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Titel 

Naturproduktbranschen 

Referat 
Till naturprodukterna räknas vilda och halvodlade bär, svampar och örter samt specialnaturprodukter (bl.a. tjära, sav, bark, torv 
och prydnadsväxter). Till naturproduktbranschen hör all företagsverksamhet från tillvaratagningen av råvaror till fortsatt förädling 
av produkterna samt användningen av naturprodukter i tjänster bl.a. inom må bra- och turistbranscherna. 

Naturproduktbranschen är en växande bransch som erbjuder nya möjligheter till affärsverksamhet speciellt på landsbygden, 
men genom specialisering och tjänster även i städer. Naturproduktbranschen har inte någon egen statistisk grupp i närings-
grensindelningen (TOL 2008). Branschens företag finns inom grupperna för primärproduktion, livsmedelsförädling, må bra- och 
kosmetikbranschen, turism samt kemiska föreningar. Dessutom är företag verksamma inom andra branscher, bl.a. inom hant-
verk och grönanläggning. Det finns cirka sexhundra företag i vars verksamhet naturprodukter har en stor betydelse. I rapporten 
granskades med statistiska metoder cirka fyrahundra företag, för vilka Statistikcentralen även beräknade nyckeltal för affärs-
verksamhet. Antalet anställda i dessa företag var cirka 2500 år 2014. Siffran inkluderar inte dem som arbetar inom primär-
produktion. 

Mest företag inom naturproduktbranschen är verksamma inom livsmedelssektorn, men antalet företag inom välbefinnande 
och turism håller på att öka. Även efterfrågan på naturkosmetika ökar och också mindre företag kan ha framgång tack vare 
varumärkesprofilering. Än så länge finns det bara några få företag som är specialiserade på kemiska föreningar (bl.a. företag 
som producerar växtextrakt), eftersom branschen kräver hög kompetens och ofta även stora investeringar. Företagen produce-
rar ofta råvaror till kosmetikbranschen eller kosttillskottsprodukter. Efterfrågan och utbudet på kosttillskott har ökat snabbt i och 
med Superfood-boomen, men tyvärr är den största delen av urvalet exportvaror. Än så länge används det bara lite natur-
produkter i läkemedel och naturläkemedel i Finland, men ute i världen är det fråga om affärsverksamhet i miljardklassen.  

Företagens affärsverksamhet påverkas i synnerhet av tillgången på råvara. I företagen i bärbranschen plockas bären av 
utländska plockare och plockningen är beroende av beviljade visum. En långsiktig utveckling av verksamheten samt förutsebar-
het skapar en grund för tillväxt i branschen. Utländska plockare plockar redan cirka 80 % av bärskörden. År 2014 uppgick intäk-
terna av plockningen inom handeln med naturbär till 14,9 miljoner euro. Svampar och örter plockas av finländare. År 2014 upp-
gick intäkterna av plockning av natursvampar till 1,2 miljoner euro, till största delen karljohansvamp. Plockningen och förädlingen 
av örter är koncentrerad till gårdar som är specialiserade på örtodling eller till andelslag som bedriver örtplockning. Verksam-
heten är småskalig, sker för hand och statistikförs inte. Det är dock möjligt att framgångsrikt mekanisera örtodling och övergå till 
produktion i industriell skala. 

Naturproduktbranschens omsättning håller på att öka och man förhåller sig mer positiv till framtiden än andra företag. Tillväxt 
söks genom att verksamheten expanderas till nya produkter och tjänster. Även exporten ger möjligheter till tillväxt. Hälsomedve-
tenhet har blivit en trend i världen och detta ökar efterfrågan på naturprodukter. Förutom i hälsosam kost, har naturprodukterna 
allt mer betydelse som råvaror i bl.a. naturkosmetika, naturmedicin, näringstillskott och naturliga animaliska produkter. Det finns 
också efterfrågan på ekologiska naturprodukter. I Finland finns Europas största ekologiska plockningsområde på 9 miljoner hek-
tar. Nya produktinnovationer och kommersialisering av de nyaste forskningsrönen är framtida utmaningar i branschen. Lokala 
företagare inom naturproduktbranschen har möjlighet att öka sin affärsverksamhet genom att samarbeta med företagare inom 
turist- och må bra-branschen. Även varumärkesprofilering för naturprodukter och till exempel namnskydd för skogsblåbär kan 
främja tillväxten inom branschen. 
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1 Saatteeksi

Toimialaraportit-julkaisusarjan lähtökohtana on koota ja yhdistää eri lähteiden aineistoja 
toimialakohtaisiksi perustietopaketeiksi, jotka tarjoavat asiantuntijoiden näkemyksen pk-
yritysten päätöksenteon apuvälineeksi. Päivitettävässä sarjassa on ennestään kahdeksan 
toimialaryhmää: elintarviketeollisuus, puutuoteteollisuus, uusiutuva energia, kaivos- ja ki-
viteollisuus, matkailuala, sosiaali- ja terveyspalvelut, liike-elämän palvelut sekä luovat toi-
mialat. Luonnontuotealan toimialaraportti julkaistaan keväällä 2015 ensimmäisen kerran. 
Raportit ovat veloituksetta saatavissa ilman rekisteröitymistä TEM Toimialapalvelun inter-
netsivulta www.temtoimialapalvelu.fi.

Toimialapäälliköt laativat toimialaraporttien tueksi kaksi kertaa vuodessa julkaista-
vat toimialan lähiajan näkymät ensisijaisesti elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten  
tukien suuntaamiseksi sekä yritystoiminnan kehittämiseksi. Lähiajan näkymien katsaukset 
kuten toimialaraportitkin edustavat kunkin tekijän henkilökohtaisia näkemyksiä. Tavoitteena 
on, että toimialan lähiajan näkymät yhdessä toimialaraporttien ja Toimiala Online -tilasto- 
kuvien kanssa muodostavat kattavan perustietopaketin, joka tukee yritysten perustamista 
ja kehittämistä sekä työvoimakoulutuksen suuntaamista.

Tämä toimialaraportti käsittelee luonnontuotealaa, jonka yritystiedot on kerätty alan ke-
hittämishankkeiden, viranomaisten, kehittämisorganisaatioiden sekä muiden alan asiantun-
tijoiden yrityslistoista. Tarkastelun lähtökohtana on ollut noin kuudensadan yrityksen lista, 
josta tilastotiedot on analysoitu runsaasta kolmestasadasta yrityksestä. Luonnontuotealan 
yrityksiä on tarkasteltu erikseen yrityskokoluokittain ja toimialaryhmittäin. Toimialakohtai-
sessa tarkastelussa luonnontuotealan yritykset on jaettu päätoimialan mukaan alkutuo-
tannon, elintarvikealan, matkailun, hyvinvointialan sekä kemian yhdisteiden ja muiden toi-
mialojen yrityksiin. Lisätietoa yritysten tulevaisuuden näkymistä on saatu Suomen Yrittäji-
en, Finnvera Oyj:n sekä työ- ja elinkeinoministeriön toteuttamasta Pk-yritysbarometri-ky-
selystä, joka tehtiin alkuvuodesta 2015. Koko kyselyssä vastaajia oli 4 404 ja luonnontuo-
tealalta 50. Vaikka vastaajamäärä oli pieni, vastaukset antavat hyvän vertailukohdan mui-
hin pk-yrityksiin. 

Luonnontuotealasta on tehty viime vuosina ansiokkaita selvityksiä, mm. Arktisten  
Aromit ry:n raportti Luonnonmarjojen kansantaloudellinen merkitys ja Helsingin yliopis-
ton Ruralia-instituutin Luonnontuotealan innovaatioverkosto ja toimialan uudet haasteet  
(LT-INNO) -hankkeen teemakohtaiset raportit. Lisäksi maaseutuviraston teettämä MARSI-
tutkimus tuottaa vuosittain tilastotietoa marjojen ja sienten kauppaantulomääristä. Numee-
risen tiedon kerääminen osoittautui kaikista haasteellisimmaksi osioksi ja seuraavien vuo-
sien raportteihin jää paljon parannettavaa. Luonnontuotealalla toimivat ovat pitkään har-
mitelleet sitä, että alan merkitystä on vaikea osoittaa ilman faktaa: tämä raportti vie asiaa 
askeleen verran eteenpäin ja tavoite on, että tulevaisuudessa tiedon tarkkuus paranee ja 
alan näkyvyys kasvaa!

Kiitän kaikkia raportin teossa auttaneita ja erityisesti yrittäjiä ja muita asiantuntijoita, joilta 
olen oppinut itsekin paljon uutta.  Raportissa on alaa tunteville paljon tuttuakin asiaa, mut-
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ta toivottavasti myös jotain uutta. Toivon raportin palvelevan erityisesti niitä, jotka harkitse-
vat yrittäjyyttä luonnontuotealalla ja kannustan rohkeasti uudelle toimialalle!

Rovaniemellä 17.4.2015
Anne Ristioja
Toimialapäällikkö
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2 Katsaus toimialaan

2.1 Toimialan kuvaus ja määrittely

Luonnontuotteisiin luetaan luonnonvaraiset ja puoliviljellyt marjat, sienet ja yrtit sekä eri-
koisluonnontuotteet, kuten puuhiili, terva ja muut puutisleet, mahla, pettu, turve, tuohi, paju, 
sammal, kaislat, jäkälät sekä koristekasvit. Luonnontuotealaan kuuluu kaikki yritystoimin-
ta raaka-aineiden talteenotosta tuotteiden jatkojalostukseen sekä luonnontuotteiden käyt-
tö palveluissa mm. hyvinvointi- ja matkailualoilla.

Luonnontuotealalla ei ole omaa tilastollista (TOL 2008) toimialaluokkaa, vaan alan yri-
tykset jakautuvat useaan eri toimialaluokkaan. Tämän takia alasta on haasteellista saada 
faktatietoa ja selkeää kokonaiskuvaa. Toimialan yrityksiä on sekä alkutuotannon, elintar-
vikejalostuksen, hyvinvointi- ja kosmetiikka-alan, matkailun sekä kemiallisten yhdisteiden 
toimialaluokissa. Lisäksi alan yrityksiä toimii muilla toimialoilla, esimerkiksi käsityöalalla ja 
viherrakentamisessa.

Tässä raportissa käytetään luonnontuotealan ryhmittelyä seuraaviin luokkiin:
• Alkutuotanto
• Elintarvikeala
• Hyvinvointi- ja kosmetiikka-ala
• Matkailu
• Kemialliset yhdisteet
• Muut

Alkutuotantoa harjoittavat yritykset keräävät itse raaka-ainetta luonnosta, puoliviljelevät tai 
viljelevät luonnonkasveja tai toimivat ko. tuotteiden ensiostajina ja välittäjinä. Puoliviljelyllä 
tarkoitetaan kasvuolosuhteiden parantamista muilla kuin suoranaisilla viljelytoimenpiteillä: 
tällaista sadon edesauttamista on esimerkiksi mehiläisyhdyskuntien käyttö pölyttäjinä. Sa-
don alkukäsittelyyn kuuluu usein myös pakastaminen tai kuivaus tilalla, ja joidenkin tuot-
teiden osalta myös puhdistus. Tuotteet voidaan myydä myös sellaisenaan suoraan kulut-
tajille tai torikauppaan. Luokkaan 01499 kuuluvat yrittäjät tuottavat hunajaa ja muita mehi-
läistuotannon sivutuotteita. 

Luonnontuotealalla alkutuotantoa harjoittavien yritysten toimialaluokkia:
01110 Viljakasvien, palkokasvien ja öljykasvien viljely
01131 Vihannesten viljely avomaalla
01191 Koristekasvien viljely
01250 Marjojen, pähkinöiden ja muiden puissa ja pensaissa kasvavien hedelmien viljely
01280 Mauste-, aromi-, rohdos- ja lääkekasvien viljely
01500 Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous
01290 Muu monivuotisten kasvien viljely
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01499 Muu eläinten hoito (mehiläisten hoito hunajan ja mehiläisvahan tuotantoon)
02100 Metsänhoito (metsäpuiden taimitarhojen toiminta)
02300 Luonnontuotteiden keruu (pl. polttopuu)

Luonnontuotealan yrityksistä suurin osa toimii elintarvikesektorilla. Elintarvikejalostukses-
sa pääosan muodostavat mehuja, hilloja ja alkoholituotteita valmistavat yritykset sekä mui-
ta marjaraaka-aineita valmistavat yritykset. Myös virvoitusjuomia valmistavia toimijoita on 
runsaasti.

Elintarvikealan yritykset kuuluvat yleisimmin seuraaviin toimialaluokkiin: 
10320 Hedelmä-, marja- ja kasvismehujen valmistus
10390 Muu hedelmien, marjojen ja kasvisten jalostus ja säilöntä
10820 Kaakaon, suklaan ja makeisten valmistus
10840 Mausteiden ja maustekastikkeiden valmistus
10890 Muualla luokittelematon elintarvikkeiden valmistus
11070 Virvoitusjuomien valmistus; kivennäisvesien ja muiden pullotettujen vesien tuotanto
11030 Siiderin, hedelmä- ja marjaviinien valmistus

Suuri osa alalle viime vuosina tulleista uusista yrityksistä tuottaa luonnontuotteista kosme-
tiikka- tai hyvinvointituotteita tai -palveluita. Hyvinvointialalla yritykset ovat erikoistuneet esi-
merkiksi turve- tai yrttikylpyihin sekä muihin luontaishoitoihin ja yhä useammin ekokampaa-
jiksi tai ekokosmetologeiksi. Kosmetiikka-alan yritykset tuottavat luonnontuote- tai luomu-
kosmetiikkaa sekä kylpylä- ja saunatuotteita. 

Hyvinvointi- ja kosmetiikka-alalla toimivat yritykset 
kuuluvat seuraaviin toimialaluokkiin: 
23990 Muualla luokittelemattomien ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus (hoitoturve)
20420 Hajuvesien ja hygieniatuotteiden valmistus
20410 Saippuan, pesu-, puhdistus- ja kiillotusaineiden valmistus
47740 Terveydenhoitotarvikkeiden vähittäiskauppa
47750 Kosmetiikka- ja hygieniatuotteiden vähittäiskauppa
86909 Muu terveyspalvelu
96040 Kylpylälaitokset, saunat, solariumit yms. palvelut

Muutamat matkailualalla toimivat yritykset perustavat palvelunsa pääosin luonnontuottei-
siin. Ohjelmapalveluina voidaan tarjota marja- sekä sieni- ja yrttiretkiä. Myös marjaviinejä 
valmistavat tilaviiniyritykset saavat usein suuren osan toimeentulostaan matkailusta.

Matkailuyritykset kuuluvat seuraaviin toimialaluokkiin: 
55902 Maatilamatkailu, bed & breakfast
55909 Muualla luokittelematon majoitustoiminta
79900 Varauspalvelut, matkaoppaiden palvelut ym. 
74901 Ohjelmatoimistot ja manageripalvelut
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Kemiallisia yhdisteitä tuottavat yritykset valmistavat ainesosia ja uutteita mm. kosmetiik-
kateollisuuteen tai ravintolisien ainesosiksi. Kemian alan yritykset voivat tuottaa ainesosia 
myös lääketeollisuuteen tai suoraan lääkkeeksi. 

Kemiallisia yhdisteitä tuottavien yritysten toimialaluokat ovat mm. 
10890 Muualla luokittelematon elintarvikkeiden valmistus (teet)
16290 Muiden puutuotteiden valmistus; 
korkki-, olki ja punontatuotteiden valmistus (koivutisle) 
21200 Lääkkeiden ja muiden lääkevalmisteiden valmistus
20530 Eteeristen öljyjen valmistus
46382 Luontaistuotteiden tukkukauppa
71202 Muu tekninen testaus ja analysointi
72191 Lääketieteellinen tutkimus ja kehittäminen

Luonnontuotteita hyödynnetään myös käsityöalalla (pajutyöt, juurityöt, pahkatyöt) sekä ko-
ristemateriaalina (jäkälä, koristekasvit). Palveluna voidaan tarjota luonnonkasveihin perus-
tuvaa viherrakentamista sekä maisemanhoitopalveluita. 

Muiden luonnontuotealojen toimialaryhmiä voivat olla mm.:
16290 Muiden puutuotteiden valmistus; korkki-, olki- ja punontatuotteiden valmistus
32130 Jäljitelmäkorujen ja muiden vastaavien tuotteiden valmistus
32999 Muualla luokittelemattomien tuotteiden valmistus
71126 Muu rakennustekninen palvelu (viherrakentaminen)
81399 Maisemanhoitopalvelut

2.2 Toimialan kytkeytyminen muihin aloihin

Kuva 1. Luonnontuoteala lähitoimialoineen.
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Luonnontuotealalla on kosketuspintaa useisiin muihin aloihin joko suoraan tai palveluiden 
kautta. Luonnontuotteet voivat tuoda muille aloille merkittävää lisäarvoa ja tarjota työllis-
tymismahdollisuuksia sellaisille aloille, joilla oman alan mahdollisuudet eivät riitä työllistä-
mään yrittäjää koko vuodeksi. Luonnontuotealan yrittäjälle yhteistyö muiden alojen kans-
sa voi tarjota lähimarkkinointimahdollisuuksia tai väylän vientiin osana suurempaa palve-
lutuotekokonaisuutta. Pienelle yrittäjälle yhteistyö mahdollistaa myös keskittymisen omaan 
ydinosaamiseen – oli se sitten yrttiviljelyä tai sieniretkien järjestämistä. 

Elintarvikeala

Eniten luonnontuotealan yrityksiä on elintarvikesektorilla. Raportissa tarkasteltiin 270 yri-
tystä, joiden päätoimiala liittyy elintarvikkeisiin. Taloudellisesti merkittävin luonnontuote on 
luonnonmarja. Kaupallisesti tärkeimmät luonnonmarjat ovat mustikka ja puolukka. Kaupal-
linen marjojen keruu ja ostotoiminta on aiemmin painottunut Pohjois-Suomeen, mutta muu-
tamien epätyypillisten satovuosien ja ulkomaisen poimijajoukon myötä poiminta on laajen-
tunut muuallekin Suomeen. 

Myös sieniä kerätään kaupallisesti, ja tärkein kauppasieni on herkkutatti. Sienten kau-
pallinen keruu on paljon vähäisempää kuin marjojen ja se on keskittynyt Itä-Suomeen. 

Yrttien kaupallinen keruu on vielä pienimuotoista ja perustuu jalostajien omiin ja koulu-
tettuihin poimijaverkostoihin. Arktiset Aromit ry:n arvion mukaan luonnontuotteiden jalos-
tusketjun alkupää eli ensiostot, kuljetukset, pienyritykset ja tukkuliikkeet työllistävät Suo-
messa noin 1 200 henkilöä ja jalostus, kauppa ja vienti noin tuhat henkilöä. 

Marjojen käytöstä elintarvikealalla voidaan tehdä karkeita arvioita sen perusteella, kuin-
ka paljon satoa keruukaudella saadaan, paljonko siitä menee vientiin ja vastaavasti pal-
jonko käytetään tuontimarjaa. Maaseutuvirasto kerää vuosittain tietoa luonnonmarjojen ja 
-sienten kauppaantulomääristä MARSI-tutkimuksella, jonka ansiosta on saatu vertailtavaa 
tietoaineistoa vuodesta 1977 lähtien. Tuoreiden luonnonmarjojen tuonti- ja vientitietoja on 
saatavissa vain puolukasta ja mustikasta. Jäädytetyistä marjoista vain mustikalla on oma 
nimike, mutta esimerkiksi jäädytetty karpalo ja puolukka kuuluvat useamman marjan muo-
dostaman tuotenimikkeen alle. Luvuissa voi olla mukana myös edellisvuosien satomääriä.

Kotimainen elintarviketeollisuus käyttää raaka-aineenaan myös runsaasti tuontimarjo-
ja, sillä kotimainen raaka-aine ei välttämättä tuo marjajalosteelle sellaista kilpailuetua, että 
niiden käyttö olisi kannattavaa kiristyvässä vähittäiskaupan hintakilpailussa. Osalle toimi-
joista suomalaisen marjan käyttö on kuitenkin osoittautunut vientivaltiksi suhteessa niihin 
toimijoihin, jotka käyttävät raaka-aineenaan tuontimarjaa.  Viime kädessä kuluttajien va-
linnat vaikuttavat siihen, mitä kauppa haluaa valikoimiinsa: ei siis ole yhdentekevää, valit-
seeko kotimaisen vai tuontiraaka-aineeseen perustuvan tuotteen. 

Suosituin elintarvikkeiden raaka-ainemarja on puolukka ja sitä käytetään paljon verrat-
tuna muihin marjoihin. Juomateollisuus ja hilloteollisuus ovat marjojen suurimpia käyttäjiä. 
Luonnonmarjoja käytetään elintarvikkeiden raaka-aineena maitotuotteissa esimerkiksi mar-
jajogurteissa, marjasmoothieissa, -jäätelöissä ja -rahkoissa, lastenruuissa, viljatuotteissa 
kuten marjamysleissä ja puuroissa jne.  Lisäksi marjamehuja ja jauheita voidaan käyttää 
värjäävinä elintarvikeraaka-aineina vaihtoehtona lisäaineellisille väriaineille.
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Marjoja käytetään myös alkoholiteollisuudessa. Alkoholiteollisuus käyttää luonnonmar-
joja liköörien ja viinien valmistukseen, missä suosituimmat luonnonmarjat ovat mustikka, 
puolukka, pihlajanmarja ja variksenmarja.  Arktisten Aromien mukaan luonnonmarjoista val-
mistetaan vuosittain noin puoli miljoonaa kiloa alkoholituotteita.

Kuva 2. Luonnontuotealan logistiikkaketju ja toimijoiden roolit (Väliaho, Kangas ja 
Penttilä 2014). 
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Sienten kaupallinen hyödyntäminen on Suomessa vähäistä. Elintarviketurvallisuusvirasto 
EVIRA pitää sivuillaan luetteloa sienistä, joita suositellaan ruokasieniksi. Vastuu kaupatta-
vista sienistä on kuitenkin aina kerääjällä, joten on ensiarvoisen tärkeää kerätä sieniä, jot-
ka ovat helppoja tunnistaa ja joita ei voi helposti sekoittaa myrkyllisiin lajeihin. Monet osto-
yritykset edellyttävätkin poimijoilta kauppasienipoimijakoulutusta. Suomessa kaupallisesti 
kerättävät sienisadot ovat vaihdelleet 0,5–1,5 miljoonan kilon välillä.  Yleisimpiä teollisuu-
den käyttämiä jalostustapoja ovat  sienten pakastus tai kuivaaminen. Sienijalosteet ovat vie-
lä harvassa: kauppojen hyllyiltä löytyy lähinnä tölkkiin säilöttyjä sieniä, sienisalaattia, sieni-
keittojauhetta, mutta joskus myös harvinaisempia herkkuja, kuten sienillä maustettua mak-
karaa. Teejuomia valmistavat jalostajat hyödyntävät nykyisin enenevässä määrin myös sie-
niin kuuluvaa pakurikääpää, mutta sen laajempi elintarvikekäyttö on toistaiseksi kielletty.  

Luonnonyrttien käyttö elintarvikealalla on vielä vähäistä. Käytetyimpiä tuotteita ovat yrt-
titeet ja yrttimausteet. Yrttejä käytetään myös ravintolisissä. Luonnonyrttejä on otettu vilje-
lyyn, jolloin niitä on joustavampi tarjota tuoreena esimerkiksi suoraan ravintolaan. Tuore-
yrteille esimerkiksi ravintolakäytössä olisi kysyntää, mutta organisoitu keruu- ja jakelujär-
jestelmä puuttuu. 
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Matkailu

Luonnontuotteet voidaan yhdistää luontevasti matkailuun. Yrityslistalla on 44 yritystä, jotka 
hyödyntävät merkittävässä määrin luonnontuotteita matkailupalveluissaan. Rajanveto oli 
vaikeaa ja oletettavissa on, että listalla on vain näkyvin osa ko. matkailutoimintaa. 

Matkailuyritykset käyttävät luonnontuotteita ravintola-, hyvinvointi- ja ohjelmapalveluissa 
sekä matkamuistoina myytävissä käsitöissä. Yleisimmin luonnontuotteita käytetään ruoan-
valmistuksessa, ja monipuolisimmillaan käytössä on laaja kirjo kaikkia mahdollisia luonnon-
tuotteita jäkälästä kuusenkerkkään.  Matkailijoille tarjottavat lähiluonnosta saatavat marjat, 
sienet, yrtit ja muut erikoisluonnontuotteet tuovat hyvällä tavalla esille paikallisia, puhtaita 
raaka-aineita ja suomalaista ruokakulttuuria. Matkailukeskukset voivat tarjota paikallisilla 
markkinoilla toimiville luonnontuotteiden jalostajille lisäksi helposti saavutettavan ja yrityk-
sen tuotantopotentiaaliin sopivan markkinointikanavan. 

Suomalaisessa hyvinvointimatkailussa keskeisiä elementtejä ovat luonto, puhtaus, hil-
jaisuus, rauhallisuus, sauna, eettisyys, hyvinvointia edistävä ruokavalio, yrtit sekä erilai-
set aktiviteetit. Luonnontuotteiden käyttö matkailun hyvinvointi- ja ohjelmapalveluissa on 
kasvussa. Palveluina tarjotaan esimerkiksi turvesaunaa, yrttikylpyjä, hunajaturvehoitoja ja 
metsäkellintää, jossa käytetään metsää tietoisesti hyvinvoinnin lähteenä. Kellinnän aikana 
tehdään ohjattuja tai omaehtoisia harjoitteita metsässä keskittyen ja rentoutuen. Suomes-
sa on viime vuosina tutkittu laajasti erityisesti metsän hyvinvointivaikutuksia ja tutkimuk-
sissa on osoitettu, että luonnossa oleskelulla on monia mitattavia vaikutuksia ihmisen hy-
vinvointiin. Edelläkävijäyritykset ovat ottaneet tutkimusten tulokset käyttöön uusien, inno-
vatiivisten palveluiden suunnittelussa. Tutkimustulosten perusteella on rakennettu matkai-
lukäyttöön luontopolkuja ns. voimametsiin, joissa opastein ohjataan havainnoimaan luon-
non vaikutuksia kulkijaan. Ohjelmapalveluna matkailijoille räätälöidyt marja-, sieni- ja yrtti-
retket tarjoavat turvallisen tavan kokea puhdas luontomme sekä pidemmälle tuotteistettu-
na jopa mahdollisuuden tehdä itse omat matkamuistot luonnon antimista. Ohjelmapalve-
luna tarjotaan myös käsitöiden tekemistä luonnonmateriaaleista: tämä on hyvä vaihtoehto 
sellaiselle matkailijalle, joka haluaa vaihtoehtoja ulkoilma-aktiviteeteille. 

Matkailu on harvoja toimialoja, joka on pystynyt tiukassakin taloudellisessa tilanteessa 
kasvamaan. Matkailun kasvu tarjoaa kasvupohjaa myös luonnontuotealalle. Luonnontuot-
teiden käyttäminen osana matkailupalvelua on vasta harvojen palveluntarjoajien valikoi-
massa, mutta meillä on hyviä käytännön esimerkkejä, miten esimerkiksi luonnontuotealan 
opiskelijat voivat jo opiskeluaikana luoda kontakteja matkailuyrityksiin ja suunnitella tuot-
teita yhteistyössä matkailuväen kanssa.

Hyvinvointi- ja kosmetiikka-ala

Hyvinvointialan yrityksiä tarkastelussa oli liki 50, ja lista täydentyy koko ajan uusista yrityk-
sistä. Luonnontuotteita käytetään raaka-aineena hyvinvointituotteissa ja -palveluissa. Suo-
messa yleisimmät käytettävät raaka-aineet ovat turve, yrtit, pihka, marjat ja terva sekä hu-
naja. Hyvinvointipalveluina tarjotaan erityisesti turve- ja yrttisaunoja ja -kylpyjä, hauteita, 
hunajahoitoja ja kauneushoitoja kuten naamioita tai kuorintoja. Hyvinvointituotteina tarjo-
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taan myös kansanperinteeseen perustuvia hoitoja tai kansanlääkintää. Lisäksi kansanpe-
rinnetiedosta voidaan järjestää erilaisia koulutuksia ja kursseja. Kansanperinnettä, tarinoi-
ta ja perinteisiä yrttejä käytetään erityisesti elämyksellisissä ja matkailuun liittyvissä hyvin-
vointipalveluissa. Luonnontuotteet hyvinvointituotteiden ja kosmetiikan raaka-aineena kiin-
nostavat, koska käyttäjät haluavat puhtaita, turvallisia, ekologisia ja kemikaalittomia vaihto-
ehtoja. Kosmetiikan raaka-aineina käytetään mm. yrttejä, marjoja, mahlaa, hunajaa ja ter-
vaa sekä uutena ainesosana pakurikääpää. 

Luonnontuotteita käytetään ihan tavallisenkin kosmetiikan raaka-aineena, mutta luon-
nonkosmetiikalla tarkoitetaan tuotteita, joissa suosituksena on käyttää mahdollisimman luon-
nonmukaisia raaka-aineita ja tiettyjen synteettisten ainesosien käyttö on kielletty. Suomes-
sa luonnonkosmetiikan käyttö on vielä vähäistä: vain muutama yritys on erikoistunut luon-
nonkosmetiikan tuotantoon. Maailmalla luonnonkosmetiikan markkinat kuitenkin kasvavat 
nopeammin kuin muiden alan tuotteiden. Käytön kasvuun vaikuttaa mm. se, että tuotteita 
pidetään vastuullisempana ja terveydelle parempana vaihtoehtona kuin tavanomaista kos-
metiikkaa. Luonnonkosmetiikalle ei ole vielä olemassa lakisääteistä määritelmää. Sen si-
jaan maailmalla on käytössä useita sertifiointijärjestelmiä tai muita valintakriteerejä. Luo-
mukosmetiikka on oma käsitteensä ja luomukosmetiikan raaka-aineiden tulee olla luomu-
tuotannon sääntöjen mukaisia. 

Merkittävä kasvava yrittäjäryhmä hyvinvointialalla ovat ekokampaajat joita toimii tällä 
hetkellä Suomessa noin 150. Ammattioppilaitos Practicum Helsingissä aloitti v. 2003 en-
simmäisenä Suomessa ekokampaajakoulutuksen. Ekokampaajat käyttävät palveluissaan 
kasviperäisiä, ekologisia ja biologisia tuotteita sekä pyrkivät välttämään kemikaaleja. Ko-
timaisia luonnontuotteisiin pohjautuvia hiustuotteita on vasta muutamia. Syksyllä 2014 al-
koi sekä Kuopiossa Savon Ammatti- ja aikuisopistossa että Practicumissa myös ekokos-
metologien koulutus. Sekä kauneusalan ammattilaisten että heidän asiakkaidensa kasva-
va herkistyminen kemikaaleille, lisääntynyt ympäristötietoisuus sekä pyrkimys terveelliseen 
elämään luovat edellytyksiä luonnonmukaisten kauneuspalveluiden kysynnän kasvulle.

 Luonnontuotteita käytetään myös eläinten hyvinvointituotteisiin ja -palveluihin: esimer-
kiksi luontaishoitoja ja kasvilääkintää tarjotaan eläimille, ja osa hoitopalveluista on erikois-
tunut vaihtoehtoisiin hoitomuotoihin. Kotimaisia eläintuotteiden valmistajia on vasta muu-
tama eikä tuotevalikoima ole vielä kovin laaja: tarjolla on mm. hoitavia voiteita ja ravinto-
lisiä. Maailmanlaajuisesti valikoima on kuitenkin valtava ja siksi kotimaisille vaihtoehdoil-
le olisi tarvetta. 

Kemia

Luonnontuotealan yrityksiä, joissa on korkean tason kemian ja teknologian osaamista, on 
tarkastelussa 32 kpl. Ala on vaativa ja osaamisintensiivinen ja pääomakustannukset tuo-
tantotoiminnassa usein suuret, joten uusien yritysten syntyminen toimialalle vaatii suunni-
telmallista kehittämistoimintaa. Kemian alaan kuuluvat yritykset tuottavat ainesosia kosme-
tiikka- ja lääketeollisuuteen ravintolisien osaksi. Osa yrityksistä tarjoaa teknologista osaa-
mista.  Korkeampaa teknologiaa edustaa mm. Torniossa toimiva Aromtech Oy, joka uuttaa 
marjoista ja luonnonkasveista ainesosia ns. ylikriittisellä hiilidioksidiuutolla. 
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2.3 Toimialan yleiset muutosvoimat

Biotalous kasvun veturina

Luonnontuoteala on osa biotaloutta. Työ- ja elinkeinoministeriön asettamassa hankkees-
sa työstettiin ministeriöiden ja suuren sidosryhmäjoukon kanssa Suomeen kansallinen bio-
talousstrategia v. 2014. Sen tavoitteena on luoda uutta talouskasvua ja uusia työpaikko-
ja biotalouden liiketoiminnan kasvulla sekä korkean arvonlisän tuotteilla ja palveluilla tur-
vaten samalla luonnon ekosysteemien toimintaedellytykset. Biotaloudessa on kansallisen 
biotalousstrategian mukaan potentiaalia ns. ”uudeksi Nokiaksi” (Lataa tästä: Suomen bio-
taloussstrategia (pdf). Alalta odotetaan noin 100 000 uutta työpaikkaa. 

Biotalouden keskiössä ovat uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö, hajautettu ener-
giatuotanto ja resurssitehokkuus. Uusia innovaatioita odotetaan erityisesti puupohjaisista 
tuotteista: puuhun perustuva tekstiilikuitu voisi esimerkiksi korvata puuvillantuotantoa. Ta-
voitteena on löytää tuotteita, joiden valmistaminen ei kilpaile ruuantuotannon kanssa hyvis-
tä viljelyalueista. Tutkimuksen kohteena ovat myös menetelmät, joilla vajaatuottoisia aluei-
ta voitaisiin ottaa ruuantuotantoon kestävällä tavalla: esimerkiksi marjojen tai sienien satoa 
parantavat menetelmät voisivat olla suhteellisen helppo tapa lisätä elintarvikkeiden tuotan-
toa melko vähäisin panoksin.

Luonnontuotteet on erikseen mainittu biotalousstrategiassa: ”Luonnontuotteet tarjoavat 
biotaloudelle uusia liiketoimintamahdollisuuksia, ja niiden tuotteistamista ja vientiä voitaisiin 
kasvattaa merkittävästi uusien kuluttajatrendien ansiosta”. Osa biotalouteen luvatuista työ-
paikoista syntyy luonnontuotealalle, jos suomalaisten korkean tason biologinen osaaminen 
osataan kaupallistaa kansainvälisille markkinoille. Käytössämme on arvokkaita, puhtaita ja 
tutkittuja raaka-aineita, ja suomalaisilla luonnontuotteilla on maailmalla hyvä maine. Biota-
louteen kehitettävä teknologia mahdollistanee teollisuusmittakaavaisen luonnontuotteiden 
prosessoinnin ja siten kustannustehokkaan tavan tuottaa arvoaineita. 

Lainsäädäntö luonnontuotealan yrittäjän haasteena

Luonnontuotealan yrittäjien käytännön liiketoimintaan vaikuttavat elinkeinoa säätelevät EU- 
ja kansalliset säädökset. Erikoiskasveihin perustuvassa liiketoiminnassa erityisesti uuselin-
tarvikeasetus  (uuselintarvikeasetus(EY) N:o 258/97) on koettu monimutkaiseksi ja uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia rajoittavaksi tekijäksi.

 Kasvien käyttö elintarvikkeena EU-alueella edellyttää pääsääntöisesti dokumentoitua 
käyttöhistoriaa ennen vuotta 1997. Suomessa on edellytetty erityisesti kaupallisen käyttö-
historian dokumentointia, mikä useissa tapauksissa on osoittautunut vaivalloiseksi tai jopa 
mahdottomaksi, vaikka yleisesti olisikin tiedossa tuotteen käyttöhistoriaa esimerkiksi koti-
talouskäytössä. Vain pieni osa kasveista tai kasvinosista löytyy luetteloista, joihin on koot-
tu elintarvikekäytössä hyväksyttyjä kasveja koko EU:n alueelta.  Lisäksi Euroopan Unio-
nin alueella on käytössä kansallisesti hyväksyttyjä kasvi- tai kasvinosalistoja, joista yrittä-
jän on kuitenkin vaikea saada tietoa, koska ne on julkaistu yleensä vain maan omalla kie-

http://www.biotalous.fi/wp-content/uploads/2015/01/Suomen_biotalousstrategia_2014.pdf
http://www.biotalous.fi/wp-content/uploads/2015/01/Suomen_biotalousstrategia_2014.pdf


  TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU 15

 

lellä ja latinalaisin nimikkein. Kasville voidaan hakea uuselintarvikestatusta, jos sitä ei löy-
dy luetteloista tai siitä ei ole kaupallista dokumentointia, mutta prosessi maksaa ja on yk-
sittäiselle yrittäjälle usein työläs ja aikaa vievä. 

Uuselintarvikeasetus koskee EU-alueella tapahtuvaa toimintaa ja vaikuttaa eniten yrit-
täjiin, jotka suunnittelevat uusia tuoteinnovaatioita Euroopan markkinoille. Euroopan ulko-
puolisille markkinoille tuotteita suunnittelevia asetus ei rajoita, mutta muissa maanosissa 
saattaa olla omaa lainsäädäntöä liittyen mm. tiettyihin kasveihin tai sieniin. Euroopan  Uni-
onin eri maissa on erilaiset tulkinnat uuselintarvikeasetuksen soveltamisesta käytäntöön: 
lainsäädännön harmonisointi on siis tältä osin epäonnistunut, koska lainsäädäntö aset-
taa jopa eri EU-maiden luonnontuotealan yrittäjät eriarvoiseen asemaan toisiinsa nähden. 

Yritysten kilpailukykyyn EU-markkinoilla vaikuttavat terveysväitteiden käytön kirjavuus 
sekä yrittäjien vähäinen tieto siitä, mitä tuotteesta saa sanoa ja mitä ei. Terveysväitteellä 
tarkoitetaan elintarvikkeen ja terveyden välistä yhteyttä käsittelevää väitettä. Terveysväite 
voi koskea tiettyä elintarviketta, elintarvikeryhmää tai elintarvikkeen ainesosaa. 

Vain hyväksyttyjen terveysväitteiden käyttö on sallittua. Terveysväitteitä voi nähdä esi-
merkiksi pakkausmerkinnöissä ja mainonnassa. Kiellettyjä ovat esimerkiksi väitteet, joissa 
kerrotaan, että elintarvikkeen nauttimatta jättämisellä voi olla terveysvaikutuksia. Terveys-
väitteiden sijaan tuotteissa esitetään useimmiten tuotteen ravintosisältöön pohjautuvia ra-
vitsemusväitteitä, jotka on pelkistetty kasvitasolta molekyylitasolle (kuidun lähde, vähäras-
vainen, C-vitamiinin lähde, vähäsokerinen, vähäenergiainen, rasvaton). 

Terveysväittämiä koskevan lainsäädännön tarkoituksena on suojella kuluttajia harhaan-
johtavalta markkinoinnilta ja jakaa vain sellaista tietoa, joka on laajasti tutkittua. Yrittäjillä on 
kuitenkin tarvetta kertoa kuluttajille tuotteiden sisällöstä, käytöstä ja vaikutuksista. Yrittäjil-
tä vaaditaan kekseliäisyyttä ja tietojen hankkimista markkinointinsa tueksi: yleisesti voi esi-
merkiksi kertoa tuotteen perinnekäytöstä. Koska Suomessa ja monessa muussakin maas-
sa tieto luonnontuotteiden käytöstä ei enää siirry sukupolvelta toiselle, on tarpeen ohjeis-
taa kuluttajia tuotteiden turvalliseen käyttöön. 

Uusien tutkimusten hyödyntämiseksi pitäisi hakea rohkeasti myös uusia terveysväittei-
tä ja kohdistaa tutkimusta sellaisiin raaka-aineisiin, joista on alustavasti saatu luotettavaa 
tutkimusnäyttöä sairauksien hoidossa tai ennaltaehkäisyssä. Marjojen terveysvaikutuksis-
ta on saatu viime vuosina paljon tutkimusnäyttöä, mutta tutkimusten tuloksia ei voi suo-
raan hyödyntää markkinoinnissa. Sallittua on kuitenkin esimerkiksi liittää yrityksen sivuilta 
linkki tutkimukseen – linkkiä ei kuitenkaan saa liittää suoraan tuotteen esittelymateriaaliin. 
Arktiset Aromit ry on kerännyt sivuilleen kattavasti luonnontuotealan tutkimustuloksia, joi-
ta yritykset voivat hyödyntää jakaessaan tietoa luonnontuotteista. Lisätietoa asiasta löytyy 
myös voimassaolevasta elintarvikelaista osoitteista www.finlex ja www.evira.fi.

Lainsäädännön asettamia kasvun esteitä mm. mehuteollisuudelle on tuonut Suomen 
virvoitusjuomavero, joka verottaa marjamehuja tuplasti verrattuna keinomakeutettuihin vir-
voitusjuomiin. Vero on vähentänyt kotimaisten marjamehujen markkinaosuutta rajusti ja ai-
heuttaa yrityksille kohtuutonta hallinnollista taakkaa. Veron aiheuttama kustannusten nou-
su on lisännyt paineita käyttää edullisempia raaka-aineita, mikä omalta osaltaan vähentää 
kotimaisen luonnonmarjaraaka-aineen kysyntää. Tämän lisäksi verolain tulkinnallisuus on 
aiheuttanut toimialalle runsaasti päänvaivaa, sillä esimerkiksi mustikkajauhe ei sellaisenaan 

http://www.finlex.fi/fi/
http://www.evira.fi.
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ole virvoitusjuomaveron alainen tuote. Jos jauheeseen on lisätty muita raaka-aineita, esi-
merkiksi heraproteiinia, tuote voidaan katsoa juomajauheeksi, mikä on virvoitusjuomave-
ronalainen tuoteryhmä. Verolaki on aiheuttanut ikäviä yllätyksiä monelle toimijalle, joka ei 
miellä tuottavansa virvoitusjuomaa. 

Vuonna 2013 koko EU-alueella voimaan astunut kosmetiikkalainsäädäntö on tuonut 
haasteita kosmetiikka-alan pienyrittäjälle. Pakollinen rekisteröityminen kosmetiikkarekis-
teriin sekä tuotteiden ja raaka-aineiden turvallisuusarvioinnit aiheuttavat yrityksille lisätyö-
tä ja vaativat entistä enemmän osaamista. Lisäksi esimerkiksi elintarvikkeena hyväksyttyä 
tuotetta ei voi käyttää kosmetiikassa, jos sitä ei ole erikseen hyväksytty kosmetiikkakäyt-
töön. Kysymys onkin kosmetiikkalainsäädännön osalta erityisesti yrittäjien osaamisesta, 
jota voidaan lisätä helposti yrittäjien täydennyskoulutuksella. Myös muita lainsäädäntöön 
liittyviä asioita olisi syytä nostaa esille yrittäjien yhteistyönä: esimerkiksi yhteistyö tuottei-
den turvallisuusselvitysten teossa toisi yrittäjille kustannussäästöjä. 

Pohdintaa poiminnasta – kuka kerää, millä pelisäännöillä?

Marjojen ostoyritysten toimintaan on vuodesta 2005 lähtien vaikuttanut mahdollisuus käyt-
tää ulkomaisia poimijoita sekä toimintaan liittyvä kutsumenettely ja viisumikäytännöt. Poi-
mijat keräävät marjoja jokamiehenoikeuksien perusteella, mutta kutsuva yritys on vastuus-
sa poimijajoukon maassaolosta. Ulkoasiainministeriö ja niiden alaisuudessa toimivat suur-
lähetystöt päättävät viime kädessä kutsuttavien poimijoiden määrästä, mutta suunnitelma 
poimijamääristä on tehtävä jo siinä vaiheessa, kun ei ole vielä mitään tietoa tulevasta sa-
dosta. Kutsuttujen poimijoiden määrä vaihtelee 2500–3500 välillä, ja arvio vuoden 2015 
määrästä on 3500, mutta poimijoita tulee maahan myös itsenäisesti ilman kutsumenettelyä. 

Ulkomaisten poimijoiden keräämän marjasadon osuus on viime vuosina ollut lähes 
80 %, Lapissa jopa suurempi. Marjoista ulkomaiset poimijat keräävät pääosin mustikkaa 
ja puolukkaa, alkukaudesta myös lakkaa.  Muita marjoja ja sieniä sekä kauppayrttejä ke-
rätään kotimaisin voimin.  Keskustelu ulkomaisista poimijoista on viime vuosina keskitty-
nyt siihen, pitäisikö poimijoiden olla työsuhteessa ja miten heille taattaisiin asialliset työ- ja 
asuinolot kausityön aikana. Keruukaudelle 2015 on viranomaisten (UM, TEM) ja yritysten 
yhteistyönä 18.12.2014 laadittu metsämarjanpoiminnan aiesopimus. Aiesopimuksen tar-
koituksena on parantaa ja yhdenmukaistaa toimintatapoja. Sitä sovelletaan poimijoihin ja 
huoltohenkilöstöön, jotka tulevat maista, joista vaaditaan viisumi. Sopimuksen on allekir-
joittanut jo 16 alan keskeisintä toimijaa. 

Nopeat muutokset kutsukäytännöissä voivat pysäyttää suuren osan kaupallisesta poi-
minnasta, koska keruu on nykyisin organisoitu ulkomaisen poimijajoukon varaan. Ulkomai-
sen kausityövoiman käytössä on kuitenkin omat riskinsä, koska elintason noustessa myös 
kiinnostus lähteä kauas kotoa epävarmoille tienesteille voi tulevaisuudessa vähentyä. Li-
säksi on vaikeaa ennakoida epävakaiden maiden, kuten Thaimaan, tilannetta ja maan kan-
salaisten mahdollisuutta lähteä vierastyöhön – maassa kun on herännyt kiinnostusta seura-
ta, etteivät ulkomaille lähtevät joudu ihmiskaupan uhreiksi. Vaikka Suomi on moniin muihin 
maihin verrattuna vierastyöläiselle turvallinen kohdemaa, voivat poliittiset muutokset läh-
tömaassa vaikuttaa lähtijöiden määrään. Jos poimijat jossain vaiheessa palkattaisiin työ-
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suhteeseen, saattaa myös metsänomistajapuolelta tulla esityksiä poiminta-alueiden mak-
sullisuudesta tai ns. poimijamaksusta. 

Myös muutokset jokamiehenoikeuksissa voisivat vaikuttaa mahdollisuuteen käyttää ulko-
maisia poimijoita tai ainakin olennaisesti hankaloittaa keruualueiden valintaa. Yrittäjät joutu-
vatkin jatkuvasti arvioimaan, miten raaka-aineen saatavuus turvataan – toistaiseksi maahan 
on ollut tulijoita, ja noin kolmen kuukauden marjakausi on pystytty järjestämään vakiintuneel-
la toimintamallilla. Tilannetta parantaisi paljon se, että käytännöt sekä kutsumenettelyn että 
kotimaisen toimintatavan osalta voitaisiin ennakoida vähintään muutaman vuoden päähän, 
mieluiten pidemmälle ajanjaksolle. Ennakointi auttaisi sekä viranomaisia että kutsuvia yrityk-
siä tulevaisuuden toimintojensa suunnittelussa ja lisäisi toiminnan sosiaalista kestävyyttä.

Digitaalisuus yrityksen kasvutekijänä

Digitaalisuus on tekijä, joka tulee vaikuttamaan yritysten menestymiseen lähes kaikilla toi-
mialoilla. Talouselämä-lehdessä Kari Neilimo väittää digitaalisuuden olevan yhtä suuri mur-
ros kuin höyryn tai sähkön käyttöönotto aikoinaan. Digitaalisuus vaikuttaa myös johtami-
seen, joka on enenevässä määrin tiedolla johtamista ja datan hallintaa. Digitaalisuus mah-
dollistaa globaalin markkinan kaikille yrityksille, jotka osaavat hyödyntää sen mahdollisuu-
det: menestyjiä ovat ne, jotka ymmärtävät, että digitaalisessa maailmassa kilpaillaan liiketoi-
mintamalleilla, ei tuotteilla tai palveluilla. Vain siten syntyy aitoa kilpailuetua (Neilimo, 2015). 

Digitaalisuuden osalta suomalaisten yritysten käyttö rajoittuu vielä pitkälti yrityksen ko-
tisivuihin, verkkolaskutukseen tai sosiaaliseen mediaan. Digitaalisessa liiketoiminnassa 
syntyy suuret määrät tietoa eli ns. big dataa. Sitä ei kuitenkaan vielä osata hyödyntää lii-
ketoiminnan kehittämisessä, mutta oikein tulkittuna se voi tuottaa uusia liiketoimintamalle-
ja ja innovaatioita. Digitaalisia työkaluja voi käyttää mm. brändin luontiin, asiakkaiden etsi-
miseen ja liiketoiminnan kasvattamiseen. Pienyritysten ei tarvitse enää tyytyä vain paikal-
lisiin markkinoihin, vaan yritys kuin yritys voi päästä kansainvälisille markkinoille interne-
tin avulla. Ei ole myöskään rajaa sillä, millä toimialalla yritys on.  Euroopan komissio onkin 
määrittänyt digitaaliset sisämarkkinat yhdeksi Euroopan tärkeimmistä tavoitteista. Tähän 
tavoitteeseen pyritään mm. säädöksiä harmonisoimalla liiketoiminnan esteiden selättämi-
seksi. Digitalouden hallinta edellyttää sitä käyttäviltä oikeanlaista osaamista, sillä muuten 
loistelias tulevaisuus voi jäädä saavuttamatta! Yritysten kouluttamisessa tulisikin kiinnittää 
huomiota digitaalisten työkalujen käytön opastamiseen, sillä itse asiassa opintie digitaali-
suuteen tulisi alkaa jo peruskoulussa. Yritykselle nopeampi tie digitaalisuuden hyödyntä-
miseen on käyttää alan asiantuntijapalveluja; tosin silloinkin yrittäjän olisi hyvä tietää, mitä 
on ostamassa ja paljonko ulkopuolisesta asiantuntemuksesta kannattaa maksaa. 

Kevään 2015 Pk-yritysbarometrissa yrityksiltä kyseltiin myös digitaalisuudesta liiketoi-
minnassa. Teollisuuden alalla kotisivut oli 91 %:lla vastaajista, palvelu- ja luonnontuotealan 
yrityksillä noin 80 %:lla, joka  vastaa myös koko maan yritysten tasoa. Seuraavaksi eni-
ten pk-yritykset hyödynsivät liiketoiminnassaan sosiaalista mediaa ja pilvipalveluja. Luon-
nontuotealan yrityksissä hyödynnettiin sosiaalista mediaa hieman enemmän ja pilvipalve-
luja hieman vähemmän kuin koko maan, teollisuuden ja palvelualojen yrityksissä. Muina 
digitaalisina työkaluina käytettiin mm. tuotteiden ja palveluiden ostoa verkossa, digitaalis-
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ten kanavien käyttöä palvelujen jakelussa ja markkinoinnissa sekä verkkokauppaa yritys-
ten tavaroiden myynnissä. Ns. big datan hyödyntäminen esimerkiksi markkina-analyyseis-
sä oli lähes kaikille haastatelluille yrityksille tuntematonta. 

Resurssiviisas luonnontuoteala

Myös luonnontuotealalla tavoitteena tulee olla resurssien mahdollisimman tehokas käyttö, 
joka on myös EU:n useiden kehittämisohjelmien keskeinen tavoite. Luonnontuotealalla voi-
daan hyödyntää tehokkaasti mm. marjojen sivuvirtoja. Useissa tapauksissa näin jo tehdään-
kin. Sen sijaan että ulkomaille viedään suuria määriä jäädytettyä marjaa, marjat voitaisiin ja-
lostaa rikastetuiksi raaka-aineiksi eri osiin jo Suomessa, jolloin arvonlisäys jäisi kotimaahan. 
Lähtökohtana uutteiden ja fraktioiden valmistuksessa on koko marjan mahdollisimman te-
hokas hyödyntäminen. Raaka-aineena voi olla kokonainen marja tai esimerkiksi mehun val-
mistuksen puristejäte. Fenoliset yhdisteet ovat siemenöljyjen lisäksi marjojen arvokkaimpia 
komponentteja. Jos nyt ulkomaille vietävä mustikka ja puolukka jalostettaisiin fenoliuutteiksi, 
jalostusarvon nousu jäisi kotimaahan, mutta näin ei toistaiseksi tapahdu (Roininen & Mokki-
la 2007). Syynä tähän on, että jalostustoiminta on toistaiseksi kustannustehokkaampaa ul-
komailla eikä Suomessa ole riittävästi tuotantokapasiteettia laajamittaiseen valmistukseen.

Kuva 3. Laskennallinen kaavio fenolisten yhdisteiden tuotantopotentiaalista  
(mukaillen Roininen & Mokkila 2007, lähde Koponen ym. 2006). 

 

 
 
 

MUSTIKKA

FENOLISIA 
YHDISTEITÄ

• 3 milj.kg

• 16,4 
tonnia

ANTOSYAANIT          • 11,9 tn 
PROANTOSYANIDIINIT    • 3,4 tn 
FENOLIHAPOT        • 0,96 tn 
FLAVONOLIT, FLAVONIT JA        • 0,15 tn 
FLAVANONIT 

*Mustikassa fenolisten yhdisteiden kokonaismäärä 7,80 g/kg, 70 % talteen
 

 
 
 
 

PUOLUKKA

FENOLISIA 
YHDISTEITÄ

• 2 milj.kg

• 3,8 tonnia

PROANTOSYANIDIINIT          • 2,30 tn 
ANTOSYAANIT           • 1,10 tn 
FENOLIHAPOT           • 0,33 tn 
FLAVONOLIT, FLAVONIT JA           • 0,14 tn 
FLAVANONIT 

*Puolukassa fenolisten yhdisteiden kokonaismäärä 2,7 g/kg, 70 % talteen.
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Myös marjojen siementen öljyt sisältävät terveydelle edullisia rasvahappoja. Perinteisessä 
käytössä tuoremarjoina, hilloina ja mehuina siemenet ja niiden ravintoaineet jäävät yleen-
sä hyödyntämättä, sillä siemenet eivät hajoa ruoansulatuksessa. Öljy voidaan tehokkaim-
min ja hellävaraisimmin irrottaa siemenestä ylikriittisellä hiilidioksidiuutolla. Menetelmä on 
kallis, mutta ainoa tehokas keino siemenöljyjen erottamiseksi. 

Myös mehun valmistuksessa syntyvää puristemassaa voidaan hyödyntää, koska se si-
sältää paljon kivennäisaineita, vitamiineja, flavonoideja ja väriaineita. Puristemassa on kä-
siteltävä nopeasti esimerkiksi pakastamalla tai kuivaamalla, koska se ei säily kauan. Puris-
temassalla on kuitenkin lukuisia käyttömahdollisuuksia (Roininen & Mokkila). Eri fraktioiden 
tehokkaampi hyödyntäminen edellyttää myös yritysten välisen yhteistyön lisäämistä: peri-
aatteessa ”toisen jäte on toisen raaka-aine” on mahdollisuuksia myös luonnontuotealalla. 

Kuva 4. Marjasivuvirtojen hyödyntämismahdollisuuksia (Roininen & Mokkila 2007).

PURISTEMASSA

Jauhatus 

Uutto

Komposti

Kuivaus

Käymisprosessi

Soseen tai 
hyytelön v.

Kuori- ja 
siemenfraktio

Siementen 
erotus

Kuivaus

Kuorifraktio

Siementen 
erotus

Siemenet

Öljyn 
uutto

Uutto

Kuitufraktio

K. massa esim. 
leivontaan

Alkoholi, 
etikka

Sose tai hyytelö

Rehu

Öljy

Fenolifraktio

 
Luonnontuotealalla tulee pyrkiä energiatehokkuuteen; tuotteiden kuivaus vie paljon ener-
giaa ja menetelmästä riippuen kustannukset voivat nousta korkeiksi jo tässä raaka-aineen 
käsittelyn alkuvaiheessa. Kannatettavaa olisi, jos tuotteiden kuivaukseen voisi käyttää jos-
sain toisessa prosessissa vapautuvaa hukkaenergiaa. Kuivatusmenetelmiä on tutkittu luon-
nontuotealalla paljon, mutta uudet entistä tehokkaammat energiaratkaisut ovat tervetulleita!

Resurssiviisasta on hyödyntää vajaatuottoisia metsiä pakurikäävän viljelyyn. Myös pih-
kankeruu rungosta valuttamalla voidaan järjestää niin, että pihka kerätään alueelta ennen 
päätehakkuuta, jolloin puuntuoton lisäksi saadaan tuloa pihkasta. 
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Kuluttaja vaatii tietoa – tuote sertifikaatteja

Valistuneet kuluttajat haluavat tuotteista paljon tietoa. Erilaisilla laatujärjestelmillä ja serti-
fikaateilla voidaan osoittaa mm. tuotantotapaa, alkuperää ja tuotteen arvoja. Usea marja-
alan yritys noudattaa standardin ISO 26000 ohjeita yhteiskuntavastuusta. Standardi käsit-
telee yhteiskuntavastuun terminologiaa ja periaatteita, yhteiskuntavastuun tunnistamista ja 
sidosryhmien osallistamista sekä seitsemää yhteiskuntavastuun ydinaihetta: organisaati-
on hallintotapa, ihmisoikeudet, työelämän käytännöt, ympäristö, oikeudenmukaiset toimin-
tatavat, kuluttaja-asiat sekä yhteisön toimintaan osallistuminen ja yhteisön kehittäminen.

Suomalaisten luonnonmarjojen elintarviketurvallisuus on huippuluokkaa myös jalosta-
mattomissa marjoissa, mistä voisi viestiä laajemminkin. Suomessa asia tunnetaan ja mar-
jojen laatuun luotetaan, mutta maailmanlaajuisesti kuumennuskäsittelemättömän marjan 
nauttimisen mahdollisuus on poikkeuksellista.  Luonnontuotteita pääraaka-aineena val-
mistettavien elintarvikkeiden tuotannossa yrityksillä on käytössään useita eri elintarvike-
hygienian sertifioituja standardeja, joiden noudattaminen on usein edellytys vähittäiskau-
pan hallitsemille markkinoille pääsemiseksi myös vientikohdemaissa. Erityisesti luomuluon-
nontuotteille on kysyntää. 

Luonnonkosmetiikassa on käytössä useita eri sertifiointijärjestelmiä. Kosmetiikkaa ser-
tifioidaan eri maissa eri kriteereillä.  Alalla on pyrkimystä kriteerien yhdenmukaisuuteen, 
mutta eroja on edelleen esimerkiksi luomuraaka-aineen käytössä, tuotantovaatimuksista 
sekä synteettisten aineiden käytöstä. Eurooppalaisia sertifikaatteja myöntävät mm. saksa-
lainen BDIH Kontrollierte Natur-Kosmetik, ranskalainen Ecocert, italialainen AIAB (Associa-
zione Italiana per l’Agricultura Biologica) ja Iso-Britannian Soil Association ja eurooppalai-
nen NaTrue. (Partanen 2013). Yrittäjiltä vaaditaan eri sertifikaattien käyttökelpoisuuden ar-
viointia markkinoinnissa: koska sertifikaattien käyttö on yleensä maksullista, yrittäjä joutuu 
pohtimaan sen kannattavuutta. Tieto oman tuotteen markkinoista ja kohdemaan kuluttaji-
en mieltymykset auttavat valitsemaan omalle tuotteelle sopivimman sertifikaatin. ProLuon-
nonkosmetiikka ry jakaa Suomessa tietoa alasta sivustollaan www.luonnonkosmetiikka.fi 

Nimisuoja metsämustikalle

Euroopan Unionin alueella käytössä oleva elintarvikkeiden nimisuojajärjestelmä tuo tuot-
teille tunnettuutta ja lisää niiden markkina-arvoa. EU:ssa on tällä hetkellä käytössä neljä 
eri nimisuojajärjestelmää: omansa viineille, maataloustuotteille ja elintarvikkeille, väkeville 
alkoholijuomille ja maustetuille viinituotteille. Järjestelmän tavoitteena on suojata tuotteita 
vakiintuneen nimen väärinkäytöltä ja antaa kuluttajalle tae siitä, että raaka-aineet ja valmis-
tusmenetelmä tunnetaan. Nimisuojia on kolmea tasoa: suojattu alkuperänimitys (SAN), suo-
jattu maantieteellinen merkintä (SMM) sekä aito perinteinen tuote (APT). Suomesta vasta 
muutamalla tuotteella on EU:n suojattu alkuperänimitys (SAN): tällaisia tuotteita ovat mm. 
Lapin Puikula-peruna ja Lapin Poron liha, Lapin Poron kuivaliha, Lapin Poron kylmäsavu-
liha sekä Kitkan viisas (muikku).  

Suomessa yhdelläkään luonnonmarjalla tai sienellä ei ole nimisuojaa, mutta esimerkik-
si Italiassa on anottu monelle paikalliselle sienilajille oma nimisuoja.  Arktiset Aromit ry on 
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valmistellut nimisuojahakemusta suomalaiselle metsämustikalle. Tämä kotimaisen musti-
kan erilaistaminen olisi tarpeen, koska maailmalla se sekoitetaan usein vähemmän arvo-
aineita sisältävään pensasmustikkaan. Vaikka Suomessa EU:n nimisuojaa ei ole pystyt-
ty markkinoinnissa hyödyntämään, sillä olisi markkina-arvoa viennissä. Lisäksi nimisuoja-
tuotteille on EU:n kehittämisvaroista varattu huomattavia summia, joita Suomi ei ole pys-
tynyt tähän mennessä juurikaan hyödyntämään. 

Kuva 5. EU:n nimisuojamerkit: suojattu alkuperänimitys, suojattu maantieteellinen 
merkintä ja aito perinteinen tuote. 

Teollisuusmittakaavainen tuotanto

Luonnontuotealalla tulee pyrkiä tavoitteellisesti teollisuusmittakaavaiseen tuotantoon erityi-
sesti raaka-aineiden tuotannossa ja hankinnassa. Tällainen tuotanto mahdollistaa parem-
min korjuuta helpottavan teknologian käyttöönoton sekä kyvyn vastata laajempaan kysyn-
tään. Lapissa 2000-luvun alussa Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toteutta-
ma Luonnosta teolliseen tuotantoon -hanke osoitti käytännössä, että teollisen mittakaavan 
tuotanto onnistuu, kun se tehdään yhteistyössä yrittäjien kanssa. Toiminta lähti liikkeelle 
yritysten yhteisistä raaka-ainetarpeista, ja sama alihankkija pystyi tuottamaan raaka-ainet-
ta useammalle toimijalle: tuottajan tai viljelijän riskin alentamiseksi tulisi kuitenkin pyrkiä 
pitkäjänteiseen sopimustuotantoon. Myös tutkimuksen tiivis osallistuminen tuotannon ke-
hittämiseen on välttämätöntä, jotta saadaan käyttöön sopivimmat teknologiat ja osataan 
valita tuottoisimmat raaka-aineet. Tutkimuksen ja yritysyhteistyön tuloksena Suomella on 
mahdollisuus nousta niiden luonnontuotealan johtavien  maiden joukkoon, jotka tuottavat 
markkinoille laadukkaita, tutkittuja, puhtaita ja jäljitettäviä erikoistuotteita. 

Yksinyrittäjyydestä yhteistyöhön

Luonnontuotealalla on paljon mikroyrityksiä, joissa toimii vain yksi henkilö, joka hoitaa koko 
liiketoiminnan itse. On arvokasta luoda itselleen työpaikka sellaisen toimialan parissa, joka 
kiinnostaa ja jossa viihtyy. Riskinä kuitenkin on oman jaksamisen rajallisuus sekä muutkin 
rajoitteet, kuten aika ja osaaminen. Vaikka halua kasvuun olisi, jo ensimmäisen työntekijän 
palkkaaminen on iso kynnys. Yrittäjiä kiinnostaa lisätyövoiman palkkaaminen, mutta usein 
henkilöstön sivukulut ja muut työnantajavelvoitteet koetaan liian raskaiksi. 
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Mikroyrityksille luontevan kasvun paikan tarjoaa yhteistyö muiden yrittäjien kanssa: usein 
tällainen yhteistyöyritys löytyy muun alan, esimerkiksi hyvinvointialan tai matkailun piiristä. 
Luonnontuotteilla on mahdollisuus saada matkailupalveluihin lisäarvoa, jolla tuote erottuu 
muista. Mikroyrittäjien kyky reagoida joustavasti ja tuottaa juuri kunkin omaan brändiin sopi-
via oheistuotteita on tämän kokoluokan yrittäjien kilpailuetu. Lapissa syksyllä 2014 tehdys-
sä hyvinvointialojen yrityskyselyssä monella yrityksellä oli kiinnostusta oman brändin mu-
kaisiin tuotteisiin. Tuotteiden brändäys tai räätälöity palvelu on kuitenkin tehtävä yhteistyö-
yritykselle helpoksi ja haluttavaksi – aloite yhteistyöhön on siis luonnontuotealan yrittäjällä! 
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3 Toimialan rakenne

3.1 Kuvaus toimialan yrityksistä

Luonnontuotealan yritysten kokonaismäärästä ei ole täsmällistä tietoa. Koska toimialalla ei 
ole omaa toimialaluokkaa, tietoa yrityksistä on kerätty eri lähteistä: tähän raporttiin analy-
soidun aineiston pohjana on 612 yrityksen lista. Yritystietoja tulee jatkuvasti lisää, joten ole-
tettavissa on, että määrän lisääntyessä myös tiedon tarkkuus paranee. Yritystietojen ana-
lysointia vaikeuttaa osaltaan myös se, että luonnontuoteala voi olla vain osa yritysten liike-
toimintaa. Tähän raporttiin mukaan otetut yritystiedot on valittu sillä perusteella, että luon-
nontuotealalla on olennaista merkitystä yrityksen liiketoiminnassa. Monialayritykset, esi-
merkiksi lääkeyhtiöt tai kosmetiikkateollisuus, joiden toiminnassa luonnontuotteisiin perus-
tuvat tuotteet ovat vain yksi pieni osakokonaisuus, on jätetty tässä raportissa huomiotta. 

Luonnontuotealan yritysten määrä on kasvanut tasaisesti vuodesta 2009 lähtien. Eni-
ten lisäystä on tullut mikroyritysten luokkaan eli alle 10 henkeä työllistäviin yrityksiin, kun 
taas pienten ja keskisuurien yritysten määrä on kasvanut maltillisen tasaisesti. Henkilökun-
nan määrä on samoin ollut tasaisessa kasvussa: henkilöstön määrä on lisääntynyt voimak-
kaammin keskisuurissa yrityksissä, mutta kasvu on ollut voimakasta myös mikroyrityksis-
sä. Arvioitu henkilöstömäärä analysoidussa luonnontuotealan yritysryhmässä oli yhteensä 
noin 2 500 henkilöä. Luku on karkea arvio, koska mukaan on voinut tulla työvoimaa, joka 
tekee yrityksessä muita kuin luonnontuotealan tehtäviä. Huomioitavaa on myös, että alal-
la toimii paljon kausityövoimaa ja mm. sellaista poimijaverkostoa, joka ei ole työsuhteessa. 

Luonnontuotealan yrityksistä ei voi antaa kaikenkattavaa kuvaa, mutta tyypillinen alan 
yritys jalostaa elintarvikesektorilla marjatuotteita ja on kooltaan mikroyritys eli työllistää alle 
kymmenen henkilöä. Toisessa päässä on vastaavasti elintarvikealan suurteollisuus, jonka 
marjojen käyttöä lasketaan miljoonissa kiloissa. Elintarviketeollisuus onkin tuotannon ar-
volla mitattuna neljänneksi suurin teollisuusala metalli-, metsä- ja kemianteollisuuden jäl-
keen. Elintarvikealalla toimivat myös Suomen luonnontuotealan suurimmat yritykset. Alan 
pienten yritysten toimintatapana on ostaa raaka-aineet suoraan kerääjiltä ja jalostaa ne en-
siasteen jalosteeksi omissa tiloissa. Toisen merkittävän ryhmän muodostavat yritykset, jot-
ka ostavat raaka-aineet kerääjiltä, hoitavat logistiikan, pakastavat ja puhdistavat raaka-ai-
neet ja toimittavat ne joko sellaisenaan asiakkaalle kuluttaja- tai tukkupakkauksissa tai ja-
lostavat itse jatkojalosteiksi. 

Toimialan palveluyritykset toimivat matkailussa ja hyvinvointialalla. Yritysten koko on 
tässäkin tapauksessa pieni ja toimintamallina usein perheyritys. Hyvinvointi- ja kosmetiikka-
alalla yritykset ovat varsin nuoria, mutta innovatiivisia ja aktiivisesti toimintaansa kehittäviä. 

Osaamisintensiivisiä kemian alan yrityksiä on alalla muutama, mutta niiden markkinat 
kotimaassa ovat rajalliset ja yrityksen perustaminen vaatii usein paitsi pääomia myös kor-
keatasoista kaupallistettavaa osaamista. 

Arktiset Aromit ry selvitti v. 2014 luonnonmarja-alan kansantaloudellista merkitystä. Sel-
vitys oli tarpeen, koska luonnontuotealan yritysten työllistävää vaikutusta ja liikevaihtoa ei 
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ole viime vuosina selvitetty tarkasti. Koska kaikki yritykset eivät vastanneet kyselyyn, tark-
koja lukuja koko alasta ei kuitenkaan saatu. Arktisten Aromien tekemässä kyselyssä kerät-
tiin tietoa myös muuhun kuin poimintaan ja jälleenmyyntiin keskittyviltä yrityksiltä mm. mat-
kailun, hyvinvoinnin ja ravintolisien alalta: yrityksiltä tiedusteltiin esimerkiksi luonnonmar-
ja-alan työllistävyydestä, yritysten käyttämistä marjamääristä ja niiden rahallisesta arvos-
ta sekä yritysten liikevaihdosta. Maaseutuvirasto kerää vuosittain tietoja luonnonmarjojen 
ja sienien kauppaantulomääristä (MARSI-tutkimus), mutta tilastosta puuttuu monenlainen 
suoramyynti ja mukana ovat vain alan keskeisimmät toimijat.

Kuva 6. Luonnontuotealan yritysten liikevaihdon suhteellinen kehitys toimialaryh-
missä v. 2005–2014. 
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Kuvasta 6 käy ilmi, että luonnontuotealan sisällä eri toimialaryhmien kehitys on ollut pää-
osin samansuuntaista, sillä vain yritysryhmässä ”muut” on ollut viime vuosina selvää liike-
vaihdon laskua. Tähän vaikuttanee mm. Kauko-Idästä tuleva halpa koristemateriaali, joka 
on vienyt markkinoita kotimaiselta tuotannolta. Heikon taloustilanteen aikana myös panos-
tukset viherrakentamiseen laskevat. Selvin ja suoraviivaisin nousu näkyy hyvinvointituot-
teissa ja palveluissa. Luonnontuotealan toimialaryhmien liikevaihtoa on tarkasteltu erik-
seen eri toimialaryhmien osalta

Alkutuotannon toimialaryhmä

Koko vuonna 2014 alkutuotannon toimialaryhmän liikevaihto kasvoi 6,9 prosenttia edel-
lisvuodesta. Vuonna 2014 alkutuotannon toimialaryhmän kasvun taustalla voimakkaim-
min olivat suuret (yli 20 henkilöä työllistävät) yritykset. Kolmannella ja neljännellä neljän-
neksellä kasvu oli yksinomaan suurten yritysten varassa, kun molemmilla neljänneksillä 
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pienten yritysten lisäksi myös keskisuurten (5–20 henkilöä työllistävien) yritysten liikevaih-
to oli laskussa.

Elintarvikealan toimialaryhmä 

Elintarvikealan toimialaryhmässä liikevaihto kasvoi vuonna 2013 hienoiset 0,4 prosenttia 
vuodesta 2012. Liikevaihdon kehitys kääntyi laskuun vuoden 2013 viimeisellä neljännek-
sellä. Koko vuoden 2014 aikana liikevaihto supistui 1,5 prosenttia. Lasku jatkui vuoden 
2015 tammikuussa, kun liikevaihto pieneni 4,3 prosenttia edellisvuodesta.Suuret (yli 20 
henkilöä työllistävät) yritykset painoivat ryhmän liikevaihdon laskuun vuoden 2014 ensim-
mäisellä ja toisella neljänneksellä. Kolmannella neljänneksellä suurten yritysten liikevaihto 
laski edelleen, mutta pienten (alle 5 henkilöä työllistävien) ja keskisuurten (5–20 henkilöä 
työllistävien) yritysten vaikutus toimialan kehitykseen oli riittävän suuri kääntämään toimi-
alan liikevaihdon 0,9 prosentin kasvuun. Vuoden viimeiselläkin neljänneksellä pienten ja 
keskisuurten yritysten liikevaihto jatkoi kasvuaan, mutta suurten yritysten 5,9 prosenttiyk-
sikön negatiivisen muutosvaikutuksen vuoksi koko toimialan liikevaihto laski 0,1 prosent-
tia vuodentakaisesta.

Kuva 7. Elintarvikealan liikevaihdon kehitys luonnontuotealalla neljännesvuosit-
tain v. 2010–2014. Vuosi 2010=100. 
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Lähde: Tilastokeskus 

Hyvinvoinnin toimialaryhmä

Hyvinvoinnin toimialaryhmän liikevaihto kasvoi vuonna 2013 peräti 18,1 prosenttia vuo-
desta 2012. Vuonna 2014 kasvuvauhti hidastui pitkin vuotta ja kääntyi laskuun vuoden vii-
meisellä neljänneksellä. Koko vuoden 2014 liikevaihdon kasvuksi muodostui 2,9 prosenttia 
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vuodesta 2013. Hyvinvoinnin toimialaryhmän liikevaihto kasvoi 6,5 prosenttia vuoden 2014 
tammi–maaliskuussa, vaikka yli puolella (53 %) toimialan yrityksistä liikevaihto oli laskus-
sa. Toisella neljänneksellä supistuneiden osuus kasvoi jo 78 prosenttiin kaikista toimiala-
ryhmän yrityksistä, mutta liikevaihto kohosi siitä huolimatta 3 prosenttia. Kolmannella nel-
jänneksellä liikevaihtoaan kasvattaneiden osuus kuitenkin kohosi huomattavasti, kun liike-
vaihtoaan kasvatti 63 prosenttia yrityksistä. Viimeisellä neljänneksellä taas yli puolella yri-
tyksistä liikevaihto supistui, minkä seurauksena myös toimialan liikevaihto kokonaisuudes-
saan supistui 0,3 prosenttia vuotta aiemmasta.

Kuva 8. Hyvinvointialan liikevaihdon kehitys luonnontuotealalla neljännesvuosit-
tain v. 2010–2014. Vuosi 2010=100. 
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Matkailun toimialaryhmä

Matkailun toimialaryhmän liikevaihto kohosi vuonna 2013 reilut 10 prosenttia vuodesta 
2012. Koko vuoden 2014 kasvuksi muodostui 3,8 prosenttia edellisvuodesta. Tammikuus-
sa 2015 kehitys kääntyi kuitenkin taas positiivisempaan suuntaan, kun liikevaihto nousi 8,1 
prosenttia vuodentakaisesta. Vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä matkailun toimi-
alaryhmässä liikevaihdoltaan kasvaneiden yritysten osuus kaikista toimialan yrityksistä oli 
alle puolet (44 %), mutta toimialan liikevaihto kohosi 6 prosenttia. Voimakkaasti (yli 15 % 
kasvaneita) yrityksiä oli kuitenkin 33 prosenttia yrityksistä. Toisella neljänneksellä liikevaih-
toaan kasvattaneiden yritysten osuus kohosi 52 prosenttiin. Kolmannella neljänneksel-
lä kasvaneiden osuus kohosi lisää, kun liikevaihtoaan kasvatti 66 prosenttia toimialan yri-
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tyksistä. Vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä liikevaihdoltaan supistuneiden yritysten 
osuus kuitenkin nousi 56 prosenttiin samalla kun toimialan liikevaihto kääntyi 0,9 prosen-
tin laskuun. Matkailualalla toimivien luonnontuotealan yritysten liikevaihtoon vaikutti erityi-
sesti venäläisten matkailijoiden väheneminen vuonna 2014.

Kuva 9. Matkailualan liikevaihdon kehitys luonnontuotealalla neljännesvuosittain 
v. 2010–2014. Vuosi 2010=100. 
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Luonnontuotealan koko yritysryhmän suhdannekehitys

Luonnontuotealan yritysten liikevaihto on kasvanut tarkasteluperiodin kaikkina vuosina 2005–
2014. Voimakkainta kehitys oli vuonna 2006 ja 2011: vuonna 2006 luonnontuotealan yritys-
ryhmän liikevaihto kasvoi lähes 13 prosenttia edellisvuodesta ja vuonna 2011 päästiin niin 
ikään hyvään, lähes 11 prosentin kasvuun vuoden takaisesta. Sen sijaan selvästi hitaimmin 
liikevaihto kasvoi vuonna 2009, ainoastaan noin prosentin edellisvuodesta. Kasvu kuitenkin 
kiihtyi nopeasti vuoden 2010 aikana (8,0 %). Vuonna 2012 kasvu hidastui jälleen ja vuon-
na 2013 liikevaihto kasvoi maltilliset 3,3 prosenttia. Vuonna 2014 kehitys oli alavireistä alku-
vuonna (liikevaihto supistui 1,1 prosenttia edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä), mutta 
toisella neljänneksellä liikevaihto pääsi lievään 2,6 prosentin kasvuun. Uusimman tarkastel-
lun neljänneksen aikana eli heinä-syyskuussa 2014 liikevaihto kasvoi noin 7 % vuoden takai-
sesta. Vuoden 2014 liikevaihtokehitys oli hitaampaa kuin vuonna 2013, vaikka edelleen py-
syttiinkin kasvu-uralla. Liikevaihtoaan kasvattaneiden yritysten osuus on vähentynyt vuoden 
2014 aikana, kun kehitystä verrataan edelliseen vuoteen. Uusimman tarkastellun neljännek-
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sen aikana (heinä-syyskuu 2014) 43 prosenttia yrityksistä kasvatti liikevaihtoaan, kun vuot-
ta aiemmin osuus oli 56 prosenttia. Samaan aikaan lisääntyi selvästi niiden yritysten osuus, 
joissa liikevaihto supistui voimakkaasti (yli 15 prosenttia vuoden takaisesta).

Vuoden 2014 tammi-maaliskuun aikana yksinomaan pienet (alle 20 henkilöä työllistävät) 
yritykset onnistuivat kasvattamaan liikevaihtoaan, kun taas liikevaihto supistui yli 20 hen-
kilöä työllistävissä yrityksissä. Toisella neljänneksellä yli 20 henkilöä työllistävien luonnon-
tuotealan yritysten kehitys kääntyi hieman suotuisammaksi, ja uusimman tarkastellun nel-
jänneksen aikana yli 20 henkilöä työllistävät yritykset vaikuttivat jo eniten liikevaihdon kas-
vuun. Alle 20 henkilöä työllistävät yritykset pysyivät edelleen tasaisen loivassa kasvussa.

3.2 Toimialan alueellinen jakauma

Yrityslistan perusteella on analysoitu yritysten toimipaikkatietoja Suomessa. Eniten luon-
nontuotealan yrityksiä on Pohjois-Pohjanmaalla ja toiseksi eniten Lapissa. Myös Uudel-
lamaalla, Varsinais-Suomessa, Hämeessä, Pirkanmaalla, Etelä-Savossa, Pohjois-Sa-
vossa, Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Pohjanmaalla on noin 20–30 luonnontuotealan yri-
tystä. Vähiten alan yrityksiä on Ahvenanmaalla sekä Satakunnassa, Kaakkois-Suomes-
sa ja Keski-Suomessa. Luonnonmarja-alan yritysten vahvinta aluetta on perinteisesti ol-
lut Pohjois-Suomi, jossa on pitkät kaupallisen poiminnan perinteet. Ulkomaisten poimi-
joiden myötä kaupallinen poiminta on levinnyt myös eteläisemmille alueille, mutta yleen-
sä toimintaa pyörittävät pohjoissuomalaiset yritykset. Taulukossa  1  on esitetty tarkaste-
lussa olleiden luonnontuotealan yritysten jakautuminen henkilöstön ja liikevaihdon suh-
teen ELY-keskusalueittain.

Sienten kaupallinen poiminta on perinteisesti keskittynyt Itä-Suomeen samoin alan yri-
tykset. Viime vuosina sienten kaupallinen keruu on lisääntynyt myös Lapissa, mutta toi-
minta on pienimuotoista ja sienet myydään pääsääntöisesti suoraan ravintoloihin. Yrttialan 
yrityksiä on lähes joka maakunnassa: Itä-Suomessa on kuitenkin alan voimakkaan tutki-
mus- ja kehittämistoiminnan takia ollut enemmän alan yritystoimintaa kuin muualla Suo-
messa. Luonnontuotteita viljelevistä tiloista tai keruuta harjoittavista yksittäisistä yrittäjistä 
suurin osa on Pohjois-Pohjanmaalla (27 kpl) ja Lapissa (25 kpl), mutta myös Pirkanmaalla 
(16 kpl) ja Etelä-Savossa (15 kpl) on alan toimijoita. Kaikkien maakuntien alueella sijaitsee 
ainakin muutama luonnontuotteita viljelevä tai keräävä yritys. Alueellisesta jakumasta ha-
vaitsee selvästi sen, että luonnontuotealan hanketoiminta näkyy myös yritysten lukumää-
rässä: marja- ja yrttiviljelyn hanketoiminta on kannustanut maaseutuyrittäjiä viljelytoimin-
nan käynnistämiseen ja pohjoisessa myös luonnontuotteiden keruuseen. 
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Taulukko 1. Luonnontuotealan yritysten ja henkilöstön määrä ELY-keskusalueittain 
vuonna 2014 tarkastellussa yritysryhmässä

ALUE YRITYKSIÄ HENKILÖSTÖ
Uudenmaan ELY-keskus 26 505

Varsinais-Suomen ELY-keskus 32 581

Satakunnan ELY-keskus 12 38

Hämeen ELY-keskus 20 56

Pirkanmaan ELY-keskus 23 63

Kaakkois-Suomen ELY-keskus 11 60

Etelä-Savon ELY-keskus 22 65

Pohjois-Savon ELY-keskus 24 142

Pohjois-Karjalan ELY-keskus 22 51

Keski-Suomen ELY-keskus 11 16

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 21 66

Pohjanmaan ELY-keskus 16 201

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 80 372

Kainuun ELY-keskus 15 70

Lapin ELY-keskus 55 125

Yhteensä 390* 2411

Lähde: Tilastokeskus

*Mukana tiedot luonnontuotealan yrityksistä, joista saatu ajankohtaiset tilinpäätöstiedot tilastokeskuksesta.

3.3 Aloittaneet ja lopettaneet yritykset toimialalla

Luonnontuotealan uusia yrityksiä on syntynyt varsinkin ravintolisien valmistukseen sekä 
hyvinvointi- ja kosmetiikka-alalle. Pakurikääpä on luonnontuote, joka on erityisesti aktivoi-
nut uutta yrittäjyyttä: muutamia vuosia sitten ko. sienen keruuseen ja jatkojalostukseen ei 
ollut käytännössä juuri yrittäjyyttä, mutta nyt on olemassa jopa kokonaan pakuriin keskitty-
vää liiketoimintaa. Pakuri on tehnyt myös maailmanvalloituksen eli yrittäjyyttä syntyy muu-
allekin kuin Suomeen. Lopettaneissa yrityksissä on eniten sellaisia yhden henkilön työllis-
täviä marjojen, sienien tai yrttien jatkojalostusyrityksiä, joille ei ole löytynyt jatkajaa. Vaik-
ka pienyritysten sukupolvenvaihdosten ja liiketoiminnan siirtojen edistämiseksi tehdään yri-
tysneuvonnassa töitä, hankitun asiakaskunnan ja valmiin tuotemerkin siirtäminen perheen 
ulkopuoliselle yrittäjälle on edelleen harvinaista ja yrittäjille ainakin yrityksen hinnoittelun 
osalta vaikeahko tehtävä. Uudet työpaikat syntyvät kuitenkin pääosin mikroyrityksiin. Tie-
toa uusista ja lopettavista yrityksistä ei ole saatavilla: seurannan tarkentuessa myös nämä 
tiedot ovat saatavissa yrityslistauksen päivityksen yhteydessä. 

3.4 Toimialan suurimmat yritykset

Suurimpia yrityksiä marjojen käyttäjinä ovat Valio, Saarioinen, Nestle ja Maustaja. Keskei-
siä yrityksiä marjanostossa ja marjakaupassa ovat Polarica Oy, Marja Bothnia Berries Oy, 
Kiantama Oy, Petri Lehtiniemi Oy, Kaskein Marja Oy, Jennala Oy, Arctic International Oy, 
Kalevalan Marja Oy, Marja-Matti Oy, Tessacraft Oy, Tiinan Marjakontti ja Tomaki Services 
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Oy. Merkittäviä toimijoita viennissä ovat mm. Polarica, joka kuuluu alan johtaviin yrityksiin 
koko Euroopassa sekä mm. Marja Bothnia Berries Oy. Kotimaista pitkän perinteen yritys-
toimintaa edustaa mm. Kiantama Oy, jonka tuotteissa myös luomukeruutuotteilla on näky-
vä osuus. Monet muutkin perinteiset marjayritykset ovat pystyneet uusiutumaan sekä toi-
mintatavan että tuotteiden osalta muuttuvilla markkinoilla. 

Sienialalla toimivia yrityksiä ovat mm. Dalla Valle Oy, Joensuun Tuote ja Vihannes ky, 
Kuopion Marja ja Vihannes Oy, Kauppapaikka Koivuniemi (korvasienet), Kaskein Marja 
Oy, Maa-Aitta Oy, Saimaan Marja Oy, Marjamarkkinointi Kauko Pesonen Oy, Nature Lyo-
tech Oy, Sienestä Oy sekä Suomen Metsäsieni Oy. Dalla Valle Oy on merkittävä herkku-
tatin toimittaja koko Euroopassa. 

Yrttiyrityksistä on syytä mainita Frantsilan Luomuyrttitilan lisäksi ainakin Savonlinnan Yrt-
tipaja Oy sekä nokkosta jalostava Ärmätti Oy. Erikoisluonnontuotteiden jalostajana on me-
nestynyt mm. Nordic Koivu ky, joka on kehittänyt erityisesti mahlan talteenoton teknologiaa. 
Suomalaisia luonnontuotteita käyttää tuotteissaan innovatiivisesti myös melko uusi toimi-
ja, Puhdistamo – Real Foods Oy, joka hyödyntää tuotteissaan mm. pakuria ja ruusujuurta. 

Kosmetiikka-alalla Lumene on osannut hyödyntää markkinoinnissaan ja brändinsä luo-
misessa pohjoista puhtautta, vaikka sen tuotteet edustavat tavanomaisia kosmetiikkaa. 
Lumene käyttää tuotteissaan mm. puolukasta ja lakasta saatavaa kasviuutetta. Lumenen 
tuotteissa on käytetty myös katajan ja ruusujuuren ainesosia. Yritys on tehnyt pitkään yh-
teistyötä lappilaisten luonnontuotealan kehittäjien kanssa. 

Perinteinen ja laajalti tunnettu yrttialan yritys, Frantsilan Luomuyrttitila, tuottaa nautit-
tavaksi tarkoitettujen yrttituotteiden kuten teesekoitusten ja yrttiuutosten lisäksi myös mm. 
luonnonkosmetiikkaa. Tilalla on vuosien saatossa koulutettu lukuisa määrä yrteistä kiinnos-
tuneita ja tila on toiminut pitkään alan merkittävänä kehittäjänä. Frantsilan tilan perustaja 
Virpi Raipala-Cormier on levittänyt tietoa luonnonkasvien käytöstä myös suurelle yleisölle 
mm. yrttikirjoillaan. Frantsilassa on kehitetty yli kaksisataa itsehoidollista luomuyrttituotet-
ta, kuten yrttiteitä ja yrttiuutteita sekä ihonhoito-, luonnonkosmetiikka-, kylpy- ja saunatuot-
teita. Suomalaista luonnonkosmetiikkaa tuottavat Frantsilan lisäksi mm. Flow kosmetiik-
ka, Mellis Oy, Lily Alexandra sekä Aamumaa. Luonnonkasveja hyödyntää tuotannossaan 
myös lappilainen Detria Oy, jonka tuotteet perustuvat omaan tuotekehitys- ja tutkimustyö-
hön sekä kansanparannusperinteessä tunnettujen, hoitavien yrttien hyödyntämiseen luon-
nonkosmetiikassa. Yritys käyttää mm. pakuria, sianpuolukkaa (vaikuttava aine vaalenta-
va arbutin) sekä mustikkaa. 

Kemian alan yrityksiä ovat mm. Aromtech Oy, Fenola Oy ja Finngredient Oy. Torniossa 
toimiva Aromtech Oy käyttää prosessissaan ylikriittistä hiilidioksidiuuttoa ja tekee uutoksia 
mm. tyrnistä, mustaherukasta ja puolukasta. 



  TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU 31

 

4 Markkinoiden rakenne ja kehitys

4.1 Markkinoiden kokonaiskuva

Raaka-ainemarkkinat

Vuodesta 1977 lähtien vuosittain tehtävä MARSI-tutkimus antaa hyvän kuvan luonnonmar-
jojen ja -sienten kauppaantulomääristä, poimijahinnoista ja poimintatuloista. Tutkimuksen 
toimeksiantaja on Maaseutuvirasto ja koko tutkimuksen nettiversio löytyy Maaseutuviras-
ton ( MAVI) kotisivuilta.

Luonnonmarjat
Suomessa kasvaa noin 50 erilaista luonnonmarjaa, joista 37 on syötäviä. Marjateollisuus 
käyttää noin pariakymmentä lajia. Metsämarjojen kokonaisvuosisadoksi on arvioitu noin 
500–1000 miljoonaa kiloa, joista poimintakelpoisia ja kohtuullisesti saavutettavia marjoja 
on arviolta 30–40 %. Teollisuuteen määrästä päätyy noin 15 miljoonaa kiloa. Mustikka, puo-
lukka ja lakka ovat kaupallisesti tärkeimmät luonnonmarjat. Määrällisesti myyntiin kerätään 
eniten puolukkaa ja mustikkaa, joita myös kotimainen teollisuus käyttää paljon. 

Puolukka on kaupallisesti tärkein luonnonmarja, jota myös poimitaan eniten. Puolukan 
potentiaaliseksi kokonaissadoksi on arvioitu noin 200–300 miljoonaa kiloa, mutta määrä 
vaihtelee suuresti riippuen satokauden olosuhteista. Kotimainen elintarviketeollisuus käyt-
tää paljon puolukkaa ja sitä viedään myös ulkomaille, lähinnä Keski-Eurooppaan. Myös 
Ruotsiin sekä viedään että sieltä tuodaan puolukkaa. Puolukka, kuten muutkin marjat, on 
herkkä kansainvälisten marjamarkkinoiden muutoksille. Vuoden 2014 puolukkasato oli 
keskimääräistä heikompi ja sato valmistui myöhään.  Puolukkaa ostettiin vain rajoitetus-
ti ja myyntiin sitä tuli vain 3,0 milj. kg. Vienti ei vetänyt ja puolukan osalta heikkoon mark-
kinaan oli syynä myös se, että varastoissa oli edellisvuoden puolukkaa. Poimintatulo laski 
edellisvuoteen verrattuna lähes 10 miljoonaa euroa. Saadusta sadosta neljännes oli luo-
musertifioitua (MARSI 2014). 

Vuoden 2014 mustikkasato oli runsas ja mustikkaa kerättiin yhteensä 5,9 milj. kg. Kai-
kesta mustikasta maksettiin poimijahintana 1,71 euroa/kg. Pääosa marjasta, 98 %, oste-
taan roskaisena. Mustikasta maksetaan enemmän kuin puolukasta, mutta lakasta saadaan 
ehdottomasti korkein kilohinta. Mustikasta saatu poimintatulo oli 10 milj.euroa. Koska La-
pista poimittavan mustikan osuus oli merkittävä, 51 %, saatiin vuonna 2014 myös poikke-
uksellisen paljon luomumustikkaa, peräti 3,0 milj. kiloa. Se on 52 % mustikan kokonais-
määrästä ja tähän mennessä suurin luomumarjasato. Suuri luomumustikan kauppaantu-
lomäärä oli mahdollista, koska Lapin alueella on sertifioitu noin 9 miljoonaa hehtaaria luo-
mukeruualueita. 

Muita myyntiin kerättäviä luonnonmarjoja ovat variksenmarja eli kaarnikka, karpalo, 
pihlajanmarja, mesimarja, tyrni ja metsävadelma. Niiden myyntimäärät ovat kuitenkin pie-
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niä. Karpaloa kerätään pääosin omiksi tarpeiksi. Pihlajanmarjasato oli vuonna 2014 run-
sas ja sitä saatiin kerättyä myös varastoon. Tyrnin viljely on lisääntynyt siinä määrin, että 
luonnonvarainen tyrni myydään paremman hinnan takia lähimarkkinoilla suoraan kulutta-
jille joko tuoreena tai jatkojalosteina. Variksenmarjaa kerätään myyntiin vain vähän, vaik-
ka sen satovarmuus on paljon muita marjoja parempi tuulipölytteisyyden ansiosta: paras 
myyntivuosi oli 2007, jolloin sitä saatiin myyntiin 422 tonnia. 

Sienet
Syötävien sienten kokonaissadoksi on arvioitu noin 1 000 miljoonaa kiloa. Tärkein kaupal-
lisesti poimittava sieni on herkkutatti. Muita kaupallisesti kerättäviä sieniä ovat kantarelli, 
haapa-, kangas- ja karvarousku, suppilovahvero ja korvasieni. Joinakin vuosina on kerät-
ty myös männyntuoksuvalmuskaa eli matsutakea, mutta sen kaupallinen hyödyntäminen 
ei ole suomalaisilta laajassa mittakaavassa onnistunut. Sienelle olisi kuitenkin Japanissa 
kysyntää, koska  maan matsutakesato on romahtanut 1950-luvulta lähtien ja sieni on siel-
lä edelleen arvostettu ja kallis. Korvasieniä kerätään ja kaupataan keväisin suoraan ravin-
toloille samoin kuin muitakin sieniä syksyllä. Vuonna 2014 korvasientä kerättiin myyntiin 
9,0 tonnia, josta kertyi 19 000 euroa poimintatuloa. Korvasientä keräävät kotimaiset poimi-
jat, koska sen keruuaika on keväällä.  Pääosa sadosta saadaan Lapista, vaikka korvasien-
tä esiintyy kaikkialla Suomessa. Koska korvasieni on myrkyllinen, sen myyntipakkauksis-
sa ja irtomyynnissä on Eviran ohjeistuksen mukaan oltava sienen myrkyllisyyttä osoittavat 
merkinnät ja käsittelyohjeet. Korvasienen myyntimäärät ovat viime vuosina laskeneet: tä-
hän saattaa ainakin osittain vaikuttaa v. 2012 voimaan tullut elintarvikeasetus, joka koski 
myös korvasieniä. Korvasieni vaatii huolellisen käsittelyn ennen käyttöä myrkytysvaaran 
takia, mikä lienee osittain vaikuttanut myös poiminnan suosioon ja asiakkaiden kysyntään. 

Villiyrtit
Luonnonyrttien kauppa on Suomessa pienimuotoista, minkä vuoksi markkinoista ja kulu-
tuksesta on vaikeaa saada tietoja. Luonnosta saatavia tai viljeltyjä luonnonyrttejä käyte-
tään ravintolisiin, luontaistuotteisiin, lääkevalmisteisiin ja kosmetiikkaan, mutta käytettävät 
määrät ovat pieniä. Kotimaan markkinoilla yrttejä myydään mm. teenä, mausteina, hyvin-
vointituotteissa mm. kylpysekoituksissa tai tuoksupusseissa sekä saippuoiden tai sham-
poiden ainesosana. Jonkun verran yrttejä kerätään tuoreena myös suoraan ravintoloille. 

Yleisimmin kaupallisesti hyödynnettäviä yrttejä ovat koivu, nokkonen, maitohorsma, vil-
livadelma, väinönputki, ruusujuuri, mesiangervo ja siankärsämö. Yrteistä ainakin nokkosta, 
ruusujuurta, väinönputkea ja siankärsämöä sekä piharatamoa myös viljellään, mutta Suo-
messa viljelmät ovat melko pieniä ja keruu tehdään pääasiallisesti käsin.
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Kuva 10. Ruusujuuri (Rhodiola rosea), Pohjolan Ginseng, on perinteinen pohjoinen 
rohdoskasvi, jota on käytetty sen adaptogeenisten ominaisuuksien vuoksi elinvoi-
maa lisäävänä yrttinä (kuva. Eija Vuorela).

 

 

 
Kuva 11. Väinönputki (Angelica archangelica) on hyötykasvi, jota on käytetty pohjoi-
sessa vihannes-, mauste- ja rohdoskasvina jo satoja vuosia (Kuva Rainer Peltola).
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Koristekasvit
Suomessa on parhaimmillaan tuotettu jopa puoli miljoonaa kiloa koristejäkälää vuodessa. 
Sitä on kerätty etupäässä Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan sekä Kainuun alueelta. Pallero-
poronjäkälää käytetään kukkasidonnassa, hautaseppeleissä, koriste-esineissä ja käsitöis-
sä. Sormipaisukarvetta käytetään myös parfyymiteollisuudessa. Koristetarkoituksiin ja kuk-
kasidontaan käytetään jäkälän lisäksi havuja, pajua, käpyjä ja varpuja. Koska menekki on 
suhteellisen pientä ja koristeraaka-aineita tuodaan paljon ulkomailta, kotimaiset tuottajat 
joutuvat miettimään markkinointikeinojaan kovassa kilpailussa. 

4.2 Viennin ja tuonnin merkitys toimialalla

Kevään 2015 pk-yritysbarometrin mukaan joka viidennellä koko maan pk-yrityksistä on 
vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla. Haastatelluista luonnontuotealan yrityksistä vajaalla 
kolmasosalla on vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla ja näistä kolmella viidestä on suoraa 
vientiä. Pk-yritysbarometrin mukaan luonnontuotealan yritysten markkina-alueista ulkomail-
la ylivoimaisia ovat EU-maat, joihin kohdistuu liki 70 % viennistä. Seuraavina kohteina tu-
levat Venäjä ja muut Euroopan maat. Barometrikyselyn mukaan luonnontuotealan yrityk-
set ovat käyttäneet kansainvälistymiseen liittyviä julkisia palveluita hieman enemmän kuin 
koko maan pk-yritykset, mutta palveluiden käyttöä tulisi aktivoida, koska vain noin kolman-
nes alan yrityksistä oli käyttänyt ko. palveluita viimeisen vuoden aikana. Elintarvikejalos-
teiden vientiä pyritään edistämään mm. Team Finland yhteistyössä toteutettavan elintarvi-
kevientiohjelman puitteissa.

Vuoden 2014 MARSI-tuloksia viennistä ja tuonnista
Mustikkaa ja puolukkaa menee paljon myös vientiin. Varsinkin mustikalla on ollut kysyntää 
viime vuosina. Erityisesti Japanissa ja Kiinassa mustikka kiinnostaa sen terveysvaikutus-
ten vuoksi. Mustikkakauppaa tehdään myös naapurimaiden kesken, esimerkiksi Ruotsiin 
sekä viedään että sieltä tuodaan mustikkaa. Lakkaa kerätään pääasiassa kotimaan mark-
kinoille ja tuodaan myös ulkomailta teollisuuden tarpeisiin. Tullihallituksen mukaan tuoret-
ta mustikkaa tuotiin v. 2014 maahan 25 7000 kiloa ja vuonna 2013 miljoona kiloa. Luvuis-
sa on mukana myös tuore pensasmustikka, joka on yleistynyt viime vuosina erityisesti tori-
kaupassa. Vuonna 2013 kaikki vientiin menneet tuoreet mustikat, noin miljoona kiloa, vie-
tiin Ruotsiin. Jäädytettyä mustikkaa tuotiin 1,9 milj.kg (v. 2013 4,2 milj. kg) ja vietiin 4,0 milj. 
kg (v. 2013 3,2 milj. kg). Eniten jäädytettyä mustikkaa tuotiin Ruotsista (1,1, milj. kg) ja Ve-
näjältä (0,4 milj. kg). Tärkein vientimaa oli Kiina.  Seuraavaksi tärkeimmät vientimaat olivat 
Saksa 0,9 milj. kg, Ruotsi 0,6 milj. kg, Puola 0,3 milj.kg ja Japani 0,1 milj.kg. 

Puolukkaa tuotiin v. 2014 tullitilastojen mukaan tuoreena 70,6 tonnia, josta suurin osa  
tuotiin Ruotsista. Edellisenä vuonna puolukkaa tuotiin maahan 378,2 tonnia. Tuoretta puo-
lukkaa puolestaan vietiin lähes 0,7 milj. kg ja tästä määrästä suurin osa Ruotsiin. Vuonna 
2013 puolukkaa vietiin 0,8 milj. kg. Ulkomaankauppatilastosta ei saada suoraan jäädyte-
tyn puolukan vienti- ja tuontimääriä. Puolukka tilastoidaan tullitariffiryhmään, johon kuuluu 
lisäksi mm. lakka, karpalo, variksenmarja ja tyrni sekä muita syötäviä hedelmiä ja pähki-
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nöitä. Pähkinöiden osuus ko. ryhmän tuonnista on nykyisin suurta. Ryhmän vienti v. 2014 
oli 4,3 milj. kg, josta eniten vientiä oli Ruotsiin, Saksaan ja Itävaltaan. 

Muista marjoista erityisesti karpaloa tuodaan ulkomailta, koska kotimainen poiminta ei 
riitä elintarviketeollisuuteen. Karpaloa kerätään aikana, jolloin ei ole enää saatavilla ulko-
maisia poimijoita ja kotimaisten poimijoiden sato menee pääosin omaan käyttöön. Karpa-
lon tuonti- ja vientimääriä ei saada selville tullitilastoista, koska se kuuluu samaan ryhmään 
useiden muiden marjojen kanssa.

Kuva 12. Tuoreen mustikan vienti ja tuonti v. 2008–2014, kg (MARSI 2014).
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Kuva 13. Tuoreen puolukan vienti ja tuonti v. 2008–2014, kg. (MARSI 2014)
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Kuva 14. Jäädytetyn mustikan vienti ja tuonti v. 2008–2014, kg (MARSI 2014).
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Kuva 15. Jäädytettyjen metsämarjojen vienti ja tuonti v. 2008–2014, kg (MARSI 2014)
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*Huomioitava, että jäädytettyjen metsämarjojen tullitariffiryhmään kuuluu mm. lakka, karpalo, variksenmarja, tyrni 
sekä muita syötäviä hedelmiä ja pähkinöitä. Pähkinöiden osuus tuonnista on suuri.

Sienistä herkkutattisato menee lähes kokonaisuudessaan vientiin, pääasiassa Etelä- ja 
Keski-Eurooppaan ja erityisesti Italiaan, jossa sieniä osataan arvostaa. Matsutakea on joi-
nakin vuosina viety Japaniin, mutta tuoreen sienen käsittely ja pakkaaminen vaatii laatua 
käsittelyketjussa eikä tähän vaatimukseen olla pystytty viime vuosina vastaamaan. Luon-
taistuotemarkkinoille Suomesta viedään mm. mustikanlehteä, kihokkia, sianpuolukkaa ja 
isohirvenjäkälää. Sianpuolukka kiinnostaa erityisesti Kauko-Idässä sen sisältämän ihon pig-
menttiä ja maksaläiskiä valkaisevan aineen, arbutiinin, takia. Kasvia käytetään erityises-
ti kosmetiikkateollisuuteen, mutta myös muihin luontaistuotteisiin. Suomesta vietävien yrt-
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tien etuna ovat muita maita alhaisemmat raskasmetallipitoisuudet ja mahdollisuus kestä-
vään keruuseen päinvastoin kuin esimerkiksi Etelä-Euroopassa, jossa luonnonyrttien poi-
mintaa on jouduttu rajoittamaan kasvien uhanalaisuuden vuoksi. 

Koristekasveista erityisesti palleroporonjäkälää viedään Keski-Eurooppaan, Norjaan ja 
Japaniin, mutta kotimainen käyttö on vähäistä. Jäkälä on yleensä käsittelemätöntä, mutta 
myös värjätylle jäkälälle on jonkin verran kysyntää. Jäkälän vienti on viime vuosina supis-
tunut rajusti Kauko-Idästä tulevan halvemman materiaalin takia – huippuvuosina jäkälää 
vietiin yli 1 900 tonnia, kun määrä on viime vuosina ollut vain kuudesosa huippuvuosista. 
Ruotsalainen ja venäläinen jäkälä kilpailevat suomalaisen jäkälän kanssa ja myös poron 
rehuksi kerättävä jäkälä kilpailee koristejäkäläkaupan kanssa. 

Maailmanmarkkinat
Luonnontuotteiden globaalit markkinat ovat miljardiluokkaa. Startree-puiteohjelmahankkees-
sa kerättiin tietoa luonnontuotteiden tuotannosta YK:n ja FAO:n tilastoista. Vuonna 1995 
luonnontuotteiden arvo Euroopassa oli 1,1 miljardia euroa, ja vuonna 2005 jo huikeat 4,53 
miljardia euroa, mutta vuonna 2007 arvo laski 2,76 miljardiin euroon (Favén & Rainosalo 
2014). Suurista luonnontuotemaista on mainittava Kanada, jossa luontaistuotealan ( ml. 
luonnontuotteet) teollisuuden arvo on yli 3 miljardia dollaria.  Myös Kiinassa ollaan kiinnos-
tuneita luonnontuotteista: maa on lisännyt viisivuotissuunnitelmassaan life science -teol-
lisuuden ja Kiinan kansanlääketieteen rahoitusta. Kiinassa yritysten määrä on kolminker-
taistunut vuodesta 2008 vuoteen 2013. Myös tuotteiden määrä on kasvanut voimakkaasti, 
ja marjojen sisältämistä arvoaineista kiinnostavimpia ovat flavonoidit ja proantosyanidiinit. 
Vuonna 2013 allekirjoitettiin EU:n ja Kiinan välillä ensimmäinen Flagship initiative –sopi-
mus liittyen elintarvikkeiden, maatalouden ja bioteknologian kehittämiseen. Sen tarkoituk-
sena on vauhdittaa em. alojen kasvua ja kehitystä ja erityisesti vihreän talouden innovaa-
tioiden kasvua Euroopan ja Kiinan välillä (Favén & Rainosalo 2014). 

Yhdysvallat on luonnontuotteiden tuotteistamisen mahtimaa: maassa on mm. toiminut 
vuodesta 1936 alan etuja ajava järjestö, Natural Products Association(NPA). Se pyrkii vai-
kuttamaan maassa voimakkaasti toimialan lainsäädäntöön. Vuonna 2011 luonnontuote-
alan jalosteiden myynnin arvo oli noin 117 miljardia dollaria, ja kasvu on ollut tasaista.  Ala 
työllisti v. 2012–2013 USA:ssa yli 450 000 henkeä. NPA on viime vuosina keskittynyt tuot-
teiden sertifiointiin: se on sertifioinut viiden vuoden aikana lähes 800 tuotetta ja yli 500 ai-
nesosaa ( Favén & Rainosalo, 2014). 

Myös Venäjällä käytetään runsaasti luonnontuotteita sekä oman hyvinvoinnin tukena 
että sairauksien tukihoitona. Venäjällä on pitkä perinne luonnonkasvien käytössä eikä se 
ole katkennut modernin lääketieteen vallatessa alaa. Maassa käytetään luontevasti rinnak-
kain sekä moderneja lääkkeitä että perinteisiä luontaislääkkeitä. Kansanlääkinnän oppe-
ja hyödynnetään myös lääkärien koulutuksessa ja Venäjällä esimerkiksi kasvirohdosval-
misteet ovat apteekkitavaraa päinvastoin kuin meillä Suomessa. Venäjällä on tehty myös 
paljon kasvitutkimusta mm. Siperiassa kasvavista perinteisistä lääkekasveista, mutta kieli-
muurin takia tieto on levinnyt heikosti länsimaihin. Venäläisistä 44 % käyttää luonnontuot-
teita ajoittain ja 14 % säännöllisesti. Venäjän valtion Pharma- 2020 -hankkeen tavoitteena 
on lisätä kasviperäisten lääkkeiden osuutta kotimarkkinoilla 50 %:lla vuoteen 2020 men-
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nessä. Venäjän suurin luonnontuotealan yritys ZAO Evalar työllistää noin 1 100 ihmistä ja 
sen liikevaihto oli vuonna 2013 yli 250 miljoonaa dollaria. Viennin osuus liikevaihdosta oli 
tuolloin 10 %, ja tuotteita vietiin 23 maahan, mm. USA:han. Yrityksen perustivat kaksi lii-
kenaista vuonna 1991, joten yrityksen taival on tavallaan luonnontuotealan tuhkimotarina.

 Globaalit markkinat ovat erityisesti marjojen osalta kehittyneet suotuisasti. Tämä on 
pitkälti nousevan terveystrendin ja marjoista löydettyjen arvoaineiden terveysvaikutusten 
ansiota. Suomen valttikortti on erityisesti maailmallakin tunnettu puhdas luonto sekä mah-
dollisuus hyödyntää villinä kasvaneita luonnontuotteita. Villinä kasvanutta mustikkaa saa-
daan myös Venäjältä, Baltian maista, Bulgariasta, Romaniasta, Albaniasta, Puolasta, Uk-
rainasta ja Ruotsista. Yhdysvallat on maailman johtava mustikan ja karpalon tuottaja, mut-
ta kyseessä on viljelty pensasmustikka. Myös Kanada on merkittävä viljellyn pensasmus-
tikan ja karpalon tuottaja. 

Kuva 16. Suomalainen metsämustikka, Vaccinium myrtillus, engl. Bilberry (kuvas-
sa) kilpailee samoilla markkinoilla pensasmustikan kanssa , vaikka metsämustikan 
antosyaanipitoisuudet ovat yleisesti kolmin-nelinkertaiset pensasmustikkaan ver-
rattuna (Kuva. Rainer Peltola).

 

 

 
Suomen marjavienti vaihtelee 8–11 miljoonan kilon välillä ja pääosa viennistä on pakastet-
tua puolukkaa ja mustikkaa. Vain pieni osa luonnonmarjojen viennin kokonaisarvosta – ar-
violta muutama prosentti  – muodostuu jalostetuista tuotteista. Tärkeimpiä mustikan vien-
timaita ovat Ruotsi, Kiina ja Japani. Suurimpia kilpailijoita suomalaisen marjan kanssa Eu-
roopan markkinoilla ovat Venäjä, Kiina, Puola ja muutamat muut Itä-Euroopan maat. Tuot-
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teiden jatkojalostaminen Suomessa pidemmälle toisi suomalaisille tuotteille kilpailuetua ja 
mahdollistaisi tuotantoteknologian hyödyntämisen kustannuksia alentavana tekijänä. Suo-
malaisen marjan kilpailukykyä on alentanut se, että suomalaista villinä kasvanutta marjaa 
ei ole onnistuttu erilaistamaan kaupallisessa mielessä, vaan se joutuu kilpailemaan viljel-
lyn marjan kanssa samassa kategoriassa. Viljeltyä pensasmustikkaa on varsinkin USA:ssa 
markkinoitu superfoodina ja siitä on tehty lukuisia tutkimuksia markkinoinnin tueksi; luon-
nossa kasvanut metsämustikka on kuitenkin useissa tutkimuksissa osoittautunut terveyttä 
edistäviltä ominaisuuksiltaan pensasmustikkaa monin verroin tehokkaammaksi. Marjojen 
markkinointiin Euroopassa vaikuttaa myös EU:n lainsäädäntö, joka sallii vain täysin kiis-
tattomien ominaisuuksien mainitsemisen marjojen kohdalla. Markkinoinnissa ei siis pysty-
tä suoraan hyödyntämään sitä melko kattavaa tutkimustietoa, jota esimerkiksi Suomen tut-
kimuslaitoksissa on tuotettu. EU:n säädökset koskevat vain Eurooppaa, mutta esimerkik-
si Japani on rajoittanut maahantuontia tiukoilla säännöksillään. 

Ravintolisien ja luontaistuotteiden suurimmat markkinat ovat Yhdysvalloissa. Ala on kas-
vussa ja markkinaennusteet näyttävät lupaavilta. Suurimman markkinan kasvun ennuste-
taan siirtyvän Aasiaan. Kiinan markkinan ennustetaan nousevan vuoteen 2030 mennes-
sä suurimmaksi, ja myös Intia ja Brasilia ovat ennusteiden mukaan uusia suuria markki-
na-alueita. Intia tosin on itsekin potentiaalisten ravintolisien, luontaistuotteiden ja erityises-
ti niiden raaka-aineiden tuottaja. Näiden tuotteiden kysyntään vaikuttaa paitsi yleinen ter-
veystietoisuus, myös uusille alueille levittäytyvät elintasosairaudet, kuten diabetes, ja kas-
vavan ikääntyneen väestön terveysongelmat. 

Luonnontuotteiden markkinoita kasvattaa halu siirtyä entistä luonnonmukaisempiin tuot-
teisiin. Tämä johtuu paitsi kasvavasta kemikaaliriskien tiedostamisesta, myös lisääntyneis-
tä allergioista, jotka pakottavat sekä tuottajat että kuluttajat etsimään turvallisia ja hyvin sie-
dettyjä raaka-aineita. Tämä trendi lisää erityisesti ekokampaamoiden ja ekokosmetologien 
palveluiden kysyntää. EU:n lainsäädäntö jarruttaa kehitystä, koska kosmetiikkalainsäädän-
nön hallitseminen vaatii hyvää perehtyneisyyttä ja lainsäädännön noudattaminen aiheut-
taa kustannuksia mm. turvallisuusselvitysten osalta. 

Erityisesti Japanissa on viime vuosina ollut todellinen mustikkabuumi: suomalaisten 
kannalta valitettavaa on, että Japaniin jalostamattomana viety mustikka on siellä onnistut-
tu kaupallistamaan kalliiksi terveystuotteksi nimeltään ”Blueberry eye”. Japanissa on pa-
nostettu myös villimustikan terveyttä edistävien vaikutusten tutkimukseen. Myös karpalo 
tunnetaan Japanin markkinoilla, mutta muut pohjoisen marjat eivät ole vielä yhtä tunnettu-
ja (Siivari & Siivari 2013).

Maailmanmarkkinoilla myös karpalo on tunnettu erityisesti virtsatietulehduksia ehkäi-
sevästä vaikutuksestaan ja USA:ssa ja Kanadassa sitä onkin markkinoitu voimakkaasti. 
Puolukalla on myös todennettu sanansuuntaisia terveysvaikutuksia. Puolukkamarkkinoil-
la ovat kunnostautuneet erityisesti kiinalaiset, joten kilpailua markkinoilla riittää. USA:ssa 
puolukkaa viljellään jo peltomittakaavassa, Kiinan puolukka on villimarjaa. Marjamarkkinat 
ovat globaalia toimintaa, joihin vaikuttavat paitsi suuret satovaihtelut, myös yleiset talous-
suhdanteet ja valuuttakurssien vaihtelu. Erityisesti raaka-aineviennissä halvemman kus-
tannustason maat pystyvät kilpailemaan alemmalla tuottajahinnalla. 
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Ravintolisämarkkinoilla männynkuoriuute on kansainvälinen tuote. Se on suosittu eri-
tyisesti Japanin ravintolisämarkkinoilla, joiden ennustetaan kasvavan myös lähitulevaisuu-
dessa. Myös Suomessa osataan hyödyntää männynkuoriuutetta terveysjuomissa. Perin-
teisten ravintolisien lisäksi uudenlaiset terveysjuomat ovatkin kasvattaneet suosiotaan voi-
makkaasti. Juomia markkinoidaan suoraan erityisille käyttäjäryhmille kuten urheilijoille tai 
laihduttajille. Maailmalla suosiossa ovat mm. juotavat yrttiteet, kahvisekoitukset ja mauste-
vedet. Perinteiset sokeriset virvoitusjuomat väistyvät terveellisempien vaihtoehtojen tieltä. 

Kuva 17. Pakurikääpä (Inonotus obliquus), engl. Chaga, kuuluu sieniin ja on nous-
sut viime vuosina erittäin suosituksi luonnontuotteeksi. Sitä käytetään paitsi tee-
nä, myös uutteena lisäravinnevalmisteissa ja nykyisin myös kosmetiikan aines-
osana. Huomioitavaa on, että pakurin keruu ei kuulu jokamiehen oikeuksiin, vaan 
siihen tarvitaan maanomistajan lupa (Kuva Henri Vanhanen). 
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Kosmetiikka-ala kasvaa ja luonnonkosmetiikassa kasvu on koko muuta alaa voimakkaam-
paa. Yves Rocher on yksi suurimmista kansainvälisistä kasvipohjaisen kosmetiikan tuot-
tajista. Ranskalaistuottajan lisäksi globaalisti merkittävä valmistaja on myös amerikkalai-
nen Aveda, joka on myös yksi suurimmista kasviöljyjen ostajista. Myös sellaiset kosmetii-
kan suuryritykset kuin japanilainen Shiseido ja ranskalainen L’Oréal käyttävät kasviuuttei-
ta. Luonnonkosmetiikan markkinat ovat kasvaneet koko 2000-luvun, ja Euroopan ja Ame-
rikan markkinoiden arvo on jo noin 8,5 miljardia dollaria. Euroopan kärkimaa on Ranska, 
mutta luonnonkosmetiikkamarkkinoilla myös uudet tuottajamaat, kuten Latvia, ovat lansee-
ranneet omia sarjojaan kansainvälisille markkinoille. Puhtaasti luonnonkosmetiikkaan kes-
kittyvien yritysten osuus markkinoista on vielä suhteellisen pieni, mutta kiinnostus alaan 
on kasvamassa. Myös suuret alan toimijat käyttävät luonnon raaka-aineita yhä enemmän 
(Siivari & Siivari). 

Suomessa Lumene käyttää tuotteissaan kotimaisia kasvi- ja marjapohjaisia uutteita ja 
öljyjä ja on saanut vakiinnutettua vientitoimintaansa mm. Yhdysvaltoihin. Myös luonnon-
kosmetiikkaa valmistavalla Frantsilan Luomuyrttitilalla on vientitoimintaa mm. Japaniin. 
Kosmetiikka-alalla myös uusi ja pienempi toimija voi saada markkinoita ja näkyvyyttä, kun 
tuotteen brändäys tehdään huolella. Tästä on hyvänä esimerkkinä latvialainen MADARA-
tuotesarja, joka hyödyntää markkinoinnissaan pohjoisen luonnon erityisominaisuuksia ja 
on muutamassa vuodessa levittäytynyt laajasti naapurimaihin. 

4.3 Kannattavuus

Yrityksen talouden tunnuslukuina käytetään käyttökateprosenttia ja tilikauden tulosprosent-
tia. Käyttökateprosentti kertoo, kuinka paljon yrityksen liikevaihdosta jää katetta, kun siitä 
vähennetään yrityksen toimintakulut. Liiketulosprosentti kertoo, kuinka paljon varsinaisen 
liiketoiminnan tuotoista on jäänyt jäljelle ennen rahoituseriä ja veroja suhteutettuna liike-
vaihtoon. Tämä tunnusluku huomioi toimintakulujen lisäksi myös poistot. 

Alla olevasta taulukosta 2 näkyy, että keskisuurilla yrityksillä käyttökateprosentti on pal-
jon paremmalla tasolla kuin pienissä tai mikroyrityksissä ja se on pysynyt melko tasaisena 
vuodesta 2009 lähtien. Mikroyritysten kohdalla tilanne on heikentynyt jyrkästi, mutta pien-
ten yritysten kohdalla tilanne on jo paranemassa. Tarkasteltaessa luonnontuotealan toimi-
alaryhmiä parhaimmat käyttökateprosentit ovat elintarvikealan ja hyvinvointialan yrityksis-
sä. Luonnontuotealan matkailu- ja alkutuotannon yrityksissä käyttökateprosentit ovat tasai-
sen alhaiset. Vertailtaessa elintarvikealan toimialaryhmää TOL10390 -toimialaluokan yri-
tyksiin luonnontuotealan yritysten käyttökateprosentit ovat selvästi parempia.
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Taulukko 2. Luonnontuotealan käyttökateprosentin kehitys v. 2009–2013 yritysko-
koluokittain ja toimialaryhmittäin.

Käyttökateprosentti 2009 2010 2011 2012 2013
Mikroyritykset 6,0 5,5 5,0 5,4 2,2

Pienet yritykset 10,2 9,1 8,3 5,5 7,8

Keskisuuret yritykset 9,1 10,7 10,3 9,2 9,8

Alkutuotanto 4,2 4,1 5,8 5,1 4,7

Elintarvike 13,9 13,5 12,9 8,1 10,2

Hyvinvointi 11 11,1 12 11 13,5

Matkailu 5 3,2 4,5 4,6 5,2

Kemia 6,1 5,6 7,3 6,8 10,3

Muut 8,4 9,9 8,1 8,1 5,2

TOL 10390 11 6,9 4,2

*Elintarvikealan toimialaluokan TOL10390 (Muu hedelmien, marjojen ja kasvisten jalostus ja säilöntä) Lähde: 
Tilastokeskus

Tilikauden tulosprosentin osalta tilanne on paras keskisuurilla yrityksillä, ja se on ollut ta-
saisessa kasvussa vuodesta 2009. Tuloksentekokyky on pysynyt tarkastelujaksona tasai-
sen hyvänä erityisesti hyvinvointialan toimialaryhmässä.

Taulukko 3. Tilikauden tulosprosentin kehitys luonnontuotealalla 2009–2013 yritys-
kokoluokittain ja toimialaryhmittäin.

Tulosprosentti 2009 2010 2011 2012 2013
Mikroyritykset 3,5 3,8 8,9 5,0 4,1

Pienet yritykset 4,3 3,7 2,3 1,5 2,8

Keskisuuret yritykset 2,8 3,1 3,2 4,3 5,6

Alkutuotanto 1,8 1,8 3,4 2,9 3,5

Elintarvike 3,3 3,3 2,9 2,5 6,9

Hyvinvointi 8,2 8,2 8,6 7,6 10,5

Matkailu 2,4 2,4 2,7 2,6 4,7

Kemia 1,6 1,6 3,1 1,7 5

Muut 5,6 5,6 6,5 6,1 3,5

Lähde: Tilastokeskus

Kevään 2015 pk-yritysbarometrissa kysyttiin haastatelluilta luonnontuotealan yrityksiltä ar-
vioita siitä, onko kannattavuus seuraavan vuoden kuluttua suurempi, yhtä suuri vai pienem-
pi. Vastaajista 34 % arvioi kannattavuuden paranevan, 44 % pysyvän ennallaan ja 22 % 
heikkenevän. Arvioiden saldoluku on 12 (positiivisista ja negatiivisista vastauksista laskettu 
prosenttilukujen erotus). Saldoluku koko maan pk-yrityksillä on -5, teollisuudessa 3 ja pal-
veluissa -2. Luonnontuotealan yrittäjien arviot yritystoimintansa kannattavuuden kehityk-
sestä ovat huomattavasti positiivisemmat kuin koko maan pk-yrityksillä. Heikosta talousti-
lanteesta ja alalla vallitsevasta kilpailusta huolimatta yritykset uskovat luonnontuotteilla ole-
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van tulevaisuudessa kasvavaa kysyntää. Yritykset hakevat myös aktiivisesti keinoja kan-
nattavuutensa parantamiseen erilaisin kehittämistoimin, mm. investoimalla parempaan tek-
nologiaan ja lisäämällä yritysyhteistyötä. Uuden EU-rahoituskauden maaseuturahastosta 
rahoitettavat yritysryhmähankkeet tarjoavat myös luonnontuotealan yrityksille entistä pa-
remmat mahdollisuudet saada yritysyhteistyön kautta julkista rahoitusta mm. logistiikan, 
tuotekehityksen tai markkinoinnin kehittämiseen. 

4.4 Vakavaraisuus ja kausirahoitus

Omavaraisuusaste mittaa yrityksen vakavaraisuutta, tappionsietokykyä ja kykyä selviytyä 
sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Omavaraisuusastetta pidetään hyvänä, jos se on yli 40 %. 
Tyydyttävänä tasona pidetään 20–40 % ja alle 20 % heikkona. 

Paras tilanne vakavaraisuuden suhteen on ryhmän keskisuurilla yrityksillä, vaikka  oma-
varaisuus onkin selvästi laskenut vuosista 2009 ja 2010. Mikroyritykset ovat selviytyneet 
tyydyttävälle tasolle, mutta hyvää on se, että omavaraisuusaste on niillä kuitenkin noussut 
tasaisesti. Hyvinvointialan yrityksillä omavaraisuusaste on paras, yli 60 %.

Taulukko 4. Omavaraisuusasteen (%) kehitys luonnontuotealan yrityksissä vuosi-
na 2009–2013 yrityskokoluokittain ja toimialaryhmittäin.

Omavaraisuusasteprosentti 2009 2010 2011 2012 2013
Mikroyritykset 18,6 21,3 27,0 26,7 27,0

Pienet yritykset 43,7 41,4 34,4 27,2 39,6

Keskisuuret yritykset 54,9 55,4 45,7 45,2 46,1

Alkutuotanto 27,8 26,8 32,0 32,9 34,8

Elintarvike 41,5 40,1 37,4 33,3 40,8

Hyvinvointi 60,4 64,8 64,3 63,9 66,9

Matkailu 24,0 23,7 25,7 27,4 32,4

Kemialliset yhdisteet 38,4 42,1 44,3 41,3 42,4

Muut 51,5 54,7 51,8 58,3 54,2

Lähde: Tilastokeskus

Pk-yritysbarometrikyselyssä yritykset arvioivat myös vakavaraisuutta vuoden kuluttua. Luon-
nontuotealan yrityksistä 24 % arvioi vakavaraisuuden kasvavan, 59 % pysyvän ennallaan 
ja 16 % heikkenevän (saldoluku 8). Arviot ovat hyvin lähellä koko maan pk-yritysten ar-
voa (saldoluku 6) ja palveluita (saldoluku 7), mutta alemmat kuin teollisuuden pk-yrityksil-
lä (saldoluku 14). 

Luonnontuotealan haasteena on riittävä kausirahoitus: raaka-aineen osto satokaute-
na sitoo paljon pääomia ja myös raaka-aineen varastointi aiheuttaa kustannuksia. Raaka-
aineen ostaminen koko vuoden jalostuksen tarpeisiin on ongelma erityisesti pienissä yri-
tyksissä, joissa ei ole riittävää varastointikapasiteettia. Lappilaiset luonnontuotealan pien-
yrittäjät suunnittelivat ongelman ratkaisemiseksi menneellä ohjelmakaudella omaa varas-
tointiosuuskuntaa, jolle olisi hankittu valtion takaus. Hanke ei silloin edennyt, mutta haas-
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te yrittäjille on edelleen sama – riskinä on, että raaka-ainetta ei saakaan enää satokauden 
päätyttyä tai että sen hinta on moninkertainen. Metsämarjojen ja metsäsienten varastoin-
tiin myönnetään maa- ja metsätalousministeriöstä myös varastointitukea, mutta vain Poh-
jois-Suomen alueella. Tukea myönnetään marjoille ja sienille kesäkuun lopussa varastos-
sa olevan marja- tai sienimäärän mukaan. Finnvera helpottaa osittain rahoitusongelmaa 
myöntämällä rahoitusluottoja vientiin. 
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5 Investoinnit ja tuotekehitys

5.1 Toimialan investoinnit

Luonnontuotealalla tilanne on sama kuin lähes kaikilla muillakin toimialoilla – investoinnit 
eivät nyt etene. Aineettomien investointien osalta suuntaus on jyrkästi laskeva. Lasku on 
voimakas sekä kokoluokittain että yritysryhmittäin tarkasteltuna. Heikon taloustilanteen pit-
kittyminen ja markkinoiden hidas elpyminen tekevät investointeja suunnittelevat yritykset 
varovaiseksi. Erityisesti maaseudun yritysinvestointeihin on vaikuttanut myös EU-rahoi-
tuksen katkeaminen v. 2013 lopussa ja uuden rahoituskauden käynnistymisen viivästymi-
nen. Kun talous alkaa elpyä ja uudet rahoitusvälineet saadaan käyttöön, odotettavissa on 
investointimäärien huomattavaa kasvua. 

Kuva 18. Luonnontuotealan aineelliset nettoinvestoinnit 2009–2013 yrityskokoluo-
kittain, yksikkö euroa.
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Kuva 19. Luonnontuotealan aineelliset nettoinvestoinnit 2009–2013 toimialaryhmit-
täin, yksikkö euroa.
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Pk-yritybarometrin 2015 mukaan kaikki pk-yritykset arvioivat investointien arvon laskevan 
seuraavan vuoden kuluttua: koko maassa investointien arvon arvioi kasvavan 13 % yri-
tyksistä ja pienenevän 34 % (saldoluku -21). Teollisuudessa vastaavat luvut ovat 18 % ja 
34 % (saldoluku -16), palveluissa 13 % ja 31 % (saldoluku -18) ja luonnontuotealalla 20 % 
ja 39 % (saldoluku -20).  

Näkymät innovaatioiden, tuotannon ja tuotteiden kehityspanostusten kasvusta ovat luon-
nontuotealalla kuitenkin positiivisemmat kuin koko maan, teollisuuden ja palvelualojen pk-
yrityksissä. Investoinnit, henkilöstön koulutus ja uusien tuotteiden tai palveluiden lansee-
raaminen ovat koko maan ja kaikkien kolmen toimialan (teollisuus, palvelut, luonnontuote-
ala) pk-yrityksissä eniten käytettyjä uusiutumiseen liittyviä toimia. Luonnontuotealan yrityk-
sissä on toteutettu investointeja hieman muita aloja vähemmän. Luonnontuotealalla sekä 
teollisuudessa lanseeraukset ja laajentaminen uusille markkinoille ovat olleet yleisempiä 
uusiutumiseen liittyviä toimia kuin koko maassa ja palvelualoilla. 

5.2 Tuotekehitys toimialalla

Uusia tuotteita on viime vuosina tullut markkinoille mm. marjoista: marjajauheet, kuiva-
tut marjat ja marjasmoothiet ovat kasvattaneet suosiotaan. Markkinoille on tullut runsaas-
ti myös erilaisia terveysjuomia, joiden ainesosina on marjoja ja yrttejä. Maitopohjaisten vä-
lipalatuotteiden suosio on niin ikään kasvanut, ja kauppojen hyllyille on ilmestynyt proteii-
nirahkoja ja juotavia jogurtteja sekä kiinteitä välipalapatukoita, joissa on kuivattua marjaa. 

Ravintolisien osalta valikoima on viime vuosina kasvanut voimakkaasti: terveyteen ja 
terveelliseen elämäntapaan liittyviä tuotteita paitsi tuodaan ulkomailta, tuotetaan onneksi 
myös kotimaisista raaka-aineista. Valmistukseen käytetään esimerkiksi mustikkaa, tyrniä, 
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pakurikääpää, ruusujuurta, nokkosta ja väinönputkea. Perinteisten puristeiden lisäksi va-
likoimaan ovat tulleet terveysjuomat ja geelimäiset yksittäispakatut ravintolisäpakkaukset. 

Luonnonkosmetiikassa tuotteiden kirjo on myös kasvanut. Uusia kasveja otetaan mu-
kaan tuotteisiin ja tuotevalikoima laajenee jopa tuoteperheeksi saakka. Uusissa tuotteis-
sa käytetään mm. pakurikääpää, mahlaa tai hunajaa kasviuutteiden lisäksi. Miesten hoito-
tuotteissa käytetään raaka-aineena myös katajaa ja männynkuorta. Paitsi meikkejä, myös 
hiustuotteita tarjotaan luonnonkosmetiikan valikoimissa. Lisäksi yritysten valikoimissa on 
mm. kasvipohjaisia hoitotuotteita lemmikeille.

Tuotekehityksessä luonnontuotealalla tulisi kiinnittää enemmän huomiota pakkauk-
seen: hyväkin tuote jää myymättä, jos pakkausta ei ole mietitty huolella. Luonnontuote-
alalla myös pakkauksen ekologisuudella on merkitystä, koska tuotteiden käyttäjäkunta on 
usein ympäristötietoista. 

Tuotekehitystä voi ja kannattaa tehdä myös palveluissa. Tämä ns. palvelumuotoilu aut-
taa ymmärtämään asiakasta ja luomaan käyttäjäystävällisiä palveluratkaisuja. Palveluiden 
aivan kuten tuotteidenkin kehittämisessä voidaan hyödyntää asiakaskuntaa testiryhmänä, 
johon pidetään säännöllisesti yhteyttä ja jonka mielipiteet huomioidaan uusien tuotteiden 
kehittämisessä. 

5.3 Toimialan asema ja merkitys tulevaisuudessa

5.4 Pk-yritysbarometrin havaintoja

Kevään 2015 Pk-yritysbarometrikysely lähetettiin 4 404 yrittäjälle ja luonnontuotealan tieto-
ja täydennettiin erillisellä internetkyselyllä. Haastateltujen luonnontuotealan yritysten mää-
rä oli 50: otos on suppea, joten vastauksia on pidettävä suuntaa-antavina. Haastatellusta 
ryhmästä palvelusektorin yrittäjien osuus oli 44 %, kaupan 26 % ja teollisuuden 20 %. Lii-
kevaihdoltaan suurin osa haastatelluista luonnontuotealan yrityksistä kuului kokoluokkaan 
alle 0,2 miljoonaa euroa. Ryhmässä voimakkaasti kasvuhakuisia yrityksiä oli 10 % ja kas-
vuhakuisia 38 %. Vientitoimintaa oli vain noin kolmanneksella alan yrityksistä. Suurin osa 
yrityksistä, 52 %, toimikin paikallisilla tai alueellisilla markkinoilla. 

Pk-yritysbarometrin kaikista vastaajista 14 % arvioi henkilökunnan määrän kasvavan 
seuraavan vuoden kuluessa ja yhtä moni arvioi määrän pienentyvän; palvelutoimialan ja 
teollisuuden näkymät henkilökunnan määrän osalta ovat hyvin samankaltaiset kuin koko 
maan pk-yrityksissä. Luonnontuotealalla suhdannenäkymät henkilökunnan määrän osal-
ta ovat samalla tasolla kuin koko maan palvelualojen pk-yrityksissä. Pk-yritysten suhdan-
nenäkymiä henkilökunnan määrän osalta kuvaava saldoluku laski keväästä 2014 syksyyn 
2014 ja on laskenut edelleen tästä: henkilökunnan määrän osalta yritysten tulevaisuuden 
näkymät ovat heikot, mutta saldoluvun osalta eivät onneksi vielä negatiiviset. 
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Kuva 20. Pk-yritysten suhdannenäkymät henkilökunnan määrän osalta seuraavan 
vuoden kuluttua, %. (Saldoluku kuvaa positiivisista ja negatiivisista vastauksista 
laskettua prosenttilukujen erotusta.) 
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Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 2015

Pk-yritysten suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku on koko maassa laskenut syksystä 2014 
ja on nyt negatiivinen ensimmäistä kertaa vuoden 2009 jälkeen. Noin puolet koko maan pk-
yrityksistä arvioi suhdanteiden pysyvän ennallaan lähimmän vuoden aikana. Koko maan 
pk-yrityksistä 21 % arvioi suhdanteiden paranevan ja 28 % huononevan. Luonnontuote-
alalla yritykset arvioivat suhdannenäkymät hieman myönteisemmiksi kuin koko maassa, 
teollisuudessa ja palvelualoilla. 

Kuva 21. Yleiset suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana, saldoluku ( %).
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Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 2015

Koko maan pk-yrityksistä on mahdollisuuksien mukaan kasvamaan pyrkiviä sekä aseman-
sa säilyttämään pyrkiviä pk-yrityksiä saman verran eli molempia 35 %. Luonnontuotealal-
la on voimakkaasti kasvuhakuisia ja mahdollisuuksien mukaan kasvamaan pyrkiviä pk-yri-
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tyksiä suhteellisesti hieman enemmän kuin koko maassa ja palvelualoilla, mutta hieman 
vähemmän kuin teollisuudessa. 

Kuva 22. Pk-yritysten kasvuhakuisuus,%. Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 2015
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Luonnontuotealalla suhtaudutaan siis hieman positiivisemmin tulevaisuuteen kuin muissa 
pk-yrityksissä. Barometrin mukaan henkilöstön määrän osalta kasvutoiveet ovat varovai-
sen positiiviset. Koko maan pk-yrityksissä yleisimpinä työllistymisen esteinä pidetään  työn 
sivukuluja ja kysynnän riittämättömyyttä. Luonnontuotealan yrityksissä työllistymisen estei-
nä pidetään samoin työn sivukuluja ja lisäksi osa-aikaisen työntekijän palkkaamisen vaike-
utta. Nykyisen huonon taloustilanteen vuoksi yritykset ovat jo joutuneet sopeuttamaan toi-
mintaansa. Luonnontuotealan yrityksistä jo 27 % on käyttänyt sopeutuskeinoina esimerkik-
si työaikajärjestelyitä ja liiketoiminnan laajentamista uusiin tuotteisiin ja palveluihin.

Pk-yritysbarometrissa kartoitettiin myös, miten yritykset ovat hyödyntäneet digitaalisuut-
ta liiketoiminnassaan. Yleisin käytetty työkalu oli yrityksen omat internet-kotisivut. Toiseksi 
eniten yritykset käyttävät toiminnassaan sosiaalista mediaa ja pilvipalveluja. Sosiaalinen 
media onkin yleisin digitaalisuuteen liittyvä työkalu, joka yrityksissä aiotaan ottaa käyttöön 
seuraavan 12 kuukauden aikana. Vastaajien määrästä voi päätellä, että mainituista digi-
taalisista työkaluista monet saattavat olla yrityksille vielä varsin tuntemattomia: listassa on 
mainittu mm. digitaalisten kanavien käyttö palvelujen jakelussa ja markkinoinnissa, yrityk-
sen ostot verkossa, teollinen internet sekä big datan käyttö.

Luonnontuotealan tulevaisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja ilmiöitä

Sitran trendilista 2014/2015 nostaa esille globaalien muutosilmiöiden kehityssuuntia, me-
gatrendejä. Hyvinvoinnin korostuminen luo mahdollisuuksia uusille palveluille, kun ihmiset 
keskittyvät itsensä parantamiseen ja toteuttamiseen: luonnontuotteisiin perustuville tuotteil-
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le ja palveluille tullee kasvavaa kysyntää hyvinvoinnin tueksi. Eliniän piteneminen luo sa-
moin pohjaa terveyttä tukeville tuotteille ja palveluille. Kaupungistumisen kasvaessa syn-
tyy myös tarvetta huolehtia kaupunkilaisten ruoantuotannosta. Luonnontuotteista kerätään 
nykyisin vain osa hyödynnettäväksi, joten potentiaalia keruumäärien kasvattamiseen olisi. 
Toinen vaihtoehto on hyödyntää nykyiset sadot entistä paremmin. Tämä onnistuu, jos esi-
merkiksi toisen yrityksen sivutuote hyödynnetään uudeksi tuotteeksi joko omassa tai toi-
sessa yrityksessä: tällaista kierrätystä ja uusiokäyttöä kutsutaan myös resurssitehokkuu-
deksi. Toisaalta pitäisi kehittää myös poiminta- tai paremminkin keruuteknologioita, jotta 
nyt kaukana ja siten kannattamattomasti kerättävissä olevat sadot saataisiin käyttöön. Sa-
toennusteiden parantuminen ja parantunut mahdollisuus löytää hyville marjapaikoille voi 
tulevaisuudessa olla mahdollista kehittyneempien seurantajärjestelmien avulla. Silti luon-
nontuotealaan vaikuttaa edelleen ennustamattomia tekijöitä, kuten kukinnan aikainen sää 
ja satokauden pituus,  joita ei nykytekniikallakaan pystytä hallitsemaan. 

Luonnonvarojen ehtyessä maailmalla kilpailu niistä kasvaa. Kestävän kehityksen mu-
kaisella luonnonvarojen käytöllä voidaan paitsi taata luonnonvarojen käyttö pidempään, 
myös saada markkinaetua ympäristötietoisten asiakkaiden keskuudessa. Sitran arvion mu-
kaan teknologiakehityksen kiihtyessä suhteesta luontoon tulee vastaavasti arvokkaampaa. 
Luontoon liittyvät palvelut tulevat lisääntymään ja monipuolistumaan: tulemme huomaa-
maan, että nykyiset ohjelmapalvelut ovat vain aavistus siitä, mitä tulevaisuudessa voim-
me luonnossa kokea. 

Luonnontuotteiden puoliviljely ja viljely

Kilpailu luonnonvaroista, vaatimus kestävästä tuotantotavasta ja koveneva kilpailu globaa-
leilla luonnontuotemarkkinoilla pakottavat luonnontuotealan kehittäjät ideoimaan menetel-
miä, joilla luonnonkasvien satoja voidaan parantaa tai kasveja ottaa peltoviljelyyn. 

Puoliviljely tai viljely lisää myös satovarmuutta. Pitää kuitenkin miettiä, miten toisaalta 
varmistaa satoa ja toisaalta vaalia luonnossa kasvavien kasvien hyvää imagoa. Luonnos-
sa kasveihin kertyy useassa tapauksessa myös suurempi määrä vaikuttavia aineita kuin 
viljelyssä, joten se, mikä sadossa toisaalta voitetaan, saatetaan hävitä pienempänä arvoai-
neiden määrinä. Tämän takia tarvitaan tutkimuksia siitä, mitkä kasvit sopivat puoliviljelyyn 
tai viljelyyn ilman, että niiden vaikuttavien aineiden määrä huomattavasti alenee. Luonnon-
kasvit voivat olla myös niin harvinaisia, että laajamittainen keruu hävittäisi kasvustot nope-
asti, joten niiden osalta ainoa hyödyntämiskeino on viljely. Viljely tai ainakin kasvuolosuh-
teiden manipulointi tulee olemaan väistämättä osa luonnontuotealan tulevaisuutta ainakin 
sellaisten erikoiskasvien osalta, joita ei ole massamäärin saatavissa suoraan luonnosta. 

Teknologia

Luonnontuotealalla ei ole liiaksi esimerkkejä loistavista teknologisista innovaatioista – nii-
täkin on, mutta liian harvassa. Yhä edelleen metsään mennään erilevyisten poimureiden 
kanssa varrella tai ilman, mutta työ on yhä raskasta ja työvoimavaltaista. Myös yrttialalla 
keruuta tehdään vielä isoillakin peltopinta-aloilla käsityönä.  Koska yrittäjiä on vähän, myös 
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teknologiakehitys on ollut vaatimatonta ja paikalliset innovaattorit ovat rakentaneet kukin 
tahollaan koneet suoraan tarpeeseen, mutta ne eivät ole sitä kautta päässeet laajempaan 
käyttöön. Tuottavuuden kasvua voitaisiin saavuttaa erityisesti teknologiaa kehittämällä. Yrt-
tien kuivausta ja kuivureita on tutkittu kohtalaisen paljon, mutta vielä enemmän tulisi kiinnit-
tää huomiota teknologian energiatehokkuuteen ja esimerkiksi hukkaenergian hyödyntämi-
seen. Systemaattisella teknologiakehittämisellä päästään nopeammin teollisuusmittakaa-
vaiseen luonnontuotteiden tuotantoon: sitä kautta on mahdollista saada myös kilpailuetua 
halvan työvoiman maihin verrattuna. 

Luomu

Suomen luomukeruuala on maailman suurin, yli 9 miljoonaa hehtaaria, josta suurin osa on 
Lapissa. Luomukeruualueella ei ole käytetty kemiallisia lannoitteita tai kasvinsuojeluaineita 
kolmen edellisvuoden aikana. Käytännössä luomussa kielletyt käsittelyt ovat metsien ter-
veyslannoitus keinolannoitteella ja kantojen käsittely kasvinsuojeluaineella tai heinäntorjun-
ta kasvinsuojeluaineella. Myydyimmät luomumarjat ovat mustikka ja puolukka. Luomumus-
tikkaa saatiin v. 2014 ennätykselliset yli kolme miljoonaa kiloa ja luomuhillaa lähes 90 000 
kiloa. Luomumarjan kustannuksia nostaa vaatimus pitää se todennettavasti erillään tavan-
omaisesta marjasta; jos kaikki marja voidaan ostaa luomuna, lisäkustannuksia varastoin-
nista ei tule. Nykyisin tämä mahdollisuus on käytännössä vain Lapissa. Lisäkustannuksia 
tulee myös luomukeruualueiden selvittämisestä ja karttojen hankinnasta. Muillakin alueil-
la kuin Lapissa on kuitenkin kiinnostusta ostaa enenevässä määrin luonnontuotteita luo-
muna, ja kehittämistyö luomukeruualueiden lisäämiseksi koko maassa jatkuu. Keruualu-
eiden selvittäminen käy sitä haastavammaksi, mitä etelämmäs edetään, koska sekä met- 
sien lannoittaminen että yksityismetsänomistajien määrä kasvaa ja  samaa tahtia myös luo-
muun kelpaamattomien alueiden osuus kasvaa ja niiden selvittämistyö lisääntyy. Suomes-
sa luomutuotteiden  käyttö on kasvanut hitaasti, mutta varmasti. Suomen luomutuotemark-
kinoiden kokoa on vaikea arvioida, koska luomun myyntiä ei tilastoida. Talouden laskusuh-
danne on hidastanut luomun kasvua Suomessa, mutta vuonna 2013/2014 luomun myynti 
kasvoi enemmän kuin päivittäistavarakauppa keskimäärin. Luomutuotteiden käyttö ruoka-
palveluissa on Suomessa vielä vähäistä; kuitenkin jo 13 % kunnista on tehnyt päätöksen 
lisätä luomua ruokapalveluissaan. ProLuomun tietojen mukaan noin puolet suomalaisis-
ta kuluttajista arvioi luomun kulutuksen edelleen kasvavan, mutta kasvu on tasaantumas-
sa. Kasvua kotimaassa estää erityisesti luomun hinta. Tärkeää ostopäätöksen kannalta on 
myös tuottajan saama oikeudenmukainen korvaus ja varmuus luomun erilaisuudesta ver-
rattuna tavanomaisiin tuotteisiin. Kotimaassa luomukeruutuotteilla ei ole niin suurta paino-
arvoa kuin viennissä, koska suomalaiset kuluttajat uskovat lähtökohtaisesti Suomen luon-
non puhtauteen. Sen sijaan viennissä luomumarjasta saadaan lisäarvoa, kun marja myy-
dään valikoiduille markkinoille. Erityisesti Aasiassa luomutuotteille on kasvavaa kysyntää. 
Suomessa on luomustatusta hyödynnetty mallikkaasti vasta marja-alalla, mutta sen hyö-
dyntämisessä muissa luonnontuotteissa ja -palveluissa on vielä paljon potentiaalia. Luo-
mustatuksen hyödyntämisessä vain mielikuvitus asettaa reunaehtoja: markkinoille pitäisi 
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siis saada jo luomukehittäjien ideoimia luomujoulukuusia tai luomusaunavastoja – luomu-
metsämarjakävelyistä ja luomusieniretkistä puhumattakaan!

Eläintuotteet

Lemmikkien ja kotieläinten hyvinvointituotteiden ja terveysrehujen tuottaminen on Suomes-
sa vähäistä. Kuluttajat kuitenkin toivoisivat kotimaisia ja lähellä tuotettuja tuotteita. Suo-
messa olisikin potentiaalia eläinten erikoisrehujen ja ravintolisien sekä eläimille suunnattu-
jen hyvinvointituotteiden tuottamiseen, koska meillä on runsaasti raaka-ainevaroja ja Suo-
men maine puhtaana tuottajamaana pätee myös eläinpuolella. Kotimaisella tuotannolla voi-
daan korvata ulkomaista tuontia: koirien ja kissojen ruoan tuonnin arvo liikkuu jo kymme-
nissä miljoonissa (v. 2011 n. 82 milj.euroa). Luonnontuotealan sivuvirtoja tehokkaammin 
hyödyntämällä myös elintarvikekäyttöön kelpaamattomille, mutta vielä arvoaineiltaan riit-
täville ainesosille saataisiin hyötykäyttöä. 

5.5 Luonnontuotealan SWOT-analyysi

Vahvuudet Heikkoudet

• Puhdas luonto
• Suuret  luonnonvarat
• Korkeatasoinen tutkimus
• Korkeatasoinen elintarviketuotanto ja 

-hygienia 
• Keruutuotetarkastaja–keruutuoteneuvo-

ja–poimija -koulutusjärjestelmän kautta 
tulevat alan osaajat 

• Verkostoitunut kehittämistoiminta

• Kotimaisen raaka-aineen saatavuus 
• Satovaihtelu
• Alhainen jalostusaste
• Markkinointiosaaminen
• Alhainen teknologia-aste

Mahdollisuudet Uhat

• Terveystrendin tuoma kasvava kysyntä
• Digitaalisuus 
• Matkailuyhteistyö
• Uudet innovaatiot: arvoaineet, lääkinnäl-

liset sienet ja yrtit
• Nimisuoja metsämustikalle
• Luomukeruutuotteet
• Viljely/puoliviljely
• Vienti
• Lähiruoan kysynnän kasvu
• Teknologian mahdollisuudet

• Kilpailu luonnonvaroista 
• Kerättävien luonnonkasvien vähenemi-

nen
• Lisääntynyt  luonnontuotteiden tuonti
• Kausityövoiman saatavuus
• Muutokset jokamiehenoikeuksissa
• Tuoteväärennökset 
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6 Yhteenveto

Luonnontuotealan yritykset on raportissa jaettu alkutuotannon, elintarvikealan, matkailun, 
hyvinvointi- ja kosmetiikka-alan, kemian yhdisteiden sekä muiden tuotteiden toimialaryh-
miin. Eniten yrityksiä toimii elintarvikealalla, mutta uusia yrityksiä syntyy eniten hyvinvoin-
ti- ja kosmetiikka-alalle. Uutta on myös luonnontuotealan kasvava hyödyntäminen matkai-
lu- ja hyvinvointipalveluissa. Alalla on vain muutama suuri ja globaalisti toimiva yritys, suu-
rin osa kuuluu mikro- tai pk-yrityskokoluokkaan. Uusia työpaikkoja syntyy eniten mikroyri-
tyksiin. Lisätyövoiman palkkaamista rajoittavat eniten työn sivukustannukset. Alan yrityk-
set käyttävät paljon myös kausityövoimaa. Luonnonkasveihin perustuvan yrittämisen riskit 
liittyvät satotason vaihteluihin ja yleensäkin raaka-aineen saannin varmistamiseen. Huo-
noihin satovuosiin voidaan osittain valmistautua varastoimalla raaka-aineita, mutta varas-
tointi aiheuttaa myös lisäkustannuksia. Epävarmuutta varsinkin marjayrityksissä on aihe-
uttanut myös ulkomailta kutsuttaviin poimijoihin liittyvät menettelyt: tiivistynyt yhteistyö ul-
koasiainministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön kanssa ja poimijoiden neuvonnan vas-
tuuttaminen Pohjois-Pohjanmaan ELY:lle parantanee tilannetta. Nopeat muutokset kutsu-
menettelyissä tai jokamiehenoikeuksissa voisivat hankaloittaa yritysten toimintaa. Vaikka 
poimintatuloista iso osa menee nykyisin ulkomaille, suomalainen marjateollisuus saa näin 
kotimaista raaka-ainetta. Iso osa kerätystä sadosta menee vientiin. Koska ulkomailta tuo-
daan samaan aikaan suuria määriä mm. mustikkaa, voidaan kysyä, miksi kaikki kotimai-
set jalostajat eivät käytä oman maan puhtaita luonnontuotteita. 

Luonnontuotealasta ennustetaan jopa seuraavaa megatrendiä: terveyteen, terveelliseen 
ruokavalioon ja hyvinvointiin liittyvät alat ovat globaalisti voimakkaassa kasvussa. Suomel-
la on kaikki mahdollisuudet tehdä luonnontuotteista pelialaa vastaava uusi kasvuala: luon-
nontuotteillamme on maailmalla tunnettu puhtaan luonnontuotteen hyvä maine, raaka-ai-
nevaramme ovat suuret ja vajaasti hyödynnettyjä ja meillä on alaan liittyvää korkean ta-
son osaamista. Myös Suomen kehittynyt infrastruktuuri tarjoaa hyvät edellytykset yritystoi-
minnalle: raaka-ainevarojen saaminen jalostukseen edellyttää jatkossakin panostamista 
maaseudun infraan, sillä  muutoin annamme liikaa kilpailuetua muiden maiden yrityksille!

Hyvinvointialalla erityisesti ns. Green Care -toiminta eli hyvinvoinnin luominen luonnon 
tai eläinten avulla kasvaa. Siitä odotetaan kasvavaa elinkeinoa erityisesti maaseudulle. 
GC-toiminnan yhdistäminen luonnontuotteisiin antaa lisäarvoa sekä tarjottavalle palvelul-
le että luonnontuotealan tuotteita valmistavalle yrittäjälle. Lisääntyvä tieto luonnon ja eri-
tyisesti metsän hyvinvointivaikutuksista edesauttanee palveluiden tuotteistamista. Suomi 
on kärkimaa, mitä tulee luonnon hyvinvointivaikutusten tutkimukseen.

Suomen heikko taloudellinen tilanne ja kulutuskysynnän aleneminen vaikuttavat  nega-
tiivisesti koko maan pk-yritysten odotuksiin, mutta luonnontuotealan yrittäjät ovat tulevai-
suuden suhteen monessa kohdin selvästi muita yrittäjiä positiivisempia. Vientitilastojen va-
lossa näyttää siltä, että suomalaisilla luonnontuotteilla on kysyntää, mutta yrityksistä tulee 
tietoa myös siitä, kuinka kovassa kilpailutilanteessa yritykset maailmanmarkkinoilla ovat. 
Alan tulisi panostaa oman brändin hiomiseen ja suomalaisen metsämarjan arvon ja tun-
nettuuden lisäämiseen. Maassamme oleva korkean tason tutkimus voi olla tässä hyvänä 
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apuna. Nimisuoja suomalaiselle – tai vaikka pohjoismaalaiselle – metsämustikalle toisi kil-
pailuetua suuria tuottajamaita vastaan. Myös luomustatusta kannattaa hyödyntää valikoi-
duilla markkinoilla, koska meillä keruuluomun tuotanto on laajassa mittakaavassa mahdol-
lista. Viennissä tilanne on valitettava, koska suurin osa siitä on edelleen raaka-ainevien-
tiä ja suurin arvonnousu luonnontuotteistamme tuotetaan ulkomailla. Tilanne ei ole radi-
kaalisti muuttunut siitä, mitä se oli parikymmentä vuotta sitten tehdessäni Lapin luonnon-
marja-alan selvitystä! Alalle tulevat uudet yritykset lähtevät liiketoiminnassaan siitä, että ar-
vonnousu tuotetaan Suomessa ja vientiin menee vain arvokkain osa – ja sivuvirrat käyte-
tään nekin hyödyksi. Viennin osalta parannettavaa olisi myös yritysten yhteistyössä. Esi-
merkiksi volyymit voisivat olla huomattavasti suuremmat ja resursseja voitaisiin säästää 
osaamista yhdistämällä.

Koska luonto tarjoaa lukuisia hyödyntämismahdollisuuksia ja potentiaalisten innovaati-
oiden määrä on periaatteessa loputon, tulisi yritysten yhdistää voimansa tutkimuslaitosten 
kanssa uusien tuoteinnovaatioiden synnyttämiseksi ja niiden kaupallistamiseksi. Käytössä 
ja tutkimuksen kohteena on vasta murto-osa potentiaalisista luonnonraaka-aineista, mutta 
maailmalla kiinnostuksen kohteena ovat esimerkiksi lääkinnälliset sienet. Suomessa paku-
riin liittyvä kehittämistoiminta onkin kaikua maailmalla syntyneestä laajemmasta trendistä. 
Tutkimuksen kohteena ovat viime aikoina olleet myös luonnontuotteiden antimikrobiset vai-
kutukset; vastustuskykyisten bakteerien, kuten MRSA:n, lisääntyessä tarvitaan uusia kei-
noja taistella niitä vastaan. Suomalaisten tutkimusten mukaan mm. hunajalla on antimik-
robisia vaikutuksia. Samanlaisia vaikutuksia on myös monissa muissa luonnonkasveissa, 
mutta tutkimusta tarvitaan lisää, jotta päästään tuoteinnovaatioihin asti.  

Digitaalisuus tarjoaa kaupallistamiseen täysin uuden ulottuvuuden, jonka soisi olevan 
myös pienten yritysten ulottuvilla. Digitaalisten työkalujen käyttöönotto ja hyödyntäminen 
vaatii kuitenkin uudenlaista osaamista, jota yrittäjät voivat hankkia esimerkiksi EU-rahoittei-
sissa kehittämis- ja koulutushankkeissa. Uuden ohjelmakauden alussa yrittäjillä onkin käy-
tettävissään koko kehittämistyövälineiden potentiaali – rahoitusta on tarjolla sekä yrityskoh-
taisiin että yrittäjäryhmien kehittämiseen. Paitsi kotimaisia rahoitusinstrumentteja, tarjolla 
on myös EU-tasolla merkittäviä summia uusien innovaatioiden kehittämiseen.  

Suomessa uskotaan luonnontuotealaan, ja siitä merkkinä on mm. oman toimialapäälli-
kön palkkaaminen sekä tulossa oleva Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahas-
ton rahoittama luonnontuotealan valtakunnallinen koordinaatiohanke. Helsingin yliopiston 
Ruralia-instituutti on yhteistyökumppaneineen toteuttanut LT-INNO (Luonnontuotealan in-
novaatioverkosto ja toimialan uudet mahdollisuudet) -hankkeen ja tuottanut alalle toiminta-
ohjelman ”Luonnontuotteet monipuolistuvissa arvoverkoissa – luonnontuotealan toiminta-
ohjelma 2020”. Toimintaohjelma linjaa alan kehittämistä uudella ohjelmakaudella. Yrittäjien 
toivotaankin rohkeasti tarttuvan käytettävissä oleviin kehittämiskeinoihin ja hyödyntävän jo 
tehtyä alan tutkimusta nykyistä paremmin. Tutkijoilta puolestaan voidaan edellyttää tulos-
ten aktiivisempaa levittämistä sekä materiaalin muokkaamista sellaiseen muotoon, että se 
on yrityksille helposti hyödynnettävää. Uudella EU:n ohjelmakaudella tavoitteena on myös 
tutkimuksen, kehittämisorganisaatioiden ja yritysten parempi yhteistyö. Lisäksi alalle tar-
vitaan sellaista teknologiakehittämistä, joka mahdollistaisi työvaltaisten menetelmien kor-
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vaamisen koneilla, säästäisi energiaa ja mahdollistaisi raaka-aineen tehokkaamman hyö-
dyntämisen – käytännössä ala tarvitsee siis luonnontieteilijöiden lisäksi insinöörejä!  

Viranomaisten olisi hyvä katsella asioita välillä myös yritysten näkökulmasta – luonnon-
tuotealaan vaikuttaviin säädöksiin ja ohjeistuksiin toivottaisiin siis yritysvaikutusten arvioin-
tia. Koska kilpakenttänä luonnontuotealallakin on koko maailma, voi joustava ja yrittäjä-
myönteinen hallinto tuoda toimintaan sellaista etua, jota ei muualta saa!
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Itä-Aasia 

Itä-Aasia koostuu maantieteellisestä alueesta, johon kuuluu Kiina, Korea, Japani, Mongolia, Taiwan ja 
Hong Kong. Suurimmat alueen taloudet ovat Kiina, Japani ja Etelä-Korea, jotka ovat myös Suomen suu-
rimmat vientimaat Aasiassa. Suomen vienti esimerkiksi 50 miljoonan asukkaan Etelä-Koreaan on noin 
puolet suurempaa kuin Intiaan. 

Itä-Aasian maiden markkina integroituu nopeasti. Etelä-Korean viennistä 25% suuntautuu Kiinaan 
ja Etelä-Korea olikin vuonna 2014 Kiinan suurin tuontimaa. Etelä-Korealainen pop musiikki ja draama TV-
sarjat ovat erittäin suosittuja muissa alueen maissa. Näitä käytetään tehokkaasti monien tuotteiden mark-
kinoinnissa. Lisäksi monet alueen suuryrityksistä esim. vähittäiskauppayritykset korealaiset Lotte ja eMart 
(Shinsegae) ja japanilaiset tavarataloketjut toimivat Kiinassa. Alueen maissa kotona tehtävä tai mobiililait-
teilla tehtävät ostokset ovat erittäin yleisiä. Ruokaa tilataan suurkaupungeissa paljon internetin kautta ja 
toimitukset tapahtuvat usein jo vuorokauden sisällä tilauksesta. 

 

Marjamarkkina globaalisti 

Marjat kuuluvat perusruokavalioon yhä useammassa maassa ja varsinkin kehittyneiden maiden yhä kas-
vavat luontaistuote ja superfood-trendit ovat nostaneet marjojen kysyntää jatkuvasti. Monien marjojen 
kulutus on kuitenkin pitkään ollut epäkäytännöllistä johtuen huonosta saatavuudesta, mutta viime aikoina 
markkinoille on tullut lukuisia uusia vaihtoehtoja, aina kuivatuista marjoista tiivisteisiin, öljyihin, mehuihin 
ja muihin juomiin asti.  Lisäksi koska ympäri maailmaa viljellyt marjat tuottavat hedelmänsä eri aikoihin, on 
monien marjalaatujen saaminen mahdollista ympäri vuoden. Esimerkiksi Etelä-Koreassa viljellyt omat 
mustikkalaadut kohdistuvat samoille markkinoille USA:sta tuotujen tuoreiden mustikoiden kanssa, kun 
taas Chilestä tuodut tuoreet mustikat tulevat kauppoihin talvella.  
 Euroopan suurimmat marjojen tuottajamaat ovat maailman suurin mansinkanviejämaa Espanja ja 
Italia. Brittein saaret ovat tärkein markkina tuoreille marjoille Euroopan sisällä. Yhdysvallat ovat kuitenkin 
maailmanlaajuisesti suurimpia marjojen kasvattajia ja heidän kotimainen kysyntänsä on valtaisa. 
 Maailmassa on tänä päivänä jotakuinkin 27 maata, joissa viljellään mustikoita. Vuodesta 2002 
aina vuoteen 2011 asti mustikoiden tuotanto maailmassa kasvoi 5,45 prosentin vuosivauhtia. Yhdysvalto-
jen jälkeen suurimpia tuottajamaita ovat Kanada, Puola, Meksiko ja Saksa. Viime aikoina myös Chile on 
noussut yhdeksi keskeisimmistä mustikan viejämaista. 
 Mustikan vientimäärät kasvoivat vuoden 2001 ja 2010 välillä 53 232 tonnista 113 000 tonniin ja 
samaan aikaan viennin arvo yli kolminkertaistui 119,29 miljoonasta dollarista 370,97 miljoonaan dollariin. 
Suurimpia mustikoiden tuojamaita olivat Yhdysvallat (63,6 % markkinaosuus vuonna 2010), Kanada, 
Saksa, Itävalta ja Alankomaat. 
 Viime vuosina monet markkinat, kuten Thaimaa, Etelä-Korea ja muut Itä-Aasian valtiot ovat 
avanneet markkinansa tuoreiden mustikoiden kaupalle. Vientimäärät ovat edelleen kohtuullisen alhaisia, 
mutta vuonna 2012 kasvu oli jopa 50 % luokkaa ja tulevaisuuden trendit etenkin Kiinassa ja Etelä-
Koreassa olevat nousemaan päin. Suurimpia mustikoiden viejiä Itä-Aasiaan ovat Yhdysvallat ja Chile, 
joista jälkimmäinen on päässyt jopa 61 % kasvulukemiin vuosina 2011-2012. 
 

Marjojen tuonti ja tuotanto Itä-Aasiassa 

Kuluttajien kysyntä marjoja kohtaan Itä-Aasiassa on kasvanut tasaisesti muutaman viime vuoden aikana, 
johtuen osaksi uusien kauppasopimuksien solmimisesta ja tariffien sekä rajoitusten vähentämisestä. Ja-
pani oli yksi ensimmäisiä Aasian valtioita, jossa monien marjojen kuluttaminen yhdistettiin laajalti terveel-
lisiin elämäntapoihin, mikä johti moniin kulutustrendeihin jo aikaisin 1990-luvun loppupuolella.  Kasvua 
löytyy edelleen heikentyneestä valuuttakurssistakin huolimatta, sillä Japanin tuoreiden mustikoiden tuonti 
kasvoi 2690 tonnista 2741 tonniin vuonna vuosien 2011 ja 2012 välisenä aikana. Samalla aikavälillä pro-
sesseitujen mustikoiden tuonti kasvoi 3110 tonnista 3739 tonniin ja kuivattujen marjojen tuonti pysytteli 
noin 500 tonnissa. 
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Japanissa viljeltiin mustikoita vuonna 2007 noin 800 hehtaarin kokoisella alueella, joka tuotti noin 
2000 tonnia mustikoita. Tuotanto on laajentunut paljon 2000-luvulla, ja samalla viljelyn laatu on parantu-
nut, johtuen muun muassa amerikkalaisten mustikkalaatujen viljelyn aloittamisesta. Tämä on johtanut 
marjan isompaan kokoon ja pidempään säilyvyyteen, ja samalla huomiota on kiinnitetty yhä enemmän 
Japanin maaperään sopivien viljejytapojen ja lajikkeiden käyttöönottoon. Samanaikaisesti erilaiset mus-
tikkatuotteet ovat saavuttaneet räjähdysmäisen terveysvillityksen Japanissa, mikä on on lisännyt omaa 
tuotantoa ja ulkomaisten marjatuotteiden tuontia entisestään. 

Tuontimustikat eivät ole kuitenkaan löytäneet kaikkia markkinoita samalla tavoin ja Kiina voidaan-
kin nähdä vielä uutena toimijana kansainvälisillä markkinoilla. Vaikkakin Kiinassa on huomattavan suuri 
mustikoiden tuotantokapasiteetti, niin kysyntä tuontimustikoita kohtaan on ollut jatkuvassa kasvussa vii-
meisen kymmenen vuoden ajan. Vientiluvut ovat kuitenkin vielä maltillisia Kiinan kokoon nähden, ja vielä 
joitain vuosia sitten suurin osa Kiinan tuontimustikoista tulikin Pohjois-Koreasta. Mustikoiden tuonti Poh-
jois-Koreasta on kuitenkin vähentynyt nopeasti kasvavasta omasta tuotannosta ja kyseenalaisista tuotan-
tostandardeista johtuen ja sittemmin muun muassa yhdysvaltalaisten mustikoiden tuonti on kasvanut 
nollasta 178 tonniin vuosien 2006 ja 2011 välillä. Samalla aikavälillä jäädytettyjen yhdysvaltalaisten mus-
tikoiden määrä kasvoi nollasta 249 tonniin. 

Kiinan viljelyalueet lisääntyivät vuosien 2001-2008 välillä 100 hehtaarista yli 2400 hehtaariin. Tuo-
tantomäärät ovat kasvaneet vuoden 2002 kolmesta tonnista 390 tonniiin vuonna 2007. Tästä eteenpäin 
vuosittainen kasvu on ollut ajoittain yli 160 % luokkaa ja valtavista investointimääristä johtuen vuonna 
2013 tuotanto oli jo 12 000 tonnin tasolla. China Dailyn julkaisemien ennusteiden mukaan vuoteen tuotan-
to nousisi vuoteen 2018 mennessä yli 70 000 tonniin. Kiina on yrittänyt kasvattaa tuotantomääriä inves-
toimalla ja myöntämälllä tukia paikalliselle tuotannolla, mutta tuotanto ei ole ainakaan tähän mennessä 
kasvanut halutulla tavalla johtuen monien alueiden maaperän hedelmättömyydestä ja väärien mustikkala-
jikkeiden käytöstä paikallista ilmastoa ajatellen. Mustikoita viljellään kaupalliseen tarkoitukseen ainakin 
kymmenessä provinssissa aina etelän Yunnanin provinssista Koilliskulman Heilongjiangin provinssiin asti.  
Suurimpia tuotantoalueita ovat Shandong (25 % osuus kokonaistuotannosta), Liaoning (22 %) ja Jilin 
(10 %). Elonkerjuuajat ajoittuvat etelän provinsseissa huhtikuulle ja pohjoisosissa elokuulle. 

Viime aikoina Etelä-Korean markkinoita on pidetty vielä Kiinaakin kiinnostavampina, sillä tuonti-
mustikoiden kysyntä ollut räjähdysmäisessä kasvussa sen jälkeen, kun valtio avasi rajat tuoreiden musti-
koiden tuonnille vuonna 2011. Tämän jälkeen kauppoihin on tulvinut tuoreita mustikoita niin Yhdysvalto-
jen Oregonin osavaltiosta kuin Chilestä. Vuonna 2013 marjojen tuontimäärät olivat 264 % korkeammat 
kuin vuotta aiemmin Oregonista tuotujen mustikoiden ollessa 350 tonnia ja halvempien Chileläistän mus-
tikoiden 650 tonnia. Kysynnän uskotaan kasvavan edelleen laskevista hinnoista johtuen, sillä vientitariffit 
pienenevät vuosittain ja poistuvat kokonaan kymmenen vuoden kuluessa. 

Mustikoiden tuotantomäärät ovat kasvaneet merkittävästi viime vuosina Etelä-Koreassa. Vuonna 
2013 määrä oli yhteensä 5000 tonnia, mutta tuotannon odotetaan kolminkertaistuvan seuraavien vuosien 
aikana, kun 1500 hehtaarin alueelle istutetut pensaat alkavat tuottamaan marjoja. 
 

Itä-Aasian kulutustrendit 

Japanin voidaan sanoa olevan edelläkävijä marjojen tuonnin osalta, sillä he ovat aloittaneet monien mar-
jojen tuonnin jo 1990-lopulta. Etenkin mustikoiden tuontimäärät ovat olleet vahvassa kasvussa jo yli 10 
vuotta ennen kuin vastaava trendi alkoi Kiinan ja Korean markkinoilla. Japanin markkinat ovat erittäin 
kehittyneet hedelmä- ja marjapohjaisten ravintolisien osalta. Japanilaiset kuluttajat käyttävät maailmassa 
eniten rahaa ravintolisiin ja markkinat ovat hyvin vastaanottavaiset uusille tuotteille – etenkin niille, jotka 
on positioitu täysin luonnolliseksi tuotteiksi, uniikeille tuotteille tai tuotteille, joiden vaikutukset terveyteen 
tai kauneutuun pystytään osoittamaan tutkimuksien avulla. Lisäksi Japani on suurin markkina Yhdysval-
loista tuoduille tuoreille ja prosessoiduille mustikoille. Lukuisista offline- ja onlinekaupoista löytyy yli 630 
mustikkaa sisältävää tuotetta. 

Mustikkavillitys Japanissa alkoi jo yli 20 vuotta sitten vuonna 1998 lanseeratun ”Blueberry Eye” -
tuotteen myötä, joka itseasiassa on valmistettu villinä kasvaneesta mustikasta (bilberry) valmistetusta 
jauheesta eikä pensasmustikasta (blueberry), minkä nimellä tuotetta mainostetaan. ”Bilberry” nimen tun-
nettuus oli kuitenkin niin heikko, että tuotteen lanseeraajat päättivät käyttää ”blueberry” nimeä, jolla on jo 
iso brändiarvo markkinoilla. Yksi keskeisimpiä syitä suureen menestykseen oli, että mustikka helpottaa 
silmien rasitusta – yhtä yleisimmistä terveysongelmista japanilaisten keskuudessa. Siitä lähtien monet 
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ravintolisävalmistajat ovat sijoittaneet suuria määriä kasvattaakseen yleistä tietoutta ”bilberry” -tuotteista 
ja niiden terveysvaikutuksista. 
 Viime vuosina muutkin marjat ovat keränneet suosiota johtuen osittain mustikan korkeasta hin-
nasta. Yksi suurimpia kilpailijoita mustikkatuotteille on mustaherukka. Vuonna 2005 perustettu Japanin 
mustiherukkayhdistys on yrittänyt kouluttaa kuluttajia mustaherukan tehosta silmäongelmien hoidossa. 
Uuden-Seelannin tuottajat ovat onnistuneet hyödyntämään tämän mahdollisuuden ja kasvattamaan vien-
timäärät jopa 4 miljoonaan USA:n dollariin (2008). Mustaherukoita on kaupattu muun muassa välipaloina, 
ravintolisiniä, funktionaalisina ruokina, ja jäädytettyinä hilloissa ja vastaavissa tuotteissa. Viime aikoinen 
suunta on erilaisten ravintolisien, ruokien ja juomien tuominen markkinoille kohdistaen markkinoinnin 
kuluttajiin, jotka etsivät terveellisiä tuotteita silmiä, ihonhoitoa tai verenkierron parantamista ajatellen. 
 Mustikan viljely Kiinassa on kokenut viime vuosina räjähdysmäistä kasvua ja monet entiset riisin-
viljelijät ovat siirtyneet tuottavamman pensasmustikan viljelyyn. Kuluu kuitenkin vuosia ennenkuin uudet 
viljelmät alkavat tuottaa tarpeeksi marjoja vastatakseen yhä kasvavaan maansisäiseen kysyntään. Monil-
la viljelijöillä onkin ongelmia saada pensaat tuottamaan tarpeeksi marjoja johtuen ongelmista mustikan 
viljelyyn huonosti sopivan maaperän ja ilmaston takia. Kiinassa löytyy kysyntää tuoreille ja jäädytetyillä 
mustikoille ja muun muassa yhdysvaltalaiset mustikantuottajat onnistuivat toimittamaan tuoreita mustikoi-
ta pitkään Hongkongin ja Etelä-Kiinan kautta, mutta sen jälkeen, kun Kiinan hallitus esti mainitut vientirei-
tit, on monilla valtioilla ollut ongelmia saada tarvittavia lupia viennin aloittamiseen. 
 Chile oli ensimmäinen valtio, joka sai vuonna 2011 luvan Kiinan terveysviranomaisilta tuoreiden 
mustikoiden vientiin. Tämän jälkeen maat kuten Kanada, Yhdysvallat ja Argentiina ovat hakeneet vastaa-
via vientilupia. Vuonna 2015 Chile sai sertifioitua tuoreet luomumustikkansa vientiä varten, jotka ovat 
keränneet kasvavaa suosiota Kiinan varakkaimmilla alueilla. Chilen viranomaiset kuitenkin raportoivat, 
että prosessi oli erityisen tarkka ja aikaavievä, sillä Kiinan terveysviranomaiset ovat huomattavan tarkkoja 
ruoan turvallisuudesta ja puhtaudesta johtuen heikoista elintarvikkeiden turvallisuutta koskevista vaati-
muksista paikallisesti. Täten, tuotteet kuten kuivatut mustikat sopivat erityisen hyvin Kiinan markkinoille, 
missä elintarvikkeiden kylmäketjun valvomisessa ja toteutumisessa on vielä toivomisen varaa. 
 Etelä-Koreaa on pidetty pitkään markkinoina jäädytetyille mustikoille, mikä johtuu siitä, että jäädy-
tetyt marjat eivät kuulu Korean karanteenijärjestelmään ja täten niiden vieminen Etelä-Koreaan on help-
poa, kun taas tuoreita marjoja maahan saavat viedä vain Oregonin osavaltion ja Chilen tuottajat. Jäädy-
tettyjen marjojen kulutus on kasvanut äärimmäisen nopeasti, sillä vuonna 2008 mustikan tuonti oli 489 
tonnia, kun taas vuonna 2013 jäädytettyjä mustikoita tuotiin lähes 10 000 tonnia, joka on yli kaksikym-
mentäkertainen määrä viiden vuoden takaiseen verrattuna. Samaan aikaan vuonna 2013 tuoreiden mus-
tikoiden tuonti oli 1000 tonnia. Jäädytetyt mustikat tuodaan pääosin USA:sta, mutta myös chileläisiä ja 
kanadalaisia mustikoita löytyy kauppojen hyllyiltä. 
 Tuoreiden mustikoiden sekä erilaisten mustikkapohjaisten tuotteiden kysynnän odotetaan pysy-
vän vahvana tulevien vuosien ajan johtuen ekstensiivisistä markkinointikampanjoista, jotka ovat kasvatta-
neet tietoisuutta mustikan terveysvaikutuksista ja lukuisista uusista tuotteista, jota ilmestyy markkinoille 
viikottain. Nykyisin Etelä-Koreassa on tarjolla tuoreita mustikoita ympärivuotisesti, sillä paikallisesti viljellyt 
ja Oregonista tuodut mustikat tulevat markkinoille kesällä, kun taas Chilessä kasvatetut mustikat ilmesty-
vät kauppoihin talvikaudella. 
 Tuoreiden mustikoiden suosio kasvoi pääosin valtaisien markkinointi- ja PR-kampanjoiden ansi-
osta, joita USHBC (US Highbush Blueberry Council) järjesti ympäri Etelä-Koreaa tuotteiden viennin aloi-
tuksen aikoihin. Ennen ensimmäisiä vientieriä USHBC:n edustajat kävivät tapaamisia ja järjestivät semi-
naareja eri markkinointikanavien edustajien, maahantuojien ja päivittäistavaraliikkeiden edustajien kanssa. 
Niissä keskusteltiin muun muassa pakkaustavoista, promootioiden järjestämisestä ja medianäkyvyydestä 
kampanjoiden aikana. Mustikoiden kauppoihin tulon jälkeen USHBC järjesti valtavan mediatapahtuman 
yhdessä suurimmista elintarvikeketjuista, joka sisälsi koko päivän kestäviä maistatus ja näyte-erien jaka-
mistapahtumia. He olivat myös palkanneet tapahtumaan lukuisia terveellisen näköisiä ja kauniita ”mustik-
kamalleja”, jotka promotoivat mustikoita ja niiiden terveysvaikutuksia medialle ja asiakkaille, mitä seurasi 
kattava näkyvyys eri medioissa kuvina, haastatteluina ja artikkeleina. 
 Promootioampanja jatkui yli kahden kuukauden ajan, minkä ajan mustikoiden myynti kasvoi ko-
koajan ripeästi ja monet korealaiset maistoivat mustikoita ensimmäistä kertaa elämässään. Näiden kam-
panjoiden ansiosta korealaiset näkevät mustikat ei vain terveellisinä vaan myös kauneustuotteena, mikä 
on johtanut positiivisiin myyntilukuihin mustikkapohjaisen kosmetiikan myynnissä. 
 Etelä-Koreassa ulkomaiset marjat on pitkään nähty inferioirisina ja vähemmän turvallisina kuin 
paikalliset , mutta kuluttajien kasvava matkustaminen ulkomailla ja tietoisuuden kasvu ulkomaisista mar-
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joista on lisännyt niiden kysyntää. Lisäksi hinta ei ole enään ratkaiseva tekijä, kun kuluttajat valitsevat 
tuotteita vaan monet ovat valmiita maksamaan korkeaa hintaa paremmasta mausta ja laadusta. Näistä 
syistä ulkomaiset marjat ovat saavuttaneet hyväksynnän kuluttajien keskuudessa ja markkinoiden kyp-
syminen on luonut suuria mahdollisuuksia ulkomaisille marjantuottajille. 
 Edellä mainittujen Itä-Aasian maiden lisäksi Taiwan on yksi suuria mustikoiden tuojia ja se onkin 
neljänneksi suurin markkina yhdysvaltalaisille tuoreille mustikoille. Vuosittain niitä tuodaan yhteensä 1360 
tonnia ja tuoreiden marjojen kulutus per asukas on yksi suurimpia Aasiassa. Taiwanilaiset kuluttajat yh-
distävät mustikat kauneuteen ja ihonhoitoon ja monet naistenlehdet kirjoittavat toistuvasti tarinoita musti-
koiden ja kauneuden sekä terveellisten elämäntapojen yhteydestä. 
 

Kysynnän kehitys tulevaisuudessa 

Mustikoiden myynti Japanissa on perustunut pitkään mustikan syönnin yhdistämiseen silmien terveyteen 
sekä hyvän näkökyvyn säilyttämiseen. Viime aikoina mustikoiden markkinat ovat kuitenkin olleet muutos-
tarpeessa eikä myynti ole kasvanut enää entiseen tahtiin. Tästä syystä muun muassa USHBC on alkanut 
positioida mustikkatuotteita aiemmasta eroten kauneustuotteena, mikä on ollut menestyksekäs strategia 
monien muiden paikallisten tuotteiden kohdalla. On kuitenkin hyvä huomata, että promootio tai uuden 
tuotteen lanseeraaminen vaatii promootiokampanjoita ja näyte-erien jakamista lukuisissa elintarvikeliik-
keissä ja/tai -ketjuissa, jotta uuden kuvan tai positioinnin luominen onnistuu tai myyntejä pystytään kas-
vattamaan entisestään. 
 Asiantuntijat ovat todenneet, että myös Etelä-Korean markkinakysyntä on huipussaan ja markki-
nat vaativat uusia innovatiivisia tuotteita tai uudenlaisen trendin luomista, minkä odotetaan johtavan sykä-
ykseen kysynnän kasvussa. Eteläkorealaiset kuluttajat seuraavat massaliikkeinä uusia terveys- ja kau-
neustrendejä sekä etsivät jatkuvasti uusia innovatiivisia tuotteita, miksi Very Berry Korea -yrityksen toimi-
tusjohtaja on todennut, että markkinat vaativat uutta eläytystä uusien tuotteiden tai trendien kautta.  

Monet eteläkorealaiset ehtivät jo tottua maksamaan korkeata hintaa mustikkatuotteista, jotka aut-
toivat heitä seuraamaan terveellisempää elämäntapaa, mutta viime aikaiset hintojen laskut ovat muutta-
neet kysyntää niin, että myös alemman tuloluokan kuluttajat ovat alkaneet ostamaan niitä. Voidaan siis 
nähdä, että hyvällä kampanjoinnilla Etelä-Koreaan voisi luoda uutta kysyntää positioimalla esimerkiksi 
suomalaiset villit mustikat amerikkalaisia pensasmustikoita laadukkaammiksi ja arvokkaammiksi tuotteiksi, 
jotka saattaisivat saada varakkaammat ja terveystietoiset ihmiset ostamaan niitä amerikkalaisten tuottei-
den sijasta. 

Monet uudet vientimaat ovat alkaneet silmäillä Itä-Aasian markkinoita marjojen viennin osalta. 
Yksi näistä maista on Australia, jonka oman mustikan tuotannon uskotaan saavuttavan 10 000 tonnin raja 
vuoden 2015 aikana. ABGA (Australian Blueberry Growers Association) on julkaissut 50-sivuisen vienti-
strategian, joka tähtää lisäämään kysyntää ulkomaisilla markkinoilla kuten Japanissa, Kiinassa, Uudessa-
Seelannissa ja Taiwanissa. 

 

Suomalaiset marjat Itä-Aasiassa 

Suomesta viedään mustikkaa lähinnä Kiinaan, jossa suurin asiakas on mustikasta flavonoideja eristävä 
teollisuus. Mustikasta uutettuja komponentteja taas viedään edelleen Kiinasta Koreaan ja Japaniin. Kai-
kissa kolmessa maassa valmistetaan niin luontaistuotteita kuin kosmetiikkaakin suuressa mittakaavassa. 

Japani on Itä-Aasianmarkkinoista kehittynein. Alan teollisuus ja kauppahuoneet ovat perustaneet 
niin mustikka, puolukka kuin mustaherukka yhdistykset. Suomalaiset ovat toimittaneet ainakin mustikkaa 
ja puolukkaa jatkojalostettavaksi Japanissa. Etelä-Korean mustikkayhdistys edistää korealaisen viljellyn 
mustikan menekkiä. 

 

Haasteet ja mahdollisuudet suomalaisille marjoille 

Suomalaiset toimittavat lähinnä pakastettua marjaa raaka-aineeksi. Vienti Japaniin on alkanut useimmiten 
japanilaisten ostajien toimesta eikä niinkään suomalaisten aktiivisten myyjien toimesta. Etelä-Koreassa 
myydään Finlandia tuotemerkilllä suomalaista kuivattua mustikkapulveria ja mustikkamehutiivistettä. Ko-
realainen maahantuoja on onnistunut television draamasarjojen kautta markkinoimaan tuotetteita tehok-
kaasti. Tuotteiden hinta on kuitenkin paljon korkeampi kuin Suomessa ja niiden menekki suhteellisen 
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pieni. Finlandia on aloittanut tuotteiden myynnin myös Kiinaan, koska korealaiset draamasarjat ovat suo-
sittuja myös siellä. Tuotesijoitteluun perustuva markkinointi toimii yli rajojen. 

Suomalaisten tuotteiden imago on terveellinen, puhdas ja positiivinen. Suomalaisen pakastemus-
tikan kilohinta on kuitenkin kalliimpi kuin Amerikkalaisen viljellyn pakastemustikan, mutta edullisempi kuin 
korealaisen viljellyn tuoreen mustikan. Suurin haaste kaikissa alueen maissa on erottaa eurooppalainen 
villimustikka viljellystä tai Amerikoissa kasvavasta villimustikasta. Yhteinen markkinointi bilberry:n erotta-
miseksi blueberry:sta olisi tarpeen. Toistaiseksi suomalainen mustikka myydään blueberry nimellä. Lähin-
nä Brasiliasta tuotu Acai berry sisältää enemmän antocyaniinia kuin viljelty mustikka ja onkin haastanut 
mustikan asemaa. Vain muutamassa tuotteessa kerrotaan eurooppalaisen mustikan erosta viljeltyyn 
mustikkaan, vaikka eurooppalainen mustikka sisältää tutkimusten mukaan enemmän antocyaniinia kuin 
Acai marja.   

Marjoja kannattaa jalostaa edelleen hilloiksi, mehuiksi ja muiksi tuotteiksi. Lisäksi tuotteita kannat-
taa muokata paremmin paikalliseen makutottumukseen sopivaksi. Mustikkaa ja muitakin marjoja käyte-
tään paljon tuotteiden kuten jogurttien lisäarvon parantamiseen. Kuivatuilla tuotteille ja uutteille on koko 
ajan enemmän kysyntää. Itä-Aasian suuri kosmetiikka teollisuus hakee koko ajan uusia komponentteja 
tuotteisiinsa. Marjojen lisäksi niin Etelä-Koreassa kuin Japanissa ollaan erittäin kiinnostuneita suomalai-
sista sienistä kuten männyntuoksuvalmuska ja pakurikääpä. 

Sekä mustikalla että puolukalla on hyvä tarina takanaan. Molemmat on käsin poimittu villejä mar-
joja. Molempia on saatavissa luomustatuksella. Mustikka (Bilberry) poikkeaa viljellystä mustikasta huo-
mattavasti terveellisyytensä ja makunsa ansiosta. Markkinointi ja kuluttajien tietoisuuden lisääminen on 
kallista. Aasiassa mielikuvat ovat tärkeitä ja ostopäätös tehdään usein draamasarjan, asiaohjelman tai 
esimerkiksi blogin perusteella. Marjojen viejien on tärkeää tunnistaa hyvät ja edulliset markkinointikanavat. 
Osittain yhteinen markkinointi voi olla hyvä tapa lisätä suomalaisen mustikan tunnettavuutta. Ikea on var-
sin suosittu Itä-Aasiassa, joka lisää myös puolukan suosiota. Erilaisia puolukkatuotteita kannattaa tarjota 
myyntiin esim. Skandinaavikahviloissa tai ravintoloissa. Muut marjat voivat olla suosittuja varsinkin uuttei-
na kosmetiikkateollisuuteen. Suomalaisten marjojen tarjonta on erilainen Itä-Aasian maissa ja samoin 
kulutustottumukset poikkeavat toisistaan. Kiinalaiset turistit pitävät usein lakan siemeniä epämiellyttävinä, 
mutta korealaiset taas kokevat niiden osoittavan lakkahillon olevan terveellistä.  

Marjojen myynti Aasiassa kannattaa tehdä yhteistyössä paikallisten asiantuntijoiden kanssa. 
Finpron paikallisilla henkilöillä on usein antaa hyviä neuvoja ja tarvittaessa voi teettää tarkempia tutki-
muksia yksityisillä konsulteilla. Marjoja käytetään monissa tuotteissa antamaan terveellinen mielikuva. 
Suomalainen mustikka on todellinen supermarja, josta voi pitkäjänteisellä tiedotustyöllä tulla Aasiassa 
todella suosittu. 
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Katsaus Kiinan, Etelä-Korean ja Japanin markkinoihin 
 
 
 

Suomen marjavienti Itä-Aasiaan 

 
Suomesta viedään mustikkaa pakastettuna Kiinaan ja Japaniin. Muu vienti on hyvin pientä. Tärkein vien-
timaa on Kiina, jossa mustikkaa prosessoidaan edelleen. Lähinnä mustikasta eristetään antocyaniinia 
sisältävää uutetta, jota taas myydään edelleen Kiinalaiselle teollisuudelle mutta myös muihin maihin. Ja-
paniin on viety pakastettua mustikkaa paremmalla kilohinnalla, joka viittaa parempilaatuisen marjan 
myyntiin. Suomen marjavienti Koreaan on alkanut viime vuosina, mutta on vielä hyvin pientä. 
 

 
 
 

Guangzhou, Kiina 

 

    
 

Kantonin alueella mustikkatuotteita löytyy helpoimmin japanilais-kiinalaisesta Jusco supermarketista. 
Eurooppalaisista tuotteista esimerkiksi Unkarissa valmistetussa Hipp lastenruoassa on mustikkaa. 
Friendship tavaratalon ruokaosastolta löytyy varsinkin malesialaisia tuotteita, kuten No.A. kuivattuja mus-
tikoita. Kuivattu mustikka maksaa 9,8 USD / 100g pussi. Tavaratalossa on myynnissä myös Uusi-
Seelantilaista San Peter mustikkaluontaistuotetta.  
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Shanghai, Kiina 

  

Shanghaissa myydään myös suomalaisia mustikkapohjaisia luontaistuotteita, kuten Visiobalance Opti ja 
Selesan. Molempien hinta on 72 USD paketilta. Waigaojiao suoratuonti tuo maahan monia ulkomaalaisia 
erikoistuotteita hieman edullisempaan hintaan. DanD Very Berry kaurapuuro on maustettu mustikoilla ja 
muilla marjoilla. Sen hinta on hiukan alle 10 USD kilon pussilta.  

 

Tokyo, Japani 

  

Japanin markkinoilla on laaja valikoima erilaisia tuotteita alkane tuoreista mustikoista, mustikkajogurttei-
hin ja kuivattuihin mustikoihin. Suomesta ja Ruotsista tuoduista mustikoista mutta Japanissa valmistettuja 
tabletteja myydään apteekeissa 13 EUR / 120 tablettia. Tuotemerkissä sanotaan “blueberry” mutta tuo-
teselosteessa mainitaan “bilberry”. USAlaisia tuoreita mustikoita myydään 4 EUR / 100g pakkaus. 

 

Soul, Etelä-Korea 

 

 
Etelä-Koreassa mustikkaa käytetään monissa tuotteissa tuomaan makua ja lisäämään tuotteen terveys 
tai kauneusvaikutusta. Kasvomaskien lisäksi joissain shampoissa on mustikkaa. Sen määrästä tai alkupe-
rästä ei ole tietoa. Lotten Pasteur Benecol jogurtti tuotiin markkinoille maaliskuussa 2015. Sitä on myyn-
nissä kaksi makua maustamaton ja mustikka. Finlandia tuotemerkillä Koreassa myydään luontaistuottee-
na Kiantaman valmistamaa mustikkapulveria ja Kaskein Marjan valmistamaa mustikkamehua. Pullo 
mustikkamehua maksaa n. 35 USD ja 3 pakettia mustikkapulveria 82 USD.  



www.tem.fi 
mmm.fi 

minedu.fi 
ELY-keskus.fi 

tekes.fi 
finpro.fi 

visitfinland.com 
vtt.fi 
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