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Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan biotaloutta kestävän kehityksen viitekehyksessä. 

Tutkimuskysymyksinä esitetään 1) miten biotalous voi edistää kestävän kehityksen toteutumista, 2) 

mitä kestävällä kehityksellä tarkoitetaan taloustieteen viitekehyksessä ja 3) mitä biotalous tarkoittaa. 

Lisäksi tarkastellaan esimerkinomaisesti Suomen vahvuuksia, heikkouksia ja mahdollisuuksia 

biotaloudessa. Tutkielma on luonteeltaan kirjallisuuskatsaus, jossa keskitytään luonnonvara- ja 

ympäristötaloustieteitä sekä kasvuteoriaa käsittelevään kirjallisuuteen ja tuoreisiin biotaloutta koskeviin 

esityksiin. 

 

Talouskasvun, ympäristön ja ihmisyhteisöjen välistä suhdetta on kuvattu 1980-luvun lopulta kestävän 

kehityksen käsitteen avulla. Talouskasvun myönteiset ja kielteiset vaikutukset on pyritty saattamaan 

aiempaa parempaan tasapainoon edistämällä yhteiskunnallista, ekologista ja taloudellista kestävyyttä. 

Kestävän kehityksen viitekehyksessä on ollut mahdollista tarkastella ja huomioida niin sukupolvien 

sisäistä kuin niiden välistä oikeudenmukaisuutta. Nykyhetken tarpeet tulisi tyydyttää tavalla, joka jättää 

myös tuleville sukupolville mahdollisuudet varmistaa oma hyvinvointinsa. Taloustieteilijöillä on ollut 

tässä keskustelussa ja suunnittelussa tärkeä rooli. 

 

Uusiutuvien luonnonvarojen käyttöön perustuva biotalous tarjoaa näkökulman edistää kestävää 

kehitystä. Biotalous ei sisällä teoreettisesti uusia näkökulmia, joita ei olisi tuotu esille tai analysoitu 

aikaisemmin. Se on konkreettinen ja tavoitteellinen konsepti, jolla pyritään muuttamaan taloudellisia 

tuotantojärjestelmiä ekologisesti kestävämmiksi taloudellisesta kestävyydestä tinkimättä. Samalla 

pyritään huomioimaan yhteiskunnallinen kestävyys varmistamalla ihmisten hyvinvointia kasvun, 

työllisyyden ja puhtaan ympäristön kautta. Tutkielman aineiston perusteella biotalous määritellään 1) 

uusiutuvien raaka-aineiden eli biomassan käyttämiseksi ja siihen liittyvien ekosysteemipalveluiden 

huomioimiseksi, 2) bioteknologian soveltamiseksi talouden eri sektoreilla, 3) tuotantotavan 

muuttamiseksi teollisen ekologian mukaisiksi suljetuiksi kierroiksi ja 4) systeemiseksi muutokseksi 

kohti vähähiilistä ja biofysikaaliset rajoitteet tunnistavaa yhteiskuntaa. 

 

Suomen biotaloustoimialat muodostavat jo nyt merkittävän osuuden etenkin viennistä. Suomen olisi 

etenkin metsäkapasiteettiin nojautuen mahdollista lisätä uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä ja korvata 

sillä uusiutumattomia resursseja. Keskeisessä asemassa on silloin uusiutuvien luonnonvarojen tehokas 

kaskadikäyttö. Biotalouteen siirtymällä Suomi voisi edistää sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta 

säästämällä uusiutumattomia luonnonvaroja, vähentämällä talouden materiaali-intensiivisyyttä ja 

huolehtimalla ekosysteemipalveluiden kestävyydestä. 
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1 JOHDANTO 

Ekosysteemien erilaiset kierrot ja toiminnot mahdollistavat elämän maapallolla. Ne 

muodostavat pohjan ihmisten hyvinvoinnille. Taloudellinen tuotanto nojautuu 

luonnon toimintoihin raaka-aineiden saannissa ja jätteiden hävittämisessä. 1700-luvun 

lopulla alkanut teollinen vallankumous käynnisti voimakkaan taloudellisen kasvun, 

joka lisäsi luonnonvarojen käyttöä ja moninkertaisti teollistuneiden maiden elintason. 

Samalla se sai aikaan erilaisia ympäristövaikutuksia, joiden hallitseminen on 

osoittautunut vaikeaksi. Talouskasvun haittavaikutukset ovat ilmenneet ympäristön 

saastumisena, uusiutuvien luonnonvarojen vähenemisenä ja siihen on liittynyt 

uusiutumattomien luonnonvarojen tuhlaileva käyttö. 

1980-luvun lopulta lähtien edellä kuvattuja ongelmia on pyritty ratkaisemaan kestävän 

kehityksen viitekehyksen avulla (Brundtland 1987). Tavoitteena on ollut 

taloudellinen, ekologinen ja sosiaalinen kestävyys. Yhdeksi keinoksi muuttaa 

talousjärjestelmää kestävämmäksi on esitetty uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvaa 

biotaloutta. Sen varaan on laskettu ilmastonmuutoksen hillitseminen, luonnon 

ekosysteemien toimintaedellytysten turvaaminen sekä uuden talouskasvun ja uusien 

työpaikkojen luominen. Biotalous on nostettu Suomessa toimialojen yhdistelmäksi, 

joka voisi tarjota pitkäaikaisen kilpailuedun ja vientisektorin tilanteessa, jossa 

tehdasteollisuuden tuotanto yleisesti ottaen, elektroniikkateollisuus ja 

metalliteollisuus erityisesti, on nopeasti supistunut. 

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on tarkastella biotaloutta kestävän 

kehityksen viitekehyksessä. Keskeinen tutkimuskysymys kuuluu, miten biotalous voi 

edistää kestävän kehityksen toteutumista. Kysymystä lähestytään esimerkinomaisesti 

myös Suomen kansantalouden näkökulmasta. Tutkimuskysymykseen vastaamiseksi 

on tarkasteltava, mitä kestävä kehitys tarkoittaa, mistä biotaloudessa on kysymys, sekä 

mitkä ovat Suomen vahvuudet ja heikkoudet biotalouden suhteen. 

Tutkielma on luonteeltaan kirjallisuuskatsaus, jossa keskitytään luonnonvara- ja 

ympäristötaloustieteitä sekä kasvuteoriaa käsittelevään kirjallisuuteen ja tuoreisiin 

biotaloutta koskeviin esityksiin. Biotaloutta on viime vuosina käsitelty tiedejul-

kaisuissa, artikkelikokoelmissa, julkisen sektorin laatimissa selvityksissä ja 
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raporteissa, tutkimuslaitosten katsauksissa ja erilaisissa toimialajulkaisuissa. Leimal-

lista biotalouden analysoinnille on monitieteisyys, mikä on seurausta ilmiön laajasta 

ja monitahoisesta luonteesta. 

Tutkielman rakenne on seuraava: Luvussa 2 käsitellään laajasti talouskasvun ja 

luonnon välistä suhdetta. Teemoina ovat luonnonvarojen käytön taloustieteelliset 

mallit, kasvumallit, kestävän kehityksen käsite sekä sukupolvien välinen 

oikeudenmukaisuus. Luvussa 3 vastataan kysymykseen, mitä biotalous on. Samalla 

tarkastellaan biotaloutta taloustieteellisestä näkökulmasta. Luku 3 perustuu pääosin 

tekijän seminaarityöhön ”Biotalous uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvana 

talousmallina”. Luvussa 4 arvioidaan biotalouden mahdollisuuksia Suomessa. 

Tarkastelussa ovat Suomen lähtökohdat, vahvuudet ja heikkoudet biotalouden 

suhteen, biotalousstrategiat ja ympäristösääntelyn mahdollisuudet edistää kasvua. 

Luvussa tarkastellaan myös biotaloutta Euroopan unionissa, joka on Suomen 

keskeinen viiteryhmä. Luvussa 5 tehdään johtopäätöksiä biotalouden luonteesta ja 

mahdollisuuksista edistää kestävää kehitystä. Samalla arvioidaan Suomen edellytyksiä 

biotalouden saralla. 
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2 TALOUSKASVU JA LUONTO 

Ihmiskunta käyttää luontoa monin tavoin taloudellisesti hyväkseen jokapäiväisten 

tarpeiden tyydyttämiseksi. Suurin osa kansantalouden tuotannosta perustuu 

luonnonvarojen muuttamiseen energian avulla alkuperäisestä olomuodosta 

käyttökelpoisiksi hyödykkeiksi. Mitä enemmän tuotantoon otetaan raaka-aineita, sitä 

enemmän luontoon päätyy jätteitä ja saasteita. Tätä kutsutaan aineen ja energian 

läpivirtaukseksi yhteiskunnan ja luonnon välillä. (Hoffrén 1994: 12–13, Ollikainen & 

Pohjola 2013: 9.) 

Kuviossa 1 havainnollistetaan talouden ja luonnon välistä vuorovaikutusta. Ihmiskunta 

hyödyntää luontoa kolmella tapaa: tuotannon raaka-ainelähteenä, päästöjen ja jätteiden 

hajottajana ja säilyttäjänä, eli erilaisina nieluina, sekä suoraan virkistyksen, 

elinedellytysten ja ekosysteemipalveluiden kautta. Raaka-aineita käytetään 

tuotannossa, jonka tuotoksina on kulutus- ja investointihyödykkeitä ja sivu- ja 

loppujakeita osin kierrätykseen, osin takaisin luontoon. Kulutuksessa osa tuotetuista 

hyödykkeistä kierrätetään ja osa päätyy takaisin luontoon. Nykyhetken päästöt ovat 

luonteeltaan virtasuureita. Niistä vastuu kuuluu nykyiselle sukupolvelle. 

Ekosysteemeihin kumuloituu varantopäästöjä, jotka vaikuttavat myös tulevien 

sukupolvien elämään. (Hoffrén 1994: 13–14, Ollikainen & Pohjola 2013: 9.) 

 
 

Kuvio 1. Yhteiskunnan ja luonnon välinen vuorovaikutus (mukaillen Ollikainen & Pohjola 

2013: 9). 
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Kolmen taloudellisen käyttömuodon välillä vallitsee keskinäisriippuvuus ja 

valintatilanne eli trade-off. Mitä enemmän raaka-aineita käytetään annetulla 

teknologialla, sitä enemmän syntyy päästöjä luontoon. Mitä saastuneempi luonto on, 

sitä heikommin se voi tarjota raaka-aineita ja ekosysteemipalveluita. Samaan tapaan, 

mitä enemmän luontoa varataan virkistäytymiseen ja loppukulutukseen, sitä 

vähemmän sitä jää tuotannolliseen toimintaan. Tasapainon löytäminen eri 

käyttömuotojen välille ei ole yksinkertainen tehtävä, ja se vaatii huolellista 

yhteiskunnan pohdintaa. (Ollikainen & Pohjola 2013: 9.) 

2.1 Luonnonvarojen hyödyntäminen 

2.1.1 Uusiutumattomat luonnonvarat 

Uusiutumattomiin eli fossiilisiin luonnonvaroihin kuuluvat energialähteet (öljy, 

maakaasu, uraani, hiili) ja lukuisat metallit ja mineraalit. Uusiutumattoman 

luonnonvaran varanto tai tarjonta on rajallinen, ja kun se on käytetty loppuun, 

luonnonvaraa ei enää ole.  (Hartwick & Olewiler 1998: 4, 267.) 

Fossiilisten raaka-ainevarantojen määrä ja ehtyminen on kuitenkin pääasiassa 

taloudellinen käsite. Todennetut eli nykyiset varannot tarkoittavat luonnonvaroja, jotka 

kannattaa ottaa käyttöön nykytekniikalla ja -hinnoilla. Niiden määrä voidaan ilmaista 

numeerisesti. Potentiaalisten eli taloudellisesti hyödynnettävissä olevien varantojen 

määrä riippuu hintatasosta ja hankintakustannuksista; mitä korkeampi hinta tai 

alhaisemmat hankintakustannukset, sitä suuremmat reservit. Kokonaisresurssit 

kuvaavat luonnonvaran fyysistä, äärellistä määrää maaperässä. Käsite on geologinen, 

eivätkä hintojen tai kustannusten muutokset vaikuta tähän määrään. Potentiaaliset 

resurssit ovat yhtä suuret kuin kokonaisresurssit luonnonvaran hinnan lähestyessä 

ääretöntä. (Suni 2014.) 

Hotelling (1931) esittää kuuluisassa analyysissään The Economics of Exhaustible 

Resources taloudellisesti optimaalisen tavan hyödyntää uusiutumattomia 

luonnonvaroja. Ensimmäinen keskeinen havainto on, että uusiutumattoman resurssin 

varanto on kiinteä, jolloin yhden yksikön louhiminen ja kuluttaminen merkitsee 

pienempää saatavuutta tulevaisuudessa. Hotellingin mukaan louhintakustannusten 
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lisäksi syntyy myös toinen erikoinen kustannus: tulevaisuuden hyötyjen alentunut taso 

luonnonvaran vähentyneen määrän vuoksi. Uusiutumattomien luonnonvarojen 

kontekstissa menetettyjen hyötyjen määrää kutsutaan niukkuusvuokraksi tai 

rojaltiksi1.  Nämä kustannukset heijastavat luonnonvaran niukkuutta, ja ne pitää 

huomioida louhimispäätöstä tehtäessä. Uusiutumattoman luonnonvaran tapauksessa 

voitot maksimoiva hinta ei ole 𝑝 = 𝑀𝑅 = 𝑀𝐶, vaan 𝑝 = 𝑀𝐶 + 𝑟𝑜𝑗𝑎𝑙𝑡𝑖.2 (Hartwick 

& Olewiler 1998: 268, Tahvonen & Kuuluvainen 2000: 670.) 

Hotellingin analyysiin sisältyy useita tärkeitä oletuksia. Resurssin kuluttamisen 

rajahyöty on vähenevä, ja louhinnan rajakustannus on vakio. Taloudellisesti 

optimaalisella louhinnan aikauralla luonnonvaran kuluttamisen rajahyödyn täytyy 

vastata louhinnan rajakustannuksen ja niukkuusvuokran summaa. Rojalti heijastaa 

luonnonvaran louhimattoman lisäyksikön arvoa tulevaisuuden 

kulutusmahdollisuuksien suhteen. Yhteiskunnan täytyy olla uusiutumattomien 

luonnonvarojen kuluttamisessa maltillisempi verrattuna tavallisiin hyödykkeisiin, 

joiden tuotanto ei sisällä rojaltikustannusta. (Tahvonen & Kuuluvainen 2000: 670.) 

Rojaltin määräytyminen ja luonnonvaran optimaalisen käytön päättäminen on esitetty 

kuviossa 2. Pystyakseli kuvaa luonnonvaran käytön tuottamaa rajahyötyä, louhimisen 

rajakustannusta ja luonnonvaran hintaa. Vaaka-akseli kuvaa luonnonvaran käytön 

vuosittaista määrää. Rajahyöty on laskeva, kuten edellä todettiin. Normaalin 

hyödykkeen tapauksessa optimaalinen käyttömäärä olisi tasolla 𝑞∗∗, jolloin rajahyöty, 

rajakustannus ja hinta ovat yhtä suuret. Uusiutumattoman luonnonvaran kuluttaminen 

sisältää kuitenkin vaihtoehtoiskustannuksen eli rojaltin. Jos se on suuruudeltaan 𝐴 −

𝐵, optimaalinen louhimisen ja kulutuksen taso on 𝑞∗. (Tahvonen & Kuuluvainen 2000: 

670.) 

                                                 
1 Kirjallisuudessa käytetään myös käsitteitä user cost (käyttäjäkustannus) tai vaihtoehtoiskustannus, ks. 

esim. Hartwick & Olewiler 1998 tai Tahvonen & Kuuluvainen 2000. 
2 𝑀𝑅 tarkoittaa rajatuottoa ja 𝑀𝐶 rajakustannusta. 
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Kuvio 2. Rojalti ja uusiutumattoman luonnonvaran optimaalinen käyttö (Tahvonen & 

Kuuluvainen 2000: 671). 

Seuraavassa esitellään Conradiin (2000: 78–80) pohjautuen uusiutumattomien 

luonnonvarojen käytön yksinkertainen malli. Oletetaan, että uusiutumattomalla 

resurssilla on tiedossa oleva alkuvaranto 𝑅0. Louhinnan määrä ajanhetkellä 𝑡 on 𝑞𝑡. 

Oletetaan, ettei uusia luonnonvaraesiintymiä etsitä eikä löydetä. Tällöin resurssin 

dynamiikkaa kuvataan yksinkertaisella differenssiyhtälöllä: 

𝑅𝑡+1 = 𝑅𝑡 − 𝑞𝑡. (1) 

Oletetaan, että yhteiskunta arvottaa louhittua luonnonvaraa kasvavan aidosti 

konkaavin3 hyötyfunktion 𝑈(𝑞𝑡) mukaisesti. Yhteiskunnan hyötyä diskontataan 

diskonttotekijällä 𝛽 = 1/(1 + 𝜌), 𝜌 on aikapreferenssin aste. Yhteiskunnan tehtävänä 

on päättää luonnonvaran käytön aikataulu diskontatun hyödyn maksimoimiseksi 

jäljellä olevan reservin dynamiikan toimiessa rajoitteena. Oletetaan taloudellisesti 

relevantti aikahorisontti, jossa 𝑡 = 0, 1, … , 𝑇, jossa 𝑇 on äärellinen ja annettu. Lisäksi 

                                                 
3 Eli hyötyfunktiolle pätee 𝑈′(∙) > 0 ja 𝑈′′(∙) < 0. 
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oletetaan, että jäljelle jäävillä reserveillä ei ole arvoa periodilla 𝑇 + 1, jolloin 

luonnonvara voidaan kuluttaa taloudellisessa mielessä loppuun (𝑅𝑇+1 = 0). 

Yhteiskunnan maksimointitehtävä voidaan esittää seuraavassa muodossa: 

max ∑ 𝛽𝑡𝑈(𝑞𝑡)

𝑇

𝑡=0

 𝑠. 𝑒.  𝑅0 − ∑ 𝑞𝑡

𝑇

𝑡=0

= 0. (2) 

Rajoite osoittaa, että luonnonvaran kumuloituva louhinta johtaa alkuvarannon 

ehtymiseen periodin 𝑇 lopussa4. Ensimmäisen kertaluvun ehdot osoittavat, että 

diskontattu hyöty maksimoituu louhinnan aikataulutuksella, jossa jokaisen periodin 

diskontattu rajahyöty on yhtä suuri: 

𝑈′(𝑞0) = 𝛽𝑈′(𝑞1) = 𝛽2𝑈′(𝑞2) = ⋯ = 𝛽𝑇𝑈′(𝑞𝑇).   (3) 

Tarkastellaan kahta peräkkäistä periodia yhtälön (3) pohjalta. Voidaan todeta, että 

𝑈′(𝑞𝑡+1) =  (1 + 𝜌) 𝑈′(𝑞𝑡). Tämä implikoi, että louhinnan rajahyödyn täytyy kasvaa 

aikapreferenssin asteen mukaisesti. Yleisessä muodossa havainto voidaan esittää 

seuraavasti: 

𝑈′(𝑞𝑡) =  (1 + 𝜌)𝑡 𝑈′(𝑞0).   (4) 

Oletetaan, että luonnonvaralle 𝑞𝑡 on olemassa markkinat, jolloin kullakin periodilla 

rajahyöty vastaa hintaa: 𝑈′(𝑞𝑡) = 𝑝𝑡. Sijoitetaan 𝑝𝑡 = 𝑈′(𝑞𝑡) ja 𝑝0 = 𝑈′(𝑞0) yhtälöön 

(4), jolloin saadaan: 

𝑝𝑡 = (1 + 𝜌)𝑡  𝑝0.    (5) 

                                                 
4 Yhteiskunnan maksimointitehtävä voitaisiin suorittaa myös aikahorisontilla 𝑇 = ∞. Jos lim

𝑥→0
𝑈′(𝑥) =

∞, niin varantoa ei koskaan kuluteta loppuun, vaan varannon koko lähestyy asymptoottisesti nollaa. 



14 

Yhtälöä (5) voidaan tarkastella peräkkäisten periodien osalta 𝑝𝑡+1 = (1 + 𝜌) 𝑝𝑡 ja 

manipuloida seuraavaan muotoon: 

𝑝𝑡+1 − 𝑝𝑡

𝑝𝑡
= 𝜌. (6) 

Yhtälöä (6) kutsutaan Hotellingin säännöksi. Sen mukaan nykyarvoa maksimoivat 

luonnonvaran omistajat ajoittavat louhimisen siten, että hinta kasvaa aikapreferenssin 

asteen mukaista tahtia. Tässä voidaan olettaa, että aikapreferenssin aste vastaa 

markkinoiden diskonttokorkoa. Mikäli louhiminen ajoitetaan toisin, nykyarvo ei 

maksimoidu. Siirtämällä louhimiskiintiötä alemman diskontatun hinnan periodilta 

korkeamman diskontatun hinnan periodille nykyarvoa pystyttäisiin nostamaan. Yhden 

louhimattoman luonnonvarayksikön tuoton täytyy kasvaa diskonttokoron mukaista 

vauhtia. Louhimaton luonnonvara on kuin mikä hyvänsä muu omaisuuserä: se 

kannattaa säilyttää seuraavaa periodia varten vain, jos se antaa saman tuoton kuin 

muista omaisuuseristä olisi tarjolla. Tällöin kaivoksen omistaja on indifferentti sen 

suhteen, louhitaanko mainittu yksikkö periodilla 𝑡 vai 𝑡 + 1. Yhtälön (6) esitetyn 

säännön mukaan louhimisesta ei aiheudu kustannuksia tai marginaalikustannus on 

vakio. Tällöin 𝑝𝑡 on louhintayksikön nettohinta. (Conrad 2000: 79–80.) 

Mitä seikkoja Hotellingin sääntö implikoi? Rajakustannuksen pysyessä vakiona 

hinnan lisäksi myös rojalti ja nettorajahyöty kasvavat aikapreferenssin asteen mukaista 

vauhtia. Resurssin käyttö alenee vähitellen, kun kysyntä laskee hinnan nousun myötä. 

Myös resurssin määrä vähenee käytön myötä. Jos tarjolla ei ole substituutteja, 

varannon koko lähestyy asymptoottisesti ehtymistä. Markkinahinta reagoi resurssin 

niukkuuteen; mitä vähäisemmiksi esiintymät käyvät, sitä korkeammalle hinta nousee. 

Kyseessä on siis automaattinen sopeutumisefekti. Lisäksi sääntö osoittaa, että 

voittoaan maksimoivat yritykset hyödyntävät luonnonvaraa sosiaalisesti optimaalisen 

tahdin mukaisesti. Rojaltin taso kuvaa samanaikaisesti sekä yritysten nettorajatuottoa 

että yhteiskunnan nettorajahyötyä. Molempien nykyarvot maksimoituvat 

käyttötahdilla, jolla rojalti kasvaa eksponentiaalisesti. (Tahvonen & Kuuluvainen 

2000: 670–671.) 
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Hotellingin mallia on täydennetty piirteillä, jotka pyrkivät selittämään luonnonvarojen 

hintakehityksen empiirisiä havaintoja. Ehtyvän luonnonvaran hinta on saattanut laskea 

louhinnan myötä, vaikka Hotellingin sääntö osoittaakin päinvastaista. Taustalla voi 

olla useita tekijöitä.  Laajojen, uusien ja ennakoimattomien resurssivarantojen 

löytyminen (niukkuus vähenee), teknologinen muutos luonnonvaran etsimisessä tai 

louhimisessa (kustannukset pienenevät) tai substituuttien kehittyminen (ns. backstop-

teknologia) vaikuttavat hintaan, samoin esiintymien laatuvaihtelut. Lisäksi 

luonnonvarojen tuotantomarkkinat ovat usein oligopolisia, jolloin yritykset pyrkivät 

vaikuttamaan strategisilla valinnoillaan tuotantomääriin ja hintoihin.  (Hartwick & 

Olewiler 1998: 288–289, Ekins 2000: 38, Tahvonen & Kuuluvainen 2000: 672.) 

Yritysten ja yhteiskunnan optimaaliset luonnonvarojen hyödyntämistahdit saattavat 

myös poiketa toisistaan Hotellingin mallin oletuksia löysäämällä. Ainakin kahdessa 

tapauksessa yritykset louhivat luonnonvaroja yhteiskunnan näkökulmasta liian 

nopeasti. Ensiksi, yritysten diskonttokorko saattaa olla suurempi kuin yhteiskunnan 

aikapreferenssin aste. Toiseksi, uusiutumattomien luonnonvarojen louhiminen 

aiheuttaa usein ympäristövaurioita eli negatiivisia ulkoisvaikutuksia. Kun nämä 

kustannukset huomioidaan, on yhteiskunnan kannalta optimaalinen hyödyntämistahti 

hitaampi kuin yritysten. Tällaisessa tilanteessa yhteiskunta voi jarruttaa yritysten 

louhimistahtia asettamalla ympäristöveron louhimisyksikköä kohden. (Tahvonen & 

Kuuluvainen 2000: 672.) 

Ns. backstop-teknologia tarkoittaa uusiutumattoman luonnonvaran korvaavaa raaka-

ainelähdettä tai teknologiaa. Tällainen substituutti voi olla joko uusiutuva luonnonvara 

(kuten aurinkoenergia) tai uusiutumaton resurssi, jolla ei ole ehtymisongelmaa. 

Backstop-teknologia luo katon uusiutumattoman luonnonvaran hinnan nousulle. 

Resurssin ehtyessä hinta nousee ja saavuttaa lopulta substituutin hintatason. Tällä 

hintatasolla siirrytään käyttämään backstop-teknologiaa ja uusiutumaton luonnonvara 

on ehtynyt taloudellisessa mielessä. Tämä hintataso on uusiutumattoman 

luonnonvaran kuristushinta, jolloin kysyntä on nolla. Backstop-teknologialla on tärkeä 

rooli esimerkiksi pohdittaessa siirtymistä uusiutuvien energialähteiden käyttöön 

fossiilisten polttoaineiden sijaan. (Dasgupta & Heal 1979: 175–177, Hartwick & 

Olewiler 1998: 289–291.) 
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2.1.2 Uusiutuvat luonnonvarat 

Uusiutuvat luonnonvarat voidaan jakaa fysikaalisiin (sateeseen perustuva veden 

virtaus, tuuli, aurinko) ja eläviin (metsät, kalat, muut luonnonvaraiset resurssit) 

systeemeihin (Zilberman ym. 2013). Kuten uusiutumattomia luonnonvaroja, 

myöskään uusiutuvia resursseja ei pystytä valmistamaan. Ihmisten toiminta vaikuttaa 

epäsuorasti käytettävissä olevaan määrään hyödyntämisen kautta. Tästä syystä 

uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntämisen taloustieteellinen tarkastelu on 

kytköksissä oletuksiin populaatiodynamiikasta. (Bowers 1997: 183.) 

Tarkastellaan Conradin (2000: 2) pohjalta uusiutuvaa luonnonvaraa ensin 

kalakantojen käytön yksinkertaisen mallin avulla. Kalakannan suuruutta mitataan 

biomassana, jonka koko on periodin 𝑡 alussa 𝑋𝑡. Jokaisen periodin aikana 

kalapopulaation nettokasvu (syntyneet–kuolleet) riippuu muun muassa kalakannan 

koosta, ja sitä kuvataan funktiolla 𝐹(𝑋𝑡). Olkoon periodin kalanpyynti  𝑌𝑡, joka 

tapahtuu nettokasvun jälkeen. Kalakannan koon muutos periodilta 𝑡 periodille 𝑡 + 1 

voidaan esittää differenssiyhtälönä: 

𝑋𝑡+1 − 𝑋𝑡 = 𝐹(𝑋𝑡) − 𝑌𝑡.     (7) 

Kasvufunktio 𝐹(𝑋𝑡) voidaan esittää useassa erilaisessa muodossa tarkasteltavasta 

kala- tai eläinlajista riippuen. Usein käytetään logistista eli biologista kasvufunktiota: 

𝐹(𝑋𝑡) = 𝑟𝑋𝑡 (1 −
𝑋𝑡

𝑘
), (8) 

missä 𝑟 > 0 on populaation suhteellinen maksimaalinen kasvuvauhti eli populaation 

hedelmällisyys ja 𝑘 > 0 on populaation luontainen maksimikoko eli ympäristön 

kantokyky. (Conrad 2000: 32, Hartwick & Olewiler 1997: 97–98.) 
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Kuvio 3. Kestävän tuoton käyrä (mukaillen Bowers 1997: 184). 

Kuvio 3 havainnollistaa kalapopulaation koon, kasvun ja pyynnin välistä yhteyttä. 

Kasvukäyrän jokainen piste kuvaa kalakannan kasvunopeutta 𝐹(𝑋) ja samalla 

kestävää tuottoa eli pyyntimäärää 𝑌 annetulla populaation koolla 𝑋. Kalakannan 

kasvunopeus on nolla kahdessa pisteessä: kun kaloja ei ole lainkaan ja kun kannan 

koko on 𝑘, jolloin ympäristön kantokyky on saavutettu. Populaation koolla 𝑋𝑀𝑆𝑌
5 

kasvu on nopeinta ja tarjoaa suurimman kestävän pyyntimäärän. Yhtälö (7) kertoo 

saman asian kuin kuvio 3 pyyntimäärien ja populaation kasvun suhteesta. Jos pyynti 

on suurempaa kuin kasvu, kalakanta pienenee. Mikäli näin jatkuu pitkään, koko 

kalakanta saattaa hävitä kokonaan. Myös uusiutuva luonnonvara voi siis ehtyä. 

Kalastus on bioekonomisessa tasapainossa, kun kalapopulaation nettokasvu vastaa 

täsmälleen pyyntiastetta. Tällöin kalastuselinkeinoa voidaan jatkaa rajattomasti 

kestävällä pohjalla. (Bowers 1997: 183–184, Hartwick & Olewiler 1998: 98–102.) 

Kalapopulaatio voi saavuttaa saman kasvunopeuden sekä pienellä koolla 𝑋1 että 

suurella koolla 𝑋2 (kuvio 3). Vaikka kasvunopeus on sama, erona on populaation 

šokkien sietokyky. 𝑋𝑀𝑆𝑌:n oikealla puolella populaatio on dynaamisesti vakaa. Tällöin 

kertaluonteisesta kannan pienenemisestä seuraa kasvuvauhdin kiihtyminen. 

                                                 
5 Maximum sustainable yield eli maksimaalinen kestävä tuotto. 
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Vasemmalla puolella kanta on sitä vastoin dynaamisesti epävakaa, jolloin populaation 

pieneneminen johtaa hitaampaan kasvuun. Tällöin populaatio ei sopeudu mahdollisiin 

uusiin saalislajeihin tai lisääntyvään pyyntiin. (Bowers 1997: 184–185.) 

Kalastuksen taloudellisessa analyysissä on suuri vaikutus kalapopulaation 

omistusoikeuksien muodolla. Staattisessa mallissa ja yksityisten omistusoikeuksien 

vallitessa kalastus on tasapainotilassa, jossa kalastuspanostuksen (effort) 

rajakustannukset vastaavat rajatuottoja. Tällainen tilanne on taloudellisesti tehokas. 

Samalla kalastuksen niukkuusvuokra maksimoituu. Tasapainotilat sijaitsevat 𝑋𝑀𝑆𝑌-

tason oikealla puolelle eli populaatio on dynaamisesti vakaa. Mikäli kalastusalueelle 

on vapaa pääsy (open access -tilanne), taloudelliset vaikutukset ovat huomattavia. 

Tasapainotilanteessa kalastuspanostuksen keskimääräiset tuotot vastaavat 

panostuksen rajakustannuksia; tilanne on taloudellisesti tehoton. Tästä seuraa, että 

open access -tasapainossa pyyntiin käytetään enemmän aikaa ja resursseja kuin olisi 

yhteiskunnallisesti optimaalista. Kalastajien määrä lisääntyy, kunnes niukkuusvuokra 

on kilpailtu pois. Tässä tasapainossa kestävä kalakanta on tyypillisesti pienempi kuin 

yksityisten omistusoikeuksien tapauksessa. Lisäksi populaation koko saattaa olla 

dynaamisesta epävakaa eli tilanne on myös biologisesti tehoton. (Hartwick & Olewiler 

1998: 104–134.) 

Toisena esimerkkinä uusiutuvasta luonnonvarasta käsitellään metsiä. Tämä on 

tutkielman rajauksen näkökulmasta perusteltua, koska metsien käytöllä on merkittävä 

rooli Suomen biotaloudessa. Tarkastelun kohteena ovat metsien luonne taloudellisena 

resurssina, yksinkertaiset kiertoaikamallit sekä metsien ei-kaupalliset arvot. 

Metsä muodostuu maapohjasta ja sillä kasvavasta puustosta. Lisäksi 

metsäkokonaisuuteen sisältyy suuri joukko biologista toimintaa, kuten erilaisia 

ekosysteemejä ja eliölajeja. Uusiutuvana luonnonvarana metsä kasvaa 

luonnonmukaisen uusiutumisen tai istutuksen kautta. Taloudellisessa mielessä se on 

yksi pääoman muoto, jolla on omat erityispiirteensä. Metsät tuottavat puuraaka-ainetta 

sekä muita kaupallisia ja ei-kaupallisia hyödykkeitä ja palveluja. Sivutuotteina on 

esimerkiksi Suomessa marjoja, sieniä, riistaa, jäkälää ja porotalouden ylläpitoa. 



19 

Metsien tarjoamina keskeisinä ekosysteemipalveluina6 on suojavaikutuksia, kuten 

veden kierto, eroosion hidastaminen ja hiilen sitominen, sekä virkistyspalveluita 

vaikkapa retkeilyn ja maiseman muodossa. Taloudellisten mallien tulee pyrkiä 

sovittamaan yhteen metsien käytön monipuolisuus. (Hartwick & Olewiler 1998: 307, 

Tahvonen & Kuuluvainen 2000: 688.) 

Metsien omistusoikeudet ovat epätäydellisesti määriteltyjä. Metsänomistaja päättää 

toki puuston käsittelystä ja hakkaamisesta. Pääosa metsien muista hyödyistä on 

julkishyödykkeitä eli ne koskevat muitakin kuin metsänomistajaa. Metsien hakkuut 

voivat aiheuttaa negatiivisen ulkoisvaikutuksen muille käyttäjille, kun metsien 

tarjoamien julkishyödykkeiden ja ekosysteemipalveluiden määrä vähenee. Näiden 

seikkojen huomioiminen hakkuupäätöksissä ei ole taattua. Myös metsänomistajien 

omistusoikeuksia saatetaan loukata esimerkiksi ilmansaasteiden myötä. 

Yhteiskunnallisesti optimaalinen metsän hyötyjen monipuolinen käyttö eroaa usein 

metsänomistajan päätöksestä optimoida metsänhoito puuntuotannon näkökulmasta. 

(Tahvonen & Kuuluvainen 2000: 688.) 

Metsien kasvua voidaan kuvata samanlaisella kasvufunktiolla kuin kalapopulaatiota. 

Kuviossa 4 on esitetty tasaikäisen puuston tyypillinen kasvufunktio. Pohjoismaissa 

metsätalous perustuu tasaikäisten metsiköiden hoitoon ja hakkaamiseen. Puiden 

kasvaessa kaupalliseen korjuuseen käytettävissä oleva puuraaka-aineen määrä kasvaa 

yli ajan. 𝑄(𝑡) kertoo puun määrän ajan funktiona pinta-alaa kohden (esimerkiksi 1–2 

hehtaaria). Maksimimäärä 𝑄(𝑡𝑒) saavutetaan puuston iässä 𝑡𝑒 . Tämän jälkeen puuston 

määrä alkaa vähentyä tuulenkaatojen, tautien ja vanhenemisen myötä. Puuston 

tilavuus kasvaa ensin hitaasti, saavuttaa suurimman kasvunopeutensa iässä 𝑡𝑥 ja 

hidastuu jälleen lähestyessä ikää 𝑡𝑒 . Puuston määrän lisäys on suurinta määrällä 

𝑄(𝑡𝑥). On syytä huomata, että metsistä on vaikea korjata ainoastaan lisäystä, kuten 

kalastuksessa, koska kaupallisessa metsätaloudessa puut kaadetaan kokonaan. 

(Hartwick & Olewiler 1998: 311–314, Tahvonen & Kuuluvainen 2000: 689.) 

                                                 
6 Ekosysteemipalveluita käsitellään tarkemmin luvussa 2.1.3. 
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Kuvio 4. Tasaikäisen puuston tyypillinen kasvufunktio (mukaillen Hartwick & Olewiler 1998: 

311). 

Metsänomistajan ongelmana on ajoittaa metsän kaataminen Metsä kasvaa hitaasti, 

joten on ratkaistava, hakatako metsä nyt vai antaako kasvaa ja korjata myöhemmin. 

Puu on taloudellista raaka-ainetta, mutta metsä on pääomahyödyke. Metsänomistaja 

joutuu vertailemaan eri periodeilla aiheutuvia kustannuksia ja tuottoja keskenään. 

Yksinkertaisimmissa metsätalousmalleissa ajatellaan, että metsänomistaja aloittaa 

paljaasta maasta, johon istuttaa metsän. Harventamisen jälkeen tehdään päätehakkuu, 

jonka jälkeen sama kierto toistuu. Peruskysymyksenä on, mikä on metsikön kaatoikä 

eli kiertoaika (rotaatio). Tällaisia malleja kutsutaan kiertoaikamalleiksi. (Tahvonen & 

Kuuluvainen 2000: 689.) 

Perinteisin rotaatiomalli perustuu biologisesti maksimaaliseen kestävään tuottoon, jota 

käsiteltiin edellä kalastuksen yhteydessä. Mallissa pyritään maksimoimaan 

keskimääräinen vuotuinen kasvu (mean annual increment, MAI) eli 𝑄(𝑡)/𝑡. 

Ratkaisuksi muodostuu, että metsä kannattaa hakata, kun puuston keskimääräinen 

kasvu on yhtä suuri kuin sen vuotuiskasvu: 

𝑄(𝑡)/𝑡 =  𝑄’(𝑡),     (9) 
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jossa 𝑄’(𝑡) on vuotuiskasvu (current annual increment, CAI). Jos tätä mallia 

sovelletaan biomassan, kuten puuston, kasvuun, lopputuloksena on yllättävän lyhyt 

kiertoaika. Pohjoisten havupuiden osalta voidaan päätyä 40–60 vuoden rotaatioon, 

vaikka todelliset kiertoajat vaihtelevat 70 ja 110 vuoden välillä. Malli on 

ongelmallinen useassa mielessä. Sen mukaan metsänomistajan kannattaisi 

maksimoida biomassan määrää eikä voittoja. Se ei myöskään ota huomioon 

istutuskustannuksia, puun hintaa tai aikapreferenssiä. (Hartwick & Olewiler 1998: 

312–314, Tahvonen & Kuuluvainen 2000: 689–691.) 

Vuonna 1849 saksalainen metsäinsinööri Martin Faustmann esitti rotaatio-ongelman, 

joka ottaa huomioon puun hinnan, kustannukset ja pääoman koron. Faustmannin 

mallissa metsänomistajan oletetaan maksimoivan hakkuutuottojen äärettömän 

rotaatiomäärän nettonykyarvo preferensseistä tai kulutussuunnitelmista riippumatta. 

Mallin oletukset ovat tärkeitä: hinnat, kustannukset, korkotaso ja metsän kasvufunktio 

tunnetaan, metsämaamarkkinat ovat täydelliset, samoin pääomamarkkinat. Hinnat, 

kustannukset ja korot ovat lisäksi vakioita. Metsänomistajalla on lähtötilanteessa 

hakattu metsäpalsta, jolle istutetaan puusto. (Amarcher, Ollikainen & Koskela 2009: 

18.) 

Faustmannin kaava eli ensimmäisen ja kaikkien tulevien rotaatioiden nettonykyarvo 𝑉 

voidaan esittää muodossa (Amacher ym. 2009: 19–20): 

𝑉 = (1 − 𝑒−𝑟𝑇)−1[𝑝𝑓(𝑇)𝑒−𝑟𝑇 − 𝑐],    (10) 

missä   𝑇 = rotaatioikä,    

 𝑝 = kantohinta (nettohinta)   

 𝑟 = reaalikorko,   

 𝑐 = metsän istutuskustannukset, 

 𝑓(𝑇) = kasvufunktio ja  

 𝑒−𝑟𝑇 = diskonttotekijä. 

Yhtälön (10) osoittaja on yhden rotaation nykyarvo. Nimittäjä on äärettömän 

rotaatiomäärän diskonttotekijä. Yhtälö (10) kuvaa metsämaan arvon kaikkien tulevien 
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nettotuottojen nykyarvossa olettaen, että hakkaaminen ja istuttaminen jatkuvat 

ikuisesti. Metsämaan markkinoiden toimiessa täydellisesti 𝑉 kuvaa myös paljaan 

metsämaan tasapainohintaa. 

Metsänomistajan taloudellisena ongelmana on valita 𝑇 siten, että (10) maksimoituu. 

Kun 𝑝, 𝑐 ja 𝑟 oletetaan vakioiksi ja 𝑇 on identtinen jokaisen rotaation kohdalla, 

maksimointitehtävä helpottuu huomattavasti. Derivoimalla (10) saadaan ensimmäisen 

kertaluvun ehdoksi: 

𝑝𝑓’(𝑇) = 𝑟𝑝𝑓(𝑇) + 𝑟𝑉.    (11) 

Yhtälö (11) tiivistää Faustmannin säännön, jonka mukaan kaatoikä valitaan siten, että 

metsän arvonmuutos ajassa, 𝑝𝑓’(𝑇), vastaa hakkuun myöhentämisen 

vaihtoehtoiskustannusta. Vaihtoehtoiskustannus koostuu korkotuotoista 𝑟𝑝𝑓(𝑇) +

𝑟𝑉, jotka metsänomistaja saisi sijoittamalla ensimmäisestä puusadosta ja metsämaan 

myynnistä saamansa tulot. (Amacher ym. 2009: 18–21.) 

Faustmannin rotaatiomalli sisältää kaikki metsien kasvua koskevat 

vaihtoehtoiskustannukset, toisin kuin esimerkiksi maksimaalisen kestävän tuoton 

rotaatioperiaate. Faustmannin mallissa korkeampi korko tai puun hinta lyhentävät 

rotaation pituutta, korkeammat istutuskustannukset sen sijaan pidentävät sitä. 

(Amacher ym. 2009: 42.)  

Faustmannin mallia on kritisoitu näkökulmaltaan rajalliseksi, koska se tarkastelee 

rotaatiopäätöstä vain voiton maksimoinnin kannalta. Rationaalisen valinnan teorian 

pohjalta kotitalouksien voidaan olettaa kuitenkin maksimoivan eliniän hyvinvointia. 

Empiiristen tutkimusten mukaan metsänomistajien rotaatiopäätöksiin vaikuttavat 

esimerkiksi metsätalouden ulkopuoliset tulot. Toinen keskeinen seikka on, että 

Faustmannin malli huomioi ainoastaan puun myynnistä saatavat tulot, ei muita metsiin 

liittyviä edellä kuvattuja arvoja, kuten ekosysteemipalveluita. (Tahvonen & 

Kuuluvainen 2000: 694.) 
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Hartman (1976) sisällytti ensimmäisenä Faustmannin malliin puutulojen lisäksi myös 

palvelut. Hartmanin mallissa metsästä saatavien virkistys- ja muiden palveluiden arvo 

riippuu metsän iästä 𝑡 konkaavin funktion 𝐹(𝑡) mukaisesti. Palveluiden arvon 

määrittäminen metsikön iän perusteella mahdollistaa rotaatiopäätöksen maksimoinnin 

avulla. Metsänomistajan tehtävänä on maksimoida puutulojen ja virkistyspalveluiden 

summan nykyarvo. (Amacher ym. 2009: 43–44.) 

Hartmanin mallista voidaan johtaa useita tärkeitä oivalluksia. Ensiksi, Hartmanin 

(1976) mukaan virkistys- tai muilla arvoilla voi olla merkittävä vaikutus siihen, 

milloin metsä kaadetaan tai kaadetaanko sitä lainkaan. Mikäli koskemattomasta 

metsästä saatavat hyödyt ovat tarpeeksi suuret, se jätetään luonnontilaiseksi. 

Toiseksi, metsikön kiertoajan määrittäminen muistuttaa suuresti Faustmannin mallia. 

Metsänomistajan kannattaa hakata metsä, kun metsän arvonmuutoksen ja 

virkistyspalveluiden arvon summa vastaa hakkuiden myöhentämisen 

vaihtoehtoiskustannusta, joka koostuu puustoon (puutavara ja virkistyspalvelut) 

sidotun pääoman korosta ja maankorosta. Kolmanneksi, jos metsänomistajan saama 

rajavirkistysarvo kasvaa puuston iän kasvaessa, rotaatioaika pitenee Faustmannin 

sääntöön verrattuna. (Amacher ym. 2009: 51–52.) 

Amacher ym. (2009) korostavat, että Hartmanin malli tarjoaa edelleen vankan pohjan 

uusille ja mielenkiintoisille kehittelyille, vaikka luontoarvojen vaikutus 

rotaatiopäätökseen onkin osoittautunut alkuperäistä mallia monimutkaisemmaksi. 

Ekosysteemipalveluiden yksityiskohtaisempaan kuvaukseen on olemassa ilmeinen 

tarve. Biodiversiteetin turvaamiseen ja ilmastonmuutoksen torjumiseen keskittyvät 

politiikkatoimet tarvitsevat tuekseen tutkimusta, jossa mallinnetaan 

metsäekosysteemien toimintaa ja sosiaalista arvostusta. (Amacher ym. 2009: 72.) 

2.1.3 Ympäristöhyödykkeet 

Uusiutumattomien ja uusiutuvien luonnonvarojen lisäksi ihminen hyödyntää luontoa 

erilaisten ekosysteemipalveluiden ja virkistäytymisen kautta. Näitä luonnon tarjoamia 

resursseja kutsutaan usein ympäristöhyödykkeiksi. Taloustieteen näkökulmasta kyse 

on hyödystä, jonka luonnon oma toiminta tuottaa ihmiselle. 
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Ekosysteemipalvelut ovat olosuhteita ja luonnonprosesseja, joiden kautta 

ekosysteemit ylläpitävät ihmiselämää. Ekosysteemeissä aine ja energia kiertävät, 

siirtyvät ja kasautuvat organismien välityksellä ja aurinkoenergian voimalla. Ne 

huolehtivat luonnon monimuotoisuudesta ja ympäristöhyödykkeiden tuotannosta, 

kuten puhtaasta ilmasta, jätteiden hajotuksesta, puiden kasvusta, eläinten rehusta, 

merieläimistä, luonnonkuiduista ja lääkeaineista. Käsitteenä ekosysteemipalvelu 

muodostui 1970-luvulla.7 Ekologit ja taloustieteilijät pyrkivät hahmottamaan ilmaiset 

ja välttämättömät, mutta teollisen talouden laajenemisen vuoksi tuhoutuvat 

luontopääoman muodot. Ekosysteemipalvelut luokitellaan yleensä tuotanto-, säätely-, 

kulttuuri- ja tukipalveluihin. (Daily 1997: 3–4, Kuisma 2011, Karjalainen & Hallanaro 

2013: 33.) 

Ympäristöhyödykkeet ovat omistusoikeuksien näkökulmasta open access -resursseja. 

Tällaisessa tilanteessa omistajuutta ja omistusoikeuksia ei ole olemassa. Kukaan ei voi 

estää toista käyttämästä luonnonvaraa tai ottamasta osuuttaan resurssin tarjoamista 

tuotoista. Tällainen tilanne voi johtaa luonnonvarojen käytön vakaviin ongelmiin, 

kuten ympäristön laadun heikkenemiseen ja ylikalastukseen ja lajien sukupuuttoon. 

Ympäristöhyödykkeet ovat usein myös julkishyödykkeitä eli ei-kilpailullisia ja ei-

poissuljettavia. Hengitysilma on tästä hyvä esimerkki: kun sitä on tarjolla luonnon 

tuottamana, niin yhden henkilön hengittämä ilma ei vähennä toisen mahdollisuuksia 

hengittää eikä ketään ei voida sulkea pois sen käytöstä. (Hartwick & Olewiler 1998: 

8, 179, 185, Tahvonen & Kuuluvainen 2000: 668.) 

Hintatieto ei ohjaa ympäristöhyödykkeiden käyttöä markkinoilla, koska 

ekosysteemien käyttäminen on ilmaista. Vapaa markkinaratkaisu johtaa liialliseen 

saastutukseen ja ekosysteemipalveluiden ylikuormitukseen. Kuitenkin ympäristön 

pilaantuminen aiheuttaa aidon taloudellisen kustannuksen, joka jää ulkoiseksi 

markkinoille. Muut open access -resurssin käyttäjät kärsivät saastutuksesta joko 

alentuneena hyötynä tai suorina kustannuksina. Tätä markkinoiden epäonnistumista 

                                                 

7 Ekosysteemipalveluiden tutkimuksen historiasta, ks. Mooney & Ehrlich 1997. 
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kutsutaan negatiiviseksi ulkoisvaikutukseksi, jonka sisäistäminen vaatii julkisen 

vallan väliintuloa. (Ollikainen & Pohjola 2013: 25.) 

Ulkoisvaikutusten sisäistäminen tapahtuu usein Pigou-tyyppisen8 ympäristöveron 

avulla. Malli perustuu saastuttajan rajahyötyyn ja saastumisen aiheuttamaan 

yhteiskunnan rajahaittaan. Kuviossa 5 on havainnollistettu veron toiminta. 

Ympäristövero mitoitetaan siten, että saastuttajan rajahyöty laskee tasolle, jolla se 

vastaa yhteiskunnallisesti optimaalista saastumista. Veron asettamisen jälkeen 

saastuttajan rajahyöty ja saastumisen yhteiskunnallinen rajahaitta ovat tasapainossa 

alemmalla saasteiden tasolla 𝑄 ∗∗. (Hoffrén 1994: 62–64.) 

 
 

Kuvio 5. Optimaalinen Pigou-vero (Hoffrén 1994: 64). 

                                                 
8 Arthur Pigou esitteli ulkoisvaikutukset poistavan verotuksen idean teoksessaan The Economics of 

Welfare vuonna 1920. 
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2.1.4 Luonnonvarat ja entropia 

Luonnonvarojen käyttöä ja taloudellista prosessia voidaan tarkastella myös ekologisen 

talousteorian näkökulmasta. Ekologinen taloustiede syntyi kritiikkinä uusklassista 

suuntausta kohtaan, ja se painottaa luonnontieteellisten havaintojen parempaa 

huomioimista taloustieteellisessä analyysissä. Siinä korostetaan energiaa kaiken 

tuotannon perustana sekä talouden ja luonnon rinnakkaisen toiminnan ja 

vuorovaikutuksen tutkimista. Ekologiselta talousteorialta puuttuu kuitenkin 

yhtenäinen teoriapohja, ja sen vaikutus taloustieteelliseen ajatteluun on jäänyt 

toistaiseksi varsin pieneksi. (Hoffrén 1994: 42, 52.) 

Ekologisen talousteorian piirissä on syntynyt yhteiskunnallisen termodynamiikan 

(social thermodynamics) koulukunta. Sen mukaan termodynamiikan lait koskevat 

fyysisen maailmankaikkeuden ohella myös ihmisen luomia järjestelmiä. 

Yhteiskunnallinen termodynamiikka sopii hyvin luonnon ja talouden välisen 

materiaalikierron tutkimiseen. Tarkastelun keskipisteessä ovat muutosprosessit ja 

voimavarojen tehokas hyväksikäyttö. (Hoffrén 1994: 43, Hoffrén 1999: 64–65.) 

Ainetta ja energiaa koskevat tosiasiat kuvataan termodynamiikan9 laeilla. 

Ensimmäisen lain mukaan energian ja aineen määrä universumissa on vakio. Ne voivat 

muuttaa olomuotoaan ja jakautua eri tavoin, mutta kokonaismäärä ei muutu. Energian 

saatavuus eli muutettavuuden aste kuvaa, kuinka helposti energiaa pystytään 

hyödyntämään. Esimerkiksi kivihiilessä on paljon vapaata energiaa eli sen energian 

saatavuus on korkea. (Ehrlich, Ehrlich & Holdren 1993: 69–73.) 

Toisen lain mukaan kaikki luonnolliset ja teknologiset fysikaaliset prosessit 

pienentävät energian saatavuutta. Vaikka energian ja aineen määrä pysyy vakiona, 

niiden sisäinen epäjärjestys lisääntyy vääjäämättä.  Entropia eli haje mittaa 

                                                 
9 Termodynamiikka sai alkunsa talouden fysiikkana ranskalaisen Sadi Carnot’n tutkiessa 

lämpövoimakoneen maksimaalista hyötysuhdetta vuonna 1824 (Georgescu-Roegen 1993a). 
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epäjärjestyksen ja samalla energian saatavuuden määrää. Tästä syystä toista lakia 

kutsutaan usein entropian laiksi. (Ehrlich ym.  1993: 69–73.) 

Entropian laki merkitsee konkreettisesti sitä, että yksi öljylitra voidaan polttaa vain 

kerran. Samalla polttamisesta aiheutuvat päästöt leviävät ilmakehään. 

Termodynamiikan lakien mukaan prosessia ei voida kääntää suljetussa järjestelmässä 

päinvastaiseksi käyttämättä siihen erillistä energiaa. (Ehrlich ym. 1993: 69–73.) 

Maapallon elämää ylläpitävät järjestelmät kuitenkin hidastavat ja torjuvat entropian 

lisääntymistä. Tämä on mahdollista, koska maapallo on materian suhteen suljettu, 

mutta energian suhteen avoin systeemi. Se saa jatkuvasti energiaa auringon säteilystä, 

joka sitoutuu maan pinnalle kasvien kautta ja suoraan lämpönä maaperään. (Kuisma 

2011.) 

Georgescu-Roegen (1993a) tarkastelee taloudellista tuotantoprosessia 

termodynamiikan lakien näkökulmasta. Termodynamiikan ensimmäisen lain 

mukaisesti tuotantoprosessi ei kuluta eikä tuota ainetta tai energiaa. Panosten ja 

tuotosten välillä tapahtuu kuitenkin entropian lain mukainen laadullinen muutos. 

Prosessi käyttää luonnonvaroja eli matalan entropian aine-energiaa ja lopputuloksena 

on jätettä eli korkean entropian aine-energiaa. (Georgescu-Roegen 1993: 76–77.) 

Termodynamiikan lakien mukaan mikään talouden tuotantoprosessi ei voi olla täysin 

tehokas eli yltää 100 prosentin hyötysuhteeseen. Myöskään uusiutumattomien raaka-

aineiden, kuten metallien, kierrättäminen loputtomasti ei ole mahdollista kulumisen 

vuoksi. Tästä syystä saastumisen ja jäteongelmien kaltaisten haitallisten vaikutusten 

syntyminen talouden prosesseissa on väistämätöntä. (Hoffrén 1999: 65–66.) 

Yhteiskunnallisen termodynamiikan näkökulmasta taloudellisten tuotantoprosessien 

tärkein luonnonvara on alhainen entropia. Kaikki systeemit ovat täysin riippuvaisia 

siitä ja siksi keskittyvät sen ympärille. Ympäristön alhainen entropia on niukkeneva 

resurssi. Niukkuus on ajanut ihmisten teknologista kehitystä, jotta yhä uusia alhaisen 

entropian lähteitä voitaisiin saada käyttöön ja hyödyntää. Alhaisen entropian 

keskeisyyden vuoksi talousjärjestelmä ei voi koskaan olla luonnosta suljettu ja 
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eristetty. Se on kytketty materiaaliseen perustaan, joka luo sille selkeät biofysikaaliset 

rajoitteet. (Georgescu-Roegen 1993a: 80–81.) 

Georgescu-Roegen (1993b) kuvaa termodynamiikan lakeja ja biofysikaalisia 

rajoitteita käsitteellä biotaloustiede (bioeconomics). Sen mukaan ihmiset voivat 

maapallolla hyödyntää kahdenlaisia matalan entropian eli vapaan energian lähteitä: 

rajallista uusiutumattomien luonnonvarojen varantoa eli mineraalikaivannaisia ja 

planeettaamme kohdistuvaa jatkuvaa auringon säteilyenergian virtaa. 

Mineraalivarantoa ihmiskunta voi käyttää huomattavia määriä lyhyelläkin 

aikaperiodilla tulevien sukupolvien kustannuksella, mutta taloudellisen tehokkuuden 

näkökulmasta se ei ole järkevää. Auringon säteilyn suhteen tilanne on toinen; 

tulevaisuuden virtausta ei voida käyttää etukäteen. (Georgescu-Roegen 1993b: 98–

105.) 

Saavutettavissa oleva matalan entropian materia on talouden kriittisin elementti, koska 

entropian lain mukaan energiaa ei pystytä muuttamaan takaisin aineeksi. Siksi virta on 

jopa varantoa tärkeämpi. Auringon säteilyenergian virtaus maapallolle on valtava. 

Virtauksen suora hyödyntäminen on kuitenkin varsin hankalaa verrattuna fossiilisten 

polttoaineiden käyttämiseen. (Georgescu-Roegen 1993b: 98–105.) 

Yhteiskunnallisessa termodynamiikassa luonnonvarojen käytön periaate pohjautuu 

entropian lakiin, joka asettaa biofysikaaliset rajoitteet tarkasteltavalle systeemille eli 

ihmisen taloudelliselle toiminnalle biosfäärissä. Kyseessä on merkittävä täydennys 

uusklassiseen tarkasteluun, jonka mukaan markkinat ratkaisevat resurssien allokoinnin 

niukkuuteen kytkeytyvän hintamekanismin pohjalta. 

2.2 Näkökulmia talouskasvuun 

2.2.1 Elintaso, hyvinvointi ja kasvu 

Ihmisten tarpeiden tyydyttäminen voidaan mieltää yhdeksi taloudellisen toiminnan 

perimmäiseksi päämääräksi. Tarkasteltaessa talouden ja luonnon suhdetta on syytä 

hieman avata, miten tätä tarpeiden tyydyttämistä voidaan mitata.  
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Aluksi voidaan erotella toisistaan tuotanto ja hyvinvointi. Tuotanto tarkoittaa 

toimintaa, jossa (kansan)taloudessa valmistetaan tavaroita ja palveluita. Sitä voidaan 

mitata rahamääräisesti. Tuotanto synnyttää siis kulutusmahdollisuuksia ja vaurautta. 

Tuotannon mallintamiseen palataan tarkemmin luvussa 2.2.2. Hyvinvointia mitataan 

taloustieteessä usein hyödyllä (utility), joka liittyy ihmisten tyytyväisyyteen tai 

onnellisuuteen. Taloudesta kumpuavaa tyytyväisyyttä kuvataan usein käsitteellä 

taloudellinen hyvinvointi. (Ekins 2000: 50–51.) On tärkeää huomata, että tuotettujen 

hyödykkeiden kuluttaminen on vain yksi hyvinvoinnin lähteistä. Tähän viitattiin jo 

edellä ympäristöhyödykkeiden kohdalla. 

Aineellisen elintason mittaria eli bruttokansantuotetta per capita käytetään usein 

kuvaamaan hyvinvoinnin kehitystä. Bruttokansantuote ei kuitenkaan suoraan kerro 

muista hyvinvoinnin osatekijöistä, mutta tutkimusten mukaan se korreloi niiden 

kanssa vahvasti. Taloustieteen piirissä on kehitetty bruttokansantuotetta ja kulutusta 

mittaavien indikaattoreiden lisäksi laajempia hyvinvoinnin mittareita yli 40 vuoden 

ajan. (Ollikainen & Pohjola 2013: 20.) 

Stiglitz-komitean nimellä toiminut työryhmä julkaisi vuonna 2009 kattavan raportin 

taloudellisen toiminnan, elämänlaadun ja kestävän kehityksen mittauksen tarpeista ja 

ongelmista. Komitean mukaan yhteiskunnan jäsenten hyvinvoinnin kaltaista 

moniulotteista seikkaa ei voi mitata yhdellä luvulla, vaan tarvitaan toisiaan täydentäviä 

indikaattoreita. (Stiglitz, Sen & Fitoussi 2009: 12.) 

Elintason ja hyvinvoinnin erottelun lisäksi on syytä tarkastella myös kasvun eri 

merkityksiä. Ensiksi, kasvu voi olla talouden biofysikaalista läpivirtausta, johon on jo 

edellä viitattu. Termodynamiikan lakien mukaisesti lisääntyvä läpivirtaus merkitsee 

kasvavaa entropiaa ja käytännössä kasvavaa ympäristökuormitusta. Äärellisessä 

maailmassa rajaton läpivirtauksen kasvu ei ole mahdollista. Toiseksi, kasvu voi olla 

kansantalouden tuotantokyvyn kasvua, jota mitataan rahamääräisesti edellä mainitulla 

bruttokansantuotteella tai bruttokansantulolla. Kasvava tuotanto mahdollistaa 

kasvavan kulutuksen kansantalouden kiertomallin mukaisesti. Se saattaa myös johtaa 

kasvavaan läpivirtaukseen. Tätä kasvua nimitetään yleisesti talouskasvuksi. 

Kolmanneksi, kasvu voi olla taloudellisen hyvinvoinnin kasvua. Taloudellinen 

hyvinvointi riippuu suurelta osin kulutusmahdollisuuksista. Tuotannon kasvu saattaa 
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myös vähentää taloudellista hyvinvointia esimerkiksi jätteiden lisääntymisen, 

ympäristön tuhoutumisen tai yhteisöjen rapautumisen myötä. Neljänneksi, kasvu voi 

olla ympäristön luontaista kasvua, mikä lisää tuotanto- ja kulutusmahdollisuuksia. 

Tämä jarruttaa entropiaa, varmistaa ekosysteemien toiminnan ja tuottaa ihmiskunnalle 

ruokaa ja muuta biomassaa. (Ekins 2000: 56–58.) 

Ekinsin (2000: 58) neljän eri kasvutyypin keskinäinen suhde on monimutkainen ja 

muuttuva. On oleellista pyrkiä käsitteelliseen tarkkuuteen sekaannusten välttämiseksi. 

Tässä tutkielmassa talouskasvulla viitataan tuotannon eli BKT:n kasvuun. 

2.2.2 Talouskasvun osatekijät ja mallintaminen 

Talouden ja luonnon vuorovaikutuksen paremman ymmärtämisen vuoksi on syytä 

kuvata, mistä talouskasvu syntyy. Klassisessa kasvuteoriassa eli ns. Solowin mallissa 

(Solow 1956) kokonaistuotanto 𝑌(𝑡) tuotetaan yhdistämällä tuotannontekijöitä eli 

fyysistä pääomaa 𝐾(𝑡) ja työvoimaa 𝐿(𝑡)10: 

𝑌 = 𝐹(𝐾, 𝐿).     (12) 

𝑌 eli tavaroiden ja palvelujen tuotos on virtasuure. Osa siitä käytetään välittömästi ja 

osa säästetään eli investoidaan. Pääoma 𝐾 on varantosuure, joka edustaa tuotantoon 

käytettäviä koneita ja rakennuksia. Pääomavarannon muutos ajan suhteen 𝑑𝐾 𝑑𝑡⁄  eli 

�̇� riippuu investoinneista ja pääoman kulumisesta seuraavan yhtälön mukaisesti: 

�̇� = 𝐼 − 𝛿𝐾,     (13) 

missä 0 < 𝛿 < 1 on pääoman kulumisen määrä ja 𝐼 = 𝑌 − 𝐶 = 𝑠𝑌 eli pääomaan 

investoidaan osa kokonaistuotannosta 𝑠𝑌 (0 < 𝑠 < 1), joka jää jäljelle periodin 

                                                 
10 Kyseessä on jatkuva-aikainen malli. Jatkossa jätetään pois aikamerkintä (𝑡), mikä ei vaikuta 

lopputulokseen. 
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kulutuksen 𝐶 jälkeen. Yhtälön (13) mukaan pääomavaranto kasvaa aikana, mikäli 

investoinnit eli säästöt ylittävät pääoman kulumisen. 

Tuotannon kasvu �̇� määräytyy tuotannontekijöiden 𝐾 ja 𝐿 kasvulla. Pääoma kasvaa 

yhtälön (13) mukaisesti, ja työvoima kasvaa väestönkasvun myötä tahtia �̇� 𝐿⁄ = 𝑛. 

Yleensä ollaan kiinnostuneita tuotannosta per capita, joten muutetaan tuotantofunktion 

tekijät tuotannoksi per capita 𝑦 ≡ 𝑌/𝐿 ja pääomaksi per capita 𝑘 ≡ 𝐾/𝐿. Esitetään 

yhtälö (13) hieman muokatussa muodossa ja jaetaan se tekijällä 𝐿: 

�̇�

𝐿
= 𝑠𝑦 − 𝛿𝑘. (14) 

Otetaan tekijästä 𝑘 = 𝐾 𝐿⁄  puolittain logaritmi, derivoidaan se ja kerrotaan tekijällä 𝑘, 

jolloin saadaan �̇� 𝐿⁄ = �̇� + 𝑛𝑘. Sijoitetaan tämä yhtälöön (14) ja suoritetaan termien 

uudelleenjärjestely, jolloin saadaan pääomanvarannon kehitys per capita: 

�̇� = 𝑠𝑦 − (𝑛 + 𝛿)𝑘,    (15) 

missä 𝑦 = 𝑓(𝑘). Yhtälö (15) on Solowin dynaaminen funktio, joka kertoo 

pääomavarannon muutoksen per capita yli ajan. Kun �̇� = 0, niin pääomavaranto per 

capita pysyy vakiona yli ajan. Tällöin investoinnit pääomaan ovat yhtä suuret kuin 

väestön kasvun ja pääoman kulumisen summa. Tätä tilaa kutsutaan steady state -tilaksi 

tai lepotilaksi. Solowin perusmallissa ei ole talouskasvua, jossa 𝑦 eli BKT/capita 

kasvaisi. Kokonaistuotanto 𝑌 kasvaa väestönkasvun vauhtia 𝑛. 

Lisätään malliin teknologinen muutos, ja seurataan Jonesin ( 2002) esitystapaa. 

Oletetaan teknologinen muuttuja 𝐴, joka sisällytetään Cobb-Douglas-

tuotantofunktioon: 

𝑌 = 𝐹(𝐾, 𝐴𝐿) = 𝐾𝛼(𝐴𝐿)1−𝛼.   (16) 
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Tuotantofunktio edustaa vakioskaalatuottoja, kun 0 < 𝛼 < 1.  Teknologia esitetään 

yhtälössä (16) ”Harrod-neutraalina” eli työvoimaa tehostavana. Teknologinen kehitys 

merkitsee 𝐴:n kasvamista yli ajan vauhdilla �̇� 𝐴 = 𝑔⁄ . 

Pääoman kertymisfunktio on yhtälön (13) mukainen, mutta esitetään sen hieman 

muokatussa muodossa: 

�̇�

𝐾
= 𝑠

𝑌

𝐾
− 𝛿. (17) 

Tarkastellaan teknologian vaikutusta Solowin mallissa muokkaamalla yhtälö (16) 

ensin tuotanto per capita -muotoon 𝑦 = 𝑘𝛼𝐴1−𝛼 ja ottamalla siitä tämän jälkeen 

logaritmi ja derivoimalla: 

�̇�

𝑦
= 𝛼

�̇�

𝑘
+ (1 − 𝛼)

�̇�

𝐴
 . (18) 

Yhtälön (17) perusteella voidaan todeta, että pääoman kasvuvauhti on vakio, jos ja 

vain jos 𝑌 𝐾⁄  on vakio. Tästä seuraa, että myös 𝑦 𝑘⁄  on vakio ja molemmat 𝑦 ja 𝑘 

kasvavat samaa vauhtia. Tilannetta, jossa pääoma, tuotanto, kulutus ja väestö kasvavat 

vakiovauhtia yli ajan, kutsutaan tasapainoiseksi kasvu-uraksi. 

Merkitään muuttujan 𝑥 kasvuvauhtia tasapainoisella kasvu-uralla termillä 𝑔𝑥. Edellä 

argumentoidun perusteella tasapainoisella kasvu-uralla pätee 𝑔𝑦 = 𝑔𝑘. Sijoitetaan 

tämä yhtälöön (18) ja muistetaan, että teknologian kasvunopeus on 𝑔, jolloin saadaan: 

𝑔𝑦 = 𝑔.      (19) 

Yhtälö (19) merkitsee, että tasapainoisella kasvu-uralla tuotanto per capita ja pääoma 

per capita kasvavat eksogeenisen teknologisen muutoksen vauhtia, 𝑔. Kestävä per 

capita kasvu siis perustuu teknologiseen kehitykseen. (Jones 2002: 36–38.) Pitkän 

aikavälin BKT/capita-kasvuun vaikuttavat teknologian lisäksi tuotantopääoman 

kertyminen, osaamisen kehitys, koulutuksen taso ja työvoiman laatu sekä valtioiden 
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kasvava yhteistyö kaupan, investointien ja ideoiden vaihdon myötä (Bénassy-Quéré 

ym. 2010: 458). 

Solowin kasvumallissa väestönkasvu ja teknologinen muutos ovat eksogeenisiä eli 

mallin ulkopuolelta määräytyviä. Oletus ei ole etenkään teknologisen kehityksen 

suhteen realistinen. Ns. uusissa kasvumalleissa teknologian kasvu on endogeenistä ja 

riippuu investoinneista koulutukseen, tutkimuksen ja kehitykseen, tuotannon skaalasta 

sekä tekemällä oppimisesta. (Hallegatte, Heal, Fay & Treguer 2012.) Näihin malleihin 

perehtyminen rajataan tämän tutkielman ulkopuolelle. 

Teknologia on kasvun resepti eli tietoja ja ideoita siitä, miten erilaisista 

tuotannontekijöistä, kuten aineellisesta ja henkisestä pääomasta, työstä ja 

luonnonvaroista, saadaan lopputuotteita, joilla kuluttajat tyydyttävät tarpeitaan ja 

kasvattavat hyvinvointiaan. Yleisen näkemyksen mukaisesti ideoiden lukumäärällä ei 

ole ylärajaa, joten myöskään talouskasvulle ei ole periaatteessa rajoitteita. (Ollikainen 

& Pohjola 2013: 16–19.) 

Teknologinen kehitys pohjautuu siihen, että yksilöt etsivät uusia ideoita, jotta he 

voisivat napata itselleen osan ideoiden tuottamasta sosiaalisesta hyödystä. Tämä hyöty 

on usein taloudellista voittoa. Kasvun moottori perustuu siis ideoihin ja keksintöihin, 

jotka eroavat muista taloudellisista hyödykkeistä. Ideat ovat ei-kilpailullisia. Niitä 

voidaan käyttää samanaikaisesti joka paikassa, mistä on seurauksena kasvavat 

skaalatuotot. Innovaatioiden syntymisen ehtona on riittävän kehittynyt aineettomien 

oikeuksien lainsäädäntö, kuten patentit ja tekijänoikeudet. Innovaatioiden insentiivinä 

ovat ylisuuret voitot, jotka ovat mahdollisia vain epätäydellisen kilpailun oloissa. 

(Jones 2002: 120–121, 195). 

Teknologiselle kehitykselle ei ole olemassa suoraa mittaria. Se lasketaan vähentämällä 

havaitusta elintasosta henkisen pääoman (esimerkiksi väestön keskimääräinen 

koulutustaso) ja aineellisen pääoman (esimerkiksi investoinnit koneisiin ja 

rakennuksiin) vaikutukset. Jäännösvaikutus kuvaa teknologian merkitystä, ja sitä 

kutsutaan yleensä kokonaistuottavuudeksi (total factor productivity, TFP). (Ollikainen 

& Pohjola 2013: 18.) 
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2.2.3 Luonnonvarojen merkitys talouskasvussa 

Mitä tapahtuu, kun ympäristö sisällytetään tuotannontekijäksi tuotantofunktioon? 

Klassisen kasvuteorian viitekehyksessä ehtyvät luonnonvarat ja ympäristö nähdään 

pääasiassa rajoitteita. Ekosysteemien tuottamat palvelut ovat luontopääomaa, jota 

tarvitaan talouskasvussa. Ympäristöhyödykkeet ja virkistysarvot sitä vastoin lisäävät 

kuluttajien hyvinvointia suoraan hyötyfunktion kautta. (Hallegatte ym. 2012.) 

Jones (2002) esittelee luonnonvaroilla täydennetyn Solowin kasvumallin, jossa on 

mukana teknologinen muutos. Oletetaan kiinteä maa-ala 𝑃, joka on käytettävissä 

jokaisella periodilla, sekä uusiutumaton luonnonvara 𝐸 (esimerkiksi energia), joka 

vähenee jokaisella periodilla käytetyn määrän mukaisesti. Tuotantofunktio on Cobb-

Douglas-muotoa: 

𝑌 = 𝐵𝐾𝛼𝑃𝛽𝐸𝛾𝐿1−𝛼−𝛽−𝛾,    (20) 

jossa 0 < 𝛽, 𝛾 < 1 ja 𝛼 + 𝛽 + 𝛾 < 1. 𝐵 merkitsee eksogeenistä teknologista 

muutosta. Kyseessä on ”Hicks-neutraali” teknologia, joka tehostaa kaikkia 

tuotantofunktion tuotantopanoksia11. Tuotannossa on vakioskaalatuotot panosten 𝐾, 

𝑃, 𝐸 ja 𝐿 suhteen. 

Tasapainoisella kasvu-uralla tuotanto per capitan kasvuvauhti on: 

𝑔𝑦 = 𝑔 − (𝛽 + 𝛾)𝑛 − 𝛾𝑠𝐸 .   (21) 

𝑔 on eksogeeninen teknologian kasvuvauhti, 𝑛 on eksogeeninen väestönkasvu ja 𝑠𝐸 

on uusiutumattoman luonnonvaran vähenemisnopeus. 

                                                 
11 Teknologinen muutos voi siis olla pääomaa tehostavaa eli ”Solow-neutraalia”, työvoimaa tehostavaa 

eli ”Harrod-neutraalia” tai ”Hicks-neutraalia”. Tässä tilanteessa erottelu ei ole erityisen oleellinen, 

koska steady staten olemassaolosta ja Cobb-Douglas-tuotantofunktiosta seuraa, että teknologinen 

muutos voidaan aina esittää pelkästään ”Harrod-neutraalissa” muodossa. (Barro & Sala-i-Martin 2004: 

51–53, 78–81.) 
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Yhtälö (21) tarjoaa useita tärkeitä oivalluksia luonnonvarojen käytöstä tuotannossa. 

Jos oletetaan, että 𝑔 = 0, niin tasapainoinen kasvu-ura johtaa negatiiviseen 

BKT/capita-kehitykseen. Syynä ovat yhtälön negatiiviset termit, joita voidaan kutsua 

kasvujarruksi. Pitkän aikavälin kasvu hidastuu kahdesta syystä. Ensiksi, pääoman ja 

työvoiman tuotot ovat väheneviä, koska väestö kasvaa rajallisten resurssien 

vähentyessä. Toiseksi, uusiutumattomien luonnonvarojen varanto pienenee. Mallissa 

tarpeeksi nopea teknologinen kehitys pystyy kompensoimaan kasvujarrun 

vaikutuksen. Kyseessä on siis perustavaa laatua oleva kilpailu teknologisen kehityksen 

ja kasvujarrun välillä. 

Mitä tärkeämpiä maa ja energia ovat tuotannolle (mitä suuremmat 𝛽 ja 𝛾), sitä 

hitaampaa on pitkän aikavälin kasvu. Kasvuvauhdin osalta olisi optimaalisinta asettaa 

näiden tuotantopanosten määrät nollaksi. Se ei kuitenkaan ole mahdollista, koska 𝑌 =

0, jos 𝑃 tai 𝐸 on nolla. Mitä suurempi on louhimisnopeus 𝑠𝐸, sitä hitaampi on 

kasvuvauhti. Pysyvä resurssin käytön vähentäminen johtaa tulevaisuuden sukupolvien 

osalta parempaan talouskasvuun, mutta samalla olisi hyväksyttävä nykyhetken alempi 

kulutustaso. (Jones 2002: 170–178.) 

Empiiristen tutkimusten mukaan kasvujarru hidastaa Yhdysvalloissa per capita kasvua 

noin 0,3 prosenttiyksikköä vuodessa. 1,8 prosentin kasvuasteella se vastaa noin 15 

prosenttia talouskasvusta. Karkeasti arvioiden se merkitsee noin 7 prosentin pysyvää 

laskua vuosituloissa. (Jones 2002: 179–180.) 

Luonnonvarojen tuotantopanoksen tulo-osuus on vähentynyt miltei koko 1900-luvun, 

poikkeuksena 1970-luku öljykriiseineen. Samalla aikavälillä luonnonvarojen 

valtaosan hinta suhteessa keskimääräiseen tuntipalkkaan on ollut laskeva. Nämä 

trendit viittaavat siihen, että taloudellisessa mielessä resurssit eivät niukkene suhteessa 

työvoimaan, vaan pikemminkin muuttuvat entistä runsaammiksi. Selityksenä on 

resurssitehokkaan teknologian kehittäminen, josta seuraa luonnonvarojen käytön 

pienempi tarve. (Jones 2002: 189–190.) 

Smulders (2000) tarkastelee talouskasvun ja ympäristön laadun muutoksen välistä 

vuorovaikutusta uusklassisen kasvuteorian ja uusiutuvien luonnonvarojen käytön 

teorian viitekehyksessä. Ympäristön laatu voidaan nähdä uusiutuvana luonnonvarana, 
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jonka varanto kasvaa tai pienenee yli ajan. Muutoksen suunta ja nopeus riippuvat 

varannon käytöstä suhteessa sen luonnolliseen kasvunopeuteen. (Smulders 2000: 604, 

658.) 

Smuldersin yksinkertaistetussa mallissa luonto tarjoaa tuotannolle korvaamattomia 

tuotantopanoksia ja palveluita, mutta se ei voi kontribuoida positiivisesti pitkän 

aikavälin kasvuun. Syynä tähän on perusoletus, jonka mukaan luontopääoman 

kertymiselle on olemassa biofysikaaliset rajoitteet. Auringon säteilyenergia 

mahdollistaa ylhäältä rajoitetun ekosysteemipalveluiden määrän samaan tapaan kuin 

kalapopulaation kannan maksimikoon määrää ympäristön kantokyky. Tämän vuoksi 

jatkuva talouskasvu voi perustua vain muiden pääomalajien akkumulaatioon. Myös 

näitä pääoman muotoja koskee vähenevien tuottojen laki. Kasvun ylläpitäminen vaatii 

tässäkin mallissa teknologista muutosta. Talouskasvua ajaa eteenpäin tiedon 

kertyminen, jonka on realistista olettaa olevan rajoittamatonta. Ehtona jatkuvalle 

talouskasvulle on myös rajallisten luonnonvarapanosten ja ihmisten valmistamien 

tuotantopanosten – eli pääasiassa tiedon – substituutio12. Smuldersin mukaan on 

realistista olettaa, että panosten keskinäinen korvattavuus on rajallista ja tiedon sekä 

pääoman kerryttäminen hidasta ja kallista. Nämä oletukset hillitsevät kasvua, mutta 

eivät aseta sille ylärajaa. (Smulders 2000: 607–610, 658.) 

Barbier (2011) katsoo, että ihmiskunnan historiassa olennaista on luonnonvarojen ja 

taloudellisen kehityksen muuttuva suhde. Globaalin taloudellisen kehityksen 

keskeisenä ajurina on ollut yhteiskuntien pyrkimys vastata tärkeimpien 

luonnonvarojen niukkuuteen. Niukkuus on nostanut hintoja ja luonut insentiivejä 

kehittää ja säästää resursseja. Samalla se on kannustanut uusien luonnonvarojen 

löytämiseen. Luonnonvarojen niukkuus on siis pikemminkin lietsonut taloudellista 

kehitystä kuin hillinnyt sitä. Teknologinen ja tiedollinen kehitys ovat olleet 

avainasemassa, kun resurssivarantoja on pyritty hyödyntämään ja saavuttamaan 

yksikkö- tai kasvavia rajatuottoja. (Barbier 2011: 7, 675, 678.) 

                                                 
12 Pääomalajien väliseen substituutioon paneudutaan luvussa 2.3.3. 
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Luonnonvaroilla täydennetyn Solowin kasvumallin lisäksi ympäristön merkitystä 

talouskasvussa on mallinnettu endogeenisissä kasvumalleissa ja yleisen tasapainon 

malleissa (esim. John & Pecchenino 1994, Smulders 2000, Elı́asson & Turnovsky 

2004). Dasguptan (2008) mukaan kasvumallit kuitenkin liian usein sivuuttavat 

luonnon merkityksen. Niissä uudet ideat ja innovaatiot nähdään aineellisen kehityksen 

pääasiallisena lähteenä ja keinona kiertää mitkä hyvänsä luonnon asettamat jatkuvan 

kasvun rajoitteet. 

Dasguptan (2008) mukaan kasvumalleissa esitetty näkemys ei vastaa todellisuutta. 

Ensiksi, teknologisen kehityksen ja ihmisten valmistamien pääomalajien avulla ei 

pystytä korvaamaan luonnon resurssiperustaa, koska katoava luontopääoma merkitsee 

myös elämää ylläpitävien ekosysteemipalveluiden tuhoutumista. 

Toiseksi, luontoa ei voida pitää kiinteänä ja tuhoutumattomana tuotannontekijänä, 

koska se koostuu hajoavista ja heikentyvistä osatekijöistä, kuten viljelymaasta, 

kalakannoista, puhtaasta vedestä ja ilmastosta. Vaikka luonnonvarojen aiheuttamat 

rajoitteet eivät ole erityisesti jarruttaneet talouskasvua, maailmantalous toimii 

mittakaavassa, jossa luonto on osoittautunut varsin hauraaksi. Tästä esimerkkinä on 

esimerkiksi globaali ilmastonmuutos. 

Kolmanneksi, markkinoiden hintamekanismi ei toimi kunnolla. Tästä on seurauksena, 

että luontopääoma arvotetaan liian alhaiseksi. Tilastot heijastavat markkinahintoja, 

eivät varjohintoja, jotka kuvaavat yhteiskunnan vaihtoehtoiskustannusta. Jos 

luontopääoman markkinahinta on liian alhainen varjohintaan nähden, tieto 

mahdollisesta niukkuudesta ei välity. Tämän seurauksena resurssipihien 

teknologioiden kehittämisen insentiivit ovat puutteelliset. 

2.3 Mahdollisuudet kestävään talouskasvuun 

2.3.1 Huoli niukkuudesta ja luonnon kantokyvystä 

Luonnonvarojen rooli talouden toiminnassa on saanut osakseen ekonomistien 

huomiota jaksottaisesti. 1700- ja 1800-luvuilla viljelys- ja laidunmaan merkitys 

taloudessa ja teolliseen vallankumoukseen liittynyt perinteisten resurssilähteiden 
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ehtyminen varmistivat luonnonvarojen tärkeyden klassisen poliittisen taloustieteen – 

Thomas Malthusin, David Ricardon ja John Stuart Millin – tarkastelussa. Sitä vastoin 

1900-luvun alkupuoliskolla taloustiede ei tarkastellut luonnonvarojen merkitystä 

ainakaan eksplisiittisesti. (Dasgupta & Heal 1979: 1.) 

Malthusin tarkastelussa tasalaatuisen viljelysmaan rajallisuus asettaa rajat väestön ja 

talouden kasvulle sekä ihmisten elintasolle. Kasvu on mahdollista vain niin kauan, kun 

kaikki viljelysmaa on otettu käyttöön. Tämän jälkeen tuotantoa voidaan lisätä vain 

panoskäyttöä tehostaen, jolloin kustannukset nousevat. Talous ei kasva, vaan on 

pysähtyneisyyden tilassa. Malthusin käsitystä siitä, kuinka ihminen törmää luonnon 

asettamiin rajoihin, kutsutaan absoluuttisen niukkuuden teoriaksi. (Hoffrén 1994: 21, 

Ollikainen & Pohjola 2013: 13.) 

Vaikka Ricardo jakoi Malthusin käsitykset väestön ja talouden kehityksestä, keskeinen 

ero heidän välillään oli suhtautuminen luonnonvarojen laatuun. Ricardon mukaan 

uutta, joskin huonompaa maata tai huonompia mineraalivarantoja on aina saatavissa. 

Luonnonvarojen niukkuuden kasvaessa tuotantopanosten tehostamisen määrä ja sitä 

kautta kustannukset kasvavat. Nousevat hinnat signaloivat niukkuutta jo ennen kuin 

talouden toiminta törmää luonnon rajallisuuteen. Hintamekanismi luo kannustimen 

hyödyntää luonnonvaroja tarkemmin ja korvata niitä halvemmilla. Tätä periaatetta 

kutsutaan suhteellisen niukkuuden teoriaksi. (Hoffrén 1994: 21–22, Ollikainen & 

Pohjola 2013: 13.) 

Mill ymmärsi sekä absoluuttisen että suhteellisen niukkuuden periaatteet, mutta piti 

ricardolaista näkökulmaa parempana taloudellisena kuvauksena. Hän laajensi 

luonnonvarojen käsitettä sisällyttämällä niihin luonnon aineettomat palvelut ja 

esteettiset kokemukset. Mill uskoi väestön ja talouden päätyvän vakaaseen, 

kasvuttomaan tilaan, mutta hän korosti inhimillisen kasvun mahdollisuutta. (Hoffrén 

1994: 22, Ollikainen & Pohjola 2013: 13–14.) 

Varsinaisesti luonnonvarojen loppumisesta ensimmäisenä huolestunut taloustieteilijä 

oli William Stanley Jevons, joka kirjoitti Iso-Britannian hiilivarojen ehtymisestä 

vuonna 1865. Jevons oli huolissaan uusista höyrykoneista, jotka käyttivät hiiltä 

aiempaa kustannustehokkaammin. Hänen mukaan siitä seuraisi lisääntynyt hiilen 
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käyttö, varantojen ehtyminen, hinnan nousu ja lopulta Ison-Britannian viennin 

romahtaminen. Argumenttia, jonka mukaan hiilen käytön tehokkuuden lisääntyminen 

johtaa myös käytön lisääntymiseen, kutsutaan Jevonsin paradoksiksi. Jevons kuitenkin 

aliarvioi ihmisen kekseliäisyyden uusien varantojen löytämisessä ja niukkuuden 

kiertämisessä. (Ekins 2000: 34, Eriksson & Andersson 2010: 18.) 

1900-luvun alkupuoliskolla luonnonvarat eivät olleet taloustieteilijöiden erityisen 

mielenkiinnon kohteena. Dasguptan ja Healin (1979) mukaan vähäinen kirjallisuus 

aiheesta heijastelee sitä tosiasiaa, että resurssirajoitteet eivät haitanneet teollistuneiden 

maiden kasvua. Ne omistivat tarvittavat luonnonvarat joko itse tai luottivat tuontiin 

kehitysmaista. 1970-luvun alusta lähtien taloustieteilijät kiinnostuivat jälleen toden 

teolla luonnonvaroista. Syynä oli kehittyneiden ja kehittymättömien maiden poliittisen 

tasapainon muuttuminen ja huoli luonnonvarojen loppumisesta. (Dasgupta & Heal 

1979: 2.) 

Vuonna 1972 julkaistu Rooman klubin raportti Kasvun rajat nosti ympäristö- ja 

luonnonvaraongelmat yleiseen tietoisuuteen. Raportissa korostettiin, että väestön ja 

talouden jatkuva kasvu johtaa katastrofiin, jos mitään ei tehdä: 

”Jos maapallon väkiluvun, teollistumisen, ympäristön saastumisen, 

ravinnontuotannon ja luonnonvarojen riiston nykyinen kasvuvauhti muutoksitta 

jatkuu, kasvun rajat tällä planeetalla saavutetaan lähimmän sadan vuoden 

kuluessa. Todennäköisin seuraus on sekä väkiluvun että teollisuustuotannon 

äkillinen ja kontrolloimaton romahdus.” (Meadows ym. 1973: 26.) 

Raportin esittämää nollakasvun mallia ryhdyttiin kutsumaan tuomiopäivämalliksi. 

Siinä korostettiin Millin esille tuomaa inhimillistä kasvua pysähtyneessä taloudessa ja 

Malthusilta tuttua absoluuttisen niukkuuden periaatetta. Raportin taustalla olevaa 

taloustieteellistä mallia kritisoitiin kolmesta vakavasta puutteesta. Siitä puuttui 

hintamekanismi, teknologinen kehitys ja substituutio eli tuotantopanosten 

korvaaminen toisilla. Raportissa esitetyt skenaariot luonnonvarojen ehtymisestä eivät 

toteutuneet. (Ollikainen & Pohjola 2013: 14.) 

Ympäristö- ja luonnonvaraongelmien tunnistamisesta ja syiden erittelystä siirryttiin 

kohti niiden ratkaisemista YK:n asettaman ns. Brundtlandin komitean raportin myötä. 
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Siinä osoitetaan tieteellisten havaintojen pohjalta, että niin köyhyys kuin hallitsematon 

taloudellinen toiminta aiheuttavat ympäristöongelmia. Kestävä kehitys13 määriteltiin 

raportissa kehitykseksi, joka ”tyydyttää nykyhetken tarpeet vaarantamatta 

tulevaisuuden sukupolvien mahdollisuuksia tyydyttää omat tarpeensa” (Brundtland 

1987). Useiden tulkintojen mukaan kestävän kehityksen idea sivuutti 

tuomiopäivämallit ja asetti keskiöön taloudellisen kasvun, luonnonvarojen tehokkaan 

käytön, ympäristön pilaantumisen ehkäisyn ja köyhyyden voittamisen. (Hoffrén 1994: 

24–25, Ollikainen & Pohjola 2013: 15.) 

2.3.2 Kestävän kehityksen periaatteet 

Brundtlandin komitean raportin ja vuonna 1992 järjestetyn Rion ympäristö- ja 

kehityskonferenssin jälkeen kestävän kehityksen periaatteet määriteltiin kolmen 

keskeisen näkökulman kautta:  

1) Yhteiskunnallinen kestävyys, joka keskittyy yksilöiden tarpeiden 

tyydyttämiseen kaikki hyvinvointivaikutukset huomioiden; 

2) Ekologinen kestävyys, joka keskittyy luonnon biologisten prosessien ja 

ekosysteemien toiminnan ja tuottavuuden turvaamiseen; 

3) Taloudellinen kestävyys, joka nähdään joko jatkuvana taloudellisena kasvuna 

tai vakaana steady state -kasvuna (joskus jopa nollakasvuna). Jälkimmäisessä 

vaihtoehdossa katsotaan, että talouskasvua rajaavat biofysikaaliset rajoitteet, 

erilaiset yhteiskunnalliset tekijät ja vaikeasti mitattavat ekosysteemien ja 

terveyden arvot. (Hoffrén 1994: 25–26.) 

Yhteiskunnallisen ja taloudellisen kestävyyden välillä vallitsee pääasiassa positiivinen 

kytkentä. Talouskasvu on tutkimusten mukaan merkittävä tekijä köyhyyden 

vähentämisessä ja lukuisten hyvinvoinnin osa-alueiden kohentamisessa. Runsaan 200 

                                                 

13 Kestävän kehityksen idean juuret löytyvät jo 1800-luvun Yhdysvaltain luonnonsuojeluliikkeen 

ajatuksista, joissa korostettiin luonnonvarojen riittävyyttä ja nykyhetken velvollisuutta tulevia 

sukupolvia kohtaan (Ollikainen & Pohjola 2013: 15). 
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vuoden aikana ihmisten elinajanodote on kaksinkertaistunut ja keskimääräinen paino 

on noussut 50 prosenttia. Viimeisen kahden vuosikymmenen aikana äärimmäinen 

köyhyys on puolittunut maailmassa. Elintason epätasainen jakautuminen maiden 

välillä ja sisällä on koettu talouskasvun ongelmalliseksi puoleksi. Syynä on kuitenkin 

maiden harjoittama politiikka. Joissakin maissa talous kasvaa ja eriarvoisuus vähenee, 

toisissa sitä vastoin tuloerojen annetaan revetä. (Hallegatte ym. 2012, Ollikainen & 

Pohjola 2013: 6–7.) 

Taloudellisen ja ekologisen kestävyyden suhde on monimutkaisempi. Ihmiskunta 

vaikuttaa luontoon sekä määrällisesti (luonnonvarojen hyödyntäminen) että 

laadullisesti (ekosysteemien tila ja ympäristön pilaantuminen). Paikallisten 

ekosysteemien ja koko maapallon sietokykyä taloudellisen toiminnan suhteen 

arvioidaan kantokyky-käsitteen avulla. Kantokyvyn määrittelemiseksi on ehdotettu 

useita mittaamistapoja ja kriteereitä, esimerkiksi ekologista jalanjälkeä, mutta 

yksimielisyyttä parhaasta indikaattorista ei ole saavutettu. (Ollikainen & Pohjola 2013: 

9–11.) 

Maapallon kantokykyä voidaan arvioida planetaaristen rajojen avulla. 

Tarkastelutavassa on valittu yhdeksän biofysikaalista prosessia tai alasysteemiä, jotka 

ovat olennaisia koko maapallon biosfäärin toiminnan kannalta.  Ihmiskunta vaikuttaa 

näihin prosesseihin. Kullakin prosessilla on kynnysarvonsa, jonka ylittäminen 

varoittaa ympäristön toiminnan häiriintymisestä. Kynnysarvot määrittävät siis 

ihmiskunnan turvallisen toimintatilan. 

Planetaarisia rajoja ovat ilmastonmuutos, biosfäärin eheys (geneettinen ja 

toiminnallinen diversiteetti), stratosfäärin otsonikato, valtamerien happamoituminen, 

biogeokemikaaliset virrat (fosforin ja typen kierrot), maankäytön muutokset, makean 

veden käyttö, ilmakehän aerosolikuormitus ja uudet entiteetit (myrkylliset ja 

radioaktiiviset yhdisteet sekä nanomateriaalit). Tuoreen tutkimuksen mukaan neljä 

planetaarista rajaa on ylitetty ihmisen toiminnan seurauksena. Ilmastonmuutoksen, 

geneettisen monimuotoisuuden (E/MSY), maankäytön muutoksen ja typen sekä 

fosforin kiertojen raja-arvot on ylitetty (kuvio 6). Uusien entiteettien, ilmakehän 

aerosolikuormituksen ja biosfäärin toiminnallisen diversiteetin (BII) osalta globaaleja 

kynnysarvoja ei ole vielä määritelty. (Steffen ym. 2015) 
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Kuvio 6. Maapallon kantokyvyn rajat (mukaillen Steffen ym. 2015). 

Talouden vaikutus ekologiseen kestävyyteen riippuu väestön koosta, per capita 

kulutuksesta sekä läpivirtauksen määrästä. Ympäristövaikutus voidaan dekomponoida 

ns. IPAT-yhtälön eli Commoner-Ehrlich-yhtälön14 avulla: 

𝐼 = 𝑃 × 𝐴 × 𝑇,    (22) 

missä I on ympäristövaikutus, P on väestö, A kulutus per capita tai varallisuus ja T 

merkitsee läpivirtausta eli käytettyjä luonnonvaroja ja tuotettuja jätteitä. T on suurelta 

osin riippuvainen käytettävästä teknologiasta, ja tämän vuoksi usein puhutaankin 

suoraan teknologiasta eikä läpivirtauksesta. (Ekins 2000: 154–156, Eriksson & 

Andersson 2010: 9.) 

                                                 
14  Nimitys juontaa Paul Ehrlichistä ja Barry Commonerista, jotka muotoilivat yhtälön 1970-luvun 

alkupuolella (Ekins 2000: 155–156, Eriksson & Andersson 2010: 9). 
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Yhtälöä voidaan käyttää esimerkiksi arvioitaessa globaalin talouden vaikutusta 

maapallon kantokykyyn (Eriksson & Andersson 2010: 9–10): 

𝐼 = 𝑀𝑎𝑎𝑝𝑎𝑙𝑙𝑜𝑛 𝑣ä𝑒𝑠𝑡ö ×
𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑎𝑙𝑖 𝐵𝐾𝑇

𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎
×

𝑡𝑜𝑛𝑛𝑖𝑎 𝑙𝑢𝑜𝑛𝑛𝑜𝑛𝑣𝑎𝑟𝑜𝑗𝑎

𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑎𝑙𝑖 𝐵𝐾𝑇
 . (23) 

Yhtälö (23) on pikemminkin käsitteellinen kuin matemaattinen. Sen avulla voidaan 

asettaa tavoitteita etenkin teknologian kehityksen suhteen. Oletetaan, että 

ympäristövaikutus halutaan pitää maksimissaan nykyisellä tasolla. Ennusteiden 

mukaan maailman väestö kasvaa, ja tavoitteena on nostaa elintasoa talouskasvun 

myötä. Tavoitteeseen voidaan päästä vain pienentämällä läpivirtausta ja ympäristön 

kuormitusta teknologian avulla. 

Ekinsin (2000) mukaan yhtälön tarjoamat oivallukset ympäristövaikutuksista 

täydentyvät merkittävästi, kun luovutaan oletuksesta, että P, A ja T ovat itsenäisiä. 

Niiden välillä on todettu useassa tilanteessa olevan keskinäisriippuvuutta. 

Teknologialla on taipumusta tulla ympäristölle vahingollisemmaksi väestön tai 

kokonaiskulutuksen kasvaessa. Lisäksi per capita kulutus kasvaa väestön lisääntyessä. 

Kuvatut keskinäisriippuvuudet vahvistavat ympäristövaikutuksen kasvua minkä 

tahansa muuttujan kasvaessa. Yhtälöä on kritisoitu puutteista, mutta se on hyödyllinen 

työkalu useimpien ympäristövaikutusten ja niiden osatekijöiden analyysissä. (Ekins 

2000: 157–158.) 

Daly (1993) tarkastelee talouden ja luonnon suhdetta ekologisen taloustieteen ja 

systeemiajattelun pohjalta. Talousjärjestelmä on maan ekosysteemin avoin 

alasysteemi. Ekosysteemi on äärellinen, ei-kasvava ja materiaalisesti suljettu. 

Kasvaessaan talouden alasysteemi kuormittaa ympäristöä yhä enemmän ja voi 

maksimissaan olla kooltaan 100 prosenttia ekosysteemin koosta. Daly katsoo, että 

tästä syystä kestävä kasvu on lopulta mahdotonta. Bruttokansantuotteen kasvu voidaan 

dekomponoida laadulliseen ja määrälliseen lisäykseen, jossa laadullinen kasvu ei ole 

tiukasti sidoksissa fyysisiin rajoitteisiin.  Daly pitää erottelua erittäin tärkeänä, koska 

kasvu on määrällistä, kun taas kehitys on laadullista muutosta. Dalyn systeemimallin 

mukaisesti talous voi kasvaa vain tiettyyn rajaan saakka, mutta sen jälkeenkin se voi 

kehittyä. (Daly 1993: 267–273.) 
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Yhä suurempi osuus bruttokansantuotteen muutoksista eli talouskasvusta kuvaakin 

laadullisten ja aineettomien palvelusten kehitystä. Kehittyneissä maissa tämä osuus on 

jopa 50–80 prosenttia kasvusta. Talouden vaikutus ympäristöön ei siis ole suoraan 

luettavissa BKT:n muutoksista. (Ollikainen & Pohjola 2013: 12.) 

Talouskasvun, luonnonvarojen käytön ja ympäristökuormituksen tiivistä yhteyttä on 

pyritty viime vuosikymmeninä murtamaan. Irtikytkentä (decoupling) merkitsee 

taloudellista kasvua, joka pyritään saavuttamaan käyttämällä suhteessa vähemmän 

luonnonvarapanoksia ja aiheuttamalla vähemmän negatiivisia ympäristövaikutuksia 

(kuvio 7). Samassa merkityksessä käytetään käsitettä dematerialisaatio. Suhteellisessa 

irtikytkennässä luonnonvarojen käytön kasvu on hitaampaa kuin talouskasvu. 

Absoluuttisessa irtikytkennässä luonnonvarojen kokonaiskäyttö vähenee, vaikka BKT 

kasvaa. Luonnonvarojen käytön irtikytkentä talouskasvusta edistää myös 

ympäristövaikutusten irtikytkentää (Ollikainen & Pohjola 2013: 22.) 𝐼 = 𝑃𝐴𝑇 -

yhtälön valossa irtikytkentä merkitsee teknologiatekijän muuttamista eli talouden 

läpivirtauksen vähentämistä. 

 
 

Kuvio 7. Luonnonvarojen käytön ja ympäristövaikutusten irtikytkentä (mukaillen UNEP 2011: 

5). 

Suhteellista irtikytkentää on havaittu, mutta absoluuttisesta, globaalista ja pysyvästä 

irtikytkennästä ei ole merkkejä. Absoluuttinen irtikytkentä olisi välttämätöntä, jotta 
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luonnonvarojen käyttö ja ympäristövaikutukset vähentyisivät ja lähestyisivät 

kestävänä pidettyä tasoa. Irtikytkentä edellyttää merkittäviä muutoksia valtioiden 

politiikassa, yritysten käyttäytymisessä ja kansalaisten kulutustottumuksissa. 

(Eriksson & Andersson 2010: 18, UNEP 2011: xiv, Ollikainen & Pohjola 2013: 22–

23.)  

2.3.3 Sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus 

Brundtlandin komitean työssä tarkastellaan kestävää kehitystä sekä sukupolvien 

sisäisen että välisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Arvioitaessa talouskasvun 

kestävyyden mahdollisuutta pitkällä aikavälillä on syytä tarkastella kahta keskeistä 

tekijää: luonnonvarojen ja ympäristön asettamaa resurssi- ja kasvurajoitetta sekä 

sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta. Molempia teemoja on analysoitu 

taloustieteessä varsin kattavasti (Beltratti, Chichilnisky & Heal 1993). 

Sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus voidaan tulkita niiden välisen hyvinvoinnin 

tasapainoksi. Kestävään kehitykseen liittyy tärkeä lähtöolettamus, että samalla 

pääomalla on sama kapasiteetti luoda hyvinvointia eri aikoina. Tulevaisuus ei voi olla 

menneisyyttä vauraampi, ellei se peri yhtä suurta tai suurempaa pääomavarantoa kuin 

nykyisellä sukupolvella on hallussaan. (Hoffrén 1994: 27.) 

Kestävä talouskasvu voidaan esittää periaatteessa yksinkertaisella, mutta käytännössä 

vaikeasti laskettavalla kriteerillä: 

𝑝𝐴∆𝐴 + 𝑝𝐾∆𝐾 + 𝑝𝐻∆𝐻 + 𝑝𝑆∆𝑆 + 𝑝𝐸∆𝐸 ≥ 0,  (24) 

missä kerroin 𝑝𝑋 kuvaa tekijän 𝑋 yhteiskunnallista arvoa eli vaikutusta hyvinvointiin, 

𝐴 teknologiaa, 𝐾 fyysistä pääomaa, 𝐻 henkistä pääomaa, 𝑆 luonnonvaroja, 𝐸 

ympäristö ja ∆ muutosta. (Ollikainen & Pohjola 2013: 28.) 

Kriteeriä voi tulkita yksinkertaisesti siten, että talouskasvu on kestävää, kun 

kansantalouden varallisuuden arvo eli kokonaispääoma ei vähene ajan kuluessa. 

Tulevilla sukupolvilla tulee olla vähintään yhtä paljon mahdollisuuksia kuin 
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nykyisillä. Kriteeri tarkastelee nettomuutosta eli joidenkin pääomamuotojen 

lisääntymisen tulee kattaa toisten muotojen mahdollinen kuluminen. Kestävän 

kehityksen ja talouskasvun mittaaminen on käytännössä vaikeaa, koska kertoimet 

eivät ole euromääräisiä lukuja, vaan niiden avulla varallisuuden muutokset muutetaan 

hyvinvoinnin muutoksiksi. Koska markkinahinnat eivät heijasta esimerkiksi 

negatiivisia ulkoisvaikutuksia, joudutaan varjohintoja arvioimaan erillisen 

ympäristötilinpidon avulla. (Ollikainen & Pohjola 2013: 28.) 

Dasgupta (2008) korostaa, että bruttokansantuote ei voi olla riittävä kestävän 

kehityksen mittari, koska se mittaa nimensä mukaisesti bruttoarvoja. Lisäksi se 

virtasuureena sivuuttaa varantojen muutokset. BKT ei siis kerro mitään esimerkiksi 

kokonaispääomavarannon vähentymisestä. 

Yhteiskunnan kokonaisvauraus tai -pääoma pitää sisällään monenlaisia resursseja, 

kuten yhtälöstä (24) voidaan todeta. Määriteltäessä kestävää kehitystä keskusteluun 

nousee, mitä kaikkia pääomakantoja tulee ylläpitää ja siirtää tuleville sukupolville ja 

kuinka erilaiset siirrettävät pääomat suhteutuvat toisiinsa. Näihin kysymyksiin 

vastaaminen edellyttää kannanottoa, missä määrin pääomamuotoja voidaan korvata 

toisilla muodoilla. Kestävää kehitystä on luonnon kantokykyyn ja luonnonvaroihin 

liittyen tarkasteltu vahvan kestävyyden ja heikon kestävyyden näkökulmista. (Ekins 

2000: 76, Ollikainen & Pohjola 2013: 28–29.) 

Vahvan kestävyyden kriteerin mukaan nykyisen sukupolven tulee säilyttää jokaisen 

resurssivarannon määrä vähentymättömänä tuleville sukupolville. Tämän kriteerin 

mukaan substituutio esimerkiksi fyysisen pääoman ja luonnonvarojen välillä ei ole 

mahdollista. Tällaista tarkastelutapaa sovellettiin edellä mainitussa Kasvun rajat -

raportissa. Luontopääoman määrä täytyy säilyttää muuttumattomana; esimerkiksi 

uusiutumattomien luonnonvarojen vähentyminen tulee kompensoida uusiutuvia 

luonnonvaroja lisäämällä. Kriteeri sivuuttaa sen tosiasian, että tuotannossa voidaan 

korvata luonnonvaroja toisilla luonnonvaroilla tai vaikkapa fyysisellä pääomalla. 

(Bowers 1997: 195, Ekins 2000: 76–77, Ollikainen & Pohjola 2013: 29.) 

Heikon kestävyyden kriteerin mukaan kokonaisvaurauden tulee säilyä vähintäänkin 

samana tuleville sukupolville, mutta sen koostumus voi muuttua. Hyvinvointi ei riipu 
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pääoman muodosta, vaan eri muotoja voidaan korvata toisilla. Luontopääoma voi siis 

kulua, kunhan se kompensoidaan jonkin muun pääomalajin kartuttamisella. Heikon 

kestävyyden kriteeri täytetään, jos kaksi ehtoa toteutuu: 1) kulutuksen ja tuotannon 

ympäristövaikutukset sisäistetään Pigou-verojen avulla ja 2) julkisten hankkeiden 

nykyarvojen tulee olla positiivisia, kun ympäristövaikutusten rahalliset arvot on 

huomioitu laskelmissa. Yhtälössä (24) esitetty kestävyyskriteeri perustuu heikon 

kestävyyden kriteerille. (Bowers 1997: 195, Ekins 2000: 76–77, Ollikainen & Pohjola 

2013: 29.) 

Heikon kestävyyden kriteeriä voidaan muokata huomioimaan paremmin luonnon 

kriittiset erityispiirteet. Muuten se sallii luonnon tuhoamisen, kunhan muut 

pääomalajit vastaavasti lisääntyvät. Dasgupta (2008) määrittelee ekosysteemit 

luontopääomaksi, joka kuluu kuten fyysinenkin pääoma, jos sitä väärin- tai 

liikakäytetään. Ihmisen valmistamasta pääomasta ekosysteemit eroavat kuitenkin 

kolmessa mielessä. Niiden kuluminen on useimmiten peruuttamatonta tai toipuminen 

kestää huomattavan pitkään. Loppuun käytettyä tai pilaantunutta ekosysteemiä on 

mahdotonta korvata uudella. Ekosysteemit voivat romahtaa äkillisesti, ilman 

ennakkovaroitusta. 

Miten luonnonvarojen ja ympäristöhyödykkeiden käyttöä voidaan arvioida edellä 

esiteltyjen kestävyyskriteerien valossa? Millaisella luonnonvarojen hyödyntämisellä 

voidaan turvata myös tulevien sukupolvien kulutusmahdollisuudet? 

Daly (1991: 44–45) esittelee neljä kestävän kehityksen periaatetta, jotka koskevat 

teknologiaa ja luonnonvarojen hyödyntämistä: 

1) Talouden läpivirtaus tulee rajoittaa maapallon kantokyvyn mukaiseksi. 

2) Teknologisen kehityksen tulee lisätä tehokkuutta, ei läpivirtausta. 

3) Uusiutuvien luonnonvarojen korjuu ei saa ylittää uusiutumistahtia eivätkä 

saastepäästöt saa ylittää ympäristön assimilointikykyä. 

4) Uusiutumattomia luonnonvaroja voidaan käyttää vain sitä tahtia kuin 

kehitetään uusiutuvia substituutteja. 
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Dalyn neljännen kohdan osalta taloustieteessä on esitetty myös toisenlaisia 

näkemyksiä. Dasgupta ja Heal (1979) erottelevat toisistaan välttämättömät ja 

toisarvoiset (essential/inessential) uusiutumattomat luonnonvarat. He tarkastelevat 

tuotanto- ja kulutusmahdollisuuksia taloudessa, jossa uusiutumatonta luonnonvaraa 

käytetään tuotantopanoksena. Luonnonvara on toisarvoinen, jos on olemassa 

mahdollinen aikaura, jolla kulutusmahdollisuudet pysyvät nollaa suurempana. 

Luonnonvara on välttämätön, mikäli mahdollinen kulutus vähenee kohti nollaa 

pitkällä aikavälillä. Dasguptan ja Healin mukaan ehtyvän luonnonvaran 

välttämättömyys riippuu lopulta tuotannontekijöiden välisestä substituutiosta. Mitä 

helpommin fyysisellä pääomalla voidaan tuotannossa substituoida ehtyvää 

luonnonvaraa, sitä vähemmän resurssien ehtyminen tuottaa ongelmia – jopa ilman 

teknologista kehitystä. Nopeasti karttuvalla pääomalla korvataan vähenevää 

resurssivarantoa, joka lähestyy pitkällä aikavälillä nollaa. (Dasgupta & Heal 1979: 

193–205.) 

Kuvio 8 on tyylitelty kuvaus Dasguptan ja Healin analyysistä. Talous liikkuu pitkin 

isokvanttia 𝑎𝑏 eli öljyn käyttö vähenee fyysisen pääoman kertyessä. Tuotanto pysyy 

vakiona. 

 
 

Kuvio 8. Öljyn korvaaminen fyysisellä pääomalla (mukaillen Hartwick & Olewiler 1998: 397). 

Dasguptan ja Healin analyysiä täydentää Jonesin (2002) havainto, jota käsiteltiin 

luvussa 2.2.3. Mikäli luonnonvarat ovat välttämättömiä tuotantopanoksia, mutta 

käytössä on tarpeeksi nopeasti kehittyvää resurssitehokkuutta lisäävää teknologiaa, 

luonnonvarojen tuotantotekijäosuus saattaa laskea ajan myötä. Luonnonvarat saattavat 
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tällöin muuttua vähemmän niukoiksi, vaikka niiden fyysinen varanto pienenee. 

Jonesin mukaan luonnonvarojen äärellinen varanto ei edusta suurta estettä 

talouskasvulle. Tarkastelussa ei kuitenkaan huomioida negatiivisia ulkoisvaikutuksia, 

jotka liittyvät etenkin fossiilisten polttoaineiden käyttöön. (Jones 2002: 189–190.) 

Hartwick (1977) ehdotti ratkaisua sukupolvien väliseen ongelmaan, jossa uhkana oli 

uusiutumattomien luonnonvarojen ylikuluttaminen tulevien sukupolvien 

kustannuksella. Hartwickin sääntönä tunnetun ehdotuksen mukaisesti kaikki ehtyvistä 

luonnonvaroista saatavat voitot tai niukkuusvuokrat pitää investoida uusittavissa 

olevaan pääomaan, esimerkiksi koneisiin. Säännön ehdottamasta 

investointiohjelmasta seuraa kestävä kulutuspolku, jolla kulutus säilyy vakiona 

periodista toiseen, vaikka uusiutumaton luonnonvara vähenee. 

Hartwickin, Jonesin, Dasguptan ja Healin havainnot perustuvat heikkoon kestävyyteen 

eli substituutiomahdollisuuteen. Georgescu-Roegen (1993b) muistuttaa, että 

teknologisen kehityksen mahdollistamalla niukentuvien pääomamuotojen 

substituutiolla on rajansa. Se ei voi onnistua loputtomasti, koska kohdattavana ei ole 

yleinen niukkuus, vaan tiettyjen resurssien niukkuus. Koska alhaisen entropian varanto 

on rajallinen, substituutiosta tulee lopulta mahdotonta. Kuluttajan suorittama 

niukkojen tai kalliiden hyödykkeiden substituointi runsaammilla ja halvemmilla ei ole 

mahdollista vastaavalla tavalla tuotannossa. Hyödykkeiden monimutkaisessa 

valmistusprosessissa niukkoja tuotantopanoksia ei välttämättä voida korvata toisilla 

tuotantopanoksilla. (Georgescu-Roegen 1993b: 91–92.) 

Sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden tarkastelua on laajennettu myös 

uusiutuvien luonnonvarojen ja ympäristöhyödykkeiden suuntaan. Chichilnisky, Heal 

ja Beltratti (1995) esittelevät kasvumallin, jossa uusiutuva luontopääoma on sekä 

hyödyn lähde, kulutuksen kohde ja tuotantopanos. Maksimoinnin kohteena on pitkän 

aikavälin hyöty kulutuksen sijaan, koska ympäristöhyödyke tuottaa hyötyä myös 

suoraan. Tarkoituksena on mallintaa kestävää kehitystä irtautumalla 
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intertemporaalisesta utilitaarisesta hyötyfunktiosta15, koska se on nähty rajoittuneeksi 

tarkastelutavaksi muun muassa ympäristön arvottamisen ja ilmastonmuutoksen 

kohdalla. ”Vihreä kultainen sääntö” (the green golden rule) maksimoi heikoimmassa 

asemassa olevan sukupolven asemaa: 

max lim
𝑡→∞

𝑢(𝐶𝑡, 𝐴𝑡),    (25) 

missä 𝑢(∙) on hyötyfunktio, 𝐶 kulutus ja 𝐴 ympäristöhyödyke. Yhtälön (25) ratkaisu 

kuvaa korkeimman äärettömästi ylläpidettävän hyödyn tason samaan tapaan kuin 

alkuperäinen ”kultainen sääntö” kuvaa korkeimman äärettömästi ylläpidettävän 

kulutuksen tason. Maksimointitehtävän lopputulos ei kuitenkaan tarjoa talouden 

kasvupolkua, vaan osoittaa ympäristöhyödykkeelle erittäin pitkän aikavälin 

minimimäärän. (Chichilnisky ym. 1995.) 

Vihreän kultaisen säännön mallissa ei ole intertemporaalista substituutiota, joten se 

painottaa tulevia sukupolvia nykypolvien kustannuksella. Tämä seikka on huomioitu 

ns. Chichilnisky-kriteereissä, joita kutsutaan myös kestäviksi preferensseiksi 

(Chichilnisky 1996). Kestävien preferenssien mukaan yksikään sukupolvi ei saa 

käyttää hyväkseen toisia sukupolvia. Kriteerin aksioomat kieltävät sekä nykyhetken 

että tulevaisuuden saneluvallan toisen yli. Yhdistämällä diskontattu utilitaarinen 

hyötyfunktio, vihreä kultainen sääntö ja Chichilnisky-kriteerit saadaan kasvu-

urakuvaus, joka huomioi hyötyjen summan yli ajan ja pitkän aikavälin hyötyrajoitteen: 

max [𝜃 ∑ 𝛽𝑡𝑢(𝐶𝑡, 𝐴𝑡)

∞

𝑡=0

+ (1 − 𝜃) lim
𝑡→∞

𝑢(𝐶𝑡, 𝐴𝑡)] , (26) 

missä 0 < 𝜃 < 1 ja 𝛽 diskonttotekijä. Jos 𝜃 = 1, kyseessä on intertemporaalinen 

utilitaarinen maksimointitehtävä. Jos taas 𝜃 = 0, kyseessä on edellä mainittu vihreän 

kultaisen säännön ratkaiseminen. Jos 0 < 𝜃 < 1, niin maksimointiongelma täyttää 

Chichilnisky-kriteerin. Ratkaisu osoittaa suurempaa intertemporaalista symmetriaa 

                                                 
15 Kyseinen hyötyfunktio on esitelty luvussa 2.1.1 tarkasteltaessa Hotellingin sääntöä ja 

uusiutumattoman luonnonvaran optimaalista hyödyntämistä, ks. yhtälö (2). Yhteiskunnan 

kokonaishyöty on diskontattujen hyötyjen summa yli ajan. 
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kuin pelkkä utilitaarinen hyötyfunktio, joka painottaa välitöntä tulevaisuutta pitkän 

aikavälin kustannuksella diskonttauksen vuoksi. Malli laajentaa kestävyyden käsitettä 

tilanteessa, jossa uusiutuva luonnonvara tai ympäristöhyödyke (esim. ilmasto tai 

sademetsä) tarjoaa suoraa hyötyä, toimii kulutuksen kohteena ja tuotannontekijänä. 

(Beltratti ym. 1993, Chichilnisky 1996, Chichilnisky 1997.) 

Barbier (2011) kuvaa talouden ja luonnon vuorovaikutuksen historiallista kaarta. Hän 

jakaa taloudellisen kehityksen historiallisiin kausiin, joille on ollut ominaista erilaisten 

uusien resurssivarantojen löytäminen ja hyödyntäminen. Kullakin periodilla niukkuus 

ja uudet resurssilähteet ovat vauhdittaneet talouden ja teknologian kehitystä. 

Teollisesta vallankumouksesta lähtien raaka-aineet ovat olleet niin halpoja ja helposti 

saatavilla, että taloudellisen kehityksen ainoaksi esteeksi on nähty riittämätön fyysisen 

ja henkisen pääoman kerryttäminen. Barbierin mielestä ihmiskunta on siirtymässä 

ekologisen niukkuuden aikakauteen, joka synnyttää tarpeen arvioida uudelleen 

taloudellisen toiminnan suhdetta luonnonvarojen käyttöön. Uusiutumattomien 

luonnonvarojen rajallisuuden lisäksi maapallon elämää ylläpitävät ekologiset 

järjestelmät asettavat voimakkaan rajoitteen ihmisen toiminnalle. (Barbier 2011: 25, 

34–35.) 

Ekologinen niukkuus tarkoittaa ekosysteemipalveluiden katoamista ja luontopääoman 

kulumista. Maailmantalous hyödyntää jäljellä olevia uusiutumattomia 

resurssivarantoja tavalla, joka aiheuttaa merkittävää ympäristön saastumista ja 

ilmastonmuutosta. Luonnonvarojen käyttötapa tuottaa mittakaavahaittoja eli 

resurssikäytön kustannukset kasvavat nopeammin kuin tuotannon määrä tai 

kansantalouden kokonaishyödyt. Suurimpana ongelmana on se, etteivät 

ympäristöongelmien kustannukset välity markkinoille eikä ekologisen niukkuuden 

taloudellista merkittävyyttä tunnisteta. (Barbier 2011: 664, 666, 681–689.) 

Barbierin (2011) mukaan suhtautumisessa luontoon ja luonnonvaroihin on kuljettu 

täysi ympyrä. Ennen teollista vallankumousta menestyksellisen taloudellisen 

kehityksen ja uusien luonnonvarojen etsimisen ja hyödyntämisen välillä vallitsi vahva 

kytkös. Viime vuosisatana halvat raaka-aineet rikkoivat tämän yhteyden. Nyt 

suhtautumistavassa ollaan palaamassa 1800-luvun loppua edeltäneelle ajalle. (Barbier 

2011: 711–712.) 
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3 MITÄ BIOTALOUS ON? 

3.1 Biotalouden moniulotteinen sisältö 

Biotalous-käsitteen (bioeconomy) ottivat käyttöön vuonna 1997 Juan Enriquez ja 

Rodrigo Martinez Harvardin kauppakorkeakoulun biotiedehankkeessa (Ideo 2014). 

Ote käsitteen lanseeranneesta seminaaripaperista julkaistiin seuraavana vuonna 

Science Magazinessa, jossa pohdittiin genetiikan vaikutuksia maailmantalouteen 

(Enriquez 1998). Edellisessä luvussa todettiin, että biotaloustiede-käsitettä käytti jo 

1970-luvulla taloustieteilijä Nicholas Georgescu-Roegen. 

Biotalous-käsitettä on käytetty jonkin verran 2000-luvun alussa, mutta laajemmin se 

otettiin poliittiseen ja tieteelliseen kielenkäyttöön Euroopassa 2000-luvun 

puolivälissä. Euroopan unionissa biotalouden perustukset löytyvät aiemmista 

toimintastrategioista, joissa korostetaan tietämyspohjaista taloutta (knowledge-based 

economy) ja bioteknologian merkitystä innovaatioiden ja kasvun lähteenä. 

Tietämyspohjainen biotalous (knowledge-based bio-economy, KBBE) vakiintui 

käyttöön vuosina 2005 ja 2007 järjestetyissä konferensseissa. (Richardson 2012, 

McCormick & Kautto 2013.) McCormick ja Kautto (2013) eivät käsitteellisesti 

erottele biotaloutta kuvaavia englanninkielisiä käsitteitä bioeconomy, bio-based 

economy ja knowledge-based bio-economy, vaan käyttävät niitä synonyymeinä. 

Taloudelliset ja yhteiskunnalliset toimijat ymmärtävät biotalouden eri tavoin. 

Käsitteen sisältö on vuosien kuluessa muuttunut ja kehittynyt. Erilaiset kuvaukset 

sisältävät usein kuitenkin samat peruselementit: resurssit ja tuotteet, tavoitteet, keinot 

niiden saavuttamiseksi sekä toiminnan sektorit ja areenat. (McCormick & Kautto 

2013.) 

Rissasen (2013) mukaan Suomessa käytävä biotalouskeskustelu osoittaa käsitteellistä 

vakiintumattomuutta. Teemasta ei myöskään ole käyty kovin laajaa julkista 

keskustelua. Asiaan perehtyneet tahot mieltävät biotalouden joko teollisena 

innovaationa ja elinkeinojen uudistamiskeinona tai yhteiskunnallisena tuotannon ja 

kulutuksen rakenteiden muutoksena. 
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 Mitä biotalous oikein on? Tutkimusaineiston pohjalta biotalouden määritelmistä 

voidaan erotella neljä keskeistä elementtiä tai näkökulmaa. Biotalous on: 

1) uusiutuvien raaka-aineiden eli biomassan käyttöä ja siihen liittyvien 

ekosysteemipalveluiden huomioimista, 

2) bioteknologian soveltamista talouden eri sektoreilla, 

3) tuotantotavan ja taloudellisen näkökulman muutos sekä 

4) systeeminen muutos ja siihen liittyvä uusi ajattelutapa. 

Kyseiset näkökulmat voidaan ajatella sisäkkäisiksi siten, että biomassat muodostavat 

biotalouden ytimen ja muut elementit rakentuvat sen ympärille (kuvio 9). 

 

Kuvio 9. Biotalous-käsitteen keskeiset elementit. 

3.1.1 Uusiutuvat raaka-aineet ja ekosysteemipalvelut 

Biotalouden keskeisimpänä elementtinä ovat erilaiset eloperäiset ja uusiutuvat raaka-

aineet, joista käytetään nimitystä biomassa. Biotalouden raaka-aineisiin lasketaan 

myös erilaiset sivujakeet ja jätevirrat. Kyse on uusiutuvien biologisten resurssien 

tuottamisesta sekä näiden resurssien ja jätevirtojen jalostamisesta erilaisiksi arvonlisää 

sisältäviksi tuotteiksi. Biomassasta valmistetaan ruokaa, rehua, biopohjaisia tuotteita, 

kemikaaleja, lääkkeitä ja bioenergiaa. (Euroopan komissio 2012.) 
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Biotalous merkitsee biomassojen tarkastelua kokonaisvaltaisesti, niiden kestävää 

hoitoa ja käyttöä sekä niistä valmistettujen tuotteiden ja palveluiden tuotantoa. 

Tavoitteena on, että materiaalien, kemikaalien ja energian tuotanto perustuu kestävästi 

käytettyihin uusiutuviin luonnonvaroihin. Biomassojen käytön avulla pyritään 

vähentämään uusiutumattomien raaka-aineiden käyttöä ja hillitsemään 

ilmastovaikutuksia. Energiaintensiivisiä tuotantoprosesseja pyritään korvaamaan 

biologisilla vaihtoehdoilla ja fossiilisiin polttoaineisiin perustuvia tuotteita korvataan 

uusiutuvilla tuotteilla. (Valtioneuvoston kanslia 2010, Formas 2012, Karjalainen & 

Hallanaro 2013: 30–31, Kolström ym. 2013: 6, McCormick & Kautto 2013.) 

Eläviä uusiutuvia luonnonvaroja voidaan joko korjata ja pyytää tai kasvattaa ja viljellä. 

Ihmiskunta on vuosituhansien aikana siirtynyt luonnonvaraisen sadon korjaamisesta 

sen viljelemiseen. Zilberman ym. (2013) katsovat, että biotaloudessa on kysymys 

tämän siirtymän helpottamisesta ja ohjaamisesta. 

Biomassa on biologista alkuperää olevaa ainesta pois lukien geologisiin 

muodostelmiin peittyneet ja fossiilistuneet ainekset (Hetemäki ym. 2011). Se 

tarkoittaa kaikkea eloperäistä ainesta riippumatta siitä, onko se elävää vai kuollutta. 

Biomassan hyötykäytön osalta puhutaan yleensä metsien ja peltojen tuottamasta 

biomassasta. (Karjalainen & Hallanaro 2013: 25.) 

Suomen keskeisiä biomassavaroja ovat muun muassa metsäbiomassa, suo- ja 

turvevarat, maatalouden biomassat, vesibiomassat sekä jätteet ja sivutuotteet. 

Biomassaa voidaan käsitellä ja jalostaa mekaanisilla, kemiallisilla, termokemiallisilla 

ja biologisilla prosesseilla. (Valtioneuvoston kanslia 2010.) 

Kuisma (2011) nostaa esille kolme biomassojen erityispiirrettä hyvinvoinnin lähteenä. 

Resurssina biomassa jakautuu kaikkialle maapallolle tasaisemmin kuin mikään muu 

luonnonvara. Se ylläpitää itseään ilman ihmisen aktiivista työtä. Lisäksi biomassassa 

hiili on stationaarisessa kierrossa eli sillä voidaan korvata fossiilista hiiltä ja torjua 

ilmastonmuutosta. 
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Biotalouden ytimeen kuuluvat myös ekosysteemipalvelut16. Kuisman (2011) mukaan 

taloustieteessä ekosysteemipalveluita tarkasteltiin pitkään ulkoisvaikutusten ja 

julkishyödykkeiden näkökulmasta. Biotalouteen liittyvä merkittävä käsitteellinen 

askel on ekosysteemipalveluiden ottaminen huomioon talouden tuotantoprosessien 

valinnassa. 

Biomassojen kannalta keskeinen ekosysteemipalvelu on yhteyttäminen eli 

fotosynteesi. Yhteyttämiseen perustuva tuotanto eroaa Kuisman (2011) mukaan 

tavarantuotantoteollisuudesta neljällä tavalla: 

1) Biomassojen tuotanto on sidottu ekosysteemien toimintaan.  

2) Ekosysteemit ovat sidottuja sijaintipaikkaansa. 

3) Ekosysteemit ovat pinta-alaltaan laajoja, koska niiden tuotanto riippuu 

vastaanotetun aurinkoenergian määrästä. 

4) Boreaalisella vyöhykkeellä fotosynteesiin perustuva tuotanto on ajallisesti 

epäjatkuvaa. Biomassat kasvavat kausiluontoisesti ja ovat talvella lepotilassa eli 

varantoina. 

3.1.2 Bioteknologia 

Biotalouden keskeiseksi mahdollistajaksi on noussut biotieteiden ja bioteknologian 

nopea kehitys viime vuosikymmeninä. Modernin bioteknologian sysäsi liikkeelle 

DNA:n löytäminen 1950-luvulla (Zilberman ym. 2013). Bioteknologia17 on tiedettä, 

jossa elävistä organismeista valmistetaan tuotteita ja palveluita. Se jaetaan kolmeen 

osa-alueeseen: vihreään eli maataloutta koskevaan, punaiseen eli terveyttä koskevaan 

ja valkoiseen tai teolliseen eli biotaloutta koskevaan bioteknologiaan. Teollisessa 

biotekniikassa käytetään entsyymejä ja mikro-organismeja biopohjaisten tuotteiden 

valmistamiseen. Tavoitteena on korvata saastuttavaa tuotantoa puhtaammalla ja 

”vihreämmällä” vaihtoehdolla. (Richardson 2012, McCormick & Kautto 2013.) 

                                                 
16 Ekosysteemipalveluiden yksityiskohtaisempi määrittely luvussa 2.1.3. 
17 Tässä tutkielmassa käytetään bioteknologiaa ja biotekniikkaa toistensa synonyymeinä. 
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Biotalous hahmotetaan useissa määritelmissä teknologisen kehityksen näkökulmasta. 

Biotaloudeksi nähdään se osa taloudesta, joka hyödyntää uutta biologista ja 

biotieteiden osaamista kaupallisiin ja teollisiin tarkoituksiin sekä ihmisten 

hyvinvoinnin edistämiseen (Mateescu ym. 2011, Zilberman ym. 2013). Euroopan 

komissio (2012) korostaa biotalouden eri sektoreiden ja teollisten sovellusten 

innovaatiopotentiaalia, joka perustuu monipuoliseen tiedeosaamiseen ja teknologisiin 

keksintöihin. 

Taloudellisen kehityksen ja yhteistyön järjestö OECD korostaa bioteknologian 

hyödyntämistä alkutuotannossa, terveydenhuollossa ja teollisissa sovelluksissa 

(Oborne 2010). Biotalous eli teollinen bioteknologia rakentuu OECD:n mukaan 

kolmesta elementistä. Se on geenien ja soluprosessien hyödyntämistä uusien 

prosessien ja tuotteiden kehittämiseen, uusiutuvan biomassan ja tehokkaiden 

bioprosessien käyttöä kestävän tuotannon edistämiseksi sekä bioteknologian 

tietämyksen ja sovellusten integroimista eri sektoreille. (McCormick & Kautto 2013.) 

3.1.3 Tuotantotavan muutos ja taloudellinen näkökulma 

Biotalouden kolmas näkökulma rakentuu kahden edellisen elementin, uusiutuvien 

raaka-aineiden ja bioteknologian hyödyntämisen, varaan. Biotalous on ihmisten 

taloutta, mutta se edellyttää fossiilitalouden tuotantotapojen muuttamista (Kuisma 

2011). 

Ihmiset ovat hyödyntäneet biotaloutta ja siinä käytettäviä prosesseja vuosituhansien 

ajan. Biotieteet ja bioteknologia muuttavat sen kuitenkin yhdeksi uusimmista 

taloudellisen toiminnan sektoreista. Keskeisimpiä tuotteita ovat biopohjaiset tuotteet, 

kuten biomuovit ja puupohjaiset kankaat, sekä bioenergia. Kyse on myös 

luonnonvarojen aineettomiin arvoihin perustuvan osaamisen, palvelujen ja 

liiketoiminnan kehittämisestä. Tavoitteena on jalostaa biomassoja korkean arvonlisän 

tuotteiksi (kuvio 10). (Valtioneuvosto 2010, McCormick & Kautto 2013.) 
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Kuvio 10. Metsäbiomassan monipuoliset jalostusmahdollisuudet (Valtioneuvosto kanslia 2010). 

Biotalous voidaan määritellä biotuotteiden tuotannoksi eri toimialoilla ja sektorirajat 

ylittäen. Sovelluksia on olemassa energia-, metsä-, liikenne-, kemian-, muovi-, lääke- 

ja elintarviketeollisuudessa. (Hetemäki ym. 2011.) 

Biotalouden tuotantotavan keskeisenä ajatuksena on ainekierto, joka eroaa 

perusteellisesti ainevirtaan perustuvasta tuotantomallista. Biomassan tehokasta ja 

portaittaista eli kaskadikäyttöä edustaa parhaiten biojalostamo-konsepti. 

Biojalostamot ovat osa tehokkaan ainekierron toimintamallia, jossa korostetaan 

ekosysteemipalveluita ja julkishyödykenäkökulmaa. Tällainen taloudellinen tuotanto 

perustuu biologisiin prosesseihin. Se käyttää tuotantopanoksina uusiutuvia raaka-

aineita ja minimaalisia energiamääriä. Biomassan monipuolisen prosessoinnin avulla 

tuotetaan erilaisia tuotteita, kuten ruokaa, rehua, materiaaleja ja kemikaaleja, sekä 

energiaa polttoaineiden, sähkön ja lämmön muodossa. Prosessissa ei synny jätettä, 

koska yhden prosessin sivu- tai loppujae on toisen prosessin tuotantopanos. Mikäli 

tuotantokierto ei ole täysin suljettu, biohajoava loppujae voidaan palauttaa takaisin 

ekosysteemiin. (McCormick & Kautto 2013.) 

Tällaisessa mallissa korostuu koko yhteiskunnan kierrättävä luonne, ekosysteemien 

varjeleminen ja niiden tasapuolinen käyttäminen. Uusiutuvien resurssien käyttöä 
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priorisoidaan ja etsitään erilaisia synergioita ruoan, materiaalien ja polttoaineiden 

tuotannossa. Materiaalien uudelleenkäyttö ja kierrätys ovat ensisijaisia käyttötapoja 

ennen niiden hyödyntämistä energiantuotannossa. (McCormick & Kautto 2013.) 

Kuisma (2011) tarkastelee biotaloutta sekä systeemisesti että matriisinäkökulmasta. 

Talouden systeemi koostuu raaka-aineista, prosesseista ja tuotteista sekä markkinoista. 

Näitä elementtejä voidaan arvioida kestävän kehityksen, logistiikan, palveluosaamisen 

ja kierrätyksen näkökulmasta (kuvio 11). Biotalous on uusiutuvien luonnonvarojen 

hoitamista ja käyttämistä, niiden jalostamista ja niistä valmistettujen tuotteiden 

käyttämistä. Suljettuun kiertoon pyrkivässä biotaloudessa ekosysteemin 

biohajotuskyky on tärkeä, mutta vähän tunnettu ekosysteemipalvelu. 

 
 

Kuvio 11. Ekosysteemitarkastelulla suljetun kierron systeemiksi täydennetty biotalous 

(mukaillen Kuisma 2011). 

Biotaloudelle leimallisen toimintatavan voi summata teollisen ekologian (industrial 

ecology) käsitteen mukaisesti. Siinä yhdistyvät biologisiin systeemeihin viittaava 

ekologia ja ihmisen talouteen ja tuotantoon viittaava teollisuus. Graedelin ja Allenbyn 

(2003) mukaan teollinen ekologia tarjoaa keinot, joiden avulla ihmiskunta voi 

tietoisesti ja rationaalisesti käsitellä ja ylläpitää kestävyyttä jatkuvan taloudellisen, 

kulttuurisen ja teknologisen kehityksen oloissa. Käsite edellyttää, että teollisia 

järjestelmiä ei tarkastella irrallaan ja eristyneenä ympäristöstään, vaan osana sitä. 

Teollisessa ekologiassa pyritään systeeminäkökulmasta optimoimaan 



59 

kokonaismateriaalikierrot. Tarkastelun kohteena ovat niin luonnonvarat, energia kuin 

pääomakin. Erilaiset teolliset symbioosit ovat esimerkkejä teollisen ekologian 

käytännön sovellutuksista. Biotalouden viitekehyksessä edellä mainittu biojalostamo 

täyttää teollisen ekologian vaatimukset. (Graedel & Allenby 2003: 18–19, 39, 273.) 

3.1.4 Systeeminen muutos 

Laajin tapa määritellä biotalous on kuvata se yhteiskunnallisena ja systeemisenä 

muutoksena. Siirtyminen fossiilitaloudesta vähähiiliseen biotalouteen edellyttää uutta 

ajattelu- ja toimintatapaa. Tarkastelu koskee tällöin koko yhteiskuntaa, ei pelkästään 

yritysten tuotantoprosesseja. 

Biotalous kytketään laajempaan yhteiskunnalliseen, taloudelliseen ja tuotannolliseen 

muutokseen. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan mietinnössä asetetaan Suomen 

tavoitteeksi siirtyminen biokauteen. Käsitettä käytetään samassa merkityksessä kuin 

kivi-, rauta- ja pronssikautta: kaikki se, mikä voidaan valmistaa uusiutuvista raaka-

aineista, myös tehdään niistä. (Kuusi, Hietanen & Tiihonen 2011: 16, 63.) 

Systeeminen muutos kuvataan siirtymisenä vähähiiliseen yhteiskuntaan (Työ- ja 

elinkeinoministeriö 2014b) tai fossiilisia polttoaineita laajasti käyttävästä taloudesta 

resurssitehokkaaseen ja uusiutuvia raaka-aineita käyttävään talouteen (Formas 2012). 

Laajalle tarkastelutavalle on luonteenomaista, että se pitää sisällään näkemyksen 

nykyisten tuotanto- ja kulutusjärjestelmien huomattavasta muutoksesta (McCormick 

& Kautto 2013). Ajattelutapa ylittää perinteiset sektori- ja toimialarajat 

(Valtioneuvoston kanslia 2010). 

Luoma, Vanhanen ja Tommila (2011) korostavat, että biotaloutta ei pidä nähdä vain 

biomassaan perustuvana tuotantona ja bioteknologiana. Biopohjaista tuotantoa on 

tarkasteltava materiaalivirtojen ja alueellisten vaikutusten näkökulmasta. Tavoitteena 

on hajautettu biopohjainen talous, jossa yhdistyvät sekä paikalliset eli lokaalit ja 

maailmanlaajuiset eli globaalit elementit. Siten biotalous on luonteeltaan glokaalia. 

(Luoma ym. 2011.) 
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Laajassa tarkastelutavassa biotalouden välttämättömyyden ja väistämättömyyden 

perusteluina käytetään merkittäviä yhteiskunnallisia ja ympäristöongelmia, kuten 

ilmastonmuutosta, luonnonvarojen niukkuutta ja luonnon saastumista. Biotalouteen 

siirtymällä voitaisiin vähentää kasvihuonekaasuja, käyttää luonnonvaroja viisaammin 

ja kehittää maaseutualueita. Ruoan, rehun ja kuitujen tuotannon määrää ja kestävyyttä 

voitaisiin lisätä, veden laatua parantaa sekä ihmisten ja eläinten terveyttä kohentaa. 

Lukuisissa maissa ja kansainvälisissä järjestöissä tavoitteeksi on asetettu myös 

riippuvuuden vähentäminen hiilestä, öljystä ja kaasusta. (McCormick ja Kautto 2013.) 

Ihmiskunnan käyttämästä energiasta tuotetaan öljyllä, kivihiilellä ja maakaasulla neljä 

viidesosaa. Globaalisti energiankulutus jatkaa ennusteiden mukaan kasvuaan, samoin 

fossiilisten polttoaineiden käyttö. (Ilvesniemi 2013: 125–126.) 

Euroopan biotalousstrategia lähtee liikkeelle näiden ongelmien tunnistamisesta. 

Euroopan komission mukaan ennätyksellinen ja kestämätön luonnonvarojen käyttö, 

merkittävä ja mahdollisesti peruuttamaton ilmastonmuutos ja biodiversiteettikato 

uhkaavat elämää ylläpitäviä järjestelmiä. Samaan aikaan ennusteiden mukaan 

maailman väestö kasvaa yli 30 prosentilla seuraavan 40 vuoden aikana. (Euroopan 

komissio 2012.) 

Biotalouden avulla EU:ssa pyritään vastaamaan edellä kuvattuihin ongelmiin. 

Ruokaturvallisuutta täytyy parantaa ja ruokajätteitä hyödyntää tilanteessa, jossa 

maailman kasvava väestö tarvitsee vuoteen 2050 mennessä 70 prosenttia lisää ruokaa. 

Biopohjaisella kestävällä tuotannolla voidaan minimoida talouden ekologista 

jalanjälkeä. Voimakas riippuvuus fossiilisista raaka-aineista tekee Euroopan 

haavoittuvaiseksi tarjonnan vaihtelulle ja hinnanmuutoksille. Vähähiilisessä ja 

resurssitehokkaassa yhteiskunnassa raaka-aineomavaraisuutta pystytään lisäämään. 

Ilmastonmuutosta lievitetään ja hidastetaan hiili-, energia- ja vesi-intensiivisten 

tuotantoprosessien korvaamisella resurssitehokkailla ja ympäristöystävällisillä 

vaihtoehdoilla. (Euroopan komissio 2012.) 

3.2 Kilpailevia näkökulmia ja käsitteitä 

Hetemäki ym. (2011) toteavat, että biotalous on muodostunut uudeksi 

muotikäsitteeksi, jolla halutaan herättää kiinnostusta ja luoda uutuuden positiivinen 
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vaikutelma. Biotalouden merkityksen tutkiminen on tarpeellista, koska käsitteiden 

käyttö heijastaa ajattelutapojamme. Käsitteiden ja mentaalisten mallien pohjalle 

rakentuu myös konkreettinen toiminta. (Hetemäki ym. 2011: 84.) 

Leviäkangas (2014) kuvailee biotalouden sisältöä ”moniulotteiseksi 

käsiteavaruudeksi”. Hänen mukaansa kukin valtio, alue ja organisaatio tarkastelee 

biotaloutta omista lähtökohdistaan, ja siksi biotaloudella ei ole yksiselitteistä 

määritelmää – eikä teeman laajuuden, kattavuuden ja monitahoisuuden vuoksi ehkä 

tulekaan. (Leviäkangas 2014: 8–9.) 

McCormick ja Kautto (2013) ovat tutkineet Euroopassa käytävää 

biotalouskeskustelua. Heidän mukaansa biotieteiden ja geneettisen muuntelun 

näkökulma on dominoiva. Sen haastaa kuitenkin agro-ekologinen lähestymistapa, joka 

keskittyy hajautettuun biotalouteen. Hajautettua mallia perustellaan sillä, ettei 

biomassaa voida helposti ja halvasti kuljettaa pitkiä matkoja. (McCormick & Kautto 

2013.) Biomassojen sijaintiriippuvuudesta ja biotalouden paikallisesta mallista 

esitettiin edellä Kuisman ja Luoma ym. näkemykset. Nämä biotalouden määritelmät 

voidaan liittää agro-ekologiseen näkökulmaan. 

McCormickin ja Kauton (2013) mukaan eurooppalaisen biotalouskeskustelun painotus 

on taloudellisessa näkökulmassa ja hyvinvoinnin luomisessa, biologisten resurssien 

toistaiseksi käyttämättömän arvon realisoinnissa ja laajassa, perinteiset sektorirajat 

ylittävässä tarkastelussa. Biotalous nähdään varsin teknologisena kokonaisuutena, 

jossa riskit sekä eettiset, sosiaaliset ja kestävyysteemat ovat toissijaisia. Erilaisten 

toimintaohjelmien valmistelussa pitäisi kuitenkin ottaa huomioon kriittiset ja 

vaihtoehtoiset näkökulmat eikä rajata yhteiskunnallista kehitystä vain yhteen 

vaihtoehtoon. (McCormick & Kautto 2013.) 

Keskustelussa uusiutuvista raaka-aineista, vähähiilisyydestä ja kestävän kehityksen 

mahdollisuuksista käytetään biotalouden lisäksi myös muita käsitteitä, joiden sisällöt 

ovat osin päällekkäisiä. Käytävää keskustelua leimaa käsitteiden vakiintumattomuus; 

sisällöt ja painotukset muuttuvat ja samoista ilmiöitä käytetään eri käsitteitä. 

Biotalouden suhteen limittäisiä käsitteitä ovat cleantech, kiertotalous, ekotalous ja 

vihreä kasvu. 
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Cleantechillä eli puhtaan tekniikan tuotannolla (clean technology) tarkoitetaan 

tuotteita, palveluja ja prosesseja, jotka edesauttavat luonnonvarojen kestävää käyttöä 

ja vähentävät päästöjä ympäristöön. Cleantech parantaa teollisuuden ja palveluiden 

kilpailukykyä energian ja materiaalien tehokkaan käytön kautta. Se tarjoaa ratkaisuja 

globaaleihin ympäristöhaasteisiin kuten ympäristön pilaantumiseen, ilmaston 

muutokseen ja resurssien riittävyyteen. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2014a.) Linturi, 

Kuusi ja Ahlqvist (2013: 148) asettavat cleantechin käsitteen alle energiatehok-

kuuteen, materiaalitehokkuuteen, puhtaaseen veteen ja bioenergiaan kytkeytyvät rat-

kaisut. 

Miten biotalous sitten eroaa cleantechistä? Tavoitteet vaikuttavat ensi silmäyksellä 

hyvin samankaltaisilta. Kuisma (2013) kuitenkin korostaa, että cleantechissä ei pyritä 

tuotantotavan muutokseen, vaan tuotteita valmistetaan entistä tarkemmin ja 

puhtaammin. Mottona on ”vähemmällä enemmän”. Oleellista on kuitenkin muuttaa 

koko tuotantofunktion tarkastelua siten, että siinä huomioidaan jätteet, 

ekosysteemipalvelut ja materian sekä energian kierrot. Biotaloudessa korostuu myös 

uusiutuvuus materiaalikiertojen alussa ja lopussa, koska tuotteet pohjautuvat 

uusiutuviin raaka-aineisiin ja ovat biohajoavia. Tähän ei cleantechissä pyritä. (Kuisma 

2011, Kuisma 2013.) 

Kiertotalous voidaan nähdä cleantechin yläkäsitteenä. Kiertotaloudessa resurssien 

käyttö on suunniteltu kestäväksi. Tarkoituksena on seurata, minimoida ja poistaa 

talouden jätevirtoja lisäämällä materiaalien ja tuotteiden kiertämistä pelkän kulumisen 

sijaan. Kiertotalous pyrkii nojaamaan myös uusiutuvaan energiaan. Nykyisessä varsin 

suoraviivaisessa materiaalivirrassa tuotannosta kulutukseen ja hävittämiseen 

menetetään taloudellista arvoa. Tuotannon materiaalitehokkuudessa on puutteita, 

jätteen raaka-aineita ja käyttöarvoa ei hyödynnetä ja kierrättäminen on usein liian 

matala-arvoista, kun uusiokäyttö ja uudelleen valmistaminen on vähäistä. (Sitra 2014: 

4.) 

Kiertotalouden (joskus myös kierrätystalous) periaatteet pohjautuvat osittain teolliseen 

ekologiaan. Se jakaa biotalouden tavoitteen talouden läpivirtauksen vähentämisestä ja 

materiaali- sekä energiakiertojen sulkemisesta. Energeettisesti kiertotalous ei 

kuitenkaan yllä biotalouden tasolle, koska entropian lakia tunnisteta. Materiaalien 
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kierrättämisessä on pakko käyttää energiaa. Tästä seuraa päästöjä, mikäli käytössä on 

fossiilisia polttoaineita. 

Huttunen (2013) käyttää käsitettä ekotalous (eco-economy) kuvaamaan uusiutuviin 

raaka-aineisiin perustuvaa alueellista tuotantoa, joka käyttää luonnonvaroja kestävällä 

ja arvonlisää tuottavalla tavalla. Tarkastelun kohteena on erityisesti bioenergian 

tuotanto. Hänen mukaansa ekotalous eroaa biotaloudesta usean seikan perusteella. 

Ekotalous on monipuolista pienen mittaluokan toimintaa, jossa korostuvat paikallisuus 

ja alueellisuus sekä paikalliset arvoketjut. Biotalous sen sijaan korostaa suureen 

mittakaavaan perustuvaa tehokkuutta, teknologisia innovaatioita, globaalia 

näkökulmaa ja vahvaa elinkeinotoimintaa. (Huttunen 2013: 33–34.) Ekotalous-

biotalous-jaottelu muistuttaa aiemmin kuvattua biotalouden teknologista ja agro-

ekologista näkökulmaa. Koska molempien talousmallien perustana on kuitenkin 

uusiutuvien raaka-aineiden kestävä käyttäminen, ekotalous on käsitteellisesti 

pikemminkin hämärtävä kuin selkeyttävä. 

Biotaloutta lähellä oleva käsite on myös vihreä kasvu18. Vihreässä kasvussa talouden 

kasvuprosesseista tehdään resurssitehokkaampia, puhtaampia ja kestävämpiä niitä 

välttämättä hidastamatta (Hallegatte ym. 2012). OECD:n määritelmän mukaan se 

merkitsee taloudellisen kasvun ja kehityksen vaalimista sekä samanaikaisesti 

resursseja ja elintärkeitä ekosysteemipalveluita tarjoavan luontopääoman turvaamista. 

Näissä tavoitteissa onnistuminen edellyttää kestävää kasvua ja uusia taloudellisia 

mahdollisuuksia ruokkivien investointien ja innovaatioiden edistämistä. (OECD 

2011.) 

Vihreän kasvun alle voidaan sijoittaa sekä biotalous että kiertotalous. 

(Valtioneuvoston kanslia 2013.) Tämänkään käsitteen sisällöstä ei ole yksimielisyyttä. 

Se täydentää kestävän kehityksen käsitettä, mutta on näkökulmaltaan sitä kapeampi ja 

konkreettisempiin päämääriin tähtäävä tavoiteohjelma (OECD 2011). Antikainen, 

Alhola ja Kettunen (2015) näkevät biotalouden vihreää taloutta suppeampana; siinä 

                                                 
18 Käsitteitä vihreä kasvu ja vihreä talous käytetään synonyymeinä. Lähdeaineistoon nojautuen tässä 

työssä käytetään käsitettä vihreä kasvu. 
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missä biotalous keskittyy uusiutuvien raaka-aineiden jalostamiseen, vihreä talous 

käsittelee laajemmin ekologista ja sosio-ekonomista kestävyyttä ja uusiutumattomien 

luonnonvarojen käyttöä. Tämän tutkielman valossa biotalouden määritteleminen vain 

biomassojen hyödyntämisen kautta edustaa varsin kapeaa tulkintaa. 

3.3 Biotalous taloustieteen viitekehyksessä 

Mitä biotalous on taloustieteen viitekehyksessä? Millaisia näkökulmia siihen voidaan 

ottaa edellisessä luvussa käsiteltyjen luonnonvara- ja ympäristötaloustieteen, 

kasvuteorian ja ekologisen taloustieteen pohjalta? 

Biotalous ei sisällä teoreettisesti uusia näkökulmia, joita ei olisi tuotu esille tai 

analysoitu aikaisemmin. Se on pikemminkin konkreettinen ja tavoitteellinen konsepti, 

jolla pyritään uusiutuviin luonnonvaroihin pohjautuen muuttamaan taloudellisia 

tuotantojärjestelmiä ekologisesti kestävämmiksi taloudellisesta kestävyydestä 

tinkimättä. Vaikka biotalouteen kytkeytyvät ajatukset eivät ole uusia, kyseessä on 

huomattava muutos vallitsevaan tuotantotapaan ja koko yhteiskunnan 

järjestäytymiseen. 

Keskeisimpänä elementtinä voidaan nähdä pyrkimys yhteiskunnallisen 

termodynamiikan mukaiseen tuotantoprosessiin. Biotaloudessa tuotantofunktiot 

määritellään uudelleen siten, että ne ottavat huomioon aiempaa paremmin raaka-

aineet, käytetyn energian sekä sivu- ja loppujakeet. Tällöin tuotantoprosessit ja tuotteet 

muodostavat ekosysteemin kanssa suljetun kierron. Tuotannon muuttamisessa 

uusiutuvia raaka-aineita painottavaksi otetaan huomioon ekosysteemien kyky 

vastustaa entropiaa. Samalla huomioidaan matalan entropian varannon äärellisyys. 

Teollisen ekologian mukainen läpivirtauksen minimointi ja materiaalikiertojen 

sulkeminen vähentävät tuotannon ympäristövaikutusta verrattuna uusiutumattomia 

luonnonvaroja hyödyntävään suoraviivaiseen tuotantoprosessiin. Teoreettisesti 

kyseessä on tällöin 𝐼 = 𝑃𝐴𝑇-yhtälön läpivirtaustekijän 𝑇 pienentäminen. 

Biotalous merkitsee myös substituutiota uusiutumattomien ja uusiutuvien 

luonnonvarojen välillä. Fossiilisten raaka-aineiden korvaaminen uusiutuvilla etenkin 

energiantuotannossa, mutta myös laajemmin esimerkiksi öljyjalosteiden suhteen, 
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tarkoittaa luontopääoman sisäisen painotuksen muuttumista. Biotalous mahdollistaa 

kuitenkin myös pääomalajien välisen substituution eli heikon kestävyyden. 

Teknologian rooli on merkittävä. Biomassan käsitteleminen eri menetelmillä vaatii 

innovaatioita ja osaamisen kehittämistä. Uusia ideoita ja tietoa tarvitaan myös 

tuotannon ja luonnon kiertojen yhdistämisessä sekä bioteknologian käytössä. 

Teknologinen kehitys on talouskasvun moottori myös uusiutuviin raaka-aineisiin 

perustuvassa taloussysteemissä. 

Taloudellisen tehokkuuden ja resurssien optimaalisen käytön periaatteet koskevat 

myös biotaloutta. Uusiutuvien raaka-aineiden hinnat määräytyvät markkinoilla ja 

niiden käyttöä ohjaa hintamekanismi. Biotalouden kestävyys riippuu suuresti siitä, 

miten hyvin ekosysteemipalveluiden arvo kyetään huomioimaan taloudellisessa 

päätöksenteossa. Open access -resursseihin liittyvät ongelmat ja negatiiviset 

ulkoisvaikutukset eivät automaattisesti poistu biotaloudessakaan. Ekologisen 

niukkuuden tunnistaminen edesauttaa luontopääoman tarkempaa yhteiskunnallista 

hinnoittelua. 

Biotalous ei kuitenkaan ole automaattisesti ekologisesti kestävää. Pelkkä raaka-

aineiden kestävä uusiutuvuus ei tee biotaloudesta kestävää. Biomassan ainekierto ja 

käyttötapa vaikuttavat suuresti yleiseen kestävyyteen. Kuten luvussa 2 todettiin, myös 

uusiutuvat luonnonvarat voivat ehtyä uusiutumistahtiin nähden liian voimakkaan 

hyödyntämisen seurauksena. Biomassan lisääntyvä käyttö saattaa asettaa planetaariset 

rajat koetukselle siinä missä uusiutumattomien luonnonvarojen käyttäminen. 

Esimerkiksi metsiin liittyvät ekosysteemipalvelut ja biodiversiteetti saattavat 

heikentyä metsäbiomassan käytön lisääntyessä voimakkaasti. Uusiutuviin raaka-

aineisiin pohjautuvalla energiatuotannolla on useita etuja, mutta haittoja voi ilmetä 

ainakin ruokaturvallisuuden, biodiversiteetin (monokulttuuri- eli yksipuolisuusuhka) 

ja veden laadun suhteen (McCormick & Kautto 2013). Bioenergian ja 

biopolttoaineiden ympäristövaikutuksia ja hiilitasetta pitäisi tarkastella 

elinkaarianalyysillä. Pelkkä uusiutuvan raaka-aineen käyttäminen ei ole riittävä ehto 

energiamuodon vähähiilisyydelle tilanteessa, jossa prosessin jossakin vaiheessa 

joudutaan käyttämään myös uusiutumattomia tuotantopanoksia. Geeniteknologian 

käyttöönotossa voi ilmetä myös terveyshaittoja ihmisille. (Zilberman ym. 2013.) 
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Biotaloudessa tunnistetaan talouden biofysikaaliset rajoitteet luonnon alasysteeminä. 

Sen on mahdollista täyttää Dalyn (1991) asettamat neljä kestävän kehityksen 

periaatetta teknologian ja luonnonvarojen hyödyntämisestä19. Biotalous tarjoaa 

hedelmällisen näkökulman talouskasvuun ja hyvinvointiin myös sukupolvien välisen 

oikeudenmukaisuuden kannalta. 

                                                 
19 Periaatteet käsitellään tarkemmin luvussa 2.3.3. 
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4 BIOTALOUDEN MAHDOLLISUUDET SUOMESSA 

4.1 Suomen lähtökohdat biotaloudessa 

4.1.1 Suomen taloudellinen tilanne ja elinkeinorakenteen murros 

Suomi käy parhaillaan läpi huomattavaa teollista romahdusta, joka heijastuu usealla 

tavalla kansantalouteen ja sen näkymiin. 1990-luvun puolivälissä alkanut ripeä 

talouskasvu jatkui aina globaalin finanssikriisin käynnistymiseen asti (kuvio 12). 

Suomen talous ei ole toipunut vuoden 2008 romahduksesta. Tuotanto kasvoi 

vaatimattomasti vuosina 2010–2011, mutta kääntyi jälleen laskuun vuosina 2012–

2014 (kuvio 13). (Holmström, Korkman & Pohjola 2014.) 

 
 

Kuvio 12. Bruttokansantuote per capita Suomessa 1995–2013, volyymi-indeksi 2010=100 

(Suomen Virallinen Tilasto SVT 2013). 

Talouskasvun heikkoutta selittää työn tuottavuuden (BKT/työpanos) ja 

kokonaistuottavuuden poikkeuksellisen jyrkkä supistuminen. Suomessa ei ole 

aiemmin koettu lamaa, jonka syynä olisi työn tuottavuuden supistuminen (kuvio 14). 

(Holmström ym. 2014.) 
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Kuvio 13. Bruttokansantuotteen volyymin muutos Suomessa vuosineljänneksittäin 1995–2014. 

Volyymin muutos edellisen vuoden neljänneksestä, työpäiväkorjattu sarja (SVT: 

Neljännesvuositilipito 2014). 

 

 

 
 

Kuvio 14. Tuottavuuden kehitys Suomessa 1995–2013 (SVT 2013). 

Suomessa on tapahtunut bruttoarvonlisäyksen romahdus, joka johtuu etenkin 

korkeakatteisen elektroniikkateollisuuden supistumisesta. Tämä heijastuu teollisuuden 

tunnuslukuihin ja näkyy yksikkötyökustannusten nousuna sekä kannattavuuden 

heikkenemisenä. Suomen vienti putosi 31 prosenttia vuonna 2009, ja viennin kasvu on 

ollut sen jälkeenkin markkinoiden kasvua hitaampaa. Voimakkaasti supistuneina 

toimialoina ovat elektroniikkateollisuus, metallin jalostus ja metsäteollisuus. 
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Elinkeinorakenteen muutoksesta kertoo se, että teollisuuden toimialat eivät ole 

kyenneet palaamaan selkeälle kasvu-uralle (kuvio 15). Suomessa tarvittaisiin uutta 

korkean jalostusarvon vientituotantoa elintason ja työpaikkojen turvaamiseksi. 

Suomen viennissä suhteellinen etu on muun muassa paperiteollisuudella ja 

puuteollisuudella eli perinteisellä metsäteollisuudella. Holmström, Korkman ja 

Pohjola nostavat mahdollisen uuden kasvun synnyttäjäksi kuitenkin tietotekniikkaan 

ja digitalisaatioon liittyviä toimialoja. (Holmström ym. 2014.) 

 
 

Kuvio 15. Bruttoarvonlisäys teollisuusaloittain Suomessa vuosina 2000–2013 vuoden 2010 

hinnoin (ero vuoteen 2000), miljoonaa euroa (SVT 2013). 

Suomen Pankin arvioiden mukaan pitkittynyt taantuma, teollisuuden rakennemuutos 

sekä ennakoitua nopeampi julkisen talouden velkaantuminen heikentävät Suomen 

talouden kasvumahdollisuuksia. Tuotantopääoman kanta on pienentynyt taantuman 

aikana, koska investoinnit eivät ole riittäneet kompensoimaan pääoman kulumista ja 

poistumaa. Ennusteiden mukaan kokonaistuottavuuden kasvu pysyy heikkona 

Suomen lisäksi koko Euroopan unionin alueella. Kasvunäkymiä heikentävät myös 

tutkimus- ja kehitystoiminnan aiempaa hitaampi kasvu. Suomen Pankin ennusteen 

mukaan talouskasvu hidastuu tulevien kahden vuosikymmen kuluessa vuosien 2004–
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2013 kasvusta, joka jäi jo pitkän aikavälin trendikasvua hitaammaksi. Vuosina 2014–

2020 bruttokansantuotteen kasvuksi arvioidaan 0,8 %, ja 2020-luvulla keskimääräinen 

kasvu kiihtyy reiluun prosenttiin. Seuraavan 15 vuoden ajan talouskasvu on yksityisen 

sektorin työn tuottavuuden vahvistumisen varassa. (Kilponen, Kinnunen & Mäki-

Fränti 2014: 67–68, 72–73.) 

4.1.2 Biotalouden laajuus Suomessa ja Euroopan unionissa 

Biotalouden merkitys on Suomen kansantaloudelle varsin suuri (taulukko 1). Tämä 

selviää vuonna 2014 julkaistusta Suomen biotalousstrategiasta. Vuonna 2011 

biotalouteen laskettavien alojen vuotuinen tuotos eli liikevaihto oli noin 16 prosenttia 

koko kansantalouden tuotoksesta. Merkittävimpiä toimialoja ovat massa- ja 

paperiteollisuus (22,5 % osuus biotaloudesta), elintarviketeollisuus (18,6 %) ja 

rakentaminen (15,2 %). Biotalouden arvonlisäys on 12,3 prosenttia Suomen 

bruttokansantuotteesta. Rakentaminen, massa- ja paperiteollisuus sekä metsätalous 

ovat suurimmat toimialat noin 15 prosentin osuuksilla biotalouden arvonlisäyksestä.  

(Työ- elinkeinoministeriö 2014b.) 

Biotalouden osuus koko kansantalouden työllisistä on samalla tasolla kuin 

arvonlisäyksen osuus (12,7 %) (taulukko 1). Maatalous (28,2 % osuus biotaloudesta), 

rakentaminen (18,2 %) ja elintarviketeollisuus (12,0 %) työllistävät eniten. Viennin 

osalta biotalous kattaa 26,3 prosenttia kaikesta Suomen viennistä. Tärkeimpinä 

toimialoina ovat massa- ja paperiteollisuus (64,5 %) sekä puutuoteteollisuus (14,6 %). 

(Työ- elinkeinoministeriö 2014b.) 

Rakentamisen, kemianteollisuuden ja luontomatkailun osalta taulukon luvut ovat arvioita 

biotalouteen perustuvan toiminnan osuudesta näillä toimialoilla. Muilta osin luvut 

perustuvat Tilastokeskuksen tietoihin. Taulukossa 1 lueteltujen alojen lisäksi biotalouteen 

liittyvää toimintaa on myös teknologiateollisuudessa, maa- ja vesirakentamisessa, 

lääketeollisuudessa, vaateteollisuudessa ja painamisessa sekä suunnittelu- ja 

asiantuntijapalveluissa. Uusiutuvan energian, veden puhdistuksen ja jakelun ja 

biotalouden palveluiden osalta ei ole merkittävää vientiä tai sitä on vaikea arvioida. (Työ- 

elinkeinoministeriö 2014b.) 
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Taulukko 1. Biotalouden tuotos, arvonlisäys, työlliset ja vienti Suomessa vuonna 2011 (Työ- 

elinkeinoministeriö 2014b). 

 
Tuotos 

milj. € 

Arvonlisäys 

milj. € 

Työlliset Vienti 

milj. € 

Ruoka yhteensä 16 093 4 356 128 400 515 

 Maatalous 4 822 1 658 90 100 0 

 Elintarviketeollisuus 11 271 2 698 38 300 515 

Biotalouden tuotteet 

yhteensä 
29 273 9 317 101 400 13 819 

 Metsätalous 4 232 2 898 25 000 68 

 Puutuoteteollisuus 6 870 1 542 36 400 2 077 

 Massa- ja 

paperiteollisuus 
13 653 2 967 23 300 9 185 

 Rakentaminen 9 228 3 344 58 120 100 

 Kemianteollisuus 1 644 434 1 600 1 347 

 Lääketeollisuus 1 339 845 4 100 932 

Uusiutuva energia 4 033 1 903 5 801 0 

Veden puhdistus ja jakelu 610 400 2 700 0 

Biotalouden palvelut 

yhteensä 
2 993 1 416 33 900 0 

 Luontomatkailu 2 737 1 226 32 000 0 

 Metsästys 85 79 100 0 

 Kalastus 171 111 1 800 0 

Koko biotalous 60 685 20 104 319 321 14 248 

Koko kansantalous 375 777 163 424 2 509 500 54 221 

Biotalouden osuus 16,1 % 12,3 % 12,7 % 26,3 % 

Sunabackan (2014) mukaan biotalousstrategia sisältää karkeita arvioita muun muassa 

kemianteollisuuden suhteen. Myös vihreän kasvun mahdollisuuksia kartoittaneessa 

raportissa todetaan vaikeus löytää vertailukelpoista ja kattavaa tilastotietoa 

(Valtioneuvoston kanslia 2013). 

Biotalouden laajuuden ja merkityksen arvioinnin ongelmina ovat biotaloudeksi 

laskettavien toimialojen määrittely ja uusiutuvia raaka-aineita käyttävän 

arvonlisäyksen erottelu eri toimialojen kokonaisarvonlisäyksestä. Biotalouden sisältö 

ei ole vakiintunut siinä määrin, että siitä vallitsisi riittävä yksimielisyys. Tuotanto ja 

työllisyys tilastoidaan toimialoittain, eikä biotalous ole toimiala. Tilastointi panoskäytön 

osalta ei ole riittävän tarkkaa, jotta voitaisiin helposti erotella uusiutuviin ja 

uusiutumattomiin raaka-aineisiin perustuva tuotanto. Jo biotaloustyöryhmä nostaa esiin 
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biotalouden tilastoinnin puutteellisuuden selvittäessään biotalouden tunnuslukuja 

vuoden 2008 osalta (Valtioneuvoston kanslia 2010). 

EU:n biotaloussektorin vuosittainen liikevaihto on 2 000 miljardia euroa ja se 

työllistää yli 22 miljoonaa ihmistä (Euroopan komissio 2012.) Biotalouden osuus 

EU27:n bruttokansantuotteesta vuonna 2009 oli 17 % (kuvio 16). Liikevaihdon 

suhteen tärkeimpiä toimialoja ovat ruoantuotanto, maatalous ja paperi- ja 

selluteollisuus. 

 
 

Kuvio 16. Biotalouden merkitys Euroopan unionin bruttokansantuotteeseen (mukaillen 

BECOTEPS 2011). 

Biotalouden osuus työllisistä EU27:ssä on 9 prosenttia. Eniten työllistävät maatalous, 

ruoantuotanto ja puutuotteiden valmistaminen (kuvio 17). Biotalouden merkitys 

Suomessa ja Euroopan unionissa vaikuttaa olevan suurin piirtein yhtä suuri, vaikkei 

käytettävissä olevassa aineistossa toimialojen jaottelu ole yhdenmukaista ja 

tarkasteluvuodet poikkeavat toisistaan. Merkillepantavana erona on metsien 

huomattava rooli Suomessa verrattuna EU27:n biotalouteen. Euroopan unionin 

biotaloudessa keskeisessä roolissa ovat maatalous ja ruoantuotanto 

(elintarviketeollisuus). Tämä heijastuu myös Suomen ja Euroopan unionin 

biotalousstrategioiden painotuksiin (Koistinen ym. 2015). 
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Kuvio 17. Biotalouden merkitys Euroopan unionin työllisyyteen (mukaillen BECOTEPS 2011). 

4.1.3 Luonnonvarojen käyttö ja energian kulutus Suomessa 

Biotalouden kehitysmahdollisuuksia voidaan tarkastella myös ympäristötilinpidon 

indikaattoreiden avulla. Ympäristötilinpito pyrkii kansantalouden kokonaisuuden ja 

ympäristön vuorovaikutussuhteen tilastolliseen kuvaukseen, jota käytetään muun 

muassa ympäristön ja makrotaloudellisen kehityksen vertailussa (Autio, Piirainen, 

Salomaa & Vahvelainen 2013.) 

Luonnonvarojen kokonaiskäyttöä Suomessa voidaan mitata kansantalouden 

materiaalivirtojen avulla. Talouteen ja taloudesta virtaavat materiaalimäärät lasketaan 

massana, mikä on perusteltua termodynamiikan ensimmäisen lain eli aineen 

häviämättömyyden lain pohjalta. Talouteen tuleva materiaali jaotellaan kotimaisiin 

suoriin panoksiin, jotka sisältävät kotimaan luonnosta otetut materiaalit, ja ulkomaisiin 

suoriin panoksiin, jotka muodostuvat raaka-aine- ja jalostetuonnista. Taloudellinen 

toiminta vaikuttaa luontoon käyttöön otettujen materiaalien lisäksi myös piilovirtojen 

eli käyttämättömän luonnonvaran noston kautta. Kotimaiset piilovirrat ovat 

luonnonvarojen oton tai rakentamisen yhteydessä tehtyjä luonnonainesten siirtoja tai 

muuntoja (esimerkiksi sivukivet, hakkuutähteet ja rakennusmaa). Tuonnin piilovirrat 

ovat ulkomailla valmistettujen tuontituotteiden valmistamiseen käytettyjä suoria 

panoksia ja piilovirtoja, jotka eivät näy tuotujen raaka-aineiden tai jalosteiden 
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painossa. Kotimaiset ja ulkomaiset suorat panokset ja piilovirrat summautuvat 

luonnonvarojen kokonaiskäytöksi. (Autio ym. 2013.) 

Luonnonvarojen kokonaiskäyttö Suomessa vuonna 2013 oli 570 miljoonaa tonnia 

(kuvio 18). Luonnonvarojen käyttö ei ole hiipunut viimeisten neljän vuoden aikana 

kansantalouden tapaan. 1990-luvun lama ja vuosien 2008–2009 finanssikriisi sen 

sijaan erottuvat luonnonvarojen käyttömäärän romahduksena. Parin vuosikymmenen 

aikana ovat voimakkaasti kasvaneet sekä tuonnin piilovirrat että ulkomaiset suorat 

panokset, jotka muodostivat vuonna 2013 noin 48 % luonnonvarojen 

kokonaiskäytöstä. Viime vuosina kotimaisia piilovirtoja ovat lisänneet 

kokonaislouhinta kotimaisissa kaivoksissa. Suorien panosten kotimaisuusaste oli noin 

76 %. Biomassan osuus suorista panoksista oli noin neljännes (Kansantalouden 

materiaalivirrat 2013). 

 
 

Kuvio 18. Luonnonvarojen kokonaiskäyttö Suomessa 1970–2013, miljoonaa tonnia 

(Kansantalouden materiaalivirrat 2013). 

Bioottisten panosten osuutta voidaan tarkastella luonnonvarojen kokonaiskäytön 

osalta myös materiaaliryhmittäin. Vuonna 2013 biomassan osuus oli noin 11 % (kuvio 

19). Kasvien ja luonnoneläinten vuosittainen panososuus on pysynyt reilun 

neljänkymmenen vuoden aikana hyvin tasaisena, keskimäärin 10 miljoonassa 
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tonnissa. Puun käyttö on lisääntynyt jonkin verran 1990-luvun alkuvuosina. 

Tarkastelujakson aikana puun keskimääräinen osuus on ollut noin 38 miljoonaa tonnia 

vuodessa. Määrässä on mukana myös tuontipuu. Luonnonvarojen kokonaiskäytön 

tarkastelu ei kuitenkaan anna biotaloudesta täydellistä kuvaa, koska talouden sisäistä 

materiaalikiertoa ei lasketa kansantalouden materiaalivirtoihin (Autio ym. 2013). 

 
 

Kuvio 19. Luonnonvarojen kokonaiskäyttö materiaaliryhmittäin Suomessa 1970–2013, 

miljoonaa tonnia (Kansantalouden materiaalivirrat 2013). 

Suomen talouskasvun riippuvuus luonnonvarojen käytöstä on pitkällä aikavälillä 

vähentynyt (kuvio 20). Bruttokansantuote ja luonnonvarojen kokonaiskäyttö ovat 

erkaantuneet toisistaan, mikä merkitsee suhteellista irtikytkentää. Kuitenkin 

luonnonvarojen kokonaiskäyttö on kasvanut tarkastelujaksolla. Suhteellinen 

irtikytkentä näkyy materiaali-intensiteetin trendinomaisena – vaikkakin hitaana – 

laskuna. Suomen kansantalouden materiaali-intensiteetti on EU-maiden keskiarvon 

yläpuolella eli riippuvuus luonnonvaroista on keskimääräistä vahvempi (Autio ym. 

2013). 
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Kuvio 20. Luonnonvarojen kokonaiskäyttö, BKT ja materiaali-intensiteetti 

(Ympäristötilinpidon avainluvut 2014). 

Yhtenä biotalouden elementtinä on fossiilisten polttoaineiden korvaaminen 

energiantuotannossa. Biomassapohjaiset energiamuodot ovat olleet kasvussa 1990-

luvun loppupuolelta lähtien ja saavuttaneet fossiilisten polttoaineiden osuutta (kuvio 

21). Kuvioon on valittu tärkeimmät biomassapohjaiset energiamuodot eli teollisuuden 

ja energiantuotannon puupolttoaineet, metsäteollisuuden jäteliemet, puun pienkäyttö 

ja erilaiset kierrätyspolttoaineet. Tuuli-, vesi- ja aurinkovoima on jätetty tarkastelun 

ulkopuolelle, koska ne eivät perustu biomassojen hyödyntämiseen. Vuonna 2013 

tärkeimpien biomassapohjaisten energiamuotojen osuus energian 

kokonaiskulutuksesta oli 26 %, fossiilisten polttoaineiden 42 %. 

Puun suuri osuus energiantuotannossa Suomessa johtuu pääosin metsäteollisuudesta. 

Tehtaat tuottavat energiaa prosessien sivutuotteista. Energiantuotantorakenteemme 

poikkeaa selvästi maailmanlaajuisesta keskiarvosta. Kun koko maailman energiasta 

noin 80 prosenttia tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla, Suomessa niiden osuus on 

hieman alle puolet. Biomassan mahdollisuudet korvata fossiilisia polttoaineita 

energiantuotannossa ovat kuitenkin rajalliset nykyisellä teknologialla. Mikäli 

Suomessa metsien runkopuun vuotuinen kasvu käytettäisiin kokonaisuudessaan 
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energiantuotantoon, sillä voitaisiin tyydyttää noin puolet maan energiankulutuksesta. 

(Ilvesniemi 2013: 125–129.) 

 
 

Kuvio 21. Fossiilisten polttoaineiden, biomassapohjaisen energian ja ydinenergian osuudet 

energian kokonaiskulutuksesta Suomessa 1970–2013 (SVT 2014). 

4.1.4 Biokapasiteetti ja biomassojen riittävyys 

Ekosysteemien kykyä tuottaa uusiutuvia luonnonvaroja ja hajottaa ihmisen tuottamia 

jätteitä mitataan biokapasiteetin avulla, joka ilmoitetaan globaalihehtaareissa (gha). 

Biokapasiteetti kuvaa resursseja, jotka ovat vuosittain kestävästi käytettävissä. 

Suomen biokapasiteetti asukasta kohden on korkea verrattuna koko maailman tai 

Euroopan tilanteeseen (kuvio 22). Vastaavasti Suomessa on korkea ekologinen 

jalanjälki. Se on menetelmä, jolla voidaan likimääräisesti laskea pinta-ala, joka 

tarvitaan yhdessä vuodessa käytettyjen resurssien tuottamiseen sekä niistä syntyneiden 

jätteiden ja saasteiden jälleenkäsittelyyn. Biokapasiteetin ja ekologisen jalanjäljen 

erotusta kuvataan ekologisella reservillä tai vajeella. Suomen kohdalla ekologinen 

reservi oli vuonna 2007 6,3 globaalihehtaaria asukasta kohti, mikä oli Euroopan 

korkein luku. Kansainvälisessä vertailussa Suomen ekologinen reservi on 
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yhdeksänneksi suurin20. Globaalisti ekologinen reservi henkilöä kohti on muuttunut 

vajeeksi 1970-luvulla. Vaikka biokapasiteetti on kokonaisuutena kasvanut jonkin 

verran 1960-luvulta 2000-luvulle, väestön ja ekologisen jalanjäljen kasvu ovat 

kääntäneet nettovaikutuksen negatiiviseksi. (Global Footprint Network 2010.) 

 
 

Kuvio 22. Kulutuksen ekologinen jalanjälki, biokapasiteetti ja ekologinen reservi/vaje vuonna 

2007 (Global Footprint Network 2010). 

Suomen runsas biokapasiteetti perustuu etenkin metsäpinta-alaan, jonka osuus on 70 

prosenttia (taulukko 2). Myös kalastukseen sopivia vesistöjä on paljon. Kulutuksen 

ekologista jalanjälkeä kasvattaa suuri hiilijalanjälki, johon vaikuttavat Suomessa 

eniten asuminen, liikenne ja ravinto. Viimeisten reilun neljänkymmenen vuoden 

aikana Suomen biokapasiteetti/capita on hienoisesti laskenut ekologisen jalanjäljen 

kasvaessa. (Global Footprint Network 2010). 

Taulukko 2. Suomen ekologinen jalanjälki, biokapasiteetti ja ekologinen reservi vuonna 2007 

(Global Footprint Network 2010). 

gha/hlö 
Viljely

s-maa 
Laidun Metsä 

Kalastusal

ue 

Rakennet

tu maa 

Hiilijalanjäl

ki 

Yhteens

ä 

Kulutuksen 

ekologinen 

jalanjälki 

1,16 0,1 0,11 0,37 0,11 4,31 6,2 

Biokapasiteetti 1,08 0 8,76 2,51 0,11 - 12,5 

Ekologinen 

reservi 
      6,3 

                                                 
20 Suomea edellä ovat Gabon (26,7), Bolivia (16,3), Kongo (12,3), Mongolia (9,6), Paraguay (8), 

Kanada (7,9), Australia (7,9) ja Keski-Afrikan tasavalta (7,1). 
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Pelkkä ekologinen reservi ei vielä kerro koko totuutta Suomen luonnonvarojen 

käytöstä. Suomen tuotannon ekologinen jalanjälki on 12,29 gha/hlö ja viennin 12,54 

gha/hlö. Tuonnin jalanjälki on 6,41 gha/hlö. Tuotannon ja viennin luvut ovat siis 

samaa suuruusluokkaa kuin Suomen biokapasiteetti. Viennin vaikutukset kuitenkin 

kohdentuvat ostajamaille, niiden kapasiteettivajeen täyttämiseen. Yli puolet kaikista 

maailman maista kärsii ekologisesta vajeesta, jota ne paikkaavat kaupalla. Suomen 

kaltaiset maat, joilla on runsaat uusiutuvat luonnonvarat, voivat rakentaa niiden varaan 

suhteellista etua. (Global Footprint Network 2010, Kuisma 2011.) 

Suomen biokapasiteetti ja sitä kautta biomassan tuotanto ovat suuria. Vaikka 

puubiomassan ominaisuudet voivat korvata monia nykyään käytettäviä fossiilisia 

raaka-aineita, metsien tuottokyky ei riitä kaikkeen. Teknisesti olisi mahdollista korvata 

jopa 90 prosenttia öljypohjaisista tuotteista biopohjaisilla vaihtoehdoilla. Tällä 

hetkellä korvausaste on maailmanlaajuisesti 0,2 prosenttia. (Richardson 2012, 

Ilvesniemi 2013: 88, McCormick & Kautto 2013.) 

Biomassan riittävyys on tulevaisuuden keskeinen ongelma. Myös Eurooppaan 

ennakoidaan biomassavajetta. Maapallon biomassan tuotanto ei riitä kattamaan 

ihmiskunnan ravinto-, raaka-aine- ja energiatarpeita. Fossiilisilla tuotettua energiaa ei 

voida korvata suorasukaisesti kasvibiomassaan perustuvalla energialla ilman, että 

ruoantuotanto kärsii. (Hildén, Hallanaro, Karjalainen, & Järvelä 2013: 297, Kolström 

ym. 2013: 28, McCormick & Kautto 2013.) 

Biomassalla on kaksi kilpailevaa tehtävää ilmastonmuutoksen torjunnassa: fossiilisten 

polttoaineiden korvaaminen ja hiilen sitominen (Hildén ym. 2013: 297–298). Tämän 

lisäksi biomassalla on lukuisia muita käyttökohteita erilaisista biomuoveista ja 

kuiduista ruoantuotantoon asti. Monipuoliset käyttötarpeet ennakoivat biomassojen 

kasvavaa kysyntää ja hintojen nousua. 

Biomassat ovat Suomelle tärkeä raaka-ainelähde, mutta sen rajallisuus pitäisi tunnistaa 

ja käytön negatiivisia ulkoisvaikutuksia ehkäistä. Biomassoja on hyödynnettävä 

taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävästi. Kestävyys on kuitenkin 

tulkinnanvarainen ja jännitteinen käsite, kuten luvussa 2.3.2 todettiin. Biomassoihin 

liittyvät kestävyysongelmat koskevat Suomessa erityisesti biodiversiteetin katoamista, 



80 

hiilinielujen vähenemistä ja biomassan tehotonta käyttöä (Eräjää 2012). Eri 

kestävyysnäkökulmien yhteensovittaminen ei ole helppoa, koska biomassoja 

tuottavien alueiden, kuten metsien, erilaisesta käytöstä käydään kilpailua. (Hildén ym. 

2013: 298–299.) 

4.2 Biotalous kasvustrategiana 

4.2.1 Suomen biotalousstrategia 

Biotalouden taloudellinen potentiaali on ollut Suomessa tarkastelun kohteena jo 

joitakin vuosia.21 Vuonna 2010 julkaistiin biotaloustyöryhmän arvio kansallisen 

biotalousstrategian tarpeesta. Loppuraportissa esitettiin lukuisia toimenpiteitä, joiden 

pohjalta voitaisiin saavuttaa biotalouden visio:  

”Vuonna 2050 Suomi on biotalouden edelläkävijämaa, jossa hyvinvointi 

perustuu uusiutuvien luonnonvarojen kestävään ja monipuoliseen 

hyödyntämiseen, korkeaan jalostusasteeseen sekä luovaan osaamiseen.” 

(Valtioneuvoston kanslia 2010: 25.) 

Eräänä toimenpiteenä ehdotettiin kansallisen biotalousstrategian laatimista ja 

toteuttamista. Strategia julkaistiin toukokuussa 2014. Siinä esitetään yhteiskunnallinen 

visio. Vuonna 2025 biotalouden kestävät ratkaisut ovat Suomen hyvinvoinnin ja 

kilpailukyvyn perusta (Työ- ja elinkeinoministeriö 2014b). Visio eroaa neljä vuotta 

aiemmin esitetystä tavoitteesta etenkin lyhemmän aikajänteensä osalta. 

Suomen biotalousstrategiassa biotalous määritellään kestävän kasvun lähteeksi. Kyse 

on ennen kaikkea kasvustrategiasta, joka perustuu uusiutuvien luonnonvarojen 

kestävään käyttöön ja uusien teknologioiden ja tuotantomenetelmien hyödyntämiseen. 

(Työ- ja elinkeinoministeriö 2014b.) 

Biotalousstrategian tavoitteena on nostaa Suomen biotalouden tuotos 100 miljardiin 

euroon vuoteen 2025 mennessä ja luoda 100 000 uutta työpaikkaa (vrt. biotalouden 

                                                 
21 Yhteenvetoa viime vuosien raporteista, ks. esim. Savolainen 2013. 
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tunnusluvut, taulukko 1). Päämäärään on mahdollista päästä noin neljän prosentin 

vuotuisella kasvulla. Biotalouden avulla tavoitellaan myös muita kansantaloudellisia 

ja yhteiskunnallisia hyötyjä: Suomen vaihtotasetta voidaan parantaa lisääntyvän 

viennin ohella fossiiliraaka-aineiden korvaamisella kotimaisilla uusiutuvilla 

luonnonvaroilla. Samalla voidaan vahvistaa huoltovarmuutta ja lisätä 

energiaomavaraisuutta. Biotalous tukee myös tasapainoista alueellista kehitystä. (Työ- 

ja elinkeinoministeriö 2014b.) 

Vuonna 2012 Suomi käytti 8,5 miljardia euroa ulkomailta tuotuihin energiatuotteisiin. 

Valtaosa tästä tuontienergiasta ja -teknologiasta olisi arvioiden mukaan korvattavissa 

kotimaisilla panoksilla. Uusiutuvassa energiantuotannossa aurinko- ja tuulienergian 

rinnalla mahdollisuuksia on etenkin biomassojen hyödyntämisessä. (Halme ym. 2014). 

Biotalouden aluetaloudellisia vaikutuksia on arvioitu sekä bioenergian tuotannon että 

laajemmin biotalouden kokonaisuuden kannalta. Hajautetulla energiantuotannolla, 

joka pohjautuu alueen omaan raaka-aineiden hankintaketjuun, on positiivinen vaikutus 

aluetalouteen (Helsingin yliopisto 2014). Maakunnallisissa biotalousstrategioissa 

tavoitellaan huomattavia työllisyysvaikutuksia ja biotalousalojen liikevaihdon kasvua 

(ks. esim. Pohjois-Pohjanmaan liitto 2014, Kainuun liitto 2014). 

Biotalousstrategia koostuu neljästä strategisesta päämäärästä ja niiden saavuttamiseksi 

tarvittavista toimenpiteistä (Työ- ja elinkeinoministeriö 2014b): 

1) Biotaloudelle on luotava kilpailukykyinen toimintaympäristö. Tämä edellyttää 

biotalouden ratkaisujen globaalin kysynnän ennakointia ja tiekarttojen 

laadintaa; ohjauskeinoja uusien ratkaisujen tukemiseksi; julkisten hankintojen 

suuntaamista uusiutumattomien luonnonvarojen korvaamiseksi uusiutuvilla; 

biotaloustuotteiden ja -palvelujen kysynnän edistämistä; biotalouden 

standardoinnin ja todentamisen kehittämistä; kaupunkiseutujen hyödyntämistä 

älykkäiden vihreiden ratkaisujen kehittämisessä sekä biotalouden tuomista 

osaksi Suomen maakuvaa. 

2) Biotalouteen synnytetään uutta liiketoimintaa. Tämä edellyttää 

pääomarahoituksen ja innovaatiopanostusten kasvattamista; pilotointi- ja 

demonstrointihankkeiden rahoittamista; toimialarajat ylittävien 
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yhteistyöalustojen kehittämistä sekä aineettoman arvonluonnin edistämistä 

tuotteiden ja palvelujen arvonlisän nostamiseksi. 

3) Osaamisperustaa pitää vahvistaa. Tämä edellyttää koulutuksen sisältöjen 

kehittämistä biotalouden suuntaan sekä tutkimuksen painopisteiden 

suuntaamista. 

4) Biomassojen käytettävyys ja kestävyys on varmistettava. Tämä edellyttää 

biomassojen käyttömahdollisuuksien ja saatavuuden varmistamista kasvaviin 

tarpeisiin sekä biomassavaroihin liittyvän tiedon tehokkaampaa 

hyödyntämistä. 

Esitettyjen kasvutavoitteiden saavuttamiseksi arvioidaan rahoitustarpeeksi seuraavan 

kymmenen vuoden ajanjaksolla yhteensä 2,1 miljardia euroa julkisia panostuksia. 

Summa jakautuu riskirahoitukseen yrityksille (1,0 mrd. €), tutkimus- ja 

innovaatiorahoitukseen (0,5 mrd. €) sekä pilotointeihin ja demonstrointeihin 

tarvittaviin panostuksiin (0,6 mrd. €). (Työ- ja elinkeinoministeriö 2014b.) 

Suomen biotalousstrategia tarkastelee biotalouden mahdollisuuksia varsin yleisellä 

tasolla. Näkökulma on hallintokeskeinen, vaikka strategiaprosessissa onkin laajasti 

kuultu eri sidosryhmiä ja toimialoja. Kasvuluvut esitetään aggregaattitasolla, eikä 

biotalouden eri osa-alueille kohdenneta tarkempia tavoitteita. 

Strategian julkistamisen jälkeen biotalouden investoinnit ja innovointi ovat edenneet 

Suomessa. Metsä Group on päättänyt uuden biotuotetehtaan perustamisesta 

Äänekoskelle. Toteutuessaan kyseessä on Suomen metsäteollisuuden historian suurin 

investointi, 1,1 mrd. euroa, jonka taloudellisten vaikutusten arvioidaan olevan maalle 

puoli miljardia euroa vuodessa (Metsä Group 2015). Työ- ja elinkeinoministeriön 

järjestämässä kansainvälisessä biojalostamokilpailussa voiton vei 

kuitulankateknologiaa kehittävä Spinnova Oy. Kaikkiaan kilpailuun saatiin 13 

ehdotusta, joista useampia pyritään viemään eteenpäin (Työ- elinkeinoministeriö 

2015). 
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4.2.2 Euroopan unionin biotalousstrategia 

Suomi ei ole ainoa maa, jossa laaditaan ja toteutetaan biotaloutta edistäviä ohjelmia. 

Suomella oli biotalouden edelläkävijän asema vielä joitakin vuosia sitten, mutta nyt 

rinnalle on noussut lukuisia muita maita (Savolainen 2013). Saksa on johtavia maita 

biotalouden kehittämisessä perässään Ruotsi, Norja, Kanada, Yhdysvallat, Hollanti ja 

Etelä-Afrikka (Leviäkangas 2014). 

Euroopan unionin biotalousstrategiassa biotaloussektorit arvioidaan huomattavan 

globaalin kasvupotentiaalin aloiksi. Niille on mahdollisuus luoda uusia työpaikkoja ja 

pitää huolta eurooppalaisesta kilpailukyvystä. (Euroopan komissio 2012.) 

Oma biotalousstrategiansa on myös Euroopan unionilla, joka on Suomen kannalta 

keskeinen sääntelijä ja yhteistyön kehittäjä biotalouden saralla. Euroopan unioni 

korostaa biotaloutta vihreän ja älykkään kasvun tekijänä. Sen biotalousstrategia 

rakentuu tutkimuksen ja teknologisen kehityksen seitsemännen puiteohjelman ja 

Horisontti 2020 -ohjelman varaan. Myös EU:n keskeisenä tavoitteena on biotalouden 

avulla luoda työpaikkoja ja ylläpitää kilpailukykyä. Merkittävää kasvua ja uusia 

työpaikkoja on odotettavissa kestävän alkutuotannon, ruoan jalostamisen, teollisen 

bioteknologian ja biojalostamoiden sektoreilla. Tavoitteena ovat uudet biopohjaiset 

teollisuudenhaarat ja biopohjaisten tuotteiden markkinat. (Euroopan komissio 2012.) 

Horisontti 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelman tavoitteena on vuosien 2014–2020 

aikana tukea miltei 80 miljardilla eurolla talouskasvua ja työpaikkoja synnyttävää 

tutkimusta. Biotalouden tutkimusteemat sisältyvät ruokaturvallisuutta, kestävää maa- 

ja metsätaloutta, merialueita, rannikoita ja vesistöjä koskevaan osioon. Esitettyjen 

arvioiden mukaan rahoituksen myötä voi syntyä 130 000 työpaikkaa ja 45 miljardia 

euroa arvonlisää biotalouden sektorilla vuoteen 2025 mennessä. Komission mukaan 

biotalouteen siirtyminen edellyttää jatkuvaa ja lisääntyvää julkista rahoitusta ja 

yksityisiä sijoituksia. (Euroopan komissio 2012, Euroopan komissio 2014a.) 

Euroopan unioni on pyrkinyt pitkäjänteisesti edistämään biotaloutta sekä regulaation 

että tutkimustoiminnan avulla. EU asetti ilmasto- ja energiapaketissa vuonna 2009 
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jäsenmaille sitovat tavoitteet päästöjen vähentämisessä, energiatehokkuuden lisäämi-

sessä ja uusiutuvan energian osuuden kasvattamisessa (Richardson 2012). Euroopan 

komissio päivitti näitä tavoitteita tammikuussa 2014 (Euroopan komissio 2014b). 

McCormickin ja Kauton (2013) mukaan biotalouden kehitykseen keskeisesti 

vaikuttavia tekijöitä ovat hallitusten politiikka ja sääntely, aineettomien oikeuksien 

järjestelmä, sosiaalinen hyväksyntä ja markkinoiden rakenne. Keskeiseksi tekijäksi he 

nostavat kysynnän, joka kohdistuu kestävään ruoan, polttoaineen ja raaka-aineiden 

tarjontaan. Biotalouden kehitys vaatii teollisten prosessien, teknologioiden ja 

markkinakehityksen muutoksia, jotka lopulta vaikuttavat tuotanto- ja kulutustapoihin. 

Keskeinen haaste on suunnitella politiikkaa, joka edistää innovaatioita ja tutkimusta 

ilman, että lukkiudutaan tiettyihin teknologioihin ja suljetaan pois tulevaisuuden 

mahdollisuuksia. (McCormick & Kautto 2013.) 

Kasvutavoitteet biotalouden saralla on kunnianhimoisia, kun niitä verrataan tämän 

hetken kasvuvauhtiin Suomessa tai Euroopan unionin jäsenmaissa. Taloudellisesta 

näkökulmasta kehitystä pyritään edistämään erityisesti tarjontaa lisäämällä. Näitä 

toimenpiteitä ovat investointituet, tutkimus- ja kehitysrahoitus ja erilaiset tuotantotuet. 

Biopohjaisten tuotteiden kysyntää on pyritty EU:n toimesta lisäämään 

biopolttoaineiden saralla (Richardson 2012). 

4.3 Voiko biotaloutta edistämällä synnyttää talouskasvua? 

Biotalouden talous- ja työllisyysvaikutukset lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä voivat 

olla kansantalouden ja aluetalouksien kannalta myönteisiä. Kestävän kehityksen 

viitekehyksessä taloudellinen kestävyys merkitsee jatkuvaa taloudellista kasvua tai 

erilaiset rajoitteet huomioon ottavaa steady state -kasvua. Voiko biotalouden 

edistäminen toimia kasvustrategiana ja tuottaa pitkän aikavälin talouskasvua, kuten 

Suomen biotalousstrategiassa esitetään? 

Kysymys on tärkeä kahdesta syystä. Ensiksi, Suomen kansantalous ei ole toipunut 

vuonna 2008 alkaneesta finanssikriisistä ja siihen kytkeytyneestä elinkeinorakenteen 

murroksesta. Suomessa tarvitaan toimialoja, jotka kykenevät parantamaan 

tuottavuuttaan ja valmistamaan tuotteita ja palveluita vientiin. Toiseksi, Suomessa ja 
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muissa maissa panostetaan nyt voimakkaasti biotalouden kehittämiseen. Käytettyjä 

julkisia panostuksia on arvioitava näkökulmasta, voiko biotalous lunastaa siihen 

kohdistuvia odotuksia. 

Luvussa 2.2.3 käsiteltiin uusiutuvien luonnonvarojen roolia talouskasvussa. 

Smuldersin (2000) mallin mukaan uusiutuvat luonnonvarat eivät voi olla pitkäaikaisen 

BKT/capita-kasvun ylläpitäjä biofysikaalisten rajoitteiden vuoksi. Kasvu voi perustua 

vain teknologian kehittymiseen. 

Biotalouden mahdollisuus talouskasvun edistämiseen löytyy kuitenkin vihreän kasvun 

viitekehyksestä. Ympäristöä parantavat politiikkatoimet voivat vauhdittaa nykyistä 

resurssitehokkaampaa, puhtaampaa ja kestävämpää kasvua. Seuraavassa esitellään 

mekanismeja, joilla ympäristösääntely voi edistää kasvua, ja empiirisiä havaintoja 

aiheeseen liittyen. 

4.3.1 Vihreää kasvua edistävät politiikkatoimenpiteet 

Hallegatte ym. (2012) esittelevät vaikutuskanavia, joiden kautta vihreää kasvua 

edistävät politiikkatoimet voivat toimia talouskasvun lähteenä. Oletetaan 

tuotantofunktio22 𝑌 = 𝐹(𝐴, 𝐾, 𝐿, 𝐸). Tuotantopanos 𝐸 voidaan ajatella 

luontopääomaksi, ekosysteemipalveluksi tai ympäristön laaduksi. Ympäristöpolitiikan 

positiivinen vaikutus taloudelliseen tuotantoon 𝑌 välittyy suoraan parantamalla 

ympäristön tilaa eli panosta 𝐸. 

Ympäristöpolitiikalla voi kuitenkin olla ulkoisvaikutuksia, joten se voi vaikuttaa 

talouskasvuun muutenkin kuin ympäristöpanoksien määrää tai laatua parantamalla. 

Reaalimaailmassa taloudet eivät toimi optimaalisesti tai first-best-tilanteessa. Syynä 

ovat markkinoiden toimimattomuus, kuten ali-investointi tutkimukseen ja kehitykseen 

tiedon vuotamisen vuoksi, tuotantopanosten alikäyttö väliaikaisten tai rakenteellisten 

syiden vuoksi tai arviointiharhat, jotka estävät talouden siirtymisen optimaaliseen 

tasapainoon. Politiikkainterventiolla voidaan edistää kasvua, mikäli se auttaa 

                                                 
22 Tuotantofunktion muuttujat kuten yhtälössä (16), luku 2.2.2. 
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korjaamaan edellä kuvattuja epäoptimaalisuuksia. Vihreää kasvua edistävä politiikka 

voidaan määritellä politiikaksi, joka korjaa markkinaepäonnistumisia ja sitä kautta 

edistää kasvua ja suojelee ympäristöä. (Hallegatte ym. 2012.) 

Hallegatte ym. (2012) tarkastelevat tuotantofunktiota second-best-tilanteessa eli 

markkinaepäonnistumisten ja epäoptimaalisen tasapainon vallitessa. Nyt 𝐹(∙) ei ole 

varsinainen tuotantofunktio, vaan tuotantomahdollisuuksien rintama eli suurin 

mahdollinen tuotannon taso käytettävissä olevilla panoksilla ja maksimaalisella 

tehokkuudella. Todellinen tuotanto on muotoa: 

𝑌 = Ψ𝐹(𝐴, 𝐾, 𝐿, 𝐸),     (27) 

missä Ψ on tuotantoprosessin tehokkuuskerroin, joka vaihtelee 0 ja 1 välillä. Kuviossa 

21 on esitelty tuotantomahdollisuudet sekä niihin vaikuttavat politiikkatoimet. 𝑌𝑚𝑎𝑥 

kuvaa tilannetta, joka saavutetaan tuotantopanosten yhdistelmällä 𝑍, kun Ψ = 1. 

Todellinen tuotantomäärä on kuitenkin 𝑌𝑟𝑒𝑎𝑙 (0 < Ψ < 1).  

Ympäristöä parantavat toimenpiteet voivat kasvattaa taloudellista tuotosta (kuvio 23, 

numerot 1-3), jos ne: 

1) lisäävät tuotantopanosten tehokasta määrää. Koska ympäristösääntely pyrkii 

parantamaan ympäristön tilaa, vaikutus luontopääoman määrään ja laatuun on 

positiivinen. Työvoimaan politiikkatoimet vaikuttavat terveellisemmän 

ympäristön kautta. Toimet voivat lisätä myös fyysistä pääomaa, koska oikein 

hallitut riskit pienentävät ympäristökatastrofeista johtuvia tuhoja ja 

pääomatappioita. 

2) lisäävät tuottavuutta ja tehokkuutta korjaamalla markkinoiden epäonnistumisia 

(Ψ kasvaa), esimerkiksi vaikuttamalla ympäristön laatuun ja lisäämällä 

resurssitehokkuutta. 

3) siirtävät tuotantomahdollisuuksien käyrää kiihdyttämällä innovointia ja 

keksintöjen levittämistä talouteen (𝐴 kasvaa). 
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Kuvio 23. Vihreää kasvua edistävien politiikkatoimien vaikutus tuotantoon (mukaillen 

Hallegatte ym. 2012). 

4.3.2 Porterin hypoteesi 

Perinteisesti tiukkaa ympäristölainsäädäntöä on pidetty taloudellisen suorituskyvyn 

rasitteena – ei suinkaan kasvua lisäävänä tekijänä. Ympäristötavoitteiden ja 

teollisuuden kilpailukyvyn suhde on nähty yhteiskunnallisten hyötyjen ja yksityisten 

kustannusten välisenä vaihtokauppana. Porter ja van der Linde (1995) haastavat tämän 

näkemyksen kritisoimalla tarkastelun staattisuutta. Kilpailuetu ei perustu staattiseen 

tehokkuuteen tai optimointiin kiinteillä rajoitteilla, vaan innovointi- ja 

kehittymiskykyyn, joka siirtää näitä rajoitteita. Tarkastelussa tulee siis keskittyä 

dynaamisiin vaikutuksiin. (Porter & van der Linde 1995.) 

Ns. Porterin hypoteesin mukaan hyvin suunniteltu ympäristösääntely voi synnyttää 

innovointia, joka osittain tai kokonaan kattaa sääntelyn aiheuttamat kustannukset. 

Tiukat ympäristösäädökset voivat itse asiassa parantaa tuottavuutta ja lisätä 

kilpailukykyä ulkomaisiin kilpailijayrityksiin nähden. Ympäristöhyötyjen rinnalla 

syntyy myös taloudellisia hyötyjä. (Porter & van der Linde 1995.) 
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Porterin ja van der Linden (1995) mukaan ympäristösääntelyn tulee täyttää kolme 

periaatetta ollakseen hyvin suunniteltua. Ensiksi, ympäristömääräykset täytyy 

määritellä tavoitteina, jotka voidaan saavuttaa joustavilla tavoilla. Tällöin yrityksille 

jää mahdollisimman suuri innovoinnin vapaus. Toiseksi, sääntelyn tulee kannustaa 

jatkuvaan kehittymiseen eikä lukkiutua johonkin tiettyyn teknologiaan. Kolmanneksi, 

sääntelyn tulee olla johdonmukaista ja minimoida yritysten epävarmuus joka 

tilanteessa. 

Porterin hypoteesi esitettiin alun perin ilman mekanismin teoreettista selittämistä tai 

kattavaa empiiristä aineistoa. Molempia puutteita on sittemmin paikattu. Empiirisen 

testauksen helpottamiseksi hypoteesi jaettiin kolmeen osaan. Hypoteesin heikon 

version mukaan ympäristösääntely johtaa ympäristöä säästävien innovointien 

lisääntymiseen, mutta ei välttämättä lisää innovointia kokonaisuudessaan. Vahvan 

version mukaan kehittyneiden tuotantoprosessien aikaansaamat kustannussäästöt ovat 

kyllin suuria lisäämään kilpailukykyä. Tällöin oletuksena ovat epätäydellisesti 

toimivat markkinat ja yritysten käyttämättä jättämät voittomahdollisuudet. Kapean 

version mukaan määrättyihin tavoitteisiin tähtäävät – erotuksena tuotantoprosesseihin 

tähtäävistä – ympäristösäädökset lisäävät innovaatioita ja kohentavat yritysten 

suoriutumista. (Kozluk & Zipperer 2014.) 

OECD:n tuoreiden tutkimusten (Albrizio ym. 2014, Kozluk & Zipperer 2014) mukaan 

viime vuosikymmeninä tiukentuneella ympäristölainsäädännöllä ei ole 

kokonaisuutena ollut negatiivista vaikutusta tuottavuuden kasvuun. Tämä vaikuttaisi 

tukevan Porterin hypoteesia. 

Kozluk ja Zipperer (2014) käyvät läpi yritys-, toimiala- ja makrotason empiirisiä 

tutkimuksia ympäristöpolitiikan kireyden ja tuottavuuden suhteesta sekä sääntelyn 

taloudellisista vaikutuskanavista. Tulokset ovat monitulkintaisia, epäjohdonmukaisia 

ja erittäin kontekstiriippuvaisia. Porterin hypoteesin heikko versio saa kuitenkin 

tutkimuksessa varsin laajaa tukea. Ympäristöpolitiikan tuottavuusvaikutusten 

monitulkintaiset tulokset tukevat osittain Porterin hypoteesin vahvaa versiota, mitä 

kirjoittajat pitävät melko yllättävänä. 
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Albrizio ym. (2014) eivät löydä empiiristä todistusaineistoa, joka osoittaisi 

ympäristöpolitiikan kiristämisen aiheuttavan pysyviä positiivisia tai negatiivisia 

vaikutuksia kokonaistuottavuuden kasvuun. Sääntelyn kaikki vaikutukset häviävät alle 

viidessä vuodessa. Makrotaloudellisella, toimiala- tai yritystasolla ei ole havaittavissa 

pysyvää haittaa tuottavuuden tasoon. Tiukentuneella ympäristöpolitiikalla näyttäisi 

kuitenkin olevan väliaikainen tuottavuuden kasvua lisäävä vaikutus. Makrotasolla 

ympäristösääntelyn tiukentumisen ennakoiminen saattaa hetkellisesti hidastaa 

tuottavuuden kasvua, kun yritykset valmistautuvat kireämpään lainsäädäntöön muun 

muassa investoimalla. Tätä seuraa tuottavuuden nopea toipuminen väliaikaisesti 

nopeamman kasvun kautta. Kehityksessä on voittajia ja häviäjiä. Tuottavimmat ja 

kehittyneimmät yritykset parantavat tuottavuuttaan eniten uusien sääntöjen astuttua 

voimaan. Kehittymättömämpien yritysten tuottavuus heikkenee, ja osa poistuu 

markkinoilta. 

Albrizio ym. (2014) korostavat, että ympäristölainsäädäntö ei saa luoda esteitä 

markkinoille tulolle tai kilpailulle, koska juuri niiden avulla voidaan saavuttaa sekä 

ympäristö- että taloudellisia tavoitteita. Tutkimuksen mukaan hyvin suunniteltu 

kireäkin ympäristölainsäädäntö voi parantaa ympäristön laatua heikentämättä 

tuottavuutta. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkasteltiin biotaloutta kestävän kehityksen 

viitekehyksessä. Tavoitteena oli vastata, miten biotalous voi edistää kestävän 

kehityksen toteutumista. Tähän tutkimuskysymykseen vastaamiseksi määriteltiin, 

mitä kestävä kehitys merkitsee luonnonvarojen hyödyntämisen ja talouskasvun 

näkökulmasta sekä mitä biotalous-käsite sisältää. Analyysiä syvennettiin pohtimalla 

esimerkinomaisesti Suomen vahvuuksia ja heikkouksia biotaloudessa. 

Tutkielman menetelmäksi valittiin kirjallisuuskatsaus, jonka aineistona käytettiin 

taloustieteellisen tutkimuksen lisäksi myös muuta biotaloutta käsittelevää 

kirjallisuutta. Tutkielmassa muodostettiin kattava kuvaus biotalouden sisällöstä ja sen 

kytkeytymisestä laajempaan luonnonvara- ja ympäristötaloustieteelliseen sekä 

kasvuteoreettiseen keskusteluun. Tutkimusaiheen laajuudesta seuraa, että tutkielman 

teemoja on käsitelty monipuolisesti, mutta paikoin on jouduttu turvautumaan 

pintapuoliseen esittelyyn. Tämä voidaan nähdä tutkimusotteesta johtuvana 

rajoituksena. Tutkielmaa voidaan hyödyntää biotaloudesta käytävässä julkisessa 

keskustelussa, sillä se esittelee biotalouden kytkennät kestävän kehityksen 

periaatteisiin ja lähellä oleviin käsiteisiin kattavasti ja useita muita puheenvuoroja 

perusteellisemmin. 

Talouskasvun, ympäristön ja ihmisyhteisöjen välistä suhdetta on kuvattu 1980-luvun 

lopulta kestävän kehityksen käsitteen avulla. Talouskasvun myönteiset ja kielteiset 

vaikutukset on pyritty saattamaan aiempaa parempaan tasapainoon edistämällä 

yhteiskunnallista, ekologista ja taloudellista kestävyyttä. Kestävän kehityksen 

viitekehyksessä on ollut mahdollista tarkastella ja huomioida niin sukupolvien sisäistä 

kuin niiden välistä oikeudenmukaisuutta. Nykyhetken tarpeet tulisi tyydyttää tavalla, 

joka jättää myös tuleville sukupolville mahdollisuudet varmistaa oma hyvinvointinsa. 

Taloustieteilijöillä on ollut tässä keskustelussa ja suunnittelussa tärkeä rooli. 

Talouskasvu tarvitsee sekä luonnon tarjoamia tuotantopanoksia että teknologiaa. 

Teknologinen kehitys mahdollistaa pitkän aikavälin BKT/capita-talouskasvun. Lisäksi 

se voi tasapainottaa ja ylittää luonnonvarojen aiheuttaman kasvujarrun. Erilaiset 

keksinnöt ja innovaatiot lisäävät luonnonvarojen käytön tehokkuutta, mahdollistavat 
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uusien varantojen löytämisen ja hyödyntämisen ja helpottavat substituuttien 

kehittämistä. Pääomalajien välinen korvattavuus riippuu käytettävissä olevasta 

teknologiasta. Myös talouden läpivirtauksen eli ympäristövaikutuksen suuruus on 

kytköksissä teknologiaan. Teknologian kehityksestä huolimatta talouskasvulle on 

olemassa biofysikaalisia rajoitteita, kuten entropian laki ja luontopääoman herkkyys 

ja kriittisyys. Nämä rajoittavat substituutiomahdollisuuksia. 

Luonnonvarojen hyödyntämiseen liittyy kysymys sukupolvien välisestä 

oikeudenmukaisuudesta. Uusiutumattomien ja uusiutuvien luonnonvarojen 

optimaalinen käyttö laajenee kysymykseksi siitä, millainen pääomavaranto täytyy 

jättää tuleville sukupolville. Taloudellinen tehokkuus ja hintamekanismi pystyvät 

vastaamaan tähän kysymykseen vain tiettyyn rajaan asti. Epäselvät omistusoikeudet 

johtavat negatiivisiin ulkoisvaikutuksiin ja luontopääoman hintojen määrittämisen 

vaikeus aliarvostukseen, mikä luo tarpeen valtion interventiolle. Heikon kestävyyden 

mukainen pääomalajien keskinäinen substituutio ei toimi luontopääoman suhteen, 

mikäli talouden kuormitus aiheuttaa peruuttamatonta tuhoa ekosysteemipalveluille, 

jotka ovat välttämättömiä planeetan biosfäärin toiminnalle. 

Uusiutuvien luonnonvarojen käyttöön perustuva biotalous tarjoaa näkökulman edistää 

kestävää kehitystä. Biotalous ei sisällä teoreettisesti uusia näkökulmia, joita ei olisi 

tuotu esille tai analysoitu aikaisemmin. Se on konkreettinen ja tavoitteellinen konsepti, 

jolla pyritään muuttamaan taloudellisia tuotantojärjestelmiä ekologisesti 

kestävämmiksi taloudellisesta kestävyydestä tinkimättä. Samalla pyritään 

huomioimaan yhteiskunnallinen kestävyys varmistamalla ihmisten hyvinvointia 

kasvun, työllisyyden ja puhtaan ympäristön kautta. 

Biotalous on uusiutuvien raaka-aineiden eli biomassan käyttöä ja siihen liittyvien 

ekosysteemipalveluiden huomioimista. Se merkitsee myös substituutiota 

uusiutumattomien ja uusiutuvien luonnonvarojen välillä. Fossiilisten raaka-aineiden 

korvaaminen uusiutuvilla etenkin energiantuotannossa, mutta myös laajemmin 

esimerkiksi öljyjalosteiden suhteen, tarkoittaa luontopääoman sisäisen painotuksen 

muuttumista. Biotalous mahdollistaa myös pääomalajien välisen substituution eli 

heikon kestävyyden. 
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Teknologian rooli biotaloudessa on merkittävä. Ideoita ja osaamista tarvitaan uusien 

laitteiden ja prosessien kehittämisessä, biomassan osittamisessa sekä tuotannon ja 

luonnon kiertojen yhdistämisessä. Lisäksi tieto ja ymmärrys ekosysteemien 

toiminnasta ovat tärkeitä. 

Tuotantotavan ja taloudellisen näkökulman muutos liittyy teollisen ekologian 

periaatteisiin eli resurssitehokkuuteen ja suljettuihin kiertoihin. Biotuotteiden 

uusiutuvuus sekä alussa että lopussa mahdollistavat suljetun ja hiilineutraalin kierron 

ekosysteemien kanssa. Keskeisimpänä elementtinä voidaan nähdä pyrkimys 

tuotantoprosessiin, jossa tunnistetaan talouden biofysikaaliset rajoitteet. Biotaloudessa 

tuotantofunktiot määritellään uudelleen siten, että ne ottavat huomioon aiempaa 

paremmin ympäristöhyödykkeet, tuotannon raaka-aineet, käytetyn energian sekä sivu- 

ja loppujakeet. 

Biotalous merkitsee myös systeemistä muutosta. Tavoitteena on fossiilisiin raaka-

aineisiin pohjautuvan talousjärjestelmän muuttaminen ekologisesti kestävämpään 

suuntaan. Kyseessä on huomattava yhteiskunnallinen muutos, jonka merkitystä 

voidaan verrata jopa teolliseen vallankumoukseen. Nykyinen talousjärjestelmä on 

aiheuttanut huomattavia negatiivisia ympäristövaikutuksia, jotka uhkaavat keskeisiä 

biosfäärin prosesseja. Biotalous ei kuitenkaan ole automaattisesti kestävää, koska 

uusiutuvat luonnonvarat voivat ehtyä ja niiden käyttö voi aiheuttaa negatiivisia 

ulkoisvaikutuksia. Biotalouden kestävyys riippuu suuresti siitä, miten hyvin 

ekologinen niukkuus kyetään huomioimaan taloudellisessa päätöksenteossa. 

Fossiilisten luonnonvarojen korvaaminen ei tapahdu hetkessä eivätkä olemassa olevat 

maailman biomassat nykyisellä teknologialla edes riitä niiden korvaamiseen, mikäli 

ruoantuotantoa ei haluta vaarantaa. Sen vuoksi uusiutumattomien luonnonvarojen 

käytön tulee olla taloudellisesti tehokasta ja negatiivisia ulkoisvaikutuksia tulee 

minimoida tulevaisuudessakin. 

Kasvuteorian viitekehyksessä uusiutuviin luonnonvaroihin pohjautuva biotalous ei 

itsessään voi ylläpitää talouskasvua, Syynä on se, että uusiutuvien luonnonvarojen 

määrä on ylhäältä käsin sidottu planeetan kantokykyyn. Biosfääri pystyy sitomaan 

auringon säteilyenergiaa rajallisen määrän aikayksikköä kohden. Kantokyky ilmenee 

myös siten, että tietyn iän jälkeen biomassan määrä alkaa vähentyä esimerkiksi 
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lahoamisen myötä. Termodynamiikan lakien mukaisesti uusiutumattomia 

luonnonvaroja eli matalan entropian varantoja uhkaa pitkällä aikavälillä loppuun 

kuluminen. Tällöin niitä täytyy hyvin voimakkaasti korvata uusiutuvilla 

luonnonvaroilla eli matalan entropian virralla. Korvaaminen edellyttää huomattavaa 

teknologista kehitystä eli sellaista osaamisen ja tiedon kerryttämistä, joka mahdollistaa 

tarvittavan substituution. On tarpeen huomioida, että termodynamiikan lakien mukaan 

kaikki aine kuluu, muun muassa metallit, joiden kierrätyksessä ei koskaan päästä sadan 

prosentin tehokkuuteen. Tässäkin mielessä on kehitettävä uusia tapoja korvata 

uusiutumattomia luonnonvaroja uusiutuvilla. 

Biotalouden kasvu-ura voi vastata yhteiskunnallisesti optimaalista kasvuastetta, joka 

on alhaisempi kuin vapaassa markkinaratkaisussa. Näiden kahden välinen ero on sitä 

suurempi 1) mitä huonommin markkinat kykenevät huomioimaan negatiivisia 

ulkoisvaikutuksia, 2) mitä suurempi ero on tulevaisuuden hyvinvoinnin arvostuksella 

(eli yhteiskunnan aikapreferenssin asteella ja yritysten diskonttokorolla) ja 3) mitä 

enemmän ihmiset kokevat haittaa ympäristön pilaantumisesta ja mitä enemmän he 

arvostavat puhdasta ympäristöä. Optimaalinen kasvuaste täytyy saattaa voimaan 

markkinoilla valtion väliintulon avulla ja muuttamalla tuotantoprosesseja 

kestävämpään suuntaan. 

Mitkä ovat Suomen mahdollisuudet edistää kestävää kehitystä biotalouden kautta? 

Suomessa on käynnissä huomattava elinkeinorakenteen murros ja 

tuottavuuskehityksen romahdus. Suomen kansantalous tarvitsee uusia korkean 

jalostusasteen vientituotteita, joita voisi löytyä myös biotalouden parista. Biotalous on 

Suomessa jo nyt varteenotettava sektorikokonaisuus etenkin viennin osalta. 

Biotalouteen siirtyminen nähdään kansallisena kasvustrategiana. 

Suomessa käytetään runsaasti luonnonvaroja ja energiaa. Luonnonvarojen 

kokonaiskäytöstä bioottisten raaka-aineiden osuus on varsin pieni. Niiden käyttöä 

voisi olla mahdollista lisätä etenkin suhteessa muihin raaka-aineisiin. 

Energiantuotannossa uusiutuva energia ja etenkin biomassoihin pohjautuva tuotanto 

ovat kansainvälisessä vertailussa poikkeuksellisen suuria. Arvioiden mukaan tässäkin 

olisi kasvupotentiaalia, jolloin tuontienergian määrää voitaisiin vähentää. Suomen 

biokapasiteetti ja ekologinen jalanjälki asukasta kohden ovat huomattavan suuria 
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kansainvälisessä vertailussa. Kuitenkin ekologinen reservi asukasta kohden on 

maailman kärkeä. Suomen olisi etenkin metsäkapasiteettiin nojautuen mahdollista 

lisätä uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä ja korvata sillä uusiutumattomia resursseja. 

Keskeisessä asemassa on silloin uusiutuvien luonnonvarojen tehokas kaskadikäyttö. 

Biotalouden avulla Suomi voisi edistää sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta 

säästämällä uusiutumattomia luonnonvaroja, vähentämällä talouden materiaali-

intensiivisyyttä ja huolehtimalla ekosysteemipalveluiden kestävyydestä. On kuitenkin 

huomattava, että uusiutumattomien luonnonvarojen korvaaminen uusiutuvilla on 

mahdollista vain muutaman valtion tai alueen kohdalla; globaalilla tasolla se ei vielä 

onnistu heikentämättä oleellisesti taloudellista kestävyyttä. Suomen 

toimintamahdollisuuksia rajoittaa myös Euroopan unionin jäsenyys. Unioni koordinoi 

lukuisia biotalouteen kytkeytyviä seikkoja, joista Suomi ei voi yksipuolisesti päättää. 

Biotalousstrategioissa korostetaan julkisen sektorin merkittävää roolia biotalouden 

edistämisessä. Millaisilla toimenpiteillä Suomen valtio voisi biotaloutta edistää? 

Keskeisiä työkaluja voisivat olla ympäristö-, innovaatio- ja elinkeinopoliittiset 

toimenpiteet. Ympäristölainsäädännön avulla voidaan parantaa ympäristön tilaa ja 

epäsuorasti tukea kasvua muutenkin. Tällöin tavoitteena on markkinoiden 

epäonnistumiseen puuttuminen. Porterin hypoteesin mukaisesti ja empiiristen 

havaintojen valossa hyvin suunniteltu kireäkään ympäristölainsäädäntö ei heikennä 

tuottavuutta pitkällä aikavälillä. Lyhyellä aikavälillä se saattaa jopa lisätä sitä. 

Innovaatiotoimintaa tarvitaan, koska teknologialla on keskeinen rooli talouskasvussa, 

hyvinvoinnissa ja ympäristövaikutusten pienentämisessä. Takalon (2014) mukaan 

julkisen vallan aktiivinen innovaatiopolitiikka on perustelua, koska muuten yksityinen 

sektori ei investoisi innovaatioihin niin paljon kuin yhteiskunnan kannalta olisi 

suotavaa. Syynä ovat innovaatiotoiminnan positiivisen ulkoisvaikutukset ja 

rahoitusmarkkinoiden epätäydellisyydet. Takalon mukaan tulisi panostaa erityisesti 

perustutkimukseen ja koulutukseen. Julkisen sektorin rahoituksen tulisi keskittyä 

hankkeisiin, joilla on suuret positiiviset ulkoisvaikutukset. Rahoituksen 

painopistealueita ei kuitenkaan pitäisi yrittää määritellä etukäteen, vaan keskittyä 

arvioimaan hankkeita odotettavissa olevien yhteiskunnallisten tuottojen perusteella. 
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Jos biotalous ajatellaan yhteiskunnalliseksi tavoitteeksi ja muutosvisioksi, 

keskusteluun nousee myös elinkeinopolitiikan mahdollinen käyttäminen. Aiginger 

(2014) nostaa lukuisiin tutkimuksiin nojautuen esille ”uuden” tai ”systeemisen” 

elinkeinopolitiikan, joka eroaa monelta osin aiempien vuosikymmenten teollisuus- tai 

elinkeinopolitiikasta. Siinä keskeisenä tavoitteena on kestävän talouskasvun 

vauhdittaminen. Uuden elinkeinopolitiikan tulee edistää kilpailua ja luoda yhteistyötä 

valtion ja yritysten välille. Tavoitteena tulee olla yhteiskunnan pitkän aikavälin 

tavoitteiden tukeminen, ei yksittäisten yritysten auttaminen tai työpaikkojen 

pelastaminen taantuvilla toimialoilla. Uuden elinkeinopolitiikan tulee mitata kehitystä 

muillakin kuin taloudellisilla mittareilla, esimerkiksi ympäristötilinpidon 

indikaattoreita hyödyntäen. Hintakilpailukyvyn tavoittelemisen tilalle pitää nostaa 

teknologiaan ja osaamiseen perustuva tuottavuus. 

Suomen kohdalla tärkeäksi kysymykseksi nousee, millä aikajänteellä valtiolla on 

taloudellisia edellytyksiä edistää ja tukea biotaloutta. Kansantalouden taantumisen 

vuoksi julkinen sektori on velkaantunut voimakkaasti. Paineet julkisen talouden 

sopeuttamiseen ovat kovat, jolloin lisämäärärahat koulutukseen, tutkimukseen tai 

innovointiin ovat epätodennäköisiä. Myös teolliseen muutokseen pakottava uusi 

ympäristölainsäädäntö voi kohdata vastustusta. Biotalous kuitenkin tarjoaisi 

suhteelliseen etuun perustuvan vaihtoehdon, jonka arvonlisäystä olisi mahdollista 

nostaa. Samalla Suomen taloutta voitaisiin kehittää kestävän kehityksen suuntaan. 
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