
Luonnontuotealan pk-
yritysbarometri syksy 2016 sekä 
alan näkymät

Valtakunnalliset luonnontuotepäivät 23.11-24.11.2016 Joensuu

Anne Ristioja, Luonnontuotealan toimialapäällikkö, Lapin ely-keskus



Luonnontuotealan pk-yritysbarometri 
syksy 2016

• Barometrin tekijöinä Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj ja TEM

• Ilmestyy 2 kertaa vuodessa

• Kuvaa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja 
taloudellista toimintaympäristöä

• Käsitellään pk-yritysten suhdanneodotuksia, kasvua ja 
uusiutumista, kansainvälistymistä sekä kehittämistarpeita ja –
esteitä

• Ajankohtaisena kysymyksenä 2016 digitaalisuus 
liiketoiminnassa 
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Miten pk-yrityksillä Suomessa menee? 
Miten luonnontuotealan yrityksillä menee? 

SUHDANNENÄKYMÄT

• Pk-yritykset

• Luonnontuoteala

KASVUHAKUISUUS JA UUSIUTUMINEN

• 39 % pk-yrityksistä pyrkii kasvamaan mahdollisuuksien mukaan

• Luonnontuotealalla kasvuhalukkuus on hieman vaimeampaa

• Pk-yritysten uusiutuminen: investoinnit ja henkilöstön koulutus

Luonnontuotealan uusiutuminen:

• uusien tuotteiden ja palveluiden lanseeraaminen

• investoinnit

• laajentuminen uusille markkinoille
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Mediauutisia luonnontuotealalta syksy 
2016

• Terveyskauppa myötätuulessa – suomalaisketjujen myynti vetää hyvin

• Ruohonjuuren liikevaihto paisuu, HS TALOUS 23.8.2016 

• Marjojen kysyntä kasvaa joka vuosi, mutta poimijoita ei ole – laske, kuinka 
paljon voisit poimimalla tienata

• Metsämarjojen kysyntä kasvaa sekä Suomessa että ulkomailla. Kaskein
marja joutui kieltäytymään 2,5 miljoonan tilauksesta, koska marjoja ei 
saada riittävästi metsistä HS TALOUS, 21.8.2016

• Honkajoen Panimo valmistaa limsaa kotimaisista marjoista ilman 
lisäaineita, Satakunnan Kansa, 05 Nov 2016, 7-8:-

• Suomalaiset artesaanijuomat herättävät maailmalla kiinnostusta

• Markkinointi & Mainonta, 31 Oct 2016, online:-
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http://www.hs.fi/talous/


Pk-yritysbarometrin tuloksia

KEHITTÄMISTARPEET JA ESTEET

• Pk-yritykset: markkinointi ja myynti

• Seuraavina tulevat yhteistyö, verkottuminen, alihankinta sekä
henkilöstön kehittäminen ja koulutus

• Luonnontuoteala: markkinointi ja myynti

• Seuraavina kehittämistarpeina mm. 
• tuotanto ja materiaalihankinnat
• tietotekniikka
• tuotekehitys
• laatu

• Pahimmat esteet kehittämiselle:

yleinen taloustilanne ja resurssitekijät
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Tiesitkö tämän? 

• Torniolaistehtaan työstämä tyrnivalmiste hoitaa silmiä

• Tehdas laajensi tuotantoaan silmävalmisteisiin. Tuotekehitystiimi tekee 
yhteistyötä Turun yliopiston kanssa. Tuotanto muuttuu pian 
kolmivuorotyöksi.

• Lapin kansa 22.11.2016
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Pk-yritysbarometrin tuloksia

KANSAINVÄLISTYMINEN JA DIGITAALISUUS 
LIIKETOIMINNASSA

• Pk-yrityksistä joka viidennellä on vientiä tai liiketoimintaa 
ulkomailla

• Luonnontuotealalla vientiä on joka kolmannella

• Pk-yritykset koko maassa ja myös luonnontuotealalla 
hyödyntävät tai käyttävät digitaalisista työkaluista ja 
palveluista eniten yritysten omia kotisivuja ja sosiaalista 
mediaa

• Luonnontuotealan yritykset hyödyntävät verkkokauppaa 
muita yrityksiä aktiivisemmin
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Hyvinvoinnin Tavaratalo haluaa lisätä myyntiä 
ulkomaille

• Turun Sanomat, 19 Nov 2016, 12:-

• Hyvinvoinnin Tavaratalon toimitusjohtaja Tomi Kottonen 
kertoo, että vuonna 2004 perustettu yritys lähti mukaan 
verkkokauppaan vähän vahingossa. Kokemukset ovat olleet 
hyviä. Kanta-asiakkaita on jo yli 100 000 ja asiakaskäyntejä 
vuosittain noin 2,5 miljoonaa.

• Hyvinvoinnin Tavaratalon tavoitteena on kasvattaa myyntiä 
ulkomaille. Nyt yhtiö on osallistunut Finpron järjestämään 
verkkokaupan koulutukseen.

• Kottosen mukaan Hyvinvoinnin Tavaratalo haluaisi myydä 
nykyistä enemmän kotimaisia tuotteita. Nykyään suurin osa 
on peräisin ulkomailta. Päätuotteita ovat ravintolisät sekä 
luomutuotteet. Yhtiön liikevaihto on noin 4 miljoonaa euroa.
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Luonnontuoteala hyödyntää sosiaalista 
mediaa

• Omat päivitetyt nettisivut lähes kaikilla

• Yhteydet asiakkaisiin ja tuoteuutuuksien esittelyä facebookin
kautta

• tietoa markkinointikampanjoista twitterin kautta

• kuvia instagramissa

• markkinointia verkkokaupan kautta

• youtube-videoita yms.
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Arctic Warriors @ARCTICWARRIORS

Tarjolla tänään Kuusenkerkkä-väinönputki vettä #iloveme2016 messuilla osaato 6m69. #ilovememessutpic.twitter.com/XKafT9DMRI

Arctic Warriors

https://twitter.com/hashtag/iloveme2016?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ilovememessut?src=hash




”Mikä mahtaa olla IN? Mitä kaikkee
tuotteen pitää olla?”

• TERVEELLISTÄ – Healthy - GOOD FOR YOU!

• Luomua ilman muuta – ORGANIC  of  course!

I want to be free
• From lactase

• From glutein
• From sugar

REILUA – FAIR!

ALL NATURAL – LUONNOLLISTA

digidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigi
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