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Hyönteistoimialan liiketoiminnan kehittäminen

•Missä ympäristössä yritykset toimivat?

•Kestävän kehityksen liiketoimintamallit
•YK:n kestävän kehityksen 17 tavoitetta

•Hyönteistoimialan mahdollisuudet

•Hyönteistoimialan haasteet
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2017
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Suomen Hyönteisalan Toimijat ry:ssä ovat 

mukana Muurahaiskauppa, Aitoa, Hujanen Group Finland sekä Eco-Chef. Lisäksi 

mukana ovat muun muassa hyönteisalan kenties tunnetuin toimija Entocube

sekä hyönteisruokaa valmistava Griinsect (Finsect). 

Hyönteistalouden osaajien verkosto, jonka avulla Suomi 

nousee hyönteisten hyötykäytön kärkimaaksi 

2019

Sirkkafarmin perustanut maajussi joutui 

ennakkoluuloisen pilkan kohteeksi –

"Buumi ei ole hiipumassa, koska se ei ole edes 

alkanut vielä"

Ennakkoluulot, alan hajanaisuus ja tiedon puute 

hidastavat koko hyönteisbisneksen kasvua, 

arvioidaan Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa. 

Yle 27.6.2019

https://kauppa.bugbazaar.com/


YLE Hyönteistalous –otsikoita 2019-2020
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2020

• https://www.utu.fi/fi/bugsandbrands

• Bugs and Brands on Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön 
hyönteistalouteen keskittyvä tutkimus- ja alueellinen kehityshanke.

• Hanke toimii 1.3.2019–31.08.2020, ja sen on rahoittanut Satakunnan ELY-keskus.

• https://toukkaamo.fi/
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Sirkkakasvattamon 360-ympäristö

https://lutpub.lut.fi/handle/10024/162132

Sirkkakirja - liiketoimintaa kestävästä 

hyönteistuotannosta. (2/2021)

https://www.utu.fi/fi/bugsandbrands
https://toukkaamo.fi/
https://toukkaamo.fi/sirkkakasvattamon-360-ymparisto/
https://lutpub.lut.fi/handle/10024/162132


Ilkka-Pohjalainen 12.4.2021

• Sirkkatuotteet hävisivät ostoskoreista, mutta nyt alalla kytee kovat odotukset 
uusista mahdollisuuksista
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Consumer goods & Retail 
13.4.2021

→ Proteiinipitoiset 
lisäravinteet urheilijoille ja 
iäkkäille – erityisesti MAKU 
edellä

Ennustettu kasvu 26%vuodessa,

3,85 MRD vuoteen 2027 (Meticulous Research)



YK:N kestävän kehityksen 17 tavoitetta
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Hyönteistalous vastaa Ggobaaleisiin tavoitteisiin; mm. biodiversiteetin vaaliminen, 

nälän ja köyhyyden poistaminen..jne

Kuva: https://www.ykliitto.fi/yk-teemat/kestava-kehitys/kestavan-kehityksen-tavoitteet

https://www.ykliitto.fi/yk-teemat/kestava-kehitys/kestavan-kehityksen-tavoitteet


Hyönteisliiketoiminta kehityksessä

• Liiketoimintamahdollisuudet liittyen hyönteisiin biologisena resurssina ja 
hyönteisliiketoiminnan mahdollisuudet edistää kestävää kehitystä

• Kestävän kehityksen innovaatiot ja liiketoimintamallit

• ”Hyönteistalous on tuotantoa, joka perustuu hyönteisten kasvatukseen 
biotalouden tarpeisiin. 

• Hyönteistalous käsittää hyönteisistä saatavia raaka-aineita käyttävän, 
jalostavan ja markkinoivan tuotannon, sekä hyönteisraaka-aineista 
valmistettujen tuotteiden kaupan ja kulutuksen.”  (’The Insect Economy’. Maria 

Perdomo, 2018)

• Tutkimalla hyönteisiä useasta eri näkökulmasta voidaan havaita ja 
tunnistaa erilaisia liiketoimintamahdollisuuksia, joissa hyönteiset ovat 
osana
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Hyönteisliiketoiminta muuttaa maailmaa
• Hyönteiset ovat luonnostaan 

kestävämmän kehityksen mukaista 
ruokaa

• Hyönteiset mahdollistavat kestävän 
kehityksen mukaisen 
elintarviketuotannon

• Hyönteispohjaiset tuotteet 
aiheuttavat kuluttajissa ajattelun 
ja kulutuskäyttäytymisen 
muutoksen

• Hyönteisliiketoimijat tuntevat 
voivansa vaikuttaa ympäristöön
innovoimalla tuotteita ja palveluita, 
jotka edistävät YK:n 17 kestävän 
kehityksen tavoitteita

• Zero Waste Production – on 
elintärkeää maapallon 
säästämiseksi ja lopulta 
ihmiskunnan terveydelle, mutta 
myös tärkeä resurssi 
maailmantalouden toimivuudelle

• Zero Waste Finland ry ”Nollahukka”
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https://zwf.fi/


Hyönteistoimialan kehitykseen kannustavat trendit
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Kuluttajien arvovalinnat

Vaihtoehtoiset proteiinilähteet

Maataloustoimijoiden kyvyt vastata kuluttajien 
odotuksiin

Globaalit aloitteet (YK:n ilmastopuitesopimus, 17 
SDG)

EU:n aloitteet (Food 2030, resurssitehokkuus, Green 
Deal, Farm to Fork, EU Protein Plan)

The European Insect Sector Today:

Callenges, Opportunities and Regulatory Landscape

IPIFF vision paper on the future of the insect sector towards 2030



Hyönteiset biotalouden resurssina – paljon 
liiketoimintamahdollisuuksia!

1. Maatalouden tuotteet, metsästys ja niihin liittyvät palvelut

2. Valmistetut tuotteet, kuten elintarvikkeet ja rehut

3. Vesitalous, jätteenkäsittely

4. Sirkkafrassin jalostaminen lannoitevalmisteeksi (Biolan)

5. Tukku- ja jälleenmyyntipalvelut

6. Asiantuntijapalvelut, tutkimus ja tekniset palvelut

7. Taiteet, viihde- ja virkistyspalvelut

8. Palvelut kotitalouksille, niiden omaan käyttöön tuotetut
erikoistumattomat tuotteet ja palvelut
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EU: hyönteistalouden 
lupaukset

• Maa- ja kalatalouden tuotteet

• Valmisteet, kuten elintarvikkeet ja rehut

• Jätteidenkäsittely, jätevesien puhdistus, vesihuolto



iFBO Yritysten koko ja markkinointikanavat

12iFBO =insect Food Business Operators



Millaiset ruoan tuotemuodot menestyvät?
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Kokonaiset kuivatut 

hyönteiset

Hyönteistä sis. 

Patukka, snack, pasta

Hyönteisjauhe

Kokonaistuotanto



Ennuste hyönteisproteiinin tuotantomäärien 
kehityksestä Euroopassa 2020-2030
SKENAARIOT
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Skenaario 1: kaikki
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IPIFF:n jäsenten

ennuste

Skenaario 2: kaikki
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esteet jäljellä…



• Hyönteisiä tuotetaan EU:n alueella vain muutamia tuhansia tonneja vuodessa

• Alalle investoitu jo yli miljardi

• Työllistää suoraan noin 1000 henkeä-→ 5000 vuoteen 2025 mennessä?  (H.Katz, 
EuroTier21)

• IPIFF: missä hyönteiskasvatuksen luomusäännöt?

• Myös Katz: suurin markkina lemmikkien ruokana, ei pystyne soijaa korvaamaan 
(hinta)

• EU keskittynyt vain muutamaan hyönteislajiin

• Tutkimustietoa tarvitaan! Hyönteisten vaatimukset tunnetaan huonosti: Mitä 

vitamiineja, mineraaleja ja rehun lisäaineita tarvitaan, jotta hyönteiset muuntavat 

biomassan maksimaalisen tehokkaasti laadukkaaksi valkuaiseksi?
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KM 3/2021



Hyönteistoimialan haasteet = mahdollisuudet

• Jalostus, ruokinta
• Olosuhteet, energiankulutus
• Taudit, allergiat, ravintosisältö…
• Käsityövaltaisuus
• Skaalautuvuus
• Prosessointi
• Sivuvirrat

•Markkinat – arvolupaus ja 
asiakas

•Reseptiikka
elintarvikkeeksi, rehuksi

•Logistiikka (sivuvirrat, 
jakelu, yhteistyö)

• Pääomat
• Tekniikka ja automaatio

• Tuotannon ratkaisut
• Tuotannon hallinta
• Prosessointi

Lainsäädäntö

Markkinointi

Kannattavuus
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Kasvatuksen ja tuotannon riskit Investoinnit ja tulorahoitus



Tiedolla hyönteisalan tulevaisuuteen –hanke 
14.9.2018 - 31.3.2020
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Rahoitus Hämeen ELY-keskus, Euroopan maaseudun kehittämisen 

maatalousrahasto

Julkaisu https://www.luke.fi/biosecurity/hyonteisala/

Riitta Vihuri ja Tiina Wickman-Viitala: ”Hyönteistoimialan liiketoiminnan 

kehittäminen”

https://www.luke.fi/biosecurity/hyonteisliiketoiminta/

Asenteet ja mieltymys ruokahyönteistuotteen aistinvaraisessa 

arvioinnissa https://helda.helsinki.fi/handle/10138/322774 2020

https://www.luke.fi/biosecurity/hyonteisala/
https://www.luke.fi/biosecurity/hyonteisliiketoiminta/
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/322774


Missä seuraavista arkiruoista voisit valita tuotteen, jossa 
yhtenä proteiinilähteenä olisi hyönteisproteiinijauhe, ns. 
tavanomaisen tuotteen sijaan? (n=207)
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Missä seuraavista arkiruoista voisit valita tuotteen, jossa 
hyönteismateriaali olisi tunnistettavissa? Tuote sisältäisi 
esimerkiksi kokonaisia hyönteisiä tai osia hyönteisistä? 
(n=207)
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Lähteet

• GRI Global Reporting Initiative https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx

• Insect Economy, Maria Perdomo 2018 http://oops.uni-oldenburg.de/

• IPIFF 2019

• https://ipiff.org/wp-content/uploads/2019/12/2019IPIFF_VisionPaper_updated.pdf

• https://ipiff.org/wp-content/uploads/2020/06/10-06-2020-IPIFF-edible-insects-market-factsheet.pdf

• Sustainable Business Model Canvas https://www.case-ka.eu/index.html%3Fp=2174.html

• YK:n kestävän kehityksen tavoitteet  https://www.ykliitto.fi/yk-teemat/kestava-kehitys/kestavan-
kehityksen-tavoitteet

• LUKEn julkaisut Kuluttajatutkimukset ja kysely tuottajille

• https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/546316/luke-
luobio_72_2020.pdf?sequence=4&isAllowed=y

• https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/545472/luke-
luobio_5_2020.pdf?sequence=4&isAllowed=y

•

20KIITOS!
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