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Selonteko osana jatkumoa
Luodin-esiselvitys (Suomen Metsäyhdistys 2008)

Luova työryhmä (2009)

Kansallinen luonnonvarastrategia (Sitra 2009)

Biotalousstrategia & Mineraalistrategia (2010)

Luova-työryhmä (2009)

Valtioneuvoston luonnonvaraselonteko eduskunnalle (2010)

Hallitusohjelma (2011-2014)



Strategian rakenne

Kokonaisvaltainen 
luonnonvarapolitiikka

Alakohtaiset erityiskysymykset             
ja toimenpiteetluonnonvarapolitiikka

• Visio
• Strategiset tavoitteet
• Muutosalueet

ja toimenpiteet
• Biotalous
• Mineraalitalous
• VesitalousMuutosalueet

• Muutosaskeleet
Vesitalous

• Ekosysteemipalvelut
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Vesivoima, veden hyödyntäminen 
tuotantoprosesseissa, jne.

Koneet ja laitteet, vesiteknologia, 
vesistöjen hoidon mineraalit, jne.
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Visio ja strategiset tavoitteet

• Visio
V 2050 S i äl kkää l t l d• Vuonna 2050 Suomi on älykkään luonnonvaratalouden 
vastuullinen edelläkävijä

• Strategiset tavoitteet
1.Luonnonvaratalous ja siihen yhdistyvä osaaminen ja palvelut 

muodostavat merkittävän arvonlisän ja hyvinvoinnin lähteen,muodostavat merkittävän arvonlisän ja hyvinvoinnin lähteen, 
2.Luonnonvaroja hyödynnetään materiaali- ja energiatehokkaasti ja 

pyrkien suljettuun kiertoon, joka vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja 
jätettä eikä vaaranna luonnon ekosysteemipalveluja,jätettä eikä vaaranna luonnon ekosysteemipalveluja, 

3.Suomen huoltovarmuus on turvattu kriittisten luonnonvarojen osalta ja 
lähituotannon ratkaisut luovat paikallista hyvinvointia sekä 

4 S i t tt k i äli ik tt j4.Suomi on arvostettu kansainvälinen vaikuttaja 
luonnonvarakysymyksissä.



Strateginen ydin
Ensimmäiset askeleetMuutosalueet

A. Luonnonvarapolitiikan 

Ensimmäiset askeleet
1. Luonnonvarapolitiikan johtaminen
2 EU vaikuttaminenvastuullinen johtaminen 2. EU-vaikuttaminen
3. Globaali luonnonvarapolitiikka
4. Kansallinen luonnonvarapaneeli

B. Tulevaisuuden ymmärrys                
ja innovatiiviset ratkaisut

5. Luonnonvaratilinpito ja –osaaminen
6. Materiaali- ja 

energiatehokkuusohjelma

C. Mahdollistavat rakenteet 

energiatehokkuusohjelma
7. Säädökset, hallintokäytännöt ja 

lupaprosessit

D Valtavirtaistaminen

8. Maankäytön suunnittelu
9. Riskirahoitus ja yritysrahoitus
10 Hajautetut pk-tuotantomallitD. Valtavirtaistaminen               

ja arjen ratkaisut 
10. Hajautetut pk tuotantomallit
11. Valtavirtaistaminen ja arjen ratkaisut



Poimintoja alakohtaisista erityiskysymyksistä
• Biotalous

• Kv biotalousagenda
• Vesitalous

• Vesiosaamisen vientig
• Biotalous-SHOK
• Kokeilut ja rahoitus
• Biojalostamot ja -laitokset

• Tietopohjan kehittäminen
• Vesivoiman tuotanto
• Vesien ja merienBiojalostamot ja laitokset

• Biologistiikan kehittäminen

Mi lit l

Vesien ja merien 
hoitosuunnitelmien toteutus

Ekosysteemipalvelut• Mineraalitalous
• Green mining –konsepti
• Tekes-ohjelma

• Ekosysteemipalvelut
• Toimintojen ja rakenteiden 

turvaaminen
T tt i t i kki i ti• Osaamisvajeen täyttö

• Kotimainen omistus
• Kierrätyksen esteiden poisto

• Tuotteistaminen, markkinointi
• Tutkimus ja tietopohja
• Arvon määritys, omistajuusy p


