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TALOUSKASVUN 

PARADOKSI 

• Välttämätön, sillä 2-3% talouskasvu tarvitaan, jotta 

työttömyys ei lisäänny ja hyvinvointipalvelujen rahoitus 

saadaan turvattua (”Kakun on kasvettava, jotta siitä 

riittää jaettavaa maapallon kasvavalle väestölle”) 

 

• Mahdoton, sillä talouskasvua ei todennäköisesti saada 

irtikytkettyä haittavaikutuksistaan riittävän tehokkaasti 

(ekosysteemin kantokyvyn rajoissa pysyminen) 



TALOUDEN YHTEYS 

EKOSYSTEEMIIN 



”KESTÄVÄ KEHITYS” – MITÄ SE KENELLEKIN 

TARKOITTAA? 

Heikon 

kestävyyden 

maailmankuva 

 

 

Vahvan 

kestävyyden 

maailmankuva 

ympäristö 

talous sosiaalinen 

Kestävä kehitys 

tasapainona, mutta 

toiminnan kentät ovat 

erilliset. 

talous 

sosiaalinen 

ympäristö 

Ympäristön hyvinvointi ja 

sosiaalinen hyvinvointi ovat 

taloudellisen hyvinvoinnin 

edellytyksiä. Toiminnan 

kentät eivät ole erillisiä. 



ONKO WIN-WIN-WIN MAHDOLLINEN?  

LYHYELLÄ TAI PITKÄLLÄ AIKAVÄLILLÄ? 

 

VAI 

 

ONKO EDESSÄ WIN-WIN-LOSE?  

LYHYELLÄ TAI PITKÄLLÄ AIKAVÄLILLÄ? 



(Jackson 2009) 

TALOUSKASVUN HIILI-
INTENSIIVISYYS LASKEE 

KIINA 

Bruttokansantuotteen (BKT) hiilidioksidi-intensiivisyys 1980-2006 

MAAILMA 
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MUTTA HIILIDIOKSIDIN 
KOKONAISPÄÄSTÖT NOUSEVAT 

(Jackson 2009) 

HIILI 

MAAKAASU 

MAAILMAN BKT 

HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖT 

ÖLJY 

Fossiilisten polttoaineiden käyttö ja siihen liittyvät hiilidioksidipäästöt 1980-2007 
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ILMASTONMUUTOS: GAME OVER? 

Kolme keskeistä lukua, jotka tulisi ymmärtää: 

1. Maailman hallitukset ovat sitoutuneet pitämään lämmönnousun 

korkeintaan +2 Celcius-asteessa 

2. Tämä edellyttää, että pysymme 565 gigatonnin hiilidioksidibudjetissa 

3. Tunnetut öljy- ja hiilivarannot sisältävät 2 795 gigatonnia hiilidioksidia 

Johtopäätös: 4/5 jo tunnetuista öljy- ja hiilivarannoista tulisi jättää 

käyttämättä. Näiden varantojen markkina-arvo on noin 20 000 miljardia 

dollaria (= 20 biljoonan dollaria). Kuka maksaa sen, että tätä varantoa ei 

käytetäkään – sijoittajat vai veronmaksajat? Seurauksena vallankumous? 

Vertailun vuoksi: Kreikan, Irlannin, Portugalin, Espanjan ja Italian 

pelastaminen maksaisi noin 7 000 miljardia euroa, eikä tähän katsota 

olevan varaa. USA:n valtionvelka on noin 16 000 miljardia dollaria. 

McKibben (2012), Global warming’s terryfying new math, Rolling Stone magazine, 

http://www.rollingstone.com/politics/news/global-warmings-terrifying-new-math-20120719 



Rockström et al. (2009) 

Ilmastonmuutos 
Merien 

happamoituminen 

Otsonikato 

Typen 

kierto 

Forsforin 

kierto 

Puhtaan veden 

käyttö 

Muutokset 

maankäytössä 

Luonnon 

monimuotoisuuden 

häviäminen 

Ilman aerosoli-

kuorma (ei vielä 

määritetty) 

Kemikaalikuorma 

(ei vielä määritetty) 



NÄKÖKULMAN SIIRTÄMINEN 

TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN 

Aika 

Muutoksen systeemisyys 

Vähän 

muuttuu 

Kaikki 

muuttuu 

1-5 vuoden aikajänne: 

elintaso ja talouskasvu 

korostuvat 

5-15 vuoden aikajänne: 

sosiaaliset haasteet 

korostuvat 

15-50 vuoden aikajänne: 

ekologiset haasteet 

korostuvat 



NÄKÖKULMAN SIIRTÄMINEN 

TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN 

Aika 

Muutoksen systeemisyys 

Vähän 

muuttuu 

Kaikki 

muuttuu 

1-5 vuoden aikajänne: 

elintaso ja talouskasvu 

korostuvat 

5-15 vuoden aikajänne: 

sosiaaliset haasteet 

korostuvat 

15-50 vuoden aikajänne: 

ekologiset haasteet 

korostuvat 

”Kasvu on välttämätön hyvinvoinnin rahoittamiseksi” – pyritään 

kasvattamaan taloutta ja vastaamaan sitä kautta tuleviin sosiaalisiin ja 

ekologisiin haasteisiin 

Utopistinen käsitys kasvun 

rajattomuudesta 
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Muutoksen systeemisyys 
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muuttuu 
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korostuvat 
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15-50 vuoden aikajänne: 
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”Kasvu on välttämätön hyvinvoinnin rahoittamiseksi” – pyritään 

kasvattamaan taloutta ja vastaamaan sitä kautta tuleviin sosiaalisiin ja 

ekologisiin haasteisiin 

Utopistinen käsitys kasvun 

rajattomuudesta 

”Ikuinen kasvu rajatulla maapallolla on mahdotonta”  – 

hyväksytään tuleva niukkuus ja katsotaan taaksepäin mitä 

tulee tehdä taloudelle ja sosiaalisille haasteille 

Realistinen käsitys tulevasta 

niukkuudesta 



EI TALOUSLASKUA 

TALOUSLASKUN VUOKSI! 

• Talouskasvu voi olla hyvää 

• Talouskasvu voi olla pahaa 

• Talouslasku voi olla hyvää 

• Talouslasku voi olla pahaa 

 

• Todellisuudessa: sekä talouskasvussa että talouslaskussa 

on hyvää ja pahaa 

 

 Selvitettävä vaikutukset ja toimittava sen mukaisesti 



DEGROWTH-TALOUS 

• Ymmärretään planetaariset rajat ja teknologisen kehityspolun 

rajallisuus ratkaista resurssiongelmat, joten… 

• Poliittisesti rajataan taloudellinen toimeliaisuus ekologisiin 

rajoihin ja varmistetaan sosiaalisen hyvinvoinnin perusta 

• Kansainväliset ilmasto- ja ympäristösopimukset saatettava 

voimaan, jotta kansakunnilla ja yrityksillä on yhteiset 

pelisäännöt, joiden puitteissa voidaan toimia kestävästi 

• Tämä edellyttää talouden kasvu- ja kilpailupakkojen purkamista 

• Uudet makroekonomiset mallit ovat jo olemassa! 

– Talousteoreettinen viitekehys: Ecological economics eli ”ympäristötaloustiede” 

– On tärkeää mitata oikeita asioita, vrt. BKT, GPI, onnellisuus 



RAHANLUONTI JA ARVONLUONTI 

OVAT ERI ASIOITA 

• Arvoa luodaan (ja tuhotaan) työllä 

• Työtä tehdään sekä yksityisellä että julkisella sektorilla 

• Joten: arvonluonnin näkökulmasta ei siis ole väliä, tapahtuuko 
työ yksityisellä vai julkisella sektorilla 

• On toki totta, että tietynlaiset työt tehdään ”tehokkaammin” 
vapailla markkinoilla kuin julkisten hierarkioiden toimesta. Mutta 
joskus on myös päinvastoin. 

• Tärkeää on se, että työtä tehdään arvoa luovasti eikä arvoa 
tuhoavasti 

• ”Raha-arvo” ei ole sama asia kuin ”arvo-arvo”. ”Raha-arvo” 
mittaa joskus hyvinkin epätäydellisesti ”arvo-arvoa” 

• Rahan avulla voidaan kuitenkin motivoida tekemään arvoa luovaa 
työtä (sekä vähentää motivaatiota tehdä arvoa tuhoavaa työtä) 

• Koska keskuspankki voi luoda valtion käyttöön rahaa, niin valtio 
voi halutessaan vapaasti kanavoida rahaa sellaisiin 
arvonluontitöihin, joita halutaan motivoida 

• Ja jotta inflaatio ei ryöstäydy käsistä, niin valtion on vastapainoksi 
myös verotettava rahaa pois sellaisista työn kohteista, joita EI 
haluta motivoida (saastuttaminen, pahoinvoinnin lisääminen) 



POST-KEYNESILAINEN 

TALOUSTEORIA 

• Mistä valtion käytettävissä oleva raha tulee?  

• Valtavirtateoriat ja yksityinen taloussektori usein väittävät, että valtion 
käytettävissä oleva raha tehdään yksityisen sektorin toiminnassa niin, että 
julkinen sektori verottaa ja sitten kuluttaa tämän yksityisen sektorin luoman 
rahan. 

• Edellinen on post-keynesilaisen rahateorian näkökulmasta täyttä puppua.  

• Rahan voi tulkita kulkevan seuraavasti ja politiikkaa voitaisiin toteuttaa 
myös tältä pohjalta:  

• 1) keskuspankki luo rahan valtion käyttöön 

• 2) valtio kuluttaa rahaa sekä pumppaa sitä markkinoille,  

• 3) markkinoilla kautta raha kiertää yrityksissä 

• 4) ja lopulta valtio verottaa tai muutoin ottaa rahan pois markkinoilta 
takaisin siten, että inflaatio ei ryöstäydy käsistä 

• Rahan luoja on siis keskuspankki. Keskuspankki on puolestaan 
poliittisesti luotu instituutio, siis valtion ohjailtavissa näin haluttaessa 

• Valtion ei tarvitse maksaa korkoa rahalle. Se, että valtiot nyt maksavat 
korkoa veloilleen, on poliittinen valinta, ei pakko. 



DEGROWTH-YHTEISKUNTA 

• Nykyisin talousjärjestelmä vie ja demokratia vikisee…  

• Joten talousjärjestelmän degrowth ei onnistu, ellemme ensin 

saavuta yhteiskunnallista ”a-growthia” (eli talouteen liittyvästä 

taikauskosta luopumista) 

• Edistetään luontoa ja ihmistä arvostavaa yhteiskuntaa: 

– Politiikka takaisin politiikkaan  pois ”talouskasvun hallinnoinnista” 

– Sivistyksen vaaliminen takaisin politiikan keskiöön 

– Olkaamme ensisijaisesti kansalaisia ja poliitikkoja, vasta toissijaisesti 

kuluttajia ja työntekijöitä! 

(Fournier 2008, White 2009, Jackson 2009) 



MARKKINATALOUDEN SÄÄNTELYN 

TARVE JA MAHDOTTOMUUS  

Selkeiden pelisääntöjen alue: 

markkinatalous ja talouskasvu toimii 

hyvinvoinnin edistäjänä 

 

 

 

 

Yrityksille:  

• Paras hinta-laatu-suhde voittaa 

• Ei ulkoishaittoja muille, kun 

pelisäännöt kunnossa 



MARKKINATALOUDEN SÄÄNTELYN 

TARVE JA MAHDOTTOMUUS  

Selkeiden pelisääntöjen alue: 

markkinatalous ja talouskasvu toimii 

hyvinvoinnin edistäjänä 

 

 

 

 

Sääntelemätön alue: 

vaikutukset tuntemattomia, 

talouskasvu voi tuottaa 

hyvinvointihaittoja 

Yrityksille:  

• Löydettävissä suurempia 

voittoja 

• Voittoja tehtävissä muiden 

kustannuksella 

• Houkutus mennä tänne 

suurempi 

Yrityksille:  

• Paras hinta-laatu-suhde voittaa 

• Ei ulkoishaittoja muille, kun 

pelisäännöt kunnossa 



• Talouslasku, kohtuutalous, ei-kasvu, myötämäki, kasvun 

purkaminen…?  yksi sana ei suomeksi riitä 

• Degrowth = ”a-growth” = ei vain talouslaskun ajamista, vaan kasvu-

uskosta luopumista 

• On sekä ”prosessi” että ”tila”: kasvua purkamalla kohti 

kohtuuyhteiskuntaa 

• Talouskeskeinen sanasto hämärtää varsinaista viestiä: 

talouskeskeisyydestä vapautuminen 

• Käsite, joka mahdollistaa radikaalinkin vastarinnan tilanteessa, jossa 

vähemmän radikaalit käsitteet imaistaan valtavirran käyttöön 

• Kauppias voi myydä lisää ja lisää ”vihreää”, mutta hän ei voi myydä lisää ”ei-

kasvua”! 

DEGROWTH SUOMEKSI? 





CASE ”SUOMEN 

KASVUOHJELMA” 











Olemme vapaita      
       
 
 
     Olemme vapaita kun 

jos 



LISÄTIETOA 



KIRJAVINKKI 
SERGE LATOUCHE: “JÄÄHYVÄISET KASVULLE” 

1. Arvojen muutos: ensin ympäristö ja ihminen, sitten talous 

2. Maailmankuvan muutos: pois nykyisen taloustieteen 
todellisuuskäsityksestä – hyvinvoinnin, köyhyyden, niukkuuden 
ja runsauden uudelleenmäärittely 

3. Rakennemuutos: tuotanto ja sosiaaliset suhteet sovitettava 
uusiin arvoihin ja maailmankuvaan 

4. Uusjako: hyvinvoinnin ja luonnonvarojen tasaisempi jakaminen 
pohjoisen ja etelän välillä 

5. Paikallistaminen 

6. Vähentäminen: vähemmän, parempaa, laadukkaampaa 

7. Uusiokäyttö 

8. Kierrätys 



KIRJAVINKKI 
TIM JACKSON: “HYVINVOINTIA ILMAN KASVUA” 

1.Rajojen asettaminen:  

– Vähennystavoitteiden sekä resurssi- ja päästökattojen asettaminen 

– Fiskaalisen järjestelmän muutokset (mm. verotus) 

– Tuki kehitysmaiden ekologiselle kehitykselle 

2.Ekonomisen mallin korjaaminen:  

– Ekologisen makrotaloustieteen kehittäminen 

– Työhön, pääomiin ja infrastuktuuriin investointi osana ekologista makrotaloutta 

– Varovaisuutta rahoitusmarkkinoille ja investointeihin 

– Kansakunnan hyvinvoinnin kirjanpidon muokkaaminen (BKT:n keskeisyyden 
vähentäminen) 

3.Sosiaalisen logiikan muuttaminen: 

– Työhön käytetyn ajan tarkastelu, työn jakaminen 

– Systeemisen epätasa-arvon poistaminen 

– Toimintamahdollisuuksien mittaaminen 

– Sosiaalisen pääoman vahvistaminen (vahvat yhteisöt lisäävät hyvinvointia) 

– Konsumerismin eli kulutuskulttuurin purkaminen 



DEGROWTHIN TAUSTAA 

Akateeminen ja poliittinen keskustelu, joka on lähtöisin Ranskasta ja nopeasti 

valtavirtaistumassa, mm. Saksa, Espanja, Italia, Kanada, Ruotsi, Tanska ja 

Suomi 

• Taustalla mm.: 

• Rooman klubi (1972): Kasvun rajat 

• Nicholas Georgescu-Roegen (1971): The Entropy Law and the 

Economic Process (termodynamiikan toinen laki: vaikka energia ei 

katoa, se muuttaa muotoaan eikä sitä voida käyttää samoin uudelleen) 

• Tutkimuksellista taustaa: 

• Ekologinen taloustiede 

• Ympäristö- ja yhteiskuntafilosofia 

• Kulttuurinen tutkimus: feminismi, ekokritiikki, jne 

• Provokatiivinen slogan, jonka tarkoituksena on kirvoittaa pohdiskelua 

vaihtoehdoista, kun kestävän kehityksen käsite on vesittynyt 

• ”Kestävä kehitys” tarkoittaa nykyisin käytännössä samaa kuin ”kestävä 

talouskasvu”, mikä loppujen lopuksi tarkoittaa ”talouskasvua” 


