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Luonnontuotealan 
yrittäjyyden ja kehittämistyön 
näkymät 2014 -2020

Lapin ELY-keskusSivu 1 15.10.2013

Valtakunnalliset luonnontuotepäivät 9.10.2013 Mikkeli

Ajankohtaista hanketyöstä

• Ohjelmakauden 2007-2013 viimeiset varat jaossa 
vuoden loppuun mennessä, hankkeita voidaan toteuttaa 
vuoden 2014 loppuun

• Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-
2020 linjaa uuden kauden maaseuturahastovarojen 
käyttöä Manner-Suomen alueella: koko Manner-Suomea 
koskee sama ohjelma – yhteistyön mahdollisuus!

• ELY-keskusalueilla  on tehty alueellinen 
maaseutustrategia, joka linjaa kunkin alueen omat 
painopisteet, lisäksi paikallisilla  Leader-toimintaryhmillä 
on omat paikalliset kehittämissuunnitelmansa

• ESR- ja EAKR –rahastoista myös biotalouden 
kehittämistä
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Valittu strategia ja painopisteet uudella 
kaudella

1. Biotalouden edistäminen harjoittamalla maa- ja 
metsätaloutta taloudellisesti, sosiaalisesti ja 
ekologisesti kestävällä sekä eettisesti hyväksyttävällä 
tavalla

• Varmistetaan biotalouden monipuolisten 
mahdollisuuksien realisoituminen biomateriaalien 
käytön ja luontoon kytkeytyvien palveluiden 
kehityksenä

• Parannetaan luomu- ja lähiruuan  saatavuutta
• Parannetaan luomu- ja lähiruuan tuotannon 

jalostusastetta
• Luodaan edellytyksiä laadukkaiden elintarvikkeiden 

viennille
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Valittu strategia ja painopisteet uudella 
kaudella

2. Yritysten kilpailukykyä, uutta yrittäjyyttä ja yrittäjien 
verkostoitumista suosiva ja kehittävä toiminta 
maaseudun elinkeinojen monipuolistamiseksi ja 
työllisyyden parantamiseksi

• Edistetään yritysten liiketoiminnallista osaamista, 
verkostoitumista, uusiutumista sekä varautumista ja 
sopeutumista muutoksiin

• Yrittäjien koulutustasoa parannetaan ammatillisella 
täydennyskoulutuksella – ei tutkintoon johtavaa 
koulutusta

• Lisätään yhteistyötä maaseudun toimijoiden välillä 
tavoitteena biotalouden uusien ratkaisujen ja uuden 
liiketoiminnan kehittäminen
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Millä toimenpiteillä strategiaa toteutetaan?

1. Koulutus ja tiedonvälitys
• Yritystoiminnan kehittäminen: johtaminen, tuottavuus, 

kilpailukyky, talouden hallinta, liiketoimintamallien 
/liiketoiminnan uudistaminen, kansainvälisyys ( 
verkostot, kauppa), toimialoittaiset erityistarpeet ( 
elintarvikealan hygieniaan ja lainsäädäntöön liittyvä 
koulutus)

• Verkostoituminen ja verkostojen hyödyntäminen
• Yrittäjien työhyvinvointi
• Laatujärjestelmät
• Uudet tuote- ja palveluinnovaatiot, niiden 

kaupallistaminen
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Millä toimenpiteillä strategiaa toteutetaan?

2. Maataloustuotteiden jalostus, markkinointi ja 
kehittäminen

• Jalostustoiminnan kysyntälähtöinen kehittäminen
• Kansainvälistyminen ja elintarvikkeiden vienti
• Luonnontuotteiden jalostus ( marjat, sienet, yrtit)
• Paikallinen ruokaperinne ja kulttuuri

3.Maaseutualueiden yritystoiminnan tuet
• Investointituki
• Kehittämistuki
• Perustamistuki

Lapin ELY-keskusSivu 6 15.10.2013



4

Uusi ohjelmakausi 2014-2010
Yleistä: 
• Tukimuodot 

- Kehittämishanke: koulutus, tiedotus, kehittäminen, 
innovaatiot

- Yrityshanke

• Hankkeet voidaan toteuttaa paikallisina, alueellisina, 
alueiden välisenä tai valtakunnallisina

• Sähköinen hakujärjestelmä, paperinen mahdollinen
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Miten valmistaudun luonnontuotealalla 
tulevaan?

1. Mitä kehittämistarpeita yritykselläni/organisaatiollani on 
luonnontuotealalla? Mitä tavoitteita yritykselläni on?

• Listaa tarpeet tärkeysjärjestykseen
2. Mistä löydän yhteistyökumppaneita?
• Listaa mahdolliset yhteistyökumppanit
3. Kuvittele prosessi- mitä pitää tehdä, jotta tavoite 

toteutuu?
4. Makustele ideaasi, järjestä ideariihi, pyydä 

kommentteja, luetuta alustavaa suunnitelmaa 
mahdollisimman monella asiantuntijalla

5. Varaa aikaa keskusteluun rahoittajien kanssa, pyydä 
parannusehdotuksia ja vaihtoehtoisia toteutusmalleja
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Miten valmistaudun luonnontuotealalla 
tulevaan?

6. Laadi hankesuunnitelma aikatauluineen ja 
toimenpidekuvauksineen – laadi kustannusarvio ja 
rahoitussuunnitelma. Pyydä apua, jos et osaa!
Katso muilta mallia- hyvät käytännöt on tarkoitettu 
jaettaviksi!

7. Muista arvioida myös riskit!  Tee kyllin joustava 
aikataulu – aseta hankkeen aloitusaika riittävän 
kauaksi ja varaa toimiin riittävästi aikaa. 

8. Mieti, miten arvioit toiminnan tuloksia.
9. Jos osaat, tee alustavat suunnitelmat 

kehittämistoiminnasta koko ohjelmakaudeksi: jos 
rohkenet, esittele ne jo ohjelmakauden alussa 
rahoittajille. 
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Uudet avaukset?

• Luonnonkosmetiikka
• Hyvinvointituotteet
• Lemmikkieläinrehut
• Luomukeruujalosteet
• Paikallisen ruokakulttuurin tuotteistaminen
• Luontoala + käsityö
• Luontoala + matkailu
• Luontoala + wellnes-ala
• Ekosysteemipalvelut; pölytyspalvelut
• Agroforestry
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