Mitä työterveyshuolto on?
Maatalousyrittäjien työterveyshuolto auttaa ja neuvoo yrittäjää ja hänen työntekijöitään
terveyden, työkyvyn ja työssä jaksamisen ylläpitämisessä ja edistämisessä. Työterveyspalvelut ovat ensisijaisesti ennaltaehkäiseviä.
Osa-aikaisen maatalousyrittäjän työterveyshuolto järjestyy usein päätyönantajan kautta.
Sen palvelut eivät kuitenkaan välttämättä huomioi maataloustyöstä aiheutuvia terveydenvaaroja. Tämän vuoksi myös osa-aikaisen maatalousyrittäjän olisi hyvä hankkia itselleen ennaltaehkäisevät työterveyspalvelut.
Puitesopimukseen sisältyy:
1. Ennaltaehkäisevä työterveyshuolto (Kela I)
2. Työterveyspainotteinen sairaanhoito (Kela II)
1. Ennaltaehkäisevä työterveyshuolto
Kutsutaan myös lakisääteiseksi, sillä työnantajana toimiva maatalousyrittäjä on velvoitettu
sen järjestämiseen työntekijöilleen.
Ennaltaehkäisevän työterveyshuollon palveluita ovat:
Tilakäynnillä tehtävä työolosuhdeselvitys
•
•
•

•

Tehdään aina työterveyshuoltoa aloitettaessa ja jatkossa tarpeen ja yhdessä sovitun
aikataulun mukaan 1-4 vuoden välein
Tilakäynnillä ovat mukana työterveyshoitaja ja maatalouden asiantuntija. Tarvittaessa myös työfysioterapeutti ja työterveyslääkäri voivat osallistua käynnille
Työoloselvityksen avulla kartoitetaan työn ja työolojen mahdollisia terveysvaikutuksia ja niiden merkitystä. Tavoitteena on yhteistyössä yrittäjän kanssa kehittää työtä
ja työolosuhteita terveyttä, työkykyä ja työhyvinvointia tukevaksi
Työoloselvityksen perusteella laaditaan kirjallinen toimintasuunnitelma, jossa sovitaan palvelujen tarkasta sisällöstä, tavoitteista ja toimintatavoista. Suunnitelma tehdään yleensä neljäksi vuodeksi ja se päivitetään vuosittain.

Terveystarkastukset
•

•

Työterveyspalveluihin kuuluvat säännölliset terveydenseurantatarkastukset, joiden
tavoitteena on arvioida ja tukea terveyttä ja työkykyä. Terveystarkastuksen toteuttamiseen voivat työterveyshoitajan lisäksi osallistua myös työterveyslääkäri, työfysioterapeutti ja/tai työterveyspsykologi. Tarvearvion perusteella voidaan yrittäjälle
tarjota mahdollisuutta hakeutua kuntoutukseen.
Työkykyyn liittyvissä asioissa työterveyslääkäri voi lähettää erikoislääkärin tilannearvioon, kun hoitovastuu on työterveyslääkärillä.

2. Työterveyspainotteinen sairaanhoito
Ennaltaehkäisevien palveluiden lisäksi maatalousyrittäjä voi halutessaan sopia yleislääkäritasoisten sairaanhoitopalveluiden hankkimisesta työterveyshuollosta.
Työterveyspainotteisen sairaanhoidon palveluita ovat:
•
•

Työterveyslääkärin ja työterveyshoitajan antama hoito laboratorio- ja kuvantamistutkimuksineen
Erikoislääkärikonsultaatiot voivat kuulua silloin, kun hoitovastuu on työterveyslääkärillä

Muut palvelut
Maatalousyrittäjä voi itse sopia puitesopimukseen sisältymättömistä muista terveyspalveluista (Kela 0), joita Kela ei korvaa työterveyshuollon kustannuksina.
Tällaisia ovat esimerkiksi hammashoito, hieronta ja seulontatutkimuksina tehdyt tutkimukset oireettomille ihmisille sekä muut erikoislääkärikäynnit kuin työterveyslääkärin konsultaatiot.
Työterveyshuollon korvauksista
Maatalousyrittäjä voi saada Kelan korvausta työterveyspalveluista vuotuiseen enimmäismäärään saakka https://www.kela.fi/tyoterveyshuolto-maara.
•
•
•

100% tilakäynnin kustannuksista*
60% muun ehkäisevän työterveyshuollon kohtuullisista kustannuksista (terveystarkastus tutkimuksineen, ensiapuvalmius, matkat)
50% yleislääkäritasoisen sairaanhoidon kustannuksista

* Kela ei korvaa maatalouden asiantuntijan palkkion arvonlisäveroa, vaan se jää yrittäjän
maksettavaksi.
Useimmat työterveyspalveluiden tuottajat ovat solmineet suorakorvaussopimuksen Kelan
kanssa. Suorakorvauksen saaminen työterveyspalveluista edellyttää suorakorvaussopimuksen solmimista työterveyspalveluntuottajan kanssa. Tällöin ei tarvitse itse hakea Kelan korvauksia takautuvasti ja palveluista maksetaan vain omavastuuosuus.
Korvausten jälkeen maksettavaksi jäävän omavastuuosuuden yrittäjä voi vähentää tietyin
edellytyksin verotuksessa.

