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HINNASTO 2021 

 

Ennaltaehkäisevät ja työkykyä ylläpitävät 
palvelut - Kelan korvausluokka I 
Työterveyshuollolle kuuluvat seuraavat ennaltaehkäisevät, työkykyä ja terveyttä edistävät toimet: 

• Työterveysyhteistyö 
• Työpaikkaselvitys, työn ja työolosuhteiden terveysriskien sekä työterveyshuoltotarpeiden 

arviointi 
• Toiminnan tavoitteellinen suunnittelu sekä toimintasuunnitelman toteutumisen seuranta 

yhteistyössä työpaikan kanssa 
• Työterveystarkastukset 
• Työkyvyn ylläpitäminen ja edistäminen 
• Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus 
• Työkykyongelmien selvittäminen, työssä selviytymisen seuranta ja lääkinnälliseen ja/tai 

ammatilliseen kuntoutukseen ohjaaminen 
• Ensiapukoulutuksen tarpeen arviointi, suunnittelu ja toteutukseen osallistuminen 
• Laadun ja vaikuttavuuden arviointi ja seuranta, toimintaan liittyvä raportointi ja 

analysointi yhteistyössä työpaikan kanssa 
 

Työpaikkatoiminta 
• Työpaikkaselvitykset, toimintasuunnitelman laadinta, työterveys- ja yhteistyöneuvottelut 
• Minimilaskutus 0,5 tuntia. Matkakustannukset laskutetaan käytetyn ajan lisäksi 

 
Työterveyslääkäri 138,00 €/tunti Työterveyshoitaja 77,00 €/tunti 
Työterveyspsykologi 122,00 €/tunti Työfysioterapeutti 77,00 €/tunti 

 
Yksilökäynnit 

 

Työterveyslääkärin palvelut Vastaanottokäynti 
 138,00 €/tunti 
Työterveyshoitajan palvelut Vastaanottokäynti 

 77,00 € /tunti 

Puhelinaika, työterveyslääkäri 
(asiakaspuhelu)/muu 

 23,00 €, enintään 10 min 
 45,00 €, enintään 20 min 
 67,00 €, enintään 30 min 
 88,00 €, enintään 40 min 
Puhelinaika, työterveyshoitaja 
(asiakaspuhelu)/muu 

 14,00 €, enintään 10 min 
 25,00 €, enintään 20 min 
 35,00 €, enintään 30 min 
Työterveyspsykologin palvelut Vastaanottokäynti 

 122,00 /tunti 
Työfysioterapeutin palvelut Vastaanottokäynti 

 77 € /tunti 
Terveystarkastuksen kokonaishinta määräytyy käytetyn ajan mukaan. 
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Ryhmätoiminta 

• Ohjaus ja neuvonta perustuvat työpaikkaselvitykseen ja/tai ammattihenkilöiden 
(työterveyslääkäri/työterveyshoitaja) tekemään tarvearviointiin 

• Työterveyshoitajan, työfysioterapeutin ja työterveyspsykologin ryhmätoiminta 
(sisältää valmistelun, materiaalin ym.) 

• Ryhmät kokoontuvat 1 – 5 kertaa 
 

Alaraajan nivelrikkoryhmä (1 tunti) 46,00 €/hlö/kerta 
Niskaryhmä (1 tunti) 46,00 €/hlö/kerta 
Olkaryhmä (1 tunti) 46,00 €/hlö/kerta 
Selkäryhmä (1 tunti) 46,00 €/hlö/kerta 
Ääniergonomiaryhmä puhetyöntekijöille (1 tunti) 46,00 €/hlö/kerta 
Psyykkinen työkyky: Työhyvinvoinnin lähteillä (1,5 tuntia) 66,00 €/hlö/kerta 
Uniryhmä (1,5 tuntia) 66,00 €/hlö/kerta 
Voimavararyhmä kipuasiakkaille (1,5 tuntia) 66,00 €/hlö/kerta 
Debriefing-ryhmä (2 – 8 henkilöä) 141,50 €/tunti/ohjaaja 

 (9 – 25 henkilöä) 202,00 €/tunti/ohjaaja 

 
Luento 

 

(+ alv 24 %) koko toimipaikkaan kohdentuvat yksittäiset luennot 
Työterveyslääkäri 283,00 €/tunti 
Työterveyshoitaja 202,00 €/tunti 
Työterveyspsykologi 242,00 €/tunti 
Työfysioterapeutti 202,00 €/tunti 
Kertaluonteinen tietojen antaminen, ohjaus ja neuvonta terveystarkastusten 
jatkoksi (alv 0 %) 

200,00 €/tunti 

 
Ensiapukoulutus 

 
(+ alv 24 %) 
EA 1, 16 h    145,00 €/hlö 
EA kertaus 4 t 61,10 €/hlö 
EA kertaus 8 t 90,10 €/hlö 

 
Sairaanhoito - Kelan korvausluokka II 

 

Työterveyslääkärin palvelut Vastaanottokäynti 
enintään 20 min 47,00 € 
enintään 30 min 67,00 € 
enintään 40 min 88,00 € 
enintään 60 min 134,00 € 

Työterveyshoitajan palvelut Vastaanottokäynti 
enintään 10 min 15,00 € 
enintään 20 min 30,00 € 
enintään 30 min 36,50 € 
enintään 40 min 48,00 € 
enintään 60 min 73,00 € 

Puhelinaika, työterveyslääkäri 
(asiakaspuhelu)/muu yhteydenotto 

enintään 10 min 23,00 € 
enintään 20 min 45,00 € 
enintään 30 min 67,00 € 

Puhelinaika, työterveyshoitaja 
(asiakaspuhelu) / muu yhteydenotto 

enintään 10 min 14,00 € 
enintään 20 min 25,00 € 
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Reseptit (ilman käyntiä) 

 22,00 € 
 

Työhyvinvointia tukevat palvelut, 
Kelan korvausluokka 0 

Työyhteisötyö (+ alv 24 %) 

• Tavoitteena on työyhteisön työkyvyn ja jaksamisen tukeminen 
 

Työyhteisötyö 160,00 €/tunti/1 ohjaaja 
 240,00 €/tunti/2 ohjaajaa 
Työkykyryhmä esim. esimiehille 66,00 €/hlö/kerta 
Erillisluennot 
*koulutus ja muu työnantajan kanssa suunniteltu toiminta 
erillisen sopimuksen mukaisesti 

 

Työterveyslääkäri 283,00 €/tunti 
Työterveyshoitaja 202,00 €/tunti 
Työterveyspsykologi 242,00 €/tunti 
Työfysioterapeutti 202,00 €/tunti 
Työnohjaus ryhmille ja työyhteisölle (1 tunti 30 min.) 280,00 € (1 ohjaaja) 

 420,00 € (2 ohjaajaa) 
Yksilötyönohjaus esimiehille (1 tunti 30 min.) 240,00 € 
PIRA-kansio, pienyrityksen työturvallisuus- ja työterveysriskien hallinta 30,00 € (TTL) 

 
Painonhallintaryhmä (ei alv:sta toimintaa) 46,00 €/hlö/kerta 

 

Yleismaksut ja muut palvelumaksut 
 
Yleismaksu 30 €/työntekijä/vuosi  

30 €/yrittäjä/vuosi  
 

  Yleismaksu on samansuuruinen sopimuksen laajuudesta riippumatta. 
• Määräytyy työnantajan ilmoittaman henkilöstömäärän perusteella. 
• Laskutetaan työnantajilta tilikauden päättymiskuukautena ja yrittäjiltä kalenterivuoden päätyttyä. 
• Yleismaksu sisältää työterveyshuollon palvelujen tuottamiseen kuuluvat ajanvaraus- ja 

toimistopalvelut, toimitila- ja välinekustannukset sekä asiakasrekisterien ja tietojärjestelmien 
ylläpidon. 

• Yleismaksun arvonlisävero perustuu ostettujen palvelujen arvonlisäverokantaan. Maksu on 
veroton siltä osin kuin se liittyy arvonlisäverottomien terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen 
suorittamiseen ja arvonlisäverollinen siltä osin kuin se liittyy arvonlisäverollisten palvelujen 
suorittamiseen. 
 

Peruutukset 
Vastaanottoajan peruutukset tulee tehdä sähköpostitse peruutukset@tyoterveyswellamo.fi tai soittamalla 
asiakaspalveluun (03) 881 1006. Peruuttamattomasta vastaanottoajasta perimme työnantajalta 
50 €. Arvonlisävero lisätään maksuun peruuttamattoman vastaanottoajan verokannan mukaisesti. 

 
Työpaikkatoiminnan peruuttamattomasta käynnistä laskutamme 100 € (+ alv)/ammattihenkilö tai 
asiantuntija. Peruutus tulee tehdä kahta työpäivää ennen sovittua käyntiä. 

 
Työtapaturmat 
Ammattitauteihin ja työtapaturmiin liittyvät käynnit laskutetaan suoraan vakuutusyhtiöltä. Työnantajan tulee 
tehdä tapaturmailmoitus vakuutusyhtiölle. Vakuutusyhtiön päätöksen ollessa kielteinen laskutetaan 
työnantajaa. 

 
 
 

mailto:peruutukset@tyoterveyswellamo.fi
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Erikoislääkärikonsultaatiot 
Erikoislääkärin konsultaatioita ja muita erityistutkimuksia ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta.  
Hinnat on kilpailutettu ja vaihtelevat erikoisalan ja lääkärin mukaan. Konsultaatiot laskutetaan 
kauttalaskutuksena + laskutuslisä 15 €. 

 

Muut maksut 
Potilaiden terveystietojen siirtokustannukset Työterveys Wellamosta toiselle palveluntuottajalle 
veloitetaan käytetyn ajan mukaan, minimilaskutus on tunti. Kumppanuussopimusyritysten laskut 
tehdään kauttalaskutuksena + laskutuslisä 15 €. 
 
Kantamaksu 1,00 €/käynti. Kantamaksu veloitetaan kaikista suoritteista, joihin liittyy tietojen 
tallentaminen kanta-arkistoon. 

 

 
Työterveyshuollon muut tutkimukset 

Esimerkkejä laboratoriotutkimusten hinnoista: 
 

B -PVK+T 19,60 € P -ALAT 9,20 € 
B -Diffi 11,40 € P –GT 10,20 € 
B -La 11,30 € fP -Kol 12,20 € 
P -CRP 14,60 € fP-KOL-LDL 12,20 € 
fP -Gluk 8,70 € Lipidit yhteensä 49,80 € 
P -K 6,50 € P -TSH 33,00 € 
P -Natrium 6,50 € P -T4-V 33,00 € 
P -Krea 13,30 € Pt-EKG-12 30,00 € 
P -AFOS 11,30 € Covid-19 150,00 € 

    
    

 
Työterveyshuollossa tehtävät laboratorio- ja muut tutkimukset 

 
Näön tutkiminen 15,00 € Spirometria-bronkodilataatio 89,00 € 
Silmänpaineen mittaus  30,00 € PEF-työpaikkaseuranta   92,00 € 
Audiogrammi 45,00 € 
Pika-CRP 12,00 € 

PEF-vuorokausiseuranta  47,00 € 

Meluannosmittaus 89,00 € 
Tutkimusten lisäksi veloitamme aikaan perustuvan käyntimaksun. 

 
Kuvantamistutkimusten hinnat 
Röntgentutkimukset 78,00 – 96,00 € 
Ultraäänitutkimukset 149,00 – 196,00 € 

UÄ-tutkimusten yhteydessä otettavat solunäytteet 58,20 € 

 
 
 
 

Lainsäädännössä, viranomaisohjeissa tai ostopalveluissa tapahtuneet 
muutokset voivat aiheuttaa hinnanmuutoksia. 

   
 

Työterveys Wellamo Oy Asiakaspalvelu 03 881 1006 
Saimaankatu 23 
15140 Lahti www.tyoterveyswellamo.fi 3.11.2020 

http://www.tyoterveyswellamo.fi/
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