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Bioenergia ry:n toimintasuunnitelma 2021
Strategia 2019
Bioenergia ry:n uudesta strategiasta päätettiin 11.12.2019. Strategia sisälsi toiminnan
lyhyen aikavälin painopisteet 2019-2020 sekä tavoitetilan vuodelle 2025 sekä uuden
vision siitä, mihin suuntaan yhdistys haluaa toimialaa kehittää. Strategiassa ei linjattu
vuotta 2021 koskevia painopisteitä. Tässä paperissa käydään niitä läpi.
Yhdistyksen tavoitetila vuonna 2025:
•

investointiympäristö on poliittisen ohjauksen osalta vakaa ja markkinaehtoinen, siirtymä pysyy hallittuna:
•
•
•
•
•
•
•

sovitaan ilmasto- ja energiapolitiikan isoista asioista parlamentaarisesti ja sidosryhmiä
kuullen, jotta vältytään poukkoilevalta päätöksenteolta.
rakennetaan nykyiselle lainsäädännölle, ei korvata sitä
toimitaan sosiaalisesti oikeudenmukaisesti
toimitus- ja huoltovarmuus ylläpidetään (turve, kotimainen ja tuontibiomassa)
energiaomavaraisuus paranee
bioenergiaa tuotetaan sivuvirroista ja kestävyysvaatimukset kehittyvät ennakoidusti
alan kansainvälinen ja kansallinen kilpailukyky on hyvällä tasolla

•

bio- ja kiertotalous kasvaa kestävästi ja energia on sen mahdollistaja

•

bioenergian käyttö kasvaa nykytasolta korvaten fossiilisia polttoaineita erityisesti lämmön- ja prosessienergiantuotannossa ja liikenteessä

•

biomassan hyötykäytön hyväksyttävyys ja bioenergia-alan imago paranee
•
•
•

•

ala panostaa kestävyyden varmistamiseen
ala panostaa luonnon monimuotoisuuden edistämiseen käytännön toimin
ala panostaa uuteen teknologiaan, hiilensidontaan ja integroituihin sekä hybridiratkaisuihin
alan kiinnostavuus työmarkkinoilla nousee

Edunvalvontahankkeet
Yhdistyksen edunvalvontahankkeet on jaettu kolmeen prioriteettiluokkaan: kärkihankkeet, tärkeät hankkeet ja seurattavat hankkeet. Jaossa otetaan huomioon toisaalta
hankkeen tärkeys Bioenergia ry:lle ja toisaalta mahdollisuudet vaikuttaa lopputulokseen. Joulukuussa 2020 yhdistyksellä on 17 edunvalvontahanketta. Kärkihankkeita
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on 5, tärkeiksi hankkeiksi määriteltyjä hankkeita 8 ja seurattavia hankkeita 4. Hankelistaa päivitetään tarpeen mukaan yhdistyksen hallituksen ohjeiden mukaisesti.
Tänä syksynä käsittelyyn jo tulleita ja vuonna 2021 tulevia uusia edunvalvontateemoja ovat mm:
•

EU:n 2030 tavoitteen tiukentaminen ml. päästökaupan ja taakanjakopäätöksen
tiukentaminen

•

uusiutuvan energian direktiivin (RED2) päivittäminen

•

ilmasto- ja energiastrategia sekä keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelma

•

energiaverouudistuksen toinen vaihe

•

maankäyttösektorin ilmasto-ohjelma

Vuonna 2021 järjestetään kuntavaalit 18.4.2021. Yhdistys laatii syksyn 2021 aikana
erillisen suunnitelman kuntavaaleihin valmistautumisesta. Suunnitelman päätavoite on
viestiä Suomen kuntakentän päättäjille yhdistyksen visio, 2025 tavoitteet ja ajankohtaiset edunvalvontaviestit.

Tapahtumat
Vuoden 2021 suunniteltuja tapahtumia ovat:
o Talviwebinaari tammi-helmikuussa 2021: uusi kokeilu, jossa pyritään hieman jo toteutettuja webinaareja lyhyempään etätapahtumaan.
o Kevätpäivä ja -kokous, alustavasti huhtikuussa 2021, pääkaupunkiseutu.
Kevätpäivän konseptia pyritään uudistamaan.
o Lämpöyrittäjäpäivä 2021
o Bioenergiapäivä lokakuussa 2021, pääkaupunkiseutu
o Biolämpöpäivä (yhteistyönä), marraskuussa 2021
o Turvepäivä, marraskuussa 2021, Tampere
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Lisäksi toimisto voi erillisrahoituksella toteuttaa alueellisia tapahtumia jäsenistön
kanssa.

Viestintä
Yhdistys toteuttaa vuoden 2021 aikana erikseen syksyllä 2020 määriteltyä viestintäsuunnitelmaa. Viestintäsuunnitelman päätavoitteet vuodelle 2021 ovat viestinnän aktivointi ja kustannustehokkuuden parantaminen. Viestinnän suoritteita muutetaan siten, että uutiskirjeiden määrää vähennetään, mutta blogien ja webinaarien määrää
lisätään. Bioenergian Sisätiedon korvaa uudentyyppinen teemoitettu webinaarikonsepti, jossa pyritään kaksisuuntaiseen tiedonvaihtoon jäsenistön ja toimiston välillä.
Yhdistys toteuttaa vuoden 2021 aikana erikseen syksyllä 2020 määriteltyä viestintäsuunnitelmaa. Viestintäsuunnitelman päätavoitteet vuodelle 2021 ovat viestinnän aktivointi ja kustannustehokkuuden parantaminen.
Viestinnän suoritteita muutetaan siten, että uutiskirjeiden määrää vähennetään,
mutta blogien ja webinaarien määrää lisätään. Bioenergian Sisätiedon korvaa uudentyyppinen teemoitettu webinaarikonsepti, jossa pyritään kaksisuuntaiseen tiedonvaihtoon jäsenistön ja toimiston välillä.
Aktivoinnilla tarkoitetaan viestinnän tehostamista ja terävöittämistä, jota tehdään
muun muassa päivittämällä kanavia sekä osoiterekistereitä, terävöittämällä eri kohderyhmille lähetettäviä viestejä ja kehittämällä visuaalista viestintää. Aktivointia ovat
myös kohderyhmien osallistaminen, innostaminen ja entistä dialogisempaan kanssakäymiseen pyrkiminen. Viestinnän vaikuttavuutta ja aktivoinnin tehokkuutta seurataan
kehittämällä kattava ja järjestelmällinen mittaristo viestinnän eri kanaville.

Muut hankkeet
Yhdistyksellä ei ole käynnissä muita hankkeita vuonna 2021 lukuun ottamatta Energiayrittäjyys -hankkeen aikataulun mahdollista venymistä vuoden 2021 alkupuolelle. Yhdistys on ollut
mukana yhdessä EU:n Innosup-ohjelman haussa (DISBY-hanke), jonka tilanne on tällä hetkellä vielä epäselvä.

Jäsenyydet
Yhdistys jatkaa jäsenyyksiään Bioenergy Europessa, Suomen Metsäyhdistyksessä, World
Energy Council Finlandissa ja World Bioenergy Associationissa (WBA).
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Hannes Tuohiniitty toimii Bioenergy Europen puheenjohtajana ja Harri Laurikka on World
Energy Council Finlandin ja Suomen Luonnonvarain Tutkimussäätiön hallituksen jäsen.

Henkilöstö
Bioenergia ry:n henkilöstö 1.1.2021 lukien:
Laurikka Harri
toimitusjohtaja
Puh. 040 163 0465
harri.laurikka(a)bioenergia.fi
Fredriksson Tage
toimialapäällikkö, puuenergia, biopolttoaineet sekä bionesteet, -kaasu ja -jalosteet
Puh. 040 511 2246
tage.fredriksson(a)bioenergia.fi
Laajalahti Erika (vanhempainvapaalla 1.6.2020 alkaen)
asiantuntija
Puh. 050 324 1163
erika.lahti(a)bioenergia.fi
Lahti Johanna
viestintäpäällikkö
Puh. 040 171 4122
johanna.lahti(a)bioenergia.fi
Salo Hannu
toimialapäällikkö, turve ja kasvualustat
Puh. 040 502 2542
hannu.salo(a)bioenergia.fi
Tuohiniitty Hannes
toimialapäällikkö, EU-asiat, verkostot
Puh. 040 194 8628
hannes.tuohiniitty(a)bioenergia.fi

Yhdistys vähentää palkkakustannuksia kuukausipalkkaisten toimihenkilöiden 2 viikon
palkattomalla vapaalla kesällä 2021.
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