Kysely metsä- ja
luontopalveluyrityksille 2019
Tuloksia: Pohjois-Pohjanmaa
Vertailuissa mukana Lappi, mainitaan erikseen

Raili Hokajärvi 7.5.2020

Näytetään 30 vastaajaa kyselyn vastaajien kokonaismäärästä 43 (Lappi erikseen)

1. Yrityksesi toimiala (voit valita useamman)
Vastaajien määrä: 30, valittujen vastausten lukumäärä: 60

Metsästä monituotebisnestä -hanke

1. Yrityksesi toimiala (voit valita useamman)
Vastaajien määrä: 30, valittujen vastausten lukumäärä: 60
•
•
•
•
•
•

Metsäpalvelut vastaajia 10 eli 33,33%
Luonnontuotteet vastaajia 12 eli 40%
Luontopalvelut vastaajia 12 eli 40%
Hyvinvointipalvelut vastaajia 8 eli 26,67 %
Elintarvike- ja ravitsemuspalvelut vastaajia 8 eli 26,67 %
Toimialana muu vastaajia 10 eli 33,33 %

Muu, mikä:
• Sivutoimena matkailu ja majoitus
• Matkailu
• Koulutus
• Turvetuotanto
• Asiakirjojen laadinta, kaupanvahvistus
• Graafinen suunnittelu/metsäkalenteri
• Maatalous
• Metsästys-Kalastus-ja Luontomatkailu, Majoitus, Mökkivuokrausatkailupalvelut
• Eläinten luontaishoidot ja hoitopalvelut
• Majoituspalvelut
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2. Millä alueilla toimit
Vastaajien määrä: 30, valittujen vastausten lukumäärä: 38
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2. Millä alueilla toimit
Vastaajien määrä: 30, valittujen vastausten lukumäärä: 38

•
•
•
•
•

Lapissa 4 eli 13,33%
Pohjois-Pohjanmaalla 29 eli 96,7%
Kainuussa 2 eli 6,67%
Valtakunnallisesti 2 eli 6,67 %
Muualla 1 eli 3,33 %

Metsästä monituotebisnestä -hanke

3. Miten luonnontuotteet ja luontopalvelut voisivat tulla osaksi yrityksesi toimintaa?
Vastaajien määrä: 10 (vain ne jotka toimivat metsäpalveluissa)
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Vertailu toimialan mukaan Metsä – Luonto ym.
(sisältää Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin)
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4. Arvioi metsä- ja luontoympäristön merkitystä yrityksesi toiminnassa.
Vastaajien määrä: 20 mukana luonnontuotteet, luontopalvelut, hyvinvointipalvelut ja elintarvike- ja
ravitsemispalvelut valinneet
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Vertailu toimialan mukaan Metsä – Luonto ym.
(sisältää Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin)
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5. Miten koet yrityksesi yhteistyötarpeet seuraavien tahojen kanssa. Tässä kysymyksessä
yhteistyöllä tarkoitetaan konkreettista, yrityksen toiminnassa tapahtuvaa yhteistyötä,
esimerkiksi raaka-aineisiin, palveluihin tai tietoon liittyen.
Vastaajien määrä: 29
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5. Miten koet yrityksesi yhteistyötarpeet seuraavien tahojen kanssa. Tässä
kysymyksessä yhteistyöllä tarkoitetaan konkreettista, yrityksen toiminnassa
tapahtuvaa yhteistyötä, esimerkiksi raaka-aineisiin, palveluihin tai tietoon liittyen.
Vastaajien määrä: 29
Taho

Tarve lisätä
yhteistyötä

Yhteistyötä on jo nyt
riittävästi

Ei tarvetta
yhteistyölle

En osaa
sanoa

Yksityiset metsänomistajat

64,29%

21,43%

10,71%

3,57%

Metsäalan neuvojat ja
asiantuntijat

34,48%

31,03%

27,59%

6,9%

Metsähoitotöiden
toteuttajat

41,38%

13,79%

41,38%

3,45%

Puukauppa- ja
puunkorjuuyritykset

17,86%

32,14%

35,71%

14,29%

Luonnontuotteiden kerääjät

72,41%

10,35%

13,79%

3,45%

Luonnontuotteiden jalostajat

62,07%

13,79%

13,79%

10,35%

Elintarvike- ja
ravitsemuspalvelujen
tuottajat

28,57%

21,43%

17,86%

32,14%

Luonto- ja
hyvinvointipalveluyrittäjät

64,29%

17,86%

7,14%

10,71%

Työvoiman välittäjät ja
vuokraajat

17,24%

20,69%

37,93%

24,14%

Muu yhteistyötaho, mikä

33,33%

0%

0%

66,67%
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Yhteistyön tarve, vertailu Metsä- (n=23) ja Luonto ym. yrittäjät (n=30), PP ja Lappi
Yksityiset metsänomistajat
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Kuvaa yhteistyötarpeita: Vastaukset
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

Koulutetuille kerääjille on tarvetta
Tulevaisuudessa saattaa tulla tarve yhteistyölle.
Vaikea saada tietoa yksityisistä metsänomistajista, tarve saada lupia alueen käyttöön palveluissa ja
keruussa, myös rakenteita
Energiapuunkorjuupalveluita tarkoitus lisätä.
Rahkasammaleenkeruu olisi kiinnostava uusi ala
Kanavia jonne tarjota hyviä metsäkohteita luonnontuotealalla hyödynnettäväksi
Voisimme tarjota luonto- ja hyvinvointipalveluyrittäjille (myös kaupunkien ja kuntien toimijoille) räätälöityä
lisämateriaalia, sekä palveluiden markkinointiin että itse toimintaan esim. metsäkylpyohjaajille,
metsäeskariopettajille tai muille ulkona opettaville tahoille työkirjoja, ideakortteja yms. joko digitaalisesti
tai painotuotteina. Olemme tuottaneet kahtena vuonna Metsän aika -kalenterin, jossa metsäaiheisia
valokuvia, runoja ja aforismeja teemalla Metsäkylpy vuoden jokaisena päivänä. Joitain yhteistyökuvioita jo
ollutkin luontoon perustuvien hyvinvointipalveluyrittäjien kanssa. Tarjoamme mm. ulkoasujen graafista
suunnittelua ja copywriter + sisällöntuotantopalveluja sekä luontopohjaista sanataideohjausta esim. luovan
kirjoittamisen workshop metsässä.
Vastasin tulevaisuus ajatuksissani. Luonnontuotteiden kerääjät ja jalostajat, sekä luonto- ja
hyvinvointipalveluyrittäjät voisivat jalostaa tulevaisuudessa yhdessä tuotteita/palveluita. Luonto- ja
hyvinvointipalevluyrittäjät voisivat ehkä tulevaisuudessa lisätä yhteistyötä metsäihmisten kanssa
saadakseen enemmän tietoa paikallisesta ja valtakunnallisesti metsän hoidosta ja hyvinvoinnista.
Suurin tarve on saada lisää kerääjiä. Muiden jalostajien ja palveluiden tuottajien kanssa teen jo jonkin
verran yhteistyötä, mutta tulevaisuudessa varmasti vielä enemmän. Alueen toimijoiden kanssa on jo aika
paljon kontakteja ja yhteistyötä.
Mahlan ostajat ja logistiikka, koristekäyttöä hyödyntävät
meillä ongelmana saada työvoimaa- ja ehkä yhdistämllä rekrytöintiä, kun toimimme osa-aikaisesti, niin
voisi tarjota yhdessä mahd. pitempiä työ suhteita! puu tuotteiden keruussa yhteistyötä metsänomistajien
kanssa

6. Tarvitsetko yrityksesi toimintaan liittyen lisätietoa tai koulutusta?
Vastaajien määrä: 28
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6. Tarvitsetko yrityksesi toimintaan liittyen lisätietoa tai
koulutusta?
Vastaajien määrä: 28
• Vastaajista 13 henkilöä eli 46,43 % vastasi tarvitsevansa lisätietoa tai koulutusta. Kyllä vastanneita
pyydettiin kuvaamaan tarkemmin tarvetta.
• Vastaajista 15 henkilöä eli 53,57 % ei tällä hetkellä kokenut tarvitsevansa lisätietoa tai koulutusta.

Kuvaa tarkemmin
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Tietoa mistä löytyy luonnintuoteyrityksiä
Raaka aine ringin perustaminen
Lisää kerääjäkoulutusta
Esim verkossa jonkinlainen opetuspaketti metsätoimihenkilöille kaupallisesti merkittvien kohteiden
tunnistamiseen
Kaikki uusi tieto otetaan mielellään vastaan, vaikea määritellä mikä on tärkeintä
Keruutuotteiden säilytys ja myynti
Metsänhoitoon liittyvää koulutusta olisi mukava saada
Ehkä, en osaa tällä hetkellä määrittää mitä se olisi
Suomalaisten luonnontuotteiden kerääjien ja toimittajien yhteydet
Koulutuslaitoksien harjoittelupaikkana on yrityksemme hyvä mahdollisuus, varsinkin jatkuvan
metsänhoidon koulutusohjelmassa ja luonnon tuotteiden ja raaka-aineiden hyödyntämisessä.
Metsä-alan perus tutkintoa -ja yhteistyössä sukupolven vaihdos jatkajan kanssa

7. Millaisten asioiden uskot vaativan yrityksen toimintatapojen muutoksia seuraavan 3 vuoden
aikana?
Vastaajien määrä: 27, valittujen vastausten lukumäärä: 85
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Vertailu toimialan mukaan Metsä – Luonto ym.
(sisältää Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin)
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Kuvaa tarkemmin ennakoimiasi muutoksia ja
kehittämistarpeita
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Metsäalan toimijoiden päänupit tulevat olemaan lujilla, kun koko metsäala mullistuu täysin aivan
käsitteistä alkaen. Heidän päähinsä on taottu vain yhtä totuutta vuosikymmeniä, niin muutokset ovat osalle
jopa mahdottomia.
Koko luonnontuotealan liittyy lähes aina metsään, joten sekin heijastuu kaikkeen.
Yritystoiminta on vielä vähäinen ja vaatii enemmän verkostoitumista.
Uuden tuotteen kehitys ja kaupallistaminen joka on myös Luomu hyväksytty
Rahkasammaleen noston lupa-asiat olisi saatava selväksi, markkinoita olisi
Pyrin luomaan kansainvälistä turismia metsän ja luonnon ympärille
Tuotantoa pitäisi saada kasvatettua eli tarvitsen lisää raaka-aineita (sieniä ja marjoja, ehkä yrttejäkin).
Luomusertifiointi on suunnitelmissa, mutta se vaatii keräysalueiden luomuttamista, jota odotan tehtäväksi
Pudasjärven alueella.
Tehokkaampi ja laajempi myynti ja markkinointi pohjautuen jo nyt ympäristöllisesti, kulttuurisesti ja
sosiaalisesti kestävien toimintoihin perustuen.
työvoiman saanti-ja kiinnostavuus alaa kohtaan, fakta tietoa hiilen sidonnasta
yleisölle ym : toimijoille kun ilmaston muuttumisesta mielestäni liikaa fanaattista tiedon jakoa!

8. Haluan, että Metsäkeskuksesta ollaan minuun yhteydessä:
Vastaajien määrä: 25

Metsästä monituotebisnestä -hanke

8. Haluan, että Metsäkeskuksesta ollaan minuun yhteydessä:
Vastaajien määrä: 25
•
•

Vastaajista 9 henkilöä eli 36 % halusi, että heihin ollaan Metsäkeskukseta yhteydessä
Vastaajista 16 henkilöä eli 64 % ei kaivannut yhteydenottoa Metsäkeskuselta.

Terveisiä ja kommentteja Metsäkeskukselle
•
•
•
•
•
•
•
•

Katselkaa tulevaisuuteen avoimesti ja muuttukaa sen mukaan. Ei kaikesta vanhasta tarvitse pitää kynsin
hampain kiinni.
Kiitos toiminnastanne ja avuliaisuudestanne!
toivottavasti tulokset konkretisoituvat oikeaksi liiketoiminnaksi, jossa kanattaa olla mukana
Kiitos hyödyllisestä kyselystä!
Mukavaa alkanutta vuotta Metsäihmisille :)
Hienoa, että edistätte metsien käyttöä muutenkin kuin puuvarastona!
Hyvä jos Metsäkeskus voi olla muuttamassa ajattelua ja toimintatapoja talousmetsien hoidossa ja
hyödyntämisessä.
Olen eläkkeellä oleva metsäpalvelu yrittäjä, mukana vielä sukupolven vaihdoksen kautta.
Mukana metsäyhtymän kautta metsän omistajana -ja metsän hoito töissä, näin eläkeläisellä
saattais kiinnostaa tuo havu -ja kerkkä-ja pakuri tuotanto!

Kiitos
www.twitter.com/metsakeskus | www.facebook.com/suomenmetsakeskus

