Luonnontuoteala

Kasvava ja kehittyvä
elinkeinoala

Työtä ja yrittäjyyttä
luonnon parissa

Metsien
monipuolista
käyttöä

Kasvava ja kehittyvä elinkeinoala
tarjoaa työtä, toimeentuloa
ja hyvinvointia

Tartu luonnon
mahdollisuuksiin!

Elämyksiä
ja hyvinvointia

Luonnonmukaisuutta

Ainutlaatuiset
raaka-aineet ja
markkinoiden kysyntä
alan kasvun perustana
Suomen luonto tuottaa runsaasti marjoja, sieniä
ja kasveja, joita keräämällä ja jalostamalla voidaan
kehittää menestyvää liiketoimintaa eri elinkeinoaloilla.
Luonnonmarjoistamme kaupallisesti merkittävimpiä
ovat mustikka, puolukka ja lakka. Luonnonsienistä
puolestaan merkittävimpiä ovat herkkutatti, haapaja kangasrouskut, kantarelli ja suppilovahvero.
Luonnony rteistä suosittuja ovat esimerkiksi nokkonen,
maitohorsma, vadelman ja koivun lehdet sekä katajan
marjat ja versot. Muista luonnontuotteista merkitystään ovat kasvattaneet muun muassa mahla, pakuri,
pihka ja kuusen kerkät.

Suuntaus luonnonmukaisuuteen
ja kasvava kiinnostus terveyttä
kohtaan vauhdittavat
luonnontuotealan kasvua.

Maailmanlaajuiset trendit kuten suuntaus luonnonmukaisuuteen ja kasvava kiinnostus terveyttä kohtaan
vauhdittavat luonnontuotealan kasvua. Luonnon
raaka-aineisiin pohjautuvilla tuotteilla on kysyntää
niin kotimaassa kuin ulkomaisillakin markkinoilla.
Lisäarvoa luonnontuotteillemme tarjoavat pohjoisten
raaka-aineidemme puhtaus, luomusertifiointi ja aromi
aineiden korkeat pitoisuudet.

Luonnontuotealan toimialat
(TEM Toimialapalvelu 2018)

Elintarvikealan yritykset valmistavat luonnontuotteista esimerkiksi hilloja, juomia, jauheita, mausteita,
välipalatuotteita ja ravintolisiä. Luonnontuotteita ja
niiden ainesosia voidaan hyödyntää myös hyvinvointituotteissa, lääkeaineina ja rohdoksina sekä erilaisissa
palveluissa. Hyvinvointialalla valmistetaan erilaisia
voiteita ihmisille ja eläimille, hauteita sekä luonnonkosmetiikkaa. Lisääntyvä tutkimustieto monipuolistaa
metsiemme ja niiden tuottamien luonnontuotteiden
käyttöä.
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Alkutuotanto
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200
300
75
110
31
78

Yhteensä 794

Luonnontuoteala
tarvitsee
tekijöitä
Luonnontuotealan työntekijäksi tai yrittäjäksi voi
valmistua suorittamalla alan ammatillisen tutkinnon.
Laaja-alaisen pohjan alan töihin tarjoaa luonto- ja
ympäristöalan perustutkinnon luontoalan osaamisala
(luonnonvaratuottaja).
Alan ammattitaitoa voi syventää suorittamalla
luontoalan ammatti- tai erikoisammattitutkinnoista
luonnontuotealan osaamisalan. Luontoalan ammattitutkinnossa voi valmistua luonnontuotejalostajaksi tai
luonnontuoteneuvojaksi valintojensa mukaan. Luontoalan erikoisammattitutkinnon luonnontuotealan osaamisalan suorittanut luonnontuotekehittäjä toimii alan

Yrityksiä

750

Pääosa mikroyrityksiä

Luonnontuoteraaka-aineiden
keruuseen ja tuotantoon
perehdyttävät alalla toimivat
hankkeet, yritykset ja oppilaitokset.

asiantuntijatehtävissä. Osia luonnontuotealan tutkinnoista voi myös yhdistää moniin muihin ammatillisiin
tutkintoihin.
Luonnontuotealan monipuolisuuden ansiosta alalla
toimii myös muun muassa elintarvike-, matkailu- ja
metsäalojen ammattilaisia. Korkeakoulututkinnon suorittaneiden rooli on kasvanut viime vuosina alan jalostusasteen kehittyessä. Ammattikorkeakoulututkinnon
suorittaneiden ohella ala tarjoaa työ- ja yrittäjyysmahdollisuuksia elintarvikealan, biokemian tai farmasian
yliopisto-opinnoista valmistuneille.

Työllistää

3000
henkilöä

Alan liikevaihto

300

miljoonaa €

Kiinnostuitko
luonnontuotealasta
Lisätietoa löydät alan
nettisivuilta ja järjestöistä!

Aitoluonto-sivusto
Aitoluonto-sivusto tarjoaa tietoa luontoalan yrittäjyydestä,
koulutuksesta ja kehittämistyöstä. Ajankohtaisten uutisten
ja tapahtumien ohella sivuilta löytyvät alan hanke- ja yritysrekisterit sekä raaka-ainepörssi. Uutiskirjepalvelun avulla
välittyy tietoa alasta kiinnostuneiden sähköpostiin.
www.aitoluonto.fi
Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry
Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry on valtakunnallinen
luontoalan yritysten ja toimijoiden yhteistyötä lisäävä järjestö, joka edistää luontoyrittäjyyttä muun muassa tiedonvälityksen, alan esille nostamisen ja edunvalvonnan keinoin.
www.aitoluonto.fi

Kuvat: Arctic Warriors Oy, Arktiset Aromit ry, Foodwest Oy,
Karelia Arctic Oy, 4H Lappi/hankkeet, Maarit Aho, Toini Kumpu
lainen, Anne Matilainen, Irja Mäkitalo, Birgitta Partanen, Heli
Pirinen, Anu Tossavainen ja Eija Vuorela.
Esitteen on tuottanut LUMOA-hanke, joka on rahoitettu
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014–2020.

Suunnittelu ja toteutus: Semio Oy

Arktiset Aromit ry
Arktiset Aromit ry on valtakunnallinen luonnontuotealan
toimialajärjestö, joka tekee luonnon marjoihin, sieniin ja
yrtteihin liittyvää menekinedistämistyötä kotimaassa ja
kansainvälisesti, valmistaa ja välittää alan tiedotus- ja
koulutusmateriaalia sekä järjestää luonnontuotealan
tapahtumia.
www.arktisetaromit.fi

www.aitoluonto.fi

