
    

     

TYÖTERVEYSHUOLTOSOPIMUS 

Kokonaisvaltainen sopimus B 

 

SOPIMUKSEN OSAPUOLET 

 

Palvelujen tuottaja Vuokatin Työterveys Oy (2830362-8) 

  Kidekuja 2, c/o Lääkäripalvelu Vuokatti 

88610 Vuokatti 

p. 044-244 7116 

 

Palvelujen ostaja Yritys X, y-tunnus 

 Osoite 

 Puhelinnumero 

 

 

SOPIMUKSEN SISÄLTÖ 

 

1 Lakisääteinen ennaltaehkäisevä toiminta (Kelan korvausluokka I) 

 

- perustyöpaikkaselvitykset ja suunnatut selvitykset 

- työterveyshuollon toimintasuunnitelman laatiminen 

- terveystarkastukset 

- tietojen anto, ohjaus ja neuvonta työstä, työolosuhteista ja työympäristöstä 

aiheutuvien vaarojen ja haittojen ehkäisemiseksi ja työturvallisuuden edistä-

miseksi  

- työntekijöiden työssä selviytymisen seuranta ja edistäminen 

- työhön liittyvän sairastamisen/ammattitautiasioiden selvittely sekä työtapa-

turmien tutkiminen ja hoito 

- yhteistyö työkyvyn tukemisessa ja työkykyyn liittyvien ongelmien ehkäisyssä, 

kuntoutusta koskeva neuvonta ja ohjaus 

- työterveyshuollon lausunnot ja todistukset (esim. B-lausunto), potilasrekiste-

rin ylläpito 

- osallistuminen työkykyä ylläpitävän toiminnan eri osa-alueiden suunnitteluun 

ja toteuttamiseen yhdessä työnantajan ja henkilöstön kanssa 

- ensiapuvalmiuden suunnitteluun osallistuminen ja ensiapukoulutusten järjes-

täminen 

- työsuojeluyhteistyö työpaikan työsuojeluorganisaation kanssa esim. osallis-

tuminen asiantuntijana työsuojelutoimikunnan kokouksiin tarvittaessa 



    

- työfysioterapeutin yksilökäynnit (ohjaus ja neuvonta) joko työterveyslääkärin 

tai työterveyshoitajan lähetteellä tai omatoimisesti vastaanotolle hakeutuen 

1-3 käyntiä/ongelma 

- työpsykologin yksilökäynnit (ohjaus ja neuvonta) työterveyslääkärin tai työ-

terveyshoitajan lähetteellä 1-3 käyntiä/ongelma 

- työyhteisötyö sisältäen työpsykologin palvelut 1-3 kertaa 

- työterveyslääkärin tarvitsemat erikoislääkärikonsultaatiot työkyvyn arviointia 

varten 1-3 käyntiä/ongelma 

- työn kannalta tarpeelliset rokotukset sekä tetanussuojan ylläpito 

- laadun ja vaikuttavuuden arviointi ja seuranta 

 

Toimet toteutetaan työterveyshuollon ammattihenkilöiden (työterveyshoitaja ja työterveys-

lääkäri) ja heidän tarpeelliseksi katsomiensa asiantuntijoiden toimesta. 

  

 

2 Sairaanhoito (Kelan korvausluokka II) 

 

- työterveyspainotteinen yleislääkäritasoinen sairaanhoito tarvittavine labora-

torio- ja röntgentutkimuksineen (ei ultraäänitutkimuksia) sisältäen myös työ-

terveyshoitajan toteuttaman sairaanhoidon 

- erikoislääkärin konsultaatiokäynnit seuraavin edellytyksin: lähete omalta työ-

terveyslääkäriltä, 1-2 käyntiä sairauden toteamiseksi ja hoidon määrittele-

miseksi hoitovastuun säilyessä työterveyshuollolla 

- hoidon arviointiin liittyvät yksilökäynnit työfysioterapeutilla tai työpsykologil-

la 1-3 käyntiä/ongelma työterveyslääkärin lähetteellä 

- erityistutkimukset (esim. magneettikuvaus, tähystykset) eivät kuulu sopimuk-

seen. Mikäli työterveyslääkäri arvioi tutkimuksen olevan oleellinen työkyvyn 

ylläpitämisen, sairauden toteamisen tai hoidon määrittelyn kannalta, lääkäri 

voi neuvotella tutkimuksesta erikseen työnantajan kanssa. 

 

 

PALVELUHINNAT JA LASKUTUS 

 

Vuokatin Työterveys Oy tuottaa tässä sopimuksessa mainitut palvelut kulloinkin voi-

massa olevan hinnastonsa mukaisesti. Hinnastoon voidaan tehdä muutoksia kustan-

nustason oleellisesti muuttuessa ja hinnasto toimitetaan nähtäväksi palvelujen osta-

jalle kolme (3) kuukautta ennen hintojen voimaantuloa. 

 

Yleismaksu perustuu sopimuksen piiriin kuuluvien henkilöiden lukumäärään. Ostaja 

on velvollinen ilmoittamaan Vuokatin Työterveys Oy:lle tämän sopimuksen piiriin 

kuuluvien henkilötiedot ja niissä tapahtuvat muutokset. Yleismaksu peritään kerran 



    

vuodessa ja se määräytyy 1. tammikuuta potilasrekisterissä olevan henkilökuntamää-

rän mukaan. Yleismaksu määräytyy voimassa olevan hinnaston mukaisesti/työntekijä 

/vuosi. Sopimuksen piiriin kuuluu X henkilöä. 

 

Yrittäjä kuuluu sopimuksen piirissä oleviin henkilöihin   

 

 

SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA SEN PURKAMINEN 

 

Tämä sopimus on voimassa XX.XX.XXXX alkaen toistaiseksi. Sopimus voidaan irtisa-

noa molemmin puolin kolmen (3) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Irtisano-

minen tehdään kirjallisesti. Mikäli työnantaja irtisanoo sopimuksen, Vuokatin Työter-

veys Oy ei ole velvollinen palauttamaan jo maksettuja yleismaksuja tai osuutta niistä. 

Vuokatin Työterveys Oy voi purkaa sopimuksen, mikäli lakisääteisiä toimia (työpaik-

kaselvitys, työterveyshuollon toimintasuunnitelma) ei saada toteutettua kolmen (3) 

kuukauden kuluessa sopimuksen voimaantulosta. 

 

 

ERIMIELISYYDET 

 

Tätä sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan sopimuksen osapuolten keskinäi-

sissä neuvotteluissa tai tarvittaessa Kainuun käräjäoikeudessa. 

 

 

SOPIMUSKAPPALEET 

 

Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopi-

muksen osapuolelle. 

 

Sotkamossa XX.XX.XXXX 

 

 

 

Nimen selvennös   Nimen selvennös 

 

Yritys X    Vuokatin Työterveys Oy 

    

 


