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Luonnontuotealan toimintaohjelma päivitetään
• Toimintaohjelman päivitys aloitettu ennakointityöpajoilla, tarkasteltu alaan 

vaikuttavia erilaisia muutostekijöitä ja niiden vaikutuksia (PESTEL), tunnistettu 
alan vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia (SWOT)

• Jatkossa tarkastellaan keinoja, joilla näihin tekijöihin vaikutetaan sekä alan 
tavoitteita ja visiota

• Työpajoja järjestetään teemoittain myöhemmin lisää, mukaan voi ilmoittautua
• Lisäaineistoa mm. toimenpiteiden tarkentamiseen haetaan toteutettujen 

hankkeiden koonnilla sekä hanketoteuttajien ja yrittäjien kyselyillä
• Tavoitteena on saada toimintaohjelma kokoon ja kommenteille talven aikana
• Valmistelusta vastaavat Ruokasektorin koordinaatiohanke (Juha Rutanen), 

luonnontuotealan toimialapäällikkö Sirkku Wacklin ja Arktiset Aromit ry:n 
Luonnosta kestävästi ja vastuullisesti -hanke (Birgitta Partanen)

• Ruokaketjun koordinaatio (ja luonnontuoteala sen osana) jatkuu 2022-2024 
MMM:n rahoittamana, mm. viestintää ja verkostotapaamisia jatketaan



Luonnontuotealalle täydennyskoulutusta
• Kohderyhmänä alan ammatilliset opettajat ja kouluttajat, haku maksuttomaan 

monimuotokoulutukseen käynnistyy talvella 2022
• Kuusi 5 opintopisteen laajuista opintojaksoa vuosina 2022-2024 (2/vuosi):

• 1) Raaka-aineiden kestävät tuotantoketjut, 
• 2) Luonnontuotteiden viljelymenetelmät ja korjuutekniikka, 
• 3) Luonnontuotteiden ainesosat, ominaisuudet ja hyödyntäminen, 
• 4) Markkinalähtöisen tuotekehityksen prosessit ja menetelmät, 
• 5) Luonnontuotteisiin tukeutuvien palvelujen kehittäminen ja 
• 6) Luonnontuotealan yritystoiminnan kehittäminen.

• Toteuttajina Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, Seinäjoen ammattikorkeakoulu 
Oy, Lapin Ammattikorkeakoulu Oy ja Arktiset Aromit ry. Hanketta rahoittaa maa-
ja metsätalousministeriö.



Kerääjärekisteri, www.keraaja.fi
• Sähköinen kerääjäkortti, kerääjien tavoittaminen, kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen, 

koulutuksen ja osaamisen yhtenäistäminen, keruuohjeet ja laatukriteerit

• Palvelu julkaistu 6/2020, käyttäjien tallentamista ja toimintojen testausta jatkettu

• Käyttäjiä noin 480: kouluttajia 50, yrityksiä 30, kerääjiä 400

• Kerääjille, kouluttajille ja yrityksille laadittu käyttöohjeistusta verkkopalveluun

• Palvelusta viestitty webinaareissa, artikkelein eri kanavissa 

• Verkkokoulutuksia/-esittelyjä eri käyttäjäryhmille (kouluttajat, kerääjät)

• Sisällöntuotannossa hankinta kuvamateriaalista selittein kasvukauden 2021 aikana

• Kouluttajapätevyyksistä keskustelua, palavereja ja viestintää ” Neuvoja-nimike 
jatkossa ammattitutkinnon suorittaneille”  ammattitutkinnon suorittaminen

• Viestintää sekä ohjeistuksien laatimista ja sisällöntuotantoa jatketaan



Kerääjä- ja toimijarekisterin toimintoja: koulutukset
Vinkki: perusta kerääjäkurssi 
ammatillisen koulutuksen yhteyteen koko 
opiskelijaryhmälle!


