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BIOTALOUS HALLITUKSEN KÄRKIHANKKEENA – VTV:N TARKASTUSKERTOMUSLUONNOS 

 
Arvoisa Vastaanottaja, 
 
kiitos mahdollisuudesta lausua näkemys tarkastuskertomusluonnoksesta.  
  
Tarkastuksen tavoitteena oli arvioida, miten hyvät edellytykset painopistealueen toiminnan valmis-
telu ja toimeenpano antoivat hallituskauden tavoitteiden saavuttamiselle. Lisäksi arvioitiin, miten 
hyvin painopistealueelle asetetut hallituskauden tavoitteet saavutettiin. 
 
Tarkastuksessa muodostuneen kokonaiskäsityksen mukaan valmistelulla luotiin melko hyvät edelly-
tykset saavuttaa strategian tavoitteet. Erityisen merkittävänä VTV pitää laajaa yhteistyötä, jolla stra-
tegia valmisteltiin usean ministeriön ja laajan sidosryhmän kanssa. Sidosryhmäyhteistyötä jatkettiin 
myös strategian toteuttamisessa.  
 
Tarkastushavaintojen perusteella painopistealueen toiminnan valmistelu ja toimeenpano antoivat 
hyvät edellytykset hallituskauden tavoitteiden saavuttamiselle. Tavoitteet saavutettiin vain osittain. 
 
Tarkastusvirasto katsoo, että kun hallituksen uutta strategiamallia ja kärkihankejärjestelmän toimi-
vuutta kehitetään jatkossa, kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että painopistealueiden ministe-
rityöryhmien toimintaa ohjeistetaan systemaattisesti. 
 
TEM katsoo, että tarkastuskertomus vastaa strategian valmistelun ja johtamisen osalta koettua ti-
lannetta hyvin. Tämän tarkastuskertomuksen tuloksia ei ollut vielä käytettävissä Rinteen 1. hallituk-
sen hallitusohjelmaa muodostettaessa, jossa ohjelma luonnosteltiin strategiamallin sijasta il-
miöpohjaisella mallilla.  
 
 
  
Yhteistyöterveisin, Sari Tasa 
 Hankepäällikkö 
 Innovaatiot ja yritysrahoitusosasto, Työ- ja elinkeinoministeriö 
 sari.tasa@tem.fi,  puh 029 504 8242 
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Lausuntopyyntö, 27.6.2019

Asia
Ärende

Tarkastuskertomusluonnos Biotalous hallituksen kärkihankkeena - kärkihankerahoituksen
kokonaisuus

Ympäristöministeriö lausuu omana kantanaan tarkastuskertomusluonnoksesta Biotalous
hallituksen kärkihankkeena - kärkihankerahoituksen kokonaisuus seuraavaa:

Ympäristöministeriö pitää tärkeänä, että vuonna 2015 käyttöön otettua uutta strategista
hallitusohjelmaa ja sen toimeenpanoa arvioidaan. Ministeriö pitää biotalous kärkihankkeen
tarkastuskertomusta hyvänä ja siitä esitettyjä kannanottoja kannatettavina, ja voi niihin pääosin
yhtyä.

Kommenttina todettakoon, että sivulla 10 kirjattu, että ”Toimintaan vaikuttava strateginen
ohjelma oli vuonna 2014 hyväksytty Biotalouden strategia.” Ympäristöministeriö huomauttaa,
että toimintaan ovat toki vaikuttaneet muutkin muun muassa biotalouteen, metsiin, ilmastoon,
kiertotalouteen, luonnonsuojeluun ja puhtaaseen teknologiaa (cleantech) liittyvät strategiat ja
ohjelmat, lainsäädäntö sekä muut sitoumukset kotimaassa, EU:ssa ja kansainvälisissä
sopimuksissa. Ministeriö ei kuitenkaan pidä tarpeellisena lisätä niitä tarkastuskertomukseen.

Ympäristöministerillä ei ole muuta huomautettavaa tarkastuskertomusluonnoksesta.

Kansliapäällikkö Hannele Pokka

Ympäristöneuvos Jarmo Muurman




