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BioFuture2025 lyhyesti

Fossiilisiin varantoihin perustuvan talouden rin
nalle on vahvistumassa biopohjaisiin ratkaisuihin 
perustuva talous, jolla voidaan hillitä ilmaston
muutosta ja luonnonresurssien ylikulutusta. 
Tällä muutoksella on yhteiskunnallisia ja kulttuu
risia seurauksia. Kestävät biotaloudelliset ratkai
sut edellyttävät yleistä hyväksyntää ja vuoro
vaikutusta eri toimijoiden kesken. BioFuture2025
ohjelma luo tieteellisen innovaation pohjaa ja 
edistää yhteiskunnan uudistumista pitkälle tule
vaisuuteen. 

BioFuture2025-ohjelmassa biotaloudella tarkoitetaan 
taloutta, joka käyttää uusiutuvia luonnonvaroja ravin-
non, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen. 
Biotalous vähentää riippuvuutta fossiilisista luonnon-
varoista, ehkäisee ekosysteemien köyhtymistä sekä luo 
uutta talouskasvua kestävän kehityksen periaatteiden 
mukaisesti.

Ohjelman päätavoitteet:

•	 lisätä ymmärrystä biotalouteen siirtymisen  
haasteista

•	 luoda uutta tietoa kestäviin biopohjaisiin  
ratkaisuihin perustuvan talouden syntymiselle

•	 vahvistaa monitieteistä ja tieteidenvälistä integ-
roivaa yhteistyötä ja uudistaa tiedettä

Teemat: 

Älykkäät biomassat ja korkean jalostusarvon tuot
teet, tuotantoteknologiat ja palvelut osana kierto
taloutta
Biotalouden arvoverkot ja niihin liittyvät uudet tuo-
tantoteknologiat, tuotteet ja palvelut avaavat mahdol-
lisuuden uudenlaisiin ratkaisuihin ja toimintatapoihin.  
Ne edellyttvät tutkittua tietoa biovarannoista, niiden 

riittävyydestä, biomassojen ominaisuuksista, niiden 
tuotantotavoista, käytöstä sekä käytön vaikutuksista 
ekosysteemeihin, yhteiskuntaan ja talouteen.

Biomassojen käytön lisääntyessä luonnonvarojen käy-
tön kestävyyden turvaaminen muodostuu entistä kes-
keisemmäksi. Älykkäiden teknologioiden avulla voi-
daan vähentää haittavaikutuksia ympäristöön ja hyö-
dyntää tuotantoprosessien orgaanisia sivuvirtoja sekä 
jätteitä. 

Yhteiskunnallisten muutosten, arvojen, etiikan ja 
käyttäytymisen vaikutus biopohjaisten luonnon
varojen hyödyntämiseen
Biotalous on laaja yhteiskunnallinen ilmiö, johon liit-
tyy resurssien ja luonnonvarojen kestävä hallinta. 
Ohjelmassa huomioidaan biotalouteen liittyvät eet-
tiset, oikeudelliset, yhteiskunnalliset ja kulttuuriset 
ulottuvuudet. Muuttuvat arvot vaikuttavat ihmisen ja 
luonnon väliseen suhteeseen, millä on eettisiä ja yhteis- 
kunnallisia vaikutuksia kestävään biotalouteen.

Arjen käytännöt ja valinnat ohjaavat käyttäjälähtöistä 
biotaloutta. Siksi tutkimustietoa tarvitaan myös kulut-
tajien tarpeista, arvostuksista ja siitä miten heidän valin-
toihinsa voidaan vaikuttaa.
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