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ja muussa työnantajien maksamassa fysioterapiassa, markkinan arvo oli alle 
miljoona euroa. 

27. Osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus KL2:n mukaisesti korvatussa ja
muussa työnantajien maksamassa fysioterapiassa oli ilmoittajan arvion mu
kaan vuonna 2020 valtakunnallisesti [20-30] %. Seutukuntakohtaisesti tarkas
teltuna osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus oli alle 10 % Haapaveden
Siikalatvan, Kemi-Tornion, Rauman, Seinäjoen, Ylä-Savon ja Äänekosken seu
tukunnissa ja alle 20 % Joensuun, Salon ja Tampereen seutukunnissa. Osapuol
ten yhteenlaskettu markkinaosuus oli yli 20 % mutta alle 30 % Imatran, Jyväs
kylän, Kouvolan, Kuopion, Lahden, Lappeenrannan, Mikkelin, Oulun, Porin, Tu
run ja Vaasan seutukunnissa. Kotka-Haminan seutukunnassa osapuolten
markkinaosuus ylitti 30 % ja Helsingin seutukunnassa 40 %. Raaseporin seutu
kunnassa osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus oli [50-60] %.

28. Osapuolten tärkeimmät kilpailijat työnantajien maksamassa fysioterapiassa
ovat ilmoittajan mukaan valtakunnallisesti Terveystalo Oyj (markkinaosuus
[30-40] %), Pihlajalinna Oyj ([5-10] %) Coronaria ([0-5] %). Lääkärikeskus Aava
Oy ( [0-5] %) ja Finla Työterveys Oy ( [0-5] %) .

6.1. l .4 Vakuutusyhtiöiden maksama fysioterapia 

29. Yksityisten fysioterapiapalveluiden piiriin hakeudutaan myös vakuutusyhtiöi
den maksamana. Fysioterapiapalveluita sisältyy lakisääteisten vakuutusten li
säksi yksityishenkilöiden ja työnantajien vapaaehtoisiin vakuutuksiin. Ilmoitta
jan mukaan vakuutusyhtiöiden maksamien fysioterapiapalveluiden markki
noita tulee tarkastella valtakunnallisesti.

30. Ilmoittajan arvion mukaan vakuutusyhtiöiden maksaman fysioterapian osuus
yksityisistä fysioterapiapalveluista valtakunnallisesti vuonna 2020 oli noin 11 %
(36,5 miljoonaa euroa). Ilmoittajan arvio osapuolten yhteenlasketusta markki
naosuudesta oli [10-20] %.

31. Osapuolten tärkeimmät kilpailijat valtakunnallisesti vakuutusyhtiöiden maksa
missa fysioterapiapalveluissa ovat Terveystalo Oyj (markkinaosuus [10-20] %),
Fysi Partners Finland Oy ([10-20] %). Coronaria Oy ([0-5] %). Pihlajalinna Oyj
([0-5] %), Suomen Fysiogeriatria Oy ([0-5] %) ja Tutoris Oy ([0-5] %).

6.1. l .5 Julkisen sektorin ostopalveluna hankkimat fysioterapiapalvelut 

32. Julkinen sektori, kuten kunnat ja sairaanhoitopiirit, hankkivat ilmoittajan mu
kaan fysioterapiapalveluita ostopalveluina tai osana suurempia ulkoistuksia.6 

6 Osapuolista ainoastaan Mehiläisellä on ilmoittajan mukaan laajempia terveyspalveluiden ulkoistuksia, joiden yhteydessä se

tuottaa fysioterapiaa muiden terveyspalveluiden ohessa. Mehiläinen ei ilmoittajan mukaan tuota fysioterapiapalveluita juuri
kaan ostopalveluina julkisille toimijoille. Fysioksella puolestaan ei ole lainkaan ulkoistuksia, mutta sillä on fysioterapian ostopalve
lumyyntejä julkiselle sektorille. 
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