Näin	
  yhteiskehi,elyä	
  pyritään	
  
edistämään	
  Niukat	
  resurssit	
  viisaas5	
  
käy,öön	
  –	
  sääntelystä	
  biotalouden	
  
edistäjä	
  -‐hankkeessa	
  	
  
15.1.2015	
  
Laura	
  Höijer	
  YM,	
  tutkimusjohtaja	
  

Niukat	
  resurssit	
  viisaas,	
  käy/öön	
  –	
  sääntelystä	
  biotalouden	
  
edistäjä	
  
Tavoite:	
  
Tavoi,eena	
  tunnistaa	
  niitä	
  sääntely-‐	
  ja	
  
	
  
hallintojärjestelmän	
  
epäkoh5a,	
  jotka	
  ylläpitävät	
  nykyisiä	
  
	
  
tuotannon	
  rakenteita	
  ja	
  jotka	
  hidastavat	
  siirtymistä	
  enenevässä	
  
määrin	
  biotalouteen.	
  Hankkeessa	
  selvitetään	
  toisaalta	
  
mahdollisuuksia	
  edistää	
  biotalou,a	
  uudella	
  sääntelyllä,	
  jolla	
  
voidaan	
  muun	
  muassa	
  luoda	
  kysyntää	
  uusille	
  biotalouden	
  
tuo,eille	
  ja	
  palveluille.	
  Hankkeessa	
  tarkastellaan	
  myös	
  hallinnon	
  
rakenteiden	
  toimivuu,a	
  biotalouden	
  näkökulmasta.	
  Hankkeessa	
  
kiinnitetään	
  huomiota	
  myös	
  biotalousstrategian	
  toimeenpanon	
  
kannalta	
  keskeisiin	
  yhteistyön	
  teemoihin,	
  alustoihin	
  ja	
  muotoihin	
  
sekä	
  hahmotetaan	
  niiden	
  vahvistamiseen	
  tarpeellisia	
  
toimenpiteitä.	
  
	
  
Toteu/ajat:	
  Hankekonsor5on	
  muodostavat	
  Linnunmaa	
  Oy	
  
(koordinaa5o),	
  Itä-‐Suomen	
  yliopisto,	
  Lapin	
  yliopisto,	
  Suomen	
  
ympäristökeskus	
  ja	
  Luonnonvarakeskus	
  	
  
2	
  

Ohjausryhmässä	
  laaja	
  edustus:	
  

Merja	
  Saarnilehto,	
  neuvo,eleva	
  virkamies,	
  YM,	
  hankkeen	
  
valvoja	
  ja	
  ohjausryhmän	
  pj	
  
Rii,a	
  Rönn,	
  lainsäädäntöjohtaja,	
  YM,	
  varalla	
  tutkimusjohtaja	
  
Laura	
  Höijer	
  
Liisa	
  Saarenmaa,	
  apulaisosastopäällikkö,	
  MMM	
  
Timo	
  Halonen,	
  ylitarkastaja,	
  MMM,	
  varajäsen	
  neuvo,eleva	
  
virkamies	
  Birgi,a	
  Vainio-‐MaPla	
  
Mika	
  Honkanen,	
  neuvo,eleva	
  virkamies	
  TEM,	
  varalla	
  
kehi,ämispäällikkö	
  Jussi	
  Manninen	
  	
  
Liisa-‐Maria	
  Voipio-‐Pulkki,	
  johtaja,	
  STM	
  
Fredrik	
  Blomfelt,	
  ympäristöpäällikkö,	
  Metsäteollisuus	
  ry	
  	
  
Harri	
  Karjalainen,	
  luonnonsuojelun	
  aluepäällikkö,	
  Metsähallitus	
  	
  
Maija	
  Pohjakallio,	
  biotalous-‐	
  ja	
  cleantech-‐asioista	
  vastaava	
  
asiamies,	
  Kemianteollisuus	
  ry	
  
Raija	
  Aaltonen,	
  ympäristölupavastuualueen	
  johtaja,	
  Etelä-‐
Suomen	
  aluehallintovirasto	
  
Eija	
  Lehtonen,	
  yksikön	
  päällikkö,	
  Uudenmaan	
  ELY-‐keskus	
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Yhteistyö	
  ,edon	
  väli/ämisessä	
  Ympäristö,edon	
  
Foorumin	
  kanssa	
  h/p://www.ymparisto,edonfoorumi.ﬁ/	
  
	
  
Keskiviikko	
  4.2.2015	
  klo	
  9.00	
  –	
  12.30	
  
Säätytalo,	
  Sali	
  15,	
  Snellmaninkatu	
  9-‐11,	
  Helsinki	
  	
  
Ilmoi/autuminen:	
  lea.hirvonen@linnunmaa.ﬁ	
  23.1.2015	
  mennessä.	
  
	
  
Ympäristö5edon	
  foorumi	
  ja	
  ympäristöministeriö	
  järjestävät	
  yhdessä	
  Niukat	
  
resurssit	
  viisaas5	
  käy,öön	
  -‐hankkeen	
  kanssa	
  seminaarin,	
  jonka	
  tavoi,eena	
  on	
  
poh5a	
  sääntelyn	
  nyky5laa	
  ja	
  tulevaisuu,a	
  Suomessa	
  erityises5	
  biotalouden	
  
kannalta.	
  Seminaarissa	
  esitellään	
  lyhyes5	
  alkava	
  Niukat	
  resurssit	
  
	
  viisaas5	
  käy,öön	
  -‐hanke,	
  jossa	
  selvitetään	
  biotalouden	
  sääntelyn	
  pullonkauloja	
  
ja	
  etsitään	
  niille	
  ratkaisuehdotuksia.	
  Seminaarin	
  kohderyhmänä	
  on	
  
tutkijayhteisö,	
  pää,äjät,	
  virkamiehet	
  ja	
  elinkeinoelämän	
  edustajat.	
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Seminaarissa	
  päätöksentekijöitä,	
  tutkijoita,	
  
virkamiehiä,	
  yrityksiä	
  
Val,oneuvoston	
  toimenpiteet	
  sääntelyn	
  keventämiseksi	
  ja	
  hallinnon	
  sujuvoi/amiseksi	
  
9.00	
  Tilaisuuden	
  avaus,	
  Ympäristöministeri	
  Sanni	
  Grahn-‐Laasonen	
  
9.20	
  VN:n	
  päätöksentekoa	
  tukevan	
  selvitys-‐	
  ja	
  tutkimustoiminta,	
  Sari	
  Löytökorpi,	
  VNK	
  
9.35	
  Niukat	
  resurssit	
  tehokkaas5	
  käy,öön	
  -‐hankkeen	
  esi,ely,	
  Eeva	
  Punta,	
  Linnunmaa	
  Oy	
  
Sääntelyn	
  ja	
  hallinnon	
  nyky,la	
  
9.50	
  Toiminnanharjoi,ajan	
  puheenvuoro,	
  Toimitusjohtaja	
  Mika	
  Juvonen,	
  BioKymppi	
  Oy	
  
10.10	
  Lupaviranomaisen	
  puheenvuoro,	
  Ympäristöneuvos	
  Sami	
  Koivula,	
  P-‐Suomen	
  AVI	
  
Biotalouden	
  tulevaisuus	
  tutkimuksen	
  näkökulmasta	
  
11.00	
  Sääntelyn	
  rooli	
  biotaloudessa,	
  Tutkimusprofessori	
  Jukka	
  Similä,	
  Lapin	
  yliopisto	
  
11.20	
  Luonto-‐	
  ja	
  hyvinvoin5sektori	
  osana	
  biotalou,a,	
  Professori	
  Liisa	
  Tyrväinen,	
  Metla	
  
11.40	
  Biotalouden	
  kestävyys,	
  Tutkimusprofessori	
  Pekka	
  Leskinen,	
  SYKE	
  
12.00	
  Keskustelu	
  ja	
  loppusanat	
  
Tilaisuuden	
  pj	
  Rii,a	
  Rönn,	
  YM	
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