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Green Care -laatumerkki – osoittaa palvelun systemaattista laadunhallintaa 
 

Green Care -laatumerkkien haku on jatkuvasti käynnissä. Laatumerkkien tavoitteena on varmistaa palvelujen 

laatu sekä lisätä asiakkaiden luottamusta Green Care -palvelujen laatua kohtaan. Laadunhallinnan lisäksi 

merkkien avulla osoitetaan luontolähtöisen toimintatavan lisäarvo ja kirkastetaan palvelulupausta 

asiakkaalle. Laatumerkki tarjoaa palveluntuottajalle myös hyvän keinon kehittää omaa palveluaan. 

 

Green Care -laatumerkkejä on kaksi: LuontoHoivan ja LuontoVoiman laatumerkit. LuontoHoivan 

laatumerkki on tarkoitettu luontolähtöisille sosiaali- ja terveyspalveluille. LuontoVoiman laatumerkki koskee 

puolestaan muita luontolähtöisiä virkistyksen ja hyvinvoinnin, sekä kasvatuksen palveluita. Green Care -

laatumerkit on rakennettu yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen, Luonnonvarakeskuksen sekä 

Green Care Finland ry:n kanssa. 

 

Toisella hakukierroksella myönnettiin kaksi LuontoHoivan laatumerkkiä 

 

Toisen hakukierrokset merkin saajat ovat Pohjois-Karjalasta, pitkän linjan luontoavusteiseen hoiva-

asiakkaiden kuntouttavaan toimintaan keskittyneitä hoivakoteja. Kesän aikana LuontoHoivan merkin saivat 

Juuan Hoito ja Hoiva Oy sekä Pielisen-Karjalan Dementiakoti Oy. Kumpikin merkin saaja sai 

laatumerkin palveluille nimeltä: luonto-, eläin- ja puutarha-avusteinen kuntouttava toiminta hoitokodissa.  

 

Laatumerkki markkinoinnin välineenä 

 

Laatumerkillä tähdätään Green Care -palveluiden systemaattiseen laadunhallintaan, sekä Green Care -

palveluiden arvostuksen ja tunnettuuden lisäämiseen. Laatumerkin avulla palveluntuottaja voi erottautua ja 

markkinoida palveluitaan vastuullisesti tuotettuina. Green Care -palvelut erottaa muista luontolähtöisistä 

palveluista niiden etukäteen määritellyn tavoitteellisuuden, vastuullisen toimintatavan sekä osaamisvaateiden 

perusteella. 

—Laatumerkkeihin vaadittavat dokumentit, joihin kuuluu Green Care -laatutyökirja, muodostavat yhdessä 

laadunhallintakokonaisuuden, jolla on tärkeä merkitys palvelun markkinoinnissa, sanoo Green Care -

koordinaatiohankkeen vetäjä Elina Vehmasto. 

 

Laatumerkkien myöntötapa 

 

Laatumerkkien hallinnoija on Green Care Finland ry. Merkit ovat palvelukokonaisuuskohtaisia ja 

määräaikaisia: voimassaoloaika on kolme vuotta. Merkit myöntää eri alojen asiantuntijoista koostuva Green 

Care Finland ry:n nimeämä laatulautakunta. Laatulautakunta käsittelee hakemuksia määräajoin neljä kertaa 

vuodessa.  
—Laatulautakunta työskentelee kehittävällä työotteella. Ryhmä ei pelkästään arvioi hakemuksia, vaan pyrkii 

auttamaan hakijaa tuomaan esiin palvelunsa Green Care -lisäarvon, kertoo laatulautakunnan puheenjohtaja 

Jaana Ruoho.  

 

Ohjeet palvelutyyppikohtaisesti haettaville LuontoVoima- ja LuontoHoiva-laatumerkeille löytyvät Green 

Care Finland ry:n verkkosivuilta. http://www.gcfinland.fi/laatu/laatumerkit/   

Seuraava laatumerkkien hakujakso päättyy 30.11.2017. 

 

Lisätietoja 
Elina Vehmasto, Luonnonvarakeskus, Green Care -koordinaatiohanke, 029 532 6613, elina.vehmasto@luke.fi 

Tuomo Salovuori, Green Care Finland ry, puheenjohtaja, 040 581 8244, tuomo.salovuori@sininauha.fi 

Jaana Ruoho, Green Care -laatulautakunta, puheenjohtaja, 044 710 3825, jaana.ruoho@samk.fi 
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