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Koronan seuraukset tuntuvat yrityksissä
edelleen, vaikka hienoista hyvääkin kehitystä
on alkukevään aikana tapahtunut. Näin
kertoo Suomen Yrittäjien jäsenilleen tekemä
gallup. 38 prosentilla yrityksistä liikevaihto on
vielä alle koronakriisin alun tason. Nyt
tilannetta synkistää Venäjän hyökkäys
Ukrainaan ja laukkaava inflaatio.
70 prosenttia kuitenkin Yrittäjien vastaajista
uskoo yrityksensä varmasti selviävän
koronakriisistä, eli yrittäjien usko tulevaan
elää ja uusiakin yrityksiä syntyy. Jopa
sairaanhoitajien kiinnostus toimia yrittäjänä
on osoittanut kasvavaa kiinnostusta.
Yrittäjäopas
Jos kaipaat eväitä tai innostusta yrittäjyyden
polulla niin yrittäjyyttä harkitsevalle kuin jo
yrittäjänä toimivana niin AKY- Akavalaiset
yrittäjät on laatinut Yrittäjäoppaan.
Lainsäädäntö muuttuu kuten maailmakin,
joten ajantasainen tieto kannattaa toki aina
tarkistaa Kelan, verottajan jne. viranomaisen sivuilta, mutta tässä oppaassa tietoa koottu
kompaktiin pakettiin. Oppaan löydät täältä
Kela-korvausten leikkaaminen
Elinkeinoelämän järjestöt eivät kannata Kela-korvauksista luopumista ja rahoituksen siirtämistä
hyvinvointialueille. Järjestöjen mielestä yksityisen hoidon Kela-korvausjärjestelmää pitää
ennemminkin kehittää kuin ajaa leikkauksilla alas. Hallitus on esittänyt hoidon ja tutkimuksen
Kela-korvausten leikkaamista 64 miljoonalla eurolla.
Nykyisin Kelan sairaanhoitokorvaukset ovat alle 15 prosenttia hoidon kustannuksista. Tällöin
asiakkaan omavastuuosuudeksi jää 85 prosenttia kustannuksista. Suuri omavastuuosuus
vaikeuttaa erityisesti pienituloisten mahdollisuuksia käyttää yksityisen sektorin palveluita. Kelakorvausten leikkaaminen aiheuttaisi säästöjen sijaan valtiolle noin 20 miljoonan euron
vuosittaisen lisäkulun pidentyneiden hoitojonojen lisäksi.
Myös AKY.n Sote- valiokunta on tehnyt kevään mittaan paljon töitä ja useita kannanottoja jotta
yksityisen hoidon Kela korvaukset säilyisivät. lAkavalaiset Yrittäjät - AKY löydät näitä ja muuta
asiaa, käy kurkkaamassa.
Toimintansa lopettaneiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien paperisten
potilas- ja asiakasasikirjojen arkistointipalvelu
Potilasasiakirjojen säilyttämisestä aina välillä tulee kysymyksiä varsinkin jos yrityksen toiminta
loppuu. Kela on nyt ottanut asian hoitaakseen. ”Palvelu on tarkoitettu yksityisille sosiaali- tai
terveydenhuollon palveluntuottajille, jotka ovat lopettaneet toimintansa ja joilla on vastuu
toimintansa aikana syntyneiden paperisten asiakas- ja potilasasiakirjojen säilyttämisestä.
Toiminnan lopettaminen tarkoittaa sosiaali- tai terveydenhuollonalan ammatin harjoittamisen
tosiasiallista päättymistä esim. yritystoiminnan lopettamisen, alan vaihdon tai eläköitymisen
takia. Toiminnanlopettamisesta on tehtävä ilmoitus aluehallintovirastoon. Aineistojen arkistointi
Kelassa on toistaiseksi maksutonta.”

Lisää asiasta täältä Paperisten potilasasiakirjojen arkistointipalvelu - kela.fi

Jäsenedut
Yrittäjät perinteisesti lomailevat vähän, mutta kuten joku viisaasti tokaisi ”virkeä, levännyt yrittäjä
on yrityksensä tärkein pääoma”. Member+ palvelua seuraamalla löytyy esim. edullista
jäsenhintaista mökkimajoitusta, spa-ilottelua, hotellietuja joita kannattaa hyödyntää. Kannattaa
myös seurata Tajan somekanavia, joissa nostetaan myös etuja esille.
Terveisin Päivi
040 5811723 paivi.peltomaa@lymfahoito.fi .

Tuo kollegasi mukaan, saatte molemmat
lahjakortin
Jos sinulla on kollega joka ei ole vielä
jäsenemme, ja jotta hän pääsisi nauttimaan
kaikista Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry:n
monista eduista ja kollegiaalisesta
yhteisöstä,kannattaa vinkata
hänelle.Jäsenmaksumme on varsin
kilpailukelpoinen, päätoimiselta
yksinyrittäjältä tai itsensätyöllistäjältä 11
euroa/kk. Jokaisesta hankkimastasi jäsenestä saat 50€:n Go gift lahjakortin! Pyydä kollegaasi
täyttämään sinun nimesi liittymislomakkeen lisätietokenttään. Yhdessä olemme enemmän
pääte tässäkin!

Bloggaisitko?
Hei onko sinua puraissut kirjoituskärpänen? Onko joku asia erityisesti mielen päällä ja
haluaisitko jakaa sen muillekin. Jaa ajatuksesi blogissa, pieni kirjoituspalkkiokin maksetaan.
Ota yhteyttä kukka.junno@taja.fi

Suomen yrittäjien palvelupaketti etuhintaan
AKY on Suomen Yrittäjien suurin toimialajärjestö. Yhteistyön myötä jäsenliittojen kuten esim.
Tajan yrittäjäjäsenet voivat hankkia itselleen Suomen Yrittäjien laajan palvelupaketin 95 eurolla
/ vuosi. Palvelupaketti avaa pääsyn Suomen Yrittäjien jäsenetuihin, mutta se ei sisällä
jäsenyyttä sen paikallisyhdistyksissä. Voit hankkia palvelupaketin suoraan Suomen Yrittäjien
kotisivuilta.
TULOSSA YRITTÄJÄPÄIVILLE TAMPEREELLE 21.-22.10.2022?
Valtakunnalliset yrittäjäpäivät järjestetään tänä vuonna Tampereella.
AKY järjestää Yrittäjäpäiville tuleville akylaisille verkostoitumistilaisuuden muiden akavalaisten
yrittäjien kanssa. Jos tahdot tavata siellä, ota yhteyttä Kati Haloseen, kati@polyquality.fi, niin
pidämme sinut kartalla missä ja milloin nähdään.

Uraportaalista ammatillista
kehitystä ja hyvinvointia

Uraportaalissa on tarjolla webinaareja,
webinaaritallenteita ja videokirjasto. Aiheita
löytyy laidasta laitaan, on työnhakuun,
esimiestyöhön, yhteistyöhön, työssä
jaksamiseen ja vaikka mihin. Siirry
uraportaaliin.
Kiinnostaisiko neuvottelutaidot, sisäisen
motivaation johtaminen tai vaikka onnistunut
työyhteisöviestintä?
Muistathan myös muut jäsenetumme!
Lisää jäsenetuja löydät jäsenkorttisovelluksestamme Member+ . Mikäli et ole vielä ottanut
mobiilikorttia käyttöösi lue EXTRANETIN puolelta miten se tapahtuu.

Ajankohtaista Tajassa -kaikki yhdellä sivulla

Osoitelähde: Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry:n jäsenrekisteri
Jos et halua meiltä enempää postia, poistu postituslistalta.

