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Biotalous on ratkaisu
• Irtautuminen 

fossiilitaloudesta
• Suomi on biotalouden 

osaamisen edelläkävijä
• Kestävä kehitys, uudet 

työpaikat, huoltovarmuus 
ja vientitulot

• Vihreä kasvu bio- ja 
kiertotaloudessa 



Biotalous on ratkaisu
Keskeiset esitykset:
• Hallitus varmistaa Suomen 

huoltovarmuuden säilymisen ja 
kehittymisen uudessa maailman-
poliittisessa tilanteessa.

• Hallitus nostaa tutkimus, kehitys-
ja innovaatiorahoituksen määrän 
vähintään 4 %:iin 
bruttokansantuotteesta.

• Hallitus kasvattaa nykymetsien 
hiilinieluja kestävästi 
toteutettujen hakkuiden ja 
metsien hoidon avulla.



Hallitus toteuttaa kilpailukykyä, osaamista ja
uusia innovaatioita edistäviä biotalouden 

koulutus- ja tutkimusratkaisuja
• Nostetaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitus vähintään neljään prosenttiin 

bruttokansantuotteesta.
• Luodaan T&K-rahoituslailla sekä T&K-rahoituksen suunnitelmalla yrityksille ennakoitava 

toimintaympäristö.
• Perustetaan Suomeen investointiohjelma, joka tukee teollisuuden uudistumista ja

josta rahoitetaan kilpailukykyä parantavia ja vähähiilisyyttä edistäviä 
investointihankkeita.

• Vahvistetaan yliopistojen luonnonvara-alojen tutkimusta sekä valtion 
sektoritutkimuslaitosten rahoitusta.

• Varmistetaan, että Suomen vihreä siirtymä on riittävästi resursoitu tutkimuksessa.



Hallitus toteuttaa aktiivista metsäpolitiikkaa
• Kansallinen metsästrategia 2023 toteutetaan.
• Metsiä hyödynnetään kestävästi ja lisätään kokonaiskasvua.
• Metsien terveydestä huolehditaan ja kasvatetaan hiilinieluja.
• Varmistetaan monimuotoisuuden säilyminen ohjelmilla, kuten METSO ja 

HELMI.
• Huolehditaan neuvonnan resursseista, otetaan käyttöön 

kannustinjärjestelmä infran ylläpitoon, määritellään luonnonhoidon 
vähimmäistaso.

• Tarkistetaan lainsäädäntöä. Edistetään puurakentamista.
• Torjutaan ilmastonmuutosta suomalaisella metsäosaamisella 

kehitysyhteistyössä ja kansainvälisissä projekteissa.



Hallitus turvaa huoltovarmuuden eli energian 
riittävyyden sekä väestön ravinnon 

saatavuuden, laadun ja turvallisuuden
• Varmistetaan huoltovarmuuden säilyminen ja kehittyminen (ravitsemus, energiahuolto, 

maataloustuotanto, varmuusvarastointi, tuotantopanosten tehokas käyttö) 
• Edesautetaan yritysten kaupallista osaamista ja turvataan resurssit elintarvikeviennin 

lisäämiseksi. 

• Jatketaan parlamentaarista yhteistyötä yhteisen suunnan ja tulosten saavuttamiseksi 
ruoka-alalla ja edistetään ruoka-alaa koskevaa lainsäädäntöä joustavammaksi ja 
kilpailukykyä vahvistavaksi. 

• Palautetaan ruoka-alan neuvontajärjestöjen valtiorahoitus v. 2011 tasolle (10 milj. €). 
• Varmistetaan maatalouden sekä koko ruokajärjestelmän tutkimus- ja koulutusresurssit 

sekä lisätään yliopistokoulutettujen ravitsemusasiantuntijoiden toimijaresursseja.



Hallitus kehittää infrastruktuuria edistämään 
biotalouden ja luonnonvara-alojen 

elinkeinoja sekä samalla koko Suomea
• Pyörät pidetään pyörimässä: Väyläinvestoinnit kuntoon vähintään

valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman (Liikenne 12) mukaisesti 
– myös alemman asteen tieverkossa.

• ALV:n alarajaksi 20 000 €, ALV:n osittaisen huojennuksen alarajaksi 40 000 €.
• Luodaan toimivat tietoliikenneyhteydet koko maahan.
• Edistetään paikkariippumatonta työtä – valtion hallinto kärkenä.
• Kehitetään infraa koskevaa lainsäädäntöä ja hankkeiden vaikutusten arviointia.
• Turvataan Metsäkeskuksen ja Riistakeskuksen toiminnat.



Hallitus edistää biotalouden 
toimintaedellytyksiä eurooppalaisessa 

päätöksenteossa
• Tehostetaan EU:n päätöksentekoon vaikuttamista bio- ja 

kiertotaloudessa.
• Vahvistetaan sitä, että metsäpolitiikka ja metsien hoito kuuluu 

kansalliseen päätöksentekoon.
• Vaikutetaan Eurooppa-tasoisen metsäntutkimuksen 

rahoitusinstrumentin luomiseksi.
• Edistetään maataloustuottajien aseman parantamista EU:n 

tuottajaorganisaatioille suoman hintoihin ja määriin kohdistuvan 
neuvotteluoikeuden vahvistamiseksi.



Kiitos huomiostanne

www.loimu.fi/luonnonvara-alan-hallitusohjelmaesitykset/

Lisätietoja:
• Agrologien Liitto ry, toiminnanjohtaja Anne Laitinen, puh. 050 5143711, s-posti: 

anne.laitinen@luva.fi 

• Agronomiliitto ry, neuvottelupäällikkö Linda Kanniainen, puh. 040 9011644, s-posti: 
linda.kanniainen@agronomiliitto.fi

• Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu, neuvottelupäällikkö Jukka Sippola, 
puh. 040 5513 104, s-posti: jukka.sippola@loimu.fi 

• METO – Metsäalan Asiantuntijat ry, järjestöpäällikkö Ilpo Puputti, puh. 0400 620769, s-posti: 
ilpo.puputti@metsaasiantuntijat.fi 

http://www.loimu.fi/luonnonvara-alan-hallitusohjelmaesitykset/
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