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Biotalouden koko Suomessa on merkittävä 

• Biotalouden tuotos oli 17 % Suomen 
BKT:sta eli 73 mrd. euroa vuonna 2018.

• Osuus Suomen tavaraviennistä 30 %.

Lähde: Tilastokeskus ja LUKE.

14.2.2020

39 %

22 %

16 %

6 %

5 %
5 %

4 %3 %

 

Metsäsektori Elintarvikesektori ja maatalous
Rakentaminen Energia
Biotalouden palvelut Kemianteollisuus
Muut Lääketeollisuus



| Julkinen

Energiantuotannon kasvihuonepäästöt laskusuunnassa 
kehittyneissä talouksissa, 2018-19
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Lähde: IEA
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Kansainvälisen ilmastopolitiikan periaatteita 
taloustieteen näkökulmasta

• Brundtlandin komissio (1983-1987) kestävän 
kehityksen yhteistyön perustana

• Ilmastonmuutoksen negatiivisia ulkoisvaikutuksia ei 
vieläkään huomioida riittävästi 

• Globaali hiilivero olisi paras vaihtoehto…
• … mutta Yhdysvallat ja Kiina eivät mukana
• Siksi kv-sopimukset ja kansalliset, alueelliset ratkaisut 
• Globaaleihin ongelmiin vaaditaan globaaleja 

ratkaisuja – myös Yhdysvaltain ja Kiinan sitoutumista
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Euroopan vihreän kehityksen ohjelma

• European Green Deal: Euroopan uusi kasvustrategia

• EU aikoo saavuttaa ilmastoneutraalisuuden vuoteen 2050 
mennessä.

• Velvoittava ilmastolaki, julkaisu maaliskuussa 2020

• Eurooppalaiset yritykset johtavia toimijoita puhtaiden tuotteiden ja 
teknologian alalla.

• Oikeudenmukainen ja osallistava siirtymäkausi
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Euroalueen talouskasvun ennustetaan jatkuvan 
hitaana, mutta taantumaa ei ennusteta
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Työllisyyden paranemisessa suvantovaihe 
─ tavoitteeksi pohjoismainen työllisyysaste
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Lähteet:  Tilastokeskus ja Suomen Pankki.
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Yhteenveto: Suomen talouden haasteet lähivuosina

• Suomi pääsi viime vuosina kiinni muun euroalueen kasvuvauhtiin, 
suomalaisen työn kilpailukyky on parantunut ja työllisyys kohentunut 

• Nyt maailmantalouden vaimeneminen hidastaa kasvua
• Suomessa on syytä varautua ikääntyvän väestön hoito- ja 

hoivatarpeen lisääntymiseen
• julkisen talouden kestävyyden vahvistaminen
• työllisyysasteen nostaminen pitkäjänteisesti

• Huomisen haasteet, jo tänään:
• kansantalouden tuottavuuskehitys
• kestävä kehitys ja ilmastonmuutos
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Kiitos!
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Julkisen talouden alijäämä syvenee

Velkasuhde

2018 59,0
2019 58,8
2020 59,1
2021 60,1
2022 60,8
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