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Johdanto
Itä-Lapissa on tutkitusti maailman puhtainta luontoa ja ilmaa. Alueella on tarjolla mahtavat luonnon
antimet. Luonnontuoteala onkin kasvussa. Itä-Lappi pitää tehdä tunnetuksi omista luonnontuotteistaan.
Luonnontuotealan liiketoiminnalliset mahdollisuudet on tunnustettu, mutta niitä ei vielä laajassa
mittakaavassa ole onnistuttu muuttamaan liiketoiminnaksi. Luonnontuotealan suurimmat mahdollisuudet
sekä kehitys- ja laajenemissuunnat löytyvät matkailun sekä keruutuotteiden, kuten marja- ja yrttituotteiden
ympäriltä. Lapissa on jo ennestään marjojen käytöstä luonnontuotealalla paljon kokemusta, marjojen ja
yrttien jatkojalostusta ja markkinointia tulisi kuitenkin vielä kehittää. Matkailu- ja hyvinvointipalvelujen
kytkeminen luonnontuotteisiin on tärkeimpiä luonnontuotealan laajenemissuuntia Lapissa. Tärkeitä
kehityssuuntia alalla ovat myös hyvinvointituotteiden valmistaminen ja luonnontuotteiden talteenotto
luonnoista.
LuoLi – Luonnosta liiketoiminnaksi -hankkeen tavoitteena oli parantaa pientä luonnontuotealan
yritystoimintaa harjoittavien yritysten edellytyksiä kehittää toimintansa tuottavaksi liiketoiminnaksi sekä
parantaa luonnontuotealan kehittymisen edellytyksiä toimijoiden välistä rajapintayhteistyötä lisäämällä.
Hankkeessa tavoitteet saavutettiin kiitettävästi ja hanke toi muutamia uusia yrittäjiä alueelle sekä
yritysryhmähankkeita. Lisäksi hanke edesauttoi toimintatilojen saamista luonnontuottajille Kemijärvelle
sekä Rovaniemelle. Hankkeen avulla tehtiin myös useita eri kartoituksia ja työpajoja, joista tulokset ovat nyt
käytettävissä. Hankkeen tavoitteena oli tehdä myös luonnontuotealan kehittämissuunnitelma.
Tämän Itä-Lapin luonnontuotealan kehittämissuunnitelman tarkoituksena on edistää luonnontuotealan
yrittäjyyttä kannattavilla toimenpiteillä ja parantaa Itä-Lapin maaseudun elinvoimaisuutta. Suunnitelmassa
esitetään myös toimenpiteet, joilla vauhditetaan luonnontuotealan kannattavuutta, jotta paikallisia
luonnontuotteita hyödynnettäisiin Itä-Lapissa mahdollisimman tehokkaasti. Suunnitelmassa kuvataan,
miten uusia liiketoiminta- ja ansaintamalleja synnytetään Itä-Lappiin. Itä-Lappi haluaa olla tukemassa pieniä
yrityksiä ja toimijoita olemassa olevien isompien yritysten ja toimijoiden rinnalla. Suunnitelman laatimiseen
on osallistunut kaikkiaan yli 50 henkilöä. Luonnontuotealan visio on luotu haastattelujen ja
työpajatyöskentelyn pohjalta.

Suunnitelman täytäntöönpanossa tärkeäksi seikaksi nousee erityisesti yrittäjyyteen kannustaminen ja
toimijoiden tehokas yhteistyö.

Dina solatie, kehittämispäällikkö, Itä-Lapin kuntayhtymä
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1. Kehittämissuunnitelman toteutus ja nykytila
1.1.

Toteutus

Kehittämissuunnitelmaraportin pohjana on käytetty ulkopuolista asiantuntijapalvelua, jonka toteutuksesta
on vastannut ProAgria Lappi ry:n yritysasiantuntija Johannes Vallivaara. Raportti on valmisteltu keräämällä
aineistoa yrityshaastatteluilla, työpajoilla ja asiantuntijoiden kanssa käydyillä keskusteluilla. Niistä on tehty
yhteenvetoja sekä toimenpidesuosituksia (liite 1, Itä-Lapin luonnontuotealan kehittämissuunnitelma).
Paikallisten elintarvikkeiden käyttökartoitus julkisessa ruokapalvelussa on tehty haastattelemalla ItäLapin kuntayhtymän kuntien (Kemijärvi, Pelkosenniemi, Salla ja Savukoski) ruokapalveluyksiköiden
vastuuhenkilöitä. Keskeistä haastatteluissa olivat luonnosta saatavien raaka-aineiden ja valmiiden
tuotteiden käyttö, ruokaostosten euromäärät, paikallisilta tuottajilta ja jalostajilta hankitut tuotteet,
tyytyväisyys nykyisiin tavarantoimittajiin ja heidän tuotetarjontaansa, ongelmat paikallisruokaketjussa,
jalostusaste ja yhteistyön kehittäminen paikallisten tuottajien kanssa.
Tulevaisuustyöpajoja on järjestetty Kemijärvellä. Ensimmäiseen työpajaan osallistui Itä-Lapin
kuntayhtymän elinkeinotiimin jäsenet ja toisen työpajan osallistujat koostuivat luonnontuotealan yrittäjistä,
kuntien elinkeinoneuvojia, Lapin Ely:n, Luonnonvarakeskus Luken ja 4-H yhdistyksen edustajista.

1.2.

Itä-Lapin luonnontuotealan nykytila

Lapissa toimii Luonnontuotealan toimialaraportin mukaan 56 luonnontuotealan yritystä, joihin työllistyy
142 henkilöä. Itä-Lapissa on elintarvikkeita jalostavia yrityksiä Eviran tilastojen mukaan 51 kappaletta, joista
5 toimijaa voidaan lukea puhtaaksi luonnontuotealan toiminnaksi. Näiden viiden rekisteröityneen toimijan
lisäksi Itä-Lapista löytyy yksittäisiä liiketoimintaa suunnittelevia tai käynnisteleviä toimijoita.
Yritysten kehittyneisyyden vaihe on hyvin monipolvinen, eikä selkeää homogeenistä tunnusomaista ryhmää
voida tunnistaa. Ehkä suurin yhteinen nimittäjä yrittäjäaihiokentässä on se, että tuotteet ovat laadukkaita ja
toimijoiden tuotanto-osaaminen on korkealla, mutta tuotteiden kaupallistamisen kanssa on suuria
ongelmia. Toki tämän suhteen on myös positiivisia poikkeuksia, mutta suurin haastattelujen perusteella
noussut toimialan kehittymistä rajoittava tekijä on myynti- ja markkinointivalmiuksien puute.
Yritysten arvopohjissa ei ollut suuria eroja. Liki kukaan haastatelluista ei ollut aktiivisesti niitä miettinyt,
mutta keskustelujen lomassa nousi selkeästi Itä-Lapin toimijoiden toiminnan arvoiksi seuraavia asioita.
Puhtaat paikalliset raaka-aineet olivat kaikille tärkeitä. Liiketoimintaa ei haluttu rakentaa kaukaa ostetuille
halvoille raaka-aineille, vaan haluttiin paikallista laadukasta raaka-ainetta, josta haluttiin vielä maksaa
kerääjille oikeaa hintaa. Tuotteiden korkea laatu koettiin myös kollektiivisesti yhteiseksi arvoksi, vaikka se ei
kuitenkaan aina toiminnassa ihan niin vahvasti näkynyt. Kolmas useampaa haastateltavaa koskettanut arvo
oli pienimuotoisuus ja käsityövaltaisuus.
Kuten arvoja myöskään visiota eivät haastatellut olleet kovinkaan ajatelleet. Monella toimintaa ohjaavana
tekijänä oli raha; mistä saa sen verran ansaintaa, että tulee toimeen. Toinen selkeästi nouseva ohjaava
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tekijä oli mielekäs tekeminen. Koska yritykset eivät olleet miettineet visiota, myöskään strategisia valintoja
ei tietoisesti ollut mietitty.
Haastateltujen yritysten pääasiakassegmentti oli suoramyynti, joka myös oireilee alhaisena liikevaihtona.
Kuluttaja-asiakkaille suoramyynnin kautta tapahtuva toiminta on hyvä tapa käynnistellä liiketoimintaa,
mutta tuotteistuksen ja tuotannon pitää nopealla aikataululla saada käynnistettyä niille tuotantomäärille,
että päästään myymään myös muihin segmentteihin. Ravintolamyynti oli nyt, ja koettiin tulevaisuudessa
myös olevan selkeästi kärkiasiakassegmentti, mutta myös useammalla oli tavoitteena tulevina vuosina
vientitoiminnan käynnistäminen.
Haastateltujen yritysten liikevaihtoluokista suurin muodostui alle 10.000 euron suuruiseksi. Se on
käytännössä harrastelijamaista toimintaa, jossa myytyjen tuotteiden määrät ovat hyvin vähäisiä. Aktiivista
myyntiä ei tällöin ole, vaan myynti koostuu pääasiassa myyjäisten ja muutamien asiakkuuksien kautta.

Kuva 1: Liikevaihtoluokka
Toiminnan kannattavuuden osalta hajontaa oli jo enemmän, mutta toisaalta harrastelijamaisesti toimiva
tuottaja, joka saa toiminnasta lisäansioita, voi olla vähäänkin tyytyväinen, kun taas yrittäjänä toimivalla
kuukausittainen myynti korreloi suoraan nostettavan palkan määrään, jolloin tyytyväisyys kannattavuutta
kohtaan myös laskee.

Kuva 2: Kannattavuus yrittäjien mielestä
Osaamispohjaltaan haastatellut yrittäjät vaihtelivat suuresti. Useilla toimijoilla on taustalla koulutusta ja
kursseja luonnontuote- tai elintarvikealalle, mutta kiinnostavampaa oli se, millaista muunlaista osaamista
yrittäjiltä löytyy. Se, millaisia töitä ja koulutusta toimijoilla oli pohjalla, vaikutti selvästi siihen, millainen
asenne yrittäjyyttä kohtaan sekä millainen riskinottokyky haastatelluilla oli. Itse luonnontuotealan
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tekemisen osalta opin saa hyvinkin nopeasti, mutta yrittäjämäisen asenteen löytäminen pitää tapahtua
muuta kautta. Tämä heijastui myös liiketoiminnan suunnitelmallisuuteen, jossa suurella osalla puuttui tai
oli liiketoimintasuunnitelmat vanhentuneine laskelmineen.

Yritysten erikoistuminen tai pyrkimys jalostukseen oli monen osalta ilahduttavaa. Yrittäjät olivat
ymmärtäneet sen, että mikäli he haluavat toimia elintarvikkeiden jalostajina, raaka-aineiden keruulle ei
välttämättä ole aikaa. Tietenkin alkuvaiheessa, jolloin löytyy joutilasta aikaa, niin myös raaka-aineen
keruuta harjoitettiin, mutta pyrkimys siirtymiseen tuotteiden valmistukseen oli ihailtavaa.
Yrittäjien toimitilakysymys oli kaksijakoinen. Toisaalta yrityksillä oli omia tiloja tai mahdollisuus tehdä
riittäviä määriä tuotteita joissakin vuokratiloissa, mutta toisaalta koettiin, että yksi suurimmista
pullonkauloista on elintarvikehyväksyttyjen soveltuvien toimitilojen puuttuminen. Toisaalta yrittäjien
tarpeet olivat pääsääntöisesti tuotannon osalta vielä hyvin vähäisiä, ja liki kotikeittiötasoisessa
tuotantotilassakin päästäisiin kokeilemaan ja pilotoimaan monia tuotteita, joille tulisi ennen suurempia
investointeja löytää markkinat. Lao:n Kemijärven pisteen toimitiloja yrittäjät pitivät hyvinä, mutta
hinnoittelumallia kalliina, jos tarvetta olisi vain yksittäisille koneille kokonaisuuden sijaan.
Yrittäjien välistä yhteistyötä tehtiin haastatteluiden aikaan näennäisesti, mutta varsinaista omaa
liiketoimintaa lyhyellä aikajänteellä palvelevaa yhteistoimintaa ei harjoitettu. Toisaalta yrittäjät näkivät,
ettei yhteistyölle ole tarpeita, vaikkei omaa tuotantoa oltu vielä kunnolla saatu tuotteistettua ja
kaupallistettua. Kaiken kaikkiaan prosessuaaliselle yhteistyölle ei nähty tarpeita, mutta markkinointiin ja
myyntiin yhteisiä toimia päinvastoin kaivattiin.
Toimitilojen osalta yhtenäistä linjaa ei löytynyt. Toimijat, joilta puuttuivat tuotantotilat, kaipasivat
toimitiloja, mutta taas ne joiden tuotanto oli jo kunnossa, näkivät että liiketoiminnan kassavirralla voidaan
puutuviin koneisiin ja laitteisiin investoida. Lao:n Kemijärven toimipisteen osalta ne yrittäjät, jotka sitä
käyttivät, pitivät hinnoittelua kalliina johtuen siitä, että heidän tuli käyttää ainoastaan yksittäisiä laitteita, ja
silti vuokralla olisi saanut koko tilat käyttöön. Haastattelujen jälkeen Kemijärvelle on perustettu Kemijärven
kaupungin ja Kemijärven Kehityksen yhteistyönä pienet tuotannolliset tilat entisen ammattiopiston tiloihin
Seminaarikadulle. Tämä on Kemijärven osalta ratkaissut monen kohdalta tilakysymyksen.
Yritysten kehittämistarpeina ilmenivät selkeästi tuotteiden kaupallistaminen ja siihen liittyvät toimenpiteet.
Yhteistyötä kaivattiin markkinoinnin ja myynnin toteuttamiseen sekä keskusteluyhteyttä saman henkisten
toimijoiden kanssa, joiden toimipisteet eivät ole aivan vieressä.
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Tuotantotiloja
Lapin ammattiopiston Kemijärven toimipisteessä järjestetään tällä hetkellä Luonnonvaratuottajan
perustutkintoon johtavaa koulutusta monimuoto -opintona, jonka kesto on kaksi vuotta. Oppilaitoksessa on
opetuskeittiö, joka on jakautunut kahteen erilliseen tilaan: luonnontuotteet jotka ovat elintarvikkeita sekä
luonnontuotteet joita käytetään ulkoisesti. Oppilaitoksen tila ovat vuokrattavissa ja vuokrahinta on 215,00
€ + alv24 / päivä, jonka lisäksi asiantuntijatehtäviin ohjaus- ja valvontatyöhön tarvitsee käyttää
oppilaitoksen asiantuntijaa 80,00 € / h vähintään muutamia tunteja. Asiantuntijan käyttäminen riippuu
tuottajien osaamisesta ja tilan käytöstä sekä tuotteiden valmistuksen vaativuudesta.
Oppilaitoksen tilan ongelmana ei ole pelkästään yrittäjien kokema hinta vaan myös koulutuksen vaatima
tilankäyttö, jolloin ulkopuolisille toimijoille sopivan ajan löytäminen alkaa olla haasteellista. Tämä
hankaloittaa erityisesti hiilihapotettujen juomien valmistusta, sillä kyseisiä laitteistoja ei yksittäisiltä
toimijoilta vielä löydy. Lähimmät vastaavat laitteet löytyvät Rovaniemeltä Lapin ammattiopiston Jänkätien
toimipisteestä, mutta niiden käyttämiselle tulee myös hintaa käytetyn ajan ja matkakulujen kautta.
Hiilihapotettujen juomatuotteiden kaupallistamisen on selkeä hidaste Itä-Lapissa, sillä yhdenkään tuottajan
tuotetta ei ole saatu kaupallistettu siinä määrin, että kannattaisi tehdä n. 100.000 € investointia.
Oppilaitoksesta löytyy raaka-aineiden vastaanotto- ja esikäsittelytila, elintarvikkeiden tuotekehityskeittiö,
hyvinvointi- ja kosmetiikkavalmisteiden tuotekehityskeittiö, kuivatun raaka-aineen prosessointitila sekä
etiketöinti/pakkausmerkintöjen
viimeistelytila.
Koneistuksen
osalta
löytyy
manuaalisia
ja
puoliautomaattisia laitteita tuotekehitykseen ja luonnonraaka-aineiden prosessointiin (pesuun,
paloitteluun, murskaukseen, jauhamiseen, paseeraukseen, mehunpuristukseen, suodatukseen, uuttoon,
höyrytykseen, keittoon, pastörointiin, hiilihapotukseen, pullotukseen, annosteluun ja pakkausten
suljentaan). Tiloissa on myös kylmä- ja pakastuslaitteita sekä vetokaappi. Osaamisen puolelta apua löytyy
tuotekehityksen, pienimuotoisten valmistusprosessien ja – laitteiden (elintarvikkeet/luonnonkosmetiikka)
osalta. Ongelmana osaamisen kohdalta on myös riippuvuus yhteen henkilöön, jolloin tosiasiallisesti
vasteajat yrittäjien pyyntöihin alkavat viipyä.

1.3.

Itä-Lapin kuntayhtymän kuntien nykytilanne

Itä-Lapin kunnat ovat kaikki sertifioitua luomukeruualueita.

Kemijärvi on Itä-Lapin ainut kaupunki. Kemijärvellä toimivassa Lapin ammattiopistossa on mahdollisuus
luonnonvaratuottajan peruskoulutukseen, joten alueelta löytyy osaamista ja koulutusmahdollisuuksia
luonnontuotteiden jalostukseen. Kemijärvi on muutoinkin satsannut paljon luonnontuotealaan ja
luonnontuotteiden tuotekehitykseen. Kemijärven kaupunki ja Kemijärven kehitys ovat investoineet
alkukesästä 2017 pienimuotoiseen tuotantotilaan, joka on tarkoitettu Kemijärveläisille yrittäjille.
Kemijärvellä sijaitsee myös Suomun tunturikeskus ja matkailu on Kemijärvellä merkittävässä roolissa.
Kaupungin helppo saavutettavuus junayhteyden ansiosta on ehkä merkittävin Kemijärven matkailuun
vaikuttava tekijä.
Kemijärvi pyrkii tukemaan yritystoimintaa ja sillä tavoin lisäämään työpaikkoja. Luonnontuotteita ei ole
erikseen mainittu kaupunginstrategiassa, mutta luonnonvarat ja biotalous ovat alueella tärkeässä roolissa
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ja niiden kehitykseen on panostettu. Luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen pitää sisällään biotalouden ja
luonnontuotteet.
Sallassa alkutuotanto on merkittävässä roolissa, sillä se on toiseksi suurin työllistäjä terveydenhuollon
jälkeen. Alkutuotanto työllistää erityisesti kylissä ja tuo kuntaan myös välillisiä työllistämisvaikutuksia mm.
kuljetukset ja rautakauppa. Porotalous on Sallan kunnassa merkittävässä roolissa, ja alueella on myös vielä
maidontuotantoa, lampaita sekä lihakarjatiloja. Sallassa on myös perunanviljelyä ja kurkunkasvatusta. Myös
Sallan kunnassa sijaitsee tunturikeskus ja matkailu on merkittävässä roolissa. Sallan rajanylityspaikka tuo
paikkakunnalle venäläisiä ja mahdollistaa kaupankäynnin myös Suomesta Venäjälle. Sallan kunta
panostaakin venäläisten matkailuun ja vientiin Venäjälle. Luonnontuotteiden osalta tämä voisi tarkoittaa
erinomaisia vientimahdollisuuksia.
Kunnassa halutaan panostaa tulevaisuudessakin matkailuun, lähialueyhteistyöhön, maaseutuelinkeinoihin
sekä kaivannaisteollisuuteen. Luonnontuotteiden alkutuotannosta tai jatkojalostamisesta ei ole mainintaa
strategiassa, mutta olemassa olevia elinkeinoja tuetaan ja kehitetään. On huomioitava myös, että
luonnontuotteiden alkutuotanto sekä jalostus limittyvät usein muihin maaseutuelinkeinoihin ja näin ollen
luonnontuote-alasta ei monestikaan ole erityistä mainintaa strategioissa. Luonnontuotteet voivat limittyä
elintarvikkeisiin tai vaikka kosmetiikkaan, ja näin ollen luonnontuotteet nähdään osana useita
kokonaisuuksia.
Pelkosenniemen kunnan alueella sijaitsee Pyhätunturin matkailukeskus, joka on hyvin tärkeässä roolissa
paikkakunnan elinkeinojen kannalta. Matkailukeskus on luonut alueelle liiketoimintaa sekä kysyntää
luonnontuotteille. Pelkosenniemen kunta panostaakin hyvin paljon matkailuun, mutta alueen
luonnontuotteiden tuotanto sekä jalostus ovat vähäistä. Luontomatkailu ja luontoon liittyvät palvelut sen
sijaan ovat merkittävässä roolissa paikkakunnalla.
Kunnan elinkeinostrategiassa Pelkosenniemen painopistealueita ovat arktinen luonto-osaaminen ja
yritysten tuloksellinen toimintaympäristö. Arktisuus ja luonto ovat alueen luontaisia vahvuuksia ja kunnan
elinkeinostrategian mukaan tärkeää onkin löytää ne oikeat keinot näiden ns. luonnonvarojen
hyödyntämiselle. Erityisesti lumettoman ajan matkailun kehittämistyöhön panostetaan kunnassa entistä
enemmän sekä pyritään tuotteistamaan alueen matkailua siten, että alueen omaleimaisuus on paremmin
esillä ja korkealaatuisia palveluita on tarjolla. Pelkosenniemen alueella toimivia yrityksiä pyritään tukemaan
erilaisin neuvonta- ja tukitoimin sekä verkostoitumista edistäen. Luonnontuotteiden ja elintarvikkeiden
tuotannosta ei ollut mainintaa kunnan strategioissa, mutta kunnan visiota, joka on arktisesta luonnosta
aitoa menestystä, tukisi luonnontuotteiden jalostusta ja hyödyntämistä matkailussa.
Savukosken kunta tavoittelee profiloitumista luonto- ja erämaakohteena. Kunnan alueella on jo
luonnontuotteita tuottavaa ja jatkojalostavaa yritystoimintaa ja kunta on elinkeinostrategiassaan linjannut
tukevansa kaikkien elinkeinojen jatkuvuutta ja kehitystä, tarvittaessa mm. kehityshankkeiden muodossa.
Kunnan elinkeinorakenteessa alkutuotanto on merkittävässä roolissa, luonnontuotteissa hyödynnetään
alueella lähinnä poronlihaa ja marjoja. Porotalous on alueella hyvin vahvassa roolissa ja poronlihan jalostus
on kasvussa. Savukoski on sertifioitua luomukeruualuetta, joka luo mahdollisuuksia luonnontuotteiden,
lähiruoan sekä luomuruoan tuottamiseen. Kunnan alueella on vielä paljon hyödyntämättömiä
mahdollisuuksia luonnonvaroissa.
Savukosken elinkeinostrategian (2014–2018) mukaan Savukoski keskittyy kolmeen painopisteeseen: yritysja elinkeinotoiminnan tukemiseen ja yhteistyön kehittämiseen, alueen luontaisten vetovoimatekijöiden
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esiintuomiseen sekä perinteisten elinkeinojen ja uuden liiketoiminnan kehittymiseen. Tavoitteena on
elinkeinorakenteen monipuolistaminen, samalla edelleen tukien perinteisiä elinkeinoja, kuten
metsätaloutta ja porotaloutta. Kunnassa panostetaan myös uusiin avauksiin, kuten luonnontuotteiden
jatkojalostamiseen. Savukoski on Itä-Lapin kunnista ainoa, jolla ei ole omaa tunturikeskusta. Kunta
panostaakin erämaamatkailuun ja pyrkii hyödyntämään erityisesti Korvatunturin luomia mahdollisuuksia.
Soklin kaivoksen käynnistyminen tietäisi alueelle runsaasti uusia työpaikkoja. Kaivosyhtiön vuonna 2015
tekemän kaivoshankkeen keskeyttämisen vuoksi kaivoksen näkymät ovat tällä hetkellä epävarmat sekä
vaikuttavat myös naapurikuntien Sallan ja Pelkosenniemen strategisiin linjauksiin.

1.4.

Yhteys muihin kehittämisohjelmiin ja selvityksiin

Suunnitelmallinen kehittämistyö edellyttää, että on tehty valintoja, mihin kehittämistoimintaa suunnataan.
Maakunnan aluekehittämistyötä suuntaavat ensisijaisesti Lapin maakuntasuunnitelma, Lapin
maakuntaohjelma ja maakunnan toteuttamissuunnitelma. Näiden lisäksi maakunnallisesti on tehty erilaisia
muita strategioita ohjaamaan rahankäyttöä ja kehittämistoimintaa. Maakunnallisten strategioiden lisäksi
kunnallisella tasolla kehittämistyötä on suunnattu tiettyihin painopisteisiin kuntien omissa elinkeino- tai
muissa strategioissa. Seuraavaksi esittelemme, millaisia valintoja maakunnallisesti luonnontuotealan osalta
on tehty sekä miten kunnat näkevät asian strategioidensa kautta.
Kytkeytyminen ohjelmiin
Lappi-sopimus on maakunnan kehittämistoimintaa ohjaava asiakirja, joka on päättymässä 2017 vuoden
lopussa. Uusi Lappi-sopimus -prosessi on hyvää matkaa jo käynnissä, ja uusi sopimus saataneen voimaan
vuoden 2018 alusta. Lappi-sopimuksessa määritellään ne edunvalvonnan teemat ja strategiset valinnat,
joihin eri toimijat maakunnassa keskittyvät. Samoin sopimus ohjaa paikallisella tasolla Euroopan
rakennerahastovarojen suuntaamista. Niin nykyisessä kuin tulevassakin Lappi-sopimuksessa
luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen ovat yhtenä strategisena valintana. Tulevassa Lappi-sopimuksessa
luonnontuotteiden jalostuksen roolia tullaan todennäköisesti vielä enemmän alleviivaamaan
aluetaloudellisen lisäarvon tuojana.
Lapin arktisen erikoistumisen ohjelma on Lapin älykkään erikoistumisen strategia. Älykäs erikoistuminen on
EU:n luoma innovaatiopolitiikan konsepti, jonka mukaan alueiden tulisi tunnistaa ja löytää omat
vahvuusalueensa, joihin tulevaisuuden panostukset ja investoinnit kohdistetaan. Lapin ohjelman yhtenä
valittuna kehittämisen painopisteenä on arktisten luonnonvarojen jalostaminen, jotta lisäarvo saadaan
jäämään maakunnan sisälle rikkaista luonnon raaka-aineista.
Kymmenen virran maa – Lapin maaseutuohjelma 2020 on kaikkien lappilaisten maaseudun kehittämisen
työväline ja se sisältää esityksiä niin Maaseuturahaston ja rakennerahastojen varoilla kuin edunvalvonnalla
ja talkootyöllä toteutettavista toimenpiteistä. Ohjelman painopisteeksi on nostettu monipuolisen
maaseutuyrittäjyyden
osalta
luonnontuotealan
osaamisen
vahvistaminen
sekä
uusien
elinkeinomahdollisuuksien luominen kuin myös elintarvikealan arvoketjujen kehittäminen.
Arktinen älykäs maaseutuverkosto –klusteri on moderni aluekehittämisen klusterimalli, joka on käynnistetty
yhtenä Lapin älykkään erikoistumisen strategian jalkauttamistoimenpiteenä. Maaseutuklusteri on yhteisen
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tekemisen toimintamalli, jossa useat toimijat pyrkivät yhteisesti sovittujen toimien kautta saavuttamaan
toimintamallille asetetut tavoitteet.
Lappilainen maaseutu kärsii tällä hetkellä pääomapaosta ja muuttoliike maaseudulta kaupunkeihin
voimistuu kaiken aikaa. Ihmiset joutuvat jättämään kotiseutunsa muun muassa sen vuoksi, ettei alueella ole
töitä tai kouluttautumismahdollisuuksia. Elanto on haettava muualta. Yrittäjäkunta lappilaisella
maaseudulla vanhenee vanhenemistaan ja lähin työpaikka löytyy usein lähimmästä kaupungista - jos
sieltäkään.
Klusterin missiona on katkaista maaseudun pääomien pako lappilaiselta maaseudulta luomalla perinteisen
yrittäjyyden rinnalle täysin uudenlaista liiketoimintaa elintarvikkeiden ja hajautetun energiantuotannon
toimialoille. Maaseutuklusterissa kehitystoiminta ei keskity pelkästään maaseutualueiden toimijoihin, vaan
siihen toimintaan, jolla maaseudun raaka-aineiden jalostusarvoa saadaan kasvatettua siten, että tuotto jää
raaka-aineiden omistajille enenevissä määrin. Klusterin ydin on elinkeinotoiminnan kehittäminen ja
synnyttäminen, jota tehdään osaamisen kehittämisen kautta. Aluekehittämisen työvälineet toimivat näiden
toimenpiteiden resursseina. Tuloksena syntyy elinkeinovetoinen klusteri, joka tunnistaa elinkeinoelämän
kehittymisen pullonkauloja ja ratkaisee niitä laajassa yhteistyöverkostossa.
Maakuntastrategian 2040 visio:
"Lappi on kansainvälinen, kehittyvä ja inspiroiva arktisen liiketoiminnan, koulutuksen ja tutkimuksen keskus
sekä arktisten alueiden tunnetuin matkailukohde. Lapissa on hyvä olla ja asua."
Lapin metsäohjelma 2014-2020 Metsäkeskus:
(https://www.metsakeskus.fi/sites/default/files/smk-alueellinen-metsaohjelma-lappi.pdf)
Luonnontuotealan toimintaohjelma 2020
Luonnontuotteet monipuolistuvissa arvoverkoissa -luonnontuotealan toimintaohjelma 2020, Juha Rutanen.
Helsingin yliopisto Ruralia-Instituutti, 2014 (http://www.aitoluonto.fi/tiedostopankki/5/Raportteja145.pdf)
Kehitetään raaka-ainetuotantoa ja siihen liittyviä arvoverkkoja alkutuottajien lisäksi luonnontuotteita
jalostavien ja markkinoivienyritysten sekä tutkimus-, koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden kanssa
Suomessa ja kansainvälisesti.
Lapin Leader kehittämisstrategia 2014-2020:
(http://www.pohjoisinlappi.fi/wp-content/uploads/Peloton-Pohjoisin-2014-2020.pdf)
Lapin matkailustrategia 2015-2018:
(http://www.lappi.fi/lapinliitto/c/document_library/get_file?folderId=2265071&name=DLFE-25498.pdf)
Lapin matkailustrategia on lappilaisten yhteinen tahdonilmaus siitä, miten matkailua kehitetään seuraavat
neljä vuotta. Matkailustrategia tarjoaa suuntaviivat, raamit ja vision matkailun kehittämiselle, sekä ohjaa
julkista tukea.
Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia 2014–2025:
Luonnontuotteet tarjoavat biotaloudelle uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja niiden tuotteistamista ja
vientiä voitaisiin kasvattaa merkittävästi uusien kuluttajatrendien ansiosta.
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 -2020:
Maaseutuohjelmalla tähdätään elinvoimaisen maaseudun säilymiseen, ympäristön tilan paranemiseen ja
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uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön. Ohjelmalla edistetään biotaloutta, monipuolistetaan
maaseudun elinkeinoja yritystoimintaa kehittämällä ja lisätään maaseudun elinvoimaa.
Lapin alueellinen maaseudun kehittämisstrategia 2014–2020:
Alueellisen maaseudun kehittämisstrategian mukaan elinkeinorakenteen muutos Lapissa jatkuu. Tulevina
vuosina panostetaan alueen luonnonvaroihin ja osaamisen kehittämiseen. Kasvaviksi toimialoiksi katsotaan
erityisesti matkailu, jonka kehitys tuo työtä ja toimeentuloa sekä positiivisia kerrannaisvaikutuksia monille
muille toimialoille.
Kytkeytyminen kehittämishankkeisiin
Uusia tuotteita metsästä hankkeen tavoitteena on mm. kehittää luonnontuotteiden tuottamisen
kannattavuus ja -vaihtoehtoiskustannuslaskentaa. Hankkeen toteutusaika on 1.7.2016 – 30.6.2019, ja
toteuttajia ovat Luonnonvarakeskus ja Lapin AMK (https://www.luke.fi/projektit/metsan-tuotteetpaaprojekti/).
Täsmätietoa Lapin luonnontuotteista maakunnalle (LUTUNEN) hankkeessa keskitytään luonnontuotteita
koskevan tarvelähtöisen tiedon tuottamiseen valituille kohderyhmille. Tiedon lähteinä käytetään mm.
luonnontuotteisiin keskittyneen kotimaisen ja ulkomaisen t & k - toiminnan raportteja ja muita julkaisuja
sekä luonnontuotteiden parissa työskentelevien tahojen (yrittäjät, opettajat, tutkijat, kansalaisaktivistit
yms.) asiantuntemusta. Tiedonsiirrossa keskitytään kohderyhmän kannalta keskeisten tulosten
tiivistämiseen, popularisointiin ja julkaisemiseen. Tiedonsiirrossa hyödynnetään sekä perinteisiä että
sähköisiä, moderneja kanavia. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2016 -31.12.2017, mutta se on saamassa
jatkoaikaa
vuodelle 2018.
Se
toteuttajia ovat
Luonnonvarakeskus
ja
Lapin
AMK.
(http://www.lapinamk.fi/fi/Tyoelamalle/Tutkimus-ja-kehitys/Teollisuuden-ja-luonnonvarojenosaamisala/Lapin-luonnontuotteet).
Alueellinen elintarvikelogistiikka –hankkeen päätavoitteena on luoda uudenlainen lähitoimijoiden ja
lähituotteiden varaan rakentuva elintarviketuotannon logistinen järjestelmä. Oleellisena tekijänä
päätavoitteessa on pienten hajanaisten tuotanto-, jalostus- ja kulutuspisteiden sekä tuotevirtojen
kustannustehokas yhdistäminen. Tavoitteena on rakentaa toimivan pilottijärjestelmän kautta alueellinen
logistinen järjestelmä. Hankkeen aikana kehitetään pilottijärjestelmää sekä tarkennetaan aluelogistiikan
mallia pilotoinnista saatavilla käytännön kokemuksilla. Hankkeen toteuttajana on Sodankylän kunta ja
toteutusaika on 1.1.2017–31.12.2019.
Luonnontuotteiden keruusta kipinää kylään – hankkeessa mallinnetaan kyläkohtaisen keruutuotteiden
poimijaverkoston rakentamista, verkoston keruutoiminnan organisointia sekä keruutuotteiden
vastaanotto- ja esikäsittelypisteen toimintaa. Tavoitteena on saada tietoa keruupisteen
toimintaedellytyksistä,
herättää
kiinnostusta
luonnontuotteiden
keruutoimintaan,
edistää
luonnontuotealan pienimuotoisia elinkeinomahdollisuuksia ja turvata alan yritysten raaka-aineen saantia
sekä vahvistaa alueellista verkostoyhteistyötä luonnontuotealan kehittymiseksi. Hankkeen toteuttajana on
Sodankylän kunta ja toteutusaika on 1.5.2016 - 31.12.2017.
Lappilaisia makuelämyksiä matkailijalle –hankkeen tavoitteena on lisätä maakunnan toimijoiden tietämystä
ja osaamista lappilaisesta lähiruoasta ja puhtaista raaka-aineista. Tavoitteena on vahvistaa lappilaisen
lähiruoan ja raaka-aineiden käyttöä matkailupalvelutuotteissa sekä saattaa raaka-aineiden tuottajia ja
matkailuyrityksiä sekä kehittäjäorganisaatioita tiiviimpään yhteistyöhön. Yhteistyön ja osaamisen
lisääntymisen kautta lisätään liiketoimintamahdollisuuksia sekä tuetaan uusien yritysryhmien
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muodostumista ja raaka-ainetuotannon pysymistä maakunnassa. Puhtaiden raaka-aineiden ja lähiruoan
tuoman lisäarvon hyödyntäminen ja esiintuominen markkinoinnissa ja kilpailukeinona sekä tiedon
saattaminen asiakkaiden ulottuville lisäävät laadukkaan lappilaisen lähiruoan arvostusta, kysyntää sekä
kehittää yritysten kilpailukykyä ja yritysten verkostoitumista. Toimijoiden verkostoitumisella
monipuolistetaan maaseudun yritystoimintaa, lähiruoan tuotantoa ja käyttöä sekä raaka-aineiden
saatavuutta. Hankkeen toteuttaja on Lapin AMK ja toteutusaika 1.4.2016 – 31.12.2017.
Säädökset tutuiksi – Laadun ja turvallisuuden kehittäminen elintarvikeketjussa (LaaTu) –hankkeen
päätavoitteena on parantaa elintarvikeketjussa toimivien lappilaisten yritysten säädösvaatimusten hallintaa
ja sitä kautta vahvistaa toimijoiden laatu-, turvallisuus- sekä kannattavuusosaamista.
Lainsäädäntöosaamista kasvattamalla kannustetaan myös uusia toimijoita elintarvikejalostuksen
aloittamiseen. Koulutus suunnataan lappilaisille alkutuotantotiloille ja maataloustuotteiden jalostuksen tai
kaupan alalla jo toimiville pk-yrityksille. Elintarvikelainsäädännön perusasioiden hallinta antaa
mahdollisuuksia esimerkiksi pienimuotoisen tilatuotannon toteutukseen. Hankkeen toteuttaa Lapin AMK ja
toteutusaika on 1.9.2016 – 31.10.2017.
Aikaisemmat selvitykset ja raportit
Luonnontuotteiden talteenoton ja myynnin edistäminen Etelä-Suomen alueella, Kaisa Tolonen, EteläHämeen Martat ry, Hämeen Ammattikorkeakoulu. 2015
Tässä selvityksessä keskityttiin toimivan elintarvikeverkoston havainnointiin Pohjois-Suomessa,
tarkoituksena tuottaa tietoa ja toimintamalleja Etelä-Suomeen toimialan kehittämiseksi. Tarkastelun
kohteina olivat elintarvikkeina käytettävät marjat, sienet ja villivihannekset. Selvityksessä kuvataan
toimintaketjua, verkostoa ja ammattikeittiön toimintaa sekä tehdään havaintoja toimintaa
mahdollistavista, että rajoittavista tekijöistä. Ratkaisuehdotuksia ja ideoita on koottu selvityksen loppuun.
Selvityksessä arvioidaan myös toimialalla tarjottavaa osaamisen kehittämistä ketjun eri vaiheissa.
Toimialaraportti: Luonnontuoteala 2017:
(http://www.temtoimialapalvelu.fi/files/2773/Luonnontuoteala_2017.pdf)
Luonnontuotealan SWOT-analyysi
Vahvuudet
• Arktisuus, pohjoinen puhtaus
• LUOMU: maailman suurin luonnontuotteiden luomukeruuala
• WILd:villimarjat, villisienet, villiyrtit
• Luonnontuotteiden terveellisyys
• Korkeammat arvoainepitoisuudet pohjoisuuden lisääntyessä
Mahdollisuudet
• Luomukeruutuotteet
• Luonnonkosmetiikka
• Digitalisaatio
• Matkailuyhteistyö
• Uudet innovaatiot: arvoaineet, lääkinnälliset sienet ja yrtit,
funktionaaliset tuotteet
• Nimisuoja metsämustikalle
• Vienti
• Lähiruoka
• Teknologia
• Uusia tuotteita metsästä, agrometsätalous

Heikkoudet
• Kehittymättömät raaka-aineketjut
• Osaamisen puute
• Yhteistyön puute
• Pääomien puute
Uhat
• Globaali kilpailu
• Tuoteväärennökset
• Ilmastonmuutos

Lapin luonnontuoteala nykytila ja mahdollisuudet, raportteja 127, Outi H. Manninen, Helsingin yliopisto
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Ruralia-instituutti, 2014. Tässä julkaisussa esitetään luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuuden
mahdollisuudet Lapin maakunnassa. Lisäksi raportissa esitetään luonnontuotteiden käytön kehityksen
painopisteet ja esitetään toimenpide-ehdotuksia monipuoliseen luonnontuotteiden käyttöön Lapin
maakuntaa kehittäen. Raportin laatimisessa hyödynnettiin yrityksille ja toimijoille laadittuja kyselyjä ja
haastatteluja sekä erillisiä kehittämistyöpajoja (Rutanen, Juha. 2014). Luonnontuotteet monipuolistuvissa
arvoverkoissa – Luonnontuotealan toimintaohjelma 2020. Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti. Raportteja
145. 29 s. 2014. Pdf
Luonnontuotteiden keruun, viljelyn ja jatkojalostuksen kehitystarpeet Lapissa, Tarja Kunnari, opinnäytetyö,
Lapin AMK, 2014, Opinnäytetyön aiheena on luonnontuotteiden keruun, viljelyn sekä jatkojalostuksen
kehitystarpeet Lapissa. Selvitettiin mitä tai millaista kehitystä tarvittaisiin laaja-alaisempaan
luonnontuotteiden talteenottoon ja jatkojalostukseen Lapissa. Tutkimuksesta saatiin selville, että vastaajien
mielestä keruu ei ole kaupallisessa mielessä kiinnostavaa maksettavan korvauksen pienuuden takia.
Viljelystä ollaan kiinnostuneita, mutta uskallus toiminnan kaupalliseen aloittamiseen ei riitä. Tutkimuksesta
selvisi, että tukea tarvitaan liiketoiminnan eri osa-alueilla sekä henkilökohtaista neuvontaa.
Luonnontuotealan muita kehittämistahoja ovat Itä-Lapin alueella Lapin ELY-keskus, Lapin liitto,
Pohjoisimman Lapin Leader ry, Lapin ammattiopisto, Lapin ammattikorkeakoulu, Luonnonvarakeskus
(Luke), Lapin yliopisto, Martat, ProAgria Lappi ry, Suomen luontoyrittäjyysverkosto, Keruutuoteneuvojat ja
–tarkastajat, 4H –yhdistykset, Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry, Arktiset Aromit ry.

2. Luonnontuotealan potentiaalit ja haastattelujen keskeiset tulokset
2.1.

Luonnontuotealan potentiaalit

Liiketoiminnallinen potentiaali
Jotta alueet pysyvät elinvoimaisina, tulee asukkailla olla mahdollisuus työllistää itsensä. Harvaan asutulla
maaseudulla ei usein ole monia suurempia työnantajia, vaan työllistyäkseen on löydettävä itsestään
yrittäjä. Maaseutu, jossa kaikki ihmisen elämiselle tärkeät raaka-aineet sijaitsevat, tarjoaakin monia
loistavia mahdollisuuksia elättää itsensä. Ja meillä Lapissa luonnontuoteala on yksi potentiaalisimmista
tällaisen mahdollisuuden tuojista.
Lapissa luonto on tutkitusti lähes maailman puhtainta. Sijaintimme tarjoaa loistavat olosuhteet luonnon
raaka-aineiden hyödyntämiselle johtuen niiden puhtaudesta ja ravinteikkuudesta. Yöttömän yön kesät ja
oikeat talvet luovat otolliset kasvuolosuhteet meidän superfoodeillemme.
Maailmanlaajuiset megatrendit vaikuttavat myös luonnontuotealaan ja sen liiketoimintamahdollisuuksiin.
Kaupungistuminen ja ilmastonmuutos vaikuttavat enenevissä määrin ihmisten valintoihin. Erilaiset
ruokavaliot yleistyvät ja ihmisten halu ostaa puhtaita elintarvikkeita kasvaa. Tämä tarjoaa lappilaiselle
elintarviketuotannolle loistavan mahdollisuuden löytää oma segmenttinsä. Elintarvikeala on globaalisti yksi
voimakkaimmin kasvavista toimialoista. Toimialan sisällä nähdään potentiaalisimpina segmentteinä
kasvulle olevan proteiinit sekä superfoodit.
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Itä-Lapin luonnontuotealan yrityksillä on paljon liiketoimintamahdollisuuksia kotimaan markkinoilla
matkailun ohella. Suuri potentiaali on myös vientimarkkinoilla, mutta toimitusvarmuus tulee ensin saattaa
kuntoon ja osaamista on lisättävä. Rikkaat luonnon raaka-aineemme ovat haluttuja Aasissa, jossa
esimerkiksi Kiinassa arvostetaan erityisesti ruoan laatua ja turvallisuutta. Suomesta Kiinan markkinoille
kannattaa tarjota terveysvaikutteisia marjatuotteita, alkoholijuomia, luomutuotteita, Free From –tuotteita
sekä lastentuotteita ja korkealaatuisia eli premium-luokan tuotteita. Japanissa kuluttajina on paljon
vanhenevaa väestöä, ja kuluttajat ovat myös hyvin terveystietoisia. Kuluttajat haluavat erityisesti
huippulaatuisia High Premium -tuotteita. Etelä-Korea on melko uusi viennin kohdemaa luonnontuotteiden
osalta, mutta korealaisten elintason nousu ja kulutustottumusten muuttuminen tarjoavat hyviä
vientimahdollisuuksia. Myös korealaiset ovat kiinnostuneita ruoan terveellisyydestä ja turvallisuudesta.
Markkinoita on tarjolla marjatuotteille, lasten tuotteille ja luomutuotteille. Lisäksi kuluttajia Koreassa
kiinnostavat ulkomaiset alkoholijuomat. Saksa on luonnontuotealalla perinteinen markkina-alue, mutta
edelleen yli 80 miljoonan kansakunta tarjoaa uusia vientimahdollisuuksia. Saksa on hyvä vientikohde
luomutuotteille, koska siellä ovat Euroopan suurimmat luomutuotteiden markkinat. Saksan terveys- ja
ympäristötietoiset kuluttajat ovat kiinnostuneita myös terveellisistä välipalatuotteista, terveysvaikutteisista
marjapohjaisista tuotteista sekä alkoholijuomista. Laadukkaat erikoistuotteet voivat löytää markkinaraon ja
tarjota vientimahdollisuuksia myös pienemmille yrityksille. Pohjoismaissa terveystrendi on vahvempi kuin
missään muualla maailmassa. Sen myötä kuluttajat haluavat syödä entistä terveellisemmin ja vähentää
paitsi rasvan, erityisesti sokerin käyttöä. Markkinoilla myös gluteenittomat ja laktoosittomat sekä
maidottomat tuotteet ovat kasvussa. Pohjoismaissa on smoothie-innostuksen myötä pakastemarjojen
kulutus kasvanut voimakkaasti. Uutena kohdealueena luonnontuotteille on Lähi-Itä. Näistä maista
erityisesti Arabiemiraateissa ja Saudi-Arabiassa kärsitään nykyisin elintasosairauksista, ja maan johdolla on
molemmissa maissa halua parantaa kansanterveyttä terveellisellä ruokavaliolla. Lähi-Idän markkinoilla on
tilaa myös korkean hintaluokan laatutuotteille. (Luonnontuotealan toimialaraportti 2017)
Luonnontuotealan suurimmat mahdollisuudet sekä kehitys- ja laajenemissuunnat löytyvät matkailun sekä
keruutuotteiden, kuten marja- ja yrttituotteiden ympäriltä. Lapissa on jo ennestään marjojen käytöstä
luonnontuotealalla paljon kokemusta, marjojen ja yrttien jatkojalostusta ja markkinointia tulisi kuitenkin
vielä kehittää. Matkailu- ja hyvinvointipalvelujen kytkeminen luonnontuotteisiin on tärkeimpiä
luonnontuotealan laajenemissuuntia Lapissa. Tärkeitä kehityssuuntia alalla ovat myös hyvinvointituotteiden
valmistaminen ja luonnontuotteiden talteenotto luonnosta. (Outi H. Manninen, 2014)
Teknologian kehitys on myös yksi tämän hetken megatrendi. Internet mahdollistaa jopa syrjäisemmässä ItäLapissa tuotettujen luonnontuotteiden näkyvyyden maailmanlaajuisesti. Luonnontuotteilla on imagollista
arvoa, joka kasvattaa ennestään niiden kysyntää. Kuluttajat hakevat koko ajan elämyksellisempiä tuotteita
ja palveluita. Nämä ilmiöt ovat itä-lapin luonnontuotteiden tuottamisen kannalta erittäin rohkaisevia.
Luontomatkailu on alueella merkittävässä roolissa, luonnontuotteet hyödynnettävissä erilaisina
jatkojalosteina ja palveluina joko elintarvikkeissa tai hoitotuotteissa. Itä-Lapin alue on luonnoltaan rikasta ja
hyödynnettäviä luonnon raaka-aineita on saatavilla runsaastikin, silti suuri osa luonnontuotteista jää
hyödyntämättä ja uusille yrittäjille alalla riittäisi kysyntää. Kemijärvellä toimivassa Lapin ammattiopistossa
on mahdollisuus luonnonvaratuottajan koulutukseen, alueelta löytyy osaamista ja koulutusmahdollisuuksia
luonnontuotteiden jalostukseen. Kemijärvi on muutoinkin satsannut paljon luonnontuotealaan ja
tuotekehitykseen.
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2.2.

Itä-Lapin kuntien ruokapalveluyksiköiden haastattelujen tulokset ja
potentiaalit

Seuraavassa kuvataan lähiruokatuotteiden käyttöä Itä-Lapin kuntien, Kemijärven, Pelkosenniemen, Sallan ja
Savukosken, julkisissa ruokapalveluissa ja mahdollisuuksia luonnontuotteiden käytön lisäämiseksi
tulevaisuudessa. Nykytilan kuvaus perustuu kuntien ruokapalvelupäälliköiden haastatteluihin. Itä-Lapin
kuntien ruokapalvelut ovat kuntien teknisen toimen alaisuudessa.
Itä-Lapin alueen kuntien ruokapalvelut tuottavat arkipäivisin lounaita 2200 annosta ja päivällisiä 500
annosta (Kemijärvellä 1650, Pelkosenniemellä 300, Sallassa 550 ja Savukoskella 200 annosta) yhteensä
2700 annosta. Tämän lisäksi tuotetaan lounaita ja päivällisiä viikonloppuisin yhteensä 900 annosta. Koko
viikon annosmäärä on 3600 annosta. Henkilöstöä on yhteensä 54 sisältäen vastaavat henkilöt ja työntekijät.
Kartoituksen mukaan lähiruokaa käytetään ruoan valmistuksessa jonkin verran. Kaikissa kunnissa ostetaan
paikallista poronlihaa, karitsan lihapyöryköitä, leipätuotteita, perunaa ja naurista ympäri vuoden. Lisäksi
ostetaan kalaa, tuorekurkkua ja marjoja vuodenajan ja tarjonnan mukaan. Paikallisilla tuottajilla olisi tarjolla
luonnon yrttejä, yrttisuoloja, marjajalosteita ja -siirappeja, mutta niitä ei käytetä.
Paikallisesti tuotettuja ruokatuotteita toimitetaan viikoittain keittiöihin niiden tarpeiden mukaan. Vastaavat
ruokapalvelupäälliköt ovat tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä nykyisiin tavarantoimittajiin ja heidän
tuotetarjontaansa.
Kysyttäessä, mitä ongelmia on paikallisruokaketjussa, vastauksena on tiedon puute tuotteista ja
toimittajista sekä toimitusvarmuuden vaihtelu. Lisäksi tuotteiden laadun vaihtelu ja liian alhainen
jalostusaste nousivat myös ongelmaksi. Ruokapalveluyksiköt käyttävät ruoanvalmistuksessa esikäsiteltyjä
raaka-aineita sekä käyttövalmiita tuotteita.
Ruokapalveluyksiköt ovat myös kiinnostuneita kehittämään tuotteita yhdessä paikallisten luonnontuote- ja
elintarviketuottajien kanssa. Tärkeänä pidetään myös sitä, että paikallistuotteet ovat ekologisesti ja
ympäristöystävällisesti parempi vaihtoehto. Yksiköt ovat halukkaita lisäämään luomutuotteiden käyttöä.
Kaikkien neljän kunnan ruokapalveluyksikön ruokapalvelupäälliköt ovat kiinnostuneet käyttämään
enemmän paikallisesti tuotettuja tuotteita, kuten kalaa ja kalajalosteita, metsämarjoja ja marjakastikkeita,
kuivattua marjaa, yrttejä, juureksia, vihanneksia ja nokkosta pinaatin tilalle.
Haastateltavien toiveena on, että paikalliset tuottajat tulevat kertomaan ja esittelemään omia tuotteitaan
ja kehittämään yhteistyössä uusia tuotteita keittiöiden tarpeisiin.
Keskeiset kehittämispotentiaalit
Itä-Lapin kunnissa on runsaasti potentiaalia lisätä omaa elintarviketuotantoa ja -jalostusta sekä luonnon
että viljeltyjen ja kasvatettujen tuotteiden osalta. Osa tuotteista on mahdollista vaihtaa paikallisiin
tuotteisiin hyvällä yhteistyöllä keittiön ja tuottajien kanssa ja tarvittaessa räätälöidä tuotteita yhdessä eri
asiakasryhmien tarpeiden mukaan.
Paikallisia tuoteryhmiä ovat marjat ja marjajalosteet. Marjojemme käytön etuna ovat pohjoisen puhtaus ja
korkeat aromi- ja ravinnepitoisuudet. Marjatuotteita voidaan jalostaa ilman lisäaineita ja aromivahventeita
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sekä marjat voidaan käyttää kuumentamatta. Näitä argumentteja voidaan käyttää kilpailutettaessa
elintarvikehankintoja.
Toisena uutena tuoteryhmänä ovat luonnonvaraiset kasvit ja niistä valmistetut jalosteet, kuten
kuusenkerkkäsiirappi, yrttisuolat, yrttisokerit, yrtti- ja marjajuomat, yrttiteet, makeat marjahillot,
marmeladit, vaahtokarkit, sienet, sienijalosteet, kuten sienisalaatit ja marinoidut sienet.
Itä-Lappiin tarvitaan myös toimijaa, joka pystyy tarjoamaan suurtalouksiin poroa.

2.3.

Tulevaisuustyöpajojen tulokset

Tulevaisuustyöpajoissa hyödynnettiin tulevaisuusdialogimenetelmää. Sen lähtökohtana on tulevaisuus, ei
nykyisyys. Tulevaisuus hahmotetaan siinä tyydyttävästi toimivana, jolloin keskeiset ongelmat ovat saaneet
ratkaisunsa. Nykyisiä huolia ja pulmia lähestytään retrospektiivisesti, jotta mahdolliset ratkaisut hallitsisivat
tulevaisuuskuvaa, sen sijaan että nykyiset ongelmat varjostaisivat sitä.
Kaksi tulevaisuustyöpajaa toteutettiin elokuussa 2017 Kemijärvellä Itä-Lapin kuntayhtymän elinkeinotiimin
jäsenille ja luonnontuotealan toimijoille.
Tulevaisuustyöpajan yhteenveto kolmeen kysymykseen, vastaukset ja ytimet
1. kysymys: Asiat ovat edenneet luonnontuotealan ja – yritysten kannalta myönteisesti. Mistä sinä
olet erityisesti ilahtunut vuonna 2020?
Vastaajat ovat hyvin ilahtuneita siitä, että alueella on useita laadukkaita ja yrittäjämäisesti toimivia
yrityksiä. Yritystoiminta on kannattavaa niin paikallisesti kuin vientisektorilla. Luonnontuotealaa kehitetään
yhteistyössä eri alojen toimijoiden kanssa, kuten rahoittajien ja metsäketjujen kanssa Itä-Lapin alueella.
Yrityksen liiketoiminnan ja luonnontuotealan kasvuun liittyvät kommentit: ”Yrityksen tai yrityksen asema
on vakiintunut ja talous tasapainottunut”, ”Luonnontuotteiden määrä on kasvanut ja laatu parantunut,
raaka-aineketju toimii kaikilla tasoilla reilusti ja kannattavasti ”, ”Ala on kasvanut vakavasti otettavaksi
liiketoiminta-alueeksi”, ”Liikevaihto v.2025 Itä-Lapin alueella 20 miljoonaa, työllistää 40 htv”, ”2-3
luonnontuotealan yritystä on aloittanut viennin”, ”Paikallisia luonnontuotteita saa ostettua paikkakunnalla
olevasta liikkeestä ja verkkokaupasta. Hienoja uusia tuotteita on tarjolla.”, ”Markkinatilanne, Lapin
laajuinen yhteistyö ja klusteriajattelu, hautomovaiheen investoinnit ovat edenneet, yrittäjät ovat ottaneet
jo jonkinlaisia askeleita ja rohkeus on kasvanut”, ”Yrittäjien ja yritysten määrä on lisääntynyt, ilmeisesti
hanketoiminta oikeaan osunut rohkaisi yrittäjyyttä harkitsevia toimijoita, uusia luonnontuotteita on saatu
markkinoille ja näille on kysyntää”,
Yhteistyöhön liittyvät kommentit: ”Raaka-ainepään edistämiseksi tehdään yhteistyötä metsäketjun
kanssa, esim. puukorjuun ajoittaminen hyödyttää luonnontuotteiden keruuta”, ”Yritysten yhteistyö on
lisääntynyt ja ala on hyvin verkostoitunut ”
Viestintään, brändiin ja markkinointiin liittyvät kommentit: ”Tietoisuus lähi- ja luomuruuan
terveellisyydestä on lisääntynyt”, ”Luonnontuotteet läpileikkaava teema alueen yrityksillä”, ”Itä-Lappi
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aletaan pikkuhiljaa tuntea luonnontuotetuotannosta valtakunnallisella tasolla. ”, ”Alan arvostus
lisääntynyt”, ”Kuluttajat kiinnostuneimpia”, ” Kaupallistaminen”
Tukkutason toimijaan ja keruutoimintaan liittyvät kommentit: ”Luonnontuotetukku, tilaustukku
toimijoille, varastotuotteet, ei kuluttajamyyntiä”, ”Luonnonraaka-aineiden tukku aloittanut”,
”Keruuverkosto, ammattimainen toiminta, toimittaa tukulle”
2. kysymys: Mitä itse teit myönteisen kehityksen aikaan saamiseksi ja ketä olivat tärkeimmät
kumppanit tässä vuonna 2020?
Vastaajat olivat tehneet lujasti töitä luonnontuotealan kehittämiseksi ja auttaneet yrityksiä
verkostoitumaan muiden toimijoiden kanssa. Hankerahoituksella on saatu aikaan paljon, kuten yhteinen
brändi, elintarviketalo, koulutusta. Raaka-aineen keruutoiminta on saatu kannattavaksi niin kerääjälle kuin
keruutuotteen ostajallekin. Luonnontuotealan yrittäjät ovat perustaneet kivijalka- ja verkkokauppoja sekä
vientitoimintaa on aloitettu. Markkinointia ja viestintää tehdään laajasti ja tuloksekkaasti alan toimijoiden
ansiosta.
Kehittämiseen ja edistämiseen liittyvät kommentit: ”Olen hyödyntänyt metsätietoa raaka-aineen
hankinnassa ja edistänyt metsäalan toimijoiden ja luonnontuotealan yhteistyötä”, ”Olen osallistunut
aktiivisesti alan kehittämiseen: tapahtumiin, seminaareihin, olen verkostoitunut hyvin!”, ”Autan yrittäjiä
löytämään toisensa jonka jälkeen ks. määrittävät kehittämiskohteita, oppilaitokset, kunnat, rahoittajat,
kehittäjät”, ”Auttanut yrityksiä tilojen saamisessa, markkinoinnissa, myynnissä, rahoituksen saamisessa”,
”Hautomavaiheen investoinnit (kehitys), yrittäjät, elinkeinopalvelut, Luoli, klusteri yhteistyössä mukana eri
vaiheissa, yhteistyöhankkeiden käynnistäminen (logistiikka elintarviketalo, keräyspiste)”, ”Ideoimme
elinkeinotiimissä asioita, kehittämispäällikkö ja naapurikuntien johtajat, elinkeinoelämän näkökulmasta”,
”Jatkohankkeessa mukana, hyvät suhteet yrittäjiin, myynnin ja markkinoinnin hanke made in Kemijärvi”
Viestintään ja koulutukseen liittyvät kommentit: ”Olen saarnannut kaikissa mahdollisissa tilanteissa
luonnollisen ja puhtaan ruoan puolesta, kumppaneista tärkeimmät; saman alan yrittäjät ja opiskelijat”,
”Olen järjestänyt koulutuksia aktiivisesti”, ”Teen työni intohimoisesti, kumppaneina kaikki luonnontuotealan
kehittämisestä kiinnostuneet tahot”, ”Olen hankkinut/jakanut tietoa LT-alan mahdollisuuksista ja
lappilaisista vahvuuksista. Olen myös hankkinut tarvelähtöistä tietoa, jakanut sitä parhaani mukaan.
Tärkeimmät kumppanit ovat olleet kehittämisorganisaatiot, jonkin verran ollut myös suoria
yrityskontakteja”, ”Olen ostanut paikallisia tuotteita henkilökohtaisesti sekä työssä aina halunnut
vieraillekin tarjota. Tuon esille ja markkinoin tuotteita muille.”, ”Välitin tietoa yrityksiin, kutsuin yrityksiä
koolle, osallistuin työpajoihin, osallistuin ohry-kokouksiin”
Liiketoimintaan liittyvät kommentit: ”Olen ollut tinkimätön neuvottelija: kerääjille kunnon palkka, maksu
laadun mukaa”, ”Panostin omaan pienyritykseen ja osuuskunnan jäsenet myös”, ”Keruuverkoston
kehittäminen-tukkuun”, ”Yritysyhteistyöllä vientimarkkinoille”, ”Perustin oman yrityksen, jonka raakaainetarpeiden varmistamiseksi toimii keruu- ja viljelypuolella kattava verkosto toimijoita, yhteistyötä
tehdään muiden yrittäjien kanssa ajatuksella toisen jäte voi olla toisen raaka-aine.”, ”Lähdin mukaan
keruutoimintaan, kahtena kesänä keräsin horsmaa ja mustikan lehtiä”
3. kysymys: Olitko huolissasi 3 vuotta sitten jostain näihin asioihin liittyvästä ja mikä sai huolesi
vähenemään?
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Vastaajat olivat huolissaan luonnontuotealasta vuonna 2017 monesta asiasta. Tärkeimpiä huolenaiheita oli
luonnosta saatavien raaka-aineiden riittävä saatavuus ja sen kannattavuus. Ja löytyykö alueelle
tukkukauppayrittäjää?
Toinen päähuolen aihe oli, että löytyykö ammattimaisesti toimivia ja
riskiottokykyisiä yrityksiä. Ollaan myös huolissaan yhteistyöstä, joka on oikeanlainen juuri
luonnontuotealan yrityksille. Kansainvälistä kysyntää on jo, mutta tuotteet eivät ole vielä valmiita.
Keruutoimintaan liittyvät kommentit: ”Raaka-aine- ja keruuverkoston rakentamisen haasteista, sen
pirstaleisuudesta”, ”Kerääjien sitoutumisesta ja keruun kannattavuudesta”, ”Raaka-aineiden saatavuus”,
”Tukku yrittäjän löytyminen – tilaustukku/pien varasto”, ”Yritysten kehittymiseen ei niinkään huolta, mutta
kattavan keruutoiminnan ja keruuverkoston luominen alueelle vaatii ponnisteluja julkiselta puolelta,
pienyrittäjät eivät yksin pysty siihen kovin paljon vaikuttamaan”, ”Voidaan kehittää raaka-aineverkostoja
mm. EU-rahoilla”,
Yritystoimintaan ja yhteistyöhön liittyvät kommentit: ”Vakiintuneen asiakaskunnan löytymisestä,
yhteistyöverkoston kehittämisestä”, ”Saadaanko yritykset aitoon yhteistyöhön”, ”Yrityksiä vähän ja pieniä”,
Yrityksen sivutoimisia ja erittäin pieniä”, ”Toimiala ikuinen lupaus, mutta ei kasvua, osalla kasvua”, ”Ainoa
huoli, että löytyy tarpeeksi yrityksiä, joilla on rohkeutta ottaa riskiä ja kehittää pienimuotoinen
yritystoiminta suuremmaksi. Huoli hälveni, kun luin hankesuunnitelmaa”, ”Tuotanto-asiat, yrittäjien
tahtotila ja riskinottokyky, yhteistyö Lapin laajuisesti”, ”Yritysten pieni määrä ja yritysten resurssit vähäiset,
valoa on tunnelin päässä, yritykset kehittyvät”, ”Tarvitaan elintarviketarkastuspiste, jotta vienti- ja tuonti
mahdollista, miten yrittäjät saadaan verkostoitumaan, hankkeiden kautta saadaan kehitystä”, ” Kuinka
saada asiat rullaamaan yrityksessä. oikeanlainen verkostoituminen”
Viestintään ja markkinointiin liittyvät kommentit: ”Ihmisten välinpitämättömyydestä ruokavaliotansa
kohtaan”, ”Toimialan arvostus huono”, ”Kuinka ensimmäiset tuotteet kaupallistetaan ja positiivinen kierre
käynnistetään.
Veturiyritysten
menestyminen
loi
uskoa
myös
muihin”,
”Huoletti
rahoittajien/päättäjätahojen väärät käsitykset T&K –toiminnan merkityksestä/vaikuttavuudesta. Alan
yleisen tunnettuuden lisääntyminen ja odotusten osittainen realisoituminen on kuitenkin vähentänyt tätä
huolta.”, ”Siitä, että luonnontuotteisiin on kansainvälistä kiinnostusta, eikä ole paikallista tarjontaa,
paikalliset lähteneet innokkaasti mukaan”

4. Kehittämisohjelma vuosille 2018–2020
Tavoitetila 2020
Jotta kehitystä voidaan tehdä tavoitteellisesti, tavoitteet tulee ensin asettaa. Osaaminen ja
täsmäosaaminen tulee varmistaa. Näemme myös, että vuonna 2020 Lapissa toimii vahva
oppilaitosverkosto, joka kouluttaa luonnontuotealalle osaajia niin perustutkinnon kuin
ammattitutkinnonkin osalta. Lisäksi Lapissa on ainakin osakokonaisuuksia erikoisammattitutkinnosta, jota ei
tällä hetkellä alueellamme ole. Koulutusjärjestelmä tuottaa perustutkinnon kautta toimialan osaavia
toimijoita, jotka ovat kasvattaneet koulutuksen aikana yrittäjän tuntosarvia, ja kehittäneet ensimmäiset
tuotteensa. Perustutkinnon päätyttyä yrittäjän alut voivat perustaa yrityksiä ja jatkavat koulutusta vuoden
mittaiseen ammattitutkintoon, jonka aikana kehitettyjä tuotteita kaupallistetaan voimallisemmin. Tämän
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vuoden aikana pitäisi löytää jokin asiakaskanava, jota kautta yrittäjälle alkaa muodostua vähäistä
tulonmuodostusta.
Tavoitteena on, että yrittäjät investoivat omiin tuotantotiloihin, yhteisiin tuotantotiloihin, tai siirtyvät
kuntien investoimiin yhteisiin tuotantotiloihin. Tässä Kemijärvi toimii yhtenä esimerkkinä muille kunnille
yrittäjien yhteisten tuotantotilojen suhteen. Nyt tämän tuotantotilan kautta pitäisi yrittäjien saada otettua
ensimmäisiä suurempia askelia elinkeinon syntymiseksi ja eri toimijoiden tulee laaja-alaisesti tukea
yritysten ensimmäisiä askelia. Näiden ympäristöjen ympärille muodostuu selkeä tukipalveluverkosto, jonka
tehtävänä on toimia yritysten kehittymisen apuna.
Osaamisen kehittämisen ja jaettujen toimitilojen lisäksi toimiala tarvitsee yhteisen pesän, joka tunnistaa
maakunnalliset toimijat ja heidän mahdolliset arvoverkostot suuralueita laajemmalta. Samoin tämän
toimijan tulee kerätä yrittäjien prosessuaalisia haasteita ja pyrkiä luomaan resursseja niiden
ratkaisemiseksi. Tämä kokonaisuus muodostaa tulevaisuuden Lapin elintarvikejärjestelmän, jonka fyysisvirtuaalisena ilmentymänä on Lapin elintarviketalo / Lapland Food House. Tämä talo tarjoaa
maakunnallisesti tukea ja verkostoitumista sekä toimii yrittäjien yhdistäjänä ja yhteisenä kotipesänä siten,
että tuotannollinen toiminta on sijoittunut sinne mistä yritys on lähtöisin.

google https://tiedostopalvelu.maanmittauslaitos.fi/tp/kartta

Tällaisen järjestelmän kautta, jossa synnytetään osaamista ja verkostomaisesti systemaattisen työn
tuloksena kehitetään toimijoita arvoverkostoiksi, saavutamme vuoteen 2025 mennessä luonnontuotealalle
merkittävän määrän uusia menestyviä yrittäjiä. Itä-Lapin osalta tulee asettaa rohkea tavoite, joka on
kehittäjien ja oppilaitosten yhteinen tavoite.
Miten tavoitteisiin päästään
Kehittämistoiminta tulisi nähdä aina prosessuaalisena tekemisenä, jossa on selkeitä erilaisia ajallisesti
eriäviä vaiheita, jotka on purettu konkreettisesta tavoitteesta. Paikallisten julkisten toimijoiden
kehitystoiminta kehittymättömällä toimialalla tarvitsee tuekseen myös vahvan maakunnallisen verkoston,
sekä maakunnan rajat ylittäviä verkostoja. Yksittäisen yrityksen tai kehittäjän osalta tämä työ voidaan
nähdä haastavana, jonka takia meidän tuleekin laajassa yhteistyössä luoda toimivat verkostot
luonnontuotealan kehittämiseksi. Kehittäminen pitää nähdä yhteisenä haasteena, ja ymmärtää että jos
kokonaisuudesta jää puuttumaan osakokonaisuuksia, niin toiminnallisesti järjestelmä ei toimi. Meidän
tuleekin haasta toinen toisemme tukemaan tämän kokonaisuuden läpivientiä, jotta toimialalle saadaan
synnytettyä merkittävä määrä yrittäjiä ja työpaikkoja.
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Itä-Lapin osalta ollaan tällä hetkellä tilanteessa, jossa muutamien yrittäjien lisäksi on joukko toimijoita,
joiden harrastustoiminta tulisi saada muutettua oikeaksi liiketoiminnaksi. Tuoteaihiot ovat hyviä, ja niille on
varmasti markkinoilla kysyntää, mutta nyt pitää vain ottaa ne seuraavat askeleet liiketoiminnan polulla.

Yllä oleva kuva kuvastaa julkisia panostuksia toimialan kehittämiseksi. Ensimmäisessä vaiheessa julkisen
sektorin osuus on suuri, sillä toimialalla ei ole vielä monia yrittäjiä, jotka voivat oman liiketoiminnan kautta
lähteä rahoittamaan koko toimialan kehittymistä. Kehittäjien tehtävänä onkin tässä vaiheessa saada
toimialalle uusia tulijoita. Ilman että saadaan laaja toimijapohja, sieltä ei päästä nostamaan niitä toimijoita,
joilla on eväitä toimia yrittäjinä, ja jotka saavat sen verran toimintaansa kassavirtaa, että voivat osan siitä
siirtää oman toiminnan kehittämiseen. Tämä Start-Up vaiheeseen siirtymä on monesti se haastavin, sillä se
edellyttää yrittäjämäisen asenteen omaksumista. Tätä jo määrällisesti pienempää joukkoa pitäisi kyetä
verkottamaan ja sparraamaan siten, että toiminnasta saataisiin kannattavaa elinkeinoa. Niiden osalta, joilla
nähdään olevan kasvumahdollisuuksia, lähdetään valmistelemaan kasvua edeltäviä investointeja. Tätä
kasvun vaihetta kutsumme Scale-Up vaiheeksi. Kun toimintaa kehitetään näin portaittain, päästään siihen,
että alun innostuneista on muodostunut muutamia voimakasta kasvua hakevia yrityksiä, jotka alkavat
toimintansa kautta säteilemään aluetaloudellista varallisuutta ympärilleen ja heistä voi muodostua alueen
miniklusterin veturiyrityksiä. Jotta tähän päästään, tarvitaan systemaattista työtä monella eri tasolla niin
kehittäjien kuin yrittäjien välillä.
Kehittäminen vaatii monia yhtäaikaisia toimia, jotka on rytmitetty keskenään tukemaan toisia. Jotta
yritykset menestyvät markkinoilla, tulee heidän kiinnittää huomiotaan asiakasnäkökulmaan. Asiakkuuksien
kehittäminen on aivan yhtä tärkeässä osassa raaka-ainetukkureiden kuin vähittäismyynnin osalta. Tässä
tarkastelussa vienti käsittää myös matkailijoille matkamuistoina myydyt tuotteet. Itä-Lapin pullonkaulana
olemassa olevien yritysten osalta on kaupallistaminen ja sen jälkeinen toiminnan skaalaus. Raaka-ainevirrat
ovat riittävät nykytuotantoon, mutta toiminnan kasvaessa, raaka-aineketjuihin tulee kiinnittää huomiota.
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Luonnontuotealan kehittämisen osalta tulee löytää malli, jolla tuetaan alla olevan kuvan eri osa-alueiden
välisiä siirtymiä.

Kiinnostuksesta innostukseen
Ensimmäisessä vaiheessa pitää herättää ihmisten kiinnostus luonnontuotealaa kohtaan. Tänä päivänä
ihmiset ovat kiinnostuneet siitä, mitä luonnosta voi kerätä ja mitä niillä voi tehdä, mutta kuvitellaan, että
tuotteistaminen vaatii enemmän kuin se oikeasti vaatiikaan. Tarvitaan viestintää siitä, että ihmiset
havahtuvat kuinka kotikeittiöissä voidaan tehdä erilaisia elintarvike- ja kosmetiikkatuotteita ja vaikuttaa
niillä positiivisesti omaan elämäänsä. Kun kiinnostus saadaan muutettua innostukseksi, ihminen on
vastaanottavainen ja etsii lisätietoa kiinnostuksensa kohteesta. Jotta innostus saadaan muutettua
liiketoiminnaksi, tarvitaan alaportaille useita innostuneita, minkä takia tämä on yksi keskeinen tekijä
toimialan kehittymiseksi.
Toimenpiteet: Viestiä ihmisille luonnontuotealan mahdollisuuksista ja ansaintamahdollisuuksista
harrastuksena sekä siitä, miten yksinkertaisilla menetelmillä tuotteita voidaan valmistaa. Nuorille tietoutta
luonnosta ja tuotteiden valmistamisesta.
Vastuu: Kaikki toimijat: miten innostan ihmisiä keräämään ja tuotteistamaan luonnontuotteita?
Tukielementteinä olemassa olevat hankkeet ja mahdolliset uudet hankkeet.
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Osaamisen kehittäminen
Kun innostus on synnytetty, ihmisille pitää tarjota helposti ostettava tapa hankkia osaamista. Oppilaitoksen
tarjoama perus- ja mahdollinen ammattitutkinto palvelevat tiettyä osaa innostuneista, mutta vahvan
sisäsyntyisen yrittäjyyden omaaville henkilöille tulisi löytää lyhytkurssituksen kautta mahdollisuus hankkia
rajoitettua perusosaamista. Itävallassa TEH-yhdistys oli tuotteistanut menestyksellisesti n. 160 tunnin
”yrttinoita –kurssin”, joka tuotti toimialalle vuosittain liki sata osaajaa, joista useat olivat perustaneet
yrityksen.
Toimenpiteet: Rakennetaan lyhytkestoisia koulutusohjelmia innostuneille ihmisille. Niissä käydään
muutamien yrttien kautta läpi tuotteistamista, sekä perustiedot oikeaoppisesta myynnistä kuluttajille
suoramyyntinä.
Vastuu: Paikalliset yrittäjät.
Tuotantotilat
Kun kehittymisen portailla edetään ylemmäksi ja kotikeittiö ei enää riitä tuotteiden tuottamiseen, tarvitaan
yhteisiä tuotantotiloja, joihin harrastelijat ja yrittäjien alut pääsevät kiinni vuokran kautta. Kemijärven
osalta yrittäjien tuotantotilat ovat järjestyneet tämän hankkeen aikana Kemijärven kehityksen ja kaupungin
toimesta. Muiden kuntien osalta tämä sama toimenpide tarvitaan siinä vaiheessa, kun toimijoita joiden
tavoitteena on luoda luonnontuotealasta oikeaa liiketoimintaa, on useampia. Ainoastaan tätä kautta
pääsemme siihen, että tuotekehitys tehdään elintarvikehuoneistoissa kotikeittiöiden sijaan ja pääsemme
sellaisiin kokoluokkiin, että tuotteiden kaupallinen kannattavuus voidaan varmistaa. Näitä investointeja ei
pidä lähteä kuitenkaan tekemään, ellei paikallisesti löydy sitoutunutta yrittäjien porukkaa, joille on tehty
selkeät kehittämissuunnitelmat.
Vastuu: Yrittäjien verkostoituminen ja kuntien yhteistyö.
Kassavirrasta elinkeinotoimintaan
Kun tuottajat ovat löytäneet tilat, joissa voivat valmistaa tuotteita, olivat ne sitten kotikeittiössä,
vuokratiloissa, oppilaitoksella tai yhteisissä tiloissa, toiminnan menestymisen ratkaisee se, saadaanko
tuotanto muutettua rahaksi siten, että tuottamisesta aiheutuu kokonaisuudessaan vähemmän kuluja kuin
tuottoja. Tämä kassavirran saaminen on innostuksen synnyttämisessä yksi keskeinen porkkana, miten
ihminen voi hyödyntää omaa innostuneisuuttaan siten, että saa sitä kautta lisäansioita elämäänsä.
Tämä vaihe on prosessin kriittisin, sillä tässä vaiheessa tehdyt väärät valinnat voivat hidastuttaa
kehittymisen polkua merkittävästi. Tuleekin siis keskittää toimenpiteitä siihen, että saamme toimialalle
mukaan henkilöitä, jotka lähtevät systemaattisesti tuottamaan tuotteita, joita uskaltavat myydä ja joista
muodostuu kassavirtaa. Kun kassavirtaa alkaa säännöllisesti muodostumaan, henkilön on helpompi tehdä
päätös yrittäjäksi siirtymisestä.
Toimenpide: Paikallinen myyntiosuuskunta tukemaan myynnin käynnistymistä. Moni yrittäjä on tässä
vaiheessa ja kaipaa kaupallistamisen tukea. Lisäksi kaivataan markkinoinnin osalta työvälineistöä ja yhteisiä
toimenpiteitä, kuten alueellisen tuoteportfolion keräämistä ja sille myynnin apuvälineiden tuottamista.
Vastuu: paikalliset kehittäjäviranomaiset (kunnat, kuntayhtymät)
Vaatii: sitoutuneet yrittäjät
Scale Up, skaalausvaihe
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Kun yritys alkaa tuottamaan tulosta niin, että se muodostuu kannattavaksi liiketoiminnaksi, siirrytään
toiminnan skaalausvaiheeseen, jossa pitäisi ottaa loikka yrittäjästä työnantajaksi tai tuotantomäärien
muulla tavalla lisäämisen kautta liikevaihdon voimakasta kasvua. Tämä on yksi kriittisimmistä vaiheista
kassan hallinnan kannalta ja tämän suhteen koko luonnontuotealalla on vielä tekemistä. Meidän tulee
keskittää toimenpiteitä siihen, että saamme muutettua loistavat tuotteet oikeaksi elinkeinotoiminnaksi.
Tälle vaiheelle on leimallista yritysten investoinnit tuotantotiloihin ja osaamiseen sekä kaupallistamisen
ottaminen enenevissä määrin omiin käsiin. Myyntiosuuskunnan tuki on kuitenkin vielä hyvin tarpeellinen.
Toimenpide: Yrityskohtaiset toimenpiteet, tuotantoprosessien tehostaminen (investoinnit).
Vastuu: Lapin ELY-keskus, Leader -ryhmät (MSR / EAKR)
Vaatii: sitoutuneet yrittäjät, joilla on liiketoimintaa.
Kiihdyttämö
Portaiden viimeinen vaihe on kiihdyttämö, jossa liiketoiminnan kasvua lähdetään hakemaan tehokkailla
tuotantoprosesseilla. Tässä vaiheessa toimenpiteet kohdistuvat uusasiakashankintaan ja markkina-alueen
laajennukseen.
Toimenpide: Perustetaan maakunnallinen vientiosuuskunta, joka toimii kuten paikalliset
myyntiosuuskunnat, mutta näkökulmana on selkeästi vienti.
Vastuu: Maaseutuklusteri yhteistyössä yrittäjien kanssa
Vaatii: Yrittäjiä, joilla tuotteistus ja tuotanto ovat kunnossa sekä on voimakas halu kasvattaa liiketoimintaa.
Raaka-aineen keruujärjestelmä
Jotta luonnontuotealan liiketoimintaa voidaan lähteä kasvattamaan, tarvitaan myös raaka-aineiden
keruujärjestelmän kehittämistä. Raaka-aineen tasainen saatavuus on yksi luonnontuotealan kasvua
rajoittava tekijä silloin, kun toiminta muuttuu ammattimaiseksi. Liiketoimintaansa kasvattava
luonnontuotealan yrittäjä joutuu ratkaisemaan raaka-aineiden keruu- ja käsittelyvirrat tällä hetkellä lähes
yrityskohtaisesti, joka sitoo ja hankaloittaa liiketoiminnan kasvua. Tätä ei helpota yhtään vuosittaiset
satovaihtelut eikä poimijoiden hajanaisuus.
Raaka-aineen hankinta toimii joustavasti jo marja-alalla, mutta luonnonkasveihin perustuvaan
yritystoimintaan ei ole olemassa samanlaisia vakiintuneita toimitusketjuja. Luonnonkasveja kyllä kerätään
eri puolilla Suomea kaupalliseen käyttöön, mutta aina kun uusi yrittäjä aloittaa toimintansa,
keruuverkoston luominen on aloitettava alusta. Kun kerättävät kasvimassat kasvavat, tarvitaan myös
paremmin organisoituja keruuverkostoja ja tehokkaita keruuasemia. Keruuasemilla tulee olla niin tehokas
koneketju, että tuotteet eivät pääse pilaantumaan. Myös varastointi on mietittävä samassa yhteydessä.
Muiden kuin luonnonmarjojen ja -sienten osalta varastointitukea ei makseta, jolloin suurempien erien
varastoiminen sitoo voimakkaasti käyttöpääomia.
Luonnontuotealan raaka-ainetuotannon osalta peltoviljelyä ei saa unohtaa. Erikoiskasvien viljelyn tai
puoliviljelyn kautta voidaan tuottaa luonnontuotteisiin komponentteja kustannustehokkaasti ja
pienemmällä satovaihtelulla kuin keruutuotteiden osalta. Samoin raaka-ainehankinnan kulut pienenevät,
jolloin tuotteen kate saadaan paremmaksi. Erikoiskasvien viljelijöitä ei kovin monia vielä ole, vaikka se
tarjoaisi uusia tulonlähteitä.
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Toimenpide: Keruuverkostojen aktivointi ja käynnistäminen valittujen raaka-aineiden osalta. Sähköiset
työvälineet keskiössä. Mallinnetaan toiminta muutamien vastaanottopisteiden kautta, haetaan niille
tukkuostajat ja käynnistetään toiminta. Hyvänä pilottikohteena voisi olla Sallan Salmivaara.
Vastuu: Maakunnalliset / paikalliset toimijat

4.1.

Visio

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

4.2.

Yritystoiminnan kehittäminen luonnontuotealalla Itä-Lapissa

4.2.1. Tavoitteet 2017–2020
Tavoite 1: Kilpailukykyiset itälappilaiset luonnontuotealan yritykset
Vastuutahot: Itä-Lapin kuntayhtymä, Kemijärven kaupunki, Pelkosenniemen kunta, Sallan kunta ja
Savukosken kunta, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä ja paikalliset yritykset, aikataululla 2017–2020
Toimenpide
Kehitetään itälappilaisten luonnontuotealanyritysten kilpailukykyä ja kannattavuutta ja tuetaan uutta
yrittäjyyttä luonnontuotealalla tuotekehityksen, yrityskiihdyttämön ja veturiyritysten avulla.
Aktivoidaan ja tuetaan luonnontuotealasta kiinnostuneita henkilöitä ja opiskelijoita
Ohjataan yrittäjiä ja yrittäjiksi aikovia myynnin, markkinoinnin ja liiketoimintaosaamisen hankinnassa.
Tuetaan yritysten digiloikkaa.
Järjestetään tutustumis- ja messumatkoja kotimaahan ja ulkomaille
Kannustetaan yrityksiä panostamaan toimivan keruuverkoston ja tukkuverkoston rakentamiseen.
Kannustetaan opiskelijoita tekemään yritys-projekteja, näyttöjä ja opinnäytetöitä aiheisiin, jotka liittyvät
luonnontuotteiden jatkojalostukseen ja tuotekehitykseen.

Tavoite 2: Itä-Lapin luonnontuotteet tutuksi kotimaassa ja ulkomailla
Tuetaan luonnontuotealan lähettiläs toimintamallia, jolla tuetaan matkailu- ja kaupan alan yritysten välistä
verkostoitumista ja yhteistyötä
Tuetaan luonnontuotteiden markkinointia kotimaahan kuin kansainvälisille markkinoille.
Kehitetään My Itä-Lappi - Osta paikallista -hanketta

Tavoite 3: Toimijaverkoston yhteistyö
Tuetaan paikallisen luonnonraaka-aineiden kerääjien, tuottajien ja julkisen keittiön lähiruokaverkoston
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rakentamista.
Tuetaan yritysten yhteistyötä ja verkostoitumista alueen tuotantorenkaiden ja muiden yhteistyömuotojen
kautta.
Tuetaan yritysryhmähanketta, jonka tavoite on yhteinen itälappilainen elintarviketuote alueen raakaaineista

Paikallisille viljellyille ja kasvatetuille tuotteille on kysyntää niin julkisen puolen ruokapalveluissa kuin
ravintoloissa. Kehittämisohjelman toimenpitein on mahdollista saada aikaan yritystoimintaa seuraavien
raaka-aineiden pohjalta; kasvikset, juurekset, viljellyt marjat, luonnon marjat, sienet ja yrtit.
Jatkossa on mahdollista myydä tuotteet pakastettuna kokomarjoina, marjamehuina, hilloina, sokerittomat
soseet kysynnän mukaisesti ja yrtit pakasteina, kuivattuina tai jauhettuina, yrttisuolaseoksina,
yrttimausteina. Paras tulos saadaan toimitussopimuksella tuottajan ja ostajan välillä.
4.2.2. Resurssit
Kehittämisohjelmaa toteutetaan yhteistyössä yritysten edustajien ja julkisten ruokapalvelujen osalta
ruokapalvelujen henkilöstön sekä tarvittavien asiantuntijoiden kesken. Prosessien etenemisen
varmistamiseksi tarvitaan henkilöstöltä työaikaan liittyvää panostusta jatkuvaan kehittämiseen.

5. Yhteenveto
Itä-Lapin luonnontuotealan kehittämisohjelman tarkoituksena on edistää luonnontuotealan yrittäjyyttä
edistävillä toimenpiteillä ja parantaa Itä-Lapin maaseudun elinvoimaisuutta. Ohjelmassa esitetään myös
toimenpiteet, joilla vauhditetaan luonnontuotealan kannattavuutta, jotta paikallisia luonnontuotteita
hyödynnettäisiin Itä-Lapissa mahdollisimman tehokkaasti. Ohjelmassa kuvataan, miten uusia liiketoimintaja ansaintamalleja synnytetään Itä-Lappiin. Haluamme olla tukemassa pieniä yrityksiä ja toimijoita olemassa
olevien isompien yritysten ja toimijoiden rinnalla.
Ohjelman laatimiseen on osallistunut kaikkiaan yli 50 henkilöä; yrittäjien, kuntien ja muiden
organisaatioiden edustajia. LuoLi -hankkeen kartoitushaastattelujen lisäksi on järjestetty kaksi
tulevaisuustyöpajaa. Työpajoissa on pohdittu luonnontuotealan tulevaisuutta vuonna 2020.
Luonnontuotealan visio on luotu haastattelujen ja työpajatyöskentelyn sekä LuoLi -hankkeen ohjausryhmän
jäsenten keskustelujen pohjalta.
Ohjelman täytäntöönpanossa tärkeäksi seikaksi nousee erityisesti yrittäjyyteen kannustaminen ja
toimijoiden tehokas yhteistyö. Luonnontuotealan liiketoiminnalliset mahdollisuudet on tunnustettu, mutta
niitä ei vielä laajassa mittakaavassa ole onnistuttu muuttamaan liiketoiminnaksi. Taustalla on tehty paljon
hyvää työtä ja nyt aikakin vaikuttaisi olevan otollinen tehdyn työn tulouttamiseksi elinkeinoelämän kautta.
Tämä edellyttää kuitenkin vielä paljon toimenpiteitä ja raakaa työtä, jotta tässä onnistumme.
Laadunvarmistus on luonnontuotteissa äärimmäisen tärkeää. Luonnon keruutuotteiden heterogeenisyys
aiheuttaa tähän haasteita. Standardilaatu tulee rakentaa toimijoiden verkoston sisälle niin, että laadun taso
on selvä koko tuotantoketjussa raaka-aineesta lopputuotteeksi ja toimitilojen kunnossapidossa. Tuotteiden
käsittelyssä on noudatettava erityisen tarkkaan tuotteille asetettuja käsittelyvaatimuksia ja varmistettava,
että lopputuotteet ovat laadukkaita ja keskenään samankaltaisia.
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Suurilla toimijoilla ei ole jalostusta Lapin alueella pois lukien marjojen puhdistaminen Savukoskella, joka on
maakunnan ainoa teollisen mittakaavan marjanpuhdistamo. Pienempiä luonnontuotteiden jalostajia on
maakunnassa joitakin kymmeniä ja tyypillisiä tuotteita ovat hillot, mehut sekä makeiset. Luonnontuotteita
koskevan maakunnallisen lisäarvon selkeä nosto edellyttää voimakasta paikallisen jalostustoiminnan
kasvua, jotta voimme tuottaa puhtaista luonnontuotteista lappilaisia luksustuotteita.
Toimenpiteessä on nostettu muun muassa hankkeita, jotka tähtäävät luonnon keruutuotteiden
jalostukseen. Lisäksi tarvitaan hankkeita, joilla aktivoidaan yrittäjiä jalostustoiminnan volyymin
kasvattamiseen, uusien tuotteiden kehittämiseen ja uudenlaiseen yrittäjyyteen. Yritysryhmähankkeet
mahdollistavat yrittäjien yhteistyön jalostustoiminnassa sekä nopeiden pilottien kokeilemisen esimerkiksi
uusiin tutkimustuloksiin pohjautuen.
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