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Hallitusohjelma ja biotalous

• ”Suomi toimii tavalla, jonka seurauksena Suomi on hiilineutraali vuonna 

2035 ja hiilinegatiivinen nopeasti tämän jälkeen.” 

• Hallitusohjelman tavoite oikeudenmukaisesta siirtymästä hiilineutraaliin 

yhteiskuntaan sisältää toimenpiteen biotalousstrategian päivityksestä
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Hallituksen toimintasuunnitelmaan 

sisältyviä suunnitelmia ja keinoja 

hiilineutraalisuuteen

• Ilmasto- ja energiastrategian päivitys 

• Energiaverotuksen kokonaisuudistus 

• Biotalousstrategian päivitys 

• Toimialakohtaiset tiekartat vähähiilisyyteen, 

• Kiertotalouden strateginen ohjelma

• Julkiset hankinnat

• Biokaasuohjelma

• Kestävä kehitys

• Ilmastoruokaohjelma

• Jne.
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EU:n biotalousstrategia 2018

• Lähtökohtana, että biotalous tarjoaa kestävän kasvun mahdollisuuksia 

koko EU:n alueella, niin kaupunki- kuin maaseutualueilla

• Prioriteetteina ovat biotalouden investointien ja markkinoiden 

kasvattaminen, alueellisten biotalouksen vauhdittaminen ja biotalouden 

ympäristövaikutukset. 

• Päätelmät EU pj. kaudella 2019

• Tutkimuksen pääosasto johtaa työtä, mukana strategiassa myös mm. 

maatalouden, ympäristön ja meriasioiden pääosastot
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Biotalousstrategian 

päivitys
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Miksi

• Toimintaympäristön muutos vuodesta 2014 

• EU:n biotalousstrategian päivitys (2018) ja biotalouspäätelmät 

• Marinin hallituksen hallitusohjelman työllisyys- ja ilmastotavoitteet

• Green Deal –ohjelman biotalouspainotukset (mm. metsä ja maatalous)

• Suomi kilpailee edelläkävijän roolista suurten maiden kanssa => tarvitaan 

määrätietoista biotalouspolitiikkaa, jonka tärkeänä välineenä on 

kansallisen biotalousstrategian päivitys
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Mitä pyritään saavuttamaan?
• Biotalouden arvon lisääminen kehittämällä uusia lisäarvotuotteita ja –palveluita

• Uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön turvaaminen

• Bioraaka-aineiden tarkoituksenmukainen ja kestävä käyttö osana uusiutuvan energiantuotannon 
ratkaisuja tähdättäessä hallituksen asettamaan vuoden 2035 hiilineutraalisuustavoitteeseen

• Alueellisten biotalouksien kehittäminen ja maaseudun elinvoiman turvaaminen

• Ekologiset rajoitukset luonnonvarojen käytön perustana

• Yhteyksien vahvistaminen kiertotalouteen 

• Linkitys muihin olemassa oleviin hankkeisiin ja ohjelmiin

• Ratkaisujen tuottaminen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

• Näkyvyys biotalouden edelläkävijänä – houkuttelee osaajia ja investoijia

• Yritysten liiketoiminnan ja kansainvälistymisen kasvattaminen

• Koulutuksen ja osaamisen edistäminen biotaloudessa, uusien työpaikkojen luominen

Biotalousstrategia tehdään laajasti osallistaen alueita ja sidosryhmiä



Biotalousstrategian päivityksen 

aikataulu

• Strategian päivitystä valmisteleva työ syksyn 2020 aikana

• Alueelliset biotalousfoorumit

• Skenaariotyö

• Erilaiset selvitykset 

• Ohjausryhmä (TEM, MMM, YM, STM, OKM, LVM, VNK) perustettu syksy 

2020

• Biotalouspaneeli perustettu syksy 2020

• Strategian kirjoitustyö keväällä 2021 

• Valmista kesällä 2021
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Kiitos!


