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Taustaa

Luontoalan koulutus alkoi kolmiportaisella järjestelmällä, jossa 
koulutettiin keruutuotetarkastajia, keruutuoteneuvojia ja 
poimijoita. Vuonna 1995 sienitarkastajan koulutus 
muuttui Keruutuotetarkastajan erikoisammattitutkinnoksi. 
Keruutuotetarkastajia koulutettiin vuoteen 2015 asti.
Erikoisammattitutkinnon uudet tutkinnonperusteet tulivat 
voimaan 1.4.2015 ja tutkinnon nimeksi tuli Luonnontuotealan 
erikoisammattitutkinto. Näiden tutkinnonperusteiden mukaista 
koulutusta ei järjestänyt mikään taho. 
Tutkinnonperusteita uudistettiin jälleen 1.8.2018 niin, 
että Luonnontuotealan ja Luontokartoittajan erikoisammatti-
tutkinnot yhdistettiin Luontoalan erikoisammattitutkinnoksi.
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Taustaa

Tutkintoja suoritetaan pääasiassa perustutkinnoissa ja 
vähemmän ammattitutkinnoissa. Luontoalan 
työelämätoimikunnan katsauksen mukaan luonto- ja 
ympäristöalan koulutuksen järjestäjiä on noin 45, joista puolet on 
aktiivisia. Eniten järjestetään luonto- ja ympäristöalan 
perustutkintoon johtavaa koulutusta. 

Luontoalan erikoisammattitutkinnon järjestämislupia on 
kaikkiaan kuusi, joista kolme on 
aktiivisilla koulutuksen järjestäjillä. Luontoalan 
erikoisammattitutkinnossa voidaan suorittaa joko 
luontokartoittajan tai luonnontuotekehittäjän osaamisalan 
tutkinto. Tällä hetkellä edellä mainitut aktiiviset kolme 
koulutuksen järjestäjää järjestävät pelkästään luontokartoittajan 
tutkintoon johtavaa koulutusta. Luonnontuotekehittäjän 
tutkintoon valmistavan koulutuksen puuttumiseen on 
merkittävänä syynä mainittu tutkinnonperusteiden haasteellisuus 
yhden oppilaitoksen järjestettäväksi, sillä osaamisresursseja ei ole 
riittävästi à Yhteistyö on välttämätöntä!



- Hankkeen tavoitteena on selvittää alan täydennyskoulutuksen 
nykytilanne ja kehittämistarpeet sekä luoda opetus- ja 
asiantuntijaverkosto, jonka avulla pystytään suunnittelemaan ja 
toteuttamaan kattava, valtakunnallinen täydennyskoulutus.
- Tavoitteena on myös rakentaa oppimateriaalialusta, jossa 
ajankohtainen tutkimustieto on koulutuksen järjestäjien 
käytössä.
- Hankkeen aikana selvitetään rahoitusmahdollisuudet ja 
pilottikoulutukseen osallistuvat koulutuksen järjestäjät.
- Tavoitteena on myös selkiyttää luonnontuotealan 
osaajien nimikkeistöä ja viestinnän avulla lisätä 
luonnontuotealan tunnettuutta.
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Hankkeen toimenpiteet



Toteutusaika 1. vaihe 8.10.2020 – 30.9.2021

Kolmivaiheinen prosessi:
1. Polku luonnontuotekehittäjäksi -hanke
2. Valtakunnallinen täydennyskoulutus (valmiudet 
valmistavaan koulutukseen)
3. Luontoalan erikoisammattitutkintoon 
valmistava koulutus.

1. vaiheen hanketta osarahoittaa Maa- ja 
metsätalousministeriö.
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Toteutus
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Polku luonnontuotekehittäjäksi

Tutkijat, kehittäjät, kouluttajat, opettajat, yrittäjät ja 
neuvojat sekä muut luonnontuoteverkoston toimijat.



Työryhmä:
Juha Rutanen, Suomen Luontoyrittäjyysverkosto ry  
Heli Pirinen, Idea Nature Oy
OPH:n edustaja

Tarpeen mukaan työryhmän tapaamisiin kutsutaan eri 
teemojen asiantuntijoita ja asiasta kiinnostuneet voivat ottaa 
yhteyttä:

Anu Tossavainen
Arktiset Aromit ry.
Puh. 040-164 6177
anu.tossavainen@arktisetaromit.fi
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