Terveyttä
sinnikkäästi
KUNTOUTUSYRITTAJAT.FI

Jäsenenämme saat
» mallipohjat terapiasopimuksiin, työ- ja alihankintasopimuksiin, tietosuojaan ja moneen
muuhun
» potilasasiamiehen yrityksellesi maksutta
» kahdesti kuussa ilmestyvän uutiskirjeen
» maksuttomat jäsenwebinaarit kerran kuussa
» pääsyn suljettuun jäsenryhmään Facebookissa
» alennuksia koulutuksista ja tapahtumista
» vaihtuvia etuja yhteistyökumppaneiltamme
» edunvalvonnan ja vaikuttamisen puolestasi
» mahdollisuuden henkilökohtaiseen
neuvontaan ja toimeksiantojen teettämiseen
Kuntoutusyrittäjien lakipalveluissa.

Liity jäseneksi
nettisivuillamme:
kuntoutusyrittajat.fi/jasenyys/
liity-jaseneksi/

Kuntoutusyrittäjien puolesta
– ihmistä lähellä
Suomen Kuntoutusyrittäjät ry tekee Suomesta hyvän maan
toimia kuntoutusalan yrittäjänä. Vaikutamme kuntoutukseen,
yrittäjyyteen ja terveydenhuoltoon oikea-aikaisesti alan yrittäjien kanssa ja autamme heitä menestymään ja kehittymään.

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:n jäsenet muodostavat aktiivisen verkoston, joka todistaa, että moniammatillista kuntoutusta tarvitaan. Kuntoutusyrityksissä tehdään vaikuttavaa
työtä asiakkaan parhaaksi.

Kuntoutusyrittäjiin kuuluu yli 1 000 jäsenyritystä, jotka
työllistävät noin 3 000 henkilöä. Suurin osa jäsenistämme
on 1–3 hengen yrityksiä. Lähes jokaisessa Suomen kunnassa
on vähintään yksi kuntoutuspalveluja tuottava yritys.

Jäsenenämme pääset osalliseksi monipuolisista jäseneduista,
koulutuksista ja tapahtumista. Yrittäjänä olet tervetullut
järjestömme varsinaiseksi jäseneksi. Jos et ole vielä yrittäjä tai
opiskelet vasta alaa, voit liittyä ulko- tai opiskelijajäseneksi.

Kuntoutusyrittäjiltä on tullut hyvät selvitykset ja tulkinnat tiedotettavista asioista. Tällä alalla on oltava ajan tasalla.
On hienoa, että alaa seuraa puolestani joku muu. Kuntoutusyrittäjät tiedottaa ja selvittää asioita puolestani.”
EIJA KARVINEN, MUSIIKKITERAPIA RESONANSSI
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Teemme Suomesta hyvän
maan toimia kuntoutusalan
yrittäjänä.
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Vaikutamme vahvimmin
kuntoutuksen puolesta alan
yrittäjien kanssa.
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Autamme kuntoutusyrittäjiä
menestymään, oppimaan ja
kehittymään.

Vahva vaikuttaja
Teemme aktiivista edunvalvontatyötä sekä kansallisella tasolla
että paikallisesti. Vaikuttamisen kohteitamme ovat Kela ja
eri ministeriöt, kansanedustajat sekä kunnat ja hyvinvointialueet. Pyrimme edistämään asiakkaiden mahdollisuutta

Tutustu vaikuttamisen
tavoitteisiimme:
kuntoutusyrittajat.fi/vaikuttaminen/
valtakunnalliset-tavoitteet/

sujuvaan kuntoutukseen pääsyyn ja heidän oikeuttaan valita
oma terapeuttinsa. Haluamme, että kuntoutusyrittäjillä on
tasapuoliset edellytykset yritystoimintaan, ja vaadimme
kuntoutusyrittäjäystävällisiä kilpailutuksia.

Olen seurannut aktiivisesti Kuntoutusyrittäjien
koulutustarjontaa. Webinaarien keskustelujen aiheet
ovat olleet juuri sitä, mitä niiden luvataan olevan.
Olen saanut tarvitsemaani tietoa webinaareista, kun
olen sitä tarvinnut.”
JARI MIKKONEN, LIEKSAN ORTOFYSIO

Minulle kaikista tärkein jäsenpalvelu ovat erilaiset
yrittäjyyteen liittyvät koulutukset, jotka järjestetään
terapia-alojen toimintakentän tuntemuksella. Kun
Kuntoutusyrittäjät järjestää koulutuksia tietosuojasta, hankinnoista, kirjaamisesta ja monesta muusta
asiasta, säästyy minulta ne käytyäni enemmän aikaa
asiakastyöhön. Lakimiespalvelu on myös järjestön
ehdoton etu.”

Tutustu koulutuskalenteriimme:
www.kuntoutuskouluttajat.fi

KIRSI NEUVONEN, PUHEENPOLKU

Kehitä ammattitaitoasi kouluttautumalla!
Järjestämme ammatillista täydennyskoulutusta kuntoutusyrittäjien ammattitaidon täydentämiseen ja ylläpitämiseen.
Valikoimastamme löytyy esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinten
koulutuksia sekä geriatrian alan koulutuksia.

Alipaineella

Jäsenemme saavat aina koulutusyhtiömme Suomen Kuntoutuskouluttajien koulutukset edulliseen jäsenhintaan. Lisäksi
Kuntoutusyrittäjät tarjoaa neuvontaa ja erilaisia yrittäjyyteen
liittyviä webinaareja, jotka ovat jäsenillemme maksuttomia.

TEHOA TERAPIAAN
lymphatouch.com/ﬁ

Kuntoutusyrittäjät tekevät työtä kansalaisten työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Tulevina vuosina väestön
ikääntyessä kuntoutusalan ammattilaisia tarvitaan yhä enemmän. Jo nyt uusille kuntoutusalan yrityksille on kasvavaa kysyntää.
Useimpia terapiapalveluita on tarjolla myös Kelan vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena sekä kuntien ostopalveluna.
FYSIOTERAPIASSA tuetaan ja parannetaan henkilön liikkumis- ja toimintakykyä. Asiakasta ohjataan aktiiviseen harjoitteluun liikkeen kehittämiseksi ja terveyden edistämiseksi.
Fysioterapian avulla voidaan ennaltaehkäistä esimerkiksi tukija liikuntaelinsairauksia sekä lievittää erilaisia kiputiloja.

RAVITSEMUSTERAPIASSA hoidetaan ja ehkäistään sairauksia sekä edistetään terveyttä ravitsemuksen keinoin. Ravitsemusterapia auttaa, kun asiakkaalla on ruokaan ja syömiseen liittyviä
haasteita. Lisäksi ravitsemusterapia on osa monien pitkäaikaisten
sairauksien hoitoa.

PSYKOTERAPIA on psyykkisten vaikeuksien hoitoa psykologisin menetelmin, usein terapeutin kanssa keskustelemisen
välityksellä. Tavoitteena on asiakkaan toimintatapojen, tunteiden ja sisäisten ristiriitojen tunnistaminen, käsittely ja muuttaminen. Psykoterapian vaikutuksesta itsetuntemus lisääntyy.

TOIMINTATERAPIA Toimintaterapia auttaa asiakasta selviytymään arjessa ja omassa elinympäristössään. Toimintaterapeutti
tukee asiakkaan kehitystä ja toimintakykyä esimerkiksi leikkiessä,
vuorovaikutustilanteissa tai omasta kodista huolehtimisessa.
Apuna hyödynnetään apuvälineitä ja arjen havainnointia .

PUHETERAPIAN tavoitteena on parantaa asiakkaan toimintaja kommunikaatiokykyä jokapäiväisessä elämässä. Puheterapeutti arvioi ja kuntouttaa puheen, kielen, äänen, vuorovaikutuksen, syömisen ja nielemisen häiriöitä. Samalla tehdään
moniammatillista ja konsultoivaa työtä asiakkaan arjen ympäristössä, kuten kotona tai koulussa.

MUSIIKKITERAPIASSA musiikin eri elementit ovat osa kuntoutusta ja sen vuorovaikutusta. Musiikkia käytetään hyväksi
vaikeiden asioiden käsittelemisessä esimerkiksi asiakkailla, joille
puhuminen on haastavaa. Musiikkiterapialla hoidetaan erilaisia
psyykkisiä, fyysisiä, neurologisia ja sosiaalisia ongelmia.

SUOMEN KUNTOUTUSYRITTÄJÄT RY
info@kuntoutusyrittajat.fi
www.kuntoutusyrittajat.fi

Tule mukaan kuntoutusalan
yrittäjien kasvavaan joukkoon!

• www.jssuomi.fi
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