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• 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)

TALOUSKASVUN PARADOKSI



TALOUDEN YHTEYS 
EKOSYSTEEMIIN?

Tuotannon välineet (työ, pääoma, investoinnit)

Tuotannon tulokset (tuotteet, palvelut)

Kotitaloudet: 
kulutus

Yritykset: 
tuotanto

TALOUS

EKOSYSTEEMI = MAAPALLO

Energiaa, 
materiaa

Energiaa, 
materiaa



Rockström et al. (2009) 
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”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. 









Laskuharjoituksia...
• Globaali resurssien ylikäyttö nyt 40 %. 

Suomalaisten ylikäyttö nyt 300 %.

• Jos talous kasvaa 2 % vuodessa eli 
kaksinkertaistuu vuoteen 2050 mennessä, niin...

• Globaalin ekotehokkuuden pitää edistyä noin 
2,5 % joka vuosi ja Suomessa noin 5 % joka 
vuosi.

• Ovatko nämä tehostumisprosentit realistista? Jos 
ei onnistu, niin talous ei voi kasvaa 2 % vuodessa



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

”Ikuinen kasvu rajatulla maapallolla on mahdotonta”  – 
hyväksytään tuleva niukkuus katsotaan taaksepäin 
mitä tulee tehdä taloudelle ja sosiaalisille haasteille

Realistinen käsitys 
tulevasta niukkuudesta

Näkökulman siirtäminen 
tulevaisuuden haasteisiin 



"Vapauden pelko" (mukaillen Fromm 1942)
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Yksilönvapaus on 
toivottavaa, mutta 

sillä on myös 
kääntöpuolensa

Yksilönvapauteen 
liittyvä ahdistus 

purkautuu tavalla tai 
toisella

• Auktoriteettiin alistuminen (esim. 
diktatuuri, fasismi)

• Tuhoaminen (esim. päämäärätön 
anarkismi)

• Valtavirran normeihin mukautuminen, 
"yksilö automaattina" (esim. 
porvarillisuus, sosiaalidemokratia)

• Positiivisen vapauden tukeminen: 
tuetaan mahdollisuutta toteuttaa itseään, 
ei pelkästään vapautta rajoitteista (esim. 
perusturva, vapaa sivistystyö)



Keskiluokan tuki tarvitaan muutokselle - mutta miten?
(Fromm 1942, Fukuyama 2012)

2000-luvun alkaessa:
Kapitalismi

Talouden globalisaatio
Demokratian rapautuminen

Teknologinen kehitys

• Vahvistetaan positiivista vapautta 
eli yksilön toimintamahdollisuuksia: 
mahdollisuus oppia ja osallistua 
yhteiskuntaan, mahdollisuus hyvään 
luontosuhteeseen jne.

• Valtavirran normeihin mukautuminen, 
tuetaan nykyistä vapausajattelua: 
yksilökeskeinen vapaus, talouden 
liberalisaatio, valtion pienentäminen, 
"jokainen on oman onnensa seppä" jne.

+ Talouskasvu
- Eriarvoisuuden kasvu

- Yksinäisyys ja voimattomuus
- Ympäristöongelmat

+ Yhteisöllisyyden kasvu
+ Ympäristön huomioiminen

+ Demokratian vahvistuminen
- Talouden heikkeneminen

Ajelehditaan kohti ympäristökatastrofia Hyvinvointia niukkuudestakin

Kriisitietoisuus 
niukkuudesta 

vahvistuu

Ei kriisitietoisuutta, 
keskiluokka pitää kiinni 
saavutetuista eduistaan

Fasismi?
Tuhoaminen?



• Ihmisten kädet ja aivot
• Yhteistyö: niukkojen materiaalisten resurssien 

hyödyntäminen yhdessä
• Uusiutuvat (tai ”paremmin uusiutuvat”) energian ja 

materian muodot
◦Otettava huomioon ekosysteemin kantokyky eli se, että 

uusiutuvilla resursseilla on yläraja
• Innovaatiot ja sivistys: laadulliseen ja 

yhteiskunnalliseen kehittämiseen keskittyminen, 
pois määrällisestä ja teknisestä kehittämisestä



• Julkisten palvelujen rahoitus (ml. eläkkeet) on katettava 
muusta kuin BKT:n kasvusta 

MITEN: 
• Energian ja materian kulutus ei lopu koskaan (vaikka 

vähenisikin), joten sitä voidaan verottaa loputtomasti 
◦Energian- ja materiankulutuksen tasaisesti kiristyvä verottaminen 

siirtää työntekoa kestämättömästä työstä kestävään työhön, mutta ei 
lopeta työntekoa. Seurauksena positiivinen rakennemuutos

• Kaikki työ ja kulutus ei ole yhtä arvokasta! 
◦Ekologisesti kestämätön työ ja kulutus on määriteltävä ja pantava 

suuremmalle verolle kuin muu työ ja kulutus
◦Kestämättömästä työstä vapautuu käsiä ja aivoja kestävään työhön (ja 

muuhun toimintaan, kuten vapaaehtoistyöhön)



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



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
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