Työterveys Aalto Oy
Hinnasto Keuruu 1.4.2019 alkaen
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Työterveys Aalto Oy
Työterveys Aalto Oy tuottaa laadukkaita ja joustavia moniammatillisia työterveyspalveluita Keski-Suomeen.
Yhtiöllä on toimipisteet Jyväskylässä, Hankasalmella, Muuramessa, Laukaassa, Keuruulla ja Joutsassa.
Olemme vastuullinen, paikallinen toimija ja toiminnallemme on myönnetty ISO 9001 –laatusertifikaatti sekä
Avainlippu merkkinä Suomalaisesta työstä.
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Ennaltaehkäisevä ja terveyttä edistävä toiminta
Lakisääteinen toiminta
Työterveyshuollon ennaltaehkäiseviä ja terveyttä edistäviä palveluja ovat mm. työkyvyn hoito, tietojen antaminen,
neuvonta ja ohjaus, sairauspoissaolojen seuranta sekä terveystarkastukset. Työterveysyhteistyön perustana on
työpaikkaselvitys ja sen pohjalta laadittava työterveyshuollon toimintasuunnitelma. Organisaation työterveyshuollosta vastaa moniammatillinen tiimi, johon kuuluvat työterveyslääkäri, työterveyshoitaja, työfysioterapeutti, työterveyspsykologi, kuntoutusasiantuntija ja ravitsemusneuvoja.
Työterveyslääkäri
Työterveyshoitaja
Työfysioterapeutti
Työterveyspsykologi
Kuntoutusasiantuntija
Ravitsemusneuvoja

165,50
85,50
93,50
145,50
124,50
85,70

€
€
€
€
€
€

Työterveyshuollon palvelut veloitetaan pääsääntöisesti tuntiveloitusperusteella. Matkat laskutetaan käytetyn ajan
mukaan. Terveystarkastukset voidaan hoitaa myös sähköisenä terveystarkastuskyselynä ja vastaanotolle
kutsutaan vain tarvittaessa.
Etävastaanotto
Lääkäri
Työterveyshoitaja
Työfysioterapeutti
Työterveyspsykologi

139,50
78,90
79,90
129,00

€
€
€
€

Ryhmät, luennot ja koulutus
Ryhmämuotoinen ohjaus ja neuvonta toteutetaan yrityskohtaisesti tarpeen mukaan terveyteen ja
työhyvinvointiin liittyvistä aiheista. Pyydä tarjous.
Kurssien ja työyhteisötyön hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %.
Ensiapukurssit
Ammatillisesti kohdennetut ensiapukurssit (osallistujat yhdeltä työnantajalta)
EA 1 (16 h)
EA Yleiskurssi (8 h)
EA Yleiskurssi (6 h)
EA Kertauskurssi (4 h)

1 600,00
800,00
650,00
550,00

€
€
€
€

Ammatillisesti kohdennetut ensiapukurssit (osallistujia voi olla eri työnantajilta)
Kurssit järjestetään, mikäli osallistujia on vähintään 10 henkilöä / kurssi. Pyydä tarjous.
Palvelut työyhteisöille
Työyhteisön tuki, koulutus, konsultointi ja luennot
Kriisityö (hinta / ohjaaja)
Esimieskonsultaatio

197,90 € / h
197,90 € / h
92,50 € / h

Matka-aika ja muut matkakustannukset laskutetaan tuntiveloitushintojen mukaisesti.
Mikäli työyhteisötyöhön liittyy muita kuluja, laskutetaan ne erikseen.
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Kyselytutkimukset ja niiden raportointi
Hinta määräytyy kyselyyn osallistuvan henkilömäärän
ja tutkimuksesta tehtävät raportit käytetyn työajan mukaan.

10,00 € / henkilö

Työnantajan kanssa sovittujen raporttien laatiminen.

41,00 € / 30 min

Ryhmät
Niska- ja selkäryhmä 5 x 45 min, ohjaus lääketieteellisellä
perusteella
Olkaryhmä 5 x 45 min, ohjaus lääketieteellisellä perusteella
Uniryhmä 6 x 2,5 h, ohjaus lääketieteellisellä perusteella
Tupakanvierotusryhmä, 6 x 1,5 h, ohjaus lääketieteellisellä
perusteella

.
95,00 € /osallistuja
95,00 € /osallistuja
540,00 € / osallistuja
310,00 € /osallistuja

Mikäli kurssi toteutetaan työnantajan osoittamissa tiloissa, laskutetaan matka-aika ja muut matkakustannukset tuntiveloitushintojen mukaisesti. Mikäli ryhmätoimintaan liittyy sähköisiä kyselyjä ja
niiden käsittelyä, tilavuokria tai muita kuluja, laskutetaan ne erikseen.
Ryhmän peruutus tulee tehdä viisi (5) päivää ennen ryhmän sovittua alkua,
muussa tapauksessa veloitamme sovitun ryhmätoiminnan hinnan täysimääräisenä.
Työnohjaus
Yksilötyönohjaus
Ryhmätyönohjaus
Työyhteisön työnohjaus max 15 osallistujaa

145,00 € / tunti
197,90 € / tunti
215,80 € / tunti

Työnohjaajina toimivat erityiskoulutuksen saaneet työterveyshuollon ammattilaiset eri ammattiryhmistä.

Sairaanhoito ja työkykyä palauttavat palvelut
Vapaaehtoinen toiminta
Työterveyshuollon ennaltaehkäisevää toimintaa tukee työterveyspainotteinen sairaanhoito. Työterveyspainotteinen
sairaanhoito sisältää yleislääkäritasoisen sairaanhoidon, jonka laajuus sovitaan työnantajan kanssa. Palveluun kuuluu myös työterveyshoitajan vastaanotto ja siihen liittyvät toimenpiteet. Lääkäreiden ajat varataan ammattilaisen
hoidontarpeen arvioinnin perusteella. Verkkoajanvarauksen kautta voi varata ajan etälääkärin ja työterveyshoitajan
vastaanotoille, työfysioterapeutin suoravastaanotolle sekä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksiin.
Työterveyslääkäri
Vastaanottokäynti
Vastaanottokäynti
Vastaanottokäynti
Vastaanottokäynti
Vastaanottokäynti

10
20
30
40
60

min
min
min
min
min

Puhelin-/sähköposti-/paperikonsultaatio 10 min
Puhelin-/sähköposti-/paperikonsultaatio 20 min

31,00
48,00
74,00
105,50
145,00

€
€
€
€
€

29,00 €
48,00 €
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Reseptin uusinta, 1-2 lääkettä

14,00 €

Työterveyshoitaja
Vastaanottokäynti
Vastaanottokäynti
Vastaanottokäynti
Vastaanottokäynti

10
20
30
60

min
min
min
min

Puhelin-/sähköposti-/paperikonsultaatio 10 min
Puhelin-/sähköposti-/paperikonsultaatio 20 min

16,90
26,90
39,90
78,90

€
€
€
€

16,90 €
26,90 €

Etävastaanotto
Lääkäri
Työterveyshoitaja
Työfysioterapeutti
Työterveyspsykologi

139,50
78,90
79,90
129,00

€
€
€
€

Todistukset ja lausunnot
A-todistus
B-lausunto, suppea
B-lausunto laaja
T-todistus
Ajokorttitodistus
Ajokorttitodistus, Trafi
Laivaväen lausunto
Tartuntatautilain mukainen todistus
Rokotustodistus
Muut lääkärin lausunnot aikaveloituksella

0,00 €
64,50 €
98,50 €
29,90 €
26,90 €
59,90 €
39,50 €
26,50 €
12,90 €
145 €/h

Työterveyshuollossa tehtävät tutkimukset
Audiogrammi (kuulokäyrä kynnysarvoin)
Audiogrammi (kuulokäyrä seulatutkimuksena)
Astmalääkityksen ohjaus
Kuormittumisen ja palautumisen arviointi
PEF työpaikkaseurannan etämittausohjaus ja välineet
PEF vuorokausiseurannan etämittausohjaus ja välineet
Sinusscan-tutkimus vastaanotolla
Spirometria ja bronkodilataatiokoe
(keuhkojen toimintakoe avaavalla lääkkeellä)
Tutkimusten lisäksi veloitamme normaalin käyntimaksun.

35,50 €
16,50 €
34,50 €
129,50 €
99,20 €
79,20 €
14,40 €
78,50 €
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Yleisimmät laboratoriotutkimukset
1024
3442
1155
4594
4101
1270
1468
1483
4597
6128
4814
1881
4515
4516
2474
2608
2703
4568
4221

P-ALAT
F-BaktVi1
U-BaktVi
P-CRP
S-CDT
Pt-EKG-12
fP-Gluk
Pt-Gluk-R1
P-GT
B-HB-A1C
S-HIVAb
U-KemSeul
P-Kol
P-Kol-HDL
B-PVK+T
F-SalmVi
Ps-StrVi
fP-Trigly
U-Huum-O

Alaniiniaminotransferaasi
Bakteeri, viljely 1, ulosteesta
Bakteeri, viljely virtsasta
C-reaktiivinen proteiini
Desialotransferriini
EKG, 12 kytkentää levossa (sydänfilmi)
Glukoosi (verensokeri)
Glukoosi-koe, oraalinen, lyhyt (sokerirasituskoe 2h)
Glutamyylitransferaasi
Hemoglobiini-A1c (pitkäaikaissokeritaso)
HI virus, antigeeni ja vasta-aine, yhdistelmätutkimus
Kemiallinen seulonta
Kolesteroli
Kolesteroli, high density lipoproteiinit ("hyvä" kolesteroli)
Perusverenkuva ja trombosyytit
Salmonella, viljely
Streptokokkiviljely (nieluviljely)
Triglyseridit
Huume- ja lääkeaineseulonta virtsasta

19,90
50,30
26,20
27,80
48,20
50,00
16,00
38,50
21,20
36,20
38,50
17,20
20,00
20,00
23,40
26,00
31,90
20,00
65,80

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Yleisimmät kuvantamistutkimukset
Radiologiset tutkimukset
Yksittäiset luiden ja nivelten natiiviröntgenkuvat
Keuhkojen natiiviröntgenkuva

74,40 €
74,40 €

Yleisimmät ultraäänitutkimukset
Nivelet, jänteet ja pehmytkudokset
Muiden ultraäänitutkimusten hinnat alkaen

172,40 €
184,50 €

Magneettitutkimukset
Perus ja laaja magneettitutkimus
Erittäin laaja magneettitutkimus

295,00 €
355,00 €
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Muut palvelumaksut
Yleismaksu




Määräytyy yrityksen ilmoittaman henkilöstömäärän perusteella 33,00 € / hlö / vuosi
Asiakasportaalissa voitte ylläpitää henkilöstön työsuhdetietoja ilman erillistä ilmoittamista.
Laskutetaan 3 kertaa vuodessa, tammi-huhtikuu, touko-elokuu ja syys-joulukuu.
Sisältää työterveyshuollon palvelujen tuottamiseen kuuluvat ajanvaraus- ja toimistopalvelut,
toimitila- ja välinekustannukset sekä asiakasrekisterien ja tietojärjestelmien ylläpidon

Peruuttamattomat ajat


Maksu peruuttamattomasta vastaanottokäynnistä 50 % vastanottokäynnin hinnasta
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.

Ammattitaudit ja työtapaturmat
Ammattitauteihin ja työtapaturmiin liittyvät käynnit laskutetaan suoraan vakuutusyhtiöltä.
Jos vakuutusyhtiön korvauspäätös on kielteinen, käynnit laskutetaan jälkikäteen työnantajalta.
Muut palvelut







Valtakunnallisen verkoston kumppanuussopimusten jatkolaskutus 5 % laskun summasta,
kuitenkin vähintään 20 € / lasku (+alv 24 %)
Kumppanuussopimusten laskutuksessa käytetään kunkin palveluntuottajan omaa hinnastoa.
Terveystietojen siirto sopimuksen päättyessä
59,50 € / 30 min (+alv 24 %)
Ulkopuolisten sairauslomien tilastointi tietojärjestelmään
41,00 € / 30 min
Todistus työterveyshuollosta, ensimmäinen maksuton, seuraavat
15,00 € kpl (+alv 24 %)
Muistathan, että eTyöterveysaalto on helppo ja tietoturvallinen sähköinen asioimiskanava
työterveyden ja esimiehen välillä.

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 Aallolla 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
1.4.2019 alkaen toistaiseksi.

