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Yleismaksu 45,00 €

Työterveyshoitaja 48,50 €

Työterveyslääkäri 84,00 €

Työfysioterapeutti 52,50 €

Työterveyspsykologi 74,50 €

Työterveyshoitaja 72,50 €

Työterveyslääkäri 126,00 €

Työfysioterapeutti 78,00 €

Työterveyspsykologi 111,00 €

Debriefing (jälkipuinti), työterveyshoitaja ja työpsykologi 181,50 €

Työterveyshoitaja 48,50 €

84,00 €

52,50 €

74,50 €

Debriefing (jälkipuinti), työterveyshoitaja ja työpsykologi 134,00 €

30,00 €

48,50 €

73,00 €

97,00 €

145,50 €

193,50 €

48,50 €

73,00 €

97,00 €

145,50 €

Työterveyshoitaja

3. Terveystarkastus, vajaakuntoisen tarkastus/ työkyvyn arviointi, työterveysneuvottelu, 

terveydenhoitokäynti

1. Työterveyshuollon yleismaksu yrityksille

euroa/henkilö/vuosi

Työpaikkaselvitykset, tilakäynnit, toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen (Kela-raportin) laatiminen, 

työsuojelutoimikunnan ja muihin kokouksiin osallistuminen, tietojen antaminen ja ohjaus, varhaiskuntoutusryhmät, 

työyhteisötyö, työkykyä ylläpitävä työ, suunnittelutyö, raportointi, matkoihin käytettävä aika sekä yrityksen tiloissa 

tehtävä työ matka- aikoineen.

2. Ennaltaehkäisevä työ ( Kelan korvausluokka I mukainen toiminta)

voimassa 1.1.2023

KUNINKAANTIEN TYÖTERVEYS HINNASTO 2023

Perusmaksuun sisältyy mm.:

Työterveyshuollon tietojärjestelmien ylläpitäminen

Työterveyspalvelujen järjestäminen: ajanvarauspalvelu, tilakustannukset ja välineet

Työterveyslääkäri

Työfysioterapeutti

Kilometrikustannukset veloitetaan erikseen

Ryhmä- ja luentotilaisuudet, ryhmänvetäjä, alkava 30 min:

Ryhmä- ja luentotilaisuudet, ryhmätilaisuuteen osallistuva työterveyden edustaja alkava 30 min:

Käyntikohtainen laskutus:

Työterveyspsykologi

Työkykyindeksikysely ilman käyntiä / henkilö

Laskutus ajankäytön perusteella alkava 30 min:

Terveystarkastus/vajaakuntoisen    tark./kolmikantaneuvottelu enintään 90 min

Terveystarkastus/vajaakuntoisen    tark./kolmikantaneuvottelu enintään120 min

Terveydenhoito- ja seurantakäynti enintään 30 min

Terveystarkastus/vajaakuntoisen    tark./kolmikantaneuvottelu enintään 30 min

Terveystarkastus/vajaakuntoisen    tark./kolmikantaneuvottelu enintään 45 min

Terveystarkastus/vajaakuntoisen    tark./kolmikantaneuvottelu enintään 60 min

Terveydenhoito- ja seurantakäynti enintään 45 min

Terveydenhoito- ja seurantakäynti enintään 60 min

Terveystarkastuksen hintaan sisältyvät tarvittaessa työkykyindeksi- ja audit-kyselyt, 

verenpaineen mittaus ja näkötarkastus näkötaulujen avulla

enintään 10 min

Terveydenhoito- ja seurantakäynti enintään 90 min

Puhelimitse, paperilla tai sähköisesti annettu hoito-ohje hoitokonsultaatio tai 

neuvonta
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24,50 €

84,00 €

126,00 €

168,50 €

252,50 €

337,00 €

84,00 €

126,00 €

168,50 €

38,00 €

38,00 €

79,50 €

106,00 €

158,50 €

212,00 €

79,50 €

106,00 €

149,50 €

223,50 €

298,50 €

149,50 €

223,50 €

298,50 €

446,50 €

613,50 €

50,00 €

sopimuksen mukaan

sopimuksen mukaan

sopimuksen mukaan

Työfysioterapeuttien ryhmätoiminta, esimerkkejä, hinta ilman erillistä sopimusta

Niska- selkä- liikunta- ja tykyryhmä

Kuntoremonttijärjestelyt

Työterveyspsykologi

Kävelytesti, ryhmä, alle 15 henkilöä (ei kelakorvattavaa)

Kävelytesti, ryhmä, 15 henkilöä tai enemmän (ei kelakorvattavaa)

Kävelytesti/henkilö kun osallistujat eri työpaikoilta (ei kelakorvattavaa)

Toimistoergonomiatilaisuus, sis. videoinnin ja palautteen

Terveydenhoito- ja seurantakäynti enintään 60 min

Terveydenhoito- ja seurantakäynti enintään 90 min

Terveydenhoito- ja seurantakäynti enintään 120 min

Vastaanottokäynti/vajaakunt.tark./kolmikantaneuvottelu enintään 60 min

Vastaanottokäynti/vajaakunt.tark./kolmikantaneuvottelu enintään 90 min

Vastaanottokäynti/vajaakunt.tark./kolmikantaneuvottelu enintään 120 min

Terveystarkastus/vajaakunt.tark./kolmikantaneuvottelu enintään 45 min

Terveydenhoito- ja seurantakäynti enintään 45 min

Terveydenhoito- ja seurantakäynti enintään 60 min

Terveystarkastus/vajaakunt.tark./kolmikantaneuvottelu enintään 60 min

Laaja fyysisen kunnon kartoitus enintään 90 min

Laaja fyysisen kunnon kartoitus enintään 120 min

Resepti, terveydenhoito ilman vastaanottokäyntiä/henkilö

Terveystarkastus/vajaakunt.tark./kolmikantaneuvottelu enintään 45 min

Työterveyslääkäri

enintään 10 min

enintään 10 min

Terveydenhoito- ja seurantakäynti enintään 30 min

Terveydenhoito- ja seurantakäynti enintään 45 min

Terveydenhoito- ja seurantakäynti enintään 60 min

Työfysioterapeutti

Terveystarkastus/vajaakunt.tark./kolmikantaneuvottelu enintään 60 min

Terveystarkastus/vajaakunt.tark./kolmikantaneuvottelu enintään 90 min

Terveystarkastus/vajaakunt.tark./kolmikantaneuvottelu enitään 120 min

Terveystarkastus/vajaakunt.tark./kolmikantaneuvottelu enintään 30 min

Puhelimitse, paperilla tai sähköisesti annettu hoito-ohje hoitokonsultaatio tai 

neuvonta

Puhelimitse, paperilla tai sähköisesti annettu hoito-ohje hoitokonsultaatio tai 

neuvonta

Työterveyshuoltosopimuksen mukaiset erikoislääkärikonsultaatiot, asiantuntijapalvelut ja muut ulkoiset 

palvelut laskutetaan aiheutuneiden kustannusten mukaan ja lisäksi laskutetaan kauttalaskutuslisä

Potilas maksaa itse julkisen sektorin erikoissairaanhoidon poliklinikkamaksut ja hoitomaksut. 

4. Muu ennaltaehkäisevä, asiakkaalle räätälöity toiminta

Ryhmien sisältö räätälöidään sovittaessa asiakkaan toiveiden mukaisesti.

Laskutus ajankäytön perusteella.

Muu ryhmätoiminta, sovitaan asiakaskohtaisesti

Laskutus ajankäytön perusteella.
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1 902,00 €

185,00 €

1 141,50 €

108,50 €

798,50 €

87,00 €

136,00 €

40,50 €

80,50 €

97,00 €

145,50 €

80,00 €

24,50 €

62,50 €

113,50 €

168,50 €

251,00 €

102,00 €

102,00 €

38,00 €

38,00 €

113,50 €

80,50 €

Kausi-influenssarokotteet erillisen hinnan mukaan

110,50 €

165,50 €

Erittäin laaja todistus 248,00 €

50,00 €

HUOM. T-todistuksia ei työterveyshuollossa anneta

Sairaanhoitokäynti enintään 90 min

Työtapaturmakäynti alkava 30 min

Reseptin uusiminen ilman vastaanottokäyntiä/henkilö

5. Ensiapukurssit, työterveyden tiloissa toteutettuna vähintään 10 osallistujaa/kurssi

Työterveyshoitaja

Sairaanhoitokäynti enintään 90 min

Käynti ammattitaudin vuoksi alkava 30 min

Sairaanhoitokäynti enintään 40 min

Sairaanhoitokäynti enintään 60 min

Sairaanhoitokäynti enintään 60 min

Sairaanhoitokäynti enintään 20 min

Työterveyslääkäri

Työtapaturmakäynti alkava 30 min

Ajokorttitodistus

Todistusmaksut ( B-tod., E-laus. yms.)                                                                    ajankäytön mukaan

7. Muut

Laaja todistus

Työterveyslääkäri

Suppea todistus

Työterveyshoitaja/sairaanhoitaja

30-60 min

15 -30 min.

EA-I-kurssi, henkilömaksu

Ensiavun kertauskurssi 8 h, koko kurssi

Ensiavun kertauskurssi 8 h, henkilömaksu

Ensiapukurssi 4 tuntia, koko kurssi

Sairaanhoitokäynti enintään 20 min

Sairaanhoitokäynti enintään 40 min

Ensiapukurssi 4 tuntia, henkilömaksu

Ensiapukoulutus /tunti

6. Sairaanhoito- tai muut terveydenhoitokäynnit (Kelan korvausluokka II mukainen toiminta)

Työterveyshuoltosopimukseen liittyvät sairaanhoidon ja muun terveydenhoidon käynnit

Työtapaturmakäynti voi liittyä myös pelkästään lakisääteisen sopimuksen piiriin, mikäli vakuutusyhtiötä 

voidaan laskuttaa erikseen.

Ensiapu-I-kurssi, 16 tuntia, koko kurssi

Puhelimitse, paperilla tai sähköisesti annettu hoito-ohje tai  hoitokonsultaatio enintään 10 min

Puhelimitse, paperilla tai sähköisesti annettu hoito-ohje tai  hoitokonsultaatio

enintään 10 min

Kun kurssi toteutetaan työnantajan osoittamissa tiloissa, laskutetaan matka-aika ja matkakustannukset erikseen

Suositeltava ryhmäkoko 10-15 henkilöä. Kurssitodistus sisältyy hintaan.

Työterveyshuoltosopimuksen mukaiset erikoislääkärikonsultaatiot, asiantuntijapalvelut laskutetaan 

aiheutuneiden kustannusten mukaan ja lisäksi laskutetaan kauttalaskutuslisä

Erikoissairaanhoidon poliklinikkamaksut ja hoitomaksut maksaa potilas itse.

Käynnistä, joka sisältää toimenpiteen, esim. haavan ompelu, injektio (pl. rokottaminen), apuväline tai vastaava 

toimenpide, veloitetaan käynnin kestosta riippumatta vähintään:

8. Laboratorio- ja kuvantamistutkimukset (Kela I tai Kela II - korvaus)

yli tunti
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54,50 €

29,00 €

29,00 €

40,00 €Kauttalaskutuslisä

Asiakasyrityksen potilastietojen siirto työterveyspalveluiden tuottajan vaihtuessa alkava 30 min.

Laskutettava toimistotyö alkava 30 min.

9. Perumaton poisjäänti tai palvelu

Perumaton poisjäänti. Vastaanottoajan varanneen työntekijän jäädessä saapumatta varatulle vastaanottoajalle, 

peruuttamatta sitä viimeistään edellisenä päivän, veloitetaan peruuttamattomasta käynnistä.

Matkakustannukset laskutetaan kulloinkin voimassaolevan Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.

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

arvonlisäverolain mukaan terveyden- ja sairaanhoitopalveluiksi katsottavista työterveyspalvelujen 

myynnistä. Siltä osin kuin terveyspalvelujen ohella myydään verollisia palveluita tai tuotteita, hintoihin 

lisätään arvonlisävero.

Hintaesimerkkejä erillisen hinnaston mukaan. Erikoistutkimukset, esim. rasitus-EKG, erikoiskuvantamistutkimukset 

(magneettikuvaus, tomografia) laskutetaan aiheutuneiden kustannusten mukaan ja lisäksi laskutetaan 

kauttalaskutuslisä

Aikaveloituksella tehtävä toiminta on peruttava viimeistään kolme arkipäivää aikaisemmin, muutoin laskutetaan ko. 

toimintaan varatusta ajasta puolet.

Perumaton poisjäänti laskutetaan työnantajalta.

10. Toimistotyö

11. Yleistä

Ryhmä- ja luentotilaisuuksien laskutuksessa käytetään alkavan puolen tunnin hintaa silloin kun osallistujilla on 

sama laskutusosoite. Muussa tapauksessa käytetään henkilöhintaa.Mikäli ryhmätoimintaan sisältyy tilavuokria tai 

muita kuluja, laskutetaan ne erikseen.

Työtapaturmiin ja ammattitauteihin liittyvät kulut laskutetaan suoraan vakuutusyhtiöltä. Mikäli vakuutusyhtiö ei 

niitä maksa, laskutetaan työnantajaa. Työtapaturma- ja ammattitautikäynteihin tarvitaan työnantajan 

vakuutustodistus.
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