
Maarit Aho, Green Care Finland ry

Green Care -palvelun laatutekijät & 

LuontoHoivan ja LuontoVoiman laatumerkit



Mitä laatumerkkejä 
tunnette?

Onko olemassa joitain tiettyjä 
laatumerkkiä, joka ohjaa omaa 
ostokäyttäytymistäsi? 

Mikä merkki? 
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LuontoHoivan ja 
LuontoVoiman laatumerkit
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Tavoitteena alusta alkaen

• Luontoperustaisten palveluiden 
systemaattinen ja uskottava 
laadunhallinta

• Mahdollistaa palvelutuottajille 
erottautumismahdollisuus

• Osoittaa luontolähtöisyyden ja 
laatutyöpanostuksen lisäarvo, esim. 
kilpailutuksissa

• Lisätä GC-palveluiden arvostusta ja 
tunnettuutta 

Historiaa

• Taustalla valtakunnalliset GC-hankkeet 
(VoiMaa!-hanke ja koordinaatiohanke)

• Laatumerkkijärjestelmä kehitettiin 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, 
Luonnonvarakeskuksen ja Green Care 
Finland ry:n yhteistyöllä

• Ensimmäiset merkit myönnettiin vuoden 
2017 lopulla



LuontoHoivan ja 
LuontoVoiman laatumerkit
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Laatumerkki kertoo, että 

• kyseessä on ammattitaitoisesti ja 
vastuullisesti toteutettu 
luontoperustainen palvelu

• palvelussa noudatetaan Green Caren 
toimintaperiaatteita ja laatukriteerejä

• palvelu sisältää Green Care –toiminnalle 
määritellyt edellytykset ja elementit 

Kenttä on laaja

• Green Care -palvelun laadunhallinnan 
perusteena on aina ensin ensisijaisesti 
ko. ammattialan oma lainsäädäntö 
(lait, säädökset, viranomaismääräykset), 
jota tarkennetaan 

•Green Care -toiminnan eettisten ohjeiden & 

•Green Care -työkirjan & 

• turvallisuusasiakirjan avulla 

(Green Carella ei ole omaa erillistä lainsäädäntöä) 
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https://www.gcfinland.fi/yhdistys/yhdistyksen-eettiset-ohjeet/
https://www.gcfinland.fi/tiedostopankki/503/green-care-tyokirja-2018.pdf


LuontoHoivan ja 
LuontoVoiman laatumerkit
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Laatumerkki on palvelu- tai 
palvelukokonaisuuskohtainen

Voimassa kolme 
vuotta, 

uusintamahdollisuus

Hallinnoija 
Green Care 
Finland ry

Merkit myöntää yhdistyksen nimeämä Green 
Care -laatulautakunta. 

Hakujaksoja ja 

päätöskokouksia on neljä per vuosi

Merkin saamisen edellytyksenä on toiminta mm. on ammatillista ja tavoitteellisesti 
ohjattua luontoyhteyden luomista, sisältää mm. reflektointia ja palautejärjestelmän. 

Palvelussa on kuvattu (ja nimetty) palvelussa käytettävät luontoperustaiset toiminnot, 
menetelmät ja harjoitteet, ja mikä tärkeintä, perustelut niiden käytölle.
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Kuka voi hakea?
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Green Care Finland ry:n 
jäsenyritykset, kaikki jäsenet ovat 

sitoutuneet alan eettisiin ohjeeseen, 
jossa painotetaan luontosuhdetta, 
asiakassuhdetta ja ammatillisuutta

Palveluntuottajan ammatillinen 
osaaminen on riittävä suhteessa 

tuotettavaan palveluun

• yhteispalveluissa osaaminen voi täydentyä 
kumppanin osaamisella, esimerkki

yhteistyösopimusmallista

Palveluntuottajalla (vähintään 
yhdellä henkilöllä) tulee olla 
vähintään 5 op tai vastaavan 

osaamispistemäärän teoreettinen 
Green Care -koulutus

Lisäksi ko. palvelun toiminnan tulee 
olla vakiintunutta & säännöllistä

• vähintään n. vuoden toiminnassa ollut 
palvelu-/palvelukokonaisuus

Merkit ovat maksullisia.
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https://www.gcfinland.fi/tiedostopankki/719/Yhteistyosopimusesimerkki_paivitetty.docx


Hakudokumentit

Julkaisun pysyvä osoite on 
http://urn.fi/URN:978-952-380-189-9

OSA I (käsikirja): Kuvaa, mitä suomalainen Green Care -
toimintatapa sisältää.

OSA II (työkirja): Sisältää kysymyskohdat, joiden avulla 
ohjataan kuvaamaan omaa GC-palvelua/palvelukokonaisuutta.

Green Care -laatutyökirja on laatumerkkihakemuksen 
päädokumentti. Täytä työkirja huolella. Laatulautakunta 
käsittelee hakemuksen saadun työkirjan perusteella ja 
lähettää tarvittaessa täydennyspyyntöjä max. 3 kpl/hakemus
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1. Sähköinen hakulomake

2. LuontoHoivan ja LuontoVoiman -laatutyökirja

3. Turvallisuusasiakirja / omavalvontasuunnitelma

GREEN CARE FINLAND RY WWW.GCFINLAND.FI/LAATU

http://urn.fi/URN:978-952-380-189-9
https://www.gcfinland.fi/tiedostopankki/503/Green_Care_tyokirja_2021.pdf


Laatutyökirjan täyttö
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Työkirjassa kuvataan

Kuka hakee merkkiä, ja 
millä GC-osaamisella 

(mahd. henkilöstön kuvaus ja 
onko ko. palveluun liittyviä 

yhteistyösopimuksia)

Palvelun sisältö; mitä, 
kenelle, säännöllisyys ja 

vakiintuneisuus
Toimintaympäristö(t)

Asiakasryhmä(t) ja miten 
mahdolliset erityistarpeet 

kartoitetaan ja huomioidaan 
ennen palvelua, palvelussa ja 

palvelun jälkeen esim. 
palautejärjestelmässä

Asiakaskohtaiset 
hyvinvointitavoitteet, ja 

miten tavoitteisiin 
vastataan 

luontoperustaisesti

Ohjaus; miten 
kokemuksellisuutta ja 

osallisuudentunteen syntyä 
ohjataan asiakkaan 

hyvinvointitavoitteiden 
saavuttamiseksi, 

luontoperustaisesti

Miten reflektointi, 
vaikuttavuuden seuranta 

ja palautejärjestelmä 
toimivat

Miten vastuullisuus ja 
turvallisuus on huomioitu

Miten hakija seuraa palvelun 
laatua, ts. 

laadunhallintajärjestelmä, 
mittarit, 

seurantamenetelmät
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https://www.gcfinland.fi/tiedostopankki/503/Green_Care_tyokirja_2021.pdf


Turvallisuusasiakirja / 
omavalvontasuunnitelma

9

Hyviä ohjeita löytyy Tukesin sivuilta. Hakudokumentin turvallisuusasiakirjasta 
käy ilmi, että palvelu

Noudattaa palveluun 
liittyviä lakeja ja määräyksiä

Perustuu palveluun 
liittyvään riskikartoitukseen

Sisältää 
turvallisuussuunnitelmat 

jokaiselle 
toimintaympäristölle, joissa 

kyseistä palvelua 
toteutetaan käytännössä

Sisältää toimintaohjeet 
vaaratilanteisiin

Sisältää puhelinnumerot ja 
yhteystiedot, joita tarvitaan 
mahdollisessa tapaturma-/ 

hätätilanteessa

Sisältää toimintaympäristön 
osoite- tai 

koordinaattitiedot (myös 
maastokohteen, jos 
toiminta tapahtuu 

maastossa)

Huomioi myös eläimiin 
liittyvät turvallisuusriskit 
sekä eläinten fyysisen ja 

psyykkisen turvallisuuden

Huomioi myös psyykkiseen 
ja sosiaaliseen 

turvallisuuteen vaikuttavat 
tekijät

GREEN CARE FINLAND RY WWW.GCFINLAND.FI/LAATU



Green Care -esimerkki 
ryhmätehtävän alle
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LuontoHoivan ja 
LuontoVoiman laatukriteerit

11

Luontoperustaisuus
• Mikä (miksi) luontolähtöinen toiminto, menetelmä ja 

harjoite on valittu juuri tälle kohderyhmälle? Osaanko 
avata luontoelementin, tavoitteen, toimintojen 
ohjauksen ja vaikutusten välistä yhteyttä?

GREEN CARE FINLAND RY WWW.GCFINLAND.FI/LAATU

Pohdintatehtävä ryhmässä, esim. maatila-avusteisen palvelun laatutekijät:



LuontoHoivan ja 
LuontoVoiman laatukriteerit
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Luontoperustaisuus
• Mikä (miksi) juuri tämä luontolähtöinen toiminto, 

menetelmä ja harjoite on valittu juuri tälle 
kohderyhmälle? Osaanko avata luontoelementin, 
tavoitteen, toimintojen ohjauksen ja vaikutusten 
välistä yhteyttä?

Kokemuksellisuus
• Onko asiakas (ja mahd. erityispiirteet) huomioitu 

valitussa menetelmässä, harjoitteessa ja 
ohjauksessa? Miten asiakkaan luontoyhteyttä ja -
suhdetta vahvistetaan yksilöllisesti ja ryhmänä? Miten 
asiakkaan kokemusta käsitellään; reflektointia 
ohjataan?

Pohdintatehtävä ryhmässä, esim. maatila-avusteisen palvelun laatutekijät:

GREEN CARE FINLAND RY WWW.GCFINLAND.FI/LAATU



LuontoHoivan ja 
LuontoVoiman laatukriteerit
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Luontoperustaisuus
• Mikä (miksi) juuri tämä luontolähtöinen toiminto, 

menetelmä ja harjoite on valittu juuri tälle 
kohderyhmälle? Osaanko avata luontoelementin, 
tavoitteen, toimintojen ohjauksen ja vaikutusten 
välistä yhteyttä?

Kokemuksellisuus
• Onko asiakas (ja mahd. erityispiirteet) huomioitu 

valitussa menetelmässä, harjoitteessa ja 
ohjauksessa? Miten asiakkaan luontoyhteyttä ja -
suhdetta vahvistetaan yksilöllisesti ja ryhmänä? Miten 
asiakkaan kokemusta käsitellään; reflektointia 
ohjataan?

Osallisuus
• Onko kaikilla tasavertainen mahdollisuus osallistua 

valittuihin toimintoihin omien voimavarojen 
puitteissa? Miten sosiaalista turvallisuuden tunnetta 
ohjataan?

GREEN CARE FINLAND RY WWW.GCFINLAND.FI/LAATU

Pohdintatehtävä ryhmässä, esim. maatila-avusteisen palvelun laatutekijät:



LuontoHoivan ja 
LuontoVoiman laatukriteerit
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Tavoitteellisuus
• Onko tavoite riittävä (tai realistinen) suhteessa 

valittuun luontoperustaiseen toimintaan ja 
harjoitteisiin ja omaan osaamiseen?

Luontoperustaisuus
• Mikä (miksi) juuri tämä luontolähtöinen toiminto, 

menetelmä ja harjoite on valittu juuri tälle 
kohderyhmälle? Osaanko avata luontoelementin, 
tavoitteen, toimintojen ohjauksen ja vaikutusten 
välistä yhteyttä?

Kokemuksellisuus
• Onko asiakas (ja mahd. erityispiirteet) huomioitu 

valitussa menetelmässä, harjoitteessa ja 
ohjauksessa? Miten asiakkaan luontoyhteyttä ja -
suhdetta vahvistetaan yksilöllisesti ja ryhmänä? Miten 
asiakkaan kokemusta käsitelään; reflektointia 
ohjataan?

Osallisuus
• Onko kaikilla tasavertainen mahdollisuus osallistua 

valittuihin toimintoihin omien voimavarojen 
puitteissa? Miten sosiaalista turvallisuuden tunnetta 
ohjataan?

GREEN CARE FINLAND RY WWW.GCFINLAND.FI/LAATU

Pohdintatehtävä ryhmässä, esim. maatila-avusteisen palvelun laatutekijät:



LuontoHoivan ja 
LuontoVoiman laatukriteerit
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Tavoitteellisuus
• Onko tavoite riittävä (tai realistinen) suhteessa 

valittuun luontoperustaiseen toimintaan ja 
harjoitteisiin ja omaan osaamiseen?

Ammatillisuus, osaaminen

• Onko oma osaaminen riittävällä tasolla (palveluun 
liittyvä yleinen ammattisuus, GC-osaaminen, 
ohjausosaaminen)? Onko mahdollisten 
yhteistyökumppaneiden osaaminen riittävää?

Luontoperustaisuus
• Miksi juuri tämä luontolähtöinen toiminto, 

menetelmä ja harjoite on valittu juuri tälle 
kohderyhmälle? Osaanko avata luontoelementin, 
tavoitteen, toimintojen ohjauksen ja vaikutusten 
välistä yhteyttä?

Kokemuksellisuus
• Onko asiakas (ja mahd. erityispiirteet) huomioitu 

valitussa menetelmässä, harjoitteessa ja 
ohjauksessa? Miten asiakkaan luontoyhteyttä ja -
suhdetta vahvistetaan yksilöllisesti ja ryhmänä? Miten 
asiakkaan kokemusta käsittellään; reflektointia 
ohjataan?

Osallisuus
• Onko kaikilla tasavertainen mahdollisuus osallistua 

valittuihin toimintoihin omien voimavarojen 
puitteissa? Miten sosiaalista turvallisuuden tunnetta 
ohjataan?

GREEN CARE FINLAND RY WWW.GCFINLAND.FI/LAATU

Pohdintatehtävä ryhmässä, esim. maatila-avusteisen palvelun laatutekijät:



LuontoHoivan ja 
LuontoVoiman laatukriteerit
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Tavoitteellisuus
• Onko tavoite riittävä (tai realistinen) suhteessa 

valittuun luontoperustaiseen toimintaan ja 
harjoitteisiin ja omaan osaamiseen?

Ammatillisuus, osaaminen

• Onko oma osaaminen riittävällä tasolla (palveluun 
liittyvä yleinen ammattisuus, GC-osaaminen, 
ohjausosaaminen)? Onko mahdollisten 
yhteistyökumppaneiden osaaminen riittävää?

Vastuullisuus

• Miten vastuu ihmisistä (fyysinen ja sosiaalinen 
turvallisuus) huomioidaan palvelussa? Onko 
turvallisuusasiakirja riittävä kaikkien 
luontoperustaisten toimintojen osalta? Miten 
ympäristön (ja eläinten, jos mukana toiminnassa) 
hyvinvointi on huomioitu? Miten toiminta linkittyy 
yleiseen yhteiskunnalliseen vastuuseen ja yleiseen 
hyvinvoinnin edistämiseen?

Luontoperustaisuus
• Mikä (miksi) juuri tämä luontolähtöinen toiminto, 

menetelmä ja harjoite on valittu juuri tälle 
kohderyhmälle? Osaanko avata luontoelementin, 
tavoitteen, toimintojen ohjauksen ja vaikutusten 
välistä yhteyttä?

Kokemuksellisuus
• Onko asiakas (ja mahd. erityispiirteet) huomioitu 

valitussa menetelmässä, harjoitteessa ja 
ohjauksessa? Miten asiakkaan luontoyhteyttä ja -
suhdetta vahvistetaan yksilöllisesti ja ryhmänä? Miten 
asiakkaan kokemusta käsitellään; reflektointia 
ohjataan?

Osallisuus
• Onko kaikilla tasavertainen mahdollisuus osallistua 

valittuihin toimintoihin omien voimavarojen 
puitteissa? Miten sosiaalista turvallisuuden tunnetta 
ohjataan?

GREEN CARE FINLAND RY WWW.GCFINLAND.FI/LAATU

Pohdintatehtävä ryhmässä, esim. maatila-avusteisen palvelun laatutekijät:



Maatila-avusteisen toiminnan 
erityisiä riskitekijöitä
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Pohtikaa yhdessä oman toimintasi ja toimintaympäristösi erityisiä riskejä, 
miten huomioit mahdolliset riskit etukäteen

Fyysinen turvallisuus, mm. toimintaympäristöittäin
•maatilatoiminnan erityispiirteet; asiakkaiden, eläinten, alueella muutoin liikkuvien turvallisuus?

•ohjeistus, kyltit; missä tiloissa ja paikoissa asiakas saa liikkua, missä ei?

• asiakkaan erityispiirteet tai rajoitteet, mitkä toiminnot ovat mahdollisia myös erityisryhmille, miltä 
osin?

• vaaralliset aineet, koneet, työkalut, avainten säilytys?

• vaaranpaikat; putoamisvaara, liukastumiset, suojavarusteet?

• valmiit toimintasuunnitelmat erilaisiin vahinkotilanteisiin?

•ensiaputaidot?

• vakuutukset?

GREEN CARE FINLAND RY WWW.GCFINLAND.FI/LAATU



Green Care -toiminnan 
turvallisuus & vastuullisuus
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Ennakointi, ohjeistus: riskien 
kartoitus, varautuminen

•oma osaaminen: esim. lisäkoulutus, 
eläinten koulutus ja soveltuvuuden 
testaaminen

• asiakkaiden ohjeistus

•ohjaaminen

• vaaratilanteiden estäminen

• asiakaskohtaisten riskitekijöiden 
selvittäminen etukäteen: miten vältetään 
vahingot

•mahdollisen vahingon sattuessa valmiit, 
selkeät ohjeet hätätilanteen varalle

• vastuuhenkilöt, yhteys 
pelastusviranomaiseen, poistumisreitit, 
kokoontumispaikka..

Psyykkinen turvallisuus: 
suunnitelma, miten asiakasta 
ohjataan kohti turvallisuuden 
tunnetta, miten irrationaaliset 
pelot, mukavuusalueelta 
poistuminen huomioidaan

•Tutkimusten mukaan sosiaalinen tuki 
vähentää ja lievittää pelkoja



Vielä muutama vinkki
laatumerkin hakijalle
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Yleisiä täydennyspyyntötarpeita

LISÄTIETOA: GREEN CARE FINLAND RY, WWW.GCFINLAND.FI/LAATU

Työkirjassa on kuvattu suunnitteilla olevaa 
toimintaa; merkki voidaan myöntää vain 
vakiintuneelle, noin vuoden toiminnassa 

olleelle palvelulle

Asiakkaan ohjaaminen (suhteessa 
luontoperustaisuuteen, luontoyhteyteen, 
luontosuhteen vahvistamiseen) on jäänyt 
avaamatta tekstissä; ohjausosaaminen 

suhteessa yksilöön, ryhmään, 
luontolähtöiseen toimintaan on avattava 
selvästi työkirjassa, aito esimerkki avaa 

todellisuutta parhaiten

Palvelun nimi on ympäripyöreä tai 
yrityksen nimi sellaisenaan; palvelulla on 

oltava osuva, esimerkiksi 
luontoperustaisuuden muotoa kuvaava 
nimi. Laatumerkin saavan palvelun nimi 
ei voi olla rekisteröity tavaramerkki tai 

menetelmä tai yrityksen nimi sellaisenaan

Palvelun luontoperustaisuuden merkitys 
(tavoite, toiminta, ohjausosaaminen) on 

epäselvä; palvelun kuvauksesta on tultava 
selvästi esille luontolähtöisyyden 

tuottama lisäarvo ja palveluntuottajan 
Green Care -laatutyöhön tehdyt 

panostukset

https://www.gcfinland.fi/tiedostopankki/503/Green_Care_tyokirja_2021.pdf


Miksi laatumerkki?
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Palveluntuottaja pystyy 
osoittamaan ostajalle 

tuottavansa Green Care -
laatulautakunnan 

käsittelyprosessin läpäissyttä 
Green Care -palvelua, jossa 

sitoudutaan palveluun 
liittyvään lainsäädäntöön, 

asiakaslähtöisyyteen, 
turvallisuuteen ja Green Care 
-toiminnan eettisiin ohjeisiin

Palvelu sisältää 
säännöllistä laadun 
tarkkailua, palvelun 

vaikuttavuuden 
arviointia suhteessa 
asiakkaan tarpeisiin 

ja tavoitteisiin

Palvelu sisältää aktiivisen 
palautejärjestelmän ja 

laatupoikkeamien 
kirjaamisen ja korjaukset

Tavoitteena on, että 
merkit toimivat myös 

laatukriteerinä 
kilpailutuksissa

Mille luontoperustaiselle 
toiminnolle ja 

asiakasryhmälle sinä 
hakisit Green Care 

laatumerkkiä? 

Miksi? 



Palvelulle nostetta 
Green Care -laatumerkillä?
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Yhteistyö; eri toimijoiden kesken, myös alat ylittävä 
yhteispalvelu mahdollistaa uusia palvelukokonaisuuksia 

esim. luonto – luonnontuotteet, luonto –
ympäristökasvatus, maatila – kulttuuri, puutarha –

perinnetieto, voima – hoiva.. 

Teknologia; virtuaaliset palvelut, hyvinvointia mittaavat 
laitteet (mittaavien laitteiden ei tule kuitenkaan olla 

pääroolissa/viedä asiakkaan huomiota 
luontoperustaiselta kokemukselta)

Alueen erityispiirteet ja historia/tarinallistaminen; 
erityisosaaminen, lisäarvotekijät

GREEN CARE FINLAND RY, WWW.GCFINLAND.FI

Voit hyödyntää laadun vahvistamisessa ja  
palvelumuotoilussa oman osaamisen 
lisäksi...

Yhteistyömahdollisuudet 
täällä tänään mukana 
olevien GCF-jäsenten 
kanssa?!



Hyödynnä ilmainen 
työkalu oman laatutyön tukena

Hakemuksen päädokumentti
Suomalainen Green Care: Green Care 

-toimintatavan käsikirja & 
LuontoVoiman ja LuontoHoivan

laatutyökirja

www.gcfinland.fi/laatu

(korvasi vanhan työkirjan 1.9.2021 
hakudokumenttina)
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http://www.gcfinland.fi/laatu
https://www.gcfinland.fi/tiedostopankki/503/Green_Care_tyokirja_2021.pdf


Kiitos, kysyttävää, soita tai laita viestiä
Green Care Finland ry

Maarit Aho

Puh. 050-5361199

maarit.aho@gcfinland.fi 

tai verkkosivujen alareunassa olevalla yhteydenottolomakkeella 

www.gcfinland.fi
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