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Luonnontuotteet

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

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

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

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



Miksi luonnontuotteita

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

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

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

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

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



Luonnontuoteala Suomessa*

• Alan yrityksiä toimialaraportissa 2019 
analysoitu 534 kpl

• Oikaisematon kokonaisliikevaihdon määrä 
vuodelta 2017 on  noin 530 miljoonaa 
euroa

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

• Kiinnostus alaa kohtaan on kasvanut ja 
uusia toimijoita tulee alalle

• Jalostusasteen nosto ja kytkentä 
matkailuun lisäarvon tuojana

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



Luonnontuotealan yritykset 
eri toimialoilla*

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



Yritykset Ely-alueittain

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



Luonnonmarjojen
kauppaantulomäärät *

*Ruokavirasto 2019, MARSI 2018 -raportti 



Luonnon sienten 
kauppaantulomäärät*

*Ruokavirasto 2019, MARSI 2018 -raportti 



Luomuluonnonmarjojen 
kauppaantulo 2016-2018*

*Ruokavirasto 2019, MARSI 2018 -raportti 



Vienti nyt* ja tulevaisuudessa

• Mustikan vienti jäädytettynä oli noin 1,3 milj. kg*
• Mahla on tärkeä viennin kannalta, valtaosa tuotetusta 

lähes 2 miljoonasta litrasta  menee vientiin
• Vientipotentiaalia: luonnonkasvit villivihannes-, mauste-, 

tee- ja juomakäyttöön

*Ruokavirasto 2019, MARSI 2018 -raportti 



Mahdollisuuksia

• Luonnontuotetiedon liittäminen Metsään.fi-
palveluun metsävaratiedon pohjalta

• Luonnontuotepainotteiset 
metsäsuunnitelmat

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

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

• Keruuteknologian kehittäminen
• Sähköinen kerääjärekisteri ja kysynnän ja 

tarjonnan kohtauttaminen
• marjahavainnot.fi ym. sähköiset palvelut

https://marjahavainnot.fi/#/


Luomusertifiointi

• Luomu on maailmanlaajuisesti tunnettu ja tunnustettu 
laatujärjestelmä.

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

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

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

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

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

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

http://www.fibl.org/


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

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

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

• Kielletyillä aineilla käsitellyt alueet rajataan pois luomusta 
kolmen vuoden siirtymäajaksi

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

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



VALVONTAAN LIITTYMINEN

Keruualueen voi ilmoittaa luomuvalvontajärjestelmään 
joko 
a) ”Perusmalli” 

Alueen omistaja tai haltija (esimerkiksi yksittäinen 
metsänomistaja tai jo luomuvalvontaan kuuluva 
viljelijä)
b) ”Selvittäjämalli”
ns. keruualueen selvittäjä on juridinen henkilö, joka 
hoitaa yhden tai useamman maanomistajan puolesta 
luomuvalvontaan liittymiseen kuuluvat velvollisuudet 
luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön puolesta. 
Näin voidaan saada sertifioitua laajoja alueita.
HUOM: Luomuluonnontuotteiden myyjän on 
kuuluttava valvontaan. Jos metsänomistaja itse myy 
keruutuotteita, on hänen itse liityttävä valvontaan



VALVONTAAN LIITTYMINEN II

• Lomake 1 ja 1c toimitetaan ELY-keskukseen -> 
Luomusuunnitelma liitteeksi

• Karttaliitteet, kuviotiedot
• Siirtymävaiheen lyhennys hakemus -> lausunnot 

metsänhoitoyhdistykseltä muiden kuin 
luomutuotannossa sallittujen tuotantopanosten 
käytöstä luomukeruualueeksi aiotulla alueella 
edeltävän 36 kuukauden aikana

• Ilmoittautumiset tehtävä Ely-keskukseen
viimeistään 1 kk ennen suunnitellun sadon 
korjaamista

• Lomakkeiden käyminen läpi metsänomistajan 
kanssa yhdessä



KERUUALUEEN 
ALKUTARKASTUS

• Luomusuunnitelman paikkansapitävyys: 
Onko luomusuunnitelmassa kuvattu 
kaikki noudatettavat käytännöt?

• Onko näyttöä metsien aikaisemmasta 
käsittelystä, esim. MHY:n selvitys kaikista 
keruualueista?

• Siirtymävaiheen lyhentäminen?
• Ovatko kartat riittävän selväpiirteisiä ja 

onko niihin rajattu vain omia 
metsäalueita?

• Pistokoeluontoisesti alueet 
(riskinarviointi)



LUOMUSUUNNITELMA

• Luomusuunnitelma on toiminnankuvausta
• Keruualueiden omistussuhteet, kartat
• Tuotteiden keruuaika
• Kerättävät kasvilajit ja niiden osat
• Mahdollinen keruutuotteiden jatkokäsittely 

tai alhaisen jalostusasteen valmistustoiminta
• Keruutuotteiden varastointi ja kirjanpito
• Keruutuotteiden pakkaaminen ja merkintä
• Keruutuotteiden kuljetus
• Riskiarviointi ( kaatopaikat, vilkkaat tiet, 

vanhat sahanpojat jne.)



SIIRTYMÄVAIHEEN 
LYHENTÄMINEN

• Siirtymävaiheen lyhentäminen on mahdollista, jos 
keruualueella ei ole käytetty kolmena edellisenä 
vuotena kiellettyjä tuotantopanoksia. 
 Siirtymävaiheen lyhentäminen ja pidentäminen 

edellyttää aina ELYkeskuksen päätöstä

• Lausunnot kiellettyjen tuotantopanosten käytöstä
 MHY:iin kuuluvien metsänomistajien osalta MHY:n

lausunto
 Yhtiöiden osalta metsänkäsittelystä vastaavan 

henkilön lausunto
 Metsähallituksen osalta esim. puistoalueen 

toimivaltaisen edustajanlausunto

• Viljelemättömien peltojen osalta kunnan 
maaseutuelinkeinoviranomaisen lausunto



MUISTIINPANOT

Muistiin merkittäviä asioita ovat: 
 Metsänhoidon toimenpiteet 

(lohkokirjanpitoon; koko metsäalue voi olla 
yhtenä lohkona) 

 Päivittäinen keruu (tuotevirtakirjanpitoon) 
 Lopputuotteiden myynnit 

(tuotevirtakirjanpitoon) 
 Kuluttajille suoraan myydyt tuotteet 

(pidettävä päivittäin kirjaa, esim.  kuinka 
monta purkkia yrttisekoitusta kunakin 
päivänä on myyty, vastaanottajien nimiä ei 
tarvitse kirjata)



KUSTANNUKSET 
”PERUSMALLISSA”

• Metsänomistajan itse liittyessä 
luomuvalvontaan tulee maksuja 

• Rekisteröinnistä (110 €)

• Valvontamaksusta, joka koostuu perusmaksusta 
(140 €) ja tarkastusmaksusta (91 €/h). 

• Jatkossa vuosittainen tarkastus: valvontamaksu 

• Järjestelmään voi liittyä milloin vain, kuitenkin 
vähintään 1 kk ennen tuotteen (esim. koivun 
mahla) keräämistä. 

• Vastaavasti järjestelmästä voi erota milloin vain.

• https://palvelut2.evira.fi/hinnasto/?p=elintarvikke
et#node-700



ERI OSAPUOLTEN ROOLIT



LOMAKKEET

• Hakemus luonnonmukaisen tuotannon 
valvontajärjestelmään liittymiseksi 
(Luomuvalvontalomake 1):

• Hakemus luonnonvaraisten kasvien keruualueen 
liittämiseksi luonnonmukaisen tuotannon 
valvontajärjestelmään (Täydennyslomake 1 c)

• Ilmoitus keruutuotannon vuosisuunnitelmasta

• Siirtymäajan lyhentäminen (Luomuvalvontalomake 9): 

• https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-

meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/luomun-

lomakkeet-ja-ohjeet/#mallipohjat

https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/luomun-lomakkeet-ja-ohjeet/#mallipohjat


PEFC-sertifiointi

• Kansainvälisten vaatimusten päivitystyössä 
tavoitteena on ollut laajentaa sertifiointi 
koskemaan muuallakin kasvavia puita kuin 
metsässä kasvavia (agroforesty) sekä huomioida 
puun lisäksi metsistä saatavat muut tuotteet (non-
wood forest products, NWFP)

• PEFC:n nykyisissä kriteereissä luonnontuotteiden 
keruu on huomioitu kriteereissä 27 ja 29. Kriteeri 
27 ottaa kantaa jokamiehenoikeuksien 
turvaamiseen ja kriteeri 29 metsien 
monikäyttöedellytysten ja 
luomuluonnontuotteiden keruumahdollisuuksien 
edistämiseen. Edistämisellä tarkoitetaan 
kasvinsuojelu- ja lannoitetietojen luovuttamista 
luomusertifiointia varten.



FSC-sertifiointi

• FSC-sertifiointia ei ole vielä pystytty 
hyödyntämään muiden kuin puupohjaisten 
tuotteiden sertifioinnissa Suomessa, mutta 
standardin päivittäminen on parhaillaan 
käynnissä ja voi mahdollistaa myös muiden 
luonnontuotteiden sertifioinnin 
tulevaisuudessa. 

• FSC:n nykyisessä kriteerissä 5.4 todetaan, 
että metsätalouden tulisi pyrkiä 
vahvistamaan ja monipuolistamaan 
paikallistaloutta välttäen riippuvuutta 
yhdestä metsätuotteesta ja luoda olosuhteet 
metsien monikäytölle.



Sertifioinnin merkitys

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

• Tuoteväärennökset ovat kansainvälisillä markkinoilla 
arkipäivää

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

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

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

• Selvitettävänä on myös luomun merkitys matkailussa ja 
luomupuun tuotantomahdollisuudet.



Alan toimijoita

• Luonnontuotealan toimialajärjestöt: 

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

– Suomen Luontoyrittäjyysverkosto ry: www.aitoluonto.fi

• Toimialapäällikkö Mika Honkanen, Pohjois-Karjalan ELY-
keskus

• Luonnonvarakeskus www.luke.fi

• Suomen Metsäkeskus www.metsakeskus.fi/

ja www.metsaan.fi

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

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

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


Marjakaveri-kampanja 
ja tulevia tapahtumia

Hyvän tuulen kampanja marjastukseen kannustamiseksi 
Facebookissa. Mukaan otettu jo sienet, keväällä myös yrtit.
https://www.arktisetaromit.fi/sitenews/view/-/nid/488/ngid/1

https://www.arktisetaromit.fi/sitenews/view/-/nid/488/ngid/1


Lisätietoja
• Uutiskirje: http://www.aitoluonto.fi/jaseneksi/tilaa-uutiskirjeemme/

• Ajantasaista tietoa ja alan tapahtumia päivitetään jatkuvasti: 
http://www.aitoluonto.fi/ajankohtaista/sosiaalisessa-mediassa/

• Luomukeruualueen perustaminen, ProAgria Oulu kevät 2019 
https://virtaaluonnosta.files.wordpress.com/2019/03/luomukeruutu
otanto-ja-luomukeruualueet_esitys-m.-tiermas.pdf

• Luomumetsistä moneksi -hanke: https://www.helsinki.fi/fi/ruralia-
instituutti/luomumetsista-moneksi

• Pro Luomun 7.2. luomukeruuseminaari: 
https://prospectumlive.com/event/luomukeruu

• Luomukeruu Ruokafakta-sivustolla: 
https://www.luke.fi/ruokafakta/vihannekset-hedelmat-ja-
marjat/luomukeruualue/

• Arktinen ruuantuotanto - Arctic Food from Finland
www.arcticfoodfromfinland.fi/fi

• Luomumpi Varsinais-Suomi hanke:
http://luomumpivs.livia.fi/luomukeruuohje/

http://www.aitoluonto.fi/jaseneksi/tilaa-uutiskirjeemme/
http://www.aitoluonto.fi/ajankohtaista/sosiaalisessa-mediassa/
https://virtaaluonnosta.files.wordpress.com/2019/03/luomukeruutuotanto-ja-luomukeruualueet_esitys-m.-tiermas.pdf
https://www.helsinki.fi/fi/ruralia-instituutti/luomumetsista-moneksi
https://prospectumlive.com/event/luomukeruu
https://www.luke.fi/ruokafakta/vihannekset-hedelmat-ja-marjat/luomukeruualue/
http://www.arcticfoodfromfinland.fi/fi
http://luomumpivs.livia.fi/luomukeruuohje/


Kiitos! 

Ottakaa yhteyttä, jos on kysyttävää!

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


