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Kannanottopyyntönne  
 

Green Care Finland ry on pyytänyt 13.1.2020 Valviralta ja aluehallintovirastoilta kannan-
ottoa ja ohjeistusta, joka liittyy yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011) 
mukaisten sosiaalipalvelujen rekisteröintiin sekä toimintayksikön vastuuhenkilön kelpoi-
suuden arviointiin niissä toimintayksiköissä, joissa sosiaalipalvelua tuotetaan Green Care -
menetelmin. Lausunto- ja kannanottopyynnössä tuodaan esille se, että Green Care -
menetelmiä käyttävillä sosiaalipalveluiden tuottajilla on vaikeuksia löytää toimintayksik-
köihin sopivaa vastuuhenkilöä, joka täyttäisi vastuuhenkilöltä vaadittavat kelpoisuuseh-
dot.  

Green Care Finland ry pyytää aluehallintovirastoja ja Valviraa ottamaan kantaa seuraaviin 
tekemiinsä esityksiin.  
 
Yhdistys esittää, että: 

• Green Care menetelmiä käyttävän työ- tai päivätoimintaa tuottavan toimintayksikön 
vastuuhenkilönä voisi toimia sosionomi (AMK) tutkinnon ohella myös muun soveltu-
van sote-alan tutkinnon suorittanut henkilö. 

• Vastuuhenkilöltä edellytettäisiin johtamiskoulutusta vasta yritystoiminnan laajentu-
essa. 

• Tai vaihtoehtoisesti vaadittu johtamistaito varmistetaan aloittavassa mikro yritykses-
sä siten, että palvelun ostava organisaatio (kunta/kaupunki) tarjoaa sosiaalihuollon 
ammattihenkilön työpanoksen toimintayksikön johtamiseen tai hallinnolliseen työ-
hön.  

Kannanottopyynnössä tuodaan esiin myös ohjauksen tarve, joka liittyy yksityisistä sosiaa-
lipalveluista annetun lain mukaisesti rekisteröitäviin sosiaalipalveluihin. Pyynnön mukaan 
sekä kunnat että palvelujen tuottajat tarvitsevat ohjausta siitä, mitkä Green Care palvelut 
voidaan merkitä ilmoitusten perusteella yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien 
rekisteriin.  

 

http://www.valvira.fi/
mailto:kirjaamo@valvira.fi
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Green Care –työmenetelmät sosiaalipalveluiden tuottamisessa  

Green Carella tarkoitetaan sosiaalipalvelujen tuottamisessa työotetta tai metodia, joka 
perustuu luonnon hyvinvointivaikutuksiin. Green Care toiminta ja -palvelut perustuvat 
tietoon erilaisten luontoon liittyvien elementtien, kuten eläinten, kasvien, metsän ja maa-
seutuympäristön hyvinvointivaikutuksista.  

Asiakkaan tuen tarpeisiin vastaavilla sosiaalipalveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain 
(1301/2014) 14 §:n mukaisia palveluja. Sosiaalipalveluina voidaan tuottaa muun muassa 
työ- ja/tai päivätoimintaa erilaisille asiakasryhmille, kuten kehitysvammaisille henkilöille, 
mielenterveys- ja päihdekuntoutujille tai vanhuksille.  

Vastuu sosiaalihuoltolain mukaisten sosiaalipalvelujen järjestämisestä kuuluu kunnille. 
Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta annetun lain 
(733/1992) 4 §:n mukaan kunta voi järjestää sosiaalipalveluiden tuottamisen joko omana 
toimintana tai hankkimalla palvelut esimerkiksi yksityiseltä palvelujen tuottajalta.   

Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011) 3 §:n 1 kohdan mukaan yksityisillä 
sosiaalipalveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14 §:ssä mainittuja sosiaali-
huollon palveluja sekä niiden järjestämiseen liittyvää ammatillista ohjausta ja neuvontaa, 
joita yksityinen henkilö, yhteisö tai säätiö taikka julkisyhteisön perustama liikeyritys tuot-
taa korvausta vastaan liike- tai ammattitoimintaa harjoittamalla. 

Mikäli sosiaalipalveluja tuotetaan yksityisinä sosiaalipalveluina, tulee palvelujen täyttää 
laissa määritellyt toimintaedellytykset. Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 4 §:n 
mukaan toimintayksikössä tulee olla muun muassa riittävät ja asianmukaiset toimitilat ja 
varusteet sekä toiminnan edellyttämä henkilöstö.  

Edellä mainitun pykälän mukaan toimintayksikön henkilöstön lukumäärän tulee olla riit-
tävä palvelujen tarpeeseen ja asiakkaiden lukumäärään nähden. Sosiaalihuollon ammat-
tihenkilöiden ammatissa toimimisesta säädetään sosiaalihuollon ammattihenkilöistä an-
netussa laissa (817/2015). Muulla henkilöstöllä tulee olla soveltuva alan koulutus.  

Toimintayksikön vastuuhenkilön kelpoisuuden osalta edellä mainitussa pykälässä tode-
taan, että sosiaalipalvelujen johtamisesta on voimassa mitä sosiaalihuoltolain 46 a §:ssä 
säädetään.  

Valvira ja aluehallintovirastot toteavat, että Green Care -menetelmät eivät ole itsenäisiä 
sosiaalihuoltolain 14 §:n mukaisia sosiaalipalveluja, jotka voitaisiin yksityisistä sosiaalipal-
veluista annetun lain mukaisesti rekisteröidä yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon pal-
velujen antajien rekisteriin.  

Valvira ja aluehallintovirastot sen sijaan katsovat, että Green Care -menetelmiä voidaan 
hyödyntää työmenetelminä, kun palvelujen tuottaja tuottaa erilaisia sosiaalipalveluja tu-
en tarpeessa oleville asiakkaille. Tällöin yksityisen palvelujen tuottajan tuottama sosiaali-
palvelu voidaan tallentaa yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen antajien re-
kisteriin, mikäli sosiaalipalvelun tuottamiseen liittyvät toimintaedellytykset täyttyvät yksi-
tyisistä sosiaalipalveluista annetun lain 4 §:n mukaisesti.  

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150817
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Valvira ja aluehallintovirastot toteavat, että Green Care -työmenetelmiä voidaan käyttää 
ja hyödyntää niin ympärivuorokautisten (luvanvaraisten) kuin ei ympärivuorokautisten 
(ilmoituksenvaraisten) sosiaalipalvelujen tuottamisessa. Mikäli näitä palveluja tuotetaan 
yksityisesti, voidaan palvelut merkitä yksityisten palvelujen antajien rekisteriin, jos niiden 
tuottamiseen liittyvät toimintaedellytykset muuten täyttyvät.   

Green Care -menetelmiä voidaan käyttää työmenetelmänä muun muassa sosiaalisen kun-
toutuksen palvelujen tuottamisessa. Sosiaalihuoltolain 17 §:n mukaan sosiaalisella kun-
toutuksella tarkoitetaan sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin annettavaa tehostettua 
tukea sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuu-
den edistämiseksi.  

Lisäksi Green Care -menetelmiä voidaan hyödyntää työmenetelmänä, kun tuotetaan esi-
merkiksi kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) 2 § mukaista työ-
toimintaa tai kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain (189/2001) 6 §:n mukaista mu-
kaisia kuntouttavan työtoiminnan palvelua. Huomioitavaa on se, että edellä mainitun py-
kälän mukaan kuntouttavaa työtoimintaa ei saa hankkia yritykseltä.  

 

Vastuuhenkilön kelpoisuuden arviointi 

Toimintayksikön vastuuhenkilön kelpoisuudesta on säädetty sosiaalihuoltolain (292/2016) 
46 a §:ssä. Pykälän 3 momentin mukaan muissa asiakastyön ohjausta sisältävissä sosiaali-
huollon johtotehtävissä voi toimia henkilö, jolla on tehtävään soveltuva korkeakoulutut-
kinto, alan tuntemus sekä riittävä johtamistaito.  

Lupa- ja valvontaviranomaiset ovat vakiintuneesti katsoneet, että sosiaalipalveluja tuot-
tavan toimintayksikön vastuuhenkilöllä tulee olla suoritettuna soveltuva korkeakoulutut-
kinto. Vastuuhenkilöltä edellytetään riittävää johtamistaitoa, jolla tarkoitetaan joko noin 
kahden vuoden lähiesimiestyön työkokemusta tai erillisten johtamisopintojen kautta 
hankittua johtamistaitoa. Alan tuntemuksella tarkoitetaan tuotettavan sosiaalipalvelun 
palvelualan hyvää asiantuntijuutta, joka voi olla hankittuna joko koulutuksen tai työko-
kemuksen kautta. 

Korkeakoulututkinnolla tarkoitetaan edellä sekä ammattikorkeakoulussa että yliopistossa 
suoritettua tutkintoa. Ammattikorkeakoulututkintoon rinnastetaan vastaavat aikaisem-
min suoritetut opistoasteiset tutkinnot. Lupa- ja valvontaviranomaiset ovat katsoneet, et-
tä sosiaalipalveluja tuottavan toimintayksikön vastuuhenkilön kohdalla soveltuvana kor-
keakoulututkintona voidaan pitää sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkintoja. Ensisijai-
sena korkeakoulututkintona on pidetty sosiaalialan korkeakoulututkintoja (sosionomi 
AMK, geronomi AMK, kuntoutuksenohjaaja AMK), koska nämä tutkinnot tuottavat paras-
ta osaamista sosiaalipalvelujen tuottamiseen.  

Lisäksi voidaan tapauskohtaisesti harkita muiden korkeakoulututkintojen soveltuvuutta 
vastuuhenkilön kelpoisuuden arvioinnissa.  

Valvira ja aluehallintovirastot toteavat, että pienimuotoisissa sosiaalipalveluja tuottavissa 

yrityksissä, joissa käytetään Green Care -työmenetelmiä, voidaan vastuuhenkilöksi ta-
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pauskohtaisen harkinnan perusteella hyväksyä myös sosiaali- ja terveysalan perustutkin-

non suorittanut henkilö. Näissä tapauksissa palveluntuottaja toimii yrityksen ainoana 

työntekijänä eikä hänellä ole vastuullaan muiden työntekijöiden asiakastyönohjausta. 

Mikäli palvelujen tuottaja palkkaa toimintayksikköön muuta henkilökuntaa, joiden asia-

kastyön ohjauksesta vastuuhenkilö vastaa, on toimintayksikön vastuuhenkilön täytettävä 

sosiaalihuoltolain 46 a §:n mukaiset kelpoisuusehdot.  

 

Kunnan työntekijä yksityisiä sosiaalipalveluja tuottavan toimintayksikön vastuuhenki-

lönä 

Green Care Finland ry on tiedustellut sitä, voitaisiinko vaadittu vastuuhenkilön johtamis-

taito varmistaa aloittavassa mikroyrityksessä siten, että palvelun ostava organisaatio 

(kunta/kaupunki) tarjoaa sosiaalihuollon ammattihenkilön työpanoksen toimintayksikön 

johtamiseen tai hallinnolliseen työhön. 

Valvira ja aluehallintovirastot katsovat, että kunnan tai kuntayhtymän työnteki-

jä/viranhaltija ei voi toimia yksityisen palveluntuottajan toimintayksikön vastuuhenkilönä. 

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 2 §:n mukaan viranhaltijalla tarkoitetaan kysei-

sessä laissa henkilöä, joka on virkasuhteessa kuntaan. Virkasuhteella tarkoitetaan julkisoi-

keudellista palvelussuhdetta, jossa kunta on työnantajana ja viranhaltija työn suorittaja-

na. 

Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 3 §:n 4 kohdan mukaan tässä laissa tarkoite-

taan valvontaviranomaisella muun muassa sosiaalihuoltolain 6 §:ssä tarkoitettua kunnan 

toimielintä tai sen määräämää viranhaltijaa. Kunnan tulee valvoa alueellaan tuotettavia 

yksityisiä sosiaalipalveluja ja sen lisäksi myös ostamiaan yksityisiä sosiaalipalveluja. Tämä 

seikka tulee ottaa huomioon, kun arvioidaan kunnan/kaupungin työntekijä tai viranhalti-

jan mahdollisuutta toimia yksityisiä sosiaalipalvelujen tuottavan palvelujentuottajan toi-

mintayksikön vastuuhenkilönä.  

Edellä todettuun viitaten Valvira ja aluehallintovirastot katsovat, ettei palveluja ostavan 

organisaation (kunta/kaupunki) viranhaltija tai työsuhteessa oleva työntekijä voi toimia 

yksityisiä sosiaalipalveluja tuottavan toimintayksikön vastuuhenkilönä. Valvira ja aluehal-

lintovirastot korostavat sitä, että yksityisiä sosiaalipalveluja tuottavan toimintayksikön 

vastuuhenkilön tulee olla joko yrityksen omistaja (yrittäjä) tai työsuhteessa yksityisiä sosi-

aalipalveluja tuottavaan organisaatioon.  
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Yhteenveto 

 

Valvira ja aluehallintovirastot katsovat, Green Care – toimintaa ei sinällään voida pitää so-

siaalihuoltolain 14 §:n mukaisena sosiaalipalveluna, joka voitaisiin esimerkiksi rekisteröidä 

yksityistä sosiaalipalveluista annetun lain mukaisesti yksityisten palvelujen antajien rekis-

teriin. 

 

Sen sijaan Valvira ja aluehallintovirastot katsovat, että Green Care -toimintaa voidaan pi-

tää työmenetelmänä, jota voidaan hyödyntää sosiaalihuoltolain 14 §:n mukaisten sosiaa-

lipalvelujen tuottamisessa. Tällöin yksityisesti tuotetut sosiaalihuoltolain 14 §:n mukaiset 

sosiaalipalvelut, joiden tuottamisessa käytetään tai hyödynnetään Green Care -

toimintaa/menetelmiä, voidaan tallettaa yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu-

jen antajien rekisteriin, mikäli palvelujen tuottamisen osalta muut lain edellyttämät toi-

mintaedellytykset täyttyvät.  

 

Valvira ja aluehallintovirastot katsovat, että Green Care -toimintaa/työmenetelmiä käyt-

tävä sosiaalipalveluja tuottavan toimintayksikön vastuuhenkilön tulee täyttää sosiaali-

huoltolain 46 a §:n mukaiset kelpoisuusehdot.  

 

Valvira ja aluehallintovirastot katsovat, että kunnan tai kaupungin viranhaltija tai kunnan 

työntekijä ei voi toimia vastuuhenkilönä yksityisisä sosiaalipalveluja tuottavan yrityksen 

toimintayksikössä. Lähtökohtana on se, että yksityisiä sosiaalipalveluja tuottavan toimin-

tayksikön vastuuhenkilö on joko työsuhteessa sosiaalipalvelujen tuottajaan tai toimii itse 

yrittäjänä sosiaalipalveluja tuottavassa yrityksessä.  

  

LISÄTIEDOT  Lisätietoja asiasta antaa ylitarkastaja Anssi Tulkki, puhelin 0295 209 347, sähköposti ans-

si.tulkki@valvira.fi. 
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