 
Du kan ändra din e-postadress. Du kan också beställa meddelanden till din e-post om nya dokument 
och rapporter samt byta språk. 
 

 
 


