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Botnia Työterveys ry perustettiin Pietarsaaren Työterveysyhdistys ry:nä vuonna 1976, ja on keskittynyt
paikallisten yritysten ja organisaatioiden työterveyshuoltoon jo 40 vuotta. Nimi muuttui 1.9.2019 kun
yhdistys yhdistyi Keski-Pohjanmaan Työterveyshuolto ry:n kanssa. Meillä on hyvää tietoa Pietarsaaressa sekä Kokkolassa ja ympäröivissä kunnissa toimivista yrityksistä ja organisaatioista ja olemme sitoutuneet tarjoamaan asiakkaillemme palveluita sekä suomen, ruotsin että englannin kielellä.
Tarjoamme ennaltaehkäisevien työterveyshuollon palvelujen lisäksi työterveyshuoltopainotteista sairaanhoitoa kaikentyyppisille ja -kokoisille yrityksille ja organisaatioille.
Hinnasto sisältää keskeisimmät palvelut ja niiden hinnat. Digitaalisten palvelujen hinnat ilmoitetaan
käyttöönoton yhteydessä.

Työterveyshuollon vuotuinen maksu
Perusmaksu (KELA korvattava)

35€/työntekijä/vuosi

Tähän sisältyy:
Ajanvaraus, postitus, laskutus ja kansliatoiminnot
Laitteisiin ja tietojärjestelmiin liittyvät ylläpitokulut
Työterveyshuollon työvaatteisiin, koulutuksiin ja pätevöitymiseen liittyvät kustannukset
Arkivointipalvelut (kirjallisessa muodossa olevien lausuntojen yms arkivointi)

Ennaltaehkäisevä työterveyshuolto (Kela Lk.1)
Työterveyslääkäri
Työterveyslääkäri, työkyvyn arviointi/työterveyteen liittyvät neuvottelut
Työterveyshoitaja
Työterveyshoitaja, työkyvyn arviointi/työterveyteen liittyvät neuvottelut
Työfysioterapeutti
Työfysioterapeutti, työkyvyn arviointi/työterveyteen liittyvät neuvottelut
Työpsykologi
Työpsykologi, työkyvyn arviointi/työterveyteen liittyvät neuvottelut
Sosiaalialan asiantuntija (palvelun tuottajan hinnaston mukaisesti)

Hinnat/t
151,80€
166,30€
79,80€
95€
79,80€
95€
135€
135€

Työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden työstä veloitetaan käytetyn ajan mukaisesti. Laskutus jokaisesta alkavasta 15 minuutista.

Työterveyspainotteinen sairaanhoito (Kela Lk. 2)
Työterveyslääkärin sairasvastaanotto
Alle 20 min
Alle 30 min
Alle 40 min
Alle 60 min
Puhelin- ja sähköposti/ 10 min.

47€
72€
94€
144€
23,50€
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Työterveyshoitajan sairasvastaanotto
Alle 20 min
Alle 30 min
Alle 40 min
Alle 60 min
Sairasvastaanotto työpaikalla
Puhelin- tai sähköposti / 10 min.

25,50€
38,25€
51€
76,50€
79,80€
12,20€

Yleislääketieteen ja erikoislääkärin vastaanotto
Alle 20 min
Alle 30 min
Alle 40 min
Alle 60 min
Puhelin- tai sähköposti / 10 min.

55€
82,50€
107,80€
165€
27€

Sairasvastaanotolla käytetyistä välineistä, materiaaleista ja lääkkeistä laskutetaan erikseen.

Rokotukset
Havrix (Hepatit A)
Engerix (Hepatit B)
Twinrix (Hepatit A+B)
Nimenrix (Meningokock)
Stamaril (Keltakuume)
Ixiaro (Encefalit)
Vivotif 3 tabl. (Lavantauti)
Dukoral 2 doser (Kolera)
Rabies-Imovax
Kansainvälinen rokotuskortti

75€
69€
75€
69€
62€
137€
40€
79€
90€
20€

(Rokotukseen liittyvästä vastaanottoajasta laskutetaan erikseen)

Influenssarokote laskutetaan tilattujen rokotteiden määrän mukaan. Vastaanottoaika laskutetaan
erikseen.

Lausunnot ja todistukset
A-todistus
B-todistus
B-todistus, laaja
B-todistus, erittäin laaja tai vaativa, muut todistukset
Laivaväen tarkastustodistus
Säteilytyöntekijän todistus
Huumelausunto
Doctors Certificate

0€
66€
97€
138€
30€
30€
25€
30€

E-reseptin uusiminen 1-3 kpl.

15,30€
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Työfysioterapeutti (Lk. 1)
Työfysioterapeutti
Työfysioterapeutti, työkyvyn arviointi/työterveyteen liittyvät neuvottelut
Lihaskuntotesti (liikkuvuus, tasapaino ja lihasvoima)
Polkupyöräergometritesti
Firstbeat/mittaus

79,80€
95€
40,80€
40,80€
81,60€

(Testiin liittyvästä vastaanottoajasta laskutetaan erikseen)

Työfysioterapeutin suoravastaanotto

91,00€

Työpsykologi (Lk. 1)
Työpsykologin tuntiveloitus
Neuvonta ryhmässä

135€
190€

Työtapaturmat ja ammattitaudit
Työtapaturmiin tai ammattitauteihin liittyvistä käynneistä laskutetaan vakuutusyhtiötä. Niissä tapauksissa, joissa vakuutusyhtiöltä tulee hylkäävä päätös, laskutetaan työnantajaa.

Luennot ja ryhmätoiminta
Luennoista ja ryhmätoiminnasta, jotka kuuluvat työterveyshuollon ennaltaehkäisevään toimintaan, voi
pyytää tarjous. Käytäntö koskee kaikkia työterveyshuollon ammattiryhmiä.

MUUT PALVELUMAKSUT:
Liittymismaksu (kertaluonteinen maksu työterveyshuoltoon liittymisen yhteydessä)

100€

Laskutuslisä/paperilasku

5€

Koordinointityö

76€/t

Sopimuksen kirjaus/muutos

50€/h

Iltavastaanotto
Listahinnat ovat voimassa myös iltaisin. Iltavastaanotolle lisätään iltalisä.

20,40€

Tukien yms. lainaaminen

20€/2 viikkoa

Potilasasiakirjojen siirrot
Yli 10 hengen siirroista

20€/henk.

Kauttakulkulaskutuslisä

20€

Kanta-maksu
1,50€
Kanta-maksu koskee lääkäreiden, terveydenhoitajien, psykologien ja fysioterapeuttien tekemiä kirjauksia Kantaan. Se peritään e-Arkiston Botnia Työterveys ry:lle tuottamien kustannusten takia.
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Peruuttamattomat ajat
Mikäli haluaa peruuttaa vastaanottokäyntiä työterveyshuoltoon, sen on tehtävä viimeistään 24 tuntia
ennen varattua aikaa. Peruuttamattomasta ajasta Botnia Työterveys ry laskuttaa työnantajaa varatun
ajan mukaisesti.
Yrityksessä tai organisaatiossa tapahtuvaa toimintaa tulee perua viimeistään kolme päivää ennen sovittua aikaa. Muissa tapauksissa Botnia Työterveys ry voi laskuttaa yritystä tai organisaatiota varattujen henkilöresurssien mukaisesti.
Matkakulut
Matkakuluja laskutetaan henkilökohtaisen tuntiveloituksen mukaisesti. Tämän lisäksi veloitetaan verottajan hyväksymän matkustussäännön mukaiset matkakulut.
Hinnaston ehdot
Tämä hinnasto on voimassa 1.9.2021 alkaen toistaiseksi.
Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa, koska työterveyshuoltopalveluista ei arvonlisäverolain mukaan suoriteta arvonlisäveroa. Botnia Työterveys ry pidättää oikeuden sekä hintamuutoksiin että muutoksiin
palvelutarjontaan, mikäli terveydenhuoltoon liittyviä viranomaispäätöksiä, tutkimuskäytäntöjä, säädöksiä tai lakeja muutetaan tai mikäli työterveyden kustannustaso oleellisesti muuttuu.
KLIINISFYSIOLOGISET TUTKIMUKSET
Näkö
Kuulo
Spirometria (Medikro)
Bronkodilataatiotutkimus

13€
13€
40€
55€

RÖNTGENTUTKIMUKSET
Thoraxröntgen
Nenän sivuonteloiden röntgen
Lannerangan röntgen
Lonkan, polven, nilkan, jalan ja varpaiden röntgen
Olkapään, kyynärpään, ranteen, käden ja sormien röntgen
(Unilabsin palveluhinnat suluissa)

61€ (84€)
61€ (84€)
61€ (84€)
61€ (84€)
61€ (84€)

MAGNEETTITUTKIMUKSET
Teemme yhteistyötä ensisijaisesti SynLabin ja UniLabsin kanssa. Tutkimuksista laskutetaan toimijoiden
hinnaston mukaisesti. Toimijoiden laskuttama toimistomaksu sekä kauttalaskutusmaksu lisätään näihin hintoihin.
ULTRAÄÄNITUTKIMUKSET
Ylävatsan tutkimus
Alavatsan tutkimus
Kilpirauhasen tutkimus
Virtsaelinten tutkimus
Olkapään tutkimus
Lonkan, polven, nilkan tai akillesjänteen tutkimus
Kaulan tutkimus
Alaraajalaskimoiden tutkimus

153€
153€
148€
148€
153€
148€
148€
163€
5

