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BIOTALOUSSTRATEGIAN VALMISTELU – VTV:N TARKASTUKSEN KERTOMUSLUONNOS 

Arvoisa Vastaanottaja, 
 
kiitos mahdollisuudesta lausua näkemys tarkastuskertomuksesta.  
  
Tarkastuksen tavoitteena oli arvioida, valmisteltiinko Suomen biotalousstrategia julkisuusperiaa-
tetta ja hyvän hallinnon periaatteita noudattaen siten, että valmistelulla luotiin edellytykset saavut-
taa strategian tavoitteet toimeenpanon aikana. 
 
Tarkastuksessa muodostuneen kokonaiskäsityksen mukaan valmistelulla luotiin melko hyvät edelly-
tykset saavuttaa strategian tavoitteet. Erityisen merkittävänä pidämme laajaa yhteistyötä, jolla stra-
tegia valmisteltiin usean ministeriön ja laajan sidosryhmän kanssa. Sidosryhmäyhteistyötä on jat-
kettu myös strategian toteuttamisessa.  
 
VTV huomauttaa dokumenttien puutteellisesta arkistoinnista. Työstä on arkistoitu ne dokumentit, 
jotka on vaadittu tai katsottu silloisen ohjeistuksen mukaan tarpeelliseksi arkistoida. Työ osui juuri 
arkistointikäytäntöjen murroskohtaan, kun siirryttiin sähköiseen arkistointiin. Cleantech-strategian 
tarkastuksen jälkeen uutta ohjeistusta on suunniteltu TEM-tasolla. Työ on vielä kesken. Tähän vai-
kuttaa myös arkistointijärjestelmien jälleen tulossa oleva uudistus.  
 
VTV:n mukaan tulevaisuuden ennakointi jäi lähtötilanteen analysointia vähäisemmäksi, eikä sitä 
tehty systemaattisesti esimerkiksi ennakointimenetelmien avulla. Toisaalta nykytilanteen analyysi 
sivusi myös tulevaisuutta, mikä paikkasi tulevaisuuden ennakoinnin puutteita. 
Suomen biotalousstrategiaa valmisteltiin aikana, jolloin koko toimiala oli uusi ja käsitteenä melko 
tuntematon. Biotalouteen liittyvää tutkimus- ja muuta tietoa oli verrattain vähän saatavilla, mikä 
rajoitti valmistelun tietopohjan monipuolisuutta. Kokousmuistioiden perusteella johtoryhmän ja 
työryhmän jäsenet tiedostivat, että valmistelun tueksi tarvitaan monipuolinen tietopohja.  
TEM katsoo, että tietopohjaa kartutti laaja sidosryhmäjoukko, ja osallistuneiden vankka asiantunte-
mus aiheesta. Taloudellisen tilanteen synkkyydestä huolimatta uskallettiin ottaa rohkea etunoja ja 
ennakkoluuloton asenne, jolla oli merkittävä vaikutus biotalouden toiminnan rakenneuudistuksen 
ripeään etenemiseen ja kasvun löytymiseen monimuotoisesti. 
TEM katsoo myös, että biotalous uutena asiana ja toimijoiden monimuotoisista vaikeuksista johtuen 
ei ollut otollinen kohde strategisten vaihtoehtojen ja niiden taloudellisten vaikutusten arviointiin 
strategisten teorioiden pohjalta, vaan mentiin yhteisesti muodostetun näkemyksen pohjalta. Tar-
kastelu ja tarkempi riskianalyysi olisi voinut johtaa tilanteeseen, jossa vallinnut pessimistisyys olisi 
kaatanut koko strategian, tai aiheuttanut liian sitovia ja mahdollisesti virheellisiä valintoja.  
 
TEM katsoo, että tarkastuskertomus vastaa strategian valmistelun ja johtamisen osalta koettua ti-
lannetta.  
  
Yhteistyöterveisin, Sari Tasa 
 Hankepäällikkö 
 Elinkeino- ja innovaatio-osasto, Työ- ja elinkeinoministeriö 
 sari.tasa@tem.fi,  puh 029 504 8242 

mailto:sari.tasa@tem.fi
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Viite
Hänvisning

Lausuntopyyntö

Asia
Ärende

Tarkastuskertomusluonnos Biotalousstrategian valmistelu

Ympäristöministeriöllä ei ole kommentoitavaa Valtiontalouden tarkastusviraston
tarkastuskertomusluonnokseen biotalousstrategian valmistelusta.

Neuvotteleva virkamies Taina Nikula

TI EDOKSI Kirjaamo





Lausunto OKM/158/050/2018

08.08.2018      

Valtiontalouden tarkastusvirasto
PL 1119
00101 HELSINKI

Viite Dnro 016/54/2017

Asia OKM lausunto; tarkastuskertomusluonnos Biotalousstrategian 

valmistelu

Opetus- ja kulttuuriministeriö lausuu Valtiontalouden tarkastusviraston pyynnöstä 
tarkastuskertomusluonnoksesta.

Tarkastuskertomusluonnoksessa todetaan, että haastattelujen mukaan opetus- ja 
kulttuuriministeriö olisi voinut olla vahvemmin mukana valmistelussa. Opetus- ja 
kulttuuriministeriön edustaja osallistui aktiivisesti johtoryhmän työskentelyyn ja oli läsnä 
jokaisessa kokouksessa. Työryhmään opetus- ja kulttuuriministeriö ei saanut omaa
edustajaansa. Opetus- ja kulttuuriministeriön esityksestä työryhmässä oli mukana
sosiaali- ja terveysministeriö. 

Tarkastuskertomusluonnoksessa yhden haastateltavan mukaan opetus- ja 
kulttuuriministeriö halusi edistää strategian toimenpiteitä omien vakiintuneiden 
prosessiensa kautta. Opetus- ja kulttuuriministeriö toteaa, että koulutuspolitiikan ohjaus 
on erityisen pitkäjänteistä eikä yhdy luonnoksen johtopäätökseen, että 
biotalousstrategia on ministeriön toiminnan ohjauksen kannalta sekundäärinen. Lisäksi 
opetus- ja kulttuuriministeriö muistuttaa, että sillä ei ole toimivaltaa korkeakoulujen 
tutkimuksen ja koulutuksen sisältöihin

Opetus- ja kulttuuriministeriö kannattaa eri ministeriöiden laajapohjaista strategioiden 
valmistelua ja yhtyy sen sekä muiden kohtien osalta tarkastusviraston suosituksiin. 

Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen

Opetusneuvos Paavo-Petri Ahonen
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