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Luo hyvää - yritysryhmähanke

Luo hyvää -yritysryhmä syntyi kuuden saman henkisen luonto- ja 
eläinavusteisia palveluja tarjoavan itäuusmaalaisen yrittäjän 
yhdistäessä voimansa. Yrittäjät tapasivat toisensa GreenCareLabin-
hanketilaisuudessa keväällä 2016. 

Yhteiset arvot ja rakkaus luontoon yhdistivät yrittäjiä. Kaikki eivät 
tunteneet toisiaan entuudestaan vaan ovat hakkeen valmistelun aikana 
tutustuneet ja löytäneet jo nyt yhteistyökuvioita. 
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• Ensitapaamisen jälkeen kaikille oli itsestään selvää, että yritystoiminnan kehittämistä jatketaan 

yhdessä.  

• Hankehakemuksen laati ja  budjetin  kokosi laati ProAgria Etelä-Suomen yritysasiantuntija Auli 
Teppinen. Hän toimii myös hankkeen hallinnoijan puolesta hankkeen koordinaattorina.

• Hankevalmistelua varten kokoonnuttiin 4 kertaa yhdessä ja siinä välissä jokainen teki itse 
hankevalmistelua

• Hakemus jätettiin 31.5.2016, heinäkuussa kuultiin hankkeen läpäisseen pisteytyksen ELYSsä , 
viimeiset tarkennukset hankesuunnitelmaan on käynnissä. Lopullinen päätös tullee pian. 



Luo hyvää - yritysryhmähanke



Luo hyvää – yritysryhmähankkeen yrittäjät
• Malenan maatila tarjoaa ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa kodinomaisessa ja kiireettömässä toimintaympäristössä 

Loviisassa.

• Kiurumäen Terapiatallilla Pernajassa kuljetaan rinnalla työhön, harrastamiseen tai ihmissuhteisiin liittyvissä 
tienhaaroissa. Tarjolla on myös Easel® -kokemuksellista tunnetaitovalmennusta.

• Tmi Päivi Purovesi tarjoaa psykoterapiaa perhe- ja pariterapian osalta, ryhmien ohjausta, koulutusta ja 
konsultaatiota, antaa psykososiaalista tukea, neuvontaa ja ohjaustaräätälöiden palvelut asiakkaiden tarpeiden 
mukaan Porvoossa ja Loviisassa.

• Luontoäidin Hyvinvointipalvelujen keskiössä ovat luonto ja eläimet. Sosiaalipedagogista hevostoiminta ja erilaisia 
hyvinvointipalveluja on tarjolla Pernajassa.

• Oivallusvaara tarjoaa toimintaterapiapalveluja nuorille aikuisille, työikäisille sekä varttuneemmalle väestölle 
heidän omassa asuinympäristössään tai luonnossa.

• Villitarha järjestää virkistysvierailuja erityisryhmille ja                                                         tarjoaa toiminnallista 
kuntoutusta alpakkatilalla Loviisan Paavalinkylässä
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Ryhmän kanssa sovittiin yhdessä toteutettavia toimenpiteitä, mm: 

• hanke-esite

• www.luohyvaa.fi nettisivut tekeillä

• Luo Hyvää –facebook sivut

• Kaksi Green care-toimintaa esittelevää tilaisuutta ( 9.9.2016 pidetty ensimmäinen, n. 50 osallistujaa)

• Tutustumistilaisuudet alan toimijoiden kanssa, (asiakkaiden palvelutarpeiden kartoitusta, yhteistyömahdollisuuksien 
tunnistamista)

• Opintomatka Norjaa keväällä 2017, tutustutaan maatila-avusteiseen toimintaa ( In på tunet-tilat)  Pohjois-Norjassa

• Yhdessä osallistuminen alan messuilla yhteisosastona ( 1 yhteisosasto)

• Valtakunnalliset Green Care-päiville osallistuminen syksyllä 2017 Leville

• 7 koulutuspäivää, mitkä ProAgria toteuttaa  aiheina mm. palvelujen muotoilua, tuotteistamista, hinnoittelua, yrityksen johtamista, 
budjetointia, toiminnan suunnittelua, markkinointia ja lisäksi 1 pv  esitteiden suunnittelua ostopalveluna

• Kotimaan opintomatka hankkeen lopuksi keväällä 2018.

• Yhteisesti toteutettavien toimenpiteiden kokonaiskustannukset n.  46 000 € , yrittäjien osuus 25 % eli 11 500 € -> osuus yrittäjää 
kohden n. 1900 € (jaettu tasan  6 yrittäjän kesken)

http://www.luohyvaa.fi/
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• Jokaisella osallistuvalla yrityksellä on lisäksi omia kehittämistoimenpiteitä

• Moni yrittäjä panostaa oman osaamisen kehittämiseen osallistumalla alan 
koulutuksiin ja kursseille, hankkivat työnohjausta, ammattikirjallisuutta. 
Koulutusten kurssimaksujen lisäksi yrittäjät voivat sisällyttää kustannuksiin 
matkakulut ( ei päivärahoja)

• Yrityskohtaiset kehittämiskustannukset  vaihtelevat 3800 – 15 600 € välillä, jolloin 
yrittäjien omarahoitusosuus 25 %  on eli n. 950 – 3900 €.
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• Hankkeen valmistelu:

• Sopikaa yhdessä toteutettavat toimenpiteet ja myös ajankodat
• Jokainen osallistuva yrittäjä miettii myös omat yrityskohtaiset toimenpiteet ja 

niiden kustannukset
• Budjetointityö mahdollisimman tarkaksi, mikä jokaisen osallistujan nähtävillä 

ja käytössä ( exel-taulukko ),  kustannusten selvittämistyötä voidaan jakaa 
osallistuville yrittäjille

• Osallistuvat yrittäjät kirjoittavat itse tiiviin kuvauksen hankesuunnitelmaan 
sekä perustelut yrityskohtaisten toimenpiteiden toteutukselle

• Hankehallinnoinnissa on eroteltava kustanunnusseurannassa yhteiset 
kustannukset ja jokaisen osallistuvan yrityskohtaiset kustannukset, jotta 
voidaan laskea yrityskohtaisesti tuleva de minimis-tuki
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• Hankkeen valmistelu:

• Hakemus Hyrrään  tai Lnro 3305
• Yritystietolomakkeet täytettävä erillisinä jokaisesta osallistuvasta yrityksestä ja liitettävä 

hakemukseen Lnro 3305Y_L
• Lisäksi hankkeen hallinnoijan ja osallistuvien yrittäjien kanssa laaditaan sopimukset
• Hankesuunnitelma, mahdollisimman tarkka budjetti helpottaa hallinnointia 
• Käykää ennakkoon keskustelua paikallisen Elyn kanssa toimenpiteistä, mitä hankkeessa voi tehdä
• Osallistuvat yrittäjät ohjeistettava hanketyön toteutukseen ( viestintä, logot, mahdolliset 

kilpailutukset, hallinnointia ja maksatusta varten tarvittavien liitteiden saaminen esim. 
koulutusohjelmat, tarjoukset , osallistujaluettelot ym.)

• Hankkeen toteutusta yhteisten toimenpiteiden osalta  voidaan myös sopia jaettavaksi yrittäjien 
kesken, jolloin säästetään hallinnointikustannuksia ( esim. opintomatkan valmistelu, yhteisen 
messutapahtuman järjestely, tilaisuuksien järjestely jne)

• Hankkeelle kannattaa suunnitella aikakalenteri, mitä milloinkin tehdään ja toteutetaan.
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