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1. Marjatta Räsänen avasi tilaisuuden esitellen päivän ohjelman. Samalla Marjatta lyhyesti 
kertoi haastattelun yhteenvetoa. 
 

2. Teemu Peuraniemi Green Care laatulautakunnan jäsen ja GC yrittäjä: 
 
Gren care Finland ry perustettu 2011, tavoitteena kehittää Green Care toimintaa 
ammattimaisena yritystoimintana tieteellisen viitekehyksen puitteissa. Asiakaskunta on 
hyvin laaja, lapsista vanhuksiin. Tavoitteena on myös alueelliset verkostot, jäsentoiminnan 
kehittäminen, jäsenyyden edut toimijoille. Menetelmäpohjaisia salattuja FB ryhmiä on 
perustettu verkostoitumisen yhtenä mallina jäsenille. 
 
www.gcfinland.fi - sivuilta löytyy myös tieteellisestä taustasta sekä paljon linkkejä 
hyödyllisiin lähteisiin. Lisäksi tietoa löytyy Green Care Itä-Suomi sivuilta ja Facebook -
ryhmistä. Liittymällä jäseneksi, saat myös uutiskirjeet. 
 
2016 oli koordinointihanke, jossa laatujärjestelmä työ aloitettiin.  Tavoitteena laadukas 
toiminta ja tunnistaa kehittämiskohteet. 
 
 
 

http://www.gcfinland.fi/


Laatumerkkivaatimukset: 
• Green care osaaminen, vähintään green care perusteet 5 op 
• laatukäsikirja 
• Palvelusektorin kuvaaminen 

 

Tärkeintä laatutyössä on rakentaa laatukäsikirja, huolella paneutuen kuvata tavoitteellisuus 
työkirjaan. Tunnistaa ohjausosaaminen ja reflektio, kuvata menetelmäosaaminen ja 
yhteistyön kautta syntyvä palveluosaaminen. Miten toiminta suhtautuu luontosuhteeseen 
ja sen vaikutus. 

Laatukäsikirjassa tärkeää: 
 

• Mikä tekee omasta toiminnasta Green Care toimintaa?  
• Kuvaa omaa ohjausosaamista. 
• Laatutekijöiden, osaamisen kuvaaminen sekä työkokemus  
• Vahvuudet omassa toiminnassa 
• Lisäksi muuta kuvaavaa 

Tutustu laatukäsikirjaan. 

Kuntouttava työtoiminta tuetuista asumisyksiköistä- yhteistyö hoidosta vastaavan tahon 
kanssa, rakenne kuvataan. 

Palvelu, jolle haetaan merkkiä: hae ydintoiminnolle, ei välttämättä kaikelle, mitä 
tehdään. Palvelu voi olla minimalistista toimintaa (risusavotta) tai olla yrityksen 
työntekijänäkökulmasta lähtevää. 

Laatumerkkitoimikunta antaa vinkkejä prosessin aikana, hakuprosessi kestää n. yhden 
vuoden. Laatumerkkitoimikunta kokoontuu neljä kertaa vuodessa. 

Laatukäsikirjan sisältö 

1. Laatutyökirja 
2. Turvallisuusasiakirja (Tukes) 
3. Jos sote -puolelle, silloin omavalvontasuunnitelma (STM-sivuilta malli) 

 
Kustannus laatumerkistä: 

 
Laatumerkkihakemuksen yhteydessä - maksetaan puolet maksuista 
Laatumerkin hinta yrityksen koon mukaan:  
• alle 10 työntekijää, hinta on 400 € 
• isommat yritykset 600 € 
• voimassa 3 vuotta siitä hetkestä, kun se myönnetään 
• uusiminen puolet hinnasta (jos ei suurempia muutoksia toimintaan ole tullut) 

 
Green care yhdistys tekee laatumerkin tunnettavuuden eteen töitä. 



 
Laatumerkkiä ei myönnetä alle vuoden toimineille yrityksille. 

 
Pitkäjänteinen työ liittyy hyvin usein Luonto Hoivan puolelle, mutta myös Luonto Voima voi 
olla sitä. Voima on usein ennalta ehkäisevää toimintaa.  

 
Green Care Voimaan liittyy luontosuhde. Terveysmatkailussa on suuri potentiaali. 
 
3. Marjatta Räsänen esitteli  
• yritysryhmien sisältöä ja ryhmiin jakoa. (Liite) 

Alustava jako, jota on mahdollista muuttaa ja tarpeen mukaan yhdistää eri tilanteissa 
verkostoksi.  
Monialainen yhteistyö: SOTEn toimintaterapeutin tai muun soten henkilökunnan kanssa 
maatilalla mahdollinen. 
 

• Portaat Green Care yrittäjäksi koulutusmahdollisuus. (liite) 
Erityisesti aloittelevan yrittäjän liiketoiminnan suunnittelun tueksi. 
Majatalosta majataloon opintomatka 23.8. Lähtö klo 7 Tuovilanlahti Maaninka 
Valmismatkalaista toivotaan tilaisuutta siten, että puheenvuoro on yrittäjän, ei lakimiehen. 

 
Yritysryhmän sisällön esittely lyhyesti eli yritykset maksavat 25 % yhteisestä osuudesta ja 25 % 
mahdollisesta yrityskohtaisesta osuudestansa hallinnoijalle (oppilaitos, kunta yms.) 

 
Perustamistuki  
- kokeiluun 2000 -10.000 euroa mahdollinen myös alkavalle yritykselle ja kehittämiseen max. 

35.000 euroa/3v toimivalle yritykselle, jolla ei 2012 jälkeen myönnettyä starttirahaa.  
Investointituki 
-  rakentamiseen ja kalustoon 35 %, paikallisille asiakkaille sote palveluihin rajattu pois 
Muut yrityspalvelut: 
- ELY:n yritysten kehittämispalvelut Analyysi ja Konsultointi 
- Neuvo kilpailukyky ja maisema ym. max. 10.000 euroa/tila maatiloille 

 
4. Heli Sulola pyysi listat halukkuudesta osallistua yritysryhmiin. 

Green care Hoiva, yritysryhmän kokoontuminen 27.8. klo 10.00 
Green care Voima, yritysryhmän kokoontuminen 20.8. klo 10.00 
Portaat naisyrittäjiksi aloittaa 11.6. klo 18. 
Paikat ilmoitetaan myöhemmin. 
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