TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT JA HINNASTO
1.1.2019 alkaen
TyöSyke Oy
TyöSyke Oy on kanta-hämäläisten kuntaorganisaatioiden omistama lakisääteisiä ja kokonaisvaltaisia
työterveyshuoltopalveluja tarjoava työterveyshuolto-organisaatio.
Palveluja tarjotaan kaupungin järjestämisvastuun johdosta sekä yrityksille että julkisille yhteisöille.
Palvelumme perustuvat yrityksen kanssa tekemäämme sopimukseen sekä yhdessä laadittuun
toimintasuunnitelmaan.
Tavoitteenamme on asiakasyrityksen hyvinvoiva työtekijä ja työyhteisö sekä tuottava organisaatio. Keinoina
käytämme työpaikkakäyntiä ja – selvitystä, ohjausta ja neuvontaa, terveystarkastuksia, työkyvyn arviointia ja
kuntoutukseen ohjausta, työyhteisötyötä sekä työterveyshuollollisesti painottuvaa sairaanhoitoa.
Toimintaamme ohjaavat yhteiset arvot: asiakaslähtöisyys, luottamus, ammatillisuus ja laadukas palvelu.
TyöSyke Oy maksaa Kanta- maksut ja maksut sähköisistä resepteistä asiakkaan puolesta.
ENNALTAEHKÄISEVÄT JA TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄT PALVELUT
Työpaikkaselvitykset, toimintasuunnitelman laadinta ja siihen liittyvät neuvottelut,
terveystarkastukset, puhelut, sähköpostit, työterveysneuvottelut, tietojen anto ja ohjaus
yksilö/ryhmälle, työsuojelutoimikunnan kokouksiin osallistuminen, toiminnan suunnittelu ja
toteuttaminen matka-aikoineen sekä seuranta ja arviointi sekä työyhteisötoiminta.
hinta €/tunti
Työterveyslääkäri ………………………………………………………………… 192€
Työterveyshoitaja …………………………………………………………………
86€
Työfysioterapeutti …………………………………………………………………
86€
Työterveyspsykologi …………………………………………………………….. 192€
Maatalouden tilakäynnit
Työterveyslääkäri …………………………………………………………………
Työterveyshoitaja …………………………………………………………………
Työfysioterapeutti.………………………………………………………………
Työolosuhdehaastattelu ………………………………………………………….
Hinta määräytyy käytetyn ajan mukaan alkavan 10 min tarkkuudella.

192€
108€
108€
108€

Pienyritysten työterveyshuoltotoiminta (alle 20 työntekijää)
Suppea työpaikkaselvitys ………………………………………………………….. alkaen 344€
- Työterveyshoitajan tekemä työpaikkaselvitys altisteettomalle työpaikalle (esim. toimistot)
Laaja työpaikkaselvitys …………………………………………………………..
- Työterveyshoitajan tekemä käynti ja työterveyslääkärin konsultaatio

alkaen 536€

Erittäin laaja työpaikkaselvitys ……………………………………………………… alkaen 920€
- Työterveyshoitajan ja työterveyslääkärin suorittama työpaikkaselvityskäynti altisteiselle työpaikalle
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Toimintasuunnitelma laatiminen……………………………………………………172€ alkaen
Toimintasuunnitelma päivitys……………………………………………………….172€ alkaen
Työterveyspsykologin työkyvynarviot lääkärin lähetteellä
Suppea työkyvynarvio ……………………………………………………………
Laaja työkyvynarvio ………………………………………………………………
Erittäin laaja tutkimus …………………………………………………………….

290€
590€
890€

Debriefing (ryhmämuotoinen kriisiapu työyhteisöille)
koulutettu jälkipuintivetäjä …………………………………………………………200€/tunti
Ensiapukoulutukset
Työnantaja tilaamien EA-kurssien hinnat ovat seuraavat:
EA I –peruskurssi, 16 h ………………………………………………………….
EA II –peruskurssi 16 h ………………………………………………………….
Hätäensiapukurssi 8 h …………………………………………………………..
Ensiavun kertauskurssi 4 h …………………………………………………….

1650€/kurssi
1750€/kurssi
1000€/kurssi
800€/kurssi

Kurssi maksimiosallistujamäärä on 12 henkilöä. Mikäli kurssi järjestetään tilaajan tiloissa tai muussa
tilaajan osoittamassa paikassa, vetäjien matkakulut veloitetaan erikseen. Kurssit kuuluvat normaalin
työterveyshuollon Kela-korvauksen piiriin.
TyöSykkeen järjestämien yleisten koulutusten hinnat ovat seuraavat:
EA I –peruskurssi, 16 h …………………………………………………………
EA II –peruskurssi 16 h ………………………………………………………….
Hätäensiapukurssi 8 h …………………………………………………………..
Ensiavun kertauskurssi 4 h ……………………………………………………..

165€/henkilö
175€/henkilö
100€/henkilö
80€/henkilö

SAIRAANHOITOPALVELUT
Työterveyslääkäri
Käynti, enintään
20 min ……………………………………………………………………………… 64€
30 min ……………………………………………………………………………… 90€
40min ……………………………………………………………………………….. 120€
50 min ……………………………………………………………………………… 140€
60 min ……………………………………………………………………………… 170€
Puhelin- ja sähköpostineuvonta …………………………………………………
Reseptin uusiminen ………………………………………………………………
Reseptin uusiminen………………………………………………………………
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32€ (alk. 10 min.)
20€ (1-3 kpl)
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Lausunnot ja todistukset
A-todistus …………………………………………………………………………… maksuton
A-todistus yli 10 pv ………………………………………………………………… 33€
Ajokorttilausunto …………………………………………………………………… 45€
T-todistus …………………………………………………………………………… 47€
Huumetestauksen lausunto……………………………………………………….. 32€
B-lausunto
20min………………………………………………………………………………… 87€
30-60min……………………………………………………………………………. 151€
yli60min (aikavelotteinen)……..…………………………………………………. 216€
Muut todistukset, aikaveloitus …………………………………………………….. 192€
(veloitus käytetyn ajan mukaan, hinta/60 min.)
Työterveyshoitaja
Käynti, alle 20 min …………………………………………………………………. 30€
yli 20 min ajankäytön mukaan……………………………………………………. 90€/tunti
Puhelin- ja sähköpostineuvonta …………………………………………………. 15€ (alk.10 min.)
TUTKIMUKSET (TyöSykkeessä tehtävät)
Pika-CRP ……………………………………………………………………………
A-streptokokki –ag nielusta ………………………………………………………
Kuuloseula …………………………………………………………………………
Audiogramma ………………………………………………………………………
Työpaikka-pef ………………………………………………………………………

18€
20€
27€
51€
86€/tunti

Laboratorio-, röntgen ja ultraäänitutkimukset
Yleisimmät laboratoriotutkimukset
B-PVK ……………………………………………………………………………….
B-La ………………………………………………………………………………….
fP-Kol..... …………………………………………………………………………….
fP-Kol-HDL..... ………………………………………………………………………
fP-Kol-LDL..... ………………………………………………………………………
fP-Trigly..... …………………………………………………………………………
P-GT …………………………………………………………………………………
P-Gluk ………………………………………………………………………………
P-CRP ………………………………………………………………………………
P-K …………………………………………………………………………………..
P-Na …………………………………………………………………………………
P-ALAT ………………………………………………………………………………
P-AFOS ……………………………………………………………………………..
P-Krea ……………………………………………………………………………….
P-TSH ………………………………………………………………………………..
P-T4-V ……………………………………………………………………………….
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5,10€
6,50€
4,20€
5,00€
5,00€
4,20€
4,25€
3,85€
3,80€
3,50€
3,50€
4,20€
3,40€
4,20€
5,35€
5,50€
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UBakt.vilj……………………………………………………………………………. 22,80€
U-Kem.Seul …………………………………………………………………………. 7,50€
F-Salm.Vi …………………………………………………………………………… 19,20€
F-Bakt.Vi1 ………………………………………………………………………….. 31,20€
Yleisimmät röntgentutkimukset……………………………………………........

44,90€-101€

Yleisimmät ultraäänitutkimukset………………………………………………

104,45€-298,85€

Tähystys- ja magneettitutkimukset erillisten hinnastojen mukaiset
MUUT PALVELUMAKSUT
Yleismaksu (Kela-korvattava)………………………………………………………3,30€/henkilö/kk
Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätöksen 2016:126 perusteella maksuun lisätään arvonlisävero
24 %.
Yleismaksuun sisältyvät työterveyshuoltopalvelujen käyttöön perehdyttäminen, ajanvaraus,
työterveyshuollon tietojärjestelmien ylläpitäminen, tilat ja välineet.
Palvelumaksu (ei Kela-korvattavaa)
1-5 työntekijän yrityksessä…………………………………………………………..80,00€/yritys/vuosi
yli 5 työntekijää yrityksessä………………………………………………………….1,30€/henkilö/kk
Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätöksen 2016:126 perusteella maksuun lisätään arvonlisävero
24 %.
Peruuttamattomat käynnit
Vastaanottokäynnit: Peruutus ilman veloitusta viimeistään edellisenä arkipäivänä, muuten laskutus
40 euroa peruuttamattomalta käynniltä.
Työpaikkakäynnit, - selvitykset, neuvottelut, kokoukset: Peruutus ilman veloitusta viimeistään 3
arkipäivää ennen, muutoin veloitus 40 euroa.
Kurssit, luennot: Mikäli peruutus viimeistään 2 viikkoa ennen, ei laskutusta. Mikäli peruutus
myöhemmin, laskutetaan koko sovittu hinta.
Ulkopuolisten sairauslomatodistusten tallentaminen työterveyshoitajan kirjaamana
(veloitus käytetyn ajan mukaan, hinta / 60 min.), Kela-korvattavaa ………………….. 86€
Kelan korvaushakemusten käsittely, neuvonta ja postitus
alkava puoli tuntia ………………………………………………………………………….. 43€
Tietojen siirrot
Potilaiden terveystietojen siirrot TyöSykkeestä toiselle palveluntuottajalle (veloitus käytetyn ajan
mukaan, minimihinta / 60 min.), ei Kela-korvattavaa ……………………………
86€
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Työterveysraportit työterveyshoitajan tekemänä
(työkykyindeksit, audit-raportit, työstressikyselyt), Kela-korvattavaa ……………….. 190€/kpl
Johdon raportit työterveyshoitajan tekemänä
(sairauspoissaolot, työtapaturmat, työperäisyysarviot), Kela-korvattavaa…….......... 190€/kpl
Firstbeat –mittaus
Mittaus ja kirjallinen raportti ……………………………………………………………… 120€/kpl
Tarvikkeet ja lääkkeet
Toimenpiteissä käytetyistä lääkkeistä veloitamme erikseen.
Matkakulut
Palveluhintoihin lisätään valtion matkustussäännön mukaiset matkakulut.
Muuta yleistä
Työtapaturmiin ja ammattitauteihin liittyvät kulut laskutetaan suoraan vakuutusyhtiöltä. Mikäli
vakuutusyhtiö ei maksa kuluja, laskutetaan työnantajaa. Työtapaturma- ja ammattitautikäynteihin
tarvitaan työnantajan vakuutustodistus.
Ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden pitämien ryhmätoimintojen, kurssien, luentojen ja niiden
matkakorvausten laskuihin sekä peruuttamattomien käyntien ja neuvotteluiden sekä Firstbeatin
laskuihin lisätään ALV 24 %.
Tämä hinnasto on voimassa 1.1.2019 alkaen toistaiseksi. Palveluhinnastoon voidaan lisätä tai poistaa
palveluja terveyspalvelualan kehitystä seuraten. Lainsäädännön, viranomaisohjeiden tai
alihankkijoiden tekemät muutokset voivat aiheuttaa hinnastomuutoksia.
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