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Vastuun vapautus

• Suomen Fysioterapeutit ry ei vastaa tässä esityksessä olevien tietojen 
oikeellisuudesta ja kattavuudesta suhteessa tulevaan hankintaan. Tiedot 
perustuvan Kelan julkisiin hankintamateriaaleihin ja ne on kerätty 
huolellisesti. Jokaisen tarjouskilpailuun osallistuvan tulee kuitenkin 
tarkistaa tietojen oikeellisuus Kelan hankintamateriaalista, tutustua 
hankintamateriaaliin huolellisesti ja noudattaa Kelan antamia ohjeita. Tässä 
esityksessä ei kateta kaikkia hankintaan liittyviä asioita.

• Kela ei ole osallisena tämän infon sisällössä eikä Kelalta ole saatu tulevaan 
hankintaan liittyen muuta tietoa, kuin mitä julkisesti on saatavilla



Kelan järjestämä kuntoutus

• Ammatillinen kuntoutus

• Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

• Kuntoutuspsykoterapia

• Harkinnanvarainen kuntoutus

Kelan kuntoutuslaki (566/2005) 3 §

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen 
sisältö:

• Terapiat

• Moniammatillinen kuntoutus

Kelan kuntoutuslaki (566/2005) 10 §

”Säännöksessä tarkoitettuna terapiana 
järjestettäisiin esimerkiksi fysioterapiaa, 
toimintaterapiaa, neuropsykologista 
kuntoutusta, puheterapiaa ja 
psykoterapiaa. ”

- HE 332/2014  vp



Hankintalaki (1397/2016)

• Valtion ja kuntien viranomaisten sekä muiden 5 §:ssä tarkoitettujen hankintayksiköiden on kilpailutettava 
hankintansa ja käyttöoikeussopimuksensa siten kuin tässä laissa säädetään. (1 §)

• Lain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien 
hankintojen tekemistä sekä turvata yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuoliset mahdollisuudet tarjota 
tavaroita, palveluja ja rakennusurakoita julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa. (2 § 1. mom.)

• Hankintayksiköiden on pyrittävä järjestämään hankintatoimintansa siten, että hankintoja voidaan toteuttaa 
mahdollisimman taloudellisesti, laadukkaasti ja suunnitelmallisesti olemassa olevat kilpailuolosuhteet 
hyväksi käyttäen ja ympäristö- ja sosiaaliset näkökohdat huomioon ottaen. Hankintatoimintaan liittyvien 
hallinnollisten tehtävien vähentämiseksi hankintayksiköt voivat käyttää puitejärjestelyjä sekä tehdä 
yhteishankintoja tai hyödyntää muita yhteistyömahdollisuuksia julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa. (2 §
2. mom.)

• Hankinnat on toteutettava tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina. Hankinnat on pyrittävä järjestämään 
siten, että pienet ja keskisuuret yritykset ja muut yhteisöt pääsevät tasapuolisesti muiden tarjoajien 
kanssa osallistumaan tarjouskilpailuihin. Tässä laissa tarkoitetut kansalliset kynnysarvot alittavissa 
hankinnoissa on pyrittävä huomioimaan hankinnan kokoon ja laajuuteen nähden riittävä avoimuus ja 
syrjimättömyys. (2 § 3. mom.)



Puitejärjestely
• Puitejärjestelyllä tarkoitetaan hankintayksikön ja yhden tai 

useamman toimittajan välistä sopimusta, jonka tarkoituksena on 
vahvistaa tietyn ajan kuluessa tehtäviä hankintasopimuksia 
koskevat hinnat ja suunnitellut määrät sekä muut ehdot. 
(Hankintalaki, 42 §)

• Jos hankintayksikkö on tehnyt puitejärjestelyn usean toimittajan 
kanssa ja puitejärjestelyn kaikkia ehtoja ei ole vahvistettu, 
puitejärjestelyyn perustuvat hankinnat on tehtävä kilpailuttamalla 
puitejärjestelyyn valitut toimittajat noudattamalla puitejärjestelyä 
perustettaessa esitettyjä kokonaistaloudellisen edullisuuden 
perusteita, joita voidaan täsmentää, sekä muita ehtoja, jotka on 
ilmoitettu puitejärjestelyn tarjouspyynnössä. (Hankintalaki, 43 §, 3. 
mom.)





Vaativan lääkinnällisen kuntoutukset
yksilöterapiapalveluiden hankinta 2022
• 11 erilaista  terapiamuotoa –

allasterapia, fysioterapia, 
kuvataidepsykoterapia, 
musiikkiterapia, neuropsykologinen 
kuntoutus, psykoterapia,  
perheterapia, puheterapia, 
ratsastusterapia fysioterapeutin 
toteuttamana,  ratsastusterapia  
toimintaterapeutin  toteuttamana,  
toimintaterapia

• Yhteensä 88 tarjouskilpailua



Mistä hankinnat löytyvät ?

Hankintailmoitukset Hilma (www.hankintailmoitukset.fi)

Tarjouspyyntömateriaalit  Hanki-palvelusta (www.hanki-palvelu.fi)

Kela tiedottaa omilla sivuillaan tarjouskilpailujen avautumisesta  
(www.kela.fi/hankinnat)

Kela tiedottaa myös twitterissä (@KelaFpa, @Kelankuntoutus)

http://www.hankintailmoitukset.fi/
http://www.hanki-palvelu.fi/
http://www.kela.fi/hankinnat


Tärkeät päivämäärät

• Lisätietokysymykset on lähetettävä 20.02.2022 klo 23:59 mennessä

• Kysymykset ja niihin annetut vastaukset pyritään julkaisemaan viimeistään 

12.4.2022 mennessä

• Tarjoukset jätettävä ennen 27.04.2022 klo 12:00 (UTC +03:00) 

• Rekrytoitavat terapeutit nimettävä 18.9.2022 klo 23:59 mennessä

• Sopimuskausi 1.12.2022−31.12.2024 

• Sopimuksen mukaiset terapiat alkavat 1.1.2023

• Palvelukuvaus tulee voimaan 1.1.2023

• Kela varaa oikeuden jatkaa sopimusta kahdella yhden vuoden optiovuodella (vuodet 2025 ja 2026), jolloin 

yksi hintojen korotus 3,2 %

• Selvitetään, sitoutuuko palveluntuottaja tuottamaan palveluita vuoteen 2026 saakka, jos Kela käyttää optiota 
(oletus kyllä)



Huomioita hankinnasta

• Palvelukuvaus on uudistettu – lue huolella! 
• Uusi palvelukuvaus on aiempaa selkeämpi

• Palveluja tarjotaan kunkin vakuutuspiirin alueella oleviin kuntaryhmiin, ei 
yksittäisiin kuntiin

• Tarjouksessa sitoudutaan tiettyyn asiakasmäärään

• Hankintasopimusta on päivitetty

• Hankinnassa laadun ja hinnan painotukset ovat 50 % ja 50 %

• Mahdollisuus ilmoittaa rekrytoitavia terapeutteja

• Kela  on  arvioinut palvelujen tarpeen  ja  palveluntuottajia tullaan hyväksymään  
tarjouskilpailussa vain palvelujen tarvetta vastaava määrä



Kuntaryhmät – läntinen vakuutuspiiri



Kuntaryhmät – eteläinen 
vakuutuspiiri



Kuntaryhmät – itäinen 
vakuutuspiiri



Kuntaryhmät – keskinen
vakuutuspiiri



Kuntaryhmät – pohjoinen
vakuutuspiiri



Rekrytoitava terapeutti
- Terapeutti, joka ei ole vielä tiedossa, mutta on nimettävissä 18.9.22 

mennessä 

TAI

- Terapeutti, joka ei tarjouksen jättöhetkellä täytä koulutus- tai 
pätevyysvaatimuksia, mutta tulee täyttämään ne 18.9.22 mennessä

Tarjoushetkellä ilmoitetun rekrytoitavan terapeutin laatupisteet 
määritellään tarjousta jätettäessä

→ Jos rekrytoitavan terapeutin laatupisteet ovat paremmat kuin 
tarjouksen jättöhetkellä (esim. löytyy pätevämpi terapeutti), laatu on 
kuitenkin se, mitä tarjouksessa on ”luvattu” (tarjousta ei voi parantaa)

→ Rekrytoitava terapeutti on nimettävä 18.9.22 mennessä ja oltava 
käytettävissä 1.1.2023 mennessä



Rekrytoitava terapeutti 

• Jos ilmoitat rekrytoitavia terapeutteja, tarjous on ehdollinen siihen saakka 
kunnes terapeutit on vahvistettu

• Jos rekrytoitavia terapeutteja ei ilmoita määräaikaan mennessä, Kela tekee 
hankintaoikaisun eli tarjous hylätään ja tarjoaja suljetaan pois tarjouskilpailusta

• Kela tekee hankintaoikaisun esimerkiksi, jos tarjoaja: 
•  ei pysty nimeämään rekrytoitavina ilmoittamiaan terapeutteja annettuun  
määräaikaan mennessä, tai 
•  rekrytoitavina tarjotut terapeutit eivät täytä terapeutille asetettuja koulutus-
ja  pätevyysvaatimuksia annettuun määräaikaan mennessä, tai 
•  rekrytoitavana tarjotun terapeutin pisteytettävät tiedot (lisä- ja  
täydennyskoulutus ja työkokemus) eivät vastaa tarjouksessa ilmoitettua tietoa. 



Terapeuttien pätevyydestä

• Fysioterapeutilla on fysioterapeutin (AMK), fysioterapeutin, 
lääkintävoimistelijan tai erikoislääkintävoimistelijan koulutus

• Riittävä kielitaito

• Ensiapukoulutus käytynä (allasterapiassa hengenpelastuskoulutus)

• Mahdollisuus työnohjaukseen

• Ei vaatimusta työkokemuksesta tai täydennyskoulutuksista
→ Rekrytoitava terapeutti voi olla tarjousvaiheessa vielä esim. 
opiskelija ? (varmistetaan Kelalta)



Terapeuttien tarjoaminen useaan 
tarjoukseen 

• Tarjoaja vastaa siitä, että sen tarjoamat terapeutit pystyvät 
toteuttamaan terapiaa kasvokkain toteutettuna kussakin tarjotussa 
kuntaryhmässä ja vähintään sille asiakasmäärälle, jonka tarjoaja on 
kuntaryhmäkohtaisesti ilmoittanut. Jos tarjoaja on tarjonnut samoja 
terapeutteja useaan eri tarjoukseen ja tarjotut asiakasmäärät 
tarjouksissa ovat tämän vuoksi epärealistisia, Kela varaa oikeuden 
selvittää asiaa.

→ Epäselvää miten asiaa selvitetään ja miten siihen voi puuttua



Huomioitavaksi

• Tarjoaja huomioi kaikki vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapia-
asiakkaat tarjoamassaan asiakasmäärässä. Tarjoaja, jolla on voimassa 
oleva sopimus ko. terapiapalvelujen toteuttamisesta, ja joka haluaa jatkaa 
nykyisten asiakkaiden terapian toteuttamista (tullessaan hyväksytyksi 
puitejärjestelyyn tässä tarjouskilpailussa) huomioi nykyiset asiakkaat 
kuntaryhmittäin tarjoamissaan asiakasmäärissä. 

→ Jos tällä hetkellä esim. 20 asiakasta, joiden kuntoutus jatkuisi ja 
kuntaryhmään tarjoaa vain 5 asiakasta, voi käydä niin että osa nykyisistä 
asiakkaista ”menetetään” (voi olla myös keino saada palveluntuottajat 
tarjoamaan enemmän asiakkaita)



Kuntaryhmäkohtainen sitoutuminen

• Palveluita on tarjottava kaikkiin kuntaryhmän kuntiin koko 
sopimuskauden ajan
• Kuntaryhmää kohden tarjotaan tietty minimiasiakasmäärä, jonka

tuottamiseen sitoudutaan

• Toimitilojen on sijaittava koko sopimuskauden siinä kuntaryhmässä, 
jossa toimitila sijaitsee sopimusta solmittaessa

• Toimitilallisella palveluntuottajalla on velvollisuus tehdä kotikäyntejä 
koko kuntaryhmän alueella



Asiakasmääristä
• Tarjottujen terapeuttien on kyettävä tuottamaan läsnäterapiaa vähintään se 

asiakasmäärä, jota on tarjottu
• Yksi asiakas on 40 * 45 min terapiaa
• Kelan maksimi on 50 asiakasta vuodessa / terapeutti
• Kelan maksimi tarkoittaa 50*40*45min = 1500 h välitöntä asiakastyötä vuodessa (=terapiaa)
• Työntekijällä on vuodessa noin 216 työpäivää (5 vk lomaa, 11 arkipyhää), jos ei ole sairaana 

päivääkään. Päivittäisestä työajasta (yleensä 7-8 h) riippuen vuosityöaika on siis noin 1 500 –
1 700 h
→ Lähes koko työaika menisi välittömään asiakastyöhön, joka ei ole realistista (välilliseen 
työhön menee jopa 50 % työajasta), lisäksi sairauspoissaolot jne.

• Työaikalain 18 § mukainen teoreettinen maksimityöaika on 48 h / vk eli vuosityöajan ehdoton 
maksimi olisi 2 073 h → Tällöinkin 72 % välitöntä asiakastyötä

• Realistinen palkansaajan kapasiteetti voidaan laskea seuraavasti: kapasiteetti = (a * b) / 53,33 
h, jossa a on työntekijän vuoden aikana tekemät työtunnit ja b on arvio välillisen ja 
välittömän asiakastyön suhteesta (esim. 0,5 = 50 % välillistä ja 50 % välitöntä asiakastyötä)



Palveluntuottajien ensisijaisuusjärjestys

• Määräytyy hinta- ja laatupisteiden kautta
• Hintapisteet enintään 50, laatupisteet enintään 50

• Hinnan pisteiden laskentakaava: Pienin tarjottu hinta / oma hinta * 50
• Laadun pisteiden laskentakaava: Omat laatupisteet / korkeimmat tarjotut 

laatupisteet * 50
• Oma hinta = 45 min terapia (Kela laskee hinnat muille terapia-ajoille)
• Maksimaaliset terapeutin laatupisteet: 25+15+12+30 = 82 pistettä
• Toimitilan laatupisteet: 3+9+3 = 15 pistettä
• Maksimaaliset laatupisteet 82 + 15 = 97 pistettä



Hinnan muodostuminen (ammatinharjoittaja) 

1 206,60 € 
750,00 € 

1 500,00 € 

251,65 € 
200,00 € 

200,00 € 

150,00 € 

150,00 € 

150,00 € 

169,53 € 

45,00 
€ 

41,67 € 

20,00 € 

16,67 € 

14,58 € 

457,45 € 

Toiminimiyrittäjän kustannukset kuukaudessa

Vuosiloma Toimitilavuokra Yrittäjän eläkemaksu (YEL) Sairauden kustannukset

Välineet Maksupääte Kirjanpito Puhelin + netti + tietokone

Siivous Täydennyskoulutus Potilastietojärjestelmä Työterveyshuolto

Markkinointi Lupamaksut Vakuutukset

Tuotto-odotukset eri
hinnoilla ja asiakasmäärillä 
(ennen verotusta = brutto)

45 € / 8 asiakasta / pv 
1 700 € / kk

55 € / / 8 asiakasta / pv
3 076 € / kk

65 € / 6 asiakasta / pv
2 310 €

- Hinta 61,16 €
- 7 asiakasta /
päivä
- Sairaana 10 pv 
/ vuosi
Lomat + 
arkipyhät 6 vk / 
vuosi
Täydennys-
koulutus 3 pv 
/vuosi (á 250 €)



Laadun pisteytys

Pitkät menetelmäkoulutukset = >1,5 op

• 0 - 5 opintopistettä 0 pistettä

• 5,5 - 10 opintopistettä 8 pistettä

• 10,5 - 15 opintopistettä 12 pistettä

• 15,5 - 20 opintopistettä 16 pistettä

• 20,5 - 35 opintopistettä 20 pistettä

• 35,5 opintopistettä tai enemmän 25 
pistettä

• Huomioidaan 27.4.22 mennessä 
suoritetut

Pitkät täydennyskoulutukset = >1,5 op

• 0-5 opintopistettä 0 pistettä

• 5,5-10 opintopistettä 2 pistettä

• 10,5 -15 opintopistettä 4 pistettä

• 15,5- 20 opintopistettä 8 pistettä

• 20,5-25 opintopistettä 10 pistettä

• 25,5-30 opintopistettä 12 pistettä

• 30,5 opintopistettä tai enemmän 15 
pistettä

• Huomioidaan 27.4.22 mennessä 
suoritetut



Laadun pisteytys

Lyhyet täydennyskoulutukset = <1,5 op

• 0 - 2 opintopistettä 0 pistettä

• 2,5 - 4 opintopistettä 2 pistettä

• 4,5 - 6 opintopistettä 4 pistettä

• 6,5 - 8 opintopistettä 6 pistettä

• 8,5 - 10 opintopistettä 8 pistettä

• 10,5 - 12 opintopistettä 10 pistettä

• 12,5 opintopistettä tai enemmän 12 pistettä

• Huomioidaan vain 1.1.2017 jälkeiset

• Huomioidaan 27.4.22 mennessä suoritetut

Työkokemuspisteet

• 0 - 2 vuotta 0 pistettä

• 2,5 - 4 vuotta 10 pistettä

• 4,5 - 7 vuotta 18 pistettä

• 7,5 - 10 vuotta 25 pistettä

• 10,5 - 15 vuotta 28 pistettä

• 15,5 vuotta tai enemmän 30 pistettä

• Työkokemus huomioidaan tarjousten 
jättämisen määräaikaan (27.4.22) saakka



Laadun pisteytys

Terapiahuoneiden koko
• 7 neliömetriä tai tarjous on 

annettu toimitilattomana 0 pistettä
• Yli 7 neliömetriä – alle 10 

neliömetriä 1 piste
• 10 neliömetriä tai yli 10 

neliömetriä 3 pistettä
• Kaikki terapiahuoneet 

huomioidaan

• Toimipisteessä on terapian 
toteuttamiseen hyödynnettävä
• kuntosali ja/tai 
• LHT-sali ja/tai 
• erillinen vähintään 20 m² tila 

• 9 pistettä  
• Tarjotussa toimipisteessä ei ole 

edellisessä kohdassa mainittuja 
erillisiä tiloja 0 pistettä

• Neliömäärään ei lasketa 
odotustiloja ja wc:tä



Laadun pisteytys

Tilojen esteettömyys: enintään 3 pistettä

Esteettömyysvaatimusten osalta kaikkien kolmen vaatimuksen tulee täyttyä:

• Tarjotun toimipisteen sisäänkäynnin välittömään läheisyyteen pääsee invataksilla

• Asiakas pääsee tilaan itsenäisesti tai avustettuna henkilökohtaisten apuvälineiden 
turvin

• Asiakas pystyy liikkumaan asiakkaalle tarpeellisissa sisätiloissa itsenäisesti tai 
avustettuna henkilökohtaisten apuvälineiden turvin

Huom! Palvelukuvauksessa lause Toimipisteen tilat ovat kyseisen terapiamuodon 
asiakkaille soveltuvat, turvalliset ja esteettömät
→ Epäselvää mitä tarkoitetaan esteettömillä tiloilla



Saavutettavuus – lisätietoa myöhemmin!

• Palvelukuvauksessa vaatimuksia saavutettavuudesta:
• Varmista, että toteutettava etäkuntoutus täyttää digitaalisten palveluiden 

tarjoamisesta annetun lain (306/2019) saavutettavuutta koskevat 
vaatimukset

• Huomioi kuntoutuspalvelun toteutuksessa digitaalisten palvelujen 
tarjoamisesta säädetyn lain (306/2019) saavutettavuusvaatimukset. Pyri 
varmistamaan asiakkaan käyttöön tarkoitettujen digipalvelujen 
saavutettavuus. Tällä tarkoitetaan muun muassa etäkuntoutuksessa 
käytettävien sovellusten ja alustojen saavutettavuutta sekä 
palveluntuottajien verkkosivuja siltä osin, kun niissä tiedotetaan 
asiakkaita kyseisestä kuntoutuspalvelusta.



Toimipisteistä

• Toimipisteen on sijaittava siinä vakuutuspiirissä, johon tarjous 
jätetään

• Toimipisteen on sijaittava sellaisessa kuntaryhmässä, johon tarjous
jätetään

• Jokaisesta toimipisteestä on jätettävä oma tarjouksensa

• Ei voi jättää tarjousta sekä toimitilallisena että toimitilattomana

• Tilojen vaatimuksen palvelukuvauksessa (terapiahuoneet kaikki
vähintään 7 m2)



Alihankinta ja ryhmittymä

• Alihankinnan ja ryhmittymän ero: alihankkija ei ole 
sopimussuhteessa Kelan kanssa, kun taas ryhmittymään 
kuuluvat yritykset ovat yhdessä sopimussuhteessa Kelaan

• Ryhmittymä ei ole osuuskunta, joka on yhtiömuoto (osuuskunta 
voi tehdä tarjouksen samoin kuin muutkin yritykset)



Rinnakkaistarjouksista
• Lähtökohtaisesti rinnakkaistarjouksia ei hyväksytä (ei tarjousta toimitilalla ja 

ilman, ei useita tarjouksia ilman toimitilaa)

• Voi tehdä jokaisesta omasta toimipisteestä erilliset tarjoukset, JOS toimipiste 
sijaitsee tarjouspyynnön kohteena olevan vakuutuspiirin alueella ja täyttää 
tarjouspyynnön ehdot

• Keskenään sidoksissa olevilta tarjoajilta tulevat tarjoukset on esitettävä täysin 
itsenäisesti ja riippumattomasti

• Jos tarjouskilpailuun osallistuu esimerkiksi kaksi samaan konserniin kuuluvaa 
yritystä tai yrityksillä on samat henkilöt päätöksentekoelimissä, on ko. tarjoajien 
pyydettäessä pystyttävä osoittamaan, etteivät ne ole tehneet tarjouksia 
yhteistyössä. Jollei tarjoaja anna riittävää ja uskottavaa selvitystä siitä, että 
tarjoukset on esitetty täysin riippumattomasti ja itsenäisesti, tarjoukset hylätään

• Hankintayksikkö tarkkailee tarjouksia käsiteltäessä niiden yhtäläisyyksiä. Koska 
tarjoaja voi antaa tarjouskilpailuun rinnakkaisia tarjouksia eri toimipisteistä, 
huomiota kiinnitetään erityisesti tarjouksiin, jotka on annettu samasta 
toimipisteestä tarjoten samaa henkilöstöä



Annettua tarjousta ei voi peruuttaa

• Jos palveluntuottaja tulee valituksi ja kieltäytyy sopimuksen 
allekirjoittamisesta ilman painavaa ja perusteltua syytä, 
kysymys on tarjouskilpailussa annetun tarjouksen 
peruuttamisesta

• Tarjouskilpailuun annettu tarjous on sitova ja sen peruttaminen 
johtaa vahingonkorvausvelvollisuuteen

• Tarjouskilpailuun annettujen tarjousten tulee olla voimassa 
1.1.2023 saakka



Tarjouksen hylkääminen

• Tietoja puuttuu

• Tarjottavien terapeuttien Valviran vahvistuspäivämäärä puuttuu

• Tarjouksessa tarjottu asiakasmäärä jaettuna tarjottujen terapeuttien 
määrällä on vuositasolla terapeuttia kohti vähemmän kuin 1 asiakas tai 
enemmän kuin 50 asiakasta  
• Minimi asiakasmäärä = tarjottujen terapeuttien määrä

• Asiakaspaikkoja ei tarjota siihen kuntaryhmään, jossa toimitilat sijaitsevat

• Tarjouksessa on tarjoajan omia ehtoja
• Sopimusluonnos on hyväksyttävä sellaisenaan, siihen ei voi ehdottaa muutoksia



Miten tästä eteenpäin?

• Perehdy hankintamateriaaliin huolellisesti
• Odota kysymykset ja vastaukset ennen tarjouksen jättämistä
• Järjestämme toisen infon kun hankintaan liittyviin kysymyksiin on vastattu 

(Kelan tavoite 12.4.2022)
• Toinen info 14.4.2022 klo 10:00-11:00 (tallenne tulee)
• Yksityisen terveydenhuollon hintatietoja löydät täältä (www.eu-

terveydenhoito.fi) 
• Kysymyksiä hankinnasta voi laittaa liittoon

jarmo.makela@suomenfysioterapeutit.fi tai 
juho.korpi@suomenfysioterapeutit.fi

https://www.eu-terveydenhoito.fi/mita-itse-maksat/hoidon-kustannukset-suomessa/yksityisen-terveydenhuollon-hintatietoja/
http://www.eu-terveydenhoito.fi/
mailto:jarmo.makela@suomenfysioterapeutit.fi
mailto:juho.korpi@suomenfysioterapeutit.fi

