Palveluhinnasto
2019

Siun työterveys on maakunnallinen työterveyspalvelujen tuottaja ja kehittäjä. Kumppaniverkostomme avulla
tarjoamme palveluja oman maakuntamme lisäksi kaikkialla Suomessa.
Lakisääteinen (Kelan korvausluokka I) sopimus sisältää
 Terveyden ja työkyvyn edistämisen palvelut:
työpaikkaselvitys, toimintasuunnitelma, terveystarkastus, tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus,
työyhteisön kehittäminen työterveyshuollon toimintana, ensiapuvalmiuden tukeminen
 Työkyvyn tukemisen ja työhön paluun palvelut:
työkykyarvio, työterveysneuvottelu, työn ja työolojen kehittäminen ja muokkaus, muun
terveydenhuollon ja kuntoutuksen koordinaatio, yhteistyö Kelan, tapaturma- ja
eläkevakuutusyhtiöiden kanssa
Kokonaisvaltainen (Kelan korvausluokka II) sopimus sisältää lakisääteisten palvelujen lisäksi
työterveyspainotteisen sairaanhoidon, jonka tarkoituksena on työkykyyn vaikuttavien sairauksien
hoitaminen ja työhön liittyvien sairauksien tunnistaminen. Ei sisällä päivystysvastaanottoa.
Lisäksi tarjoamme muita työhyvinvointipalveluita, jotka eivät sisälly Kansaneläkelaitoksen (Kela) korvausten
piiriin.
Siun työterveyden moniammatilliseen tiimiin kuuluvat työterveyslääkärit, työterveyshoitajat,
työterveyspsykologit, työfysioterapeutit ja työterveyssihteerit sekä lähihoitajat. Työterveyspsykologien ja
työfysioterapeuttien palvelut sisältyvät lakisääteiseen sopimukseen työterveyshoitajan tai
työterveyslääkärin lähetteellä. Konsultoimme tarvittaessa erikoislääkäreitä ja työterveyshuollon
asiantuntijoita työkykyyn ja työtapaturmiin liittyvissä asioissa. Tarjoamme työterveyspsykologin palveluja
tarvittaessa myös ostopalveluna.
Laboratorio-, röntgen- ja muut asiantuntijapalvelut hankimme yhteistyökumppaneiltamme.
Kela korvaa työnantajalle / yrittäjälle hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisen työterveystoiminnan
tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset sairausvakuutuslain nojalla. Työnantaja hakee korvausta
tilikausittain kuuden kuukauden sisällä tilikauden päättymisestä. Työterveyshuollon laskutuksen
yhteyshenkilö toimittaa työnantajalle esitäytetyn, kustannus- ja toimintatiedot sisältävän
korvaushakemuksen. Työtapaturmien hoito sisältyy lakisääteisiin sopimuksiin, mutta niihin liittyvien
kustannusten korvausvelvollisuus on työnantajan tapaturmavakuutusyhtiöllä.
Työterveyshuoltopalvelujemme tarkoituksena on työolojen kehittäminen sekä työntekijöiden terveyden ja
työkyvyn tukeminen koko työuran ajan. Työpaikan tarpeisiin vastaava työterveyshuoltotoiminta
suunnitellaan yhdessä sopimusasiakkaiden kanssa.

Työterveyshuollon palvelut on kuvattu Siun työterveyden palveluesitteessä
osoitteessa www.siuntyoterveys.fi. Laskutettavaa työaikaa ovat vastaanottokäynti/työpaikkakäynti,
matka-aika, kilometrikorvaukset sekä tietojen kirjaaminen/raportointi.

Hinnasto on voimassa 1.1.2019 alkaen toistaiseksi.
Lainsäädännön ja tai viranomaisohjeiden muutokset voivat vaikuttaa hintoihin.

Siun työterveys Oy | Y-tunnus: 2950539-5 | Noljakantie 17a B, 80130 Joensuu | p. 013 245 6000 | siuntyoterveys.fi

Korvausluokka I

Terveyden ja työkyvyn edistäminen ja tukeminen
Yksilön terveyden ja työkyvyn edistäminen ja tukeminen (terveystarkastukset).
Laskutus alkava 15 min (alv 0 %)
Työterveyslääkäri
Työterveyshoitaja
Työterveyspsykologi
Työfysioterapeutti
Työkykykoordinaattori, tehostettu terveystarkastus
Työterveysneuvottelu:
Työterveyslääkäri
Työterveyshoitaja
Työterveyspsykologi
Työfysioterapeutti

154,00 €/tunti
77,00 €/tunti
137,00 €/tunti
83,00 €/tunti
110,00 €/tunti
164,00 €/tunti
87,00 €/tunti
147,00 €/tunti
93,00 €/tunti

Työterveystarkastukset kyselytutkimuksena. Kappalehinta (alv 0 % )
Erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavan työn seuranta
Sähköinen työterveyskysely
Laskutetaan vain käsitellyt lomakkeet, joista ei aiheudu asiakaskontaktia.

kpl
kpl

Yksilön tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus. Laskutus alkava 15 min (alv 0 %)
Työterveyslääkäri
Työterveyshoitaja
Työterveyspsykologi
Työfysioterapeutti
Rokotustoiminta (alv 0 %)
Rokotuskäynti
Rokotuskäynti, ohjaus ja neuvonta
Rokotustoiminta asiakkaan tiloissa

26,00 €
15,00 €

154,00 €/tunti
77,00 €/tunti
137,00 €/tunti
83,00 €/tunti

tuntihinta
tuntihinta

12,00 €
77,00 €
98,00 €

Rokotteet laskutetaan todellisten hankintakustannusten mukaan.
Puhelimitse, kirjallisesti tai sähköisesti annettu neuvonta yksilö- tai työyhteisöasioissa.
Laskutus alkava 10 min (alv 0 %)
Työterveyslääkäri
Työterveyshoitaja

26,00 €/10 min
13,00 €/10 min

Työyhteisöön kohdistuva toiminta(esim.työpaikkaselvitys).
Laskutus alkava 15 min (alv 0 %)
Työterveyslääkäri
Työterveyshoitaja
Työterveyspsykologi
Työfysioterapeutti

154,00 €/tunti
83,00 €/tunti
137,00 €/tunti
87,00€/tunti

Erityisselvitykset työpaikoilla (esim. sisäilmakartoitukset ja meluannosmittaukset)
Laskutus alkava 15 min (alv 0 %)
Työterveyslääkäri
Työterveyshoitaja
Työterveyspsykologi
Työfysioterapeutti

195,00 €/tunti
98,00 €/tunti
184,00 €/tunti
98,00 € /tunti
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Korvausluokka I

Ryhmätoiminta
Ryhmätoiminta, neuvonta ja ohjaus. Laskutus alkava 15 min (alv 0 % tai 24 %)
Työterveyslääkäri
Työterveyshoitaja
Työterveyspsykologi
Työfysioterapeutti

veroton
195,00 €/tunti
98,00 €/tunti
184,00 €/tunti
98,00 €/tunti

verollinen
241,80 €/tunti
121,52 €/tunti
228,16 €/tunti
121,52 €/tunti

Työkykykoordinaattori, ryhmätoiminta

110,00 €/tunti 136,40 €/tunti

Mahdolliset laite-/tilavuokrat laskutetaan asiakkaalta.
Kriisityö (alv 0 %)
Työterveyspsykologi
Kriisikoulutettu työterveyshoitaja

170,00 €/tunti
135,00 €/tunti

Matka-aika ja kilometrit laskutetaan erikseen hinnaston mukaisesti.
Ensiapukurssit (alv 0 % tai 24 %)
EA I tai EA II
EA Hätäensiapu
EA Hätäensiapu
Defibrilaattorin käyttökoulutus
Työpaikkakohtainen räätälöinti

16 tuntia
8 tuntia
4 tuntia
2 tuntia
tuntihinta

Ensiapukurssin hinta / henkilö (alv 0 % tai 24 %)
EA I
16 tuntia / henkilö
EA Hätäensiapu
8 tuntia / henkilö
EA Hätäensiapu
4 tuntia / henkilö

veroton
1.539.00 €
956,00 €
648,00 €
184,00 €
83,00 €

verollinen
1.908,36 €
1.185,44 €
803,52 €
228,16€
102,92 €

veroton
103,00 €
64,00 €
44,00 €

verollinen
127,72 €
79,36 €
54,56 €

Mahdolliset laite-/tilavuokrat laskutetaan asiakkaalta. Ensiapukoulutustodistukset sisältyvät kurssin hintaan. Matkaaika laskutetaan erikseen. Ensiapukoulutus on Kela-korvattavaa verottoman hinnan osalta.

Työterveyspainotteinen sairaanhoito

Korvausluokka II

Kokonaisvaltaiseen sopimukseen sisältyvä työterveyspainotteinen sairaanhoito on
kuvattu palveluesitteessä osoitteessa www.siuntyoterveys.fi.
Työterveyspainotteinen sairasvastaanotto. Laskutus alkava 15 min (alv 0 %)
Työterveyslääkäri
Työterveyshoitaja
Työfysioterapeutin suoravastaanotto
Lääkemääräyksen uusinta, 1-2 lääkeainetta
Puhelimitse, kirjallisesti tai sähköisesti annettu neuvonta. Laskutus alkava 10 min (alv 0 %)
Työterveyslääkäri
Työterveyshoitaja

145,00 €/tunti
76,00 €/tunti
98,00 €/tunti
20,00

26,00 €/10 min
13,00 €/10 min
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Korvausluokka I & II

Tutkimukset
Vastaanotolla tehtävät tutkimukset. Kappalehinta (alv 0 %)
Kuulotutkimus
Näkötutkimukset
Spirometria, keuhkojen toimintakoe
Spirometria + Bronkodilataatio
CRP, pikatesti
Strep-A, pikatesti nielusta
Poskiontelon ultraäänitutkimus
Alkometritesti
Hermopinnetutkimus

18,00 €
11,00 €
31,00 €
44,00 €
11,00 €
11,00 €
17,00 €
17,00 €
141,00€

Tilattavat tutkimukset. Kappalehinta (alv 0 %)
Laboratorio- ja kuvantamistutkimukset laskutetaan palveluntuottajan
hinnaston mukaisesti. Hintoihin lisätään n. 20 % tuotantokustannukset.

Korvausluokka I & II

Lausunnot ja todistukset
Kappalehinta (alv 0 %)
Lääkärintodistus A
Lääkärilausunnot ja todistukset (B, C, E, T)
Laaja lausunto, esim. työkyvyttömyyslausunto
Merimiestarkastustodistus
Sukellus- ja mastotyötodistus
Ajokorttitodistus (ammattiautonkuljettajat)
Vapaamuotoinen todistus (työnantajan / asiakkaan pyytämä)
Medical Certificate
Rokotustodistus

maksuton
80,00 €
120,00 €
56,00 €
56,00 €
67,00 €
56,00 €
56,00 €
maksuton

Asiakkaan omaa etuutta varten pyytämät lausunnot / todistukset veloitamme asiakkaalta itseltään maksuasetuksen
mukaisesti (esim. kuntoutuslausunnot). Kelan sairauspäivärahakäytäntöjen edellyttämät lausunnot veloitetaan
työnantajalta.

Korvausluokka I & II

Muut Kela-korvattavat maksut
Perusmaksut (alv 0 %)
Perusmaksu
Osaperusmaksu

hlö / vuosi
hlö / kuukausi

40,00 €
3,30 €

Perusmaksu peritään vuosittain kaikilta asiakasyrityksiltä.
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Ei Kelakorvausta
luokka I

Muut palvelut ja maksut
Työterveyspsykologin puhelinneuvonta ja ohjaus. Laskutus alkava 10 min
Työfysioterapeutin puhelinneuvonta ja ohjaus. Laskutus alkava 10 min.

18,00 €/10 min
10,00 €/10 min

Työnohjaus yksilö- ja ryhmätoimintana. Laskutus alkava 15 min (alv 0 % tai 24 %)
veroton
verollinen
Työterveyspsykologi
238,00 €/tunti 295,12 €/tunti
Työnohjaus on vuorovaikutteista keskustelua joko yksilö- tai ryhmätasolla.
Sen tavoitteena on auttaa ohjattavaa tunnistamaan ja hallitsemaan työn voimavara- ja kuormitustekijöitä.
Kuormituksen ja palautumisen mittaus. Kappalehinta (alv 0 % tai 24 %)
veroton
Yksilömittaus + henkilökohtainen palaute
141,00 €
Yksilömittaus + hyvinvointianalyysi ryhmäpalautteella
141,00 €
Sisältää 3 – 4 vuorokauden mittauksen ja raportin. Jatkokäynnit laskutetaan erikseen.
Työyhteisösovittelu. Laskutus alkava 15 min (alv 0 % tai 24 %)
Työterveyshoitaja
Työterveyspsykologi

verollinen
174,84 €
174,84 €

veroton
verollinen
130,00 €/tunti 161,20 €/tunti
238,00 €/tunti 295,12 €/tunti

Työterveyshuollon asiantuntijaluennot. Laskutus alkava 15 min (alv 0 % tai 24 %)
veroton
verollinen
Työterveyslääkäri
115,00 €/tunti 142,60 €/tunti
Työterveyshoitaja
65,00 €/tunti 80,60 €/tunti
Työterveyspsykologi
103,00 €/tunti 127,72 €/tunti
Työfysioterapeutti
65,00 €/tunti 80,60 €/tunti
Luennon hinta sisältää valmistelun ja materiaalin. Matka-aika laskutetaan erikseen.
Raportointi työnantajan pyynnöstä. Laskutus alkava 15 min (alv 0 % tai 24 %)
Työterveyslääkäri
Työterveyshoitaja / työterveyssihteeri/lähihoitaja
Työterveyspsykologi
Työfysioterapeutti

veroton
154,00 €/tunti
83,00 €/tunti
137,00 €/tunti
87,00 €/tunti

Sairauslomien talletus
Matka-aika. Laskutus alkava 15 min (alv 0 % tai 24 %)
Työterveyslääkäri
Työterveyshoitaja
Työterveyspsykologi
Työfysioterapeutti

verollinen
190,96 €/tunti
102,92 €/tunti
169,88 €/tunti
107,88 €/tunti
3,00 €/sivu

veroton
verollinen
154,00 €/tunti 190,96 €/tunti
77,00 €/tunti 95,48 €/tunti
137,00 €/tunti 169,88 €/tunti
83,00 €/tunti 102,92 €/tunti

Maksu peruuttamattomasta vastaanottoajasta (laskutus vastaanottoajan varaajalta)
Maksu peruuttamattomasta kokouksesta tai työpaikkakäynnistä laskutetaan varatun ajan mukaisesti.

56,00 €

Läpilaskutuksen laskutuslisä ostopalveluista

20,00 €

per lasku

Hinnasto on voimassa 1.1.2019 alkaen toistaiseksi.
Lainsäädännön ja tai viranomaisohjeiden muutokset voivat vaikuttaa hintoihin.
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