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Luonnosta kuluttajalle

7.5.2014

• Luonnontuotteilla tarkoitetaan sekä 
luonnonvaraisia että puoliviljeltyjä 
marjoja, sieniä ja yrttejä sekä 
erikoisluonnontuotteita

• Luonnosta jokamiehenoikeuksien 
nojalla kerättävät tuotteet muodostavat 
luonnontuotealan ytimen, mutta 
maanomistajan luvalla kerättävät 
materiaalit ovat kasvattaneet viime 
aikoina merkitystään

• Luonnontuotealaan kuuluu kaikki em. 
tuotteisiin liittyvä toiminta 
talteenotosta yritystoimintaan, 
neuvontaan, koulutukseen ja 
tutkimukseen

• Suomessa erityisesti metsästä 
saatavien luonnontuotteiden 
hyödyntäminen

• Kuluttajan rooli monesti keskeinen



Trendit tukena – hyvä sauma

• Terveellisyys ja 
ympäristötietoisuus ovat 
maailmanlaajuisia 
megatrendejä

• Luomua, lähiruokaa

• Ravintosisältöjen ja 
lisäaineiden tarkkailua

• Aidot elintarvikkeet, 

terveysvaikutteisuus ja 
kestävän kehityksen 
mukaisuus tärkeitä

• Vaihtoehtoiset ruokavaliot ja 
hoidot, luonnon lääkintä

• Wild-food, Superfood etc.

• Ikkuna luonnontuotteille 
avoinna
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Luonnosta kuluttajalle
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• Kuluttaja-businesta, kuluttajan 
huomioiminen avainasemassa

• Ruokaa, yrttejä, mausteita, lääkkeitä…

• Kuluttajien tarpeet; miten huomioidaan 
aidosti

• Helposti luotavissa hienoja brändejä; 
esim. suomalaisen superfoodin 
ympärille

• Paljolti kyse kuitenkin uskomuksista ja 

perinteestä, tunnepohjaisista asioista. 
Tarvitaan myös tutkimukseen 
perustuvaa tietoa.

• Kuluttajien saavutettavuus ja riittävät 
volyymit markkinoilla

• Voisiko yhdistää näihinkin 
palveluliiketoimintaa?

• Ei pelkästään B to C, myös B to B 
arvoverkkoja luotavissa



Liiketoimintamahdollisuuksia

• Ei riitä, että osataan jalostaa; 
liiketoiminnan rakentaminen, pienet 
yksityiskohdat kuntoon, pakkaukset, 
jakelu, brändi etc.

• Luonnontuotealallekin on luotavissa 
kansainvälistä liiketoimintaa; B to C 
ja B to B

• Biomassan jalostamista; 
arvokkaimpien ainesosien 
löytäminen

• Bioaktiiviset yhdisteet ja molekyylit

• Erityisen arvokkaat ravintoaineet, 
lääkkeet

• Vaikuttavat ainesosat ja niiden 
erottaminen

• Tarvitaan tutkimusta ja 
tutkimustulosten jalkauttamista

• Ansaintalogiikan kehittäminen

• Palveluliiketoimintaa

• Uusien arvoverkkojen kehittämistä
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Esimerkki luonnontuotealan arvoverkoista

• Hajautettua tuotantoa, jalostus 
keskitetympää, äkkiä kyse suurista 
arvoverkoita, jotka hallittava

• Viljely ja kasvatus / esim. 
puoliviljeltynä  kasvattajien verkosto; 
tarvittava tuki ja osaaminen

• Korjuu / tarvittaessa erityinen 
korjuukalusto, putkisto etc., työvoimaa

• Kuljetus, varastointi / erikoistuneet 
yritykset, kylmävarastot, erityiset 

olosuhteet

• Jatkojalostus tai prosessointi 
suuremmissa yksiköissä / esim. 
puolivalmisteeksi

• Myynti markkinointi / vientirenkaat, 
markkinointiyhteistyö, tai hyvin harvoja 
asiakkaita

• Sivuvirtojen hyödyntäminen / esim. 
perskeet biokaasuksi tai muiden 
tuotteiden raaka-aineeksi?
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Ei pelkästään kuluttajabusinesta

• Matalat kasvutavoitteet 
yrityksillä

• Suurimmat volyymit voi olla 
saavutettavissa osana 
yritysten arvoverkkoja

• Linkittyminen olemassa 
oleviin arvoverkkoihin

• Teknologiaosaamisen ja -
liiketoiminnan merkitys

• Luonnontuote pilkotaan 
mahdollisimman pieniin ja 
arvokkaisiin yksiköihin 
arvokkaat molekyylit

• Molekyylitason tietoa 
tarvitaan; luonnontuotteet 
molekyylien lähteenä

• Erotusteknologiat

• Laatu- ja toimintajärjestelmät
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Haasteita ja kehittämiskohteita

• Kaivataan hyviä, uusia 
ideoita, intohimoa ja 
kasvuhalua

• Yritykset pieniä, osa-
aikayrittäjyyttä

• Riittävän suurten 
kuluttajamarkkinoiden 
saavuttaminen haasteena

• Markkinoiden toiminnan  

ymmärtäminen

• Markkinointipanostukset, 
brändin luominen

• Raaka-aineen saatavuus

• Toimitaan monesti ”sään 
armoilla”

• Jokamiehenoikeudet; miten 
korvataan maanomistajalle
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Haasteita ja kehittämiskohteita

• Maailmanmarkkina monilla esim. 
lääkeaineilla tai bioaktiivisilla aineilla 
voi olla varsin pieni; saturoituu äkkiä

• Tai tarvittavat määrät liian suuria… 
jotta teollisuus kiinnostuu

• Hintakilpailukyky puhtaasti 
synteettisten ainesosien kanssa

• Tarvittavan arvoverkoston 
rakentaminen ja hallinta; 
liiketoimintamallin luominen

• Miten saavutetaan määrät ja 
uskottavuus etenkin B-B 
arvoketjuissa

• Teollisen tuotannon vaatimat 
volyymit ja investoinnit

• Puutteellista tutkimustietoa; 
turvallisuus, pitoisuudet, parhaat 
olosuhteet, teknologiaosaamista 
lisää

• Tutkimustoiminnan aikaansaaminen, 
yritysten kiinnostuksen lisääminen
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Esimerkkejä

• Nordic Koivu Oy / Tohmajärvi; koivun 
mahlan tuotanto ja teollinen 
hyödyntäminen; mm. kosmetiikassa ja 
virvoitusjuomissa globaalit markkinat; 
huipputeknologiaa www.nordickoivu.fi

• Nordic Vitality Oy / Polvijärvi; terveyttä 
ja hyvinvointia ruuasta; kokonaisista 
marjoista valmistetut marjajauheet; 
www.berryfect.fi

• Repolar Oy / Espoo ja Kolari; 
pihkasalvat lääkinnälliseen käyttöön; 

kuusen pihkaa, keräily ja jalostaminen; 
apteekit, kv. markkinat; 
www.repolar.com

• Yhteistä kaikille edellä: pitkä historia ja 
perimätieto taustalla, teknologiaa 
teolliseen tuotantoon, tutkimusta, 
brändin luominen, tavoite korkealla.

• Arvoverkot ja keräily pitänyt järjestää

• Aasia; suomalaiset metsämarjat ja 
niiden jalosteet, elintarviketurvallisuus
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INKA-ohjelman visio
• Suomi on kansainvälisesti houkutteleva 

innovaatiokeskittymä, jossa on huippuosaamista 
biotaloudesta, kestävistä energiaratkaisuista, 
kyberturvallisuudesta, tulevaisuuden terveydestä 
sekä älykkään kaupungin ja uudistuvan 
teollisuuden ratkaisuista. 

• Valituilla alueilla on kasvuun
tähtääviä yrityksiä, joilla on kyky luoda aivan 
uusia 
tuotteita ja palveluja kansainvälisille markkinoille.



INKA-ohjelman kansalliset teemat

Tulevaisuuden

terveys

Kestävät

energiaratkaisut

Älykäs kaupunki ja

uudistuva 

teollisuus

Biotalous
Kyberturvallisuus

Maailmanluokan osaaminen

Kehitysympäristöt

Edelläkävijämarkkinat

Kansainväliset verkostot



INKA-ohjelman tavoitteet

• INKA-ohjelma kiihdyttää innovaatioiden käytäntöön 
vientiä ja vauhdittaa innovatiivisten ratkaisujen tietä 
kansainvälisille markkinoille.

• INKA-ohjelmassa hyödynnetään laajalti eri kaupunkien 
parasta osaamista ja vahvuuksia, joiden varaan 
voidaan luoda uutta ja uudistuvaa liiketoimintaa.

• INKA-ohjelma tarjoaa yhteisöllisen foorumin yrittäjille, 
innovaattoreille ja muutoksentekijöille.

• INKA-ohjelma mahdollistaa käyttäjien, yritysten ja 
julkisten toimijoiden yhteistyön ja ratkaisujen 
pilotoinnin aidoissa kehitys- ja kokeiluympäristöissä.



INKA-ohjelman faktat
• Toteutetaan vuosina 2014-2020

• Työ- ja elinkeinoministeriö valitsi mukana 
olevat kaupungit kaksivaiheisen 
hakumenettelyn perusteella kesällä ja syksyllä 
2013

• Rahoitus noin 30 milj. euroa/vuosi (valtio 10 
milj. euroa, kaupungit 10 milj. euroa, EAKR noin 
10 milj. euroa)

• Hallinnointivastuu Tekesillä

• Ohjelman valmisteluvastuu työ- ja 
elinkeinoministeriön asettamalla työryhmällä



INKA-teemojen vetovastuut ja kumppanit

Tulevaisuuden

terveys

Kestävät

energiaratkaisut

Älykäs kaupunki ja

uudistuva 

teollisuus

Biotalous

Kyberturvallisuus

OULU

VAASA

JOENSUU

TAMPERE

JYVÄSKYLÄ

Jyväskylä

Seinäjoki

Lappeenranta Pori

Kuopio

Pääkaupunkiseutu

Tampere

Turku

Lahti Oulu

Pääkaupunkiseutu

Turku



Biotalous

• Toiminnan painopisteitä: kansallinen biotalousbrändi ja liiketoiminnan 
uudet konseptit, biotalouden kestävät prosessit ja logistiikka, korkean 
jalostusasteen biotaloustuotteet, käyttäjäkokemus ja ennakointi 
biotalouden arvoverkoissa

• Erilaiset demonstraatioalustat ja ketterä kokeilu toiminnan ytimessä

• Toteutetaan erilaisten hankkeiden kautta; rahoitus Tekes, mutta myös muita 

Vetovastuu
JOENSUUJYVÄSKYLÄ SEINÄJOKI

Vihreän kasvun 

keskus – kasvua 

metsästä

Resurssiviisas 

biotalous – lisäarvoa 

biotaloudesta

Green Creative 

Garden –

ruokajärjestelmien 

kestävät ja tehokkaat 

ratkaisut



Biotalous INKA
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Kiitokset!

Harri Välimäki

Joensuun Tiedepuisto Oy

p. 050 379 9112

Harri.valimaki@carelian.fi
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