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Harmoninen elämäntapa

• Vanha viisas elämäntapa: ei tuoteta juurikaan jätettä

• Miksi elämäntavat riistäytyvät käsistä? 

• Miksi kulutamme yli maapallon resurssien ja miksi tuotamme jätettä?

• Miten meillä on varaa tällaiseen kerskakulutukseen?

• Miksi emme ole olleet hereillä aiemmin?

• Jokainen ylikulutuspäivä tulee meille kalliimmaksi: 
Ilmastonmuutoksen torjunta tulee kalliiksi, mutta vielä kalliimmaksi 
tulee sen torjumattomuus



Taloudellisen toiminnan lainalaisuudet

• Keskeisin termi: NIUKUUS

• Taloustieteen teoria kumpuaa niukkuuden käsitteestä

• Resurssit ovat rajallisia

• Niukkuus tuottaa käsitteen: HINTA 

• Hyödykkeellä on ei-negatiivinen hinta, jos sillä on kysyntää

• Hinta määräytyy markkinoilla kysynnän ja tarjonnan mukaan, hinta 
määräytyy siten, että kysyntä = tarjonta

• Markkinoilla ja julkisessa taloudessa VALINTA tehdään niukkuuden 
olosuhteissa



Yhteiskuntapolitiikka ja yritykset

• Muutakin kuin talouspolitiikkaa

• NYT: taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen kestävyys

• Yhteiskuntavastuu ja vastuullisuus nähtävissä yritysten arvoissa

• Enää ei puhuta ainoastaan verojalanjäljestä tai hiilijalanjäljestä

• Suomalaiset yritykset edelläkävijöinä vastuullisuudessa



Tuotannontekijät

• Luonnonvarat

• Työvoima

• Pääoma

• Tieto

• Osaaminen



Onnistumisia tutkimuksen ja teorian saralla

• Teorian mukaan hiilen hinnoittelu on tehokas tapa vähentää päästöjä 
ja nimenomaan päästökauppa on hyvä tapa toteuttaa se

• ULKOISVAIKUTUKSET on hinnoiteltava hyödykkeisiin

• Hiilen hinnan nousu päästökaupan seurauksena on johtanut energian 
säästämiseen ja tuotantotapojen huomattavaan ja nopeaan 
muuttumiseen ympäristöystävällisimmiksi



Isot kysymykset vielä pöydällä

• Pitäisi ymmärtää paremmin taloudellisen toiminnan ja luonnon 
kestokyvyn välisiä suhteita ja miten niihin voidaan tehokkaasti 
vaikuttaa

• Ilmastonmuutosta ja ilmastopolitiikkaa hankalampia asioita ovat 
luontokadon ja sen kustannustehokkaan hillitsemisen kysymykset 
ilmiökentän moniulotteisuuden takia

• Pelkkä luonnontieteellinen ymmärrys ei riitä: Tehokkaiden ja 
toteuttamiskelpoisten politiikkatoimien hahmottamisessa tarvitaan 
taloustieteellistä ymmärrystä



Politiikkatoimenpiteet maa-spesifejä

• Suomen ja suomalaisten tilanne on otettava huomioon 
päätöksenteossa: talouden rakenne ja instituutiot eroavat muista 
maista, ja siksi meillä on oltava omaa kansallista osaamista

• Maantieteellisesti kooltaan suuri maa; harvaan asuttu; pohjoinen 
sijainti (lumi ja jää); ei kattavaa joukkoliikennettä; raideliikenteeseen 
investoitu muita pohjoismaita vähemmän; korkea autovero; 
autokanta vanhaa keskimäärin; omistusasumista tuettu verotuksessa; 
jäykkyyttä työmarkkinolla



Kiertotalous talousevoluution väistämätön 
tulos 
• Luonnonvarat ehtyvät: syöty seuraavien sukupolvien pöydästä

• Innovaatiot edellyttävät tutkimusta ja osaamista sekä suotuisat 
olosuhteet (perustutkimus, kriittinen massa, resursointi)

• Osaaminen ratkaisee niukkojen resurssien vallitessa: voidaan korvata 
tuotannontekijöitä toisilla

• Suomen tärkein luonnonvara on osaava työvoima

• Elinkeinorakenteemme on murroksessa ja koulutuksen on seurattava 
kehityksen mukana    



20-vuotias Suomen Autokierrätys Oy

• Onnea edelläkävijämäiseen toimintaanne jatkossakin!

• Toivon, että toiminnassanne tulee jatkossakin esiin taloudellinen, 
sosiaalinen ja ekologinen kestävyys


