
4.4.2017 Arctic Smart Rural Community 

Lapin maaseudun tryffelit 



Case Kierinki: 116 inhabitants. 

ProAgria/Luke 

4.4.2017 Mitä maaseudulla tapahtuu? 
• Muuttoliike maaseudulta kaupunkeihin voimistuu 

• Ihmiset seuraavat rahaa 

• Elintarvikkeita, energiaa, työtä ja palveluita 

• Maaseudun mahdollisuus yrittäjyys / pendelöinti 

 

 

 

 

• Liki kaikki kasvavat liiketoiminnot perustuvat luonnon rikkauksiin 

• Lappi on globaalisti uniikki kasvuympäristö 

• Asemoimme omat raaka-aineet massamarkkinoille 

• Missä on oma lappilainen ylpeytemme ainutlaatuisista 

raaka-aineista??? 
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Suomi 2016: 
Marjojen vienti n. 16 milj. kg 
Arvo 35 milj. € => n. 2,2 € / kg 
 
Mitä jos jalostusarvo olisi 200 €/kg =>  
3,2 miljardia € 

A R C T I C  S M A R T  R U R A L  C O M M U N I T Y  
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Yrittäjyyden haaste haja-
asutusalueilla 

Ammatillinen koulutus 

Yrittäjyys uusin silmin 

T&K  

Uudet modernit 
liiketoiminnan arvoketjut 

Kunnat 

T&K  

Hankkeet 



Aluekehitys 

Tanja Häyrynen 

Osaamisen 

kehittäminen 

Anne-Mari Väisänen 

Liiketoiminnan 

kehittäminen 

Johannes Vallivaara 

Ruoka  
Rauno 
Kuha 

Energia 
Tuomas 

Alakunnas 

Luodaan yrittäjyyttä ja tuetaan olemassa olevaa 

Ruoka 
100 

Energia 
30 

Koulutus Lyhyet 
kurssit 

Tiedon 
siirtäminen 

• Opiskelijat 
• Tutkijat 
• Kaupallinen 

Tiedon siirto Lapin ulkopuolelta 

Ammattikoulut 

Lapin AMK 

Lapin yliopisto 

Ohjaus 
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Luke 

Modernin aluekehittämisen 
klusterimallin rakenne 

Yritykset 

Kansain-
välinen 

toiminta 
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Elinkeinojen potentiaali 
• Energia – 250 miljoonaan euron sisämarkkinat 

• Elintarvike 450 miljoonaa euroa 
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Mutta ne todelliset tryffelit ovat nuoret!  



Tavoite 
• Koulutuksen kehittäminen 

tukemaan ja lisäämään 
yrittäjyyttä Lapissa 

• Osaamisen keskusvaraamo 

• Positiivinen asenne yrittämiseen 
(nuoret)  

– Liiketoimintamahdollisuuksien 
tunnistaminen ja 
hyödyntäminen maakunnan 
raaka-aineista 

– Itsensä työllistäminen 
yrittäjänä 

– Verkostoitumisen ja yhdessä 
tekemisen tärkeys 

 

 

Osaamisen kehittäminen 



Osaamisen kehittäminen 



Ammatillinen toinen aste 

Perustutkinto 

• Maaseutuyrittäjyys, elintarvikkeiden 

valmistus, kalastus, konditoria, 

porotalous, metsäenergia, 

metsäpalveluyrittäjyys  

Ammattitutkinto  

• Luonnontuoteala, bioenergia, 

kalastus, porotalous 

Erikoisammattitutkinto 

• Tulossa luonnontuoteala 

 

Ammattikorkeakoulu 

• Maaseutuelinkeinot, metsätalous 

 

Yliopisto  

• Tutkimus, muotoilu, johtaminen 

 

Tukipalvelut  

• Yritykset, tutkimus, neuvonta, 

kehittämisympäristöt 

 

Koulutustarjonta Lapissa 
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Lapin oppilaitosten rooli maaseudun 
osaamisen kehittämisessä  
 

Ammatillinen  
toinen aste 

Yrittäjäksi kouluttaminen 
Yrittäjien lisäkoulutus Ammattikorkeakoulu  

Liiketoimintaosaaminen 
Johtaminen  
Neuvonta 

Yliopisto  
Tutkimusosaaminen 

Johtaminen 
Muotoilu 



Elintarvikealan osaamisen 
kehittäminen Lapissa 

Ammatillinen lisäkoulutus 
Ammattitutkinto            
Erikoisammattitutkinto 
• Visio 1 + 1 vuotta 
• Yrittäjyys ja hautomotoiminta 

Ammatillinen 
perustutkinto 

2-3 vuotta  
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Ammatillinen koulutus 

Innovaatio-
ympäristö 

Lappia 
Loue 

Innovaatio-
ympäristö  

Lappia Kolari  

Innovaatio-
ympäristö  

Lao Kemijärvi 

Innovaatio-
ympäristö  

Lao 
Rovaniemi 

Innovaatio-
ympäristö 

Inari 

Yrittäjien talot 

Tu
kip

alvelu
t 
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Miten? 

- Yhdessä yhteistyöllä 

- Mahdollisuudet vahvuuksiksi  

(elintarvikkeet ja energia) 

- Olemassa olevan koulutuksen 

kehittäminen (sisällöt, 

yhteistyö) 

- Tiedon siirto maakunnan sisällä 

ja sisälle (ristiinvalittavat 

opinnot, kehittämishankkeet) 

- Siltojen rakentaminen 

- Alumnitoiminta, innovation 

campit 

- Yrittäjyys- ja asennekasvatus 

- Innovaatioympäristöt myös 

yritysten käyttöön 

-> Osaamisen keskusvaraamo 

Päiväkodit 

Peruskoulu 

Ammatillinen 
toinen aste 

Yrittäjyys 



Tryffeleiden poimintaa Itä-
Lappilaisittain 



Ammatillisen koulutuksen 
reformi 

• ”Ammatillinen koulutus 
uudistetaan saamisperusteiseksi 
ja asiakaslähtöiseksi 
kokonaisuudeksi. Lisäksi lisätään 
työpaikoilla tapahtuvaa 
oppimista ja yksilöllisiä 
opintopolkuja sekä puretaan 
sääntelyä ja päällekkäisyyksiä.” 



 

–”Tutkinnoissa ja koulutuksessa tulee ottaa erityisesti 
huomioon työelämän tarpeet. 

–Näyttötutkintoja tulee suunnitella ja järjestää 
yhteistyössä elinkeino- ja muun työelämän kanssa.” 

 

–”Koulutuksen tavoitteet lähtevät yksilön, 
yhteiskunnan ja työelämän tarpeiden 
yhteensovittamisesta. 

–Näiden tavoitteiden tasapainoinen 
yhteensovittaminen ja tutkinnon osaamisperustainen 
rakentuminen varmistavat osaavat, motivoituneet ja 
itseään 

–kehittävät työelämän taitajat eri aloille ja yrityksille.”  

 



Käytännössä: 

- Henkilökohtaistaminen, 
opiskelijan/tutkinnonsuorittajan tavoitteiden 
asettaminen. 

- Oltava tietoinen alueen, seutukunnan, Lapin ja 
jopa Suomen luonnontuotealan yrityksistä ja 
luonnontuotteita käyttävistä yrityksistä. 

- Rakennettava yhteistyötä alueen, seutukunnan 
yrittäjien kanssa. 

- Haettava uusia toimintamalleja (vrt 
työssäoppiminen ja tavoitetyömalli). 

- Investoitava rohkeasti 

- Kemijärven toimipisteen EAKR –hanke 

 



-Luonnontuotealan kytkeminen muihin 

toimialoihin oppilaitoksen sisällä.  

-Ekokampaajat hiusalalla 

-Green Care –toiminta sosiaali- ja terveysalalla 

-Villiruoka matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla 

 

 



- Työssäoppiminen 

- Tavoitetyö 

- Toimeksiannot 

Luonnontuotealan kehittäminen 

oppilaitoksen ulkopuolella 



Luonnontuotealan 
kytkeminen muihin 

elinkeinoihin 
 

 

 



johannes.vallivaara   anne-mari.vaisanen  anu.tossavainen 
@proagria.fi     @lapinamk.fi   @lao.fi 

Miten me tehemmä yhdessä pois? 
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