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PÄÄKIRJOITUS 04
Suomi on valmis 
“vihreään 
luovaan tuhoon”
Taloustieteen oppikirjoissakin ope-

tetaan, että olennaista on nykyisten 

ja tulevien ihmissukupolvien hyvin-

vointi. Nyt hyvinvoinnin suurimpia 

uhkatekijöitä ovat ilmastomuutos ja 

luontokato. Niiden vaikutus talous-

kasvuun on murheista pienimpiä. 

Mutta talouskasvua tarvitaan jatkos-

sakin. Ympäristön tilan ja ihmisten 

hyvinvoinnin kannalta tärkeintä ei 

ole kuitenkaan talouskasvun vauhti 

vaan se, että talouskasvu on oikean-

laista. Sen täytyy olla kestävää sekä 

ympäristölle että sosiaalisesti.

Pitkän aikavälin talouskasvu 

pohjautuu teknologiseen kehityk-

seen. Ympäristön kestävyyden ja 

ihmisten hyvinvoinnin yhteen-

sovittava talouskasvu pohjautuu 

puolestaan ympäristölle ystävälli-

seen teknologiseen kehitykseen. 

Taloustieteen oppikirjoissa opete-

taan myös, että vapaasti toimivilla 

markkinoilla – ilman julkisen val-

lan ohjausta – talouskasvu ei ole 

ympäristön tilan eikä ihmisten hy-

vinvoinnin kannalta optimaalista. 

Tuotannossa syntyy saastetta liian 

paljon ja yritykset panostavat ym-

päristölle ystävällisempien teknolo-

gioiden kehittämiseen liian vähän.

Ympäristölle ja ihmisille parhaa-

seen tulokseen päästään markkinoi-

den ja julkisen vallan yhteispelillä. 

Vihreä siirtymä on tuon onnistu-

neen yhteispelin tulos. Se edellyttää 

teknologista murrosta. Kehitetään 

ympäristölle ystävällisempiä uu-

denlaisia tuotteita ja tuotantotapoja. 

Kuten aina, merkittävät tekno-

logiset murrokset tapahtuvat ”luo-

van tuhon” kautta. Vihreä siirtymä 

edellyttää ”vihreää luovaa tuhoa”. 

Uusi, ympäristölle ystävällisempi 

teknologia luo uutta liiketoimintaa 

ja uusia työpaikkoja. Samaan aikaan 

Kuva: M
aarit Kytöharju

Teksti
MIKA MALIRANTA
Johtaja
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kuitenkin tuhoutuu vanhaan, saas-

tuttavampaan teknologiaan tukeu-

tuvaa tuotantoa ja sen työpaikkoja. 

Työvoiman täytyy siirtyä saastutta-

vammasta tuotannosta ympäristölle 

ystävällisempään tuotantoon.

Vihreä luova tuho edellyttää työ-

voimalta sekä kykyjä ottaa uutta tek-

nologiaa käyttöön että haluja liikkua 

työpaikkojen välillä. Molempien te-

kijöiden osalta Suomen edellytykset 

vihreään siirtymään ovat erinomai-

sessa kunnossa. Vertailut kertovat, 

että Suomen työvoiman osaamis-

valmiudet ovat kansainvälistä huip-

pua, olkoon sitten kyse teknologia-

painotteisesta ongelmanratkaisusta 

tai digivalmiuksista. Myös Suomen 

työvoima on kansainvälisesti ver-

taillen liikkuvaista. Tästä oli suuri 

apu vuosituhannen vaihteessa, kun 

informaatio- ja viestintäteknolo-

gian murros vauhditti Suomen kan-

santalouden tuottavuuskasvua.

Työvoiman liikkuvuus on ollut 

taas kasvussa vuoden 2015 jälkeen, 

kun Suomen kansantalous on toi-

punut vuoden 2008 jälkeisistä ta-

kaiskuistaan. Työpaikat ovat uu-

siutuneet, työvoima on liikkunut ja 

työllisyys on korkeammalla tasolla 

kuin vuosikymmeniin. Yritysten di-

gitaalisuuden aste on kansainvälistä 

huippua. Jos elektroniikkateollisuus 

laitetaan sivuun, muilla toimialoilla 

on vuosikausia panostettu kasva-

vaan tahtiin tutkimukseen ja kehi-

tystyöhön.

Antaa tulla vaan vihreä siirtymä: 

Suomen työvoima ja yritykset ovat 

taas iskukykyisinä valmiina uuteen 

haasteeseen!

Suomen työvoiman 
osaamisvalmiudet 
ovat kansainvälistä 

huippua.
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”Raikkaampi, helppolukuinen.”

”Muistakaa puolueettomuus!”

”Toivon, että lehti jatkaa
ilmestymistä paperisena.”

”Pramea, värikylläisyydessään vaikea 
lukea.”

”Selkeämpi.”

”Lukeminen on helpottunut.”

”Kuvien runsaampi käyttö on hyvä
juttu!”

”Enemmän napakoita ja ajankohtaisia 
asiantuntija-artikkeleita.”

”Käyttäkää suomea!”

”Kiitos mielenkiintoisesta lehdestä :)”

”Toivon hyvää tasapainoa tutkimukseen 
perustavuuden sekä yleistajuisuuden 
välillä.”

”Virtaviivaisempi, moderni. Tyylikäs”.

”Särmikäs ja huomiota herättävä!”

”Ilme vielä aavistuksen tutkija-
artikkelimainen.”

”Hienoa, että meillä on tällainen
lehti. Kiitos siitä kuuluu teille!”

Koonnut
SUSANNA BELL
Kuva
MEDESULDA, ISTOCK

Talous & Yhteiskunta -lehti pyysi viime nu-

merossa lukijoita kertomaan mielipiteensä 

lehtiuudistuksesta. Vastausten perusteella 

se on otettu hyvin vastaan. Kaksi kolmesta 

on sitä mieltä, että lehden uusi graafinen 

ilme on parempi kuin vanha. Huonompana 

sitä pitää alle seitsemän prosenttia.

Melko tyytyväisiä uudistetun lehden 

sisältöön oli kaksi kolmesta vastaajasta ja 

erittäin tyytyväisiä 14 prosenttia. Melko tai 

erittäin tyytymättömiä oli yhteensä alle 

seitsemän prosenttia. Yhdeksän kymme-

nestä piti uudistunutta T&Y:tä täysin tai jok-

seenkin luotettavana, vaikuttavana ja kiin-

nostavana. 

Juttutyypeistä arvosanan ”erittäin tyyty-

väinen” saivat useimmin asiantuntijahaas-

tattelu (37 %) sekä debatti ja kansijuttu (30 

%). Arvosana ”melko tyytyväinen” annettiin 

useimmin pääkirjoitukselle ja näkökulmalle 

(60 %), Laboren uutisille (57 %), tutkimusar-

tikkeleille (53 %) ja kansijutulle, kolumnille ja 

päättäjähaastattelulle (47 %).

Lukijakyselyyn vastanneista kolme nel-

jästä saa mielestään lehdestä tarpeeksi tie-

toa Laboren tutkimuksista. Kiitos lukijoille 

vastaamisesta, otamme kaikki kommentit 

huomioon!

Lehtiuudistuksen 
lukijakyselyn tulokset



TALOUS & YHTEISKUNTA 03/2022

06 07

Kirjoita meille!

Lehden Debatti-palsta kaipaa lukijoitten 

kirjoituksia. Herättikö edellisen lehden nu-

meron artikkeli ajatuksia? Tai mikään? Kir-

joita mielipiteesi omalla nimelläsi, ja voim-

me julkaista kirjoituksesi. Voimme käsitellä 

tekstiä pituus- ja selkeyssyistä. Lähetä jul-

kaistavaksi tarkoitettu viestisi osoitteeseen

debatti@labore.fi 

Kiitos! 

Labore ja VTT käynnistävät ForGrowth hankkeen 

Labore ja VTT toteuttavat Business 

Finlandin rahoittamana kaksivuotisen 

tutkimushankkeen “Kestävän kasvun 

ennakointia – Visio vihreän siirtymän 

jälkeisistä vaurauden ajureista” (”Fore-

sight on Sustainable Growth – Vision 

for Post Green Transition Drivers of 

Prosperity”, ForGrowth), jossa kehite-

tään talous- ja yhteiskuntamalliam-

me aikaisempaa ympäristöystävälli-

semmäksi kansalaisten hyvinvoinnin 

ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi. Vasta 

alkanutta vihreää siirtymää tukevan 

yhteiskuntamallin hahmottelu edellyt-

tää tulevan maailmantilan analysointia. 

Hankkeessa tehdään ennakointia, jota 

ohjaa sen toteuttajien ymmärtämys ta-

louskasvun teorioista ja empiriasta sekä 

kestävyydestä. Hankkeen löydökset po-

litiikkasuosituksineen vedetään yhteen 

hankkeen päättävässä kirjassa.

Productivity;
Utility/input

Time

Resource
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Resources get

reallocated to more

productive and

greener units

Creation of greener jobs

Destruction of polluting jobs

Green creative destruction

A reallocation across production units leading
to less environmental burden per a unit of output.
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Mikroilmasto vastaan 
asuntopolitiikka
Kaupunkien maankäyttöön vaikuttavat asuntopoliittiset 

tavoitteet, sanoo eduskunnan ympäristövaliokunnan jäsen ja 
luonnontieteilijä Mai Kivelä.

Jotkin kaupungit pyrkivät tiivistämään ja 
lisärakentamaan, vaikka puitten kaatami-
sen on todettu pahentavan lämpösaarek-
keita. Onko eduskunnan ympäristövalio-
kunnalla työkaluja/haluja puuttua tähän?

Jos vaihtoehtona on, että raivataan uutta 

luontoa lisärakentamiselle, niin usein silloin 

kaatuu vielä enemmän puita kuin tiivistä-

mällä olemassa olevaa kaupunkia. Tutkimus 

näyttää, että tiiviimpi kaupunkirakenne vä-

hentää liikenteen päästöjä, mutta että myös 

kaupungeissa pitäisi olla 30 prosenttia vi-

herpeitteisyyttä, jotta luonto- ja ilmastokrii-

sejä ja niiden vaikutuksia kaupungin ihmis- 

ja eläinasukkaille voidaan hillitä.

Ympäristövaliokunta voi osaltaan kiin-

nittää asiaan huomiota omissa kannan-

otoissaan ja edellyttää hallitusta toimimaan. 

Esimerkiksi ekologinen kompensaatio olisi 

tapa hyvittää rakentamisen haittoja. Keskeis-

tä on kuitenkin se, mitä on sovittu hallitus-

puolueiden kesken hallitusohjelmassa.

Miten maatalouden omaa energiantuotantoa ja sitä 
kautta energiaomavaraisuutta voidaan parantaa?

Lisäämällä uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja 

energiatehokkuutta; tuulivoimalat, aurinkopaneelit ja 

biokaasu. Yksi tapa on käyttää jouto- tai metsämaata 

vuokraamalla sitä tuulivoiman käyttöön. Tätä myös jot-

kin isot metsäyhtiöt ja Metsähallitus tekevät itsekin omilla 

maillaan. Investointeja energiaomavaraisuuteen voidaan 

edistää sekä EU-tasolla että kansallisesti lisäämällä tukia ja 

poistamalla hallinnollisia esteitä.

Voisiko vesipula koskaan olla ongelma myös Suomessa?
Ilmastonmuutoksella on arvaamattomia vaikutuksia. 

Vaikka Suomella on moneen maahan nähden hyvät vesi-

varat, on Suomessakin kärsitty alueellisesta kuivuudesta. 

Ihmisen näkökulmasta oleellista onkin, onko vesi jakau-

tunut tasaisesti tarpeen mukaan. Me myös pahennamme 

vesipulasta kärsivien alueiden kuivuutta tuomalla Suo-

meen vesi-intensiivisiä tuotteita eli piilovettä meitä paljon 

kuivemmilta alueilta. Ylivoimaisesti suurin osa makeasta 

vedestä käytetään maataloudessa, joten esimerkiksi kas-

vipohjainen ruokavalio säästää vettä.

Teksti
SUSANNA BELL
Kuva
HENRI SALONEN
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Teksti
JANNE HUOVARI
Ennustepäällikkö

BRUTTOKANSANTUOTE 2005:1–2010:4

Syksyllä 2008 useimmat ennustajat pova-

sivat Suomelle yli prosentin, osa jopa lähes 

kahden prosentin talouskasvua vuodelle 

2009. PTT:n ennuste oli tätä pessimisti-

sempi ja olimme ainoat alle prosentin ta-

louskasvun ennustajat. Finanssikriisi iski 

kuitenkin koko voimallaan talouteen syk-

syn aikana ja talous kääntyi jyrkkään las-

kuun. Tuo ennuste on jäänyt kaivelemaan 

kahdesta syystä. Ensinnäkin ekonomistien 

yleisenä kyvyttömyytenä nähdä Yhdysval-

loissa alkaneen kriisin seurauksia. Toiseksi 

oman rohkeuden puutteen takia. Ei meil-

läkään ollut eväitä nähdä talouden jyrkkää 

sukellusta, mutta eväitä paljon parempaan 

ennusteeseen oli kyllä.

Finanssikriisin ennustevirhettä puo-

lustellaan yleensä finanssikriisien ajoituk-

sen ennustamisen mahdottomuudella. 

Tämä pitää kyllä paikkansa. Yhdysvaltojen 

asuntomarkkinoiden ja niiden ympärille 

rakentuneiden johdannaismarkkinoiden 

ongelmat tunnistettiin hyvissä ajoin. Niistä 

kirjoitettiin meidänkin ennusteissamme jo 

monta vuotta ennen finanssikriisiä. Kup-

lan puhkeamisen ajankohtaa on kuitenkin 

mahdoton etukäteen nähdä.

Syksyn 2008 ennustevirheessä ei kui-

tenkaan ollut kyse tästä, sillä ongelmathan 

olivat jo alkaneet levitä käsiin, kun ennus-

teita tehtiin. Kesti pitkään vielä Lehman Brothersin kaatu-

misen jälkeen ennen kuin seuraukset tajuttiin. Ja erityisen 

sokeita tässä tunnuimme olevan me ekonomistit.

Finanssikriisin 
seurauksia
ei osattu nähdä

86
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100

102

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Indeksi (2008 = 100)

BKT PTT:n BKT-ennuste

Lähde: Tilastokeskus, PTT
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VALTIOVARAINVALIOKUNNAN KUULEMINEN

Muistan hyvin syksyltä eduskunnan valtiovarainvalio-

kunnan kuulemisen. Asiantuntijoina olivat lisäkseni läs-

nä kaikkien keskeisten ennustajien (Suomen pankki, VM, 

ETLA, PT) edustajat. Esitysten jälkeen edustaja Kallis ihmet-

teli epäuskoisena puheenvuorossaan, että olemmeko me 

oikeasti sitä mieltä, että Yhdysvalloista alkaneet ongelmat 

aiheuttavat ainoastaan talouskasvun hidastumista. Vakuu-

timme näin olevan, vaikka toki korostimme riskejä.

Omassa ennusteprosessissamme olimme kyllä tun-

nistaneet riskin talouden supistumisesta. Ensimmäinen 

ennusteversiomme, joka perustui kysyntäerien, viennin, 

kulutuksen ja investointien läpikäynnille oli selväsi nega-

tiivinen. Talous tulisi supistumaan, koska finanssikriisi vai-

kuttaisi negatiivisesti kaikkiin kysyntäeriin.

Sen jälkeen tarkastelimme taloutta vielä tarjontapuolel-

ta toimialoittain. Ja siellähän kaikki näytti edelleen hyväl-

tä. Pitkän kasvukauden jäljiltä toimialoittainen tuotannon 

kasvu oli hyvässä vauhdissa eikä ongelmia pystynyt oikein 

identifioimaan toimialoille. Sen jälkeen ennustetta hiottiin 

ja jetsuteltiin, ja tuli vilkuiltua muidenkin edelleen positii-

visia ennusteita. Lopulta päädyttiin positiiviseen, 0,9 pro-

sentin BKT:n kasvuennusteeseen.

JANNE HUOVARI

Puita tuijottamalla
ei näe metsää.

Jo viimeisellä vuoden 2008 neljän-

neksellä tuotanto sukelsi Suomessa-

kin ja vuoden 2009 BKT:n volyymi oli 

8,1 prosenttia edellisvuotta pienempi. 

Ennustevirheet olivat siis noin 10 pro-

senttiyksikön luokkaa.

Finanssikriisillä ja ennusteilla on 

ollut paljon vaikutuksia niin rahoitus-

markkinoiden riskien hallintaan, mak-

rotaloustieteeseen kuin PTT:n ennus-

teprosessiinkin.

Vuoden 2008 jälkeen PTT:ssä lope-

tettiin toimialoittaiset ennusteet. Tote-

simme, että puita tuijottamalla ei näe 

metsää. Talouden suuret tapahtumat 

koettelevat kaikkia toimialoja, ja toimi-

alatarkastelu vain haittaa suuren kuvan 

muodostamista.

Tämän jälkeen ennusteen tekemi-

sen aikana myös kiellettiin muiden en-

nusteiden lukeminen. Tällä on pyritty 

vähentämään konsensushakuisuutta 

ja olemmekin yrittäneet sen jälkeen 

olla rohkeampia ennusteissa. Metsään 

on menty toki senkin jälkeen, mutta ai-

nakaan vielä mikään ennuste vuoden 

2008 syksyn jälkeen ei ole jäänyt kai-

hertamaan mieltä. 

Päin mäntyä meni!
MITEN MENI?

Ekonomisti Janne Huovari on Pellervon taloudellisen tutkimuskeskuksen (PTT) 
ennustepäällikkö. Huovari on toiminut pitkään Tilastokeskuksen kansantalou
den tilinpidon asiantuntijaryhmän jäsenenä.
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Ilmastoa pelastetaan 
tosissaan, kun rikkaimmat 

ymmärtävät, etteivät heidän 
rahansa suojaa heitä.
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13KANSITeksti
SUSANNA BELL

Miten estää 
ilmastonmuutos?

EU on ryhtynyt uusiin toimiin, joilla ilmastonmuu
toksen toivotaan hidastuvan. Työpaikkoja voi 

tuhoutua, mutta uusia syntyy kiertotalouteen ja 
uusiutuvaan energiaan. 
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Ilmastonmuutoksen vastaiset toimet eivät 

ole syyllisiä energiakriisiin, muistuttaa Silvia 

Modig, Euroopan parlamentin ympäristön, 

kansanterveyden ja elintarvikkeiden tur-

vallisuuden valiokunnan jäsen. Modig toki 

myöntää, että ilmastopäätökset ovat vaikut-

taneet energian hintaan, kun saastuttami-

nen on laskettu hintaan mukaan.

—Mutta tämän mittaluokan kriisissä me emme olisi 
ilman Venäjän luomaa energiakriisiä. Lääke energia
kriisiin ei kuitenkaan ole vihreän siirtymän hidastami
nen, päinvastoin. Mitä nopeammin pääsemme irti 
fossiilisista polttoaineista, sitä nopeammin ete
nemme kohti energiaomavaraisuutta ja strategista 
autonomiaa. Sodan vaatimien toimien ja vihreän 
siirtymän välillä on vahva synergia, jos niin halu
taan. Ja on rehellisyyden nimissä myönnettävä, että 
jos olisimme tehneet aiemmin enemmän, emme 
olisi nyt niin vaikeassa tilanteessa. Jos olisimme 
kasvattaneet uusiutuvien energialähteiden osuutta 
voimakkaammin, emme olisi nyt niin haavoittuvia 
kuin olemme. Fossiilikapitalismi on kriisissä ja vihreä 
siirtymä on meidän keinomme siitä pois.

Modig muistuttaa ilmastonmuutoksen 

etenevän koko ajan: nykyisillä globaaleilla 

päätöksillä ollaan menossa kohti jopa kol-

men asteen lämpenemistä. Vaikutukset oli-

sivat niin inhimillisesti kuin taloudellisesti 

katastrofaaliset. Lämpenemisen edetessä 

sään ääri-ilmiöt lisääntyvät ja voimistuvat. 

Tänä kesänä Euroopassa oli historialliset 

helteet, joihin kuoli ihmisiä, ja metsäpalojen 

määrä kasvaa joka vuosi uusiin ennätyksiin. 

—On selvää, että vaikka meitä nyt kohtaa monta kriisiä 
samaan aikaan, ilmastokriisiä emme voi jättää huo
miotta, koska se on edelleen eksistentiaalinen uhka 
meille. Mitä pidemmälle päästämme lämpenemisen 
ja mitä pidempään viivyttelemme tarvittavia ratkaisu
ja, sitä kalliimpaa ja vaikeampaa muutoksesta tulee 
meille kaikille. Niin inhimillisesti kuin taloudellisesti.

EUROOPAN VIHREÄN KASVUN OHJELMA

Modig vakuuttaa, että vihdoin on onneksi 

ryhdytty toimeen, ja että EU tekeekin tällä 

Naali (Vulpes lagopus) on Suomessa erittäin 
uhanalainen. Kettu (Vulpes vulpes) levit
täytyy lämpeneville tunturialueille, eikä puolta 
pienempi naali mahda sille mitään. Kuitenkin 
2022 varmistui yksi onnistunut naalin pesintä 
Suomessa. Edellinen on vuodelta 1996. 

hetkellä enemmän kuin koskaan ilmaston eteen. Mutta 

se, että tehdään enemmän kuin aiemmin, ei vielä tarkoita, 

että tehtäisiin tarpeeksi. Missä siis mennään EU:n vihre-

ässä siirtymässä?

—Tämän kauden alussa komissio antoi esityksensä Euroopan 
vihreän kasvun ohjelmaksi, joka tunnetaan nimellä European 
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HIILINEUTRAALI 2050 MENNESSÄ

EGD:n tärkein yksittäinen laki on ilmasto-

laki. Se asettaa EU:lle sitovan tavoitteen olla 

hiilineutraali viimeistään 2050. Tavoite hy-

väksyttiin viime vuonna, ja tämän vuoden 

alussa komissio valmisteli Fit for 55 -nimel-

Green Deal (EGD). Se on valtava kokonaisuus, jonka voima on sii
nä, että ilmastopolitiikka ei ole enää erillinen oma politiikan sekto
rinsa, vaan se lähestyy asiaa kokonaisvaltaisesti ja läpileikkaavas
ti tunnistaen kaikkien sektoreiden mahdollisuuksia, haasteita ja 
tarpeita. Se sisältää uusia lainsäädäntöehdotuksia, strategioita 
ja olemassa olevan lainsäädännön päivittämistä vastaamaan 
uudistettuja tavoitteita.
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tely, jota tarvitaan, koska hiilineutraali ei tarkoita päästö-

töntä vaan päästöjen ja nielujen tasapainoa.

—Ff55 sisältää uusiutuvan energian direktiivin, josta syyskuun 
puolivälin täysistunnossa äänestimme. Se on iso kokonaisuus, 
jossa muun muassa määritellään, mikä luetaan uusiutuvaksi, oli se 
sitten metsien biomassa tai vety, ja mikä on uusiutuvien tavoiteta
so, Modig sanoo.

—Siihen kuuluu Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) eli 
hiilirajamekanismi, jota myös kansankielessä hiilitulliksi kutsutaan. 
Se on suomalaisen teollisuuden kannalta olennainen, koska se on 
keinomme ehkäistä hiilivuotoa eli sitä, että tuotanto karkaa meiltä 
sinne, missä saastuttamisesta ei tarvitse maksaa, ja missä siten 
voi tuottaa halvemmalla.

 

Hiilirajamekanismi varmistaa, että Euroopan mark-

kinoilla ei saa epäreilua kilpailuetua tuotteelle, joka on 

valmistettu alhaisilla ympäristökriteereillä. Se antaa suo-

jan eurooppalaiselle tuotannolle päästövähennysten ja 

päästökaupan kiristyessä. Samalla se on yksi unionin 

keinoista vaikuttaa Euroopan ulkopuoliseen tuotantoon. 

Jos EU:n ulkopuolinen toimija halajaa Euroopan markki-

noille, sen kannattaa tuottaa tuotteensa ilmastokestäväs-

ti. Tämä koskee niin sementtiä, alumiinia, lannoitteita, 

terästä kuin sähköäkin.

—Nämä ovat esimerkkejä sääntelykokonaisuudesta, joka asettaa 
reunaehdot sille, miten ja mistä uutta kestävää kasvua löytyy. 
Tärkeää tässä sääntelykokonaisuudessa on se, että tavoitteet 
asetetaan nyt oikealle tasolle, jotta rajuja korjausliikkeitä ei tulevina 
vuosina tarvita. Kaikki toimijat — niin teollisuus kuin koko elinkei
noelämä — tarvitsevat tiedon siitä, millainen sääntelyympäristö 
tulevina vuosina on, jotta investoinnit osataan suunnata oikein. 
Hukkainvestointeihin meillä ei ole varaa, koska siirtymä tulee vaati
maan historiallisen suuret investoinnit, jotta systeeminen muutos 
saadaan aikaan. Mutta investoinnit tarjoavat myös paljon mahdolli
suuksia uuteen kasvuun ja uuteen työhön, Modig linjaa.

—Hiilirajamekanismi korvaa päästökaupan ilmaisjaot. Kahta päällek
käistä keinoa hiilivuodon torjumiseen ei voi olla, siitä älähtäisi jo WTO.

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen raportista 

selviää, että ilmaisjaot ovat hidastaneet siirtymistä vä-

häpäästöisiin ratkaisuihin. Kun ilmaisjako on mahdol-

listanut entisenlaisen saastuttamisen, ei kannustinta et-

siä viisaampia ratkaisuja ole ollut. Monissa jäsenmaissa, 

myös Suomessa, ilmaisjakoja on jaeltu keinona tukea nii-

lä kulkevan paketin, jonka on tarkoitus jal-

kauttaa ilmastolain tavoite käytäntöön luo-

malla polku seuraavaan välitavoitteeseen, 

eli vähentää päästöjä 55 prosenttia vuoteen 

2030 mennessä.

—Suurimpina asioina Ff55 kokonaisuudessa mai
nitsisin muun muassa päästökaupan uudistamisen 
ja laajentamisen. Päästökauppa on EU:n yksittäisenä 
keinona tehokkain päästövähennysten aikaansaaja. 
Se tarkoittaa, että saastuttaja maksaa, ja tämä ohjaa 
ja kannustaa toimijoita etsimään vähäpäästöisiä rat
kaisuja. Sanonkin usein, että ilmastotyössä meidän 
tulee käyttää hyödyksemme kapitalistin ahneutta. 
Kapitalismissa pääomat ohjautuvat hyvin vikkelästi 
sinne, missä voitot ovat suurimpia. Kun luomme 
sääntelyllä ympäristön, jossa suurimmat voitot 
löytyvät puhtaista ratkaisuista, saamme valjastettua 
sen ahneuden, joka meidät tähän kriisin on johtanut, 
auttamaan meidät siitä ulos.

Ff55 sisältää niin sanotun taakanjako-

sektorin eli päästövähennystavoitteet niille 

aloille, jotka eivät kuulu päästökauppaan, 

ja maankäyttöä, maankäytön muutosta ja 

metsätaloussektoria (LULUCF) koskevan 

asetuksen (EU) 2018/841, joka määrittelee 

laskentasäännöt sille, miten maankäytön, 

maankäytön muutoksen ja metsänhoidon 

nielut ja päästöt otetaan huomioon EU:n 

ilmastotavoitteissa. Laskentaan sisältyvät 

metsistä, viljelysmaasta, ruohikkoalueista 

sekä metsityksestä ja metsien siirtymisestä 

muuhun maankäyttöön (metsäkato) aiheu-

tuvat päästöt ja nielut. Eri maankäyttömuo-

doille käytetään erilaisia laskentasääntöjä. 

Suomelle olennaista on hiilinielujen sään-

Hiilineutraali ei tarkoita 
päästötöntä vaan 

päästöjen ja nielujen 
tasapainoa.
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tä teollisuuden aloja, jotka ovat suurimman 

murroksen ja haasteen edessä.

—Mutta se on ollut lähes karhunpalvelus! Jos ja 
kun tukea on tarvittu ja tarvitaan, sen kannattaa olla 
sellaisessa muodossa, joka tukee ja auttaa kyseessä 
olevan teollisuuden alan siirtymässä, ja joka tukee 
investointeja puhtaisiin tekniikoihin ja viisaampiin 
tapoihin tehdä, ei shekki, jolla katetaan vain saastutta
misen lasku, Modig painottaa.

Euroopan unioni tukee siirtymää mo-

nin tavoin. Jäsenmaat ovat hyvin erilaisissa 

tilanteissa: toiset ovat jo pitkään tehneet oi-

keita investointeja ja vihertäneet talouttaan, 

toiset ovat vasta lähtökuopissa.

 

—Suomen asema on hyvä. Meillä on oma hiilineut
raaliustavoitteemme vuodelle 2035, joten olemme jo 
itsenäisesti tehneet päätöksen lähteä toteuttamaan 
vihreää siirtymää ja sen vaatimia investointeja. Meillä 
on kaikki mahdollisuudet olla siirtymän voittajia, jos 
niin valitsemme. Meillä on osaamista niin puhtaista 
teknologioista, kestävästä biotaloudesta kuin kierto
talousratkaisuista. Me olemme tulevaisuuden voittajia, 
jos päätämme olla etujoukossa kehittämässä niitä rat
kaisuja, joita tulevina vuosina koko maailma tarvitsee.

Modig kehottaa lopettamaan jarruttelun 

ja turhan pelottelun, jotta Suomi voisi olla 

etujoukossa.

—Ei vihreä siirtymä ole se, joka duunarin toimeentuloa 
uhkaa, vaan se on ilmastonmuutos. Jos jarrutamme 
ilmastotoimia suojellaksemme fossiilisiin nojautu
vaa työpaikkaa, emme itse asiassa suojele ketään. 
Saatam me onnistua keinotekoisesti tekohengit
tämään pienen hetken, mutta samalla kasvatam

ILMASTONMUUTOKSEN PSYKOLOGIA

Taiteilijat aistivat ajan hengen usein herkemmin 

kuin muut. Romaanissaan Hiljaiset joet kirjailija 

Maarit Verronen kuvailee osuvasti ihmisluonnon 

toimintamalleja globaalin katastrofin edessä. Ensin-

näkään mitään yhteishenkeä ei synny. Päin vastoin, 

monet yrittävät hyötyä kaaoksesta. Yksi jos toinen 

myös luulottelee kuuluvansa eliittiin, joka kyllä pe-

lastuu. Täysin vailla myötätuntoa ei olla niitä muita 

kohtaan; jotain varusteita voidaan heille jättää.

Tähän asti vauraus on suojannut vauraita huonoil-

ta olosuhteilta. Jos koulut ovat huonoja, rahalla saa 

lapsensa yksityiskouluun. Jos julkinen terveyden-

hoito on huonoa, rahalla pääsee yksityislääkärille. 

Jos alueella on turvatonta, voi muuttaa turvalliselle 

alueelle tai rakentaa muurin talonsa ympärille. Il-

mastoa pelastetaan tosissaan, kun rikkaimmat ym-

märtävät, etteivät heidän rahansa enää suojaa heitä.

Jotkut ovat jo tajunneet: esimerkiksi kiipeily- ja ul-

koiluvälineitä ja -tekstiilejä valmistavan Patagonian 

perustaja, miljardööri Yvon Chouinard on ilmoitta-

nut lahjoittavansa koko omistuksensa yhtiössä il-

mastonmuutoksen torjuntaan. 

Rikkaimmat eivät ole ainoa vakuutettava yleisö maa-

ilmassa. Myös kansan syville riveille niin Suomessa 

kuin maailmalla on saatava selitettyä, ettei ilmas-

tonmuutos ole vain tekosyy kerätä lisää veroja. On 

tärkeää, että ”vihreä eliitti” on esimerkillinen; ei enää 

Thaimaan-matkoja lentäen tai monipaikkaisuutta 

omalla autolla, jos ollenkaan.

Hiilirajamekanismi 
korvaa päästökaupan 

ilmaisjaot.
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me kokonaisuuden laskua itsellemme. Teemme 
siirtymästä kalliimman ja rajumman. Suomalainen 
työntekijä ansaitsee työpaikan, joka on kestävä, ja 
joka säilyy myös irtauduttuamme fossiilisista ja te
htyämme tämän välttämättömän siirtymän.

Siirtymä tarkoittaa myös vanhojen työ-

paikkojen häviämistä ja uusien syntymistä 

tilalle. Se ei tietenkään lohduta niitä ihmisiä, 

joitten työpaikka häviää.

—Heitä pitää politiikan keinoin auttaa. Se on sosiaa
lisesti oikeudenmukaisen siirtymän ytimessä, Modig 
korostaa.

KIERTOTALOUS LUO TYÖPAIKKOJA

Kiertotalous on hyvä esimerkki siirtymän tuomasta muu-

toksesta ja sen tuomista mahdollisuuksista. Kiertotaloudes-

sa raaka-aine ja sen arvo säilyvät kierrossa mahdollisimman 

pitkään. Nykyään vielä suurimmaksi osaksi kulutustuote 

valmistetaan neitseellisestä luonnonvarasta, ja kun kulut-

taja on käyttänyt tuotteen loppuun, se on jätettä. Kierto-

taloudessa se olisi uutta raaka-ainetta. Kiertotalous auttaa 

meitä elämään planeetan kantokyvyn rajoissa ja tarjoaa 

mahdollisuuden luoda uutta työtä. Ennen kaikkea kiertota-

lous mahdollistaa uusien työpaikkojen luomisen sellaisille 

alueille, jotka tällä hetkellä menettävät työpaikkoja.

—Infinited Fibre Companyn investointi Kemiin on esimerkki loistavis
ta uutisista, joita kiertotalous meille mahdollistaa, Modig sanoo.

Infinited Fibre Company valmistaa vaatejätteestä 

uutta tekstiiliä. Yhtiö rakentaa Kemiin 400 miljoonan eu-

ron tehtaan Stora Enson sulkeman Veitsiluodon pape-

ritehtaan tiloihin. 2025 aloittavan tehtaan tuotannosta 

60 prosenttia on jo myyty sitovilla sopimuksilla. Kemiin 

syntyy satoja työpaikkoja.

—Investoinnin julkaisun yhteydessä yhtiön toimitusjohtaja kommen
toi, että Kemissä on saatavilla paljon ammattitaitoista henkilökuntaa, 
jolla on osaamista prosessiteollisuudesta. Kemi ei ole ainoa paikka, 
joka täyttää nämä kriteerit, joilla tämä investointi päätyi Kemiin. 
Tässä todella on valtava potentiaali! Meillä on mahdollisuus saada 
paljon tällaisia iloisia uutisia, Modig sanoo.

Jotta vihreä siirtymä pystyy luomaan Suomeen uutta 

työtä, tarvitaan merkittäviä panostuksia tutkimukseen ja 

kehitykseen. Suomella on paljon osaamista, jonka päälle 

rakentaa uusia ratkaisuja ja uusia innovaatioita. Erityi-

sesti Suomi tarvitsee puhtaan teknologian ratkaisuja, ku-

ten koko maailma tulee tarvitsemaan tulevina vuosina.

18

Tarvitsemme 
merkittäviä panostuksia 

tutkimukseen ja 
kehitykseen.

MODIGIN KOLME TEESIÄ
VIHREÄÄN SIIRTYMÄÄN

1. Riittävillä ja oikein kohdennetuilla 

T&K-panostuksilla luomme uusia in-

novaatiota.

2. Koulutus- ja osaamisratkaisuilla 

luomme sitä osaamista, jota ilmasto-

neutraali yhteiskunta ja talous tarvit-

sevat. 

3. Huolehtimalla sosiaalisesta oikeu-

denmukaisuudesta pidämme kaikki 

mukana ja varmistamme, että ihmisten 

usko tulevaisuuteen säilyy.

18
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korjaamiseen. Tarvitaan ymmärrystä siitä, 

millaista päivittämistä osaaminen missäkin 

vaatii.

—Tämä on asia, jossa ayliikkeen apua ja osaamista 
tarvitaan. Ja tämä on se keino, miten autamme sitä 
harvaan asutun seudun ihmistä, jonka työpaikka 
hävisi. Tämä kaikki pitää tehdä yhdessä työnteki
jöiden kanssa, koska se tulee tarkoittamaan myös 
työikäisten uudelleen kouluttamista ja osaamisen 
uudelleen kohdentamista ja syventämistä, Modig 
tähdentää.

1919

—Haluammeko me olla etujoukossa kehittämässä näitä ratkaisuja 
ja myymässä niitä muille, vai haluammeko jäädä odottamaan, että 
muut tekevät työt puolestamme ja myös korjaavat hedelmät puoles
tamme? Myös osaaminen ja koulutus ovat keskeisiä. Tulevaisuuden 
osaamistarpeet ovat erilaisia kuin nyt ja niihin vastaaminen vie 
vuosia. Mielestäni on paikallaan kysyä, tunnistammeko tulevaisuu
den osaamistarpeet riittävän hyvin? Tämä on aivan keskeistä, jotta 
kuulumme tulevaisuuden voittajiin.

Kiertotalous ei tule tarkoittamaan valtavaa määrää 

uusia ammatteja vaan sitä, että olemassa olevat amma-

tit muuttuvat. Uuden tuottamisesta siirrytään vanhan 
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Teksti
PAAVO JÄRVENSIVU

Strategisuus eli kollektiivinen suun-

nanotto korostuu nyt valtioiden toi-

minnassa ja kansainvälisissä suh teis sa 

dramaattisesti edellisiin vuosikymme-

niin nähden. Strategisuus syrjäyttää 

sopeutuvan mallin, jossa huolehdi-

taan kotimaisten toimijoiden kyvys-

tä reagoida kansainvälisten markki-

noiden muutoksiin.

Materiaalisen taustan valtioiden 

uudistuvalle toiminnalle muodostavat 

kasvihuonekaasupäästöjen radikaali 

vähentäminen ja luontokadon tor-

juminen luonnonvarojen kestävään 

käyttöön siirtymällä. Tälle vihreälle 

siirtymälle on talouden ja yhteiskun-

tien elinvoimaisuuden turvaamisen 

näkökulmasta pakottava tarve.

Siirtymä tarkoittaa käytännös-

sä kaikkia aloja koskettavaa teollista 

murrosta ja erilaisten järjestelmien 

kuten liikennejärjestelmien uudis-

tamista. Siirtymä haastaa eri aloja 

ja kansakuntia vaihtelevasti riippu-

en muun muassa niiden vaatimista 

ja hallitsemista luonnonvaroista ja 

osaamisesta.

Koronapandemia, Venäjän hyök-

käyssota, Kiinan kasvava poliittisuus 

ja tulevan talven energiakriisi lisäävät 

kierroksia. Valtiolliset strategiat koh-

taavat monikriisin, jossa toteutetaan 

pitkäjänteistä siirtymää samalla, kun 

ratkaistaan akuutteja ongelmia.

Yrityksissä strategisuus edellyttää us-

kottavien tulevaisuusskenaarioiden 

luontia ja päätöksiä yrityksen asemoi-

tumisesta suhteessa näihin skenaa-

rioihin. Strategian asema yrityksen 

ohjaamisessa on jokseenkin selvä.

Suomen kaltaisten maiden koh-

dalla strategisuus on vaikeammin 

hahmotettavaa. Tietyt teollisuuden-

alat ovat historiallisten kerrostumien 

myötä saavuttaneet merkittävämmän 

aseman kuin muut. Tiedot ja mielipi-

teet alojen välisistä painotuksista on 

muodostettu pitkälti avointen proses-

sien ja julkisen debatin ulkopuolella.

Valtio on tukenut valittujen alo-

jen ja niillä toimivien yritysten me-

nestystä aktiivisesti, esimerkiksi 

verohelpotuksilla, lupaprosesseja 

sujuvoittamalla, infrastruktuuria ra-

kentamalla ja osaamispohjaa luo-

malla. Jotkut päätöksistä ovat olleet 

onnistuneita, toiset eivät niinkään.

Vihreää siirtymää ei voida ohjata 

piilevästi. Kaikkia aloja koskettavan 

siirtymän on oltava nopea ja hyvin 

koordinoitu. Vain tiedon ja päätök-

senteon avoimuus luo kaikille toimi-

joille yhteisen viitepisteen – tavoit-

teiston, jota vasten kukin voi sovittaa 

uransa ja strategiansa ennakoiden ja 

pitkäjänteisesti.

Teollinen 
murros 
edellyttää 
suunnittelua
Vihreä siirtymä tarvitsee tiedevetoista suunnittelu
nyrkkiä, joka antaisi esityksiä valtiojohdolle.
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Ilmastonmuutoksen torjunta on 

vaatinut kansainvälisesti aivan uu-

denlaista kokonaisuudenhallintaa. Il-

masto on kaikille yhteinen luonnon-

järjestelmä, joten ilmastonmuutosta 

voidaan torjua vain ottamalla yhtä-

läisesti huomioon kaikkialla planee-

tallamme aiheutetut ja sidotut kasvi-

huonekaasupäästöt.

Samaan tapaan vihreä siirtymä 

edellyttää kansallisesti monenlaisia 

kokonaisuuksia huomioivan tieto-

pohjan. Kaiken pohjalla ovat kasvi-

huonekaasupäästöt, hiilivarastojen 

kehitys ja luonnonvarojen kestä-

vän käyttö: nykytila, tavoitetila sekä 

nämä molemmat yhdistävät tulevai-

suuspolut eri alojen ja järjestelmien 

muodostamana kokonaisuutena.

Lisäksi on huomioitava reunaeh-

dot ja muutospolut ainakin geopoli-

tiikassa, vihreän siirtymän kannalta 

oleellisissa teknologioissa sekä Suo-

men taloudellisissa, sosiaalisissa ja 

kulttuurisissa olosuhteissa.

Vihreän siirtymän tietopohjaa voi-

daan nimittää teollisen murroksen 

suunnitelmaksi. Suunnitelma esittää, 

mitkä tulevaisuuspolut ovat edellä 

mainitut kokonaisuudet huomioiden 

Suomelle sekä mahdollisia että hou-

kuttelevia.

Suunnitelma on kovin latautunut 

sana, mutta valtiotasoisen strategian 

yhteyteen se sopii hyvin. Aivan ehdo-

tonta on kuitenkin erottaa toisistaan 

suunnitelma ja sen pohjalta tehtävät 

päätökset. Muuten turhan moni yh-

distää suunnittelun komentotalou-

teen joko tahallisesti tai tahattomasti.

Se, millä keinoin valtiojohto päät-

tää Suomen taloutta ohjata ja strate-

gisuutta toteuttaa, on suunnittelusta 

erillinen kysymys. Suunnittelu luo 

valistuneelle päätöksenteolle edel-

lytykset, toteutettiin vihreää siirty-

mää millä ohjaustyökaluilla tahansa. 

Ajankohtaisia työkaluja ovat esimer-

kiksi missiolähtöinen innovaatiopo-

litiikka ja vihreä teollisuuspolitiikka. 

Parhaan mahdollisen tiedon hyödyn-

täminen, menetelmällinen läpinä-

kyvyys ja tuotetun tiedon avoimuus 

vaativat teollisen murroksen suun-

nittelulta tiedevetoisuutta. Suunnit-

telu ei voi nojata yksittäisten tahojen 

omiin intresseihin, mikä on piileväs-

sä valtiollisessa teollisuusstrategiassa 

jatkuvana uhkana.

Tiedevetoinen suunnittelu voi-

daan toteuttaa monin tavoin. Par-

haat osaajat voidaan tuoda yhteen 

verkostomaisesti, tai kansallisia tie-

depaneeleja ja strategisen tutkimuk-

sen rahoitusta voidaan kehittää tä-

hän suuntaan.

Vetovoimaisin tapa olisi perus-

taa uusi korkean profiilin suunnit-

teluyksikkö. Näin meillä olisi yksi 

selkeä taho, joka olisi vastuussa tie-

depohjaisten teollisen murroksen tu-

levaisuuspolkujen hahmottamisesta 

teollisuuden sektorirajat ja valtion-

hallinnon rajat ylittäen.

Paavo Järvensivu on kauppatieteiden tohtori 
ja toimii tutkijana BIOStutkimusyksikössä.
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KIMONOT
KIERTOON,
MUTTA MIKSI?
Savu Rovanto 
Max Finne

22

TUKIA 
HUUTOKAUPALLA
Pekka Ripatti
Roland Magnusson

34

TULEVAISUUS
EI TOTTELE 
KÄYRIÄ
Atte Harjanne

42

KUINKA PITÄÄ 
ÖLJY MAASSA
Lassi Ahlvik

28



22

22

Kiertotalous nähdään monesti julkisuudessa 

yrityksille myönteisessä valossa, niille liike-

toimintahyötyjä tuovana asiana. Luontoka-

to, ilmastonmuutos ja eliölajien sukupuutot 

indikoivat kuitenkin vahvasti, että nykytaso 

ei riitä, ja nykyiseen lineaariseen talousjär-

jestelmään tarvitaan selkeämpi muutos.

Yhteiskunnassamme vakiintuneiden 

suuryritysten näkökulma on usein hallitse-

va, mutta niiden etu on säilyttää nykytilan-

ne, joka on monilta osin kestämätön. Ra-

dikaali muutos eri toimialoilla on lähtenyt 

lähes poikkeuksetta pienistä innovatiivisista 

yrityksistä. Siksi kiertotaloudenkin suhteen 

katse on syytä kääntää pieniin ja start -up-

henkisiin edelläkävijäyrityksiin, jotka ovat 

keskeisessä roolissa mahdollistamassa ta-

louden suuntaamista kestäväksi. Tässä kir-

joituksessa tarkastelemme erityisesti, mikä motivoi edel-

läkävijäyritysten yrittäjiä kiertotalouteen.

Kiertotalous perustuu tuotteiden käyttöiän pidentämi-

seen ja kierrättämiseen uusiksi resursseiksi niiden elin-

kaaren päättyessä. Kiertotalous ei kuitenkaan ole levinnyt 

ja normalisoitunut ympäri maailman samalla lailla kuin 

Suomessa, missä kulttuuriset tekijät ovat vaikuttaneet 

asiaan keskeisesti. Japani on esimerkki maasta, jossa kier-

totalous ja kestävyysasiat eivät ole vielä valtavirtaa. Japa-

nin kulttuuri on erilainen kuin Suomen, joten Suomessa 

hyviksi todettuja keinoja kiertotalouden eteenpäin viemi-

seksi ei voi välttämättä käyttää Japanissa.

ITSEOHJAUTUVUUSTEORIA

Mikä siis motivoi yrittäjiä kiertotalouteen Suomessa ja Ja-

panissa, ja millaisiin toimiin nämä motivaatiot johtavat? 

Miten saataisiin luotua kestävyyden periaatteille raken-

Suomalaisten ja japanilaisten tekstiili ja vaatetusalan yrittäjien moti
vaatiot osallistua kiertotalouteen eroavat vahvasti toisistaan.

Kimonot kiertoon,
mutta miksi?

Teksti
SAVU ROVANTO
savu.rovanto@aalto.fi
@Savu234

MAX FINNE
max.finne@aalto.fi
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nettua kiertotaloutta sen sijaan, että kierto-

talous olisi vain taloudellisen menestyksen 

väline?  Vastataksemme näihin kysymyk-

siin haastattelimme yhteensä 16 vaatetus- ja 

tekstiilialan kiertotalousyrityksen edustajaa 

Suomesta ja Japanista.

Itseohjautuvuusteoria (self-determi-

nation theory) auttaa ymmärtämään, mis-

sä määrin motivaatiot syntyvät kiertota-

lousyrittäjien omasta mielenkiinnosta, 

altruistisista lähtökohdista tai ulkoisista teki-

jöistä, vai motivoiko osaa heistä kiertotalous 

kenties ollenkaan. Itseohjautuvuusteorian 

perusteella erottelimme motivaatiot sisäi-

siin motivaatioihin (esimerkiksi ympäristön 

hyvinvointi päämääränä), osittain sisäistet-

tyihin (esimerkiksi maine, toimitusvarmuu-

den takaaminen tulevaisuudessa), ulkoisiin 

motivaatioihin (esimerkiksi laki velvoittaa 

kauppiaan ottamaan käytettyä elektroniik-

kaa vastaan) sekä motivaation puutteeseen. 

Yrittäjillä saattaa olla samanaikaisesti monia 

eri motivaatioita, eivätkä erityyppiset moti-

vaatiot sulje toisiaan pois.

ARVOSTUS MENNYTTÄ KOHTAAN

Tutkimuksessamme löysimme seuraavia 

kiertotalousyrittäjien sisäisiä motivaatioi-

ta: kiinnostus ympäristöongelmien ratkai-

semiseen, talousjärjestelmän muutoksen 

edistäminen ja arvostus mennyttä kohtaan. 

Ympäristöongelmien ratkaiseminen oli kes-

keisessä roolissa kaikilla suomalaisilla yrittä-

jillä ja osalla japanilaisista. Talousjärjestelmän 

muuttaminen perustumaan kiertotaloudelle 

kiinnosti noin puolta haastatelluista yrittäjistä 

niin Suomessa kuin Japanissa.

Arvostus mennyttä kohtaan oli mielen-

kiintoinen löydös ja tärkeä motivaatiotekijä 

yhdelle suomalaiselle ja yhdelle japanilai-

selle kiertotalousyrittäjälle. Näille yrittäjille 

kiertotalous oli vahvasti yhteyksissä men-

neessä kehitetyn säilyttämiseen tuleville 

sukupolville. Sisäistä motivaatiota omaavat 

yrittäjät olivat vilpittömästi kiinnostuneet 

kiertotaloudesta altruististen syiden takia 

(hyvän tekeminen muille). Näissä yrityksis-

sä kiertotalouden ympäristölliset (sekä joissain yrityksis-

sä myös sosiaaliset) periaatteet ovat pohjana taloudelli-

selle päätöksenteolle.

MATERIAALIVIRTOJEN TURVAAMINEN

Osittain sisäistettyä motivaatiota omanneet kiertota-

lousyrittäjät toimivat pääasiassa lineaarisen talouden pe-

riaatteiden pohjalta, eivätkä ympäristöllinen ja sosiaalinen 

näkökulma olleet heidän pääasialliset kiinnostuksen koh-

teensa kiertotaloudessa. Sen sijaan tärkeiksi motivaatioik-

si tunnistettiin heidän osaltaan kierrätettyjen materiaalien 

hyvä saatavuus ja edullisuus, kulttuuriset tekijät ja muutos 

kulttuurissa sekä pitkän aikavälin taloudellinen kestävyys. 

Kolme japanilaista yritystä oli päätynyt myymään kier-

rätysvaatteita tai tekemään uusia vaatteita kierrätetyistä 

materiaaleista, koska kierrätysmateriaaleja oli ollut hyvin 

ja edullisesti saatavilla. Nämä yrittäjät eivät olleet alun pe-

rin edes tietoisia kiertotaloudesta tai kestävyysnäkökul-

mista, mutta yksi heistä kiinnostui myöhemmin kiertota-

louden ympäristönäkökulmasta.

SAVU ROVANTO
Kauppatieteiden tohtori Savu Rovanto 
on vieraileva tutkija Waseda Univer
sityssa Japanissa. Hän väitteli Aalto 
yliopistossa 2022.

Kuva: Savu Rovannon perhealbumi
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Kuva: Mortti Saarnia

Yhden japanilaisen yrityksen siirtymän kiertotalou-

teen oli saanut aikaan muutos Japanin kimonokulttuu-

rissa: ihmisillä oli kaapeissaan paljon vanhoja laadukkaita 

perintökimonoita, joille ei kuitenkaan enää ollut käyttöä 

länsimaalaisen vaatekulttuurin tultua valtavirraksi myös 

Japanissa.

Osa asiakkaista halusi jatkaa kimonoperinnettä uu-

dessa muodossa siten, että näistä kimonoista muokat-

taisiin moderneja länsimaisia vaatteita. Lisäksi kaksi 

suomalaista yrittäjää oli lähtenyt kiertotalouteen kiin-

nostuksestaan parantaa yrityksensä pitkän aikavälin 

taloudellista kestävyyttä (ympäristöstä huolehtimisen 

lisäksi) pienentämällä riskiä esimerkiksi uusien materi-

aalivirtojen tulevaisuuden suhteen.

Kolme japanilaista kiertotalousyrittäjää toi yllättäen 

esiin kiinnostuksen puutteensa: heitä ei kiinnostanut 

kiertotalous eikä kestävyys. Yksi heistä sen sijaan pai-

notti yrityksensä kulttuurista ja taiteellista puolta kierto-

talousliiketoiminnan motivaation lähteenä. Eräs toinen 

mainitsi olevansa tietoinen kestävyysasioista, mutta lii-

ketoimintansa olevan kestävää perustuen 

”onnekkaaseen sattumaan” suunnitelmalli-

suuden sijaan.

Mihin toimiin yllä käsitellyt motivaatiot 

sitten johtavat Suomessa ja Japanissa? Yrit-

täjät, joilla on osittain sisäistettyjä motivaa-

tioita tai joilla ei ole lainkaan motivaatiota 

kiertotaloutta kohtaan yksinkertaisesti toi-

mivat vallalla olevan lineaarisen talouden 

periaatteiden mukaan. Kiinnostavimmat 

erot löytyvät yrityksistä, joiden yrittäjillä oli 

sisäistä motivaatiota kiertotaloutta kohtaan.

KESTÄVYYS EI MYY JAPANISSA

Suomalaisista yrittäjistä löytyi aktiivisia kier-

totalouden edistäjiä, jotka pystyivät avoimes-

ti puhumaan kiertotaloudesta ja olemaan 

jopa provokatiivisia alan kestävyysongelmia 

esiin tuodessaan. Kiertotalous ja laajempi 

kestävyys ovat normalisoituneet Suomessa 

siinä määrin, että yhteiskunta pitkälti nä-

kee kiertotaloudessa toimimisen yritykselle 

toivottavana toimintana. Kiertotaloutta nor-

malisoi myös lukuisten kiertotalousyritysten 

toiminta jo sinällään.

Japanissa puolestaan kiertotalous ei ole 

vielä normalisoitunut samalla tavalla. Huo-

mioon otettavaa on, kuinka hitaasti muutos 

Japanissa ylipäätään tapahtuu. Lineaarisen 

talouden ympäristöön sopeutuakseen jopa 

yrittäjät, jotka haluavat edistää muutosta 

kiertotaloutta kohti, tekevät sen piilotetusti. 

Nämä yritykset eivät siis välttämättä avoi-

mesti puhu kiertotaloudesta, vaan vetoavat 

kuluttajiin muiden kuin kestävyysnäkökul-

man kautta, esimerkiksi kohtuullisilla hin-

Perintökimonoista 
muokataan moderneja 
länsimaisia vaatteita.
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noilla, uniikeilla tyyleillä tai luomalla helpon 

ja hauskan käyttökokemuksen (esimerkiksi 

yhdistämällä popkulttuuria tuotteisiinsa). 

Yritysten on myös vaikeaa nostaa lineaari-

talouden ongelmakohtia julkisesti esiin joh-

tuen julkisen auktoriteetin puutteesta. Erään 

yrityksen edustaja mainitsi, kuinka ihmisten 

ei välttämättä tarvitse olla kiinnostuneita 

kiertotaloudesta, kunhan he toimivat siinä 

mistä hyvänsä syystä.

JOHTOPÄÄTÖKSET

Näyttäisi siis, että sekä Suomessa että Ja-

panissa muut kuin puhtaasti taloudellisen 

hyödyn tavoitteluun tähtäävät motivaatiot 

kiertotalouteen (esimerkiksi riskin kontrol-

lointi) johtavat kokonaisvaltaisimpiin kier-

totalousratkaisuihin yrityksissä. Suoraan 

kestävyyteen liittyvät motivaatiot luovat 

vankan pohjan kiertotalouden edistämiselle 

yhteiskunnassa.

Kiertotaloudessa ”sattumalta” toimivat 

japanilaiset yritykset näyttävät myös olevan 

hyvällä pohjalla kiertotaloudessa, sillä niillä 

on kullakin ollut vahva yhteiskunnallisesta 

ympäristöstä johtuva ajuri kiertotalouden 

käytäntöihinsä. Sen sijaan kiertotalouden 

”käyttäminen” ainoastaan taloudellisten tar-

koitusperien saavuttamiseen näyttäisi joh-

tavan vähäisimpiin muutoksiin yritysten 

toiminnassa sekä nojaavan vahvasti lineaa-

riseen talouteen.

Kiertotalousyrittäjien motivaatiot ovat 

siis moninaiset. Samoja motivaatioita omaa-

vien yritysten toimet eroavat huomattavasti 

eri kulttuuristen kontekstien välillä. On siis 

tärkeää tuntea eri kulttuurisia toimintaym-

päristöjä ja niiden suhdetta kiertotalouteen, 

jotta kiertotaloutta voidaan viedä eteenpäin 

globaalisti.
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Ilmastotavoitteet vaativat paitsi huomat-

tavasti kunnianhimoisempaa globaalia il-

mastopolitiikkaa myös uusia keinoja pääs-

töjen vähentämiseksi. Taloustieteilijän 

selkäydinreaktio on hinnoitella hiilidiok-

sidin ulkoisvaikutukset. Keskitytään tässä 

öljyyn. Yhdestä öljybarrelista tulee poltet-

taessa noin 430 kilogramman hiilidioksidi-

päästöt, joten päästöjen yhteiskunnallisella 

kustannuksella 100 euroa per CO
2
-tonni tu-

lisi veron olla 43 euroa per barreli.

Kenen tämä vero pitäisi maksaa? Tä-

hän on kaksi vaihtoehtoista tapaa. Ensim-

mäisessä vaihtoehdossa vero kohdenne-

taan öljyn kuluttajalle, esimerkiksi autoaan 

tankkaavalle suomalaiselle. Tämä kysyntä-

puolen ilmastopolitiikka on Suomen ja Eu-

roopan Unionin ilmastopolitiikan taustalla. 

Hiilidioksidiverot, päästökauppa tai uusiu-

tuvien polttoaineiden jakeluvelvoite vä-

hentävät fossiilisten polttoaineiden kysyntää. Kun öljyn 

maailmanmarkkinahinta laskee, kalleimpien kenttien 

avaaminen ja osa öljynetsinnästä muuttuu kannattamat-

tomaksi. Öljy jää maahan.

Toisessa vaihtoehdossa vero kohdennetaan öljyn 

tuottajille, mikä vaikuttaa öljynetsinnän ja -tuotannon 

kannattavuuteen suoraan. Tätä kutsutaan tarjontapuolen 

ilmastopolitiikaksi. Norjassa on viime aikoina keskustel-

tu öljyntuotannolle asetettavasta ilmastoperusteisesta 

maksusta (omstillingsavgift). Yhdysvalloissa ilmaston-

muutoksesta huolestunut Bidenin hallinto on nostanut 

öljyntuotannon rojaltimaksuja. Joukko pieniä öljyntuot-

tajamaita, viimeisimpinä Espanja, Tanska ja Irlanti, ovat 

rajoittaneet öljynetsintää rajojensa sisällä.

Varsinaisen tarjontapuolen ilmastopolitiikan lisäksi 

öljyn tarjontaan puututaan jo nyt voimakkaasti fiskaali-

sista syistä. Laajasti käytössä olevat tuotantomääriin tai 

-arvoon perustuvat verot vaikuttavat investointien kan-

nattavuuteen ja siten uusien öljykenttien avaamiseen. 

Keskimäärin ne vastaavat öljyntuotannolle asetettua 23 

Fossiilisia polttoaineita on liikaa. Jotta maailma pysyy Pariisin sopi
muksen asettamissa ilmastotavoitteissa, tulee löydettävissä olevasta 
öljystä ja maakaasusta jättää merkittävä osa käyttämättä. 

Kuinka pitää
öljy maassa
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euron veroa kutakin hiilidioksiditonnia 

kohden. Tämä luku on huomattavan suu-

ri verrattuna kysyntäpuolen hiilidioksidi-

päästöjen globaaliin keskihintaan, joka on 

vielä vain noin 3 euroa per tonni.

VAIKUTUKSIA EI TUNNETA

Tarjontapuolen ilmastopolitiikan vaikutuk-

sia ei vielä täysin tunneta, ja esimerkiksi 

hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli 

IPCC listaa sen erääksi tietopuutteeksi kuu-

dennessa arviointiraportissaan. Uudessa 

työpaperissa tutkin norjalaisten kollegojen 

kanssa, miten tuotantoon kohdistuva ve-

rotus vaikuttaa öljy-yhtiöiden toimintaan, 

markkinoihin ja päästöihin. Käytämme 

Rystad Energy -konsulttiyhtiön koosta-

maa globaalia yritystason paneeliaineistoa, 

joka sisältää tiedot yritysten vuosittaisista 

tuotantomääristä, investoinneista ja kus-

tannuksista vuosille 2000–2020. Lisäksi 

olemme keränneet dataa 130 öljyverouudis-

tuksesta yhteensä 52:ssa eri maassa. Tutki-

muksessa käytettyjen öljy- ja kaasukenttien 

sijainnit on esitetty kuviossa 1.

Tutkimusmenetelmämme voi ymmär-

tää seuraavasti: Kuvitellaan öljy-yhtiö BP, 

joka toimii Pohjanmerellä Norjan ja Iso-Bri-

tannian aluevesillä. Jos Iso-Britannia tekee 

muutoksen öljyn verotukseen, voimme ti-

lastollisesti tutkia, miten tuotanto ja inves-

toinnit reagoivat Iso-Britanniassa verrattuna 

BP:n toimintaan Norjassa, jossa veromuu-

tosta ei tapahdu. Käyttämämme differen-

ce-in-differences -analyysi perustuu yllä 

kuvattuun lähestymistapaan, mutta käyttää 

dataa kaikista öljyntuottajamaista, -yrityksis-

tä ja veromuutoksista vuosina 2000–2020.

Tulostemme perusteella öljynetsintä 

reagoi voimakkaasti muutoksiin tuotan-

toon perustuvissa veroissa. Yhden prosent-

tiyksikön veronkorotus vähentää öljynet-

sintää ja löydettyjä reservejä 3–4 prosenttia. 

Kuten odotettua, käynnissä oleva öljyntuo-

tanto ei reagoi hintoihin. Kun öljykenttä on 

kerran avattu, on vuosittaisia tuotantomää-

riä vaikea säätää.

Tutkimuksemme mukaan öljyn tarjonta on hieman 

joustavampaa kuin aiemmassa kirjallisuudessa on arvioi-

tu. Tämä johtuu ensinnäkin siitä, että tutkimme vaiku-

tusta öljyn etsintään ja siten arvioimme pitkän aikavä-

lin hintajoustoa. Toisekseen käytämme muutoksia öljyn 

verotuksessa, kun useimmat aiemmista tutkimuksista 

ovat perustuneet hintavaihteluihin. Jos yritykset kokevat 

veromuutokset pysyvämpinä kuin yksittäiset hintapiikit, 

on niillä suurempi investointeja ohjaava vaikutus.

VEROILLA ON VAIKUTUSTA

Tulostemme perusteella öljyn fiskaaliset tuotantoverot 

vaikuttavat ilmastopäästöihin merkittävästi. Jos kaikki 

olemassa olevat tuotantoverot poistettaisiin, kasvattai-

si se vuotuisia päästöjä pitkällä aikavälillä jopa 1,3–2,7 

GtCO
2
. Tämä on noin 4–7 prosenttia verrattuna nykyisiin 

vuotuisiin hiilidioksidipäästöihin. Nykyisen verojärjes-

telmän päästövähennyskustannukset ovat keskimäärin 

noin 17–19 euroa per hiilidioksiditonni, eli selvästi alle 

päästöjen yhteiskunnallisen kustannuksen. On sekä il-

maston että taloudellisen tehokkuuden kannalta tärkeää, 

että maat eivät laske verotasoja nykyisestä tai korvaa niitä 

voittoon perustuvalla neutraalilla verotuksella.

Hiilidioksidipäästöihin voi siis vaikuttaa verottamal-

la fossiilisten kysyntää tai tarjontaa.  Mutta kumpi on 

parempi keino ilmastopolitiikan toteuttamiseksi? Kun 

LASSI AHLVIK
Lassi Ahlvik on ympäristötalouden apu
laisprofessori Helsingin yliopistossa ja 
Helsinki GSE:ssä. Hän väitteli filosofian 
tohtoriksi Aaltoyliopistossa.

Kuva: Lassi Ahlvik
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KUVIO 1. ÖLJY- JA KAASUKENTTIEN SIJAINNIT VUOSINA 2000–2020

Yhden prosenttiyksikön 
veronkorotus vähentää 

öljynetsintää 3–4 
prosenttia.

öljyntuojamaat yhdessä vähentävät öljyn kysyntää, fos-

siilisten polttoaineiden maailmanmarkkinahinta laskee 

ja ylijäämää siirtyy öljyn tuottajilta sen kuluttajille. Myös 

suomalaiset hyötyvät, kun kansainvälinen ilmastopoli-

tiikka nakertaa tuottajamaiden voittoja.

Jos taas öljyntuottajamaat alkavat koordinoidusti ra-

joittaa öljyn tarjontaa ilmastosyistä, johtaa se öljyn hin-

nan nousuun ja hyödyttää tuottajia. Jotkut 

näkevät tämän hyvänä keinona tukea ke-

hittyviä valtioita, joiden julkisen sektorin 

rahoitus on riippuvainen laskevista öljytu-

loista. Toiset puolestaan pelkäävät korkean 

hinnan pönkittävän autoritaarisia ja kor-

ruptoituneita ”petrovaltioita”. Tulonjako-
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vaikutusten hyvyys tai huonous on lopulta 

arvovalintakysymys, johon tutkimus ei voi 

antaa yksiselitteistä vastausta.

Entä jos kaikki maat eivät teekään 

osaansa? Toisinaan on esitetty huoli hiili-

vuodosta. Pelkona on, että suomalaisten ku-

lutuksen pieneneminen laskee öljyn maail-

manmarkkinahintaa ja kasvattaa kulutusta 

muualla maailmassa. Lyhyellä aikavälillä 

öljyntuotanto on hyvin joustamatonta, ja 

laskeva kysyntä näkyy lähinnä hinnoissa, ei 

määrissä. Ilmaston kannalta keskeisiä eivät 

kuitenkaan ole vuotuiset vaan kumulatiivi-

set päästöt. Matalampi öljyn hinta heijastuu 

investointi- ja etsintäpäätöksiin, ja öljyn 

tarjonta on pitkällä aikavälillä melko jous-

tavaa. Tulostemme mukaan kysyntäpuolen ilmastopoli-

tiikan aiheuttama pitkän aikavälin hiilivuoto on pientä, 

vain noin 10–20 prosenttia aiotusta päästövähennykses-

tä siirtyy toisiin maihin.

Suuret öljyntuottajamaat ovat empineet tarjonnan 

rajoittamista yksipuolisesti. Pelkona on tarjontapuolen 

hiilivuoto. Jos muut tuottajamaat korvaavat vähentyneen 

tarjonnan lähes täysimääräisesti, jää politiikan globaali 

vaikutus pieneksi. Tulostemme mukaan huoli tarjonta-

puolen hiilivuodosta on aiheellinen. Yksipuolisten tar-

jontarajoitteiden hiilivuoto voi tulostemme mukaan olla 

jopa 80–90 prosenttia pitkällä aikavälillä, kun otetaan 

huomioon muutokset öljynetsinnässä ja uusien kenttien 

avaamisissa. Hiilivuodon välttämiseksi tarjontapuolen il-

mastopolitiikkaa on perusteltua lähteä edistämään mah-

dollisimman laajalla koalitiolla.
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Yhdysvaltain varapresidentti Kamala Harris 

on aiemmin ehdottanut tuottajamaiden il-

mastokoalition luomista Yhdysvaltojen joh-

dolla. Suuret tuottajamaat perustivat huhti-

kuussa 2021 tuottajien nettonollafoorumin 

(Net-Zero Producers Forum), johon kuuluvat 

Kanada, Norja, Qatar, Saudi-Arabia, Yhdisty-

neet arabiemiirikunnat ja Yhdysvallat. Jot-

kut näkevät tämän ensimmäisenä askeleena 

kohti tuottajamaiden ilmastokoalitiota, joka 

muodostuisi Pariisin sopimuksen rinnalle.

Globaalit ponnistelut ilmastonmuutok-

sen hillitsemiseksi jatkuvat ja saavat uu-

sia muotoja. Tämä luo tutkimukselle uusia 

kiinnostavia kysymyksiä, joihin vastaamal-

la voidaan tukea näyttöön perustuvaa pää-

töksentekoa. Tutkimuksemme on ensim-

mäinen yritys ymmärtää tarjontapuolen 

ilmastopolitiikan vaikutuksia globaalin yri-

tysdatan avulla, mutta se jättää toistaiseksi 

auki useita kiinnostavia kysymyksiä politii-

kan hyväksyttävyyteen, toteutettavuuteen 

tai yksittäisten maiden kohtaamiin kannus-

timiin liittyen.

Huoli tarjontapuolen 
hiilivuodosta on 

aiheellinen.
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Uusiutuvat energialähteet ovat usein kal-

liimpia fossiilisiin polttoaineisiin verrattu-

na, koska fossiilisten polttoaineiden käytön 

yhteiskunnalle haitalliset ulkoisvaikutukset 

eivät välity hintoihin. EU:n laajuisen pääs-

tökauppajärjestelmän lisäksi ilmastolle hai-

tallisille ja päästöjä aiheuttaville fossiilisille 

polttoaineille on asetettu kansallisia veroja. 

Uusiutuvan energian käyttöä tuetaan myös 

suorilla yritystuilla. Ristiriitaista kuitenkin 

on, että juuri päästökauppajärjestelmässä 

yrityksiä tuetaan ilmaiseksi jaettavilla pääs-

töoikeuksilla. Vuonna 2022 suomalaisyri-

tyksille on jaettu noin 13 miljoonaa ilmaista 

päästöoikeutta, joiden arvo nykyisillä pääs-

töoikeuksien huutokauppahinnoilla on noin 

miljardi euroa. Yrityksiä tuetaan myös mo-

nin muin tavoin kuten esimerkiksi biopolt-

toaineiden valmistajia jakeluvelvoitteella.

Uusiutuvan energian käyttöä tuetaan suorilla yritys-

tuilla monin eri tavoin riippuen tukiohjelman tavoitteista 

tai uusiutuvan energialähteen teknologisesta kehitysvai-

heesta. Tutkimus-, tuotekehitys- ja demonstraatiotukia 

käytetään varhaisen kehitysvaiheen hankkeiden edis-

tämisessä, kun taas kaupallisessa tai esikaupallisessa 

vaiheessa olevia teknologioita edistetään suorilla tuilla. 

Tyypillisesti tuet maksetaan joko investoinnille tai tuo-

tannolle. Monesti valtio on sitoutunut maksamaan tukia 

10–20 vuoden ajan.

SYÖTTÖTARIFFIN VALUVIAT

Tuulivoiman syöttötariffituista on käyty Suomessa viime 

vuosina runsaasti julkista keskusteltua. Ennen koronapan-

demiaa ja vuoden 2021 loppua sähkön matalien hintojen 

sekä tuulivoimaloiden ennakoitua suurempien tuotanto-

määrien vuoksi järjestelmästä valtiolle aiheutuneet kus-

tannukset ovat olleet huomattavasti arvioituja suuremmat. 

Hallinnollisesti määräytyvät tuet ovat usein kalliita ja tehottomia. 
Tarjouskilpailun avulla uusiutuvien energioiden tuet voidaan aset
taa tasolle, joka minimoi sekä kustannukset että tuista aiheutuvat 
markkinavääristymät. Suomessa on toistaiseksi järjestetty kaksi 
uusiutuvan energian tukien tarjouskilpailua.

Tukia huutokaupalla

Teksti
PEKKA RIPATTI
@Pekka_Ripatti

ROLAND MAGNUSSON
@RolandMagnusso
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Keskustelussa on esitetty tukitasojen alenta-

mista tai tukien maksamisen lopettamista.

Syöttötariffijärjestelmään hyväksyminen 

on kuitenkin valtiota oikeudellisesti sitova 

sopimus ja yrityksille maksetaan tukea jär-

jestelmään hyväksymisen jälkeen 12 vuoden 

ajan. Tariffin piirissä oleva yritys saa tuotta-

mastaan sähköstä aina vähintään takuuhin-

nan mukaisen korvauksen. Kyse on erään-

laisesta hintavakuutuksesta, joka siirtää 

hintariskiä sähkön tuottajalta valtiolle. Va-

kuutus antaa suojan sille, jos markkinahinta 

laskee alle tietyn tason.

Mikä sitten meni pieleen, kun syöttöta-

riffijärjestelmässä tukieurot eivät pysyneet-

kään ennakoidulla tasolla ja uusiutuvan 

sähkön avulla saavutetulle päästövähene-

mätonnille tuli hintaa parhaimmillaan satoja 

euroja? Lisäksi ongelma on, että syöttötarif-

fijärjestelmässä on hallinnollisesti päätetty 

takuuhinta, joka on kiinteä ja joka ei riipu 

teknologian kehityksestä ja siitä seuraavas-

ta tuotantokustannusten laskusta. Järjestel-

mään hyväksyttiin tuulivoimaloita vuosina 

2011–2017. Viimeiseksi järjestelmään hyväk-

syttyjen voimaloiden tuotantokustannukset 

ja tuen tarve olivat merkittävästi pienemmät 

kuin voimaloilla, jotka hyväksyttiin järjestel-

mään vuonna 2011.

Myös EU on viime vuosina kiinnittänyt 

huomiota suorien energiatukien aiheuttamiin 

markkinavääristymiin. Euroopan komissio 

linjasi vuonna 2014, että uusiutuvan energian 

tukien myöntämisen tulee perustua tarjous-

kilpailumenettelyyn. Tuen saaminen oikealle 

tasolle pienentää valtioille tukiohjelmista koituvia kustan-

nuksia sekä pienentää tuesta aiheutuvia kilpailuvääristymiä. 

Tarjouskilpailua perustellaan myös sillä, että tuottajilla on 

paremmat edellytykset arvioida tuotantokustannuksia ja tar-

vittavaa tuen tasoa kuin valtiolla. Ensimmäinen uusiutuvan 

energian tukikilpailutus järjestettiin Tanskassa vuonna 2004 

ja 2020-luvun alussa ne olivat käytössä kahdessakymme-

nessä EU-maassa. Suomessa uusiutuvan energian tukien 

tarjouskilpailut otettiin käyttöön vuonna 2018.

TARJOUSKILPAILUJEN TAVOITTEET

Tarjouskilpailuiden kehittäjänä voidaan pitää kanadalais-

ta taloustieteilijää William Vickreytä, joka kehitti 1960-lu-

vun alussa huutokauppateorian. Teorian perusteella toi-

meenpantiin ensimmäiset käytännön sovellutukset, jotka 

koskivat kalastuskiintiöiden huutokauppaamista. Nimen-

omaan tukitarjouskilpailuiden yleistyminen käynnistyi 

kuitenkin vasta vuosikymmeniä myöhemmin.

Tuen kilpailuttamisen tavoitteena on allokoida tuki te-

hokkaasti. Tehokkuudesta seuraa, että tuki ei ole liian pie-

ni eikä liian iso. Se on juuri sen suuruinen kuin tarvitaan 

tuettavien toimintojen kannattavuuden parantamiseksi 

sille tasolle, että yritykset kykenevät toteuttamaan hank-

keet kannattavasti.

Tarjouskilpailuiden etuna on myös se, että ne tuotta-

vat tietoa hankkeiden toteuttamiskustannuksista, jotka 

tyypillisesti ovat yksityistä tietoa hankekehittäjille. Infor-

maation lisääminen hankkeiden kustannuksista lisää lä-

pinäkyvyyttä sekä vähentää informaation epäsymmet-

riaa, minkä pitäisi teorian mukaan pienentää riskejä sekä 

vähentää yritysten toimialalle tulon esteitä.

Tarjouskilpailujen muita hyötyjä ovat niiden mahdol-

listama joustava rajoitteiden käyttö. Rajoitteet voivat liittyä 

esimerkiksi valtiolle tukitoimesta lankeavaan enimmäis-

maksuvelvoitteeseen tai tuettavan toiminnan määrään. 

Tyypillisesti rajoitteita ei kuitenkaan voi olla käytössä kuin 

yksi kerrallaan. Suomessa hintapreemion tarjouskilpai-

lussa on käytössä sähkön vuosituotanto ja tieliikenteen 

vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluinfrastruktuurituen 

tarjouskilpailussa enimmäismaksuvelvoite.

Tarjouskilpailuiden eduksi voidaan katsoa myös niiden 

muokattavuus. Sääntöjä muokkaamalla vain mielikuvitus 

on rajana. Hyvät säännöt ovat kuitenkin selkeät ja enna-

koitavat sekä sellaiset, joita ei muuteta tukiohjelman aika-

na. Tarjouskilpailuiden heikkouksia ovat puolestaan kor-

keat transaktiokustannukset, eli sopimuksen valmistelun 

ja täytäntöönpanon aiheuttamat korkeat kulut sekä matala 

EU on kiinnittänyt 
huomiota suorien 

energiatukien 
markkinavääristymiin.



TALOUS & YHTEISKUNTA 03/2022

36 37

145 274 365 689 769

16,6 17,0

26,6

33,3
35,8

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

2018 2019 2020 2021 2022/Q1
Olemassa olevien pikalatauspisteiden määrä (vas. ast.)
Olemassa olevien täyssähköautojen määrä (vas. ast.)
Täyssähköautoja yhtä pikalatauspistettä kohden (oik. ast.)

Lähde: Sähköinen Liikenne Ry.

KUVIO 1. TÄYSSÄHKÖAUTOJEN SUHDE PIKALATAUSPISTEISIIN

0,0 1,3 0,0 0,0
0

20

40

60

80

100

120

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Syöttötariffi Hintapreemio
Diskontattu energiantuotantokustannus (Levelised Cost of Energy)

Sähkön hinta

KUVIO 2. TUKI TUULIVOIMALLA SUOMESSA

37



38 39

TUTKIMUS

toteutumisaste. Jos kustannukset ovat liian 

korkeat, se saattaa estää erityisesti pienempiä 

yrityksiä osallistumasta tarjouskilpailuihin.

Tukea voidaan myöntää joko yhdelle 

yritykselle tai yhdelle hankkeelle tai vaih-

toehtoisesti useammalle yritykselle tai use-

ammalle hankkeelle. Tarjouskilpailu voi olla 

joko staattinen eli vain kertaluonteinen tai 

dynaaminen, jolloin se koostuu useammas-

ta perättäisestä kilpailutuksesta. Dynaami-

sissa tarjouskilpailuissa yritykset saavat tie-

toa aiemmista tarjouskierroksista, mikä voi 

muuttaa niiden käyttäytymistä seuraavilla 

tarjouskierroksilla. Hyväksytty tukitaso voi 

olla tarjouskohtainen tai se voi olla sama kai-

kille. Jälkimmäisessä tapauksessa tukitaso 

määräytyy tyypillisesti viimeisen hyväksy-

tyn tarjouksen perusteella tai ensimmäisen 

hylätyn tarjouksen perusteella.

VOITTAJAN KIROUS

Voittajan kirouksella tarkoitetaan tilannetta, 

jossa tarjouskilpailun voittaja päätyy mak-

samaan enemmän tarjouksen kohteena ole-

vasta hyödykkeestä kuin mikä sen arvo on. 

Tukikilpailutuksessa tilanne on päinvastai-

nen: voittaja tarjoaa tukitason, joka on riittä-

mätön rahoittamaan hanketta. Ensimmäisen 

kerran käsitettä analysoi 1960-luvun lopulla 

yhdysvaltalainen Robert Wilson yhteisesti 

arvostetun hyödykkeen tarjouskilpailussa. 

Myöhemmin voittajan kirouksen empiiri-

nen tutkimus käynnistyi Yhdysvalloissa öl-

jynporausoikeuksien tarjouskilpailuissa.

Voittajan kirous voidaan nähdä poikkea-

mana markkinoilla, jota ei ilmene, mikäli 

Hyvät säännöt 
ovat selkeät ja 
ennakoitavat.

PEKKA RIPATTI
Pekka Ripatti työskentelee johtajana 
Energiavirastossa. Hän on Helsingin 
yliopiston dosentti ja väitellyt tohtoriksi 
kansantaloudellisesta metsäekonomi
asta Helsingin yliopistossa.

Kuva: Tuomo Hulkkonen

kaikki yritykset toimivat rationaalisesti ja niillä on täydel-

linen informaatio. Käytännössä se voi olla vaikeaa, koska 

yrityksillä on erilaiset valmiudet osallistua tarjouskilpai-

luihin, ja jos kilpailun kohteena on hyödyke, jonka hyöty 

on kaikille tarjoajille sama. Hyödykkeen arvostuksen suh-

teen tarjouskilpailun kohteena voikin olla yksityisesti tai 

yhteisesti arvotettuja hyödykkeitä.

Käytännön seuraus voittajan kirouksesta on, että osa 

tarjouskilpailussa menestyneistä hankkeista ei toteudu. 

Tämä voi johtua siitä, että yritykset ovat arvioineet joko 

kustannukset tai tulot väärin. Se voi myös johtua kilpailun 

sääntöjen väärinkäsityksestä. On myös mahdollista, että 

yritykset tekevät tarkoituksellisesti liian pieniä tarjouksia, 

joilla ne haluavat vaikuttaa tarjouskilpailun lopputulok-

seen. Tosin tällaista yritysten strategista käyttäytymistä 

voidaan yrittää välttää tarjouskilpailun säännöillä.
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sia sekä määräaikoja. Vaatimusten tulee olla 

oikein mitoitettuja, jotta tarjouskilpailun ul-

kopuolelle ei jää toteuttamiskelpoisia hank-

keita. Lisäksi tärkeää on kilpailuiden huo-

lellinen suunnittelu sekä kilpailun kohteena 

olevan toimialan ja markkinoiden tuntemus.

Uusiutuvan energian tarjouskilpailuissa 

osallistumisen edellytyksenä on tyypillistä 

se, että hankkeilla on kaikki rakentamiseen 

tarvittavat luvat myönnettynä. Osallistumis-

ehtojen määrittelyssä on tärkeää, että ehdot 

ovat sellaisia, että yritykset täyttäisivät ne joka 

tapauksessa. Näin tarjouskilpailuun osallis-

tumisesta ei synny ylimääräisiä kustannuk-

sia. Tiukat vaatimukset, erityisesti vakuudet, 

luovat kokonaan uusia riskejä, jotka nostavat 

yritysten esittämiä tukitasoja. Esimerkiksi 

Suomen hintapreemiojärjestelmän osalta 

yritykset menettävät asettamansa vakuudet, 

mikäli hankkeita ei saada kokonaan valmiik-

si viidessä vuodessa. Tarjouksen vakuudella 

luodaan kannustin hankkeen toteuttamisel-

le. Vakuuden suuruus on tyypillisesti noin 

10 prosenttia investointikustannuksista. Va-

kuus asetetaan valtion hyväksi. Aikanaan 

valtio joko vapauttaa vakuuden tai realisoi 

sen kokonaan tai osittain.

PIENILLE TUILLE EI VAKUUKSIA

Toisin kuin vakuuksia, osallistumismaksuja 

ei palauteta yrityksille. Ne ovat suuruudel-

taan pienempiä kuin vakuudet. Vakuuksien 

asettamisesta aiheutuu tyypillisesti huo-

mattavia kustannuksia. Tästä syystä niiden 

käyttö ei ole mielekästä, mikäli myönnettä-

vät tuet ovat enintään 100 000 euroa. Näis-

sä tapauksissa osallistumismaksua voidaan 

käyttää vakuuksien osittaisena korvaajana, 

jolloin tarjouksen jättäjä voi menettää osal-

listumismaksun väärin hinnoitetulla tar-

jouksella tai jättämällä tarjouksen toteutta-

miskelvottomasta hankkeesta.

Tarjouskilpailuissa asetetaan myös lähes 

aina määräaikoja. Määräaikojen asettami-

sessa tulee ottaa huomioon tarjouskilpailun 

kohteena olevien hankkeiden teknologinen 

kypsyysaste. Mitä kypsemmistä teknologiois-

ROLAND MAGNUSSON
Roland Magnusson työskentelee kilpai
lutusasiantuntijana Energiavirastossa. 
Hän on diplomiinsinööri ja valtiotie
teiden tohtori sekä väitellyt tohtoriksi 
taloustieteestä Helsingin yliopistossa.

Yksityisesti arvostettujen hyödykkeiden tarjouskilpai-

lussa jokainen yritys tietää oman arvostuksensa varmuu-

della, mutta ei muiden yritysten arvostuksia. Yhteisesti ar-

vostettujen hyödykkeiden tarjouskilpailuissa hyödykkeillä 

on kaikille yrityksille sama arvo, mutta yksikään yritys ei 

tiedä tarkkaa arvoa varmuudella. Tukien tarjouskilpailut 

noudattavat suurelta osin yksityisesti arvostettujen hyö-

dykkeiden tarjouskilpailujen malleja, jotka nojaavat vah-

vasti teoriaan. Yleisimpiä ovat suljettu ja hollantilainen eli 

laskevien hintojen tarjouskilpailu.

TOTEUTUMISEN VARMISTAMINEN

Hankkeiden toteutumisen varmistamiseksi valtio voi aset-

taa tarjouskilpailuihin osallistuville yrityksille vaatimuksia 

kuten osallistumisehtoja ja maksuja, rakentamisvakuuk-
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ta on kysymys, sitä lyhyemmät ovat määrä-

ajat. Määräaikojen noudattamatta jättämises-

tä seuraa yleensä jokin sanktio, esimerkiksi 

se, että valtio realisoi rakentamisvakuuden.

KILPAILU SÄHKÖPREEMIOSTA

Energiavirasto järjesti vuosina 2018–2019 

teknologianeutraalin tukikilpailutuksen 

hintapreemiosta uusiutuvista energianläh-

teistä tuotetulle sähkölle. Kilpailu oli suljettu 

ja osallistumisen edellytyksenä olivat eri-

tyisesti lainvoimainen rakennuslupa sekä 

sopimus sähköverkkoliitynnästä tai tarjous 

sellaisesta, osallistumismaksun suorittaminen sekä osal-

listumisvakuuden asettaminen.

Tarjouksia annettiin hintapreemiosta, joilla yritykset 

sitoutuvat tuottamaan sähköä vuodessa 12 vuoden ajan. 

Tarjouksen mukainen sähkö pitää tuottaa uudella voima-

laitoksella. Kilpailutuksen kohteena oli tuki 1,4 terawatti-

tunnin sähkön vuotuiselle tuotannolle. Voittaneille hank-

keille tukea maksetaan 12 vuoden ajan siten, että kukin 

sähkön tuottaja saa tarjouksensa mukaisen tukitason.

Energiavirasto sai yhteensä 26 tarjousta. Niissä esi-

tetty tuotanto ylitti kilpailtavan määrän kolminkertaisesti. 

Tarjotut hintapreemiot vaihtelivat suuresti. Energiaviras-

ton käsityksen mukaan yritykset tekivät tarjouksia sellai-

sista tukitasoista, joilla investoinnit olivat kannattavia ja 

rahoituskelpoisia. Hintapreemioiden maksamisesta ai-

heutuu valtiolle enintään 3,5 miljoonan euron vuotuinen 

kustannus. Syöttötariffijärjestelmässä vastaavalla sähkön 

tuotannon määrällä maksetaan tukea 73 miljoonaa euroa 

vuodessa. Kustannuksia ei voi kuitenkaan suoraan verra-

ta, koska eri tukiohjelmilla edistetään kypsyysasteeltaan 

eriaikaisia teknologioita.

JAKELUINFRASTRUKTUURITUKI

Energiavirasto on myöntänyt tukea vaihtoehtoisten polt-

toaineiden jakeluinfrastruktuurille tarjouskilpailumenet-

telyllä vuodesta 2018 lähtien. Kilpailun kohteena oleva tu-

kimäärä on vaihdellut vuosittain muutamasta miljoonasta 

15 miljoonaan euroon. Tarjouskilpailun jälkeen myönnet-

tävä tuki on kertaluonteinen investointituki, joka makse-

taan sähkön, biokaasun tai vedyn lataus- tai tankkauspis-

teille sen jälkeen, kun ne on otettu kaupalliseen käyttöön. 

Teknologiaryhmien eroista johtuen kilpailu tuesta käy-

dään ryhmittäin.

Yritykset tekevät tarjouksia tuesta ja kullekin tarjouk-

selle lasketaan vertailuarvo, jonka laskennassa otetaan 

huomioon tarjotun tuen lisäksi esimerkiksi hankkeen si-

jainti tieliikenneverkon varrella. Tukea myönnetään ver-

tailuluvun mukaisessa järjestyksessä. Mitä pienemmän 

vertailuluvun tarjous saa, sitä paremmin se menestyy 

kilpailussa.

Koska yksittäisen lataus- tai tankkauspisteen inves-

tointikustannus on melko pieni, ei vakuuden asettaminen 

ole tarjouksen jättämisen edellytyksenä. Hyväksytyille tar-

jouksille annetaan maksullinen päätös, joka vastaa osal-

listumismaksua. Hylätyille tarjouksille päätös on mak-

suton. Päätöksen antamisen jälkeen tuen saajalla on 22 

kuukautta aikaa toteuttaa tuen kohteena oleva investointi. 

40

TARJOUSKILPAILU
MUIHINKIN YRITYSTUKIIN?

Kun uusia yritystukia otetaan käyttöön – 

päinvastaisista pyrkimyksistä huolimat-

ta – ja nykyisten leikkaaminen näyttää 

olevan poliittisesti lähes mahdotonta, 

voisiko uusiutuvan energian tarjous-

kilpailuiden oppeja hyödyntää myös 

muiden yritystukien myöntämisessä? 

Suomalaiset yritykset ovat peräänkuu-

luttaneet reilua kilpailua ja olosuh-

de-erojen tasoittamista kilpailijamaihin 

nähden. Kilpailussa ne voisivat osoittaa 

näin todellisen tuen tarpeensa.

Verotukien kilpailuttaminen on 

teknisesti hankalaa, mutta suorille yri-

tystuille se on täysin mahdollista. On-

nistunut kilpailu edellyttää, että siirty-

mäaika hallinnollisista tuista kilpailuun 

on riittävän pitkä, ja että toimialakoh-

taiset erityispiirteet osataan ottaa huo-

mioon. Työ- ja elinkeinoministeriössä 

toimiva yritystukien neuvottelukunnan 

tutkimusjaosto voisikin selvittää, mitkä 

suorista yritystuista olisi mahdollista 

muuttaa tarjouskilpailuiden perusteella 

myönnettäväksi.
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Koronapandemiasta seuranneesta globaalista kompo-

nenttipulasta johtuen yrityksille myönnettiin jatkoaikoja 

hankkeiden toteuttamisille. Tästä syystä johtuen Ener-

giavirastolla ei ole vielä lopullista tietoa tarjouskilpailun 

ensimmäisten kierrosten voittaneiden hankkeiden to-

teutumisasteesta.

Vuonna 2018 tarjouksia saatiin niukasti. Sen jälkeen 

niiden määrä on kuitenkin kasvanut merkittävästi. Samal-

la tarjousten laatu on parantunut. Vuonna 2021 tarjouksis-

sa esitetty tukimäärä ylitti kilpailutuksen kohteena olevan 

budjetin 130 prosentilla.

Liikenteen päästöjen vähentämisessä sähköautoilun 

edistäminen on erityisen tärkeää. Julkisten pikalataus-

pisteiden määrä ensirekisteröityihin täyssähköautoihin 

verrattuna on kuitenkin pienentynyt viime vuosina. Ener-

giaviraston tekemän arvion mukaan julkisten pikalataus-

pisteiden määrä suhteessa täyssähköautojen määrään 

tulee pienenemään entisestään ilman uusia julkisia tu-

kitoimia. Kuluvana vuonna käynnistyneen uuden liiken-

teen infrastruktuurituen tarjouskilpailun tavoitteena on li-

sätä sähköautojen pikalatauspisteiden määrää tuntuvasti. 

Uutta tarjouskilpailua suunniteltaessa erityistä huomiota 

onkin kiinnitetty siihen, että kilpailun maksuja ja ehtoja 

tarkentamalla tarjouksia saadaan riittävästi, ja että voitta-

vien hankkeiden toteutumisaste olisi korkea.

Koronapandemian globaalin 
komponenttipulan takia 
yrityksille myönnettiin 

jatkoaikoja.
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Ihmistoiminnan ajama nopea ilmaston-

muutos muodostaa yhden suurimmista ja 

vaikeimmista maailmanlaajuisista haasteis-

ta koko ihmiskunnalle. Fossiilisten energia-

lähteiden käyttö, maankäytön muutokset ja 

muut ilmastopakotteet ovat johtaneet jo yli 

1,1 asteen nousuun maapallon pintalämpö-

tiloissa 1800-luvun lopun jälkeen, ja ilmas-

tonmuutoksen aiheuttamia vaikutuksia eri 

elinkeinoille ja ekosysteemeille havaitaan jo 

laajasti.

Ilmastonmuutoksen vakavuus ja toi-

mien tarve tiedostetaan tätä nykyä laajas-

ti sekä politiikassa että elinkeinoelämässä. 

Vuonna 2015 hyväksytty ja vuonna 2016 

voimaan astunut Pariisin ilmastosopimus 

kattaa muutamaa poikkeusta lukuun otta-

matta koko maailman, ja yritysten omaehtoiset, usein 

Pariisin sopimukseen viittaavat ilmastotavoitteet alkavat 

olla jo valtavirtaa.

Pariisin sopimuksessa linjattuna tavoitteena on rajoit-

taa globaali keskilämpötilan nousu selkeästi alle kahteen 

asteeseen verrattuna esiteolliseen aikaan ja pyrkiä siihen, 

että lämpeneminen jää 1,5 asteeseen. Sopimuksen jäl-

keen hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC on tuottanut 

sekä 1,5 asteen erikoisraportin vuonna 2018 että kuuden-

nen arviointiraporttinsa ilmaston tilan, sen vaikutukset ja 

muutoksen hillinnän kattavat kolme osaraporttia vuosien 

2021 ja 2022 aikana. Kuudennen arviointiraportin synteesi 

on määrä julkistaa loppusyksyllä 2022.

IPCC:n hillintätoimia kuvaavien raporttien laajalle 

yleisölle eräs keskeinen sisältö ovat skenaariokuvaajat, jot-

ka osoittavat, kuinka päästöjen on laskettava, jotta Pariisin 

sopimuksen tavoitteissa voidaan pysyä. Käyrät muistutta-

Tulevaisuus
ei tottele käyriä
Päästövähennyspolkuja kuvaavien skenaarioiden taakse 
kätkeytyy radikaaleja yhteiskunnallisia muutoksia, ja tosi
elämä tarjoaa aina myös yllätyksiä. Yhdistetty ilmasto ja 
talousjärjestelmämallinnus tuottaa arvokasta apua poli
tiikkaan, kunhan sen rajat ymmärretään.
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vat kiilaa: Historialliset päästöt ovat nousseet 

viime vuosikymmeninä tasaisen varmasti, 

ja huippunsa jälkeen ne lähtevät nopeaan 

syöksyyn.

Käppyröiden viesti tulkitaan tyypillises-

ti niin, että Pariisin tavoitteet voidaan vielä 

saavuttaa, kunhan toimimme viipymättä ja 

riittävässä mittakaavassa. Tämä on sinänsä 

myös skenaarioiden asiasisältö: ne perus-

tuvat mallinnuksiin, joissa maailmantalous 

sovitetaan riittäviin päästövähennyksiin.

Todellista tulevaisuutta ne eivät kuiten-

kaan kuvaa, eikä se ole skenaarioiden tar-

koituskaan. Kauniisti laskevat päästökäyrät 

saattavatkin antaa liian ruusuisen kuvan 

edessä olevista haasteista, ja pahimmillaan 

eriyttää päätöksentekoa politiikassa ja yri-

tyksissä todellisuudesta.

ILMASTON JA TALOUDEN MALLINTAMISTA

Päästövähennyspolkuja mallinnetaan yhdis-

tetyillä ilmasto- ja talousjärjestelmämalleilla 

(Integrated assessment model, IAM), jotka 

mallintavat talouden energia- ja raaka-aine-

kiertoa, maankäyttöä, markkinoiden toimin-

taa ja planeetan tilaa kokonaisuudessaan. 

Niiden avulla voidaan rakentaa skenaario-

kuvauksia globaalin talouden kehityksestä 

tulevaisuudessa, ja esimerkiksi siitä, kuinka 

globaali talous ja energiajärjestelmä voisi-

vat rakentua niin, että esimerkiksi 1,5 asteen 

tavoitteessa pysytään. Yleisesti IAM-mal-

lit voidaan jakaa kahteen laajaan luokkaan: 

prosessimalleihin, jotka keskittyvät kuvaa-

maan erilaisia päästövähennyspolkuja, ja 

kustannus-hyöty-malleihin, jotka pyrkivät mallintamaan 

ilmastonmuutoksen aiheuttamia kustannuksia ja löytä-

mään optimaalisen polun päästövähennyksiin ja päästö-

jen hinnoitteluun1.

Arviointimallien yksityiskohtaisuus ja kattavuus ovat 

kehittyneet vuosien varrella merkittävästi. IPCC:n raport-

tien kaltaisen kokoavan ja vertailevan työn edistämiseksi 

kansainvälisessä mallinnustutkimuksessa on kehitetty niin 

sanottu SSP-RCP-kehikko2. Yhteisesti määritellyt SSP- ja 

RCP-polut yhtenäistävät mallinnuksen oletuksia ja reuna-

ehtoja. SSP-polut (shared socioeconomic pathways) kuvaa-

vat yhteiskunnallista ja taloudellista kehitystä, RCP-polut 

(representative concentration pathways) puolestaan pääs-

töjä ja ilmaston tilaa. Eri polkuyhdistelmiä yhdistelemällä 

ja eri malleja soveltamalla voidaan tuottaa laaja skenaario-

kattaus erilaisilla, toisistaan poikkeavilla, mutta keskenään 

yhtenäisillä pohjaoletuksilla arvioitavaksi.

IPCC:n kuudennen arviointiraportin pohjana hyödyn-

netty skenaariotietokanta on myös verkossa3 avoimesti 

selattavana. Kuudennessa arviointiraportissa, aivan kuten 

1,5 asteen erikoisraportissakin, on vielä erikseen tiivistet-

ty ymmärrettävyyden nimissä koko päästövähennysske-

naarioiden kirjo muutamaan havainnollistavaan pääs-

tövähennyspolkuun, joilla kuvataan erilaisia strategioita 

ilmastotavoitteiden saavuttamiseen.

Taloudellisen mallinnuksen osalta IPCC:n hyödyntämät 

mallit perustuvat pääsääntöisesti oletukseen hyvin toimi-

vista, tasapainossa olevista markkinoista, joita malleissa oh-

jaavat päästöjen hinnoittelu ja muu sääntely. Käytössä ole-

va teknologiaportfolio malleissa vaihtelee, samoin se, mitkä 

parametrit muodostuvat mallissa sen omalla dynamiikalla, 

ja mitkä syötetään malleihin annettuina. Esimerkiksi mo-

dulaarinen ydinvoima ja leväpohjaiset biopolttoaineet pää-

sääntöisesti puuttuvat malleista, ja energiatehokkuuden 

paraneminen muodostuu osassa malleista dynaamisesti ja 

osassa se on syötetty oletuksena4.

Mallinnuksissa 
maailmantalous 

sovitetaan riittäviin 
päästövähennyksiin.

Mallien tapa huomioida 
teknologinen kehitys ja 

innovaatiot on varsin 
epätäydellinen.
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Yleisesti IPCC toteaa uusimmassa osaraportissaan, 

että kustannus-hyöty-arvioiden osalta mallien kyky ottaa 

huomioon ilmastonmuutoksen aiheuttamat vahingot ko-

konaisuudessaan, niiden epävarmuudet ja katastrofaalis-

ten riskien mahdollisuudet, on rajallinen. Yleisesti myös 

mallien tapa huomioida teknologinen kehitys ja innovaa-

tiot on varsin epätäydellinen.

OPTIMISTINEN VINOUMA

Päästövähennysskenaarioiden pohjana oleva mallinnus 

on siis samaan aikaan varsin yksityiskohtaista ja kattavaa 

että tunnetusti puutteellista. Mallinnuksen rajallisuus tie-

dostetaan tutkijoiden parissa tietysti hyvin, eivätkä mal-

lien tekijät väitä tuottavansa ennusteita. Tarkoituksena 

on tuottaa analyyttistä aineistoa päätöksenteon ja jatko-

tutkimuksen pohjaksi. Tästä näkökulmasta mallinnus ja 

sen avulla tuotetut skenaariot ovatkin erittäin arvokkaita 

ja hyödyllisiä.

Ongelmia syntyy kuitenkin siitä, miten päästövä-

hennysskenaariota laajemmin julkisessa keskustelussa 

ja ilmastopolitiikassa luetaan, ja mitkä asiat jäävät tässä 

keskustelussa ja päätöksenteossa liian vä-

hälle huomiolle.

Ensinnäkin skenaarioiden lähtöase-

telma luo optimistista vinoumaa. Toisek-

seen skenaariot pitävät sisällään erittäin 

merkittäviä yhteiskunnallisia ja aineellisen 

talouden mullistuksia, joiden laajuutta ei 

aina hahmoteta. Kolmanneksi skenaariois-

ta puuttuvat luonnollisesti erilaiset ulkoiset 

shokit ja ajurit.

Optimistinen vinouma liittyy siihen, 

kuinka päästövähennysskenaarioita yli-

päänsä muodostetaan ja luetaan. Pariisin 

ilmastosopimuksen tavoitteena on läm-

penemisen rajoittaminen alle kahteen ja 

mielellään alle 1,5 asteeseen. Tällainen 

selkeä tavoite on todennäköisesti tarpeen 

ja hyödyllinen, mutta lopulta lähtökohdil-

taan myös poliittinen, sillä ilmastojärjes-

telmän näkökulmasta tällaisen yksittäisen 

raja-arvon asettaminen on lopulta osin 

keinotekoista.
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KUVIO 1. 1,5 ASTEEN HIILIBUDJETIN VAATIMA PÄÄSTÖVÄHENNYS PÄÄSTÖHUIPUN
AJOITUKSEN MUKAAN
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Yksi näistä ja useissa malleissa laajaan käyttöön 

oletettu teknologia on bioenergiaan yhdistetty hiilen 

talteenotto ja varastointi (BECCS). Ylipäänsä päästö-

vähennysskenaarioissa nojataan keskimäärin varsin 

merkittävään bioenergian käytön lisäämiseen. Tämän 

kehityksen yhteensovittaminen on luontokadon torjun-

nan näkökulmasta kyseenalaista, ja tämän riskin tunnis-

taa myös IPCC.

Olemme siis tilanteessa, jossa 1,5 asteen tavoite edellyt-

tää valtavia ja nopeita muutoksia ja on silti erittäin epävar-

ma, varsinkin ilman väliaikaista ylitystä. Mahdollisuuden 

ikkuna sulkeutuu myös kovaa vauhtia. Koronapandemian 

aiheuttaman päästöpudotuksen jälkeen päästöt ovat jäl-

leen nousussa. Kuitenkin skenaarioiden turvin 1,5 asteen 

tavoite tulkitaan edelleen politiikassa, elinkeinoelämässä 

ja julkisessa keskustelussa mahdolliseksi ja siihen sitou-

dutaan äänekkäästi, vaikka toimet tai ympäröivä todelli-

suus eivät vastaa tavoitteen edellytyksiä.

Taloutta toimivien markkinoiden tasapainolla simuloi-

vat mallit antavat myös helposti liian sujuvan kuvan pääs-

tövähennysten vaatimasta siirtymästä. Laajamittaisella 

luopumisella fossiilienergiasta on väistämättä massiivisia 

paikallisia ja geopoliittisia vaikutuksia, joihin kansainvä-

listen markkinoiden on vaikea uskoa sellaisenaan sopeu-

tuvan. 1,5 asteen skenaarioissa fossiilienergian globaalin 

kulutuksen olisi määrä laskea keskimäärin kolmanneksel-

la seuraavien kahdeksan vuoden aikana. Jyrkimmin tulisi 

AIKA KULUU, KÄYRÄ JYRKKENEE

Nykytilanne on joka tapauksessa se, että 

globaaleja päästöjä ei olla saatu pysyvään 

ja jyrkkään laskuun tavoitteista huolimatta. 

Tämä ei kuitenkaan estä työstämästä toivoa 

herättäviä päästökäyriä, sillä mallintaes-

sa tällaisiin rajoihin mahtuvia skenaarioita 

saadaan kyllä luotua; vaadittavien päästö-

vähennysten jyrkkyys vain kasvaa. Tutkija 

Robbie Andrew on havainnollistanut, kuin-

ka vaadittavan päästökäyrän lasku ilman 

negatiivisia päästöjä on jyrkistynyt, kun 

päästöhuippu on viivästynyt (Kuvio 1).

Käytännössä tosin mallitkaan eivät 

enää veny 1,5 asteessa pysymiseen aivan 

puhtain paperein. Jotta tavoitteeseen joh-

tavia järjellisiä skenaarioarvioita on saatu 

aikaan, on täytynyt hyväksyä melkoinen 

epävarmuus sekä vähintään jonkinastei-

sen väliaikaisen ylityksen mahdollisuus. 

IPCC antaa mallinnuksillaan yli 50 prosen-

tin todennäköisyyden pysytellä 1,5 asteen 

rajoissa rajoitetulla väliaikaisella ylityksellä 

(overshoot) vain, mikäli päästöt saavutta-

vat huippunsa vuoteen 2025 mennessä ja 

laskevat erittäin jyrkästi ja jatkuvasti sen 

jälkeen. Lisäksi 1,5 asteen polut edellyttä-

vät nykyisin käytännössä aina massiivisia 

negatiivisia hiilidioksidipäästöjä vuosisa-

dan loppupuolella. Ilmakehästä pitäisi siis 

poistaa ylimääräistä hiiltä valtavassa, glo-

baalissa mittakaavassa, ja tämän täytyy olla 

sisäistä toimintaa luonnollisten hiilinie-

lujen päälle. Teknologiat tähän ovat vielä 

lapsenkengissään.

ATTE HARJANNE
Atte Harjanne on kansanedustaja ja 
talous ja puolustusvaliokuntien jäsen. 
Ennen eduskuntaa hän työskenteli 
Ilmatieteen laitoksella tutkijana ilmas
tonmuutoksen talous ja yhteiskun
tavaikutusten parissa. Harjanne on 
koulutukseltaan diplomiinsinööri ja 
kauppatieteiden väitöskirjatutkija
Aaltoyliopistosta.

Kuva: Iris Flinkkilä

Bioenergian käytön 
lisääminen on luontokadon 

torjunnan näkökulmasta 
kyseenalaista.
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romahtaa hiilen kysynnän, mutta myös maakaasu ja öljy 

kääntyvät merkittävään laskuun, kuten kuva 2 esittää. Ku-

vaajan data on muodostettu aggregaattina IPCC:n tieto-

kannan niistä 97 skenaariosta, joissa lämpeneminen py-

syy alle 1,5 asteessa joko puhtaasti tai rajallisella ylityksellä.

Todellisuudessa vuonna 2021 – ja todennäköisesti 

vuonna 2022 – fossiilienergiankulutus on ollut selkeästi 

näiden käyrien yläpuolella. Jos kuitenkin oletetaan, että 

1,5 tai edes kahden asteen politiikka vielä toteutuu, tietää 

se paitsi isoa lovea triljoonamittakaavan liiketoimintaan 

ja valtavaa tarvetta korvaavan energian nopealle raken-

tamiselle myös vaikeuksia useille maille, joiden talous ja 

lopulta yhteiskuntarauha lepäävät fossii-

listen vientitulojen varassa. Venäjä on yksi 

näistä maista.

Fossiilivirtojen menettäessä merkitys-

tään vastaavasti päästöttömän energian ja 

energiavarastojen edellyttämien raaka-ai-

neiden strateginen merkitys korostuu. Täl-

laiset geotalouden siirtymät ovat vain yksi 

esimerkki merkittävistä laadullisista ja po-

liittisista muutoksista, joita päästövähen-

nysskenaarioiden käyrät lopulta kätkevät 

sisälleen. Yhteiskuntien, yritysten ja yksi-

löiden onkin sopeuduttava samaan aikaan 

sekä muuttuvaan ilmastoon että perusteil-

taan merkittävästi muuttuvaan talouteen. 

Niin sanottua business-as-usual-vaihtoeh-

toa ei yksinkertaisesti missään muodossa 

ole olemassa.

Tulevaan päästökehitykseen vaikutta-

vat tietysti myös ulkoiset shokit, joita ei oi-

kein voida mallinnuksessa huomioida. Ko-

ronapandemia on ilmeinen esimerkki; sen 
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Reaktioilla 
energiakriisiin on 

pitkä häntä.
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TUTKIMUS

välitön vaikutus oli merkittävä, mutta väli-

aikainen päästöjen lasku. Pitkän aikavälin 

vaikutuksia käyttäytymiseen ja talouden 

rakenteisiin on vaikeampi arvioida. Venä-

jän hyökkäys Ukrainaan on sekin ravistellut 

koko globaalia talousjärjestelmää. Euroopas-

sa ajatuksena on yleisesti kiihdyttää vihreää 

siirtymää, mutta samaan aikaan toteutetta-

vat Venäjän kaasua korvaavat investoinnit 

voivat johtaa myös pitkälle kantaviin pol-

kuriippuvuuksiin. Reaktioilla energiakriisiin 

on hyvin todennäköisesti pitkä häntä: esi-

merkiksi Suomen turveteollisuus, Ranskan 

kymmenet ydinvoimalat ja Tanskan tuuli-

voimajohtajuus ovat kaikki jossain määrin 

1970-luvun öljykriisien satoa.

Ilmastonmuutoksen rinnalla ja sen osin 

ajama luontokato on sekin vakava ja vaikeas-

ti arvioitava riski. Ekosysteemipalveluiden 

äkillinen heikentyminen tai romahtaminen 

voi aiheuttaa valtavia yhteiskunnallisia on-

gelmia. Tämä korostaa sitä, että näitä haas-

teita on ratkottava samaan aikaan, ja vältet-

tävä joutumasta ojasta allikkoon esimerkiksi 

liiallisen biotalousintoilun myötä.

HINTOJEN NOUSU RUOKKII POPULISMIA

Tulevaan kehitykseen liittyy väistämättä 

myös monenlaista muuta kitkaa. Subven-

tioilla viritetty maataloustuotanto on ny-

kyisin kaukana toimivista markkinoista, ja 

tuotannon muutokset ovat osoittautuneet 

yhteiskunnallisesti vaikeiksi. Fossiilisten 

polttoaineiden hintojen nousu ruokkii po-

pulismia, päästöttömän energian tuotannon 

on selätettävä paikallisen hyväksyttävyyden haasteet, jotta 

investointivauhti ei hiivu.

Mallinnusten tuottamien sulavien päästövähennys-

käyrien sijaan edessä on siis heilahduksia, yllätyksiä ja 

rosoisia murroksia. Myös muuttuva ilmasto itsessään ai-

heuttaa epävakautta.

Ilmastonmuutos on valtava globaali haaste, jonka 

selättäminen edes siedettävästi edellyttää perustavanlaa-

tuisia muutoksia energiantuotantoon ja maankäyttöön 

ja siten koko talouteen. Yhdistettyjen ilmasto- ja talous-

järjestelmämallien avulla luodut päästövähennyspolut ja 

skenaariot auttavat muutosten mittakaavojen, suunnan ja 

aikataulun arvioimisessa ja tehokkaimpien politiikkatoi-

mien etsimisessä.

Päästövähennysskenaarioiden yhteydessä olisi kui-

tenkin tärkeä hahmottaa nykyistä paremmin, mitä ne 

kertovat ja mitä ne eivät kerro. On syytä ymmärtää, ettei 

edessä ole sujuvaa ja ennakoitavaa siirtymää vaan mo-

nenlaista turbulenssia, johon on syytä varautua. Olisi 

myös paikallaan sisäistää se, että käytännössä 1,5 asteen 

tavoite on enää teoreettinen – niin järeitä ja nopeita toi-

mia siinä pysyminen edellyttäisi. Ilmastonmuutoksen to-

dellisuuden ja ilmastopoliittisen keskustelun eriytyminen 

tuskin edesauttaa ilmastopolitiikan onnistumista. Vaikka 

1,5 asteen tavoite jääkin todennäköisesti haaveeksi, ei sen 

pidä johtaa toivottomuuteen vaan entistä tarmokkaam-

Jokaisella voitetulla 
asteen kymmenyksellä on 

merkitystä.
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Mallien tuella 
merikelpoista 

politiikkaa
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piin toimiin, sillä jokaisella voitetulla asteen 

kymmenyksellä on merkitystä.

Lopulta onnistuminen ilmastonmuu-

toksen hillinnässä epävarmassa maailmassa 

edellyttää vankkaa strategiaa. Suunnitelmia 

kestävästä siirtymästä ei voi rakentaa sen 

varaan, että kaiken onnistuessa ja sujues-

sa tavoitteisiin päästään, vaan panostettava 

erityisesti niin sanottuihin no- tai low-re-

gret-toimiin, jotka hyödyttävät kaikissa tu-

levaisuuksissa. Käytännössä tämän soisi 

näkyvän esimerkiksi energiapolitiikassa ja 

maankäytössä niin, että kaikkea päästötöntä 

energiaa rakennetaan mahdollisimman no-

peasti lisää ja maata jätetään luonnontilai-

seksi mahdollisimman paljon. Olennaista on 

hyödyntää kaikkia toimivia keinoja ja tehdä 

ennemmin enemmän ja aiemmin kuin vä-

hemmän ja viivytellen.

Viitteet

1 Weyant (2017)
2 Van Vuuren ym. (2014)
3 Byers ym. (2022)
4 IPCC (2022a)
5 IPCC (2022b)
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KOLUMNI 50

tarjontashokki ja toisaalta energiasek-

torin päästöihin liittyvä ilmastokriisi. 

Venäjän kaasuhanojen sulkeuduttua 

on käynyt selväksi, ettei substituutio 

eri energiamuotojen välillä ole kovin 

nopeaa. Energian kulutuksen radi-

kaali vähentäminen nykytaloudessa 

ei myöskään käy kovin näppärästi. 

Nämä kaksi tekijää olisivat kuitenkin 

ratkaisu ilmastokriisiin: puhtaam-

pien energialähteiden käyttö ja/tai 

energiaintensiteetin pieneneminen.

Harvemmin esille nouseva il-

miö on energiasektorin oma ener-

giankulutus. Kun mustaa kultaa oli 

opittu taloudessa käyttämään, saat-

toi tuotetusta öljystä saada käyttöön 

jopa yli sata kertaa enemmän ener-

giaa kuin sen tuottamiseen oli käy-

tetty. Tämä kerroin (Energy Return 

On Investment, EROI) on fossiilis-

ten polttoaineiden kohdalla laske-

nut huomattavasti vuosikymmenten 

mittaan, mutta on silti korkeammalla 

kuin useimpien uusiutuvien ener-

gialähteiden kohdalla. Jos siis ha-

luamme tuottaa uusiutuvilla ener-

Luvassa lisää 
kynttiläillallisia?

Kun nyt talvea vasten katson pörssi-

sähkösopimustamme, ketuttaa, ettei 

kotiimme ostettu hyvissä ajoin kiin-

teähintaista sähköä. Miksi piti olla 

niin tyhmä? Kyllä meitä nyt pitäisi 

kompensoida ja laittaa sähköyhtiöt 

kuriin, eikö?

Jyrkän rationaalinen ja puoluee-

ton taloustieteilijäminäni vastaa, että 

pörssisähkön yleistyminen antaisi 

tilaa hintamekanismille toimia, mikä 

tasaisi kulutusta ja tehostaisi mark-

kinan toimintaa. Eikä kiinteää säh-

kösopimusta laatiessa minulla olisi 

ollut käytettävissäni sen enempää 

informaatiota tulevista hinnoista 

kuin sähköyhtiöilläkään. Eivät yhtiöt 

hyvän hyvyyttään tarjoa kiinteähin-

taisia sopimuksia, vaan hinnat muo-

dostetaan odotetun hintakehityksen 

ja voittojen perusteella. Lottoamista-

han se eräässä mielessä on.

Nyt kun sähköautojen konepel-

lin alle melkein kannattaa asettaa 

aggregaatti, olen miettinyt, miten 

monimutkainen kokonaisuus koko 

energiakriisi on; toisaalta energian 

Teksti
ELJAS AALTO
Kuva
ANTON KUNNAS

Taloustieteilijä ja tavallinen kansalainen minussa 
näkevät sähkölaskun eri silmin.
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gialähteillä yhteiskunnan käyttöön 

yhtä paljon energiaa kuin nyt fossiili-

silla, tulee energian kokonaistuotan-

toa kasvattaa. Pelkkä fossiilisten kor-

vaaminen ei riitä, vaan pitää mennä 

astetta pidemmälle. Energiasektori 

kannibalisoi nimittäin itseään.

Siirtymässä esimerkiksi vetytalo-

uteen ei siksi ole ympäristön kannal-

ta ainakaan vielä mitään järkeä, vaik-

ka vetypolttokennojen teknologia 

onkin jo olemassa. Vedyn tuottami-

nen ja varastoiminen vaatii monin-

kertaisesti energiaa siihen nähden, 

mitä vedystä saadaan käyttöön, eli 

vedystä saatavan energian EROI on 

reilusti alle yhden. Koko yhteiskun-

nan kannalta ratkaisee vain energian 

nettomäärä eli se, mitä jää energian 

tuotantosektorin oman kulutuksen 

jälkeen muun talouden käyttöön.

Väärällä tavalla toteutettu ja tuet-

tu vihreä siirtymä voi siis johtaa ti-

lanteeseen, jossa siirtymä on toteu-

tettava fossiilisten polttoaineiden 

käytön kasvattamisen avulla. Näin ei 

saa olla. Puhuttaessa vihreästä siir-

tymästä olisikin keskityttävä koko 

yhteiskunnan tasolla enemmän net-

toon ja vähemmän bruttoon.

Harvemmin esille 
nouseva ilmiö on 

energiasektorin oma 
energiankulutus.



”Koronnostoja
tullaan

jatkamaan”
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn ei usko stag

flaation paluuseen, mutta näkee Venäjän ja Euroopan 
välien tulehtuneen pitkäksi aikaa. 

Onko stagflaatio nousemassa historian 
hämäristä vai onko se jo täällä?

Käsitteet, jotka määrittelevät ajatteluam-

me, ovat samaan aikaan sekä hyödyllisiä että 

vaarallisia. Tarkoitan tällä sitä, että stagflaatio 

on käsite, joka syntyi tietyssä historiallisessa 

tilanteessa 1970-luvulla, jolloin kasvu oli hi-

dasta, BKT putosi, inflaatio laukkasi ja työt-

tömyys nousi pitkäksi aikaa hyvin korkealle. 

Nykyisessä Euroopan ja Suomen talou-

dessa on monia vahvuuksia, jotka eivät suo-

raan vertaudu 1970-lukuun. Meillä on kui-

tenkin varmasti stagflaation kaltaisia kehityskulkuja, ja 

stagflaation riski ja vaara on syytä tiedostaa ja yrittää tie-

tysti välttää ajautumista siihen.

Euroopan talouden perusta on vahvempi ja työllisyys 

on kehittynyt hyvin viime vuosina huolimatta korona-

kriisistä. Lisäksi Euroopan pankkijärjestelmä on paljon 

paremmassa kunnossa kuin se on ollut pitkään aikaan 

kiitos pitkälti 10 vuotta sitten tehtyjen reformien kuten 

pankkisääntelyn uudistamisen ja yhteisen valvonnan ra-

kentamisen.

Tänä päivänä keskuspankit ovat itsenäisiä; niillä on 

selkeä tehtävä ja mandaatti, eli hintavakauden ylläpitämi-

52

52
Teksti
SUSANNA BELL
Kuvat
TOMMI AHONEN

PÄÄTTÄJÄ



53



5554

PÄÄTTÄJÄ

nen. Sen mukaisesti keskuspankit toimivat 

kuten Euroopan keskuspankkikin eli pyri-

tään vakauttamaan inflaatio kahden prosen-

tin tavoitteeseen keskipitkällä aikavälillä.

Voimmeko siis sanoa, että ei ole mitään 
stagflaation vaaraa?

Meillä on kyllä riski stagflatorisen kehi-

tyksen voimistumisesta, jos tehdään poli-

tiikkavirheitä joko finanssi- taikka rahapo-

litiikan puolella. Inflaatio on nopeutunut 

tuntuvasti ja tällöin keskuspankin ensisijai-

sena tehtävänä on sen hillitseminen. Olen-

naista on nyt, että rahapolitiikassa kyetään 

löytämään kaita tie sen välillä, että yhtäältä 

pyritään vaikuttamaan suuren yleisön in-

flaatio-odotuksiin, että ne pysyvät ankkuris-

sa, ja toisaalta pyritään välttämään talouden 

kasvun sakkaaminen, joka johtaisi helposti 

työttömyyden merkittävään nousuun.

Euroopan ja Yhdysvaltain välillä on ero-

ja siinä mielessä, että Yhdysvaltain talous on 

kasvanut jopa Eurooppaa voimakkaammin. 

Siellä finanssipoliittinen elvytys tuki raha-

poliittista elvytystä hyvin massiivisesti, mikä 

yhdessä on johtanut siihen, että työmark-

kinat ovat ylikuumentuneet. Yhdysvalloissa 

palkkojen nousutahti on ollut tämän vuoden 

aikana vuositasolla mitattuna suurin piirtein 

5—6 prosentin luokkaa. Euroopassa palkat 

ovat myöskin olleet noususuunnassa, mutta 

nousu on ollut keskimäärin 2—3 prosenttia, 

joissakin maissa vähän enemmän.

Kun inflaatiolla on tällä hetkellä yksi 

selkeä ajuri ja yksi selkeä ankkuri, tämä on 

hyvin olennaista sen suhteen, syntyykö 

erittäin haitallista palkkojen ja hintojen kier-

rettä. Ajuri on energiainflaatio. Tällä hetkellä 

energian hintojen nousu selittää noin puolet 

kokonaisinflaatiosta. Inflaatio on kuitenkin 

laaja-alaistunut ja tässä tilanteessa pyritään 

rahapolitiikalla vaikuttamaan inflaatio-odo-

tuksiin niin, että ne pysyvät ankkurissa. 

Siksi aloitimme Euroopan keskuspankin 

neuvostossa koronnostot heinäkuussa. Oh-

jauskorkoa nostettiin edelleen 0,75 prosent-

tiyksikköä syyskuussa ja koronnostoja tul-

laan jatkamaan.

Jos energia ja ruoka ovat olleet inflaation ajurit tällä 
kertaa, onko tämä myös globalisaation loppu ja siirrym-
mekö mikrolokalismiin?

Jos katsotaan pelkästään maailmankaupan tilastoja, 

mikä on yksi aika relevantti tapa arvioida talouden globa-

lisaatiota ja sen nykytilaa, niin maailmankauppa ei kos-

kaan ole ollut volyymiltaan suurempi kuin se on nyt, siis 

viime vuoden lopulla ja tämän vuoden alkupuolella. Toi-

saalta Venäjä on nyt sulkenut itsensä talouden globalisaa-

tion ulkopuolelle, mikä tulee keskipitkällä ja pidemmällä 

aikavälillä syömään Venäjän talouden kehityksen eväitä.

Iso kysymys on myös, millä lailla Kiinan ja Yhdysval-

tain poliittiset suhteet kehittyvät, ja miten se heijastuu 

kauppaan ja talouteen. Toistaiseksi amerikkalaiset yrityk-

set ovat jatkaneet myyntitoimintojaan ja tuotantoaan Kii-

nassa. Vastaavasti kiinalaiset ovat edelleenkin tuottaneet 

elektroniikkaa ja muita tuotteita amerikkalaisille ja eu-

rooppalaisille kuluttajille.

Mutta tämä on muuttumassa; Taiwanin ympärille syn-

tyneen kriisin myötä Yhdysvaltain ja Kiinan suhteet ovat 

hyvin jännitteiset. Kiina on taloudellisen mahtinsa voi-

mistuttua kasvattanut ruokahaluaan myöskin poliittisella 

suunnalla ja vahvistanut sotilaallista kykyään, ja pyrkii yhä 

useammin haastamaan Yhdysvaltoja ja liberaalia kansain-

välistä järjestystä.

Tällä hetkellä, varsinkin korkean teknologian ja muit-

ten kriittisten tuotannontekijöiden osalta, amerikkalaiset 

yritykset ja useat eurooppalaisetkin ovat alkaneet varau-

tua siihen, että liika riippuvuus Kiinasta ei ole hyväksi. Se 

näkyy televiestintäteollisuudessa, se näkyy piisirujen val-

mistuksen huoltovarmuuden korostamisena Euroopan ja 

toisaalta Yhdysvaltain näkökulmasta. Yhdysvalloissa hy-

väksyttiin elokuun alussa hyvin merkittävä kymmenien 

miljardien paketti, jolla pyritään palauttamaan tai pikem-

minkin luomaan uudestaan piisirujen tuotantoa Yhdys-

valloissa strategisen autonomian nimissä. Kuitenkin suu-

Yritykset ovat alkaneet 
varautua siihen, että liika 

riippuvuus Kiinasta ei 
ole hyväksi.
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rin syy irtikytkentään tällä hetkellä on Kiinan 

sulkulinja koronapandemian takia.

Lännessä ajattelemme, että olemme libe-
raali demokratia ja moraalisesti edisty-
neempiä ja vahvempia. Mutta ei riitä, että 
on moraaliltaan vahvempi, täytyy olla 
myös taloudellisesti ja sotilaallisesti vah-
vempi, jos haluaa liberaalidemokratiaa 
levittää muualle tai edes säilyttää omassa 
maassaan…

Kyllä tässä on tapahtunut aika merkit-

tävä ajattelun ja asenteiden muutos Euroo-

passa ja laajemminkin lännessä siinä, miten 

suhtaudutaan aggressiivisiin ja autoritaa-

risiin valtioihin kuten Venäjään ja Kiinaan. 

Toisaalta ei pidä myöskään väheksyä ar-

vojen ja esimerkin voimaa. Tarkoitan sitä, 

että Euroopan Unionin periaatteisiin kuu-

luu oikeusvaltio, demokratia ja sosiaalinen 

markkinatalous. Kyllä niillä on edelleenkin 

vetovoimaa Euroopan lähiympäristössä ja 

laajemmin maailmalla. Sehän on pohjim-

miltaan syy siihen, minkä takia ukrainalaiset 

taistelevat vapauden, demokratian ja Euroo-

pan puolesta. Syy siihen, minkä takia ukrai-

nalaiset ovat halunneet rakentaa omaa kan-

sallista identiteettiään, joka on heille vallan 

väylä osallistua eurooppalaiseen yhteistyö-

hön tasavertaisesti.

Samaan aikaan pitää herätä geopolitii-

kan paluuseen, joka näkyy nyt tietysti Ve-

näjän hyökkäyssodassa Ukrainassa, ja myös 

Kiinan toiminnassa Nancy Pelosin Taiwa-

nin-vierailun aikana.

Käännehän tapahtui jo vuosituhannen 

vaihteessa ja siihen on sitten herätty asteit-

Pitää herätä 
geopolitiikan 

paluuseen.

OLLI REHN

Suomen Pankin pääjohtaja. Entinen elinkeinoministeri.

Toiminut EU:n komission varapuheenjohtajana vastaten 
talous ja rahaasioista, aiemmin laajentumisesta.

Perheeseen kuuluu vaimo ja aikuinen tytär. Harrastaa 
työmatkapyöräilyä, jalkapalloa ja lukemista sekä rockia 
ja jazzia. Kesämökillään luomuviljelijä, joka päätyy loppu
kesästä syntymäkaupunkinsa Mikkelin torille ostamaan 
marjat ja muut elintarvikkeet.

Kirjoittanut puolen tusinaa kirjaa, viimeisimpänä Onnel
listen tasavalta (Docendo, 2022).

VACLAV SMIL

How the World Really Works: 
A Scientist’s Guide to Our Past, 
Present and Future, 
Viking, 2022.

Kirja valottaa tietee
seen pohjautuen 

ja käytännön esimerkkien avulla, millaisia resursseja 
nykyihminen maapallolla käyttää – ja miten paljon. Se 
havainnollistaa, miten vaativia muutoksia energiataloud
en vihreä siirtymä pois fossiilisista polttoaineista vaatii 
ja miten muutokset näkyvät ihmisten arjessa. Se myös 
kuvaa, miten pahasti ihmiskunta on jäljessä Pariisin 
sopimuksen mukaisesta 1,5 Celsiusasteen maksimi
tavoitteesta ilmaston lämpenemisen suhteen. Kiinan 
ja Intian saaminen täysillä mukaan talkoisiin on aivan 
välttämätöntä, jotta ilmaston lämpenemistä voidaan 
edes kohtuullisesti rajoittaa.
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tain. Ikävä kyllä tämä on aika monessa suh-

teessa kova maailma, jossa etupiiriajattelu ja 

voimapolitiikka ovat vahvistuneet. Jotta sille 

pystyy panemaan stoppia, niin silloin pitää it-

sekin olla vahva, sekä eettisesti että myös soti-

laallisesti. Tätä nyt Saksassa ja monissa muis-

sa Euroopan Unionin jäsenvaltioissa käydään 

läpi ja tehdään sen mukaisia päätöksiä.

Kun Itä-Eurooppa vapautui reaalisosia-

lismista Neuvostoliiton romahtaessa 1990—

1991, muistaakseni puolalaisten kansantuo-

te henkeä kohden oli suurin piirtein samaa 

luokkaa kuin ukrainalaisten. BKT-luvut vuo-

delta 2013 selittävät hyvin paljon: ukrainalais-

ten BKT henkeä kohden oli noin 4 000 euroa, 

puolalaisten noin 10 000 euroa. Ja mikä on 

syy? Puola pystyi liittymään Euroopan unio-

niin! Sen sisämarkkinoilla Puolan talous on 

kasvanut hyvin vahvasti saaden varsin mer-

kittävää EU:n aluekehitystukea. Ukraina jäi 

rämpimään siihen hyvin hankalaan väliti-

laan, johon se ajautui Neuvostoliiton romah-

duksen jälkeen, pitkälti Venäjän vaikutus-

vallan alaisena ja sangen korruptoituneena 

yhteiskuntana, jossa oligarkit pitivät valtaa.

Ikävä kyllä joudutaan varautumaan mitä 

ilmeisimmin hyvin pitkäaikaiseen vastak-

kainasetteluun yhtäältä lännen ja Venäjän ja 

toisaalta Euroopan maitten välillä. Tähän Eu-

roopan itärajalle on nyt Venäjän hyökkäys-

sodasta johtuvien pakotteiden seurauksena 

syntynyt eräänlainen moderni rautaesirippu.

Voisiko ajatella, että kun venäläiset kylläs-
tyvät Putiniin, vallan vaihtuminen antaa 
Euroopalle tekosyyn aloittaa ikään kuin 
puhtaalta pöydältä taas kaupanteko Venä-
jän kanssa, mikä on kaikille mukavampaa?

Mielestäni on ennenaikaista pohtia sitä, 

että Venäjä siirtyisi demokratiaan tai nykyis-

tä parempaan hallintoon. Venäjän nykyinen 

johto kuitenkin osin nauttii kansansa kan-

natusta ja osin erittäin kovin keinoin pitää 

sen aisoissa, ja lisäksi nationalismillaan, so-

taisalla imperialismillaan hakee kannatusta 

kansan keskuudessa.

Toimin aikoinaan 1990-luvun alkupuo-

lella toiminut Euroopan neuvostossa. Silloin 

pyrimme vetämään Venäjää vahvasti mukaan eurooppa-

laisiin yhteistyörakenteisiin, jotta demokratia ja oikeus-

valtio voisivat vahvistua Venäjällä. Pyrimme edistämään 

talousyhteistyötä Venäjän kanssa. Mutta voi sanoa niin 

kuin Venäjän entinen pääministeri Viktor Tshernomyr-

din, että ”yritimme parasta, kävi kuten aina”.

Tarkoitin, että Venäjän uusi johto voisi väittää, että nyt 
on uusi sivu käännetty, ja koska länsimaille olisi niin 
mukavaa ostaa taas halpaa kaasua ja öljyä, ne valehteli-
sivat itselleen, että nyt on uusi Venäjä...

Se on suoraan sanottuna spekulaatiota, en tähän osaa 

kommentoida sen enempää. Tilanne on aika selvä: niin 

kauan kuin Venäjä käy raakaa hyökkäyssotaa Ukrainassa ja 

polkee eurooppalaisen turvallisuusjärjestyksen periaatteita, 

niin kauan Euroopan pitää pysyä yhtenäisenä ja tukea Uk-

rainaa, mikä tarkoittaa myöskin sanktioita Venäjälle.

Haluaisin kysyä EKP:n uudesta työkalusta nimeltä 
Transmission Protection Instrument (TPI). Sillä yrite-
tään tarvittaessa tasata eri valtioiden lainanoton hin-
taa ostamalla ylivelkaantuvien valtioitten joukkovel-
kakirjoja. Uskotko, että tällä välineellä voidaan välttää 
uusi euroalueen velkakriisi tai onko vastaava kriisi edes 
uhka tällä hetkellä?

TPI on yksi tärkeä väline lisää Euroopan keskuspan-

kin työkalupakkiin. En näe, että euroalueella olisi vaaraa 

ajautua samanlaiseen velkakriisiin kuin koettiin vuosina 

2009—2012, koska euroalueen rahoitus- ja pankkijärjes-

telmä on vahvemmassa kunnossa ja euroalueen talouden 

kasvu on vahvempaa sekä työllisyys tukevammalla poh-

jalla kuin se oli kymmenen vuotta sitten.

Tämän sanon väheksymättä niitä ongelmia, joita eu-

roalueella on. Ongelmiin pitäisi pyrkiä löytämään ratkai-

suja, mutta en halua myöskään lietsoa sellaista kriisimie-

lialaa, joka johtaisi itsesynnytettyyn kierteeseen. Tärkeintä 

on toimia niin, että pyritään ehkäisemään ennalta talou-

den kriisien syntyminen. Siihen on parasta lääkettä se, 

että vahvistetaan talouden kestävän kasvun edellytyksiä 

jatkuvan uudistamisen periaatteella. Suomessa on edes-

sä isoja haasteita kestävän kasvun ja korkean työllisyyden 

ylläpitämisessä ja sen rinnalla myöskin julkisen talouden 

kestävyyden palauttamisessa.

Miten ilmastonmuutoksen huomioiminen näkyy kes-
kuspankkien toiminnassa? Miksi juuri keskuspankki-
en kannattaa ottaa roolia tämän suhteen ja mitä ne yli-
päänsä voivat tehdä?
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portoivat asianmukaisesti ja läpinäkyvästi 

omista sijoituksistaan myöskin hiilijalanjäl-

kinäkökulmasta.

Pidän vakuuskäytäntöjen roolia aika tär-

keänä. Vakuuskäytännöt, tietojen julkistami-

nen ja riskienhallinta, kaikissa näissä tulee 

ottaa ilmastonäkökohdat huomioon uuden 

strategian ja toimintaohjelman mukaisesti.

Tällä hetkellä iso haaste on, miten Eu-

rooppa pääsee eroon riippuvuudesta fos-

siiliseen energiaan, erityisesti venäläiseen 

kaasuun ja öljyyn. Se tulee tarkoittamaan sitä, 

EKP on juuri hyväksynyt täydentäviä periaatteita, jot-

ka ovat taas askel eteenpäin. Keskuspankkien tulee toimia 

EU:n yhteisesti hyväksymien ilmastotavoitteiden edistä-

miseksi. EU:n perussopimus sanoo selkeästi, että Euroo-

pan keskuspankin ensisijainen tehtävä on hintavakaus. 

Sen lisäksi EKP:n tulee tukea muiden EU:n perussopimuk-

sen mukaisten tavoitteiden saavuttamista, kuten kestä-

vän kehityksen, tasapainoisen kasvun ja täystyöllisyyden, 

kunhan ei vaaranneta hintavakautta.

Niinpä esimerkiksi vakuuskäytännöissä tai yksityis-

sektorin osto-ohjelmissa huomioidaan ilmastonäkökoh-

dat. Yritykset, joitten joukkovelkakirjoja EKP ostaa, ra-
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että hyvin lyhyellä tähtäyksellä joudutaan 

ikävä kyllä hyväksymään myöskin sellaisia 

energiantuotannon muotoja, jotka eivät ole 

ilmastonäkökohdasta parhaita mahdollisia, 

kuten kivihiili ja turve. Kivihiili yleensä Eu-

roopassa ja Suomessa turve. Samaan aikaan 

kasvatetaan olennaisesti investointeja vih-

reään siirtymään, eli aurinko- ja tuuliener-

giaan sekä muuhun uusiutuvaan energiaan. 

Siinä mielessä oli hyvä, että saatiin aikaiseksi 

EU-taksonomian päätös, joka mahdollistaa 

ja pitää ydinvoiman pitkän siirtymäkauden 

energianlähteenä Euroopassa.

Suomessa on investoitu siihen, että oli-
simme omavaraisia ruoantuotannon suh-
teen, mikä on hieman fantastinen ajatus. 
Maatilat kuitenkin tarvitsevat tuontiener-
giaa. Suomen maataloushan pysähtyy sinä 
päivänä, kun tuontienergia loppuu. Ehkä 
maatilojenkin pitäisi olla omavaraisia 
energian suhteen, eli äärimmilleen viety 
mikrolokalismi?

Pyrkimys luomutuotantoon ja omava-

raisuuteen… On määritelmäkysymys, mitä 

sillä haetaan, minä esimerkiksi kannatan 

luomutuotannon laajentamista ja samalla 

huoltovarmuuden vahvistamista. Jos men-

täisiin oikein tiukasti Takaisin luontoon -pe-

riaatteella niin, että esimerkiksi Yhdysvaltain 

maataloustuotanto hoidettaisiin hevosilla, se 

vaatisi muistaakseni 25 miljoonaa hevosta.

Minäpä en ehdottanut tätä. Ajattelin, että 
maatilalla voisi olla oma maalämpö, tuuli-
mylly ja aurinkopaneelit.

Okei, jollain tavalla pitää niitten trakto-

rien ja puimakoneiden kulkea siellä pellolla...

Sähköpuimuri?
Kysymyshän on juuri siitä, kuinka pitkälle halutaan 

tulkita omavaraisuus ja huoltovarmuus. Puhutaan vaik-

ka Suomesta konkreettisesti. Minusta nämä käsitteet ovat 

siskoksia; eivät ihan sama asia. Huoltovarmuussyistä on 

tärkeätä, että meillä on korkea omavaraisuus. Elintarvike-

teollisuuden raaka-aineista 80 % on kotimaista alkuperää.

Mutta, kuten sanoit, se perustuu pitkälti tuontilannoit-

teeseen, mikä perustuu pitkälti fossiilienergiaan. Silloin 

taas huoltovarmuus on erityisen olennainen, eli meillä on 

varmuusvarastojärjestelmä niin viljan, muiden elintarvik-

keiden kuin lannoitteiden osalta. Se antaa aikaa selviytyä, 

jos tulee sellainen kriisi, että Suomi, joka on saari varsin-

kin länteen päin, joutuu suljetuksi ulos ulkomaailmasta.

Huoltovarmuusjärjestelmän hyvin tärkeä tehtävä on 

voittaa aikaa ja ylläpitää sellaista energian ja elintarvik-

keiden tarjontaa, että yhteiskunta tai rahoitusjärjestel-

mä toimii.

Mutta jos maatilalla olisi oma aurinkoenergialaitoksen-
sa, se voisi jatkaa puksuttamista loputtomiin, tapahtui 
ulkomaailmassa mitä tahansa.

Periaatteessa näin, se vaatisi tietysti aika kovia inves-

tointeja, paljon mineraaleja ja muita raaka-aineita.
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Koonnut
SUSANNA BELL

Väitöskalenteri

Savu Rovannon väitöskirja 

”Small businesses in the circu-
lar economy — Change makers 
or rule takers?” tarkastettiin Aal-

to-yliopistossa 5.8.2022.

VTM Pilvi Posio esitti väitöskir-

jansa ”Aspired communities: 
The communities of long-term 
recovery after the 3.11 disaster 
in the town of Yamamoto” julki-

sesti tarkastettavaksi Turun yli-

opistossa 19.8.2022.

MBA Kimmo Syrjänen esitti väi-

töskirjansa ”Determining the 
Cost of Business Continuity 
Management – A Case Study 
of IT Service Continuity Mana-
gement Activity Cost Analysis” 

julkisesti tarkastettavaksi Turun 

yliopistossa 26.8.2022.

Siru Kauniston talousoikeuden 

alaan liittyvä väitöskirja ”Veron 
kiertämisen tunnistaminen: 
Oikeuden väärinkäytön kielto 
VML 28 § tulkinnassa” tarkastet-

tiin Vaasan yliopistossa 2.9.2022.

Marguerite Beattie väitte-

li 1.9.2022 Helsingin yliopiston 

valtiotieteellisessä tiedekunnassa 

aiheesta ”What explains the up-
take of mental health-promoting 
exercises among adolescents? A 
reasoned action approach-ba-
sed process evaluation of the 
cluster-randomized compara-
tive effectiveness trial “Healthy 
Learning Mind””.

Maria Pajuojan johtamisen alan 

väitöskirja ”From mechanistic 
measuring to up-to-date un-
derstanding: Problematising 
the study of innovative work 
behaviour”  tarkastettiin Vaasan 

yliopistossa 2.9.2022.

Kauppatieteiden maisteri Ol-

li-Matti Laineen taloustieteen 

alaan kuuluva väitöskirja ”Evi-
dence about the transmission 
of monetary policy” tarkastet-

tiin julkisesti Tampereen yli-

opiston johtamisen ja talou-

den tiedekunnassa perjantaina 

9.9.2022.

Johanna Nurmi väitteli 9.9.2022 

Helsingin yliopiston valtio-

tieteellisessä tiedekunnassa ai-

heesta ”Understanding individ-
uals’ behaviour : Motivational 
and self-regulatory factors re-
lated to physical activity and 
engagement in the behaviour 
change process”.

KTM Ekaterina Panina esitti väi-

töskirjansa ”Customer Expe-
rience Management in Busi-
ness Markets. Strategic Roles 
of Target Experiences” julkisesti 

tarkastettavaksi Turun yliopis-

tossa perjantaina 9.9.2022.

Olli Palmén väitteli 16.9.2022 
Helsingin yliopiston valtio-
tieteellisessä tiedekunnassa ai-
heesta ”Macroeconomic Effects 
of Financial Shocks”.

VM Liina Junna väitteli 23.9.2022 

Helsingin yliopiston valtio-

tieteellisessä tiedekunnassa ai-

heesta ”Unemployment, health 
and mortality: Evidence from 
longitudinal register data”.

KTM Saara Vaahtoniemen ta-

loustieteen alaan kuuluva väi-

töstutkimus ”Money, Merits and 
Gender : Essays on wage differ-
entials” tarkastettiin 30.9.2022 

Vaasan yliopistossa.

DI Jaspreet Walia väitte-

li 6.10.2022 Aalto-yliopistos-

sa. Tietoverkkotalouden alaan 

kuuluvan väitöskirjan nimi on 

”Tech no-economic analysis of 
5G network slice provisioning 
for industry verticals”.

VTM Hanna Rinne väitteli 

7.10.2022 Helsingin yliopiston 

valtiotieteellisessä tiedekun-

nassa aiheesta ”Differences in 
mortality and health care use by 
occupation” (Ammattien väliset 

erot kuolleisuudessa ja terveys-

palveluiden käytössä).

Dai Shengin väitöskirja ”Essays 
on Convex Regression and 
Frontier Estimation” tarkastet-

tiin Aalto-yliopistossa 7.10.2022.
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KTM Saara Vaahtoniemen taloustieteen alaan 
kuuluva väitöstutkimus ”Money, Merits and Gen
der : Essays on wage differentials” tarkastettiin 
30.9.2022 Vaasan yliopistossa.

Kuinka valitsit väitöskirjasi
aiheen?
 
Aloitin taloustieteen perusopin-

not vuoden 2008 finanssikriisin 

kynnyksellä, mikä alun perin he-

rätti kiinnostukseni taloudellisia 

kriisejä ja rahoitusmarkkinoita 

kohtaan. Pro gradu -tutkielmani 

käsitteli 1990-luvun Itä-Aasian 

valuuttakriisin syntymekanis-

meja. Valmistumisen jälkeen 

toimin pankissa analyytikkona, 

joten seurasin tiiviisti Euroo-

pan velkakriisiä sekä valtioi-

den ja keskuspankkien roolia 

kriisien ratkaisijoina. Halu ym-

märtää paremmin velkakriisin 

mekanismeja johdatti minut 

jatko-opintojen pariin, minkä 

seurauksena syntyi väitöskirja-

ni ensimmäisen artikkeli, joka 

käsittelee Euroopan valtionvel-

kakriisin vaikutusta kriisimai-

den pankkien luotonantoon ja 

sitä kautta muuhun talouteen.

Tuliko työn edetessä yllätyksiä?

Vaikka tutkimukseni lähtökoh-

dat olivat retrospektiivisia, sen 

teemat ovat yllättäen tavalla tai 

toisella edelleen ajankohtaisia. 

Euroopan velkakriisin pahin vai-

he päättyi jo vuosikymmen sit-

ten, mutta valtioiden velkakes-

tävyys ja velkaan liittyvät riskit 

ovat jälleen pinnalla. Tutkimuk-

seni taloudellisen epävarmuu-

den vaikutuksista suhdanteisiin 

ovat myös ajankohtaisia ensin 

koronapandemian ja viimeksi 

Venäjän aloittaman hyökkäys-

sodan vuoksi. Nyt kun pitkään 

kestänyt matalan inflaation jak-

so näyttäisi ainakin hetkellisesti 

päättyneen, väitöskirjassani kä-

sittelemäni inflaatioon liittyvät 

kysymykset ovat myös jälleen 

ajankohtaisia.

Uskotko, että tutkimus voi
tehdä maailmasta paremman
paikan?

Tutkimukseni motivaationa on 

ollut tutkia mekanismeja, jot-

ka ovat johtaneet taloudellisiin 

kriiseihin ja samalla arvioida 

erilaisia politiikkatoimenpitei-

tä kriisien estämiseksi ja niiden 

kielteisten vaikutusten lieventä-

miseksi. Seuraava finanssikriisi 

on todennäköisesti yhtä vai-

OLLI PALMÉN
Olli Palmén toimii erityisasiantunti

jana valtiovarainministeriössä.

Kuva: Olli Palmén

Väittelijän vastaukset

keasti ennakoitavissa kuin edel-

linenkin. Toivon kuitenkin, että 

viimeisen kahden vuosikym-

menen aikana syntynyt uusi 

tutkimuskirjallisuus auttaa tule-

vien kriisien ehkäisemisessä ja 

tarjoaa oikeita ratkaisuja niitten 

hoitoon, mikä vähentäisi krii-

seistä aiheutuvia hyvinvoinnin 

menetyksiä.

Mitä haluaisit tutkia
seuraavaksi?
 
Haluaisin jatkaa väitöskirjaani 

liittyvää tutkimusta taloudellisen 

epävarmuuden vaikutuksista 

suhdannevaihteluihin. Kaasun 

ja sähkön hinnan viimeaikainen 

voimakas heilahtelu on aiheut-

tanut merkittävää levottomuutta 

energiamarkkinoilla. Mielestä-

ni ajankohtainen kysymys on, 

miten tämä energianhintoihin 

liittyvä epävarmuus vaikuttaa 

energiainvestointeihin, kulutta-

jahintoihin ja laajemmin talou-

delliseen aktiviteettiin.
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Brittiläiset taloustieteilijät Paul Col-

lier ja John Kay toivovat loppua ah-

neelle individualismille. Heidän mu-

kaansa se on asenne, joka on viime 

vuosina maailmaa vallinnut.

Lukijat saattavat siksi hämmäs-

tyä, kun jo esipuheessaan Collier ja 

Kay alkavat ahneuden, kapitalismin 

ja uusliberalismin sijasta kritisoida 

”kulttuurisodan” vasemmistoaktivis-

teja. Esimerkkeinä heillä on tapauksia, 

jossa menneisyyden ihmisiä on alettu 

arvioida nykystandardien mukaan.

Muun muassa valistusfilosofi 

David Humen (1711–1776) mukaan 

nimetty rakennus Edinburghissa 

nimettiin aktivistien vaatimusten 

mukaisesti uudelleen. Myös muita 

historiallisia henkilöitä, esimerkiksi 

Winston Churchillia ja Thomas Jef-

fersonia on käsitelty tällä tavoin, ei 

aikakautensa edustajina vaan joiden-

kin nykyarvojen vastaisina syntisinä.

Collier ja Kay eivät anna moiselle 

aktivismille korkeaa arvosanaa: ”Ylei-

nen piirre toiminnalle on se, että se 

on performatiivista – protestoinnin 

tarkoitus on protestoida ja nostattaa 

tunnetta hyveellisyydestä tai ehkä 

vain tarjota hauskuutusta.” Heidän 

mukaansa patsaita kaatava väkijouk-

ko ei piittaa siitä, että toiminta vie-

raannuttaa suuren yleisön, joka nä-

kee Britannian historiassa enemmän 

aihetta ylpeyteen kuin häpeään.

Samaan kastiin kirjoittajat las-

kevat Occupy-liikkeen kymmenen 

vuoden takaa. Tämä Wall Streetin 

nurmiplänttiä ”miehittänyt” hajanai-

nen, mutta monessa toivoa herättä-

nyt liikehdintä halusi aloittaa vaih-

toehtojen etsimisen kapitalismille. 

Liike painui nopeasti kasaan, ilman 

vaihtoehtojen esittämistä.

COLLIER, P. & KAY, J. 
Greed is Dead –

2.p. Penguin, 2021.

Teksti
OSMO TAMMISALO

Ahneuden vai 
politiikan loppu?
Joka ei kykene yhteiseloon muiden kanssa tai on niin 
itseriittoinen, ettei tarvitse sitä, eikä siksi ole osa yh
teiskuntaa, on joko elukka tai jumala. – Aristoteles
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REILUUS JA OMAISUUDENSUOJA

Vasemmistolehdistö reagoi Collierin ja Kayn 

teokseen täydellisellä hiljaisuudella. Näin ta-

pahtui siitä huolimatta, että teos – ainakin 

kirjoittajien itsensä mukaan – edustaa po-

liittista keskilinjaa ja on suunnattu nimen-

omaan vasemmistolle.

Kirjoittajat jatkavat, että vasemmisto 

muuttui 2000-luvulla ilkeämieliseksi kes-

kustelupalstaksi, ja että keskilinjan enem-

mistö ei uskalla haastaa sitä tällaisella kirjalla. 

Mikä siis on teoksen sanoma kulttuurisotien 

ulkopuolelta, taloudesta ja tasa-arvosta? Ja 

onko sanoma niin vaarallinen, että kirjasta 

kannattaa vaieta?

Ensinnäkin kirjoittajat toteavat ihmisla-

jista, että se on luonnostaan sekä kilpailul-

linen että yhteistyökykyinen, ja molemmat 

ominaisuudet voivat olla joko rakentavia tai 

tuhoavia. Ihminen on esimerkiksi luonut 

mutkikkaita taloudellisia ja sosiaalisia yh-

teistyöverkostoja. Ne ovat tehneet elämästä 

monin tavoin rikkaampaa ja turvallisempaa. 

Mutta olemme myös väkivalloin pakotta-

neet muita omaksumaan uskonnollisia ja 

poliittisia arvojamme. Vastaavasti kilpailu-

taipumuksemme on tuonut innovaatioita 

tieteisiin, taiteisiin ja talouteen, mutta myös 

voimakeinoin hankittuja monopoleja.

Tämä kaikki on ilmeistä. Emme ole yhtä 

uhrautuvia kuin termiitit ja osaamme mui-

den kädellisten tapaan alistaa heikompia. Yksi 

yhteiskunnallinen ominaisuus meillä kuiten-

kin on, joka muulta eläinkunnalta puuttuu: 

olemme lajina kyllin älykkäitä ymmärtääk-

semme, että ”jos onni olisi kohdellut minua 

toisella tavalla, voisin itse olla heikompiosai-

nen ja joutua vahvempien sortamaksi”.

Tähän liittyen Collier ja Kay nostavat 

esiin filosofi John Rawlsin (1921–2002). Hä-

net tunnetaan parhaiten ajatusleikistä, jossa 

kysytään, millaiseksi loisit yhteiskunnan, jos 

et tietäisi, millaisena ja mihin yhteiskun-

taluokkaan synnyt. Et siis tiedä, onko sinulla esimerkiksi 

matemaattisia tai liikunnallisia lahjoja vai ei kumpiakaan. 

Et myöskään tiedä, synnytkö terveenä vai kannatko jota-

kin parantumatonta sairautta.

Toisin ilmaistuna Rawlsin ajatusleikki kuuluu: mil-

laisen yhteiskuntasopimuksen yrität neuvotella, jos neu-

vottelujen päätteeksi neuvottelijoiden henkilöllisyydet 

arvotaan sattumanvaraisesti uudelleen? Rawlsin mukaan 

tällaisen sattumanvaraisuuden takaa – tai tietämättömyy-

den verhon takaa, kuten hän sitä itse kutsuu – on perus-

teltua ajaa tasa-arvoisia lopputuloksia.

Ajatus identiteettien vaihdosta ja syntymälahjojen sa-

tunnaisuudesta herättää monissa vastakaikua. On kuin 

ihmiset tunnistaisivat siinä periaatteen, joka osuu yksiin 

niiden reiluusnormien kanssa, joita he jo käyttävät. ”Tie-

tenkin haluan elää yhteiskunnassa, jossa apua tarvitsevis-

ta huolehditaan mahdollisimman hyvin.”

Ensivilkaisulla Rawlsin ajatusleikki näyttääkin sovitta-

van yhteen reiluuden ja omistusoikeudet. Pikkulapsiakin 

opetetaan kunnollisiksi kehottamalla heitä miettimään, 

miltä tuntuisi, jos itse joutuisi kiusatuksi

Collierin ja Kayn mukaan ajatusleikkiin tulee kuitenkin 

suhtautua varauksella. Omistusoikeutta ja omaisuuden-

suojaa voidaan arvioida reiluuden ohella myös sen mu-

kaan, mikä on niiden vaikutus tuotannon tehokkuuteen ja 

yhteiskunnallisten instituutioiden toimivuuteen.

Tiedetään esimerkiksi, että jos ihmisiltä viedään omai-

suudensuoja, he menettävät ison osan turvallisuudentun-

teestaan ja usein muuttuvat passiivisiksi. Ihmiset eivät yk-

sinkertaisesti halua riskeerata resurssejaan yrittämiseen, 

mikäli alituisena vaarana on, että valtiovalta – tai kilpaile-

va yritys, rikollisorganisaatio tai mellakoiva väkijoukko – 

lunastaa yrityksen resurssit itselleen. Toisin sanoen tietyt 

osa-alueet ihmisten hyvinvoinnissa ja yleinen toimeliai-

suus edellyttävät riittävää omaisuudensuojaa.

Tämä ei tietenkään tarkoita, että kykenisimme löy-

tämään omaisuudensuojalle jonkinlaisen optimitason, 

jossa yrittäminen ja innovaatiot tuottavat mahdolli-

simman suurta hyvinvointia. Rikkaimmilta saattaa siis 

olla mielekästä ottaa enemmän, mutta kenelläkään ei 

ole tietoa, mikä on minkäkin tavoitteen kannalta sopiva 

taso. Etenkin tässä asiassa jokainen sukupolvi ja jokai-

nen poliittinen ideologia tuntuu aliarvioivan omaa tie-

tämättömyyttään.
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Periaatteellisempi ongelma Rawlsissa on se, että 

omaisuudensuoja on ristiriidassa lopputulosten tasa-ar-

von kanssa. Tämänkaltaiset arvoristiriidat ovat väistämä-

tön osa modernia maailmaa. Jos yhteiskunta on vapaa, se 

antaa yksilön päättää, mihin hänen keräämänsä resurssit 

päätyvät. Tällöin niitä yleensä päätyy omille lapsille ja lap-

senlapsille. Tämä tarkoittaa, että rikkaiden jälkeläiset saa-

vat enemmän varallisuutta, mikä taas on ristiriidassa läh-

tökohtien tasa-arvon kanssa.

Kaikki yhteiskuntajärjestelmät, puolueohjelmat ja po-

liittiset filosofiat ryhmittyvät jotenkin näiden keskenään 

ristiriitaisten arvojen – vapauden ja tasa-arvon – ym-

pärille. Rawlsilainen vasemmisto uhraa osan vapaudes-

ta tasa-arvolle, ja talousoikeisto uhraa osan tasa-arvos-

ta vapaudelle. Steven Pinkerin mukaan järkevät ihmiset 

saattavat olla erimielisiä parhaasta tavasta ratkaista risti-

riita, mutta kenenkään ei ole järkevää teeskennellä, että 

ristiriitaa ei ole.

Jäljelle jää siksi oikeastaan vain yksi konkreettinen asia: 

pyrkipä hallinto tasaamaan lopputuloksia tai turvaamaan 

vapaudet ja omistusoikeudet, toimenpiteiden suorittami-

seksi tarvitaan voimakeinoja. Ilman niitä kumpikaan ei 

onnistu. Valtion on siis hallittava väkivaltakoneistoa.1

Collier ja Kay eivät moiti perinteistä talousvasemmistoa 

siitä, että he suosivat tasa-arvoa vapauden kustannuksella. 

Kuten todettua, he sen sijaan moittivat vasemmistoeliitin 

suunnanmuutosta eli voimien keskittämistä patriarkalis-

min, rasismin ja seksismin vastustamiseen – tilanteessa, 

jossa yleinen asenneilmapiiri oli jo vahvasti näitä vastaan 

ja valtio turvasi vähemmistöjen oikeuksia voimakkaammin 

kuin koskaan aiemmin. Vasemmiston suunnanmuutos ta-

pahtui vieläpä samoihin aikoihin, kun elinajanodote alkoi 

Yhdysvalloissa kääntyä laskuun köyhän ja sairaan väestön-

osan lääke- ja päihdekuolemien myötä.

 Vasemmisto toisin sanoen korvasi työvä-

estön toisenlaisilla, kenties kuuliaisemmilla 

ja kiitollisemmilla ”uhreilla”. Ja jos duunari 

sitten joskus ilmaisi huolensa perheenjäsen-

tensä, arvojensa tai maansa tulevaisuudesta, 

hän sai pian kuulla olevansa rasisti, seksisti 

ja homokammoinen, sittemmin myös trans-

kammoinen.

Douglas Murrayn (2019; The Madness of 

Crowds) mielestä vasemmiston maailman-

kuva oli silti edelleen marxilaisittain vääris-

tynyt ja yksioikoisen armoton: kansalaisten 

väitettiin olevan kapitalististen sortoraken-

teiden sätkynukkeja, ja kaikki oli kieroa val-

ta- ja identiteettipeliä. Siihen anteeksianto ja 

yksilön tarve hallita omaa elämäänsä eivät 

mahtuneet. Collierin ja Kayn mukaan moni 

vasemmistopuolueiden jäsen jopa tunsi yl-

peyttä ja moraalista ylemmyyttä siitä, että he 

eivät lianneet käsiään rahalla ja työllistyneet 

yksityiselle sektorille.

Vastaavia erikoisuuksia Collier ja Kay 

löytävät talousoikeistosta: ”bisneshenkilöitä, 

jotka eivät hehkuta kilpailua vaan vapautta 

valtion säädöksistä; rahoittajia, jotka etsivät 

vain nopeaa rikastumista; konservatiiveja, 

jotka vannovat kirkon ja perinteiden nimiin; 

militaristisia nationalisteja ja aristokraatte-

ja, jotka kokevat sosiaalisen liikkuvuuden 

uhkaavan heitä; uusrikkaita, jotka hyötyi-

vät sosiaalisesta liikkuvuudesta, mutta jotka 

vaurautta perineiden tavoin vaativat mata-

lampia veroja.” Kirjoittajien mukaan talous-

oikeistoa ei ole yhdistänyt oikeastaan mi-

kään muu kuin sosialismin vastustus.

MITEN MINUSTA TULEE ME?

Länsimainen lainsäädäntö pyrkii turvaa-

maan vähemmistöille tasaveroiset menes-

tymisen mahdollisuudet. Sukupuoleen, 

seksuaaliseen suuntautumiseen ja rotuun 

perustuva syrjintä on yksiselitteisesti ja 

selväsanaisesti kielletty. Kuten todettua, 

kaikkien mielestä tämä ei riitä. Etenkin Yh-

Teksti
OSMO TAMMISALO

Duunari sai kuulla 
olevansa rasisti, seksisti 

ja homokammoinen.
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dysvalloissa vähemmistöille on vaadittu 

monenlaisia etuja, korvauksia ja kiintiöitä.

Collier ja Kay vastustavat tämänkaltais-

ta tasaveroisten mahdollisuuksien hivut-

tamista oikeuksiksi. Heidän mukaansa se 

lisää ongelmia etenkin tilanteissa, joissa 

oikeudet ovat ristiriidassa – kuten ne aina 

tuppaavat olemaan.

Kulttuurisodan esimerkki valaisee asiaa. 

Tokion olympialaisten 2021 aikaan kes-

kusteltiin trans-naisten oikeudesta kilpail-

la naisten sarjoissa. Ristiriita naisurheilun 

kanssa tulee siitä, että useimmissa urheilulajeissa poikana 

läpikäyty murrosikä tuo trans-naisille kilpasisariin näh-

den valtavan etulyöntiaseman.2

Voidaan ajatella, että tällaisissa tapauksissa yhteiskun-

nan tulee vain päättää, keiden oikeudet ovat tärkeämpiä; 

urheilussa naisten vai trans-naisten; lisääntymisessä 

odottavien äitien, isien vai sikiöiden; ruokatabuissa teura-

seläinten vai halal-lihan kuluttajien; ja niin edelleen. Esi-

merkkejä on lukemattomia.

Ryhmille kuuluvien oikeuksien laittamisessa tärke-

ysjärjestykseen on se ongelma, että oikeuksia on mah-

doton perustella puolueettomasti. Soveltuvia mittareita 

SIR PAUL COLLIER
Kuva: John Cairns
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Teksti
OSMO TAMMISALO

ei yksinkertaisesti ole. Vaatimukset ryhmille kuuluvista 

erioikeuksista saattavat toki tarkoittaa hyvää, mutta niiden 

laajamittainen toteuttaminen väistämättä kaventaisi yh-

teiskuntasopimuksen legitimiteettiä. Miksi ihmiset kan-

nattaisivat sellaista yhteiskuntajärjestystä, joka perustuu 

ryhmäkuntaisiin oikeuksiin eikä kaikkia yhtäläisesti kos-

keviin periaatteisiin?

Mikäli kansalaiset lakkaavat kannattamasta yhteiskun-

tasopimusta, heidän ainoaksi kannustimekseen saattaa 

muodostua oman hyvinvoinnin ja kulutuksen maksimoi-

minen. Sellaista järjestelmää tuskin olisi mielekästä kut-

sua yhteiskunnaksi.

Miten siis suhtautua ryhmien välisiin sosioekono-

misiin eroihin ja ihmisten tasaveroisuuteen lain edessä? 

Voimmeko edelleen pitää kiinni länsimaissa vallitsevasta 

individualismista ja suvaitsevaisuudesta?

Vastauksessa on huomioitava, että vaihtoehtoja län-

simaiden individualismille ja liberalismille on etsitty – ja 

sovellettu – läpi maailmanhistorian, pienessä ja suuressa 

mittakaavassa, ja mikään muu järjestelmä ei ole tuottanut 

vastaavaa inhimillistä ja teknologistaloudellista kukois-

tusta. Toiseksi on huomattava, että ihmisryhmien väli-

set sosioekonomiset erot johtuvat monista 

toisiinsa vaikuttavista sosiaalisista, kulttuu-

risista, biologisista ja taloudellisista tekijöis-

tä. Nämä tekijät ovat tyypillisesti sellaisia, 

että niitä on äärimmäisen hankala muuttaa 

politiikan keinoin, etenkin ahdasmielisen 

puolueajattelun tai julkisuushakuisen akti-

vismin keinoin.

Mihin Collier ja Kay siis päätyvät? En-

sinnäkin he hylkäävät ne ”markkinafunda-

mentalistit”, joiden mukaan vain vapaimmat 

mahdolliset markkinat kykenevät valjasta-

maan ihmisen ahneuden yhteiseksi hyväksi. 

He jopa nimittävät sijoituskikkailulla menes-

tyneitä matemaatikoita sosiaalisiksi loisiksi.

Kirjoittajat jatkavat, että markkinatalo-

uden kyky tuottaa hyvinvointia ei perustu 

siihen, että rikkaat maat olisivat olleet indivi-

dualistisimpia. Päinvastoin, Collierin ja Kayn 

mukaan vauraissa maissa ihmiset luottavat 

enemmän toisiinsa ja tekevät enemmän 

yhteistyötä, ehkä jopa tuntevat voimak-

kaampaa yhteenkuuluvuutta. Yhteisöllisen 

luottamuksen lisäksi markkinatalouksien 

menestys perustuu heidän mielestään sii-

hen, että ne sallivat monimuotoisuuden ja 

kannustavat kokeilemaan.

Valtiolle sopivana roolina Collier ja Kay 

pitävät niiden asioiden hoitamista, joista yk-

silöt ja yhteisöt suoriutuisivat huonosti – ja 

niiden asioiden jättämistä muille, joista val-

tio suoriutuu huonosti. Tässä ei tietenkään 

ole mitään uutta. Samoja ajatuksia on kierrä-

tetty valistusajasta alkaen.

Yllätyksettömästi Collierin ja Kayn resep-

tiin kuuluu myös kohtuus ja tasapainottelu. 

Vertauksena he käyttävät sitä, että rehelli-

syyskään ei edellytä, että lapsille kerrottaisiin 

totuus heidän taiteellisista tai liikunnallisista 

kyvyistään.

Se, että Collierin ja Kayn kaltaiset mai-

neikkaiden yliopistojen taloustieteilijät ko-

rostavat yhteisön ja yhteisöllisyyden roolia, 

on osa trendiä, jossa kovimmatkin kapita-

listit ovat alkaneet puhua vastuullisuudesta, 

JOHN KAY
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jopa henkisyydestä. Collier ja Kay eivät mene 

niin pitkälle, että he toivoisivat kapitalismin 

nollaamista, kuten viime aikoina myös on 

vaadittu. He vain ilmaisevat toiveensa, että 

ihmiset ymmärtäisivät roolinsa yhteiskun-

nassa siten, että minusta tulee me: ”Menes-

tyäkseen yhteisön on istutettava yksilöihin 

tunne jaetusta yhteenkuuluvuudesta, jotta 

voisimme tuoda esiin kausaaliketjun yhtei-

sestä uhrautumisesta ja jaetuista arvoista 

kohti parempaa tulevaisuutta.”

Mutta miten istuttaa lapsiin ja nuoriin 

tunne yhteenkuuluvuudesta? Pelkkä abst-

raktien oikeusperiaatteiden opettaminen 

tuskin riittää. Ja kuinka pitkälle indoktrinaa-

tio – jos näin vahva sana on oikeutettu – saa 

mennä? Ja mikä on peruskoululle ja korkea-

kouluille sopiva rooli?

Tämä on ikiaikainen kysymys yksilön, 

yhteisön ja valtion suhteesta. Ja valitettavas-

ti se, että oppineet yrittävät Collierin ja Kayn 

tavoin tehdä eron ”pahan” nurkkakuntaisuu-

den ja ”hyvän” keskinäisen sidonnaisuuden – 

talousnobelisti Elinor Ostrom käyttää termiä 

boundedness – ei näytä johtavan mihinkään. 

Tilanne on suunnilleen sama ”hyvän” patrio-

tismin ja ”pahan” nationalismin välillä. Geor-

ge Orwell koetti erottaa nämä 1940-luvulla ja 

Timothy Snyder 2000-luvulla.3

Yrityksistä huolimatta yhteenkuuluvuu-

den ja nurkkakuntaisuuden – ja patriotismin 

ja nationalismin – väliset rajat ovat edelleen 

häilyviä ja määritelmät pitkälti päällekkäisiä. 

Omiin kansalaisiin kohdistuvia velvollisuuk-

sia, yhteisiä arvoja ja yhteisöllisyyttä koros-

tava patriotismi on läheistä sukua etniselle 

nationalismille.

Kenties juuri tämän takia Collier ja Kay 

ehdottavat, että yhteiset tavoitteet tulisi 

päättää ja resurssit jakaa pienimmällä mah-

dollisella yhteistyön tasolla, jolla se on mah-

dollista. Tässä on se vaara, että politiikanteko 

muuttuu entistä rasittavammaksi kompu-

roinniksi huomionkipeän ja energiaa vievän 

vähemmistöaktivismin kanssa. Politiikka ei 

tietenkään ole koskaan ollut pelkkiä käytännön sanelemia 

koalitioita ja kompromisseja, mutta enää ihmiset eivät 

näytä edes pyrkivän niihin.

Viitteet

1 Ajatus valtiosta väkivaltakoneiston yksinomistajana löytyy kenties tunnetu
immassa muodossaan Max Weberiltä (1864–1920). Francis Fukuyama 
(2022, Liberalism and its Discontents) parantelee muotoilua seuraavasti:

Kaikkien yhteiskuntien täytyy käyttää voimaa ylläpitääkseen sisäistä järjestystä ja 
suojautuakseen ulkoisilta vihollisilta. Liberaali yhteiskunta tekee tämän luomalla 
vahvan, laillisuusperiaatteeseen nojaavan valtion. Valtion valta perustuu autonomis
ten yksilöiden keskinäiseen sopimukseen, jossa he vastineeksi valtion tarjoamasta 
suojelusta luovuttavat oikeuden tehdä mitä tahansa mielitekoja. Vallankäytöstä tulee 
legitiimiä lakien yleisen hyväksymisen kautta ja, jos kyse on liberaalista demokratias
ta, vaalien kautta. Liberaalit oikeudet ovat merkityksettömiä, jos valtio ei pysty niitä 
pakkokeinoin ylläpitämään.

2 Kilpaurheiluun osallistuvien transnaisten kritiikissä ei juuri koskaan ole kyse 
siitä, että ihmiset haluaisivat kaikkien olevan samanlaisia tai että transurhe
ilija ei saisi urheilla tai olla oma itsensä. Kyse on siitä, mikä on transnaisille 
oikea kilpakategoria ja mihin verrata miespuolisena läpikäytyä murrosikää. 
Onko se esimerkiksi verrattavissa suoritusta parantavaan lääkekuuriin?
   Mahdollisia yksittäistapauksia lukuun ottamatta miehet eivät halua naisek
si pelkän kilpamenestyksen takia. Siinä mielessä tilanne eroaa suoritusta 
parantavien lääkeaineiden käytöstä. Tämä on kuitenkin sivuseikka sen olen
naisen kysymyksen kannalta, onko transnaisilla oleva kiistaton kilpailuhyöty 
reilua. Se on se kysymys, joka yhteiskunnan tulee ratkaista.
   Eräs ratkaisu reiluuskysymykseen voisi olla se, että kilpasarjat jaetaan 
kahtia niille, jotka kokevat olevansa miehiä ja niille, jotka kokevat olevansa 
naisia. Ratkaisun ongelma on se, että suorituskyky ei ole kiinni yksilön 
kokemasta sukupuolesta – eikä etenkään yksilön ilmoituksesta omasta 
sukupuolestaan.
   Naisten sarjat on luotu erillisiksi miesten sarjoista nimenomaan siksi, että 
naiset saisivat kilpailla rehdisti toisia naisia vastaan eikä ylivertaisia miehiä 
vastaan. Tavoite siis on, että poikkeukselliset lahjakkuudet – myös naisissa 
– saavat ansioidensa mukaan. Vastaavasti kamppailulajeihin on luotu paino
luokat, jotta kilpailuasetelma säilyisi riittävän reiluna.
   Se ei siis tee sinusta transvihamielistä konservatiivia, jos pidät naisurhei
lun reiluutta tärkeämpänä lähtökohtana kuin transnaisen halua tulla hyväk
sytyksi naiskilpailijana.

3 Timothy Snyder (2017, On Tyranny, suom. Tyranniasta) kirjoittaa luvussa 
Ole patriootti: ”Nationalisti rohkaisee meitä olemaan huonoimmillamme ja 
sitten kertoo meille, että olemme parhaita.” George Orwell (1945) kirjoittaa 
nationalismin ja patriotismin erosta analysoivammin, määritelmien kuitenkin 
jäädessä osittain päällekkäisiksi:

Molempia sanoja käytetään niin epämääräisellä tavalla, että mikä tahansa määritelmä 
on mahdollista haastaa.  Mutta niiden välille täytyy tehdä ero, sillä kyseessä on kaksi 
erilaista ja jopa vastakkaista ideaa. Patriotismilla tarkoitan omistautumista tiettyyn 
paikkaan ja tiettyyn elämäntapaan, joiden yksilö uskoo olevan parasta maailmassa, 
mutta joita hän ei halua pakottaa muille. Patriotismi on luonteeltaan puolustuksel
lista, sekä sotilaallisesti että kulttuurisesti. Nationalismia sen sijaan ei voida erottaa 
vallanhalusta. Jokaisella nationalistilla on pysyvä pyrkimys saada enemmän valtaa ja 
arvostusta, ei itselleen vaan kansakunnalle tai jollekin muulle yksikölle, jonka alaisuu
teen hän on päättänyt luovuttaa yksilöllisyytensä. (Korostus alkuperäinen)

Nationalismiksi Orwell laskee muun muassa kommunismin, pasifismin, 
trotskilaisuuden, antisemitismin ja sionismin.
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and WagePrice Spiral Risks” järjeste
tään 18.10.2022 Laboren seminaari
huoneessa.

Tunnin mittaisessa englanninkieli
sessä seminaarissa esitellään Kan
sain välisen valuuttarahasto IMF:n 
World Economic Outlook tiimin 
viimeaikaista palkkojen dynamiikkaa 
koskevaa tutkimusta.

Empiiristen ja mallipohjaisten 
analyysien kautta tutkimus valottaa 
inflaatiokierteen syntymisen riskejä 
valitsevassa tilanteessa. Seminaari on 
suunnattu sekä aihepiirin asiantunti
joille että kaikille palkkadynamiikkaa 
käsittelevästä akateemisesta tut
kimuksesta kiinnostuneille.

IMF World Economic Outlook seminaari 18.10.2022 –
Wage Dynamics PostCOVID19 and WagePrice Spiral Risks

12.10.
Min Zhu (Hanken): Antidumping and 
Product Quality.

26.10.
Michele Cantarella (Helsingin yo): 
Piecework and job search in the plat
form economy

2.11.
Hannu Karhunen (Labore): If you 

charge them will they come?  The 
effect of levying tuition fees on interna
tional students

9.11.
Jussipekka Salo (Helsingin yo): Effects 
of general education on garnishment

23.11.
Ohto Kanninen (Labore): Wage gar
nishment and labor supply
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Laboren syksyn 2022 tutkijaseminaarit starttaavat syyskuussa. Seminaarit järjestetään Laboren seminaarihuoneessa
(Economicum, 4. krs, Arkadiankatu 7, 00100 Helsinki) keskiviikkoaamuisin klo 10–11.
Lisätietoa seminaareista: https://labore.fi/tutkimus/labore_seminaari/
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