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Luonnontuotealan teemaryhmä

• Asettaja: Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä YTR
• Toimikausi: 1.3.2007 - 31.12.2009
• Toiminta-alue: valtakunnallinen
• Kokoonpano: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, 

sihteeri ja 14 jäsentä
• Asiantuntija- ja yhteistyöelin: yrittäjyys, 

kehittämistoiminta, koulutus, tutkimus ja hallinto



Teemaryhmän kokoonpano
• Puheenjohtaja Oiva Nissinen
• Varapuheenjohtaja Veli-Markku 

Korteniemi, Lapinnova Oy

• Bertalan Galambosi, MTT
• Eeva Karjalainen, Metla
• Leena Kotsalo, MMM
• Katri Kranni, Suomen 

luontoyrittäjyysverkosto ry
• Kalevi Kupiainen, Kerimäen 

työvoimatoimisto
• Janne Lampolahti, Porin 

ammattiopisto / Metsäopisto
• Irja Mäkitalo, MTT / ProAgria

Lappi

• Hilkka Jankkila, Rovaniemen 
ammattikorkeakoulu

• Jorma Pessa, Pohjois-
Pohjanmaan ympäristökeskus

• Sari Piiponniemi, 
Luonnontuoteteollisuus -
yhdistys

• Heli Pirinen, Kainuun 
ammattiopisto

• Eveliina Pöyhönen, Stakes
• Kari Ruokonen, Tekes
• Jari Siivari, CRS Biotech Oy

• Sihteeri Juha Rutanen, HY, 
Ruralia-instituutti, Seinäjoki



Teemaryhmän tavoitteet
• Luonnontuotealan toimintaedellytysten parantaminen sekä alan 

vahvuuksien ja mahdollisuuksien esilletuonti
• Monialaisen asiantuntijajärjestelmän rakentaminen
• Toimijoiden ja toimintojen linkittäminen sekä yhteistyön ja 

työnjaon kehittäminen
• Maakunnallisen osaamisen sekä alueellisten vahvuuksien ja 

erikoistumisen hyödyntäminen (alueellinen kehitystyö osaksi 
valtakunnallista kokonaisuutta)

• Alan tutkimuksen ja kehittämistyön vahvistaminen, mm. 
yhteisten tutkimustarpeiden kokoaminen ja keskeisten 
kehittämistoimien priorisointi



Teemaryhmän toimintaa I
• Asiantuntijajärjestelmän toimintamalli 

luonnontuotealalla
• Maakuntatilaisuudet (Lappi, Kainuu, Pohjois-Karjala, 

Etelä-Savo, Etelä-Pohjanmaa…) alueellisen 
toiminnan yhteyksien lisäämiseksi

• Alueellisten ohjelmien ja toimijoiden läpikäynti
• Osakokoonpanoin ja asiantuntijoita hyödyntäen 

erityiskysymysten tarkastelu ja hankkeistaminen
(mm. hyvinvointi/kuntouttava työ, luomukeruutuotteet, 
tutkimus, koriste- ja käsityömateriaalit)



Teemaryhmän toimintaa II

• Luonnontuotealan mahdollisuuksien ja tarpeiden 
esilletuonti, mm. KMO 2015, maaseutupoliittinen 
kokonaisohjelma ja selonteko, kansallinen 
luonnonvarastrategia

• Keskustelutilaisuudet alasta tutkimuslaitosten ja 
hallinnon suuntaan alkaneet, mm. MTT ja Metla

• Luonnontuotepäivät vuosittain, viikoittainen 
sähköinen uutiskirje kentälle yhteistyössä Suomen 
luontoyrittäjyysverkosto ry:n kanssa



Luonnontuoteala – kehittyvää, uusien 
mahdollisuuksien yrittäjyyttä

• Suomen luonnonvarojen kestävää ja aiempaa monipuolisempaa 
käyttöä elinkeinotoiminnassa

• Jalostusarvon lisäämistä, innovaatioita, teknologian 
hyödyntämistä, uusia tuotteita ja palveluita

• Yhteistyötä toimialojen välillä, mm. elintarvike-, bioteknologia-, 
kosmetiikka-, lääke- ja rohdosteollisuus sekä matkailu ja 
hyvinvointiala (luonnontuotealan ongelmana tilastointi, tuotot 
esim. elintarvike- ja kemianteollisuuden aloilla)

• Trendit tukevat: terveyttä ja hyvinvointia luonnosta
• Monialaisen tutkimuksen ja luonto-osaamisen hyödyntämistä ja 

vahvistamista



Luonnontuotealan visio
• Suomalainen luonnontuoteala tunnetaan kansainvälisesti 

tuotteistaan ja palveluistaan. Alaa arvostetaan merkittävänä
elinkeinona ja työllistäjänä sekä arvokumppanina. 

• Visiolle luovat pohjaa esimerkit jalostusketjuista ja yrityksistä:
Terveysvaikutteisia elintarvikkeita, ravintolisiä ja 
luontaistuotteita marjoista ja yrteistä
Marjojen siemenöljyistä kosmetiikkatuotteita, katajan- ja 
mustikanversoista hoitotuotteita
Lääkelaitoksen hyväksymänä salvana pihkaa haavojen 
hoitoon, kihokista yskänlääkettä, pakurikäävästä
tulevaisuudessa syöpälääkkeiden ainesosia…



Mitä luonnontuotealan edistämisessä
tarvitaan?

• Tutkimusta, yhteistyötä ja innovaatiotoiminnalle suotuisan 
toiminta- ja tuotekehitysympäristön kehittämistä

• Alan asiantuntijuuden ja yrityspalveluiden kokoamista 
osaamisen keskittymäksi (verkostomainen Luonnontuotealan 
kehittämiskeskus)

• Poikkitieteellisen tutkimuksen vahvistamista, alan 
tutkimusohjelmaa

• Koulutusta ja tiedon siirtoa yritysten käyttöön
• Alan liiketoiminnan tulevaisuuden ja markkinoiden ennakointia 

sekä lähitoimialojen mahdollisuuksien selvittämistä
• Lisää kansainvälisiä verkostoja



”Luonnontuotealan kehittämiskeskus”
• Kokoaa ja koordinoi alan yrittäjyyden, tutkimuksen ja kehitystyön 

toimijat osaamisen keskittymäksi
• Seuraa alan kansainvälistä kehitystä, ennakoi alan markkinoita 

sekä kehittää alan kansainvälisiä verkostoja
• Kokoaa ja koordinoi panostusta alan tutkimukseen ja 

kehittämiseen 
• Etsii, yhdistää, resursoi ja motivoi alan osaajia välittämään tietoa ja 

osaamista yrityksiin ja muille verkoston osapuolille
• Toimii alan kenttäneuvonnan kanssa yhteistyössä toimijoiden ja 

hankkeiden tukena edistäen ja kehittäen alan 
liiketoimintakonsepteja





Lisätiedot
• Teemaryhmän puheenjohtaja, professori Oiva 

Nissinen, puh. 045 110 3800, 
oiva.nissinen@pp.inet.fi

• Teemaryhmän sihteeri, projektipäällikkö Juha 
Rutanen, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti / 
Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry, Kampusranta 9, 
60320 Seinäjoki, puh. 040 5737 568, 
juha.rutanen@helsinki.fi

• www.luontoyrittaja.fi/luonnontuoteala/

Tilaa ajankohtaista-uutiskirje!
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