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Strategian johdannossa visiota perustellaan seuraavasti: 
Suomen kansallisen biotalousstrategian tavoitteena on luoda uutta talouskasvua 

ja uusia työpaikkoja biotalouden liiketoiminnan kasvulla sekä korkean 
arvonlisän tuotteilla ja palveluilla, turvaten samalla luonnon ekosysteemien 

toimintaedellytykset. 

Strategian johtoajatuksena on, että Suomessa luodaan kilpailukykyisiä ja kestäviä 
biotalouden ratkaisuja maailmanlaajuisiin ongelmiin ja synnytetään sekä 
kotimaahan että kansainvälisille markkinoille uutta liiketoimintaa, joka tuo
hyvinvointia koko Suomelle. Biotalous vähentää riippuvuutta fossiilisista

luonnonvaroista, ehkäisee ekosysteemien köyhtymistä sekä luo uutta 
talouskasvua ja uusia työpaikkoja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

VISIO
Biotalouden kestävät ratkaisut ovat Suomen hyvinvoinnin ja 

kilpailukyvyn perusta.



Onko jalostusarvoa korostavan päivityksen vuoksi tarpeen 
päivittää myös visiota?



Perustelut - Kyllä, päivitys on tarpeen

• Lisätään perusteluihin:

...että Suomessa luodaan JA VALMISTETAAN/TUOTETAAN 
kilpailukykyisiä ja kestäviä biotalouden ratkaisuja maailmanlaajuisiin 
ongelmiin ja synnytetään sekä kotimaahan että kansainvälisille 
markkinoille uutta liiketoimintaa, joka tuo hyvinvointia koko Suomelle...

sekä

Suomen kansallisen biotalousstrategian tavoitteena on luoda uutta 
talouskasvua ja uusia SÄÄLLISIÄ työpaikkoja biotalouden liiketoiminnan 
kasvulla...



Perustelut – Ei tarvitse päivittää

• Korkeampi jalostusaste on perustelussa tavoitteena, on ajankohtainen 
edelleen.

• Nykyinen visio aika kaiken kattava. Perustelu pitää sisällään 
jalostusarvon korostamisen.

• Visiosta käy ilmi olennaiset: kestävyys, hyvinvointi ja kilpailukyky.



Perustelut – Ei tarvitse päivittää

• Visio hyvä. Kysymyksenasetteluun liittyen: 

– esim. sellu jalostetaan Suomessa mahdollisimman pitkälle (hygieniatuotteet ja 
muut uudet puukuitupohjaiset tuotteet, kemian- ja lääketeollisuuden 
innovaatiot) mutta avoin kv-kauppa mahdollistaen

– "Biotalouden kestävät ratkaisut ovat Suomen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn 
perusta” sisältää MTK:n kannan: "MTK korostaa, että kestävää kiertotaloutta ei 
ole ilman kasvavaa biotaloutta. Maailman kasvava kysyntä vaatii materiaalien 
tehokasta kierrätystä. Mutta todelliseen muutokseen päästään vasta silloin, kun 
kiertojärjestelmiin tulevat uudet materiaalivirrat ovat biotalouden, eivätkä 
fossiilitalouden, tuotteita. Suomessa on hyvät mahdollisuudet luoda 
kilpailukykyisiä ja kestäviä biotalouden ratkaisuja maailmanlaajuisiin ongelmiin."



Kilpailukykyinen biotalouden toimintaympäristö: 
biotalouden kasvulle luodaan kilpailukykyinen toimintaympäristö

Uutta liiketoimintaa biotaloudesta: 
biotalouteen luodaan uutta liiketoimintaa riskirahoituksen, rohkeiden kokeilujen 
ja toimialarajojen ylittämisen avulla

Vahva osaamisperusta biotaloudelle: 
biotalouden osaamisperustaa uudistetaan koulutusta ja tutkimustoimintaa 
kehittämällä

Biomassojen käytettävyys ja kestävyys: 
biomassojen saatavuus, raaka-ainemarkkinoiden toimivuus ja käytön kestävyys 
turvataan.

Strategiset päämäärät



Arvioi strategisia päämääriä. Ovatko ne edelleen relevantteja 
tällaisenaan?



Perustelut – Kyllä, ovat edelleen relevantteja

• Kaikki ovat edelleen voimassa ja ovat perusta vahvalle biotaloudelle 
tulevaisuudessakin.

• MTK: kestävää kiertotaloutta ei ole ilman kasvavaa biotaloutta. 
Maailman kasvava kysyntä vaatii materiaalien tehokasta kierrätystä. 
Todelliseen muutokseen päästään, kun kiertojärjestelmiin tulevat uudet 
materiaalivirrat ovat biotalouden, eivätkä fossiilitalouden, tuotteita. 
Suomessa hyvät mahdollisuudet luoda kilpailukykyisiä ja kestäviä 
biotalouden ratkaisuja maailmanlaajuisiin ongelmiin.



Perustelut – Ei, uudistusta tarvitaan

• Kestävyys läpileikkaavana teemana, saisiko sen tuotua vahvemmin 
esille? Nyt kestävyys mainittu vain biomassojen käytön 
kestävyytenä. Eivät täysin tue visiota - kestävät ratkaisut. Tulisiko 
kestävyyden eri osa-alueet huomioida paremmin?

• Muutosehdotus 1. kohtaan: Biotalouden kasvulle luodaan VAKAA, 
kilpailukykyinen JA ILMAPIIRILTÄÄN KANNUSTAVA toimintaympäristö.



Perustelut – Ei, uudistusta tarvitaan

• Biotalouden sekä sosiaalista että ekologista kestävyyttä on syytä 
korostaa nykyistä enemmän:

– Muutosesitys: Uutta liiketoimintaa biotaloudesta:  biotalouteen 
luodaan uutta KESTÄVÄÄ liiketoimintaa riskirahoituksen, rohkeiden 
kokeilujen ja toimialarajojen ylittämisen avulla. 

– LISÄYSESITYS: Uusi liiketoimintasuunnitelma on tehtävä 
työntekijöille oikeudenmukaisesti". Käytännössä kyse on siitä, että 
uutta liiketoimintaa suunnitellessa arvioidaan sen vaikutukset 
henkilöstön osaamistarpeisiin ja tehdään koulutussuunnitelmat 
osana kokonaisuutta.




