
 
  



GREEN CARE TUNNETUKSI ETELÄ-
POHJANMAALLA! -HANKE 
LISÄTIETOA GREEN CARE -YRITTÄJYYTTÄ SUUNNITTELEVALLE 
 

ILMOITUKSEN TEKEMINEN VIRANOMAISILLE ENNEN 
PALVELUIDEN ALKAMISTA 

 Yksityisen palvelujen tuottajan, joka harjoittaa muuta kuin ympärivuorokautista 

sosiaalipalvelutoimintaa, on tehtävä ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista tai 

lopettamista kirjallinen ilmoitus sille kunnalle, jossa palveluja annetaan. Kunnan on ilmoitettava 

aluehallintovirastolle (AVI) tiedot rekisterin pitoa varten. Lähde ja lisätietoa ilmoitusmenettelystä 

https://www.avi.fi/web/avi/yksityiset-sosiaalipalvelut/ilmoituksenvarainen-toiminta#.WDwUQHoXc-Y  

 Laki yksityisistä sosiaalipalveluista. HUOM! Laissa puhutaan luvan- ja ilmoituksenvaraisista 

sosiaalipalveluista. Ympärivuorokautinen sosiaalipalvelutoiminta vaatii luvan. Ei ympärivuorokautista 

eli esimerkiksi päivätoimintaa varten lue erityisesti kohta Ilmoituksen varaiset palvelut, pykälä 11 

(11 §), http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110922 

 Asetus yksityisistä sosiaalipalveluista. http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111053): 

https://www.avi.fi/web/avi/yksityiset-sosiaalipalvelut/ilmoituksenvarainen-toiminta#.WDwUQHoXc-Y
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110922
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111053


Lupahakemuksen ja ilmoituksen liitteet 

Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011) 8 §:ssä tarkoitettuun lupahakemukseen ja 

11 §:ssä tarkoitettuun, toiminnan aloittamista koskevaan ilmoitukseen on liitettävä: 

1) jäljennös yhtiöjärjestyksestä, yhtiösopimuksesta, yhteisön tai säätiön säännöistä taikka muu 
vastaava selvitys; 
2) kaupparekisteriote tai jäljennös elinkeinoilmoituksesta; 
3) omavaraisuustodistus ja todistus ulosottorekisteristä; 
4) toimintasuunnitelma; 
5) toiminnassa käytettävien tilojen pohjapiirustus ja käyttösuunnitelma; 
6) pelastuslaissa (379/2011) tarkoitettu pelastussuunnitelma ja poistumisturvallisuusselvitys; 
7) pelastusviranomaisen lausunto; 
8) terveydensuojeluviranomaisen lausunto; 
9) sen kunnan sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen tai toimielimen määräämän viranhaltijan 
lausunto, jossa palveluja annetaan; 
10) jäljennös palvelujen vastuuhenkilön tutkintotodistuksista ja selvitys työkokemuksesta; sekä 
11) jäljennös henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukaisesta rekisteriselosteesta. 
 

Toiminnan olennaista muuttamista koskevaan lupahakemukseen ja ilmoitukseen on liitettävä ne 1 

momentissa tarkoitetut liitteet, jotka kuvaavat toiminnan muutosta. 



 Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote Yksityisten sosiaalipalveluiden lakimuutokset, erityisesti kohdat 

4.3 ja 4.4. Ilmoituksen tekeminen http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/lagen-om-privat-

socialservice-tradde-i-kraft-1-10-2011 

Linkki ilmoituslomakkeeseen 

https://lomake.fi/a/ec/lomakepalvelu/download?s=9WuRZrkeAzL23Wt&id=15719%2FE590DB264CDCCE6E

58B585D61950F984&type=statics 

Kootut neuvot vammaispalveluiden suunnittelun tueksi. Lähde Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 

https://www.thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/palvelujen-jarjestamisprosessi 

Yksityisten ilmoituksenvaraisten sosiaalipalvelujen tuottaminen: https://yrityssuomi.fi/lupa/-
/julkaisu/yksityistenilmoituksenvaraistensosiaalipalvelujentuottaminen 
 

OMAVALVONTASUUNNITELMA  
YritysSuomi-sivustolta löytyy ladattavat lomakkeet omavalvontasuunnitelman tekoon, lomakkeiden 
täyttöohjeet ja asiointiin liittyvät muut lomakkeet.  

 Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma, Valviran lomaketunnus: val46 
https://yrityssuomi.fi/lomake?docid=18852&kieli=fi 

 Yksityisen terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma, Valviran lomaketunnus: val67 
https://www.yrityssuomi.fi/lomake?docid=18872&kieli=fi 

http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/lagen-om-privat-socialservice-tradde-i-kraft-1-10-2011
http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/lagen-om-privat-socialservice-tradde-i-kraft-1-10-2011
https://lomake.fi/a/ec/lomakepalvelu/download?s=9WuRZrkeAzL23Wt&id=15719%2FE590DB264CDCCE6E58B585D61950F984&type=statics
https://lomake.fi/a/ec/lomakepalvelu/download?s=9WuRZrkeAzL23Wt&id=15719%2FE590DB264CDCCE6E58B585D61950F984&type=statics
https://www.thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/palvelujen-jarjestamisprosessi
https://yrityssuomi.fi/lupa/-/julkaisu/yksityistenilmoituksenvaraistensosiaalipalvelujentuottaminen
https://yrityssuomi.fi/lupa/-/julkaisu/yksityistenilmoituksenvaraistensosiaalipalvelujentuottaminen
https://yrityssuomi.fi/lomake?docid=18852&kieli=fi
https://www.yrityssuomi.fi/lomake?docid=18872&kieli=fi


PALVELUSETELIT JA MAKSUSITOUMUKSET  
Erityisryhmään kuuluvan asiakkaan päivätoimintaa voidaan rahoittaa palvelusetelillä (jos kunnalla käytössä) 
tai maksusitoumuksella (jos asiakas oikeutettu kunnan maksusitoumukseen, tällöin asiakas hakee 
maksusitoumusta kunnan sosiaalipuolelta, jonka jälkeen asiakas, kunta ja palveluntarjoaja tekee kirjallisen 
palvelusuunnitelman). Oman alueen käytännöistä saa parhaiten neuvoa oman kunnan sosiaali- ja 
terveyspalveluista.  
 

 Seinäjoella kunnan mielenterveyskuntoutus ostaa yksityisiltä palveluntuottajilta 
päivätoimintapalvelua, yhteystiedot https://www.seinajoki.fi/sosiaali-
jaterveyspalvelut/vammaispalvelut/yhteystiedot.html  

 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen eli Evijärven, Kauhavan ja Lappajärven yhteystiedot 
http://www.kaksineuvoinen.fi/yhteystiedot 

 Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen (Alajärvi, Soini, Vimpeli) yhteystiedot 
http://www.jarvipohjanmaanperusturva.fi/node/5 

 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän yhteystiedot http://www.llky.fi/site?node_id=870 

 Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan yhteystiedot 
https://www.jikky.fi/potilaat_asiakkaat_ja_laheiset/kurikan_sosiaalipalvelut 

 Alavuden, Kuortaneen, Soinin, Töysän ja Ähtärin yhteystiedot 
http://www.kuusiolinna.fi/fi/Sosiaalipalvelut 
 

 

https://www.seinajoki.fi/sosiaali-jaterveyspalvelut/vammaispalvelut/yhteystiedot.html
https://www.seinajoki.fi/sosiaali-jaterveyspalvelut/vammaispalvelut/yhteystiedot.html
http://www.kaksineuvoinen.fi/yhteystiedot
http://www.jarvipohjanmaanperusturva.fi/node/5
http://www.llky.fi/site?node_id=870
https://www.jikky.fi/potilaat_asiakkaat_ja_laheiset/kurikan_sosiaalipalvelut
http://www.kuusiolinna.fi/fi/Sosiaalipalvelut


RAHOITUSTA 
Yleistä tietoa rahoituksesta yrityksen käynnistämisvaiheessa: http://hyrrat.metropolia.fi/?page_id=1624 
  
Maa- ja metsätalousministeriön sivuilla tietoa yrittäjyydestä maaseudulla: http://mmm.fi/yrittajyys.  
 
Maaseudun kehittämistä rahoitetaan Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 
(Maaseuturahasto). Perustamis- ja investointitukea voi hakea ELY-keskusten tai toimintaryhmien kautta. 
https://www.maaseutu.fi/fi/hakijalle/aloittaminen/Sivut/default.aspx 
 ja http://mahdollisuuksienmaa.fi/fi/yritystuet/ 
  
Maaseudulla toimiville yrityksille on olemassa myös muita rahoitusmahdollisuuksia, joista saa lisätietoa 
Yritys-Suomi -palvelusta, mm. starttirahasta ja yrityksen perustamistuesta https://yrityssuomi.fi/rahoitus1 
  
Maaseuturahaston Leader-rahoitus  
 
Paikallista kehittämistä tuetaan Leader-toimintaryhmien kautta. Leader-toiminnasta yleisesti: 
http://leadersuomi.fi/fi/mita-on-leader-toiminta. Etelä-Pohjanmaan toimintaryhmät:  

 Aisapari ry (Alajärvi, Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi, Lapua ja Vimpeli) http://www.aisapari.net/  

 Liiveri ry (Ilmajoki, Jalasjärvi, Seinäjoki) www.liiveri.net 

 Kuudestaan ry (Alavus, Kuortane, Soini ja Ähtäri) www.kuudestaan.net 

 Leader Suupohja (Kauhajoki, Karijoki, Isojoki, Teuva, Kurikka) 
http://www.leadersuupohja.fi/index.php 

http://hyrrat.metropolia.fi/?page_id=1624
http://mmm.fi/yrittajyys
https://www.maaseutu.fi/fi/hakijalle/aloittaminen/Sivut/default.aspx
http://mahdollisuuksienmaa.fi/fi/yritystuet/
https://yrityssuomi.fi/rahoitus1
http://leadersuomi.fi/fi/mita-on-leader-toiminta
http://www.aisapari.net/
http://www.liiveri.net/
http://www.kuudestaan.net/
http://www.leadersuupohja.fi/index.php


 
HUOM! Voit myös kehittää yritystoimintaasi yhdessä muiden yrittäjien ja kehittämisorganisaatioiden 
kanssa. Yritysryhmähankkeessa ryhmä yrityksiä kehittää toimintaansa sekä yhteisillä 
kehittämistoimenpiteillä että yrityskohtaisesti. Lisätietoa yritysryhmähankkeen kokoamisesta: 
http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/yrittaja-kauppa-
teollisuus/yritystuet/yhteistyohankkeet/Sivut/yritysryhman-kokoaminen.aspx 
  

HINNOITTELU  
Green Care-palvelun hintaan vaikuttaa useita muuttujia kuten alue, kohderyhmä, maksaja, toimintamuoto, 
ruokailu, kuljetukset jne. Hinnoittelu perustuu aina palvelupaketin sisältöön sekä yrittäjän omaan arvioon 
kustannuksista, joten yleispäteviä ohjeita hinnoitteluun ei voi antaa. Vinkki! Sairaanhoitopiirin 
pöytäkirjoista saa parhaimman kuvan oman alueen päivätoiminnan hinnoittelusta ja se tulee suhteuttaa 
omiin kuluihin (ruoka, mahd. kuljetus).  
Päivätoiminnan yleistä hinnoittelua (ei erityisesti GC)  

- Päivätoimintamaksu 15-21 € / asiakas, sis. toiminnan, aamupalan, lounaan, päiväkahvin  

- Päivätoimintamaksu kuljetuksella n. 25 € / asiakas  

- HUOM! pieni otanta, ei voida suoraan rinnastaa GC-palvelujen tuottamiseen  
 
Esimerkki Green Care –päivätoiminnasta maatilaympäristössä erityisryhmään kuuluvalle  

- 60 €/ hlö, lisäksi tulee ruuat ja mahdollinen kuljetus 
 

http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/yrittaja-kauppa-teollisuus/yritystuet/yhteistyohankkeet/Sivut/yritysryhman-kokoaminen.aspx
http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/yrittaja-kauppa-teollisuus/yritystuet/yhteistyohankkeet/Sivut/yritysryhman-kokoaminen.aspx


Virkistys – ja hyvinvointipalveluiden (luontovoima) hinnoittelussa voi hyödyntää palvelutuotteiden 
hinnoittelussa käytettäviä oppaita, esimerkiksi: 
http://www.kulmat.fi/images/tiedostot/Artikkelit/palvelujen_tuotteistamisesta_kilpailuetua.pdf 
http://www.kulmat.fi/images/tiedostot/Artikkelit/HinnoittelunABC-opas.pdf 
 
 
 

LISÄKSI MUITA HYVIÄ LINKKEJÄ  
Yrittäjyys sosiaali- ja terveysalalla http://hyrrat.metropolia.fi/?page_id=23 
 
Sitran ja Green Care Finland ry:n toimesta on tehty green care-palveluiden markkinaselvitys vuonna 2011, 
jossa selvitettiin ostopäätöksiä tekevien näkemys kunnissa ja yrityksissä. Raportin lopussa on suosituksia 
green care-palveluja tuottaville yrityksille. 
http://www.gcfinland.fi/file/original/gcf_palveluiden%20markkinaselvitys.pdf?fileId=11307 
  

SOTE-UUDISTUS  
Etelä-Pohjanmaan SOTE-uudistuksen etenemistä voi seurata osoitteessa https://sote.ep2019.fi/ 
 
 
 

http://www.kulmat.fi/images/tiedostot/Artikkelit/palvelujen_tuotteistamisesta_kilpailuetua.pdf
http://www.kulmat.fi/images/tiedostot/Artikkelit/HinnoittelunABC-opas.pdf
http://hyrrat.metropolia.fi/?page_id=23
http://www.gcfinland.fi/file/original/gcf_palveluiden%20markkinaselvitys.pdf?fileId=11307
https://sote.ep2019.fi/

