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LAATU

Teemu Peuraniemi 



Luennon sisältö ja 
opetustavoitteet

• Green Care-laatumerkkiprosessien esittely laatulautakunnan 
näkökulmasta

• Green Care-laatutyökirjan sisältöihin syventyminen s. 26-36 käytännön 
esimerkein (LuontoVoima & LuontoHoiva)



Green Care-laatumerkit

* Merkkiä haetaan palvelukokonaisuuskohtaisesti
* Voimassaoloaika: kolme vuotta kerrallaan
* Merkinhallinta: Green Care Finland ry
* Laatulautakunta myöntää merkit
* Kaksi laatumerkkiä

LuontoVoima: virkistys-, hyvinvointi- ja kasvatuspalvelut
LuontoHoiva: sote-palvelut

* Dokumentti- ja osaamiskriteerit edellytyksenä
* Laatulautakunta käsittelee hakemuksia määräajoin neljä kertaa vuodessa.
Ks. Lisätietoa: http://www.gcfinland.fi/laatu/

http://www.gcfinland.fi/laatu/


Laatumerkkien hakuprosessi
• Tutustu  GCF ry:n laatusivun laatumerkin hakuohjeisiinLaatumerkkien 

hakuohjeet

• Kerää käymäsi Green Care- koulutukset ja kuvaa ne hakulomakkeessa
• Tai: Osallistu  Green Care- koulutukseen . (Liitä todistus hakemuksen liitteeksi)
• Kuvaa kokemuksellinen Green  Care -osaamisesi hakulomakkeeseen

GreenCare-osaaminen ja 
sen osoittaminen

• Kuvaa osaamisesi  /koulutustaustasi riittävyys ko. palvelun tuottamiseen  hakulomakkeessa
• Tai: Kuvaa, miten  osaaminen täydentyy toisen osapuolen osaamisella, ja lisää yhteisyökumppanin 

yhteystiedot lomakkeeseen

Palvelun vaatima 
osaaminen

• Täytä GreenCare-työkirja ohjeiden mukaisesti
• Tee ko. palveluntuottamisesta turvallisuussuunnitelma
• Sote-palvelut: liitä mukaan omavalvontasuunnitelma

Tarvittavat 
liitedokumentit

• Täytä laatumerkkien hakulomake mahdollisimman kattavasti ja lisää tarvittavat liitteet
• Lähetä  sähköisen toiminnon kautta sähköinen laatumerkkien hakulomake liitteineen

Laatumerkkien 
hakeminen

• Lautakunnan jäsen on mahdollisesti yhteydessä hakijaan käsittelyn aikana
• Lautakunnan  jäsen lähettää hakijalle mahdolliset kehittämisehdotukset
• Mikäli kehittämisehdotuksia: toimitaan niiden mukaan eteenpäin

• Tai: Laatulautakunta myöntää hakijalle laatumerkin
• Merkinsaajalle lähetetään merkin käyttöoikeutta koskevat materiaalit

Laatulautakunnan 
arviointi ja merkin 

myöntäminen



Laatumerkkien haku on jatkuva

• Vuoden ensimmäinen laatumerkin hakujakso päättyy helmikuun viimeinen 
päivä, johon mennessä jätetyt hakemukset käsitellään laatulautakunnan 
kokouksessa maaliskuun loppuun mennessä.

• 2. hakujakso päättyy toukokuun viimeinen päivä, johon mennessä jätetyt 
hakemukset käsitellään laatulautakunnan kokouksessa kesäkuun loppuun 
mennessä.

• 3. hakujakso päättyy elokuun viimeinen päivä ja käsittelykokous pidetään 
syyskuun loppuun mennessä.

• 4. hakujakso päättyy marraskuun viimeinen päivä ja käsittelykokous 
pidetään joulukuun loppuun mennessä.



Green care – työkirjan täyttäminen

• Työkirjan tulee osoittaa, että hakija tuntee Green Care -toiminnan 
/luontolähtöisyyden vaikuttavuuteen liittyvät elementit ja prosessit, sekä oman 
ammattialansa kannalta keskeiset palveluun liittyvät asiat, kuten eettiset ohjeet ja 
lainsäädännön.

• Palveluntuottamisen vastuullisuusnäkökohdat on avattu ja ry:n eettisiin ohjeisiin 
sitouduttu.

• Palvelun Green Care -vaikuttavuus ja tavoitteellisuus on avattu,  sekä eritelty, 
miksi juuri Green Care -työskentelytapa on ko. asiakasryhmälle sopiva. 

• Palvelun prosessikuvauksessa ilmenee kunkin intervention jokaisessa vaiheessa 
huomioidut tavoitteet ja miten Green Care -elementeillä näihin vastataan.

• Työkirjassa asiat kuvataan, luettelot eivät riitä kuvaukseksi.
• Kuvaukset kirjoitetaan kuitenkin mahdollisimman ytimekkäiksi.
• Arvioinnin helpottamiseksi työkirja on täytettävä sähköisesti.



a) Palvelun vaatima osaaminen 

• Osaamisen on oltava riittävä tarjottuun palveluun nähden.  

• Mikäli (esim. luonnonvara-alan) toimijalla ei itsellään ole riittävää sote-alan osaamista LuontoHoivan palveluun, jolle hän 
hakee merkkiä, työkirja täytetään yhdessä sote-ammattilaisen kanssa.*

• Työkirjaan tehdään silloin hyvä kuvaus sekä palvelun sote-ominaisuuksista, tavoitteista ja keinoista, että Green Care -
ominaisuuksista: miten luontolähtöisyyttä käytetään tavoitteiden saavuttamiseksi.

• Työkirjassa kuvataan tällöin tarkoin molempien toimijoiden roolit ja vastuut. 

• Lisäksi toimijoiden sitoutuminen yhteistyöhön  on käytävä selkeästi ilmi esimerkiksi erillisestä kirjallisesta lausunnosta ja sen 
allekirjoittamisesta.**

• Jos hakijan oma sote-osaaminen ei yksin riitä ko. palveluntuottamiseen, eikä sote-ammattilaisen lausuntoa ole mahdollista 
saada, voidaan hakea LuontoVoiman merkkiä. 

*Ja sama toisin päin: mikäli sote-ammattilaisella ei ole riittävää luonnonvara-alan osaamista (kuten palvelun tuottamiseen tarvittava 
eläinten käsittelytaito, erätaidot ym.) voi hän hakea merkkiä yhteistyössä tällaisen osaajan  kanssa.
** Jos yhteistyössä tapahtuu muutoksia merkin voimassa olo aikana, merkin haltija ilmoittaa muutoksesta laatulautakunnalle, joka
arvioi, pysyykö merkki voimassa muutoksen jälkeenkin.



b) Teoreettinen osaaminen

Green Care -osaamisvaateen sisältö on pilotoitu 5 op:n perusjakson sisältö

Green Care -perusteiden teoreettinen osaaminen:
Jo suoritettuja Green Care -koulutuksia otetaan huomioon, jos hakija pystyy osoittamaan niiden 
sisällön riittävän kattavuuden .
Vanhoja ”muutaman tunnin” esim. hankkeissa annettuja koulutuksia ei pääsääntöisesti pystytä 
ottamaan huomioon.
GCF ry alkaa pitää sivuillaan listaa käynnissä olevista sellaisista GC-koulutuksista, joiden sisältö 
täyttää teoreettisen osaamiskriteerin sisällön

Kokemuksellinen osaaminen otetaan huomioon osaamisen kokonaisvaltaisena tarkastelussa, 
jonka laatulautakunta tekee.
GC-koulutuksista ei tehdä virallisia auditointeja, tai aikaisemman osaamisen AHOT-arviointeja -> Vaan 
laatulautakunta tekee kokonaisvaltaisen teoreettisen osaamisen arvioinnin hakijan toimittamien materiaalien ja 
kuvausten perusteella. (Osaamisen kuvauksiin hakija kirjaa siis myös kokemuksellisen osaamisen.)



Laatulautakunnan työskentely

• Hakemusta käsittelevä laatulautakunnan jäsen on tarvittaessa yhteydessä hakijaan, tekee merkin myöntöä koskevan 
päätösehdotuksen, ja kirjoittaa ja toimittaa hakijalle neuvonnallisen palautteen, mikäli merkkiä ei heti myönnetä. 

• Kun merkki myönnetään, hakemuksen käsittelijä lähettää tiedon päätöksestä hakijalle viikon kuluessa päätöksestä, sekä 
merkin käyttöoikeuteen liittyvän materiaalin sen jälkeen, kun merkin hinta on kokonaan maksettu. Pääosin yhteydenpito 
hakijaan tapahtuu sähköpostitse. 

• Koska arviointi ei sisällä auditointi-käyntejä:
• Kukin tapauksen hakemusdokumenttien käsittelijä tutustuu myös palveluntuottajan verkkosivuihin, tai muuhun mahdolliseen 

oheismateriaalin, saadakseen yleiskuvan toimijasta ja toiminnasta.
• Merkin hakija voi halutessaan antaa sellaisten henkilöiden nimet ja yhteystiedot, jotka tuntevat ko. palvelun, joihin laatulautakunta 

voi tarvittaessa olla yhteydessä.

• Palautteen neuvonnallisuus:
Palautteessa painotetaan kehittämistä, eli mahdollisten puutteiden korjaukseen annetaan kehittämisehdotuksia.

Kerrotaan selkeästi millaisten parannusten jälkeen hakija voi saada Voima/ Hoiva-merkin.



Laatulautakunnan työskentely

• Tiettyyn kokouskäsittelyyn ehtivät hakemukset, jotka on toimitettu kuukausi 
ennen kokousta GCF ry:n verkkosivujen hakulomakkeen kautta liitteineen. 
Hakemus otetaan käsittelyyn, kun merkin hinnasta on maksettu puolet 
käsittelymaksuna GCF ry:n tilille. 

• Laatulautakunta tekee merkin myöntöpäätökset yhdessä. Lautakunta tekee 
ainoastaan yksimielisiä päätöksiä. Lautakunta on päätösvaltainen, jos kokouksessa 
on läsnä vähintään puolet sen jäsenistä. Palaute lähetetään hakijan tiedoksi viikon 
kuluessa päätöksestä. Mahdolliset kiistatapaukset käsittelee GCF ry:n hallitus. 

• Laatulautakunta pitää kokouksistaan päätöspöytäkirjaa, joka toimitetaan GCF 
ry:n hallitukselle tiedoksi kahden viikon sisällä kokousten jälkeen.

• GCF ry:n hallitus nimittää laatulautakunnalle jäsenet ja puheenjohtajan. 
Toimikausi on kalenterivuosi. 



GC-laatumerkkien tausta

• Rakennettu osana valtakunnallista Green Care -koordinaatiota 
Luonnonvarakeskuksen, Luken, johdolla.

• Päätoteuttaja Terveyden ja hyvinvoinninlaitos, THL, kiinteässä yhteistyössä 
GCF ry:n kanssa. Laatumerkkityö aloitettiin THL:n VoiMaa!-hankkeessa 
tekemien laatusuositusten pohjalta.

• Laatumerkit rakennettu toimijoiden esittämästä pyynnöstä: halu erottautua.
• Tavoitteena hallinnoltaan ja kustannuksiltaan mahdollisimman kevyt merkki, 

jolla kuitenkin on palveluiden laadun toteamisessa tärkeä ja selkeä merkitys.
• Green Care -laatumerkillä osoitetaan luontolähtöisyyden ja palvelun 

laatutyöpanostuksen lisäarvo, jonka toivotaan tulevaisuudessa toimivan 
esimerkiksi laatukriteerinä kilpailutuksissa.



GC-laatumerkkien hinta

Hinnoittelu perustuu laatulautakunnan asiantuntijoiden työmäärään, dokumenttien 
käsittelykuluihin, ja merkin hallintokuluihin (”omakustannushinta”).
Mikrotoimijat (alle 10 työntekijää) : 400 euroa
Suuret toimijat (vähintään 10 työntekijää): 600 euroa
Merkin haku yhdessä toisen toimijan kanssa: 600 euroa
Jos sama hakija hakee kerralla useaa merkkiä, muiden merkkien hinta on puolet 
ensimmäisen merkin hinnasta.
Merkin hinta maksetaan kahdessa erässä. Hakemus otetaan käsittelyyn, kun hakija 
on maksanut merkin hinnasta puolet GCF ry:n tilille. Hakemuksen saatuaan ry 
lähettää hakijalle laskun.
Merkin saa käyttöönsä, kun myöntöpäätös on tehty, ja kun koko summa on 
maksettu em. tilille.



Green Care-laatulautakunnan kokoonpano

Suvi Saarinen, ltk:n pj, sosionomi, eräopas, Green Care -kouluttaja, (GCF ry:n 
perustajajäsen, hallitus 2010-2017), Keski-Suomi.
Johanna Hirvonen, Fil.toht, YTM, sosiaalialan yliopettaja Kaakkois-Suomen 
ammattikorkeakoulu , Mikkeli, useita GC-julkaisuja ja hanketoteutuksia 
(esim.hoivafarmi)
Teemu Peuraniemi, fysioterapeutti,  kuntoutusalan maisteri (Yamk), 
terveystieteiden maisteriopinnot (JYU), ammatillinen opettaja, yrittäjä, (GCF ry:n 
hallitus 2011-), Itä-Suomi. 
Kirsi Salonen, psykologian maisteri, tohtorikoulutettava, yrittäjä, projektitutkija 
(GCF ry:n perustajajäsen, hallitus 2010-), Pirkanmaa.
Hilkka Kokkonen, opettaja SASKY, yrittäjä, (GCF ry:n hallitus 2016-), Satakunta.
Katja Ilmarinen, kauppatieteiden maisteri, filosofian tohtori, erikoistutkija 
(Terveyden ja hyvinvoinninlaitos), (GCF ry:n perustajajäsen – hallituksen 
asiantuntijäsen), Uusimaa.



Laatulautakunnan näkökulmia laadukkaasta Green 
Care-palvelusta

Seuraavat diat pohjautuvat laatulautakunnan jäsenien Katja Ilmarisen, Jaana 
Ruohon ja Kirsi Salosen tekemään esitykseen GC-tutkijatapaamisessa 3.10.2017























Ja matka jatkuu tästä kohti työkirjan 
käytännön esimerkkejä…yhdessä kulkien ja 

tukeutuen…Hienoa kun olet mukana…
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