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Green Care -laatutyökirjan tausta
Tämä Green Care -laatutyökirja on muokattu valtakunnallisen Green Care -koordinaatiohankkeen laatuosiossa, 

jota toteuttivat Elina Vehmasto, Luonnonvarakeskus (Luke) ja Marika Kettunen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
(THL). Laatumerkkityötä tehtiin kiinteässä yhteistyössä Green Care Finland ry:n hallituksen ja hallituksen pj. 

Tuomo Salovuoren kanssa. Hanketta rahoitti Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahoitusohjelma.

Laatutyökirjan asiasisältö on pääosin sama kuin vuonna 2014 julkaistun Green Care -työkirjan sisältö.  
Alkuperäinen Green Care -työkirja tehtiin ”VoiMaa! ‒ Green Care -yrittäjyydestä elinvoimaa maaseudulle” -hankkeen 

ja ”Green Care osana lappilaisia elinkeinoja” -hankkeiden yhteistyönä. Hankkeita rahoitti maaseudun kehittämisra-
hoitusohjelma. Työkirjan sisällöntuottamisesta vastasivat Elina Vehmasto, MTT (nyk. Luke), sekä Henna Puromäki ja 
Raija Lääperi, THL. Työkirjan kommentoinnista vastasivat Kalle Santala, Arja Jääskeläinen, Tarja Pykäläinen ja Sanna 

Vinblad, Lapin Ammattikorkeakoulu. 

Työkirjan aikaisempi versio löytyy osoitteesta:  
https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/mtt/mtt/julkaisut/green-care-tyokirja-17.3.2014.pdf

Yllä olevan linkin ensimmäinen työkirjaversio on edelleen käyttökelpoinen Green Care -toiminnan laadunhallintatyö-
kaluna. Muutokset koskevat joitakin käytettyjä sanamuotoja, lisäkysymyksiä ja numerointeja, sekä sitä, että kuviot on 

uusittu.

Green Care -laatutyökirjan käyttö
Käsillä oleva Green Care -laatutyökirja on laadittu Green Care -laatumerkkien haun yhdeksi dokumentiksi. 

Green Care -laatutyökirja soveltuu kuitenkin toiminnan laadunhallinnan työkaluksi, vaikka tarkoituksena ei 
olisikaan hakea laatumerkkejä.

Laatutyökirja on tarkoitettu Green Care -palveluntuottajille, jotka voivat ladata kirjan omaan käyttöönsä. 

Green Care -laatutyökirjan aineistoon viitataan seuraavasti: Luke ja THL 2017.  
Green Care -laatutyökirja. Luonnonvarakeskus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Verkkojulkaisu.

Tekijät eivät vastaa millään tavoin työkirjaan liittyvistä vahingoista.
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1. Perustietoja laatutyökirjasta  
ja Green Care -toimintatavasta

Tämä Green Care -laatutyökirja on tarkoitettu Green Care 
-palvelujen laadunhallinnan työkaluksi, sekä Green Care 
-laatumerkkien haun yhdeksi dokumentiksi. 

Laatutyökirjan tavoitteena on olla työkalu, jonka avulla 
on mahdollista käydä läpi tarkastelussa olevan Green Care 
-palvelun keskeiset sisältö- ja laatutekijät. Laadunhallinta on 
tärkeä osa palvelutoiminnan kehittämistä. Sen avulla tavoi-
tellaan parempaa erottautumista, luotettavuutta ja ammatilli-
suutta.

Työkirjan tarkoituksena on keskittyä Green Care -toiminnalle 
ominaisten piirteiden tarkasteluun. Turvallisuusasiakirja, ja 
mahdollinen omavalvontasuunnitelma, täydentävät laatu-

työkirjaa. Työkirjassa ei tarvitse toistaa jo tehtyjen asiakir-
jojen sisältöä, vaan siinä kerrotaan, mitä on jo tehty ja mistä 
olemassa oleva tieto löytyy.

Työkirja on yhtäältä tarkoitettu palvelun laadunhallinnan 
työkaluksi ja toisaalta dokumentiksi, jonka avulla on mah-
dollista osoittaa asiakkaalle, millä periaatteilla Green Care 
-palvelua tuotetaan, mikä siitä tekee Green Care -toimintaa, 
ja miten sen vaikuttavuutta arvioidaan ja laatua hallitaan.
Laatutyökirja on tarkoitettu nimenomaan Green Care -pal-
velun kehittämisen ja laadunhallinnan apuvälineeksi. Se ei 
opasta yritystoiminnan perustamisessa. Yrityksen perustami-
seen liittyvää tietoa on saatavana esimerkiksi Yrityssuomen 
internet-sivustolla osoitteessa www.yrityssuomi.fi. 

Työkirja on jaettu Green Care -palveluun kuuluvien keskeis-
ten ominaisuuksien perusteella osiin (ks. sisällysluettelo). 
Jokaista aihekokonaisuutta koskien on ensin kuvattu lyhyesti 
mitä aihepiirin kysymyksillä tarkoitetaan ja annettu täyttämi-
sen avuksi yleisiä esimerkkejä.

Työkirja tallennetaan omalle tietokoneelle, jossa se täytetään 
ja jonne tiedot tallennetaan. Sitä päivitetään silloin, kun pal-
velun ominaisuuksiin tulee merkittäviä muutoksia. Työkirja 
voidaan tulostaa kokonaan tai siitä voidaan tulostaa yksittäi-
siä sivuja.

Jos tarjontaan kuuluu useita Green Care -palveluja, tiedot 
täytetään jokaisesta palvelusta. Jos erot palveluiden välillä 
ovat pieniä, ne voidaan kuvata samaan työkirjaan. Jos taas 
palvelut eroavat toisistaan paljon, suositellaan työkirja täytet-
täväksi jokaiselle Green Care -palvelulle erikseen.

Työkirja pyritään täyttämään kuvailevalla otteella, ei siis lu-
etteloimalla asioita, vaan kirjoittamalla ne auki täsmällisesti, 
lyhyesti ja ytimekkäästi.

1.1. Työkirjan käyttötarkoitus

1.2. Työkirjan täyttöohjeet
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1.3. Työkirjan täyttäjä ja toimipaikka, sekä palvelu

1.3.1. Yritys tai toimipaikka, jossa Green Care -palvelua tuotetaan (yrityksen tai toimipaikan nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, www-sivujen osoite)

1.3.2. Työkirjan täyttäjän (tai täyttäjien) nimi, koulutus ja asema

1.3.3. Henkilöstö ja/ tai verkosto, jotka tuottavat kyseistä palvelua ja käyttävät työkirjaa 

1.3.4 Tämä työkirja koskee seuraavaa palvelua / seuraavia palveluita 

1.3.5. Päivämäärät

Työkirjan täyttämispäivämäärä

Työkirjan päivitysten päivämäärät ja päivittäjien nimet
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Green Care -toiminnassa luontoa käytetään tavoitteellisesti 
ihmisten hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Se 
perustuu luontolähtöisiin toimintamuotoihin, joita voidaan 
käyttää niin metsässä, puutarhassa, maatilalla, kuin kaupun-
gissakin. Jotkin toimintamuodot soveltuvat myös sisätiloi-
hin. Green Care -toimintatavan kolme peruselementtiä ovat 

luonto, toiminta ja yhteisö. Hyvinvointivaikutukset syntyvät 
näitä elementtejä eri tavoin yhdistelemällä ja painottamalla: 
luonnon elvyttävyyden, kokemuksellisuuden ja osallisuuden 
kautta. Green Care -palvelut voidaan jakaa luontohoivan ja 
luontovoiman palveluihin. 

1.4. Green Care -toimintatapa

Mikä tahansa luonnossa tapahtuva yhteisöllinen hyvinvoin-
titoiminta ei kuitenkaan täytä Green Care -toimintatavan 
tunnusmerkkejä. Green Care -toimintatavan kolme perusedel-
lytystä ovat tavoitteellisuus, ammatillisuus ja vastuullisuus. 

Tavoitteellisuus. Green Care -palvelut ovat tavoitteellista 
toimintaa, jossa luontoa käytetään tietoisesti hyvinvoinnin 
edistämiseen. Tarkemmat tavoitteet määräytyvät palvelu- ja 
asiakastyypin mukaan. Palvelut voidaan räätälöidä asiak-
kaiden tarpeiden mukaisiksi. Kertaluontoiset ja lyhytkestoi-
setkin luontokokemukset voivat helpottaa stressiä ja antaa 
voimavaroja. Kuitenkin Green Care -palveluille on ominaista 
tavoitteellisuus, mikä tarkoittaa henkilökohtaisten tai ryh-
mäkohtaisten asiakassuunnitelmien laatimista, toteuttamista 
ja seurantaa. Toiminta on pitkäjänteistä ja loogista suhteessa 
tavoitteisiin. Palveluntarjoaja on sitoutunut tavoitteisiin, ja 
hyvien tuloksien saavuttamiseksi tarvitaan myös asiakkaan si-
toutumista. (Tavoitteellisuutta käsitellään lisää kohdassa 2.4.)

Ammatillisuus ja osaaminen. Palveluntarjoajan ammatilli-
suuden ja osaamisen tulee olla riittävät suhteessa tarjottavaan 
palveluun. Esimerkiksi terapiaa voi antaa vain asianmukaisen 

koulutuksen saanut henkilö. Monia Green Care -palvelu-
ja voidaan kuitenkin tuottaa yhteistyössä siten, että toisilla 
palvelun tuottajista on vaadittava hoiva-alan koulutus ja toisilla 
osaaminen esimerkiksi eläinten käsittelyssä. Erityisen tärkeitä 
taitoja ovat asiakastilanteen hallinta ja asiakkaan kohtaamiseen 
liittyvät taidot. (Osaamista käsitellään lisää kohdassa 3.1.)

Vastuullisuus. Toiminnan vastuullisuus syntyy arvoista, 
eettisistä toimintatavoista ja laadusta. Vastuullisuus mää-
rittää yrityksen tai toimintayksikön ja sen henkilökunnan 
laadukasta ja ympäristöä kunnioittavaa toimintaa. Vas-
tuullinen toimija tähtää yhteiskunnan, yhteisön ja yksilön 
hyvinvoinnin edistämiseen ja ottaa toiminnassaan huomioon 
eri sidosryhmien tarpeet. Se tarkoittaa, että toimija pyrkii 
johdonmukaisesti ja pitkäjänteisesti luomaan asiakkailleen ja 
sidosryhmilleen sosiaalista, ekologista ja usein myös kult-
tuurista lisäarvoa, jolla on myös taloudellista merkitystä. 
(Vastuullisuutta käsitellään lisää kohdassa 2.2.)

Green Care -toimintatavan kolme peruselementtiä ovat siis 
luonto, toiminta ja yhteisö. Näitä peruselementtejä kuvataan 
kohdassa 2.1.
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Luontohoivan palvelut ovat julkisen sektorin järjestämis-
vastuulla olevia sosiaali- ja terveysalan palveluja tai niiden 
kanssa yhteistyössä tuotettavia luontoon tukeutuvia palveluja. 
Palvelun ostaja ja käyttäjä ovat usein eri tahoja. Luontohoi-
van palvelut on tarkoitettu erityisesti työskentelyyn ihmisten 
kanssa, jotka käyttävät kuntoutuspalveluja mielenterveyden, 
pitkään jatkuneen työttömyyden, päihteiden ongelmakäytön 
tai muiden arjen hallintaan ja työelämään kiinnittymiseen 
vaikuttavien haasteiden takia.  Luontohoivan palveluihin osal-
listumisen tavoitteena on hoito- tai kuntoutussuunnitelman 
mukainen terveyden, toimintakyvyn, osallisuuden tai arjen 
hallinnan vahvistuminen. Luontohoivan palvelut edellyttävät 
tuottajalta sosiaali- ja terveysalan koulutusta tai yhteistyötä 
koulutettujen toimijoiden kanssa, jotta osallistujalle voidaan 
varmistaa hänen tarvitsemansa tuki toimintaan osallistumises-
sa. Toiminnassa noudatetaan sosiaali- ja terveysalan lakeja ja 
säädöksiä.

Luontovoiman palveluihin kuuluvat tavoitteelliset luontoon 
tukeutuvat hyvinvointi-, kasvatus- ja harrastuspalvelut. 
Palvelut ovat tarjolla kaikille, ja palvelun käyttäjä maksaa 
palvelunsa useimmiten itse. Palveluissa on kuitenkin huo-
mioitava palvelun käyttäjien mahdollinen tuen tarve, joka 
voi vaatia erityisjärjestelyjä liittyen esimerkiksi esteettömyy-
teen, ohjaukseen tai käytettäviin välineisiin.  Luontovoiman 
palveluihin osallistumisen tavoitteena on osallistujan yleisen 
hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Palveluiden tuotta-
jilta ei edellytetä sosiaali- ja terveysalan koulutusta. Toimin-
nassa noudatetaan kunkin palveluntuottaja-alan suosituksia 
ja säädöksiä.
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Palvelut, joilla luontolähtöisiä toimintamuotoja sovelletaan, voivat kuulua monelle eri toimialalle. Esimerkkejä näistä on esitet-
ty kuvassa alla. Pääpiirteittäin Green Care -toimintaan sopivat palvelut voidaan jakaa sosiaali- ja terveyspalveluihin, kasvatuk-
seen sekä virkistys- ja hyvinvointipalveluihin.

1.5. Green Care -palvelutyyppi

1.5.1. Tuottamamme Green Care -palvelun palvelutyyppi on/ palvelutyypit ovat (merkitse rasti/ rastit alla olevaan ruudukkoon, sekö 
kirjoita ruutuun palvelun nimi): 

Kuntoutus,
hoito, hoiva

Aktivointi,
ennaltaehkäisy,
voimaantuminen

Harrastaminen,
oppiminen,
kokeminen

Sosiaaliterveys Sosiaalipedag. kasvatus Virkistyshyvinvointi
Lisätietoja:

Lisätietoja:

Lisätietoja:

Lisätietoja:

Lisätietoja:

Lisätietoja:

Lisätietoja:

Lisätietoja:

Lisätietoja:
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2. Green Care -palvelun kuvaus
On hyvä miettiä tarkoin, mikä tekee palveluympäristöstä 
Green Care -ympäristön ja palvelusta Green Care -toimintaa. 
Green Care -palvelun peruselementit ovat luonto, toiminta 
ja yhteisö. Millainen tahansa luontoympäristö, -elementti, 
toiminta tai yhteisö ei kuitenkaan automaattisesti lisää hyvin-
vointia, vaan palvelusta riippuen, on tunnettava luontosuhteen 
muodostumiseen ja luonnon elvyttäviin elementteihin liittyviä 
tai ekopsykologiaan perustuvia vaikuttavuusmekanismeja. 

Luonto on Green Care -toiminnan tapahtumapaikka, kohde 
tai väline. Luonnon elvyttävyyttä käytetään edistämään, vah-
vistamaan tai nopeuttamaan asetettuja tavoitteita. Luontoele-
mentti voi sijaita maalla tai kaupungissa ja se voi tarkoittaa 
niin viherkasveja kuin kokonaista metsää. Luonto toiminnan 
ympäristönä voi olla erämaaluontoa, hoidettua metsää, 
puistoa, puutarhaa, tai maatila. Lisäksi eläimet voivat olla 
Green Care -toiminnan luontoelementti. Luonnonelement-
tejä voidaan tuoda Green Care -toimintaan myös luonnon 
materiaalien, äänten ja kuvien muodossa.

Toiminta yhdistää ihmisen ympäristöönsä ja antaa mahdolli-
suuden kokemuksille ja oppimiselle. Toimiminen luonnossa, 

luonnon kanssa tai luonnon hyväksi voivat lisätä toiminnan 
vaikuttavuutta. Luonto, kuten metsä, puutarha ja maatilaym-
päristö eläimineen, tarjoaa virikkeelliset puitteet monenlai-
seen liikkumiseen, tekemiseen ja kokemiseen. Tekeminen 
tuottaa yleensä mielihyvää ja aktivoi. Luonnossa toimimi-
nen voi olla myös vähäeleistä, kuten maiseman tai eläinten 
havainnointia ja rauhoittumista. Nuorille sopivaa toimintaa 
voivat olla myös jännittäviä piirteitä sisältävät elämyspedago-
giikan sovellukset.

Yhteisö, mieleinen paikka ja tekeminen, tai eläimet, mahdol-
listavat osallisuuden tunteen. Vuorovaikutteisuus ja toiminta 
kiinnittävät yksilön yhteisöön ja voivat tuoda hyväksynnän 
tunteen. Parhaassa tapauksessa yhteisön tuki suojelee terve-
yttä ja lisää toiminnan vaikuttavuutta. Kun ihmisyhteisöön 
liittyminen on syystä tai toisesta ongelmallista, Green Care 
-toiminnan etuna on, että osallisuuden tunne voi syntyä myös 
eläinten, luonnon tai tietyn paikan kanssa.

Alla olevassa kuvassa on esitelty luontolähtöisten toiminta-
muotojen pääluokat.

2.1. Green Care -palvelun peruselementit

ELÄIN LUONTO PUUTARHA MAATILA/METSÄ

LUONTO
VOIMAA

LUONTO
HOIVAA

Eläinavusteinen 
toiminta

Luontolähtöinen 
toiminta

Luontoavusteinen 
terapia

Eläinavusteinen 
terapia

Tavoitteellinen 
puutarhatoiminta

Puutarhaterapia

Tavoitteelliset 
maatilavierailut

Kuntouttava 
toiminta maa-
tilalla tai metsän-
hoidossa

 

Sosiaali-
pedagoginen 
eläintoiminta

Luonnon kun-
touttava käyttö

Pedagoginen 
puutarhatoiminta

Terapia maatila-
ympäristössä

 

Sosiaalinen ja 
terapeuttinen 
puutarhatoiminta

Eläinavusteinen 
pedagogiikka 

Luontolähtöinen 
pedagogiikka

Pedagoginen 
toiminta maa-
tilalla
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2.1. Green Care -palvelun peruselementit
Tälle sivulle kuvataan Green Care -palvelun peruselementit ja toimintamuodot. Jokaisen asiakokonaisuuden kohdalla perus-
tellaan ja kuvataan, miksi käytetään tiettyä elementtiä tai toimintamuotoa, ja mitä niiden käytöllä tavoitellaan.

2.1.1. Kuvaus luonnonympäristöstä tai luontoelementeistä, joita käytämme Green Care -palvelumme toteuttamiseen (esim. eläimet, puutarha, metsä 
tms.) sekä kuvaus ja perustelu, miten luontoelementtiä käytetään, ja mihin tavoitteisiin tällä pyritään:

2.1.2. Kuvaus rakennetusta ympäristöstä, jota hyödynnämme palvelun toteuttamisessa (esim. talli, askarteluhuone, kasvihuone tms.) sekä kuvaus ja 
perustelu, miten kuvattuja rakennettuja ympäristöjä käytetään, ja mihin tavoitteisiin tällä pyritään:
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2.1.3. Kuvaus palvelumme yhteisöllisistä elementeistä, joilla tuotamme osallisuutta (esim. talliyhteisö, työntekijöiden ja asiakkaiden muodostama yhteisö, 
kyläyhteisö tms.) sekä kuvaus ja perustelu, miten osallisuuden kokemusta tuotetaan, ja mihin tavoitteisiin tällä pyritään:

2.1.4. Kuvaus palvelumme toiminnallisista elementeistä, joilla tuotamme elämyksiä tai kokemuksellisuutta (esim. eläintenhoito, puutarhatyö, liikkuminen 
luonnossa tms.) sekä kuvaus ja perustelu, miten kokemuksellisuutta tuotetaan toiminnallisten elementtien avulla, ja mihin tavoitteisiin tällä pyritään:
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Green Care -palvelun tuottamisen arvot on hyvä tuoda 
avoimesti esille. Arvot ovat tiiviissä yhteydessä eettisiin 
periaatteisiin, joita on laadittu eri ammattialoille. Arvojen ja 
eettiset periaatteiden mukainen toiminta edellyttää myös, että 
toimintaa ohjaava lainsäädäntö tunnetaan. Green Care -toi-
minnalle on julkaistu omat eettiset ohjeet, jotka on saatavissa 
Green Care Finland ry:n kotisivuilta http://www.gcfinland.fi. 
Alla on lyhyesti (edellä mainittua lähdettä väljästi mukaillen) 
kuvattu, mitä näiden eettisten ohjeiden pääkohtien alle voi 
kuulua vastuullisen toimintatavan näkökulmasta. 

Luontosuhde ≈> ympäristövastuullisuus: 
• Ympäristövastuullisuus: ympäristön ja eläinten hyvinvoin-

nista ja turvallisuudesta huolehtiminen; luonnonvarojen 
(materiaalit, energia ja vesi) kohtuukäyttö; ekologiset ja 
eettiset hankinnat; jätteiden lajittelu ja kierrätys; kuljetusten 
optimointi ja vähäpäästöiset liikkumistavat. Rakennusten 
moni- ja uusiokäyttö.

• Luonnon elvyttävyyden ja luontosuhteen arvostaminen.

Asiakassuhde ≈> sosiaalinen vastuullisuus ja asiakasvas-
tuullisuus:
• Sosiaalinen vastuullisuus: syrjäytymisen ehkäisy; osallisuu-

den lisääminen.
• Vastuu asiakkaan ihmisoikeuksien kunnioittamisesta: asi-

akkaan tasavertaisuus ja itsemääräämisoikeus. 
• Vastuu asiakaspalvelun luottamuksellisuudesta ja tietosuo-

jan noudattamisesta. 
• Vastuu asiakkaan pitkäjänteiseen ja kokonaisvaltaiseen 

hyvinvoinnin lisäämiseen pyrkimisestä.
• Vastuu asiakkaan mielipiteiden ja yksilöllisyyden huomi-

oon ottamisesta palvelussa. 

• Vastuu asiakaslähtöisten tavoitteiden selvittämisestä ja 
tavoitteiden asettamisesta.

• Vastuu asiakkaan fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta 
turvallisuudesta.

• Vastuu selkeästä palvelun sisällön, tavoitteiden ja perustei-
den kuvauksesta, sekä rehellisestä markkinoinnista.

Ammatillisuus, tavoitteellisuus ja kokonaisvastuullisuus 
≈> yhteiskuntavastuullisuus:
• Vastuu oman ammattialan lainsäädännön ja määräysten 

tuntemisesta.
• Ympäristövastuullisuuden, sosiaalisen vastuullisuuden ja 

asiakasvastuullisuuden toteuttaminen.
• Menetelmien ja toimintamuotojen vastuullinen käyttö: 

niille annettujen ohjeiden noudattaminen; toimintamuo-
tojen soveltuvuuden arviointi yksilökohtaisesti, asiakkaan 
rajoitteet huomioon ottaen.

• Vastuu kotimaisten ja paikallisten resurssien sekä kulttuu-
rin arvostamisesta. 

• Vastuu palveluntoteuttajan riittävästä ja ajantasaisesta 
ammattitaidosta.

• Vastuu palvelun vaikuttavuudesta, sekä säännöllisestä vai-
kuttavuuden arvioinnista.

• Vastuu palveluntuottajan ja henkilöstön fyysisestä ja psyyk-
kisestä hyvinvoinnista, sekä turvallisuudesta. 

• Vastuu rakentavasta yhteistyöstä: moniammatillisen yhteis-
työn, asiakkaan läheisten ja verkostojen arvostaminen, sekä 
alalla toimivien hyvien suhteiden edistäminen.

• Vastuu palvelun laadunhallinnasta ja säännöllisestä laadun 
arvioinnista.

• Vastuu Green Care -toiminnan arvostuksen lisäämisestä 
omalla yhteiskuntavastuullisella toiminnalla.

2.2. Green Care -palvelun vastuullisuus

2.2. Green Care -palvelun vastuullisuus

2.2.1. Tunnemme palvelutyyppiämme koskevat keskeiset lait ja säädökset, jotka ovat:

2.2.2. Eettisiin ohjeisiin tutustuminen Kyllä, päivämäärä Ei, tehdään milloin?

Olemme sitouneet Green Care Finland ry:n laatimiin eettisiin ohjeisiin

Olemme sitouneet oman ammattialamme eettisiin periaatteisiin
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2.2.3. Green Care -palvelussamme toteutamme ympäristövastuullisuutta seuraavasti (kuvailu, ei vain luettelo):

2.2.4. Green Care -palvelussamme toteutamme sosiaalista ja asiakasvastuullisuutta seuraavasti (kuvailu, ei vain luettelo):

2.2.5. Green Care -palvelussamme toteutamme yhteiskuntavastuullisuutta seuraavasti (kuvailu, ei vain luettelo):

2.2.6. Green Care -palvelun tuottamisen muita keskeisiä arvoja ja eettisiä periaatteita meillä ovat lisäksi (kuvailu, ei vain luettelo): 

2.2.7. Green Care -palvelullemme toimintamuotokohtaiset laatukriteerit ovat (ks. Luku 4: Laatukriteeriesimerkkejä eri Green Care -toimintamuodoille: 
jotka ovat eläin-, luonto-, puutarha- ja maatilalähtöiset toimintatavat)
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Green Care -palvelun asiakaskunta voi koostua monista 
erilaisista asiakasryhmistä. Asiakkaat voivat tulla palvelun 
piiriin oma-aloitteisesti, toisen palveluntuottajan välityksellä 
tai maksusitoumuksella. 

Asiakkailla voi olla erityisen tuen tarvetta tai muita tarpeita, 
jotka vaikuttavat palvelun käyttöön. Nämä voivat olla fyysisiä, 
psyykkisiä, sosiaalisia tai kulttuurisia tekijöitä tai muita 
sellaisia asioita, joiden vuoksi asiakas tarvitsee lisäohjausta 
tai jotka aiheuttavat vaatimuksia esimerkiksi henkilökunnan 
määrälle, osaamiselle, ryhmäkoolle, välineille tai ympäristön 
esteettömyydelle. Kulttuuriset tekijät ja etninen tausta voivat 
vaatia huomion kiinnittämistä asiakkaan uskomuksiin ja 
pelkoihin sekä niiden käsittelyyn.

Luontohoivan palvelut on tarkoitettu erityisesti työskente-
lyyn asiakkaiden kanssa, jotka käyttävät kuntoutuspalveluja 

esimerkiksi mielenterveyden, pitkään jatkuneen työttömyy-
den, päihteiden ongelmakäytön tai muiden arjen hallintaan 
ja työelämään kiinnittymiseen vaikuttavien haasteiden 
takia. He tarvitsevat ohjaajan tukea voidakseen osallistua 
luontotoimintaan ja saavuttaa hyötyä luontoon tukeutuvista 
palveluista. 

Luontovoiman palvelujen asiakkaat ovat harvemmin eri-
tyisen haavoittuvassa asemassa, tosin kasvatuspalveluihin 
liittyy myös asiakkaiden haavoittuva asema iän perusteella. 
Samoin jotkin julkisen sektorin ostamat työhyvinvointi-
palvelut ovat kuntoutuksen tarpeessa oleville henkilöille 
suunnattuja. 

Alla olevassa kuvassa on jaoteltu asiakasryhmät karkeasti 
luontohoivan ja luontovoiman palvelujen asiakasryhmiin.

2.3. Green Care -palvelun asiakkaat 
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2.3. Green Care -palvelun asiakkaat 

2.3.1. Tarjoamamme Green Care -palvelu on      Yksilötoimintaa      Ryhmätoimintaa

2.3.2. Palvelumme asiakaskohderyhmät, (alle kouluikäiset lapset, koululaiset, nuoret, työikäiset, vanhukset, perheet tms.):

2.3.3. Green Care -palvelumme asiakkaiden erityisen tuen tarve: 

2.3.4. Asiakkaittemme erityiset tarpeet on huomioitu Green Care -palvelussamme seuraavasti (esim. esteettömyys, apuvälineet, ohjauksen tarve, 
pelot, kielelliset taidot, liikuntakyky):

2.3.5. Asiakas tulee Green Care -palvelumme piiriin:
Oma-aloitteisesti ja omakustanteisesti 
Maksu- tai muulla sitoumuksella esim. kuntoutus- tai hoitosuunnitelman perusteella
Toisen palveluntuottajan välityksellä (esim. koululaisryhmät, palvelutalon asukasryhmät tms.) 

 Keskeisimmät yhteistyötahomme asiakkaiden hankinnassa ovat:

2.3.6. Markkinoimme palvelujamme seuraavasti: 
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Green Care -palvelut ovat tavoitteellista toimintaa. Tavoit-
teet määräytyvät palvelu- ja asiakastyypin mukaan. Palvelut 
voidaan räätälöidä asiakkaan tai asiakasryhmien tarpeiden 
mukaisiksi. 

Palvelun tavoitteiden kirjaaminen on tärkeä osa toiminnan 
suunnittelua, seurantaa ja laadunhallintaa. Tavoitteiden 
toteutumisen, eli vaikuttavuuden, seuranta on keskeinen osa 
palvelun laadunhallintaa. Julkisen sektorin järjestämisvas-
tuulla olevien palveluiden tavoitteet asetetaan kuntoutus- tai 
hoitosuunnitelman mukaan. Näissä palveluissa palvelun 
ostaja ja käyttäjä ovat usein eri tahoja. Esimerkiksi kun-
toutussuunnitelmaan perustuva maksusitoumus edellyttää 
palveluntuottajalta tarkkaa dokumentointia ja asetettujen 

tavoitteiden saavuttamisen mittausta tai arviointia. Julkisella 
ostajalla on usein erityisiä vaatimuksia myös palvelun laadun 
tai toimitilojen suhteen.

Luontovoiman palvelut eroavat muista luontopalvelusta 
nimenomaan siksi, että luonnon hyvinvointivaikutuksia 
käytetään tietoisesti, ja että palveluille on muodostettu yleiset 
asiakaslähtöiset tavoitteet, joiden saavuttamista myös seura-
taan jollakin tietyllä tavalla.

Alla olevassa kuvassa on annettu joitakin esimerkkejä mah-
dollisista Green Care -palvelujen yleisistä tavoitteista (yhdek-
sässä eri Green Care -palvelutyyppiryhmässä, ks. kuva alla).

2.4. Green Care -palvelun tavoitteellisuus
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2.4. Green Care -palvelun tavoitteellisuus

2.4.1. Green Care -palvelumme tavoitteet ovat: (Jos asiakasryhmiä on useita, kirjaa tavoitteet laatikkoon asiakasryhmittäin)

2.4.2. Selvitämme asiakkaiden ja asiakasryhmien henkilökohtaiset tavoitteet ja tarpeet seuraavasti:

2.4.3. Jos Green Care -palvelun maksaja on eri taho kuin sen käyttäjä, selvitämme maksajan tavoitteet seuraavasti: 

2.4.4. Seuraamme tavoitteiden toteutumista, eli vaikuttavuutta, toiminnan aikana ja sen jälkeen seuraavasti:
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Palveluprosessin kuvauksessa avataan Green Care -palvelun 
ydinkohdat, niiden vaiheet ja liittyminen toisiinsa.  

Jos palveluntuottaja tarjoaa useita erilaisia palveluita erilaisil-
le asiakasryhmille, ja palveluprosessit ovat niissä merkittäväs-
ti erilaisia, tehdään niille omat prosessikuvaukset.

Palveluprosessin kuvaus on yleisluonteinen palvelun kuvaus. 
Siinä käsitellään tyypillistä palvelutilannetta ensimmäisestä 
yhteydenotosta viimeiseen yhteydenpitoon saakka. Palvelu-

prosessikuvauksessa erityinen paino on Green Care -toimin-
tatavassa ja toiminnan vaikutusten seurannassa. 

Palveluprosessin kuvauksessa tuodaan esiin palvelun erityis-
piirteet. Pääotsikoiden alle avataan lyhyesti toiminta kysei-
sessä palvelun vaiheessa. Alla olevassa kuvassa on annettu 
esimerkkejä siitä, mitä asioita kuvataan eri vaiheissa. Kuvan 
otsikot ja tekstit antavat suuntaa ja vinkkejä siitä, millaisia 
asioita prosessikuvauksessa voi olla. 

2.5. Green Care -palveluprosessin kuvaus

Markkinointi/ Ensimmäinen yhteydenotto: 
Green Care -palvelun esittelytapa

Palvelun tilaus ja sopimusten tekeminen:
Green Care -palvelun sopimisen ja asiakaslähtöisen suunnittelun tapa (esim. erityispiirteet, vaatimukset, välineet, turvallisuusasiat)

Varsinaisen toiminnan toteuttamistapa ja vaiheet: Green Care -palvelun toteuttaminen
Vaihe 1 (esim. Asiakas/ryhmä saapuu, minne, kuka ottaa vastaan, miten...)
Vaihe 2 (esim. Toimintapaikalle meno, miten, keitä, mitä varusteita, mitä turvallisuusohjeita, kuka ohjeistaa...)
Vaihe 3 (esim. Toiminta alkaa... missä, keitä mukana...)
Vaihe 4 (esim. Varsinaisen ydinpalvelutoiminnan kuvaus, kuka tekee mitäkin...)
Vaihe 5 (esim. Toiminta päättyy... miten, miten otetaan vastaan palaute, miten saatetaan asiakas kotimatkalle...)

Yksittäisen palvelutapahtuman arviointi ja palaute: 
palvelutapahtuman jälkiarviointitapa ja jatkosuunnitelmien tekemisen tapa tietylle asiakkaalle/ asiakasryhmälle

Green Care -palvelutuotteen kokonaisarviointi ja seuranta:
Green Care -palveluntuotteen arviointimenettely, jälkimarkkinointitapa, palautteen keräämisen ja käsittelyn yleinen toimintatapa sekä korjaamistoi-
mien suunnittelu- ja toteutustapa
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2.5. Green Care -palveluprosessin kuvaus
Alla oleviin laatikoihin tehdään Green Care -palveluprosessin kuvaus. Joka vaiheessa kuvataan ensin palveluprosessi palvelun-
tuottajan kannalta, ja sitten asiakkaan näkökulmasta (eli mitä asiakas tekee tai kokee missäkin vaiheessa). Kaikkiin palvelun 
vaiheisiin kuvataan erityisesti se, mitkä Green Care -elementit ovat missäkin vaiheessa mukana, miten ja miksi. Toisin sanoen 
on tärkeää kuvata kunkin vaiheen osalta, miten niillä pyritään vastaamaan mihinkin asiakaskohtaisiin osatavoitteisiin. 

Huomaa, että voit tehdä palvelun tai palvelujen prosessikuvauksen myös erillisenä liitteenä haluamallasi tavalla.

Prosessikuvaus koskee seuraavaa Green Care -palveluamme: 

Otsikko:  
Kuvaus

Otsikko:  
Kuvaus
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Otsikko:  
Kuvaus

Otsikko:  
Kuvaus

Otsikko:  
Kuvaus
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Lisätietoja
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3.Green Care -palvelun laatutekijät
Green Care -palveluntarjoajan ammatillisuuden ja osaamisen 
vaatimukset ovat suhteessa tarjottavaan palveluun. Esimer-
kiksi terapiaa voi antaa vain asianmukaisen koulutuksen 
saanut henkilö. Green Care -osaaminen vaaditaan kaikilta 
Green Care -palvelujen tuottajilta. Tämä osaaminen voi tulla 
palvelunosaksi myös kumppanin kautta.

Palveluun kokonaisuudessaan tarvittavan osaamisen ei 
tarvitse olla yhdellä henkilöllä. Osaamista voidaan täydentää 
yhteistyön avulla ja verkostoitumalla ulkopuolisten toimi-
joiden kanssa. Monia Green Care -palveluja voidaan tuottaa 
yhteistyössä siten, että toisilla palvelun tuottajista on vaaditta-
va sosiaali- ja terveysalan koulutus ja toisilla taas osaaminen 
esimerkiksi eläinten käsittelyssä. Joka tapauksessa Green Care 
-palvelun tuottamisessa tarvitaan perustiedot asiakkaiden 

erityistarpeista. Erityisen tärkeitä taitoja ovat asiakastilanteen 
hallinta ja asiakkaan kohtaamiseen liittyvät taidot.

Green Care -toiminnan laadun ja tavoitteellisuuden takaa-
miseksi on tarpeen nimetä Green Care -vastuuhenkilö, jonka 
tehtävä on huolehtia Green Care -toimintatavan ammatilli-
suudesta, vastuullisesta ja tavoitteellisuudesta. Eri toiminta-
muodot (eläinavusteinen, puutarha-avusteinen, muu luonto-
avusteinen tai maatilalla tapahtuva toiminta) voivat edellyttää 
omia vastuuhenkilöitään. Päävastuuhenkilö on palvelutoi-
minnanharjoittaja, joka huolehtii, että toiminta on turvallista, 
sujuvaa ja tarkoituksenmukaista.

Alla olevassa kuvassa on esitetty palveluntuottajan osaamis-
vaatimusten yleinen taso.

3.1. Ammatillisuus ja osaaminen
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3.1.2. Kuvaus henkilöstömme Green Care -osaamisesta, ja siitä miten osaaminen on muodostunut (myös kokemuksellisen osaamisen synnyn kuvaus):

3.1.3. Henkilöstömme suorittamat Green Care -koulutukset ja -kurssit (Koulutuksen tai kurssin nimi, järjestäjä, sisältö, laajuus, suoritusajankohta):

3.1.1. Henkilöstön osaamisen kartoitus Kyllä Ei koske meitä Ei - tehdään milloin?

Meillä on käytössä riittävä luontolähtöisten toimintamuotojen osaaminen

Green Care -osaamisemme perustuu yhteistyöhön toisen toimijan kanssa

Olemme nimenneet Green Care -vastuuhenkilön

Olemme nimenneet eläinten hyvinvoinnista vastaavan henkilön

Meillä on palveluntuottamiseen vaadittava koulutus (esim. sote, kasvatus)

Palvelun vaatima (sote, kasvatus tms.) osaaminen tulee yhteistyökumppanilta

Henkilöstöllämme on riittävät asiakaskohtaamistaidot

Meillä on suunnitelma henkilöstön asiakaskohtaamistaitojen kehittämisestä

Seuraamme henkilöstön hyvinvointia ja reagoimme epäkohtiin

Koko henkilöstömme on sitoutunut Green Care -palvelun tuottamiseen

3.1. Ammatillisuus ja osaaminen
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3.1.4. Huolehdimme Green Care -palvelussa tarvittavan osaamisen kehittämisestä seuraavasti:

3.1.5. Kuvaus palvelun vaatimasta osaamisesta (esim. sote- tai kasvatusalan tutkinnot): koulutuksen nimi, koulutuksen järjestäjä, suoritusajankohta, 
tutkinnosta saatu ammattinimike

25
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Green Care -palvelun tuottamisessa moniammatillisuus on 
luontevaa: toinen osapuoli voi tarjota esimerkiksi sosiaalialan 
osaamisen ja toinen eläinavusteisuuden osaamisen. Erityis-
ryhmiin kuuluvien asiakkaiden palveluissa moniammatilli-
nen toteuttajatiimi on yleinen käytäntö. 

Palvelussa tarvittava osaaminen voi jakaantua yrityksessä tai 
toimintayksikössä eri henkilöille. Green Care -osaaminen 
voidaan hankkia myös osittain tai kokonaan ulkopuoliselta 
toimijalta, esimerkiksi ostopalveluna. Tämän kaltainen yh-
teistyö on etu muuan muassa resurssien käytön, eri osapuol-
ten hyvinvoinnin ja turvallisuuden kannalta.

Yhteistyötä tehtäessä on tärkeää, että osapuolten välinen 
vastuunjako on sovittu selkeästi. Sopimukset tehdään aina 
kirjallisena. Sopimukseen kirjataan mahdollisimman tarkasti 
kunkin osapuolen vastuut, velvollisuudet, tulonjako, toimin-
tatavat poikkeustilanteissa ja muut keskeiset yhteisesti sovitut 
asiat. 

Lisäksi on tärkeää sopia, miten palveluprosessia ja asiakkaita 
koskeva tieto siirtyy henkilöstön välillä sekä palveluntuotta-
jan, asiakkaiden ja muiden mahdollisten sidosryhmien, kuten 
asiakkaan omaisten kesken.

3.2. Yhteistyö ja tiedonkulku

3.2.1. Yhteistyön ja tiedonkulun kartoitus Kyllä Ei koske meitä Ei - tehdään milloin?

Olemme tehneet mahdolliset yhteistyösopimukset kirjallisina

Käytössämme on toimiva tiedotusjärjestelmä, jolla tieto kulkee henkilöstön välillä

Käytössämme on järjestelmä, jonka avulla tieto kulkee sidosryhmien välillä

3.2. Yhteistyö ja tiedonkulku

3.2.2. Jos Green Care -palvelu toteutetaan yhteistyössä, tähän kuvataan millainen osaaminen yhteistyökumppanilla (tai -kumppaneilla) on, ja millai-
sella vastuunjaolla palvelua tuotetaan: 
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3.2.4. Asiakkaan läheiset ja muut asiakkaalle tärkeät verkostot otamme huomioon seuraavasti: 

3.2.5. Kun palvelunkäyttäjä on eri taho kuin palvelun maksaja tai tilaaja, palveluntilaajan kanssa teemme yhteistyötä seuraavasti: 

3.2.3. Olemme tehneet kirjallisia sopimuksia palvelun yhteistuottamista koskien seuraavista asioita (myös mistä sopimukset löytyvät):
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Palaute on tärkeä keino toiminnan kehittämiseksi. Palaut-
teen avulla hankitaan tietoa siitä, onko palvelu vastannut 
asiakkaiden ja eri yhteistyökumppaneiden toiveita, tarpeita 
ja odotuksia ja mitä pitäisi parantaa. Palautetta voidaan 
kerätä joko kirjallisesti, suullisesti tai sanattomasti havain-
noiden.
 
Palveluntuottajan tulee määritellä asiakaspalautteen keruuta-
pa, väline (kuten lomake), ajankohta ja vastuuhenkilö. Yrityk-
sessä tai toimintayksikössä tulee sopia, kuinka saatu palaute 
käsitellään, miten siihen reagoidaan ja miten mahdollisiin 
parannustoimiin ryhdytään. 

Arvokasta välitöntä asiakaspalautetta saadaan kuuntelemal-
la ja tarkkailemalla asiakasta toiminnan aikana. Kirjallista 
palautetta kerätään usein toiminnan lopuksi, tai pitkässä asia-
kassuhteissa tietyin väliajoin. Sitä voidaan kerätä esimerkiksi 
haastattelun avulla tai lähettämällä sähköinen palautelomake 
jälkimarkkinoinnin yhteydessä. Palautelomake voi olla nopea 
ja yksinkertainen yleispalautelomake tai siinä voidaan antaa 
runsaasti tilaa vastauksille. Sopiva palautteen keräystapa 
riippuu toiminnasta ja asiakkaista.

Palveluiden käyttäjäasiakkaan ollessa eri taho kuin maksaja, 
on tarpeen kerätä palautetta molemmilta tahoilta. Palautetta 
voidaan kerätä myös erityisryhmään kuuluvan käyttäjäasi-
akkaan omaisilta. Yhteistyökumppanit, kuten mahdolliset 
alihankkijat ja muut sidosryhmät, voivat antaa arvokasta 
tietoa palvelujen kehittämistarpeista.
 
Palveluiden käyttäjille on hyvä suunnitella palautelomake, 
joka on selkeä ja helppo täyttää. Lomakkeessa voi käyttää 
esimerkiksi hymiöitä ja muita kuvia havainnollistamaan 
kysymyksiä ja täyttämistä.

Asiakkaan hyvinvointitavoitteiden täyttyminen, eli Green 
Care -palvelun vaikuttavuus, on keskeisin palvelun onnistu-
misesta kertova tekijä, jota voidaan mitata asiakaspalautteen 
kautta. Muita asiakaspalautteessa kerättäviä tietoja voivat olla 
esimerkiksi luontolähtöisyyden toteutuminen, palveluntuot-
tajan ystävällisyys ja ohjauksen riittävyys.

Onnistuneella jälkimarkkinoinnilla voidaan parantaa asiakkaan 
palvelukokemusta. Asiakkaalle annettava kiitos palautteesta on osa 
normaalia toimintaa ja palveluun kuuluvaa jälkimarkkinointia.

3.3.1. Palautejärjestelmän kartoitus Kyllä Ei koske meitä Ei - tehdään milloin?

Käytössämme on asiakaspalautteen keräys- ja käsittelyjärjestely

Käytössämme on yhteistyökumppanien, omaisten ja maksajatahon palautteen 
keräys- ja käsittelyjärjestely

Käymme kaiken palautteen säännöllisesti läpi tietyn sovitun tavan mukaan

Käytämme palautetta Green Care -palvelumme kehittämiseen

Olemme nimenneet asiakaspalautejärjestelmän vastuuhenkilön 

3.3. Palautejärjestelmä

3.3. Palautejärjestelmä
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3.3.2. Keräämme palvelun kuluessa palautetta seuraavasti:

3.3.3. Keräämme palvelun jälkeen asiakaspalautetta seuraavasti:

3.3.4. Keräämme palautetta yhteistyökumppaneilta, omaisilta ja palvelun maksajalta seuraavasti:

3.3.5. Käsittelemme palautteen seuraavasti (miten usein, ketkä mukana jne.):

3.3.6. Reagoimme palautteeseen ja ryhdymme parannustoimiin seuraavasti (kuinka nopeasti, kenen vastuulla toimia jne.):
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Kaikki tämän työkirjan osa-alueet kuuluvat Green Care -pal-
veluntuottamisen laadunhallintaan. Täytettynä tämä työkirja 
yhdessä turvallisuusasiakirjan kanssa (sekä sote-palveluiden 
osalta lisäksi yhdessä omavalvontasuunnitelman kanssa), 
toimii Green Care -palvelun laatukäsikirjana. Green Care 
-laatutyökirja, turvallisuusasiakirja ja omavalvontasuunni-
telma ovat Green Care -palvelutoiminnan laadunhallinnan 
perustyökaluja. Kaikille kolmelle asiakirjalle, sekä koko 
laadunhallintatyölle, tulee määritellä yritys- tai yksikkökoh-
tainen vastuuhenkilö ja päivittämisohjeet.  

Turvallisuussuunnitelma tehdään kaikille Green Care 
-palveluille, riippumatta siitä, että onko se palvelumuodolle 
laissa määrätty velvoite vai ei. Asiakirjan tulee kattaa yksityis-
kohtaisesti juuri kyseisen palvelun turvallisuusasiat – yleinen 
koko organisaatiota koskeva pelastussuunnitelma tms. ei riitä, 
mikäli siinä ei ole huomioitu sellaista luonnossa liikkumista 
tai eläinten käyttöä, jota kyseinen palvelu sisältää. Turvalli-
suussuunnitelma (/ riskienarviointi) vaaditaan liitteenä aina 
sekä LuontoVoiman että LuontoHoivan laatumerkin hakijal-
ta. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, Tukes, on laatinut ohjeet 
turvallisuusasiakirjan tekemiselle. Ohjeet löytyvät viraston 
sivuilta: http://www.tukes.fi/. 

Omavalvontasuunnitelma on niin ikään laadunhallinnan 
väline, jonka avulla voidaan seurata ja kehittää palvelujen laa-
tua päivittäisessä työssä. Suunnitelman toteutumista voidaan 

arvioida itsearvioinnin, asiakaspalautteen sekä tarvittaessa 
myös ulkoisen ja vertaisarvioinnin kautta. Omavalvonta-
suunnitelma vaaditaan liitteenä LuontoHoivan laatumerkin 
hakijalta. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Val-
vira, on laatinut sosiaali- ja terveyspalveluille omavalvonta-
suunnitelman tekoon ohjeet ja lomakepohjan, jotka löytyvät 
viraston sivuilta: http://www.valvira.fi/. Omavalvontasuun-
nitelma voi olla myös ”omannäköinen” eli sen tekemisessä ei 
tarvitse käyttää Valviran tekemää lomakepohjaa. Omavalvon-
tasuunnitelman tulee kuitenkin kattaa ne asiat, joita Valviran 
omavalvontalomakkeessa on, palvelutyypistä riippuen. 

Omavalvontasuunnitelmassa kysytään osin samoja asioita 
kuin tässä työkirjassa. Työkirjassa painopiste on kuitenkin 
korostetusti palvelutoiminnan Green Care -elementeissä, kun 
omavalvontasuunnitelmassa käydään läpi koko toiminta. Sil-
loin kun kysymys on kummassakin asiakirjassa täysin sama, 
voidaan käyttää tekstinkäsittelyohjelman ”leikkaa-liimaa” 
-toimintoja saman vastauksen kopioimiseksi kumpaankin 
asiakirjaan, tai voidaan viitata vastauksessa toiseen asiakir-
joista.

Seuraavassa tarkistuslistassa kerätään yhteen Green Care 
-palveluntuottamisen laatuun liittyvät keskeiset seikat. 

3.4. Green Care -palvelun laadunhallintatyö
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3.4.1. Green Care -palvelun laadunhallintatyön tarkistuslista Kyllä Ei koske meitä Ei - tehdään milloin?

Palvelukuvaus (luku1, luku 2 ja luku 3)

Olemme kuvanneet palvelumme täyttämällä tämän työkirjan

Olemme tehneet Green Care -palveluillemme prosessikuvaukset

Olemme nimenneet työkirjan päivitykselle vastuuhenkilön

Lait ja viranomaismääräykset (luku 2.2.)

Tunnemme toimintaamme koskevat lait ja viranomaismääräykset

Arvot ja vastuullisuus (luku 2.2.)

Tunnemme oman ammattialamme eettiset ohjeet ja olemme sitoutuneet niihin

Tunnemme Green Care -toiminnan eettiset ohjeet ja olemme sitoutuneet niihin

Olemme määritelleen Green Care -toimintamme arvot

Toimimme arvojemme mukaan kokonaisvastuullisesti

Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi (luku 3.1.)

Meillä on kyseisen palveluntuottamiseen riittävä ammatillinen osaaminen, tai 
palvelutyypin vaatima osaaminen tulee yhteistyökumppanin kautta

Olemme nimenneet Green Care -vastuuhenkilön

Olemme nimenneet eläinten hyvinvoinnista vastaavan henkilön

Meillä on käytössä riittävä luontolähtöisen Green Care -toimintatavan osaaminen 

Meillä on suunnitelma henkilöstön Green Care -osaamisen kehittämisestä

Henkilöstöllämme on riittävät asiakaskohtaamistaidot

Meillä on suunnitelma henkilöstön asiakaskohtaamistaitojen kehittämisestä

Koko henkilöstömme on sitoutunut Green Care -palvelun tuottamiseen 

Huolehdimme henkilöstömme hyvinvoinnista ja reagoimme epäkohtiin 

Yhteistyö (luku 3.2.)

Olemme tehneet mahdolliset yhteistyösopimuksemme kirjallisina

Tiedonkulun järjestäminen (luku 3.2.)

Käytössämme on toimiva tiedotusjärjestelmä, jolla tieto kulkee henkilöstön välillä
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Käytössämme on toimiva järjestelmä, jolla tieto kulkee henkilöstön ja asiakkaiden 
(sekä mahdollisesti asiakkaan läheisten) välillä

Käytössämme on toimiva järjestelmä, jonka avulla tieto kulkee yksikön henkilö-
kunnan ja muiden sidosryhmien, kuten yhteistyökumppanien, välillä

Palautejärjestelmä (luku 3.3.)

Käytössämme on asiakaspalautteen keräys- ja käsittelymenetelmä

Käytössämme on muun palautteen keräys- ja käsittelymenetelmä

Käytämme palautetta Green Care -palvelumme kehittämiseen

Olemme nimenneet palautejärjestelmälle vastuuhenkilön

Palautejärjestelmällämme on vastuuhenkilö, joka puuttuu laatupoikkeamiin välittömästi

Turvallisuus (luku 3.4.)

Olemme laatineet turvallisuusasiakirjan ko. palvelua ja toimintamuotoa koskien

Olemme nimenneet turvallisuusvastuuhenkilön

Perehdytämme henkilöstön turvallisuusasioihin

Perehdytämme asiakkaat palveluun liittyviin turvallisuusohjeisiin

Omavalvonta (luku 3.4.)

Olemme tehneet omavalvontasuunnitelman ja sen päivityssuunnitelman

Olemme nimenneet omavalvonnan vastuuhenkilön

Seuranta, arviointi ja kehittämisjärjestelmä (luku 3.4.)

Käytämme laadunhallinnan työkaluna tätä työkirjaa täydennettynä  
turvallisuusasiakirjalla (ja mahdollisesti omavalvontasuunnitelmalla)

Olemme nimenneet laadunhallinnan vastuuhenkilön 

G R E E N  CAR E  - L AATUT YÖ K I RJA
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3.4.2. Mitä parannettavaa huomattiin ja mitä aiotaan tehdä? 

3.4.3 Yhteenveto siitä, mistä asiakirjat löytyvät 

Olemme tehneet Green Care -palvelumme prosessikuvauksen tässä työkirjassa (kohta 2.5.)        

Green Care -palveluillemme on tehty prosessikuvaukset, jotka löytyvät:

Turvallisuusasiakirja ja omavalvonta-asiakirja löytyvät mistä:

Jos yksiköllä on olemassa jo jokin muu laatujärjestelmä ja laatukäsikirja (muu kuin tämä työkirja), kerro se ja sen sijainti tässä:
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Tässä luvussa annetaan esimerkkejä toimintamuotokohtai-
sista laatukriteereistä. Luvussa 2.2. ”Green Care -toimintaa 
ohjaavat arvot ja vastuullisuus” on kysymys, johon toimija 
voi kuvata omia eri toimintamuotoihin liittyviä laatukri-
teereitään. Nämä esimerkit on koottu VoiMaa!-hankkeen 
aikana hankkeen laatuosiossa erilaisista koti- ja ulkomaisista 
lähteistä sekä haastattelemalla Green Care -asiantuntijoita ja 
yrittäjiä.

Näitä kriteeriesimerkkejä voi käyttää sellaisenaan, muoka-
ten tai toimija voi laatia muita omaan toimintaansa sopivia 
kriteerejä. Kriteerien tarkoituksena on tuoda esiin toiminnan 
erityispiirteitä ja sitä, miten pyritään takaamaan eettinen ja 
laadukas toimintatapa. 

Eläinavusteinen toiminta

• Sekä eläintä että asiakasta koskevat eläinavusteisen toi-
minnan turvallisuusriskit on arvioitu ja kirjattu turvalli-
suussuunnitelmaan, samoin kuin suunnitelma siitä, mitä 
tehdään jonkin riskin toteutuessa.

• Eläinten hyvinvointi otetaan huomioon joka tilanteessa, 
esimerkiksi huolehditaan eläinten riittävästä levosta ja 
palautumisesta asiakaspalvelutilanteen tai matkan jälkeen.

• Eläinten hoidosta ja hyvinvoinnista vastaa nimetty henkilö 
sekä asiakastyön aikana että sen ulkopuolella.

• Eläinten hyvinvoinnista vastaavalla henkilöllä on riittävät 
tiedot, taidot ja kokemus kyseisen eläinlajin ja eläinyksilön 
hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä.

• Eläinavusteisessa toiminnassa käytettävät eläimet ovat 
eläinlääkärin säännöllisesti tarkastamia ja terveitä.

• Eläimen sopivuus asiakastyöhön on arvioitu (eläinlajille 
kehitetty testi tai omistajan oma arviointi), toiminnassa 
käytettävien eläinten tulee olla ihmisystävällisiä, luotetta-
via ja niiden kanssa täytyy olla helppo toimia.

• Eläinsuojelulainsäädännön vaatimuksiin käytettävän 
eläinlajin osalta on tutustuttu (esim. Eviran Eläinsuojelu-
lainsäädäntöä koottuna -kirjaset).

• On olemassa varasuunnitelma yllättäviä erikoistilanteita 
varten (esim. eläimen sairastuminen tms. syy, jonka vuoksi 
sitä ei voida käyttää asiakastyössä, säävaraukset).

• On olemassa varasuunnitelma niihin tilanteisiin, joissa 
eläinavusteista toimintaa ei voida käyttää (esim. asiakas ei 
hyödy eläinavusteisuudesta, toiminta vaarantaa asiakkaan, 
ohjaajan tai eläimen hyvinvointia, eläinavusteisessa toi-
minnassa mahdollisesti tarvittavia avustajia ei ole saatavil-
la tms.).

• Asiakkaiden allergiat, pelot tms. on selvitetty ja huomioitu 
toimintaa suunniteltaessa.

• Jos asiakkaat ovat liikuntarajoitteisia tai muita erityisryh-
miä, esteettömyys, mahdolliset apuvälineet ja ohjauksen 
tarve on otettu huomioon.

• Asiakkaille on tarvittavat suojavarusteet tai heille kerro-
taan etukäteen millaisia varusteita heidän tulee käyttää 
(kypärät, jalkineet, käsineet jne.).

 
Puutarhatoiminta

• Puutarhatoimintaan liittyvät riskit on arvioitu ja suunni-
telma niiden välttämiseksi on kirjattu turvallisuussuunni-
telmaan, samoin suunnitelma siitä, mitä tehdään jonkin 
riskin toteutuessa.

• Jos asiakkaat ovat liikuntarajoitteisia tai muita erityisryh-
miä, esteettömyys, mahdolliset apuvälineet ja ohjauksen 
tarve on otettu huomioon.

• Toiminnassa ei käytetä myrkyllisiä kasveja, tai jos käyte-
tään, noudatetaan erityistä varovaisuutta.

• Puutarha-avusteisen toiminnan ohjaaja tietää, mitkä 
toiminnassa käytettävät kasvit ovat myrkyllisiä tai erityisen 
allergisoivia.

• Mikäli puutarhatyössä käytetään lannoitteita ym. kemikaa-
leja, ne säilytetään riskiryhmien ja eläinten ulottumatto-
missa ja niiden käsittelystä vastaa osaava henkilö.

• Asiakkaiden allergiat on selvitetty ja huomioitu (allergiat 
kasveille, hyönteisille ym.).

• Asiakkaille on tarvittavat suojavarusteet tai heille kerro-
taan etukäteen millaisia varusteita toiminnassa tarvitaan 
(käsineet, sopivat kengät, säänmukainen vaatetus ulkotöis-
sä).

4. Laatukriteeriesimerkkejä 
eri Green Care -toimintamuodoille
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Luontoavusteinen toiminta

• Luontoavusteiseen toimintaan liittyvät riskit on arvioitu 
ja suunnitelma niiden välttämiseksi kirjattu turvallisuus-
suunnitelmaan, samoin suunnitelma siitä, mitä tehdään 
jonkin riskin toteutuessa.

• Jos asiakkaat ovat liikuntarajoitteisia tai muita erityisryh-
miä, esteettömyys, mahdolliset apuvälineet ja ohjauksen 
tarve on otettu huomioon.

• Luonnossa liikuttaessa noudatetaan jokamiehenoikeuksia 
ja -velvollisuuksia. 

• Luontoa ei roskata tai muuten tärvellä.

• Luontoavusteisessa toiminnassa on asiakkaiden määrään 
ja tarpeisiin nähden riittävästi ohjaavaa henkilökuntaa.

• On määritelty etukäteen osallistujien enimmäismäärä, 
mahdolliset rajoitteet toimintaan osallistumiselle, olo-
suhdevaraukset ym. tarpeelliset rajat, joiden puitteissa 
toimintaa harjoitetaan.

• Osallistujille on tarjolla riittävä määrä sopivia suojava-
rusteita tai heille kerrotaan etukäteen millaisia varusteita 
heidän tulee tuoda mukanaan.

Maatiloilla tapahtuva Green Care -toiminta

• Maatila-avusteiseen toimintaan liittyvät riskit on arvioitu 
ja suunnitelma niiden välttämiseksi kirjattu turvallisuus-
suunnitelmaan, samoin suunnitelma siitä, mitä tehdään 
jonkin riskin toteutuessa.

• Asiakkaiden ohjauksesta vastaavilla henkilöillä on riittävät 
tiedot asiakkaiden tarpeista ja maatilatoiminnan erityis-
piirteistä, jotta toiminta on turvallista.

• Jos asiakkaat ovat liikuntarajoitteisia tai muita erityisryh-
miä, esteettömyys, mahdolliset apuvälineet ja ohjauksen 
tarve on otettu huomioon.

• Vaaralliset aineet, tarvikkeet ja työkalut säilytetään lasten 
ja muiden riskiryhmien ulottumattomissa.

• Vaaranpaikat (yllättävät korkeuserot, putoamisvaarat ym.) 
on poistettu tai suojattu.

• Jos asiakastyössä käytetään vain tiettyä osaa tilasta, on toi-
mintaan kuulumattomat osat kerrottu selvästi ja tarvittaes-
sa pääsy niihin estetty. 

• On suunniteltu etukäteen asiakasryhmien sopiva koko, 
henkilökunnan määrä, olosuhdevaraukset ym. rajoitukset, 
joiden puitteissa asiakastyötä harjoitetaan.

• Osallistujille on tarjolla riittävä määrä suojavarusteita tai 
heille kerrotaan etukäteen millaisia varusteita heidän tulee 
tuoda mukanaan (suojavaatteet, jalkineet, kuulosuojaimet 
jne.).
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Green Care Finland ry:  
http://www.gcfinland.fi

Luonto hyvinvoinnin lähteenä – suomalainen Green Care:  
https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/mtt/hankkeet/greencare/voimaa/greencare.pdf

Green Care -toimintatavan suuntaviivat Suomessa:  
http://www.mtt.fi/mttkasvu/pdf/mttkasvu20.pdf

Luonnosta hoivaa ja voimaa - Miten arvioida Green Care -toiminnan vaikuttavuutta:  
http://www.mtt.fi/mttkasvu/pdf/mttkasvu21.pdf 

Green Care sosiaalisena innovaationa Suomalaisessa palvelujärjestelmässä:  
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/102903/soini.pdf?sequence=1

Luonnonlukutaito – luo liiketoimintaa vihreästä hyvinvoinnista:  
http://www.sitra.fi/julkaisut/muut/Luonnonlukutaito.pdf 

Vihreää hyvinvointia:  
https://www.sitra.fi/julkaisut/Esitteet/2013/Vihreaa_hyvinvointia.pdf

10 syytä valita Green Care -palveluja:  
https://www.proagria.fi/www/nettilehdet/acricosiale_opas_nettilehti/

Luontolähtöiset hyvinvointipalvelut: opas asiakastyöhön ja palveluiden kehittämiseen
http://www.theseus.fi/handle/10024/81448

5. Lisätietoja
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