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Hallituksen kärkihanke:

Biotalous ja puhtaat ratkaisut

Kymmenen vuoden strateginen tavoite:

Suomi on bio- ja kiertotalouden sekä cleantechin 

edelläkävijä.  

Kestävien ratkaisujen kehittämisellä, käyttöönotolla ja 

viennillä olemme parantaneet vaihtotasetta, lisänneet 

omavaraisuutta, luoneet uusia työpaikkoja sekä 

saavuttaneet ilmastotavoitteemme ja Itämeren hyvän 

ekologisen tilan.



Hallituskauden tavoitteet:

Ilmastotavoitteet 2020 saavutetaan jo tällä vaalikaudella

Fossiilista tuontienergiaa korvataan puhtaalla ja uusiutuvalla 

kotimaisella

Uusia työpaikkoja syntyy cleantech-yritysten kasvun, 

luonnonvarojen kestävän käytön, maaseudun yrittäjyyden ja 

kiertotalouden avulla ympäristön suojelusta tinkimättä

Ruuantuotannon kannattavuus nousee ja kauppatase parantunut 

500 miljoonalla eurolla

Hallinnollista taakkaa kevennetään uudistumisen vauhdittamiseksi



Kärkihankepanostukset, 1 mrd euroa
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Työllisyys

ja 

kilpailukyky

170 milj. euroa

Biotalous 

ja puhtaat 

ratkaisut

300 milj. euroa

Osaaminen

ja

koulutus

300 milj. euroa

Hyvinvointi

ja

terveys

130 milj. euroa

Digitalisaatio,

kokeilut

ja 

normit

100 milj. euroa



Kärkihankkeet:

Hiilettömään, puhtaaseen ja uusiutuvaan energiaan 

kustannustehokkaasti

Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä

Kiertotalouden läpimurto, vesistöt kuntoon

Suomalainen ruuantuotanto kannattavaksi, kauppatase ja 

sininen biotalous nousuun

Luontopolitiikkaa luottamuksella ja reiluin keinoin



Biotalous- ja puhtaat ratkaisut
Kärkihankkeet ja niiden sisältämät toimenpiteet

•Valmistellaan vuoteen 2030 tähtäävä energia- ja ilmastostrategia ja siihen liittyvät toimet, jolla toimeenpannaan 
hallitusohjelman tavoitteet sekä EU:n asettamat velvoitteet 100 M €

KH1: Hiilettömään, puhtaaseen ja uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti

•Lisätään puun tarjontaa ja monipuolista käyttöä 13 M €

•Kehitetään biotalouden uusia tuotteita, palveluita ja liiketoimintamalleja 32 M €

•Vauhditetaan biotalouden uusien innovaatioiden käyttöönottoa kokeiluhankkeilla, innovatiivisilla julkisilla hankinnoilla 5M€

KH2: Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä 

•Valmistellaan kierrätystä edistävää sääntelyä ja ratkaisuja 1 M €

•Lisätään ravinteiden kierrätystä ja tehostetaan toimia Itämeren ja vesien suojelemiseksi 34 M €

•Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostus- ja kokeiluohjelma, materiaalitehokas maa-aineshuolto 5 M €

KH3: Kiertotalouden läpimurto, vesistöt kuntoon

•Suomalainen ruoantuotanto kannattavaksi 90 M €

•Avataan vientimarkkinoita suomalaisille elintarvikkeille 5 M €

•Veteen liittyvien elinkeinojen ja osaamisen avulla (sininen biotalous) lisätään kestävää kasvua. 5 M €

KH4. Suomalainen ruoantuotanto kannattavaksi, kauppatase nousuun

•Vauhditetaan luonto- ja virkistysmatkailua

•Perustetaan kansallispuisto Suomen 100-vuotisjuhlavuonna 2017 3 M €

•Vaeltavien ja uhanalaisten kalakantojen elvyttäminen 7 M €

KH5. Luontopolitiikkaa luottamuksella ja reiluin keinoin
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Toimenpide 1: Lisätään puun tarjontaa ja monipuolista käyttöä

TEHTÄVÄT

1. Kehitetään metsänomistusrakennetta ja edistetään 

metsätilojen sukupolvenvaihdoksia

2.    Tehostetaan metsävaratietojen hyödyntämistä ja kehitetään 

metsänomistajille ja toimijoille suunnattuja sähköisiä palveluita 

3.    Edistetään puun käyttöä rakentamisessa uudistamalla puurakentamista koskevia määräyksiä 

4. Edistetään metsäteollisuuden investointeja ja vauhditetaan erityisesti mekaanisen 

metsäteollisuuden uuden liiketoiminnan ja korkean jalostusarvon tuotteiden kehittämistä

12/2015 3/2016 12/20189/2016

Metsätieto 

2020 -

selvitys 

valmis ja 

jatkotoimet 

suunniteltu

Käynnistetään 

tutkimus- ja 

kehitys-

hankkeet

Verokannustin 

sukupolven-

vaihdoksiin, 

hallituksen 

esitys 

eduskunnalle

Metsätieto 2020 -

hankkeen 

kehittämissuunni

telman 

toteuttaminen 

valmis  

Rakentamisen 

asetusten ja 

ohjeiden 

muutosten 

valmistelu

9/2015 1/2017

Metsätilojen 

sukupolven 

vaihdokset 

käynnissä

Metsätietolain 

muutos 

hallituksen 

esitys 

eduskunnalle

Metsätietolaki-

muutos voimaan

Säädösehdotus 

rakennusvalvontat

oimen 

kehittämisestä 

valmis

Rakentamista 

koskevien 

asetusten ja 

ohjeiden 

kokonaisuudistus  

ja opasmateriaalit 

valmiit



Metsätietolain muutos

• Pelkkien metsävaratietojen luovuttaminen helpottuu
– ei tietopyyntöjen perusteluja, eikä erillistä tietojen luovutuspäätöstä

– tiedot paikkatietoikkunaan (INSPIRE)

• Mahdollistetaan joukkoistettu tiedonkeruu
– SMK voi vastaanottaa kenen tahansa sille toimittamaan metsävaratietoa

– Tiedoissa ei saa olla oleellisia puutteita, virheitä tai väärintulkintoja

• Henkilötietojen luovutus teknisen käyttöyhteyden avulla
– käyttötarkoituksena pitää olla jonkin metsätietolaissa, henkilötietolaissa 

tai muussa laissa säädetty peruste

– Jatkossa ei edellyttäisi rekisteröidyn suostumusta

• Suoramarkkinointi
– uusia valintakriteerejä: tilan pinta-ala, kohteen sijainti, pääpuulaji, 

keskitilavuus ja metsävaratietojen valmistumisvuosi
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Sukupolvenvaihdosten helpottaminen
 Keskeinen Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä –kärkihankkeen 

toimenpide.

 Poliittisia linjauksia verolainsäädäntöön tehtävistä muutoksista ei vielä ole. 
Parhaillaan arvioidaan virkamiestasolla eri vaihtoehtojen hyviä ja huonoja 
puolia.

 Tavoitteena on aikaansaada valtiovarain- ja maa- ja metsätalousministeriön, 
verohallinnon sekä metsäalan sidosryhmien yhteistyöllä vaikuttava 
kannustemalli, joka 

• Edistää puun markkinoille tuloa merkittävästi

• Laskee metsänomistajien keski-ikää

• Ehkäisee metsätilojen pirstoutumista

• Ehkäisee kuolinpesien muodostumista 

 Metsäalan sidosryhmät kannattavat tuloverolainsäädäntöön tehtävää 
muutosta, jolloin SPV-insentiivi kytkettäisiin puukauppaan. 

 Tarkoituksena on, että kannustemalli saadaan voimaan 1.1.2017.
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Toimenpide 2: Kehitetään biotalouden uusia tuotteita, palveluita ja 
liiketoimintamalleja

TEHTÄVÄT

1.     Jatketaan kansallisen biotalousstrategian toteuttamista. Saavutettu kehitys arvioidaan

2.    Suunnataan julkista T&K &I –rahoitusta biotaloussektorille.

3. Tunnistetaan aikaisemman tutkimuksen lupaavimmat tulokset ja määritetään jatkotoimenpiteet   

esim. Tekesin Research Benefit -rahoitusmallilla

12/2016 4/2017
12/2018

Biotalousstrategian 

arviointi tehty
Hallitus 

päättää 

päivitetystä 

strategiasta

Toimenpiteet

tehty
Hallitus päättää

rahoituksen 

kohdentamisesta

TKI-ohjelmiin 2016-

2018

9/2015



Toimenpide 3: Vauhditetaan biotalouden uusien innovaatioiden käyttöönottoa 
kokeiluhankkeilla ja innovatiivisilla julkisilla hankinnoilla

TEHTÄVÄT

1. Käynnistetään Tekesin ja Finveran yhteinen pilot- ja demohankkeiden rahoitusohjelma

2. Biotalouden kokeiluhankkeiden lupa- ja muita viranomaismenettelyjä sujuvoitetaan reformit -

kärkihankkeen toimenpiteitä hyödyntäen

3. Lisätään kysyntää biotaloussektorin tuotteille ja palveluille hyödyntämällä hallitusohjelman 5 %:n 

tavoitetta innovatiivisille julkisille hankinnoille

4. Vauhditetaan biotaloussektorin kokeiluhankkeiden käynnistymistä  mm. hyödyntämällä EU:n EFSI -

rahoitusmahdollisuudet

5. Kasvatetaan Bioruukki kansainvälisesti merkittäväksi biotalouden uusien teknologioiden 

testausympäristöksi

6. Toteutetaan tuotannon ja kulutuksen sivuvirtojen ja jätteiden uudelleenkäytön referenssihankkeita

1/2016 3/2016 12/2018

Bioruukin 

infrastrutuuri

-investoinnit

käynnistyvät

Rahoittajien 

yhteinen 

pilot- ja 

demo-

ohjelma 

käynnistyy

Ohjelmat 

toteutettu

Hallitus päättää 

tarvittavan 

rahoituksen 

myöntämisestä 

VTT:lle 

2016-2018

9/2015



Kiitos!

www.biotalous.fi

http://www.biotalous.fi/


• Suomen tulevaisuuden visio: Suomi 2025 – yhdessä rakennettu

• Tilannekuva/SWOT

• Kestävä kasvu ja julkinen talous

• Työllisyys ja kilpailukyky

• Osaaminen ja koulutus

• Hyvinvointi ja terveys

• Biotalous ja puhtaat ratkaisut

• Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen

• Rakennepoliittiset uudistukset

• EU-linjaus

• Ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikka

• Sisä- ja oikeusasiat sekä maahanmuuttopoliittinen linjaus

Pääministeri Sipilän hallitusohjelma

”Ratkaisujen Suomi”


