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Voimakkaasti kasvanut Fysi Partners saa elokuun
alussa uudeksi liiketoimintajohtajakseen
kuntoutusalalla pitkään toimineen Petra
Kaukorannan. Hän on koulutukseltaan sekä
kauppatieteen maisteri että fysioterapeutti.
Kaukoranta on toiminut aiemmin mm. Fysi
Partnersin neuvonantajana, toimitusjohtajana
perheyritys FysioSporttiksessa sekä hallituksen
puheenjohtajana Relaxion Oy:ssä.

”Olen todella ylpeä mahdollisuudesta kehittää
kuntoutuksen alaa ja yrittäjyyttä
liiketoimintajohtajana Fysi Partnersin upeassa
yrittäjäverkostossa. Haluan auttaa suomalaisia
pienyrittäjiä kovenevassa kilpailussa. Teemme
kaikkemme sen eteen, että OmaFysio-klinikoiden
yrittäjät pärjäävät erinomaisesti, ja Fysi Partnersin
liiketoiminta jatkaa ansiokasta kasvuaan ”,
Kaukoranta sanoo.
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Fysioterapian verkostoyritys Fysi Partners Finland Oy
vahvistui ja rekrytoi uuden liiketoimintajohtajan

 

 

Fysi Partners Finland Oy:n OmaFysio -klinikoiden verkostoon kuuluu jo n. 500 fysioterapia- ja
kuntoutusyritystä ja niiden yli 700 toimipaikkaa 302 paikkakunnalla. Tänä vuonna Fysi Partnersin
osakkaaksi on liittynyt 25 kokenutta fysioterapiayritystä eri puolilta maata.

Fysi Partners hoitaa verkoston itsenäisten yritysten isoja, usein valtakunnallisia asiakkuuksia. Näille
asiakkaille on tarjolla maan kattava, yrittäjävetoinen fysioterapeuttien verkosto. ”Vahva verkostomme
osoittaa, että yrittäjävetoiselle toiminnalle on vielä tilaa suomalaisten terveyspalvelujen tuottajina.
Yrittäjät ovat tutkitusti sitoutuneita asiakkaidensa hoitoon, mikä näkyy saamissamme erittäin hyvissä
asiakaspalautteissa”, toimitusjohtaja Aino Sainio sanoo.

 

 Sote-uudistus huolestuttaa yrittäjiä  

 

Tuleva sote-uudistus on herättänyt huolta alan pienissä yrityksissä. Toimitusjohtaja Aino Sainio toivoo,
että hyvinvointialueet ottaisivat palvelusetelit ja ostopalvelut mahdollisimman laajaan käyttöön ja
ostaisivat jatkossakin fysioterapiaa, psykoterapiaa, toimintaterapiaa ja puheterapiaa myös pieniltä
paikallisilta yrityksiltä.

”Monessa pienessä kunnassa terveyspalveluja tuottavat vain apteekki ja fysioterapeutti. Ikääntyvässä
Suomessa edes tämän verkoston ylläpito on tärkeää. Se onnistuu, mikäli hyvinvointialueet eivät ala
rakentaa pelkkää omaa keskitettyä palvelutuotantoaan, vaan tukeutuvat jo olemassa olevaan
verkostoon palveluseteleitä ja ostopalveluita käyttämällä”, Sainio sanoo.

Lisätietoja:

Aino Sainio, toimitusjohtaja
puh. 0400-784515 aino.sainio@fysipartners.fi
Fysi Partners Finland Oy, Nuijamiestentie 7, 00400 Helsinki www.fysipartners.fi
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