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Niukat resurssit viisaasti käyttöön –
sääntelystä biotalouden edistäjä
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimusrahoituksella
(VN-TEAS) toteutetun ”Niukat resurssit viisaasti käyttöön – sääntelystä biotalouden edistäjä”(VNKBIO)
-hankkeen tarkoituksena oli tunnistaa biotalouden
edistymisen esteitä ja kehittämistarpeita lainsäädännön ja hallinnon alalta sekä ehdottaa muutoksia kansalliseen aineelliseen ja hallinnolliseen lainsäädäntöön
sekä toimintatapoihin ja yhteistyömalleihin. Erityisteemana hanke käsitteli terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä biotalouden palveluita. Marraskuussa järjestetyssä
hankkeen loppuseminaarissa kuultiin hankkeen selvityksiin perustuvat ratkaisuehdotukset sekä kommenttipuheenvuoroja hankkeen sidosryhmien edustajilta.
Biotalouden edistymisen esteiksi koetut lainsäädännön ongelmat ovat samoja kuin muillakin talouden
aloilla. Vaikka lainsäädännön ja hallinnon kannalta
biotalous ei ole erityinen ala, se kuitenkin haastaa
sektoroituneen lainsäädännön ja hallinnon mallit ja
pakottaa yhteistyöhön myös sellaisia tahoja, joiden ei
aiemmin ole tarvinnut yhteistyötä tehdä.
Viime vuosien lainsäädäntötrendinä on ollut vähentää
valvontaa ja lisätä toiminnanharjoittajien vastuuta, jon-

ka seurauksena nykylainsäädäntö on täynnä yksityiskohtaisia vaatimuksia, joista toiminnanharjoittajien
tulee olla selvillä. Uusille ja pienille toimijoille tämä
on erityinen ongelma. Lainsäädännön keventämistä pohdittaessa kysymys kuuluukin, tarvitaanko lisää
ohjeistusta vai lisää valvontaa? Joskus määräysten valvottavuustavoite voi olla ristiriidassa lain tarkoituksenmukaisuustavoitteen kanssa.
Oikeudellinen sääntely biotalouden esteenä vai
tehostajana?
Oikeustieteen näkökulmasta sääntelyn tehtävä on
luoda vakautta yhteiskuntaan ja näin ollen sääntelyn
purkaminen vain purkamisen vuoksi on lyhytnäköistä, eikä yleensä johda sille asetettuun tavoitteeseen.
Siinä missä biotalouden oikeudellisten rajoitteiden
tunnistaminen ja mahdollinen poistaminen ovat osa
biotalouden edistämistä, pitäisi tunnistaa ja luoda
myös biotaloutta edistäviä oikeudellisia ”boostereita”.
Näiden avulla oikeudellisella sääntelyllä voidaan myös
edistää biotaloutta, esimerkiksi luoda markkinoita.
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Kuvio 1: Hankkeessa käytettiin Suomen biotalous-strategiassa tehtyä biotalouden määritelmää lähtökohtana vahvistamaan yhteistä ymmärrystä siitä, mitä biotalous on.

Uuden sääntelyn luomisen ohella myös olemassa olevaa lainsääntöä voidaan soveltaa nykyistä paremmin.
Äänekosken biotuotetehtaan lupaprosessi on tästä
hyvä esimerkki, jossa opittiin paljon vuorovaikutuksen,
yhteistyön ja osallistamisen merkityksestä lupaprosessin sujuvoittamisessa. Usein lainsäädäntö on joustavampaa kuin miten virkamiehet sen hahmottavat.
Oikeudellinen tutkimus voi auttaa viranomaisia
havaitsemaan lain tulkinnan mahdollisuudet.
Sääntely voi muuttua hidastajasta tehostajaksi, kun
ymmärretään, että lainsäädännössä pehmeilläkin keinoilla voidaan tehdä asioita. EU-säännöksetkään eivät
ole aina niin lukkoon lyötyjä, kuin annetaan ymmärtää.
Suomen olisi mahdollista käyttää nykyistä enemmän

EU-oikeuden kansallista liikkumavaraa sekä vaikuttaa
aktiivisemmin EU-oikeuden kehittymiseen biotalouden alalla.
Yhteistyön merkitys biotalouden edistäjänä
Biotalous on Suomen talouden keskeisimpiä vetureita,
joka tuottaa 60 miljardia euroa vuodessa ja työllistää
yli 300 000 ihmistä (vuonna 2011). Arvonlisä tuotetaan yhteistyöllä monialaisissa verkostoissa. Yhteistyöhön kuuluu niin liiketoimintaa, tiedonvaihtoa, yhteisöllisiä hankkeita ja verkostoja kuin edunvalvontaakin.
Selvityshankkeessa tehtiin rinnakkaiset kyselyt sekä
toiminnanharjoittajille että viranomaisille ja selvitettiin näiden näkemyksiä biotaloutta koskevista sään-

TOIMINNANHARJOITTAJAT JA
VIRANOMAISET KOKEVAT SAMOJA
ASIOITA SÄÄNTELYSSÄ ONGELMALLISENA.

telyn pullonkauloista sekä biotaloutta edistävistä yhteistyöalustoista. Tärkeiksi yhteistyöalustoiksi nousivat
erityisesti järjestöt, verkostot, seminaarit ja työryhmät.
Yhteistyöalustoilta molemmat ryhmät saavat tietoa
ja yhteistyökumppaneita, toiminnanharjoittajat myös
edunvalvontaa.

taaminen ja tuttuus lisäävät luottamusta lisäämällä
keskinäistä ymmärrystä ja hyväksyntää viranomaisten
ja toiminnanharjoittajien välillä.
Vaikka yhteistyö on tärkeää, se ei voi korvata muuta
ohjausta. Yhteistyöllä hallinnan haasteina on, että se
vaatii voimavaroja ja korostaa ristiriitaisia tavoitteita
siinä missä sääntely asemoi toimijat, vaatii vähemmän
Toiminnanharjoittajien ja viranomaisten yhteistyö voimavaroja ja kohtelee periaatteessa kaikkia tasapuoedistää sääntelyn toimeenpanoa ja muun ohjauksen lisesti.
vaikuttavuutta, koska tiedonkulku toimintatavoista,
teknologiasta, hallinnosta, kumppaneista ja ideoista Kiinnostava tutkimuslöydös oli, että sekä toiminnansekä sääntelystä paranee. Yhteistyö myös mahdollistaa harjoittajat että viranomaiset kokevat samoja asioieri intressien paremman yhteen sovittamisen sekä etu- ta sääntelyssä ongelmallisena. Yhteisenä ongelmana
jen ja edunmenetysten esiintuomisen. Samalla sään- koettiin sirpaleinen tiedonsaanti sekä prosessien viitelyn kohdentuminen ymmärretään paremmin. Koh- veet. Kehittämistä toivottiinkin sektorirajat ylittävän

toiminnan ja yhteistyön lisäämisessä viranomaisten välillä, toimijoiden ja luvittajien välillä sekä tutkimuksen,
rahoittajien, yritysten ja viranomaisten välillä. Lisäksi
parempi koordinaatio puolueettoman tiedon tuottamisessa, kokoamisessa ja jakamisessa keskitetysti sekä
tapahtumien ja seminaarien järjestäminen myös maakunnissa nähtiin tärkeinä kehityskohteina.
Luontoperustaisten terveyspalveluiden ja kansanterveyden edistäminen sääntelymuutoksin
Luontoon perustuva terveys- ja hyvinvointisektori on
myös osa biotaloutta. Kyseessä on laaja ja monialainen kokonaisuus, jossa luonnonympäristöjä käytetään
apuna terveyden- tai sairaanhoidossa, sosiaalityössä
sekä kansanterveyttä edistävässä ja sairauksia ennaltaehkäisevässä työssä. Sektoriin kuuluu myös biopohjaisten raaka-aineiden hyödyntäminen lääke-, kosmetiikka- ja elintarviketeollisuudessa.
Hankkeen tavoitteena oli tunnistaa luontoon perustuviin hyvinvointia ja terveyttä tukevien palveluiden keskeisimmät lainsäädännölliset ja hallinnolliset esteet.
Aihepiirin laajuuden vuoksi hankkeessa tarkasteltiin
vain kahta näkökulmaa: (1) luonnon virkistyskäytön
edellytyksiä ja sitä tukevia palveluita sekä (2) luontoon
perustuvia tai sitä hyödyntäviä kuntoutus- ja hoivapalveluita.
Luontoa voi arjen hyvinvoinnin parantamisen lisäksi hyödyntää terveydellisten ja sosiaalisten ongelmien
sekä ikääntyvän väestön hoivan ratkaisemisessa. Niin
kutsuttu green wellbeing on toimintaa, joka edistää ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua luontolähtöisesti.
Se liittyy arjen ympäristöihin ja hyvinvointiin, luonto-

LUONTOON PERUSTUVA TERVEYSJA HYVINVOINTISEKTORI ON MYÖS
OSA BIOTALOUTTA.

lähtöisiin matkailupalveluihin, luonto- ja ympäristö- Esimerkkejä ratkaisuehdotuksista eri aihepiireissä:
kasvatukseen, mutta myös hoitoa tarjoaviin Green care
-palveluihin.
•Kannustetaan arvioimaan tapauskohtaisesti materiaalin jäteluonnetta ympäristölupaprosessissa tai
valvontaviranomaisen lausunnon perusteella muiSelvityshankkeen ehdotukset
den reunaehtojen salliessa niin, että parhaiten edisBiotaloushankkeita on tarpeen säännellä samoin kuin
tetään jäännösmateriaalien hyötykäyttöä.
mitä tahansa teollisuuden toimintoja ympäristön ja
ihmisten terveyden suojelemiseksi. Kestävän biota- • Kehitetään ohjeistusta tukemaan lannoitevalmistelouden edistämiseksi voidaan kuitenkin tehdä paljon
lainsäädännön hallinnollisia menettelyjä, jotta toihienosäätämällä nykyistä ympäristölainsäädäntöä ja
mijat tietävät mitä tietoja missäkin vaiheessa tulee
hallinnollisia käytäntöjä. Muutoksilla voidaan poistaa
toimittaa.
tarpeettomia ja kokonaiskestävyyden kannalta haitallisia esteitä biotalouden kasvun tieltä. Luonnon eko- • 
Selvitetään naapuruussuhdelain "kohtuuton rasisysteemien turvaaminen on ehto biotalouden kasvatus" -kynnyksen muotoilumahdollisuutta siten, että
miselle ja tavoitteena on oltava niukkojen resurssien
sen tulkinta eri viranomaisissa olisi nykyistä yhdenviisas käyttö.
mukaisempi ja helpommin ennakoitavissa
Selvityshankkeen loppuraportissa annetaan viides- • Selvitetään viranomaistoimintojen ns. yhden luutä eri aihepiiristä 20 konkreettista ratkaisuehdotusta,
kun mallin soveltamista ympäristölupamenettejotka pureutuvat lainsäädännön yksityiskohtiin. Ratlyyn ja muihin biotaloutta koskeviin viranomaistoikaisuehdotusten aihepiirejä ovat jäännösmateriaalin
mintoihin
hyötykäytön edistäminen, lannoitelainsäädännön menettelyt sekä tuhkan hyödyntäminen metsälannoit- • Luodaan valtionhallinnon yhteinen visio ja strateteena, ympäristölupamenettely biotalouden näkögia kansanterveyttä tukevan luonnon virkistyskäykulmasta, viranomaistoimintojen koordinaatio ja ns.
tön sekä luontoon perustuvien hyvinvointipalveluyhden luukun periaate sekä luontoperustaiset terveysjen kehittämisestä
ja hyvinvointipalvelut. Kaikki ratkaisuehdotukset löytyvät hankkeen loppuraportista.
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