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Asialista 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 

2. Asialistan hyväksyminen 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja  

4. Hankkeen toteutuminen jaksolla 1/2019-6/2019  

5. Hankkeen puolivuotissuunnitelma jaksolle 7/2019-12/2019 

6. Muut mahdolliset asiat 

7. Seuraavasta kokousajankohdasta päättäminen 

8. Kokouksen päättäminen 

 



© Luonnonvarakeskus 

 

 

3 14.2.2020 

Ohjausryhmän jäsenen nimi taustaorganisaatio sähköposti läsnäolo 

Sinikka Torssonen, varalla Pirjo Onikki Maaseutuverkostopalvelut sinikka.torssonen@maaseutu.fi;  - 

Timo Kukkonen Hämeen ELY timo.kukkonen@ely-keskus.fi; paikalla 

Anne Ristioja  Lapin ELY  anne.ristioja@ely-keskus.fi;  paikalla 

Verna Mustonen Kainuun ELY  verna.mustonen@ely-keskus.fi;  työeste 

Kukka Kukkonen  Pohjois-Pohjanmaan ELY kukka.kukkonen@ely-keskus.fi;  paikalla 

Tiina Jäppinen, varalla Kati Savela Vates-säätiö tiina.jappinen@vates.fi; 

kati.savela@vates.fi; 

 yhteysongelma 

Leini Sinervo THL leini.sinervo@thl.fi;  paikalla 

Pirjo Kirvesmies Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen 

kuntayhtymä 

pirjo.kirvesmies@essote.fi;  paikalla 

Marja-Liisa Ruokolainen Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon 

kuntayhtymä 

marja-liisa.ruokolainen@kainuu.fi;  paikalla 

Laura Airaksinen  Vetrea Terveys Oy ja Green Care Finland ry laura.airaksinen@vetrea.fi;  paikalla 

Katri Hatanpää PSH, psykiatria, Pitkäniemi katri.hatanpaa@pshp.fi;  - 

Päivi Haanpää Sedu Aikuiskoulutus paivi.haanpaa@sedu.fi;  osoite ei toimi enää 

Minna Hökkä  Kajaanin ammattikorkeakoulu, KAMK  minna.hokka@kamk.fi;  paikalla 

Johanna Hirvonen  Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, XAMK johanna.hirvonen@xamk.fi;  paikalla 

Leena Välimaa, varalla Arja Jääskeläinen Lapin AMK leena.valimaa@lapinamk.fi; 

arja.jaaskelainen@lapinamk.fi; 

 paikalla 

Juhani Pyykkönen  Metsäkeskus juhani.pyykkonen@metsakeskus.fi;  työeste 

Matti Tapaninen  Metsähallitus matti.tapaninen@metsa.fi;  paikalla 

Eerika Korhonen  Oivallusvaara Oy, Uusimaa eerika@oivallusvaara.fi;  paikalla 

Leena Löf  Tmi LuontoLeena, Pirkanmaa leena.lof@luukku.com;  yhteysongelma 

Siru Anu Lahti  Aasitila Sirius, Halsua siruanu.lahti@wippies.fi;  - 

Anne Siltavirta  Kotokero, Oulu annesiltavirta@hotmail.com;  paikalla 

Kirsi Puuronen  Hyvinvointipalvelu Poloku, Vaala kirsi@hyvinvointipalvelupoloku.fi;  paikalla 

Katja Ronkainen  Lumohukka Oy, Vieremä katja@lumohukka.fi;  paikalla - ääniongelma 

Maiju Okkonen  Iloluontoinen Tmi, Pielavesi maiju@iloluontonen.fi;  työeste 

Anja Yli-Viikari  Luonnonvarakeskus, Jokioinen anja.yli-viikari@luke.fi  paikalla 

Marja Uusitalo  Luonnonvarakeskus, Rovaniemi marja.uusitalo@luke.fi;  paikalla 

Maija Lipponen (projektiryhmä) Luonnonvarakeskus, Sotkamo maija.lipponen@luke.fi;  paikalla 

Taina Lilja (projektiryhmä) Luonnonvarakeskus, Jokioinen taina.lilja@luke.fi;  paikalla 

Elina Vehmasto Luonnonvarakeskus, Turku elina.vehmasto@luke.fi  paikalla 
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HyvinVoi-hankkeen järjestämät tilaisuudet 1/2019-6/2019: 
 
15.2. Pasila / Skype: I Ohry-kokous 

29.3. Luke Turku:  Sote-Akatemian ja HyvinVoi-hankkeen yhteistyön suunnittelupalaveri 

 

 

2.4. Pohjois-Pohjanmaa, Oulu: Aluetilaisuus ja webinaari  

Luonnosta hyvinvointia ja liiketoimintaa 

8.4. Lync /Skype: Maakuntien yhdyshenkilöiden, HyvinVoiVerkoston, palaveri 

6.5. Pohjanmaa, Vaasan yliopisto: Kohti luonnollista hyvinvointia -yhteisjulkaisun 

julkistamis- ja maakuntaverkostotilaisuus 

 

16.5. HyvinVoi-webinaari I: Hyvinvointipalveluiden vaikuttavuuden todentaminen 1 

6.6. HyvinVoi-webinaari II: Vaikuttavuuden todentaminen 2 

 
Vaikuttavuuden todentamisen johdanto -webinaareihin ilmoittautuneita oli keväällä noin 170 henkilöä   

(syksyn valmennusosioon on sitoutunut 70 henkilöä) 

 

 

Hankkeen Facebook-ryhmän jäsenten lkm 134 

 
Maaseutuverkoston ja koordinaatiohankkeiden virtuaalikahveille osallistumiset: 28.1.,11.3., 15.4. ja 20.5.2019. 

Viestinnän arvioinnin työpaja 21.5. Hyvinkäällä (Viestintäverkoston tapaaminen Knehtilän tilalla) 
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17.1. Turun yliopistollinen keskussairaala: Kulttuuristako hyvinvointia -seminaari 

21.1. Hyvinkää: GreenCareLab-hankkeen Luontolähtöisten palveluiden mahdollisuudet tulevaisuudessa -

päätösseminaari, puheenjohtajuus ja paneelijäsenyys 

25.1.2019 Joensuu: Green Karelia hankkeen loppuseminaari 

31.1.2019 Kainuun Ely: Kainuun maaseuturyhmä - tulevan ohjelmakauden suunnat 

7.2. Helsinki Vates ry:  GCF ry:n hallituksen kokous, asiakohta HyvinVoi-hankkeen ja GCF ry:n yhteistyö 

12.2. Messukeskus, Hki: Sitran järjestämä kutsuvierastilaisuus Tervettä menoa tulevaisuuteen 

13.2. Kouvola, ELY, kutsuvierastilaisuus: Kymmenen uunituoretta hissipuhetta sote-alan palveluntuottajilta 

20.2. Viikki, työpaja: Co-creating visions of the future with Finnish social entrepreneurs offering nature-based activities 

28.2.2019 Oulu: Luonto palvelukodin arjessa - infopäivä palvelukodin henkilöstölle - puheenvuoro 

13.3. Hki, Pikkuparlamentti: Hyvinvointitalouden mittareiden käyttökelpoisuus päätöksenteossa  

13.3. Hki, Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen Sokra-koordinaation tilaisuus: Osallistu ja osallista! 

Osallisuuden edistäminen ESR+-hankekaudella 2021–20  

19.3.2019 Oulu: Vanhustyön messut, Maija L/ Anna Kärkkäinen 

25.3. Hki, Säätytalo: Vauhdita sote-palveluiden tuotanto lentoon -kutsuvierastilaisuus /sote-toimialapääll. Tevameri 

27.3 Lappeenranta: Soteuttamo Etelä-Karjala – Myö tehään tää yhessä! paneelinjäsenyys ja hissipuheenvuoro 

28.3. Ympäristöministeriö Hki: Sote-markkinat ja palvelutuotannon kehittäminen -seminaari 

4.4. Lahden AMK:  ELYn Soteuttamo-tilaisuus  Kansalliset toimijat Kela ja THL sote-tuottajien tukena 

9.4. Säätytalo, Hki: SOSTE:n järjestämät vuotuiset Sosiaali- ja terveyspolitiikan päivät 2019 

8.-10.5. Tampere: konferenssi  Exploring places and practices through transformative methods 

23.-24.5. Oulu: THL:n TerveSos-messut messuosaston toteuttaminen yhteistyönä 

7.6. Pasila/ webinaari:  Koordinaatiohankkeiden infopuheenvuorot ELYille ja Leadereille  

24.-28.6. Norja: European Society for Rural Sociology Congress "Rural Futures in a Complex World" 

ESRS2019, kaksi esitystä suomalaisiin luontoperustaisiin hyvinvointipalveluyrittäjyyteen liittyen ryhmässä:  

Social innovation and social farming as a driver of transformations and changes in rural areas  

2.-3.7. Evo: International Forest Therapy Days https://www.foresttherapydays.com/2019-2/ 

Projektihenkilöstön osallistumiset tilaisuuksiin 1/2019-6/2019 

 
sininen fontti: maku/sote-tilaisuudet, oranssifontti: kansainväliset konferenssit, punainen: messut 

 

 

https://www.foresttherapydays.com/2019-2/
https://www.foresttherapydays.com/2019-2/
https://www.foresttherapydays.com/2019-2/
https://www.foresttherapydays.com/2019-2/
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Webinaaritallenteet 2 kpl: http://www.gcfinland.fi/kehittaminen/maaseudun-hyvinvointiyrittajyyden-

koordinaatiohanke/hyvinvointipalveluiden-vaikuttavuuden-kehittamisen-ja-todentamisen-webinaarit-ja-valmennus/ 

 

Yhteisjulkaisu Kohti luonnollista hyvinvointia, 3 artikkelia: https://osuva.uwasa.fi/handle/10024/8172 

 

HyvinVoi -printattava esite, päivitys: http://www.gcfinland.fi/tiedostopankki/726/14.8.19-HyvinVoi-koordinaatio-

printattava-esite.pdf 

 

HyvinVoi-blogit 2 kpl: Sirpa Pietikäinen ja Merja Mäkisalo-Ropponen 
http://www.gcfinland.fi/kehittaminen/maaseudun-hyvinvointiyrittajyyden-koordinaatiohanke/hyvinvoi-blogi--sirpa-pietikainen/ 
http://www.gcfinland.fi/kehittaminen/maaseudun-hyvinvointiyrittajyyden-koordinaatiohanke/hyvinvoi-blogi--merja-makisalo-ropponen/ 

 

Tietokortti sosiaalipedagogisesta hevostoiminnasta: http://www.gcfinland.fi/tiedostopankki/724/GreenCare-

tietokortti-1_2019.pdf 

  

Esitys Oulu 28.2. http://www.gcfinland.fi/tiedostopankki/727/Luonto-palvelukodin-arjessa-Oulu-2019.pdf  

Esitys Oulu 2.4. http://www.gcfinland.fi/tiedostopankki/728/Luonnosta-hyvinvointia-ja-liiketoimintaa.pdf   

Oulun tilaisuuden esite http://www.gcfinland.fi/ajankohtaista/tapahtumat/Oulu--Luonnosta-hyvinvointia-ja-

liiketoimintaa-319.html 

 

Kuvio: vesistöhyvinvointi   

Kuvio suomi: luontoperustaiset palvelut,+ Kuvio EN, Kuvio SWE   

Hankepostikortit 

+ GC-uutiskirjeiden uutiset http://www.gcfinland.fi/ajankohtaista/green-care--uutiskirjeet/,  

GCF verkkosivujen uutiset ja tapahtumat, Facebook-päivitykset, Twiitit, sp-tiedote 
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http://www.gcfinland.fi/tiedostopankki/727/Luonto-palvelukodin-arjessa-Oulu-2019.pdf
http://www.gcfinland.fi/tiedostopankki/727/Luonto-palvelukodin-arjessa-Oulu-2019.pdf
http://www.gcfinland.fi/tiedostopankki/727/Luonto-palvelukodin-arjessa-Oulu-2019.pdf
http://www.gcfinland.fi/tiedostopankki/728/Luonnosta-hyvinvointia-ja-liiketoimintaa.pdf
http://www.gcfinland.fi/tiedostopankki/728/Luonnosta-hyvinvointia-ja-liiketoimintaa.pdf
http://www.gcfinland.fi/tiedostopankki/728/Luonnosta-hyvinvointia-ja-liiketoimintaa.pdf
http://www.gcfinland.fi/tiedostopankki/728/Luonnosta-hyvinvointia-ja-liiketoimintaa.pdf
http://www.gcfinland.fi/tiedostopankki/728/Luonnosta-hyvinvointia-ja-liiketoimintaa.pdf
http://www.gcfinland.fi/tiedostopankki/728/Luonnosta-hyvinvointia-ja-liiketoimintaa.pdf
http://www.gcfinland.fi/tiedostopankki/728/Luonnosta-hyvinvointia-ja-liiketoimintaa.pdf
http://www.gcfinland.fi/ajankohtaista/tapahtumat/Oulu--Luonnosta-hyvinvointia-ja-liiketoimintaa-319.html
http://www.gcfinland.fi/ajankohtaista/tapahtumat/Oulu--Luonnosta-hyvinvointia-ja-liiketoimintaa-319.html
http://www.gcfinland.fi/ajankohtaista/tapahtumat/Oulu--Luonnosta-hyvinvointia-ja-liiketoimintaa-319.html
http://www.gcfinland.fi/ajankohtaista/tapahtumat/Oulu--Luonnosta-hyvinvointia-ja-liiketoimintaa-319.html
http://www.gcfinland.fi/ajankohtaista/tapahtumat/Oulu--Luonnosta-hyvinvointia-ja-liiketoimintaa-319.html
http://www.gcfinland.fi/ajankohtaista/tapahtumat/Oulu--Luonnosta-hyvinvointia-ja-liiketoimintaa-319.html
http://www.gcfinland.fi/ajankohtaista/tapahtumat/Oulu--Luonnosta-hyvinvointia-ja-liiketoimintaa-319.html
http://www.gcfinland.fi/ajankohtaista/tapahtumat/Oulu--Luonnosta-hyvinvointia-ja-liiketoimintaa-319.html
http://www.gcfinland.fi/ajankohtaista/tapahtumat/Oulu--Luonnosta-hyvinvointia-ja-liiketoimintaa-319.html
http://www.gcfinland.fi/ajankohtaista/tapahtumat/Oulu--Luonnosta-hyvinvointia-ja-liiketoimintaa-319.html
http://www.gcfinland.fi/ajankohtaista/tapahtumat/Oulu--Luonnosta-hyvinvointia-ja-liiketoimintaa-319.html
http://www.gcfinland.fi/ajankohtaista/green-care--uutiskirjeet/
http://www.gcfinland.fi/ajankohtaista/green-care--uutiskirjeet/
http://www.gcfinland.fi/ajankohtaista/green-care--uutiskirjeet/
http://www.gcfinland.fi/ajankohtaista/green-care--uutiskirjeet/
http://www.gcfinland.fi/ajankohtaista/green-care--uutiskirjeet/
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Hankkeen talous jaksolla 1/2019-6/2019  

8 14.2.2020 
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Asialista 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 

2. Asialistan hyväksyminen 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja  

4. Hankkeen toteutuminen jaksolla 1/2019-6/2019  

5. Hankkeen puolivuotissuunnitelma 7/2019-12/2019 

6. Muut mahdolliset asiat 

7. Seuraavasta kokousajankohdasta päättäminen 

8. Kokouksen päättäminen 
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Vaikuttavuuden todentamisen valmennus -webinaarisarja:  

 
Vaikuttavuusvalmennusosio koostuu kolmesta webinaarista sekä orientaatio- ja välitehtävistä.   

To 29.8.19 klo 12-13: Vahva vaikuttavuusmalli;  

To 26.9.19 klo 12-13: Laadun ja vaikuttavuuden varmentamisen mittaristot   

To 31.10. klo 12-13: Vaikutustarina palvelumuotoilun ja viestinnän tukena  

Valmennuswebinaarien luento-osuudet ja sähköinen työkirja julkaistaan hankkeen verkkosivuilla vapaaseen käyttöön 

 

Tilaisuudet maakuntien verkostoille ja toimijoille: 

 
Keski-Pohjanmaa, Kokkola, Sokos hotelli Kaarle: 11.9.2019 klo 18-20 Green Care -päivien ”etkot” – avoin keskustelutilaisuus 

Etelä-Savo, Mikkeli-puisto Greeneri 18.9.2019 klo 8-10.30  Verkostoitumisaamupala  

Etelä-Karjalan tilaisuuden suunnittelutilaisuus 17.9. Saimia, Lappeenranta – tilaisuus: 8.11. tai 19.11. 

Pirkanmaa, Parkano, keskustelutilaisuus alan yrittäjyydestä kiinnostuneille suunnitteilla syyskuuksi 

Kymenlaakson, Porvoon tilaisuuden suunnittelun aloittaminen syyskuussa – tilaisuus vuoden 2020 alussa? 

Pohjois-Karjala – tilaisuuden suunnittelu toistaiseksi tauolla 

Maakuntien yhteyshenkilöverkoston Skype-paveri doodletetaan viikoille 43 tai 44 

 

Kelan Eläinavusteiset interventiot -hankkeen laatutyöskentely (Kuntoutussäätiö, Lotta Hautamäki) – Lync-palaveri 28.8 

 

HyvinVoi-hankkeen viestintäsprintti /maaseutuverkosto: syyskuun viimeinen vk– suunnittelu käynnissä 

 

Tekeillä ja suunnitteilla olevat  julkaisut: 

 
- Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan julkaisu – kirjoittajina 12 SPHT:n asiantuntijaa tai ohjaajaa 

- Duodecimin lääkärilehteen artikkeli eläinavusteisuuden käytöstä sote-palveluissa 

- Eläinavusteisuuden (hevoset ja koirat) tietokortti 

- Vesistöihin perustuvien hyvinvointipalveluiden tietokortti 

- Luontolähtöisten hyvinvointipalveluiden tietokortit (SU, SWE ja EN) 

 

 

 

 

6. Hankkeen puolivuotissuunnitelma 1/2019-6/2019  
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Käytetyt rekisterit:  

• EAKR- JA ESR-hankkeet Suomessa ohjelmakaudella 2014–2020 

• Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014-2020 rahoitetut 

kehittämishankkeet 

 

 

Listallamme 115 alan hanketta, joista käynnissä noin 40 kpl  

(Puolivuotta sitten hankkeita oli käynnissä noin 70 kpl) 

MSR-hankkeita käynnissä 8 kpl 

ESR-hankkeita 25 kpl 

EAKR-hankkeita 4 kpl 

Leader-hankkeita 1 kpl 

STEA-hankkeita 2 kpl 

Vuonna 2019 päätyviä hankkeita 5 kpl,  

Vuonna 2020 päättyviä hankkeita 30 kpl;  

Vuonna 2021 päättyviä 5 kpl. 

 

 

 

Hankekartoituksen tilanne 
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Hankekartoitus -> Ennakointityöpajojen suunnittelu 

Ennakointityöpajojen suunnittelu syksyn aikana – tavoitteet: 

1) Hanketoimijoiden tavoittaminen (koska useat hankkeet päättyneet)  

2) Päättyneiden hankkeiden tulosten asiakasryhmäkohtainen kokoaminen 

3) Palveluryhmän yleinen kehittäminen (ennakointinäkökulma) 

4) Yhteinen visiointi alan palveluiden ja yrittäjyyden tulevaisuuden 

mahdollisuuksista ja alan kehittämisen tarpeista ja keinoista 

 

Palveluryhmät: 

• Lastensuojelu; Nuorten syrjäytymisen ehkäisy; Perheiden palvelut  

• Mielenterveyskuntoutus; Päihdekuntoutus 

• Työssä jaksaminen; Työuupumus 

• Ikäihmisten päivätoiminta 

• Osatyökykyisten palvelut 

• Kehitysvammaisten palvelut  

• Maahan muuttajien kotouttamispalvelut  

 

Ennakointiprosessi työpajoineen toteutetaan vuonna 2020 
12 14.2.2020 
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Yrityskartoituksen suunnittelu  
Tehdään ohjausryhmän esityksestä (15.2.2019) 

 Lync Anne Ristiojan kanssa 4.4. -> Anne R on pyytänyt kaikilta ELYiltä tietoa alan yrityksistä -> Saatu toistaiseksi 4:ltä -> 

kukin ELY kerännyt tiedot eri tavoin/ erilaisilla rajauksilla 

Mikä tavoite: Luontoperustaisuutta palveluissaan käyttävät ?/ Maaseudulla toimivien? 

hyvinvointipalveluja tuottavien (mikro- ja PK-?) yritysten määrä?  

 

Miten rajaus tehdään: Hyvinvointipalvelujen haut tuottavat usein tuloksia esim. parturi- ja 

kauneudenhoitopalveluista, matkailupalveluista, ruokaan ja luonnontuotteisiin liittyvistä palveluista jne? Mitkä 

”toimialat”? Hyvinvointipalvelujen sisältö/asiakasryhmät?  Muut yritysten tuottamat tuotteet tai palvelut? 

Yritysten koko (henkilöstö, liikevaihto)? Päätoimiset, sivutoimiset? Yrityksen sijainti? 

Milloin yritys on alkanut tuottaa alan palveluja? Miten hyvinvointipalvelujen tuottaminen on vuosien mittaan 

yrityksessä kehittynyt? 

 

 Erilaisia tiedonkeruun mahdollisuuksia, joita voidaan yhdistellä: 

1. Kysytään tiedossa olevat yritysten nimet ja toimialat maakunnittain: 

- Hankkeen maakuntayhteyshenkilöverkostolta 

- Alan hankkeiden vetäjiltä (pyydetään kokoamaan yhteistyöyritykset tms.)  

- Green Care Finland ry:ltä ja sen alueyhdistyksiltä 

2. Kerätään yritystietoja eri sivustoilta, kuten 

• GCF ryn sivujen yritykset:  232 kpl (eli vajaa puolet GCF ryn jäsenistä) 

• Arktiset Aromit -sivuston yrityslistaus?, Luontoyrittäjyysverkoston yrityslistaus? 

2. Tehdään strukturoitu kysely GCF ry:n postituslistalle (lähetyslistan koko n. 3000)? 

3. Tehdään strukturoitu kysely, jonka ELYt lähettävät kaikille maaseutualueiden pk-yrityksille? 

4. Mitä tilastot kertovat: Sote-tilastot (Terhi Tevameri), Luonnontuotetilastot (Anne Ristioja)? 

5. Seulotaan kuntien yritysrekisterit; Suomen Yritysrekisteri: https://suomenyritysrekisteri.fi/ 

Tilastokeskuksen yrityshaku: http://www.stat.fi/yty/?ytunnus= 
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Taustatietoa yrityskartoitukselle 

LUKE:n tietosuoja-asiantuntija: 

• Yritysten tiedot eivät ole henkilötietoja, eikä niiden käsittelyyn sovelleta tietosuoja-asetusta.  

• Kuitenkin yritysten yhteyshenkilöiden (luonnollinen henkilö) sekä yksityisyrittäjien yhteystietojen 

(luonnollinen henkilö) keräämisestä syntyy kuitenkin henkilötietoja sisältävä ”rekisteri”, jolloin 

tietosuoja-asetus tulisi huomioida. 

• Kun otetaan yhteyttä alueellisiin kehittämishankkeisiin, tuodaan esiin, että tietosuoja on 

huomioitu ja linkataan hankkeen sivuille, josta löytyy tietosuojailmoitus.  

• Mikäli rekisterissä oleviin henkilöihin otetaan myöhemmin yhteys, linkataan myös heille 

tietosuojailmoitus, jotta pääsevät näkemään, mistä henkilötiedot on kerätty ja miten niitä 

käsitellään. 

 

EU:n komission suositus mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä, 

jossa käytetään henkilöstömääräisiä ja rahamääräisiä kynnysarvoja: 

• Mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) luokka koostuu yrityksistä, 

joiden palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää ja joiden vuosiliikevaihto on enintään 50 

miljoonaa euroa tai taseen loppusumma on enintään 43 miljoonaa euroa. 

• Pk-yritysten luokassa pieni yritys määritellään yritykseksi, jonka palveluksessa on vähemmän 

kuin 50 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 10 miljoonaa 

euroa. 

• Pk-yritysten luokassa mikroyritys määritellään yritykseksi, jonka palveluksessa on vähemmän 

kuin 10 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 2 miljoonaa 

euroa. 
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HyvinVoi-verkkosivut: 

http://www.gcfinland.fi/HyvinVoi-koordinaatio 
FB-ryhmä HyvinVoi-koordinaatio 
Instagramin tunniste #HyvinVoi 

Twitter @hyvin_voi 
 
 

elina.vehmasto@luke.fi 
maija.lipponen@luke.fi 

taina.lilja@luke.fi 

 

http://www.gcfinland.fi/HyvinVoi-koordinaatio
http://www.gcfinland.fi/HyvinVoi-koordinaatio
http://www.gcfinland.fi/HyvinVoi-koordinaatio
http://www.gcfinland.fi/HyvinVoi-koordinaatio
https://www.facebook.com/groups/248142355906236/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/groups/248142355906236/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/groups/248142355906236/?ref=bookmarks
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Kiitos! 


