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Luonnontuoteala liiketoimintana

Luonnontuotealan toimialajakauma vuoden 2019 yrityslistan
mukaisesti
Alkutuotanto sisältää luonnontuotteiden keruun sekä viljelyn ja puoliviljelyn.
Yleisimpiä keruutuotteita ovat luonnonmarjat, -sienet ja -yrtit.
Pääosa eli noin kolmasosa luonnontuotealan yrityksistä sisältyy elintarvikkeiden
toimialaryhmään. Osalla jalostajista on myös omaa alkutuotantoa.
Hyvinvointiin liittyy vahvasti myös palveluliiketoiminta.
Kotimaan matkailun osuus on huomioitava myös osana hyvinvointia.
Osa luonnontuotealan yritystoiminnasta ei kuulu mihinkään edellä mainittuun
ryhmään. Luonnon materiaaleja, kuten tuohta, pajua, juurta tai havuja käyttävät
käsityöläiset voidaan laskea kuuluvaksi luonnontuotealan yrittäjiin. Tekstiileissä
voidaan käyttää myös muita luonnon kuituja, kuten nokkosta.
Luonnontuotealalla on myös koulutusta, neuvontaa ja konsultointia tarjoavia
yrityksiä. Teknologian kehittyminen ja innovatiiviset palveluratkaisut synnyttävät
alalle myös kokonaan uudenlaista yrittäjyyttä.

Luonnontuotealan yrityslistasta tehty otos elintarvikkeiden,
hyvinvoinnin ja matkailun kehityksestä



Yritysryhmähankkeet ja luonnontuotteet

Yritysryhmän yritys (3-10 kpl) = mikro- ja pienet
yritykset lukuun ottamatta
yhteistyötoimenpiteen alatoimenpidettä 16.3,
joka on suunnattu vain mikroyrityksille.
Tuki 75 %, de minimistä.

Hallinnoija/hakija = Julkisoikeudellinen tai
yksityisoikeudellinen yhteisö, eli kunta,
kuntayhtymä, seurakunta, osakeyhtiö,
osuuskunta, aatteellinen tai taloudellinen
yhdistys tai säätiö.

Hankkeen tavoitteena on käynnistää kolmen luonnontuotealalla toimivan yrityksen välinen yhteistyö, jonka avulla 1) luonnontuotealan
mikroyritysten liiketoimintaa kehitetään matkailutoimialan rajapintayhteistyön avulla, 2) edistetään yritysten kansainvälisiä myyntivalmiuksia
sekä 3) kehitetään jalostukseen tarvittavien luonnontuotteiden raaka-aineiden saatavuutta ja arvoketjua keruusta loppuasiakkaalle

Hankkeen tavoitteena on Lieksan ja Kolin matkailualueen yritysryhmän matkailutuotteiden menekinedistäminen kehittämällä
yhteismarkkinointia, matkapaketteja ja -ketjuja. Yritysryhmään osallistuvat yritykset kehittävät osaamistaan tuotteistamisessa, markkinoinnissa
ja DMC-toiminnassa. Hankkeessa vahvistetaan yritysten yhteistyöverkostoja ja kestävän kehityksen mukaista toimintaa.

Hankkeen kohderyhmänä ovat maaseudulla toimivat luomu- ja luonnontuotteita valmistavat elintarvikeyritykset. Hankkeen tavoitteena on
yritysten kansainvälistymisvalmiuksien parantaminen, yritysjohdon valmentaminen vientiosaamisen saralla ja käytännön työkalujen
kehittäminen kansainvälisen viennin edistämiseksi.
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Biosfäärialueet ja Fennoskandian vihreä vyöhyke
osaksi luonnontuotealan verkostoa

Biosfäärialueet ovat kestävän kehityksen mallialueita, jotka kuuluvat
Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede-
ja kulttuurijärjestö UNESCOn "Ihminen ja biosfääri" (Man and the Biosphere) -
ohjelmaan. Biosfäärialueet muodostavat maailmanlaajuisen verkoston,
johon vuonna 2020 kuului 714 aluetta 129:ssä maassa.

Suomessa alueita on kaksi, Pohjois-Karjalan ja Saaristomeren biosfäärialue.
Biosfäärialueet ovat toimintaohjelmia ja rajattuja maantieteellisiä alueita, joilla
on ainutlaatuinen luonto ja kulttuuri. Alueilla pyritään luonnon ja ihmisten
väliseen sopusointuiseen vuorovaikutukseen. Biosfäärialueilla on kolme
toisiaan vahvistavaa tavoitetta:
1. edistää luonnon monimuotoisuutta,
2. kehittää alueelle sopivaa ekologista, sosiaalista, taloudellista ja

kulttuurista kestävää kehitystä, ja
3. tukea kehityshankkeita, ympäristökasvatusta, neuvontaa ja tutkimusta.

Fennoskandian vihreä vyöhyke - visio
Kolmen maan yhteistyöllä vihreästä vyöhykkeestä laajasti tunnettu
rajat ylittävän yhteistyön mallialue.

Fennoskandian vihreän vyöhykkeen tulevaisuus
➢ Suomen kansallinen työryhmä 1.1.2014-31.12.2020
➢ Strategian päivitys osana globaalia post-2020 biodiversiteetti
viitekehystä
➢ Uuden CBC –rahoitusinstrumentin valmistelu



Luontomatkailu ja luonnontuotteet Pohjois-
Karjalan biosfäärialueen strategiassa 2021-2030



Puistoalue Käyntejä Tammi-
heinäkuu 2020

Muutos vuodelta 2019,
käyntejä

Muutos vuodelta 2019,
%

Rannikko 719 039 187 722 35

Järvi-Suomi 691 839 224 251 48

Pohjanmaa-Kainuu 321 459 61 244 24

Lappi 658 710 - 72 878 -10

Yht 2 391 047 400 339 20

Koronan vaikutuksia -
Muutoksia kansallispuistojen käyntimäärissä 2020.
Lähde: Metsähallitus 2020



Luonnontuotteet ja
kansallispuistojen
potentiaali

- Luonnon ja kansallispuistojen vetovoima vahvistuu
edelleen – hyvinvointiin ja matkailuun liittyvässä
palveluliiketoiminnassa kansallispuistojen suurin
”luonnontuotepotentiaali”

- Matkailuyhteistyön käytäntöjä uudistettu –
kestävyys, kumppanuudet ja yhteinen viestintä

- Kestävyys ja vastuullisuus kaiken toiminnan
lähtökohtana kansallispuistoissa ja muilla
luonnonsuojelualueilla

• Yhtenäiset periaatteet (hoito- ja käyttö,
kestävä matkailu), yhteistyösopimukset,
kestävyyden seuranta, hoito- ja
käyttösuunnitelmat, matkailusuunnitelmat
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MATKAILUREITIT

Yksi suosituimmista matkailun muodoista on kulkea ennalta määriteltyjä
reittejä ja tutustua matkan varrella sijaitseviin kiinnostaviin kohteisiin

Tunnetuimpia matkailureittejä ovat kauppatiet, kuninkaiden tiet ja
pyhiinvaellusreitit, mutta olemassa myös teemoitettuja (ruokareitit,

sotahistoriareitit) tai kulkutavan mukaan nimettyjä
(vaellus-, melonta- tai pyöräilyreitit)

Reitit mahdollistavat erilaisia yhteistyö- ja palveluverkostoja

Virallinen matkailutien status kymmenellä reitillä Suomessa

Yksi vanhimmista matkailuteistä on Via Karelia eli Runon ja rajan tie
(kts. kuva)

§ 4 teemaa: karjalainen keittiö, luonto, ortodoksisuus ja sotahistoria
§ tavoittelee eurooppalaisen kulttuurimatkailureitin statusta Singing

Route -nimellä
§ reitin ympäristössä sijaitsevia matkailukohteita ja -palveluita

kartoitetaan ja kehitetään maakuntarajat ylittävällä yhteistyöllä



LUONNONTUOTTEISIIN POHJAUTUVIEN
MATKAILUPAKETTIEN OSTETTAVUUS
Ohjatut palvelut madaltavat kynnystä luonnossa
tapahtuvalle toiminnalle

Kasvava tarve helposti ostettavista, kevyistä aktiviteeteista
osana majoitus- ja muita matkailupaketteja ja reittien
palveluvalikoimaa

Toiminta sopii myös harrastajille ja yhdistystoimijoille, mutta
vaatii sitoutumista. Tuotteistaminen yhdessä
matkailutoimijoiden kanssa

Nykypäivänä oltava ostettavissa sähköisessä muodossa



Marjojen sivuvirrat -> korkean teknologian
yhteistyö luonnontuotteista



Case: WILD FOOD SAVO –hanke
https://wildfood.savonia.fi/

Case: WILD FOOD SAVO –hanke
https://wildfood.savonia.fi/

Valtakunnalliset Luonnontuotepäivät 18.11.2020 verkossa
https://www.aitoluonto.fi/tutkimus-ja-kehittaminen/materiaalit/luonnontuotepaivat/pohjois-savo-2020-verkossa/



P-K:n ELY-keskus, TEM toimialapalvelut

Mika Honkanen



Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus

Sitoumuksen kahdeksan tavoitetta:

Yhdenvertaiset
mahdollisuudet hyvinvointiin

Vaikuttavien ihmisten yhteiskunta

Työtä kestävästi

Kestävät yhdyskunnat ja
paikallisyhteisöt

Hiilineutraali yhteiskunta

Resurssiviisas talous

Luonnon kantokykyä
kunnioittavat elämäntavat

Luontoa kunnioittava
päätöksenteko

Hyvä terveys, koulutus ja työllistymi-
nen, elämänlaatu kaikille Ei köyhyyttä,
eriarvoisuutta. Tasa-arvoa.

Kaikille tasa-arvoinen mahdollisuus
vaikuttaa omaan elämäänsä. Tunne
osallisuudesta ja merkityksellisyydestä.
Yhdenvertaisuus, suvaitsevaisuus.

Korkea työllisyysaste, työn tuottavuus,
tuloksellisuus, laatu. Osaamisen päivittäminen.
Kestävän kehityksen työpaikat; uudistuminen,
työelämän tasa-arvo, hyvinvointi- ja turvallisuus.

Kestävät, turvalliset, viihtyisät, terveelliset
elinympäristöt, yhteisöllisyys. Maaseudun
ja kaupunkien elinvoima ja tuki toisilleen.

Energiatehokkaat, uusiutuvat,
ilmastomyötäiset, monimuotoisten
palveluiden ja tuotteiden ratkaisut. Älykkäät
liikenne-energiajärjestelmät, kestävä maa- ja
metsätalous.

Lisätään resurssi- ja materiaalitehokkuutta,
kiertotaloutta. Viisas avoimen datan
hyödynnys, panostus tutkimukseen ja
puhtaaseen teknologiaan.

Luonnonvarojen kulutus ympäristön
kannalta kestävälle tasolle. Lisää kestävästi
tuotettuja tuotteita ja palveluita. Arvot ja
asenteet

Loppu luonnon monimuotoisuuden
köyhtymiselle. Luonnonvarojen kestävä
käyttö



SITOUMUKSEN VISIO
Luonnon kantokyvyn turvaava, hyvinvoiva ja
globaalisti vastuullinen Suomi

TOIMIALAA
ON ANTANUT
SITOUMUKSEN
FINANSSIALA, METSÄTEOLLISUUS
TOIMIALANA, KAUPAN LIITTO,
TEKNOLOGIATEOLLISUUS, ENERGIA-
TEOLLISUUS, MERITEOLLISUUS, MEDIA
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SUOMEN

SITOUMUSMALLI
HERÄTTÄÄ KASVAVAA

KIINNOSTUSTA
ERI PUOLILLA
MAAILMAA

YLI

SITOUMUSTA
NOIN 100 OPPILAITOSTA
YLI 450 YRITYSTÄ
YLI 100 KAUPUNKIA
JA KUNTAA
1000 KANSALAISTA

2000 sitoumuksen tehneistä pitää
sitä toimivana työkaluna

kestävän kehityksen
edistämiselle ja voi suositella

sitoumusta muille

100%
LÄHES

GREEN DEAL
SITOUMUSTA
TOIMIALOJEN JA
HALLINNON VÄLILLÄ

50
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Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus

17

Toimenpidesitoumuksen antaneita yrityksiä

Kiinteistö Oy Akavatalo

Kierrätyskeskus
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Materiaalitehokkuussopimukset
- aloitettiin elintarvikeketjusta



Kestavakehitys.fi
Sitoumus2050.fi
Twitter: @sitoumus2050
Facebook: @sitoumus2050

Tehdään Pohjois-
Karjalasta näkyvästi
arvojensa mukainen
maakunta!


