Apunasi:
Suomen Kuntoutusyrittäjät ry jäsenasioissa ja
Suomen Kuntoutuskouluttajat Oy koulutuksissa.

TURVAVERKKO
yrittäjälle
Kuntoutusyrittäjä
tarvitsee paljon tietoa:
Yrittäjyyteen ja etenkin terveyspalveluyrittäjyyteen liittyy paljon lainsäädäntöä,
jonka oletetaan olevan yrittäjäksi ryhtyvän
tiedossa. Kuntoutuspalveluja tuottavan
yrittäjän on pysyttävä ajan tasalla mm.
Valviran, aluehallintovirastojen, Kelan,
verottajan, STM:n ja muiden
ministeriöiden ja toimialaa ohjeistavien
tahojen määräyksistä.
Kuntoutusyrittäjien tehtävä on tiedottaa
jäsenistöään näistä velvoitteista ja lakiuudistuksista selkokielisesti. Lisäksi yrittäjät
saavat käytännön ohjeita ja monipuolista
koulutusta yritystoimintaansa sekä kaikkea
edellä mainittua juridista neuvontaa.

Jäsenmaksu 2019
•
•
•
•

Yksinyrittäjä (ei työntekijöitä) 319,49 €
2 henkilöä 465,78 €
3 henkilöä ja enemmän:
465,78 € + 40,80 € / henkilö.
Esimerkiksi 7 hengen yrityksen jäsenmaksu lasketaan näin: 465,78 € + (5 x 40,80 €)
eli yhteensä 669,78 €.

VAHVA JA
VA VAIKUTTA
A JA
INNOSTAV
N
ITSENÄINE

Henkilömäärään lasketaan samalla
y-tunnuksella olevien toimipisteiden
yrityksen työtä tekevät yrittäjät sekä
henkilökunta kokoaikaisiksi työntekijöiksi
laskettuna. Esim. 2 puolipäiväistä työntekijää
lasketaan yhdeksi kokopäiväiseksi.

Yhteistyökumppanit:
SUOMEN KUNTOUTUSYRITTÄJÄT RY
Nuijamiestentie 5 B, 00400 HELSINKI, Y-tunnus:
0356391-7 Puhelin 010 279 3300
kuntoutusyrittajat.fi, fysioterapia.info

Innostu, onnistu ja
menesty!
Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:n jäsenet
muodostavat keskenään aktiivisen verkoston. Rakentavassa ja innostavassa hengessä
vaihdetaan kokemuksia ja ajatuksia – se
voimaannuttaa yrittäjiä ja auttaa rohkeasti
eteenpäin nopeasti muuttuvassa tomintaympäristössämme.
Toimintaympäristön jatkuvasta muutoksesta
riippumatta kuntoutuksen ammattilaisia
tarvitaan aina. Yhdessä olemme vahvempia.
Moniammatillista kuntoutusta tarvitaan
– Kuntoutusyrityksissä tehdään vaikuttavaa työtä asiakkaan arjen toimintakyvyn
ympärillä ja ympäristöissä aina asiakkaan
parhaaksi.
Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:n jäseninä
on tällä hetkellä ammatinharjoittajia ja
yrityksiä kuudesta eri terapeuttiryhmästä;
fysio-, musiikki-, psyko-, puhe-, ravitsemusja toimintaterapeutteja.

Suomen Kuntoutusyrittäjät
ry:stä saat vastauksia
kysymyksiisi!
Saat käyttöösi oman toimialasi vankan
kokemuksen sekä luotettavaa ja ajantasaista
tietoa kuntoutusalan yritysten tämän päivän
toimintaympäristöstä ja alan vaatimuksista.

Jäsenedut:
Puhelinneuvonta
- selkoa työntekijöiden palkkaukseen, neuvoja
ja vinkkejä sopimusasioissa, lakineuvontaa
Jäsenyrittäjänä saat juridista ohjausta ja käytännön neuvoja yritystoimintaan liittyvissä
asioissa. Voit soittaa pienissä ja suurissa mieltä
askarruttavissa kysymyksissä. Lakimiesten
puhelinneuvontapalvelu on jäsenetu.
Potilasasiamiespalvelu
Potilasasiamiespalvelu on merkittävä jäsenmaksuun sisältyvä jäsenetu. Jokaisella terveydenhuollon luvan saaneella yrityksellä on lain
mukaan oltava potilasasiamies, jonka tiedot on
ilmoitettava aluehallintovirastolle.
Tiedotuspalvelu
Kuntoutusyrittäjä-infoon kootaan alan uutiset,
lainsäädäntömuutokset ja muut ajankohtaisasiat. Yrittäjäinfot ovat luettavissa myös
www.kuntoutusyrittajat.fi -sivuilla.
Sopimusmallit ja lomakkeet
Suomen Kuntoutusyrittäjät ry on tehnyt jäsenyritystensä käyttöön alan yritystoiminnassa
tarvittavia sopimusmalleja ja lomakkeita (mm.
työsopimusmalli ja ohjeet, ammatinharjoittajasopimusmalli, potilasrekisterilomakkeet, Tietoturvan omavalvontasuunnitelma ja Tietosuojainformointi ja sopimusmallit).
Jäsenyrityksen yhteystiedot
Jäsenyritysten yhteystiedot julkaistaan Suomen
Kuntoutusyrittäjät ry:n kotisivuilla www.kuntoutusyrittajat.fi. Monet kuntoutusalan ammattilaiset ja asiakkaat etsivät alan palveluntarjoajaa verkosta.
Jäsenyys
Voit liittyä Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:n
jäseneksi, jos yritykselläsi on yksityisestä
terveydenhuollosta annetun lain mukainen
lupa tai olet rekisteröitynyt terveydenhuollon
itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi. Jäsenet hyväksytään kirjallisten hakemusten perusteella.
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