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Luonnonyrteistä lautaselle -hanke

- Hankeaika 1.9.2020-31.12.2021

- Toiminta-alue Juupajoki, Mänttä-Vilppula, Ruovesi ja 
Virrat

- Rahoitus Leader PoKo, omarahoitus 80 %

- ProAgria Etelä-Suomi ry / Etelä-Suomen maa- ja 
kotitalousnaiset



Luonnonyrteistä lautaselle

• Edistetään luonnonyrttien hyödyntämistä ruoka-, elintarvike- ja 
matkailutoimijoiden keskuudessa. Luonnonyrttien nostamisella 
osaksi yrittäjien toimintaa voidaan samalla alueella työllistää 
muita yrittäjiä; poimijoita, luontoyrittäjiä, elintarvikeyrittäjiä. 

• Edistetään toimijoiden yhteistyötä luonnonyrttitoiminnassa.

• Pyritään kehittämään luonnonyrttien poimintaketjua Pohjois-
Pirkanmaalla.



Luonnonyrteistä lautaselle

• Luonnonyrttien käytön lisääminen ruoka-, elintarvike-
matkailutoimijoiden keskuudessa 
– Työpajat

– Viestintä

– Verkostot

– Opintomatkat



Luonnonyrteistä lautaselle

• Luonnonyrttien keräämisen kehittäminen ja keräämisen 
mahdollisuudet esim. maanomistajat, nuoret, opiskelijat, 
ym
– Luonnonyrttien kerääjien innostaminen ja verkostoituminen

– Luonnonyrttien poimijakoulutukset

– Viestintä
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Luonnonyrtit liiketoimintana

• Kausiluontoista

• Mikroyrityksiä suurin osa

• Käsityömäistä toimintaa

• Raaka-aineen saanti haasteena

• Osuuskuntatoiminta pienentää yrittäjän riskiä

• Yhteistyön merkitys 

• Tarinat 



SWOT-analyysi luonnontuotealasta
(lähde: TEM Toimialaraportti, Luonnontuoteala, kevät 2018)

SISÄISET VAHVUUDET

• arktisuus, pohjoinen puhtaus

• villimarjat, -sienet ja –yrtit (vrt.

viljelty)

• luonnontuotteiden terveellisyys

• pieni vesijalanjälki

• kestävät keruumenetelmät

SISÄISET HEIKKOUDET

• kehittymättömät raaka-aineketjut

(yrtit, erikoisluonnontuotteet)

• pääomien puute

• heikko liiketoimintaosaaminen

• yhteistyön puute



SWOT-analyysi luonnontuotealasta

MAHDOLLISUUDET

• luomukeruutuotteet

• luonnonkosmetiikka

• digitalisaatio

• matkailuyhteistyö

• funktionaaliset tuotteet

• vienti

• teknologian kehitys

• uudet innovaatiot: luonnon

lääkeaineet

• pohjoismainen yhteistyö

UHAT

• ilmastonmuutos

• globaali kilpailu

• tuoteväärennökset

• muuttuvat tilanteet poimijoiden

lähtömaissa

• muutokset jokamiehenoikeuksissa

• muutokset lainsäädännössä



Tulossa
• Ti 9.3. klo 12-15 Luonnonyrtit ja elintarvikelainsäädäntö/ Ruokaviraston 

asiantuntijat

• Ti 13.4. klo 17-20 Virtuaaliopintomatka

• Toimijoiden tapaamiset hankealueella 

• Toukokuu Luonnonyrtit keittiössä

• Kesäkuu luonnonyrttien poimijakoulutukset

• Syksyllä tuotteistaminen ja markkinointi

• Osallistumismaksu 

• 35 e + alv/krt tai 105 e + alv /4 krt

• 4H - nuoret 16 e +alv/krt tai 48 e +alv/4 krt

• Poimijakorttikoulutus erikseen



Kiitos
Luonnonyrteistä lautaselle–hanke löytyy

https://etela-suomi.maajakotitalousnaiset.fi/hankkeet/luonnonyrteista-
lautaselle-16125

#luonnonyrteistälautaselle  


