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NÄKYMÄ

Luonnontuoteala kasvaa ja kehittyy 

omaksi elinkeinoalaksi ja on tärkeä

työn ja  tulon lähde alkaen raaka-

ainetuotannosta päätyen 

maailmanmarkkinatuotteiksi

Kehittämissuunnat:

1.alueellinen tuotanto, 

2. tuotannollinen toiminta

3.moniala- ja luontoyrittäjyys
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NYKYINEN

• LYA:n perustutkinto, 

LTA-ammattitutkinto ja 
keruutuotetarkastajan 
erikoisammattitutkinto 

• Ammatillisella korkea-asteella 

LTA-erillisjaksoja tai muihin  
opintoihin integroituja sisältöjä

• Koulutus ei vastaa alan kehittämis-
tarpeita ja työelämävaatimuksia

• Koulutusten sisällöistä puuttuu 
teollinen , massatuotannollinen ja 
monialainen suuntautuminen



TARVITAAN

- alan koulutusjärjestelmän 

kehittämistä

tutkintoon johtavassa ammatillisessa 
peruskoulutuksessa , korkea-asteen koulutuksessa, 
avoimesti saatavilla olevassa koulutuksessa sekä l     
lisä- ja täydennyskoulutuksessa. 

- opettajien ja kouluttajien koulutusta 

- alan koulutuksen laajan saatavuuden 
varmistamista 

- virtuaalisen oppimisympäristön 
kehittämistä



TARVITAAN

- osaamis- ja oppimistavoitteiden 

määrittämistä

- opetussisältöjen kehittämistä; 

pohjana perus- ja soveltava 
tutkimus, hankeraportit, hiljainen 
tieto 

- opetusmateriaalien kehittämistä
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LAPISSA VIREILLÄ KOULUTUKSEN 
KEHITTÄMISHANKE

• Kehitetään ja pilotoidaan 

ammatillisen korkea-asteen 
luonnontuotealan koulutuksen 
järjestelmää, luodaan koulutus-
sisältöjä , materiaaleja ja           
virtuaalinen oppimisympäristö

• Hankkeen kehittämistyön ja 
pilotoinnin tulokset voidaan 
hyödyntää valtakunnallisesti 
luonnontuotealan koulutuksen 
kehittämisessä



HANKE

• Koulutus tukee luonnontuote- ja 
luonnonvara-alojen ja muiden 
alojen (mm. matkailu, ravitsemis-, 
terveys- ja teknologia-alat ) 
rajapinnoilla syntyviä innovaatiota

• Hanke tukee luonnontuotealan 
kehittämisen jatkuvuutta (mm. 
nuorten saaminen mukaan) sekä
luonnontuotealan yrittäjyyden 
lisääntymistä. 



• Onko tarpeen ?

• Yhteistyökumppaneita ?


