
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuokatin Työterveys Oy  

Hinnasto 03.01.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TYÖTERVEYS  

Työterveydelle kuuluvat seuraavat ennaltaehkäisevät, työkykyä ja terveyttä edistävät toimet: 

• Työterveysyhteistyö: esim. toimintasuunnitelman laatiminen ja siihen liittyvät neuvottelut, 
toiminnan suunnittelu ja kehittäminen yhteistyössä yrityksen kanssa 

• Työpaikkaselvitys, työn ja työolosuhteiden terveysriskien sekä työterveyshuoltotarpeiden arviointi  

• Työterveystarkastukset  

• Työkyvyn ylläpitäminen ja edistäminen  

• Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus  

• Ensiapukoulutuksen tarpeen arviointi, suunnittelu ja toteutukseen osallistuminen  

• Laadun ja vaikuttavuuden arviointi ja seuranta, toimintaan liittyvien raportointi ja analysointi 
yhteistyössä työpaikan kanssa 

 

Ennaltaehkäisy ja työkykyä edistävä työterveystoiminta (Kelaluokka 1) 

 

Työterveyshoitaja  

 Työterveyshoitajan vastaanotto (ajankäytön mukaan)  85,70 €/tunti 

 Puhelinneuvonta (ajankäytön mukaan alkaen 10 min)  85,70 €/tunti 

 Työterveyshoitaja etävastaanotto (ajankäytön mukaan)  85,70 €/tunti 

 

 Tietojen anto ja -ohjaus, yksilö (ajankäytön mukaan)  85,70 €/tunti 

  

 Terveystarkastukset enintään 60 min   85,70 €/tunti 

 Terveystarkastukset enintään 80 min   113,98 €/tunti 

 

Työpaikkaselvitys, toimintasuunnitelma, työhyvinvointi- ja 

työyhteistyö, varhaisen tuen toiminta, neuvottelut ja kokoukset, 

toimistotyö, suunnittelu, raportointi sekä muu  

aikaveloitteinen työ (ajankäytön mukaan alkaen 15 min)  85,70 €/tunti 

 

Työterveyslääkäri 

 Työterveyslääkärin vastaanotto (ajankäytön mukaan)  165,94 €/tunti 

 Puhelinneuvonta (ajankäytön mukaan alkaen 10 min)  165,94 €/tunti 

 Työterveyslääkärin etävastaanotto (ajankäytön mukaan)  165,94 €/tunti 

 



 

 Tietojen anto ja –ohjaus, yksilö (ajankäytön mukaan)  165,94 €/tunti 

 

 Terveystarkastukset enintään 60 min   165,94 €/tunti 

 

Työpaikkaselvitys, toimintasuunnitelma, työhyvinvointi-  

ja työyhteistyö, varhaisen tuen toiminta, neuvottelut ja kokoukset, 

toimistotyö, suunnittelu, raportointi sekä 

muu aikaveloitteinen työ (ajan käytön mukaan alkaen 15 min)  165,94 €/tunti  

 

Reseptin uusinta ilman vastaanottoa    18,15 € 

Reseptin uusinnan yhteydessä veloitetaan lisäksi reseptimaksu 0,50 e/resepti 

 

 

Työfysioterapeutti 

 Neuvonta ja ohjaus    78,96 €/tunti 

 Terveystarkastukset ja testaukset   78,96 €/tunti 

Työpaikkaselvitys, toimintasuunnitelma, tietojen anto ja –ohjaus, 

työhyvinvointi- ja työyhteistyö, neuvottelut ja kokoukset, toimistotyö, 

suunnittelu ja raportointi (ajan käytön mukaan alkaen 15 min) 78,96 €/tunti  

Puhelinneuvonta (ei Kela-korvattavaa)   78,96 €/tunti  

 

Työterveyspsykologi 

 Työterveyspsykologin käynti 45 min   125,00 €  

 Työterveyspsykologin käynti 60 min   160,70 € 

 Työterveyspsykologin etävastaanotto 60 min  160,70 €/tunti 

  

Muut ennaltaehkäisevät palvelut 

Ryhmätoiminta 

Hinnoitellaan erikseen tarjouspyyntöjen pohjalta (esim. painonhallintaryhmä, voimavararyhmä, 

selkäryhmä, niska/hartiaryhmä, traumaattisen kriisin purkuryhmä). 

 

Ensiapukurssit työterveyshuollon sopimusasiakkaille  

Ensiapukurssit max. 15 hengen ryhmä. Koulutusohjelman mukaisen kurssin hinta sisältää opetuksen, väline- 

ja tilavuokran, kouluttajan kilometrikorvaukset sekä ALV 24 %. Todistus- ja pätevyysrekisteröintimaksu 

18,75/hlö (+ alv 24 %) veloitetaan erikseen.  

Koulutus pidetään työterveyshuollon valitsemissa tiloissa lähikoulutuksena tai asiakkaan varaamassa 

tilassa. Koulutuksen sisältö on räätälöitävissä asiakkaan tarpeen mukaan. 

Hinta  

Hätäensiapu 8 h  990,00 €/ryhmä 

EA1, 16 h   1570,00 €/ryhmä 



 

Mikäli haluat ryhmäkohtaisen tarjouksen, ota yhteyttä työterveyshuoltoon p. 044 244 7116, 

info@medika.fi.  

 

Peruutusehto ryhmätoiminnoille 
Koulutuspäivä tulee perua 7 arkipäivää ennen tilaisuutta. Tämän jälkeen perutusta koulutuksesta 

veloitamme 50 % koulutuksen hinnasta. 

 

 

Sairaanhoitopalvelut (Kela-luokka 2)  
 

Työterveyshoitaja sairausvastaanotto 

 Vastaanotto enintään 15 min    22,64 € 

 Vastaanotto enintään 20 min    30,95 € 

Vastaanotto enintään 30 min    42,86 € 

 Vastaanotto enintään 60 min    85,70 € 

 Puhelinneuvonta (ajan käytön mukaan alkaen 10 min)  85,70 €/tunti 

 Työterveyshoitaja etävastaanotto (ajankäytön mukaan)  85,70 €/tunti 

 

Muut kuin työssä tarvittavat rokotukset, asiakas ostaa rokotteen itse  24,95 € 

 

Työterveyslääkärin sairausvastaanotto 

 Vastaanotto enintään 20 min    58,33 € 

 Vastaanotto enintään 30min    86,86 € 

 Vastaanotto enintään 60 min    165,94 € 

 Puhelinneuvonta (ajan käytön mukaan alkaen 10 min)  165,94 €/tunti 

 Työterveyslääkäri etävastaanotto (ajankäytön mukaan)  165,94 €/tunti 

 

Lausunnot ja todistukset 

 SVA – todistus     maksuton 

 Suppea vapaamuotoinen todistus tai lausunto  

esim. T-lausunto    39,50 € 

 B – lausunto, suppea    63,90 €  

 B – lausunto, laaja    95,70 € 

 Huumelausunto    21,60 € 

 

Ajokorttitodistus 

Ajokorttitodistus (sisältää lääkärinpalkkion)   63,90 € 

     

Asiantuntijoiden ja erikoislääkärien konsultaatiot  

Ostopalveluna erillisen hinnaston mukaan. 
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Laboratorio- ja röntgentutkimukset 

Laboratorio-, röntgen- ja ultraäänitutkimukset erillisen hinnaston mukaan. Mikäli röntgen- tai 

ultraäänitutkimus hankitaan ostopalveluna toiselta palveluntuottajalta, toteutuu laskutus heidän 

hinnastonsa mukaisesti.  

Työterveysyksikössä omana toimintana toteutettavat tutkimukset 

 

1270 Pt-EKG-12 EKG, 12 kytkentää, levossa 55,00 

2680 Pt-FVSpiro Virtaustilavuus-spirometria 67,00 

2682 Pt-FVSpirD Virtaustilavuus-spirometria ja 
bronkodilataatiokoe 

82,00 

DF000 Audiogramma Kuulontutkimus, audiogramma 45,00 

9446 S-CRPp CRP – pikatesti 21,60 

3635 Ps-StrAag Streptokokki – A, pikatesti 21,00 

3939 B-FIDD-0 FIDD - pikatesti 38,40 

4464 B-TnI-0 Troponiini - pikatesti 38,40 

1881 U-Kemseul U-Kemiallinen seula 20,40 

 

MUUT PALVELUT JA MAKSUT 

Yleismaksu työntekijä/vuosi     35 € 

Yleismaksu yrittäjä, jolla ei ole työtekijöitä/vuosi   35 € 

Yleismaksu sisältää:  

• työterveyshuollon ATK – järjestelmän ylläpidon 

• vastaanottohoitajan palveluneuvonta- ja ajanvarauspalvelut 

• terveysneuvontamateriaalia asiakkaan tarpeiden mukaan 

• Kela:n työterveyshuollon korvaushakemusta varten tarvittavat paperit 

 

Peruuttamattomat käynnit 

• Peruuttamattomista vastaanottokäynneistä laskutetaan asiakasyritystä varatun ajan mukaisesti. 

• Vastaanottokäynnit: Aamupäivän vastaanottokäynti ja varatut tutkimukset on peruttava 

viimeistään edellisenä päivänä klo 14.00. 

Iltapäivän vastaanottokäynti ja varatut tutkimukset on peruttava viimeistään samana päivänä klo 

10.00. 

• Työpaikkakäynnit, - selvitykset ja neuvottelut: Peruutus ilman veloitusta viimeistään kaksi 

vuorokautta ennen, muutoin veloitus toimintaan varatun ajan mukaisesti 

 



 

Matkakulut 

• Matka-aika ja asiakkaan tiloissa tai määrittelemässä paikassa toteutettaviin työterveys- ja 

työhyvinvointipalveluihin lisätään matkoihin käytetty aika työterveyshenkilöstön 

tuntiveloitushintojen mukaisesti (alkava 15 minuuttia) sekä verottajan hyväksymän 

matkustussäännön mukaiset matkakulut 0,53 €/kilometri 

 

Tarvikkeet ja lääkkeet 

• Toimenpiteissä käytetyistä välineistä ja lääkkeistä veloitamme erikseen 

 

Ammattitaudit ja työtapaturmat 

• Ammattitauteihin ja työtapaturmiin liittyvät käynnit laskutetaan suoraan vakuutusyhtiöltä. Jos 

vakuutusyhtiön korvauspäätös on kielteinen tai työnantaja ei toimita tapaturmailmoitusta 

vakuutusyhtiön määräajassa, laskutetaan jälkikäteen työnantajaa. 

 

 

Mikäli työterveyshuoltosopimuksessa on sovittu sairaanhoitopalvelujen ostosta toiselta palveluntuottajalta, 

toteutuu laskutus heidän hinnastonsa mukaisesti.  

Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa, ellei erikseen kirjallisesti toisin ilmoiteta. Arvonlisäveroa ei suoriteta 

arvonlisäverolain mukaan terveys- ja sairaanhoitopalveluiksi katsottavista työterveyspalveluiden myynnistä. 

Siltä osin kuin terveyspalveluiden ohella myydään verollisia palveluita tai tuotteita, hintoihin lisätään 

arvonlisävero. Mikäli myynti katsotaan myöhemmin verolliseksi, myyjällä on oikeus periä ostajalta 

arvonlisäveroa kulloinkin sovellettavan verokannan mukaan. 

Tämä hinnasto voimassa toistaiseksi 3.1.2023 alkaen.  


