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Kerääjä- ja toimijarekisterin tavoitteita

• Luonnontuotteiden kansallinen kerääjätieto koottuna 

• Todentaa kerääjien keruuosaamisen ja hyväksytyt kerättävät kasvit (kasvin osat, raaka-
aineet), digitaalinen kerääjäkortti

• Yhtenäinen alusta palvelemaan kaikkia raaka-aineen toimitusketjun toimijoita

- raaka-aineiden vastaanottajille ja ostajille tietoa kerääjäresursseista ja kasveista 
sekä näiden toiminta-alueista

- kerääjille tietoa potentiaalisista raaka-aineen ostajista, lajeista ja volyymista

• Edistää raaka-aineen toimitusketjujen syntyä ja skaalautumista vastaamaan kasvavaa 
raaka-ainetarvetta

• Reaaliajassa ajanmukainen tieto käytettävissä olevasta kerääjäresurssista, sen 
alueellisesta pätevyydestä ja kerääjien sijoittumisesta/ toiminta-alueista

• Parantaa kerääjien edellytyksiä toimia ammattimaisesti



Kerääjä.fi

Aloita rekisteröitymällä 
palveluun!



Kerääjä.fi

Rekisteröityminen:
Valitse käyttäjätyyppisi: 
kerääjä, kouluttaja, raaka-
aineita välittävä keruukeskus
tai jalostava yritys.
Muodosta itsellesi salasana, 
käyttäjätunnuksena on 
sähköpostisi. Samalla 
sähköpostilla vain yhteen 
käyttäjätyyppiin.
Kerääjän tunnukset ovat heti 
käytettävissä, muut ylläpito 
vahvistaa.



Kerääjä.fi: kerääjän tietojen täydentäminen 
Kirjaudu tunnuksillasi kerääjänä palveluun 
ja täydennä tietosi asetuksista:

Asetuksiin pääsee täältä

Aiempien kerääjä- ja neuvojakorttien merkinnät talletetaan uuteen korttiin ylläpidon toimesta. Toimita 
kopio kortista sähköpostitse info@aitoluonto.fi tai kuva puhelimitse 040 5737568.



Kerääjä.fi
Kirjaudu palveluun ja 
täydennä tietosi asetuksista:

Valitse, mitä tietoja haluat 
muiden näkevän. Tiedot 
mahdollistavat kontaktoinnin!

Valitse keruualueidesi tasot, 
maakunta vai kunta: alueet 
nimetään erikseen toisaalla 
asetuksissa.

Muista tallentaa!

Nämä tasot määritettävä 
ennen kuntien tai 
maakuntien nimeämistä



Kerääjä- ja toimijarekisterin toimintoja
• Keruusta kiinnostuneille tietoa kerättävistä raaka-aineista



Kerääjä- ja toimijarekisterin toimintoja
• Lajivalikoimassa (102) marjat, sienet, kasvit, kasvien osat, 

erikoisluonnontuotteet



Kerääjä- ja toimijarekisterin toimintoja: koulutukset



Kerääjä- ja toimijarekisterin toimintoja
• Kerääjien, kouluttajien ja ostajien haku sekä tietoa raaka-aineiden ostajista



Kerääjäkortti
Esitettävissä sähköisesti tai 
tulostamalla pdf-muotoinen 
kortti.
Palvelun kautta käsitellyissä 
koulutuksissa myönnetyt 
suoritukset kirjautuvat korttiin 
automaattisesti kouluttajan 
hyväksynnän jälkeen.
Vanhat tai palvelun 
ulkopuoliset suoritukset on 
kirjattavissa järjestelmään 
manuaalisesti ylläpidon 
toimesta.
Oman kuvansa korttiin pääsee 
liittämään käyttäjätietojen 
muokkaa-toiminnon kautta.



Kerääjä.fi: kouluttajan tietojen täydentäminen 
Kirjaudu tunnuksillasi kouluttajana
palveluun ja täydennä tietosi asetuksista:

Asetuksiin pääsee täältä

Muista tallentaa!
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Kouluttajan tärkeimmät 
täydennettävät tiedot ovat 
kouluttajapätevyydet: ruksaa 
lajilistasta luonnontuotteet, 
joita koulutat. 

Perustana luonnontuotealan 
(luontoalan) ammattitutkinto, 
AT:n tutkinnonosa 
Luonnontuotteiden 
talteenottaminen tai vankka 
kouluttajakokemus.

Muista tallentaa kirjaukset!

Pätevyydet määritettävä 
ennen omien koulutusten 
kirjaamista palveluun!
Listattuna 102 lajia…



Kerääjä.fi: Kurssin lisääminen palveluun

Koulutettavissa lajeissa 
näkyvät vain ne, joihin 
kouluttajalla on kirjattu 
pätevyys! Listasta valitaan 
uuden kurssin aiheet.
Muista tallentaa!



Kerääjä.fi: Kurssi-ilmoittautuminen avautuu

Kurssin tiedot ja 
ilmoittautumislinkki 
näkyvät kerääjille (ja 
julkisesti). 
Lajien taustamateriaaliin 
pääsee tutustumaan linkin 
kautta.
Ilmoittautuneet näkyvät 
listana kouluttajalle.



Kurssipäivän jälkeen kouluttajan suoritusmerkinnät

Valitse kurssilaiset, ruksaa hyväksytyt ja tallenna!

Klikkaa auki päättyneen kurssin suoritukset


