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Toimialan näkymiä

• Koronapandemia on vahvistanut luonnontuotealan kasvuun liittyviä trendejä

• Luonnontuotealan kasvu sekä kotimaassa että kansainvälisesti pohjautuu 

kasvaviin trendeihin kuten luonnonmukaisuus, ekologisuus, puhtaus, 

terveellisyyden tavoittelu, pohjoismaisuus ja arktisuus

• Koronapandemia on lisännyt luonnontuotteista valmistettujen tuotteiden 

myyntiä verkossa ja yritykset ovat kehittäneet verkkomyyntikanaviaan

• Kasvuun vaikuttanut marjojen ja sienten hyödyntämisen ohella myös 

kiinnostus muiden luonnontuotteiden kuten koivun mahlan ja kuoren, 

kuusenkerkän sekä villiyrttien kaupalliseen hyödyntämiseen elintarvike- ja 

juomasektorin lisäksi myös kosmetiikassa sekä lääkinnällisissä 

korkeamman jalostusasteen tuotteissa 
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Toimialan näkymiä

• Kosmetiikkateollisuudessa luonnon raaka-aineiden hyödyntäminen on ollut 

voimakkaana trendinä jo pitkään

• Luonnontuotteiden jalostus kiinnostaa myös pääomasijoittajia

• https://foodwest.fi/kukkaniitylta-kosmetiikkahyllyyn-case-lumene/

• https://www.metsalehti.fi/uutiset/metsa-groupin-innovaatioyhtio-sijoitti-

kosmetiikkateollisuuden-raaka-ainevalmistajaan/#325ddbf2
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Toimialan näkymiä

• Elintarvike- ja juomateollisuudessa olisi kiinnostusta hyödyntää kaupallisesti 

esimerkiksi kuusenkerkkää, mutta pullonkaulana on raaka-aineen riittävä ja 

tasalaatuinen saatavuus

• Metsistä saatavien luonnontuotteiden osalta toimivan ja tehokkaan raaka-

aineketjun puute merkittävä este raaka-aineiden hyödyntämiseen

• Alan yritykset usein mikroyrityksiä, liiketoiminnan kehittämisen resurssit 

rajallisia

• Yritysryhmille tarkoitettujen rahoitusvälineiden entistä tehokkaampi 

hyödyntäminen raaka-aineketjujen kehittämiseen ja yritysten 

verkostoitumisen edistäminen tärkeää
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Toimialan näkymiä

• Ulkomaisten poimijoiden panos marjojen myyntimäärissä on merkittävä, v. 

2020 luonnonmarjoista n. 83 % ulkomaisten poimijoiden keräämiä

• Viime vuonna poimijoita tuli koronapandemian vuoksi edellisvuosia 

vähemmän, tämän vuoden kerääjämäärä oli lähellä normaalia

• Kesän aikana ilmenneet laajat koronaviruksen tartuntaryppäät aiheuttivat 

haasteita marja-alan yrityksille. Sairaanhoitopiireiltä saadun tiedon mukaan 

tartuntaketjut saatiin katkaistua elo-syyskuun vaihteeseen mennessä

• Laajat tartuntaketjut osoittivat, että yritysten on kiinnitettävä entistä 

enemmän huomiota toimintamallien terveysturvallisuuteen

• Ulkomaalaisten poimijoiden asemaan parannuksia kesäkuussa voimaan 

tulleen uuden lain myötä, tarkoituksena on pienentää hyväksikäytön riskiä ja 

yhdenmukaistaa alan kilpailuedellytyksiä. 
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Toimialan näkymiä

• Ruokaviraston Marsi 2020-raportin mukaan luonnonmarjojen ja sienten 

kokonaistulo nousi viime vuonna edelliseen vuoteen verrattuna 17 %

• Ostopisteverkosto toi keruukaudella 2020 osalle yrityksistä paikoin 

merkittävän lisän mustikan, puolukan ja lakan talteenotosta

• 4H- järjestön Satosankarit-ostopisteverkosto vastaanotti jo syksyn 2021 

ensimmäisenä keräyspäivänä yhteensä 53 000 kg puolukkaa

• Alan yritysten mukaan erityisesti herkkutatin osalta satokausi 2021 on ollut 

poikkeuksellisen runsas

• Luonnontuotealan toimialaraportti julkaistaan 8.12.2021 ruoka- ja 

luonnontuotealan vuosiseminaarissa
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