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Työtehoseuran Green Care – 
Vihreä Hoiva maaseudulla (VI-
VA) -hankkeessa tehdyt kyse-
lyt ja haastattelut osoittivat, et-

tä yrittäjät haluavat koulutusta muun 
muassa lainsäädännöstä, talousasioista, 
markkinoinnista, tuotteistamisesta, palve-
lumuotoilusta ja Green Care -toiminnan 
hyödyntämisestä osana yritystoimintaa. 
Pro Agria Hämeen Hoivayrittäjä-valmen-
nushankkeen hankkeen aikana saatiin hy-
viä kokemuksia Green Care -menetelmä-
koulutuksista toteutettuna rinnan yritys-
toiminnan aloittamiseen ja kehittämiseen 
liittyvien koulutusten kanssa. 

Molemmissa hankkeissa saatujen palaut-
teiden ja kokemusten mukaan yrittäjät ja 
yrittäjiksi aikovat ovat kiinnostuneita yh-
teistyöstä ja he tarvitsevat verkostoitu-
mista. Yrittäjien osaamisen lisääminen ja 
yhteistoiminnan edistäminen ovat tärkei-
tä, jotta Green Care -toiminta on laadu-
kasta ja taloudellisesti kannattavaa. Lisäksi 
kynnys aloittaa uutta yritystoimintaa ma-
daltuu. Näihin tarpeisiin vastaa Työteho-
seuran, Pro Agria Etelä-Suomen, Hämeen 
ammattikorkeakoulun ja Lahden ammat-

tikorkeakoulun yhteistyössä toteuttama 
koulutushanke LIIKETOIMINTAA VER-
KOSTOITUMALLA - Maaseudun luonto-
resurssit Green Care -yrittäjyyden voima-
varana (LIVE-hanke). 

Liiketoimintaa verkostoitumalla -hank-
keen tavoitteena on lisätä kiinnostusta ja 
osaamista luonnon tavoitteelliseen hyö-
dyntämiseen osana liiketoimintaa. Tavoit-
teena on madaltaa kynnystä ryhtyä alan 
palvelun tuottajaksi tai kehittää olemassa 
olevaa yritystoimintaa. Green Care -toi-
minnan edistämisessä, kehittämisessä ja 
toteuttamisessa tarvitaan eri tahojen yh-
teistyötä. Hankkeen tavoitteena on lisä-
tä asiakkaiden, yrittäjien, sidosryhmien ja 
yhteistyökumppaneiden välistä toimintaa 
verkostoitumisen avulla. 

Hankkeeseen sisältyvä koulutusohjel-
ma koostuu osaamistarpeeseen suunni-
telluista koulutusmoduuleista. Koulutus-
ohjelma sisältää koulutuspäiviä, pienryh-
mätoimintaa seminaareja sekä opinto- ja 
benchmarkkausmatkoja. Hanke on tarkoi-
tettu ja kohdennettu matkailu-, hoiva- ja 
hyvinvointiyrittäjyyttä miettiville, aloitta-

Koulutusta Green Care -yrittäjyyteen

ville ja toimintaansa kehittäville maaseu-
dun yrittäjille, yrityksille ja yhteisöille. Koh-
deryhmänä ovat myös maatalous-, metsä, 
puutarha-, matkailu- sekä virkistyspalve-
lujen asiantuntijat, yritysneuvojat ja kunti-
en hankinnoista vastaavat, sosiaali- ja ter-
veysalan sekä sivistystoimen toimijat. Yh-
distävänä tekijänä on saattaa maaseudun 
luontoresurssit kannattavaksi liiketoimin-
naksi. Hanke lisää myös kunnan sosiaali- ja 
terveysviranomaisten sekä kuntapäättäji-
en Green Care -tietoisuutta. 

Koulutushanke toteutetaan Hämeen, Pir-
kanmaan ja Uudenmaan alueilla. Hanke 
on Hämeen, Pirkanmaan ja Uudenmaan 
ELY -keskuksien rahoittama (Manner-
Suomen maaseudun kehittämisohjelma 
2007–2013).   

Lisätietoa: www.tts.fi /greencare
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