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Luonnontuotteiden kysyntä kasvaa, tuotekehitys ja todennet-
tu laatu avaavat uusia markkinoita 

Luonnontuotealalla kansainvälinen kilpailu on kiristynyt merkittävästi viime vuosina. Halpaa 
luonnonmarjaa sekä viljeltyä pensasmustikkaa tulee enenevässä määrin markkinoille muun 
muassa Ukrainasta, Venäjältä ja Etelä-Amerikasta.   
 
Suomessa raaka-ainetta riittää, mutta silti osa luonnontuotealan yrityksistä painii raaka-aineen 
saatavuusongelmien kanssa. Marjojen ja sienten keruu ja logistiikka toimivatkin hyvin, mutta 
luonnonyrttien hankintaketjut ovat vielä yleisesti varsin kehittymättömät. Kun kyseessä ovat 
erikoismarjat, kuten pihlajanmarja, juolukka tai variksenmarja, yrittäjän on usein luotava 
hankintajärjestelmä alusta alkaen itse.  
 
Viime vuosina noin 80 prosenttia kaupalliseen tarkoitukseen poimitusta marjasadosta on saatu 
talteen ulkomaalaisvoimin. Tämä poimijajoukko kerää lähinnä hillaa, mustikkaa ja puolukkaa. 
Tänä vuonna Thaimaasta Suomeen matkusti liki kolmanneksen vähemmän poimijoita kuin 
viime vuonna. Syynä ovat lähtömaan viranomaisten informointi poiminnan taloudellisista 
riskeistä sekä viime kesän heikot poimijahinnat. Kuluva kausi on yritysten kannalta ollut 
muutenkin poikkeuksellinen, koska satokausi on ollut koko Suomessa myöhässä ja osaan 
maata hallat tulivat aikaisin.  
 
Raaka-aineen jatkojalostus lopputuotteeksi ja yritysten yhteistyö auttavat 
kansainvälisillä markkinoilla 
 
Kuluva kausi on saanut sekä yrittäjät että kehittäjät miettimään, millä eväin yritystoimintaa 
saisi kestävämmälle ja ennustettavammalle pohjalle. Luonnontuoteala on aina yllätyksellinen, 
koska säitä ja satoa on lähes mahdoton ennustaa etukäteen, mutta alalla on tällä hetkellä 
tekijöitä, jotka näiden ohella lisäävät yrittämisen riskiä. Näitä ovat muun muassa poimijoiden 
saatavuus ja maailmanmarkkinoilla tapahtuvat nopeatkin muutokset.  
 
Raaka-aineen jalostaminen korkean jalostusasteen lopputuotteeksi ja markkinoiminen erikois-
tuotteena antavat yritykselle mahdollisuuden kilpailla uusilla markkinoilla ja paremmin hinnoin 
kuin pelkkänä raaka-aineen tuottajana. 
  
Myös alihankinta on lisääntynyt alalla nopeasti: yhä suurempi osa tuotannosta teetetään muilla 
valmistajilla ja oma työpanos suunnataan markkinointiin. Tämä on hyvä asia, varsinkin kun 
alan yleinen ongelma on ollut vaikeus skaalata mikroyrityksen tuotantoa vastaamaan 
kasvavaa kysyntää. Alihankintaketjut ehkä myös osaltaan selittävät sen, miksi alan 
henkilöstömäärä näyttää kasvavan kovin hitaasti, vaikka liikevaihto kasvaa vuodesta toiseen.  
 
Muutamat kärkiyritykset ovat ennakkoluulottomasti pyrkineet kansainvälisille markkinoille. 
Vetoapua on saatu mm. Finpron Food from Finland -ohjelmasta. Avaukset ovat olleet 
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positiivisia, mutta mahdollisuuksista on käytetty vasta pieni osa. Finnish Food Innovations -
hankkeen kautta on saatu tietoa, että määrätietoisella markkinoiden haravoinnilla ja 
innovatiivisella tuotekehityksellä viennin mahdollisuudet lisääntyvät moninkertaisiksi.  
 
Kuva 1: Liikevaihdon kehitys luonnontuotealalla vuosina 2010-2017 ja ennuste vuoteen 2018. 
Suhdeluku 2010=100. Vertailutoimialoina elintarvikkeiden valmistus, matkailun ydinklusteri 
sekä teollisuus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luonnontuotealan kasvu jatkuu edelleen  
Luonnontuotealan yritysten liikevaihto kasvaa edelleen ja suunta on ollut sama koko 2000-
luvun. Kasvu johtuu erityisesti innovatiivisten elintarvikeyritysten sekä ravintolisiä valmistavien 
yritysten menestyksestä. Henkilöstömäärä alalla on kasvanut yhtäjaksoisesti vuodesta 2010, 
mutta varsinkin viime vuosina kasvu on ollut maltillista.  
 
Alalla näkyy suuri kausivaihtelu työvoiman tarpeessa, joten tuotteiden jalostaminen nykyistä 
pidemmälle tarjoaisi myös kaivattuja ympärivuotisia työpaikkoja. Uusille yrityksille on tätä 
taustaa vasten tilausta. Syntyvät uudet yritykset ovat lähes poikkeuksetta yhden hengen 
mikroyrityksiä, joilla on käytössään vain vähän pääomia.  
 
Onnistuneiden yritystarinoiden taustalla on yleensä sekä syvällistä alan osaamista tuotteista ja 
tuotekehityksestä sekä nykyisin varsinkin markkinointiosaamista. Luonnontuotealalla, kuten 
monella muullakin alalla, brändin rakentaminen kannattaa aloittaa jo yritystä perustettaessa. 
Brändityö on ollut keskeinen teema mm. marjaklusterin eli kasvavien ja vientiin pyrkivien alan 
yritysten toiminnassa. Hyvin rakennetun brändin merkitys korostuu tulevaisuudessa. 
 
Ainakin vielä tällä EU-ohjelmakaudella yrityksille on tarjolla hyviä rahoitusmahdollisuuksia 
oman toimintansa ja verkostojen kehittämiseen, joten yritys kannattaa laittaa kuntoon nyt, kun 
rahaa on vielä tarjolla. Täyttä varmuutta ei ole siitä, miten yritystukijärjestelmät toimivat 
seuraavalla EU-kaudella. Tulevaisuuden rahoitusmahdollisuuksia voi parantaa rakentamalla jo 
nyt kansainvälisiä yhteistyöverkostoja sellaisten yritysten tai organisaatioiden kanssa, joiden 
kanssa on selvää synergiaetua. 
 
Digitalisaatio ja robotisaatio näkyvät myös luonnontuotealalla 
 
Luonnontuotealan tulee pysyä ajassa: digitalisaatio tuo maailman lähelle, mutta vaatii 
osaamista ja aikaa. Asiakkaat ovat toisaalta entistä paremmin tavoitettavissa sosiaalisen 
median kautta, mutta asiakaskunnan mielenkiinnon ylläpitäminen vaatii jatkuvaa reagoimista.  
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Markkinointitavat muuttuvat, mutta perusasioiden, kuten laatutyön, merkitys korostuu. Laatu 
pitää yhä useammin osoittaa sertifikaateilla. Sosiaalinen media tarjoaa myös mahdollisuuden 
kertoa yritysten tekemästä laatutyöstä ja tehdä toiminnasta läpinäkyvää.  
 
Robotiikkaa voimme luonnontuotealalla vielä suuressa määrin joutua odottamaan, mutta 
ainakin tuotteiden valmistuksessa robotiikan käyttö tulee kasvamaan, jos markkinoille saadaan 
nykyistä edullisempaa ja myös pienvalmistukseen sopivaa teknologiaa.  
 
Uusien palvelukonseptien kehittäminen esimerkiksi luontomatkailussa antanee myös 
pienemmille yrityksille mahdollisuuden tarjota palveluitaan kansainvälisille asiakkaille. Monelle 
hyvälle konseptille olisi vielä tilaa. Myös maakuntauudistus ja sotepalveluiden uudet 
järjestelytavat saattavat avata markkinoita uusille luonnontuotteiden ja hyvinvointipalveluiden 
yhteistyömalleille. Tästä esimerkkinä voisi olla esimerkiksi yhteistyö Green Care -toimijoiden 
kanssa. 
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