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Sisällys

• Arktiset Aromit ry ja muita alan 
toimijoita

• Luonnontuotealan kuulumisia 
kansallisesti ja kansainvälisesti

• Luonnontuotealan trendejä ja 
asiakassegmenttejä

• Esimerkkejä tuotteista maailmalla ja 
vastaavien kotimaisten tuotteiden 
mahdollisuuksista kansainvälisillä 
markkinoilla.



Arktiset Aromit ry
• Luonnontuotealan valtakunnallinen 

toimialajärjestö, perustettu v. 1993, toimisto 
Suomussalmella

• Tavoitteena edistää luonnontuotteiden 
talteenottoa, jatkojalostusta ja käyttöä sekä 
parantaa tuotteiden laatua

• Tuottaa luonnontuotealan kehittämistä tukevia 
palveluja yrityksille, alan sidosryhmille ja 
kansalaisille

• Jäseniä luonnontuotealan yrityksiä, asiantuntijoita 
ja henkilöjäseniä

• Jäsenyritysten osuus sienien ja marjojen viennistä 
on noin 90%

• Arktiset Aromit ry http://www.arktisetaromit.fi/

http://www.arktisetaromit.fi/




Alan toimijoita

• Luonnontuotealan toimialajärjestöt: 

– Arktiset Aromit ry http://www.arktisetaromit.fi/

– Suomen Luontoyrittäjyysverkosto ry: www.aitoluonto.fi

• Toimialapäällikkö Mika Honkanen, Pohjois-Karjalan ELY-
keskus

• Luonnonvarakeskus www.luke.fi

• Suomen Metsäkeskus www.metsakeskus.fi/

ja www.metsaan.fi

• Business Finland/Food From Finland 
www.businessfinland.fi/suomalaisille-
asiakkaille/palvelut/ohjelmat/food-from-finland/

• 4H, Martat, Maa- ja kotitalousnaiset, oppi- ja 
tutkimuslaitokset

http://www.arktisetaromit.fi/
http://www.aitoluonto.fi/
http://www.luke.fi/
http://www.metsakeskus.fi/
http://www.metsaan.fi/
http://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/ohjelmat/food-from-finland/


Ajankohtaisia hankkeita

• Hankerekisteri http://www.aitoluonto.fi/tutkimus-ja-
kehittaminen/hankerekisteri/hankerekisteri/

• Kasvavaa liiketoimintaa luonnontuotteista
• Luomua ja luonnontuotteita 

metsävaratietoihin (LULUME)
• Pakuri ja metsien erikoissienet – nimisuojan 

turvin vientiin
• Superhyvä - uusilla avauksilla menestykseen
• MarketWise
• MTK:n Ruokasvu-vientihanke
• Ruokaviraston Vientijaosto ja FFF: 

Luomutuotteiden vientikoulutus 25.9.2019, 
kohderyhmä: kaikki kiinnostuneet

http://www.aitoluonto.fi/tutkimus-ja-kehittaminen/hankerekisteri/hankerekisteri/


Luonnontuoteala

• Luonnontuotealalla ei ole omaa TOL 2008 -toimialaluokkaa, 
vaan alan yrityksiä toimii useilla eri toimialoilla. 

• Toimialaraportissa 2019* luonnontuoteala määritellään 
metsissä kasvavien keruutuotteiden  tai niitä sisältävien 
lopputuotteiden sekä palvelujen mukaan

• Keruutuotteisiin kuuluu luonnonvaraiset ja puoliviljellyt  
marjat, sienet ja yrtit sekä erikoisluonnontuotteet, mm. 
terva, mahla, pettu, turve, pihka ja luonnon kosmetiikka- ja 
koristemateriaalit. 

*https://tem.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-327-428-0 



Miksi luonnontuotteita

• Mahdollisuus metsänomistajille lyhentää tiliväliä, 
tuottoa vuosittain tuotteista tai keruulupien 
myynnistä

• ”Suomalaisissa luonnonmarjoissa on paljon 
tuotekehityspotentiaalia. Tällä hetkellä myös niiden 
kysyntä on kasvussa. Tuotteiden pieni hiili- tai 
vesijalanjälki voi myös olla tärkeä tekijä. 
Suomalainen tuote voi erottua kilpailijastaan myös 
vesivaroja kestävästi hyödyntävällä tuotannollaan.”*

• ”Luonnontuotteiden, marjojen, sienten ja yrttien, 
hyväkään sato ei vaadi ihmisen tuomia energia- ja 
lannoitepanoksia.”*

*Ruoka2030, Valtioneuvoston selonteko ruokapolitiikasta
https://mmm.fi/documents/1410837/1923148/Ruokapoliittinen+selonteko

+Ruoka2030/d576b315-41fe-4e9d-9d02-8462c5ae5895



Luonnontuoteala Suomessa*

• Alan yrityksiä toimialaraportissa 2019 
analysoitu 534 kpl

• Oikaisematon kokonaisliikevaihdon määrä 
vuodelta 2017 on  noin 530 miljoonaa 
euroa

• Liikevaihdon kehitys ja tulevaisuuden 
näkymät suotuisampia kuin pk-yrityksissä 
keskimäärin

• Kiinnostus alaa kohtaan on kasvanut ja 
uusia toimijoita tulee alalle

• Jalostusasteen nosto ja kytkentä 
matkailuun lisäarvon tuojana

*https://tem.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-327-428-0



Luonnontuotealan yritykset 
eri toimialoilla*

*https://tem.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-327-428-0



Luonnonmarjojen
kauppaantulomäärät *

*Ruokavirasto 2019, MARSI 2018 -raportti 



Luonnon sienten 
kauppaantulomäärät*

*Ruokavirasto 2019, MARSI 2018 -raportti 



Luomuluonnonmarjojen 
kauppaantulo 2016-2018*

*Ruokavirasto 2019, MARSI 2018 -raportti 



Marjojen vienti ja tuonti

• Mustikan vienti jäädytettynä oli noin 1,3 milj. kg*

*Ruokavirasto 2019, MARSI 2018 -raportti 



Mahdollisuuksia

• Luonnontuotetiedon liittäminen Metsään.fi-
palveluun metsävaratiedon pohjalta

• Luonnontuotepainotteiset 
metsäsuunnitelmat

• Erikoissienten (pakuri ja lakkakääpä) viljely, 
koivunmahlan valutus, pihkan valutus

• Mm. koivunlehdet, kuusenkerkät, 
männynkerkät ja kuori, suopursunverso, 
mustikanverso, kuntta

• Keruuteknologian kehittäminen
• Sähköinen kerääjärekisteri ja kysynnän ja 

tarjonnan kohtauttaminen
• marjahavainnot.fi ym. sähköiset palvelut

https://marjahavainnot.fi/#/


Luomusertifiointi

• Luomu on maailmanlaajuisesti tunnettu ja tunnustettu 
laatujärjestelmä.

• EU-asetukset ohjaavat luomukeruuta
• Luonnonmukaisen keruutuotannon ohje on osa Eviran 

ohjetta 18219/7, joka on otettu käyttöön 26.6.2018 
(Evira 1.1.2019 alkaen Ruokavirasto)

• Suomessa oli v. 2018 lopussa noin 11,6 milj. ha 
luomukeruualueita. Se oli noin 30% koko maailman 
luomukeruualasta* ja lähes 40 % Suomen maapinta-
alasta! Nyt 2019 ala tippui noin puoleen.

• Luomukeruualueet voivat olla luomutuotannon 
valvontaan liitettyjä luonnonalueita (esim. metsiä ja 
soita) ja maatalousalueita (esim. peltoja, pientareita ja 
luonnonlaitumia).  

• Edellyttää, että keruu kohdistuu luontaisesti kasvaviin 
luonnonvaraisiin kasveihin tai niiden osiin.  

*(http://www.fibl.org ) 

http://www.fibl.org/


Luomusertifiointi ei estä 
metsänhoitoa
• Kiellettyjä ovat juurikäävän torjunta urealla, kemiallinen 

heinäntorjunta ja tietyt kemialliset lannoitteet (ne, jotka eivät 
ole sallittujen listalla) .

• Sallittuja ovat tuhkalannoitus, juurikäävän torjunta 
harmaaorvakalla sekä luomukasvintuotannossa sallitut 
lannoitteet (esim. YaraVita Bortrac), maanparannusaineet ja 
kasvinsuojeluaineet.

• Kielletyillä aineilla käsitellyt alueet rajataan pois luomusta 
kolmen vuoden siirtymäajaksi

• Luomusertifiointi ei estä toteuttamasta tarvittavia 
metsähoitotoimenpiteitä talousmetsässä. Luomussa 
kielletyistä toimenpiteistä on kuitenkin sitouduttava 
ilmoittamaan.

• Suomen metsäkeskus valmistelee Metsään.fi –
palveluun toimintoa, jossa metsänomistaja voi 
ilmoittaa halukkuutensa liittää metsänsä 
luomuvalvontaan



Sertifioinnin merkitys

• Kansainvälisillä markkinoilla on tärkeää pystyä 
osoittamaan alkuperä ja jäljitettävyys sekä tuotannon 
kestävyys ja vastuullisuus

• Tuoteväärennökset ovat kansainvälisillä markkinoilla 
arkipäivää

• Luomusertifioinnin merkitys vaihtelee maittain ja 
tuotteittain, se voi olla myös markkinoille pääsyn 
edellytys 

• Maailmalla on myynnissä myös PEFC- ja FSC-
metsäsertifioituja luonnontuotteita

• Sertifioinnin lisäksi on viestinnässä tärkeää tuoda esiin 
toimintaympäristömme vahvuudet: ainutlaatuisen 
puhdas luonto, maaperä, vesi ja ilma. 

• Selvitettävänä on myös luomun merkitys matkailussa ja 
luomupuun tuotantomahdollisuudet.



Näin naapurissa



Faktat viennin tueksi
• Maailman puhtain pohjavesi, maaperä, ilma

– Ei raskasmetalli- tai torjunta-ainejäämiä

– Todistetusti maailman puhtain pohjavesi

– Metsää yli 70 % pinta-alasta

– Maailman suurin luomukeruualue (marjat, sienet, villiyrtit)

• Ruokaturvallisuuden taso erinomainen
– Ruokatuotannon korkeat standardit, erittäin tiukka ja läpinäkyvä valvonta

– Tuotantoeläinten hyvinvointi, korkea eettinen taso eläinten hoidossa

– Eläintautien ja salmonellan vähäisyys, sekä antibioottien käytön alhaisuus 
maailman huippuluokkaa

– Raaka-aineiden jäljitettävyys mahdollista koko ruokaketjussa  

• Innovatiivinen tuotekehitystyö
– Erityisesti terveysvaikutteisissa tuotteissa

– Onko luomussa tyydytty liian tavanomaisiin tuotteisiin?

– Yhdistelmä natural – organic on toimiva kokonaisuus!

• Maailman turvallisin ja terveellisin ruoka tulee Suomesta!
• www.luke.fi > Ruokafakta 

(Lähde Anna-Leena Soult 9.9.2019)

http://www.luke.fi/


Luonnontuotealan trendejä
• Turvallisuushakuisuus - ruokaskandaalit

– Arvostetaan luonnollisuutta, puhtautta, turvallisuutta, jäljitettävyyttä

• Terveellisyyden tavoittelu, luonnonmukaisuus, ekologisuus
– Luomumarkkinan kasvu kaikilla päämarkkina-alueilla

– Euroopassa isoja luomumarkkinoita, kuten  

Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Italia, Tanska, Ruotsi, Itävalta jne

– Free from: gluteenittomuus, laktoosittomuus…

– Lihan korvaaminen kasvisproteiineilla

– Kaura nouseva trendi maailmalla: Organic – Gluten Free

– Suomalaiset villimarjat suomalaisia superfoodeja

• Pohjoismaisuus, arktisuus 
– koetaan puhtaaksi, eksoottiseksi, uudeksi 

• Craft-alkoholit, pienpanimotuotteet
– Suomessa laaja, laadukas tarjonta.

(Lähde Anna-Leena Soult 9.9.2019)



Millaiset tuotteet 
kiinnostavat?

• Turvallisuus

• Terveellisyys

• Eettisyys

• Alkuperä todennettavissa – luotettavuus ja 
läpinäkyvyys

• Luonnolliset raaka-aineet

• Lyhyt raaka-aineluettelo – ei kemiallisia lisäaineita

• Mahdollisimman vähän prosessoitu

• Helppokäyttöisyys: juomat, smoothiet, 
välipalatuotteet, snacksit



Luonnonmarjatuotteet
• Marjat ja marjapohjaiset tuotteet

– mustikka, puolukka, tyrni, lakka ja muut metsämarjat 

– kuluttajille suunnatut mehut, hillot, kuivatut marjat, 
marjajauheet, pakastekuivatut marjat

– elintarvike- ja kosmetiikkateollisuuden käyttöön 
marjajauheita, siemenöljyjä

• Kiinnostavat sekä Aasiassa (Etelä-Korea, Japani) ja Euroopassa 
(Saksa) ja vientiä näille alueille jo paljon.   Kiinassa ongelmana 
mustikoiden luokittelu terveysvaikutteiseksi elintarvikkeeksi 
(!). Potentiaalia myös Lähi-Idässä sekä Etelä-Afrikassa

• Koetaan eksoottisiksi, puhtaiksi, luonnollisiksi, terveellisiksi 
tuotteiksi ja metsämarjojen vahvoja makuja arvostetaan

(Lähde Anna-Leena Soult, Business Finland)



Haasteita marjojen viennissä

• Marjayritykset pieniä – resurssipula, joka heijastuu 
mahdollisuuksiin panostaa vientiin ja vientiin sopiviin 
tuotteisiin – yhteistyö?

• Tuotteet useimmilla hyvin samankaltaisia (kuivatut marjat, 
marjajauheet annospusseissa..)  - tarvitaan uusia, 
innovatiivisia tuotteita

• Food from Finland käynnistänyt haastattelututkimuksen 4 
kohdemarkkinalla (Saksa, Etelä-Korea, Japani, Saudi-Arabia) 
tavoitteena kartoittaa marjojen käyttötapoja ja sitä kautta 
motivoida uusien tuotteiden kehitykseen.  Tulokset tullaan 
raportoimaan yrityksille Arktisten Aromien kanssa 
yhteistyössä 15.11.2019 Mikkelissä



Muita 
• Sienet

– Kysyntää olisi usealla kohdemarkkinalla, metsäsienet erittäin 
arvostettuja

– Esim. kuivatut sienet tai sienijauheet kauniissa pakkauksessa 
toimisivat premium-lahjatuotteena maailmalla

– Haasteena Suomessa sienten säännöllinen saatavuus 

• Villiyrtit

– kiinnostus villiyrtteihin ja niihin pohjautuviin tuotteisiin 
nousussa: 

esimerkiksi yrttipohjaiset maustesekoitukset, kuivatut yrtit, 
teesekoitukset 

– arkipäivän luksusta tai lahjatuotteita 

– suomalainen luonto ja  lyhyen intensiivisen kesän tuomat 
voimakkaat maut kiinnostavat

(Lähde Anna-Leena Soult, Business Finland)



Vinkkejä
• Fermentoidut tuotteet

• Kaura, herne, härkäpapu, lupiini

• Camelina, hamppu, pellava, rypsi, rapsi?

• Hunajavalmisteet ja hunaja tuotteiden raaka-aineena

• Erikoisluonnontuotteet, mahla, pakuri, kuusenkerkät…



Marjakaverikampanja ja 
Marjastuksen MM-kisat



Kiitos! 

Ottakaa yhteyttä, jos on kysyttävää!

Birgitta Partanen
Toiminnanjohtaja
Arktiset Aromit ry
Kauppakatu 20
89600 SUOMUSSALMI
birgitta.partanen@arktisetaromit.fi
GSM 040 580 1186


