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Suomen biotalousstrategian toimeenpano ja seuranta 1)

• Suomen biotalousstrategiaa toteutetaan usean eri ministeriön 
yhteistyönä.  

• Työn koordinointi toteutetaan työ- ja elinkeinoministeriön johdolla.  
• Muut vastuutahot ovat MMM, OKM, VNK, VM ja YM.
• Ministeriöiden hallinnonalojen organisaatiot osallistuvat toteuttamiseen 

laajasti.
• Toimenpiteiden ajoituksesta laaditaan yksityiskohtainen 

toimeenpanosuunnitelma toteutuksen organisoinnin yhteydessä 
(Mannisen lista).

• Lähtökohtana on että pääosa toimenpiteistä käynnistyy vuoden 2014 
loppuun mennessä (yht. 43 toimenpidettä).

• Toimeenpanossa hyödynnetään perustettavaa, alan toimijoista 
koostuvaa biotalouspaneelia, joka harjoittaa vuoropuhelua muiden 
vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen yhteiskuntaan tähtäävien 
ohjelmien kanssa.25.9.2015
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Strategian toteutus 2014-2015
• Virkamiestasolla toimittu ”troikkana” [TEM, MMM,YM] MSO:n puitteissa
• Yhteinen viestintä: www.biotalous.fi; #Biotalous
• Esimerkkejä tehdyistä/käynnissä olevista toimenpiteistä:  

� Kilpailukykyinen biotalouden toimintaympäristö
– VNK:n hanke /regulaation purku
– Suomen maakuva/TEMin ja EUE:n järjestämät biotalousvierailut
– Ranskan SINAL-tapahtumassa kunniavieraana

� Uutta liiketoimintaa biotaloudesta
– TEM/biojalostamokilpailu
– MMM/Kemian arvoverkko osana biojalostamokonseptia
– MMM/Siniseen biotalouteen liittyvä kalaöljyhanke

� Vahva osaamisperusta biotaloudelle
– MMM/SA:n Biotalouden arviointi- ja ennakointihanke: Kohti 

kestävää kasvua  - näkökulmia biotalouden tutkimustarpeisiin
� Biomassojen käytettävyys ja kestävyys

– MMM/Biomassa-atlas
– EU-vaikuttaminen/TEM/biotalousvierailut, MMM/SCAR; Suomi-

Ruotsi/yhteinen EU-vaikuttaminen
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• Jatketaan kansallisen biotalousstrategian toteuttamista valtioneuvoston Kasvun 
kärjet –periaatepäätöksen (8.5.2014) mukaisesti. 

• Saavutettu kehitys arvioidaan ja strategia päivitetään 2016.
– Biotalousstrategian arviointi tehty 12/2016
– Hallitus päättää päivitetystä strategiasta 4/2017

• Strategisen ja kokonaistason suunnittelu ja organisointi (ml. avainministeriöiden 
yhteinen strateginen johtamismalli) tehty ja toimenpiteiden valmistelu voi alkaa 
9/2015

• Tarvitaan
– toimenpidesuunnitelma
– työrukkanen
– yhteistyöalusta

Biotalousstrategia Sipilän hallituksen 
toimintasuunnitelmassa2)
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Biotalouden ja puhtaiden 
ratkaisujen ministerityöryhmä:
pjt: Tiilikainen ja Rehn
jäsenet: Mäntylä, Lindström, 
Orpo ja Grahn-Laasonen
sihteerit: Petri Peltonen, TEM
Pentti Lähteenoja, MMM,
Tuula Varis, YM

Viestintä: www.biotalous.fi

Sihteeristö:
Mika Aalto, TEM
Liisa Saarenmaa, MMM
Merja Saarnilehto, YM

Kansliapäälliköt
MMM, TEM, YM

Suomen 
biotalousstrategian 
toimeenpano, päivitys ja 
evaluoinnin valmistelu

Biotalouspaneeli
[TEM asettaa]

Avainministeriöiden yhteinen 
strateginen johtamismalli/luonnos 
3.9.2015/LS

Pohjoismainen 
biotalouspaneeli

Kärkihankkeet:
Hiilettömään ja puhtaaseen..
Puu liikkeelle…
Kiertotalouden läpimurto…
Suomalainen ruuantuotanto
Luontopolitiikkaa…

Ministeriöiden muut
biotaloushankkeet

Ministeriöiden 
tiimit
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Lähiajan tehtäviä

• Ministeriöiden yhteinen strateginen toimintamalli käynnistyy
• Suomen biotalousstrategian toimeenpano; päivityksen ja evaluoinnin valmistelu
• Biotalousasioiden huomioon ottaminen virastojen ja laitosten tulosohjauksessa
• EU-vaikuttaminen (SCAR, Eranet-projektit, vierailut)
• Pohjoismainen yhteistyö (Suomen pj-kauden ohjelmassa sininen biotalous, pohjoismaisen

ministerineuvoston biotalouspaneeli, SNS, NKJ)
• Ruotsin ilmasto – energia –metsä –verkostossa toimiminen (yhteinen paperi

kaskaadikäytöstä ja kestävyyskriteereistä)
• Biotalouden tutkimus- ja innovaatio-ohjelmat
• Biotalouden pilotit, demonstraatiot ja kokeilut

– Hajautetun biotalouden demot (ml. Vihreän talouden toimintamalli)
• Junckerin rahasto/biotalouden hankkeet/suunnitellut biojalostamot

– T&K&I&I –ohjelma: Life Science + teknologia + liiketoimintamallit + investoinnit
� yhteisrahoitteinen (SA, Tekes, MMM, TEM, YM, H2020, elinkeinoelämä)
� investoinnit: maaseuturahasto, Finvera, TESI, Junckerin rahasto…


