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VUODEN 2021 TOIMINTASUUNNITELMA 

YLEISET TOIMINTALINJAUKSET 

1. Edistetään kestävästi tuotetun biokaasun, orgaanisten lannoitteiden ja 

maanparannusaineiden sekä kierrätysravinteiden markkinoiden rakentumista ja 

näiden tuotteiden arvonluontia kotimaisina biotuotteina;  

2. Tuodaan kaikessa toiminnassaan esille biokiertotuotteiden monipuolisia 

mahdollisuuksia: orgaanisten jätteiden ja sivuvirtojen turvallinen käsittely, 

uusiutuvan energian kestävä tuotanto, ravinteiden turvallinen ja korkealaatuinen 

kierrätys ja vaikutus ilmastonmuutoksen torjuntaan eri sektoreilla; 

3. Muodostetaan ja ylläpidetään toimialan liiketoimintaa tukevia yhteistyöfoorumeita 

yritysten, tutkimuksen ja viranomaisten kanssa. 

4. Huolehditaan alan lainsäädäntötyöstä osallistumalla aktiivisesti kuulemistilaisuuksiin 

sekä tehostetaan asiantuntijalausuntojen laadintaa ennakoivasti sekä kansallisella 

että EU-tasolla biologiseen jätteenkäsittelyyn, ravinnekierrätykseen ja biokaasun 

tuotantoon ja käyttöön liittyvissä asioissa, yhteistyössä alan muiden 

toimialajärjestöjen kanssa. 

5. Huolehditaan biokaasun ja lannoitevalmisteisiin/kierrätysravinteisiin liittyvän 

tilastoinnin kehittämisestä tai tarvittaessa huolehditaan itse tilastojen keräämisestä 

ja ylläpidosta.  

6. Osallistutaan partnerina (esim. tiedonvälityksestä vastaavana) valittuihin hankkeisiin 

mahdollisuuksien mukaan. Osallistutaan valittujen hankkeiden 

ohjausryhmätoimintaan. 

7. Kehitetään yhdistyksen toimintaa ja jäsenpalveluita mm. perustetaan yhdistyksen 

alaisia valiokuntia, jaostoja ja tarvittaessa ad-hoc-projektiryhmiä. 

8. Panostetaan jäsenhankintaan sekä biotuoteyritysten että teknologia- ja 

palvelutoimittajien parissa mm. tarjoamalla jäseniksi liittymään halukkaille etuja 

seminaari- ja muista palvelumaksuista sekä lehti-ilmoituksista. 

9. Vaikutetaan aktiivisesti NGVA:n, European Compost Networkin ja European Biogas 

Associationin kautta ja osallistutaan työryhmätoimintaan.  

10. Järjestetään syksyllä ajankohtainen teemaseminaari sekä huolehditaan sen 

medianäkyvyydestä. 

11. Viestitään aktiivisesti alan ajankohtaisista asioista jäsenistölle ja muille sidosryhmille 

yhdistyksen jäsentiedotteiden (8-10 kpl vuodessa), www-sivujen, facebook-sivun ja 

Twitter-tilin välityksellä sekä julkaisemalla yhdistyksen omaa lehteä (Biokierto ja 

Biokaasu-lehti tms.) ja tekemällä muita julkaisuja.  
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12. Tuetaan stipendillä mahdollisuuksien mukaan yhdistyksen toimintaa tukevien 

opinnäytetöiden tekemistä ja muita erikseen sovittuja projektitöiden tekijöitä, joita 

jäsenet voivat ehdottaa hallitukselle. 

BIOKAASU  

13. Panostetaan erityisesti voimakkaasti kehittyvän biokaasun 

liikennepolttoainemarkkinan rakentamiseen ja toimintaedellytysten parantamiseen 

Suomessa mm. alkuperätakuujärjestelmän tai siihen liittyvän lainsäädännön 

kehittämiseen.; 

14. Osallistutaan aktiivisesti EU-tason kaasuajoneuvoja koskevaan lainsäädännön 

kehittämiseen yhteistyössä muiden maiden sisarjärjestöjen sekä EU:n katto-

organisaatioiden kanssa. 

15. Vaikutetaan lainsäädäntömuutoksiin siten, että Suomessa tuotettava biokaasu on 

kestävästi tuotettua ja korkealaatuista, kun lainsäädäntöä muutetaan. 

KIERRÄTYSRAVINTEET, -LANNOITTEET JA MAANPARANNUSAINEET 

16. Jatketaan v. 2016 aloitettua kierrätysravinnetyöryhmän toimintaa yhteistyötahojen 

kanssa tavoitteena tuotteiden kehittäminen, imagon parantaminen ja menekin 

lisäys. Kehitetään kierrätysravinteiden menekinedistämistoimintaa yhdessä 

sidosryhmien kanssa. 

17. Ylläpidetään ja kehitetään kierrätyslannoitteiden laatujärjestelmää 

markkinaehtoisesti. Kannustetaan jäsenyrityksiä ottamaan käyttöön 

kierrätysmateriaaleista prosessoitujen lannoitevalmisteiden laatujärjestelmä.  

18. SBB edistää sujuvia ympäristölupakäytäntöjä, esimerkiksi ohjeistamalla pienempiä 

toiminnanharjoittajia ja osallistumalla lainsäädännön kehitystyöhön.  

19. SBB edistää proaktiivisesti jätteen synnyn ehkäisyä ja jätteiden kierrätystä, 

edistämällä tuotteistamisen edellytyksiä.  

 

 

VUODEN 2021 TOIMINTASUUNNITELMA  

 

Pohjautuu ajankohtaisiin säädöshankkeisiin ja yhdistyksen toiminnan kehitystarpeisiin.  
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SBB:n omat toimenpiteet 

• Jäsenmäärän kasvattaminen (hallitus; jatkuva) 

• Biotalouspäivien järjestäminen (hallitus, viestintäprojektiryhmä; maalis-joulukuu) 

• Biokaasu ja Biokierto -lehti 2krt vuodessa 

• Sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittäminen, jossa laaditaan yhdistykselle 

viestintäsuunnitelma (kevät 2021) 

 

Biokierto yleinen 

• Biojätekampanja (ravinnekiertovaliokunta; helmikuu 2021)  

• Orgaanisen aineen merkityksen parantaminen -toimenpide (ravinnekiertovaliokunta; 

kevät 2021) 

• Ilmasto- ja energiapolitiikka kansallinen ja EU-tason toimet 

• Verotuskysymyksiin vaikuttaminen (kansallinen ja EU-taso) 

• Maatalouden 2021-2027-rahoituskehys  

• Budjettineuvottelut vuosittain keväisin ja syksyisin (toukokuu-lokakuu; välitalousarvio 

keväällä) 

• Pyöreän pöydän keskustelu (hallitus, biokaasuvaliokunta; kevät 2021) 

 

Biokaasutoimialan kehittäminen  

• Biokaasuohjelman toimeenpanon seuraaminen (biokaasuvaliokunta; jatkuva) 

• RED 2 toimeenpano (kestävyysvaatimukset, luvitus, alkuperätakuu; 

biokaasuvaliokunta; 6/2021 asti)  

• Tiekartta fossiilittomaan liikenteeseen toimeenpano/vaikuttamistoimet 

(biokaasuvaliokunta; 6/2021 mennessä) 

• EU-tason liikennepolitiikkaan liittyvät vaikuttamistoimet mm. kestävän ja älykkään 

liikkumisen strategian, CO2-päästöstandardit henkilöautoille / raskaille ajoneuvoille; 

(biokaasuvaliokunta; läpi vuoden)  
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Kierrätysravinnetoimialan kehittäminen 

• Kansallinen laatujärjestelmä kierrätysravinteista tuotetuille lannoitevalmisteille eli 

Laatulannoite-järjestelmän ylläpito ja kehittäminen sekä viestintäsuunnitelman 

mukaiset toimet tunnettuuden lisäämiseksi kohdejoukon keskuudessa (hallitus; 

jatkuva) 

• Kansallinen lannoitelainsäädäntöuudistus (ravinnekiertovaliokunta; läpi vuoden) 

• Jäteasetukset ja EoW-asiat kansallisesti ja EU-tasolla (ravinnekiertovaliokunta; läpi 

vuoden) 

• Ravinnekierto visio 2030 yhdessä sidosryhmien kanssa (hallitus, valiokunnat; läpi 

vuoden) 

• EU-tason asiat mm. maaperästrategia ja hiiliviljelyyn liittyvät toimet 

(ravinnekiertovaliokunta; läpi vuoden) 

 


