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Mitä kuuluu kansalliselle 

biotalousstrategialle

Liisa Saarenmaa

24.10.2018

Biotalouspaneelin kokous
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VNP Kasvun kärjet 2014: 42 

toimenpidettä

Perustetaan kansallinen 

biotalouspaneeli lisäämään 

vuorovaikutusta hallinnon, 

tutkimuksen ja elinkeinojen välillä.

Team Finland-verkoston kautta 

viestitään aktiivisesti ulkomaisille 

toimijoille investointimahdollisuuksista 

Suomen biotalouteen.

Pyritään 

sisällyttämään 

biotalouden teema 

prosessiin, jossa 

Suomen Akatemian 

yhteyteen 

perustettavan 

Strategisen 

tutkimuksen 

neuvoston 

rahoituksen teema-

alueista päätetään.

Julkisin varoin kerätty tieto biomassavaroista ja 

jätevirroista kootaan ajan tasalla oleviin 

paikkatietojärjestelmiin ja niiden saatavuutta ja 

käyttöä helpotetaan

Tuotos, milj. € 

2014 2017

61 855 67681

Työlliset, 1000 htv

2014              2017

313,7 315,0

3

Investoinnit, milj. €

2014 2017

4 611 5700

Sipilän hallituksen 

kärkihanke Biotalous ja 

puhtaat ratkaisut

FORBIO: KESTÄVÄ, 

ILMASTONEUTRAALI 

JA 

RESURSSITEHOKAS 

METSÄBIOTALOUS 

2016-

Luke & co

Biomassa-atlas

Tavoite 2025:  Biotalouden tuotos 100 milj. € ja 100 000 biotalouden 

uutta työpaikkaa



18.12.2018 3

VTV:n tuloksellisuustarkastuskertomus: Valtioneuvoston 

biotalousstrategian valmistelu

Tarkastusviraston kannanotot (9/2018)

Biotalouteen on panostettu Suomessa viime vuosina voimakkaasti: 

pääministeri Sipilän hallituksen ohjelman painopistealueelle 

Biotalous ja puhtaat ratkaisut on kohdennettu 323 miljoonaa euroa 

vuosille 2016–2018. Painopistealueen kärkihankkeet perustuvat 

osittain valtioneuvoston toukokuussa 2014 hyväksymään 

strategiaan Kestävää kasvua biotaloudesta – Suomen 

biotalousstrategia.

Tarkastuksen tavoitteena oli arvioida, valmisteltiinko Suomen 

biotalousstrategia julkisuusperiaatetta ja hyvän hallinnon periaatteita 

noudattaen siten, että valmistelulla luotiin edellytykset saavuttaa 

strategian tavoitteet toimeenpanon aikana.

Tarkastuksessa muodostuneen kokonaiskäsityksen mukaan 

valmistelulla luotiin melko hyvät edellytykset saavuttaa strategian 

tavoitteet.



Tutkimuksesta, tieteestä ja innovoinnista vastaava komissaari Carlos Moedas:
”… Tutkimus ja innovointi on keskeisessä asemassa, kun pyritään nopeuttamaan 
Euroopan siirtymistä vihreään talouteen ja saavuttamaan Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteet.” 

Euroopan komissio - Lehdistötiedote
Uusi biotalousstrategia kestävälle Euroopalle
Bryssel 11. lokakuuta 2018
Komissio on tänään esittänyt toimintasuunnitelman Euroopan yhteiskuntaa, ympäristöä ja 
taloutta palvelevan
kestävän ja kiertoon perustuvan biotalouden kehittämiseksi.

Työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaavan 
varapuheenjohtajan Jyrki Kataisen mukaan on käynyt ilmeiseksi, että meidän on 
toteutettava systeeminen muutos tavassa, jolla tuotamme, kulutamme ja 
heitämme pois tavaroita.

Kysymys:  Pitäisikö myös Suomen biotalousstrategia päivittää? 
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Kiitos!


