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PALVELUHINNASTO 2020 
 Yleisimmät tuotteet 

 
 Korvausluokka 1 
 Työpaikkaselvitykset (alkava 30 min) 2020 

Työterveyshoitaja  36,00 € 

Työfysioterapeutti  36,00 € 

Työterveyslääkäri                                    62,00 € 

  Terveystarkastukset 
 Työterveyshoitaja 30 min 32,00 € 

Työterveyshoitaja 60 min 64,00 € 

Työterveyshoitaja 90 min 96,00 € 

  
 Työfysioterapeutti 30 min 32,00 € 

Työfysioterapeutti 60 min 64,00 € 

Työfysioterapeutti 90 min 96,00 € 

  
 Työterveyslääkäri 30 min 62,00 € 

Työterveyslääkäri 60 min 124,00 € 

Työterveyslääkäri 90 min 186,00 € 

  
 Työterveyspsykologi 60 min 124,00 € 

Työterveyspsykologi 90 min 186,00 € 

  Korvausluokka 2 
 Sairausvastaanotto 
 Työterveyshoitaja, 15 min 19,00 € 

Työterveyshoitaja, käynti, 30 min 32,00 € 

  Työterveyslääkäri 20 min 46,00 € 

Työterveyslääkäri 30 min 62,00 € 

Työterveyslääkäri 45 min 93,00 € 

 
 
Sairauslomatodistukset 

 B1-lausunto 55,00 € 

laaja B1-lausunto 70,00 € 

erittäin laaja B2-lausunto 95,00 € 

 
 
 

 



 
 

Ala-Kuljun Katu 1 B // 60100 SEINÄJOKI // P. 06 2410 2310 // f. 06 414 1751 // tyoterveys@seinajoki.fi  // www.seinajoentyoterveys.fi   
 

 

 
 

Käyttämättä ja peruuttamatta jääneestä vastaanottoajasta perimme korvausta 51,00 euroa. 

Peruutuksen tulee tapahtua edellisenä päivänä klo 12 mennessä.  

 

Työntekijäkohtainen vuosimaksumme on 18,00 euroa, kattaa mm. :  

 työterveyshuollon vastaanottohoitajien työstä aiheutuvat palveluneuvonnan, ajanvarauksen, 
postituksen ja erilaiset toimistotyön kustannukset 

 keskitetyn puhelinpalvelun ja internet-ajanvaraustoimintojen ylläpito 

 rekisteritietojen ylläpito tietojärjestelmässä 

 terveystietojen arkistointi tietojärjestelmässä sekä kirjallisessa muodossa olevien 
terveystietojen arkistointi 

 kanta-maksut  
 
  

Tutkimukset (yleisimmät) 
 Hemoglobiinin mittaus 8,00 € 

Verensokerin mittaus 9,00 € 

Kuulontutkimus audiometrillä 25,00 € 

Näköseula 21,00 € 

Keuhkojen toimintakoe spirometrillä 36,00 € 

  Radiologiset tutkimukset         
 

Hinnat sisältävät radiologian erikoislääkärin lausunnon 

 Thorax (keuhkokuva)   67,00 € 

Sinus (nenän sivuontelot)   62,00 € 

Sinuskuutamo  62,00 € 

Suorat luukuvat  67,00 € 

Kaularanka                       71,00 € 

Ylävatsan tai alavatsan UÄ                     107,00 € 

Kilpirauhasen UÄ 110,00 € 

  Muut palvelut 
 Perusmaksu/työntekijä/vuosi 18,00 € 

Terveystietojen siirto sopimuksen päättyessä/työntekijä 16,00 € 

Ylimääräiset laskuerittelyt ja kauttakulkulaskut (per lasku) 11,00 € 
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Seinäjoen Työterveys tarjoaa mm. seuraavia palveluja veloituksetta: 

 

1. Lääkärin vastaanoton yhteydessä esim. näön tutkimus näkötaululla, verenpaine- ja 

pulssimittaus, käsien puristusvoimamittaus Jamar - mittarilla, värinäön tutkimus - koe, 

depressiokyselyt, Audit -päihdekysely, BBI- indeksi, osteoporoosi-indeksi, Fagerströmin testi, 

muistitestit, Score - valtimotautien riskiarvio  

 

2. Terveydenhoitajan vastaanoton yhteydessä esim. verenpaineen- ja pulssin mittaus, injektiot, 

haavahoidot, tikkien poisto, korvahuuhtelut, vierasesineen poisto ja rokotukset  

 

3. Avustavan henkilön työsuoritteet toimenpiteissä, toimenpidehuonevuokrat ja toimenpiteiden 

välinemaksut sekä toimenpiteiden lääke- ja puuduteainemaksut 

 

4. Ajanvaraus ja valmistautumisohjeet tutkimuksiin sekä tyhjennys- ja esilääkkeet tutkimuksia 

varten, tutkimusvastausten ja röntgenkuvien siirto konsultaatioissa 

 

5. Näytteiden ottaminen ja lähettäminen laboratorioihin, näytteenottovälineet ja -purkit   

 

6. Vastaanotolla käytettävät materiaalit, tarvikkeet ja lääkkeet, esim. sidetarpeet, lastat ja 

tukiteippaukset, kipulääkkeet, ensihoito- ja kohtauslääkkeet  

 
7. Perusrokotteet: tetanus-, polio- ja difteriarokotteet 

 

8. Vastaanottokäyntien yhteydessä terveysneuvonta, hoidon opastus ja hoidon seurantaan 

tarvittavat kaavakkeet ja opastusmateriaalit (esim. verenpaine- ja kolesterolikortit, 

ravitsemusohjeet, liikuntareseptit, terveystarkastuskortit ) 

 

9. Terveystarkastuslausunnot työhön sopivuudesta lakisääteisissä terveystarkastuksissa, 

työkyky-, audit-, deps- ja muiden terveystarkastusta ja sairauksien diagnostiikkaa ja hoitoa 

tukevien kaavakkeiden käyttö ja tulkinta 

 

10. Sairausloma- / SVA-todistukset ja terveydenhoitajien S/E- todistukset sairauslomista 

 

11. Työterveyden oma kokoustila tai liikuntasali työterveyshuollon järjestämissä 

ryhmätoiminnoissa ja palavereissa 

 

12. Vastaanottohoitajien antama hoidontarpeen arvio, puhelinneuvonta  

 

13. Työterveyshuoltotoiminnan tilastointi ja raportointi, esim. työterveyshuollon toiminnan 

raportointi kuukausittain työpaikalle ja Kelan korvaushakemusta varten tarvittavat raportit 

 

14. Potilas- ja asiakastietojen ylläpito atk- järjestelmässä, työterveyshuollon rekistereiden ylläpito    

 


