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Päivitystilanne

• Ohjausryhmä ja sihteeristö työskennelleet tiiviissä yhteistyössä

• Taustamateriaalia on kerätty runsaasti

• Sihteeristö on aloittanut kirjoitustyön

• Päivityksen keskiössä ovat biotalouden arvonlisän nostaminen, 
kilpailukykyinen talous, hiilineutraalius- ja luonnon 
monimuotoisuustavoitteet, oikeudenmukaisuus

• Vuonna 2014 tehdyn biotalousstrategian perusrakenne on kestänyt 
hyvin aikaa. Päivityksessä keskitytään ajantasaistamaan se 
vastaamaan nykytilannetta. 



Toimintaympäristöanalyysi

• Valmistui 12/2020

• Toteuttaja Aula Research Oy

• Selvityksen tavoitteena oli luoda kuva biotalouden toimintaympäristön muutoksesta 
vuoden 2014 biotalousstrategian julkistamisen jälkeen

• Selvitys toteutettiin kirjallisen tausta-aineiston analyysinä ja laadullisena 
haastattelututkimuksena loka-joulukuun aikana.

• Vuoden 2014 biotalousstrategiaa peilattiin vuosina 2013-2020 julkaistuihin aiheen 
kannalta relevantteihin strategiapapereihin, poliittisiin linjauksiin, raportteihin, tilastoihin 
ja muihin taustatiedonlähteisiin

• Loppupäätelmiä:
• Premissit ovat edelleen melko samanlaiset kuin Suomen edellistä biotalousstrategiaa 

kirjoitettaessa. Kysyntävetoisuus on kuitenkin erityisesti EU-tason asiakirjoissa korvaantunut 
painokkaammin ilmastonmuutokseen reagoivalla retoriikalla

• Bio- tai kiertotaloutta ei myöskään kuvata voimakkaasti mahdollisuutena tai kilpailuetuna, vaan 
välttämättömänä muutoksena globaaleihin haasteisiin vastaamiseksi



Vertaileva selvitys muiden maiden 
biotalousstrategioista
• Valmistui 1/2021
• Toteuttaja Luonnonvarakeskus
• Tavoite: kuvata ja vertailla eri maiden biotalousstrategioita Suomen 

biotalousstrategian päivitystyön tueksi ja taustaksi
• Itävalta, Kanada, Ranska, Saksa, Italia, Alankomaat, Etelä-Afrikka, 

Yhdysvallat
• Loppupäätelmiä:

• Biotalousstrategiat olivat luonteeltaan, laajuudeltaan ja sisällöltään erilaisia, myös 
määritelmät ja tavoitteet vaihtelivat maittain

• Yleisesti ottaen mittarit olivat laadullisia, vain Italialla ja Suomella oli määrällisiä 
mittareita

• Esille nousivat biotaloustietoisuuden lisääminen, alueiden huomioiminen, 
poikkisektoriaalinen yhteistyö



Alueelliset biotalousfoorumit

• Järjestettiin 8 webinaaria, jotka kattoivat 12 aluetta. Muut alueet 
saivat vastata omalta osaltaan verkkokyselyssä.

• Toteutettiin syksyn 2020 ja kevään 2021 aikana

• Fasilitaattorina Tapio Oy

• Loppupäätelmiä
• Yhteistyön ja verkostojen merkitys 

• Ennakointi tärkeää erityisesti osaamisen varmistamisessa

• Biomassojen  saatavuus ja kestävyys oleellisia

• Matkailu ja sen tuotteistaminen



Skenaariotyö

• Luonnos valmistui 2/2021

• Toteuttajina VTT ja Luke

• Skenaarioiden avulla hahmotellaan Suomen biotalouden 
menestystarina, eli vahvuudet, merkitys Suomelle ja vaikuttavuus 
Suomen rajojen ulkopuolella

• Skenaariosta laaditaan laadulliset ja laskennalliset vaikutusarviot

• Laskentatyö osittain vielä kesken – valmistuu huhtikuun alussa



Biotalouspaneelin strategiatyöpajat

• Järjestettiin neljä strategiatyöpajaa helmi-maaliskuussa

• Fasilitaattorina Tarja Ollas, Tapio Oy

• Strategiatyöpajojen tuloksista koostettu yhteenveto tämän esityksen 
jälkeen



Kiitos!


