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Organisaatio
• Ohjausryhmä

• Päivitystyön etenemisen ohjaus
• Selvitysten ja muiden toimenpiteiden linjaus
• Strategian tavoitteet ja rajaukset
• Strategiatyön keskeiset suuntaviitat
• Pj. Petri Peltonen

Biotalouspaneeli
• Neuvoa antava elin – valmistelutyö ja linjaukset
• Vuoropuhelu sidosryhmien kautta
• Toimintakentän sitouttaminen strategian tavoitteisiin ja toimeenpanoon
• Pj:t Mika Lintilä ja Jari Leppä

Koordinaatiosihteeristö
• Strategiatyön käytännön eteneminen
• Strategian kirjoittaminen



Miksi?
• Toimintaympäristön muutos vuodesta 2014 ja vuoden 2020 myllerrykset

• Kiertotalous ja uusiutuvien luonnonvarojen hyödynnettävyys

• EU:n biotalousstrategian päivitys ja biotalouspäätelmät

• Marinin hallituksen hallitusohjelman työllisyys- ja ilmastotavoitteet

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

• Komission näkemys Suomen roolista EU-alueen biotalouden edelläkävijänä ja 
esimerkkinä

• Suomen kilpailukyky EU:ssa ja gloobaaleilla markkinoilla

• Maamme houkuttelevuus investointikohteena ja osaamisen arvostajana

• Yhteinen ja yhtenäinen viestintä, myös riskienhallinnan tukena



Mitä?
• Toimintaympäristön analyysi

• Tulevaisuusskenaarioiden laadinta
• Skenaariosta laaditaan laadulliset ja laskennalliset vaikutusarviot

• Yhdenmukaistaminen hallitusohjelman ja EU-strategian kanssa

• Biotalouden strategisten tavoitteiden täsmentäminen – arvonlisää hakemassa

• Suomen biotalouden tavoitteiden tarkentaminen ja vision muotoilu

• Biotalous osana kiertotaloutta ja ilmastonmuutosten hillintää

• Ekosysteemiajattelu, sitouttaminen

• Toimenpidesuunnitelma – ei vain ministeriöt, vaan tehdään yhdessä!



Rajapinnat muihin strategioihin
• Luonnonvaralinjaukset tehdään esim. metsästrategiassa, 

• energia- ja ilmastostrategiassa jne. 
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Värikoodit:
Kilpailukykyinen toimintaympäristö
Uutta liiketoimintaa
Osaamisen vahvistaminen
Biomassojen saatavuus ja kestävyys
Muut ja läpileikkaavat



Mitä pyritään saavuttamaan?

• Biotalouden arvon lisääminen kehittämällä uusia lisäarvotuotteita ja –palveluita

• Uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön turvaaminen

• Alueellisten biotalouksien kehittäminen ja maaseudun elinvoiman turvaaminen

• Ekologiset rajoitukset luonnonvarojen käytön perustana

• Yhteydet kiertotalouteen 

• Ratkaisujen tuottaminen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

• Houkutella osaajia ja investoijia

• Yritysten uusiutuminen sekä liiketoiminnan ja kansainvälistymisen 
kasvattaminen 

• Koulutuksen ja osaamisen edistäminen biotaloudessa, uusien työpaikkojen 
luominen



Kestävästi kohti korkeampaa arvonlisää



Jatkoaskeleet
• Sihteeristö aloittanut kirjoitustyön

• Ohjausryhmä työskentelee tiiviissä yhteistyössä sihteeristön kanssa ja linjaa 
strategiatyön etenemistä

• Työstetty biotalouden määritelmää, visiota, tavoitteita, painopisteitä.
• Ei vielä hyväksytty, koska skenaario ja kansantalouslaskemat vasta valmistumassa. 

• Aloitellaan toimenpidekokonaisuuksien työstämistä. 
• Pohjana työpajat, analyysit, EU-kokonaisuus. Tavoitteena osallistava kokonaisuus. 

• Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä tekee tarvittavat linjaukset 
työn eri vaiheissa

• Sidosryhmien kuulemista ja työpajoja, kun ohjausryhmä saa kokonaisuuksia 
esiteltäväksi ensin Biotalouspaneelille

• Tavoite: kirjoitustyön luonnoskokonaisuus valmis kesäkuussa, kuulemiset  
ja julkaisu syksyllä



Kiitos!


