Työterveyshinnasto 2022
TYÖTERVEYS LAINE OY

Olemme töissä 8 tuntia päivässä,
40 tuntia viikossa ja
lähes 2000 tuntia vuodessa.
Älä jätä hyvinvoinnin ylläpitoa vapaa-ajalle,
vaan anna meidän huolehtia yrityksesi
tärkeimmästä voimavarasta:
Sinun ja työntekijöidesi terveydestä.
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Työterveyden lääkäripalvelut
TYÖPAIKAN JA TYÖYHTEISÖN ENNALTAEHKÄISEVÄT PALVELUT

hinta / tunti

Työterveysyhteistyön perustana on työpaikkaselvitys ja sen pohjalta laadittava työterveyshuollon toimintasuunnitelma. Ennaltaehkäiseviin palveluihin sisältyy työpaikkaselvitys (-suunnittelu,
-raportti), toiminnan suunnittelu ja työsuojeluyhteistyö.
Työterveyslääkäri

TYÖNTEKIJÄN ENNALTAEHKÄISEVÄT PALVELUT

181,00 €

hinta / tunti

Työterveyshuollon ennaltaehkäiseviä ja terveyttä edistäviä palveluja ovat mm. työkyvyn hoito,
tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus, sairauspoissaolojen seuranta sekä terveystarkastukset
ja terveyskäynnit. Vastaanotot voidaan tuottaa myös etäpalveluina.
Työterveyslääkäri

TYÖTERVEYSPAINOTTEINEN JA YLEISLÄÄKÄRITASOINEN SAIRAANHOITO

181,00 €

hinta

Työterveyspainotteinen sairaanhoito sisältää yleislääkäritasoisen sairaanhoidon, jonka laajuus
sovitaan työnantajan kanssa. Lääkäreiden ajat varataan ammattilaisen hoidontarpeenarvioinnin
perusteella. Vastaanotot voidaan tuottaa myös etäpalveluina.
Vastaanottokäynti 10 min

33,50 €

Vastaanottokäynti 20 min

54,50 €

Vastaanottokäynti 30 min

82,50 €

Vastaanottokäynti 45 min

124,00 €

Vastaanottokäynti 60 min

165,00 €

Puhelin-/sähköposti-/paperikonsultaatio <10 min

29,50 €

Puhelin-/sähköposti-/paperikonsultaatio yli 10 min, ajankäytön mukaan tuntiveloitus

165,00 €

Reseptin uusinta, 1-2 lääkettä

17,00 €
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Työterveyden työterveyshoitajapalvelut
TYÖPAIKAN JA TYÖYHTEISÖN ENNALTAEHKÄISEVÄT PALVELUT

hinta / tunti

Ennaltaehkäisevät työpaikan ja työyhteisön palvelut pitävät sisällään organisaatiotason
työterveysyhteistyön, työpaikkaselvitystoiminnan, johdon ja esimiesten tuen työkykyasioissa, työsuojelutoiminnan, neuvonnan ja ohjauksen, työterveysneuvottelut sekä työyhteisötoiminnan. Palvelut toteuttaa moniammatillinen tiimi. Työkyvynarviointitilanteessa voidaan lisäksi sovitulla tavalla konsultoida erikoislääkäriä tai sosiaalialan asiantuntijaa.
Työpaikkaselvitys (-suunnittelu, -raportti), toiminnan suunnittelu ja työsuojeluyhteistyö

92,50 €

Esihenkilökonsultaatio

165,00 € + alv 24 %

TYÖNTEKIJÄN ENNALTAEHKÄISEVÄT PALVELUT

hinta / tunti

Yksilön terveystarkastus, terveyskäynti, työkyvyn seuranta ja tuki tai työterveysneuvottelut. Terveystarkastukset voidaan hoitaa myös sähköisenä terveystarkastuskyselynä ja vastaanotolle kutsutaan vain tarvittaessa. Vastaanotot voidaan tuottaa myös etäpalveluina.
Työterveyshoitajan vastaanottokäynti

92,50 €

SAIRAANHOITO JA TYÖKYKYÄ PALAUTTAVAT PALVELUT

hinta

Työterveyshuollon ennaltaehkäisevää toimintaa tukee työterveyspainotteinen sairaanhoito,
jonka sisällöstä sovitaan yhdessä työnantajan kanssa. Palveluun kuuluu myös työterveyshoitajan
vastaanotto ja siihen liittyvät toimenpiteet. Vastaanotot voidaan tuottaa myös etäpalveluina.
Vastaanottokäynti 10 min

18,80 €

Vastaanottokäynti 20 min

29,70 €

Vastaanottokäynti 30 min

43,70 €

Vastaanottokäynti 45 min

65,80 €

Vastaanottokäynti 60 min

89,00 €

Puhelin-/sähköposti-/paperikonsultaatio <10 min

18,80 €

Puhelin-/sähköposti-/paperikonsultaatio yli 10 min, ajankäytön mukaan tuntiveloitus

89,00 € / h

Etäpalvelut hoidontarpeen arvio ja neuvonta

22,00 € / kpl
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Työterveyden työfysioterapia- ja fysioterapiapalvelut
TYÖPAIKAN JA TYÖYHTEISÖN ENNALTAEHKÄISEVÄT PALVELUT

hinta / tunti

Työpaikkaselvitys (-suunnittelu, -raportti), toiminnan suunnittelu ja työsuojeluyhteistyö
Työfysioterapeutti

97,00 €

Kohdennettu ryhmämuotoinen ohjaus, tietojen anto ja neuvonta

Pyydä tarjous

TYÖNTEKIJÄN TYÖFYSIOTERAPIA- JA FYSIOTERAPIAPALVELUT

hinta / tunti

Terveystarkastus, terveyskäynti, työkyvyn tuki tai työfysioterapeutin suoravastaanotto. Fysioterapeutin sairausvastaanotoilla annettava manuaalinen fysioterapia (esim. PENS-hoidot).
Työfysioterapeutin vastaanottokäynti

97,00 €

Fysioterapeutin sairausvastaanottokäynti

109,00 €
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Työterveyden psykologipalvelut
TYÖPAIKAN JA TYÖYHTEISÖN PALVELUT

hinta / tunti

Työpaikkaselvitys (-suunnittelu, -raportti), toiminnan suunnittelu ja työsuojeluyhteistyö

158,60 €

Ryhmätyönohjaus

Pyydä tarjous

Työyhteisövalmennus

Pyydä tarjous

Laine Mindfulness Työkyvyn tueksi -kurssi

Pyydä tarjous

Työhyvinvointipalvelut

Pyydä tarjous

Työyhteisön tuki, koulutus, konsultointi ja luennot

295,00 € + alv 24 %

Kriisityö (hinta / ohjaaja)

295,00 € + alv 24 %

hinta / tunti

TYÖNTEKIJÄN PALVELUT JA LYHYTTERAPIA
Terveystarkastus, ohjaus ja neuvonta, työkyvyn tuki. Vastaanotot voidaan tuottaa myös etäpalveluina.
Työterveyspsykologin vastaanotto

158,60 €

Lyhytterapia

Pyydä tarjous

Yksilötyönohjaus

Pyydä tarjous

JOHDON JA ESIHENKILÖIDEN PALVELUT

hinta

Coaching

Pyydä tarjous

Muutostuki yrityksen johdolle

Pyydä tarjous

Työterveyden muut asiantuntijapalvelut
TYÖPAIKAN JA TYÖYHTEISÖN ENNALTAEHKÄISEVÄT PALVELUT

hinta / tunti

Työpaikkaselvitys (-suunnittelu, -raportti), toiminnan suunnittelu ja työsuojeluyhteistyö
Kuntoutusasiantuntija

135,50 € + alv 24 %

Ravitsemusterapeutti

135,00 €

TYÖNTEKIJÄN ENNALTAEHKÄISEVÄT PALVELUT

hinta / tunti

Vastaanotot voidaan tuottaa myös etäpalveluina.
Kuntoutusasiantuntijan vastaanottokäynti

135,50 €

Ravitsemusterapeutin vastaanottokäynti

135,00 €
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Hyvinvointipalvelut
RYHMÄT, VALMENNUKSET, LUENNOT JA KOULUTUS

hinta

Ryhmämuotoinen ohjaus, neuvonta ja koulutukset toteutetaan yrityskohtaisesti tarpeen mukaan terveyteen ja työhyvinvointiin liittyvistä aiheista. Räätälöimme asiakkaidemme tarpeisiin sopivimman kokonaisuuden.
Mielen hyvinvoinnin valmennukset työyhteisöille

Pyydä tarjous

Luennot, valmennukset ja hyvinvointikokonaisuudet

Pyydä tarjous

Coaching ja organisaatioiden johdon tuki

Pyydä tarjous

TERAPIAPALVELUT

hinta / käynti

Lyhytterapiaan pätevöityneen asiantuntijan toteuttamana. Pyydä tarjous.
Lyhytterapia 45 min

alk. 105,00 €

ENSIAPUKURSSIT TYÖPAIKOILLE JA TYÖYHTEISÖILLE

hinta

Osallistujat yhdeltä työnantajalta, ryhmän koko 12 henkilöä. Hintaan lisätään alv 24 %.
Ensiavun peruskurssi EA 1 (16 tuntia)

1 600,00 €

Hätäensiapukurssi (8 tuntia)

950,00 €

Ensiavun yleiskurssi (6 tuntia)

800,00 €

Ensiavun kertauskurssi (4 tuntia)

630,00 €

Rekisteröinti- ja todistusmaksu (SPR)

18,55 € / hlö

ENSIAPUKURSSIT TYÖNTEKIJÖILLE

hinta

Osallistujia voi olla eri työnantajilta. Kurssit järjestetään, mikäli osallistujia on vähintään
12 henkilöä / kurssi. Hintaan lisätään alv 24 %.
Hinnat yksilöille

Pyydä tarjous

Rekisteröinti- ja todistusmaksu (SPR) 18,55 € / henkilö

18,55 € / hlö

TYÖNOHJAUS

hinta

Työnohjaajina toimivat erityiskoulutuksen saaneet työterveyshuollon ammattilaiset eri
ammattiryhmistä. Pyydä tarjous.
Yksilötyönohjaus

alk. 170,00 € + alv 24 %

Ryhmätyönohjaus

alk. 220,00 € + alv 24 %

Työyhteisön työnohjaus enintään 15 osallistujaa

alk. 220,00 € + alv 24 %
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Todistukset ja lausunnot
TODISTUKSET JA LAUSUNNOT

hinta

A-todistus

0,00 €

B-lausunto, suppea

71,00 €

B-lausunto laaja

105,50 €

T-todistus

31,40 €

Ajokorttitodistus

29,50 €

Ajokorttitodistus, Trafi

41,50 €

Laivaväen lausunto

41,50 €

Tartuntatautilain mukainen todistus

26,50 €

Rokotustodistus

12,90 €

Muut lääkärin lausunnot aikaveloituksella

181,00 € /h

Työterveyshuollossa tehtävät tutkimukset
TYÖTERVEYSHUOLLON TUTKIMUKSET

hinta

Tutkimusten lisäksi veloitamme normaalin käyntimaksun.
Audiogrammi (kuulokäyrä seulatutkimuksena)

31,00 €

Hemoglobiini, pika

15,10 €

Kuormittumisen ja palautumisen arviointi *)

121,00 €

PEF työpaikkaseurannan etämittausohjaus ja välineet

104,20 €

PEF vuorokausiseurannan etämittausohjaus ja välineet

87,20 €

Pika-CRP

33,60 €

Spirometria ja bronkodilataatiokoe (keuhkojen toimintakoe avaavalla lääkkeellä)

95,00 €

*) Kuormittumisen ja palautumisen arviointi: Hinta sisältää mittauksen, mittarin käytön, tulosten purun ja analysoinnin. Palautteenanto ja jatkosuunnitelmat laskutetaan aikaperusteisesti hinnaston mukaan. Pyydä tarjous ryhmälle.

YLEISIMMÄT LABORATORIOTUTKIMUKSET

hinta

P-ALAT

Alaniiniaminotransferaasi

21,10 €

F-BaktVi1

Bakteeri, viljely 1, ulosteesta

57,50 €

U-BaktVi

Bakteeri, viljely virtsasta

33,00 €

P-CRP

C-reaktiivinen proteiini

29,00 €

S-CDT

Desialotransferriini

55,30 €

Pt-EKG-12

EKG, 12 kytkentää levossa (sydänfilmi)

59,50 €

fP-Gluk

Glukoosi (verensokeri)

21,10 €
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Pt-Gluk-R1

Glukoosi-koe, oraalinen, lyhyt (sokerirasituskoe 2h)

59,00 €

P-GT

Glutamyylitransferaasi

21,10 €

B-HB-A1C

Hemoglobiini-A1c (pitkäaikaissokeritaso)

45,50 €

U-KemSeul

Kemiallinen seulonta

18,90 €

B-PVK+T

Perusverenkuva ja trombosyytit

36,50 €

F-SalmVi

Salmonella, viljely

29,70 €

Ps-StrVi

Streptokokkiviljely (nieluviljely)

35,60 €

U-Huum-O

Huume- ja lääkeaineseulonta virtsasta

68,40 €

S-TSH

Tyreotropiini

39,50 €

S-T4-V

Tyroksiini, vapaa

47,90 €

P-Lipid

Lipidit (Kol, HDL, LDL, Trigly)

57,50 €

B-La

Lasko

15,70 €

B-TVK

Täydellinen verenkuva

45,30 €

P-K

Kalium

19,80 €

P-Krea

Kreatiniini

19,80 €

P-Na

Natrium

21,10 €

YLEISIMMÄT KUVANTAMISTUTKIMUKSET

hinta

Radiologiset tutkimukset alkaen

95,00 €

Yleisimmät ultraäänitutkimukset alkaen

195,00 €

Magneettitutkimukset alkaen

275,00 €
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Muut palvelumaksut
(hlö / vuosi)

YLEIS- JA PALVELUMAKSUT
Yleismaksu ja työterveyden palvelumaksu sisältäen
Yleismaksu

28,20 €

Työterveyden Palvelumaksu yrityksen koon mukaisesti
1-3 työntekijää

9,80 €

4-10 työntekijää

9,80 €

11-50 työntekijää

9,80 €

yli 50 työntekijää

9,80 €

Yleis- ja palvelumaksut määräytyvät yrityksen ilmoittaman henkilöstömäärän perusteella 38,00 € / hlö / vuosi sisältäen työterveyshuollon palveluiden tuottamiseen kuuluvat tukipalvelut. Yleismaksut ja työterveyden palvelumaksut
laskutetaan 3 kertaa vuodessa (tammi-huhtikuussa, touko-elokuussa ja syys-joulukuussa). Henkilöstömäärän oikeellisuus on työnantajan vastuulla. Asiakasportaalissa voitte ylläpitää henkilöstön työsuhdetietoja ilman erillistä ilmoittamista.

PERUMATTOMAT AJAT

hinta

Vastaanottoajan peruutus tulee tehdä viimeistään edellisenä arkipäivänä ennen klo 12.00,
muussa tapauksessa aika katsotaan peruuttamattomaksi.
Työpaikkaan liittyvä toiminta tai ryhmätoiminta tulee perua viimeistään viisi (5) päivää ennen varattua ajankohtaa, muussa tapauksessa veloitamme sovitun ryhmätoiminnan hinnan
täysimääräisenä työnantajalta.
Peruuttamaton aika veloitetaan hinnaston mukaan täysimääräisesti

hinnaston mukaan

AMMATTITAUDIT JA TYÖTAPATURMAT
Ammattitauteihin ja työtapaturmiin liittyvät käynnit laskutetaan suoraan vakuutusyhtiöltä. Jos vakuutusyhtiön
korvauspäätös on kielteinen, käynnit laskutetaan jälkikäteen työnantajalta.

MUUT PALVELUT

hinta

Valtakunnallisen verkoston kumppanuussopimusten jatkolaskutus 5 % laskun summasta,
kuitenkin vähintään 35 € / lasku (+ alv 24 %). Kumppanuussopimusten laskutuksessa käytetään kunkin palveluntuottajan omaa hinnastoa.

alk. 35 € / lasku

Terveystietojen siirto sopimuksen päättyessä

62,50 € / 30min

Ulkopuolisten sairauslomien tilastointi tietojärjestelmään

43,50 / 30 min

Todistus työterveyshuollosta, ensimmäinen maksuton, seuraavat

15,00 € / kpl

Kantamaksu *)

1,00 € / kpl

*) Kantamaksu veloitetaan käynnistä tai etäkontaktista, josta tehdään kirjaus Kantaan.
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LISÄTIETOA HINNASTOSTA JA PALVELUISTA
Työterveyshuollon palvelut veloitetaan pääsääntöisesti tuntiveloitusperusteella. Matkat laskutetaan käytetyn ajan
mukaan.
Työnantaja voi hakea Kelalta korvausta työterveyshuollon kustannuksista. Lisätietoja Kelan korvaamista työterveyshuollon kustannuksista: https://www.kela.fi/tyonantajat-korvattava-tyoterveyshuolto
Hinnaston tuotteet ovat pääsääntöisesti arvonlisäverottomia hintoja, mahdollinen arvonlisävero lisätään kulloinkin
voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Mikäli jotkin palvelut katsotaan myöhemmin arvonlisäverollisiksi, Työterveys Laineella on oikeus periä asiakkaalta arvonlisäveroa kulloinkin sovellettavan verokannan mukaan.
Viikonloppuisin, juhlapyhinä ja iltavastaanotolla hintamme voivat olla korotettuja. Lainsäädännössä, viranomaisohjeissa tai ostopalveluissa tapahtuneet muutokset voivat aiheuttaa muutoksia hinnastoon. Hinnasto on voimassa
1.1.2022 alkaen toistaiseksi.

TYÖTERVEYS LAINE OY LYHYESTI
Työterveys Laine on aidosti paikallinen työterveyskumppani. Tuotamme laadukkaita ja joustavia moniammatillisia
työterveyspalveluita Keski-Suomeen. Yhtiöllämme on toimipisteet Jyväskylässä, Hankasalmella, Muuramessa, Laukaassa, Keuruulla ja Joutsassa, Viitasaarella, Pihtiputaalla ja Kinnulassa.
Toiminnallemme on myönnetty ISO 9001 –laatusertifikaatti sekä Avainlippu merkkinä Suomalaisesta työstä.

Työterveys Laine Oy
www.tyoterveyslaine.fi
Asiakaspalvelu p. 0102075210

