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Fysioterapiatiimi.fi - HINNASTO
Hinnasto 1.2.2023 (korvaa hinnaston 1.1.2020).

Fysioterapia, sis. alv 0%:

• enintään 60 min: 77 eur
• enintään 45 min: 67 eur
• enintään 30 min: 57 eur

Fysioterapiaan voi tulla myös ilman lääkärin hoitomääräystä.

Ensikäynnille on hyvä varata 60 min aika. Ensimmäinen käyntikerta nopeutuu, jos otat mukaasi ennakkoon 
täyttämäsi esitieto- ja rekisteritietolomakeen ja mahdollisen muun hoidon syyhyn liittyvän materiaalin (esim. 
lääkärin antama lähete, leikkauskertomus sekä röntgen- ja mri-kuvat). Lue lisää: www.fysioterapiatiimi.fi.

Hieronta ja muut palvelut:
Palvelutarjonta vaihtelee toimipistekohtaisesti: esim. osa 
fysioterapeuteista tarjoaa hierontaa ja teippausta erillisenä 
palveluna, ja osa myy kuntoutumiseen liittyviä tuotteita.
Toimipistekohtaiset hinnat löytyvät kotisivuilta: 
www.fysioterapiatiimi.fi/ajanvaraus (valitse ensin toimipiste).

Kotikäynnit:
Kotikäynneistä veloitetaan aikaperusteisesti vastaanottoaika +50% yllämainittuihin veloituksiin, ja lisäksi 
laskutetaan matkakulut 0,53 eur/km.

Vastaanottoajan peruutus:
Esteen sattuessa peru vastaanottoaikasi yli vuorokautta (24 h) aiemmin suoraan omalle fysioterapeutillesi 
sähköpostilla tai tekstiviestillä. Mikäli ajan peruuttaminen tapahtuu alle 24 h vastaanottoajasta, niin veloitus on 
50% hoitohinnasta. Peruuttamattomasta ja käyttämättä jääneestä ajasta veloitetaan aina 100% hoitohinnasta.

Maksutapa:
Maksutapana lasku tai käteinen. Osalle fysioterapeuteista käy myös pankki- ja luottokortit, MobilePay sekä 
työsuhde-edut. Kaikista toimipisteistä saat ennakkoon maksettavia LAHJAKORTTEJA. Ota yhteyttä suoraan 
fysioterapeuttiin.

Ajanvaraus:
1. Nettiajanvaraus on ensisijainen tapa varata vastaanottoaika: www.fysioterapiatiimi.fi. Fysioterapeutit 
vahvistaa työvuoronsa vähintään kaksi viikkoa etukäteen eli seuraavan kuukauden vapaat vastaanottoajat 
näkyvät nettiajanvarauksessa kuluvan kuukauden 15. päivä. Nettiajanvaraus koskee fysioterapeutin vas-
taanottotilassa tapahtuvia aikoja: kotikäynnit sovittava erikseen.
2. Lähetä sähköposti osoitteeseen respa@fysioterapiatiimi.fi tai suoraan fysioterapeutille
etunimi.sukunimi@fysioterapiatiimi.fi.
3. Soita ja jätä vastaajaan viesti. Fysioterapeutit pitävät puhelimen suljettuna/äänettömällä vastaanoton 
aikana, joten parhaiten saat yhteyden jättämällä soittopyynnön. Yhteystiedot: www.fysioterapiatiimi.fi.

Perushinnaston lisäksi toimipisteillä on
fysioterapeuttikohtaisia tarjouksia, mistä
saat tietoa seuraamalla häntä Facebook-
issa. Linkki fysioterapeutin omalla sivulla.

Kuvassa vasemmalta alkaen:
- Janne Merikallio, Helsinki Töölö
- Kati Hokkanen, Espoo Järvenperä
- Annukka Saarelainen, Vantaa Kaivoksela
- Jouni Ikonen, Vantaa Rekola


