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Biotalous – Mitä se on ?

• Suomessa biotaloudella tarkoitetaan taloutta, joka käyttää uusiutuvia biologisia 
luonnonvaroja resurssiviisaasti ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen 
tuottamiseen. 

• Tärkeimpiä uusiutuvia biologisia luonnonvaroja Suomessa ovat metsien, peltojen, 
maaperän, vesistöjen ja meren biomassa eli eloperäinen aines sekä makea vesi. 
Niitä hyödynnetään raaka-aineina ja jalosteina. Ekosysteemipalvelut ovat osa 
biotaloutta. 

• Biotalous voi sisältää myös luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen 
pohjautuvien teknologioiden, sovellusten ja palvelujen kehittämistä ja tuotantoa. 



Biotaloutta ohjaa poikkeuksellisen laaja joukko 
strategioita niin kotimaassa…



… kuin Euroopan Unionin eri sektoreilla
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Biotalousstrategian uusi Fokus
…tuotoksen lisäämisestä arvonlisän nostoon…



Biotalousstrategia - Visio 2035

”Kestävästi kohti korkeampaa arvonlisää”
Biotalouden ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys annettu lähtökohta
• Linjataan biotalouden rinnakkaisstrategioissa: mm. metsä-, ilmasto&energia-, 

biodiversiteettistrategiat

Biotalouden toimialojen aikaansaama tuotos ja arvonlisäys ovat 2010-luvulla kehittyneet liki 
samassa tahdissa kuin kansantalous keskimäärin
• Biotalouden osuus kansantalouden kokonaisarvonlisästä oli 13% (27mrd eur) vuosina 2019

Mikäli arvonlisän kasvu onnistutaan nostamaan 4 % tasolle vuodesta 2020 eteenpäin, 
saavutettaisiin 50 mrd € vuotuinen arvonlisä strategiakauden lopussa
• Tämä merkitsisi biotalouden tuottaman arvonlisä kaksinkertaistumista 2035 mennessä
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