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Parasta Pohjoisesta selvitystyö
Taustaa
Lapin liiton 19.5.2017 julkistamaa Lapin elintarvikeohjelman mukaan omavaraisuusaste
Lapissa halutaan nostaa 30 %:iin vuoteen 2025 mennessä. Visio pitää sisällään raakaainetuotannon ja jalostuksen niiltä osin kuin tuotanto on Lapissa mahdollista. Sen
toteutumisen on arvioitu tuovan peräti 1300 suoraa työpaikkaa ja 132 miljoonan euron
lisätulon maakuntaan elintarvikealalle.
ProAgria Lapin ja Maa- ja metsätalousministeriön tekemän selvityksen mukaan Lapin
paikallistalous menettää alueensa ulkopuolella menevien energia- ja elintarvikeostojen
kautta erittäin merkittäviä rahamääriä. Energian kohdalla Lapin maaseutu menettää usean
riippumattoman tahon arvioiden mukaan 900 milj. euroa vuodessa ja elintarvikkeiden
kohdalla 250 milj. euroa. Jopa 40-50 % ihmisten käytettävissä olevista tuloista käytettiin
energian ja ruuan ostoihin.
Leader Pohjoisimman Lapin strategiassa Peloton Pohjoisin 2014-2020 korostetaan
biotaloutta ja luonnon eri voimavaroista nousevia elinkeinoja. Lappi kerää juuri nyt
kansainvälistä mainetta matkakohteena. Myös lappilaisista luonnontuotteista tai viljellyistä
raaka-aineista valmistetuilla tuotteilla on paljon tunnistettua potentiaalia lähiruokana ja
jalostettuina tuotteina koti- ja ulkomaan markkinoilla. Ne voivat toimia myös juoma-,
kosmetiikka-, lääke- tai muiden tuoteryhmien ja teollisuudenalojen raaka-aineina.
Ruokaan liittyvät trendit ovat muutoksessa. Puhtaus, terveellisyys ja jäljitettävyys ovat
monille kuluttajille perusvaatimus mm. Keski-Euroopan markkinoilla. Päivällis – lounas –
ruokailun rinnalle on kehittynyt uusia trendejä, välipalaistuminen tästä esimerkkinä. Monilla
on aito kiinnostus lähellä tuotettuun, perinteestä nouseviin puhtaisiin elintarvikkeisiin. Ja
matkailu tuo uusia asiakkaista ja avaa markkinoita myös maailmalle.

Selvityksen tavoitteet
Tunnemmeko trendit riittävän hyvin, osaammeko nähdä lappilaisten raaka-aineiden
mahdollisuudet koti- ja ulkomaisten asiakkaiden näkökulmista? Potentiaalinen asiakas voi
olla matkailun tai julkisen puolen keittiö, kotiruuanlaittaja, makulöytöretkeilijä tai fiilistelijä.
Asiakas voi olla vaikka urbaani nuori, joka arvostaa terveellisyyttä ja haluaa vaihtoehtoja
pikaruoalle tai prosessoiduille välipaloille. Asiakkaiden ostotottumukset muuttuvat monista
eri syistä, mitkä ovat lappilaiset vahvuudet muuttuvilla markkinoilla? Hyviä kysymyksiä ovat:






Keitä voisivat olla lappilaisista raaka-aineista valmistettujen tuotteiden asiakkaat?
Millaisia mielikuvia/ arvostuksia raaka-aineiden lähtöpaikka synnyttää?
Mitä lisäarvoa alkuperä lopputuotteeseen luo?
Mitä voisivat uudet tuotteet olla?
Kuinka ne hyödyttävät matkailua?
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Kuinka niiden valmistukseen liittyvä jalostus voisi tapahtua mahdollisimman pitkälle
Lapissa lisäten yrittäjyyttä ja työtä?
Keitä olisivat toimijat, joiden tuotteita tai palveluja arktisuus ja puhtaus tukevat.

Toteutus vastaa tarjouspyynnön kysymyksenasetteluun:


Kokoa tietoa ja selvitä arktisten raaka-aineiden (viljellyt, tuotetut ja kerätyt)
tuotantomäärät ja tuottajamäärät Leader Pohjoisimman Lapin alueella



Kokoa tietoa ja selvitä alueen tarjoama. Mitä raaka-aineita, puolijalosteita ja valmiita
tuotteita tuotetaan Leader Pohjoisimman Lapin alueella?



Selvitä ja kokoa millaisia odotuksia ostajilla on arktisiin raaka-aineisiin ja mitä
lisäarvoa he tuotteilleen saavat aktisista raaka-aineista ja millaisia mielikuvia
pohjoinen ulottuvuus mahdollisissa asiakkaissa herättää (suurtalouskeittiöt,
ravintolat, elintarvike – ja juomateollisuus, hyvinvointi- ja terveyspalveluiden
tuottajat ja muut) Missä muodossa ko. raaka-aineet ovat ostajille mieluisimpia?



Kokoa tuloksista selvitys, joka sisältää tulokset, johtopäätökset ja jatkotoimenpideehdotukset. Selvitys vastaa kysymyksiin:






Tuotantomäärät ja tuottajamäärät Leader Pohjoisimman Lapin alueella?
Mitä raaka-aineita, puolijalosteita ja valmiita tuotteita alueella nyt tuotetaan?
Ketkä tahot ovat tuotteista kiinnostuneita?
Missä muodossa asiakkaat raaka-aineet haluavat?
Mitä tuotteita asiakkaat näkevät, että lappilaisista raaka-aineista voisi tuottaa?
o

https://www.pohjoisinlappi.fi/wp-content/uploads/Parasta-pohjoisestahankesuunnitelma.pdf

Selvityksen toimialue
Pohjoisimman Lapin Leader ry:n toiminta-alue kattaa Utsjoen, Inarin, Sodankylän,
Pelkosenniemen, Savukosken ja Sallan kuntien sekä Kemijärven kaupungin alueen
laajuudeltaan 56 849 neliökilometriä. Alueella on lähes sata kylää. Harvaan asutun alueen
asukastiheys on 0,6 asukasta neliökilometrillä. Asukkaista seitsemässä kunnassa on yhteensä
noin 30 000 ja yrityksin hieman yli 3 000 kappaletta.
Alueen puhdas ympäristö tarjoaa maataloudelle sekä luonnon raaka-aineiden tuotannolle ja
jalostukselle hyvät edellytykset. Luonto ja olosuhteet toimivat myös matkailun
vetovoimatekijänä. Alueella on runsaat metsävarat luonnon raaka-aineineen, joiden varaan
voidaan rakentaa muuta yritystoimintaa täydentävää pienyrittäjyyttä. Metsä voidaan myydä
moneen kertaan: paitsi perinteisen puuraaka-aineen lähteenä, elämyksenä ja kokemuksena,
myös bioenergiana ja luonnontuotteina. Porotalous on alueella merkittävä elinkeino, joka
hyödyntää uusiutuvia luonnonvaroja ja tarjoaa työtä myös sivukyliin.
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Itä-Lapin seutukunnassa (Kemijärvi, Salla, Posio**, Savukoski, Pelkosenniemi) asui vuoden
2018 lopussa 16 074 henkilöä. Vuoden aikana väestö väheni 315 henkilöllä. Vuoden 2018
lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 14,5 % ja työttömiä työnhakijoita
oli 977.








Alueella korostuu kestävä luonnonvarojen hyödyntäminen. Luonnontuotteet ja
lähiraaka-aineet tarjoavat liiketoimintapotentiaalia koko Itä-Lapin alueella.
Itä-Lapissa näkyy matkailun vahva kasvu. Toimenpiteitä tehdään kohti
ympärivuotista matkailua.
Itä-Lapin merkittävät uudet ja tulevat hankkeet ovat majoituskapasiteetin lisääminen
ja asuntorakentaminen sekä matkailurakentaminen Salla-, Suomu- ja
Pyhätuntureille.
Hanketoiminnalla on voitu edistää alkutuotannon kehittymistä alueella ja
oppilaitoksen rooli on ollut keskeinen. Alkutuotannon kehittymiselle nähdään paljon
mahdollisuuksia ja toimijat uskovat kansainvälisen viennin lisääntyvän etenkin Aasian
suuntaan.
Kemijärvellä on kiinnostus kaupallista kalastusta kohtaan. Kaupungin omistamissa
kalankäsittelytiloissa toteutettiin muutostyöt, jotka olivat edellytyksenä
alkutuotantotilastatuksen saamiselle. Kaupallinen kalastus on alkanut hyvin,
kalastajia on useita ja paikallinen jalostusyritys ostaa kalan.

Pohjois-Lapin seutukunnassa (Sodankylä, Inari, Utsjoki) asui vuoden 2018 lopussa 16 585
henkilöä. Vuoden aikana vähennystä oli 71 henkilöä. Vuoden 2018 lopussa työttömien
työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 8,3 % ja työttömiä työnhakijoita oli 656.










Pohjois-Lapin vahvuutena on luonto, luonnonvarat ja luonnon olosuhteet. Matkailun
merkitys ja kasvu näkyvät koko seutukunnan alueella.
Suurten hotellien ja kotimaisten matkailijoiden sijaan trendi on vaihtumassa pieniin
laadukkaisiin majoitus- ja matkailutuotteisiin. Etenkin ulkomailta tulevat matkailijat
ovat laatutietoisia ja valmiita maksamaan palveluista.
Saamelaisuus ja saamelaisuuden merkitys näkyvät vahvasti pohjoisen alueen
elinkeinojen kehittämisessä ja arjessa.
Liikevaihdon kasvun trendikehitys on ollut Lapissa vahvinta Pohjois-Lapin
seutukunnassa ja vuosimuutos oli vuonna 2017 peräti 24 %. Alueella on aloittanut
viime vuonna uusia yrityksiä yli 100.
Matkailun osalta kasvun edistäminen tähtää ympärivuotisuuteen ja kestävyyteen.
Matkailupainotteisuus näkyy uusissa yrityksissä.
Myös käsityöalalle on yrittäjiä tullut, mutta suurta kehitysmuutosta ei ole
tapahtunut.
Matkailun kasvu heijastuu rakentamiseen, kauppaan, luonnontuotteiden kysyntään
ja ohjelmapalveluihin.

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JULKAISUJA 2019:28 ALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT
KEVÄÄLLÄ 2019
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http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161538/TEM_28_19_Alu
eelliset_kehitysnakymat_Kevat_2019.pdf

kunta

Utsjoki

Inari

Sodankylä

Pelkosenniemi

Savukoski

Kemijärvi

Salla

as.maara Työpaikkojen määrä ja osuudet 2016
(2018)

tyolliset osuus %
hlö

1 232 Alueella olevien työpaikkojen lukumäärä, 2016
Alkutuotannon työpaikkojen osuus
Jalostuksen työpaikkojen osuus
Palvelujen työpaikkojen osuus

481
53
14
374

11,2
2,9
77,8

6 930 Alueella olevien työpaikkojen lukumäärä, 2016
Alkutuotannon työpaikkojen osuus
Jalostuksen työpaikkojen osuus
Palvelujen työpaikkojen osuus

2 868
183
192
2429

6,4
6,7
84,7

8 444 Alueella olevien työpaikkojen lukumäärä, 2016
Alkutuotannon työpaikkojen osuus
Jalostuksen työpaikkojen osuus
Palvelujen työpaikkojen osuus

3 492
279
824
2347

8
23,6
67,2

954 Alueella olevien työpaikkojen lukumäärä, 2016
Alkutuotannon työpaikkojen osuus
Jalostuksen työpaikkojen osuus
Palvelujen työpaikkojen osuus

371
118
36
313

4,9
9,7
84,4

1015 Alueella olevien työpaikkojen lukumäärä, 2016
Alkutuotannon työpaikkojen osuus
Jalostuksen työpaikkojen osuus
Palvelujen työpaikkojen osuus

330
139
10
174

42,4
3,3
53

7 370 Alueella olevien työpaikkojen lukumäärä, 2016
Alkutuotannon työpaikkojen osuus
Jalostuksen työpaikkojen osuus
Palvelujen työpaikkojen osuus

2 238
147
302
1768

6,6
13,5
79

3 491 Alueella olevien työpaikkojen lukumäärä, 2016
Alkutuotannon työpaikkojen osuus
Jalostuksen työpaikkojen osuus
Palvelujen työpaikkojen osuus

1 093
179
77
826

16,4
7
75,6

Taulukko. Kuntien avainlukuja as.määrä ja työpaikkojen osuus eri aloilla 2018/2016
(Tilastokeskus)
Tarkastelualeen kuntien välillä on selkeitä elinkeinorakenteellisia eroja alkutuotannon,
jalostuksen ja palvelujen työpaikkojen osuuksissa. Matkailulla on suuri vaikutus palvelujen
osuuteen työpaikoissa.
Lappi-sopimus Lapin liitto, marraskuussa 2017 Maakuntaohjelma 2018 - 2021


http://www.lappi.fi/c/document_library/get_file?folderId=3589265&name=DLFE32288.pdf

Luonnontuotteet monipuolistuvissa arvoverkoissa -luonnontuotealan toimintaohjelma 2020,


http://www.aitoluonto.fi/tiedostopankki/5/Raportteja145.pdf
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Lapin alueellinen maaseudun kehittämisstrategia 2014–2020


https://www.elykeskus.fi/documents/10191/8763299/Lapin+alueellinen+maaseudun+kehitt%C3%A4
misstrategia+2014-2020+liitteet+p%C3%A4ivitetty.pdf/34123511-0c1b-4b26-9780477bd8b9df31

Tulevaisuuden biotalous
Maa- ja Metsätalousministeriön tulevaisuuskatsauksessa nostetaan esille Biotalous ”2.0”.
Tällä tarkoitamme uutta bio- ja kiertotalouden ohjelmaa, joka perustuu kysyntäperusteisiin
palveluihin, uusiin lisäarvotuotteisiin ja innovaatioihin. Siinä kilpailuvaltteina toimivat




suomalainen puhdas ruoka ja vesi,
luonnonvarojen vastuullinen ja älykäs käyttö ja
innovatiivinen paikkatiedon ekosysteemi.

Ruokajärjestelmällä tarkoitetaan ruuan tuotannon ja kulutuksen kokonaisuutta, johon
ruokaketjun toimijoiden lisäksi kuuluvat kaikki ne yksityiset ja julkiset tahot ja instituutiot,
jotka tavalla tai toisella osallistuvat järjestelmän toimintaan.
Tavoitteena selonteon mukaisesti Suomen tulee olla kestävä luonnonvaratalous, joka on
hyvin linjassa tämän selvityksen tarkastelualueen vahvuuksien ja edellytysten kanssa. Se
tarkoittaa



metsiin, kaloihin, riistaan ja veteen pohjautuvien uusiutuvien luonnonvarojen
vastuullista hyödyntämistä bio- ja kiertotaloudessa, mikä turvaa
ekosysteemipalvelut, maaperän hyvän kunnon ja luonnon monimuotoisuuden, luo
hyvinvointia sekä mahdollistaa kannattavan yritystoiminnan myös tuleville
sukupolville. (Valtioneuvoston selonteko ruokapolitiikasta Ruoka2030, 2017).

Kilpailu ehtyvistä luonnonvaroista sekä kestävästi tuotettujen raaka-aineiden ja materiaalien
kysynnän kasvu ovat iso mahdollisuus luonnonvarataloudelle. Ilmastotavoitteet sekä
tuotanto- ja kulutustapojen muutokset ohjaavat siirtymistä uusiutumattomista
luonnonvaroista uusiutuviin sekä vauhdittavat kiertotalouden toteutumista ja
resurssitehokkuuden kehittymistä.
Tulevaisuuskatsauksessa ennakoidaan, että luontoyrittäjyydestä ja sen tuottamista
hyvinvointi- ja terveyshyödyistä on muodostunut kansainvälisesti tunnustettu brändi
vuoteen 2030 mennessä.


Maa- ja metsätalousministeriön tulevaisuuskatsaus. Kilpailuvalttina puhdas ruoka ja
vastuullinen bio- ja kiertotalous 2017
o http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160900/18_TUKA_MMM_WEB.pdf?sequence
=1&isAllowed=y

Runsaiden ja kestävästi hoidettujen luonnonvarojen Suomella on erinomaiset edellytykset
vastata uusiutuvien luonnonvarojen ja niihin liittyvien palveluiden kasvavaan kysyntään.
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Globaalit matkailun trendit – omaleimaisuus, luonnonläheisyys, laadukkuus ja kestävyys –
ovat Suomen suurimpia mahdollisuuksia erityisesti luontomatkailussa ja erätaloudessa.

Arktinen ruoantuotanto
Suomen maantieteellinen sijainti suhteessa ruoantuotantoon on ainutlaatuinen. Näillä
leveysasteilla ruokaa tuotetaan ammatillisessa mittakaavassa vain Pohjoismaissa, jonkin
verran Kanadassa ja pienessä mitassa Alaskassa ja Venäjän pohjoisosissa. Ilmastomuutoksen
seurauksena ruoantuotannon mahdollisuuksien muuttuminen on herättänyt paljon
huomiota.







Suomessa on runsaat ja korkealaatuiset vesivarat.
Ilman laatu on pääosassa Suomea erittäin hyvä. Myös ilman pienhiukkasten
esiintymisen osalta Suomi on erittäin hyvässä asemassa.
Suomalainen maaperä on kansainvälisesti verrattuna puhdasta.
Suomi on maapinta-alaan suhteutettuna Euroopan metsäisin maa.
Pohjolan kesän valoisuudella on sekä luonnonkasvien että viljelykasvien kannalta
tärkeä merkitys.
Viileä ilmasto vähentää kasvintuhoojien esiintymistä hidastamalla niiden
lisääntymistä, ja estää sellaisten lajien leviämistä maahamme pysyviksi kannoiksi,
jotka eivät selviä talvikauden yli.

Arktisen tuotteen lisäarvossa keskeisiä termejä ja tavoitteita ovat puhtaus, terveys, korkea
sisäinen ja hygieeninen laatu, jäljitettävyys, pieni ympäristöjalanjälki, vastuullisuus,
kiertotalous ja hiilineutraalius sekä jätteettömyys.


https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/519271/lukeluobio_47_2015.pdf?sequence=4

Jos katsotaan ympäristöä ja sen tilaa, Suomessa on maailman puhtaimmat edellytykset
tuottaa ruokaa joko maataloustuotteista tai luonnontuotteista. Nykyiset jalostusketjut
eivät korosta lappilaisten raaka-aineiden arvoa suhteessa muualla tuotettuihin, vaan
laadun sijasta korostuu hinta. Lappilaiset maatalouden tuotteet jalostetaan suurten
toimijoiden toimesta, jolloin arktinen lisäarvo häviää Lapin olosuhteissa tuotetusta raakaaineesta.

Lappi ja elintarvikkeiden tuotanto
Lapin elintarvikeohjelman visiona on, että Lapin omavaraisuusaste alueellisesti tuotettujen
elintarvikkeiden osalta nousee 30 % vuoteen 2025 mennessä. Se pitää sisällään raakaainetuotannon ja jalostuksen niiltä osin kuin tuotanto on Lapin ilmasto-olosuhteissa mahdollista.


https://www.dropbox.com/s/twgdc0w1yzp1h80/Lapin%20elintarvikeohjelma.pdf?dl
=0
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Lähiruoka on ruoantuotantoa ja -kulutusta, joka käyttää oman alueensa raaka-aineita ja
tuotantopanoksia. Lähiruokaa kuitenkin tuotetaan, jalostetaan, mainostetaan ja kulutetaan
paikallisesti. Tämän lisäksi viennin kautta lähinnä keruutuotteilla erikoistetuilla
elintarvikkeilla nähdään olevan merkittävä potentiaali tuoda uutta liiketoimintaa Lappiin.


Lapissa kulutetaan elintarvikkeita vuosittain n. 450 miljoonan euron edestä.
Suhteutettuna tämän selvityksen tarkastelualueeseen elintarvikekulutus on sillä noin
79 miljoonaa euroa. Luku on suuntaa-antava.

Lappi on omalla alueella kuluttajatuotteeksi jalostetun elintarvikkeen perusteella
omavarainen ainoastaan




poronlihan,
lampaanlihan ja
nauriin osalta.

Suurin osa raaka-aineista (esim. maito ja naudanliha) viedään jalostettavaksi maakunnan
ulkopuolelle, josta se palaa ehkä takaisin vähittäiskauppaan, ravintoloihin ja ravintohuoltoon.
Selvitysalueelle tunnistettiin noin 90 elintarviketuotannon yritystä. Määrittely ei ole
yksiselitteinen. Tässä lähtökohtana on ollut paikallisesti tuotetut tai kerätyt luonnossa tai sen
olosuhteiden ansiosta kasvaneet raaka-aineet. Yrityksillä on joko omaa tuotantoa, jalostusta
tai ne myyvät omia tuotteitaan edelleen. Yritykset on koottu Ruokaviraston elintarviketila –
tietojen avulla, verkkohauilla, haastattelemalla. Liikevaihtotiedot, siltä osin kun ne
yhtiömuodon mukaan ovat saatavissa, on koottu finder.fi –yrityshakupalvelusta. Kaikkia
poron suoramyynnin toimijoita ei ole kartoitettu, ensisijaisesti ne, joilla on toiminnalliset
edellytykset toimittaa sitä ravintoloille ja vähittäismyyntiin. Lukuun ei sisällä alkutuotanto
eikä laitoskeittiö ja ravintolatoiminta.

Taulukko. Elintarviketuotannon yritykset selvitysalueella
Yrityksistä 55 oli hankkinut laitos- tai elintarviketilahyväksynnän jalostus- tai
myyntitoiminnalle.






Myymälät
Elintarvikkeiden valmistus ja jalostus
Teurastamot
Kalankäsittelylaitokset
Maitoalan laitokset

Yrityksiä voi hakea kunta- ja toimialakohtaisesti https://www.oivahymy.fi/hae-yrityksia/
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Oiva on elintarvikevalvonnan tarkastustietojen julkistamisjärjestelmä, joka tuo
elintarvikealan yritysten valvontatulokset kuluttajien tietoon. Oivassa
elintarvikevalvontaviranomaiset arvioivat yritysten elintarviketurvallisuutta.

Hyväksytyt elintarvikehuoneistot löytyvät Ruokaviraston sivuilta osoitteesta


https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/toiminnanaloittaminen/elintarvikehuoneistot/hyvaksytyt-elintarvikehuoneistot/

Itä-Lapin luonnontuotealan kehittämissuunnitelmassa 2017–2020 haastateltiin
suorammyyntiä harjoittavia yrityksiä. Haastateltujen yritysten liikevaihtoluokista suurin oli
alle 10 000 €. Se on käytännössä pienimuotoista toimintaa, jossa myyntimäärät ovat
vähäisiä. Myynti koostuu pääasiassa myyjäisten ja muutamien asiakkuuksien kautta. Yli 60%
yrityksistä kannattavuus oli heikkoa tai todella heikkoa. Vain hieman yli 10%:lla kannattavuus
oli hyvä.


Itä-Lapin luonnontuotealan kehittämissuunnitelma 2017-2020
http://italappi.fi/t/79735841.pdf

Tarkastelualueen elintarvikealan toimijoista ei ole olemassa koottua tietoa mm. kuluttajille
ja/tai suurtalousostajille. Toimijaluettelon kokoaminen on ollut tässä selvityksessä
työlästä. Puskaradio kertoo aina jostain toimijasta, jonka tietoja ei löydy mistään. Yksi
keskinen markkinoinnin ja myynnin ongelma on, että yrityksiä ja näiden tuotteita ei löydy
minkään yhteisen (alueellisen) teeman tai nimittäjän alta. Paljonko paikallisia markkinoita
menetetään heikon viestinnän vuoksi?
Helppo tapa olisi päivittää yrityksen tiedot Fonecta.fi tai Googlen My Business palveluihin.
Molemmat ovat ilmaisia ja lisäävät yrityksen löydettävyyttä tuotteiden, palvelujen ja
sijainnin mukaan.

Luonnontuotteet
Luonnontuotteisiin luetaan luonnonvaraiset ja puoliviljellyt marjat, sienet ja yrtit sekä
erikoisluonnontuotteet, kuten puuhiili, terva ja muut puutisleet, mahla, pettu, turve, tuohi,
paju, sammal, kaislat, jäkälät sekä koristekasvit. Luonnontuotealaan kuuluu kaikki
yritystoiminta
raaka-aineiden
talteenotosta
tuotteiden
jatkojalostukseen.
Elintarvikeasetuksessa ”elintarvikkeella” tarkoitetaan mitä tahansa ainetta tai tuotetta, myös
jalostettua, osittain jalostettua tai jalostamatonta tuotetta, joka on tarkoitettu ihmisten
nautittavaksi.
Luonnontuotteet ja niihin liittyvä raaka-ainetuotanto ja jalostus voivat liittyä






elintarvikkeisiin,
rohdoksiin,
hyvinvointituotteisiin,
lääketeollisuuteen,
erilaisiin palveluihin, jotka tukevat matkailua ja hyvinvointia (green care) .
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Kuva. Elintarvike- ja luonnontuotealan jakautuminen
(http://www.ruokasuomi.fi/materiaalit/ajank_hankeseminaari_11-2008-veijola.pdf)
Kiinnostus luonnontuotealaan on selkeästi nousussa ja alan tarjoamat uudet mahdollisuudet
on huomioitu viime vuosina paitsi alan sisällä, myös useissa muiden toimialojen suurissa
yrityksissä. Perinteisten marjapakaste-, hillo- ja mehutuotteiden rinnalle on viime vuosina
tullut välipalatuotteita, kastikkeita, makuvesiä, jauheita, rouheita ja smoothieita. Kasvussa on
myös luonnontuotteita sisältävien alkoholijuomien tuotanto
Tässä selvityksessä elintarvike – luonnontuotealan toimijoita tunnistettiin kaikkiaan 92
kappaletta. Ne ovat yrityksiä, jotka jalostavat raaka-aineista tuotteita myyntiin tai myyvät
niitä itse. Elintarvikealan laitos- tai elintarvikehuoneistoluvat toimintaan oli 55 yrityksellä.
Luonnontuotteiden hyödyntämisellä omaan käyttöön on Lapissa pitkät perinteet.
Kaupallinen hyödyntäminen on vasta alussa. Puhtaus, luonnonmukaisuus, hyvinvointi ja
vastuullisuus ovat maailmalla megatrendejä. Lappilaiset raaka-aineet ovat näin ollen
maailman puhtaimpia. Luonnontuotteet tarjoavat uusia liiketoimintamahdollisuuksia
matkailuun sekä metsä- ja maatalouteen. Matkailu tarjoaa erinomaisen kehittämis- ja
liiketoimintaympäristön. Raaka-aineet eivät yksin riitä, vaan jalostusasteen nosto on
keskeinen osa luonnontuotealan kehittämistä.

Maanviljely
Maanviljelyssä tuotetaan kasviravintoa ihmisille ja rehua kotieläimille sekä kuitukasveja.
Maataloustoimijoiden määrät ja tilakoot on koottu Luonnonvarakeskuksen (LUKE) tilastoista.
Sen mukaan selvitysalueella oli vuonna 2018 kaikkiaan 381 maatalousyritystä, joiden
yhteenlaskettu peltoala oli noin 7500 hehtaaria.


https://statdb.luke.fi/PXWeb/pxweb/fi/LUKE/
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Taulukko. Maatilojen määrä ja käytössä oleva maatalousmaan selvitysalueen kunnissa 2018
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Selite:
5) Sisältää säilörehu-, kuivaheinä- ja tuorerehunurmet.
10) Sisältää mm. vihannekset, mansikan ja koristekasvit (alle 5 vuotta) avomaalla.
11) Sisältää mm. hampun, ruistankion, virnan sekä siemenmausteet ja lääkekasvit.
12) Sisältää viher-, sänki- ja avokesannon.
13) Sisältää nurmikasvi-, niittykasvi-, maisema- ja riistaluonnonhoitopellot.
14) Vähintään 5 vuoden ikäiset nurmet ml. luonnonniitty ja -laidun, hakamaa, suojavyöhykenurmi ja suojakaista.

Taulukko. Maatalousmaan määrä ja tuotantokasvit (Luke 2018)
Pääosa maatalousmaasta on naudankasvatuksen ja porotalouden vuoksi rehutuotannossa.
Taulukossa näkyy vain tukijärjestelmän piirissä oleva kasvatusala. Perunan kasvatusala on
käytännössä suurempi, sillä osa tuottajia on myös tukijärjestelmien ulkopuolella. Kaskinauriin
kasvatusala kattaa Lapin oman tarpeen ja riittäisi myös vientiin/jalostukseen.
Maatilojen määrä selvitysalueella on ollut laskussa koko massa, niin myös Lapissa. Tilojen
määrä on vähentynyt mm. ikääntymisen seurauksena ja peltoala on siirtynyt muiden
maatalousyrittäjien käyttöön.

Versio 1.0

12

Taulukko. Maatalous- ja puutarhayritysten määrät kunnissa

Lapin ja selvitysalueen maatalousmaa on ensisijaisesti rehuntuotannossa. Rehun tarve on
suuri naudankasvatuksen lisääntymisen ja porohoidon vuoksi. Viljelytuotteissa ainoastaan
kaskinauriin osalta ollaan omavaraisia. Perunantuotanto ei riitä omiin tarpeisiin.
Kotitarveviljely ja pienimuotoinen myynti ei näy tilastoissa.

Puutarhatuotanto
Puutarhatuotannolla tarkoitetaan Lapissa yleisimpien avomaantuotteiden kuten
puutarhamarjojen, kaalin, porkkanan, sipulin ja nauriin tuotantoa. Näiden tuotteiden
yhteenlaskettu tuotantomäärä vuonna 2018 oli Lapissa 298 000 kiloa, josta porkkanaa
120 tuhatta kiloa ja naurista 100 tuhatta kiloa. Puutarhavillelytuotteiden kulutus
vastaavasti on arviolta 4,5 Miljoonaa kiloa.








https://statdb.luke.fi/PXWeb/pxweb/fi/LUKE/?rxid=fc47b165-be26-42b8-bbd69742a02d3cb5
http://www.lappi.fi/lapinliitto/lapin-elintarvikeohjelma
Mansikan kulutus Lapissa on noin 4,1 miljoonaa euroa, joka vastaa 300 hehtaarin
tuotantoalaa. Maakuntaan tuodaan mansikkaa noin 4 miljoonan euroon edestä.
Omaa tuotantoa on noin 120 000 euron edetä. Suhteutettuna kulutuksen
selvityksen kuntien alueelle, tuotantoalaa alueella voisi olla 52 hehtaaria.
Porkkanaa Lapissa syödään 1,6 miljoonaa kiloa. Selvitysalueella tämä tarkoittaa
suhteutettuna 280 000 kg:n määrää. Koko Lapin porkkanatuotanto on noin
120 000 kg. Tuodun porkkanan kauppa-arvo on yli miljoona euroa. Nauris on
ainoa avomaan tuote, jota riittää omiksi tarpeiksi. Kulutusmääristä ei ole tietoa.
Lapin vuotuinen kulutusmäärä perunan osalta on noin 11 miljoonaa kiloa, josta
maakunnan omaa tuotantoa on 2,2 miljoonaa kiloa. Perunaa viljellään Lapissa
noin 100 hehtaarin pinta-alalla, ensisijaisesti puikulaperunaa. Selvitysalueella
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perunan tuottajia on varsin harvalukuinen määrä ja tuotantomäärät vain murtoosa maakunnan tuotantomäärästä. Keskiarvojen pohjalta tarve selvitysalueella
on vajaa 1,8 miljoonaa kiloa.
Sipulin markkinan koko Lapissa on reilu 500 000 euroa. Sipulin kulutuksen
markkina-arvo tämän selvityksen alueella on vajaa 100 000 euroa.
Lisäksi esille on noussut kysyntää myös muille vihanneksille, joiden kasvatus
onnistuu Lapissa. Tallaisia olivat mm. punajuuri ja erilaiset kaalit. Juomateollisuus
on kiinnostunut kotimaisista humalalajikkeista.

Tuotanto avomaan puutarhatuotteiden osalta niin vähäistä, että tuotettavat määrät
myydään usein suoraan kuluttajille joko tilalta tai torimyyntinä.

Taulukko. Vihannesten viljely avomaalla Lapissa vuonna 2018. **Perunan määrät ed. sivun
taulukossa. Taulukossa ei huomioida kotitarveviljelyä, vaikka tuotteita menisikin myyntiin.

Marjojentuotannon osalta mustaherukan määrässä on tapahtunut viime vuosina
hienoista kasvua. Selvitysalueella tuotettiin mustaherukkaa ja mansikkaa. Kasvihuoneessa
viljelee yksi yrittäjä kurkkua.

Taulukko. Vihannesviljely kasvihuoneessa Lapissa vuonna 2018.
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Taulukko. Marjan- ja hedelmänviljely avomaalla lapissa vuonna 2018
Olosuhteet Lapissa puutarhatuotannolle ovat kuitenkin olemassa. Ilmaston muutoksen
seurauksena edellytykset voivat parantua tulevaisuudessa. Kauppakelpoisen sadon määrä
on mm. Apukan tutkimusasemalla sen toimiessa tehtyjen kokeiden mukaan
vertailukelpoinen Pohjois-Pohjanmaan satomäärien kanssa. Kokonaissato on pienempi,
mutta laatu parempi.
Avomaan puutarhatuotannon koulutus Lapissa lopetettiin vuoden 2015 aikana.
Puutarhurin ammattitutkintoon tähtäävä koulutus käynnistettiin uudelleen Tervolan
Louella ammattiopisto Lappian toimesta tammikuussa 2017. Lähin vastaava koulutus
annetaan Pohjois-Pohjanmaalla, Oulussa.
Ilmasto muuttuu ja tuotanto-olosuhteet sen mukana. Lähiruoan merkitys on
tunnistettu ja sen taloudelliset ja ekologiset vaikutukset. Pohjoinen Apukan
tutkimusasema lakkautettiin vuosikymmenen alussa. Maatalous- ja puutarha-alan
koulutus ajettiin Lapissa alas vuosikymmenen puolessa välissä. Edistääkö nykyinen
tilanne tutkimuksessa ja koulutuksessa lähiruoan tuotannon kehittämistä?
Ilmastonmuutoksen myötä Euroopan maatalouden painopisteen ennustetaan siirtyvän
yhä pohjoisemmaksi. Sen arvioidaan pidentävän kasvukautta Suomessa vuoteen 2100
mennessä 1–2 kuukaudella. Kasvukauden piteneminen ja lämpösumman kasvaminen
parantavat peltoviljelyn edellytyksiä etenkin Pohjois-Suomessa. Lapissa viljeltäisiin
nykyisen Etelä-Suomen kaltaisissa lämpötilaoloissa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttaman kuivuuden vuoksi viljelykelpoinen maa vähenee
Euroopassa. Sen vuoksi on erittäin tärkeää panostaa Suomessa elintarvikeomavaraisuuteen
ja ennakoida ilmastonmuutoksen vaikutuksia myös ruoantuotantoon Lapissa.

Kaskinauris Lapin uusi puikula?
Lapin kaskinauris on ainoa viljelykasvi, jonka osalta Lappi on omavarainen ja sitä riittäisi
myös vientiin sekä laajempaan elintarviketuotantoon. Nauris on tunnettu viljelykasvina
Suomessakin jo esihistoriallisena aikana. Se oli ohran ohella tärkein viljelykasvi aina
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1800-luvulle saakka, kunnes peruna yleistyi Suomessa. Se sisältää paljon C-vitamiinia ja
kestää hyvin kylmyyttä.


Naurista viljeltiin Lapissa vuonna 2018 Luonnonvarakeskuksen tilastojen mukaan 27
hehtaarilla. Viljely keskittyy Sodankylään ja Itä-Lappiin. Virallinen kokonaissato oli 99
tuhatta kiloa.

Taulukko. Kaskinauriin viljely Lapissa 2014 - 2018.
Kaksinaurista voisi luonnehtia pohjolan auringoksi. Se on pyöreä, kullan keltainen ja kerännyt
yöttömän yön ansioista talteen sokerit, vitamiinit ja hivenaineet talven varalle. Kaksinauris
liittyy kiinteästi suomalaisten historiaan vuosisatojen ajalla. Lapin kaskinauris on eri lajike
kuin Etelä-Suomessa viljellyt. Se on jalostunut pitkän ajan kuluessa kestämään kylmää
entisajan naurishaudoissa. Pakkasesta selvinneet nauriit tuottivat siementä seuraavana
kesänä ja kasvi jalostui pohjoisen olosuhteisiin. Lisäksi kesän valoisat kasvuolosuhteet
tekevät siitä etelän serkuista poiketen makean.
Lappilaisista kasviksista ainoastaan Lapin kaskinauris kattaa oman maakunnan käyttötarpeen
ja sitä riittää myös vietäväksi muihin maakuntiin. Tuotantomäärät ovat olleet suurempia, kun
markkinoiden mitä markkinat ovat ottaneet vastaan. Naurista on myyty pyöreänä
ravintoloille ja suurkeittiöille sekä vihannestukkuihin. Jalosteet ovat olleet ensisijaisesti
puolijalosteita, kuorittuna ja erilaisiksi jakeiksi leikattuna. Osalla tukkuporrasta tai
ravintolakäyttäjiä on ollut myös omaa jalostustoimintaa ennen jakelua edelleen keittiöille
ja/tai toimipisteisiin.
Kiinnostusta Lapin kaskinauriiseen selviteltiin erilaisten väliportaan ostajien ja välittäjien
avulla. Kaskinauris oli tuttu mutta sen lappilainen versio vain osalle vihanneskauppaa
käyville. Eroa eteläisten ja lappilaisen kannan ominaisuuksien välillä ei tunnettu.
Väittäjien mukaan Lapin kaskinauris pitäisi olla tuttu asiakkaille. Asiakkailla pitäisi olla tieto
myös ominaisuuksista verrattuna eteläisiin nauriisiin. Tukkuportaan on vaikea tehdä
myynninedistämistä, ne vastaavat ensisijassa kysyntään. Kokonaan uuden tuotteen
lanseeraus vie aikaa ja haasteita tuo myös hinta. Jotkut toimijat olivat tehneet itse
makuvertailuja pohtiessaan valintaa eri alueiden lajikkeiden välillä ja pohtineet sitä kautta
lappilaisuuden lisäarvoa. Hinta ei ole kuitenkaan markkinoiden este, jos asiakkaat ovat
kiinnostuneet tuotteesta. Kysymys on siitä, kuka luo markkinoille mielikuvat tuotteesta niin
että sitä ollaan valmiit myös ostamaan.
Kasinauriin kulutus on vähentynyt vuosien saatossa. Sama suuntaus on havaittavissa
muidenkin pyöreiden käsittelemättömien vihannesten osalta. Välittäjien ja tukkujen mielestä
tämä johtuu siitä, että perinteisessä muodossa käytetyn nauriin asiakaskunta ikääntyy eikä
uusia asiakkaita tule tilalle. Yhä harvemmalle lusikalla kaavittu nauris muistuttaa kuluttajaa
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lapsuudesta. Jos uudistuneita käyttötapoja tai tuotteistuksia ei tule, ajautuu tuote helposti
marginaaliin.
Näyttä siltä, että pienemmät tukkukaupat eivät ole kiinnostuneet pienien erien ostamisesta
itse. Kuljetuskustannukset nostavat hintaa. Jos kysyntää on, ovat he hankkineet tuotetta
suuremmilta tukkukaupoilta muiden ostojen ja kuljetusten yhteydessä. Vähittäiskauppaan
toimitettuna hintamarginaalit ovat pieniä, nauris kilpailee hinnalla riippumatta
kasvupaikasta. Varsinkin, jos ostajat eivät tunne tuotteiden eroja.
Kasinauris tarvitse herättelyä, asiakkaat pitää saada kiinnostumaan tuotteesta. Ilman
kiinnostavuuden lisäämistä ei löydy uutta käyttäjäkuntaa tai halvempi etelässä viljelty
vaihtoehto vie voiton. Ostajalle ei riitä ainoastaan tuottajan mielipide tuotteen
paremmuudesta. Puhtaus ei ole kotimaan markkinoilla valtti, sillä kotimainen ruokatuotanto
on kautta linja korkeatasoista. Tosin luomua tunnutaan arvostavan sertifioituna tuotannon
laadun mittarina.
Nauris on jäänyt myös lantun varjoon. lanttulaatikko kuuluu liki jokaiseen joulupöytään. Joku
vastaajista nosti esille myös reseptiikan, joiden määrässä nauris häviää mm. lantulle,
punajuurelle ja porkkanalle.
Tukkuporras ja välittäjät pohtivat myös tuotantokustannuksia, kuinka niitä voitaisiin
vähentää. Viljely ja korjuu teknistyy, koneiden kapasiteetti kasvaa. Jälkikäsittely tehostuu. Eri
jakeiksi jalostaminen on käsityötä vaativaa, kuorinta vaatii omat laitteet nauriin kuperan
muodon vuoksi.
Pyöreän käsittelemättömän nauriin käyttö vähenee. Nauriista tarvitaan jalosteita, jotka
soveltuvat ravintola- ja kotikeittiöihin. Puolivalmisteilta vaaditaan korkeaa laatua.
Ravintolakäytössä naurisjalosteita voi verrata kala- tai porofileisiin. Niiltä odotetaan
käsittelyn helppoutta ja tasalaatuisuutta. Jakeet tulee olla kehitetty käyttötarkoituksen
mukaan, tulee olla pakattu laadukkaasti määräkokoisiin pakkauksiin, joissa on myös
asianmukaiset merkinnät. Tietynasteinen standartointi helpottaa ostamista ja käyttöä.
Kuinka Lapin kaskinauriin menekkiä voisi parhaiten edistää? Nauriin tarina on hieno ja se
pitäisi saada tehtyä tunnetuksi. On myös pohdittu alkuperäisnimityksen suojaamista Lapin
puikulaperunan lailla, jolla voisi olla myös kaupallista merkitystä.
Terveellisyys on myös yksi markkinoinnin ajuri. Pohjoinen kasvupaikka vaikuttaa Lapin
kaskinauriin ravinnepitoisuuksiin. Jos niissä on eroa etelän serkkuihin myönteisesti, on se yksi
keskeinen erottuvuustekijä. Arktisuus vetoaa, jos sillä tutkitusti vaikutusta nauriin
ominaisuuksiin. Se pitää kuitenkin tuotteistaa.
Uudet ruokatrendit valtaavat alaa. Lihalle haetaan vaihtoehtoja ja kehityksen myötä syntyy
jatkuvasti uusia tuotteita. Keitä ovat uudet asiakkaat ja millaisilla tuotteilla heitä tulisi
lähestyä? Pihville haetaan uusia vaihtoehtoja ja välipalat korvautuvat patukoilla.
Tuotekehitys on vaativaa työtä, joka edellyttää yhteistyötä. Ravintola-alan ammattilaiset
kehittävät jatkuvasti uusia tuotteita. He tuntevat asiakkaat ja suuntaukset. Erilaisia
verokkituotteita voi hakea myös muualta maailmasta. Voisiko Lapin kaskinauriista tulla
terveysjuoma? Katso esimerkki:


https://www.youtube.com/watch?v=l6GEteo3JHw
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British Journal of Clinical Pharmacology lääketieteellisessä julkaisussa olleen artikkelin
mukaa ravintonitraatteja sisältävät elintarvikkeet, kuten nauris voivat tarjota etuja
verenkiertoelimistön terveydelle. Ne vähentävät verenpainetta ja hyytymiä. Nauriin kaliumi
vapauttaa kehosta natriumia alentaen verenpainetta ja laajentaa valtimoita. Nauriin
sisältämä sulforaani on rikkiä sisältävän glukosinolaatin metabolian tulos. Sen uskotaan
ehkäisevän monia syöpälajeja, parantavan sydän- ja verisuoniterveyttä ja ehkäisevän
ennenaikaista ikääntymistä aktivoimalla kehon omia antioksidantteja sääteleviä geenejä.
Toinen glukosinolaatista metaboliatuote on indoli-3-karbinoli. Indoli-3-karbinolia on tutkittu
paljon erityisesti hormonaalisten syöpien hoidossa, sillä sen uskotaan vähentävän kehon
liiallista estrogeenia ja näin tasaavan hormoniaineenvaihdunta.
Kaskinauris Lappilaisena juureksena edellyttäisi tarkempaa tutkimusta ja tuotteiden
kehittämistä. Ongelmana ei ole niinkään tuotantomäärät, vaan kuinka sitä voidaan jalostaa.
Jalostamattomana tuotteena sen markkinapotentiaali ei kasva, pikemmin vähenee pyöreiden
vihannesta käytön taantumisen myötä.
Jotta Lapin kaskinauriista saataisiin merkittävää liiketoimintaa, tulisi panostaa
tuotekehitykseen ja tunnettavuuden lisäämiseen. Kehittämisen alueita ovat:
1. Kehittää nauriista uusia tuotteita ja jalosteita kuluttajille, elintarviketeollisuudelle
sekä ravintoloille ja laitoskeittiöille. Näitä voivat olla erilaiset ruokakomponentit,
välipalat ja herkkutuotteet sekä erilaiset puolivalmisteet.
Pitäisi myös selvittää Lapin kaskinauriin (juuri/ lehdet) soveltuvuus muihin
tuotteisiin, kuten esimerkiksi juomiin, terveysvalmisteisiin, kosmetiikkaan jne.
Terveystuotteet ovat kovassa nosteessa maailmalla!
2. Kehittää tuotteiden valmistusmenetelmiä ja valmistusta sekä selvittää soveltuvaa
teknologiaa, jonka avulla paikalliset yritykset voisivat laajentaa omaa valmistusta tai
käynnistää kokonaan uusia tuotantosuuntia.
3. Kehittää koko arvoketjuun liittyviä toimintatapoja raaka-aineen tuotannosta
jalostukseen, markkinointiin ja myyntiin sekä logistiikkaa.
4. Lisätä kaskinauriin tunnettavuutta alkuperäisenä lappilaisena kasvina sekä
monipuolisena ja terveellisenä moneen eri käyttöön soveltuvana raaka-aineena.
Kansallinen ja kansainvälinen tunnettavuus rakentuu ominaisuuksien,
käyttömahdollisuuksien ja kiinnostavan historian pohjalta.
Kannattaa huomioida myös tarjolla olevat tuotekehityksen palvelut. Pieni investointi voi
nopeuttaa kehitystyötä merkittävästi. Esimerkiksi Foodwest Oy tarjoaa tuotekehityspalveluja
erikokoisille yrityksille.


https://www.medicalnewstoday.com/articles/284815.php#benefits

Lapin puikulaperuna on hyvin tunnettu brändi ja käytetty perunalajike. Kaupallista viljelyä
tapahtuu kuitenkin vain vähän tarkastelualueen kunnissa, viljely on keskittynyt Simoon,
Tervolaan ja Rovaniemelle. Millaiset edellytykset nauriilla olisi tulla Sodankylän,
Pelkosenniemen ja ehkä muidenkin kuntien uudeksi maatalouden ”keihäänkärjeksi”.
Tarina on kohdallaan mutta tuotteistaminen on haaste. Paikallista jalostusta ei ole ja sadon
täysimääräinen kaupallinen hyödyntäminen haastavaa. Nauriin kasvatus ja tehokkaampi
tuotteistaminen mm. matkailuun ja lähiruokaan voisivat edistää myös muiden vihannesten
paluuta lappilaisille pelloille lähemmäksi asiakkaita.
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Lihantuotanto ja lihatuotteiden jalostus
Lapissa tuotetaan naudanlihaa 3,2 miljoonaa kiloa vuodessa. Tarkastelualueen
tuotantomäärä keskiarvoisesti laskettuna oli 436 tuhatta kiloa vuodessa, joka vastaa noin
13 % maakunnan tuotannosta. Naudanlihan kulutus oli Suomessa vuonna 2017 kaikkiaan
19,4 kg henkilöä kohden. Lapin osuus on arviolta pienempi poronlihan suurempien
käyttömäärien vuoksi. Myös riistan käyttö kotitalouksissa on yleistä. Voisi kuitenkin
arvioida, että tarkastelualueella tuotettu liha, jota on noin 14,5 kg/ asukas riittää
kohtuullisen hyvin niin matkailun kuin väestön tarpeeseen.

Inari

Lihantuotanto (kg)

Kemijärvi

Lihantuotanto (kg)

Pelkosenniemi

Lihantuotanto (kg)

Salla

Lihantuotanto (kg)

Savukoski

Lihantuotanto (kg)

Sodankylän kunta

Lihantuotanto (kg)

Utsjoki

Lihantuotanto (kg)

Nauta
Sika
Lammas
Nauta
Sika
Lammas
Nauta
Sika
Lammas
Nauta
Sika
Lammas
Nauta
Sika
Lammas
Nauta
Sika
Lammas
Nauta
Sika
Lammas

2014
2018
lisäys/vähennys
10863
13972
3109

89970

116156

26186

31255

24075

-7180

85156

160012

74856

7820
19609

6238
21064

-1582
1455

65998

73750

7752

12864
23640

13431
26864

567
3224

Taulukko. Lihantuotanto kunnittain (kg) vuosina 2014 ja 2018 ja määrin muutos vuosien
välillä.**Tilastosissa ei näy kaikkia lampaita, mm Pelkosenniemellä toimijoita, joita ei Luken
tilastossa.


https://statdb.luke.fi/PXWeb/pxweb/fi/LUKE)

Lihan pienimuotoinen jatkojalostus on vielä vähäistä Lapin maakunnassa. Lihan
jatkojalostusta harjoittavia yritystä on Lapissa 36, joista poronlihan osuus on 27.
Nauta kuljetetaan elävänä teurastuspaikkaan, jossa se useimmiten myös leikataan.
Elintarvikelainsäädäntö määrittelee hyvin tarkkaan elävän eläimen ja teurastetun eläimen
lihan tarkastuksen. Arviolta enintään 10 % palautuu teurastus- ja leikkauspalveluiden kautta
tuottajille suoramyyntiin.
Alueella on selvitetty liikkuvan teurastamon konseptia. Liikkuvan teurastamon
liiketoimintakonsepti kannattaa perustaa muihin tekijöihin kuin hintakilpailukykyyn.
Selvityksen mukaan toiminta kannattaisi suunnitella lisäarvon luomisen näkökulmasta
kehittämällä brändi- ja preminum-tuotteita.
Vaikka Lapin ylämaankarjan tuottajat eivät olekaan osa SHHC ry:n suoramyyntitiloja, on osa
Lapin tuottajista perustanut oman tavaramerkkinsä ”Lapin Laitumilta”. Lapin Laitumilta
osakeyhtiöön kuuluu viisi tuottajaa eri puolilta Lappia: Rovaniemeltä, Simosta, Ranualta ja
kaksi Sodankylästä. (Lapin Laitumilta Oy s.a.)
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http://www.lapinlaitumilta.fi/
Naudanlihan tuotanto on kasvanut alueella merkittävästi erityisesti Kemijärvellä ja
Sallassa. Eläimiä ja lihaa kuljetetaan edelleen pitkiä matkoja teurastettavaksi ja
jatkokäsittelyyn josta se palaa takaisin ainoastaan pienimuotoiseen tilamyyntiin. Voisiko
lappilainen nauta erottua millään tavalla paikallisesti, vai ”hukkuuko” se suurten
jalostajien prosesseihin. Eikö maailman pohjoisimmilla naudoilla ole muuta arvoa
markkinoilla erikoistuotteina?

Poro

Hyväksymisnro
Godkänningsnr.
Approval
number

Poroteurastamoja alueella on 12 kappaletta ja laitosluvat omaavia lihankäsittelytiloja 32
joista 19 valmistetaan lihatuotteita. Lampaanteurastusta voi tehdä 5 teurastamoa.
Sianteurastukseen tarvittava lupa on yhdellä teurastamolla. Tarhattua riistaa voi käsitellä
teuraseläiminä 2 teurastamoa. Liha- tai raakalihavalmisteita voi valmistaa 19 yritystä.
Yritysten sijainnit löytyvät taulukosta alla olevasta taulukosta (tilanne Ruokavirasto 9/2019).
Lisäksi käynnissä on muutama teurastamo/ jalostuslaitoshanke mm. Inarissa, jotka
valmistuvat 2019 ->.
Laitoksen nimi
Anläggningens namn
Name of the establishment

Kunta
Kommun
Municipality

AVI
RFV
RSAA

CA

311
330
6381
6382
6383
6384
6385
302
314
315
320
2223
2224
2225
148-4
148-5
312
318
328
5700
758-2
758-4
758-3
742-1
323
2842
2843
320-1
S320100
316
5490
732-4

Karigasniemen poroteurastamo
Utsjoen Poroteurastamo
Insku Ky
Tenon Luonnontuote Ky
Porotuote Länsman Ky
Tundra Poro Ky
Lumiporo Oy
Hirvassalmenvaaran poroteurastamo
Sevettijärven poroteurastamo
Angelin poroteurastamo
Toivoniemen poroteurastamo
Saamelaisalueen koulutuskeskus
Sevetin Kiela Oy
NorDeli Oy
Ivalojoen Poro Oy
Inarin Luonnonporo
Sodankylän poroteurastamo
Vuomaselän poroteurastamo
Osuuskunta Kota-Poro S:kylä
Kylmänen Food Oy
Osuuskunta Kota-Poro Sodankylä
Lokan Jaloste
Tmi Porotokka/ Juhani Maijala
Oravan Porotuote
Kemijärven poroteurastamo
Kauppapaikka/Polar Wild
PoroLappi Oy
Kauppapaikka/Polar Wild, Tapionniemi
Kauppapaikka Polar Wild, Isokylän yksikkö
Sallan poroteurastamo
Maltiolan Jaloste Oy
Käsmäläiset Oy

Utsjoki
Utsjoki
Utsjoki
Utsjoki
Utsjoki
Utsjoki
Utsjoki
Inari
Inari
Inari
Inari
Inari
Inari
Inari
Inari
Inari
Sodankylä
Sodankylä
Sodankylä
Sodankylä
Sodankylä
Sodankylä
Sodankylä
Savukoski
Kemijärvi
Kemijärvi
Kemijärvi
Kemijärvi
Kemijärvi
Salla
Salla
Salla

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

A
A
K
K
K
K
K
A
A
A
A
A
K
K
K
K
A
A
A
R
A
K
K
K
A
K
A
K
K
A
K
K

P (sika)

SG
(lammas)

Fg
(tarhattu
riista)

Rd (poro)

Wg
RW
CP
PR
MP
Käyntiosoite
(luonnonv
MM
(uudelleen
(leikkaamo
(raakalihav (lihavalmis
Besöksadress
arainen
(jauheliha)
käärimine
)
almisteet)
teet)
Street address
riista)
n)

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x
x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x

x
x
x
x

x

x

x

x
x

x
x
x
x
x
x

x

x

x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x

x

x

x
x

x
x
x

x

x

x
x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

Postinumero
Postnummer
Postal code

Ailikkaantie 284
99800
Skalluvaarantie
99980
Nuorgamintie 4676
99990
Nuorgamintie 3750 A
99990
Nuorgamintie 795 B
99980
Porotie 25
99950
Poromiehentie 9
99950
Kittiläe
99800
Sevettijärventie 9700
99800
Angelintie
99870
Toivoniementie 290
99910
Toivoniementie 290
99910
Sevettijärventie 9011 A
99800
Sevettijärventie 12206
99940
Tolosentie 947
99800
Korppivaarantie 1
99800
Ivalontie 580
99600
Teurastamontie 100
99690
Meltauksentie 5617
97370
Seitatie 6
99600
Meltauksentie 5617
97370
Purnusaarentie 11
99645
Orajärventie 1764
99600
Sallantie 132
98850
Sysimiehentie 14
98120
Kirkkokatu 5
98100
Sysimiehentie 14
98120
Lassilanmutka 86, 98350 Tapionniemi
98100
Karsimustie 51 98400 Isokylä98100
Tuomiotie 13
98900
Saijanlenkki 8 A
98950
Salmivaarantie 23 A
98660

Postitoimipaikka
Postanstalt
Post office

Ivalo
Utsjoki
Nuorgam
Nuorgam
Utsjoki
Karigasniemi
Karigasniemi
Ivalo
Ivalo
Inari
Kaamanen
Kaamanen
Ivalo
Näätämö
Ivalo
Ivalo
Sodankylä
Vuotso
Unarin-Luusua
Sodankylä
Unarin-Luusua
Lokka
Sodankylä
Kuosku
Kemijärvi
Kemijärvi
Kemijärvi
Kemijärvi
Kemijärvi
Salla
Saija
Salmivaara

Taulukko. Liha-alan laitosluvat selvityksen alueella 9/2019 (Ruokavirasto)


https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/toiminnanaloittaminen/elintarvikehuoneistot/hyvaksytyt-elintarvikehuoneistot/

Poronlihan tuotanto on vajaa kaksi miljoonaa kiloa vuosittain jonka kauppa-arvo lienee reilu
20 miljoonaa euroa. Lapin Poron lihalla, Lapin Poron kuivalihalla ja Lapin Poron
kylmäsavulihalla on suojattu alkuperänimitys (SAN)
Porotalouden kannattavuus on alkanut heiketä muutaman vuoden jatkuneen hyvän jakson
jälkeen. Luonnonvarakeskuksen (Luke) porotalouden kannattavuuskirjanpidon mukaan
poronhoitovuonna 2017/18 porotalouden kannattavuuskerroin laski 0,4:ään edellisen
vuoden 0,57:stä. Keskimäärin lihakiloa kohti kertyi tuotantokustannuksia 24,7 euroa. Tuotot
eivät riittäneet millään alueella kattamaan tuotannosta aiheutuneita kustannuksia kokonaan
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https://www.luke.fi/uutiset/porotalouden-kannattavuus-heikkeni-hieman/

Porotalouden kannattavuusseurannan tulokset ovat nähtävissä Luken Taloustohtorisivustolla Porotalouden verkkopalveluissa. Tulokset perustuvat porotalouden
kannattavuuskirjanpitoaineistoon, joka koostuu vuosittain 75:n yli 80 eloporoa omistavan
porotalousyrityksen tiedoista.


https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/taloustohtori/porotalous/aikasarja

Luonnonvarakeskus Luke toteuttaa yhteistyössä Paliskuntain yhdistyksen kanssa Euroopan
unionin Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osarahoittaman Porotalouden
aluetaloudellisten vaikutusten laskentamenetelmän kehittäminen POROTA –
tutkimushankkeen vuosina 2018–2019. Hanke toteutetaan, jotta porotalouden
tuotantoketjusta saataisiin lisää taloustietoa. Poron tuotantoketjun aluetaloudellista
merkitystä ei tiedetä, sillä tilastoviranomainen Tilastokeskus ei tietoa tuota. Hankkeen
tuottamaa tietoa ei ole vielä verkossa.

Kala ja kalastus
Kaupallisten kalastajien rekisteriin rekisteröidään luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt,
jotka saavat liikevaihtoa itse kalastamansa tai lukuunsa kalastetun kala- tai rapusaaliin tai
niistä jalostettujen kalastustuotteiden myynnistä. Rekisteriä ylläpitää Varsinais-Suomen ELYkeskus.
Kaupalliset kalastajat rekisteröidään kahteen ryhmään:
1. ryhmä: liikevaihdon keskiarvo ylittää kolmen viimeksi kuluneen tilikauden aikana 10
000 € tai aloitteleva kalastaja ELY-keskuksen hyväksymällä toimintasuunnitelmalla.
2. ryhmä: muut kaupallista kalastusta harjoittavat.
Sisävesialueella muut kuin kaupalliset kalastajat eivät saa harjoittaa kalastamansa saaliin
ensimyyntiä lukuun ottamatta suoraan lopulliselle kuluttajalle satunnaisesti myytäviä
vähäisiä määriä.
Vuonna 2017 Lapissa oli tilastojen mukaan kalastajia noin 190, josta noin 40:n keskiansio
nousi 10 000 euroon vuodessa. Markkinoille Lapista tuli kalaa noin 450 tonnia kokonaiseksi
kalaksi laskettuna. Lapissa on vain muutamia pääosin pienehköjä kalanjalostusyrityksiä, YläLapin kala Inarissa, Kiveliön Kala Sodankylässä ja Polar Wild Kemijärvellä. Lapissa on kuusi
laitoshyväksyttyä kalasatamaa (Inari, Veskoniemi, Lokka, Siltaharju, Mourusalmi ja
Miekojärvi).
Sisävesien kaupallinen kalastus tilastoidaan vuodesta 2016 lähtien joka vuosi. Silloin
kaupallisen kalastuksen tilastointi muuttui kalastuslain uudistuksen seurauksena. Kaikkien
myyntitarkoituksessa kalastaneiden henkilöiden oli liityttävä kaupallisten kalastajien
rekisteriin. ELY-keskus pitää rekisteriä kalastajista.
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Y-tunnus
ei
on
ei
on
ei
on
ei
on
ei
on
ei
on
ei
on

Kunta
Inari

ryhmä 1 ryhmä 2 Yhteensä
8
20
28
10
8
18
37
37
2
2

Kemijärvi
Pelkosenniemi
Salla
Savukoski

1
2
9

Sodankylä
Utsjoki

yht

30

1
1

1
1

1
8
12
1

1
1
10
21
1

91

121

Taulukko. Rekisteröityneet kalastajat Itä- ja Pohjois-Lapin kunnossa


Kalojen saalimäärät tonneina
vuonna 2018 koko Lapin
alueella. Saalin kokonaisarvo
Luonnonvarakeskuksen (Luke)
mukaan oli 1153 000 €.



Luken arvio perustuu
kansalliseen keskihintaan. Lapin
kalan keskihinta on muuta
Suomea korkeampi. Todellinen
arvo lienee lähemmäksi
Lapissa 2 miljoonaa euroa
(Markku Ahosen arvio).

Postinu
Kä yntiosoite
me ro Postitoimipa
Be söksa dre ss Postnu ikka
Stre e t
mme r Posta nsta lt
a ddre ss
Posta l Post office
code

La itokse n nimi
Anlä ggninge ns na mn
N a me of the e sta blishme nt

Kunta
Kommun
Municipa lity

AVI
R FV
R SAA

Tenon Luonnontuote Ky

Utsjoki

Ylä-Lapin Kala Ky

Inari

6
6

x
x

x
x

x
x

x
x

Veskoniemen kalasatama

Inari

6

x
x

Nuorgamintie 375099990
A
Lintumaantie 2
99800

Nuorgam
Ivalo

Veskoniementie 1127
99800

Ivalo

Toivoniementie 246
99910

Kaamanen

x

Kalasatama

99870

Inari

x

x

x

x

x

x

Saamelaisalueen koulutuskeskus, Hopialammen
Inari
kalankäsittelylaitos
6

x

x

x

x

x

Inarin kalasataman kalankäsittelyhalli Inari

6

x

x

x

x

Sevetin Kiela

Inari

6

x

x

x

x

x

Sevettijärventie 9011
99800
a

Ivalo

Kiveliön Kala Ky

Sodankylä

6

x

x

x

x

x

Ivalontie 6566

99600

Sodankylä

Lapin Kalajaloste Oy

Sodankylä

6

x

x

x

x

x

x

Pohjantie 6

99600

Sodankylä

Lokan Jaloste

Sodankylä

6

x

x

x

x

x

x

Purnusaarentie 1199645

Lokka

Siltaharjun Kalasatama

Sodankylä

6

x

x

x

x

x

x

Siltaharjuntie

Syväjärvi

Jouko Muru

Sodankylä

6

x

x

x

x

x

Leinonperäntie 136
99690

Vuotso

Riekkoniemen kalahalli

Kemijärvi

6

x

x

x

Kalapolku 1

98100

Kemijärvi

Kauppapaikka/Polar Wild
Kauppapaikka Polar Wild, Isokylän
yksikkö

Kemijärvi

6

x

x

x

98100

Kemijärvi

Kemijärvi

6

Kirkkokatu 5
Karsimustie 51
98400 Isokylä

98100

Kemijärvi

Karhutunturin Lohi Oy

Salla

6

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

Taulukko. Kalankäsittelylaitokset selvitysalueella 9/2019 (Ruokavirasto)

99740

Naruskantie 170 98960

Naruska
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https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/toiminnanaloittaminen/elintarvikehuoneistot/hyvaksytyt-elintarvikehuoneistot/

SAKK:n Toivoniemen koulutusyksikön tilat sopivat myös tuotekehitykseen, yritystoiminnan
kokeilemiseen tai käynnistämiseen. Kalankäsittelytiloissa on tarkoituksenmukaiset pakastusja kylmätilat. Tiloja vuokrataan omavalvontakoulutukset käyneille kalastajille. Käyttöä on
ollut vain vähän opetuskäytön ulkopuolella.
Kalatalouden kehittämisen kannalta on tärkeä ymmärtää elintarvikelain ja -asetuksen
mukaiset kalatalouden alkutuotannon ja jalostuksen määritelmät.



Alkutuotantoon kuuluvat kalastaminen, perkaaminen, fileoiminen ja pakkaaminen.
Joissakin tapauksissa on voitu valmistaa kalamassaa.
Jalostusta ovat kaikki toimenpiteet tästä eteenpäin kuten suolaaminen,
savustaminen, marinointi jne.

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että nykyisissä kalahallitiloissa ei saa kalaa jalostaa.
Kalatuotteiden jalostajia alueella on ainoastaan kolme kappaletta. Pääosin jalostus tapahtuu
ravintoloden keittiöissä, jossa järvikalan hinta moninkertaistetaan.
Luken taloustohtori


https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/taloustohtori

Kalan keskimääräiset valtakunnalliset hinnat eivät päde Lapin sisävesille. Lokasta kaikki hauki
lähtee fileenä, ahven ja siika fileenä tai pannukalana. Kalaa myydään Lapissa
mahdollisimman vähän tukkuun. Esimerkiksi Inarin kalastaja saa siikafileestä 18-28 €/kg
ravintoloille myydessään, ja Lapissa riittää ravintoloita ja turisteja siikaa syömään. Kaikki
kaupalliset kalastajat ovat ALV-velvollisia.
Kalan käytön haaste suurtalouksen raaka-aineena on saatavuuden turvaaminen. Pienten
toimijoiden yhteistyötä tulee kehittää niin, että verkosto pystyy vastaamaan kysyntää
yhteistyön avulla ja toimintatapoja yhdistämällä. Raaka-aineen saatavuus tulisi turvata
yhteistyössä ja varastoinnilla tehdä ostajalle helpoksi.

Riista
Luonnonvaraisen riistan metsästys on alkutuotantotoimintaa. Luonnonvaraisen riistan
metsästyksestä ei tarvitse kuitenkaan tehdä ilmoitusta alkutuotantopaikasta eikä kuvausta
omavalvonnasta. Alkutuotannon tuote on kynimätön tai nylkemätön ruho.
Metsästäjä tai metsästysseura voi toimittaa metsästettyä luonnonvaraista riistaa
alkutuotannon tuotteena (kynimättöminä tai nylkemättöminä) paikalliseen
vähittäismyyntiin, kuten ravintolaan, suurtalouteen tai vähittäismyymälään. Vuodessa saa
toimittaa vähittäismyyntiin enintään 1000 jänistä tai kania, 3000 lintua, 10 hirveä, 30 peuraa
ja 50 metsäkaurista. Kun nämä määrät eivät vuosittain ylity, ilmoituksia tai lihantarkastuksia
ei tarvita.
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Kun riista on kynitty tai nyljetty, siitä tulee lain tarkoittamaa lihaa. Jos lihaa myydään
eteenpäin kuluttajille, täytyy voida jäljittää, mistä se on peräisin. Tällöin tarvitaan ilmoitus
elintarvikehuoneistosta. Lahtivajakin voi olla ilmoitettu elintarvikehuoneisto. Elintarvikealalla
toimivilta henkilöiltä edellytetään yleensä hygieniapassin suorittamista. Tämä koskee myös
metsästäjiä, jotka käsittelevät lihaa myytäväksi.


https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/elintarvikkeidenalkutuotanto/elaimista-saatavat-elintarvikkeet/riista/

Jos luonnonvaraisen riistan lihaa halutaan toimittaa leikkaamoihin, lihan jalostuslaitoksiin tai
yleiseen kulutukseen ilman rajoituksia, virkaeläinlääkärin on tehtävä sille lihantarkastus.
Ravintolaan, vähittäismyymälään tai muuten yleiseen kulutukseen tarkoitettu riistaeläinten
liha on pääsääntöisesti oltava tarkastettua.

Taulukko. Riistasaaliit Lapissa.
Lapin määrällisesti tärkein riistalintu on riekko. Teertä ja metsoa ei saa metsästää
kapallisesti. Ammattimaisia riekonpyytäjiä löytyy lähinnä ainakin Utsjoelta ja Inarin
pohjoisosista. Valtaosa pyydetyistä riekoista päätyy ravintoloiden ruokalistoille ja niiden
kalleimpiin annoksiin.
Hirvi on tärkein riistaeläin. Lapissa vuodelle 2018 myönnettiin 11841 hirvilupaa, joka
mahdollisti 14 000 hirven saaliin. Suomen Metsästäjäliiton arvion mukaan hirvisaaliista
kaupallisille markkinoille päätyy korkeintaan pari prosenttia. Lapissa metsästetyn hirvenlihan
kauppa-arvo jalostettuna voisi olla yli 20 miljoonaa euroa. Kotimaisen tarjonnan puutteen
vuoksi hirvenlihaa tuodaan Virosta ja Ruotsista.
Kotimaista riistalihaa ei saada juurikaan markkinoille, vaan sitä tuodaan virosta ja
ruotsista. Jotkut seurat myyvät pieniä eriä mutta perinteisesti liha käytetään itse ja
omassa lähipiirissä. Metsästetyn hirvenlihan kaupallinen potentiaali on kuitenkin suuri.
Riistalihalla ja -jalosteille olisi kuitenkin kysyntää.

Varastointilaitokset
Luonnonmarjoille ja –sienille on maksettu varastointitukea vuodesta 1997 lähtien. Tuen
tarkoituksena on edistää kotimaisten marjojen ja sienten talteenottoa ja hyödyntämistä. Sitä on
maksettu ainoastaan pohjoisen tuen alueella poimituista ja varastoiduista luonnonmarjoista ja –

24

Versio 1.0

sienistä. Varastoidulle lakalle maksetaan tukea enintään 33 snt/kg, muille luonnonmarjoille 10
snt/kg ja luonnonsienille 42 snt/kg. Tukea hakeneiden yritysten määrä oli 16.

Taulukko. Varastointilaitokset


https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/toiminnanaloittaminen/elintarvikehuoneistot/hyvaksytyt-elintarvikehuoneistot/

Varastotilan tarve, sekä kylmä että pakaste, nousee esille monissa keskusteluissa. Soveltuvat
tilat logistisessa solmukohdassa parantaisivat yritysten toimintaedellytyksiä, lisäisivät raakaaine ja tuotepuskuria. Viimevuosien marjakato on ohjannut ostajat muihin maakuntiin, kun
omat varastot tyhjenevät nopeasti. Erityisesti matkailualan toimijoiden osalta nousi esille
näkemys, jonka pohjalta myös jonkinasteiselle alueellisia raaka-aineita välittävälle
tukkutoiminnalle voisi olla tarvetta.

Maidontuotanto
Maitoa tuotetaan seitsemän kunnan alueella yhteensä vajaa 15 miljoonaa litraa joka noin 17
% maakunnan maidontuotannosta ja vastaa noin 6 miljoonan euron tuottajahintaa. Maidon
jalostus on koko Lapin maakunnassa hyvin vähäistä. Lapissa on muutamia oman tilan
maitoa jalostavia yrityksiä. Tuotettu maito menee pääosin Valiolle tai Arlalle sekoittuen
kaikkeen näiden valmistamiin maitotuotteisiin ilman alkuperän merkitystä
lopputuotteeseen, sen nimeämiseen tai markkinointiin.
2014
Inari
Kemijärvi
Pelkosenniemi
Salla
Savukoski
Sodankylän kunta
Utsjoki

Tiloja (kpl)
Maidontuotanto (l)
Tiloja (kpl)
Maidontuotanto (l)
Tiloja (kpl)
Maidontuotanto (l)
Tiloja (kpl)
Maidontuotanto (l)
Tiloja (kpl)
Maidontuotanto (l)
Tiloja (kpl)
Maidontuotanto (l)
Tiloja (kpl)
Maidontuotanto (l)

Taulukko. Maitotilat ja tuotantomäärät

2018

6
1661769
13
2537012
3

6
1792914
11
3452222
3

20
2937499
5
946740
29
6075776
3

14
2982903
3
949731
25
5441431
2

lisäys/ vähennys
0
131145
-2
915210
0
0
-6
45404
-2
2991
-4
-634345
-1
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Maidontuotanto kunnittain (l) ja tilojen määrä (kpl) vuosina 2014 ja 2018 ja määrien muutos
vuosien välillä, Tuotantomäärät ovat kasvaneet kokonaisuudessa hieman.

Taulukko. Maitotuotteiden kulutus. Luonnonvarakeskus (Luke), Ravintotase 2018
Maidon jalostus on Lapin maakunnassa hyvin vähäistä. Ainoita yrityksiä tämän selvityksen
alueella ovat Kemijärvellä toimiva Lapin Kotijuusto Oy ja Juustola Ahti Kerkelä. Jalostuksesta
syntynyt liikevaihto on muutamia satoja tuhansia euroja. Juustoa selvitysalueen väestö syö
vuodessa 7,7 miljoonaa kiloa, tähän päälle matkailun käyttämä määrä. Muita paikallisia
erikoistuotteita ei ole tarjolla.

Numero
Laitoksen nimi
Numme
Anläggningens namn
r
Number Name of the establishment

60420 Juustola Ahti Kerkelä
60422 Lapin Kotijuusto Oy

Yksikkö
Enhet
Unit

Isokylä

Raakamaito
/ Råmjölk /
Rawmilk
> 2 000 000
l / vuosi år
year

Raakamaito
/ Råmjölk /
Muut
Rawmilk
< 2 000 000 Andra
Others
l / vuosi år
year

Eläinlaj
Jakeluosoite
i
Djurart Postadress
Specie Postal address
s

x

1

x

1

Karsimustie 33
Peräposiontie 139

Postinumer
o
Postnumme
r
Postal code

Postitoimipaik
Alue
ka
Region
Postanstalt
Region
Post office
98100
98400

Taulukko. Maitoalan laitosluvat selvitysalueella 9/2019 (Ruokavirasto)
Pohjois-Suomen alkuperäisrotu lapinlehmä. Se voisi osaltaan tuoda vaihtoehtoja
paikalliseen ruokatarjontaan. Lapin yliopiston Arktinen keskus ja Luonnonvarakeskuksen
Vihreän teknologian yksikkö selvittivät lapinlehmien määrää Lapissa, PohjoisPohjanmaalla ja Kainuussa. Lapinlehmän maito on valtarotujen maitoa rasvaisempaa ja
sisältää enemmän omega-3-rasvahappoja. Korkean kaseiinipitoisuutensa takia se
juustoutuu hyvin. Rodun historia ja maidon laatu antaisivat hyvät mahdollisuudet
jalosteiden brändäämiseen.
Tällä hetkellä lapinlehmää ja sen maidosta tehtäviä tuotteita hyödynnetään matkailussa
vain vähän. Asiaan on kuitenkin kasvavaa kiinnostusta niin tilallisten kuin ravintola- ja

Kemijärvi
Isokylä
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matkailuyrittäjien piirissä. Hyödyntämällä lapinlehmää matkailussa ja jalostamalla
elintarvikkeita sen omaleimaisesta maidosta voitaisiin kasvattaa myös lehmien määrää.



Pohjoissuomenkarjan maidon omaleimaisuuden hyödyntäminen
https://lauda.ulapland.fi/handle/10024/63647
Lapparikoulu – Lapinlehmän maito markkinoille
https://www.arcticcentre.org/FI/Lappari/Etusivu

Euroopan alppimaissa lähes jokaisen laakson erikoituotteena on joku juusto, joka saa
raaka-aineen vuosisataisilta laitumilta ja ruokaperinteestä. Brändit liitetään vahvasti
alueeseen. Hyvä kysymys on, kuinka arktisuus saadaan siirrettyä tuotteiden brändiin ja
luotua näin edellytyksiä paikallisista perinteistä nouseville tuotteille. Pohjoisen karjan
alkuperäisrotu on Lapinlehmä, jonka maito voisi olla erinomainen raaka-aine niin
elintarvikkeisiin kuin kosmetiikkaan.

Luomu Lapin raaka-aine ja elintarviketuotannossa
Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuore maa- ja elintarviketalouden vuosikatsaus kertoo
luomuruuan myynnin kasvavan Suomessa ja maailmalla. Luomuelintarvikkeiden ja -juomien
globaalin myynnin arvioidaan yltävän kuluvana vuonna runsaaseen 100 miljardiin euroon.
Pro Luomu arvioi, että luomutuotteita myytiin kotimaan päivittäistavarakaupoissa yhteensä
336 miljoonalla eurolla vuonna 2018.
Suosion taustalla on kuluttajien kasvava kiinnostus luonnonmukaisesti tuotettuihin
elintarvikkeisiin ja positiiviset mielikuvat luonnonmukaisesta tuotannosta. Luomutuotannon
kannattavuus on noussut viime vuosina tavanomaista maataloustuotantoa paremmin. Myös
kasvavalle joukolle Lapin-matkailijoita maistuu lappilainen luomu. Luomu sinänsä ei ole
itseisarvo, mutta se on luomustandardin läpäisseeltä elintarvikkeelta voi odottaa korkeaa
laatua.

Taulukko. Luomuelintarvikevalmistajien määrä Lapissa 2018.


https://statdb.luke.fi/PXWeb/pxweb/fi/LUKE/LUKE__08%20Indikaattorit__12%20La
adukas%20ruoka%20ja%20el%c3%a4inten%20hyvinvointi__02%20Luomualan%20eli
ntarvikeyritysten%20lukum%c3%a4%c3%a4r%c3%a4/02_Luomuelintarvikejalostajie
n_maara.px/?rxid=f3472cff-1144-4b4e-a1f1-c25523fcefee

Taulukossa on Lapissa toimivien luomuelintarvikejalostajien lukumäärät. Kokonaismäärä
luomutoimijoiden osalta on pieni. Selvityksen alueella olevien luomuelintarveikejalostajien
määrä ei ole tiedossa, mutta määrä on joka tapauksessa harvalukuinen.
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Luomutilojen määrä ei Lapissa ole juuri lisääntynyt viime vuosina, vaikka luomutuotannon
kasvuun on ollut aiemmin suuret odotukset. Luomutuotannon laajenemisen esteenä Lapissa
on se, että valmiita erikoistuneita tuotantoketjuja ei juuri ole eikä luomua koeta
hyödylliseksi. Esimerkiksi nurmiaan luomuviljeleviä maitotiloja on Lapissa montakin, mutta
niiden lehmien tuottama maito myydään tavallisena - ei luomuna.
Tuotantomäärissä ja viljelyn tehokkuudessa Lapissa ei voida kilpailla Etelä-Suomen kanssa.
Tuotteella pitää olla joku ominaisuus, joka tekee siitä kiinnostavan. Lapin Puikula -peruna on
rekisteröity suojattu alkuperäisnimi, joka erottaa sen muista perunoista.


Suojausjärjestelmiä on kolme erilaista, joista suojattu alkuperänimitys (SAN) ja
suojattu maantieteellinen merkintä (SMM) suojaavat tuotteen tuotannon ja
valmistuksen sen perinteisellä maantieteellisellä alueella. Kolmas järjestelmä (APT)
suojaa tuotteen perinteisen valmistusmenetelmän. Järjestelmä on voimassa kaikissa
EU:n jäsenmaissa, joten rekisteröity nimitys on suojattu koko yhteisön alueella.

Taulukko. Luomuhyväksytty tuotantoala Lapissa 2018, ha, peruna ja tärkeimmät
puutarhakasvit

Taulukko. LUOMUTILAT (kpl) JA LUOMUTUOTANTOALA (ha) 2019



https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/viljelijat/luomutilat/tilastot/luomu2019ep.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/luomumaatilat/tilastot-ja-tietohaut/
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Taulukko. Luomueläinmäärien yhteenveto Lapissa 2018

Keruutuotteiden (marjat, villiyrtit, sienet) osalta Lapissa on suuret alat luomukeruuseen
soveltuvaa alaa. Luomuksi saa nimittää vain valvontaan liitetyiltä keruualueilta kerättyjä
luonnonvaraisia kasveja tai niiden osia edellyttäen lisäksi, että luomukeruutuotteen myyjä
kuuluu luomuvalvontaan. Luomumarjojen osuus on 2000-luvulla kasvanut noin 30
prosenttiin luonnonvaraisten marjojen keruusta.
Luomutuotantoon siirtyy Lapissa vuosittain joitakin tiloja, mutta useina viime vuosina
luopujia on ollut enemmän. Luomu tuo lisää hallinnollista paperityötä ja vaatii enemmän
suunnittelua ja seurantaa kuin perinteinen tuotanto. Toinen tärkeä este luomutuotannon
laajenemisen tiellä Lapissa on se, että valmiita erikoistuneita tuotantoketjuja ei juuri ole.
Luomun merkityksestä keskustellaan paljon. Lappi ja luomu saattaa olla erinomainen
yhdistelmä ainakin myytävien tuotteiden osalta.

Marjat ja sienet
Marjat
Suomessa yleisimpiä luonnonmarjoja ovat: mustikka, puolukka, karpalo, tyrni, variksenmarja
eli kaarnikka, vadelma ja lakka. Teollisuuden yleisimmin käyttämät marjat ovat mustikka ja
puolukka, joiden saatavuus raaka-aineena on yleisesti ottaen hyvä.
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Mustikka on kaupallisesti tärkeä luonnonmarja, jota arvostetaan sekä kotimaassa että
ulkomailla marjan terveellisyyden vuoksi. Suomen metsät antavat satoa, syötäviä marjoja
vuodessa keskimäärin 500 – 1000 miljoonaa kiloa, josta saadaan talteen vain noin viisi
prosenttia. Esimerkiksi mustikan ja puolukan sadosta arvioidaan talteen otetuksi vain 3 – 10
%.
Luomumarjojen osuus on 2000-luvulla kasvanut noin 30 prosenttiin luonnonvaraisten
marjojen keruusta. Suomalainen poimija ei koe merkittävää eroa metsästä poimitun
tavanomaisen ja luomumarjan välillä eikä luomukeruutuotteen poimijakaan saa juuri
parempaa hintaa luomumarjoista. Markkinoilla ja jalostettujen tuotteiden osalta tilanne on
toinen. Luomun merkitys kasvaa jatkuvasti jalostetuissa elintarvikkeissa, kosmetiikka- ja
luontaistuotteissa sekä viennissä. Suomesta viedään merkittäviä määriä luomumetsämarjoja
esimerkiksi Aasiaan, jossa niille on kysyntää.
Kaupallisesti tärkeimmät luonnonmarjat ovat mustikka, puolukka ja lakka. Vuoden 2018
kuumat ja kuivat sääolot eivät olleet luonnonmarjoille suotuisat ja sadosta muodostui
monien marjojen osalta enintään keskinkertainen. Satomäärien vaihtelu vuosittain voi olla
suurata.


Myyntiin mustikkaa tuli vajaat 5,9
milj. kg. Eniten mustikkaa tuli
myyntiin Lapin alueelta, 3,5 milj.



Puolukkasato oli huonoin
vuosikymmeniin. Myyntiin sitä
kerättiin vajaat 2,1 milj. kg josta
Lapissa runsaat 0,09 milj. kg.



Lakkasato oli huono vuonna 2018
mutta laatu paikoin erittäin hyvää.
Myyntilakkaa kerättiin runsaat
70 000 kg. Lapissa kerätyn
myyntilakan osuus oli vajaat 97 %.



Vähäisiä määriä poimittiin
myyntiin myös variksenmarjaa

Ulkomaalaisten poimijoiden panos myyntimäärien kasvussa on merkittävä.
Luonnonmarjoista noin 93 % oli nyt ulkomaisten poimijoiden keräämiä. Poimintatuloja
luonnonmarjoista kertyi yhteensä 15 milj. euroa. Luonnonmarjatulosta kohdentui Lapista
kerättyihin marjoihin kaikkiaan 49 %. Se vastaa noin 7,3 milj. euroa. Ulkomaisten poimijoiden
osuus poimijatulosta oli 6,8 miljoonaa euroa ja kotimaisten noin puolimiljoonaa euroa.
Sienet eivät tuoneet tilastojen mukaan Lappiin kerääjätuloa.
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Kuva. Luonnonmarjojen ja –sienten kauppaantulomäärät vuonna 2018


https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/marsi-2018raportti.pdf

Taulukko. Poimijamäärät


http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79835/5_2016_Luonnontuot
eala.pdf

Kuva. Luonnonmarjojen talteenotto ja jakautuminen eri käyttö- ja markkinakohteisiin 2011 –
2013 http://jukuri.luke.fi/handle/10024/520558.
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Marjojen kaupallinen hyöty Lapin alueella toimiville yrityksille on pieni. Raaka-aine kulkeutuu
muualle jalostettavaksi. Valtaosa kerääjistä on ulkomaalaisia. Paikalliset poimijat ovat
yksityishenkilöitä, jotka toimittavat marjoja vuodesta toiseen samoille tarvitsijoille. Useat
ravintolat valmistavat ja säilövät marjatuotteet itse. Kerääjäkaarti on kuitenkin ikääntymässä,
eikä nuoria tule tilalle. Paikallisten toimittajien tilalle tulevat marjanvälittäjät ja kauppatulo
kulkeutuu maakunnan ulkopuolelle.
Onko mustikka sama raaka-aine, onko se kasvanut etelässä vai pohjoisessa. Onko raaka-aine
liian arvokas ”vain” mehuksi, vai pitääkö se tuotteistaa aivan muulla tavalla. Mitä mielikuvia
arktinen mustikka herättää japanilaisessa ja missä muodossa hän tuotetta haluaisi nauttia?
Olisi hyvä hankkia lisätietoa kansainvälisistä premiumtuotteiden markkinoista ja löytää sitä
kautta korkean jalostusarvon markkinoita.
Sienet
Kauppasienillä tarkoitetaan sellaisia ruokasieniä, jotka elintarvikeviranomaiset ovat hyväksyneet
elintarvikkeina myytäväksi. Poimitut sienet eivät säily kauaa eivätkä kestä pitkää kuljetusta, joten
ne on esikäsiteltävä tai valmistettava ruuaksi mahdollisimman pian. Teollisuudessa yleisimmin
käytetyt kauppasienet ovat herkkutatti, haapa- ja kangasrousku, kelta- ja suppilovahvero sekä
korvasieni. Korvasientä syödään nykyään ainoastaan Suomessa ja Venäjällä. Keski-Euroopassa
sitä pidetään myrkkysienenä eikä se ole enää Ruotsissakaan suositeltava ruokasieni.

Kuva. Sienten määrät vuosittain
Luonnonsienien kauppatulomäärät Lapissa ovat pieniä lukuun ottamatta satopiikkiä vuonna
2014. Useimmat sienet eivät näy Lapin osalta tilastoissa, sillä kerääjät myyvät ne suoraan
ravintoloille, näin esim korvasienen kanssa. Osa ravintoloista on luopunut korvasienestä.
Matsutakea on löydetty joidenkin yritysten tarpeeseen myös Lapista ja se kiinnostaa erityisesti
matkailuyrityksiä, joiden asiakkaina on Japanilaisia. Matsutaken arvo tietyille asiakasryhmille on
hyvin korkea ja siitä ollaan valmiit myös maksamaan!
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Italialainen poliisi Loreno Dalla Valle osasi yhdistää maanmiestensä intohimon ja suomalaisen
luonnon tuotteen, sienen. Satokaudet poikkeavat, mutta hyvinä vuosina tavoitetaan liki
kahden miljoonan liikevaihto. Sienet ovat monipuolisia raaka-aineita, mutta niistä voi
valmistaa myös eriomaisia tuotteita kuivaamalla vaikka maistuvina matkamuistoina kotiin
vietäväksi. Sienten arvostus monissa ruokakulttuureissa on erittäin korkea.

Luonnonyrtit
Monet tutut luonnonkasvit sisältävät aineosia, joille saattaa olla teollista käyttöä
elintarvikkeiden, kosmetiikan ja lääkkeiden raaka-aineena. Viime vuosina luonnonyrttien
kaupallinen poiminta on lisääntynyt.
Yksi villiyrttien ruokakäytön varhaisimmista puolestapuhujista on ollut Sami Tallberg, joka
julkaisi vuonna 2010 ensimmäisen Villiyrttikeittokirjansa. Luonnonyrteistä esim. poimulehti,
voikukka, maitohorsma ja kuusenkerkkä sopivat moniin ruokiin. Luonnonyrtit voidaan
kuivata myöhempää käyttöä varten ja jalostaa mausteseoksiksi tai viherjauheeksi.
Luonnonyrtit voi säilöä myös pakastamalla, jolloin niiden mauista voi nauttia myös
talviaikaan.
Lapissa on muutamia luonnonyrttejä jalostavia yrityksiä. Luonnonyrttiliiketoiminta on
kuitenkin vielä vähäistä. Yrityksessä tehdään paljon käsityötä. Yrttiyritysten poimijarenkaan
muodostavat yleensä yritysten itse kouluttamat kerääjät, jotka keräävät luonnontuotteen
verottomasti. Tällä tavoin pienetkin yritykset luovat lisäarvoa paikallistalouteen, vaikka nämä
positiiviset vaikutukset jäävät usein huomioimatta. Odotuksia alalle kuitenkin on. Erityisesti
matkailualalla toivotaan paikallisia luonnontuotteita niin ravintoloihin kuin myytäväksi.
Suomen luonnonyrteistä 28 lajilla on kauppayrttistatus, mutta potentiaalisesti
hyödynnettäviä lajeja on noin sata. Osalla luonnonyrteistä (mm. sianpuolukka ja väinönputki)
ovat niin vahvoja lääkkeiden kaltaisia vaikutuksia, että ne on sisällytetty lääkeluetteloon.
Lääkeluetteloon kuuluvien kasvien ja niistä valmistettujen tuotteiden kauppa voi olla
lääkelain alaista. Suomessa luonnonyrttien kerääminen kuuluu jokamiehen oikeuksiin,
suurempia määriä kerättäessä on syytä kysyä lupa maanomistajalta.
Luonnontuotealan yritysten haasteena on koko prosessin hallinta raaka-aineiden
hankinnasta tuotteiden valmistukseen, markkinointiin ja myyntiin. Alkavissa pienissä
yrityksissä yrittäjä pyrkii hoitamaan kaikkia vaiheet itse. Oman ajan käyttö kaikkiin vaiheisiin
raaka-ainehankinnasta markkinointiin vaikuttaa tuotteiden hintaan ja kannattavuuteen.
Ilman verkostoja kasvunmahdollisuudet ovat heikot.
Markkinointi on pullonkaula. Ilman myyntiä ei ole tuloja. Tuotekehitys tehdään myös pääosin
itse. Itse valmistuksessa saatetaan käyttää alihankkijoita sellaisten tuotteiden osalta, joiden
valmistukseen itsellä ei ole laitteistoja, esimerkiksi juomat. Tuotekehitys on asiana laajempi,
kuin ainoastaan tuote itsessään. Siihen liittyy niin valmistusmenetelmät kuin pakkaukset.
Pakkausten merkitys korostuu niin brändin kuin ympäristövaikutusten vuoksi.
Verkostot, yhteistyö ja erikoistuminen ovat avainasemassa alan kasvun kannalta. Raakaainehankinta voitaisiin ulkoistaa, samoin markkinointi ja myynti. Raaka-ainehankinnan
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ulkoistamisen haasteen on sopivien toimijoiden löytäminen ja sellaiset volyymit, että keruu
houkuttelee joko lisäansiolle tai täysipäiväisesti.
Kysyntä

Vastaaonttopiste/
keruukeskus

Kerääjä

Ostaja/ valmistaja

Markkinat

Kerääjäryhmä

Tarjonta

Jalostava/
varastoiva yritys

Kuva. Keruutuotteiden toimijaketju
Tuotekehityksessä yritykset ovat eri vaiheessa. Alkavilla yrityksiä on tuoteaihioita, joita olisi
hyvä päästä kehittämään edelleen. Tarvitaan tietty laitekanta ja asianmukaiset vaatimukset
täyttävä tila koe-erien tai alkupään myyntierien valmistukseen. Tällaisia ei ole juurikaan
käytössä muualla kuin Kemijärvellä.
Pienille yrityksille olisi ensivaiheessa paljon apua myyntiyhteistyön ja näkyvyyden
kehittämisestä. Olisiko luotavissa joku yhteinen brändi, joka sopisi useamman kunnan alueen
yrityksille ja löytyisikö osaava ja sitoutunut myyjä viemään tuotteet markkinoille. Toimialan
kasvu on mahdollista ainoastaan markkinoiden kautta. Jos tuotteita ei saada myyntiin ja
liikevaihtoa kasvamaan vuosittain, ei toiminnalla ole tulevaisuutta. Yhteistyö vaatii kuitenkin
ymmärrystä ja oikeaa asennetta. Toimenpide-ehdotuksia voisi olla:






Yhteinen brändi ja sen tunnetuksi tekeminen mm. matkailussa
Raaka-aine- ja materiaalihankinnan yhteistyö
Yhteisen myynnin järjestäminen sitoutuneen ja osaavan myyjän avulla
Tuotekehityksen monipuoliset tukipalvelut, testaus ja kokeilumahdollisuus alussa
sitomatta suuria pääomia
Tilat ja laitteet ensimmäisen vaiheen tuotekehitykseen ja valmistukseen, jonka avulla
madalletaan kynnystä kokeilla toimintaa ennen suuria investointeja

Luonnontuotealan kehittäminen Lapissa voisi olla markkinalähtöistä mm. matkailun
”imussa”. Harvalla on hyödynnettävissä sellaisia kansainvälisiä asiakasvirtoja, joita Lapissa
liikkuu. Asiakkaiden kulttuuritaustan ja kiinnostuksen ymmärtäminen on avain markkinoille
kokonaan uusilla tuotteilla. Tämä on paikallisesti alihyödynnetty mahdollisuus.

Luomukeruu
Vielä viime kesänä Suomessa oli noin 12 miljoonaa hehtaaria maata luomukeruualueita.
Alue oli noin 30 prosenttia koko maailman luonnontuotteiden luomukeruualueesta.
Ruokaviraston uudet ohjeet luomukeruualueiden sertifioinnissa ovat aiheuttaneet sen, että
pohjoisen Suomen maailman suurin yhtenäinen luomumarjojen keruualue on pirstoutunut.
Uuden ohjeen mukaisesti jokaiselta metsänomistajalta on nyt kerättävä erillinen sitoumus
luomuun. Uuden ohjeistuksen vuoksi vanhat luomusitoumukset eivät ole voimassa, toteaa
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asiantuntija Eija Vuorela Youngfour Oy:stä Ylen uutisessa aiheesta. Tällä hetkellä
luomukeruualueena ovat pääasiassa pohjoisen valtionmetsät ja osa yhteismetsistä.

Kuva. Luomun määrätieto on vanhentunut, uutta arviota ei ole vielä käytössä
Luomuksi saa nimittää vain valvontaan liitetyiltä keruualueilta kerättyjä luonnonvaraisia
kasveja tai niiden osia edellyttäen lisäksi, että luomukeruutuotteen myyjä kuuluu
luomuvalvontaan. Tavallisimpia suomalaisia luomukeruutuotteita ovat metsämarjat,
koivunmahla ja luonnonyrtit. Poro, riista ja muut luonnonvaraisten eläinten metsästyksestä
ja kalastuksesta saatavat tuotteet eivät kuulu EU:n luomuasetuksen soveltamisalaan, joten
niitä ei voi markkinoida luomukeruutuotteina.
Kaupallinen luomukeruutoiminta edellyttää yritykseltä yksityiskohtaista luomusuunnitelmaa,
ilmoittautumista luomuvalvontaviranomaiselle ja luomutuotantoehtojen jatkuvaa
noudattamista. Kaikki luomukeruutuotteiden käsittelyvaiheita hoitavat tahot kuten poimijat,
ostajat, kuljettajat, pakastajat, puhdistajat, pakkaajat ja muut jalostajat ja viejät ovat siten
osa katkeamatonta valvontaketjua, jonka tarkoituksena on taata vaatimusten
noudattaminen ja luomumarjan jäljitettävyys. Kaikki valvontajärjestelmään liittyneet toimijat
tarkastetaan vähintään kerran vuodessa.





Luomun merkitys kasvaa jatkuvasti jalostetuissa elintarvikkeissa, kosmetiikka- ja
luontaistuotteissa sekä viennissä, ja Suomesta viedään merkittäviä määriä
luomumetsämarjoja, varsinkin mustikkaa, puolukkaa ja lakkaa.
https://www.luke.fi/ruokafakta/vihannekset-hedelmat-ja-marjat/luomukeruualue/
https://www.luke.fi/uutiset/luomuruuan-markkinat-vahvassa-kasvussa/

Luomuluonnontuotteiden kysyntä on kasvussa, kuten lähes kaikkien luomutuotteiden.
Kasvua on sekä kotimaan että globaaleilla markkinoilla. Luomutuotteiden kysynnän kasvu oli
Suomessa viime vuonna yli 14 %, ja muuallakin Euroopassa noin kymmenen prosentin
luokkaa. Vuonna 2018 luomutuotteita myytiin maamme vähittäiskaupoissa yhteensä 336
miljoonalla eurolla. Luomun markkinaosuus ruuan vähittäismyynnistä on Suomessa edelleen
pieni, 2,4 prosenttia, mutta esimerkiksi Tanskassa jo yli 13 prosenttia ruokaostoksista on
luomua ja Ruotsissakin jo lähes kymmenen prosenttia ruokamyynnistä on luomua.
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http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160733/Luonnontuoteala
_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Luomuluonnontuotteiden kysyntä on kasvussa, kuten lähes kaikkien luomutuotteiden.
Onko Lapilla edellytykset brändätä ”Arktinen Luomu”, joka viestii asiakkaille myös
tuotteen alkuperän. Arktiset puhtaat tuotteet herättävät kiinnostusta mm. Aasian maissa,
missä tuotteen voi asemoida markkinoille sen laadun ja ainutkertaisuuden avulla. Oikein
tuotteistetun tuotteen hinta ei ole ostamisen este.

Erätalous uudenlaiseksi talouden malliksi
Erätaloudella eli metsästykseen, vapaa-ajankalastukseen ja suurpetojen katselu- ja
kuvaustoimintaan perustuvalla elinkeinotoiminnalla on tutkimuksen mukaan merkittävä
taloudellinen vaikutus Suomelle. Erämatkailuyrityksiä toimii metsästysmatkailun parissa 226
kappaletta, kalastusmatkailussa 511 kappaletta ja suurpetojen katselu- ja kuvausmatkailussa
45 kappaletta. Erämatkailun vuotuinen liikevaihto on noin 34 miljoonaa euroa ja välitön
työllisyysvaikutus noin 1440 henkilöä. Myös harrastusvälineiden valmistus ja myynti ovat
merkittävää elinkeinotoimintaa: eräharrastukseen liittyvän myynnin arvon voidaan
vuositasolla arvioida olevan vähintään 480 miljoonaa euroa.
Erämatkailun aluetaloudelliset vaikutukset ja vaikutus työllisyyteen ovat lisäksi suuremmat
kuin suorat vaikutukset. Tehdyn tapaustutkimuksen mukaan yksinomaan Tornionjoen alueen
kalastusmatkailu toi viime vuonna 10,8 miljoonaa euroa aluetaloudellista hyötyä ja loi
kausityöntekijöille 140 työtilaisuutta. Kalastusmatkailijan kalastaman yhden lohikilon
aluetaloudelliseksi arvoksi saatiin laskelmissa 214 euroa ja yhden lohen arvoksi 1 320 euroa.


http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160877/40-2018Er%C3%A4talousraportti.pdf

Suomalainen eränkäynti ja luonto kannattaisi tuotteistaa nykyistä korkeamman
jalostusasteen tuotteiksi ja edistää samalla niiden vientiä ulkomaille. Erätaloutta voisi
tarkastella huomioiden myös luonnon keruutuotteet ja kehittää ohjelmapalveluja niiden
ympärille.

Ruokaa läheltä
Lähiruokatyöryhmän (2009) määritelmän mukaan lähiruoka on ”ruoantuotantoa ja kulutusta, joka käyttää oman alueensa raaka-aineita ja tuotantopanoksia edistäen oman
alueensa taloutta ja työllisyyttä”. Lähiruokaan liittyy myös välikäsien vähäinen lukumäärä.
Lähiruoka on ruoantuotantoa, jonka tuotanto ja kulutus tapahtuvat mahdollisimman lähellä
toisiaan eivätkä täten vaadi pitkää toimitusketjua.
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Kuluttajille tärkeät lähiruoan ominaisuudet, kuten tuoreus ja korkealaatuisuus. Lähiruoan
tarkasteluun liitetään usein hyvin mm.




lähiruoka on paikallisen ruoan kuluttamista
lähiruoka voidaan tuottaa tavanomaisesti tai luonnonmukaisesti
lähiruoka saapuu kuluttajalle mahdollisimman suoraan

Kuva. Lähiruokaketju tuottajalta asiakkaalle/kuluttajalle


https://www.oulu.fi/sites/default/files/content/SITRA%20maamerkitlhiruokaselvitys
.pdf

Lähiruoan käyttö julkisissa ruokapalveluissa
Lähiruoka on ruoantuotantoa ja -kulutusta, joka käyttää oman alueensa raaka-aineita ja
tuotantopanoksia. Lähiruokaa kuitenkin tuotetaan, jalostetaan, mainostetaan ja kulutetaan
paikallisesti.
Kuntien asukasluvut








Utsjoki
Inari
Sodankylä
Pelkosenniemi
Savukoski
Kemijärvi
Salla

1 232
6 930
8 444
954
1015
7 370
3 491

Versio 1.0

37

Tarkastelualueen kuntien kunnallisissa keittiöissä valmistetaan keskimäärin 5 – 6000
päivittäistä lounasta. Vuoden aikana valmistettujen lounaiden määrä on yli 1 500 000
kappaletta. Kun määrään lisätään aamupalat ja päivälliset, yhteenlaskettu ruoka-annosten
määrä saavuttanee kahden miljoonan annoksen rajan.


Lounaskerroin koulupäivinä 0,176 x asukasmäärä, muina päivinä 0,058 x
asukasmäärä. Kertoimet arvioitu kyselyn pohjalta saatujen keskimääräisten
annosmäärien pohjalta ja ovat suuntaa-antavia mutta kuvaavat suuruusluokkaa.

Kaikki kunnat käyttivät kunnallisen ruokatuotannon raaka-aineina lähituotteita. Vaihteluväli
määrissä on 5 – 40 %. Savukoskella määräksi arvioitiin viisi prosenttia, Utsjoella 15 %,
Pelkosenniemellä 20 %, Kemijärvellä 27 % ja Sodankylässä lähestytään 40 %. Hankintatavat
vaihtelevat. Suurimmat kunnat soveltavat hankinnoissa markkinavuoropuhelua.
Markkinavuoropuhelu hankinnoissa
Markkinoilta saatava tieto on tärkeää hankinnan suunnittelun ja onnistumisen kannalta. Yksi
tapa kerätä tätä tietoa on käydä hankinnan valmisteluvaiheen aikana markkinavuoropuhelua
yritysten kanssa. Siinä hankintayksiköt käyvät vuoropuhelua kertoakseen tarpeista ja
hankinnan toimintatavoista ja selvittävät, mitä ja kuinka yritykset voivat tarpeeseen vastata.
Markkinavuoropuhelu kattaa sekä suunnitteluvaiheen että itse kilpailutuksen aikaisen
vuorovaikutuksen. Hankintayksiköiden resurssien puute ja se, että hankintoja ei ole totuttu
tekemään ennakoiden, saattavat johtaa tilanteeseen, jossa markkinavuoropuhelua ei pystytä
tai ehditä toteuttamaan.
Mitä markkinavuoropuhelu käytännössä on?










Viestintää hankinnasta ja sen tavoitteista
Tarpeiden selvittämistä
Tarjonnan tutkimista
Halutun tarjoajamäärän ja kilpailun aikaansaamiseksi tehtävää suunnittelua
Hinnoittelutapojen ja muiden ehtojen selventämistä molemmille osapuolille (mikä
alalla lasketaan tarjoushintaan ja mikä ei, miten vältetään yllättävät kulut ja muut
ongelmat sopimuskaudella?)
Markkinavuoropuhelulla voidaan selvittää:
o Mitä voidaan hankkia ja miten?
o Miten yhteistyötä voidaan kehittää pitkällä tähtäimellä?
o Mihin ja kehen hankinta vaikuttaa?
Markkinavuoropuhelu on vuoropuhelua–ei siis hankkijan yksipuolista viestintää
tavoitteista tai yritysten myyntipuhetta ratkaisuistaan, vaan keskusteleva parhaan
mahdollisen lopputukoksen löytävä prosessi.

Markkinavuoropuhelu näyttää soveltuvan erityisen hyvin, kun hankintoja suunnitellaan
tehtävän pieniltä lähitoimijoilta. Pelkän raaka-aineen toimituksen sijaan voidaan sopia
tarkemmin toimintatavoista ja toimitukseen liittyvästä palvelusta. Parhaimmillaan
hankintayksikkö voi hallita omia henkilöresurssien käyttöä lisäämällä palvelun osuutta osaksi
raaka-aineen hankintaa. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi raaka-aineen toimitusta suoraan
uuniin haluttuna jakeena illalla niin, että raaka-aine on kypsynyt yön aikana käytettäväksi
seuraavana päivän. Mm. Sodankylä on vienyt hankinnat jopa näin pitkälle.
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Hankintatavoilla on oletettavasti suurikin merkitys lähiruoan käytön lisäämisessä, sillä sen
avulla voidaan viestiä pienillekin yrityksille tarpeista johon nämä voivat kokonsa puolesta
myös joustavasti vastata. Se lisää ymmärrystä ostajien tarpeista ja lisää tietoa kehittää omaa
tuotetta/ palvelua ja mahdollisesti investoida uusiin palveluihin.
Ainakin Sodankylä on käyttänyt hankinnoissa markkinavuoropuhelua. Myös Kemijärvellä on
sovellettu hankintaprosessi kuluneen vuoden 2019 aikana. hankintaa varten tulee olla
käytettävissä riittävästi hankintaresurssia, johon kaikilla kunnilla ei ole ollut toistaiseksi
mahdollisuutta.










Vihannekset: Peruna tärkein ja osa saa sitä myös paikallisesti. Kiinnostaa muitakin,
mutta paikallista tarjontaa ei ole riittävästi.
o hankintatapa vaihtelee, osalle vihannekset tulevat pestynä ja kuoritaan itse,
perunat kuorittuina ja leikattuna soveltuviksi jakeiksi, pakattuna reseptiikan
mukaisiin pakkauksiin
o Sallasta tuorekurkkua
o Paikallinen nauris sadonkorjuun jälkeen
Marjat ja marjatuotteet
o toimitustapa vaihtelee sen mukaan, ostetaanko kerääjältä suoraan vai
yritykseltä
 kerääjä ei saa jalostaa, toimittaa marjan marjana keittiölle, joka
jalostetaan ja säilötään itse
 vakikerääjät, kausi- ja sesonkituotteille ei sovelleta
kilpailutusta
 ilmoitus lehdessä, ostetaan marjaa
 yritykset voivat toimittaa mm. pakasteita ja hilloja (AapaLappi)
 jäljitettävyys tärkeää, halutaan varmistaa marjan alkuperä (viitteitä
ollut virheellisestä alkuperästä)
 jouduttu hankkimaan tukkujen kautta ulkomaista marjaa
Liha
o paikallisesti tarjolla poroa ja paikoin lammasta
o isot toimijat kankeita toimimaan, eivät muuta prosesseja pienten
hakintayksiköiden vuoksi
o hankitaan käsittelyvalmiina tai kypsänä, Sodankylässä jopa suoraan uuniin
illalla toimittajan toimesta
 valmistuksen menetelmät, hyödynnetään pitkiä matalaenergistä
kypsytystä ja yöaikaa
Kala
o vaihtelee kunnittain, osa saa kalan lähitoimittajilta, osa joutuu käyttämään
mm. tukkuliikettä/ välittäjää
o fileet, kalamassa (haukimassa)
o toimitusvarmuuden kanssa ollut ongelmia, pienet toimijat
Viljatuotteet
o leipää saatavilla paikallisista leipomoista, yhteishankintoja
o ryynit, jauhot ym. tukkutavaraa
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Hankinnat tulevaisuudessa
Suuntaus on lähiruoan käytön kasvattamiseen. Kunnissa on asetettu tavoitteita lähiruoan
määrästä. Se edellyttää hankinnan tapojen kehittämistä. Kynnyksenä on kuitenkin
paikallisten toimittajien pienuus, jatkojalostuksen ja varastoinnin puutteet, tilat yleensä ja
omavalvonta. Hankintojen hyvän suunnittelun avulla voi hallita omaa laiteresurssia ja
työajan käyttöä. Hankintakäytänteet kehittyvät yhteistyötä tukeviksi, jossa
markkinavuoropuhelun läpivienti lisää paikallista yhteistyötä.
Tärkein hankintaan vaikuttava tekijä on hyvä hinta – laatu –suhde. Pienten toimijoiden tulisi
verkostoitua, jotta toimitusvarmuutta voidaan kasvattaa. Samoin hankintayksiköt voivat
lisätä keskinäistä yhteistyötä lisätäkseen kysyntää paikallisesti. Kysyntä ohjaa tarjontaa ja
antaa toimittajille taloudellisen näkymän kehittää omaa toimintaansa vastaamaan kasvavia
hankintamääriä.
Ostaja – myyjä –asetelmasta ollaan siirtymässä yhteistyömalleihin, jota ovat kumppanuuksia,
jotka mahdollistavat toiminnan yhteisen kehittämisen. Julkisten hankintojen kehittäminen
voisi toimia paikallisen elintarviketuotannon ja jatkojalostuksen veturina, joka luo
edellytyksiä ja valmiuksia kasvattaa paikallista tuotantoa palvelemaan entistä paremmin
myös matkailua.
Kemijärvi 19.3. kuntatilaisuus, muistiinpanot.pdf


https://www.dropbox.com/s/in64b0i11k4p8qo/Kemij%C3%A4rvi%2019.3.%20kunta
tilaisuus%2C%20muistiinpanot.pdf?dl=0

Lähiruoka matkailussa
Tutkimusten mukaan lähiruoka on trendikästä ja tarjoaa paljon mahdollisuuksia matkailulle.
Lähiruuasta, kulttuuriperinteistä ja tarinoista voidaan rakentaa autenttisia ja uniikkeja
tuotteita, jotka parhaimmillaan houkuttelevat kohteeseen uusia matkailijoita ja tuottavat
heille unohtumattomia elämyksiä. Käyttämällä puhtaita lappilaisia raaka-aineita ja tuomalla
sen esiin markkinoinnissa yritykset voivat lisätä omaa kilpailukykyään ja laadukkaan
lappilaisen lähiruuan arvostusta. Elämyksellisillä ruokatuotteilla voidaan edistää yritysten
liiketoimintamahdollisuuksia ja ympärivuotista matkailua sekä tehdä lappilaista
ruokakulttuuria tunnetuksi. Samalla ne vahvistavat maakuntamme elinvoimaisuutta.
Uusia ruokamatkailutuotteita syntyy parhaiten yhteistyössä, jossa ovat mukana sekä raakaaineiden tuottajat että matkailutoimijat. Lappilaiset raaka-ainetuottajat ovat enimmäkseen
pieniä toimijoita, joiden voimavarat ovat rajalliset. Yhdessä toimimalla ja verkostoitumalla
voidaan edistää paikallista ruokatuotantoa ja raaka-aineiden jatkojalostusta, kehittää uusia
tuotteita sekä ratkaista erilaisia esiin tulevia haasteita.


https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/143424/B%205%202018%20Hirvaskari
%20Ilola%20Saari%20Tapaninen.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Hyvä esimerkki matkailun ja elintarvikkeiden jatkojalostuksen yhdistämisestä on Ylläksen
Pihvikeisari. Yritys käyttää lähiruokaa ja hyödyntää paikallisia luonnon raaka-aineita.
Yrityksellä on oma puutarha, jossa kasvatetaan muun muassa yrttejä ja vihanneksia.
Pihvikeisari harjoittaa myös marjojen ja yrttien jalostusta. Yrityksellä on laaja raaka-aineiden
hankintaan liittyvä verkosto, jonka kautta se saa monipuolisia raaka-aineita ravintolan ja
jatkojalostuksen tarpeisiin. Ravintolan tiloissa on marja- ja yrttipuoti, jossa myydään itse
valmistettuja hilloja, mehuja ja siirappeja.
Ravintoloiden kiinnostus paikallisten raaka-aineiden käyttöön on suurta. Pohjoinen alkuperä
ja sen kautta puhtaus ovat markkinointia edistäviä tekijöitä. Ruokalistalla halutaan
erottautua massasata ja profiloitua nimenomaan korkeatasoisten paikallisten raaka-aineiden
käyttäjiksi. Lappilaisuus koetaan valtiksi markkinoinnissa.
Tärkein tekijä toimitusten osalta ovat laatu ja toimitusvarmuus. Ruokalistoihin ei haluta
muutoksia tai tilapäisiä korvaajia, sillä se vie uskottavuutta asiakkaiden silmissä. Raakaaineiden laadussa arvostetaan mahdollisimman pieniä poikkeamia, jotta asiakaslupaus säilyy
ja vastaavasti valmistus olisi määrämuotoista. Lihan tulisi olla erä toisensa jälkeen
tasalaatuisia niin kooltaan kuin rakenteeltaan. Sama koskee muita raaka-aineita.
Pääosa raaka-aineista halutaan tietyössä muodossa valmiina jakeina valmistusta varten.
Raaka-ainetta ei tarvitse käsitellä ennen valmistusta, vaan se soveltuu sellaisenaan
reseptiikkaan. Pakkauskoot vaihtelevat raaka-aineen menekin mukaan ja valmistettavien
minimäärien mukaan. Käristysliha voi olla esim 20 kg:n erissä 5 kg:n pakkauksissa, jos se on
valmistuksen minimimäärä. Fileiden tulee olla tasakokoisia ja paksuisia täyttääkseen
annoskoon vaatimukset, toimittajan tulee tehdä valikointi. Hävikin vähentämiseksi
merkittävä toimija mainitsi suosivansa pieniä pakkauskokoja, esim 2 tai 5 filettä per pakkaus.
vaihtuvaan kysyntään on helpompi mukautua. Vaikka pakkauskulu kasvaa, hävikki pienenee.
Yleinen vaatimus pakkaamisen osalta on vakumointi. Puolivalmisteita suositaan, mikäli
reseptiikka sitä edellyttää, tällaisia ovat mm. kylmäsavutuotteet. Muutoin kaikki valmistus
pyritään tekemään itse.
Poronlihan tarjonta on hyvä. Haastatellut keittiömestarit korostivat yhteistyön
luotettavuuden merkitystä. Raaka-aineiden hankinta on kysyntälähtöistä, jolloin
toimintatavat ja raaka-aineiden toimitusmuodot rakentuvat käytännön vaatimusten mukaan.
Nopea reagointi tilauksiin on hyvän palvelun edellytys. Määrät opitaan kokemuksen kautta ja
näin varmistetaan tasainen saatavuus myös teurastusten välillä. Suurten toimittajien sijaan
haluttiin toimia pienten toimittajien kanssa. Laatu on parempaa ja toimijat ”notkeampia”.
Hyvästä laadusta ollaan ylpeitä, raaka-aine näyttää hyvälle ennen valmistusta ja lautasella.
Ruokailun pitää olla asiakkaalle elämys, jota koko toimitusketju tukee.
Lappilainen naudanliha ei näytä palautuvat teurasreissulta ravintoloiden valikoimaan. Poron
arvostus on korkealla, mutta se ei ole ainoa selittävä tekijä. Osittain viitattiin naudanlihan
laatuun, joka vaihtelee suurestikin mm. rasvaisuuden osalta. Vaikka naudan kysyntä ei olisi
vuoden ympäri, nähdään paikallisen raaka-aineen mahdollisuudet teematuotteina mm.
lappilainen ylämaankarja. Teemaviikoilla lisätään vaihtelua ja ne toimivat hyvin
markkinoinnissa lisäämällä myös asiakkaiden kiinnostusta uusista tuotteista. Tarjoajia ei
kuitenkaan tunnu olevan tai nämä eivät ota yhteyttä. Pääosin nauta tulee suurten ketjujen
toimittamana. Lammas vaikuttaa olevan enemmän sesonkituote lähinnä pääsiäisenä.
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Paikallisen luonnonkalan arvostus on korkealla, jota täydentää kasvatettu kala. Hankinta on
kahdenlaista, osalla on luottokalastajat, jotka vastaavat toimituksista. Osa taas suorittaa
hankinnat välittäjien kautta, sillä menekin määrän vuoksi se tuo varmuutta saatavuuteen.
Este ei olisi ostaa tuotteita myös suoran kalastajilta, jos näin päästään riittävään
toimitusvarmuuteen. Suhteiden rakentamiseen tulisi panostaa ja monesti välittäjä on
helpompi vaihtoehto. Kun kala on listalla, tulisi sitä olla saatavilla koko ajan. Pakasteet
tasaavat saatavuutta, vaikka tuore kala etusijalla.
Marjojen ja sienten saatavuus vaihtelee kovasti vuosittain. Pahin tilanne tulee silloin, kun
heikot satovuodet tulevat peräkkäin. Erityisesti marjat ovat kriittisiä ja niistä puolukka ja
hilla. Useilla ravintoloilla on luottotoimittaja, joka kerää ja toimittaa marjat
jokamiehenoikeuksilla. Näyttää kuitenkin siltä, että kotimaiset ja paikalliset kerääjät
ikääntyvät, eikä uusia tule tilalle. Varsinkin suuremmat toimijat ovat suunnanneet ostonsa
marjavälittäjille. Sesonkiin liittyvän hankinnan sijaan tuotteita hankitaan tasaisesti vuoden
ympäri säästäen varastoinnissa mutta menettäen hinnassa.
Villiyrtit jakavat mielipiteitä, toiset arvostavat niitä ja kokeilevat uusia mahdollisuuksia. Osa
pitää niitä marginaaliraaka-aineina ja panostavat tuttuihin raaka-aineisiin, toisille taas ne
ovat erittäin tärkeitä. Maku ratkaisee, jos joku aromi on hyvä, sitä käytetään. Yrttien
saatavuus on pitkälle kiinni toimijasta, pienet ravintoja pyrkivät keräämään ja jalostamaan
niitä myös itse. Myös muutamia kaupallisia toimittajia käytetään. Nokkonen lienee eniten
käytetty, samoin suosiossa on kuusenkerkät, mesiangervo, maarianheinä ja väinönputki.
Myös jäkälää käytetään kantoaineena muille aromaattisille raaka-aineille. Ruokakäytön
lisäksi villiyrttejä käytetään annoskoristeina. Palautteen pohjalta voisi tehdä kuitenkin
johtopäätöksen, että villiyrteistä tehtävät valmisteet tai ruokakomponentit voisivat olla
kiinnostavia täydennyksiä ja lisiä nykyisiin tuotteisiin. Tarjontaa on kuitenkin valitettavan
vähän. Varsinkin suuremmat toimijat pelkäävät, että jos villiyrtteihin perustuvia tuotteita
ottaa listoille ja niiden käyttö vakiintuu ja kasvaa, tulevat eteen saatavuusongelmat.
Vihannesten osalta paikallisia raaka-aineita ovat lähinnä peruna ja nauris. Mahdollisuuksien
mukaan käytetään paikallisia toimittajia. Myös muita vihanneksia on kokeiltu paikallisesti
mm. punajuurta, mutta toiminta jäänyt pienimuotoiseksi, kysyntää silti olisi. Ravintolakäytön
osalta nauriin laatu korostuu, halutaan erilaisia eri käyttötarkoituksen mukaan. Oli toimittaja
tai raaka-aine mitä hyvänsä, ostajat odottavat myyjiltä aktiivisuutta, laatuun ja toimituksiin
panostamista ja ammattimaista myyntiotetta.
Vaikka kaikki haastatellut ravintolat saivat haluamiaan paikallisia raaka-aineita, nähtiin
tarjonnan suhteen myös kehittämistarpeita. Aktiivista tarjontaa voisi olla enemmän. Moni
ottaa yhteyttä siinä vaiheessa, kun ”vene on täynnä kalaa”. Toimintaansa pitkällä jänteellä
suunnitteleva yritys ei oikein pysty hyödyntämään satunnaisia tarjospiikkejä.
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Kuva. Lappilaisen ruoan ja ruokamatkailun kysyntä
https://www.lapinamk.fi/loader.aspx?id=2b29ae1e-5282-4dd1-8746-d57548bbb03b

Esille nousseita asioita:
 Toivotaan, että toimittajat ottaisivat rohkeasti yhteyttä ammattikeittiöihin ja
kertoisivat, mitä tuotteita on tarjolla
 Vuoropuhelun ja yhdessä tekemisen kautta löydetään molemmille parhaat
toimintaedellytykset ja keskinäinen hyöty
 Jos yritys haluaa kehittää tuotteita, kannattaa ottaa yhteys asiakkaisiin. Kannattaa
kysyä ennen kuin yrittää itse arvata, mitä, kuinka ja miten asiakas tuotteensa haluaa.
 Kaivataan koottua tietoa tarvitaan alueen tuottajista, jotta ne löytyisivät helpommin
mm. sähköisestä toimittajahausta. Ostavat yritykset ovat aidosti kiinnostuneita
tarjonnasta.
 Ne haluaisivat viestittää myös tulevista tarpeista ja ideoista, mitä tarvitaan ja missä
muodossa (jalosteet)



Paikallisten raaka-aineiden tukkukaupalle/ raaka-ainepörssille voisi olla perusteltu
tarve.
Suurimat hotelliketjut ulkoistavat suunnittelemansa reseptiikan mukaista valmistusta
mm. aamupalatuotteiden osalta, varsinkin jos käyttöä on ketjun useammassa
toimipisteessä.
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Tuotteiden jalostus ja elintarvikehuoneistot
Lainsäädännön määritelmän mukaan elintarvikkeiden alkutuotannolla tarkoitetaan
elintarviketuotannon ensimmäistä vaihetta. Alkutuotantoa ovat esimerkiksi maidon- ja
munantuotanto, lihakarjan kasvatus, kalastus ja kalanviljely, kasvisten ja hedelmien sekä
viljan ja sienten viljely ja hunajantuotanto. Se sisältää myös metsästyksen, kalastuksen ja
luonnonvaraisten tuotteiden keräämisen.
Alkutuotantoon ei sen sijaan kuulu alkutuotannon tuotteiden jatkojalostus, kuten juuston tai
hillojen valmistus, yrttien kuivaaminen, kasvisten kuoriminen, kalojen perkaaminen maissa
tai kalojen fileointi, vaan ne ovat elintarvikehuoneistoon kuuluvaa toimintaa.
Tuotekehitykseen ja koevalmistukseen liittyvien tilojen puute on yksi haaste yrittäjille, jotka
suunnittelevat alkutuotannon raaka-aineiden jalostusta, tuotteiden kehittämistä,
koetuotantoa ja yritystoiminnan aloitusta. Paras tilanne on Kemijärvellä.
Kemijärvellä on Lapin Koulutuskeskuksen (REDU) luonnonvaratuottaja koulutus ja
tuotekehitykseen soveltuva keittiö. Luonnontuotealan aloittavalle yrittäjälle vapaata
tuotantotilaa Kemijärven kehitys Oy vuokraa alkavalle/toimivalle luonnontuotealan yrittäjälle
tilaa Kemijärven Särkikankaalla Seminaarinkatu 10 sijaitsevasta tilasta. Vastaavia edellytyksiä
ei muissa kunnissa elintarviketuotannon kehittämiseksi ole.

Kuva. Tilat kokeilu- ja kehitystoimintaan
Itä-Lapin luonnontuotealan kehittämissuunnitelma 2017–2020 mukaan toimitilojen tilanne
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.
Yrityksillä oli omia tiloja tai mahdollisuus käyttää vuokratiloja. Siitä huolimatta suureksi
ongelmaksi koettiin elintarvikehyväksyttyjen toimitilojen puuttuminen.


Lao:n Kemijärven pisteen toimitiloja yrittäjät pitivät hyvinä, mutta hinnoittelumallia
kalliina, jos tarvetta olisi vain yksittäisille koneille kokonaisuuden sijaan.
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Hyvää Lapin Luonnosta Itä-Lapin luonnontuotealan kehittämissuunnitelma
2017–2020 (http://italappi.fi/t/79735841.pdf)

SAKK:n Toivoniemen koulutusyksikön tilat sopivat myös tuotekehitykseen, yritystoiminnan
kokeilemiseen tai käynnistämiseen. Kalankäsittelytiloissa on tarkoituksenmukaiset pakastusja kylmätilat. Tiloja vuokrataan omavalvontakoulutukset käyneille kalastajille. Käyttöä on
ollut vain vähän opetuskäytön ulkopuolella.
Tila-asia kannattaa selvitellä muiden kuntien osalta. Hyvä kysymys on, tarvitaanko suuria
erillisiä investointeja, vai voisiko kokeilu- ja kehitystoimintaa tehdä jossain olemassa olevassa
laitoskeittiössä. Yksi mahdollisuus on myös selvittää lakkautettujen koulujen keittiöiden
käyttömahdollisuudet tai saneeraus soveltuvaksi tilaksi. Yritystoiminnan alkuvaiheen
investoinnit voivat olla aloittelevalle yritykselle liian korkea kynnys toiminnan aloittamiseen.
Selvityksessä saatiin selville, että 55 toimijoilla on lupa elintarvikehuoneistoon tai
käsittelylaitokseen. kala- ja lihapuolen riittävyyttä voidaan arvioida kuntakohtaisesti.
Jalostukseen kapasiteettiä tulisi pystyä lisäämään. Elintarvikepuolen tuotekehityksen tiloja
ei ole riittävästi. Ainoastaan Kemijärvi pystyy tarjoamaan oman alueen yrityksille
edellytykset. Muualla tuotekehitys ja koe-erien ja tuotannon alun tilat ja laitteet täytyy
ratkaista muulla tavalla ja asia muodostuu esteeksi monelle alkuvaiheen kiinnostuneelle
tai tuotantosuuntaa vaihtavalle toimijalle.

Suoramyynti ja pienimuotoinen jalostus
Elintarvikelainsäädäntö mahdollistaa monenlaista pienimuotoista myynti- ja
jalostustoimintaa ilman suurta byrokratiaa. Uusien ohjeiden mukaan alkutuotannon
yhteydessä tapahtuvaa vähäriskistä ja pienimuotoista elintarvikkeiden käsittelyä voidaan
jatkossa tehdä ilman elintarvikehuoneistoilmoitusta. Vähäriskiset tuotteet ovat sellaisia
elintarvikkeita, jotka säilyvät huoneenlämmössä. Pienimuotoiseksi toiminnaksi on rajattu 10
000 euron vuosimyynti. Toiminnan verotuksen osalta noudatetaan verottajan ohjeita.
Vihannekset, hedelmät ym kasvit
Esimerkiksi marjatila voi perustaa sesongin ajaksi kahvilan ilman
elintarvikehuoneistoilmoitusta. Samoin tilapuodin perustaminen tulee vaivattomammaksi,
kun maatilayrittäjä voi omien tuotteiden lisäksi myydä myös muiden tilojen alkutuotannon
tuotteita (pl. raakamaito, kananmunat) ilman elintarvikehuoneistoilmoitusta.
Yksityishenkilöitä koskevat samat helpotukset kuin muitakin alan toimijoita.
Esimerkkejä (https://www.aitojamakuja.fi/suoramyynti/ukk.php?v=ukk)




Voit myydä naapuritilan kurkkuja omassa tilapuodissasi ilman
elintarvikehuoneistoilmoitusta. Jos myynnissä on ainoastaan vähäriskisiä
alkutuotannon tuotteita ja vuosittainen alkutuotannon tuotteiden myynti jää alle 10
000 euron. Kilorajoitukset tulee huomioida. Alkutuotannon tuotteita ovat mm.
kasvikset ja hedelmät sekä viljat ja sienet, hunaja, luonnonvaraiset marjat ja sienet,
ternimaito ja kananmunat.
Juuresten ml. perunat peseminen on kauppakunnostusta ja sisältyy alkutuotantoon.
Jos kuluttajille myytävä määrä + vähittäismyyntiin toimitettava määrä eivät ylitä
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vähäriskisen asetuksen 1258/2011 rajoja 100 000 kg + 100 000 kg, eikä toimita
pestyjä tuotteita myöskään jatkojalostukseen, on vapautettu
vesitutkimusvaatimuksesta. Myöskään perunan pesua vesitutkimusvaatimus ei
koske, kun peruna käytetään yleensä aina vähintäänkin kuorineen keitettynä.
Porkkanan osalta kesäporkkanan pesu on sellaista toimintaa, johon
vesitutkimusvaatimus kohdistuu, jos vähäriskisen asetuksen määrät ylittyvät.
Pakkausmerkintöjä ei vaadita, kun tuottaja itse myy tuotteen suoraan kuluttajalle
tilamyyntinä tai torilla.
Myös elintarvikkeiden valmistaminen kotikeittiössä onnistuu kunhan hygieenisistä
toimintatavoista sekä valmistuksen ajallisesta erottamisesta muun kodin
ruoanvalmistuksen kanssa huolehditaan. Myöskään asumisesta ei saa aiheutua
vaaraa kotona valmistettaville elintarvikkeille. Ennen toiminnan aloittamista tulee
laatia omavalvontasuunnitelma oman toiminnan riskit arvioiden. Jos myyt
kotikeittiössä valmistettuja tuotteita ammattimaisesti ja säännöllisesti, tulee
kotikeittiöstä tehdä elintarvikehuoneistoilmoitus.

Liha, siipikarja ja munat
Tilalla kasvatetun siipikarjan ja kanin lihaa on mahdollista toimittaa paikalliseen
vähittäismyyntiin ilman lihantarkastusta 15.3.2016 alkaen. Lisäksi tilalta suoraan kuluttajille
myytävien kananmunien ja linnunmunien enimmäismäärät nousevat. Myös luonnonvaraisia
hirvieläimiä saa jatkossa toimittaa paikalliseen vähittäismyyntiin.
Tilat ovat voineet myydä siipikarjan tai tarhatun kanin lihaa ilman lihantarkastusta suoraan
kuluttajalle enintään 1 000 eläintä vuodessa. Jatkossa tilalla teurastetun siipikarjan lihaa voi
joko luovuttaa suoraan kuluttajille tai toimittaa vähittäismyyntiin ilman lihantarkastusta
yhteensä enintään 40 000 kiloa vuodessa. Tämä vastaa esimerkiksi 40 000 kanaa, 60 000
kanaa pienempää lintua, 18 000 ankkaa, 9 000 hanhea tai 4 500 kalkkunaa. Vähittäismyyntiin
toimitettu broilerin ja kalkkunan liha tulee salmonellavalvonnan piiriin, millä varmistetaan
ruuan turvallisuutta. Tilalla teurastetun tarhatun kanin lihaa voi jatkossa joko luovuttaa
suoraan kuluttajille tai toimittaa vähittäismyyntiin ilman lihantarkastusta yhteensä enintään
20 000 kania vastaavan määrän vuodessa.
Tilalta myytävien kananmunien ja muiden linnunmunien enimmäismääriä vuodessa
nostetaan kananmunien osalta 10 000 kilosta 20 000 kiloon ja muiden linnunmunien osalta 2
500 kilosta 5 000 kiloon.
Poro
Poronlihan myynti tai muu luovutus suoraan kuluttajalle on sallittua poronhoitoalueella
olevalta alkutuotantopaikalta tai paikasta, jossa poro on teurastettu. Poron kuivalihan
valmistus, myynti tai muu luovutus suoraan kuluttajalle on sallittua poronhoitoalueella
olevalta alkutuotantopaikalta. Kun kuluttaja ostaa poronlihaa tai poron kuivalihaa
suoramyynnistä, hänen on käytettävä liha omassa kotitaloudessaan. Kuluttaja voi
halutessaan teettää lihalle jonkin käsittelyn esimerkiksi jauhamisen tai savustuksen niin
sanottuna rahtitoimintana, jolloin käsitelty tuote tulee palauttaa hänen yksityistaloutensa
käyttöön.
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Ero suoramyynnin ja tavanomaisen vähittäismyynnin välillä onkin tuotteiden toimittaminen.
Suoramyyjä voi myydä tai luovuttaa poronlihaa tai poron kuivalihaa vain poronhoitoalueella
suoraan kuluttajalle, joka itse saapuu hakemaan tuotteet alkutuotantopaikalta tai paikasta,
jossa poro on teurastettu.
Tarkastettua poronlihaa ja siitä valmistettuja tuotteita voidaan myydä tavanomaisena
vähittäismyyntinä, jolloin vähittäismyyntiä koskevat säädökset on otettava huomioon.
Toiminta edellyttää elintarvikehuoneistoilmoituksen tekemistä. Suoramyyntiin tarkoitettua
tarkastamatonta poronlihaa tai siitä valmistettua kuivalihaa ei saa viedä tiloihin, joissa
säilytetään tai käsitellään tarkastettua, tavanomaiseen vähittäismyyntiin tarkoitettua
poronlihaa. Suoramyyntitoimijan tulee tehdä ilmoitus elintarvikehuoneistosta. Suoramyyjän
on laadittava kirjallinen omavalvontasuunnitelma, jota on noudatettava ja jonka
noudattamisesta on pidettävä kirjaa.
Pop Up Ravintolatoiminnan kokeilu yksityishenkilönä
Elintarvikelain mukaan yksityisen henkilön vähäriskinen pop up -ravintolatoiminta on tietyin
ehdoin mahdollista eikä toiminnasta tarvitse ilmoittaa kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle. Pop up -ravintolatoiminnan on oltava niin vähäriskistä kuin mahdollista.
Vähäriskisenä tai kohtuullisen vähäriskisenä elintarvikkeiden valmistuksena voidaan pitää
esimerkiksi leipomista, kinkku- tai juustovoileipien koostamista sekä keitto-, pata- ja
laatikkoruokien valmistamista ja niiden välitöntä tarjoilua.
Laajamittaista ruoan valmistusta ei voi pitää vähäriskisenä tai edes kohtuullisen
vähäriskisenä toimintana. Vähäriskistä ole esimerkiksi seuraavien elintarvikkeiden valmistus
tai tarjoilu tartarpihvit, medium jauhelihapihvit, graavikala sekä mäti tai sushiannokset. Pop
up -toimijan on oltava yksityinen henkilö, joten toiminta ei voi olla elinkeinon harjoittamista.
Ruokaviraston näkemyksen mukaan pop up -ravintolaa voi pitää 12 päivänä kalenterivuoden
aikana ennen kuin toiminnasta tarvitsee tehdä elintarvikehuoneistoilmoitus.
suoramyynnin ehtojen väljennykset antavat erinomaisen mahdollisuuden kokeilla
pienimuotoisesti niin myyntiä kuin jalostusta sekä ravintolatoimintaa yksityishenkilönä.
Suoramyyntiä harjoittavat toimita tulisi pystyä löytämään jostakin toiminta-alueen
yhteisestä hakupalvelusta. Tilalta suoritettava suoramyynti on myös kiinteästi matkailua
palveleva toiminto. Kaikki myytinpisteet pitäisi löytyä helposti kuntakohtaisesti ja
myytävien tuotteiden mukaan.

Ruokatrendit ovat muutoksessa
Luonnontuotteet ovat erityisen vahvasti kytkeytyneet elintarvikkeisiin. Tämän päivän
kuluttaja edellyttää ruoalta vastuullisuutta, hyvinvointia ja elämyksiä. Vastuullisuuteen
kytkeytyy myös ilmastonmuutos.
Tuore Ruokailmiöt 2019 -raportti kertoo, että ensi vuonna suurin suomalaisten
ruokavalintoihin vaikuttava ilmiö on tiedostava kuluttaminen. Toiseksi suurimpana ilmiönä
on arjen hyvinvointi ja kolmantena täsmähyvinvointi.
Näitä raaka-aineita suomalaiset uskovat käyttävänsä enemmän vuonna 2019, top 5:
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Valmiiksi perattu ja fileoitu kala kalatiskiltä
Marjat tuoreena ja pakasteena
Tuoreet yrtit (uutena listalla)
Metsäsienet (uutena listalla)
Peruna (uutena listalla)

Näitä tuotteita suomalaiset uskovat käyttävänsä enemmän vuonna 2019, top 5:






Lähileipomon leivät
Pientuottajien tuotteet
Kotimaisesta rukiista valmistetut leivät
Pienpanimoiden oluet (uutena listalla)
Hävikkiruoka (uutena listalla)

Tutkimustulosten mukaan tiedostava kuluttaminen vaikuttaa arjen ruokavalintoihin jopa 55
prosentilla suomalaisista. Toiseksi suurin vuoden 2019 ruokailmiöistä on hyvinvoiva arki, joka
vaikuttaa ruokaostoksilla tehtyihin valintoihin lähes joka toisella, 47 prosentilla
suomalaisista. Arjen hyvinvoinnin vaikutuksen omaan ostoskoriin tunnistaa tällä hetkellä 41
prosenttia suomalaisista.

Tulokset perustuvat K-ryhmän päivittäistavarakaupan asiantuntijoiden ja Kruokakauppiaiden haastatteluihin sekä K-ryhmän Kylä-asiakasyhteisön kuluttajapaneelissa
tehtyyn tutkimukseen.


https://www.kesko.fi/globalassets/pdf-tiedostot/ruokailmiot2019_final.pdf

Ruokamatkailu on globaalisti yksi matkailun eniten kasvavista trendeistä. Luonto on
Suomen matkailun tärkein vetovoimatekijä. Luonnontuotteet nousevat vetovoimatekijäksi
matkailun markkinoinnissa. Lähiruoka, luonnonmukaisuus, paikallisuus ja arktisuus ovat
tärkeä osa matkailijan ruokaelämystä. Ne tarjoavat aitoja kokemuksia ja pitkään säilyviä
makumuistoja. Tämä tulisi huomioida kaikenlaisessa viestinnässä niin kotimaassa kuin
maailmalle.
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Vienti ja tuonti
Suomalaisia elintarvikkeita vietiin 1,6 miljardilla eurolla vuonna 2017 kun tuonti oli vastaavasti
lähes 4,4, miljardia euroa (Elintarviketeollisuusliitto). Edellisen hallitusohjelman tavoitteena ollut
elintarvikkeiden kauppataseen alijäämän supistaminen 500 miljoonalla eurolla ei ole toteutunut,
vaan alijäämä on kasvanut enstisestään.


http://www.ptt.fi/media/tyopaperit/ptt197tp.pdf (tarkemmat tilastot)

Elintarvikkeita tuotiin Suomeen viime vuonna 5 272 miljoonan euron arvosta, mikä on lähes
edellisvuoden tasoa. Alijäämä on yli kaksinkertaistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana.
Elintarvikkeita vietiin 2018 yhteensä 1 520 miljoonan euron arvosta. Viennin ja tuonnin
yhteistuloksena elintarvikekaupan alijäämä nousi 3 752 milj. euroon. (Luonnonvarakeskuksen
(Luke) tuore maa- ja elintarviketalouden vuosikatsaus


https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/544348/lukeluobio_36_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y )

Kuvio. Elintarvikkeiden ulkomaankaupan kehitys kiintein hinnoin
Yleisiä trendejä on koottu ruoan sekä juomien markkina mahdollisuuksista viennissä seuraavasti
(Business Finland):







alkoholi ja luonnontuotteet yhteisbrändi (Itävalta, Tanska, Saksa, Venäjä)
premium -tuotteet (Itävalta)
terveystuotteet (Saksa)
ilmastoystävällisyys (Saksa)
välipalat, ”to-go”, luomu, ”free from” (useimmat maat)
luonnonmarjat (useimmat maat)
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Trendeillä kestävät yleensä aikansa. Esimerkiksi superfood -trendi on katoamassa kuluttajien
mielikuvista ja tilalle on tullut paikallisuus sekä historialliset yhteenliittymät. Osa trendeistä tulee
säilymään markkinoilla, kuten puhtaus, terveellisyys, ilmastoystävällisyys ja kierrätys.
Market Opportunities -palveluun päivitetään suomalaisyrityksille tietoa vientimahdollisuuksista
maailmalla.


https://prod.marketopportunities.fi/home/

Viime vuosina Lapissa on syntynyt monia luonnontuote-, elintarvike- ja kosmetiikka-alan
yrityksiä, jotka jalostavat raaka-ainetta tuotteiksi ja suuntaavat kansainvälisille markkinoille.
Matkailijoille suunnatun tarjonnan kehittäminen tukee viennin edistämistä. Molempia osaalueita on suositeltavaa kehittää rinta rinnan. Matkailijoilta saadaan palautetta siitä, mitkä
tuotteet kiinnostavat. Heiltä voidaan saada vinkkejä tuotekehitykseen. Ymmärrys ulkomaisten
asiakkaiden tarpeista lisääntyy. Viennissä kyse ei ole aina volyymista, tuote pitää brändätä ja
hinnoitella kohdemarkkinan mukaan. Matkailun tuomaa luonnontuotteiden viennin
aloittamisen mahdollisuutta ei kannata hukata!

Havaintoja ja ehdotuksia
Havaintoja on esitetty raportin luvuissa harmaissa laatikoissa. Loppuun on nostettu esille
muutamia keskeisiä asioita.
TUOTTAJIEN LÖYTÄMINEN
o

o

Kuinka löydän tuottajan, raaka-aineen tai tuotteen? Yritysten/ tuottajien
löydettävyyden parantaminen, yhteinen elintarviketoimijoiden haku, jossa kuvattuna
mitä tarjoaa, kenelle, mistä saa ostaa
 yritykset ja suurtaloudet
 kuluttajat
 kumppanit, raaka-aineita tarvitsevat
kriittinen tekijä paikallisen elintarviketuotannon kannalta, paljonko myyntiä
menetetään heikon viestinnän vuoksi?
 kattavammat yritystiedot hakupalveluissa, paikallisten raaka-aineiden sähköinen
kauppapaikka, tietojen ajantasaistaminen, yhteinen brändi, paikallistukut/
myyntiedustajat

LIIKETOIMINTAPOTENTIAALIN TUNNISTAMINEN
o

Jalostuksen lisäarvo menetetään monien raaka-aineiden osalta muihin maakuntiin ja
ulkomaille. Syyt liittyvät käytössä taloudellisiin resursseihin, tiloihin, riskinottokykyyn,
motivaatioon, asenteisiin jne.
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 Menetetylle myynnille tulisi saada toimialoittain hintalappu, jotta ymmärrettäisiin
liiketoiminnan mahdollisuudet ja voidaan kohdentaa kehitystoimet aloihin, joissa
riittävää liiketoiminnallista potentiaalia.

VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ
o

Useat yrittäjät pyrkivät tekemään kaikki asiat itse, halutaan varmistaa oma ansainta
toiminnan kaikista vaiheista. Toimintatapa johtaa tehottomuuteen eikä toiminnalla ole
edellytyksiä kasvuun. Yhteistyön ja verkostojen avulla toimintaa voidaan skaalata,
vastataan kasvavaan kysyntään ja parannetaan toimitusvarmuutta. Jokainen verkoston
jäsen voi kehittää omaa osaamistaan ja menetelmiä.
 raaka-aineen hankinta ja valmistusketjujen kehittäminen, markkinoinnin ja
myynnin ulkoistaminen/ yhteistyö, toimintatapojen määrämuotoistaminen

TRENDIEN JA SUUNTAUSTEN YMMÄRTÄMINEN
o

Puhtaus, luonnonmukaisuus, hyvinvointi ja vastuullisuus ovat maailmalla megatrendejä,
joka osaltaan vaikuttaa Lapin vetovoimaan matkailussa. Ruokamatkailu on yksi matkailun
eniten kasvavista trendeistä. Asiakaslähtöisyys on kehittämisen ja liiketoiminnan
lähtökohta.
 Matkailu tarjoaa erinomaisen tuotekehitys- ja testausympäristön. Tuotteiden
soveltuvuutta vientiin voi testata jopa omassa kunnassa. Saapuessaan Lappiin
matkailija on potentiaalinen asiakas alueella valmistetuille tuotteille.

KEHITTÄMISEN TUKIPALVELUT JA KEHITYSALUSTAT
o
o

o
o
o

luonnontuotealan liiketoiminnan kehittämisen tuki- ja tilapalvelut yritysidean ja
yritystoiminnankehittämisen elinkaaren eri vaiheissa
tilat ja laitteet ensimmäisen vaiheen tuotekehitykseen ja valmistukseen
(investointikynnyksen alentaminen)
 lakkautettujen koulujen laitoskeittiöt, kylätaloinvestointi, jossa
keittiötilat saneerataan elintarviketiloiksi
kehittäminen ja kokeilu ennen omia investointeja
mahdollisuus hankkia osaamista alan tutkimuslaitoksilta ja asiantuntijoilta,
tutkimustulosten jalkauttaminen yrityksiin
rahoitusmallit
 Tilat ja laitteet käynnistysvaiheen valmistukseen, jonka avulla madalletaan
aloituksen kynnystä ennen suuria investointeja, yritysryhmähankkeet,
yrityskohtainen ja verkostojen toiminnan kehittäminen, rahoituksen
varmistaminen myös markkinoille menoa varten
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MUUTOKSEN ENNAKOINTI JA HYÖDYNTÄMINEN
o

Maa- ja Metsätalousministeriön tulevaisuuskatsauksessa nostetaan esille Biotalous
”2.0”. Kilpailu ehtyvistä luonnonvaroista sekä kestävästi tuotettujen raaka-aineiden ja
materiaalien kysynnän kasvu ovat iso mahdollisuus luonnonvarataloudelle.
 Ilmastotavoitteet sekä tuotanto- ja kulutustapojen muutokset ohjaavat
siirtymistä uusiutumattomista luonnonvaroista uusiutuviin sekä vauhdittavat
kiertotalouden toteutumista ja resurssitehokkuuden kehittymistä.
Muutoksen tuoma mahdollisuus pitää pystyä hyödyntämään niin
kansallisesti kuin alueellisesti uuden talouden ja yritystoiminnan veturina.

