
Kuulumisia toimijoille järjestetystä 
hyönteisseminaarista 18.1.2019



Elintarvikelain ja kansallisen elintarvikehygie-
nialainsäädännön uudistus

Aikataulu ???

• Tarkoitus on uudistaa Elintarvikelaki ja sen rinnalla on tarkoitus uudistaa 
kansallinen elintarvikelainsäädäntö, joka koottaisiin kolmeen asetukseen: 
MMMa elintarvikehygieniasta, MMMa elintarvikevalvonnasta ja MMMa
zoonooseista

• Alkuperäinen suunniteltu voimaantulo 1.1.2021 samaan aikaan maakuntauu-
distuksen kanssa miten käy nyt?? 



EU:n elintarvikehygienialainsäädännön 
muutos (1/3)
• komissio valmistelee eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-

asetuksen (EY) N:o 853/2004 muutosta 
• liitteeseen III lisättäisiin uusi jakso XVII: Elintarvikkeeksi tarkoitetut 

hyönteiset
• taustalla EFSA:n riskiprofiili elintarvike- ja rehuhyönteisistä (2015): 

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4257
• asetusluonnosta käsitelty komission hygieniatyöryhmässä 30.11.2018 

ja pysyvässä komiteassa 11.2.2019
• käsittely jatkuu kevään 2019 aikana, asetusluonnos muuttunee vielä
• tavoite olisi saada asetus voimaan joulukuussa 2019



EU:n elintarvikehygienialainsäädännön muutos 
(2/3)

Asetusluonnoksen alustavaa sisältöä:
• määritellään, mitä hyönteisellä tarkoitetaan (viittaus uuselintarvikeasetukseen)
• hyönteisiä saa käyttää elintarvikkeiden tuotantoon ja toimittaa markkinoille 

elintarvikkeeksi vain, jos ne täyttävät hygienia-asetuksen (EY) N:o 853/2004 
jakson XVII vaatimukset

• sallittujen hyönteislajien osalta viittaus uuselintarvikeasetukseen
• hyönteisten ravinnoksi ei-eläinperäisiä tuotteita tai tiettyjä sivutuoteasetuksen 

mukaisia luokan 3 eläinperäisiä tuotteita (ravinto/hyönteiset eivät saa olla 
kosketuksessa muuhun eläinperäiseen materiaaliin), ravinto ei saa sisältää 
lantaa, ruokajätettä tai muuta jätettä



EU:n elintarvikehygienialainsäädännön 
muutos (3/3)
Mahdollisia vaikutuksia:
• vaikutukset riippuvat asetusmuutoksen lopullisesta sisällöstä
• alkutuotannon linjauksen muutos? 
 alkutuotanto vs. elintarvikehuoneistotoiminta

• elintarvikehuoneiston hyväksymisvaatimus? 
hyväksymishakemus, -tarkastus, -päätös, tunnistusmerkki, valvonta

• mikrobikriteeri? 
omavalvontanäytteenotto



Toimijoiden tulevaisuuden mietteitä  

• ala kehittyy vauhdilla: toiminta kehittyy ja elää joka päivä
• halu tuottaa uutta elinkeinoa eritoten maaseudulle ja pientilallisille
• panostaa mielenkiintoisiin, ennen kaikkea hyvänmakuisiin tuotteisiin 
• halu olla mukana pellosta pöytään -prosessin jokaisessa vaiheessa 

• hyönteisten kasvatus ja sen kehittäminen 
• prosessointi ja sen kehittäminen 

• Omat prosessointilaitokset  
• myynti ja jakelu sekä niiden kehittäminen

• Suomi ja vienti  



Toimijoiden tulevaisuuden mietteitä  

Tuotantohyönteiset ry
• kotimaisen ruoka- ja rehuhyönteisalan toimijoille perustettu oma 

yhdistys 
• uusi ala ja toimijoita eri puolilla Suomea erityyppisissä olosuhteissa ja 

tilanteissa
• yhdistyksen tarkoitus on luoda viestintäkanava viranomaisten, alku-

tuottajien, elintarvikevalmistajien ja tutkijoiden välille     



Tiedolla hyönteisalan tulevaisuuteen  
• hankkeen toteutusaika: 14.9.2018 – 31.3.2020
• hyönteistutkimuksia ja hankkeita menossa eri puolilla Suomea 
• hankkeissa mukana mm. Luke, ammattikorkeakouluja, ELY-keskus, 

yliopistoja

Tavoitteena:
• tuoda hyönteistuotannon mahdollisuudet erityisesti maaseutuyrittäjien 

tietoon ja lisätä yrittäjien ymmärrystä hyönteisalan yrittäjyydestä ja 
tulevaisuuden mahdollisuuksista

• synnyttää hyönteisalalle alueellisia, alueiden välisiä ja valtakunnallisia 
arvo- ja toimintaverkkoja, jotka tukevat alan yritysten kilpailukykyä

• lisätä koulutusorganisaatioiden valmiuksia valmistella koulutustarjon-
taa tulevaisuuden hyönteisalan ammattilaisille  



Tiedolla hyönteisalan tulevaisuuteen  
Toimenpiteet:

• Uusimman tiedon hakeminen:
• hyönteistuotantoon soveltuvista biomassoista
• tuotannon kannattavuudesta ja talouden kulmakivistä 
• uusista liiketoimintamalleista
• hyönteistuotteiden tuotekehityksestä
• kuluttajapreferensseistä 
• hyönteistuotteiden terveys- ja hyvinvointivaikutuksista   

Tuotokset :
• alueelliset tiedonsiirtotilaisuudet
• raportti


