


© Luonnonvarakeskus2 3.6.2020

• Tavoitteet: 
– Tuoda hyönteistuotannon mahdollisuudet erityisesti maaseutuyrittäjien tietoon ja lisätä yrittäjien ymmärrystä 

hyönteisalan yrittäjyydestä ja tulevaisuuden mahdollisuuksista
– Synnyttää hyönteisalalle alueellisia, alueidenvälisiä ja valtakunnallisia arvo- ja toimijaverkkoja, jotka tukevat alan 

yritystenkilpailukykyä
– lisätä koulutusorganisaatioiden valmiuksia valmistella koulutustarjontaa tulevaisuuden hyönteisalan ammattilaisille

• Toimenpiteet
– Uusimman tiedon hakeminen hyönteistuotantoon soveltuvista biomassoista, tuotannon kannattavuudesta ja talouden 

kulmakivistä, uusista liiketoimintamalleista, hyönteistuotteiden tuotekehityksestä, kuluttajapreferensseistä sekä 
hyönteistuotteiden terveys- ja hyvinvointivaikutuksista

• Tuotokset:
– Alueelliset tiedonsiirtotilaisuudet
– Raportti, kattaen koko hyönteistuotteiden raaka-aine-ja arvoketjun

• Toteutusaika: 
– 14.9.2018-31.3.2020, toimenpiteet painottuvat vuodelle 2019

Tiedolla 
hyönteisalan tulevaisuuteen

Yhteystiedot: 
Susanne Heiska, erikoistutkija
Luonnonvarakeskus (Luke)
Yliopistokatu 6, 80100 Joensuu
+358 29 532 3861
www.luke.fi



Hungry for Finland - Ruokamatkailun tuotteistaminen 3.9.2018-2.9.2021
Kristiina Havas, projektipäällikkö, Kristiina Adamsson, projektikoordinaattori
Teemu Moilanen, projektiasiantuntija

Työkaluja ja sparrausta (tuotteistus, trendit, tarinallistaminen, kv-myynti ja –markkinointi, 
kestävä kehitys, MyStay /Visit Finland ohjelmat ja työkalut, ruokamatkailu alueellisena 
brändinä, KV-erityisruokavaliot, H4F yhteistyöverkosto, Suomen ruokamatkailun 
toimintaohjelman jalkautus)

Hungry for Finland ruokamatkailukilpailu 2019 ->kärkituotteita

Elämyksellisiä ruokamatkailun yhdistelmätuotteita (teemoja ym.)

H4F -tuoteperhe kansainvälisille markkinoille

Valtakunnallinen ruokamatkailuverkoston kehittäminen pysyvän toiminnan suuntaan

Kuva: Visit Finland

Presenter
Presentation Notes
Kilpailun tavoitteena on nostaa esiin maamme parhaita ruokamatkailun helmiä ja vahvistaa elämyksellisen ruokamatkailun tuotteistamistaMallinnetaan finalistien parhaat käytännöt kansalliseen käyttöön, hyödynnetään niitä ruokamatkailun kehittämisessä



H4F -projektin  Kick off

 Matka2019 messujen Matkatieto-ohjelmassa (SMAL)
 Torstai 17.1.2019 klo 10.00-12.00 tilassa 201

Ohjelma
 Hungry for Finland – Ruokamatkailun tuotteistaminen: yhteistyö ja toimenpiteet 
 Ruokamatkailukilpailun 2019 avaus
 Ruokamatkailu Suomessa - tarua, tarinaa ja totta; Pekka Holma, talonpoika,  Krapihovi Oy
 Ruokamatkailu näkyväksi kansainvälisillä markkinoilla, Kristiina Hietasaari, Director, Head of 

Product and Content
 Suomi ruokamatkailumaana nyt ja tulevaisuudessa, Saku Tuominen, CEO & Founder, HundrED
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Kuva: Suomen Messut
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Uusilla avauksilla menestykseen, 1.7.2018-31.12.2020 
Yhteyshenkilö: Eeva-Liisa Häkli, puh 040 8255056, eeva-liisa.hakli@foodwest.fi 

• Rahoitus Manner-Suomen maaseutuohjelma 2014-
2020

• Toteuttaja Foodwest Oy
• Yhteistyökumppanit: 

• Into Seinäjoki Oy
• Fennopromo Oy 
• Turun yliopiston Brahea-keskus 

• Pääkohderyhmä maaseudulla sijaitsevat pienet 
yritykset

• Yleiset tilaisuudet ja materiaalit avoimia kaikille 
toimijoille
(maksullisia)

• Uutiskirje, sari.kuru@foodwest.fi
• Kotisivut www.superhyva.fi

• Yrityskohtaiset työt: pilottiyrityksiä 
otetaan 10-20 yritystä

• Pilottiyritysten tulee olla maaseudulla 
sijaitsevia pienyrityksiä (alle 50 
työntekijää ja liikevaihto tai tase alle 10 
miljoonaa euroa) tai mikroyrityksiä (alle 
10 työntekijää ja liikevaihto tai tase alle 
2 miljoonaa euroa)

• Pienyrityksille osallistumismaksu on 
1470 eur (alv 0 %) / yritys ja 
mikroyrityksille 1170 eur (alv 0 %). 
Osallistumismaksuun kuuluu 3 
yrityskohtaista kehityspäivää sekä 
lisäksi alennus kaikille avoimiin 
tilaisuuksiin

• Maaseutualueet: 
https://hkp.maanmittauslaitos.fi/hkp/publ
ished/fi/3a69127d-40ff-47dc-bb78-
914a41dbf589

http://www.superhyva.fi/
https://hkp.maanmittauslaitos.fi/hkp/published/fi/3a69127d-40ff-47dc-bb78-914a41dbf589


 Uusia tapoja neuvoa pk-yrityksiä elintarvikealan toiminnan 
vaatimuksista ja edellytyksistä 

 Selkeää neuvontamateriaalia (oppaat, verkkokoulutukset) helposti 
saataville ja kenen tahansa käytettäväksi, useita kieliversioita

 Neuvontatilaisuuksia ja koulutuksia
 Tavoitteena vahva yhteistyö ja vuoropuhelu

 Aihealueet:
– ravintolat
– pienet liha-alan laitokset
– alkutuotannon yhteydessä tapahtuva myynti ja tarjoilu sekä 

pienimuotoinen kasvikunnan tuotteiden jalostus
– pakkausmerkinnät

Neuvonnan uudistaminen
www.evira.fi/pkneuvonta

http://www.evira.fi/pkneuvonta


Pk-vientihanke pähkinänkuoressa

Tarjolla apua, tukea ja neuvoja
• viennin viranomaisvaatimuksissa
• kaikissa viennin vaiheissa 

Yritykset ja viranomaiset saavat
• neuvontaa ja käytännön ohjausta 
• tietopaketteja viennistä ja mahdollisista 

vientimaista
• vientikoulutusta – esim. 4.4.2019 yhdessä 

Food from Finland -kasvuohjelman kanssa 
evira.fi/pkvienti/vientivalmennus

Kohderyhmä: pienet ja keskisuuret kotimaiset 
elintarvikealan yritykset, jotka vievät tai haluavat viedä 
tuotteitaan erityisesti EU:n ulkopuolisiin maihin

Kysymykset, 
yhteydenottopyynnöt ja 

lisätietoja:  
pk-vienti@evira.fi 

Vientisivut: evira.fi/vienti
Ajankohtaista viennistä 

-uutiskirje (6krt/v): 
evira.fi/ajankohtaista

viennista
Eviran vientitiimi 

Twitterissä: 
@Evira_Export

Suomi-esite

https://www.evira.fi/pkvienti/vientivalmennus
http://www.evira.fi/pkvienti
http://www.evira.fi/ajankohtaistaviennista
http://www.twitter.com/evira_export
https://www.evira.fi/finnishfood


https://luomuinstituutti.fi/luomubuumista-evaita-pienyrityksille/

https://www.marketwise.fi/
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