
 

 

 

 

 

 

 

Minäkö biotalousyrittäjä? 
Hyödynnetäänkö yrityksesi liiketoiminnassa uusiutuvia luonnonvaroja, metsiä, peltoja, makeaa vettä tai 
luonnon omia prosesseja? Jos voit vastata tähän kysymykseen kyllä, voit lukea itsesi biotalousyrittäjäksi. 
(1). Biotalouden tuotteita ja palveluja hyödynnetään kestävien toimintatapojen mukaisesti ympäristön 
hyvinvointia ajatellen, samalla parantaen Suomen taloutta, työllisyyttä ja kansalaisten hyvinvointia. 
Biotalouden avulla vähennetään riippuvuutta fossiilisista luonnonvaroista sekä ehkäistään ekosysteemien 
köyhtymistä. Biotaloudella on keskeinen rooli vähähiilisen ja resurssitehokkaan yhteiskunnan sekä 
kestävän talouden kehittämisessä. (2). 

Biotaloutta harjoitetaan 

Usealla eri alalla 
• Kemian ja biotekniikan alalla 

• Maa- ja metsätalousalalla 

• Erä- ja kalatalousalalla 

• Matkailu- ja hyvinvointipalvelualalla 

• Energia- ja teknologia-alalla 

• Luonnontuote- ja elintarvikealalla  

Usealla eri tavalla 
• Konkreettisin tuottein 

• Palveluja tarjoamalla 

• Teknologiaa kehittämällä 

• Prosesseja kehittämällä. (1). 



Biotalouden tunnistamisesta on hyötyä yrittäjälle 
Suomeen on laadittu kansallinen biotalousstrategia, jonka tavoitteena on uuden talouskasvun ja uusien 
työpaikkojen luominen biotalouden liiketoiminnan kasvulla sekä korkean arvonlisän tuotteiden ja 
palvelujen avulla, luonnon ekosysteemien toimintaedellytykset turvaten (2). Yrittäjä voi hyödyntää 
biotalousstrategian tavoitteita oman yritystoiminnan kehittämisessä, jolloin tukea toimintaan on saatavilla 
hyvin. Biotalouden tunnistaminen hyödyntää yrittäjää, alan omien verkostojen kautta yrittäjä voi saada 
toimintaansa vinkkejä sekä erityisesti biotalousalalle suunnattua rahoitusta. Etujen saamiseksi yrityksen 
koko toiminnan ei tarvitse olla osa biotaloutta, riittää että sen valikoimissa on biotalouden tuotteita tai 
palveluja. (1). 

Neuvontaa on tarjolla 
Biotalouteen liittyen yrittäjälle on tarjolla monenlaista neuvontaa niin biotalouden tunnistamiseen, 
verkostoihin, rahoitukseen kuin resursseihin liittyen. Verkosta löytyy biotalouteen erikoistuneiden 
organisaatioiden ja neuvojien listauksia sekä kehittämispalveluita, niin kotimaan tarpeisiin, 
maakunnallisesti kuin kansainvälistymiseen sekä yrittäjien verkostoitumiseen. (3). Uusien ideoiden kanssa 
voi laittaa ajatusmyllyn pyörimään esimerkiksi Biotalouden yrityskiihdyttämössä, jolloin idea voi jalostua 
ja yhteistyötahot löytyä helpommin (4). 
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