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LuoLi –Luonnosta liiketoiminnaksi –
hanke  

Toiminta-aika 1.8.2016 - 31.10.2017  

Hanketta hallinnoi Itä-Lapin kuntayhtymä, Rovaniemen 
koulutuskuntayhtymä kumppani  

Hankkeen päärahoittaja on EU:n Maaseuturahasto, budj. 241 285€ 

LuoLi:n tavoitteena on vahvistaa luonnontuotealan 
yritysten edellytyksiä kehittää toimintaansa tuottavaksi 
liiketoiminnaksi sekä edistää luonnontuotealan eri 
toimijoiden välistä yhteistyötä yhdessä matkailun, 
elintarvike-, hyvinvointi- ja kaupan alan yritysten sekä 
oppilaitosten kesken. 
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Mitä hankkeella on tehty?  

1.11.2017 

LuoLi –hanke 
Hallinnoija: Itä-Lapin 

kuntayhtymä 

Toteuttajat: Kumppanuushanke 
Itä-Lapin kuntayhtymän ja Lapin 

ammattiopiston kesken 

Hankehenkilöstö: 
projektipäällikkö, 

projektisuunnittelijat 

 KARTOITUKSIA 
Raaka-aineiden saannin turvaamisen 
kartoitus 
Tilatarpeiden kartoitus 
Veturiyritysten ja –yrittäjien 
kartoitus 
Kehitystyön ja koulutuksen 
tarpeiden kartoitus 

 YHTEISTYÖTÄ 
Lutunen –tiedonvälityshanke, Uutu –
hanke, Luonnonvarakeskus ja Lapin 
ammattikorkeakoulu,  
Muut hankkeet kuten Makujen Lappi, 
Leader -hankkeet  
Järjestöt, mm. Martat,  4H-
yhdistykset ja Green Care 

 YHTEISTYÖTÄ 
Luonnontuotealan yritykset, muiden 
alojen yritykset, kuten matkailu, 
elintarvikeala, kauppa, hyvinvointiala 
Kansainvälinen yhteistyö mm. Itävaltaan 
Viestintää Lapin luonnontuotteista,  
palveluista ja –kehitystyöstä, näkyvyyttä 
kotimaassa ja ulkomailla. 

 

TYÖPAJOJA, yht. 38  
Teemat esim. Tuotteistaminen, 
Keruutoiminta, Lähiruoka ja 
matkailu, Kuohujuoma, 
Hillakoulu, Kiinan markkinoille 
luonnontuotteita, Matkailijalle 
luonnontuotteita, Tulevaisuus, 
Viestintä  
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Lapin luonnon voimaa. Hyvää Lapin 
luonnosta. 

Löydä luonnon voima. 

KEHITTÄMISTÄ 
Kehittämissuunnitelmia 

Yritysryhmä- ja 
kehittämishankkeita 



Itä-Lapin luonnontuotealan 
kehittämissuunnitelma 2017 - 2020 

 

• Nykytila Itä-
Lapissa 

• Tavoitetila 2020 

• Toimenpiteet 
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Luonnontuotealan potentiaali ja 
nykytila Itä-Lapissa 

• Runsaat, puhtaat luonnon raaka-aineet  

• Raaka-aineet tulee jalostaa ja tuotteistaa, 
jotta liiketoiminta saadaan kannattavaksi 

• Kansainväliset megatrendit suosivat, esim. 
superfoodit  

• Uusia potentiaalisia kohdemaita; Lähi-Itä, 
Aasia, Keski-Eurooppa 

• Matkailu tuo mahdollisuuksia toimialan 
kasvulle, myös keskuskeittiöt kiinnostuneita   
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Itä-Lapin nykytilanne 

• Eviran tilasto: elintarvikkeita jalostavia 
yrityksiä 51, puhtaasti luonnontuotealalla 5 
toimijaa 

• Yrityskenttä monipolvinen, ei selkeää 
homogeenistä ryhmää  

• Tunnusomaista laadukkaat tuotteet, korkea 
tuotanto-osaaminen, suurimmat puutteet 
tuotteiden kaupallistamisessa, markkinointi- ja 
myyntiosaamisessa 

• Liikevaihto pientä, kannattavuudessa hajontaa 

• Yrittäjien yhteistyö vähäistä, nyt rakentumassa  
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Tavoitetila 2020 

• Toimiva 
koulutusjärjestelmä, 
vahvistaa yrittäjyyttä 

• Yhteisissä 
tuotantotiloissa aloitettu 
toiminta 

• Maakunnallinen 
tukipalveluverkosto 
yrittäjien apuna, ”Lapin 
elintarviketalo” 

• Alueen tuottajilla 
yhdessä luotu tavoite 
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Itä-Lapin visio 

Itä-Lappi tunnetaan maailmalla puhtaista ja 
turvallisista raaka-aineista valmistetuista 
luonnontuotteista ja luonnonkosmetiikasta. 
Luonnontuoteala on merkittävä työllistäjä Itä-
Lapissa ja alan yritykset ovat kannattavia ja 
kilpailukykyisiä. Julkiset keittiöt käyttävät 
paikallisesti tuotettuja luonnontuotteita ja 
elintarvikkeita. Itä-Lapin omavaraisuus 
suunnitelmassa mainittujen elintarvikkeiden 
osalta on 40% vuonna 2020. 
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Tavoitteet ja toimenpiteet  
2017 - 2020 

1. Kilpailukykyiset itä-lappilaiset luonnontuotealan 
yritykset 
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TOIMENPIDE 

Kehitetään itälappilaisten luonnontuotealanyritysten kilpailukykyä ja kannattavuutta ja 

tuetaan uutta yrittäjyyttä luonnontuotealalla tuotekehityksen, yrityskiihdyttämön ja 

veturiyritysten avulla  

Ohjataan yrittäjiä ja yrittäjiksi aikovia myynnin, markkinoinnin ja liiketoimintaosaamisen 

hankinnassa. Tuetaan yritysten digiloikkaa 

Järjestetään tutustumis- ja messumatkoja kotimaassa ja ulkomaille  

Kannustetaan yrityksiä panostamaan toimivan keruuverkoston rakentamiseen 

Kannustetaan opiskelijoita tekemään yritys-projekteja, näyttöjä ja opinnäytetöitä aiheisiin, 

jotka liittyvät luonnontuotteiden jatkojalostukseen ja tuotekehitykseen 



Tavoitteet ja toimenpiteet  
2017 - 2020 

2. Itä-Lapin luonnontuotteet tutuksi 
kotimaassa ja ulkomailla 

 

 

 

3. Toimijaverkoston yhteistyö 
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Luonnontuotealan lähettiläs ja yritysneuvoja 

Luonnontuotteita markkinoidaan kotimaassa sekä kansainvälisille markkinoille 

My Itä-Lappi - Osta paikallista -hanke 

Tuetaan paikallista luonnonraaka-aineiden kerääjien, tuottajien ja julkisen keittiön 

lähiruokaverkoston rakentamista 

Tuetaan yritysten yhteistyötä ja verkostoitumista alueen tuotantorenkaiden ja muiden 

yhteistyömuotojen kautta 

Yritysryhmähanke, tavoite: yhteinen itälappilainen elintarviketuote alueen raaka-aineista 



Toimenpiteet 

• Kiinnostuksesta 
innostukseen; viestiä 
luonnontuotealan 
mahdollisuuksista, 
varsinkin nuorille 

• Innostusta lisää, uusia 
toimijoita tarvitaan  

• Harrastustoiminnasta 
oikeaksi liiketoiminnaksi  

• Vastuu kaikilla 
toimijoilla, 
tukielementteinä 
hankkeet  
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Raaka-ainetuotanto; keruu ja viljely 

KERUU 

• Keruuverkostojen aktivointi ja 
käynnistäminen  

• Sähköiset työvälineet keskiössä 

• Raaka-aineen vastaanottopisteen mallinnus 
esimerkkien kautta, esim. Sallan Salmivaara, 
Sodankylän Keruusta kipinää kylään –hanke 

• Tukkuostajien hakeminen 

• Vastuu maakunnallisilla ja paikallisilla 
toimijoilla 
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Raaka-ainetuotanto; keruu ja viljely 

VILJELY 

• Erikoiskasvit puoliviljelyyn tai viljelyyn 
(kustannustehokkuus, pienemmät satovaihtelut, 
uhanalaisten kasvien suojelu) 

• Esim. ruusujuuri, väinönputki, hapro, 
siankärsämö, maariantuoksuheinä 

• Sopimusviljely  

• Lisäysmateriaalin saatavuus; näytemaat, 
puutarhayritykset, oppilaitokset 
(Ammattiopisto Lappia, Louen toimipiste)  
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Luonnontuotteet ja lähiruoka 
julkisissa ruokapalveluissa 

• Poronlihaa, karitsan lihapyöryköitä, leipätuotteita, perunaa ja 
naurista käytetään ympärivuotisesti 

• Kalaa, tuorekurkkua ja marjoja tarjonnan mukaan 

• Kiinnostus lisätä tuotevalikoimaa ja määriä, erityisesti kalaa, 
marjatuotteita, yrttejä, juureksia, vihanneksia, kuten 
nokkosta pinaatin sijaan 

• Haasteina tiedon puute tuotteista ja toimittajista, 
toimitusvarmuuden ja laadun vaihtelu sekä liian alhainen 
jalostusaste 

• Toiveena, että tuottajat tulisivat esittelemään tuotteitaan ja 
tuotekehitystä tehtäisiin yhteistyössä keittiöiden tarpeeseen 
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Julkistahojen kehittämistoimet 

• Yritysryhmähankkeet: 

 

”Itä-lappilainen 
elintarviketuote paikallisista 
raaka-aineista” - kolmen 
yrityksen yritysryhmähanke,  

Rahoitusta haetaan EU:n  
Maaseuturahastosta. 

 

 

Lisää yritysryhmähankkeita!  
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Julkistahojen kehittämistoimet 

• Elinkeinojen 
kehittämishanke LuoLi:n 
jatkoksi, rahoitusta haetaan 
EAKR-rahastosta (Lapin 
liitto) 

Työnimi: Lappi luxus –
Palveluja ja tuotteita 
lappilaiseen 
hyvinvointimatkailuun 

Kehitetään lappilaisia 
luonnontuotteita ja –
ympäristöjä hyödyntävien 
yritysten ja toimijoiden 
liiketoimintaa 

• Yritysten sekä 
kehittämis- ja 
koulutusorganisaatioi-
den yhteistyöhanke 
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Kiitos! 
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