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ESIPUHE
Kun minulle tarjottiin mahdollisuutta tehdä tämän laatuinen tutkimus, en epäröinyt hetkeäkään, koska luonnontuotteet ovat kiinnostaneet minua itseänikin. Kiinnostus on vain lisääntynyt opintojen edetessä lisätietoa saadessani.
Jo varhaislapsuudesta saakka luonnontuotteet ja niiden käyttö ovat mieltäni
vaivanneet. Lapsen kielellä se tarkoitti ötökköjen pois pitoa kasvimaalta ja
ihmisen parantamista. Nykytiedoillani sama asia on kasvintuhoojien torjumista luonnonmukaisessa kasvinviljelyssä sekä terveys- ja hyvinvointivaikutukset.
Luonnollisesti olen näitä asioita lapsena tutkinut. Omissa tutkimuksissani selvisi, että kehäkukka on nätimpi kuin samettiruusu ja molemmat ovat tahmaisia ja eivät oikeastaan edes tuoksuneet hyvältä. Ratamon lehden sisällä on
kovia ja pitkiä suonia ja ne eivät ime verta, vaikka näin väitettiin. Veljeni
kanssa tutustuimme nokkosen kuituominaisuuksiin. Tosin opin myös niiden
tunnistamisen eri kasvunvaiheissa. Vaikkakin tutkimuksissani ei muuta selvinnyt silloin, niin asiat jäivät mieleeni ja myöhemmin olen niihin vastauksen
saanut.
Itsekin olen tässä tutkimuksessa selvitettyjä asioita miettinyt, niin mielelläni
aloin vastauksia etsimään. Onneksi nykyään on olemassa erilaisia keinoja
kuin lapsuudessani, eikä mitään ole pakko tehdä yksin. Siksi haluankin kiittää
kaikkia jotka ovat minua auttaneet työn valmistumisessa.
Kiitokset minua työssäni avustaneille ja tukeneille:
– Jonna Kokko

mahdollisuudesta tehdä tämä työ ja kaikesta avusta
työn alussa ja hänen yhteystietoverkostostaan

– Vastaajille

ajastansa

– Haastateltaville

tärkeistä kentän tiedoista

– RAMK:n opettajille

kärsivällisyydestä ja kaikesta tiedosta mitä tarvitsin
tätä tehdessäni, erityisesti Hilkalle ja Tuijalle.

– Omalle perheelleni

joka on kestänyt minua, vaikka olen käyttänyt heille
lupaamaani aikaa kotona tämän tekemiseen

1

1. JOHDANTO
Pohjoisten luonnonraaka-aineiden tuotannon kehityshanke POLUT on elinkeinollinen kehittämishanke, joka on aloittanut toimintansa keväällä 2011 ja
toiminta jatkuu vuoden 2014 loppuun saakka vuoden jatkoajan saatuaan.
POLUT-hanke on tarjonnut pohjoisten luonnonraaka-aineiden tuottajille ja
tuotannosta kiinnostuneille kerääjille ja viljelijöille tukea, kuten tutkimustietoa,
työvälineitä ja yhteistyökumppaneita. Hanke on myös tarjonnut kehitystyötä
Lapin ammattiopiston luonnontuotteiden ja luonnontuotealan opetukseen.
Toiminta on ollut maksutonta toiminnan aloittamiseen tai jo olemassa olevan
toiminnan kehittämiseen. Tuottajien toimintaan hanke on tarjonnut uusia
mahdollisuuksia, tukea toiminnan kehittämiseen sekä tutkimustietoa yhdessä
laajan yhteistyöverkoston kanssa. Jalostajille hanke on luvannut tarjota uusia
tuottajia luonnonraaka-aineille, sekä uusia raaka-aineita olemassa olevaan
toimintaan. Lisäksi hankkeen muu toiminta ja yhteistyöverkosto ovat olleet
käytettävissä.
POLUT-hanke järjesti huhtikuussa 2012 kaksi päivää kestävän Luonnonyrttien viljelypäivätapahtuman Metsäruusun toimipisteessä. Tilaisuudessa oli laaja osanottajamäärä, jotka olivat kiinnostuneet luonnontuotteiden viljelystä.
Tilaisuudessa pyydettiin yhteistietoja viljelystä ja hankkeen toiminnasta kiinnostuneilta henkilöiltä. Vastauksia saatiin runsaasti. Yleisesti tilaisuuden jälkeen tunnelma oli, että nyt on päästy hyvään alkuun viljelyn kiinnostavuudesta. Mutta viljelypäivien jälkeen kesää kohti mentäessä toiminnasta ja viljelystä
kiinnostuneet henkilöt ikään kuin katosivat. Heihin ei enää saatu yhteyttä tai
mielenkiinto oli kadonnut.
Hanke oli viljellyt luonnontuotteita kasvihuoneessa ja jakanut niistä saatuja
taimia halukkaille. Hankkeella oli ollut käsitys että taimet ovat menossa viljelyn ammattimaisen toiminnan harjoittamista harkitseville. Yhteydenottojen
vähäisyyden takia kasvoi huoli viljelijöistä ja hankkeen tavoitteista. Tavoitteena on ollut kuitenkin saada kattava luonnontuotteiden talteenottoverkosto,
johon kuuluu myös viljelytoiminta. Ruvettiin miettimään, että onko vuosien työ
hankkeissa menossa hukkaan. Ei pelkästään POLUT-hankkeen vaan kaikkien Lapin alueen jo toteutuneiden hankkeiden työ.
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Vuoden 2013 keväällä hanke antoi Rovaniemen ammattikorkeakoululle toimeksiannon, jonka tarkoituksena oli selvittää, että miksi kiinnostus luonnontuotteiden viljelyyn ja keruuseen oli hiipunut. Mitä oli tapahtunut ja mitä tulisi
tehdä toisin, jotta viljelytoiminta saataisiin kunnolla toimintaan. Asiasta päätettiin tehdä tutkimus. Tutkimuksen tavoitteeksi asetettiin kartoittaa pohjoisten
luonnontuotteiden tuotannon kehittämisen tarpeita sekä samalla selvittäen,
mitä tietoa ja tukea vielä tarvitaan, jotta Lapin alueelle saataisiin toimiva
luonnontuotteiden viljely- ja talteenottoverkosto. Lisäksi oli tarkoitus tehdä
pieni profilointi luonnontuotteiden talteenotosta kiinnostuneista henkilöistä.
Kyselytulosten analysoinnin jälkeen pystyttiin tekemään luonnontuotteista
kiinnostuneista henkilöistä pieni profiilikuva. Vastauksista saatiin pääteltyä,
että henkilö on todennäköisesti 41 – 50 vuotta oleva nainen, jonka peruskoulutustausta on ylioppilastutkinto. Ammatillinen koulutus on hyvin usein luonnonvara-alalta ammattikouluna tai ammattikorkeakouluna käytynä. Ammattina erottui maatalousyrittäjyys ja muu yksityinen ammatinharjoittaminen. Kiinnostus luonnontuotteissa on sekä keruuseen että viljelyyn. Pääsyynä olivat
terveys- ja hyvinvointivaikutukset.
Ammatillisessa toiminnassa kiinnostus oli hiukan enemmän lisäansiossa kuin
pääasiallisessa toimeentulossa. Yrittäjien kohdalla tilanne oli päinvastainen.
Jatkojalostustakin oli hyvin usein mietitty ammattivaihtoehtona. Ongelmiksi
nousi esille ammattimaisen toiminnan aloittamiseen luonnontuotteiden viljelyssä tai jatkojalostamissa aika ja rohkeus. Tämän hetkisen päätoimen uskottiin olevan kannattavampaa. Muutkin liiketalouteen ja rahoituksiin liittyvien
asioiden tiedon vähyys koettiin ongelmiksi. Usealta vastaajista löytyi viljelytoimintaa tukevia asioita, mutta he kokivat tietojensa tai taitojensa olevan vajavaisia.
Tiedon hakeminen koetaan melko helpoksi. Tiedonhankintaan käytettäisiin
mieluiten lyhyitä koulutuksia, seminaareja sekä henkilökohtaista neuvontaa.
Tietoa haluttaisiin tutkimuksista, jatkojalostuksesta ja liiketoiminnan osaalueista.
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2. LUONNONTUOTEALALLA PITKÄ HISTORIA LAPISSA
Lappiin tulee vuosittain satoja tuhansia matkailijoita vuoden aikojen vaihteluiden, arktisuuden ja hiljaisuuden takia. Myös puhdas luonto ja monipuoliset
luonnonvarat houkuttavat heitä. Nämä ominaisuudet antavat myös Lapin
elinkeinoelämälle ainutlaatuisen leiman. (Lappi 2013.) Luonnontuotteiden
terveysominaisuudet, kasvu puhtaassa luonnossa ja jokamiehenoikeudet
ovat myös matkailun vetovoimatekijä.

Monet kansainväliset, suomalaisia

luonnontuotteita ostavat yritykset tekevät TV- ja nettimainoksensa Suomessa. Luonnontuotteet ovat siten tärkeä voimavara kehitettäessä maaseudulla
toimivaa elintarvike- ja matkailuyrittäjyyttä. (Arktiset Aromit 2013.)
Hankkeita joiden tavoitteena on ollut lapin yrttien ja marjojen parempi tunnettavuus ja saatavuuden varmistaminen on ollut useita. Varhaisimpina esimerkiksi Koillis-Lapissa on toteutettu vuonna 1991 yrttien ja luonnonmarjojen
kokeiluprojekti. Sen jälkeen on ollut useita eri hankkeita, joissa on tutkittu niin
marjojen kuin erikoisluonnontuotteiden viljelyä ja niiden sisältämiä aromiaineita. Kehitys- ja markkinointihankkeita, sekä verkostotoimintakoulutustakin
on ollut. Kaikista näistä on ollut hyötyä Lapin luonnontuotteiden tunnettavuudessa ja arvokkaan tutkimustiedon saamisessa. (Mäkitalo 2013.) Luonnontuotealan toimialayhdistys Arktiset Aromit ry perustettiin vuonna 1993. Yhdistys on tullut tunnetuksi ulkomailla ja kotimaassa toteuttamalla luonnontuotealan valtakunnallisia ja alueellisia hankkeita. (Arktiset Aromit 2013.)
Luonnontuotteiden tutkimustakin on ollut jo Lapissa jo pitkään. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT:n) Lapin tutkimuskeskuksessa Rovaniemen Apukassa 1996 – 1999 on tutkittu luonnonkasvien viljelyominaisuuksia ja sekä siemensadon määrää ja laatua. Tutkimuksessa ilmeni, että
Lapissakin voidaan tuottaa hyvää siementä pohjoisen olon kestävistä lajikkeista. Esikasvatetuista taimista kannattaa perustaa siemenviljelmät. Siemenen saanti saadaan näin turvattua paremmin jo istutusta seuraavana kesänä
ja kasvit ovat parhaassa tuotantoiässä 2 – 3 vuodessa. (Nissinen – Heinonen
2001, 36.)
Vuonna 1997 tehty tutkimus luonnonyrttien käyttötottumuksista selvitti, että
joka viides suomalainen oli kerännyt luonnonyrttejä. Rajoittaviksi tekijöiksi
ilmeni tottumattomuus käyttöön ja huono luonnonyrttien tuntemus. Yleisimpiä
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kerättävistä tuotteista olivat nokkonen ja mustaherukan lehti. Melko yleisiä
olivat koivun ja vadelman lehdet sekä katajanmarjat. Tutkimuksessa huomattiin myös, että yli puolet luonnonyrttejä käyttävistä söivät myös luonnonmarjoja. (Österman 2008, 123.)
Tänään ollaan siinä vaiheessa, että luonnontuotteista puhutaan jo laajemman
kansan keskuudessa. Niistä on alkanut kehittyä megatrendejä. Ihmisten kiinnostus on lisääntynyt terveysvaikutteisiin elintarvikkeisiin ja puhtauden sekä
luonnon arvostus on noussut. ELO - Suomalaisen ruokakulttuurin edistämissäätiö on määritellyt villiruuan käsitteeksi, että villiruoalla tarkoitetaan luonnosta saatua, luonnollisesti kasvanutta ruokaa. Suomalaista villiruokaa ovat
mm. villiyrtit ja -vihannekset, marjat, sienet, kala ja riista. (ELO-säätiö 2013.)
MTT ja ELO-säätiö ovat tehneet kuluttajatutkimuksen villiruoasta kesällä
2013. Kun määritellään villiruoka suomalaisessa luonnossa vapaana kasvaneiksi kasvi- ja eläinkunnan tuotteiksi niin lähes 70 prosenttia suomalaisista
kertoo kokevansa villiruoan erittäin tai melko mieluisaksi. Lähi-, luomu- ja
villiruoan mieluisuus on samaa luokkaa. Kaikki nämä ruokatyypit puhuttelevat
nyt suomalaisia. Kyselyssä ilmeni myös, että käytetyin villiruoka on marjat.
Suomalaisista lähes 60 prosenttia kertoo käyttävänsä metsästä poimittuja
marjoja säännöllisesti, ja lisäksi melkein 40 prosenttia joskus. Seuraavaksi
käytetyimpiä ovat sienet, kalat ja kasvit joita noin kolmannes suomalaisista
käyttää säännöllisesti. (ELO-säätiö 2013.)
Tutkimuksen kiinnostavin asia on, että huolimatta runsaasta käytöstä villiruoan osuutta ruokavaliossa haluttaisiin lisätä. Yli joka kolmas haluaisi käyttää
enemmän suomalaisesta luonnosta kerättyjä marjoja, riistaa, kaloja, luonnonvaraisia kasveja ja sieniä. Marjat ovat joka suhteessa suosituimmat. Lähes 60 prosenttia suomalaisista haluaisi lisätä niiden käyttöä. (ELO-säätiö
2013.)
Tulevaisuuden skenaarioissa, joka perustuu vuonna 2010 päättyneeseen
tutkimukseen Maatalouspoliittisen toimintaympäristön ennakointihanke –
MAPTEN, ennakoinnin yksi peruslähtökohta on että tulevaisuus ei ole ennakoitavissa. Voimme vain miettiä sitä että mitä todennäköisesti, mahdollisesti
tai toivottavasti tulee tapahtumaan ja päättää oman tulevaisuuden suunnan
vaihtoehtojen joukosta. (Rikkonen 2011, 5.)
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MAPTEN- hankkeen lähtökohtana muutostekijöiden vaihteluihin ovat olleet
esimerkiksi ilmaston muutoksien tuomat epävakaat sääolosuhteet ja Aasian
elintason sekä lihankulutuksen nousu. EU:n maatalouspolitiikan vaikutus kilpailuun ja rakennemuutokseen on myös otettu huomioon skenaariota pohdittaessa. Tavoitteena hankkeella on ollut ennakoida globaalilla tasolla muutoksia, joilla on selviä vaikutuksia Suomen elintarvike- ja maatalouden kehitykseen. (Rikkonen 2011, 9.)
Erilaisia skenaarioita on tehty viisi erilaisilla lähtökohdilla. Skenaario 5 on
vaihtoehto, että nykyinen kehitys jatkuu nykyiseen suuntaan. Rakennekehitys
jatkuisi ja ilmastonmuutos Suomessa oli vielä vähäistä. Ympäristövaatimukset lisääntyisivät ja toiminnan eettisyys korostuisi. Markkinaehtoinen liiketoiminta kasvaisi ja tuotteiden hintavaihtelut jatkuisivat. Vuonna 2030 olisi huomattavasti vähemmän maatiloja ja monialainen maaseutuyrittäminen lisääntyisi. (Rikkonen 2011, 16.)
Perinteinen maatalouselinkeino on vahvassa muutoksessa. Kasvava osa
maanviljelijöistä, katsoo, että heitä paremmin kuvaava nimike on maatalousyrittäjä. Monialainen maaseutuyrittäjyys tiloilla on yleistynyt. Jatkossa se on
vieläkin yleisempää. Myös työssäkäynti tilan ulkopuolella lisääntyy. (MTK
2012, 27.)
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3. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA KYSYMYKSET
Tutkimus toteutettiin syksyllä 2013 kyselytutkimuksella (liite 1.). Kysely osoitettiin luonnontuotteiden viljelystä ja keruusta kiinnostuneille sekä POLUThankkeessa mukana olleille henkilöille. Henkilöt valittiin sillä perusteella, että
he ovat ilmoittaneet olevansa kiinnostuneita luonnontuotteista ja asuvat vanhan Lapin läänin sisällä. Suurin osa oli antanut valmiiksi yhteystietonsa POLUT- hankkeen henkilöstölle. Keräsimme myös kyselyillä halukkuutta osallistua tutkimukseen sekä lehdessä olevan artikkelin myötä saada enemmän
vastaajia. Viimeksi mainittu tapa ei tuottanut yhtään tulosta. Kyselyyn osallistumisesta luvattiin palkita osallistuminen 50 euron lahjakortin arvontaan Lapin
ammattiopiston puutarhamyymälä Silmuun Rovaniemellä.
Kysely päätettiin tehdä paperisena versiona ja lähettää postitse, jotta mahdollisemman monelta saataisiin vastaus. Etukäteen saadun tiedon ja olettamuksen mukaan päättelimme, että sähköiseen versioon vastaaminen olisi
haastavampaa useille osallistujille. Kysely lähetettiin 48 henkilölle kirjeitse
elokuun 22 päivä. Vastaukset pyydettiin palauttamaan 2.9 mennessä. Vastauksia tuli takaisin määräaikaan mennessä yhteensä 18 kappaletta. Muistutus viestin lähettämisen jälkeen saimme vastauksia vielä seitsemän lisää, eli
yhteensä 25 vastausta. Vastausprosentiksi muodostui näin ollen 52. Vastaajista miehiä oli 16 prosenttia, naisia 76 prosenttia ja ilman vastausta loput
kahdeksan prosenttia.
Lomakkeessa oli monivalintakysymyksiä sekä vapaita kysymyksiä, joihin vastaaja sai kirjoittaa itse vastauksen. Lähes jokaisessa monivalintakysymyksessä pystyi valitsemaan oman vaihtoehdon annettujen sijasta. Näin saatiin
ehkäistyä pakkovalinnat. Vapaat kysymykset koskivat lähinnä mielipiteitä ja
luonnontuotteiden nimeämistä. Kyselyssä avattiin luonnontuotteet sanan käsitystä. Luonnontuotteisiin kuuluvat metsien marjojen, sienten ja yrttien lisäksi
erikoisluonnontuotteet kuten terva, mahla, pihka, pettu, tuohi, havut, oksat,
pajut, sammal, kaislat, jäkälät sekä hoito- ja kylpyturve.
Lomakkeessa oli jaettu kahteen osaan. Ensimmäinen osa oli jaettu kuuteen
osaan; yhteystiedot, ikä, koulutus ja ammatti, kiinnostus luonnontuotteiden
keruuseen ja viljelyyn, luonnontuotteiden käyttö ja jatkojalostus ja viimeisenä
tiedonhankinta. Toinen osa oli tarkoitettu vain henkilöille, jotka olivat olleet
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mukana keväällä 2012 järjestetyissä viljelypäivillä. Kakkososan tarkoituksena
oli saada mielipiteitä osallistujilta. Vastauksia tähän osaan saatiin kymmenen
ja niistä on tehty erillinen raportti toimeksiantajalle. Tässä osassa oli kymmenen kysymystä yhteensä.
Kyselyn lisäksi päätettiin haastatella vapaamuotoisesti kolmea luonnontuotteiden viljelystä kiinnostunutta henkilöä. Haastateltavien valinnassa ei otettu
lainkaan huomioon, että ovatko he jo vastanneet kyselyyn. Haastattelut tehtiin myöhempänä ajankohtana, kun esitulokset oli analysoitu, jotta haastatteluissa voitiin syventyä tarkentaviin asioihin. Haastatteluita ei ole litteroitu tähän tutkimukseen, jotta heidän henkilöllisyytensä ei olisi tunnistettavissa. Lapissa viljelystä kiinnostuneita henkilöitä on vähän ja kolmen ihmisen mielipiteet ovat helposti henkilöitävissä. Kysymykset koskivat heidän omia mielipiteitään viljelyn halukkuudesta, sen ongelmista ja ratkaisuista, tiedonhankinnan nykyisistä kanavista ja tulevaisuuden tarpeistaan.
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4. TUTKIMUKSEN AVAUS
4.1 Perustiedot
Tässä osassa käsitellään vastaajien sukupuolta, ikää, koulutustaustaa ja
ammattiryhmää. Ikä selvitettiin ikähaitarilla, jonka väli oli kymmenen vuotta.
Koulutus ja ammattikysymykset olivat monivalintakysymyksiä. Koulutuskysymyksessä pyydettiin vielä kirjoittamaan koulutusala.
Kaikista vastaajista 40 prosenttia oli 41 – 50 vuotta. Miehistä kolme neljäsosaa oli 31 – 40 vuotta ja neljännes 51 – 60 vuotta. Naisten ikä jakautui 40
prosentin osuudella ikähaitariin välille 41 – 50 vuotta. Miehiä oli vastaajista
vain neljä, joten kovin tarkkaa profiilia näin pienellä otannalla ei voi tehdä.
(Kuvio 1.)
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Kuvio 1. Koulutus ja ikä henkilöittäin

Hieman yli 70 prosentilla oli peruskoulutuksena ylioppilastutkinto. Keski- tai
peruskoulu oli noin 30 prosentilla. Kaikista vastaajista oli moni- tai kaksoistutkintoja yli 40 prosentilla. Lähes 40 prosentilla oli koulutuksena ammattikoulu
tai kouluasteen ammatillinen tutkinto. Heistä melkein 60 prosentilla oli luonnonvara-alan koulutustausta. Vastaajista joiden koulutus oli ammattikorkeakoulu, niin heistä kolmasosalla oli luonnonvara-alan koulutusta. Kaikista vastaajista heitä oli neljäsosa. Kaikilla ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon ilmoittaneista oli luonnonvara-alan koulutus takana. Terveydenhoitoalan
eritasoisia koulutuksia oli neljäsosalla vastaajista ja liiketalouden- tai kaupallisenalan tutkinto oli viidesosalla vastaajista. (Kuvio 2.)
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Kuvio 2. Koulutuksen jakautuminen aloittain kappaleittain

Vastaukset jakautuivat suhteellisen tasaisesti eri ammattiryhmien välillä. Kun
yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja sekä maatalousyrittäjä ammatikseen
ilmoittaneet laskettiin yhteen, niin heistä muodostui suurin ryhmä kolmasosalla. Vastaajista 25 prosenttia ilmoitti ammatikseen opiskelija. (Kuvio 3.)
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Kuvio 3. Ammattiryhmät vastauksittain

4.2 Kiinnostus luonnontuotteiden keruuseen ja viljelyyn

Tässä osassa selvitetään mitkä tekijät ovat vaikuttaneet vastaajien kiinnostukseen luonnontuotteisiin, mitä tuotetta he itse keräävät ja mihin käyttöön
saatu raaka-aine menee. Samalla selvitetään myös kiinnostuksen jakautuminen keruuseen ja viljelyyn ja niihin johtaviin syihin. Kiinnostusta kyseltiin moni
valinta kysymyksillä. Vastauksia ei tarvinnut laittaa tärkeysjärjestykseen,
vaan sai valita niin monta vaihtoehtoa kun mitä itse piti tärkeänä. Kyseltiin
myös kiinnostusta ammattimaiseen toimintaan keruussa, viljelyssä ja jatkoja-
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lostuksessa, sekä niihin johtaviin syihin, sekä mahdollista halukkuutta johonkin raaka-aineeseen.
Kaikki henkilöt antoivat vastauksen kysymyksiin. Kiinnostuksen syyt jakautuivat lähestulkoon kaikkien vaihtoehtojen välille. Viisi tärkeintä perustelua
luonnontuotteiden kiinnostavuudesta olivat terveys- ja hyvinvointivaikutukset,
sekä noin 70 prosenttisesti tärkeänä pidettiin luonnonmukaisuutta, puhtautta
ja kotimaisuutta. Vähiten tärkeänä pidettiin tuotteiden hyvää imagoa, joka oli
lähes kolmanneksen mielestä tärkeä ja kiinnostava. Pääansio mahdollisuutena oli kiinnostava lähes 30 prosentin mielestä. Lisäansiona kiinnostus oli liki
40 prosentilla. (Katso kaavio 4.)
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Kuvio 4. Kiinnostuksen syyt luonnontuotteisiin

Kysymykseen jossa pyydettiin valitsemaan, että onko kiinnostus keskittynyt
enemmän keruuseen, viljelyyn, vai molempiin vai ei kumpaankaan vaihtoehdoista, niin kyselyyn vastasivat kaikki 25 henkilöä. Kyselyyn pyrittiin valitsemaan vain luonnontuotteiden keruusta ja viljelystä kiinnostuneita henkilöitä,
niin siitä huolimatta kahdeksan prosenttia (2 hlö) vastasi, että mikään vaihtoehdoista ei kiinnosta. Toinen vastaajista oli kuitenkin kiinnostunut ammattimaisesta jatkojalostuksesta. (Kaavio 5.)
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Kuvio 5. Keruun ja viljelyn jakautuminen

Kaikki maatalousyrittäjät ovat kiinnostuneet sekä viljelystä että keruusta.
Toimihenkilöistä oli kiinnostunut 80 prosenttia molemmista vaihtoehdoista.
Opiskelijoista lähes 70 prosenttia vastasi olevansa kiinnostunut viljelystä ja
keruusta. Suurin jakauma kiinnostuksessa oli ammattiryhmässä, johon vastaaja oli laittanut yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja. Puolet näistä vastaajista oli kiinnostunut viljelystä. Toinen puoli oli kiinnostunut molemmista ja
yksi vastaajista ei kummastakaan vaihtoehdosta. (Kaavio 6.) Pelkästä keruusta kiinnostunut kuului työntekijöiden ammattiryhmään.
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Kuvio 6. Kiinnostavuus ammattiryhmittäin

Yrttien keruusta oli kiinnostunut reilu 80 prosenttia. Marjojen ja sienien keruusta oltiin kiinnostuneita molemmista noin puolissa vastauksista. Kyselyssä
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kysyttiin mikä tuote kiinnostaa keruussa sekä miksi, mutta hyvin harvassa
lomakkeessa oli syy kerrottu. Yrttien keruusta kiinnostuneet mainitsivat syiksi
terveysvaikutukset, tuoreus ja saatavuus kesällä. Myös uudet maut ruoissa
kiinnostivat vastaajia. Mesiangervo oli eriteltynä 20 prosentissa yrttien keruusta kiinnostuneiden vastauksissa. Neljännes oli kiinnostunut pihkan keräämisestä siitä maksettavan hinnan takia. Osaa vastaajista kiinnosti myös
pihkan parantava vaikutus. Vajaa 20 prosenttia sanoi kiinnostuksen kohteekseen pakurikäävän. Myös siihen mainittiin syyksi pakurin terveysvaikutukset.
(Kaavio 7.)
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Kuvio 7. Keruun kiinnostuksen jakautuminen tuotteisiin

Viljelystä kiinnostuneita oli 22 henkilöä. Tässä vaiheessa ei ollut merkityksellistä että onko kiinnostunut ammattimaisesta viljelystä vai kotikäyttöviljelystä.
Lomakkeessa pyydettiin vastaamaan, että minkä tuotteen viljely kiinnostaa ja
mistä syystä.
Kaikissa vastauksissa mainitaan jokin yrtti nimeltä. Osassa vastauksista oli
vain sana yrtti. Perusteluina ilmeni, että jos vain kysyntää olisi, niin viljelykin
kiinnostaisi. Terveysvaikutukset nousivat edelleen halutuksi syyksi viljelyyn.
Väinönputken viljelyn kiinnostukseen oli mainittu syiksi sekä terveysvaikutukset että maustekasvi ominaisuudet. Jos yrttejä oli eritelty tarkemmin, niin alla
(Kuvio 8.) esimerkkejä yrteistä, jotka mahdollisesti kiinnostaisivat viljelyssä.
Tarkempia selvennyksiä, että miksi juuri ne valikoituivat vastausten joukkoon,
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niin sitä ei voi määritellä yksittäisten vastausten perusteella. Kaksi satunnaisesti poimittua perusteltua vastausta:
”Niittymaarianheinän jalostusastetta uskotaan pystyvän lisäämään, jos materiaalia enemmän tarjolla.”
”Väinönputkea ei Oulun seudulla paljon, koska sekä se, että tuotteen voi ilmoittaa luomuna.”
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Kuvio 8. Kiinnostavuus viljeltävään kasviin %

Henkilöitä, jotka vastasivat kiinnostukseen jakautumiseen, että ei kumpikaan,
tai vain keruu tai viljely, niin heitä pyydettiin perustelemaan syynsä. Kaikki
seitsemän henkilöä antoivat vastauksensa.
Keruun mielenkiinnon loppumisen syiksi he ilmoittivat keruun hitauden ja työläyden. Keruusta maksetusta palkkiosta oltiin myös sitä mieltä, että se ei ole
tarpeeksi kannattavaa. Osa ajatteli myös että niin kauan kun ei ole valmista
asiakaskuntaa tiedossa niin ei kannata alkaa valmistella suuremmassa mittakaavassa keruuta. Viljelyn kiinnostavuuden loppuminen johtuu suurimmaksi
osaksi ajanpuutteesta. Viljelyn koetaan myös olevan todella kovaa työtä.
Myös aikaisemmin kokeiltujen viljelyjen epäonnistuminen ilmoitettiin mielenkiinnon laskemiseen.
4.3 Ammattimainen viljely ja edellytykset toimintaan

Tässä osassa selvitetään onko vastaajilla kiinnostusta ammattimaiseen viljelytoimintaan. Jos kiinnostusta ei ole, niin miksi ei. Myös ammattimaisen toiminnan edellytyksiä on selvitetty. Kyselyyn pyydettiin vastaamaan vain henkilöitä, jotka eivät olleet vielä aloittaneet ammattimaista viljelyä. Vastauksia tuli
19, mukaan lukien yksi ilman edellytyksiä.
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Lomakkeessa oli kaikkiaan 15 monivalintavaihtoehtoa. Viimeisenä oli vapaavalintainen, johon pystyi kirjoittamaan jonkun muun vaihtoehdon. Muut vastaukset olivat laitekehitysedellytykset ja kansanperinne tietoa saamelaisesta
näkökulmasta. Sekä yksi valitsi tämän juuri sen takia, ettei hänellä mielestään ollut mitään tarvittavista edellytyksistä.
Osa vastaajista koki viljelyn olevan työllistävää ja miettivän sen kannattavuutta. Reilu 40 prosenttia oli joskus harkinnut aloittavansa ammattimaisen viljelytoiminnan. Kolmannes vastaajista ei ole koskaan harkinnut toiminnan aloittamista. Neljäsosa oli aloittanut jo ammattimaisen viljelyn. Yksi näistä vastaajista ilmoitti olevansa mielestään vasta kokeiluasteella viljelyssä.
Syitä miksi viljelytoimintaa ei ole aloitettu vaikka mielenkiintoa olisi, mainittiin
useitakin. Kolmasosa mainitsi jossain muodossa rahoituksen olevan ongelmakohdan ja toiminnan aloittamisen korkeat aloituskustannukset. Muitakin
liiketalouden osa-alueita koettiin hankaloittaviksi tekijöiksi. Vastauksista ilmeni, että kysynnän ja markkinoinnin riittämättömyys tai niihin liittyvän tiedon
puute koettiin ongelmaksi. Halutaan ensin varmistua markkinoiden riittävyydestä. Myös varsinaiseen yritystoimintaan liittyvän tiedon puuttuminen mietitytti vastaajia. Ajan riittävyys ja uskalluksen puute tuli myös esille vastauksista. Halukkuus luopua tämän hetkisestä ansiotyöstä pelotti vastaajia.
Vastaajista pystyi luokittelemaan seuraavia eriteltyjä lukuja:
luonnontuotealan koulutusta

58 %:lla

luonnontuotealan tietoutta

32 %:lla

työllisyystilanne joustoa

37 %:lla

liiketoiminta osaamista

42 %:lla

jatkojalostus taitoa

26 %:lla

tilat tai mahdollisuus tiloihin

42 %:lla

viljelyosaamista, koulutusta, tietotaitoa viljelystä 73 %:lla
rahoitusta

5 %:lla.

Lähes 70 prosentilla on omaa peltoa, sekä yli 40 prosentilla mahdollisuus
vuokrata tai hommata muutoin peltoa käyttöönsä. Noin 15 prosentilla ei ollut
omaa peltoa tai mahdollisuuttakaan saada peltoa käyttöönsä, mutta heistä
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kaksi kolmasosaa oli kiinnostunut viljelystä sekä keruusta. Yksi kolmesta vastaajasta oli kiinnostunut vain keruusta.
Vastaajilla joilla on omaa peltoa tai peltomahdollisuus, niin heistä kolmella
neljästä on koulutus luonnontuotealalle, viljelyosaamista tai tietoa ja kokemusta luonnontuotealasta. Lähes puolella oli maatalouskoneita pelto mahdollisuuden lisäksi. Kaikki vastaajista jotka ovat joskus harkinneet ammattimaista viljelyä, niin kaikilla heillä on omaa peltoa tai vähintään mahdollisuus
hankkia sitä.
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Kuvio 9. Toiminnan edellytyksiä peltotilanteeseen verraten

Kaikilla vastaajilla, joilla on liiketoimintaosaamista, on myös peltoa käytössään. 75 prosentilla näistä vastaa
jista on luonnontuotealan koulutusta, viljelyosaamista tai tietoa ja kokemusta
luonnontuotealasta. Lopuilta neljäsosilta löytyy jatkojalostustaitoa.
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Kuvio 10. Muita toiminnan edellytyksiä alueittain liiketoimintaan verrattuna
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4.4 Luonnontuotteiden käyttö ja jatkojalostus
Lomakkeessa oli osio, jossa kyseltiin luonnontuotteiden omaa käyttöä ja niiden jatkojalostamisesta tuotteeksi valmistusmenetelmineen. Myös kiinnostusta ammattimaiseen toimintaan kyseltiin ja syitä, jos toiminta ei kiinnosta.
Kaikki vastaajista keräili omaan käyttönsä jotain luonnontuotetta. Enimmäkseen marjoja ja yrttejä, molempia lähes 90 prosenttia. Sieniä kerättiin melkein 70 prosenttia ja erikoisluonnontuotteitakin lähes puolet vastaajista.
Marjoista kerättiin kaikki lapin metsämarjat, sekä sienistä kauppasienet. Joissakin tarkennuksissa oli vain että yleiset syötävät ja hoitavat yrtit. Vastauksista joissa oli nimettynä kerättävät raaka-aineet tarkemmin, niin esille tuli seuraavat luonnonyrtit ja erikoisluonnontuotteet. Pakurikääpää keräsi 40 prosenttia, koivunlehtiä, maitohorsmaa ja siankärsämöä kolmasosa. Noin 20
prosenttia keräsi nokkosta, pihkaa, mesiangervoa ja voikukkaa.
Reilu 90 prosenttia käytti pakastusta säilytysmenetelmänä. Kuivausta käytti
hieman yli 80 prosenttia. Molemmat menetelmät olivat useissa tilanteissa
käytössä rinnakkain. Muina muotoina ilmoitettiin uuttaminen, fermentointi,
suolaus, öljyyn ja etanoliin säilöminen.
Tuotteita jatkojalosti 80 prosenttia vastaajista. Ei-vastauksen antaneista 40
prosenttia sanoo olevansa vielä kokeiluasteella jalostuksessa. Elintarvikkeeksi meni lähes 90 prosenttia kerättävistä tuotteista. Toisena suurena osana olivat hoitotuotteet reilulla 70 prosentilla. Vaihtoehtojen ulkopuolisina muina tuotteina mainittiin käyttöesineet, lankojen värjäys ja kosmetiikka tuotteet.
Osa oli eritellyt juomat pois elintarvikkeista.
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Kuvio 11. Oman käytön kohteet
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Ammattimaista jatkojalostusta vastaajista oli harkinnut hieman yli 40 prosenttia ja reilu 30 prosenttia vastaavasti ei ollut koskaan harkinnut toimintaa.
Neljäsosa vastaajista oli jo aloittanut ammattimaisen toiminnan jatkojalostuksessa.
Toiminnan aloittamisen suurimmaksi ongelmaksi koettiin ajanpuute. Vastaajista joka toinen sanoi juuri ajankäytön olevan ongelma. Nykyisellään työpaikka, joka sitoo aikaa niin paljon, että muuhun toimintaan ei uskota olevan
aikaa. Jatkojalostuksen ammattimaisesti ei uskota olevan niin kannattavaa,
että kannattaisi luopua nykyisestä palkkatyöstä.
Toisena isona ongelmana mainitaan jalostukseen tarvittavien tilojen puute ja
niiden kalliiden kustannusten. Yli 40 prosenttia mainitsi tilaongelmat vastauksissaan haasteellisiksi. Myös uskalluksen, rohkeuden ja rahoituksen koetaan
olevan ongelma, sekä tarvittavan tietotaidon puuttumisen. Tietoa tarvittaisiin
enemmän laista ja muista yrittäjyyden lupa-asioista. Rahoitukseen ja tietotaitoon liittyvät ongelmat mietityttivät neljäsosaa.
Vastaajia pyydettiin vastaamaan kysymykseen, että minkälaisten tuoteryhmien jatkojalostus heitä itseänsä kiinnostaisi. He saivat valita useista vaihtoehdoista. Lähes 70 prosenttia oli kiinnostunut elintarvikkeiden jalostuksesta.
Toisena olivat ruuanvalmistuksen ja hoitotuotteiden raaka-aineet kuten
mausteet ja uutteet. Puolet vastaajista oli kiinnostunut myös hoitotuotteiden,
kuten kylpyjen ja voiteiden valmistuksesta. Eläinten hoitotuotteet kiinnostivat
lähes kolmasosaa. Koriste-esineiden valmistus oli vähiten kiinnostava alle 20
prosentin osuudella. (Kuvio 12.)
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Kuvio 12. Kiinnostus jalostustoimintaan tuotteittain
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4.5. Tiedonhankinta
Tässä osiossa käsitellään mistä henkilöt ovat tietoa hakeneet ja mitä kanavia
käyttäen. Samalla on tarkasteltu myös millaisista asioista he tarvitsisivat vielä
lisää tukea ja tietoa, sekä missä muodossa he sitä mieluiten ottaisivat vastaan. Kysymykset olivat monivalintakysymyksiä.
Tietoa oli eniten saatu ylivoimaisesti lähes sata prosenttisesti koulutuksista.
Internetiä oli käyttänyt tiedonhaussa lähes 70 prosenttia ja kirjallisuus oli
kolmantena vain viisi prosenttia pienemmällä osuudella. Internetin suosituimmat sivustot olivat Arktiset aromit ja Luontoyrittäjät. Seminaarit ja lehdet
olivat olleet tiedonhaun kanavina reilussa 40 prosentissa vastauksista. Tuttavia oli käytetty joka kolmannessa vastauksessa tiedon nälkään. Viidesosa
vastaajista sanoi saaneensa tietoa muun muassa hankkeista ja omasta kokemuksen tuomasta käytännöstä. (Kuvio 13.)
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Kuvio 13. Käytetyt tiedonhakukanavat

Kysyttäessä millaiseksi he kokivat tiedonhaun, niin 60 prosenttia vastasi tiedonhaun olevan melko helppoa. Neljäsosa oli sitä mieltä, että tiedonhaku on
helppoa. Aika hankalaksi tiedon etsimisen koki noin 13 prosenttia. Kukaan ei
vastannut, että todella hankalaa tai ei ole löytänyt tietoa lainkaan.
Kolmas kysymys käsitteli, että millainen tiedonsaanti olisi mieluisin tapa. Vastaajia pyydettiin valitsemaan kolme omasta mielestä mieluisinta. Edelleen
koulutus oli ensimmäisenä tapana, mutta vain 70 prosentin mielestä. Seuraaviksi tulivat lähes joka toisen mielestä seminaarit ja henkilökohtainen neu-
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vonta. Internetin osuus tiedonhakukanavana putosi lähelle 40 prosenttia yhdessä kirjallisuuden kanssa. Joka viidennen mielestä kuitenkin lehdet koettiin
edelleen mieluisaksi tavaksi saada tietoa. (Kuvio 14.)
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Kuvio 14. Mieluisin tiedonsaanti kanava

Viimeisenä kysymyksenä tässä osiossa haluttiin tietää, että millaisista asioista he mielestään tarvitsisivat vielä lisää tietoa tai tukea. Vastata sai niin moneen vaihtoehtoon kuin mitä he näkivät tarpeellisiksi. Yli kolmasosa vastaajista näki, että he tarvitsisivat tietoa tai tukea vähintään viideltä eri osaalueelta. (Kaavio 15.)
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4.6 Tulosten tarkastelu
Tuloksia voidaan pitää suhteellisen luotettavina vastausprosentin mukaan,
joka oli yli 50. Vastauksia saatiin 25 ja niiden perusteella haastateltiin sattuman varaisesti kolmea henkilöä, jotka kaikki tukivat siihen mennessä saatuja
vastauksia. Kysely oli vain luonnontuotteista kiinnostuneille tarkoitettu, joka
tuli ilmi lomakkeessa hyvin selvästi, joten henkilöiltä joilta vastausta ei saapunut voidaan pitää myös mielipiteenä. Ei voida olettaa että mikään tekijä
olisi vaikuttanut tutkimustuloksiin, koska tutkimuksessa luvattiin vaitiolovelvollisuus sekä nimettömyys itse raportissa. Kaksi vastausta saapui myös kokonaan nimettömänä.
Profiloitaessa luonnontuotteista kiinnostunutta henkilöä, niin hän on nainen,
hänen ikänsä sijoittuu välille 41 – 50 vuotta ja hänellä on ylioppilaskoulutus
peruskoulutuksena. Ammatillinen koulutus on ammattikoulu tai ammattikorkeakoulu. Hyvin todennäköisesti toinen on jonkin asteinen luonnonvara-alan
koulutus. Ammattiryhmä mihin hän sijoittuu, on joko maatalousyrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja. Erittäin todennäköistä on myös se, että hän on
opiskelija. Hänellä on omaa peltoa omistuksessa tai mahdollisuus saada
käyttöön peltoa. Todennäköisesti hänellä on myös viljelyyn tarvittavia maatalouskoneita. Luonnontuotteissa kiinnostaa keruu sekä ammattimainen viljely.
Yleisesti vastaajista voi päätellä, että kasvit mitkä kiinnostavat viljelyssä ovat
osiltaan samoja, joita kerätään itse, kuten nokkonen. Toisena osana ovat
kasvit joiden luonnosta kerääminen on hankalaa esimerkiksi paikallisuuden
tai vähyyden takia hankalaa, kuten väinönputki ja ruusunjuuri. Lisäksi tuotteet, joille tiedetään nykyisellään olevan markkinoita kiinnostavat viljellä kuten
siankärsämö. Tuotteita käytetään enimmäkseen omassa käytössä elintarvikkeina ja hoitotuotteina. Ammattimaisessa jatkojalostuksessa mielenkiinto jakautui samoihin tuoteryhmiin, joista vastaajilla on positiivisia käyttökokemuksia. Terveys- ja hyvinvointi asiat olivat kiinnostuksen pääsyinä.
Keruu kiinnostaa noin 80 prosenttia vastaajista, mutta lähinnä vain omaan
käyttöön. Keruu koetaan miellyttäväksi tavaksi saada uusia makuja ruokaan
sekä luonnonmukaisuus ja terveysvaikutukset kiinnostavat. Keruun työläys ja
maksettava korvaus sekä korvaustapa eivät innosta keruun laajempaan toi-
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mintaan. Keruulaitteita ei välttämättä pidetä kalliina investointeina, mutta jos
tuotteelle ei ole ostajaa valmiiksi, niin ei nähdä kannattavaksi aloittaa.
Ammattimaisen toiminnan aloittaminen jatkojalostuksessa sekä viljelyssä
kiinnostaa tietyin edellytyksin. Suurimpana ongelmana oli ajan riittämättömyys ja uskallus luopua tämänhetkisestä päätoimesta. Aikaa löytyisi, jos
olisi varmuus toiminnan kannattavuudesta. Kannattavuus epäröintiin liittyy
selvästi vastaajien mielestä omien liiketoiminta taitojen heikkous sekä riittämätön tietotaito. Näiltä kaikilta osa-alueilta haluttaisiin vielä lisätietoa tai tukea.
Tiedon hakeminen on koettu melko helpoksi, niin edelleen tarvittaisiin lisää
tietoa. Terveysvaikutuksista ja tutkimustuloksista on ollut hankalinta saada
omatoimisesti tietoa. Jatkojalostuksen kaikista mahdollisuuksista halutaan
saada lisää tietoa ja tukea; valmistuksesta markkinointiin. Liiketoiminta
osaamista löytyy vastaajista runsaasti, mutta siitä huolimatta tietoa tai tukea
tarvitaan lisää. Haastatteluiden pohjalta kyseessä on enemmän tuen tarvitseminen kuin tiedon.
Parhaimpana tiedonsaanti tapana koetaan koulutukset. Toisena kanavana
ovat seminaarit ja henkilökohtainen neuvonta. Koulutusten pituuden toivotaan olevan lyhyehköjä ja sidottuja johonkin teemaan. Haastatteluissa kerättyjen tietojen perusteella varsinkin markkinointi ja yleinen liiketoiminta osaaminen olisi mieluista saada henkilökohtaisena neuvontana sekä käytännön
ongelmat, kuten viljelyyn liittyvät ongelmat. Seminaarien pituudeksi arvellaan
noin yhtä päivää. Niissä voitaisiin käsitellä esimerkiksi tutkimustietoa ja verkostoitumista. Koulutukseen soveltuvat asiat olisivat jatkojalostus ja terveysvaikutukset.
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET JA KEHITYSEHDOTUKSET
Tutkimukselle asetetut tavoitteet saavutettiin halutun laisina. Mielenkiinto
luonnontuotteisiin ei ole hiipunut vaan tietoa tarvittaisiin lisää. Tulokset ovat
sellaisenaan POLUT-hankkeen käytettävissä toimintatapoja tai uusia koulutuksia suunniteltaessa. Tutkimuksesta selviää millaista tietoa ja tukea henkilöt tarvitsevat aloittaakseen toiminnan.
Keruutoiminnan saaminen kattavaksi talteenottoverkostoksi on isoin haaste.
Tällä hetkellä toiminta on lähinnä yhdistysten varassa. Yksityiset eivät näe
sitä kannattavana toimintana. Haastatteluissakin tuli ilmi, että keruutuotteiden ostajilla on yleisenä tapana maksaa tuotteista vasta siinä vaiheessa kun
ostettu erä on jatkojalostettuna myyty. Tähän saattaa kulua aikaa jopa vuosi,
joka on pitkä aika pääoman sijoitukselle. Tarvitaan laitekehittelyä jotta toiminnasta voitaisiin saada kannattavampaa. Suunnittelua ja laskentaa, että
miten raaka-aineiden saaminen luonnosta olisi kustannustehokkainta. Apuna
toimenpiteissä voisi olla koulut, joilla on tekniikan osaamista sekä liiketoiminnan taitoja. Logistiikka on tärkeässä asemassa talteenoton suunnittelussa
pohjoisessa.
Koulutuksia ja seminaareja tarvitaan edelleen, mutta hieman eri asioista
kuin aikaisemmin. Liiketoiminnasta voidaan pitää lyhyitä pikakursseja, joista
saa perusteita asiaan. Kurssi voi olla pilkottu useaan eri aiheeseen, kuten
kannattavuus ja markkinointi. Näin on mahdollista osallistua vain niihin, joihin
itse tuntee tarvetta. Viikon väli olisi hyvä, jotta edellinen ei unohdu ja kokonaisuus on helpompi käsittää. Verkostoitumista varten tulisi järjestää seminaareja, joissa tietoja voisi jakaa. Kiinnostusta lisäisi, jos saatavilla olisi jo
viljelyn tai jatkojalostuksen aloittanut toimija. Aidot kokemukset kiinnostavat
ja ovat uskottavampia kuin teoriassa kerrotut kannattavuus laskelmat.
Jatkojalostukseen tarvitaan lisäksi lyhyitä kursseja. Niiden tulisi olla mieluiten iltaisin ja joinakin viikonloppuina, jotta töissä käyvät pääsisivät niihin paremmin osallistumaan. Kursseja tai koulutuksia tulisi järjestää muuallakin
kuin Rovaniemellä, jotta myös juuri ne maaseudulla asuvat profiiliin sopivat
henkilöt saisivat mahdollisuuden osallistua.
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Henkilökohtaista neuvontaa varten tulisi perustaa puhelin tai muu vastaava
yleispätevä luukku, johon kertomalla ongelmansa saisi ratkaisun. Tämän yhden henkilön ei tarvitse tietää kaikkea, mutta tietäisi kuka tietää. Hän voisi
siten ohjata oikealle asiantuntijalle. Tarvittaessa saisi myös enemmän henkilökohtaista neuvontaa ongelmiinsa, vaikka tilakäynnin. Palvelusta oltaisiin
valmiita maksamaan kohtuudella. Tällainen toiminta voisi olla sidoksissa
vaikka hankkeeseen, josta hanke saisi itselleen pientä tuloa kattamaan osaa
menoista.
Olemassa olevaa osto- ja myyntikanavaa (luontoyrittäjät.fi) tulisi markkinoida tehokkaammin kiinnostuneiden tietoon. Vastaajista yllättävän vähän mainitsi käyttäneensä sivustoa. Haastatteluissakin tuli ilmi tiedon puute kanavan
olemassa olosta. Haastatteluissa tuli ilmi myös oman kanavan perustamine,
mutta mielestäni se ei ole kannattavaa. Lapin puhtaista ja aromikkaista tuotteista ollaan kiinnostuneita muuallakin. Samaa kanavaa voitaisiin käyttää
apuna jatkojalostuksen markkinoinnissa. Jokaisella pienelläkin toimijalla pitäisi olla mahdollisuus markkinoida omaa, vaikka yhtäkin tuotettaan. Tuotteet
voisi olla vaikka saman tuotemerkin yllä, vaikka valmistajat olisivat eriä.
Jatkojalostukseen tarvittaisiin yhteisiä tiloja. Tiloissa tulisi voida saada harjoitella reseptejä jo ennen kuin aloittaa toiminnan. Näitä tiloja pitäisi olla tarjolla muuallakin kuin Rovaniemellä. Näiden yhteydessä olisi hyvä olla myös
mahdollisuus markkinoida tai myydä tuotettaan. Kaiken kaikkiaan kynnys
yritystoiminnan aloittamiseen tulisi pienentää mahdollisuudella ”harjoitella”
yhteisellä toiminnalla. Osuuskunta malleja ei nähdä toimivina, jos niissä toimintaa ylläpitää joku osuuskunnan jäsen. Tiloja ja myyntikanavaa tulisi olla
ylläpitämässä joku ulkopuolinen taho. Hankkeet nähdään huomattavasti luotettavampana vaihtoehtona toiminnan pyörittämiseen.
Tutkimuksesta voi helposti tehdä johtopäätöksen, että Lapissa on paljon
ammattimaisesta viljelystä ja jatkojalostuksesta kiinnostuneita henkilöitä ja
heillä on jo olemassa suurelta osin toiminnan aloittamiseen vaadittavat edellytykset. Kun loputkin heidän tarpeensa saadaan tyydytettyä, niin karkeasti
laskettuna Lappiin saataisiin vähintään 5 uutta luonnontuotteiden viljelijää.
Lisäksi myös jatkojalostusta harjoittavia yrittäjiä, jotka toimivat joko päätoimisesti tai lisäansiolla.
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Nykytilanteessa pyramidi ei ole vakaalla pohjalla. Kun tilanne saataisiin
käännettyä toisinpäin, niin tilanne olisi toinen. Tietotaitoa lisäämällä usko tulevaisuuteen suurenee ja kannattavuuslaskelmat osataan tehdä. Aikaa ei
tosin enää toiminnan harjoittamiselta ole niin paljon. Tästä ajatuksesta on
hyvä lähteä jatkamaan.
Arktiset Aromit on teettänyt ison tutkimuksen aiheesta Luonnonyrttien ja
mausteyrttien käyttö Suomessa vuonna 1997. Vastaava tutkimus vain Lapista antaisi hyvän käsityksen luonnontuotteiden käytöstä ja toimintatapojen
muutoksesta.

Tanja Kunnari
Tanja Kunnari
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LIITE
Kyselylomake

Liite 1.

1

22.8.2013 Hyvä vastaanottaja,
Opiskelen Rovaniemen ammattikorkeakoulussa luonnonvara-alalla agrologiksi. Viimeisenä vuotena opintoihin kuuluu opinnäytetyö. Aiheekseni olen valinnut luonnontuotteiden viljelyn ja keruun. Kartoitan Lapin
ammattiopiston POLUT-hankkeen toimeksiannosta kyselytutkimuksella pohjoisten luonnontuotteiden tuotannon kehittämisen tarpeita sekä selvitän tarkemmin, millaisia henkilöitä luonnontuotteiden viljely ja keruu kiinnostavat. Samalla selvitän, mitä tietoa tai tukea vielä tarvitaan, jotta Lapin alueelle saataisiin toimiva
luonnontuotteiden viljely- ja talteenottoverkosto. Kysely osoitetaan luonnonyrttien viljelystä ja keruusta
kiinnostuneille sekä POLUT-hankkeessa mukana olleille henkilöille.
Kyselyssä on kaksi osaa. Ensimmäinen osa on kaikille kyselyyn osallistujille. Toinen on vain henkilöille, jotka
ovat jättäneet yhteystietonsa osallistuessaan 18.-19. huhtikuuta 2012 Luonnonyrttien viljelypäiville Lapin
ammattiopiston Metsäruusun toimipisteessä.
Kaikkien vastanneiden mielipiteet ja kokemukset ovat POLUT-hankkeen työntekijöille erittäin tärkeitä ja
tarpeellisia, joten toivomme että vastaatte kyselyyn. Antamianne vastauksia käsitellään luottamuksellisesti,
eikä niiden pohjalta tehtävässä selvityksessä ja opinnäytetyössä voi tunnistaa erillisten vastaajien antamia
vastauksia. Kyselystä kootaan raportti luonnontuotealan kehittäjien toiminnan tueksi.
Lapissa on käytetty vuosisatoja luonnontuotteita eri tarkoituksiin. Nyt niiden käyttö on lisääntynyt ja viljelyäkin on jo jossain määrin.
Luonnontuotteisiin kuuluvat metsien marjojen, sienten ja yrttien lisäksi erikoisluonnontuotteet kuten terva,
mahla, pihka, pettu, tuohi, havut, oksat, pajut, sammal, kaislat, jäkälät sekä hoito- ja kylpyturve.

Olkaa hyvät ja palauttakaa täytetty kyselylomake oheisessa kirjekuoressa 2.9.2013 mennessä. Palautuskuoren postimaksu on jo maksettu.

Ystävällisin terveisin,
Tanja Kunnari
tanja.kunnari@edu.ramk.fi, p. 040-839 3543

Lisätietoja:
Jonna Kokko, jonna.kokko@lao.fi, p. 040-705 7468, www.lao.fi/polut
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KYSELY LUONNONTUOTTEIDEN KERUUSTA JA VILJELYSTÄ KIINNOSTUNEILLE
Kaikkien vastaajien kesken arvotaan 50€:n lahjakortti Lapin ammattiopiston puutarhamyymälä Silmuun Rovaniemellä. Lahjakortti on voimassa kesäkuuhun 2014 saakka. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti.
Yhteystiedot kerätään vain suoritettavaa arvontaa varten.

OSA 1

1. YHTEYSTIEDOT
Vastaajan nimi ______________________________________________________________________
Yrityksen nimi, jos on yritys ____________________________________________________________
Osoite

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Sähköposti

______________________________________________________________________

Puhelin

______________________________________________________________________

Huom! Vastatkaa kysymyksiin ympyröimällä vastauksen edessä oleva numero. Esimerkiksi ① Kyllä

2. IKÄ
1

alle 20 v.

2

21 – 30 v.

3

31 – 40 v.

4

41 – 50 v.

5

51 – 60 v.

6

yli 60 v.

2
3. KOULUTUS JA AMMATTI
3.1 Millainen peruskoulutus Teillä on?
1 Kansakoulu
2 Keski- tai peruskoulu
3 Ylioppilastutkinto

3.2 Millainen ammatillinen koulutus Teillä on?
1 Ei ammatillista koulutusta
2 Ammattikurssi, muu lyhyt ammattikoulutus, mikä ala? ______________________________
3 Ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto, mikä ala? _____________________________
4 Ammattikoulu, kouluasteen ammatillinen tutkinto, mikä ala? ________________________
5 Opistotasoinen ammattikoulutus, mikä ala? ______________________________________
6 Ammattikorkeakoulututkinto, mikä ala? _________________________________________
7 Yliopisto- tai korkeakoulututkinto, mikä ala? ______________________________________
8 Muu, mikä ala? _____________________________________________________________
3.3 Ammattiryhmä, johon katsotte lähinnä kuuluvanne
1 Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
2 Ylempi toimihenkilö
3 Alempi toimihenkilö
4 Työntekijä
5 Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
6 Maatalousyrittäjä
7 Opiskelija
8 Eläkeläinen
9 Kotiäiti/koti-isä
10 Työtön
11 Muu
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4. KIINNOSTUS LUONNONTUOTTEIDEN KERUUSEEN JA VILJELYYN
4.1 Mikä Teitä kiinnostaa luonnontuotteissa? (voit valita useita)
1 Terveysvaikutus
2 Hyvinvointi
3 Kotimaisuus
4 Luonnonmukaisuus, luomu
5 Kansanperinne
6 Pääansio
7 Lisäansio
8 Raaka-aineiden hyvä saatavuus Lapissa
9 Tuotteiden hyvä imago
10 Tuotteiden puhtaus
11 joku muu, mikä?___________________________________________________________

4.2 Oletteko kiinnostunut
1 keruusta
2 viljelystä
3 en ole kiinnostunut kummastakaan
4 sekä viljelystä että keruusta

4.2.1 Minkä luonnontuotteen keruu Teitä kiinnostaisi ja miksi? Voitte ilmoittaa useampiakin
tuotteita.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4.2.2 Minkä luonnontuotteen viljely Teitä kiinnostaisi ja miksi? Voitte ilmoittaa useampiakin
tuotteita.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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4.2.3 Miksi ette enää ole kiinnostunut viljelystä tai keruusta?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4.3 Oletteko joskus harkinnut alkavanne viljelemään ammattimaisesti luonnontuotteita?
1 Kyllä (vastaa myös kysymykseen 4.5)
2 En (vastaa myös kysymyksiin 4.4 ja 4.5)
3 Olen aloittanut jo viljelyn (voit siirtyä kysymykseen 5.1)
4.4 Mikä on estänyt Teitä aloittamasta luonnontuotteiden viljelyn?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

4.5 Alla on lueteltu joukko luonnontuotteiden viljelyn aloittamista ja viljelyä tukevia tekijöitä. Mitä
näistä tekijöistä Teillä on?
1 Omaa peltoa
2 Vuokrapeltoa
3 Mahdollisuus saada peltoa käyttöön
4 Maatalouskoneita
5 Työllisyystilanne (aikaa)
6 Liiketoimintaosaamista
7 Luonnontuotteiden käsittelyyn ja jalostamiseen soveltuvia tiloja
8 Mahdollisuus saada käyttöön luonnontuotteiden käsittelyyn ja jalostamiseen soveltuvia
tiloja
9 Viljelyosaamista
10 Luonnontuotealan koulutusta
11 Luonnontuotealan tietoutta ja kokemusta
12 Mahdollisuus/halu hankkia koulutusta
13 Jatkojalostustaitoa
14 Rahoitusta
15 jotain muuta, mitä? ________________________________________________________

5
5. LUONNONTUOTTEIDEN KÄYTTÖ JA JATKOJALOSTUS
5.1 Keräättekö omaan käyttöön jotain luonnontuotetta?
1 En
2 Kyllä
1 marjoja
2 sieniä
3 yrttejä
4 erikoisluonnontuotteita
5.2 Jos keräätte, niin tarkennatteko mitä luonnontuotteita?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
5.3 Mitä säilytysmenetelmää käytätte?
1 pakastus
2 kuivaus
3 joku muu, mikä? ____________________________________________________________
5.4 Jatkojalostatteko niitä jotenkin?
1 En
2 Kyllä
5.5 Mitä jatkojalostatte keräämistäsi luonnontuotteista?
1 hoitotuotteita (esim. kylvyt, voiteet, hauteet)
2 terveystuotteita
3 koriste-esineitä
4 elintarvikkeita
5 jotain muuta, mitä? ________________________________________________________
5.6 Oletteko joskus harkinneet ammattimaista jatkojalostustoimintaa?
1 Kyllä
2 En
3 Harjoitan jo ammattimaista jalostusta (siirry kysymykseen 6.1)
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5.7 Mikä on estänyt Teitä aloittamasta jatkojalostustoimintaa?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
5.8 Minkälaisten tuotteiden jatkojalostaminen Teitä kiinnostaisi? (voit valita useita)
1 hoitotuotteet (esim. kylvyt, voiteet, hauteet)
2 eläinten hoitotuotteet
3 hoitotuotteiden raaka-aineet (esim. uutteet)
4 koriste-esineet
5 elintarvikkeet (esim. syötävät, juotavat)
6 ruuanvalmistuksen raaka-aineet (esim. mausteet)
7 joku muu, mikä? ________________________________________________________

6. TIEDONHANKINTA
6.1 Mistä olette saaneet tietoa luonnontuotteista? (valitse 3 eniten käyttämääsi)
1 internet, mitkä sivustot? ______________________________________________________
2 koulutukset
3 seminaarit
4 lehdet
5 kirjallisuus
6 tuttavat
7 jostain muualta, mistä? _____________________________________________________

6.2 Millaiseksi olette kokeneet tiedon hankinnan?
1 helppoa
2 melko helppoa
3 aika hankalaa
4 todella hankalaa
5 en ole löytänyt tietoa
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6.3 Millainen tiedonsaantitapa olisi Teille mieluisin? (valitse enintään 3 tapaa)
1 internet
2 koulutukset
3 seminaarit
4 lehdet
5 kirjallisuus
6 henkilökohtainen neuvonta
7 joku muu, mikä? _______________________________________________
6.4 Millaisista asioista haluaisitte lisää tietoa tai tukea? (voit valita useita kohteita)
1 tuotetietous
2 terveysvaikutukset
3 tutkimustieto
4 jatkojalostus
5 markkinointi
6 liiketoimintaosaaminen
7 lainsäädäntö
8 rahoitus
9 verkostoituminen
10 luonnontuotteiden tunnistaminen ja keruu
11 erikoisluonnontuotteet (esim. pakuri, turve)
12 joku muu, mikä? _______________________________________________
Saako yhteystietonne antaa POLUT-hankehenkilöstölle?
1 Ei
2 Kyllä

Huom! Jos osallistuitte viljelypäiville, täytä ystävällisesti myös osa 2, kiitos!
Sana on vapaa! Voit lähettää kehitysehdotuksia luonnontuotealan toimijoille.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Kiitos vastauksistanne, mukavaa syksyn jatkoa!
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OSA 2

OSALLISTUMINEN LUONNONYRTTIEN VILJELYPÄIVILLE 18.–19. HUHTIKUUTA 2012

Vastatkaa kysymyksiin vain jos osallistuitte viljelypäiville. Päivien ohjelma on kyselyn liitteenä.

1. Mikä sai Teidät osallistumaan ko. päiville?
1 halu aloittaa viljely
2 kiinnostus viljelyyn
3 osallistuminen osana muuta koulutusta
4 lisätiedon haku (aikaisempi tieto luonnontuotealasta)
5 joku muu, mikä? ___________________________________________________________ _
2. Vastasiko päivien sisältö odottamaasi?
1 Hyvin, miksi? _______________________________________________________________
2 Aikahyvin, miksi?____________________________________________________________
3 Ei kovin hyvin, miksi__________________________________________________________
4 Ei ollenkaan, miksi?

________________________________________________________

3. Koitteko hyötyneenne tapahtumaan osallistumisesta?
1 Hyvin, miksi?

____________________________________________________

2 Aikahyvin, miksi?

____________________________________________________

3 En kovin hyvin, miksi?

____________________________________________________

4 En ollenkaan, miksi?

____________________________________________________

4. Millä lailla Teihin oltiin yhteydessä tapahtuman jälkeen?
1 sähköpostilla
2 tekstiviestillä
3 puhelinsoitolla
4 kirjeitse
4 ei lainkaan
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5. Minkä ajan kuluessa Teihin oltiin yhteydessä?
1 alle viikko
2 alle kuukausi
3 1-3 kuukautta
4 3-6 kuukautta
5 yli 6 kuukautta
6 ei lainkaan
6. Oletteko mahdollisesti aloittanut kaupallisen keruun tai viljelyn? Mitä keräätte tai viljelette?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

7. Toimitteko tällä hetkellä mukana POLUT-hankkeessa? Hankkeen esite on liitteenä.
1 Kyllä, miksi? _______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2 En, miksi?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

8. Haluaisitteko jatkossa toimia hankkeessa mukana?
1 En
2 Kyllä
9. Oletteko osallistuneet ko. tapahtuman jälkeen muihin luonnontuotealan tapahtumiin?
1 Kyllä, mihin? ______________________________________________________________
2 En, miksi? ________________________________________________________________

10. Millaista toimintaa tai tapahtumia toivoisitte POLUT-hankkeen järjestävän?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Kiitos myös näistä vastauksistanne, mukavaa syksyn jatkoa!

