
 

  
 

 

Tiedote 18.1.2017 

Valtakunnallinen Green Care Koordinaatiohanke 

 

Green Care -laatumerkkien haku avautuu pian 
 

Green Care -laatumerkkien haku avautuu tammikuun neljännellä viikolla. Green Care -laatumerkkejä on 

kaksi: LuontoHoivan ja LuontoVoiman -laatumerkit. LuontoHoiva tarkoittaa luontolähtöisiä sosiaali- ja 

terveyspalveluita; LuontoVoima tarkoittaa muita luontolähtöisiä virkistyksen ja hyvinvoinnin, sekä 

kasvatuksen palveluita. 

 

Laatumerkin tavoitteet 

Laatumerkillä tähdätään Green Care -palveluiden systemaattiseen  laadunhallintaan. Tavoitteena on samalla 

Green Care -palveluiden arvostuksen ja tunnettuuden lisääminen. Laatumerkin avulla palveluntuottaja voi 

erottautua ja markkinoida palveluitaan vastuullisesti tuotettuina.  

 

Green Care -palveluiden peruslaatuvaatimukset ovat samat, kuin muilla vastaavilla palveluilla. Green Care -

laatumerkillä osoitetaan luontolähtöisyyden ja palvelun laatutyöpanostuksen lisäarvo.  

 

Laatumerkin dokumentit 

Laatumerkkien edellyttämät dokumentit ovat (sekä LuontoHoivan että LuontoVoiman palveluilla) Green 

Care -laatutyökirja ja turvallisuussuunnitelma. LuontoHoivan merkkihakemukseen liitetään myös 

omavalvontasuunnitelma.  

Green Care -laatutyökirja on tarkoitettu palveluiden ja niiden laadunhallinnan kehittämiseen sekä 

dokumentiksi, jolla osoitetaan Green Care -palvelun tuottamisen periaatteet. Lisäksi merkin hakijoilta 

pyydetään turvallisuussuunnitelma tai riskinarviointi, jossa kuvataan yksityiskohtaisesti juuri kyseisen 

palvelun turvallisuusasiat. Myös eläinten hyvinvoinnista huolehtiminen tulee sisältyä 



turvallisuussuunnitelmaan. Haettaessa LuontoHoivan laatumerkkiä sote-palvelulle lakisääteinen 

omavalvontasuunnitelma liitetään aina mukaan.  

Laatumerkin edellyttämä osaaminen 

Laatumerkkeihin vaadittava osaaminen jakautuu palvelutyypin mukaiseen osaamiseen ja Green Care -

osaamiseen. Laatumerkki edellyttää riittävän osaamista kyseisen palvelun tuottamiseen, kuten mahdollisesti 

tarvittavan sote-osaamisen LuontoHoivan palveluissa. Palvelun tuottaminen ja merkin hakeminen on 

mahdollista myös yhteistyössä toisen toimijan kanssa, jolloin omaa puuttuvaa osaamista voidaan täydentää 

yhteistyökumppaneiden osaamisen avulla.  

 

Green Care -osaamisen perusvaatimuksena ovat sisällöt, jotka on kehitetty ”Valtakunnallisessa Green Care 

koulutusmalli korkea-asteelle” -hankkeessa http://www.greencarekoulutus.fi/. Viiden opintopisteen laajuinen 

Green Care perusteet -opintojakson sisältötiivistelmä löytyy verkkosivuilta: www.gcfinland.fi/laatu/. 

 

Laatumerkin hallinnointi 

Laatumerkkien hallinnoijana toimii Green Care Finland ry. Merkit myöntää eri alojen asiantuntijoista 

koostuva laatulautakunta. Merkit ovat palvelukokonaisuuskohtaisia. Palveluntuottaja voi hakea Green Care -

laatumerkkiä useammallekin palvelulleen. Merkin voimassaoloaika on kolme vuotta. Merkin hinta 

mikrotoimijoille on 400 euroa ja suurille toimijoille 600 euroa. Hinta perustuu asiantuntijatyön määrään ja 

hallinnointikuluihin. Laatulautakunta kokoontuu määrävälein. Kun laatulautakunta järjestäytyy helmikuussa, 

se ilmoittaa kokoustensa päivämäärät kuluvalle vuodelle. 

 

Uusin Green Care -laatumerkkejä koskeva tieto löytyy Green Care Finland ry:n sivuilta 

www.gcfinland.fi/laatu/. 

 

Lisätietoja: 

Tuomo Salovuori, Green Care Finland ry, puheenjohtaja, 040-5818244, tuomo.salovuori@sininauha.fi 

Elina Vehmasto, Luonnonvarakeskus, tutkija, 029 532 6613, elina.vehmasto@luke.fi 

http://www.gcfinland.fi/ 
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