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TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET
1.1.2020 ALKAEN

LAKISÄÄTEINEN TYÖTERVEYSHUOLTO
Työterveyshuollon tavoitteena on edistää turvallista ja terveellistä työn tekemistä sekä
ennaltaehkäistä terveyshaittoja, työhön liittyviä sairauksia ja tapaturmia.
Lakisääteisiin työterveyshuoltopalveluihin sisältyy:







Työpaikkaselvitys
Terveystarkastukset, työ- ja toimintakyvyn arviointi
Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus
Työkyvyn edistäminen ja tukeminen
Työkyvyn heiketessä työntekijän seuranta, kuntoutusneuvonta ja kuntoutuksen ohjaaminen
Ensiavun järjestämiseen osallistuminen

Yksilöön kohdistuva toiminta / terveystarkastukset / ohjaus- ja neuvontakäynti

- käynti lääkärin vastaanotolla

- alkava 30 min

laskutusyksikkö
30 min

- käynti terveydenhoitajan vastaanotolla

- alkava 30 min

30 min

33,00

- käynti fysioterapeutin vastaanotolla

- alkava 30 min

30 min

33,00

- käynti psykologin vastaanotolla

- alkava 30 min

30 min

55,80

Käynti

15,30

- osallistuminen ryhmään/ kerta/ henkilö

korvaus
€/yksikkö
66,00

Muut palvelut
- reseptin uusinta
- lääkärin puhelinneuvottelu
- terveydenhoitajan puhelinneuvottelu, alkava 15 min
- ulkopuolisten sairauspoissaolotietojen analysointi ja
tallentaminen asiakastietoihin
- ulkopuolisten asiantuntijoiden erikoistutkimukset todellisten
kustannusten mukaan

kerta
kerta
15 min

16,50
22,10
10,00

30 min

21,60
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Aikaperusteiset maksut
Laskutetaan työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden suorittamista
työpaikan työoloihin liittyvistä toiminnoista (työpaikkaselvitys, selvityksen esivalmistelu
ja kirjallinen yhteenveto, neuvonta-, ohjaus- ja valistustoiminta) matkoihin käytetty
aika mukaan lukien.
Muut toiminnot, joista sovitaan erikseen työnantajan kanssa (työkyvyn hallinta,
seuranta ja varhainen tuki, työsuojelutoimikunnan kokous, osallistuminen muihin
kokouksiin ja neuvotteluihin, työterveysneuvottelu, luento, maksullinen suunnittelutyö,
terveystarkastusten yhteenveto, työterveyshuollon aikaveloitteinen vastaanotto
työpaikalla, työterveyshuollon ohjaus- ja neuvontapalvelut, toimisto- ja valmistelutyö,
toimintasuunnitelma, muu toiminta työpaikalla) laskutetaan matkoihin käytetty aika
mukaan lukien.

- lääkäri
- terveydenhoitaja
- fysioterapeutti
- psykologi

alkava 30 min
alkava 30 min
alkava 30 min
alkava 30 min

76,30
38,00
38,00
73,20

Yksilötestit
- lihaskuntotesti (lisäksi laskutetaan
käynnistä fysioterapeutin vastaanotolla)

39,20
osallistuja

Maksut laboratorio- ja röntgentutkimuksista
Työterveyshuollon SataDiagilta ostamat tutkimukset laskutetaan heidän kulloinkin
voimassa olevan hinnastonsa mukaan.
Työterveyshuollossa tehtävät laboratoriotutkimukset laskutetaan erillisen
omakustannushintoihin perustuvan hinnaston mukaan (liite).

Matkakustannukset todellisten kustannusten mukaan

Huomautus
Yrittäjältä tai muulta omaa työtä tekevältä peritään maksu sairausvakuutuslain
13 luvun 5 §:ssä säädetyn korvauksen määrällä vähennettynä.
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SAIRAANHOITO

Käyntimaksut
- käynti lääkärin vastaanotolla
- yli 20 min käynti lääkärin vastaanotolla
- toimenpidekäynti lääkärin vastaanotolla
- käynti terveydenhoitajan vastaanotolla
- kontrollikäynti (suppea) terveydenhoitajan
vastaanotolla
- terveydenhoitokäynti terveydenhoitajan
vastaanotolla, alkava 30 min

käynti
käynti
käynti
käynti

50,40
70,20
70,20
27,70

käynti

13,40

30 min

31,20

kerta
kerta
kerta

15,60
20,80
26,00

Muut palvelut
- reseptin uusinta
- lääkärin puhelinneuvottelu
- lääkärin konsultaatiokäynti
- terveydenhoitajan puhelinneuvottelu,
alkava 15 min

15 min

9,30

Maksut laboratorio- ja röntgentutkimuksista
Työterveyshuollon SataDiagilta ostamat tutkimukset sekä Turun Neurolaboratoriolta
ostamat ENMG hermoratatutkimukset heidän kulloinkin voimassa olevan hinnastonsa
mukaan.
Työterveyshuollon itse tuottamat tutkimukset laskutetaan erillisen
omakustannushintoihin perustuvan hinnaston mukaan (kts liite).

MUUT MAKSUT (Kela ei korvaa)
- lääkärin muu konsultaatio

kerta

27,00

- potilasasiakirjojen siirto sopimuksen
päättyessä
-sopimusten hallinnointimaksu

alk. 30 min

*21,60

asiakassopimus/
vuosi

*10,70

* + alv 24%
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Peruuttamaton poisjäänti
- lääkärin vastaanotolta
- terveydenhoitajan vastaanotolta
- terveydenhoitajan sairaanhoitovastaanotolta
- fysioterapeutin vastaanotolta
- psykologin vastaanotolta

kerta
kerta
kerta
kerta
kerta

*50,80
36,80
12,50
36,80
36,80

Vastaanotolle varattu aika pitää perua edellisenä päivänä tai viimeistään
vastaanottopäivän aamuna.
*Lääkärin maksu määräytyy sosiaali- ja terveystoimialan erillisen hinnaston mukaan.

VUOSIMAKSU
Työntekijä/ yrittäjäkohtainen työterveyshuollon yleismaksu:
a) työterveyshuoltosopimus kattaa vain lakisääteisen
työterveyshuollon
b) työterveyshuolto kattaa myös sairaanhoidon
- Kela korvausluokka I
- Kela korvausluokka II

henkilö

henkilö
henkilö

*21,70

11,70
16,80
* + alv 24%

Vuosimaksu määräytyy yrityksen/ toiminimen työterveyshuollon piirissä olevan
henkilökunnan määrän mukaan. Maksu laskutetaan kerran kalenterivuodessa kaikilta
sellaisilta yrityksiltä/ toiminimiltä, joilla ko. vuoden maaliskuun 1. päivänä on voimassa
sosiaali- ja terveystoimialan kanssa tehty työterveyshuoltoa koskeva sopimus.
Työntekijämäärä tulee ilmoittaa työterveyshuoltoon aina muutosten yhteydessä tai
viimeistään toukokuun loppuun mennessä. Mikäli työnantaja ei ole ilmoittanut
työntekijöidensä lukumäärää, työterveyshuolto laskuttaa vuosimaksun
voimassaolevan tiedon perusteella.

MUUT KUSTANNUKSET
Työntekijän terveydentilan selvittämistä varten tarpeellisista palveluista tutkimuksen
tehnyt yksityinen palvelujen tuottaja laskuttaa työnantajaa (erikoislääkärin
konsultaatio).
Todistuksista peritään hinta sovitusti työnantajalta tai työntekijältä sosiaali- ja
terveystoimialan erillisen hinnaston mukaan.
Työpaikan terveydellisten olojen selvittämiseksi tehty tutkimus laskutetaan
suoraan työnantajalta/ yrittäjältä (esim. Työterveyslaitos).

Liite

TYÖTERVEYSHUOLLOSSA TEHTÄVÄT LABORATORIOTUTKIMUKSET 01.01.2020

euroa
Veren hemoglobiini (B-Hb)

5,70

Pika-CRP

4,00

Verensokeri pikamittarilla (B-gluk)

4,10

Virtsan virtsan stix-koe

3,70

Happisaturaatio mittaus

10,20

Näkö LH-taululla

7,70

Värinäkö

7,70

Ultraäänitutkimus (nenän sivuontelot)

15,90

Keuhkojen toimintakoe, SPIROMETRIA

27,50

PEF-seurantamittaus

25,40

Työpaikka PEF-seuranta

25,40

Kuulontutkimus audiometrillä, AGR

33,00

Meluannosmittaus

25,40

