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Vuoden 2016 fysioterapiayritys tulee Kuusamosta:
“Asiakaslähtöisyys on valttia myös SOTEssa”
Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry on nimennyt Tallinnassa järjestettävillä FYSI-Yrittäjäpäivillä
Vuoden 2016 Fysioterapiayritykseksi reilun 16 000 asukkaan Kuusamossa monipuolisia fysioterapiapalveluja
tuottavan Fysiokuusamo Oy:n. Tämä FYSI ry:n vuosittain jakama palkinto myönnetään yritykselle, joka on omalla
toiminnallaan tehnyt työtä koko toimialan menestymisen eteen.
Fysiokuusamo Oy on vuonna 1983 perustettu yksityinen fysioterapiakeskus, joka tuottaa palveluita Kuusamon
kaupungin ja Posion kunnan alueella. Kahden naisen yrityksestä on kasvanut kymmenen fysioterapeuttia työllistävä
yritys. Kaiken takana on innovatiivinen, osaava ja työhönsä sitoutunut henkilöstö. Hoitomenetelmät ja -välineet sekä
tilat ovat nykyaikaiset ja monipuoliset.
Fysiokuusamo on esimerkki yrityksestä, joka syntyi 34 vuotta sitten kasvavaan tarpeeseen: tuottamaan lapsille ja
aikuisille lähipalveluina heidän tarvitsemaansa fysioterapiaa. Fysioterapiasta jopa 40 % toteutetaan asiakkaiden luokse
kotikäynteinä. Näin mahdollistetaan myös haja-asutusalueella asuvien ihmisten palvelujen saanti. Tämän johdosta
fysioterapeutti voi ajaa päivän aikana työajoa jopa yli 200 km.
Yritys tuottaa muun muassa vahvaa fysioterapian erityisosaamista edellyttävää, Kelan järjestämää vaativaa
lääkinnällistä kuntoutusta. Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus on jo vuosikymmenien ajan toteutettu ja
toteutetaan edelleen tarkkaan kilpailutukseen perustuen ainoastaan yksityisissä, pääosin pienissä fysioterapia-alan
yrityksissä, toteavat palkitut yrittäjät Kirsti Ketola, Tuula Mustonen ja Susanna Viinikka.
He korostavat, että esimerkiksi Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta saavat henkilöt ovat itse asiassa tiennäyttäjiä
uuden sote-ajan kynnyksellä. Kelan vaativaa kuntoutusta saavilla henkilöillä on oikeus valita vapaasti
palveluntuottajansa Kelan kilpailutuksessaan hyväksymistä palveluntuottajista, joilla on sopimus Kelan kanssa.
Kyselytutkimuksen mukaan 90 % vaikeavammaisista pitää tätä oikeutta tärkeänä tai erittäin tärkeänä. Vuosittain
Suomessa Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta myönnetään noin 15 000 henkilölle. Asiakkaat osaavat ja haluavat
valita!
Palkitut yrittäjät katsovat, että sote-uudistus onnistuu ja pääsee tärkeisiin tavoitteisiinsa vain, jos sen keskeinen
elementti – asiakkaan valinnanvapaus – toteutetaan laajana ja niin, että myös pienet, lähellä ihmistä palveluja
tuottavat yritykset pääsevät tarjoamaan palveluja jatkossakin. - Lähipalveluiden tuottamisessa ja ihmisten työ- ja
toimintakyvyn turvaamisessa juuri me, fysioterapiayrittäjät Suomen jokaisessa kunnassa, olemme avainasemassa.
Kustannustehokkaat työtavat, erikoisosaaminen ja palvelun joustavuus ovat valttimme.
Fysiokuusamon toiminta perustuu asiakaslähtöisyyteen, ammattitaitoiseen henkilökuntaan sekä heidän haluunsa
palvella ja kehittyä työssään. Keskipisteenä on ensimmäisestä toimintapäivästä lähtien ollut aina asiakas. Tämä
asiakaslähtöinen toimintamalli kantaa yritystä edelleen. Yrittäjät korostavat, että kuntoutus on parhaimmillaan
ihmisen tukemista ja hänen koko elämäntilanteensa kokonaisvaltaista huomioimista.
- Nyt tehdään kansallisesti todella tärkeitä päätöksiä, jotka vaikuttavat ihmisten palveluiden saantiin joka puolella
Suomea. Päättäjille on vietävä tieto siitä, miten käytännön kentällä jo nykyisin toimitaan, toteaa Fysiokuusamo Oy:n
toimitusjohtaja sekä Suomen Yrittäjien Hyvinvointipalvelujen valiokunnan puheenjohtaja Tuula Mustonen.
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FYSI – suomalaisen fysioterapian yrittäjäjärjestö

Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry on valtakunnallinen, vuonna 1972 perustettu edunvalvontajärjestö,
yhteistyöverkosto ja kouluttajaorganisaatio. Järjestöön kuuluu 770 eri puolilla Suomea sijaitsevaa yritystä. Valtaosa
yrityksistä on pieniä, 1 – 3 hengen yrityksiä, jotka tarjoavat lähipalveluja kotikuntansa asukkaille, työllistävät ja
maksavat veronsa Suomeen. Toimialan yritykset ovat jo vuosikymmenien ajan täydentäneet julkista terveydenhuoltoa
tuottamalla lähipalveluna mm. vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja. Suurin osa kaikesta fysioterapiasta
tuotetaan näissä yksityisissä fysioterapiakeskuksissa, joissa on tarjolla merkittävää alan erikoisosaamista kansalaisten
työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen.
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