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Raili Hokajärvi, Metsästä monituotebisnestä –hanke



Metsästä monituotebisnestä hanke

› Tunnistetaan Pohjois-Pohjanmaan alueelta keräävien ja / tai luonnontuotteita 
jalostavien yritysten raaka-aineen saatavuuden tilanne ja kehittämistarpeet sekä 
palveluyritysten kohdetarpeet, rakennetaan raaka-aineketjuja, aktivoidaan 
metsänomistajia monituotemetsänomistajina (jokamiehen oikeuksien ulkopuolella 
olevat tuotteet), luomukeruualueiden sertifioinnin edistäminen ja sähköisten 
palvelujen hyödyntäminen

› Linkki hankkeen sivulle:
https://www.metsakeskus.fi/metsasta-monituotebisnesta

› Aineistoa, tapahtumia

› Keskiviikkona 18.11. klo 8-16 Luonnontuotepäivät etäkatsomo,
yhdessä Oulun Maa-ja kotitalousnaisten/ProAgrian Ruokeva –hankkeen kanssa

› Suomen metsäkeskus ja Oulun 4H toteuttavat – jatkamme vielä tulevan keruukauden 
eli syyskuulle 2021 



Palautetta keruukaudelta 2020



Palautetta kuusenkerkän keruusta (16 poimijaa)

• Kannustettiin kovasti jatkamaan keruutoimintaa ja kiiteltiin

• Kehittämistä vastaanottoasemien aukiolossa, keruupaikkojen 
osoittamisessa ja maksettavassa korvauksessa. 

• Raportti hankkeen sivuilla

Yhteistyö metsänomistajien kanssa toimi hyvin!

https://www.metsakeskus.fi/sites/default/files/palautekysely-kerkankeruusta.pdf


Palautetta keruuasemilta (8/12 vastausta)



Sanallista palautetta ja kehittämisehdotuksia

Tarkempi raportti tulossa



Sanallista palautetta ja 
kehittämisehdotuksia, tekstimuodossa
Mielekkyys: 
• Kihokki tuotti. Rahallinen kannattavuus ei pääasia. Keruutulot. Monipuolistaa toimintaa. Työllisti 8. 

Saatiin huomiota. Uusia kerääjiä. Nuoret innostui. Tilille maksu hyvä.

Haasteita :

• Varastointi haaste, pakaste täyttyi äkkiä

• Kuusenkerkästä voisi maksaa enemmän

• Kuljettaminen

• Apuja keruupaikkojen etsimiseen

• Ohjeisiin perehtyminen

Kehitetään: 

• Lisää pakastimia, Yhteiskuljetuksia Ouluun ja kylmä, Vakio maksupäivä, Ryhmiä – koululaisia, 
harrasteporukoita, Palkkaaminen keruuseen, Arvontoja heti, Kiinnostavaa, Uusiakin tuotteita

Tarkempi raportti tulossa



Kerääjä.fi
Yhtenäinen alusta palvelemaan kaikkia raaka-aineen toimitusketjun toimijoita



Osoite kerääjä-rekisteriin: Kerääjä.fi



Kerääjä- ja toimijarekisterin toimintaa

• Rekisteröityminen ja kirjautuminen osoitteessa kerääjä.fi / keraaja.fi

• Kerääjät käsittelevät omia kerääjätietoja, hakevat tietoa ostajista

• Sähköinen kerääjäkortti

• Keruusta kiinnostuneille tietoa kerättävistä raaka-aineista

• 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.

• Palvelu julkaistu, sisällöntuotantoa tehdään edelleen (mm. raaka-ainetiedot)



Kohti keruukautta 2021



• ASIAKKAAT – HENKILÖSTÖ – KUMPPANIT – YHTEISKUNTA

www.metsäkeskus.fi | www.metsään.fi

www.twitter.com/metsakeskus | www.facebook.com/suomenmetsakeskus

Kiitos


