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Tiedolla hyönteisalan tulevaisuuteen 14.9.2018-31.3.2020
Tavoitteet 

 tuoda hyönteistuotannon mahdollisuudet erityisesti maaseutuyrittäjien 
tietoon ja lisätä yrittäjien ymmärrystä hyönteisalan yrittäjyydestä

 löytää yrittäjiä, jotka aloittavat uuden liiketoiminnan hyönteisalalla joko 
hankkeen aikana tai sen jälkeen

 synnyttää hyönteisalalle alueellisia, alueidenvälisiä ja valtakunnallisia 
arvo- ja toimijaverkkoja, jotka tukevat alan yritysten kilpailukykyä

 lisätä koulutusorganisaatioiden valmiuksia valmistella koulutustarjontaa 
tulevaisuuden hyönteisalan ammattilaisille

 varmistaa, että tutkimus ja tki-hankkeet tukevat uuden alan rakentumista 
ja yritysten tarpeita

Toimenpiteet ja tuotokset 

 uusimman tiedon hakeminen 
• hyönteistuotantoon soveltuvista biomassoista, 
• tuotannon kannattavuudesta ja talouden kulmakivistä, 
• uusista liiketoimintamalleista,
• hyönteistuotteiden tuotekehityksestä, 
• kuluttajapreferensseistä sekä 
• hyönteistuotteiden terveys- ja hyvinvointivaikutuksista

 uusimman tiedon jakaminen (1) alueellisissa tiedonsiirtotilaisuuksissa ja (2) 
koko hyönteistuotteiden raaka-aine- ja arvoketjun kattavassa kirjallisessa 
raportissa



Tulokset 1/3
• Tiedonhaku:

• Opintomatka Hollantiin 6/2019: Matkaraportti, blogikirjoitus ja artikkeli 
Kehittyvä Elintarvike 4/2019 –lehdessä (ss. 34-35) 

• INSECTA 2019 –konferenssi 9/2019: 
• Ovatko hyönteiset tulevaisuuden superfoodia? (Kehittyvä 

Elintarvike 5/2019, ss. 45-46)
• Hyönteiselintarvikkeet voivat aiheuttaa allergisen reaktion 

(Kehittyvä Elintarvike 5/2019, s. 47)
• Opintomatka Satakuntaan 10/2019: Matkakertomus
• Muut vierailut kotimaisiin hyönteisalan yrityksiin ja tki-hankkeiden 

kehitysympäristöihin: Savonia Grasshopper Oy, InsectLab (Luke), 
Pyhäsalmen kaivoksen kotisirkkakasvattamo, Jyväskylän 
ammattikorkeakoulun hyönteispilotti ja Korkeasaaren eläintarha

• Kotimainen ja kansainvälinen kirjallisuus

https://www.oamk.fi/c5/files/8915/7647/7550/hyonteisalan_opintomatka_hollantiin_03-05062019_matkaraportti.pdf
https://toukkaamo.fi/2020/04/02/laadukas-ja-kestava-hyonteistuotanto-luo-uusia-mahdollisuuksia-lemmikkielainrehuteollisuuteen/
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019092630004
https://www.oamk.fi/c5/files/9915/7682/6267/hyonteisalan_opintomatka_satakuntaan_29-30102019_matkakertomus.pdf
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• Tiedonsiirto: 

• Alueelliset tiedonsiirtotilaisuudet:
• Oulu 5.11.2019
• Iisalmi 13.11.2019
• Saarijärvi 20.11.2019
• Seinäjoki 26.11.2019
• Tampere 28.11.2019

• Kokoava kirjallinen raportti
• Erillinen raportti lemmikkieläinten ruuista 

hyönteisalan kasvun mahdollistajana
• Kokoava loppuseminaari Helsingissä 

31.1.2020

• Tiedonsiirron tuloksia lukuina:
• Tiedonsiirtotilaisuuksiin osallistui yli 150 

henkilöä.
• Kaikki tiedossa olevat hyönteisalan 

yritykset kontaktoitiin ja useasta 
yrityksestä osallistuttiin 
tiedonsiirtotilaisuuksiin. 

• Tiedonsiirtotilaisuuksien lisäksi 
toteutettiin noin 70 erilaista 
viestintäprojektia.

https://www.oamk.fi/c5/fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/minieines-hyonteisista-einesta-ja-euroja/materiaalit/
https://insectsavo.savonia.fi/ajankohtaista/184-hyoenteisalan-monet-mahdollisuudet-ajankohtais-ja-verkostoitumisseminaari-iisalmessa-savonia-ammattikorkeakoululla-13-11-2019
https://www.jamk.fi/fi/Tapahtumat/arkisto2/hyonteisia-kylla/
https://www.oamk.fi/c5/files/4715/7349/0247/tiedolla_hyonteisalan_tulevaisuuteen_etelapohjanmaan_aluetilaisuus_20191126_esite.pdf
https://www.luke.fi/biosecurity/hyonteisala/
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-902-6


• Tiedonsiirtomalli:
• Elinkeinoelämän, tutkimuksen ja koulutuksen 

välisen tiedonsiirtomallin tavoitteena on tehostaa 
tiedon tuottamista ja välittämistä yritysten arkeen.

• Projektipäällikkö Susanne Heiska esitteli 
tiedonsiirtomallia kuvaavan posterin Potsdamissa, 
Saksassa 5.-6.9.2019 järjestetyssä INSECTA 2019 
–konferenssissa (Book of Abstracts, s. 118).

• Verkosto:
• Selvitys julkisella rahoituksella toteutettavista 

kotimaisista tuotantohyönteisalan tki-hankkeista ja 
alan yhdistysten tilanteesta

• Perustettiin Tuotantohyönteishanketoimijoiden 
verkosto, joka kokoontui hankkeen aikana kolme 
kertaa ja jatkaa toimintaansa hankkeen päätyttyä.

• Mukana toimijoita kotimaisista tuotantohyönteisalan 
hankkeista ja yhdistyksistä, työn alla toiminnan 
laajentaminen alan yrityksiin

• Tavoitteena keskustella tuotantohyönteisalan käynnissä 
olevasta toiminnasta ja tulevaisuuden tki-toimintaan, 
koulutukseen ja neuvontaan liittyvistä tarpeista sekä 
koordinoida yhteistyötä
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https://insecta-conference.com/wp-content/uploads/2019/10/Insecta2019_Book_of_Abstracts.pdf


Kaikki osa-
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Biomassojen 
käsittely (6)

Ruoka (8)
Mitä Suomessa 

pitäisi ensisijaisesti 
edistää nyt? (n=43)

Vaikutukset
• Hanketoimijoiden lisääntyneet valmiudet hyönteisalan 

osaamispohjan vahvistamiseen
• Vahvistunut tutkimus- ja koulutussektorin yhteistyö ja 

osaamisen kehittyminen hyönteisalalla
• Verkoston toiminta on edesauttanut hyönteisalan 

kumppanuuksien syntymistä, voimavarojen yhdistämistä ja 
hankeresurssien tehokkaampaa käyttöä (esim. yhteiset 
kartoitukset ja tapahtumat). Verkosto kattaa tällä hetkellä noin 
30 yhteyshenkilöä ja toiminta jatkuu edelleen.

• Viestintä- ja markkinointiyhteistyö on lisännyt hyönteisalan 
tapahtumien ja muun toiminnan näkyvyyttä.

• Hyönteisalan toimijoiden näkemysten kokoaminen yhteen on 
selkiyttänyt alan tulevaisuuden suuntaa.

• Kansainvälistyminen jatkuu hankkeessa luotujen kontaktien 
kautta.

• Uudet hankevalmistelut
• Toteutetut ja käynnistyneet opiskelijoiden opinnäytetyöt ja 

projektiopinnot



Kiitos!
Lisätiedot:

Luonnonvarakeskus (Luke): erikoistutkija, projektipäällikkö Susanne Heiska, susanne.heiska@luke.fi, p. 0295 323 861

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK): lehtori Tiina Wickman-Viitala, tiina.wickman-viitala@tuni.fi, p. 050 311 9747  

Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK): projektipäällikkö Tiina Siimekselä, tiina.siimeksela@jamk.fi, p. 040 630 3149

Savonia-ammattikorkeakoulu (Savonia): projektipäällikkö Piia Kekkonen, piia.kekkonen@savonia.fi, p. 044 785 6686

Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK): lehtori Ilkka Latomäki, ilkka.latomaki@seamk.fi, p. 040 680 7295

Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk): projektipäällikkö Marja-Liisa Järvelä, marja-liisa.jarvela@oamk.fi, p. 040 674 8344
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