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Luonnontuotteet luontoalan 
koulutuksessa Pohjois-

Pohjanmaalla
- esimerkkinä PSK-Aikuisopisto, Yrittäjäinstituutti

www.psk.fi



PSK - AIKUISOPISTO
- Yksityinen ammatillinen aikuiskoulutuskeskus

- Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiön ylläpitämä

- Perustettu 3.9.1990, 52 perustajajäsentä:

- 46 kuntaa ja kuntayhtymää

- Oulun Yliopisto

- KTV ja KVL, Postipankki, Haapaveden Opisto
MISSIO: Kehitämme aikuisten ammatillista osaamista työelämän 

tarpeita palvellen.
VISIO:  Olemme työelämälähtöinen, laadukkaasti toimiva 

yksityinen  aikuiskoulutuskeskus, jolla on laaja yhteistyöverkosto.



MILLAISTA 
KOULUTUSTA?

Koulutuspaikat
2004-2007

Perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
• Näyttötutkintoina, kesto 1-2 vuotta

Ammatillinen lisä- ja täydennyskoulutus
Työvoimakoulutus (tutkinto/valmentava)
• Ohjaava, MAMU, erityisalat/akateemiset

Oppisopimuskoulutus
• Pohjois-Pohjanmaan 
Oppisopimuskeskus

Organisaatioiden kehittäminen, 
EU-Projektit



KOULUTUSALAT
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ELÄMYKSIÄ LUONNOSSA JA 
LUONNOSTA!

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto
LUONTOYRITTÄJÄ

- luonto, asiakas ja yrittäjyys -
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Luonto- ja ympäristöala 
luontoyrittäjä

Pohjois-Suomessa

Luontoyrittäjä
koulutus

T= tutkinnon 
järjestäjä

Saamelaisalueen koulutuskeskus/ 
Inari, T

Lapin AO/Rovaniemi, T

PSK-Aikuisopisto T:
Pudasjärvi, Oulu, 
Haapavesi 

Kainuun AO, T
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Koulutuksen tavoitteet
Opiskelija osaa/ymmärtää:

Luontoyrittäjyyden edellytykset, vaihtoehdot ja 
mahdollisuudet
Tuntee alansa perustana olevan luonnon
Tuotteistaa oman luontoalan osaamisensa 
Toimia alan ympäristövastuullisena yrittäjänä tai 
toisen palveluksessa
Tuottaa kannattavasti ja asiakaslähtöisesti 
laadukkaita, turvallisia tuotteita ja palveluja
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Tarjolla olevat tutkinnon osat ja 
opintokokonaisuudet

ATK tarvittaessa, 5 ov
Luonto- ja ympäristöosaaminen (20 ov)
Luontoyrittäminen (20 ov)
Luonto-opastus ja –matkailu (20 ov)
Ympäristöviestintä (Luontoyrittäjän viestintätaidot) 
(10 ov)
Luonnontuotteiden keruu, käsittely ja 
markkinointi (20 ov) 
Vaihtoehtoisena:
Kulttuuriympäristöjen hoito (10 ov) 



Luonnontuotteiden keruu, käsittely 
ja markkinointi

Keskitytty luonnonyrtteihin ja kauppasieniin
Lajintuntemus
Kestävyys, turvallisuus, hygieenisyys, laatu
Säädökset, jokamiehen oikeudet ja vastuut
Käsitys siitä, miten luontoyrittäjä voi hyödyntää
luonnonkeruutuotteita 
Oman osaamisen tuotteistaminen tuotteiksi tai 
matkailu- ja  elämyspalveluiksi
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Kenelle?

Aikuisille, työn ohessa
Yrittäjille (esim. maatalous/maaseutuyrittäjät), jotka 
haluavat laajentaa luontoalalle
Luontoalan yrittäjiksi tai toimijoiksi aikoville
Niille, jotka haluavat vahvistaa omaa luonto-
osaamistaan ja yrittäjänä toimimisen periaatteita
Harrastuksesta elannoksi!
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Esimerkkejä tutkinnonsuorittajien 
aikaisemmista ammateista

Korukivi- ym. messujen järjestäjä/ maatalousteknikko 
Erä- ja luontoretkien järjestäjä/kirvesmies  
Maa- ja metsätilayrittäjiä, kalastusmestari, metsäinsinööri, 
metsäteknikko
Toimittaja, kartoittaja, hammashoitaja
Suurtalousemäntä, elektroniikka-asentaja
Esikoulun, peruskoulun, lukion, yliopiston opettaja
Biologi, arkkitehti
Konsulentti, hermoratahieroja, energiahoitaja
Fysioterapeutti, kuntohoitaja, rentoutusterapeutti
Matkailu-, majoitus- ja kokouspalvelujen tuottaja
Koiravaljakkoyrittäjän työntekijä, ravivalmentaja 
Liikunnan ohjaaja/opistoupseeri
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Miten opiskellaan?

Lähiopiskelu iltaisin ja viikonloppuisin tai muutaman 
päivän jaksoissa
Etätehtävät, verkko-opiskelu (Moodle –verkkoalusta)
Teoriaa ja tekemällä oppimista
Vierailut, opintomatkat
Yhteistyö oppilaitosten ja alan yritysten kanssa
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Teoriaa voi opiskella 
matkailumaatilan tuvassa
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Yrtit odottavat friteerausta



Horsmasarvista tuli hittituote



Sienen poimijakortti suoritettu!





Sienimenun suunnittelu on lystiä



Siniheinän heittokilpailun 
palkinnot:
sieni, käpy ja pullonkorkki



Salaisuuksia pajumajassa
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Tutkinnon suorittaminen

Näyttötutkintona henkilökohtaisen 
suunnitelman mukaan 
Aikaisempi osaaminen huomioon >
osaamisen tunnistaminen ja 
tunnustaminen
Tutkintotilaisuudet aidossa ympäristössä
asiakkaiden kanssa
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Valtatie tutkintoon voi olla 
tämänkin näköinen
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Eikö mennytkin aika hyvin?
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Tuloksia

”Opiskelusta ja tutkinnosta oli se hyöty, että se
antoi pohjan, voiman ja oikeuden kehitellä luontoalan 
yrittämistä! Ilman tutkintoa osa-aikayrittäminen ei olisi 
lähtenyt liikkeelle. ” Tutkinnon suorittaja Nivalasta

Hammashoitajasta luontoelämysten tuottajaksi
Maanmittarista linturetkien vetäjäksi 
Maitotilan pidosta maatilamatkailuun ja luontopainottei-
seen ohjelma- ja pitopalveluun
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Suunnitelmia

Tutkinto uudistumassa > uusia suuntauksia 
myös PSK-Aikuisopistolle

Luonto-ohjaaja
Luonto- ja ympäristöneuvoja
Luonnonvaratuottaja
Ympäristönhoitaja
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Tutkinto on juhlan väärtti
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