TYÖTERVEYSHUOLLON HINNASTO 2019
Työterveyshuollon palvelut
Karviaisessa työterveyshuoltoa toteuttaa moniammatillinen tiimi, johon kuuluu työterveyshoitaja, työterveyslääkäri, työfysioterapeutti ja työterveyspsykologi.
Työterveystiimi suunnittelee ja toteuttaa asiakasyrityksen tarpeiden mukaista työterveyshuoltoa, jonka laajuus sovitaan työterveyshuollon sopimuksessa ja toimintasuunnitelmassa.
Palvelujen hinta määräytyy käytetyn ajan mukaan tuntiveloituksella tai käyntihinnan
mukaisesti. Työkyvynarviointitilanteissa työterveyslääkäri voi tarvittaessa konsultoida erikoislääkäriä sopimuksessa sovitussa laajuudessa, jolloin laskutus toteutuu ostopalvelun tuottajan hinnoittelun mukaisesti.

Perusmaksu ja Kela-korvaukset
Perusmaksu / työntekijä / vuosi

40 €/ hlö / vuosi

Työterveyssopimuksen mukainen perusmaksu laskutetaan tammikuussa edelliseltä
vuodelta. Perusmaksulla katetaan työterveyshuollon vastaanottohoitajien työstä aiheutuvat palveluneuvonnan, ajanvarauksen, postituksen ja erilaiset toimistotyön
kustannukset.
Työterveyshuollon kustannuksista työnantaja voi hakea Kela-korvauksia tilikauden
päättymisen jälkeen 6 kk kuluessa. Kelan korvauksiin liittyvät uusiutuvat ohjeet ja
vuosittainen enimmäismäärä ovat tarkemmin Kelan www-sivuilla. Perusmaksusta Kela maksaa korvausta siinä tapauksessa, että työnantajalla on tilikaudella myös muuta
Kelan korvaamaa työterveyshuollon toimintaa.

Työterveyshuollon ammattihenkilöiden palvelut
Työterveyshoitaja
Ennaltaehkäisevä työterveyshuolto
·
·
·
·

83 €/tunti

Terveystarkastukset ja terveydenhoito
Työpaikkakäynnit
Työterveysneuvottelut
Työyhteisöihin kohdistuva työ valmisteluineen
(esim. kohdennettu ryhmämuotoinen ohjaus ja neuvonta,
luennot, työyhteisötyö, neuvottelut, raportointi)

Sairaanhoito ja muu terveydenhuolto
·
·
·
·
·

Käynti 15 min
Käynti 30 min
Käynti 45 min
Käynti 60 min
Puhelin/sähköpostineuvonta käytetyn ajan mukaan

22 €
41,50 €
62,25 €
83 €
83 €/tunti

Työterveyslääkäri
Ennaltaehkäisevä työterveyshuolto
·
·
·
·

145 € / tunti

Terveystarkastukset, työkyvyntuki ja työkykyarviot
Työterveysneuvottelut
Työpaikkakäynnit
Työyhteisöihin kohdistava työ valmisteluineen
(esim. kohdennettu ryhmämuotoinen ohjaus ja neuvonta,
luennot, raportointi)

Sairaanhoito ja muu terveydenhuolto
·
·
·
·
·
·
·

Käynti 15 min
Käynti 30 min
Käynti 45 min
Lääkärin toimenpidekäynti sisältäen lääkkeet ja tarvikkeet
(mm. injektio, punktio )
Avustettu laaja toimenpide sisältäen lääkkeet ja tarvikkeet
(mm. luomenpoisto)
Reseptin uusinta ilman vastaanottoa
Puhelin/sähköpostineuvonta käytetyn ajan mukaan

42 €
72,50 €
109 €
83 €
125 €
13 €
145 €/tunti

Työterveyshuollon asiantuntijoiden palvelut
Työfysioterapeutti
·

·
·
·

Työpaikkakäynnit ja työyhteisöihin kohdistava työ valmisteluineen (mm. kartoitukset, neuvottelut, luennot, raportointi)
Neuvonta ja ohjaus (yksilö tai kohdennettu ryhmämuotoinen ohjaus)
Terveystarkastus, työkunnon arviointi ja testaukset
Puhelin/sähköpostineuvonta

Työterveyspsykologi
·

·
·
·

88 € / tunti

130 € / tunti

Työpaikkakäynnit ja työyhteisöihin kohdistava työ valmisteluineen (mm. työyhteisökartoitus, neuvottelut, luennot,
raportointi)
Neuvonta ja ohjaus (yksilö tai kohdennettu ryhmämuotoinen ohjaus)
Terveystarkastus, tutkimukset
Puhelin/sähköpostineuvonta

Muiden asiantuntijoiden ja erikoislääkärien konsultaatiot
Erikoislääkärin konsultaatio Karviaisen palveluna
Ostopalvelut palveluntuottajan hinnaston mukaan

130 €

Tutkimukset
HUSLabin ja HUS-Kuvantamisen tutkimukset laskutetaan
HUS:n hinnaston mukaan
Muut ostopalvelututkimukset laskutetaan palveluntuottajan
hinnaston mukaan

Työterveyshuollon tutkimushintoja
Terveystarkastustutkimuspaketti:
(sisältäen PVK, fS-Kol, HDL, LDL, Trigly, ALAT, GT, fP-Gluk)
Kuulotutkimus
Näkötutkimus, lähi- ja kaukonäkö
Spirometria, keuhkojen toimintakoe
Spirometria ja bronkodilaatiokoe
PEF- seuranta työterveyshuollon mittarilla
Pika CRP, tulehdusarvo
Nieluviljely
PLV, virtsanäyte
Verensokeri
Hemoglobiini
Vuorokausiverenpaineseuranta
Sydämen ekg-pitkäaikaisrekisteröinti 24h (Holter-tutkimus)
Sydämen ekg-pitkäaikaisrekisteröinti 72h (Holter-tutkimus)

55 €
25 €
16 €
28 €
55 €
25 €
19 €
15 €
15 €
11 €
11 €
128 €
157 €
230 €

Todistukset, lausunnot, muuta
Ajokorttitodistus laskutetaan Karviaisen voimassa olevan hinnaston
mukaan
Peruuttamaton ajanvaraus laskutetaan Karviaisen voimassa olevan
hinnaston mukaan
B-Lääkärinlausunnot ja laajemmat lääkärintodistukset laskutetaan
ajankäytön mukaan
Työssä tarvittavat rokotukset lääkekeskuksen hankintahinnan mukaan
Aikaveloitukseen lisätään matkaan käytetty aika ja kilometrikorvaukset
Ensiapukoulutukset sopimuksen mukaan, laskutus työterveyshoitajan
ajankäytön mukaan 83 €/opetustunti 45 min.
· esimerkiksi EA1 (16 x 45 min)
1328 €

