Sote-yrittäjä – liity SuPeriin
LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OMAAN LIITTOON

Oma osaaminen peliin
KOTIHOITOA

HIERONTAA

JALKOJENHOITOA

APUVÄLINEITÄ

RAVINTONEUVONTAA

HYVINVOINTIA

PERHEPÄIVÄHOITOA

Menestyvillä yrittäjillä on yleensä yksi yhteinen piirre – heistä
jokainen on huomannut asian, jonka voisi tehdä toisella
tavalla. Parhaat liikeideat ovat yksinkertaisia, ja niillä on
selkeä markkinarako.
Sote-ala on ollut jo pitkään murroksessa, mutta toistaiseksi
lähihoitajien kaikkea osaamista ei vieläkään osata hyödyntää. Voi olla siis enemmän kuin järkevää pistää oma osaaminen peliin, pokeritermein all in. Lähihoitajalla on hyvät perustiedot ihmisen elämän eri osa-alueilta ja tarvittaessa yrittäjäkin
voi konsultoida erikoisalojen ammattilaisia. Usein yksinkertainen apu on asiakkaalle säännöllisesti tuotettuna parasta.
Yksityisyrittäjä voi tuoda asiakkaalle turvaa, johon suuremmat
organisaatiot eivät taivu. Asiakas pääsee kohtaamaan saman
ihmisen kerrasta toiseen. Samalla tutustutaan ja hoitaja voi
peilata asiakkaalle huomioitaan. Yksityisyrittäjä voi ottaa
joustavammin huomioon asiakkaan, ihmisen, tarpeet. Yrittäjä
taas pääsee itse nauttimaan todellisesta työaika-autonomiasta.
Enää ei kukaan työpaikalla päätä, milloin minä nukun tai syön.
Yritystä perustaessaan lähihoitaja joutuu kulkemaan läpi byrokratiaviidakon ja siihen on syytä varautua myös taloudellisesti. Uudistuva säännöstö voi tuoda lisää yllättävää byrokratiaa. Kun niistä on selvitty, tilanne on kuitenkin jossain määrin

helpompi kuin monella muulla alalla. Lähihoitajalla riittää töitä,
eikä erillistä liiketilaa ehkä tarvita. Useat asiakasryhmät arvostavat kotiin tuotavaa palvelua. Kannattaa perehtyä uusimpiin
markkinointiopuksiin ja taloushallinnon perusteisiin. Luotettava kirjanpitäjä on jokaisen euron arvoinen.
Lähihoitajayrittäjä voi kasvattaa yritystään helposti palkkaamalla pari-kolme työntekijää. Tällöin toiminta on varmempaa,
henkilöriskin vaikutus toimintaan pienenee ja yrittäjä saa ympärilleen läheisen tiimin. Oman yrityksen kasvattamisen vaihtoehtona voi olla myös tiivis yhteistyö muiden lähihoitajayrittäjien
kanssa. Kasvua ei kannata pelätä, muttei kannata lähteä soitellen sotaan. Yrittäjän kannattaa kuulua eri järjestöihin, jotta pysyy
kärryillä muuttuvassa maailmassa. Järjestöistä on etua myös
silloin, kun haaveet kasvavat tai haasteet iskevät päin näköä.
Keskusteltuani usean hoitajayrittäjäkollegani kanssa voin hyvillä
mielin todeta, että harva yrittäjäksi lähtenyt lähihoitaja katuu
päätöstään. Usein keskustelut päättyvät
lauseeseen: …mutta koskaan en vaihtaisi pois.
Rakkain yrittäjäterveisin,
SuPerin yrittäjäjäsen Mira Pöllänen
lähihoitaja ja toimitusjohtaja
Elovirkku Oy, Lappeenranta

SOTE- JA KASVATUSALAN YRITTÄJÄ, LIITY SUPERIIN. SE KANNATTAA!
SuPer tarjoaa edunvalvontaa ja turvaa myös yrittäjille. Jäsenmaksu on vain
10 euroa kuukaudessa ja sillä saat monia hyödyllisiä etuja. Liity osoitteessa
www.superliitto.fi/jäsenyys tai paperisella liittymislomakkeella.

SUPER-ETUJASI:
• potilasvakuutus

• koulutusta

• ammatillinen vastuuvakuutus

• neuvontaa

• oikeusturvavakuutus

• Suomen Yrityskummien palvelut

• ammatillinen SuPer-lehti

• ammattiosaston toiminta ja tilaisuudet

• kalenteri

• verkostoitumista ja vertaistukea

• jäsenkortti, jolla saat rahanarvoisia etuja
kaikkialla Suomessa

• oma Facebook-ryhmä SuPer-Yrittäjät
• usein kysytyt kysymykset verkossa

TIETOA JA NEUVOJA YRITYKSEN PERUSTAMISEEN JA PYÖRITTÄMISEEN
Aluehallintovirastosta saat tietoa tarvitsemistasi luvista. www.avi.fi
Valvira myöntää oikeuden harjoittaa terveydenhuollon ammattia ja ylläpitää Terhikki-, Suosikki- ja
Valveri-rekistereitä. www.valvira.fi
Potilasvakuutuskeskuksesta saat tietoa pakollisesta potilasvakuutuksesta. www.pvk.fi
AYT on Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa. www.ayt.fi
SYT-kassa on Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa. www.syt.fi
Terveys- ja Sosiaalialan Yrittäjät TESO ry on toimialan yksityisten palveluntuottajien valtakunnallinen
edunvalvontajärjestö. www.tesory.com
Yrityskummit tarjoavat apua mm. markkinoinnin ja myynnin kysymyksissä. www.yrityskummit.fi
YTJ on Patentti- ja rekisterihallituksen ja Verohallinnon yhteinen yritystietojärjestelmä. www.ytj.fi
Tukea ja tietoa saat www.uusyrityskeskus.fi
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TYÖTÄ LÄHELLÄ IHMISTÄ
SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan sekä kasvatusalan
toisen asteen tutkinnon suorittaneiden ja aloille opiskelevien ammattiliitto.
SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER RY
Ratamestarinkatu 12, 00520 Helsinki
puh. 09 2727 910
faksi 09 2727 9120
www.superliitto.fi

www.superlehti.fi

Facebook: superliitto

superlehti

Instagram: @superliitto
Twitter: superliitto

@superlehti_super

YouTube: superliitto

Yrittäjätiimi palveluksessasi: yrittajatiimi@superliitto.fi
Asioi turvallisesti! Jos sähköpostiviestisi sisältää salassa pidettäviä tietoja,
kuten henkilö- ja jäsentietoja, lähetä se liittoon salattuna osoitteessa:
https://securemail.superliitto.fi

Ovatko jäsentietosi ajan tasalla? Voit tarkistaa ne helposti
jäsensivuilta. Kirjaudu osoitteessa www.superliitto.fi

