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Kasvavaa liiketoimintaa luonnontuotteista
• Rahoitus MMM, suunniteltu toteutusaika 3 vuotta 2019-2021

• Toteuttajat Suomen Metsäkeskus, Ruralia-instituutti ja Luonnonvarakeskus

• Hanke tuo ratkaisuja raaka-aineiden saatavuuteen, metsätoimijoiden ja metsänomistajien tiedon 
puutteeseen (uudet ansaintamahdollisuudet) sekä metsä- ja luonnontuotealan yritysten ja 
toimijoiden yhteistyömahdollisuuksiin 

• Esim. hankintaketjun aktivointi ja hyvät käytänteet, keruun ja metsänhoitotöiden 
ketjuttaminen, verkostoitumista, mo-tapahtumia, videoita ja tietopaketteja

- Lukuisia info- ja kontaktitilaisuuksia eri maakunnissa ja verkossa alasta ja eri raaka-aineista yhteistyössä 
aluetoimijoitten kanssa, Viron opintomatka ym. jouduttiin peruuttamaan
- Raaka-ainetuotannon ja -ketjujen pilotointia eri maakunnissa, mm. kerkät, männynkuori, kuusenpihka ja 
katajanmarja

• Kerääjärekisteri, sähköinen kerääjäkortti, kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen, keruuohjeet ja 
laatukriteerit, käyttäjien rekisteröityminen ja tietojen tallentaminen käynnissä, kerääjä- ja 
kouluttajakartoitus lähtenyt aktiivisesti liikkeelle



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- ja toimijarekisterin toimintaa
• Rekisteröityminen ja kirjautuminen osoitteessa kerääjä.fi / keraaja.fi

• Kerääjät käsittelevät omia kerääjätietoja, hakevat tietoa ostajista

-Lajintunnistus, kestävän keruun menetelmät, laatukriteerit ja esikäsittely

• Keruukouluttajat ylläpitävät kerääjärekisteri- ja koulutustietoja

-Yhdenmukainen koulutus, kokemus ja/tai alan ammatillinen tutkinto (AT)

• Keruukeskukset ja yritykset ylläpitävät raaka-ainetarpeeseen liittyviä tietoja, 
hakevat tietoa kerääjistä, välittävät viestejä keruutarpeista yms.

• Toteutuksessa otetaan huomioon, että raaka-ainehankintaan on monia väyliä

• Palvelu julkaistu, sisällöntuotantoa tehdään edelleen (mm. raaka-ainetiedot)
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Kerääjä- ja toimijarekisterin toimintoja
• Keruusta kiinnostuneille tietoa kerättävistä raaka-aineista



Kerääjä- ja toimijarekisterin toimintoja
• Lajivalikoimassa (101) marjat, sienet, kasvit, kasvien osat, 

erikoisluonnontuotteet



Kerääjä- ja toimijarekisterin toimintoja: koulutukset



Kerääjä- ja toimijarekisterin toimintoja
• Kerääjän kerääjäkorttitiedot, haku ja tietoa raaka-aineiden ostajista



Kerääjäkortti


