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Sammandrag
Naturprodukter är bl.a. bär, svampar och örter samt specialnaturprodukter (bl.a. tjära, sav, bark, kåda och torv). Till naturproduktbranschen hör
all företagsverksamhet från tillvaratagningen av råvaror till den fortsatta förädlingen av produkterna samt användningen av naturprodukter i
tjänster, exempelvis inom må bra- och turismbranscherna. Naturproduktbranschen har ingen egen näringsgren i NI 2008. Företag inom
naturproduktbranschen är verksamma inom primärproduktion, livsmedels-, turism-, må bra- och kosmetikbranschen samt inom kemibranschen.
Företag som nyttjar naturprodukter är verksamma även i andra branscher, bl.a. grönanläggning, hantverk och skapande branscher.
Livsmedelssektorn har flest företag inom naturproduktbranschen, totalt nästan 250 st. Trots den svåra situationen i livsmedelssektorn har
det uppkommit nya företag inom naturproduktbranschen. Det finns knappt 200 företag verksamma inom primärproduktion, ca 50 inom må braoch kosmetikbranschen samt turism och knappt 30 inom kemibranschen. Sammanlagt finns det närmare 700 företag i branschen, om man
räknar med även stora konglomerat som förädlar naturprodukter.
Omsättningen i branschen håller på att öka trots den långa lågkonjunkturen. Nya företag har uppkommit särskilt inom produktionen av
kosttillskott och inom må bra- och kosmetikbranschen. Kosmetikbranschen och då särskilt naturkosmetika är på uppgång. Så gott som alla nya
företag är mikroföretag. Generationsväxlingen inom branschen märks genom att de nya företagen ofta drivs av unga företagare. Det som också
är nytt är att erfarna företagare från helt andra branscher sadlar om till naturproduktbranschen: de har märkt att populariteten av naturprodukter
har ökat!
Den globala hälsotrenden ökar efterfrågan på naturprodukter. Efterfrågan ökar både på traditionella naturprodukter som t.ex. bär och på nya
produkter. Sprängticka och andra medicinska svampar är väldigt populära i Asien. Finländare har redan börjat arbeta för att öka tillgången till
sprängticka. Sprängticka kan odlas i lågproducerande björkskogar med en metod som har utvecklats i Finland. Naturresursinstitutet har inlett ett
projekt för odling av övriga vilda svampar.
Det finns intresse för s.k. trävatten, ”tree waters”, ut i världen. Finland exporterar redan sav, och export ab björkvatten planeras. På den
globala livsmedelsmarknaden finns det stor efterfrågan på olika Free from-produkter, av vilka laktos- och glutenfria produkter är populärast. Det
finns rikligt med produkter även för veganer. Naturprodukter tillämpar sig utmärkt till just sådana specialkostprodukter.
Ansvarsfullhet håller på att bli ett av de centrala värdena i företagsverksamhet. Ansvarsfullheten gäller både arbetskraft och miljö. Endast ett
fåtal av finska företag arbetar enligt standarden ISO 26000 om behandlar socialt ansvarstagande. Avsiktsförklaringen om plockning av skogsbär
mellan företag inom bärbranschen, arbets- och näringsministeriet och utrikesministeriet förutsätter att företagen tar ansvar för utländska
bärplockare. Avsiktsförklaringen är inte något certifikat, men väl ett konkret exempel om ansvarsfullhet. Certifikaten har kommit för att stanna,
och de blir bara fler och fler till antalet. Certifikaten har en särskilt stor betydelse för exporten av naturkosmetika.
I Finland finns världens största ekologiska plockningsområde på 12,2 miljoner hektar. Flera naturprodukter inom denna areal kan bli
ekocertifierade. Finska naturprodukter är vilda och gärna också ekologiska. De är också arktiska. Syftet är att lyfta upp arktiska produkter
nationellt som spetsprodukter för livsmedelsexporten.
Exporten är en tillväxtmöjlighet för företagen inom naturproduktbranschen. Exporten förutsätter ett tätare samarbete mellan aktörerna:
konkurrenterna finns inte bredvid oss, utan de finns ute i världen! Exporten kräver även kunskap. Exportprogrammet Food from Finland är ett
tryggt sätt för företaget att lära sig mer om export med hjälp av experter.
Kontaktperson vid arbets- och näringsministeriet: Avdelningen för kunskapshantering/Branschtjänst//Esa Tikkanen,
e-post: esa.tikkanen(at)tem.fi, tfn 050 040 5459
Kontaktperson vid närings-, trafik- och miljöcentralen: Anne Ristioja, e-post: anne.ristioja@ely-keskus.fi, tfn 0295 037 118
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Natural Product Industry
Abstract
Natural products include wild berries, mushrooms and herbs as well as special natural products such as tar, sap, bark bread, resin and peat. The
natural products industry covers all commercial activities from foraging, extracting and refining raw materials to using natural products in service
provision, for example in the wellness industry and tourism. The natural products industry does not have a TOL 2008 code in the Finnish
Standard Industrial Classification. Businesses using natural products can be found in primary production, food, tourism, wellness, cosmetics and
the chemical industry. A number of companies also operate in other sectors, such as urban landscaping, crafts and creative industries.
The highest number of natural products companies (nearly 250) operate in the food industry. Despite the difficult economic conditions in the
sector, new businesses using natural products have been established. Elsewhere, there are close to 200 natural products companies in primary
production, around 50 apiece in both the cosmetics industry and in tourism, and close to 30 in the chemical compounds industry. All in all, if the
large, diversified companies that refine natural products are included, nearly 700 businesses can be classified as natural products companies in
Finland.
Despite the sustained economic downturn, net sales in the natural products sector are growing. New companies have emerged, especially in
food supplement manufacturing, wellness and cosmetics. Of these, the cosmetics industry (especially natural cosmetics11) continues to expand.
Nearly all of these new companies are micro-enterprises. Business succession shows in the number of young people entering the industry.
However, many experienced entrepreneurs from a range of sectors have also transferred to natural products as they have noticed the boom in
the industry.
The worldwide health trend is increasing the demand for natural products. Growing demand is seen not only in wild products such as berries,
but also in new product innovation. Chaga and other medicinal mushrooms are very popular in Asia. Finns have already tapped into this trend,
contributing to the efforts to increase the provision of chaga. A method has been developed in Finland to cultivate chaga in poorly performing
birch stands. Luke, the Natural Resources Institute Finland, has also launched a project to develop the cultivation of other wild mushrooms.
Tree waters are attracting growing international interest. Finland already exports sap and now plans to introduce birch water to the exports
range. In the world food market, all free-from products are in high demand, lactose-free and gluten-free being the most popular. Vegan foods are
also widely available. Natural products are an excellent addition to such specialised dietary products.
As a key business value, corporate social responsibility is more important than ever before, both in terms of the workforce and the
environment. So far, only a few Finnish companies have adopted the ISO 26000 social responsibility standard. The letter of intent concerning the
forest berry industry, signed by the berry industry companies, the Ministry of Employment and the Economy and the Ministry for Foreign Affairs,
lays down provisions on social responsibility towards foreign berry pickers. While the letter of intent is not a certification, it does provide a
concrete example of social responsibility. Certifications have become an acknowledged industry practice, and their number will only increase.
For the export of natural products, certificates play a more important role than for some other industries.
Covering 12.2 million hectares, Finland has the world’s largest organic foraging area of natural products. Across this area, several natural
products may be entitled to an organic certificate. Finnish natural products are always wild and, at their best, organic and arctic. Nationally, the
food export industry will be promoting arctic provenance as the key feature of Finnish food.
For the natural products sector, exports provide growth opportunities. However, exports will only become possible with closer cooperation;
our competitors are not in Finland, they are abroad! Exports also require specific skills. These can be offered by the Food from Finland
programme, whose specialists can help businesses in launching their export activities.
Contact person at MEE: Knowledge Management Department/Business Sector Services/Esa Tikkanen, e-mail: esa.tikkanen(at)tem.fi
tel. +358 50 040 5459
Contact person at the ELY Centre Anne Ristioja, e-mail: anne.ristioja@ely-keskus.fi tel. +358 295 037 118
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1 Saatteeksi
Toimialaraportit-julkaisusarjan lähtökohtana on koota ja yhdistää eri lähteiden aineistoja
toimialakohtaisiksi perustietopaketeiksi, jotka tarjoavat asiantuntijoiden näkemyksen pkyritysten päätöksenteon apuvälineeksi. Syksyllä 2015 ja alkuvuodesta 2016 julkaistiin viisi toimialaraporttia: elintarvikeala, uusiutuva energia, puuala, tekninen konsultointi ja ravitsemistoiminta.
Luonnontuotealan toimialaraportti julkaistaan nyt toisen kerran, edellinen raportti on keväältä 2015. Kaikki raportit ovat veloituksetta saatavissa ilman rekisteröitymistä TEM Toimialapalvelun internetsivulta www.temtoimialapalvelu.fi.
Toimialapäälliköt laativat toimialaraporttien tueksi kaksi kertaa vuodessa julkaistavat
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 -tilastokuvien kanssa muodostavat kattavan perustietopaketin, joka tukee yritysten perustamista ja
kehittämistä sekä työvoimakoulutuksen suuntaamista.
Tämä toimialaraportti käsittelee luonnontuotealaa useasta eri näkökulmasta. Toimialakohtaisessa tarkastelussa luonnontuotealan yritykset on jaettu päätoimialan mukaan alkutuotannon, elintarvikealan, hyvinvointi- ja kosmetiikka-alan, matkailun sekä kemiallisten yhdisteiden ja muiden toimialojen yrityksiin.
Luonnontuotealan tieto on edelleen sirpaleista ja se on koostettava useista eri tietolähteistä. Tietämys on kuitenkin kasvanut alan toimijoiden yhteistyön tiivistyttyä. Viime vuosina sekä Arktiset Aromit ry että Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti yhteistyökumppaneineen ovat julkaisseet useita luonnontuotealaan liittyviä selvityksiä. Alasta on saatu myös
kansainvälistä tietoa, joka auttaa uusia yrityksiä liiketoiminnan suunnittelussa. Tämä on erityisen tärkeää, koska ala on globaali ja kilpailu markkinoilla kovaa.
Luonnontuotealalla on käynnistynyt valtakunnallinen koordinaatiohanke, jonka tavoitteena on paitsi lisätä alan toimijoiden yhteistyötä, myös jakaa tietoa alan keskeisimmistä
kehittämiskohteista. Hanke rahoitetaan EU:n maaseuturahastosta, ja sitä toteuttavat Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti Luonnonvarakeskuksen ja 4H-järjestön kanssa.
Tässä raportissa paneudutaan erityisesti alan tulevaisuuden näkymiin sekä ns. heikkoihin signaaleihin, jotka voivat antaa kehittämisideoita uutta yritystoimintaa suunnitteleville. Jokainen raportti on itsenäinen kokonaisuutensa, joten sisällössä on osin samaa asiaa kuin aiemmassa raportissa.
Lämmin kiitos kaikille raportin teossa auttaneille. Toivon, että raportti tarjoaa tietoa ja
kehittämisideoita luonnontuotealan yrittäjille ja asiantuntijoille!
Rovaniemellä 15.4.2016
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 erikoisluonnontuotteet, kuten puuhiili, terva ja muut puutisleet, mahla, pettu, turve, tuohi, paju,
sammal, kaislat, jäkälät sekä koristekasvit. Luonnontuotealaan kuuluu kaikki yritystoiminta raaka-aineiden talteenotosta tuotteiden jatkojalostukseen. Alan yritystoimintaan voidaan
lukea myös luonnontuotteiden käyttö palveluissa hyvinvointi- ja matkailualoilla.
Luonnontuotealalla ei ole olemassa omaa tilastollista (TOL 2008) toimialaluokkaa, vaan
alan yrityksiä toimii useilla eri toimialoilla. Pääluokat, joissa alalla on yritystoimintaa, ovat
alkutuotanto, elintarvikeala, hyvinvointi- ja kosmetiikka-ala, matkailu sekä kemian yhdisteet. Luonnontuotealan yritysten liiketoimintaa on myös mm. koristekasvi-, taimituotanto-,
viherrakennus- ja käsityöalalla. Tarkasteltaviin esimerkkeinä oleviin toimialaluokkiin on tehty joitakin lisäyksiä ja tarkennuksia vuoden 2015 raporttiin verrattuna.
Luonnontuoteala ryhmitellään tässä raportissa seuraavasti:
•

Alkutuotanto

•

Elintarvikeala

•

Hyvinvointi- ja kosmetiikka-ala

•

Matkailu

•

Kemialliset yhdisteet

•

Muut (mm. luonnontuotealan konsultointi ja koulutuspalvelut, käsityöala jne.)

Alkutuotanto
Luonnontuotealan raaka-aineketju alkaa yleensä metsästä, niityltä tai pellolta. Keskeisin
toimialaluokka arvoketjun alkupäässä on luonnontuotteiden keruu (TOL 02300). Luonnonmarjat, -sienet ja -yrtit sekä useimmat erikoisluonnontuotteet kerätään pääosin suoraan
luonnosta.
Joitakin kasveja on jouduttu niiden uhanalaisuuden tai heikon luonnosta saatavan sadon vuoksi ottamaan peltoviljelyyn. Vaihtoehtona on ns. puoliviljely, jossa viljelyä edistävin toimin voidaan kasvattaa luonnonkasvien satoa luontaisessa kasvuympäristössä. Marjakasvien satoa voidaan esimerkiksi kasvattaa pölytyspalveluilla. Raporttiin on otettu mukaan muista alan selvityksistä poiketen myös mehiläisten hoito. Se sisältää yrityskohtaisesti joko pelkästään hunajan tuotannon tai hunajantuotannon ja pölytyspalvelut. Pölytyspalvelut on toimintaa, jossa mehiläistarhan omistaja siirtää pesät kukinnan ajaksi mahdollisimman lähelle kasveja tai viljelystä, jonka pölytys halutaan varmistaa. Mehiläistarhauksesta saa hunajan ohella muitakin sivutuotteita, kuten mehiläisvahaa, siitepölyä ja propolista eli kittivahaa.
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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
01499 Muu eläinten hoito (mehiläisten hoito hunajan ja mehiläisvahan tuotantoon)
02100 Metsänhoito (metsäpuiden taimitarhojen toiminta)
02300 Luonnontuotteiden keruu (pl. polttopuu)
Elintarvikeala
Suurin osa luonnontuotealan yrityksistä toimii elintarvikealalla. Yritysten tuotevalikoimaan
kuuluvat yleisimmin tuore- ja pakastetuotteet, hillot, mehut ja marjakastikkeet. Myös kotimaiset alkoholituotteiden valmistajat käyttävät tuotteisiinsa luonnonmarjoja. Tuotteiden kirjo on viime vuosina kasvanutkin huomattavasti. Suurin osa elintarvikealalla toimivista yrityksistä kuuluu toimialaluokkiin TOL 10320 (Hedelmä-, marja- ja kasvismehujen valmistus)
ja TOL 10390 (Muu hedelmien, marjojen ja kasvisten jalostus ja säilöntä).
Luonnontuotealalla elintarviketuotantoa harjoittavien yritysten toimialaluokkia:
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
10920 Lemmikkieläinten ruokien valmistus
11070 Virvoitusjuomien valmistus; kivennäisvesien ja muiden pullotettujen vesien tuotanto
11030 Siiderin, hedelmä- ja marjaviinien valmistus
Hyvinvointi- ja kosmetiikka-ala
Luonnontuotteita on käytetty jo pitkään kauneudenhoidossa ja hoitopalveluissa, mutta uutta on, että tuotteita jalostetaan paljon aiempaa pidemmälle. Perinteinen ja hyväksi havaittu hyvinvointituote on turve, jota voidaan käyttää sekä kylpyläpalveluissa että raaka-aineena hoitotuotteissa. Myös yrttejä ja hunajaa hyödynnetään monipuolisesti kylpyläpalveluissa ja saunatuotteissa.
Aitouden arvostus on kasvattanut luonnonkosmetiikan markkinoita. Luonnonkosmetiikassa voidaan hyödyntää turpeen, mahlan, pakurin ja luonnonmarjojen lisäksi useita luonnonyrttejä sekä hunajaa. Luonnonkosmetiikkaan kuuluvat kaikki kauneustuotteet sham-
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poista seerumeihin. Luonnon raaka-aineista tehtyjä hoitotuotteita voidaan valmistaa myös
eläimille. Tällaisia hoitotuotteita ovat esimerkiksi tassuvoiteet.
Hyvinvointi- ja kosmetiikka-alalla toimivien yritysten toimialaluokkia:
23990 Muualla luokittelematon ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus (turve)
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
Matkailu
Koska luontomatkailun suosio on kasvanut jatkuvasti, yhä useammat matkailualan yritykset käyttävät toiminnassaan keskeisesti luonnontuotteita. Ohjelmapalveluna matkailijoita
viedään marja-, sieni- tai yrttiretkille. Ryhmien kanssa voidaan laittaa ruokaa tai tehdä matkamuistoja luonnontuotteista. Luonnontuotteita osataan käyttää monipuolisesti myös matkailun ravitsemispalveluissa.
Luonnontuotealaa hyödyntävät matkailuyritykset
kuuluvat seuraaviin toimialaluokkiin:
55902 Maatilamatkailu, bed & breakfast
55909 Muualla luokittelematon majoitustoiminta
79900 Varauspalvelut, matkaoppaiden palvelut ym.
74901 Ohjelmistotoimistot ja manageripalvelut
Kemialliset yhdisteet
Kemiallisia yhdisteitä valmistavat yritykset muodostavat melko pienen, mutta merkitykseltään arvokkaan luonnontuotealan yritysjoukon. Niiden ansiosta luonnosta saadaan bioaktiivisia ainesosia jalostavaan teollisuuteen, mm. ravintolisä- ja kosmetiikkatuotantoon. Yritykset voivat tuottaa ainesosia myös lääketeollisuuteen. Teknologian kehittyessä luonnontuotteista voidaan tuottaa komponentteja, joilla rikastetaan esimerkiksi peruselintarvikkeita. Uusia innovaatioita odotetaankin erityisesti tähän yritysryhmään.
Kemiallisia yhdisteitä tuottavien yritysten toimialaluokkia:
10890 Muualla luokittelematon elintarvikkeiden valmistus
16290 Muiden puutuotteiden valmistus; korkki-, olki ja punontatuotteiden valmistus
(koivutisle)
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21200 Lääkkeiden ja muiden lääkeaineiden valmistus
20530 Eteeristen öljyjen valmistus
46382 Luontaistuotteiden tukkukauppa
71202 Muu tekninen testaus ja analysointi
72191 Lääketieteellinen tutkimus ja kehittäminen
Muut luonnontuotealan yritysten toimialat
Luonnontuotealalla on yritystoimintaa, jota ei voida suoraan luokitella mihinkään edellä mainittuun ryhmään. Tällaista toimintaa on esimerkiksi luonnonkasveihin perustuva viherrakentaminen tai maisemanhoitopalvelu. Luonnontuotteita voidaan käyttää luovilla aloilla esimerkiksi taideteosten materiaalina (paju, turve) tai käsityömateriaalina. Käsityöalalla käytössä ovat myös kasvien juuret ja puiden pahkat. Luonnosta saadaan raaka-aineita myös
luonnonmukaiseen rakentamiseen. Luonnonkasveja kasvavia kattoja näkee erityisesti Norjassa, mutta myös Suomessa voidaan tehdä kattoja samoin periaattein. Aiemmin Suomen
luonnosta saatavia materiaaleja on käytetty runsaasti mm. koristetarpeiksi kukkakauppiaille, mutta tuonti Kiinasta ja muualta Aasiasta on lähes tyrehdyttänyt kotimaisen tuotannon.
Muiden luonnontuotealan yritysten toimialaluokkia:
16290 Muiden puutuotteiden valmistus, korkki-, olki- ja punontatuotteiden valmistus
32130 Jäljitelmäkorujen ja muiden vastaavien tuotteiden valmistus
32999 Muualla luokittelematon tuotteiden valmistus
71126 Muu rakennustekninen palvelu (viherrakentaminen)
81399 Maisemanhoitopalvelut (viherrakentaminen)

2.2 Toimialan kytkeytyminen muihin aloihin
Luonnontuoteala kytkeytyy läheisesti moniin muihin aloihin. Arvoketjun alkupäässä luonnontuoteala on osa alkutuotantoa, jalostuksessa esimerkiksi elintarvike- tai kosmetiikkaalaa ja kemian teollisuutta sekä palveluissa matkailua tai hyvinvointialaa. Luonnontuotteet
voivat tuoda kaivattua lisäarvoa mm. hyvinvointipalveluihin. Luonnontuotealan toimintaohjelman 2020 yhtenä keskeisenä tavoitteena on lisäarvon tuottaminen matkailu- ja hyvinvointipalveluihin.
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Kuva 1. Eri toimialojen osuus luonnontuotealan koko yritystoiminnassa (%).

Eri toimialojen osuus luonnontuotealalla
Kemian
yhdisteet
4%

Muut
10 %

Matkailu
6%

Alkutuotanto
30 %

Hyvinvointi
8%

Elintarvike
42 %

Luonnontuotealalla toimii noin 200 yritystä, jotka harjoittavat luonnontuotteiden keruuta,
viljelyä tai puoliviljelyä. Alkutuotantoa harjoittavat mm. marjatilat, jotka joko viljelevät, keräävät tai välittävät sekä usein myös jonkin verran jalostavat luonnonmarjoja. Mukana on
myös puutarha- ja maatiloja, joissa on otettu viljelyyn villiyrttejä. Mehiläistarhausta harjoittavat tilat kuuluvat myös alkutuotantoon. Jäkälän keruu koristetarpeiksi tai poron rehuksi
on Suomessa vähentynyt, mutta kuuluu sekin alkutuotantoon. Luonnontuotealalle on syntynyt myös mielenkiintoista alkutuotannon palveluyrittäjyyttä, mm. pakurin viljelyyn Suomen Pakuri Oy.
Luonnontuotteiden keruu ja välitys kuuluu alkutuotantoon. Marjanostoyritykset ovat vuodesta 2005 lähtien turvautuneet ulkomaisiin poimijoihin. Kotimaiset poimijat keräävät marjoja pääasiassa kotitarpeiksi tai suoraan pienemmille jalostajille tai ammattikeittiöille. Marsi-tutkimuksen mukaan kaikesta kaupallisesti poimittavasta marjasadosta jo 86 % on ulkomaisten poimijoiden keräämää. Marsi-tutkimuksessa ei ole mukana kaikkia marjoja ostavia
yrityksiä, joten todellisuudessa ulkomaalaisten poimijoiden osuus lienee jonkin verran pienempi. Luonnontuotealalle on syntynyt myös yrityksiä, joiden toimintana on pelkästään organisoidun ulkomaalaispoiminnan järjestäminen ja marjan välitys jalostavaan teollisuuteen.
Toreille ja muuhun suoramyyntiin ja pienjalostukseen marjaa ostetaan poimijoilta myös
valmiiksi puhdistettuna, jolloin poimija saa noin kaksinkertaisen hinnan. Teollisessa marjankäsittelyprosessissa marja ensin pakastetaan ja vasta sitten puhdistetaan. Teolliset toimijat puhdistavat ostamansa marjat yleensä isoissa marjanpuhdistamoissa, joissa puhdistus perustuu värierotteluun.
Viime aikoina varsinkin yrttien ja erikoisluonnontuotteiden keruuseen on rakennettu kotimaisia poimijarenkaita, jotta toiminta olisi pitkäjänteistä ja yrittäjän antamalle poimijakoulutukselle saisi vastinetta pidempään. Villiyrttejä käyttävät keittiömestarit ja kiinnostus luonnontuotteisiin on kasvattanut myös yrttikurssien suosiota.
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Luonnontuotteita myös viljellään tai puoliviljellään. Puoliviljely on kyseessä esimerkiksi
silloin, kun luonnon kasvustojen satoa pyritään nostamaan viljelyteknisin tai muin keinoin.
Hyvänä esimerkkinä luonnontuotteiden kasvun edistämisestä on pakurikäävän viljely, jossa puuntuotannon kannalta vähäarvoisiin koivikoihin lisätään pakurikäävän rihmastoa. Suomessa on onnistuttu menestyksekkään sienitutkimuksen ansiosta kehittämään toimiva pakurin lisäysmenetelmä. Suomessa on onnistuttu menestyksekkään sienitutkimuksen ansiosta kehittämään toimiva pakurin lisäysmenetelmä.
Joitakin kasveja joudutaan ottamaan viljelyyn niiden uhanalaisuuden tai muutoin heikon saatavuuden takia. Tällaisia kasveja ovat esimerkiksi ruusujuuri ja väinönputki. Osa
luonnonkasveista on vuosien saatossa siirtynyt lähes kokonaan puutarhaviljelyyn, jolloin
ne luetaan puutarhatalouden liiketoimintaan. Tällainen kasvi on esimerkiksi tyrni, jota tosin kasvaa myös villinä luonnossa esimerkiksi Pohjanmaan rannikolla.
Elintarvikeala
Luonnontuotteita jalostavista yrityksistä suurin osa toimii elintarvikealalla. Tähän ryhmään
kuuluu noin 300 luonnontuotteita elintarvikkeiksi jalostavaa yritystä. Marjoista valmistettuja tuotteita ovat hillot, mehut, siirapit, pyreet, soseet ja kastikkeet. Lisäksi marjoista valmistettuja ovat esimerkiksi mehukeitot, marmeladit, smoothiet, kuivatut marjat, välipalatuotteet, jauheet ja rouheet sekä siemenet ja säilykkeet. Varsinkin nykyisin suosittuihin välipalatuotteisiin on onnistuttu yhdistämään marjoja ja siten lisäämään marjojen käyttäjäkuntaa. Luonnontuotteita käytetään paljon myös osana maito- ja viljatuotteita. Marjajogurtit ja
-rahkat sekä pellava-mustikkarouheet tai aamiaishiutale-marjayhdistelmät ovat hyviä esimerkkejä luonnontuotteiden onnistuneesta yhdistämisestä peruselintarvikkeisiin. Markkinoille tulee kaiken aikaa myös uusia elintarvikkeita. Lisäksi marjojen monipuolisempi käyttö juomissa on kasvanut voimakkaasti.
Sienistä valmistettuja tuotteita on tarjolla huomattavasti marjatuotteita vähemmän ainakin Suomen markkinoilla. Elintarvikkeina tarjotaan tuoresieniä, sienisalaattia, sienijauheita
ja säilöttyjä sieniä. Sientä voidaan käyttää myös muiden elintarvikkeiden osakomponenttina. Pakurijauhetta on tarjolla teenä ja kahvisekoituksissa, ja lakkakääpää samoin teenä.
Luonnonyrttejä käytetään pääasiassa tuoreena sellaisenaan sekä kuivattuna maustesekoituksiin ja teeaineksiksi. Tuotekehitystä muiksi elintarvikkeiksi jarruttaa uuselintarvikeasetus, joka rajaa luonnonyrttien elintarvikekäytön monissa tapauksissa vain ravintolisäkäyttöön.
Luonnontuotteita voidaan lisätä ruokaan myös esimerkiksi säilyvyyden parantamiseksi, väriaineeksi tai kuidun lähteeksi. Näin voidaan usein korvata mahdollinen keinotekoinen ainesosa. Luonnontuotteina voidaan käyttää myös proteiinin lähteinä. Proteiinituotteiden kysyntä kasvaa varsinkin terveystuotteina.

Hyvinvointi ja kosmetiikka-ala
Viime vuosina luonnontuotealan yritystoimintaa on syntynyt ilahduttavasti hyvinvointi- ja
kosmetiikka-alalle. Yrityksiä on noin kuutisenkymmentä, joista suurin osa valmistaa moni-
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puolisesti erilaisia hyvinvointi- ja kauneustuotteita kuten saippuoita, shampoita, seerumeita, hoitovoiteita, hauteita, yrttinyyttejä, ja kylpysuoloja.
Luonnonkosmetiikassa käytetään luonnosta peräisin olevia raaka-aineita ja valmistuksessa kiinnitetään huomio tuotteen koko elinkaareen. Suomella on luonnonkosmetiikan
osalta kirittävää – meillä alan trendikkyys on huomattu vasta viime vuosina. Alan pioneerit, kuten Frantsilan luomuyrttitilan Virpi Raipala-Cormier, saivat pitkään levittää tietoa luonnon kauneustuotteista lähes ainoina toimijoina. Uusia tuotemerkkejä on syntynyt vauhdilla,
ja perinteisten kosmetiikkayritysten isäntämaiden lisäksi markkinoille on rynninyt joukko latvialaisia ja liettualaisia uusia yrityksiä. Suomessa Lumene on hyödyntänyt pitkään luonnontuotteiden argumentteja markkinoinnissaan, vaikka se ei markkinoikaan tuotteitaan luonnonkosmetiikkana. Luonnonkosmetiikasta puhuttaessa sekoitetaan usein luonnonkosmetiikka ja luomukosmetiikka. Kaikki luonnonkosmetiikka ei ole luomukosmetiikkaa. Luomukosmetiikan kriteerinä on, että siinä käytetään tietty määrä luomusertifioituja raaka-aineita.
Saksassa maailman suurimmilla luomu- ja luonnontuotealan Vivaness-messuilla myös
luonnonkosmetiikan osuus messutarjonnasta on kasvanut vuosi vuodelta. Kosmetiikkaala kasvaa koko maailmassa, ja erityisesti luonnonmukaisen kosmetiikan osuus koko alalla on selvästi kasvussa.
Kuva 2. Luonnonkosmetiikan tarjontaa Vivaness-messuilla Saksassa helmikuussa
2016 (Kuva Anne Ristioja).

Hyvinvointialalla luonnontuotteiden mahdollisuuksia ollaan vasta löytämässä. Kun tavoitteena on kokonaisvaltainen hyvinvointi, markkinoitavaksi sopivat sekä ulkoisesti että
sisäisesti nautittavat tuotteet.
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Suomessa on tutkittu paljon metsän hyvinvointivaikutuksia. Jo lyhytkin vaeltelu metsässä saa tutkimusten mukaan aikaan positiivisia fyysisiä muutoksia. Tätä tietoa pyritään soveltamaan mm. Green Care -palveluissa, jotka perustuvat joko luonnon tai eläinten hoitavaan vaikutukseen. Toimialoja innovatiivisesti yhdistämällä luonnontuotteet voidaan ottaa
käyttöön osana Green Care -palveluja joko metsäretkillä, hoidoissa tai ravitsemispalveluissa. Suomessa kehitetään aktiivisesti ja tavoitteellisesti Green Care –toimintaa, ja sen toivotaan synnyttävän työpaikkoja myös harvaan asutulle maaseudulle.
Viime vuosina on koulutettu useita ekokampaajia. Koulutus on täydennyskoulutusta jo
ammatissa toimiville kampaajille ja antaa mahdollisuuden tarjota ekologisesti kestäviä kampaamopalveluita. Koulutuksen käyneet hiusalan ammattilaiset voivat käyttää ekokampaaja-merkkiä. Käytettävät tuotteet ovat yleensä kasviperäisiä eivätkä sisällä keinotekoisia lisäaineita. Odotettavissa on, että ekokampaajapalveluiden kysyntä tulee kasvamaan, koska hiustuotteiden aiheuttamat allergiat ovat lisääntyneet. Ekokampaamo voi tarjota paitsi
asiakkaalle terveellisemmän ja turvallisemman palvelun, myös kampaajalle mahdollisuuden jatkaa ammatissaan allergioista huolimatta. Ekokampaajia on Suomessa jo yli 250.
Uutena koulutuksena on käynnistynyt myös ekokosmetologikoulutuksia, joissa vastaavia
ekologisia periaatteita sovelletaan kauneudenhoidossa. Ekokampaamo- ja ekokosmetologitoiminnan laajentuessa tarvitaan luonnonmukaisia tuotesarjoja ammattilaisten käyttöön.
Ekokampaamopalveluita tarjoavissa yrityksissä ekokampaamotoiminta voi muodostaa vain
osan liiketoiminnasta, joten tässä raportissa kampaamopalveluita ei laskettu mukaan luonnontuotealan yrityksiin.
Matkailu
Luonto, luonnontuotteet ja matkailu sopivat yhteen. Kun matkailija hakee tietoja Suomesta,
yleisin kiinnostuksen kohde on Suomen luonto. Usein matkailijaa kiinnostavat myös luonnontuotteet ja niihin liittyvät luontoelämykset, kuten marja- ja sieniretket. Noin 50 matkailualan yritystä käyttää luonnontuotteita keskeisenä elementtinä liiketoiminnassaan. Palveluina tarjotaan mm. marja-, sieni- tai yrttiretkiä, kasvivärjäystä, yrttikursseja, villiruokakursseja ja retriittejä. Luonnontuotteita käytetään luovasti myös matkailuyritysten ravitsemispalveluissa. Viime vuosina ravintolat ovat innostuneet erityisesti villiruoasta. Ruokamatkailustrategian kehittämisehdotusten kannustamana ruoan odotetaan nousevan vielä nykyistä merkityksellisemmäksi osaksi matkailuelämystä.
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Kuva 3. Matkailun ohjelmapalveluna voidaan tarjota villiruokakursseja. Kuvassa
villiruokakouluttajat Jarmo Åke, Seija Kurunmäki ja Sami Tallberg. Suomalaisen
ruokakulttuurin edistämissäätiö ELO edistää villiruoan käyttöä (Kuva ELO-säätiön
kuvapankki).

Kemian yhdisteet
Luonnontuotteista voidaan teknologian avulla erottaa ainesosia, joiden arvo pelkkään raaka-aineeseen verrattuna on moninkertainen. Näitä ovat mm. marjojen siemenöljyt tai muut
kasvien bioaktiiviset uutteet. Marjojen siemenöljyä voidaan puristaa elintarvikejalostuksen
sivutuotteena syntyvästä jätteestä, joten toiminta on järkevää myös materiaalitehokkuuden
kannalta. Mielenkiintoinen yhdiste on myös koivutisle, jota käytetään vasta kosmetiikassa,
mutta jota voitaisiin hyödyntää laajasti myös luonnonmukaisena torjunta-aineena. Luonnonmukaisten torjunta-aineiden innovaatiot ovat törmänneet EU:n byrokratiaan, mutta toivottavasti kuluttajien vaatimus luonnonmukaisemmista torjuntamenetelmistä edesauttaisi
tuotteiden markkinoillepääsyä.
Kemian yhdisteitä tuottavia yrityksiä Suomessa on vajaa 30. Ne erottavat luonnontuotteista arvokkaita ainesosia pääasiassa erilaisin uuttomenetelmin. Kehittynein uuttomenetelmä on ylikriittinen hiilidioksidiuutto, jolla saadaan eroteltua tehokkaasti mm. marjojen siemenöljyt. Käytetyimpiä uuttomenetelmiä ovat vesiuutto ja alkoholiuutto. Kemian ala vaatii vahvaa osaamista käsiteltävistä yhdisteistä ja usein myös pääomia laitteistoihin: yritysten lukumäärä tällä sektorilla ei tulle kasvamaan lähivuosina samaa tahtia kuin alemman
jalostusarvon yritysten määrä.
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Kuva 4. Mustikan arvoketju.

2.3 Toimialan yleiset muutosvoimat
Globalisaatio – maailma kotimetsässäsi
Globalisaatio vaikuttaa merkittävästi luonnontuotealalla. Konkreettisimmin globalisaatio näkyy siinä, että marjoja keräävät nykyisin ulkomaiset poimijat, kun vielä pari vuosikymmentä sitten se oli epätavallista. Globalisaatioon törmää myös kaupan hedelmä- ja vihannesosastolla: iso osa maailman luonnontuotteista löytyy jo suurten kaupunkien marketeista ja
vähitellen myös lähikaupan hyllystä. Sekä kotimaan markkinoilla että viennissä luonnontuotteita jalostavat yritykset joutuvat kilpailemaan kaikkien muiden samoja tuotteita markkinoivien kanssa – ja kilpailu on kovaa.
Globalisaation vaikutukset voivat olla Suomen luonnontuotealalle positiivisia. Kun avoimuus ja läpinäkyvyys lisääntyvät, voimme tuoda paremmin esille luonnontuotteidemme ylivoimatekijät. Jäljitettävyyden merkitys kasvaa, kun kuluttaja haluaa tietää tarkoin ostamansa
tuotteen alkuperän ja tarinan. Uusi teknologia mahdollistaa sen, että tuotteeseen voidaan
liittää paljon enemmän tietoa kuin ennen. Myös turvallisuuden merkitys kasvaa. Tämä koskee myös elintarviketurvallisuutta, koska maailmalla liikkuu paitsi väärennöksiä, myös ruoaksi kelpaamattomia tuotteita. Koska Suomi on maailmalla profiloitunut korkean elintarviketurvallisuuden maaksi, meillä on viennissä jo valmiina etuja, joita kaikilla kilpailijoilla ei ole.
Kiristyvä kilpailu ajaa yritykset hakemaan tuotantoonsa tehokkuutta: työ voidaan teettää siellä, missä se on halvinta. Toisaalta robotiikka antaa mahdollisuuksia rakentaa tuotantoa kalliimman työvoiman maihin, esimerkiksi Suomeen. Digitalisaatio taas voi vapauttaa yritykset sijainnin kahleesta ja antaa mahdollisuuksia maaseudun yrityksille.
Globaalissa kilpailussa menestymisen avaintekijöitä ovat erikoistuminen, erikoisosaaminen ja oikean markkinasegmentin löytäminen. Menestymiseen vaikuttaa myös verkostoituminen oikeiden kumppanien kanssa.
Luonnontuoteala siirtyy digiaikaan
Digitalisaatio tulee vaikuttamaan kaikkeen yritystoimintaan. Digitalisaation odotetaan tuovan
paljon hyvää, esimerkiksi parempia palveluita ja yritysten tehokkaampaa toimintaa. Tämä
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ns. Kolmas vallankumous muuttaa teollisen toiminnan digitaaliseksi, mikä tarkoittaa, että
internetin ja tietokoneiden digitaalinen tekniikka kytkeytyy osaksi palveluita ja muuta yritystoimintaa. Uusi tuotantoteknologia (3D-tulostus, robotiikka, langaton tiedonsiirto) mahdollistaa joustavan ja nopealiikkeisen tuotannon. Tuotteet voidaan myös yksilöidä paremmin. Kun käytettävissä on paljon yksilöityä tietoa kuluttajan tarpeista ja toiveista, markkinointi on kohdistetumpaa ja asiakkaat myös toivon mukaan tyytyväisempiä. Raaka-aineen
talteenotossa tarvitaan innovaatioita, joilla luonnontuotteet saadaan metsästä kaupalliseen
käyttöön muullakin kuin perinteisellä poimuritekniikalla.
Luonnontuotealalla digitalisaation mahdollisuuksia otetaan käyttöön vähitellen. Eniten
käyttöönottoa rajoittaa osaamisen puute. Ainakin mikro- ja pk-yrittäjän näkökulmasta myös
aika- ja pääomaresurssien puute vähentää mielenkiintoa digityökaluihin. Maaseudulla digitalisaatiota jarruttavat edelleen liian hitaat tai täysin toimimattomat verkkoyhteydet.
Yksinkertaisimmillaan digitalisaatiota on yrityksen nettisivujen ylläpito. Pk-yritysbarometrin mukaan noin yhdeksällä kymmenestä pk-yrityksestä on omat kotisivut. Useimmilla
luonnontuotealan yrityksillä on jo hyvin toimivat ja monikieliset kotisivut. Jos kotisivuilla on
ajankohtaista-välilehti, se on syytä käydä päivittämässä kohtuullisen useasti, jotta kuluttaja
näkee, että yrityksellä on toimintaa. Kuluttajaa kiinnostavat myös tuoteuutuudet ja yrityksen
tarina. Ihmetystä herättää, jos sivuilla ei ole mitään mainintaa yrittäjistä tai yrityksen historiasta. Moni yritys kertoo sivuillaan myös tuotannon vastuullisuudesta ja sertifikaateista. Mielenkiintoa lisää, jos sivuilta löytyy videoita tai muuta materiaalia tuotannosta tai tuotteista.
Luonnontuotealan yritykset käyttävät muita yrityksiä useammin sosiaalista mediaa. Monilla yrityksillä on ainakin Facebook-sivut ja toisilla myös Twitter-tili. Niillä pidetään yhteyttä asiakkaisiin ja kerrotaan uusista tuotteista. Sosiaalisen median käyttö vaatii aikaa, joten
ennen sen käyttöönottoa kannattaa miettiä, kuka perehtyy asiaan ja vastaa päivityksistä.
Kuva 5. Yrityksen tarina kiinnostaa aina – hyvänä esimerkkinä ArcticPowerBerries
yrittäjät Anna ja Eveliina: ystävykset, jotka pyörittävät Britanniassa marjayritystä ja ovat tunteneet toisensa lapsuudesta saakka (Kuva yrityksen nettisivulta www.
arcticpowerberries.uk)
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Digitalisaatio mullistaa markkinoinnin, kun pienenkin yrittäjän on mahdollista saada kauppapaikakseen koko maailma. Markkinointiin tuleekin jatkuvasti uusia toimintatapoja. Nettimarkkinoinnissa voidaan hyödyntää bloggaajia. Heidän kauttaan saatetaan tavoittaa sellaista asiakaskuntaa, jota ei muilla keinoin olisi mahdollista tavoittaa. Monilla bloggaajilla on tuhansia ja jopa kymmeniä tuhansia seuraajia. Tämän markkinoinnin haittapuoli on, että bloggaajat kirjoittelevat tekstiä usein melko itsenäisesti eikä yritys välttämättä
saa tätä kautta kerrottua samanlaista viestiä kuin suorassa mainonnassa. Yritykset käyttävätkin blogimarkkinointia usein normaalin mainonnan lisänä. Toistaiseksi bloggaajien
palveluita käyttävät eniten suuremmat yritykset, joilla on kohtuullinen markkinointibudjetti. Pienemmätkin yritykset voivat hyödyntää sosiaalista mediaa esimerkiksi haastekampanjoin tai sponsoroimalla urheilijoita, jotka käyttävät yrityksen tuotteita omissa sosiaalisen median kuvissaan.
Keräämällä asiakastietoa voidaan seurata ja analysoida laajoja tietoaineistoja ja suunnata markkinointia nykyistä täsmällisemmin. Suuria tietomääriä eli ns. big dataa käytetään
vielä vaatimattomasti ja pääasiassa isoissa yrityksissä. Myös esimerkiksi metsäalan tietoja on saatavissa suurina aineistoina, joita on toistaiseksi hyödynnetty vajaasti luonnontuotesovelluksissa. Tulevaisuudessa suurien tietomäärien käsittely ja analysointi antaa etuja
niille yrityksille, jotka sen hallitsevat. On ennustettavissa, että analysoidun toimialatiedon
merkitys tulee entisestään kasvamaan. Tieto on valtaa, ja varsinkin tieto tiedosta on valtaa.
Digimaailmassa robotit valmistavat tuotteita. Robotiikan myötä mahdollistuu myös kustannuskilpailukyky, jos tuotettavat määrät ovat riittävän suuria. Kun ns. halvan tuotannon
maissa työvoimakustannus nousee, teknologiaan investoimisen hyödyt tulevat vahvemmin
näkyviin. Yrityksen taloushallinto ja tilaukset sekä myynti hoidetaan nykyisin lähes aina sähköisillä järjestelmillä. Luonnontuotteiden kauppa onkin lisääntynyt voimakkaasti verkossa.
Kaupan asiantuntijoiden ennuste kuitenkin on, että perinteisetkään kaupat eivät katoa, jos
ne pystyvät tarjoamaan asiakkaalleen elämyksiä ostosten lomassa.
Luonnontuotealalla moni työvaihe tehdään vielä käsin. Näin on tilanne varsinkin raaka-aineen hankintaketjussa. Digitalisaation hyödyntäminen alkaa vasta, kun raaka-aine on
kovalla työllä kerätty ja jalostettu esimerkiksi elintarvikkeeksi. Tulevaisuudessa käytössä
on toivon mukaan täsmällisempää ja ajantasaista tietoa keruualueista, odotettavissa olevista satomääristä, sadon kypsyysasteesta ja laadusta alueittain. Digitalisaatio voisi auttaa myös kehitettäessä järjestelmää, jonka avulla raaka-aineen tuottajat, jalostajat ja kuluttajat kohtaisivat toisensa nykyistä joustavammin. Tarpeen olisi kehittää erityisesti pienten yritysten käyttöön myös kohtuuhintaista teknologiaa jalostustoimintaan. Jo melko pienelläkin teknologisen tason nostolla voidaan yrittäjän aikaa säästää markkinointiin tai muuhun yrityskehittämiseen.
Luonnontuoteala on biotalouden ytimessä
Biotaloudella tarkoitetaan taloutta, joka käyttää uusiutuvia luonnonvaroja ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen. Biotalous pyrkii vähentämään riippuvuutta fossiilisista luonnonvaroista, ehkäisemään ekosysteemien köyhtymistä sekä edistämään talouskehitystä ja luomaan uusia työpaikkoja kestävän kehityksen periaatteiden mukaises-
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ti. Suomen biotalousstrategian päämääränä on luoda kilpailukykyinen biotalouden toimintaympäristö, saada aikaan täysin uudenlaista liiketoimintaa, kasvattaa vahvaa biotalouden
osaamista sekä edistää biomassojen käytettävyyttä ja kestävyyttä. Suomen biotalousstrategia täyttää tänä keväänä kaksi vuotta: strategian mukaisia toimia on käynnistelty vähitellen. Kunnianhimoisena tavoitteena on synnyttää Suomeen 100 000 uutta biotalouden työpaikkaa sekä nostaa biotaloutemme tuotos 100 miljardiin euroon vuoteen 2025 mennessä. Osan uusista työpaikoista uskotaan syntyvän luonnontuotealalle, jos ala onnistuu tuotteistamisessa ja vientiponnisteluissa. Biotalouskeskustelun ansiota on, että esimerkiksi
metsänomistajat miettivät entistä useammin, mitä luonnon tarjoamia raaka-aineita omasta
metsästä voisi saada. Myös jalostukseen etsitään aktiivisesti komponentteja, joissa voisi
hyödyntää esimerkiksi metsätalouden tai metsäteollisuuden sivuvirtoja. Biotalousstrategian mukaisten tavoitteiden toteutuminen edellyttää luonnontuotealalta parempaa osaamista sekä tutkijoiden ja kehittäjien yhteistyötä yli toimialarajojen.
Kuva 6. Luonnontuoteala on osa biotaloutta.

Ympäristö huomioon, lisää ekotekoja!
Nykyajan liiketoimintaan liittyy ympäristövastuu. Kun toiminta on läpinäkyvää, asiakas voi
seurata, miten hyvin yritys vastaa hänen käsityksiinsä ympäristön vastuullisesta huomioimisesta. Läpinäkyvyys tarkoittaa, että kuluttaja tietää, mistä, ja miten raaka-aine on hankittu, kuka sen on hankkinut ja miten se kuljetetaan, käsitellään ja jalostetaan. Mitä aineita
tuotantoprosessissa käytetään? Syntyykö teollisesta prosessista jätteitä ja jos syntyy, niin
kuinka paljon? Miten yrityksen jätteet käsitellään? Resurssiviisaassa ja ekotehokkaassa yrityksessä raaka-aineet kierrätetään mahdollisimman tarkoin, tuotannossa käytetään mahdollisimman vähän energiaa ja tuotannosta syntyy mahdollisimman vähän ympäristöhait-
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toja. Tämän kaiken lisäksi myös tuotteen tulee olla ensiluokkainen. Ekoteko on, jos yritys
pystyy tuottamaan tuotteita, joiden yhteydessä voidaan käyttää termejä puhtaus, terveys,
korkea sisäinen ja hygieeninen laatu, jäljitettävyys, pieni ympäristöjalanjälki, vastuullisuus,
kiertotalous ja hiilineutraalius sekä jätteettömyys. Nämä kaikki ovat hyviä tavoitteita luonnontuotealan yrittäjälle – siis tekemään ekotekoja!
Muuttuuko maailma ja mihin suuntaan –
kulutuskäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä
Nykyisin kuluttajakäyttäytyminen voi muuttua nopeastikin. Yrityksillä on täysi työ pysyä vallitsevien virtausten mukana ja päätellä, miten kuluttaja käyttäytyy vuoden, viiden vuoden
tai jopa vuosikymmenten päästä. Koska suuria investointeja ei tehdä hetken mielijohteesta eikä lyhyen aikaperspektiivin näkökulmasta, tulevaisuuden kuluttamisen kuva on tärkeä.
Kuluttajakäyttäytymiseen vaikuttavat elämäntyylien ja -rytmien muutokset, kaupan muutos sekä sosiaalisen median vaikutukset ja maailmalla vallitsevien trendien muutokset. Toiminnan vastuullisuus ja eettisyys korostuvat. Palvelut yksilöllistyvät ja ne räätälöidään niin,
että ne voidaan tuoda lähelle kuluttajaa. Muutokset ovat aiempaa nopeampia ja niiden hallinta vaatii yrityksiltä aiempaa enemmän osaamista; parhaat yritykset pystyvät sopeuttamaan toimintaansa ketterästi. Tietotulvan alla on tärkeää seuloa saatavilla olevasta tiedosta oleellinen ja osata soveltaa sitä omaan toimialaan. Kaikkea ei tarvitse osata itse, koska
saatavilla on paljon sekä ilmaista tilastoaineistoa että varta vasten yritysten tarpeisiin räätälöityä toimialatietoa.
Talouden kehitys vaikuttaa kuluttamiseen. Se näkyy kaikissa tuoteryhmissä, mutta varsinkin elintarvikealalla. Suomessa luonnontuotealan elintarvikesektorilla toimivat yritykset
ovat joutuneet hakemaan kasvua viennistä, koska kotimaan markkinat ovat laman kourissa. Hyviä näkymiä avaa mm. Aasian kasvava keskiluokka, jolle voidaan markkinoida korkeamman jalostusasteen tuotteita.
Uuselintarvikeasetus muuttuu
Elintarvikkeina käytettäviä luonnontuotteita koskevat yleiset vaatimukset, kuten elintarvikelaki (23/2006), elintarvikeasetus (EY)N:o 178/2002, hygienialainsäädäntö ja elintarviketietoasetus.
Luonnontuotealan yrittäjä joutuu huomioimaan myös uuselintarvikeasetuksen(EY) N:o
258/97 sekä ravitsemus ja terveysväiteasetuksen (EY) N:o 1924/2006.
Uuselintarvikeasetuksen mukaan markkinoille saa tuoda ilman etukäteen tehtävää käyttöturvallisuuden selvittämistä ainoastaan kasveja tai niitä sisältäviä jalosteita, joilla on todennettu olevan merkittävää käyttöä elintarvikkeena EU-alueella ennen vuotta 1997. Mikäli
käyttöhistoriaa ei ole, elintarvikkeen käyttöturvallisuus on varmistettava ennen markkinoille
tuloa. Tämä tapahtuu hakemalla kasville tai tuotteelle uuselintarvikkeen markkinointilupaa.
Uusi uuselintarvikeasetus on tullut voimaan 1.1.2016, mutta sitä sovelletaan täysimääräisesti vasta 1.1.2018 alkaen. Asetuksen ehkä merkittävin muutos koskee hakemuksen
hyväksymismenettelyä. Käyttöön tulee keskitetty hakumenettely, jolloin kaikki hakemukset
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käsitellään komissiossa. Toimijakohtaiset luvat poistuvat, mikä helpottanee uuselintarvikestatuksen hakemista. Yleinen hyväksymismenettely tulee nopeuttamaan prosessia ja tasapuolistamaan arviointia, koska sen tekee jatkossa aina sama taho. Uusi tapa tulee helpottamaan asioita myös siinä mielessä, että samalle tuotteelle (raaka-aineelle/-kasville) ei tarvitse hakea lupaa kuin kerran. Kaikki saavat sen jälkeen käyttää sitä lupaehtojen mukaisesti. Komission uuselintarvikeluetteloon tullaan merkitsemään edellytykset, joiden mukaisesti uuselintarviketta saa käyttää eli esimerkiksi saannin enimmäistaso.
Uudessa uuselintarvikeasetuksessa on myös ilmoitusmenettely kolmansissa maissa
perinteisesti käytetyille elintarvikkeille. Tuote voi saada ”kolmansista maista tulevan perinteisen elintarvikkeen” statuksen. Status edellyttää, että tuotteen turvallisuus on vahvistettu sekä koostumusta koskevien tietojen että niiden kokemusten perusteella, joita on saatu
kasvin vähintään 25 vuotta kestäneestä jatkuvasta käytöstä vähintään yhden maan merkittävän väestönosan tavanomaisessa ruokavaliossa.
Evira on lisännyt luonnonkasvien käyttöön liittyvää ohjeistusta. Sen sivuilta löytyy lista
keskeisimmistä Suomessa käytettävistä luonnonkasveista ja niiden käyttömahdollisuuksista elintarvikkeina. Lapin ammattikorkeakoulussa keväällä 2016 tehdyssä erillisselvityksessä on laadittu laajempi kasvilista, johon on pyritty keräämään potentiaalisista yrityksiä kiinnostavista luonnonkasveista kaikki tieto, joka on saatu mm. muiden maiden hyväksytyiltä
kasvilistoilta (www.lapinamk.fi/luonnontuotteet-ja-uuselintarvikkeet). Mikäli kasvia ei löydy
miltään listalta, on parasta kääntyä Eviran uuselintarvikeasiantuntijan puoleen.
Uuselintarvikeasetus tulkintoineen on hiertänyt yrittäjien ja valvovan viranomaisen välejä. Näin kävi, koska vuoden 2013 alussa viranomaiset nostivat uuselintarvikeasetuksen
näkyvämmin esille kasvavan villiyrtti-innostuksen takia. Ennen vuotta 2013 luonnontuotealan toimijat käyttivät oppaanaan Arktiset Aromit ry:n, Opetushallituksen ja Eviran sekä
muutamien alan asiantuntijoiden laatimaa Luonnonyrttiopasta, jonka mukaan uuselintarvikeasetus koski vain eksoottisia kasveja, ei meillä perinteisesti käytettyjä yrttejä. Uuden,
tiukemman tulkinnan mukaan kaikista kasveista on lähtökohtaisesti osoitettava dokumentoitu kaupallinen käyttö ennen vuotta 1997. Alalla on tarve saada hyväksyttyjen listalle ne
Suomessa perinteisesti käytetyt yrtit, joita on käytetty mm. salaatteihin, keittoihin ja yrttijuomiin. Tällaisia ovat esimerkiksi mustaherukan lehti ja koivun lehti.
Arktiset Aromit ry:n keväällä 2016 päivittämään Luonnonyrttioppaaseen on koottu kaupalliseen tarkoitukseen kerättävien kasvien nykyiset Eviran hyväksymät käyttömuodot. Eviran lista ja Lapin ammattikorkeakoulun yhteenvetotaulukko koskevat nimenomaan kaupallista käyttöä Suomen markkinoilla. Huomioitavaa on, että EU-tasoinen lainsäädäntö pätee
EU-alueella, mutta harkittaessa vientiä esimerkiksi Aasiaan, on ensin selvitettävä kunkin
maan omat säännökset maahantuonnille. Nyt meneillään olevien luonnontuotealan vientiaktivointihankkeiden kautta saataneen lisää tietoa luonnontuotteiden viennin edellytyksistä EU-alueen ulkopuolelle.
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Kuva 7. Nokkonen ja Kuva 8. Vuohenputki on hyväksytty laajasti elintarvikekäyttöön. Nokkosen suosio on muutoinkin nousussa – ja keväällä sekä nokkosta että
vuohenputkea löytyy jo luonnosta! (Kuva 7 Anne Ristioja ja kuva 8 Kaisa Tolonen).

Mitä luonnontuotteista saa sanoa, mitä ei – ravitsemusja terveysväiteasetus puhuttaa
Elintarvikelaki määrää, että elintarvikkeesta on annettava markkinoinnissa totuudenmukaiset ja riittävät tiedot. Harhaanjohtavaa tietoa ei saa antaa. Elintarvikkeiden lääkkeellinen markkinointi on kielletty eli markkinoinnissa ei voi käyttää ilmaisuja ”ehkäisee, hoitaa,
parantaa”. EU-tasolla ravitsemus- ja terveysväitteistä on oma asetus (EY) N:o 1924/2006.
Sen mukaan tuotteiden markkinoinnissa saa käyttää vain hyväksyttyjä väitteitä. Tällä hetkellä suurin osa kasviperäisten terveysväitteiden arvioinneista on kesken. Kun käytetään
väitteitä, ravintoarvomerkintä ja asetuksen vaatimat lisämerkinnät ovat pakollisia.
Ravitsemus- ja terveysväiteasetus tuottaa ongelmia erityisesti ravintolisiä valmistaville
yrityksille. Jotta voidaan kertoa tuotteen terveyttä edistävistä vaikutuksista, valmisteisiin lisätään vitamiineja tai muita aineita, joista on olemassa hyväksyttyjä terveysväittämiä. Vaikka valmisteissa käytetyillä kasveilla olisi tutkittuja ja tiedossa olevia positiivisia vaikutuksia,
niihin ei voi tukeutua markkinoinnissa.
Arktiset Aromit on kerännyt sivuilleen listaa Suomessa tehdyistä luonnontuotealan tutkimuksista. Lisäksi olisi tarpeen koota yrityksille tietopaketteja tuotantoympäristön puhtaudesta, vaikuttavien aineiden pitoisuuksista sekä viimeisimmistä alan tutkimustiedoista ympäri maailmaa. Yritykset ovat pyrkineet tarinallistamaan tuotteensa, jolloin markkinoinnissa voidaan kertoa kasvien vaikutuksista tarinan keinoin.
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Luonnonkosmetiikkaakin säädellään
Kaikkien markkinoille saatettavien kosmetiikkavalmisteiden tulee olla EU:n kosmetiikkaasetuksen (EY) N:0 1223/2009 vaatimusten mukaisia. Kansallisesti kosmetiikkaa koskee
”Laki kosmeettisista valmisteista”. Keskeistä lainsäädännössä on, että vain tuotteita, joilla
on EU:ssa nimetty vastuuhenkilö, saa saattaa markkinoille. Yleensä vastuuhenkilönä on
tuotteet markkinoille tuova yritys. Vastuuhenkilöllä on useita velvollisuuksia. Se vastaa mm.
tuotteen turvallisuudesta ja valmisteen merkintöjen oikeellisuudesta, huolehtii tuotetiedoista valvontaviranomaisia varten sekä ilmoittaa, jos tuote aiheuttaa riskiä ihmisten terveydelle. Lisäksi vastuuhenkilö ilmoittaa valmisteen komission CPNP-tietokantaan ja päivittää ilmoituksen tarvittaessa. Kosmetiikka-asetuksessa asetetaan omat vaatimukset myös tuotteen jakelijalle eli esimerkiksi vähittäiskaupalle.
Kosmetiikka-asetus korostaa erityisesti toimitusketjun jäljitettävyyttä ja vastuuta. Sen
mukaan on tärkeää tietää, keneltä tuote on saatu ja kenelle sitä on toimitettu. Kaikki tuotteet ilmoitetaan komission sähköiseen tietokantaan Cosmetic Products Notification Portal
(CPNP): https://webgate.ec.europa.eu/cpnp. Järjestelmä vaatii rekisteröitymisen. Kosmetiikka-asetus tekee helpommaksi tuoda tuotteita markkinoille koko EU-alueella, koska vaatimukset ovat lähtökohtaisesti kaikissa EU-maissa samat.
Yhteisen alaa koskevan lainsäädännön myötä myös tiedot kosmetiikan sisältämistä
haitallisista aineista leviävät EU-alueella aiempaa paremmin, mikä osaltaan lisää kuluttajaturvallisuutta. Turvallisuusselvityksiin joutuu yleensä käyttämään ulkopuolista asiantuntijaa, mikä saattaa jonkin verran vaikeuttaa pienten yritysten halua tuoda markkinoille uusia tuotteita. Kustannusten alentamiseksi turvallisuusselvityksiä voisi teettää yritysten yhteistyönä ainakin kasveista, jotka kiinnostavat useita yrityksiä. Alan kehittämistarpeena on
noussut esille myös keskustelun jatkaminen komissiossa luonnon raaka-aineista ja vähäisen riskin tuotteista (jalkakylvyt, hiushuuhteet, yms., jotka tehdään paikan päällä vain vesi
lisäämällä) ja niiden rekisteröinnistä vapauttamisesta. Tällaisia hoitajan mahdollisesti itse
valmistamia alhaisen jalostusasteen tuotteita ei tällä hetkellä saa käyttää kaupallisiin hoitoihin, jos tuotteita ei ole rekisteröity.
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3 Toimialan rakenne
3.1 Kuvaus toimialan yrityksistä
Luonnontuotealan yritysten kokonaismäärästä ei ole tarkkaa tietoa. Koska toimialalla ei ole
omaa TOL2008-toimialaluokkaa, yritystietoja on kerätty eri lähteistä. Viime raportin aineiston pohjana oli 612 yrityksen lista, nyt listalla on kaikkiaan noin 660 yritystä. Luonnontuoteala muodostaa yleensä vain osan yritysten toiminnasta. Tähän raporttiin on otettu mukaan yritykset, joiden liiketoiminnassa luonnontuotealalla on oleellinen merkitys. Suuret
monialayritykset, joiden toiminnasta luonnontuotteet muodostavat vähäisen osan, on jätetty raportin tilastoinnista pois. Tämä vääristää osin sekä tilastointia että tunnuslukuja, mutta tämä huomioiden luonnontuotealan liikevaihto sekä henkilöstömäärä on todellisuudessa taulukossa olevia lukuja suurempi.
Arktiset Aromit ry:n mukaan luonnonmarjojen markkinaketjun työllistävä vaikutus on
noin 2200 henkilötyövuotta ja sieniketjun 500-600 henkilötyövuotta. Kun mukaan lasketaan matkailun, hyvinvoinnin ja kosmetiikan sekä kemian teollisuuden työpaikat ja satunnaiset muut luonnontuotealan yritykset, työllisyysvaikutus on vähintään 3000 henkilötyövuotta. Alan asiantuntijoiden liikevaihtoarvio marja- ja sieniketjun osalta on noin 200 miljoonaa euroa. Kun mukaan lasketaan muut luonnontuotealan toimialat, arvio nousee yli
300 miljoonaan euroon.
Luonnontuotealan yritysten määrä on kasvussa. Syntyvistä yrityksistä pääosa on mikroyrityksiä. Tämän takia toimialan työvoiman määrä lisääntyy, mutta hitaasti. Alalle on tyypillistä, että satokauden aikaan ala työllistää sesonkityövoimaa sekä poimijoita, jotka eivät ole työsuhteessa.
Luonnontuotealan yleisin yritys toimii elintarvikkeiden valmistuksessa ja tekee joko mehua, hilloa tai muita marjatuotteita. Iso osa näistä yrityksistä on matalan teknologian yrityksiä, joissa tehdään paljon töitä käsin. Alalla on vain muutama iso yritys, joka esimerkiksi käsittelee miljoonia kiloja marjoja. Luonnontuotealan yritykset ovat järjestäytyneet Elintarviketeollisuusliitossa omaksi ryhmäkseen Luonnontuoteteollisuus ry. Siihen kuuluu tällä
hetkellä 11 keskeistä marja- ja sienialan yritystä. Suurimmat alan yritykset ovatkin elintarvikeyrityksiä. Monilla elintarvikealan yrityksistä on vielä hallussaan koko prosessi keruusta
jalostukseen ja myyntiin saakka. Lisäksi alalle on viime vuosina tullut lisää yrityksiä, joiden
toimintana on yksinomaan poimijoiden välittäminen ja heidän asioidensa hoito.
Raaka-aineen hankinta ja logistiikka toimii sienten osalta kohtalaisen hyvin alueilla, joilla on sienialan yrityksiä. Alalla on yrityksiä, joilla on rutiinia massakeruun järjestämisistä
ja osaamista raaka-aineen alkukäsittelyyn myös väliaikaisissa ostopisteissä. Sieniyritykset ovat usein monialayrityksiä, joilla on valmiuksia ostaa muitakin luonnontuotteita huonon sienivuoden aikana.
Suomessa on edelleen vain muutamia yrityksiä, jotka tekevät liiketoimintaa luonnonyrteillä. Tällaiselle toiminnalle on suuri tarve, koska yritykset haluavat jalosteisiinsa kotimais-
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ta raaka-ainetta. Vaatii kuitenkin paljon työtä, jotta raaka-aineen keruu luonnonyrttien osalta on kannattavaa ja keruujärjestelmät valmiina.
Luonnontuotealan palveluyritykset ovat joko matkailu-, hyvinvointi- tai kosmetiikan alalla. Kooltaan ne ovat mikroja eli työllistävät yleensä vain yrittäjän tai yrittäjäperheen ja korkeintaan sesonkina aputyövoimaa. Hyvinvointialan yrityksiä syntyy erityisesti matkailukeskusten läheisyyteen. Ekokampaamo- ja ekokosmetologipalveluita taas syntyy kaupunkeihin.
Toimialoja yhdistellään nykyisin kekseliäästi niin, että on vaikea hahmottaa, milloin tuotteita valmistava yritys muuttuu palveluyritykseksi esimerkiksi matkailun ohjelmapalveluissa.
Kemian alalla toimivia yrityksiä on vähän, koska ala vaatii paitsi paljon osaamista, myös
usein huomattavia alkuinvestointeja. Lisäksi Suomen markkinat ovat niin pienet, että yritysten on usein jo toiminnan alkuvaiheessa panostettava vientiin.
Luonnontuotealalla toimii lisäksi yrityksiä, joiden toimintaan kuuluu esimerkiksi luontoon
liittyvien digitaalisten tai muiden palveluiden, kuten koulutuksen tarjonta. Joidenkin yritysten toiminta perustuu luonnonmateriaalien käyttöön käsitöissä, sisustamisessa ja taiteessa.
Kuva 9. Luonnontuotealan yritysten liikevaihdon kehitys vuosina 2008-2015 ja lähiajan ennuste.
140
130
120
110
100
90
80

Teollisuus yht.
Elintarvikkeiden
valmistus
Matkailun ydinklusteri
Luonnontuotteet
ennuste

70
60

Lähde: Tilastokeskus

3.2 Toimialan alueellinen jakauma
Luonnontuotealan yrityksistä suurin osa toimii Pohjois- ja Itä-Suomessa, joissa kummassakin on pitkät perinteet alan kaupalliselle toiminnalle. Sijoittuminen näille alueille on ollut raaka-aineen hankinnan kannalta taloudellisesti järkevää. Aiempina vuosina suurin osa
kaupallisesti poimittavasta marjasadosta saatiinkin Pohjois- ja Itä-Suomesta, mutta muutaman heikomman marjavuoden ja ulkomaisten poimijoiden myötä tilanne on muuttunut nopeasti. Satoa kerätään nykyisin sieltä, mistä sitä parhaiten saadaan ja poimijoita vastaavasti siirretään paikasta toiseen.
Tilanne eri alueiden yritysten määrän osalta on tasapainottumassa, sillä uusia ravintolisiin ja hyvinvointi- sekä kosmetiikka-alaan erikoistuneita yrityksiä syntyy lähelle etelän
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kasvukeskuksia. Marja-alan yritystoimintaa on erityisesti Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa
ja Lapissa. Vähiten alan yritystoimintaa on Keski-Suomessa, Satakunnassa ja KaakkoisSuomessa. Marjojen teollinen puhdistus on viime vuosina keskittynyt Savukoskelle, Suomussalmelle, Mustasaareen ja Vesannolle. Pienempiä ensijalostuksen toimijoita on ympäri Suomen. Myös marjoja pidemmälle jalostavaa elintarvikeyrittäjyyttä on eri puolilla maata,
mm. Valiolla on Suonenjoella Suomen suurin hillotehdas lähellä marjanviljelyn keskittymää.
Luonnonsienten osto- ja jalostustoiminta on keskittynyt Itä-Suomeen. Länsi- ja EteläSuomen alueella on useita yrityksiä, joiden liiketoiminnan ydin on puutarhamarjoissa, mutta jotka ostavat ja jalostavat myös luonnonmarjoja ja sieniä. Uusia luonnontuotteita jalostavia ja markkinoivia yrityksiä syntyy sinne, missä on kysyntää eli pääasiassa kasvukeskuksiin. Myös palveluyrityksiä syntyy eniten kasvukeskuksiin.
Taulukko 1. Luonnontuotealan yritysten ja henkilöstön määrä ELY-keskusalueittain
v. 2015 tarkastellussa yritysryhmässä.
ALUE

YRITYKSIÄ

HENKILÖSTÖ

Uudenmaan ELY-keskus

35

416

Varsinais-Suomen ELY-keskus

31

611

Satakunnan ELY-keskus

11

34

Hämeen ELY-keskus

21

64

Pirkanmaan ELY-keskus

24

56

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

12

61

Etelä-Savon ELY-keskus

21

53

Pohjois-Savon ELY-keskus

21

142

Pohjois-Karjalan ELY-keskus

25

92

Keski-Suomen ELY-keskus

11

13

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

21

74

Pohjanmaan ELY-keskus

18

201

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

84

381

Kainuun ELY-keskus

30

87

Lapin ELY-keskus

55

125

2

29

422*

2439

Ahvenanmaa
Yhteensä
Lähde: Tilastokeskus

*Mukana ovat tiedot vain niistä luonnontuotealan yrityksistä, joilla on y-tunnukset ja ajankohtaiset tilinpäätöstiedot
tilastokeskuksesta. Kokonaisyritysmäärä 660 kpl.

3.3 Aloittaneet ja lopettaneet yritykset toimialalla
Lähes kaikki luonnontuotealalla viime vuosina aloittaneet yritykset ovat mikroyrityksiä.
Useimmiten kyseessä on yksinyrittäjä tai yrittäjäperhe. Yrityksiä on syntynyt paitsi perinteiseen marjanjalostukseen, myös sienten (Kaavin Herkkutattitehdas, Suomen Pakuri Oy,
Pakuso Oy) ja luonnonyrttien jalostukseen ja kauppaan (Nudu Drinks Oy, Helsinki Wildfoods Oy, 123tea). Alalle on syntynyt myös uusia luonnontuotteiden vientiin ja kotimaan
kauppaan erikoistuneita yrityksiä (Nordic Gusto Oy) sekä mm. eläintuotteita valmistava
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Hoikan Herkku Oy. Uutta yrittäjäpotentiaalia on löytynyt erityisesti nuorista, jotka ovat superfood-innostuksen myötä rohkaistuneet luonnontuotealan yrittäjiksi (Arctic Power Berries, 123tea, Helsinki Wildfoods Oy). Monet näistä yrityksistä ovat selkeästi kasvuun ja kansainvälistymiseen pyrkiviä startup – yrityksiä. Luonnontuotealan yrityslistaa on vuoden aikana täydennetty noin 60 yrityksellä, joista osa tosin on toiminut yli vuoden, mutta joista ei
ole ollut aiempaa tietoa.
Luonnontuotealalla on tapahtunut myös selvä sukupolvenvaihdos, kun moni 1990-luvulla aloittanut yksinyrittäjä on jäänyt eläkkeelle. Ilahduttavaa on, että näissäkin tapauksissa
liiketoiminta on usein myyty kumppaniyritykselle, ja siten pystytty siirtämään asiakaskunta toiselle yrittäjälle. Konkursseiltakaan ei ole pitkän laman aikana vältytty. Näittenkin yritysten osalta liiketoimintaa jatkamaan on yleensä löytynyt vakavaraisempi yritys. Aiemman
raportin pohjaksi tehdystä yrityslistasta on vuoden aikana lopettanut vain muutama yritys.

3.4 Toimialan suurimpia yrityksiä
Usealla marja-alan yrityksellä on pitkä historia. Pellossa vuonna 1972 perustettu Norrfrys,
sittemmin Polarica-nimellä tunnettu luonnontuotealan yritys, kuuluu alallaan Euroopan johtaviin yrityksiin. Yrityksellä on toimintaa Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa. Yrityksen marjat puhdistetaan Ruotsissa ja pakataan Puolassa, johon marjaliiketoiminta on keskittynyt.
Lähes yhtä pitkä historia on Suomussalmella toimivalla Kiantamalla, joka on perustettu
vuonna 1973. Muita merkittäviä yrityksiä marjan ostossa ja marjakaupassa ovat mm. Marja Bothnia Berries Oy (2007, Riitan Herkku jo vuodesta 1986), Kaskein Marja Oy (1981),
Petri Lehtiniemi Oy (1985), Jennala Oy (1997), Tessacraft Oy (2001), Tomaki Services Oy
(2005), Marja- Matti Oy (2007), Arctic International Oy (2008, aputoiminimi Marjex), Tiinan
Marjakontti (2011) ja Kalevan Marja Oy (2012).
Elintarvikkeiden jalostuksessa toimii useita suuria yrityksiä, joiden liiketoimintaan kuuluu paljon muutakin kuin luonnontuotteiden jalostusta. Tällaisia yrityksiä ovat muun muassa Valio, Saarioinen, Maustaja ja Nestle. Valiolla on Suonenjoella Suomen suurin hillotehdas, joka työllistää vajaa sata henkeä. Saarioisten hillot, kiisselit, marmeladit ja puurot tehdään Satakunnassa Huittisissa, jossa tehdään myös yhtiön salaatit ja salaattikastikkeet.
Huittisten yksikkö työllistää keskimäärin 180 henkilöä. Pyhännällä toimivan Maustajan tuotevalikoimaan kuuluvat mm. hillot ja jälkiruokakastikkeet, ja yritys tarjoaa kokonaisvaltaista palvelua tuotekehityksestä logistiikkaan. Yhtiö toimii nykyisin jo yli viidenkymmenen sopimusasiakkaan kumppanina. Suomen Nestle Oy on vuodesta 1973 Suomessa toiminut
kansainvälinen monialainen elintarvikeyritys, jonka valikoimiin kuuluvat mm. lastenruoat ja
jäätelöt. Yrityksellä on Suomessa toimintaa Turengissa, Turussa ja Juuassa ja pääkonttori
Espoossa. Nestlen tehtaat Suomessa työllistävät kaikkiaan 460 työntekijää.
Myös monella sienialan yrityksellä on pitkät perinteet. Tällaisiin kuuluu muun muassa
Euroopan johtaviin sieniyrityksiin lukeutuva herkkutatin vientiyritys, Dalla Valle Oy. PohjoisKarjalassa toimiva perheyritys on toiminut vuodesta 1997 ja työllistää sienikautena arviolta
30–50 henkeä. Muita alan merkittäviä toimijoita ovat muun muassa Joensuun Tuote ja Vihannes Ky, Kuopion Marja ja Vihannes Oy, Sienestä Oy, Kauppapaikka Koivuniemi (Polar
Wild), Saimaan Marja Oy, Marjamarkkinointi Kauko Pesonen Oy, Suomen Mesisieni Oy,
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Nature Lyotec sekä Kaskein Marja Oy ja Maa-Aitta Oy. Pohjois-Savoon on myös perustettu uusi sieniyritys, Kaavin Herkkutattitehdas Oy.
Suurin pakuria jalostava yritys Suomessa on ravintolisiä valmistava ja markkinoiva
Puhdistamo Oy. Pakuria jalostaa myös Sodankylässä toimiva Pakuso Oy. Pienempiä pakuria jalostavia ja markkinoivia yrityksiä on useampia, mutta niiden käyttämät määrät eivät ole kovin merkittäviä. Myös luonnontuotealalla toimivien osuuskuntien valikoimiin kuuluu usein pakuriteejauhe.
Frantsilan luomuyrttitila sekä viljelee, jalostaa että markkinoi luonnonyrttejä. Se on yrttialalla suurin toimija Suomessa. Frantsila on ollut myös merkittävä oppimisympäristö useille luonnontuotealan opiskelijoille, koska monet ovat tutustuneet siellä teollisuusmittakaavaiseen yrttitoimintaan. Nordic Herbs Oy osti ennen Suonenjoella toimineen Savonlinnan
Yrttipajan toiminnan ja koko toiminta siirtyi Yrttipaja-nimellä Säkylään Satakuntaan. Sopimusviljely jatkuu ja tuotenimi Pyhä Olavikin säilyy. Vuonna 1994 perustettu Osuuskunta
Ärmätti Puolangalla viljelee ammattimaisesti nokkosta ja tekee siitä useita jalosteita. Se
on Suomen suurin nokkosen tuottaja. Myös Mikkelissä toimivan Heikkilän yrttitilan tuotevalikoimaan kuuluu perinteisten viljeltyjen yrttien lisäksi mm. nokkosta. Rovaniemen Pekkalassa Lapin Luonnonyrtit Ky:llä puolestaan on teollisuusmittakaavaista ruusujuuren viljelyä ja jalostusta.
Suomessa toimii alan johtava mahlanvalmistaja Nordic Koivu Oy, jonka tuotantotilat
ovat Tohmajärvellä. Muita mahlaa jalostavia yrityksiä ovat mm. Mahla Nature, Mahla Forest, ValkeaPuu, Nordic Revolve sekä Nokipannu Oy.
Suomalaisista luonnonkosmetiikkaa valmistavista yrityksistä tuotannoltaan suurimpia
ovat Frantsilan Luomuyrttitila ky, ja Detria Oy. Muita jo hyvin markkinoilla näkyviä yrityksiä
ovat Mellis Oy, Flow Kosmetiikka, Naviter Oy (EcoPharma-tuotteet), Lily Alexandra sekä
Aamumaa. Alalle on tullut myös kokonaan uusia yrityksiä, mm. Forest of Lapland Rovaniemeltä. Alalla toimii lisäksi useita pienempiä yrityksiä, jotka valmistavat tuotteita messuille
ja markkinoille, mutta eivät laajemmille markkinoille. Frantsilan tuotteita myydään useissa
tavarataloissa, ja usean muunkin yrityksen tuotteet ovat jo luontaistuotekauppojen valikoimassa. Verkon kautta moni pienempikin yritys saa tuotteensa myyntiin.
Kemian alan yrityksistä suurin on Torniossa toimiva Aromtech Oy. Suuri osa sen tuotannosta menee vientiin. Muita alan yrityksiä ovat mm. Fenola Oy ja Finngredient Oy. Suurin pihkaa jalostava yritys on Repolar Oy, jolla on myös merkittävässä määrin vientiä.
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4 Markkinoiden rakenne ja kehitys
4.1 Markkinoiden kokonaiskuva
Raaka-ainemarkkinat
Yritykset nostavat raaka-aineen saatavuuden keskeiselle sijalle, kun kysytään luonnontuotealan liiketoiminnan avaintekijöitä. Kotimaisen raaka-aineen saannin varmistaminen on ensiarvoisen tärkeää koko ketjun kehittymiselle.
Suomessa on vuodesta 1977 lähtien seurattu systemaattisesti marjojen ja sienien kauppaantulomääriä, poimijahintoja ja poimintatuloja. Tämän Marsi-tutkimuksen toimeksiantaja on Maaseutuvirasto ja tekijä Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. Raportin tiedot vuodelta 2015 löytyvät maaseutuviraston nettisivuilta www.mavi.fi hakusanalla Marsi.
Luonnonmarjat
Luonnonmarjojen kokonaissadon arvioidaan olevan vuosittain vähintään 500 miljoonaa kiloa. Tästä määrästä on kohtuullisesti saavutettavissa noin 30–40 %, mutta käytännössä
poimitaan vain alle 10 %. Marjasadot vaihtelevat paljon vuosittain. Tietoa ja ennusteita marjasadoista on saatu Luonnonvarakeskuksen (aiemmin Metsäntutkimuslaitoksen) kenttätietoihin perustuvan marjasatoseurannan kautta, mutta toiminta uhkaa loppua tutkimushankkeen loppumisen myötä. Tietoa tarvitaan myös jatkossa, joten uuden teknologian seurantamenetelmien kehittämisellä on kiire.
Marsi-tutkimuksen mukaan vuosittainen luonnonmarjojen kauppaantulomäärä on vaihdellut vuosina 2010–2015 runsaasta 8 miljoonasta kilosta lähes 17 miljoonaan kiloon. Luvussa ovat mukana mustikan, puolukan ja lakan määrät. Kauppaan tulee vähäisempiä määriä myös muita marjoja, kuten karpaloa, variksenmarjaa, pihlajanmarjaa ja metsävadelmaa.
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Kuva 10. Lapissa mustikkaa kerättiin viime vuonna vain vähän kaupalliseen käyttöön. Suomalaisista lähes 60 % marjastaa (Kuva Anne Ristioja).

Paitsi kaupallisesti, luonnonmarjoja kerätään paljon kotitarvekäyttöön. Arktiset Aromit ry:n
arvioiden mukaan kotitarvekäyttö on vuosittain noin 30–35 miljoonaa kiloa. Kotitarvekäyttö korvaa osittain hedelmien tuontia ja on kansantalouden ja erityisesti kansanterveyden
kannalta positiivinen asia.
Suomessa on vuodesta 2005 lähtien turvauduttu marjakaupassa ulkomaisiin poimijoihin. Vuoden 2005 jälkeen on syntynyt useita poimintaennätyksiä, koska kaupallisesti hyödynnettävät poiminta-alueet ovat laajentuneet länteen ja etelään. Satoa pyritään keräämään ensisijaisesti alueilta, joilla on runsaasti marjaa. Sadon määrän ennakointi ja poimijoiden siirtely paikasta toiseen aiheuttavat yrityksille lisäkustannuksia ja vaivaa. Tämä on
kuitenkin tehtävä, jotta poimijoille pystytään takaamaan vähintään 30 euron päiväansio. 30
euroa on vähimmäistaso, jota ulkoasiainministeriö seuraa poimintakauden jälkeen marjayrityksille tehtävin kyselyin.
Ulkomaisten poimijoiden osuus on jo 86 % kaupallisesti poimittavasta marjasadosta. Keruukaudelle 2016 kutsuviisumeita thaimaalaisille myönnettäneen ainakin 3 500 noin parillekymmenelle yritykselle. Lisäksi kutsuviisumeita myönnetään Ukrainasta ja Venäjältä tuleville poimijoille. Kutsuttavien poimijoiden määrä on kasvanut viime kaudesta runsaasti, mutta viisumien määrää on rajoitettu. Tämä kiristää marjayritysten kilpailua ja heikentää mahdollisuuksia suunnitella toimintaa pitkällä tähtäimellä. Yritykset suhtautuvat avoimin mielin myös Suomessa asuviin maahanmuuttajiin poimijoina, mutta poimintaan perehdyttäminen vaatisi koulutusta, runsaasti kehittäjäresurssia ja pidemmän aikavälin suunnitelmaa.
Joillakin alueilla toimii edelleen hyvin mm. 4H-nuorten aktiivisuuteen perustuva poiminta: hyvä esimerkki on Kokkolan seutu, josta kerättiin viime kautena runsaasti puolukkaa.
Myös usealla pienemmällä jalostavalla yrityksellä on oma vakiintunut poimijarenkaansa.
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Mustikkaa saatiin vuonna 2015 ennätysmäärä, ja poiminta keskittyi Itä- ja LänsiSuomeen sekä Oulun lääniin. Myös puolukkaa saatiin runsaasti myyntiin, 9,6 miljoonaa kiloa eli kolminkertainen määrä vuoteen 2014 verrattuna. Eniten puolukkaa kerättiin
Länsi-Suomesta. Lakkaa kerättiin myyntiin pääasiassa Lapin ja Oulun alueella, yhteensä
160 tonnia. Sato oli samaa luokkaa kuin edellisenä vuonna.
Luomu
Talteenotetun luomumarjan määrä jäi paljon edellisvuotta pienemmäksi. Vuonna 2014 satoa saatiin kaikkiaan lähes 3,8 miljoonaa kiloa, kun se vuonna 2015 jäi 2,1 miljoonaan kiloon. Tämä edellisvuotta pienempi määrä johtui siitä, että laajat sertifioidut luomualueet sijoittuvat Lappiin, Kainuuseen ja Koillismaalle, joissa sato oli heikko. Luomukeruualueita
on maassamme kaikkiaan 12,2 miljoonaa hehtaaria, joista 11,6 miljoonaa hehtaaria lähes
yhtenäisenä alueena Pohjois-Suomessa. Suomessa on maailman suurin luonnontuotteiden luomukeruuala, jota voisi tuoda markkinoinnissa paljon nykyistä enemmän esille. Pienempiä sertifioituja alueita on viime vuosina syntynyt mm. Etelä-Savoon ja Pohjanmaalle
sekä Varsinais-Suomeen.
Maailman suurimmilla luomumessuilla, Biofach-messuilla Saksassa oli mukana myös
suomalaisia marjanjalostajia. Kiinnostus suomalaiseen luomulaatuiseen villinä kasvavaan
marjaan on kasvussa. Jotta yrittäjät uskaltavat panostaa luomujalosteisiin, tarvitaan muuallekin kuin pohjoiseen laajempia sertifioituja keruualueita.
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Kuva 11. Suomen messuosaston antia Biofach-luomumessuilla Saksassa helmikuussa 2016 (Kuva Birgitta Partanen).

Luonnonsienet
Suomessa sienten kokonaissadoksi on arvioitu noin 1 000 miljoonaa kiloa. Luonnonsienten kauppaantulomäärät ovat vaihdelleet vuosien 1990–2015 aikana 0,16 miljoonasta kilosta aina 1,66 miljoonaan kiloon. Kaupallisesti tärkein sieni on herkkutatti. Muita kaupallisesti merkittäviä sieniä ovat haaparousku, kangasrousku, korvasieni, kantarelli ja suppilovahvero. Korvasienen kysyntä on vähentynyt paljon, koska sen käyttäminen vaatii huolellisen esikäsittelyn myrkytysvaaran varalta.
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Vuoden 2015 sienisato oli heikko. Noin 84 % kauppaan tulevista sienistä kerättiin ItäSuomessa. Sienialan yritystoiminta onkin painottunut Itä-Suomeen, jossa sienten poiminnalla on pitkät perinteet. Potentiaalia olisi kuitenkin muuallakin Suomessa, sillä ihmisten
kiinnostus sieniin ja luonnosta saataviin raaka-aineisiin on kasvussa. Sienestys vaatii tosin poimijalta hyvää perehtymistä sienilajeihin. Sienten poimijat ovat enimmäkseen suomalaisia. Ulkomaisten poimijoiden käyttöä rajoittaa paitsi samanaikainen marjasesonki,
myös heikko sienten tuntemus.
Kuva 12. Yksinäinen kangasrousku syksyllä 2015, jolloin sienisato Lapissa oli
heikko (Kuva Anne Ristioja). Kangasmetsän hehtaarilla sienirihmaston kokonaismäärä voi olla jopa 2000 kiloa, ja maanpäällisen sienisadon määrä on vain 1,5-5 %
sienijuuren kokonaismäärästä (Kauko Salo, 2015).

Suomessa ei kerätä sieniä juurikaan luomuna, vaikka se olisi täysin mahdollista. Luonnosta kerättävillä sienillä on jo sinänsä hyvä imago, mutta luomua suosivalle asiakassegmentille luomulla olisi varmasti lisäarvoa.
Maailmalla lääkinnälliset sienet ovat erityisen mielenkiinnon kohteena. Suomessa kiinnostus on kohdistunut jo muutaman vuoden ajan pakuriin (Chaga). Pakuri kuuluu lahottajasieniin, ja sen isäntänä voi olla koivu tai haapa. Pakuria keräävät Suomessa lähinnä yksittäiset kerääjät, parhaimmat jopa satoja kiloja vuodessa. Keruu ei kuulu jokamiehenoikeuksien piiriin ja vaatii aina maanomistajan luvan. Karkean arvion mukaan pakuria kerätään Suomen metsistä kaupalliseen käyttöön noin kymmenisen tonnia kuivatavarana. Kaupallisia jalostajia ei ole vielä montaa, alle parikymmentä. Näistäkin suurin osa tekee pakurille vain ensivaiheen käsittelyä eli kuivaa ja jauhaa pakurin esimerkiksi teeaineiksi. Pakurista maksetaan noin 30–70 euroa kuivakilolta sen laadusta riippuen. Jos tuotetta saa
tämän edullisemmin, kyse on todennäköisesti muualta kuin Suomesta kerätystä pakuris-
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ta tai väärennöksestä, joka voi olla mitä vain sahanpurusta lähtien. Pakuria tuodaan Suomeen myös Venäjältä edullisemman hinnan takia.
Pakurin osalta raaka-ainetilanne on lähivuosina helpottumassa, koska Suomessa osataan nykyisin myös lisätä sitä. Tutkimusten tuloksena on kehitetty menetelmä, jossa pakurin sienirihmastoa siirretään puutapissa isäntäpuuhun. Menetelmällä voidaan hyödyntää
taloudellisesti kannattamattomia luonnonkoivikoita. Satoa saadaan arviolta kuuden tai seitsemän vuoden päästä. Se on lyhyt aika metsänomistajalle, joka on tottunut odottamaan
tuottoja 50–80 vuoden periodilla. Satoa kertyy parhaimmillaan 5–8 kiloa puulta. Metsänomistajat ovatkin olleet hyvin kiinnostuneita pakurista, koska se mahdollistaa joutomaille
uutta käyttöä. Ymppäysmenetelmä on osoittautunut niin ikään varsin varmaksi: neljä viidestä ymppäyksestä lähtee kasvamaan pakurisientä. Sienten leviämistä lähialueen terveisiin puihin voidaan estää poistamalla puu pois ennen kuin pakuri itiöi puun kuoltua. Uusi
yritys Suomen Pakuri Oy on kaupallistanut pakurin lisäyksen ja tarjoaa sitä täyden palvelun pakettina sekä sitoutuu ostamaan sadon maanomistajilta. Pakurin ympärille on syntynyt myös muuta uutta yritystoimintaa mm. ravintolisien valmistukseen. Kiinan markkinoille
tehdyn markkinatutkimuksen mukaan pakurimarkkinat ovat siellä valtavat. Pahin kilpailija
suomalaiselle pakurille on siperialainen pakuri. Sen saanti on kuitenkin vaikeutunut, koska kerääjien pitää mennä yhä kauemmaksi etsimään pakureita. Suomalaisella pakurilla on
hyvä maine, koska Aasian markkinoilla on liikkunut myös muualta tullutta huonolaatuista
pakuria, jopa väärennöksiä.
Kuva 13. Pakurista odotetaan Suomeen uutta vientituotetta. Pöydällä pakurikahvia, pakuriuutetta ja pakuria sisältävää kosmetiikkaa sekä pakurikäävän paloja
(Kuva Anne Ristioja).
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Mahlan kysyntä on kasvussa. Suomen menestyneimmän mahlayrityksen, Tohmajärvellä toimivan Nordic Koivu Oy:n edustajan mukaan maailmalla ovat nousussa ns. puuvedet ”tree
waters”, joista kookosvesi on tällä hetkellä yksi suosituimmista. Puuvesien suosio juomateollisuuden raaka-aineena on suurta paitsi Euroopassa, myös Aasiassa, Australiassa ja
Pohjois-Amerikassa. Mahlaa käytetään juomiin, mutta myös muun muassa kosmetiikkaan.
Mahlan kerääminen ei kuulu jokamiehenoikeuksiin, vaan vaatii maanomistajan luvan.
Mahlan keruu perustuu suurelta osin joko jalostajien omiin tai sopimusmetsiin, joista mahlaa voidaan keväällä juoksuttaa muutaman viikon ajan. Mahlan hankinta ja jalostaminen
vaatii osaamista, koska se on helposti pilaantuvaa. Kasvavan kysynnän myötä mahlan kaupallisen tuotannon on arvioitu nousevan Suomessa lähivuosina lähes miljoonaan litraan.
Mahlaa tuotetaan markkinoille myös muualla Euroopassa. Markkinoilla olevat mahlatuotteet erottuvat esimerkiksi Nordic Koivun mahlasta siinä, että niissä on mahlan lisäksi lisäaineita: tohmajärveläiseen mahlaan ei ole lisätty mitään, vaan kyse on puhtaasta luonnontuotteesta. Menetelmä on yrityksen systemaattisen tuotekehityksen tulosta, ja se on suojattu.
Pihka
Pihkaa kerätään kaupalliseen tuotantoon ulkoisten hoitotuotteiden raaka-aineeksi. Kuusenpihkaa kerätään perinteisin menetelmin käsityönä. Männynpihkan valuttamiseen on kehitelty tehokkaampi menetelmä, jossa pihkaa voidaan valuttaa rungon viiluista suoraan astiaan.
Pihkatuotteiden menekki maailmalla on kasvanut. Suomessa Repolar on tuotteistanut pihkan
pisimmälle ja vie tuotteita jo moneen maahan. Suomen markkinoilla liikkuvan pihkan määrää
on vaikea arvioida, koska pihkaa tuotteistaa myös moni pienyritys. Pihka on yksi potentiaalisimmista raaka-aineista uusiin innovaatioihin juuri antimikrobisten ominaisuuksiensa takia.
Luonnonyrtit
Suomesta kaupallisesti kerättävien luonnonyrttien määrästä ei ole tilastotietoja. Arvio liikkuu muutamissa tuhansissa kuivakiloissa. Yrttejä voidaan toimittaa suoraan ravintolaan tai
jalostajalle. Sopimustuottajat tekevät tuotteelle usein myös ensikäsittelyn eli kuivaavat tai
pakastavat raaka-aineen. Luonnonyrttejä myyntiin toimittavat sekä yksityiset poimijat että
luonnontuotteisiin erikoistuneet osuuskunnat tai yhdistykset, kuten 4H-yhdistys. Kaupalliseen poimintaan on koulutettu mm. maahanmuuttajia, joista on saatu yrityksille oma pysyvä keruuverkosto. Tämä toimii hyvin, mikäli poimijoilla on koulutusta kasvien tunnistukseen ja verkostolla osaava organisoija, joka hoitaa keruupaikkaan työtarpeet eli keruuastioita, vaa´an sekä käteistä rahaa yrttien ostoa varten.
Jalostettavaksi tai sellaisenaan käytettäväksi kerätään mm. nokkosta, katajaa, mesiangervoa, kuusenkerkkää, maitohorsmaa, kanervaa, koivua, siankärsämöä, vadelman-,
mustikan- ja sianpuolukan sekä kihokkia. Sianpuolukan lehteä ja kihokkia kerätään rohdoskasvitarpeisiin, kun taas katajaa, koivua, siankärsämöä, mesiangervoa, sianpuolukan
lehteä, väinönputkea, ruusujuurta, voikukkaa ja kanervaa kosmetiikka- ja hyvinvointituotteisiin. Nokkonen on monipuolinen, ja sitä voidaan käyttää sekä elintarvikkeena että mm.
eläinten terveysrehuihin.
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Luonnonyrttejä jalostukseensa käyttävän yrittäjän kannalta raaka-aineen hankintaketjun luominen vie aikaa, koska hankintaketju on joko luotava itse tai etsittävä eri raaka-aineiden kerääjät monilta tahoilta. Keruujärjestelmä on luonnonyrttien osalta vielä kehittymätön ja vaatinee villiyrttibuumin vuoksi erityistä huomiota. Toimivia malleja löytyy, mutta kaikissa maakunnissa on vielä paljon tehtävää. Tavoite on valtakunnallinen sähköisesti toimiva luonnontuotepörssi, jonka kautta raaka-aineen tarvitsijat ja kerääjät voisivat löytää toisensa. Paikallisesti järjestelmän toimivuus vaatii koulutusta, keruuasemaverkoston
rakentamista ja logistiikan kehittämistä. Osa yrttien tarpeesta voidaan tyydyttää turvautumalla viljelyyn tai puoliviljelyyn.
Myös luonnonyrttejä voidaan kerätä luomuna. Tätä mahdollisuutta hyödyntävät lähinnä
luomutilat, jotka keräävät omilta niityiltään esimerkiksi teeraaka-ainetta luomulaatuisena.
Mehiläistarhaus ja hunajan tuotanto
Hunajaa tuotetaan kaikkialla Suomessa, mutta eniten tarhaajia on Etelä- ja Keski-Suomessa. Päätoimisia mehiläistarhaajia on noin sata. Hunajan keskimääräinen sato Suomessa
on lähes 40 kiloa hunajaa pesää kohti. Tarhaajalla voi olla vain muutama tai jopa tuhat pesää. Vuosittainen hunajan kulutus Suomessa on vain 580 grammaa henkeä kohti. Kotimainen tuotanto riittää täyttämään 45–75 % kulutuksesta.
Mehiläistarhauksen tärkein tuote Suomessa on hunaja. Toisin on esimerkiksi PohjoisAmerikassa, jossa hunaja on sivutuote hyvin kehittyneiden pölytyspalvelumarkkinoiden ja
logistiikan ansiosta. Pölytystä tarjotaan palveluna mm. marjanviljelijöille. Mehiläishoidon sivutuotteita ovat esimerkiksi mehiläisvaha ja siitepöly sekä propolis eli kittivaha.
Hunajaa käytetään paitsi elintarvikkeena myös saunahoidoissa ja kosmetiikassa. Muualla maailmassa hunajaa käytetään paljon hoitotuotteena ja kotimaan apteekeistakin löytyy
haavahunajaa. Hunajalla on antimikrobisia ominaisuuksia, jonka takia sitä tutkitaan luonnonmukaisena vaihtoehtona antibiooteille resistenttien mikrobien torjuntaan.
Suomessa tuotetaan nykyisin jo lajihunajia, joiden hinta on korkeampi kuin sekakukkahunajien. Lajihunajan saaminen vaatii tarhaajalta vaivannäköä, koska pesiä siirretään
kukkivien kasvustojen mukaan paikasta toiseen. Hunajaa voidaan tuottaa myös luomuna.
Hunajantuotantoa voisi hyvinkin kasvattaa nykyisestä, jolloin sillä voisi korvata tuontia. Hunajan voisi erilaistaa arktisen alueen erikoishunajaksi. Hunajaa voidaan tuottaa myös kaupungeissa: hyvä keksintö on mehiläispesät Oopperatalon pihalla ja niistä saatava erityinen Oopperan hunaja.
Globaalit marjamarkkinat
Marjoja käytetään useassa maassa jo perusruokavaliossa, ja terveellisyys- ja superfoodtrendit ovat entisestään kasvattaneet marjojen kysyntää maailmanmarkkinoilla. Marjojen lisääntynyt viljely on aiheuttanut sen, että tuoreita marjoja on saatavilla ympäri vuoden. Tämän huomaa myös Suomessa, jossa tuoretiskeille on ilmestynyt talviaikaan perulaisia pensasmustikoita.
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Suurimmat marjojen tuottajamaat Euroopassa ovat Espanja ja Italia. Espanja on suurin mansikanvientimaa. Maailmanlaajuisesti Yhdysvallat on suurimpia marjanviljelijämaita,
ja siellä myös kotimainen kysyntä on suurta.
Mustikkaa viljellään maailmalla liki 30 maassa. Mustikoiden tuotanto on kasvanut koko
2000-luvun noin viiden prosentin vauhdilla. Mustikan suurimmat tuottajamaat ovat Kanada,
Puola, Meksiko, Saksa sekä Chile. Mustikan vientimäärät ovat 2000-luvun alusta lähtien
tuplaantuneet kymmenessä vuodessa, ja samaan aikaan viennin arvo on kolminkertaistunut. Mustikkaa tuodaan eniten Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Saksaan, Itävaltaan ja Hollantiin.
Kiina on suomalaiselle marjalle suuri vientimaa, mutta koko Itä-Aasia on yksi potentiaalisimmista marjojen markkinointikohteista. Finpro teki vuonna 2015 seikkaperäisen markkinakatsauksen Itä-Aasian marjamarkkinoista osana vuoden 2015 toimialaraporttia.
Itä-Aasian maat ovat viime vuosina avanneet markkinansa tuoreen mustikan kaupalle, ja markkinan kasvu on ollut nopeaa. Mustikka on Japanissa tunnettu terveysmarja, ja
siellä on alettu myös viljelemään mustikkaa. Japani on edelleen hyvä markkina mustikalle, vaikka omaa tuotantoa onkin kasvatettu määrätietoisesti. Suomesta viedään mustikkaa Japaniin jalostettavaksi: jalostusaste ei sielläkään välttämättä nouse kuivattua marjaa
korkeammalle, joten mietittäväksi jää, kannattaako Suomesta kuljettaa Japaniin vettä vai
pelkästään kuivattuja marjoja. Tiivisteiden viennissä ongelmana voi olla kohdemaan vesitilanne, jolloin hyvä tuotebrändi voi kärsiä, kun se laimennetaan huonolaatuiseen veteen.
Kiinassa on mustikan suhteen kasvavat markkinat, vaikka sielläkin on voimakkaasti lisätty investointeja omaan tuotantokapasiteettiin. Myös Yhdysvallat vie mustikkaa Kiinaan
huomattavia määriä. Pohjois-Amerikkalainen kaupallinen mustikka on aina joko highbushtai lowbush pensasmustikkaa. Meikäläistä metsämustikkaa ei tuoteta kaupallisesti Pohjois-Amerikassa.
Etelä-Korean markkinoille on viety tuoretta mustikkaa suuria määriä sen jälkeen, kun
valtio avasi rajat tuoreen mustikan tuonnille. Mustikkaa on viety varsinkin Yhdysvalloista ja
Chilestä. Maassa on myös omaa tuotantoa, mutta se ei vielä lähivuosina riittäne vastaamaan kysyntään, jonka ennustetaan edelleen kasvavan. Etelä-Korea on lupaava markkina myös jäädytetylle mustikalle, ja tuonti maahan on kasvanut vauhdilla. Markkinoilla on
jo Yhdysvaltojen, Chilen ja Kanadan mustikoita. Mustikka terveysvaikutuksineen on korealaisille tuttu, ja he ovat valmiita maksamaan laadukkaista tuotteista.
Japani on Aasiassa edelläkävijämarkkina: mustikka tunnettiin siellä jo yli kymmenen
vuotta ennen kuin sen suosio kasvoi Kiinan ja Korean markkinoilla. Japani on otollinen
markkina myös sellaisille ainutlaatuisille terveystuotteille ja ravintolisille, joiden terveysvaikutuksista on tutkimuksellista näyttöä. Mustikan lisäksi mustaherukka on uutena marjana
suuren kiinnostuksen kohteena. Sitä myydään Japanissa termillä ”cassis”. Uusi-Seelanti on onnistunut kaupallistamaan mustaherukan niin, että sitä kaupataan paitsi peruselintarvikkeina, myös ravintolisinä ja funktionaalisena ruokana (ks. www.justtheberries.com).
Kiina on merkittävä vientimarkkina myös suomalaiselle marjalle, koska viime vuonna
se oli euromäärältään suurin vientimaa. Mustikan viljely on lisääntynyt Kiinassa huimasti,
mutta oman maan tuotannon kasvattaminen ei ole edennyt toivotusti mm. väärien lajikevalintojen vuoksi. Tuoreita mustikoita on viety Kiinaan vuodesta 2011 lähtien, jolloin Chile
sai ensimmäisenä niiden vientiluvan. Chile vie Kiinaan myös sertifioitua luomumustikkaa
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varakkaimmille asiakkaille. Kiinan viranomaiset ovat tarkkoja maahan tuotavan ruoan turvallisuudesta ja puhtaudesta, ja maan omassa elintarvikeketjussa on vielä paljon toivomisen varaa. Tämän takia kuivattujen marjojen tai vastaavien hyvin kuljetusta kestävien tuotteiden vienti on turvallisempaa kuin tuoremarjojen ja pakastetuotteiden.
Myös Taiwaniin viedään paljon mustikoita, erityisesti Yhdysvalloista, jolle se on neljänneksi suurin vientimaa. Taiwanissa mustikka on arvostettu marja ja tuotteet hintaluokaltaan
kaksin- jopa kolminkertaisia muihin marjoihin verrattuna. Taiwanin markkinoilla suomalaisia
tuotteita ei juurikaan ole, vaikka markkina on potentiaalinen pidemmälle jalostetuille mustikkatuotteille. Kuluttajien mieltymykset ovat hyvin erilaisia kuin Suomessa: kun suomalainen
ostaa mehutiivisteen ja laimentaa sitä kotikeittiössään, aasialainen kuluttaja haluaa tuotteen suoraan juotavassa muodossa. Tuotteiden tulisikin olla helppokäyttöisiä. Niiden tulisi olla sopivia myös moniin uudenlaisiin logistisiin systeemeihin, joissa etukäteen tilatut tavarat viedään suoraan kuluttajan kotiovelle tai jopa jääkaappiin saakka. Koska kaupungissa asuva aasialainen syö ateriansa usein kodin ulkopuolella, kotona nautittavan tuotteen
tulee olla mahdollisimman valmis joko sellaisenaan nautittavaksi tai ainakin helposti oman
mielen mukaan koostettavaksi.
Suomalainen marja pystyy kilpailemaan markkinoilla, jos onnistumme erilaistamaan
sen esimerkiksi yhdysvaltalaisesta viljellystä mustikasta. Suomalaisen marjan imago markkinoilla on positiivinen, mutta ankarassa kilpailussa viestin tulee olla selkeä ja yhtenevä.
Arktinen, villinä kasvanut ja luomu (Arctic, Wild and Organic) ovat markkinointivaltteja, joita voimme liittää helposti Suomesta markkinoitaviin marjoihin.
Luontaistuoteala tarjoaa markkinoita myös luonnontuoteyrityksille
Luontaistuotteiden kaupan arvo Suomessa on arviolta 500 miljoonaa euroa. Tästä summasta suurin osa muodostuu ravintolisien ja vitamiinien myynnistä. Luontaistuotteita myyviä kauppoja on Suomessa 330, joista yli 200 on järjestäytynyt Terveystuotekauppiaiden
liiton jäseniksi. Luontaistuotteita myydään Suomessa erikoismyymälöissä, apteekeissa ja
päivittäistavarakaupoissa.
Luontaistuotteiden kysyntä on kasvanut Suomessa viime vuodet maltillisesti, noin 0,5–
1 %: vaikka kasvu onkin ollut hidasta, positiivista on, että esimerkiksi elintarvikekaupan laskuun verrattuna kehitys on ollut päinvastaista. Maissa, joissa luontaistuotteilla on jo pidempää kaupallista historiaa, kasvu on hidastunut muutamaan prosenttiin. Sen sijaan uusilla
markkinoilla, kuten Itä-Aasiassa, kasvuluvut voivat olla kaksinumeroisia.
Luontaiselintarvikkeiden eli ns. superfoodien markkinan kooksi Suomessa on arvioitu
noin 25 miljoonaa euroa, josta Cocovilla on 6,5 miljoonaa euroa, Foodinilla 2,5 miljoonaa
euroa ja Voimaruoalla 1,8 miljoonaa euroa. Puhdistamo on melkein kaksinkertaistanut liikevaihtonsa vuosittain. Yhtiön liikevaihto oli yli 4 miljoonaa euroa vuonna 2015. Valitettavasti pääosa superfoodeina myytävistä tuotteista on tuontia, vaikka meillä olisi mahdollisuuksia laajentaa myös kotimaista valikoimaa.
Megatrendit suosivat luontaistuotealaa. Terveysvaikutteisten elintarvikkeiden markkina
on kasvussa eli superfoodien maailmanvalloitus näyttää jatkuvan. Myös vitamiinivalmisteet
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sekä painonhallintaan liittyvät tuotteet ovat kysyttyjä. Verkkokauppa on lisännyt tuotteiden
määrää ja parantanut saatavuutta.
Alan kehittymistä jarruttaa terveysväitteisiin liittyvä EU-lainsäädäntö, joka rajoittaa esimerkiksi marjojen tai rohdoskasvien terveysvaikutuksista kertomista. Tällä hetkellä EU:ssa
on käsittelyssä terveysväittämiä noin 2 000 kasvin osalta.
Toinen alan ongelma on EU-tasoinen lääkelainsäädännön harmonisointi. Usea ennen
lääkekasvina käytetty perinteinen kasvi jäänee tämän lainsäädännön myötä vain ravintolisäkäyttöön. Näin kasvin tuottama lisäarvo lääkekasvina jää hyödyntämättä.

4.2 Viennin ja tuonnin merkitys toimialalla
Vuoden 2015 Marsi-tutkimuksen tuloksia viennistä ja tuonnista
Luonnonmarjojen viennistä ja tuonnista saa yksityiskohtaista tietoa vuosittain maaliskuussa julkaistavasta Marsi-tutkimuksesta. Marsi-tutkimuksen voi ladata Maaseutuviraston nettisivuilta www.mavi.fi.
Luonnonmarjojen vienti kasvaa jatkuvasti: vuonna 2015 saavutettiin uusi vientiennätys, 12,4 miljoonaa kiloa ja 29,2 miljoonaa euroa. Tullin ulkomaankauppatilastojen perusteella pystytään seuraamaan pakastettujen ja tuoreiden mustikoiden vientiä ja tuontia. Tuoreen puolukan osalta saadaan vastaavat tiedot. Pakastetun puolukan vienti- ja tuontimääristä ei kuitenkaan saada tarkkoja tietoja, koska samaan tilastoon lasketaan myös muiden
marjojen (mm. lakka, karpalo) tietoja. Sitä, paljonko kotimaisista marjaraaka-aineista tehtyjä jalosteita menee vientiin, ei pystytä tarkoin jäljittämään. Arktiset Aromit ry pyrkii selvittämään jalostuksen kautta marjoista saatavaa lisäarvoa meneillään olevassa viennin aktivointihankkeessa.
Pakastettua mustikkaa vietiin eniten Ruotsiin (2,7 miljoonaa kiloa) ja seuraavaksi eniten Kiinaan (2,3 miljoonaa kiloa). Kiinan vienti (noin 8 miljoonaa euroa) on kuitenkin arvoltaan suurempi kuin Ruotsin vienti (noin 6,5 miljoonaa euroa). Tämä selittynee osin sillä,
että Ruotsiin marja viedään pakastettuna, mutta roskaisena, ja marja puhdistetaan vasta
Ruotsissa. Mustikkaa viedään pakastettuna merkittäviä määriä myös Puolaan ja Japaniin.
Kaikkiaan mainittavia vientimaita on kymmenkunta. Tuoremustikkaa viedään pakastettuun
mustikkaan verrattuna vähän (0,4 miljoonaa kiloa) ja sekin lähinnä Ruotsiin.
Puolukkaa viedään sekä jäädytettynä että tuoreena. Kaikkiaan puolukkaa vietiin jäädytettynä 5,5, miljoonaa kiloa, arvoltaan 10,7 miljoonaa euroa. Tärkeimmät pakastetun puolukan vientimaat ovat Ruotsi, Saksa ja Itävalta. Kaikkiaan viennin kohdemaita on liki parikymmentä. Tuoreena puolukkaa viedään eniten Ruotsiin (1,6 miljoonaa kiloa). Tuorepuolukkaa viedään myös Norjaan, mutta pienempiä määriä.
Ruotsin näkyminen voimakkaammin viennin kohdemaana selittyy sillä, että Polarica on
keskittänyt marjan puhdistuksen Haaparantaan. Suomi on kuitenkin merkittävä maa mustikan ja puolukan raaka-aineen hankinnan kannalta. Vientiin menevien marjojen jalostusaste on Suomen puolellakin vähitellen kasvanut. Tähän on osittain vaikuttanut ainakin se,
että maailman marjamarkkinoille on tullut kokonaan uusia kilpailijamaita mm. Etelä-Ame-
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rikasta. Vaikka näiden maiden tuotteet eivät ole aivan samoja kuin meillä, hinta ja saatavuus saattavat olla eurooppalaista marjaa houkuttelevampia.
Marjaa myös tuodaan Suomeen sekä tuoreena että jäädytettynä. Tuoreena tuodaan
mm. pensasmustikkaa. Jäädytettyä mustikkaa tuotiin 2,2 miljoonaa kiloa, josta 1,7 miljoonaa kiloa tuotiin Ruotsista. Jäädytettyä mustikkaa tuodaan lähinnä Suomen elintarviketeollisuuden tarpeisin.
Kuva 14. Tuoreen mustikan vienti ja tuonti v. 2009–2015, kg(Marsi2015).
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Kuva 15. Tuoreen puolukan vienti ja tuonti v. 2009–2015, kg (Marsi2015).
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Kuva 16. Jäädytetyn mustikan vienti ja tuonti, v. 2009–2015, kg (Marsi2015).
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Food from Finland –vientiohjelmasta apua myös luonnontuoteyrityksille
Elintarvikealalla tehdään nyt ahkerasti töitä viennin vauhdittamiseksi. Kotimarkkinat ovat
kärsineet lamasta, ja uudet asiakkaat on haettava ulkomailta. Näitä ponnistuksia tukee elintarvikealan oma vientiohjelma, Food from Finland. Ohjelmaa toteutetaan vuosina 2015–
2020 yhteistyössä Team Finland -toimijoiden, Elintarviketeollisuusliiton ja suomalaisten
elintarvikealan yritysten kesken.
Food from Finland -vientiohjelman päämarkkina-alueet ovat Skandinavia, Baltia, Venäjä, Saksa, Kiina, Etelä-Korea ja Japani. Ohjelmaan osallistuvat yritykset saavat laajasti tietoa elintarvikkeiden markkinamahdollisuuksista sekä kohdemaiden alustavista markkinaselvityksistä. Yrityksillä on myös mahdollisuus osallistua ohjelmaan valituille messuille ja hyödyntää Food from Finland -materiaalia.
Messuilla on ollut mukana myös luonnontuotteita jalostavia yrityksiä. Kannustavana
esimerkkinä on mm. Lignell & Piispanen, joka on onnistunut viemään suomalaisia marjoista valmistettuja alkoholituotteita Kiinaan. Luomumessuilla Saksassa helmikuussa 2016 oli
mukana kolme marjayritystä, Kaskein Marja Oy, Kiantama Oy sekä Vavesaaren tila Oy.
Elintarvikeviennin eteen tehtävät ponnistukset tuottavat tulosta: ohjelmaan on saatu
mukaan useita uusia elintarvikeyrityksiä, ja ovet maailmalle avautuvat vähitellen. Aasialaisen keskiluokan nousevan kulutuksen odotetaan tuovan lisää markkinoita myös suomalaisyrityksille.
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Kuva 17. Suomen Food from Finland -messuosastolla on selkeä viesti (kuva Anne
Ristioja).
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5 Alan taloudellinen tilanne
5.1 Kannattavuus
Kannattavuus on yksi yritystoiminnan tärkeimmistä edellytyksistä. Jos kannattavuus on jatkuvasti heikko, joudutaan yritystoiminta ennen pitkää lopettamaan. Taloudellisen toimintaympäristön epävakaus ja heikko ennustettavuus on vaikeuttanut yritystoimintaa.
Yrityksen talouden tunnuslukuina käytetään käyttökateprosenttia ja tilikauden tulosprosenttia. 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
liikevaihtoon. Tämä tunnusluku huomioi toimintakulujen lisäksi poistot. Luku soveltuu sekä
yksittäisen yrityksen että saman toimialan yritysten väliseen vertailuun.
Taulukko 2. Luonnontuotealan käyttökateprosentin (mediaani)kehitys 2010–2014
yrityskokoluokittain ja toimialaryhmittäin.
2010

2011

2012

2013

2014

Mikroyritykset

Käyttökateprosentti

3,2

2,4

2,4

0,1

1,2

Pienet yritykset

7,6

9,3

9,3

9,7

7,1

Keskisuuret yritykset

9,5

7,3

7,3

8,7

9,4

Alkutuotanto

3,5

5,6

4,0

3,4

5,7

Elintarvike

4,1

5,1

3,6

1,6

2,0

Hyvinvointi

10,7

8,9

3,8

3,4

1,7

Matkailu

3,1

1,0

3,5

2,2

1,5

Kemian yhdisteet

6,3

6,9

9,6

11,8

4,3

11

6,9

4,2

TOL 10390

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

Luonnontuotealan mikroyritysten käyttökateprosentit ovat vaatimattomalla tasolla ja viime
vuosina jopa entisestään laskevia. Se merkitsee, että erityisesti alan mikroyrityksillä on
suuri tarve parantaa kannattavuuttaan toimintaansa tehostamalla tai kustannuksia karsimalla. Pienten ja keskisuurten yritysten osalta tilanne on valoisampi ja käyttökateprosentit
ovat pysyneet melko vakaalla tasolla vuodesta 2010 vuoteen 2014.
Luonnontuotealan eri toimialaryhmien tarkastelu osoittaa, että vuosien väliset vaihtelut
voivat olla suuria. Vuoteen 2010 verrattuna lähes kaikkien toimialojen osalta käyttökateprosentit ovat laskeneet ja kannattavuus heikentynyt. Toivoa sopii, että lähivuosina käyttökateprosentit lähtisivät kasvuun ja yritysten taloudellinen tilanne helpottuisi. Lähellä kymmentä prosenttia olevia lukuja voidaan pitää hyvällä tasolla, vaikka luvulle ei ole olemassa mitään eksakteja tavoiterajoja.
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Taulukko 3. Tilikauden tulosprosentin (mediaani) kehitys luonnontuotealalla 2010–
2014 yrityskokoluokittain ja toimialaryhmittäin.
2010

2011

2012

2013

2014

Mikroyritykset

Tulosprosentti

0,3

-0,1

-0,3

-2,8

-1,1

Pienet yritykset

6,0

8,5

7,2

5,3

4,5

Keskisuuret yritykset

5,7

3,9

3,0

5,1

7,6

Alkutuotanto

1,3

2,7

2,2

0,4

3,6

Elintarvike

1,4

2,0

1,0

-1,1

-0,1

Hyvinvointi

6,3

5,0

2,7

0,4

-1,8

Matkailu

0,6

-1,6

0,9

-1,1

-1,4

Kemian yhdisteet

4,9

3,7

7,9

8,5

1,7

Lähde: Tilastokeskus

Tilikauden tulosprosentit ovat vuoden 2014 tietojen mukaan kauttaaltaan heikolla tasolla.
Keskisuuret ja pienet yritykset ovat selviytyneet mikroyrityksiä paremmin.
Kevään 2016 Pk-yritysbarometrin mukaan pk-yritysten kannattavuusodotukset vastaavat yleisten talousnäkymien muutosta. Kun odotukset talouskasvun kiihtymisestä nousevat, myös yrittäjien odotukset nousevat. Vaikka odotukset ovatkin jo valoisammat, ne ovat
vielä kaukana siitä, mitä ne olivat taloudellisesti hyvinä aikoina. Eri toimialoilla odotukset
ovat kehittyneet hyvin eri tavalla. Kun rakentamisessa ja kaupassa odotukset ovat kohentuneet, palveluissa ja teollisuudessa näkymät ovat tasaisemmat.

5.2 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 %:a ja heikkona alle 20 %:a.
Taulukko 4. Omavaraisuusasteen (%) kehitys luonnontuotealan yrityksissä vuosina 2010–2014 yrityskokoluokittain ja toimialaryhmittäin.
Omavaraisuusasteprosentti

2010

2011

2012

2013

2014

Mikroyritykset

30,6

30

31,5

38

44,7

Pienet yritykset

38,2

40,2

40

40,4

37,2

Keskisuuret yritykset

42,4

28,8

35,9

44,6

50,5

Alkutuotanto

26,3

31,3

32,7

39,5

53,4

Elintarvike

26,2

28,9

26,0

38,8

41,4

Hyvinvointi

39,7

34,9

42,9

47

32,7

Matkailu

21,8

25,4

30,1

31,4

36,8

Kemialliset yhdisteet

30,4

39

24,9

34,8

46,3

Lähde: Tilastokeskus
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Omavaraisuusasteet luonnontuotealalla ovat kaikissa yrityskokoluokissa vähintään tyydyttävällä ja osin yli 40 %:n hyvällä tasolla. Omavaraisuusasteet ovat parantuneet eri toimialaluokissa vuodesta 2010 vuoteen 2014.
Vuosia jatkunut heikko talouskehitys näkyy koko Suomen pk-yritysten vakavaraisuudessa. Kannattavuuden odotettu paraneminen antaa positiivisia näkymiä myös vakavaraisuuden näkymiin. Odotukset vakavaraisuuden suhteen ovat olleet selvästi yleistä tasoa
alhaisemmat jo vuodesta 2009 lähtien. Viimeaikaisissa kyselyissä suunta näyttää kuitenkin olevan ylöspäin.
Luonnontuotealan erityispiirre on suuren kausirahoituksen järjestäminen raaka-aineen
ostoon. Poimitut raaka-aineet maksetaan poimijoille saman tien, ja toiminta vaatii hyvää
maksuvalmiutta. Raaka-ainetta ei välttämättä saada heti myyntiin tai jatkojalostukseen,
joten myös varastointi sitoo pääomia. Varsinkin mikroyrityksille tuottaa suuria vaikeuksia
hankkia koko vuoden raaka-ainemäärää kerralla varastointikapasiteetin puutteen ja vaadittavien pääomien vuoksi. Yhteistyö raaka-aineen hankinnassa ja varastoinnissa ratkaisisi monta pienen yrittäjän ongelmaa ja turvaisi myös kohtuuhintaisen raaka-aineen koko
vuoden tarpeisiin.
Luonnonmarjoille ja sienille on voitu maksaa varastointitukea vuodesta 1997 lähtien.
Tuen tarkoituksena on edistää kotimaisten marjojen ja sienten talteenottoa ja hyödyntämistä. Tukea on vuodesta 1997 maksettu vain pohjoisen tuen alueella poimitusta ja varastoidusta luonnonmarjoista ja -sienistä. Lakan varastointituki on korkein: sitä voidaan maksaa enintään 34 senttiä kilolta. Muille marjoille tuki on enintään 10 senttiä kilolta ja sienille
enintään 42 senttiä kilolta. Tukea maksettiin vuonna 2015 eniten puolukalle (263 328 euroa) ja seuraavaksi eniten mustikalle (214 047 euroa). Sienille ja muille marjoille maksettava tukisumma on marginaalinen puolukkaan ja mustikkaan verrattuna. Tukia haki kaikkiaan 19 yritystä.
Vientiin voi saada Finnveran myöntämän rahoitusluoton. Kuljetustukea voidaan myöntää määrätyillä tukialueilla pk-yrityksen jalostamien luonnontuotteiden kuljetukseen. Tuotteen tulee olla jalostettu Pohjois-, Itä- tai määrätyissä Keski-Suomen kunnissa. Tuen myöntämisen edellytyksistä saa lisätietoja ELY-keskusten sivuilta hakusanalla kuljetustuki.
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6 Investoinnit ja tuotekehitys
6.1 Toimialan investoinnit
Luonnontuotealan investointien osalta tilanne on muuttumassa positiiviseen suuntaan. Useat alan yritykset ovat käynnistäneet investointinsa pitkän harkinnan jälkeen. Investoijissa
on sekä pieniä että suuria toimijoita. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat marjatalojen ja mahlan, pakurin ja muidenkin sienten tuotantoon liittyvät tuotantoa kasvattavat investoinnit. Toimialalla on nähtävissä kasvua myös yrityskauppojen kautta. Lappeenrantalainen Kaskein
Marja Oy osti viime keväänä lähes neljänneksen Nordic Vitalityn osakekannasta. Toiminta laajeni samalla marjajauheisiin, joille toivotaan aukenevan vientimarkkinoita globaalisti kasvavan marjajauhekaupan myötä. Proteiinipatukoita valmistava Leader Snack Factory ilmoitti alkuvuodesta 2016 laajentavansa toimintaansa lisäaineettomiin marjamehuihin
ja hedelmäjuomiin. Myös maailman suurin mahlantuottaja, Nordic Koivu Oy, on investoinut mm. pakkauslaitteistoon, jotta se pystyy vastaamaan suurteollisuuden kysyntään. Myös
Suomussalmella toimiva Kiantama Oy on viime vuonna tehnyt mittavan laajennuksen. Samoin Pakkasmarja ilmoitti viime vuonna isosta laajennusinvestoinnistaan. Investointeihin
ovat vaikuttaneet myönteisesti myös käynnistyneet EU-osarahoitteiset yritystuet, joita on
päästy viimein myöntämään myös maaseudun yrityksiin. Pääosa investoinneista kohdistuu edelleen aineellisiin investointeihin.
Kuva 18. Luonnontuotealan aineelliset nettoinvestoinnit 2009–2014 yrityskokoluokittain, yksikkö euroa.
Luonnontuotealan aineelliset investoinnit yrityskokoluokittain 20092014, yksikkö euroa
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Kuva 19. Luonnontuotealan aineelliset investoinnit 2009-2014 toimialaryhmittäin,
yksikkö euroa.
Luonnontuotealan aineelliset investoinnit toimialoittain vuosina
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Pk-yritysbarometrin 2016 mukaan yritysten arviot lähitulevaisuuden investointien kehityksestä ovat kohentuneet. Odotukset ovat paljon korkeammalla kuin viime keväänä. Tämä
positiivinen kehitys ei kuitenkaan riitä muuttamaan sitä yleiskuvaa, että kaikilla päätoimialoilla on ainakin jossain määrin enemmän investointeja vähentäviä yrityksiä suhteessa niihin, joissa investoinnit kasvavat. Pohjalta ollaan siis tulossa ylöspäin, ja odotukset investointien vähenemisestä ovat lieventyneet. Suunta parempaan näkyy voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten investointiodotuksista, jotka ovat viime syksyä valoisammat.

6.2 Tuotekehitys toimialalla
Tuotekehitystyöllä rakennetaan yrityksen pitkän tähtäimen kilpailukykyä. Siihen vaikuttavat toimintaympäristön muutokset mm. raaka-aineen saannissa, kulutuskysynnässä ja alan
kilpailutilanteessa. Globaali kilpailutilanne pakottaa suomalaiset erilaistamaan tuotteitaan
sellaisiksi, että ne voivat kilpailla kansainvälisillä markkinoilla. Ruokatrendit voivat vaikuttaa tuotevalikoimaan jo hyvin lyhyelläkin tähtäimellä, mutta yritys tarvitsee pidemmän tähtäimen ennakointia laajojen investointien pohjaksi. Terveellisyys on sellainen megatrendi,
jonka uskotaan päinvastoin ohjaavan valintoja nyt ja tulevaisuudessa.
Luonnontuotteiden kasvava kysyntä aktivoi myös tuotekehitystä. Marjatuotteiden valikoima on laajentunut viime vuosina huomattavasti. Perinteisten marjamehujen ja -hillojen
lisäksi marjoista valmistetaan jauheita, rouheita, kuivattuja marjoja, smoothieita, kastikkeita, pyreitä, marmeladeja, sinappeja, ketsuppeja, suklaita, välipalapatukoita ja makuvesiä.
Myös marjojen siemeniä on kaupan. Sokerittomat tuotteet ja luomuvalmisteet laajentavat
valikoimaa. Maailmalla erityisesti juomatuotteiden valikoima kasvaa.
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Luomutuotteiden kasvava kysyntä vaatii tuotannolta myös enemmän kuin normaali tuotantoketju, koska mm. säilöntäaineiden käyttöä on rajoitettu. Luonnonvarakeskuksen ja ItäSuomen yliopiston mukaan erikoissienten ja puuvesien maailmanmarkkinat olivat toissa
vuonna yli 25 miljardia euroa, ja ne kasvavat koko ajan. Puuvesiä voivat olla mm. havupuu-uutetta, kuusenkerkkää, mahlaa tai muuta luonnontuotetta sisältävät juomat. Kouvolalainen Kaslink-meijeri tekee koivuvettä sopimusvalmistajana NUDU Drinks Oy:lle. Tuotteella tähdätään suoraan Aasian markkinoille.
Tuotekehityksessä huomioidaankin nykyisin entistä enemmän vientimaiden kuluttajien
mieltymykset. Tämä on välttämätöntä, sillä viennissä olennaista on vastata kohdemaan kuluttajien tarpeisiin. Vienti voi useinkin kaatua siihen, että sinänsä laadukkaat tuotteet eivät
ole tuttuja kohdemaan markkinoilla. Tuotekehitystä uusille markkinoille olisikin viisasta tehdä yritysten yhteistyönä, jolloin voidaan rakentaa esimerkiksi tuoteperheitä.
Uusia tuotteita on viime vuosien aikana esitelty useita. Suomussalmelaisen Kiantama
Oy:n Biokia-puolukkajauhe valittiin vuoden 2016 kolmenkymmenen merkittävimmän superfood-brändin listalle. Lontoossa toimiva, mutta rovaniemeläislähtöinen Arctic Power Berries
vie maailmalle suomalaisia marjajauheita ja on alallaan lupaava start-up-yritys. Marjatuote
oli myös hyvin esillä, kun turkulaisen Roberts-perheyrityksen Berry Mustikka –smoothie oli
finalistien joukossa Elintarviketeollisuusliiton Vuoden Elintarvike 2015 -kilpailussa.
Kuva 20. Kiantaman Biokia-puolukkajauhe valittiin vuonna 2016 kolmenkymmenen
merkittävimmän superfood-brändin listalle (Kuva www.kiantama.fi)
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Erikoisluonnontuotteista Repolar Oy on lanseerannut talvella 2015 uusia pihkatuotteita,
hiustuotteen ja eläinten hoitopyyhkeen. Pakurista on lanseerattu useitakin uusia tuotteita,
mm. teevalmisteita, juomia ja voiteita. Uutena asiana pakuria lisätään myös kosmeettisiin
valmisteisiin. Uutta pakuria sisältävää kosmetiikkaa ovat tuoneet markkinoille mm. Detria
Oy ja Supermood Oy. Luonnonkosmetiikkaan on tullut myös kokonaan uusia tuotesarjoja,
mm. Valkoinen lanka -tuotteet ja Forest of Lapland -yrityksen Davvi-tuotteet. Myös perinteiset yritykset, kuten Frantsila, ovat uudistaneet ilmettään ja tuotevalikoimaansa. Luonnonkosmetiikassa tuotekehityksen tavoitteena on kehittää tuote, joka sisältää mahdollisimman vähän ainesosia. Luonnonkosmetiikan tuotekehitys perustuu raaka-aineiden vaikutuksista tehtyihin tutkimuksiin, joita Suomessa on tehty erityisesti marjoista, kuten puolukasta, tyrnistä ja mustikasta.
Tuotteen ekologisuuteen, eettisyyteen ja pakkauksiin kiinnitetään huomiota yhä enemmän. Nämä seikat tuleekin huomioida jo tuotekehitysprosessin aikana. Uusi pakkausteknologia antaa mahdollisuuden hyödyntää mm. älypakkauksia. Pakkauksiin voidaan liittää paljon enemmän tuoteinformaatiota kuin ennen käyttämällä QR-kooditekniikkaa. Uudet materiaalit mahdollistavat myös ympäristöystävällisempää pakkaamista, ja pakkaukset voidaan
tehdä kierrätettäviksi. Kierrätettävyys on jo arkipäivää elintarvikepuolella, mutta harvinaista vielä esimerkiksi ravintolisä- tai luonnonkosmetiikkapakkauksissa.
Innovatiivisimmat yritykset ottavat tuotteittensa käyttäjät mukaan tuotekehitysprosessiin. Keinoja on monia. Paitsi perinteisten testikäyttäjien panosta, yritys voi hyödyntää monin tavoin myös tuotteidensa käyttäjäkuntaa mm. pakkausten arvioinnissa. Tuotekehitys on
nykyisin myös yhä enemmän moniammatillista yhteistyötä, jossa tuotekehittäjä ei tee työtä yksin koekeittiössä, vaan mukana on tuotekehitystiimi, johon kuuluu esimerkiksi muotoilija. Tuotekehityksen sijaan voidaankin puhua palvelumuotoilusta, jossa otetaan aiempaa paremmin huomioon tuotteen käytettävyys kuluttajan näkökulmasta. Prosessiin vaikuttaa nykyisin myös vaatimus ekologiseen tuotantoon: raaka-aineiden ja pakkausmateriaalin kierrätettävyys on huomioitava jo suunnittelun alussa.
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7 Toimialan asema ja merkitys
tulevaisuudessa
7.1 Luonnontuotealaan vaikuttavia muutoksia ja trendejä
Trendit suosivat luonnontuotteita
Terveellisyys on maailmanlaajuinen megatrendi. Luonnontuotteiden terveellisyydestä on
paljon tutkimustietoa, mutta ei virallisia EU:n hyväksymiä terveysväittämiä. Tietoa luonnontuotteiden ravitsemuksellisista ominaisuuksista voidaan jakaa yleisellä tasolla esimerkiksi nostamalla esiin marjastus- ja sienestyskulttuurimme kansanterveydellisiä vaikutuksia sekä ravinnon että hyvinvoinnin osalta.
Kuluttajaryhmissä näkyy varsinkin länsimaissa ja Japanissa kasvava ikääntyneiden
joukko, jolle on tarpeen suunnata omia tuotteita ja palveluita. Nyt ja lähitulevaisuudessa
eläkkeelle jäävissä on paljon hyvin toimeentulevia ihmisiä, joille oma hyvinvointi on tärkeä
asia, ja siihen ollaan valmiina myös käyttämään rahaa.
Elintarvikealan trendeistä voimakkaasti nousussa on kaikki luonnollinen, all natural. Suosiotaan ovat kasvattaneet myös free from -tuotteet, kuten laktoositon ja gluteeniton ruoka
sekä vegaaneille suunnatut elintarvikkeet. Luonnontuotteiden osalta kaikkia edellä mainittuja argumentteja voidaan hyödyntää tuotekehityksessä ja markkinoinnissa.
Myös ruokailutavat muuttuvat. Koska aikaa ei aina riitä kunnon ateriaan, välipalatuotteiden kysyntä kasvaa. Välipalojen tulee olla terveellisiä, ravitsevia ja helposti nautittavia.
Välipalamarkkinoilla on tarpeen huomioida erikseen esimerkiksi urheilijat, lapset, vanhukset, laihduttajat ja toimistotyöläiset. Parasta olisi, jos välipala voisi korvata kokonaisen aterian. Tällöin elintarviketta pitää rikastaa esimerkiksi proteiinilla tai kuidulla.
Funktionaalisten elintarvikkeiden suosio kasvaa. Ruoasta halutaan muutakin kuin vatsan täytettä. Ruokavalioiden ja jopa ruokatuotteiden henkilökohtaistaminen yleistyy – ei
kaikkea kaikille, vaan monipuolista tarjontaa persoonille.
Terveystrendin kasvu tarjoaa mahdollisuuksia sekä elintarviketuotantoon, että hyvinvointialalle. Yhteistyö hyvinvointialan yritysten kanssa voi synnyttää paitsi uusia hyvinvointituotteita, myös kokonaan uusia hyvinvointipalveluita. Luonnon hyvinvointivaikutusten tuotteistaminen ja luonnontuotteiden käyttö palveluissa ovat vasta aivan alussa. Innostavaa
tekemistä riittää.
Ennennäkemätön lemmikkieläintuotteiden kysynnän kasvu tuo yrittämisen mahdollisuuksia myös luonnontuotealalle. Hyvänä indikaattorina kasvusta on Musti ja Mirri -myymälöiden maailmanvalloitus. Lemmikeille halutaan tarjota hyvää, luonnonmukaista ja terveellistä ravintoa, sekä luonnonmukaisia hoitotuotteita.
Paitsi ruokaa ja kosmetiikkaa, ekokuluttaja valitsee kotiinsa myös luonnonmukaisia puhdistusaineita. Luonnollista pitää saada pyykinpesuun ja siivoukseen. Myös henkilökohtaiseen hygieniaan valitaan mieluiten luonnonmukainen tuote. Luonnollisen puhdistamisen
trendi näkyi jo luomumessuilla. Edelläkävijät ovat jo pidempään pesseet pyykkinsä pesu-
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pähkinöillä, mutta allergioiden lisääntyessä on tarpeen tarkastella kaikkea kodin kemikaalikuormaa.
Luomu Suomessa vielä marginaalissa, maailmalla kysyntä kasvaa
ProLuomun mukaan luomutuotteiden kysyntä jatkaa kasvuaan. Globaalit luomumarkkinat
kasvoivat vuonna 2014 yli 10 prosenttia edellisvuodesta. Markkinat keskittyvät yhä Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan, jotka ovat yli 90 % luomun koko markkinoista.
Maailman suurin luomumarkkina-alue on Pohjois-Amerikka. Se on myös maailman suurin luomun tuoja, koska sen oma luomuala ei riitä tyydyttämään kysyntää. Amerikkalaiset
ostavat luomuna erityisesti hedelmä-, vihannes- ja maitotuotteita. Luomutuotteiden käyttö arkipäiväistyy, kun tuotteiden määrä kasvaa ja myynti siirtyy erikoiskaupoista tavallisiin
ruokakauppoihin.
Luomutuotteiden kysynnän kasvu näkyy myös Itä-Aasian markkinoilla: esimerkiksi Kiinan luomutuotteiden markkina on jo maailman kolmanneksi suurin 4,8 miljardin dollarin
myynnillä. Asiantuntijoiden arvio on, että luomun kulutus nousee Kiinan, Japanin ja EteläKorean markkinoilla. Samaan aikaan myös paikallinen luomutuotanto näillä alueilla kasvaa.
Euroopassa luomu on myyntivaltti erityisesti Saksassa ja Ruotsissa. Luomun kulutus
kasvoi vuonna 2014 nopeimmin Ruotsissa, yli 40 %. Isoja luomumaita ovat myös Ranska,
Italia ja Iso-Britannia. Luomua tuotetaan paljon Itä-Euroopassa, mutta Itä-Euroopan maiden omat markkinat ovat vielä pienet. Markkinat kasvavat vähitellen etenkin Tšekissä, Unkarissa ja Puolassa.
Mielenkiintoisia uusia luomutuotannon vientimaita ovat Lähi-idän maat, joissa kysynnän
kasvu perustuu pääosin tuontiin. Kulutus keskittyy näissä maissa suuriin kaupunkikeskuksiin.
Luomutuotteiden kysynnän kasvu on havaittu myös luomuluonnontuotteissa. Niiden
osuus koko luomutuotannon markkinoista on vielä pieni, mutta kasvunäkymiä on lupaavasti. Luomuraaka-aineiden jalostaminen korkeamman lisäarvon tuotteiksi on vielä vähäistä. Osittain jalostamista ovat jarruttaneet esimerkiksi luomusokerin korkea hinta tai yleensäkin kaikkien vaadittavien raaka-aineiden heikko saatavuus luomuna.
Luomu kasvaa maltillisesti myös Suomessa
ProLuomun mukaan Suomessa luomutuotteiden kysyntä jatkaa kasvuaan: luomun osalta
kehitys on siis ollut täysin päinvastainen kuin muun elintarvikealan. Suomessa kasvu on
kuitenkin ollut maltillista, vain 6,7 % vuonna 2014. Suomi on luomutuotteiden käytön osalta vielä kehitysmaa; luomun markkinaosuus elintarvikekaupassa on vain 1,8 %, kun vastaava luku Ruotsissa on 7 % ja Tanskassa yli 8 %.
Tyypillisen luomun aktiiviostaja on pääkaupunkiseudulla asuva, korkean koulutuksen
omaava, nuori tai keski-iän ylittänyt pariskunta tai pienten lasten perhe. Kuluttajan tyyppikuva muuttuu, kun mukaan otetaan luomua silloin tällöin ostavat. Suomalaisten suurin syy
ostaa luomua on puhtaus. Luomuluonnontuotteiden markkinoinnissa Suomen markkinoilla onkin syytä harkita tarkoin, millä argumenteilla toimitaan. Meillä luomumarkkinoinnissa
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tavoittaa helpoimmin luomua aktiivisesti käyttävät, joille tulisi tarjota ulkomaisen luomun
sijaan kotimaista luomutuotetta.
Luomuluonnontuotteiden osalta päätavoite on saada markkinoille nykyistä enemmän
ja monipuolisemmin kotimaisia luonnontuotteista tehtyjä luomujalosteita. Tähän meillä on
hyvät edellytykset, kun kehittämistyötä tehdään koko tuotantoketjussa eli raaka-aineiden
hankinnasta aina markkinointiin saakka. Kotimaisuus tuleekin nostaa paljon nykyistä voimakkaammin esillä tuotteiden markkinoinnissa.
Kuva 21. Vavesaaren tilan herkkupöytä Saksan Biofach-messuilla (kuva Birgitta
Partanen).

Luonnosta proteiineja ja kuituja elintarvikkeiden komponenteiksi
Uuden ajan elintarvikkeiden raaka-aineet otetaan luonnosta ja enenevässä määrin myös
tuotannon sivuvirroista. Vaatimus resurssien tehokkaammasta käytöstä edellyttää materiaalien uudelleenkäyttöä ja prosessien entistä tarkempaa suunnittelua. Kuluttajien vaatimukset luonnonmukaisesta ruoasta asettavat paineita elintarvikealan ammattilaisille. Toisaalta uusi teknologia tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää aiempaa paremmin esimerkiksi
metsätalouden sekä marja- tai sieniteollisuuden komponentteja ja tehdä uutta liiketoimintaa siellä, missä ennen syntyi jätettä.
Luonnosta saatavat komponentit korvaavat keinotekoisia ainesosia. Teknologian kehittymisen myötä luonnontuotteista voidaan erottaa ainesosia, joiden hyödyntäminen oli aiemmin joko mahdotonta tai ainakin liian kallista. Luonnon raaka-aineet tulevat kyseeseen
erityisesti kuidun ja proteiinin lähteinä. Kiinnostus proteiineihin kumpuaa tarpeesta korva-
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ta lihaa, soijatuotteita tai muuta eläinproteiinia enenevässä määrin kasviproteiinilla. Ruoan optimaalisella aminohappokoostumuksella on myös merkitystä. Uusiutuvien luonnonvarojen uudenlaisiin käyttötapoihin vaikuttaa myös se, että ruoantuotannon tulee olla ympäristön kannalta kestävää.
Suomessa on osaamista sekä teknologioista, että funktionaalisten ainesosien tutkimuksesta. VTT tutkii marjasoluviljelmiä ja erityisesti marjoista saatavia yksisoluproteiineja. Niiden avulla voidaan saada käyttöön ainesosia, joita voidaan hyödyntää korkean ravintoainepitoisuuden vuoksi funktionaalisissa elintarvikkeissa ja rehuissa. Antimikrobisten
ominaisuuksien vuoksi tuotteet soveltuvat myös lääkeaineiden tai säilöntäaineiden valmistukseen. Lisäksi väriyhdisteitä voidaan hyödyntää luonnollisina väriaineina, pigmentteinä
tai kosmetiikan ainesosina. Alan kärkimaa on Kiina, jolla on hallussaan myös eniten yksisoluproteiinien patentteja.
Kun käyttöön otetaan uusia, ennen käyttämättömiä ainesosia, korostuu niiden elintarviketurvallisuus. Koko Euroopassa noudatettava uuselintarvikeasetus edellyttää uusille elintarvikkeille turvallisuusarviointia.
Kauneutta luonnosta
Luonnonkosmetiikka vastaa moneen nykyajan trendiin. Kaunistautua voi nykyisin eettisesti ja ilman turhaa kemikaaliannosta. Yleisesti tavoitteena on kosmeettisten tuotteiden mahdollisimman vähäinen ainesosaluettelo eli INCI-lista. Keinotekoisista säilöntäaineista luopuminen vaikuttaa osaltaan siihen, että tuotteille ei välttämättä pystytä antamaan yhtä pitkiä säilyvyysaikoja kuin käytettäessä säilöntäaineita. Vaihtoehtoisesti on innovoitava luonnosta löytyviä säilymistä edistäviä ainesosia. Lisäksi hajusteiden poisjättö asettaa tuotekehittäjät uuteen tilanteeseen, jossa joudutaan etsimään miellyttäviä tuoksuja luonnon raaka-aineista. Luonnon raaka-aineita on opittu käsittelemään kuitenkin jo nykyisin niin hyvin,
että ainesosien vakiointi ei tuota suurta ongelmaa.
Sertifikaateilla on merkitystä erityisesti luonnonkosmetiikassa. Mitään yhtenäistä, EUluomumerkin kaltaista merkkiä ei kuitenkaan ole, vaan sertifikaatteja on paljon ja kuluttajan tehtävä niiden edessä melko mahdoton. Muutama suomalainen luonnonkosmetiikkayritys on perustanut oman luonnonkosmetiikan sertifikaatin, FI-Naturan. Merkin periaatteet
jäljittelevät usean kansainvälisen sertifikaatin ohjeistoa, mutta kansainvälisille sertifikaateille tehdään joko vuosittain tai parin vuoden välein ulkopuolinen auditointi, jossa arvioidaan
merkin ehtojen toteutumista.
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Kuva 22. Sertifikaateilla kilpailtiin Biofach-messuilla (Kuva Birgitta Partanen).

7.2 Tulevaisuuden potentiaali
Luonnontuoteala on jatkuvassa muutoksessa, ja ajan tasalla pysyminen vaatii yrittäjiltä aktiivisuutta. Suurien investointipäätösten tueksi tarvitaan pitkän aikavälin ennakointia. Nopeasti vaihtuvien muotitrendien joukosta pitäisi erottaa ne, jotka kestävät pidempään ja joilla
on merkittäviä vaikutuksia markkinoihin. Globaaleilla luonnontuotteiden markkinoilla tuotannon ja hintojen muutokset lisäävät tiedon tarvetta markkinoiden käyttäytymisestä. Myös
yrittäjien markkina- ja liiketoimintaosaamisen tarve kasvaa. Tieto esimerkiksi eri maiden viljeltyjen marjojen tai sienien viljelyaloista ja määristä auttaa hahmottamaan, mistä tuotteista lähivuosina on paljon tarjontaa.
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Terveystrendi näkyy voimakkaana ja näyttääkin siltä, että terveyteen liittyvien tuotteiden ja palveluiden kasvu jatkuu. Terveystrendin vaikutus markkinoihin näkyy mm. siinä, miten voimakkaasti suomalainen terveysteknologiaan liittyvä tuotanto ja vienti on viime vuosina kasvanut.
Myös tuotannon vastuullisuus ja eettisyys kasvavat. Kasvu näkyy jo nyt reilun kaupan
tuotteiden ja luomutuotteiden kysynnän kasvuna. Edistyneimmät alan yritykset noudattavat toiminnassaan mm. ISO 26000 -standardin ohjeita yhteiskuntavastuusta. Suuri joukko
marja-alalla toimivia yrityksiä on mukana ulkoasiainministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön
ja yrittäjien välisessä metsämarja-alan aiesopimuksessa, jossa linjataan kutsuttavien ulkomaalaisten poimijoiden kanssa noudatettavia toimintatapoja.
Myös vaatimukset ympäristöystävällisestä tuotannosta kasvavat. Luonnontuotealankin tulee pystyä toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Suomessa asiaan on kiinnitetty huomiota jo pitkään: Luonnonvarakeskus on kenttäkokein selvittänyt mm.
kuinka toistuva ja kovakourainen poiminta vaikuttaa marjakasvustoihin. Tutkimusta on syytä jatkaa muuttuvien ilmasto-olosuhteiden takia, jotta pystytään ohjeistamaan yrityksiä ympäristöystävällisempiin toimintamalleihin. Ympäristön säilyminen ja kasvustojen kestävyys
on aihe, joka puhuttaa tällä hetkellä esimerkiksi Brittein saarilla liittyen villiyrttien ja sienien poimintaan.
Suomalaiset eivät vielä ole nostaneet kilpailuvaltiksi sitä tosiseikkaa, että maassamme
on maailman suurin luonnontuotteiden luomukeruualue. Kaikkiaan sertifioitua alaa on Eviran keräämien kauden 2015 tietojen perusteella 12,2 miljoonaa hehtaaria, joista 11,6 miljoonaa hehtaaria on lähes yhtenäistä aluetta Pohjois-Suomessa. Toisena tulee Sambia,
jonka luomukeruuala on vain noin puolet Suomen vastaavasta. Suomen metsissä käytetään vähän luomussa kiellettyjä aineita, kuten kemiallista lannoitusta ja kemiallisia torjunta-aineita. Tämän takia metsistämme olisi sertifioitavissa luomuun 97–99 % muuttamatta
nykyisiä metsänhoitokäytäntöjä. Mikäli näin tekisimme, saisimme koko Suomen maapintaalasta luomuun 87 %. Jo tällä hetkellä luomun osuus maapinta-alastamme on lähes 40 %.
Tämä on sellainen markkinointivaltti, jota ei ole millään muulla maalla. Suomalainen sertifiointijärjestelmän luotettavuutta lisää se, että maassamme luomutuotantoa valvoo Elintarviketurvallisuusvirasto EVIRA.
Luonnontuotteiden markkinoinnissa voidaan jo nyt käyttää ympäristöargumentteja, koska luonnosta kerättävien raaka-aineiden hiili- ja vesijalanjälki on pienempi kuin viljeltyjen
tuotteiden. Ympäristömerkin laajaa käyttöönottoa pohditaan EU:ssa, mutta se näyttää lähivuosina hyvin epätodennäköiseltä. Parempi vaihtoehto on korostaa metsästä kerättävien luonnontuotteiden markkinoinnissa niiden ”villiyttä” vertailuna viljeltyihin tuotteisiin. Tuotteiden erilaistaminen kaikin keinoin on tarpeen. Arktiset Aromit on valmistellut EU:n alkuperämerkinnän hakemista suomalaiselle metsämustikalle. Alkuperämerkintä antaisi mustikallemme kilpailuetua verrattuna esimerkiksi samoilla markkinoilla kaupattaviin pohjoisamerikkalaisiin pensasmustikoihin.
Yksi keino luonnontuotteidemme erilaistamiseen on korostaa kasvuympäristön erityisominaisuuksia. Tärkeimmät ylivoimatekijämme ovat puhtaus ja arktisuus. Suomalaisen
luonnon puhtaudesta on saatavissa paljon tutkimuksiin perustuvaa koottua faktaa. Juuri
luonnontuotealan yrittäjien tarpeisiin on koottu ympäristötietoa mm. Lapin tutkimusseuran
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julkaisuun Pohjoinen puhtaus. Raportti on käännetty myös englanniksi, ja sitä voivat hyvin
käyttää hyväkseen muunkin kuin pohjoisen Suomen toimijat. Olisi kuitenkin tarpeen tehdä vastaava raportti lähtökohtaisesti koko maan tarpeisiin. Vaikka Suomen imago puhtaan
luonnon maana on niin suuri, ettei yrittäjiltä aina edes vaadita siitä faktaa, täsmällinen tieto markkinoilla vakuuttaa vaativan kuluttajan. Valtakunnallisena hankkeena on käynnistynyt Arktisuus elintarvikeviennin kärkenä -hanke, jonka tavoitteena on koota ja konseptoida arktisen ruoantuotannon lisäarvotekijöitä kilpailuvaltiksi suomalaiselle elintarvikeviennille.
Viennin odotetaan tuovan luonnontuotealalle lähivuosina merkittävää kasvua. Työtä on
tehtävä paljon, koska markkinoilla on paljon aivan uusia kilpailijamaita. Suurin este viennin merkittävälle kasvulle on vähäinen yhteistyö. Myös vahvaa markkinointiosaamista tarvitaan. Tekemällä tiiviimpää yhteistyötä voitaisiin resursoida ammattimaiseen ulkomaan
markkinointiin, sillä alalta puuttuu myös pääomia. Pienten yritysten markkinointiyhteistyöstä on loistavana mallina Italian toimintamalli, jossa on perustettu oma organisaatio yritysten tuotteiden keskitettyyn markkinointiin. Kun yritykset ovat sitoutuneet yhteiseen toimintamalliin, myös markkinointiviesti on yhteinen.
Tuotekehityksen osalta alalla on edistytty viime vuosina. Markkinoille on tullut uusia houkuttelevia tuotteita, jotka ovat menestyneet myös elintarvikealan kilpailuissa. Vientiä ajatellen tuotekehitystyö vaatii vielä ponnisteluja. Perusteellinen markkinaselvitys kohdemaan
kuluttajien tottumuksista ja markkinoilla olevista kilpailevista tuotteista säästää paljon vientiyrittäjän resursseja. Kotimaan markkinoilla hyvin menestyvät ja laadukkaat tuotteet eivät
välttämättä sovi kohdemaan tarjontaan. Myös pakkauksiin on kiinnitettävä huomiota. Uudet teknologiat antavat mahdollisuuden mm. älypakkauksiin. Paitsi älykkäitä, pakkausten
tulisi ainakin Euroopan markkinoilla olla myös kierrätettäviä.
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8 Luonnontuotealan SWOT-analyysi
Vahvuudet

Heikkoudet

• Pohjoinen puhtaus
• Maailman suurin luonnontuotteiden
luomukeruualue
• The Norther, the better – korkeammat
arvoainepitoisuudet pohjoisuuden
lisääntyessä
• Ainutlaatuinen tuotantoympäristö –
Euroopan viimeiset erämaat

•
•
•
•

Mahdollisuudet

Uhat

•
•
•
•
•

• Globaali kilpailu
• Tuoteväärennökset
• Ilmastonmuutos

•
•
•
•
•

Luomukeruutuotteet
Luonnonkosmetiikka
Digitalisaatio
Matkailuyhteistyö
Uudet innovaatiot: arvoaineet,
lääkinnälliset sienet ja yrtit
Nimisuoja metsämustikalle
Vienti
Lähiruoka
Teknologia
Paradigman muutos: Tuotantoympäristö
(metsä) puuntuotannon resurssista
aidoksi monikäytön resurssiksi (mmagrometsätalous)

Kehittymättömät raaka-aineketjut
Osaamisen puute
Yhteistyön puute
Rohkeuden puute
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9 Yhteenveto
Luonnontuotteisiin luetaan luonnonvaraiset ja puoliviljellyt marjat, sienet ja yrtit sekä erikoisluonnontuotteet, kuten mahla, pettu, pihka, paju, jäkälä jne. Tässä raportissa käsitellään luonnontuotealaa laajasti raaka-aineiden talteenotosta tuotteiden jatkojalostukseen.
Mukana on myös luonnontuotealaan liittyvä palvelutoiminta mm. matkailu- ja hyvinvointialoilla. Luonnontuotealan yrityksillä ei ole omaa TOL 2008 -toimialaluokkaa, vaan alan yrityksiä toimii alkutuotannon, elintarvikealan, hyvinvointi- ja kosmetiikka-alan sekä matkailun ja kemian teollisuuden toimialoilla. Lisäksi yksittäisiä yrityksiä toimii muutamilla muillakin toimialoilla.
Luonnontuotealan yritystoimintaa on merkittävässä määrin noin 660 yrityksellä. Mukana on useita monialan yrityksiä, joiden liikevaihdosta ja henkilöstömäärästä on vaikea arvioida erikseen luonnontuotealan osuutta. Alkutuotannossa toimii noin 200 yritystä, joiden
toimintaan kuuluu mm. luonnontuotteiden keruu, välitys ja viljely. Eniten alan yrityksiä toimii elintarvikealalla, noin kolmesataa. Määrä on myös kasvanut viimevuotisesta, kun jalostusketjun kaikkiin portaisiin on syntynyt uutta yrittäjyyttä. Hyvinvointialalla toimivia luonnontuotealan yrityksiä on reilut viisikymmentä ja matkailualalla vajaat viisikymmentä. Hyvinvointialan yrityksiin ei ole laskettu mukaan ekokampaajia, joita toimii arviolta reilut 250
eikä ekokosmetologeja, joita on huomattavasti vähemmän. Kemian teollisuuden tai kemian yhdisteiden valmistuksessa toimii vajaa kolmekymmentä yritystä. Loput yritykset toimivat useilla eri toimialoilla.
Luonnontuotealan yritysten liikevaihto on ollut koko 2000-luvun kasvussa. Liikevaihdon
arvioiminen on edelleen vaikeaa juuri alan sirpaleisuuden ja monialayritysten vuoksi. Alan
asiantuntijoiden arvion mukaan liikevaihtoa on arvioitu pitkään vain elintarviketuotannossa
toimivan ketjun lukujen valossa, ja sen on arvioitu olevan noin 200 miljoonaa euroa. Kun
mukaan lasketaan myös muuta luonnontuotealan yritystoimintaa mm. hyvinvointi-. kosmetiikka- ja matkailualoilla, liikevaihto kohoaa liki 300 miljoonaan euroon. Vertailuna puutarhamarjojen liiketoiminnan liikevaihto on noin 100 miljoonaa euroa.
Arktisten Aromien arvion mukaan pelkästään marjaketjussa toimii marjojen ensiostajia ja poimijoitten majoittajayrityksiä jopa 200, ja poimijoita työskentelee sesonkiluonteisesti jopa 10 000. Poimijoita ei lasketa yritysten työvoimaan, ja arviota poimijoiden määrästä
tehdään myönnettävien viisumien ja yrityksiltä saadun tiedon perusteella. Arktiset Aromit
arvioi koko marjaketjun työllistävän noin 2 200 henkilöä ympärivuotisesti.
Luonnontuotealan yrityksiä toimii joka maakunnassa, mutta marja-alan liiketoiminta on
keskittynyt Pohjois- ja Itä-Suomeen. Sienialan yrityksiä on eniten Itä-Suomessa. Villiyrttejä
hyödyntäviä yrityksiä syntyy ravintoloiden ja kuluttajien ulottuville. Uudet palvelualojen yritykset syntyvät useimmiten myös etelän kasvukeskuksiin. Vuoden aikana on syntynyt useita uusia mikro- tai pk-yrityksiä: lähes kaikki uusi yritystoiminta syntyykin Suomessa nyt mikro- tai pk-yrityksiin. Iloinen uutinen on, että alalla on käynnissä sukupolvenvaihdos, jossa
nuoret dynaamiset yrittäjät mullistavat positiivisesti koko alaa. Tämä näkyy siten, että yritys ei välttämättä hakeudu ollenkaan kotimaan markkinoille, vaan tähtää suoraan vientiin.
Nuoret yrittäjät ovat lähteneet myös rohkeasti vientiin uusiin kohdemaihin.
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Luonnontuotealalla investoinnit ovat lähteneet liikkeelle pitkän harkinnan jälkeen. Investointien toteutumista on vauhdittanut viimein käynnistynyt yritysten EU-rahoitus. Huomioitavaa on, että monet marjatalot ovat laajentaneet tuotantoaan huomattavasti, ja pidemmälle jalostettujen tuotteiden valmistajat ovat hakeneet kasvua myös tuotekehityshankkein.
Luonnontuotealan kehittämishankkeet ovat sen sijaan käynnistyneet tuskallisen hitaasti, ja
alan valtakunnallista koordinaatiohankettakin päästiin toteuttamaan vasta syksyllä 2015.
Valtakunnallisen hankkeen tavoitteena on paitsi koota kehittäjäkenttää, myös paneutua syvällisemmin vuosittain muutamaan keskeiseen kehittämisteemaan. Ensimmäisen vuoden
teemoina ovat mm. luomuluonnontuotteiden arvoketjutyö, jota tehdään yhteistyössä valtakunnallisen luomukoordinaatiohankkeen kanssa. Toisena teemana on luonnonkosmetiikka-alan tarpeiden kartoitus ja alan aktivointi yhteistoimintaan.
Valtavirtana oleva terveystrendi kasvattaa luonnontuotteiden suosiota kaikkialla maailmassa. Alan yritysten tulevaisuudenkuva näyttää valoisalta, kysyntää riittää sekä kotimaassa että ulkomailla. Tuotteen pitää kuitenkin olla hyvä, itse asiassa todella hyvä. Tämä tarkoittaa, että koko konseptin on oltava kunnossa: vain ensiluokkaista raaka-ainetta laadukkaassa tuotantoprosessissa nykyajan kuluttajan vaatimukset täyttäviin pakkauksiin. Pakkaukset on myös saatava ostajalle ajoissa ja hyväkuntoisina. Suomalaisten luonnontuotteiden
ylivoima syntyy laadukkaammasta, ainutlaatuisesta tuotteesta tai palvelusta – ei bulkista.
Suomen luonnontuotteilla on ylivoimatekijöitä, joita ei muilla ole. Tällaisia ovat tutkitusti
puhdas luonto, arktisuus, maailman suurin luonnontuotteiden luomukeruuala, korkeat luonnontuotteiden arvoainepitoisuudet, rikas marja-, sieni- ja yrttimaailma sekä pohjoismainen
ruokakulttuuri. Pohjoismainen keittiö on maailmalla nykyisin arvostettu käsite ja siihen maailmaan kuuluvat erottamattomasti puhtaat luonnontuotteet, kuten marjat, sienet ja villiyrtit.
Lähiruokateema tarjoaa paljon mahdollisuuksia elintarvikealalla toimiville luonnontuotealan yrityksille. Ravintolat ovat entistä kiinnostuneempia luonnon raaka-aineista, varsinkin villiyrteistä, mutta myös marjoista ja sienistä. Kaikkialle toimintansa laajentaneet REKO-lähiruokarenkaat tarjoavat oivallisen markkinointivälineen myös luonnontuotealan yrityksille. Matkailussa ruokamatkailu kasvattaa suosiotaan: maailmalla on syntynyt esimerkiksi omia ruokamatkailutuotteita valistuneemmille kulinaristeille. Yhteistyö matkailun kanssa voi tarjota alan yrittäjille monenlaisia ansaintamahdollisuuksia mm. ohjelmapalveluissa.
Jotta voidaan vastata kasvavaan kysyntään, luonnontuotealan raaka-aineketjut vaativat kehittämistä lähes kaikkien raaka-aineiden osalta. Marja-alan toimintaa hankaloittaa jokavuotinen kilpailtu kutsuviisumimenettely, jonka ennakoitavuuteen toivotaan edelleen parannusta. Tärkeää olisi varmistaa kotimaisen jalostavan teollisuuden raaka-aineen saanti.
Uudet ratkaisut olisivat siis tervetulleita.
Sienialalla on myös paljon mahdollisuuksia, mutta toimijaverkosto on edelleen niin harva, että heikkoina satovuosina toiminta lamaantuu, vaikka jossain päin Suomea sato voisikin olla kohtuullinen.
Eniten kehitettävää on kuitenkin villiyrttien ja erikoisluonnontuotteiden raaka-aineketjuissa. Raaka-aineen ostaja joutuu käytännössä usein rakentamaan koko keruuketjun itse
poimijoiden kouluttamisesta lähtien. Keruujärjestelmät tulisikin rakentaa yhteistoiminnassa
niin, että sama verkosto pystyy keräämään monipuolisesti eri luonnonraaka-aineita, jotka
käsitellään keskitetysti tilaajan tarpeen mukaan. Lisäksi tarvittaisiin älykäs keruujärjestel-
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mä, jossa on tieto raaka-aineiden määristä, sijainnista ja laadusta ja jossa luonnontuotteiden ostajat ja myyjät kohtaavat. Tärkeintä kuitenkin koko ketjun kehittymisen kannalta on
vaatimus vielä paremmasta yhteistyöstä: kilpailijamme eivät ole naapurissa tai lähimaakunnassa, vaan maailmalla! Ja se maailma on tehty meitä varten!
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