Keravan kaupungin työterveyshuollon maksut 1.1.2016 alkaen
Palveluhinnasto
Käynnit vastaanotolla
Työterveyhoitaja
käynti < 10 min
käynti < 20 min
käynti < 30 min
käynti < 45 min
käynti < 60 min
käynti < 75 min
käynti < 90 min
Työfysioterapeutti
käynti < 60 min
Työterveyslääkäri
käynti < 20 min
käynti < 30 min
käynti < 45 min
käynti < 60 min
reseptin uusinta
puhelimitse tai kirjeitse annetut hoito-ohjeet mukaan lukien reseptit

HINTA

14,90 €
26,00 €
36,00 €
54,00 €
72,00 €
87,00 €
98,00 €

72,90 €

44,00 €
65,00 €
97,00 €
127,00 €
15,00 €
24,50 €

Peruuttamaton poisjäänti veloitetaan varatun ajan mukaisesti.
Peruutus on tehtävä viimeistään edellisenä työpäivänä.
Aikaveloitteinen toiminta (½ tunnin aikoja)
Työpaikkaselvitykset, toimintasuunnitelmat, neuvottelut ja kokoukset,
työyhteisötyö ja sen suunnittelu, yksilökohtaiset lausunnot ja muut
vastaavat työt
Työterveyshoitajan aikaveloitus alkavalta puolelta tunnilta*
Työfysioterapeutin
Työterveyslääkärin
*Sisältää työterveyshoitajan koordinaatiotyön veloituksen
Työterveyshullon yleismaksu
Lakisääteinen työterveyshuolto työntekijä/vuosi
Yleismaksut sisältää:
- työterveyden toimistopalvelut
- toimistomateriaalit, kopiointi
- potilasasikirjojen ylläpito
- työterveyhenkilöstön täydennyskoulutukset
- laskuttamattoman puhelinveuvonnan ja arviointineuvottelut

36,00 €
36,50 €
65,00 €

49,00 €

Sairausvakuutuslain mukaan työnantaja saa Kelalta korvausta 50 %
työterveyshuollon hyväksytyistä kustannuksista erikseen vahvistettavien
perusteiden mukaan. Työterveyshuollon kustannuksita korvataan työnantajalle 60 %,
jotka aiheutuvat työterveyshuollon toimintasuunnitelman laatimisesta ja työpaikkakäynneistä. Työnantaja voi hakea korvausta tilikauden päätyttyä 6 kk: sisällä.

Tutkimushintoja 1.1.2016 alkaen:
Toimintakokeet:
Audiometriseula................................................ 40,00
Spirometria ...................................................... 40,00
EKG .................................................................... 18,00
Näytteenottomaksu ............................................ 14,00

€
€
€
€

Verikokeet:
Perusverenkuva ja trombos. ............................ 12,70
Täydellinen verenkuva ..................................... 16,70
Maksa-arvo, S-GT ............................................ 11,70
Maksa-arvo, S-ALAT .......................................... 11,70
S-AFOS .............................................................. 11,70
Kreatiniini, P-Krea ............................................ 11,70
Kalium................................................................. 11,70
Natrium ............................................................... 11,70

€
€
€
€
€
€
€
€

Veren rasvat, paketti
(kol, triglys., kol-LDL, kol-HDL) ........................ 26,70
Verensokeri ..................................................... 11,70
Sokerirasitus, 2 t................................................. 31,70
PSA..................................................................... 14,70
CRP .................................................................. 11,70

€
€
€
€
€

Virtsanäyte, U-tutk1 (U-kemseu) ..................... 6,00 €
Virtsanäyte, U-tutk2 (U-kemseu+vilj.) ............ 14,00 €
Huumeseula, U-huum-O .................................. 35,00 €
Salmonellanäyte ............................................... 12,00 €
Keuhkokuva...................................................... 35,00 €

