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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



Kerääjien kouluttaminen

• Kerääjän edellytetään hallitsevan lajintunnistuksen sekä raaka-
ainekohtaisesti keskeiset kestävän keruun menetelmät, laatukriteerit ja 
raaka-aineen esikäsittelyn

• Kerääjä.fi -palvelu tukeutuu kerääjien kouluttajien pätevyyden arvioinnissa 
alan ammatillisiin tutkintoihin

• Kouluttajalta vaaditaan alan ammatti- tai erikoisammattitutkinnon 
suorittamista tai vähintään suoritettuna ammattitutkinnosta tutkinnonosan 
Luonnontuotteiden talteenottaminen sisältämä osaaminen. Toistaiseksi 
myös alan vankka kouluttajakokemus hyväksytään.

• Aiemmat sieni-, yrtti- yms. neuvojasuoritukset (kortit) voivat vähitellen 
väistää virallisia tutkintoja

• Yhtenäistä koulutusmateriaalia ja täydennyskoulutuksia kouluttajien tueksi 
tarvitaan lisää



Kerääjä- ja toimijarekisterin toimintaa

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

• Kerääjät käsittelevät omia kerääjätietoja, ilmoittautuvat koulutuksiin, hakevat 

tietoa ostajista, saavat kerääjäkortin

-Lajintunnistus, kestävän keruun menetelmät, laatukriteerit ja esikäsittely

• Kouluttajat järjestävät kerääjäkoulutuksia, antavat suoritusmerkintöjä

• 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)



Kerääjä- ja toimijarekisterin toimintoja
• Keruusta kiinnostuneille tietoa kerättävistä raaka-aineista



Kerääjä- ja toimijarekisterin toimintoja
• Lajivalikoimassa (102) marjat, sienet, kasvit, kasvien osat, 

erikoisluonnontuotteet



Kerääjä- ja toimijarekisterin toimintoja: koulutukset



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



Kerääjäkortti
Esitettävissä sähköisesti tai 
tulostamalla pdf-muotoinen 
kortti (painike Kerääjäkortti-
sivun alareunassa).
Palvelun kautta käsitellyissä 
koulutuksissa myönnetyt 
suoritukset kirjautuvat korttiin 
automaattisesti kouluttajan 
hyväksynnän jälkeen.
Vanhat tai palvelun 
ulkopuoliset suoritukset on 
kirjattavissa järjestelmään 
manuaalisesti ylläpidon 
toimesta.
Oman kuvansa korttiin pääsee 
liittämään käyttäjätietojen 
muokkaa-toiminnon kautta. Aiempien kerääjä- ja neuvojakorttien merkinnät 

talletetaan uuteen korttiin ylläpidon toimesta. Toimita 
kopio kortista sähköpostitse info@aitoluonto.fi tai kuva 
puhelimitse 040 5737568.



Kerääjä.fi

Aloita rekisteröitymällä 
palveluun!



Kerääjä.fi

Rekisteröityminen:
Valitse käyttäjätyyppisi: 
kerääjä, kouluttaja, raaka-
aineita välittävä keruukeskus
tai jalostava yritys.
Muodosta itsellesi salasana, 
käyttäjätunnuksena on 
sähköpostisi. Samalla 
sähköpostilla vain yhteen 
käyttäjätyyppiin.
Kerääjän tunnukset ovat heti 
käytettävissä, muut ylläpito 
vahvistaa.



Kerääjä.fi: kerääjän tietojen täydentäminen 
Kirjauduttuasi tunnuksillasi kerääjänä palveluun täydennä 
käyttäjätietosi:

1.Tietoihin pääsee täältä

2. Valitse muokkaa

Voit täydentää tähän 
kerääjäkorttisi tietoja

Voit liittää kuvasi kerääjäkorttiisi
Muista tallentaa!



Kerääjä.fi
Täydennä tietosi asetuksista:

Valitse, mitä tietoja haluat 
muiden näkevän. Tiedot 
mahdollistavat hakutoiminnot 
ja kontaktoinnin!

Valitse keruualueidesi tasot, 
maakunta vai kunta: alueet 
nimetään erikseen toisaalla 
asetuksissa.

Muista tallentaa!

Nämä keruualuetasot 
määritettävä ennen 
kuntien tai maakuntien 
nimeämistä

Koskee osoitettasi ja sähköpostia

Salainen tarkoittaa: 
et näy muille käyttäjille 
lainkaan



Kerääjä.fi
Valitse avautuvasta listasta 
keruualueesi: kunnat tai 
maakunnat Asetukset-
kohdassa tekemäsi 
tasovalinnan mukaan.

Haku toimii vain valittujen 
kuntien tai maakuntien 
nimillä. Tiedot 
mahdollistavat 
hakutoiminnot ja 
kontaktoinnin!

Muista tallentaa valinnan 
jälkeen!



Kerääjä.fi: kouluttajan tietojen täydentäminen 
Kirjaudu tunnuksillasi kouluttajana
palveluun ja täydennä tietosi asetuksista:

Asetuksiin pääsee täältä

Muista tallentaa!



Kerääjä.fi: Koulutukset: kurssin lisääminen palveluun

Koulutettavissa lajeissa 
näkyvät vain ne, joihin 
kouluttajalla on kirjattu 
pätevyys! Listasta valitaan 
uuden kurssin aiheet. 
Tallentamalla kurssi 
näkymään julkisena aihe 
näkyy kerääjä.fi etusivulla.
Muista tallentaa kirjattuasi 
kurssin tiedot!

Valitse osiosta 
Koulutukset kohta 
Lisää uusi, pääset 
tähän näkymään.

Useampipäiväisen 
kurssin 
päättymispäivä, 
suoritukset 
voidaan hyväksyä 
vasta kurssin 
päätyttyä.



Kurssipäivän jälkeen kouluttajan suoritusmerkinnät

Valitse kurssilaiset, ruksaa hyväksytyt lajit ja 
tallenna!

Klikkaa auki päättyneen kurssin suoritukset

Huom! Suoritusmerkintöjä pääsee kirjaamaan vasta 
kurssin päättymistä seuraavana päivänä. Merkinnät 
siirtyvät automaattisesti kunkin kerääjäkorttiin.



Kerääjä.fi

Rekisteröidy
palveluun!


