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1. Biotalouden määrittelyn vaikeus tilastoinnin kannalta

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.
- Suomen biotaloustrategia 2022

2

Biotalouden luvut kansantalouden tilinpidosta

-

Kansantalouden tilinpidosta poimitaan biotalouteen kuuluvien toimialojen tuotos, arvonlisäys, investoinnit, työlliset ja vienti

Sektori

alasektori

Toimialaluokitus
02.1 Metsänhoito

02.2 Puunkorjuu
Metsätalous 4,0 mrd. €
02.3 Luonnontuotteiden keruu

02.4 Metsätaloutta palveleva
toiminta

Metsäsektori

16.1. Puun sahaus, höyläys ja
kyllästys

7,7 mrd. €
Puutuoteteollisuus 1,2 mrd.
€

16.2 Puu-, korkki-, olki- ja
punontatuotteiden valmistus
17.1 Massan, paperin, kartongin ja
pahvin valmistus

Massa- ja paperiteollisuus
2,6 mrd. €
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17.2 Paperi-, kartonki- ja
pahvituotteiden valmistus

Kansantalouden
tilinpito

Biotalouden laskeminen kansantalouden tilinpidotta
•

Toimialat jotka ovat osittain biotaloutta:
•

Biotalousosuuden arvioinnissa on käytetty olemassa olevaa tilastotietoa, jos tietoa ei ole ollut saatavilla on käytetty
asiantuntija-arvioita

Sektori

Alasektori

Toimialaluokka
41.2 Rakennuttaminen ja rakennushankkeiden
kehittäminen (30%) 1)

Rakentaminen
4,6 mrd. €

Rakentaminen
42.0 Maa- ja vesirakentaminen (30 %)1)

Kansantalouden
tilinpito

43.0 Erikoistunut rakennustoiminta (30 %)1)

(1 Arvio

perustuu lähinnä Tilastokeskuksen rakentamista ja asumista koskeviin tilastoihin, joista osa on
julkaisemattomia aineistoja.
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Biotalouden laskeminen kansantalouden tilinpidotta
Sektori

Alasektori

Muut
teollisuuden

Toimialaluokat

Toimialan biotalousosuus

C — Manufacturing
Kemianteollisuus

alat

20.1 Peruskemikaalien, lannoitteiden ja typpiyhdisteiden,
muoviaineiden ja synteettisten kumiraaka-aineiden valmistus
20.3 Maalien, lakan, painovärien yms. valmistus
20.4 Saippuan, pesu-, puhdistus- ja kiillotusaineiden; hajuvesien ja

30% (3
15% (3
30% (3

hygieniatuotteiden valmistus
20.5 Muiden kemiallisten tuotteiden valmistus (biopolttoaineiden

biopolttoaineiden osuus (3

osalta)
Lääketeollisuus

21.2 Lääkkeiden ja muiden lääkevalmisteiden valmistus

Muut teollisuuden

13.1 Tekstiilikuitujen valmistelu ja kehruu

alat

13.2 Kankaiden kudonta
13.3 Tekstiilien viimeistely
13.9 Muiden tekstiilituotteiden valmistus
14.1 Vaatteiden valmistus; pl. turkisvaatteet
14.2 Turkisvaatteiden ja -tuotteiden valmistus
14.3 Manufacture of knitted and crocheted apparel
15.1 Nahan parkitseminen ja muokkaus; laukkujen ja satuloiden
valmistus; turkisten muokkaus
15.2 Jalkineiden valmistus
31.10 Huonekalujen valmistaminen
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100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

3)

100%

laskelmat perustuvat Tilastokeskuksen ja Kemianteollisuus ry:n

100%

Kemianteollisuudessa (TOL: 203–205) biotaloutta koskevat

asiantuntija-arvioihin.

100%
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Biotalouden laskeminen kansantalouden tilinpidotta
Sektori

Alasektori

Energia

Toimialaluokat

Toimialan biotalousosuus

D — sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta

Energia

35.1 Sähkövoiman tuotanto, siirto ja jakelu(2
35.2 Kaasun tuotanto, kaasumaisten polttoaineiden jakelu
putkiverkostossa(2
35.3 Lämmön ja kylmän tuotanto ja jakelu(2

uusiutuvien energialähteiden
osuus(2
uusiutuvien energialähteiden
osuus(2
uusiutuvien energialähteiden
osuus(2

(2 Tilastokeskuksen

laatimaa ’Sähkön ja lämmön tuotanto’ -

tilastoa, josta on laskettu vuosittainen uusiutuvien
Biotalouden
palvelut
yhteensä

energialähteiden osuus

I — Luontomatkailu ja virkistyskäyttö
Luontomatkailu ja
virkistyskäyttö

55.0 Majoitus

25%

(4

4)

56.0 Ravitsemistoiminta

25%

(4

kansantalouden tilinpidossa omia tilastoitavia toimialojaan,
vaan niiden toimintojen on arvioitu jakautuvan kuudelle eri

N — Hallinto- ja tukipalvelut

79.0 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut

25% (4

90.0 Kulttuuri- ja viihdetoiminta

25% (4

91.0 Kirjastojen, arkistojen, museoiden ja muiden kulttuurilaitosten
toiminta

25%

(4

25%

(4

Kalastus
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01.7 Metsästys ja sitä palveleva toiminta
03.0 Kalastus ja vesiviljely

Biotalouslaskelmissa on arvioitu, että neljäsosa näistä kuudesta
alatoimialasta kuuluu biotalouteen.
*) Vapaa-ajan kalastukselle ei ole omaa toimialaluokkaa. Siksi
on arvioitu, että kalastus ja vesiviljely -toimialalla omaan

A – Maa- metsä- ja kalatalous
Metsästys

toimialalle. Esimerkiksi osa majoituksesta ja

ravintolatoiminnasta kuuluu luontomatkailuun.

R —Taiteet, viihde ja virkistys

93.0 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut

Luontomatkailu ja luonnon virkistyskäyttö eivät ole

*
*

loppukäyttöön mennyt tuotos kuuluu vapaa-ajan kalastukseen.
Markkinatuotos puolestaan kuuluu alkutuotantoon.
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Biotalouden mittaaminen alueellisesti
-

Periaatteessa voidaan tehdä samalla tavalla
aluetilinpidosta
-

-

Toimii toimialoilla jotka ovat 100% biotaloutta

Miksi ei tehdä:
-

Maakunnat erilaisia

-

Biotalousosuus ”hybridi” toimialoilla erilaiset eri
maakunnissa
-

Tarkkojen osuuksien määrittäminen vaatisi yritystason
tietojen selvittämistä tai tutkimustyötä osuuksien
selvittämiseksi

-

Saattaa syntyä salausongelmia

Biotalouslaskelma Luonnonvarakeskuksen sivuilla

-

WWW-sivut:
-

-

https://www.luke.fi/fi/tilastot/indikaattorit/biotalous-lukuina

Tietokanta biotalous:
-

http://statdb.luke.fi/PXWeb/pxweb/fi/LUKE/LUKE__10%20Muut__02%20Biotalouden%
20tuotos/?rxid=dc711a9e-de6d-454b-82c2-74ff79a3a5e0
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