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1. HANKKEEN TOTEUTTAJA
Nimi
Osoite
Puhelin
Kotisivu
Y-tunnus

Sodankylän kunta
Jäämerentie 1, 99600 SODANKYLÄ
(vaihde) 0400 618 870
www.sodankyla.fi
0193169-1

2. HANKKEEN NIMI JA HANKETUNNUS
Hankkeen nimi:
Hankenumero:
Toteutusaika:
Ohjelma:
Ohjelman toimenpide:
Ohjelman alatoimenpide:
Rahoittaja:
Hankkeen toteutusalue:
Ohjausryhmä:

Luonnontuotteiden keruusta kipinää kylään
17741
1.5.2016 – 30.9.2018
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 – 2020
Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)
16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen
Leader-ryhmä: Pohjoisimman Lapin LEADER ry
Paikallinen/Alueellinen
Hankkeelle on asetettu ohjausryhmä
Tukipäätös 20.2.2017,
Muutospäätös jatkoaika 30.9.2018 asti, ELY-keskus sähköposti

3. YHTEENVETO HANKKEESTA
Luonnontuotteiden keruusta kipinää kylään -hankkeessa on tavoitteena mallintaa kyläkohtaisen keruutuotteiden
poimijaverkoston rakentamista, verkoston keruutoiminnan organisointia sekä keruutuotteiden vastaanotto- ja esikäsittelypisteen toimintaa.
Tavoitteena on saada tietoa keruupisteen toimintaedellytyksistä, herättää kiinnostusta luonnontuotteiden keruutoimintaan, edistää luonnontuotealan pienimuotoisia elinkeinojen mahdollisuuksia, turvata yritysten raaka-aineen
saantia ja vahvistaa alueen verkostoyhteistyötä luonnontuotealan kehittymiseksi.
Hankkeen projektipäällikkö palkattiin jaksoille 11.7. – 15.11.2016 ja 1.6. – 30.11.2017. Projektipäällikön tehtävänä
oli kirjoittaa keruupisteen kirjallinen malli, organisoida poimijaverkoston kehittämistä ja koulutusta sekä kehittää
keruupisteen toimintaa hankkeen aikana.
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4. RAPORTTI
4.1 Hankkeen tavoitteet
a. Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on
Hankkeen yhteys Leader Pohjoisin Lappi -toimintaryhmän Peloton Pohjoisin –strategiaan
Luonnontuotealan kehittämishanke edistää maaseudun pienelinkeinojen kehittymistä. Hankkeen toimilla edistetään
Pohjoisimman Lapin Leader ry:n alueella Peloton Pohjoisin strategian painopistettä:
Elinvoiman kulmakivet: yrittäjyys ja paikalliset elinkeinot; Paikallinen biotalous
Hanketta toteutetaan Peloton Pohjoisin strategian keinoin:
- Uutta etsimässä – kokeiluja ja rohkeutta
- Yhteisöllisyys ja innostus – paikallisen kehittämisen perusta
- Yhdessä enemmän – verkostot
- Juuret maassa kohti taivaita – osaaminen ja oppiminen
Manner-Suomen maaseutuohjelman 2014-2020 tavoitteeksi on kirjattu kuusi prioriteettia, joista luonnontuotealan
kehittäminen toteuttaa ensisijaisesti prioriteettia Elintarvike- ja non-food-ketjun organisoitumisen ja maatalouden
riskienhallinnan edistäminen.
Luonnontuotealan kehittäminen on osa Suomen biotalousstrategiaa 2014-2020.
Biotalousstrategia linjaa koko biotalouden kehityssuuntaa pitkälle tulevaisuuteen. Luonnontuoteala on huomioitu
myös Kansallisessa metsästrategiassa 2025.
Hankkeen suhde käynnissä olevaan kehittämistoimintaan Lapissa:
Hankkeen valmisteluvaiheessa on keskusteltu ja suunniteltu toimenpiteitä Lapin alueen muiden luonnontuotealan
toimijoiden kanssa, Luonnonvarakeskuksen valtakunnallisen koordinoinnin avustamana. Suunnitteluvaiheessa on
huomioitu Itä-Lapin kuntayhtymän hanke Luonnosta liiketoiminnaksi. Elintarvikepuolelta yhtymäpintaa on Sodankylän ja Kittilän kunnan kanssa haettuun Alueellinen elintarvikelogistiikka -hankkeeseen. Hankeaihio liittyy myös maakunnalliseen kokonaissuunnitteluun, asiaa on käsitelty Lapin liiton Arctic Smartness - Lapin älykkään erikoistumisen
ohjelma, Arktinen älykäs maaseutuverkosto, elintarvikkeet -työryhmässä. Kokonaissuunnittelussa on uudenlainen
luonnontuotealan organisointi, jonka yhtenä osana on luonnontuotteiden keruupistemallinnus.

b. Hankkeen tavoitteet
Hankkeen päätavoitteena on mallintaa ja käynnistää laatumääräykset täyttävä paikallisilta alueilta saatavien luonnontuotteiden keruujärjestelmä sekä vastaanotto- ja käsittelypiste.
Mallin luominen:
-

Luodaan toimintamalli, joka voidaan ottaa käyttöön muualla (mallin monistettavuus).
Mallinnetaan luonnontuotteiden poimijaverkoston rakentaminen ja toiminta sekä keruutuotteiden vastaanottopisteen organisointi.
Keruutuotteiden vastaanotto, käsittelyprosessit, kriteerit ja käsittelyyn liittyvät laitevaatimukset (kuvaukset) valittujen yleisempien esimerkkituotteiden osalta.
Tarkistetaan laatuvaatimukset sekä sertifiointimahdollisuudet prosessien osalta.
Luodaan valmiudet vastaanottopisteiden verkoston rakentamiseen – määritellään vaadittavat tilatarpeet,
laitakanta sekä niihin liittyvät investoinnit.
Määritellään kunnan toimintamahdollisuudet alueellisen vastaanottopisteiden verkoston luomisessa.
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Pilotin käynnistäminen:
-

Poimijaverkoston organisointi luotavan mallin mukaisesti (tuottamaan raaka-aineita luonnontuotteiden
jalostuksen tarpeisiin).
Käyntiinlähtö: valmiit mallit pysyvään toimintaan lähialueelta saatavilla olevien tuotteiden osalta.
Keruuverkoston koulutus luonnontuotteiden vastaanottopisteen hoitamiseen.
Toiminnan jatkuvuuden turvaaminen pilotoitavassa kohteessa esimerkiksi osuuskuntavetoisesti tai vastaavalla tavalla hankkeen päätyttyä.

Tiedottaminen ja koulutus:
-

Hankkeen tavoitteena on edistää luonnontuotealan tietoutta sekä kiinnostusta keruutuotealalla toimimiseen teematilaisuuksien ja koulutuksen avulla.

Hankkeen tuloksia seurataan määrällisten ja laadullisten indikaattorien avulla. Tulosten toteutumista arvioidaan
hankkeen aikana välitarkastelussa ohjausryhmän kokouksissa, raportoinnin yhteydessä. Indikaattorit on kuvattu
kohdassa Hankkeen seuranta ja arviointi.

4.2 Hankkeen toteutus
c. Toimenpiteet ja tulokset
Hankkeen toimenpiteet hankesuunnitelman mukaan ja niiden toteutuminen:
Luonnontuotealan kehittämishankkeella pilotoidaan keruuverkoston sekä keruutuotteiden vastaanotto- ja käsittelypisteen toimintaa. Projektipäällikkö vastaa hankkeen toiminnan järjestämisestä ja laatii toiminnasta kirjallisen kuvauksen, jota voidaan käyttää mallina toiminnan käynnistämisessä muualla.
Hankkeeseen palkataan projektipäällikkö, joka vastaa toteuttamisesta suunnitelman mukaisesti
Hankkeen toteutusaika on määritetty vuoden 2017 loppuun. Toteutusaika sisältää projektipäällikön työtä 10 kuukautta. Työjaksot ajoitetaan keruutoiminnan kannalta suotuisaan aikaan. Alustavasti työjaksot on suunniteltu ajalle
toukokuu-marraskuu 2016 sekä toukokuu-heinäkuu 2017.
•
•

Hankkeen projektipäällikkö palkattiin jaksoille 11.7. – 15.11.2016 ja 1.6. – 30.11.2017 yhteensä 10 kk. Työaika oli 60 % kokonaistyöajasta.
Hankkeen toteutusajalle haettiin jatkoaikaa 30.9.2018 saakka.

Ohjausryhmä toimii alueyhteistyön rakentajana ja seuraa hankkeen toteutumista.
•

Ohjausryhmän on kokoontunut 5 kertaa.

Kyläyhdistys toimii hankkeessa yhteistyössä poimijaverkoston kartoituksessa ja tiedotuksessa.
•

Projektipäällikön yhteistyö kyläyhdistyksen kanssa ei toteutunut suunnitellulla tavalla.

Hankkeen aikana tehdään verkostoyhteistyötä muiden alueella toimivien luonnontuotealan toimijoiden ja käynnissä olevien hankkeiden kanssa (Itä-Lapin kuntayhtymä, LAO, 4H, Lapin AMK, luonnontuotealan yritykset). Keruutuotteiden vastaanottopisteen toiminnan vakiinnuttamisen lisäresurssina ovat yhteistyökumppanit, alalla toimivat
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yritykset ja muut tahot. Keskeinen tavoite on vahvistaa alueen luonnontuotealan kehittymistä yhteistyön ja verkostoitumisen avulla.
•

•

Projektipäällikkö osallistui alueella järjestettyihin muihin Luonnontuotealan tapahtumiin, mm. LuoLi-hankkeen tapahtumiin Sodankylässä ja Kemijärvellä, Lapin luonnontuotealan toimijoiden verkostopäivään Rovaniemellä (Pilke), Metsäkeskuksen järjestämään Uutta liiketoimintaa luonnosta -tilaisuuteen Sodankylässä ja
Lapin hanketoimijoiden järjestämään elintarvikepäivään Kittilässä. Tilaisuuksissa projektipäällikkö verkostoitui uusien toimijoiden kanssa.
Luonnontuotealan kehittyminen yhteistyön ja verkostoitumisen avulla oli ylimitoitettu tavoite hankkeen
työaikaan ja tavoitteisiin nähden. Se vaatii pitkäjänteistä työtä ja aktiivista toimintaa verkostoissa.

Keruutuotteiden vastaanottopisteen perustamiseen (mallintamiseen) tarvittavat tila- ja laiteresurssit vuokrataan
Kelujärven koululla luonnontuotealan jalostustoimintaa suunnittelevalta yritykseltä. Tiloja käytetään poimijaverkoston koulutukseen, keruutuotteiden vastaanoton, esi- ja jatkokäsittelyn, varastoinnin ja edelleen toimituksen menetelmien opastukseen.
•

Hankkeen työjaksojen ajaksi vuokrattiin tarvittava tila Pekka Kaukkolta Kelujärven koululta. Tilava luokkahuone on rakennettu luonnontuotteiden vastaanottoa, käsittelyä ja poimijoiden opastamista varten. Kunnan terveystarkastaja on käynyt tarkastamassa tilojen soveltuvuuden syötävien luonnonkasvien käsittelyyn.

Projektipäällikön tehtävät hankesuunnitelman mukaan:
Suunnitelmaan kirjattu tehtävälistaus on mittava suhteessa hankkeen toteutusaikaan. Hankkeen toteutusajaksi
suunniteltiin aluksi 2 vuotta. Kustannusarviota pienennettiin alkuperäisestä suunnitelmasta, mutta suunnitelmaan
kirjattuja tehtäviä ei karsittu suhteessa toteutusaikaan.
Avointen teematilaisuuksien järjestäminen hankkeen aikana: Aktivointi, kiinnostuksen herättäminen ja kannustaminen keruutoimintaan ja tuotteiden jatkojalostukseen (esitelmät, jalostenäytteet, keruutuotteet & villiruoka, avoimet
ovet toiminnan esittelyä).
• Luonnontuotteiden keruusta kipinää – Luonnosta liiketoimintaa tilaisuus järjestettiin yhdessä LuoLi -hankkeen kanssa Sodankylässä 16.5.2017. Tilaisuuteen osallistui 32 henkeä.
• Projektipäällikkö ei järjestänyt muita teematilaisuuksia. Koivunlehtien keruukokeilusta tiedotettiin facebookissa ja teemakeruupäivään 20.7.2017 osallistui uusia poimijoita. Projektipäällikkö on osallistunut muiden
tahojen järjestämiin tilaisuuksiin.
Poimijaverkoston rakentaminen yhteistyössä kyläyhdistyksen kanssa. Tiedotus kylän ja lähialueen asukkaille, toiminnasta kiinnostuneiden mukaan saaminen.
• Projektipäällikkö on saanut uusia poimijoita innostumaan kauppayrttien keruusta hankkeen aikana ja tiedottanut mm. Sodankylän kansalaiskanava -facebook sivulla luonnonyrttien keruusta.
Koulutettujen poimijoiden kartoittaminen ja mahdolliset lisäkoulutustarpeet. Poimijaverkostojen kokoaminen, uusien keräilijöiden koulutuksen järjestäminen (lajikohtaiset vaatimukset, poimijakortit).
• Projektipäällikkö on kartoittanut keruusta kiinnostuneita henkilöitä ja hankkeen aikana (työjaksot) uusia
henkilöitä on opastettu eri kasvien keruuseen, käsittelyyn ja vastaanottopisteen hoitamiseen.
• Hankkeen aikana projektipäällikkö on opastanut 32 henkilöä keruutoimintaan. (Raporttiin merkitty 6 henkilöä, joilla on poimijakortti.)
Kouluttajien ja keruupisteen työtekijöiden ammatillisen vaatimustason määrittäminen, ja se, millä tavoin kiinnostuneet henkilöt voidaan tehokkaasti kouluttaa tehtäviinsä.
• Kuvaus keruupisteen kirjallinen malli -dokumentissa
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Selvitetään malli keruupisteen toiminnan kehittämisestä osuuskuntamuotoiseksi ja esitetään tapa poimijaverkostolle ja yhteistyöyrityksille.
• Ei toteutunut hankkeen aikana
Kasvukauden alkaessa keruuverkoston ja keruutuotteiden vastaanottopisteen käynnistäminen sekä toiminnan kehittäminen.
• On toteutunut projektipäällikön työjaksojen aikana, ns. jatkuvaa toimintaa
Mukana olevilta yrityksiltä kysytään heitä kiinnostavat raaka-aineet, niiden volyymit ja miten niitä tulisi käsitellä
jotta ne soveltuisivat heidän jatkojalostusprosesseihinsa. Tätä tietoa käytetään ohjaamaan keruun, vastaanoton ja
käsittelyn koulutusta ja käynnistämistä.
• On toteutunut. Projektipäällikkö tiedusteli yhteistyöyrityksiltä eniten käytettyjä raaka-aineita ja ohjausryhmä valitsi sen perusteella hankkeessa kuvattavat kasvit
Käynnistämisvaiheessa (hankkeen aikana) vastaanotettavien tuotteiden analysointi (hivenaine- ja haitta-ainepitoisuudet), laatuvaatimusten selvittäminen tuotteiden jalostusarvon osalta näytteenomaisesti. Analysoitavat esimerkkituotteet ja niistä mitattavat asiat valitaan haastattelemalla yhteistyöyrityksiä ja arvioimalla mitkä tuotteet ovat
tärkeimpiä vastaanottopisteen toiminnassa. Analyysitulokset julkaistaan liitteinä 'Keruupisteen kirjallinen malli' –
dokumentissa.
• Tuotteiden analysointikuluja oli varattu kustannusarviossa, projektipäällikkö ei ole toimittanut näytteitä
analysoitavaksi
Vastaanottopisteen toimintamallin laatiminen (tila- ja laitevaatimukset, laatujärjestelmä, vuosikello).
Vastaanotto-, käsittely-, ja säilytyslaitteiden tarkoituksenmukaisuuden ja käytön arviointi (laitevaatimukset, tehokkuus, tuotteiden laatu, ja kustannukset keruutoiminnan mittakaavaan nähden).
Toimintamalli julkaistaan 'Keruupisteen kirjallinen malli' – dokumentissa, joka tämän pilotin kokemuksiin perustuen
kertoo ja auttaa vastaavien keruupisteiden toteuttamisessa.
• Hankkeen aikana on työstetty Keruupisteen kirjallista toimintamallia.
Koulutusta tilataan ostopalveluna luonnonvara-alan kouluttajilta (keruutuotekouluttajat alueella, LAO)
• Hankkeen alkaessa on järjestetty yrttipoimijakoulutus 28.6., 3.7. ja 13.7.2016 (22 tuntia), kouluttajana toimi
keruutuoteneuvoja Seija Määttä. Koulutukseen osallistui 6 henkeä. Koulutuksen kustannuksia ei viety hankkeelle, koska hankkeella ei ollut vielä tukipäätöstä.
• Projektipäällikön työjaksot alkoivat myöhään kesäkauteen nähden, kouluttajia ei ollut saatavilla alueella
kesällä 2017.
• Kauppayrttipoimijakoulutukset järjestettiin hankkeen jatkoajalla kesällä 2018. Kouluttajaksi valittiin tarjousten perusteella Toccateam. Poimijakoulutuksiin osallistui 20 henkeä, jotka suorittivat poimijakortin. Katso
liite.
• Kauppayrttikoulutuksiin osallistui vuosina 2016 ja 2018 yhteensä 26 henkeä.
Projektin vetäjä osallistuu tarpeen mukaan koulutuksiin ja hankkii tarvittavan tiedon vastaanottopisteen toiminnasta, opastaen edelleen poimijaverkoston toimijoita.
• On toteutunut osittain
Hankkeessa tutkitaan raaka-aineiden ja vastaanotettujen, jatkojalostukseen lähtevien tuotteiden mahdollisia kerääjähintoja ja ulosmyyntihintoja esimerkinomaisesti muutamilla keskeisillä tuotteilla.
• Ei ole dokumentoitu hankkeessa, mutta tietoa eri kasvien kannattavuudesta on saatu yrityspuolelta.
Hankkeessa käsiteltäviä kasveja ja marjoja ovat: mustikka, kaarnikka, väinönputki, kuusenkerkkä, männynkerkkä,
männynkukka, hillanlehti, hillankukka, kihokki, koivunlehti, koivunmahla, islanninjäkälä, kuusenpihka, mustaherukan
lehti.
• Ohjausryhmän kokous, kasvien valinta 2.12.2016. Hankkeessa on käsitelty näitä kasvilajeja.
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Erityisen vaikeasti hinnoiteltavien tuotteiden kohdalla kokeillaan keräämistä ja valmistamista. Näistä kokeista lasketaan kilohinnat esim. suhteuttamalla käytettyyn keruuaikaan. Yhteistyöyrityksiltä tiedustellaan heidän näkemys erilaatuisten tuotteiden sopivasta hinnoittelusta. Erilaisia muita mahdollisia malleja (esim. osuustoiminta) kerääjien
sitouttamiseen kootaan muistioksi. Tulokset julkaistaan liitteinä 'Keruupisteen kirjallinen malli' – dokumentissa.
• Erikoisia kaupallisia kasveja on kokeiltu hankkeen aikana mm. niittyvillan hahtuvien keruu
Hankkeen aikana tutkitaan ja arvioidaan keinoja, joilla keruutoiminnalle ja keruupisteelle rakennetaan pysyvyyttä.
(Luonnontuotealan toimijoille soveltuvat muut elinkeinolliset tulonlähteet, esim. matkailu, majoitus, polttopuuyrittäjyys, bioenergia.) Hankkeen toimijoiden kesken laaditaan aiheesta muistio esim. ryhmätyönä, jota päivitetään
hankkeen aikana ja joka julkaistaan liitteinä 'Keruupisteen kirjallinen malli' – dokumentissa.
• Sisältyy Keruupisteen kirjallinen malli -dokumenttiin
Tutustumiskäynnit ja benchmarking luonnontuotealan yrityksiin: hankkeen aikana järjestetään luonnontuotteiden
keruutoiminnasta kiinnostuneille henkilöille ja yrityksille viisi tutustumiskäyntiä alan yrityksiin. Päivämatkat on suunniteltu järjestettävän 16 hengen tilausbussilla. Mikäli kiinnostusta on enemmän, osallistujat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Kohteiksi on suunniteltu tutustuminen Lapin Ammattiopiston Kemijärven luonnonvara-alan tuotekehitystiloihin, keruutuotteiden vastaanottoa harjoittavaan yritykseen ja kolme opintomatkaa luonnontuotteiden jalostusta harjoittaviin yrityksiin.
• Projektipäällikkö on tutustunut LAO Kemijärven tuotekehitystiloihin. Keruutoiminnasta kiinnostuneille henkilöille suunnitellut opintomatkat eivät toteutuneet hankkeen aikana.

d. Resurssit
(Hankkeen toteuttaja/toteuttajat, kuvaus hankkeen työntekijäresursseista. Kuvaus, jos resurssi on hankittu ostopalveluna: hankehallinto, kirjanpito, koulutus, tiedotus ym. Hankkeen käytössä olevat tilat ja laitteet.)

e. Toteutuksen organisaatio
Hankkeen henkilöstö
Projektipäällikkö Pekka Kaukko
Kehittämisjohtaja Jukka Lokka
Kunnanjohtaja Viljo Pesonen
Biotalouskoord. Marjaana Aarnio
Kehittämisassist. Marja-Leena Heikkilä
Taloussihteeri Tuija Salminen
Ohjausryhmä
Kauko Karppinen
Veikko Karvinen
Jukka Lokka
Tarja Mattila
Anne Ristioja
Anu Tossavainen

Kelujärvi
Sodankylän kunta
Sodankylän kunta
Sodankylän kunta
Sodankylän kunta
Sodankylän kunta

hankkeen työntekijä
hankehenkilöstön lähiesimies
vastuuhenkilö
hankkeen avustaminen
hankehallinto, laskutus
kirjanpito, taloushallinto

kylätoiminnan edustaja, Kelujärven kyläseura ry
yrittäjien edustaja, Pakuso Oy
kehittämisjohtaja, Sodankylän kunta
rahoittajan edustaja Leader Pohjoisin Lappi
Lapin luonnontuotealan koordinaatio, ELY-keskus
luonnontuotealan asiantuntija, Lapin Ammattipisto Kemijärvi

Yhteistyösopimuskumppanit
Hankkeen yhteistyösopimus ja yksityisrahoitusosuus: Pohjois-Suomen puu- ja luonto Tmi, Pakuso Oy, Perintäpetteri,
Tiikun Tiipii, Natura Media Oy, Aboa Medica Oy, Arctic Warriors Oy, Kelujärven Kyläseura ry

f. Kustannukset ja rahoitus
Hankeen hyväksytty kustannusarvio
8

Palkkauskulut ja palkkiot
Ostopalvelut
Vuokrat
Matkakulut
Muut kustannukset
Flat rate 15 %

23 500,00
14 400,00
7 500,00
5 200,00
5 875,00
3 525,00

Hyväksyttävät kustannukset yhteensä

60 000,00

Hankkeen hyväksytty rahoitussuunnitelma
Julkinen rahoitus 80 %
- ELY-keskus
- Kuntien rahoitus
Yksityinen rahoitus 20 %
- yksityinen rahallinen osuus
Kokonaisrahoitus

38 400,00
9 600,00
12 000,00
60 000,00

Hankkeen toteutuneet kustannukset 1.5.2016 - 31.3.2018
Palkkauskulut ja palkkiot
Ostopalvelut
Vuokrat
Matkakulut
Muut kustannukset
Flat rate 15 %

21 054,39
4 800,00
7 000,00
0 000,00
102,00
3 158,16

Toteutuneet kustannukset yhteensä

36 114,55

g. Raportointi ja seuranta
Hankkeen toimenpiteistä on raportoitu ohjausryhmälle kokousten yhteydessä.
- Projektipäällikkö on pitänyt työajanseurantaa tehtävistä (MAVI tuntilomake)
- Hankkeen ensimmäisellä työjaksolla säännöllinen hankepalaveri kunnassa
- Hankkeen vuosittaiset seurantatiedot kirjataan Hyrrä-järjestelmään

h. Toteutusoletukset ja riskit
(Toteutusoletus hankkeen alkaessa, suunnitelman mukaisesti. Kuvaus toteutukseen vaikuttavasta toimintaympäristöstä.)
Hankesuunnitelmaan kirjattu projektin tehtävälistaus on mittava suhteessa hankkeen toteutusaikaan. Hankkeen
toteutusajaksi suunniteltiin aluksi 2 vuotta. Kustannusarviota pienennettiin alkuperäisestä suunnitelmasta, mutta
suunnitelmaan kirjattuja tehtäviä ei karsittu suhteessa toteutusaikaan.
Yksityisrahan suuri osuus muodostui riskiksi hankkeen toteutuksen kannalta. Yksityisrahoitusta jäi saamatta, mikä
vaikutti hankkeen tukikelpoisiin kustannuksiin vähentämällä saatavaa tukea.
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4.3. Yhteistyökumppanit
Hankkeeseen osallistui yhteistyösopimuksella ja yksityisrahoitusosuuteen kahdeksan yritystä. Hankkeen käytännön
toimintaan oli suunniteltu verkostoyhteistyöhön kumppaneiksi muita alueella toimivia luonnontuotealan toimijoita
ja käynnissä olevia hankkeita (Itä-Lapin kuntayhtymä, LAO, 4H, Lapin AMK, luonnontuotealan yritykset), sekä alalla
toimivia yrityksiä.

4.4. Hankkeen tulokset ja vaikutukset
Alueelle on saatu koulutettua lisää kauppayrttipoimijoita 26 henkilöä.

5. ESITYKSET JATKOTOIMENPITEIKSI
Sodankylän kunta jatkaa luonnontuotealan kehittämistä muiden hankkeiden yhteydessä, villiyrtit sisältyvät mm. lähiruoan ja elintarvikelogistiikan kehittämiseen. Luonnontuotealan toimijaverkostojen yhteydenpito ja vahvistaminen
on tärkeää alan kehittymiseksi.
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