AITO opas
työterveyshuoltoon

Mikä on lakisääteinen työterveyshuolto ja, mitä se maksaa?
Miksi työterveyshuolto on pakollinen? Hoidetaanko työterveyshuollossa
sairauksia? Mitä hyötyä työterveyshuollosta on?
Jos pohdit muun muassa näitä kysymyksiä, tämä opas on sinua varten.
Mitä työterveyshuolto tekee?
Työterveyden tehtävä on huolehtia yhdessä työnantajan kanssa työntekijöiden työ- ja
toimintakyvystä sekä turvallisuudesta. Työterveyshuollon järjestäminen on pakollista
kaikille yrityksille ja organisaatioille, joissa on yksi tai useampi työntekijä ja palvelut tulee
järjestää kaikille työntekijöille saman laajuisina. Myös yrittäjä voi halutessaan järjestää
itselleen työterveyshuollon.

LAKISÄÄTEINEN TYÖTERVEYS

SAIRAUDENHOITO

Mitä tarkoittaa lakisääteinen työterveyshuolto ja, mitä se maksaa?

Sairaanhoito osaksi työterveyshuoltoa?

Lakisääteinen työterveyshuolto on
ennaltaehkäisevää työterveyshuoltoa.
Varmistamme yhteistyössä työnantajan
kanssa, että työntekijät voivat työskennellä
turvallisesti työssään. Toiminnan perustana
toimii kaikille asiakkaille tehtävä työterveyshuollon työpaikkaselvitys, jonka
tarkoituksena on kartoittaa työterveysriskit, mahdolliset altisteet ja kuormitustekijät sekä seurata työoloja. Työpaikkaselvityksen pohjalta tehdään toimintasuunnitelma, jossa määritellään yksityiskohtaisesti ennaltaehkäisevä työterveyshuolto ja
mahdollinen sairaanhoidon sisältö. Työpaikkaselvitys ja toimintasuunnitelma
tehdään kolmen kuukauden sisällä työterveyssopimuksen voimaan astumisesta.
Nämä kulut veloitetaan toteutuneen ajankäytön mukaan voimassa olevan hinnastomme mukaisesti.

Sairaanhoidon järjestäminen työntekijöille
on vapaaehtoista, mutta kannattavaa.
Kun työntekijät hoidetaan keskitetysti
omassa työterveydessä, kokonaishallinta
yrityksen työntekijöiden terveydestä ja
työhyvinvoinnista on työterveyshuollossa.
Työterveyslääkärillä ja -hoitajalla on osaaminen ja tuntemus työstä, ja näin päästään myös helpommin kiinni mahdollisiin
työperäisiin sairauksiin.

Työterveyshuollon ammattihenkilöt ja asiantuntijat muodostavat työterveyshuollon
tiimin, joka huolehtii lakisääteisen
työterveyshuollon toteutumisesta.

Laskutus tapahtuu aina ajan käytön
mukaan, voimassa olevan hinnastomme
mukaisesti. Myös sairaanhoidon palvelut
tulee järjestää saman sisältöisenä kaikille
työntekijöille.

KUSTANNUKSET

KELAKORVAUKSET

Tiedätkö, mistä maksat?

Mitä Kela korvaa?

Emme peri sopimuksen aloitusmaksua
vaan maksat työterveyshuollosta kiinteinä
kuluina henkilömääräistä perusmaksua ja
palvelumaksua vuosittain.

Työnantaja voi hakea Kelasta korvausta
vuosittain. Kela myöntää korvausta toteutuneista työterveyshuollon kustannuksista,
kun työpaikkaselvitys on tehty ja toimintasuunnitelma on voimassa.

Esimerkki: Perusmaksu on 34,90 €/henkilö/
vuosi ja summa määräytyy ilmoittamasi
henkilömäärän mukaan.
Myös palvelumaksu määräytyy maksuhetkellä olevan yrityksen työntekijämäärän
mukaisesti.
Esimerkiksi 1-3 hlö:n yritykset maksavat
41€/hlö/vuosi ja 4-10 hlö:n yritykset 32€/
hlö/vuosi jne.
Perus- ja palvelumaksu laskutetaan neljä
kertaa vuodessa. Muistathan huolehtia,
että meillä on ajan tasainen tieto yrityksesi
henkilömäärästä, jotta maksut veloitetaan
oikein. Kaikki muu veloitus tapahtuu ajankäytön mukaan voimassa olevan hinnastomme mukaisesti.

TUTUSTU
HINNASTOOMME
NETTISIVUILLAMME
www.aitotyoterveys.fi

Korvaamisen painopiste siirtyi vuonna
2020 ehkäisevään työterveyshuoltoon
(Kela I). Ehkäisevän työterveyshuollon kustannuksia korvataan aina ensin ja korvaus
on suurempi kuin sairaanhoidossa.
Ehkäisevän työterveyshuollon korvaus
(Kela I) on noin 60 % ja sairaanhoidon
(Kela II) noin 50 % hyväksytyistä kustannuksista. Työnantajalle maksettava korvaus ei
voi ylittää työntekijäkohtaista korvauksen
enimmäismäärää.
Yrittäjille korvaus säilyy ennallaan ja
korvaukset painottuvat ehkäisevän työterveyshuollon (Kela I) korvauksiin. Nykyinen
suorakorvaus on jatkossakin mahdollista
myös AITO Työterveydessä.
Lähetämme esitäytetyn korvaushakemuksen automaattisesti, kun yrityksen tilikausi
on päättynyt.

MITÄ AITO TYÖTERVEYS TARJOAA YRITYKSELLESI,
AIDOSTI?
Me aitolaiset olemme lakisääteisen työterveyshuollon asiantuntijoita. Huolehdimme yhdessä
sinun kanssasi, että työterveyshuolto on laadukasta ja kustannustehokasta. Ymmärrämme
pienyrityksen ja yrittäjän arkea ja tahdomme olla aidosti kumppani kaikille asiakkaillemme.
Toimintamme on läpinäkyvää ja avointa, ja tahdomme kehittää palveluitamme yhdessä
asiakkaidemme kanssa.
Kerromme mielellämme lisää palveluistamme, joilla voimme edistää yrityksesi hyvinvointia.

AITO Extranet on työnantajan
työkalupankki työterveysasioissa

Hoidon tarpeen arvio -palvelu
säästää aikaa ja kustannuksia

Maksuton palvelu kaikille asiakkaillemme,
oikea työnantajan työkalupankki.
Extranetissä käsittelet turvallisesti kaikkia
yrityksesi työterveysasioita. Löydät sieltä
muun muassa työterveyshuollon asiakirjat
kuten toimintasuunnitelmat, työpaikkaselvitykset ja työterveyslaskujen liitteet,
päivität oman organisaatiosi henkilöstön
tietoja, ilmoitat työterveyshuoltoon
henkilöstön sairauspoissaolotietoja sekä
hoidat laskutukseen tai työterveyssopimukseen liittyviä asioita. Saat myös helposti
yhteyden työterveyshuoltoon viestikanavan
kautta. Extranet päivittyy säännöllisesti ja
lisäämme uusia ominaisuuksia asiakastarpeen mukaan.

Hoidon tarpeen arvio -palvelu tehostaa
palveluprosessia, sillä työterveyshoitajan
tavoittaa yhdellä puhelinsoitolla.
Pystymme kohdentamaan organisaation
työterveyden voimavarat ja kustannukset
oikeisiin asioihin. Palvelu tukee työkyvyn
hallintaa ja sairauspoissaolokäytäntöjen
mukaista toimintamallia.

Kustannustehokas etävastaanotto
on siellä, missä sinäkin
Kaikki ammattilaisemme ja asiantuntijamme pitävät myös etävastaanottoja.
Etävastaanotto on nopea, vaivaton ja
kustannustehokas tapa hoitaa terveysasioita, jotka eivät vaadi käyntiä paikan
päällä. Moni asia voidaan hoitaa etänä.

AITO Työterveys – Vantaan Työterveys Oy on suomalainen Vantaan
kaupungin omistama yhtiö. Tarjoamme asiantuntevaa työterveyshuoltoa ja aitoa kumppanuutta asiakkaillemme. Huolehdimme noin
4600 yrityksen, yrittäjän ja kunnan työterveyshuollosta. Toimimme
pääkaupunkiseudulla Vantaalla, Espoossa, Helsingissä, Keravalla ja
Kauniaisissa.

Kysy lisätietoja
aito.sopimukset@vantaa.fi
tai
pyydä tarjous

