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Fysioterapiavastaanotto, toimintaterapeuttivastaanotto 
 

 
Kelpoisuusehdot (koulutus):  
Fysioterapeutti: Ammattikorkeakouluissa voi opiskella fysioterapiaa ja suorittaa sosiaali- ja terveysalan 
ammattikorkeakoulututkinnon fysioterapeutti (AMK). 
 
Toimintaterapeutti: Ammattikorkeakouluissa voi opiskella toimintaterapiaa ja suorittaa sosiaali- ja 
terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon toimintaterapeutti (AMK). 
 
Fysioterapeutti ja toimintaterapeutti ovat terveydenhuollon laillistettuja ammattihenkilöitä. Näitä 
ammattinimikkeitä saa käyttää ja ammattia harjoittaa vain kyseenomaisen tutkinnon suorittanut. Toimintaa 
valvoo sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira, joka on valtakunnallinen viranomainen. 
 
Tarvittavat luvat valtakunnalisesti:  
 
Hakemus toimia laillistettuna ja nimikesuojattuna terveydenhuollon ammattihenkilönä: 
http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/asioi_verkossa/lomakkeet/valvira_val39/index.html 
 
Yksityisen terveydenhuollon palvelu-lupa: 
https://lomake.fi/c/ec/lomakepalvelu/download?s=VuDpEzrMSkbTtnC&id=16124%2FC8BAA76BCB1EF7BB

84CC8678815B8DC0&type=statics  

Toiminnan aloitukseen liittyvät lomakkeet: 
Terveydenhuollon toimintayksikön toimintakertomus: 
https://omake.fi/a/ec/lomakepalvelu/download?s=W8qy9RfCGcuB2cL&id=16115%2F64FF2C12E0A09DDD9

3FBB3B1EE584E0B&type=statics  

Yksityisen terveydenhuollon toimintayksikön tarkastuskertomus; käyttöönottotarkastus: 

https://lomake.fi/b/ec/lomakepalvelu/download?s=NUOdPzY9isofjZa&id=12745%2FC91C81EA06108CAA6

231C99E35B51B34&type=statics  

 
Säädöksiä & määräyksiä: 
http://www.finlex.fi/data/sdliite/liite/6324.pdf 
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940559 
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940564 
 
Valviran ylläpitämässä Terhikki-rekisterissä eli terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisterissä on 
yli 400 000 elossa olevan terveydenhuollon ammattihenkilön (ml. fysio/toimintaterapeutit) tiedot. 
http://www.valvira.fi/terveydenhuolto/ammattioikeudet/terhikki-reksiteri 
 
Aluehallintovirasto (AVI) ohjaa ja valvoo julkisia ja yksityisiä terveyspalveluja. AVI:lle ei kuitenkaan tarvitse 
tehdä ilmoituksia. 
http://www.avi.fi/web/avi/terveyspalvelujen-ohjaus-ja-
valvonta;jsessionid=C200C939AECE94840A4B2FBF76370AF3#.WJRGoBuLRPY  
 
Kunnassa yksityisten palveluiden valvonnasta vastaa sosiaali- ja terveystoimi tai muu vastaava toimielin. 
http://stm.fi/yksityiset-sotepalvelut  
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Yrityksen perustaminen: 

Toiminimi: https://www.ytj.fi/stc/ytjliitteet/y3.pdf  

Kommandiitti-/avoin yhtiö: https://www.ytj.fi/stc/ytjliitteet/y2_ja_henkilotietolomake.pdf  

Osakeyhtiö: https://www.ytj.fi/stc/ytjliitteet/osakeyhtio-perustamispaketti.pdf  

Yhtiömuotoisen fysioterapiayrityksen tulee ennen toiminnan aloitusta tehdä aloitusilmoitus 

aluehallintovirastolle, jonka liitteeksi laitetaan tarkastuskertomus toimitilojen osalta sekä 

omavalvontasuunnitelma.  

Vastavalmistuneelle fysioterapeutille, jolla ei ole 2 vuoden työkokemusta alalta ja näin ollen oikeutta toimia 

palveluista vastaavana fysioterapeuttina, toiminimi on ainut mahdollinen yritysmuoto lainsäädännöstä 

johtuen.  

Musiikin soitto: 

Musiikin soittamisesta fysioterapiatiloissa täytyy ilmoittaa säveltäjien ja musiikin tekijöiden 

edunvalvontajärjestö Teostolle, ja mikäli yritys käyttää äänitettyä musiikkia, ilmoitus tulee tehdä myös 

Gramexille (esiintyvien taitelijoiden ja äänitetuottajien yhdistys): 

http://www.gramex.fi/fi/musiikin_kayttoluvat 

Musiikin soittotekniikka ei vaikuta korvausvelvollisuuteen; kaikesta tekijänoikeuksien alaisesta 
musiikin esittämisestä, tuli se sitten radiosta, televisiosta, tietokoneelta tai äänitelevyltä 
julkisessa tilassa, pitää maksaa käyttömaksut. Yrittäjä ilmoittaa käytön määrän järjestölle, 
jonka mukaan järjestöt laskuttavat yritystä. Musiikin käytöstä liikuntaryhmissä on erilliset 
omat korvaustaulukot. 
 
Vastavalmistuneelle fysioterapeutille, jolla ei ole 2 vuoden työkokemusta alalta ja näin ollen 
oikeutta toimia palveluista vastaavana fysioterapeuttina, toiminimi on ainut mahdollinen yritysmuoto 
lainsäädännöstä johtuen. Muissa yhtiömuodoissa vastavalmistuneen fysioterapeutin 
toimiessa yrittäjänä, hänen tulee palkata toiminnasta vastaavaksi kelpoinen fysioterapeutti 
työntekijäksi (Suomen fysioterapeutit 2011). Toiminimellä toimivan fysioterapeutin tulee 
tehdä ilmoitus Aluehallintovirastoon ennen toiminnan aloittamista.  
 
Yrittäjä voi vuokrata liiketoimintaansa varten oman liikehuoneiston tai osan toisen yrityksen 
toimitilasta. Erilaisia vuokrasuhteita säätelee laki liikehuoneiston vuokrauksesta (L1995/482). 
Laissa annetaan määräyksiä vuokrasopimuksen keston, muodon, liiketilan kunnossapidon ja 
erilaisten konfliktien selvittämiseksi, kuten vahinkotilanteiden korvausmenettelytavoista. Sekä 
vuokranantajalla että vuokralaisella on velvollisuuksia ja oikeuksia, joiden kunnioittaminen on 
edellytys toimivan vuokrasuhteen ylläpitämiseksi. Liikehuoneiston vuokrasopimus sekä irtisanominen 
kannattaa aina laatia kirjallisesti. 
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950482  
 
Fysioterapiapalvelut eivät kuulu arvolisäverovelvollisuuden piiriin. Fysioterapian yhteydessä 
myydyt tavanomaiset terveystuotteet eivät myöskään kuulu arvolisäveron piiriin. Mikäli 
fysioterapiayrityksenharjoittama terveystuotteiden myynti on laajaa, voi yritys niiltä osin hakeutua 
arvolisäverovelvolliseksi. Mikäli joku yrityksen tuottaman palvelun arvolisävelvollisuus on 
tulkinnanvarainen, verottaja, Suomen Fysioterapeutit ry sekä oma kirjanpitäjä neuvovat tarvittaessa. 
Tällaisia ovat esimerkiksi jos yritys tuottaa liikunta-, konsultointi- tai koulutuspalveluita, 
joissa ei käytetä fysioterapeutin asiantuntemusta. (Verohallinto 2012.) 
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Yhtiömuotoisen fysioterapiayrityksen tulee ennen toiminnan aloitusta tehdä aloitusilmoitus 
aluehallintovirastolle, jonka liitteeksi laitetaan tarkastuskertomus toimitilojen osalta sekä 
omavalvontasuunnitelma. Tarkastuskertomuksen laatii ja allekirjoittaa sen alueen terveyskeskuksen 
vastaava lääkäri, jolla yritystoimintaa harjoitetaan. Yksityisen terveydenhuollon 
palvelujen tuottajan sekä itsenäisen ammatinharjoittajan on laadittava joka vuosi toimintakertomus 
lupaviranomaiselle (laki yksityisestä terveydenhuollosta L1990/152). Vuodesta 2012 
alkaen toimintakertomus toimitetaan sähköisessä muodossa. 
https://yritys.tunnistus.fi/  
 
Lain terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (L2010/629) tarkoituksena on ylläpitää terveydenhuollossa 
käytettävien välineiden ja niiden käytön turvallisuutta. Yksityisessä fysioterapiayrityksessä 
tulee lain puitteissa olla nimettynä vastuuhenkilö, joka toimii yhdyshenkilönä 
valvontaviranomaisiin päin. Valvontaviranomaisilla on oikeus tehdä tarkastuksia fysioterapiayrityksiin 
koskien terveydenhuollon laitteiden ja välineiden toimivuutta sekä esimerkiksi 
huollosta huolehtimista. 
 
Yksityisiä fysioterapiapalveluita tuottavaa liiketoimintaa harjoittaessa tulee edellä mainittujen 
lakien ja asetusten lisäksi huomioida myös muut yritystoimintaan liittyvät lait ja asetukset. Eri 
yhtiömuodoilla on omat lakinsa, kuten osakeyhtiöllä osakeyhtiölaki. Lisäksi kaikkia yhtiömuotoja 
koskevat muun muassa arvonlisäverolaki, kirjanpitolaki, eläkevakuutuslaki ja verotukselliset 
säädökset. Mikäli yrityksen palveluksessa on palkattua henkilökuntaa, tulee huomioida 
myös työsopimus-, työaika-, palkkaturva- ja vuosilomalaki. Kun asiakkaana on yksityishenkilö, 
jolle elinkeinonharjoittaja tuottaa palveluita, pätee myös kuluttajansuojalaki (L1978/38). 
Lain puitteissa on annettu säännöksiä koskien muun muassa markkinointia sekä asiakkaan 
oikeuksia tehdä reklamaatio ja saada korvauksia mahdollisesta vahingosta. Kuluttajasuojalain 
tulkinta, kun myytävänä tuotteena on palvelu konkreettisen tuotteen sijaan, voi olla haasteellista. 
Esimerkiksi milloin asiakas olisi oikeutettu saamaan hinnanalennusta fysioterapiapalvelusta, 
mikäli toteutettu palvelu kokonaisuus ei vastaa asiakkaalle annettua alkuinfoa.  
 
 
Kauppiassopimus. Maksukorttipalvelu (tarvitsee Y-tunnuksen) 
https://www.signom.com/nets/PowerForm.signom?powerFormId=NETS_SUMMARY_MERCHANT  
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