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Laatu 

• Palvelun sisällön ja laadunhallintatavan 
osoittaminen on tärkeää,  

 koska palvelun ostajat edellyttävät tietoa siitä,  

 mitä saavat rahojensa vastineeksi. 

• Laatu ei ole irrallinen asia:  

 laatu syntyy arjen normaalissa toiminnassa. 

• Laadunhallintajärjestelmän avulla osoitetaan, 
millainen palvelu luvataan tuottaa, ja miten se 
tehdään. 



Green Care -laatutyökirja 

3 



Green Care -laatutyökirja 
laadunhallinnassa ja markkinoinnissa 

Kertoo laadusta 
– Osa laadunhallintajärjestelmää (+ turvallisuus & omavalvonta) 
– Kuvaa yksityiskohtaisesti miten palvelun laatua hallitaan 
 -> Laadun osoittamisen väline 
Kertoo sisällöstä 
– Kuvaa yksityiskohtaisesti palvelun periaatteet ja vaiheet 
– Perehdyttämisen väline 
 -> Green Care -lisäarvon osoittamisen väline 
Kehittämisen väline 
– Palvelun, toimintatapojen ja liiketoiminnan kehittämisen väline 
 

=> Markkinoinnin väline! 
 

 

 
 



• Laatumerkki selkeyttää asiakkaalle 
palvelulupauksen: sen mitä hän voi palvelun 
sisällöltä odottaa.  



vastuullisuus 

• Vastuullinen 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 kulttuurista lisäarvoa, jolla on myös 
taloudellista merkitystä. 



Ensimmäiset laatumerkit myönnetty 
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Ensimmäinen LuontoVoima-laatumerkin haltija 
Liisa Tyllilä, Hiking Travel Hit ky:stä kertoo: 

• ”…otimme kaiken julkisuusarvon irti sosiaalisessa mediassa ja ihan varmasti sillä 
on ollut positiivinen vaikutus noin kokonaisuuden kannaltakin - uskottavuus 
paranee, ammattimaisuus on testattu ja todistettu… 

• …laatumerkki on myös vaikuttanut siihen, että olemme saaneet lisää 
yhteistyökumppaneita … vanhusten ja eri tavalla vammaisten, kehitysvammaisten, 
liikuntarajoitteisten jne.. hoitokotien virkistysohjelmissa.  

• Tampereen kaupungissa näiden palveluiden hankinta on siirretty yksittäisille 
hoivakodeille - yhteishankinnan sijaan: tilauksen tekevät henkilöt hyvinkin 
tarkkaan tutkivat, millaisilta yrityksiltä ohjelmansa ostavat ja siinä GC-
laatumerkki on heille suositus.   

• Tampereen Kaupunkilähetys on meille uusi asiakas ja he huomasivat meidät juuri 
GC-merkin ansiosta.  Samoin yksityinen kehitysvammaisten hoivakoti osti meiltä 
palvelut. 

• Merkki on ehkä kuitenkin kaikkein eniten vaikuttanut meillä sisäisesti: kolme 
nuorta naista on työelämäharjoittelun jälkeen jäänyt tuntityöntekijöiksi …haluaisin 
yrityksemme ohjelmien painottuvan entistä enemmän GC-toimintaan.  …meillä 
aloittaa AMKin opiskelija, joka haluaa suorittaa GC painotteisen opintojaksonsa 
meillä ja odotan kovasti sieltä uusia tuotteita yritysryhmille. 

• …kaikki  ovat sukeltaneet sisälle GC maailmaan ja uskon, että tällä hetkellä meidän 
kaikki työntekijämme ovat Green Caren sisäistäneet!  ” 
 



Kiitos! 


