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Hoivayksikkö ja maatila/muu eläintila/GC 
yrittäjä

• Hoivayksikkö ostaa GC palvelutoimintaa maatilalta tai muulta 
eläintilalta

• Julkinen tai yksityinen hoivayksikkö ostaa virkistys- tai muita 
luontopalveluita erilliseltä GC yrittäjältä

• GC palveluiden maksajana toimii hoivayksikkö (lasten ja nuorten 
huostaanottoyksiköt, senioreiden hoivakodit, sairaaloiden 
osastot: sijaiskodit, perhekodit, seniorikodit yms.), kunta tai 
kaupunki suoraan tai yksityiset henkilöt itsemaksavana (esim. 
lasten vanhemmat, senioreiden lapset yms.)



Hoivayksikkö ja maatila/muu eläintila/GC 
yrittäjä

• Hoivayksiköt voivat profiloitua GC painotteisiksi yksiköiksi ja 
voivat sisällyttää palveluiden ostamisen omaan 
vuorokausihintaansa tai vaihtoehtoisesti saada palveluiden 
ostamiseen rahoitustukea esim. kunnalta tai omaisilta

• Ammattipätevyys hoivaan hoivayksiköstä tai erilliseltä GC-
ohjaajalta, maatilatoimintaan ja eläinten käsittelyyn 
tilanomistajalta sekä GC-ohjaajalta. Palvelu tuotetaan 
hoivayksikön, maatilan/hevostilan ja GC yrittäjän tiiviissä 
yhteistyössä



Hoivayksikkö ja maatila/muu eläintila/GC 
yrittäjä

Esimerkkejä:

• Sosiaalipedagoginen hevostoiminta (ammattipätevyys hyvä olla myös 
GC yrittäjällä)

• Kaverikoiravierailut (vapaaehtoistoimintaa, koiralla on hyvä olla tehty 
turvallisuustesti)

• Luontopainotteinen kerho- ja muu GC virkistystoiminta, retket

• Päivätoiminta ja päiväleirit maatilalla/hevostilalla tai muussa luontoa 
lähellä olevassa paikassa

• Erityisryhmien ohjaajilta ja avustajilta vaaditaan erittäin suurta ammattitaitoa 
ryhmänohjaukseen



Hoivayksikkö ja maatila/muu eläintila/GC 
yrittäjä

Ongelmakohtia:

• Löytyykö maksuhaluja/rahaa budjetista maksaa GC palveluista 
riittävästi, vaikka kiinnostusta palveluihin olisi?

• Riittääkö asiakkaita GC palveluiden tuottajalle, jotta liikevaihto 
riittävää?

• Onnistuuko palvelun tuottaminen yhteistyössä eri yksiköiden välillä?

Positiivista:

• Maatilalla tai hevostilalla päätulolähde voi olla joku muu kuin GC, 
esimerkiksi maatalous tai hevosten hoito, ratsastustunnit

• Maatilan/eläintilan omistavalla yrittäjällä ei tarvitse välttämättä olla 
hoivapuolen ammattitutkintoa



Terapeutti/maatilayrittäjä/GC ohjaaja; 
Alihankintamalli

• Kunta/maakunta, kuntayhtymä tai hoivayksiköt ostajana

• Kaksi-kolme yrittäjää tuottavat palvelukokonaisuuden yhdessä

• GC ohjaaja voi olla kevytyrittäjänä tai palkallisena 
maatilayrityksessä

• Kuntaan tarjotaan yhtä palvelukokonaisuutta, mikä johtaa 
siihen, että yhden yrittäjistä tai tekijöistä täytyy ottaa koko 
palveluntuotannosta vetovastuu ja olla varsinainen 
palveluntuottaja kuntaan päin kilpailutuksissa yms.

• Kyse on siis alihankintasopimuksesta



Terapeutti/maatilayrittäjä/GC ohjaaja; 
Alihankintamalli

• Ongelmaksi voi tulla korkeahko hinta perinteiseen toimistossa 
tehtävään kuntoutukseen/terapiaan verrattuna

• Palvelun hinnan jakaminen oikeassa suhteessa eri palveluntuottajien 
kesken voi myös olla haasteellista

• Palvelun tulee olla erinomaisesti tuotteistettu ja hinnan 
yksityiskohtaisesti perusteltu, jotta voidaan pärjätä kilpailutuksissa

• Hinta ei ole ollut ainoa peruste hankintapäätöksille viime aikoina, 
ammatillisuus, tavoitteellisuus ja toiminnan hyödyt varsinkin 
taloudellisesta näkökulmasta katsottuna erittäin tärkeässä roolissa

• Tässä mallissa myös etuna se, että GC palvelutuotanto ei ole 
välttämättä ainoa tulonlähde yrityksille/henkilöille



Terapeutti/maatilayrittäjä/GC ohjaaja; 
Alihankintamalli

• Alihankintamalli kilpailee GC yritysten kanssa, joilla itsellä 
fyysinen toimintaympäristö (maatila/luontoympäristö ja 
eläimet), sekä ammatillinen osaaminen

• Palvelun hinta saattaa muodostua korkeammaksi kuin 
yksinyrittäjän tarjoama palvelu, koska tekijöitä useampi 
yrittäjä/henkilö

• Etuna alihankintamallissa on, että jokainen palvelun 
tuottamiseen osallistuva yritys/henkilö voi ansaita osan 
elannostaan muista tulonlähteistä tai myydä omaa osaamistaan 
usealle eri taholle ilman kiinteitä kustannuksia



Usean yrittäjän muodostama GC palvelukeskus

• Malli muistuttaa luonteeltaan hieman pienemmän mittakaavan 
hyvinvointikeskuksia, joissa samoissa tiloissa toimii esimerkiksi 
hieroja, fysioterapeutti, jalkahoitaja, kampaamo yms.)

• Osakeyhtiö/kiinteistöyhtiö/osuuskunta ostaa tai vuokraa esimerkiksi 
kunnalta valmiin kiinteistön ja tekee kiinteistöön tarvittavat 
peruskorjaus- ja uudisrakentamisinvestoinnit

• Toiminnalliset yritykset voivat olla osakkaina perustetussa yhteisössä 
tai yksi yrityksistä voi omistaa kiinteistön ja vuokrata tiloja muille 
yrittäjille

• GC yritykset saavat lisäarvoa omiin palveluihinsa, kun samassa 
paikassa mahdollista tarjota useita eri palveluita



Usean yrittäjän muodostama GC palvelukeskus

• Palveluiden tuottajina esimerkiksi 
• senioreiden asumispalveluyksikkö, ruokapalveluyrittäjä, 

päiväkotiyrittäjä, GC virkistystoimintaa tuottava yrittäjä, yksityinen 
koulu, liikuntayrittäjä

• Motelli- tai mökkiyrittäjä, luontoretkiä vetävä GC-yrittäjä, hevosyrittäjä

• Mitä tahansa keskenään yhteen sopivaa GC toimintaa sijainniltaan 
samassa paikassa

• Arvopohja ja toimintatapa pitää olla eri yrittäjillä samankaltainen (GC 
standardit)

• Yhteistyövalmiuksien pitää olla erinomaiset, toiminnan pitää olla 
tarkkaan suunniteltua ja kirjattua, jotta pystytään ennaltaehkäisemään 
keskinäiset riidat



Hinnoittelu

• Hinnoittelu perustuu paljolti kustannuksiin, jotka voidaan
määrittää vasta kun yksityiskohtainen tapa toimia kunkin
tuotteen (palvelun) kohdalla on tiedossa = PALVELUPOLKU

• Hinnoittelun pohjana on kustannukset, mutta asiakas ostaa
pitkälti mielikuvaa, mihin taas asiakkaan kokemus
tuotteesta/palvelusta vaikuttaa voimakkaasti



Kannattavuuden edellytykset, kytkös 
hinnoitteluun

• Yritystoiminnan kannattavuus perustuu käänteiseen laskelmaan
1. Paljonko yrittäjä tarvitsee palkkaa elääkseen (ansainta)
2. Rahoittajat (jos vierasta pääomaa otettu investointeja varten) ja verottaja

haluavat oman siivunsa toiminnasta
3. Kiinteät kustannukset (hallinto, YEL, toimitilakustannukset, 

matkakustannukset, kiinteät palkat etc.) katettava
4. Muuttuvat kustannukset (suoraan palveluiden määrään perustuvat

kustannukset, alihankinta tai palkkakustannukset mukaan lukien) katettava

>>>>>>> Päästään liikevaihdon määrään joka pitäisi saavuttaa, jotta
kaikki edellä mainitut kustannukset katettaisiin

• Jos toiminta arvonlisäverollista, lisätään päälle vielä arvonlisäveron osuus, 
jolloin saadaan tarvittava myynnin määrä

• Myynti= palvelun hinta X palveluiden lukumäärä


