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Luonnontuotealan ammattitutkintoon 
valmistava koulutus

• Aloitettu toukokuussa, kestää helmikuun 
loppuun, 12 osallistujaa

• Tutkinnonosat, joista valmistavaa 
koulutusta
• Pakolliset tutkinnon osat

• 3.1 Luonnontuotteiden talteenottaminen
• 3.2 Luonnontuotealan yrityksessä 

toimiminen
• Valinnaiset tutkinnon osat

• 3.4 Luonnontuotteiden jalostaminen 
elintarvikkeiksi

• 3.6 Luonnontuotteisiin perustuvien 
hyvinvointituotteiden valmistaminen

• 3.7 Käsityö- ja koristetuotteiden 
valmistaminen luonnon raaka-aineista





Luonnontuote- ja puutarha-alan kehittäminen 
Pohjois-Karjalassa-esiselvityshanke 

Hankkeen tausta

• Luonnontuote- ja puutarha-alan yrittäjille tehty kysely huhtikuussa 2016

• Kyselyn pohjalta nousi seuraavat kehittämistarpeet
• Uudet logistiset ratkaisut

• Yhteisen markkinoinnin ja viestinnän kehittäminen

• Jalostusasteen nostaminen ja uusien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 
(kansainväliset markkinat)

• Täydennyskoulutus

-> esiselvityshankkeen hakeminen



Toimialue ja kohderyhmä

 Hankkeen toiminta-alue on Pohjois-Karjalan maakunta. 

 Selvitettävät tuotteet: luonnonmarjat, –sienet, -yrtit, hunaja, kala, riista, 

mahla, viljellyt marjat, hedelmät, sienet ja yrtit 

 Hankkeen kohderyhmä on luonnontuote- ja puutarha-alan toimijat. 

 Kohderyhmään kuuluu alan: 

 yrittäjät (viljelijät, raaka-aineiden välittäjät, jatkojalostajat, ravintolat, matkailualan 

yritykset, joissa hyödynnetään luonnon- tai puutarhatuotteita jne.) 

 koulutusorganisaatiot 

 tutkijat ja kehittäjät 

 järjestöt 



Hankkeen aikataulu

• Hankkeen toteutusaika 24.10.2016- 31.3.2107, noin 5 kuukautta

• Yhteistyötahot
• Marjamaat-hanke

• Luonnontuotteet monipuolistuvissa arvoverkoissa-hanke (LUMOA)

• Kuukausipalaverit



Hankkeen tavoitteet
• selvittää luonnontuote- ja puutarha-alan yritysten liiketoiminta-

potentiaalin ja kehittymisen kannalta keskeisimmät kehittämis- ja 
koulutustarpeet Pohjois-Karjalassa

• kartoitetaan pohjoiskarjalaisten toimijoiden tarve ja halu alkaa 
yhdessä kehittää luonnontuote- ja puutarha-alaa eteenpäin 

tarkoituksenmukaiset ja mahdolliset keinot vastata esille 
nousseisiin tarpeisiin

jos edellytyksiä ja tarpeita pitempiaikaiseen ja laajempaan 
hankekokonaisuuteen, sen toteuttamiselle laaditaan selvityksen 
aikana alustavaa hankkeen toimintasuunnitelmaa sekä sitoutetaan 
eri toimijatahot tulevaan yhteistyöhön alustavin aiesopimuksin



Toimenpiteet 1

Luonnontuote- ja puutarha-alan kehittämis- ja koulutustarpeiden 
priorisointi 

• Niille toimijoille, joille lähetettiin tätä esiselvityshanketta varten laadittu 
kysely alan kehittämistarpeista, lähetetään ennen työpajaa uusi kysely, jossa 
pyydetään valitsemaan kartoitetuista kehittämistarpeista yritysten 
liiketoimintapotentiaalin kannalta tärkeimmät. 

• Esiselvityshankkeessa järjestetään työpaja, johon kutsutaan 
pohjoiskarjalaiset luonnon- ja puutarha-alan toimijat. 

• Työpajassa arvioidaan kyselyn tuloksia ja työstetään valittuja 
kehittämisideoita ryhmätöinä eteenpäin. 



Toimenpiteet 2 
Yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen 

• toimijoiden tarve yhteistyöhön luonnontuote- ja puutarha-alan 
kehittämiseksi kartoitetaan haastattelujen (n. 10 kpl) avulla. Haastatteluissa 
hyödynnetään tätä selvityshanketta varten tehdyn kyselyn ja aikaisempien 
selvitysten tuloksia. Haastateltaville esitellään kyselyssä esiin tulleet 
kehittämistarpeet ja niiden perusteella selvitetään, olisiko heillä osaamista ja 
kiinnostusta lähteä kehittämään jotakin osa-aluetta.

• Haastateltavien asiantuntemusta käytetään hyväksi myös arvioitaessa 
mahdollisista ylimaakunnallisista yhteistyökumppanuuksista koituvia 
hyötyjä.

• Hankkeessa pyritään kannustamaan alan eri toimijoita, kuten yrityksiä, 
kehitys-, tutkimus- ja koulutusorganisaatioita lisäämään yhteistyötä toistensa 
kanssa. 



Toimenpiteet 3

• Alan mahdollisuuksiin ja trendeihin perehtyminen
• osallistutaan ensi syksynä mahdollisesti järjestettäviin luonnontuotealan

seminaareihin ja muihin tapahtumiin. 

• käydään tutustumassa luonnon- ja puutarhatuotteiden jatkojalostukseen 
erikoistuneisiin yrityksiin maakunnan ulkopuolella 

• jos esiselvityksessä nähdään synergiaetuja yhteistyön tekemisestä maakunnan 
ulkopuolella sijaitsevien yritysten kanssa, yhteistyömahdollisuuksia 
selvitetään alustavasti näiden vierailuiden aikana.



Toimenpiteet 4

Jatkotoimenpiteiden määrittäminen 
• Esiselvityshankkeen jatkotoimenpiteet määräytyvät TP1-TP3:sta saatujen 

tulosten perusteella. 

• Jos näissä toimenpiteistä saadut tulokset osoittavat, että on 
tarkoituksenmukaista jatkaa alan kehittämistoimia laajemmassa hankkeessa, 
tässä esiselvityshankkeessa laaditaan hanketta varten hankesuunnitelma.

• Jos laajempaa hanketta ei katsota tarpeelliseksi toteuttaa, mahdollisista 
muista jatkotoimenpiteistä päätetään TP1:ssä järjestettävässä työpajassa. 



Hankkeen onnistuminen

• Esiselvityshanketta voidaan pitää erityisen onnistuneena, jos laajempi 
hanke käynnistyy ja siihen saadaan rahoitusta.



Tähän mennessä esille nousseita asioita

• Luomukeruualueisiin kiinnostusta 

• Hunajan tuottajilla oma hanke

• Itä-Suomen yliopiston luonnonainelaboratorio kiinnostunut 
aloittamaan oman hankkeen ja satotutkimuksen puolella kiinnostusta 
yhteistyöhön mahdollisen hankkeen kanssa

• Marjamaat-hankkeelle kaivataan työpariksi marjojen 
jatkojalostushanketta

• Mahdollisesti liha-alan hankkeeseen riista mukaan



Kiitos!


