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ALKUSANAT 
 

Vuoden 2011 alkupuolella ryhdyin pohtimaan, mistä aiheesta tekisin 

maisterintutkielmani. Tiesin haluavani tarkastella talouskasvua, mutta näkökulma oli 

vielä täsmentymätön ja aihe vailla napakkaa rajausta. Eräänä päivänä huomasin 

lehdessä kuvan tienviitasta, jossa osoitetaan Suomelle kaksi tietä. Toinen on jatkuvan 

kasvun tie, toinen puolestaan jatkuvan kurjistumisen tie. Aloin pohtimaan, mistä 

näkökulmasta tai millaisin perustein viitat oli nimetty näin. Kuva tuntui 

yksinkertaistavalta. Sitten mielessäni heräsi kysymys, joka johdatti minut lopulta 

talouskasvukritiikin pariin: onko olemassa kolmaskin tie? 

 

Talouskasvukritiikkiä voisi kuvata von Wrightiä lainaten eräänlaiseksi vasaralla 

filosofoinniksi:  

 

” – – ajattelun historiassa on aikoja, jolloin parasta, mitä filosofi voi tehdä, on – –, 

kuten sopii Nietzscheen viitaten sanoa, ”filosofoida vasaralla” – näin siinä 

toivossa, että kun kaikki on purettu, paljastuu maaperä, jossa voi kasvaa jotain 

olennaista uutta ja tuoretta.” (von Wright 1989, 163) 

 

Talouskasvukritiikki on ollut sekä haastava että antoisa tarkastelukohde, sillä kyseen- 

 alaistaessaan monia länsimaisten yhteiskuntien perusrakenteista ja –arvoista se 

   on haastanut myös minut katsomaan maailmaa ja tulevaisuutta uusin 

    silmin Toivon, että tutkielma tarjoaa lukijalleenkin samanlaisia 

     elämyksiä. 

 

Kiitän ohjaajiani Petri Tapiota ja Risto Willamoa kannustuk- 

 sesta ja hyvistä neuvoista. Haluan kiittää myös Tulevai- 

  suuden tutkimuskeskusta harjoittelujaksosta, jonka 

    aikana sain tutkielmanteon käyntiin. Lisäksi kii- 

      tän miestäni Teroa kuuntelevasta korvasta,  

      kärsivällisyydestä ja arkeni helpottami- 

       sesta intensiivisimpien työjaksojen  

         aikana.  
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     27.10.2013 
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1 JOHDANTO JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

 

Tämän maisterintutkielman taustalla on kiinnostukseni kulutuksen vähentämiseen 

ympäristönsuojelukeinona. Tällä hetkellä hallitukset ja monet kansainväliset yhteisöt ovat 

nostaneet nk. vihreän talouden tai vihreän talouskasvun kulutusta ja tuotantoa koskevan 

ympäristöpolitiikan keskiöön (EU-komissio 2011; Jyrki Kataisen hallitus 2011, 7–9 ja 

68; OECD 2011; UNEP 2011b; EU-komissio 2008; UNEP 2009; Fuchs ja Lorek 2005; 

Jackson 2005; KULTU 2005; Seyfang 2005; OECD 2002). Kulutuksen vähentämisen 

mahdollisuus on samalla usein torjuttu kokonaan tai ainakin jätetty marginaaliasemaan 

(UNEP 2011a; Berg 2010; EU-komissio 2008; Fournier 2008; Fuchs ja Lorek 2005; 

KULTU 2005; UNEP ja Consumers International 2004, 9; EU-komissio 2003; Princen 

2003; OECD 2002, 12; UNEP 2001). Kuten kaikilla ympäristönsuojelukeinoilla, myös 

kulutuksen vähentämisellä pyritään negatiivisina pidettyjen ympäristövaikutusten 

vähentämiseen. Sen tavoitteena ei ole supistaa BKT:ta, taloudellista toimeliaisuutta tai 

taloudessa kiertävän rahan määrää. Tällaiset talouskasvun kannalta negatiiviset 

vaikutukset ovat silti hyvin todennäköisiä seurauksia kulutuksen vähentämisestä. Näin 

ollen se on ristiriidassa talouskasvutavoitteiden kanssa ja sitä on vaikea sovittaa vihreän 

talouskasvun ajatukseen. Tämän ristiriidan havaitseminen on nostanut mieleeni 

kysymyksen: miksi taloutta oikeastaan pyritään kasvattamaan ja onko sen kasvattaminen 

tarpeen? 

 Vastaus yllä esittämääni kysymykseen riippuu tietysti siitä, keneltä kysyy tai 

mistä näkökulmasta asiaa punnitaan. Vastaukseen vaikuttaa ainakin se, suhtaudutaanko 

talouskasvuun pohjimmiltaan myönteisesti vai ei. Nicholls (2010) esittää, että 

uusliberalismi ja sen osana myös talouskasvumyönteisyys on saavuttanut Australiassa ja 

laajemminkin maailmassa vahvan valta-aseman. Anderson ja M’Gonigle (2012) 

puolestaan katsovat myönteisen suhtautumisen talouskasvuun kuuluvan taloustieteen 

uusklassiseen valtavirtaan. Näissä tutkimuksissa talouskasvumyönteisyys on kuitenkin 

nähty yhtenä osana jotakin toista aatetta tai koulukuntaa, eikä niissä ole selvitetty 

talouskasvumyönteisen asenteen yleisyyttä sinänsä. Käsittääkseni eri 

talouskasvuasenteiden yleisyyttä eivät muutkaan ole tutkineet systemaattisesti. 

 Esimerkiksi julkisesta keskustelusta saa kuitenkin sellaisen vaikutelman, että 

myönteinen suhtautuminen talouskasvuun olisi ainakin länsimaisissa yhteiskunnissa 

valtavirtaa ja kriittisemmät äänenpainot puolestaan olisivat marginaalissa. Lisäksi 

vaikuttaa siltä, että osapuolien välille ei ole syntynyt aktiivista keskustelua: vaikka 

kriittinen marginaali on viime vuosina aktivoitunut, valtavirta ei ole juurikaan reagoinut 

esitettyyn kritiikkiin. Näin ollen valtavirtaa tarkastelemalla ei välttämättä pääse kiinni 

muunlaisiin kuin talouskasvumyönteisiin asenteisiin. Kriittisen marginaalin sen sijaan voi 

olettaa peilaavan suhdettaan valtavirtaan, joten sen tarkastelu voi paljastaa jotakin uutta 

myös valtavirran ajattelusta. Kriittinen marginaali on mielenkiintoinen tutkimuskohde 

myös siksi, että sen piiristä voi olettaa löytyvän uudenlaisia keskustelunavauksia ja 

vaihtoehtoja. Olenkin rajannut tutkielman aiheeksi marginaalisemman osan 
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talouskasvukeskustelua. Tarkastelen siis, miten talouskasvua ja sen tavoittelua on kuvattu 

talouskasvukritiikin piirissä. 

 Talouskasvukritiikin monista muodoista erityisesti degrowth-ajattelu on 2000-

luvulla saanut paljon nostetta. Degrowth-ajattelu ja yleisemmin talouskasvukritiikki eivät 

liity vain ruohonjuuritason kansalaistoimintaan, vaan niillä on vahvat puolustajansa myös 

akateemisten tutkijoiden keskuudessa (Fournier 2008). Esimerkiksi Research & 

Degrowth –seuran piirissä ja sen järjestämissä kansainvälisissä degrowth-konferensseissa 

on viime aikoina aktiivisesti pohdittu talouskasvun asemaa yhteiskunnassa nyt ja 

tulevaisuudessa (ks. esim. Research & Degrowth 2010). Myös muutamat tieteelliset 

lehdet ovat viime vuosina julkaisseet degrowth-aiheisia erikoisnumeroita (esim. 

Environmental Values 2013, Journal of Cleaner Production 2013 ja 2010, Ecological 

Economics 2012, Futures 2012) Tutkielman aihe on siis ajankohtainen niin tieteen 

kentällä kuin yleisemminkin yhteiskunnassa. 

 Ajankohtaiseksi aiheen tekee myös se, että elämme vuoden 2008 finanssikriisin 

jälkimaininkeja. Kriisi nostatti arvostelua nykyisen nk. ”taloudellisen kehityksen” 

mielekkyyttä kohtaan esim. Occupy Wallstreet –liikkeen muodossa. Finanssikriisin voi 

myös nähdä tilaisuutena etsiä uusia vaihtoehtoja talouskasvulle (Schneider ym. 2010). 

Politiikassa on kuitenkin pitkälti keskitytty pyrkimyksiin palata mahdollisimman pian 

takaisin kasvu-uralle (Jackson 2009, 20–21). Pidentynyt taantuma monissa Euroopan 

maissa osoittaa kuitenkin, että tämä on varsin haasteellista. Herääkin kysymys, mitä 

talouskasvu-uralle palaaminen vaatisi tai onko se ylipäätään enää mahdollista – pitäisikö 

meillä siis olla vähintään varasuunnitelma talouskasvuttomia aikoja varten? 

 Koska talouskasvukriittinen keskustelu on varsin laaja aihe, olen rajannut 

tutkimuskohteeksi talouskasvukritiikin viimeisimmän aallon. Keskityn siis 2000-luvun 

talouskasvukritiikkiin. Tutkielman tavoitteena on jäsentää talouskasvukriittistä 

keskustelua. Tutkimusongelmana on selvittää, mitä talouskasvu edustaa 

talouskasvukriitikoille ja miten he talouskasvua kuvaavat. Tutkielman pääkysymys on, 

mitkä ovat 2000-luvun talouskasvukritiikin keskeiset teemat. Olen täsmentänyt tämän 

kysymyksen edelleen neljäksi alakysymykseksi: 

 

1. Mitä merkityksiä talouskasvulle annetaan? 

2. Mistä talouskasvua täsmälleen ottaen kritisoidaan? 

3. Mitä talouskasvukriitikot tarjoavat talouskasvun vaihtoehdoksi? 

4. Millainen suhde talouskasvukritiikillä on talouskasvukeskustelun 

vastapuoleen  eli talouskasvumyönteisyyteen? 

 

Ensimmäisen alakysymyksen tarkoituksena on selvittää, viittaavatko talouskasvukriitikot 

talouskasvun käsitteellä esimerkiksi BKT:n kasvuun vai johonkin laajempaan 

kokonaisuuteen. Toisen alakysymyksen kautta tarkastelen, mistä talouskasvua syytetään 

ja miten näitä syytöksiä perustellaan. Kolmannen alakysymyksen avulla valotan, millaisia 

vaihtoehtoja kriitikot ehdottavat ja kuinka yksityiskohtaisia ja kattavia ehdotukset ovat. 

Talouskasvukritiikki kyseenalaistaa varsin voimakkaasti talouskasvun tavoittelun, mikä 

johtaa hyvin helposti talouskasvun puolustajien ja kritisoijien väliseen 
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vastakkainasetteluun. Neljännen alakysymyksen kautta tarkastelen, miten tämä ilmenee ja 

millaisia muotoja osapuolten välinen vastakkainasettelu saa. 

 Koska olen rajannut tutkimuskohteeksi talouskasvukriittisen keskustelun, 

talouskasvumyönteinen näkökulma ei ole tasapuolisesti edustettuna. Vaikka aineistossa 

esiintyisikin esimerkkejä talouskasvua puolustavista mielipiteistä, ovat kriittistä kantaa 

edustavat itse valikoineet, mitä esimerkkejä he nostavat esiin ja miten. Suoria lainauksia 

lukuun ottamatta he ovat jopa valinneet argumenttien kielellisen ulkoasun. Tämän työn 

puitteissa ei siis ole mahdollista tutustua talouskasvun puolustajien ajatteluun heidän 

omista lähtökohdistaan käsin. Nyt valitulla tutkimusasetelmalla voidaan valottaa vain 

sitä, millaisena talouskasvu, sen puolustajat ja mainittu vastakkainasettelu kuvataan 

talouskasvukriitikoiden toimesta. 

 Kun kyseessä on osin arvoihin pohjautuva ja toisinaan vahvojakin mielipiteitä 

herättävä aihe, lienee lisäksi syytä todeta, että oma suhtautumiseni talouskasvuun on 

jokseenkin kriittinen. Tutkielman tarkoituksena ei kuitenkaan ole esitellä omia 

mielipiteitäni vaan tarkastella aineistossa esitettyjä näkemyksiä tasapuolisesti ja osin 

kriittisestikin. Viimeisessä alaluvussa (8.2. ”Pohdinta”) olen kuitenkin antanut omille 

ajatuksilleni enemmän tilaa. 

 Tutkielman rakenne on seuraava: Toisessa luvussa kartoitan tutkielman aiheen 

historiallista taustaa. Kolmannessa luvussa esittelen aineiston ja tutkimusmenetelmän. 

Neljännessä luvussa esittelen tutkielman päätuloksen eli vastauksen pääkysymykseen. 

Päätulos on talouskasvukritiikin jäsentäminen kolmeen teemaan. Näitä teemoja 

tarkastelen yksi kerrallaan lähemmin luvuissa 5, 6 ja 7. Näissä luvuissa keskityn 

vastaamaan tutkielman neljään alakysymykseen kunkin eri teeman näkökulmasta. 

Kahdeksannessa luvussa on yhteenveto ja sen jälkeen tulosten pohdintaa. 
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2 TALOUSKASVUKRITIIKIN HISTORIAA 

 

Talouskasvukritiikki muodostaa kumuloituvan perinteen, jossa vanhoja talouskasvu-

kriittisiä argumentteja kehitetään edelleen ja toisaalta muotoillaan uusia argumentteja 

vanhojen rinnalle. Talouskasvukritiikin juuret voi jäljittää takaisin Aristoteleeseen (1991, 

ks. myös esim. Cruz ym. 2009) tai vieläkin kauemmas menneisyyteen esimerkiksi eri 

uskontojen ja kulttuurien asketismiperinteisiin ja opetuksiin kohtuullisuudesta hyveenä 

(ks. esim. Worldwatch-instituutti 2010, 56–57 ja 234; Lamberton 2005; Schumacher 

1973, 48–56 ja 275–8). Näiden varhaisten edeltäjien aikana talouskasvun käsitettä ja 

ilmiötä ei vielä tunnettu. He kohdistavatkin kritiikkinsä esimerkiksi omaisuuden 

kartuttamiseen ja ahneuteen. 

 Teoksessaan Politiikka (1991, 16–23
1
) Aristoteles erottaa toisistaan taloudellisen 

toiminnan kaksi muotoa, oikonomian ja khemaristiikan. Oikonomialla hän tarkoittaa 

taloudenpitoa eli kotitalouden toimintaa omien tarpeidensa tyydyttämiseksi ja elintasonsa 

ylläpitämiseksi omavaraisella tuotannolla ja pienimuotoista vaihtokauppaa käymällä. 

Khemaristiikalla Aristoteles viittasi rahatalouteen, kuten laajamittaiseen, rahaan 

perustuvaan kaupankäyntiin ja lainojen antamiseen korkotuottoa vastaan. Aristoteleen 

mukaan khemaristiikka tähtää rikkauden hankkimiseen ja mahdollisimman suuriin 

voittoihin. Oikonomia perustuu enemmän käyttöarvoon ja khemaristiikka puolestaan 

vaihtoarvoon. Aristoteles katsoi oikonomian olevan yksi hyvinvoinnin perusta, mutta 

khemaristiikkaa hän paheksui ja varoitti sen johtavan riistävään ja tuhoisaan omaisuuden 

jatkuvaan kartuttamiseen. Siinä, missä oikonomialla on Aristoteleen mukaan rajat (koska 

tarpeet ovat rajallisia), khemaristiikka on rajatonta. Aristoteleen mukaan oikonomia on 

välttämätöntä, mutta khemaristiikkaa hän piti toisten hyväksikäyttönä ja uhkana hyvälle 

elämälle. 

 1800-luvun kasvukriittisiin ajattelijoihin kuuluivat mm. John Stuart Mill ja 

Robert Malthus. Filosofi Mill (1970 [1848], 111–7), joka tunnetaan myös yhtenä 

taloustieteen oppi-isistä, kyseenalaisti jatkuvan talouskasvun tavoittelun mielekkyyden. 

Mill kritisoi erityisesti hyvinvoinnin samaistamista ylijäämän kasvuun, koska tällainen 

ajattelutapa ei ota huomioon sitä, mitä ihmisellä jo on. Hän näki kasvutavoitteiden 

taustalla valtioiden ja yksilöiden välisen kilpajuoksun statuksesta ja piti tätä liikkuvan 

maalin jahtaamisena. Mill kehitteli ajatusta ”stationäärisestä tilasta”, jossa talous ei 

kasva. Hänen mukaansa tähän tilaan päätymistä voi lykätä mutta ei estää. Millin mukaan 

stationäärisen tilan ei kuitenkaan tarvitse olla hyvinvoinnin kannalta negatiivinen. 

Malthus (1973 [1798], 5–20) puolestaan esitti huolensa (väestön)kasvun rajoista. 

Malthusin perusajatuksena oli, että väestö kasvaa eksponentiaalisesti mutta ruoantuotanto 

vain lineaarisesti. Malthusin merkitys varhaisena kasvukriitikkona ei perustu niinkään 

hänen väestöennustuksensa yksityiskohtiin vaan yleisemmin ajatukseen kasvun 

ekologisista rajoista.  

                                                

 
1
 kirja 1, luvut 8–10 
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 1900-luvun vaihteessa ja alkupuolella talouskasvukriittisiä puheenvuoroja 

esittivät mm. Veblen, Kuznets ja Keynes. Taloustieteilijä Thorstein Veblen (1992 [1899]) 

käsitteli kirjassaan The theory of the leisure class (Joutilas luokka) kerskakulutusta, jossa 

huomio ei kiinnity esineiden käytännölliseen hyödyllisyyteen vaan statuksen 

ilmaisemiseen kulutuksen kautta. Hän pohti kerskakulutuksen yhteyttä tuhlaamiseen ja 

kilpailuun ja ajatteli, että kerskakulutus ei välttämättä johda onnellisuuteen. 

Yhdysvalloissa kansantalouden tilinpitoa ja bruttokansantuotteen (BKT) laskutapaa 

1930-luvulla kehitellyt Simon Kuznets (1934, 6–7) korosti Yhdysvaltain senaatille 

antamassaan selonteossa, ettei BKT:ta pidä mieltää kansakunnan hyvinvoinnin mittariksi. 

Myös taloustieteen suuri nimi John Maynard Keynes 2008 [1930], 17–26), joka 

tunnetaan erityisesti ajatuksestaan laman selättämisestä valtion velan ja kulutuksen 

stimuloinnin avulla, esitti 1930-luvulla oman varauksensa jatkuvan talouskasvun 

tavoittelusta. Keynes ajatteli toiveikkaana, että viimeistään sadan vuoden päästä (vuoden 

2030 tienoilla) ainakin länsimaissa olisi saavutettu niin korkea elintaso ja tuottavuus, että 

ihmisten kannattaisi – ihmisillä olisi vihdoin mahdollisuus – keskittää pyrkimyksensä 

taloudellisen toiminnan sijaan muille elämänalueille. 

 Talouspolitiikan historiaa tutkineen Arndtin (1978) mukaan vasta 1900-luvun 

puolivälin jälkeen talouskasvusta muotoutui poliittinen prioriteetti. Samalla myös 

talouskasvun kritiikki vaikuttaa voimistuneen. Esimerkiksi Galbraith, Hirsch, Scitovsky, 

Easterlin ja Schuhmacher kritisoivat tuolloin talouskasvua sosiaalisesta näkökulmasta. 

Galbraith (1958) esitti kirjassaan The Affluent Society elintason kohonneen Amerikassa jo 

niin korkeaksi, että lisäkulutus ei enää perustunut tarpeiden tyydyttämiseen vaan yhä 

uusien halujen keinotekoiseen luomiseen mm. mainostamisen avulla. Mishan (1969) 

puolestaan kiinnitti huomiota talouskasvun negatiivisiin ympäristö- ja sosiaalisiin 

vaikutuksiin, joita taloudelliset toimijat eivät ota huomioon päätöksiä tehdessään
2
. 

Myöhemmin Mishan (1977) julkaisi 1970-luvulla käydystä talouskasvukriittisestä 

keskustelusta katsauksen, jossa hän kokosi yhteen etenkin sosiaalisesta näkökulmasta 

esitettyjä argumentteja talouskasvua vastaan. Kirjassaan Small is beautiful – Economics 

as if people mattered Schuhmacher (1973) kiinnitti huomiota niin tuotannon, kulutuksen 

kuin organisaatioidenkin mittakaavaan ja kritisoi talouskasvun ekologisia ja sosiaalisia 

vaikutuksia. Yksi keskeinen ajatus Schumacherin kirjassa on riittävyyden periaate: 

mitään ei tulisi kasvattaa isommaksi kuin on tarpeen. Hän puolusti pienen mittakaavan 

taloudellista toimintaa ja kritisoi loputonta voitontavoittelua.  

 Easterlin (1974, ks. myös Easterlin 2000) puolestaan lähestyi talouskasvua 

empiirisemmästä näkökulmasta. Easterlinin tilastollisen analyysin aineistona oli 19 eri 

valtiossa toteutettujen onnellisuusmittausten tuloksia. Mukana oli sekä taloudellisesti 

rikkaita että köyhiä maita. Easterlinin mukaan kunkin maan sisällä ihmisten kokema 

onnellisuus riippui tulotasosta, mutta maiden välillä vastaavaa yhteyttä ei ollut selkeästi 

havaittavissa. Korkean BKT:n maissa ihmiset eivät siis keskimäärin olleet merkittävästi 

onnellisempia kuin alhaisen BKT:n maissa. Easterlinin analyysissa oli mukana myös 

                                                

 
2
 Näitä vaikutuksia nimitetään ulkoisvaikutuksiksi. Käsitteen vakiinnutti taloustieteeseen Pigou 

(1920). 
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pitkittäisaineisto Yhdysvaltojen kansalaisten onnellisuudesta vuosina 1946–70. 

Easterlinin mukaan USA:ssa ihmisten kokema onnellisuus ei ollut juurikaan kasvanut 

talouskasvusta huolimatta.
3
 

 Scitovsky (1977) tekee kirjassaan The Joyless Economy eron mukavuuden ja 

nautinnon välille. Scitovskyn mukaan tuotteet ja palvelut, joihin talouskasvu perustuu, 

lisäävät mukavuutta mutta eivät nautintoa. Tällöin tuloksena onkin tylsistyminen. Tämä 

oli Scitovskyn mukaan ainakin osaselitys Easterlinin empiirisiin havaintoihin 

onnellisuuden ja talouskasvun suhteesta. Hirsch (1977) puolestaan jatkoi Veblenin 

jalanjäljissä ja pohti kirjassaan Social Limits to Growth perustarpeiden ylittävää kulutusta 

nollasummapelinä, joka perustuu vertailuasemaan. Hirschin mukaan tällaiseen 

kulutukseen perustuva talouden kasvattaminen ei tee yhteiskuntaa kokonaisuutena 

onnellisemmaksi. 

 1970-luvun vaihteessa talouskasvukritiikki yhdistyi entistä selkeämmin myös 

huoleen ympäristöstä. Bouldingin (1968) käyttämä metafora ”avaruusalus Maa” kiteyttää 

ajatuksen maapallosta materiaalisilta resursseiltaan rajallisena tilana ja kokonaisuutena, 

jolle ei ole korviketta. Boulding rinnasti aina uudelle neitseelliselle alueelle siirtyvän 

”cowboy-talouden” ”avaruusalus-talouteen”, jonka tulee selvitä sisältämillään 

resursseilla. 1970-luvun alussa ilmestyivät sekä Rooman klubin Kasvun rajat (Limits to 

growth) (Meadows ym. 1972) että Nicholas Georgescu-Roegenin (1971) The entropy law 

and the economic process. Molemmissa teoksissa kyseenalaistettiin rajattoman kasvun 

mahdollisuus rajallisessa tilassa ja viitattiin kiihtyvän taloudellisen toiminnan 

aiheuttamiin mittaviin ympäristövaikutuksiin. Näistä kahdesta laajemman huomion 

saanut Kasvun rajat -raportti toimi herätyksenä talouden ja elintason kasvattamisen 

seurauksiin: sen mukaan ihmiskuntaa kohtaisi jo lähitulevaisuudessa katastrofi, mikäli 

kasvu jatkuisi edelleen samanlaisena. Daly (1974 ja 1991 [1977], ks. myös Daly 1996) 

puolestaan otti askelen ongelman kuvaamisesta kohti ratkaisuehdotuksia. Hän keskittyi 

erityisesti kehittelemään kasvamattoman talouden eli nk. steady-state -talouden mallia. 

Talouskasvun ekologinen kritiikki johti lopulta myös uuden taloustieteen haaran, 

ekologisen taloustieteen syntyyn.  Ekologinen taloustiede on vakiintunut, mutta edelleen 

marginaalinen osa taloustieteen kenttää (ekologisesta taloustieteestä ja sen historiasta ks. 

esim. Røpke 2005 ja 2004). 

 1980-luvulla ja 1990-luvun alussa yhteiskunnallisen keskustelun keskiöön nousi 

kestävä kehitys ja sen eri tulkinnat. Ajatus kestävästä kehityksestä syntyi 1980-luvulla 

yrityksenä vastata samanaikaisesti aina vain ratkaisemattomiin kehitysmaiden sosiaalisiin 

ongelmiin ja kaikkialla kärjistyviin ympäristöongelmiin. Kestävä kehitys sai siivet alleen 

YK:n alaisen Bruntlandin komission Yhteinen tulevaisuutemme -raportin (World 

Comission on Environment ja Devepolment eli WCED 1988 [1987]) myötä. Mitcham 

(1995) kiteyttää, että siinä missä Kasvun rajat kuvasi, mitä ei pidä tehdä, Yhteinen 

                                                

 
3
 Easterlinin tutkimustulokset tunnetaan yleisesti nimellä ”Easterlinin paradoksi”. Tämä on 

mielenkiintoinen nimitys: se kuvastaa oletusta, että talouskasvu automaattisesti lisäisi 

onnellisuutta. 
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tulevaisuutemme viittasi siihen, mitä pitäisi tehdä. Bruntlandin komission raportti nosti 

kestävän kehityksen ajatuksen kansainvälisen politiikan agendalle. Raportissa esitetty 

määritelmä kestävästä kehityksestä kehityksenä, joka tyydyttää nykyisen sukupolven 

tarpeet vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuuksia tyydyttää tarpeitaan (WCED 

1988, 24 ja 26), on pitänyt pintansa. 

 Mitchamin (1995) mukaan kestävän kehityksen idea syntyi kompromissina, 

jossa piti sovittaa yhteen ympäristöstä huolestuneiden ihmisten kasvuvastaiset ehdotukset 

ja erityisesti kehitysmaiden köyhyyden poistamiseen vetoavat kasvumyönteiset 

ehdotukset. Kestävässä kehityksessä on siis jo alun perin ollut ristiriitaisia elementtejä 

(ks. myös esim. Seyfang 2005, Ayres ym. 2001, Carruthers 2001, Mebratu 1998), eikä 

Yhteinen tulevaisuutemme tarjonnut lopulta kovin selkeää määritelmää kestävälle 

kehitykselle. Epämääräisyys on toisaalta mahdollistanut jokseenkin laajan konsensuksen: 

Carruthersin (2001) mukaan kestävä kehitys sopii lähes kaikille, koska jokainen voi 

liittää siihen omia merkityksiään. Blühdorn (2007) toteaa kriittisemmin, että 

epämääräisyys mahdollistaa kestävän kehityksen tulkitsemisen myös nykyiseksi status 

quoksi, jolloin se ei tarkoitakaan muutosta vaan nykyisten toimintatapojen ylläpitämistä. 

Kestävästä kehityksestä on tullut eräänlainen muotisana, jota toistetaan tiuhaan ja niin 

monenlaisissa yhteyksissä, että joidenkin mielestä se ei enää tarkoita mitään (ks. esim. 

Latouche 2010, 15; Carruthers 2001). 

 Kestävän kehityksen määritelmän väljyys on alusta alkaen synnyttänyt kiistoja 

kestävän kehityksen tulkinnasta ja toteutustavoista, eikä yksimielisyyttä ole saavutettu 

vieläkään. Yksi jakolinja eri näkemysten välillä on suhtautuminen talouskasvuun. Osa 

näkee talouskasvun keskeisenä kestävän kehityksen elementtinä ja tulkitsee kestävän 

kehityksen kestäväksi kasvuksi. Toiset puolestaan katsovat talouskasvun olevan 

ristiriidassa kestävän kehityksen kanssa ja tulkitsevat kestävän kehityksen tarkoittavan 

ainakin länsimaissa talouskasvusta luopumista ja kehityksen suuntaamista uudelleen. 

(Vivien 2008, de Mooij ja van den Bergh 2002, Carruthers 2001.) Bruntlandin komission 

raportti edustaa lähinnä ensimmäistä kantaa, sillä sen mukaan kestävä kehitys voidaan ja 

myös tulee yhdistää talouskasvuun – vain talouskasvun luonnetta tulee muuttaa 

kestävämpään suuntaan (WCED 1988, erit. 24, 27 32–36, 48; ks. myös Carruthers 2001, 

Mitcham 1995).  

 Erilaisten näkemysten kädenväännössä talouskasvumyönteisyys on tähän 

mennessä osoittautunut vahvemmaksi. Rio de Janeirossa 1992 järjestetty YK:n 

ympäristökokous ja sen tuloksena syntynyt kestävän kehityksen strategiaa kuvaava 

Agenda 21 ovat kestävän kehityksen virstanpylväitä. Kokouksen lopputulos sisältää 

edelleen sekä talouskasvumyönteisiä että -kriittisiä elementtejä, mutta jälkimmäiset ovat 

varsin lieviä ja varovaisia (YK 1993, esim. kohdat 2.9d, 2.19, 4.5, 4.6, 4.10 ja 4.11 ja 

4.17; Carruthers 2001). Talouskasvumyönteisyys on siis hallitsevammassa asemassa. 

Fuchs ja Lorek (2005) ovat tarkastelleet, millaisia eroja Rion päätösasiakirjojen 

luonnosten ja lopullisten versioiden välillä on kestävän kulutuksen määrittelyssä. 

Luonnosvaiheessa on viittauksia kulutuksen vähentämiseen, mutta lopullisissa 

asiakirjoissa keskitytään lähes yksinomaan ekotehokkuuteen. Fuchsin ja Lorekin mukaan 

kulutuksen vähentämisen mahdollisuus on typistynyt symboliseksi huomautukseksi.  



 

 

 

14 

 Rion jälkeen kestävän kehityksen tulkitseminen kestäväksi kasvuksi on noussut 

yhä selvemmin virallisen kansainvälisen politiikan keskiöön ja talouskasvukriittiset 

elementit on samalla painettu marginaaliin (ks. esim. Ayres ym. 2001, Carruthers 2001, 

UNEP 2011b). 2000-luvulla ilmaisut ”vihreä kasvu”, ”vihreä talous” ja ”vihreä 

talouskasvu” ovat yleistyneet kestävän kehityksen synonyymeinä (ks. esim. UNEP 

2011b). Niissä korostetaan talouskasvun tavoittelua erityisesti ekotehokkaan teknologian 

avulla, mutta ne sisältävät myös ajatuksen köyhyyden vähentämisestä ja sosiaalisten 

ongelmien ratkaisemisesta (emt). Tulkitsen siis vihreän talouskasvun tarkoittavan 

jokseenkin samaa asiaa kuin kestävä kasvu. 

 Vaikka 1980–90-luvuilla poliittinen keskustelu säilyi lopulta 

talouskasvumyönteisenä, ruohonjuuritasolla syntyi monia kulutuskriittisiä kokeiluja. 

Tällaisia ovat esimerkiksi vapaaehtoinen vaatimattomuus (voluntary simplicity) ja 

downshifting
4
 (ks. esim. Worldwatch-instituutti 2010, 225–247; Bekin ym. 2005; Etzioni 

2004 ja 1998). Näitä molempia voisi luonnehtia elämäntyyleiksi, joihin sisältyy yksilön 

vapaaehtoinen kulutuksen ja usein myös palkkatyön vähentäminen. Tällaisen 

elämäntapavalinnan syyt ovat vaihtelevia.
5
 Kulutuskarkuruus on kahta edellistä jyrkempi 

elämäntavan muutos, sillä siinä yksilö siirtyy (lähes) kokonaan kulutusyhteiskunnan 

ulkopuolelle, esimerkiksi elämään ekoyhteisöön (Worldwatch-insituutti 2010, 241–7; 

Hirvilammi 2003). Vapaaehtoinen vaatimattomuus ja downshifting eivät ole yhtä 

selkeästi pieneen ja tiiviiseen yhteisöön sidottuja. Mikään edellä mainituista liikkeistä ei 

ole järjestäytynyt poliittisiksi järjestöiksi tai virallisiksi yhdistyksiksi, vaan ne ovat 

löyhempiä, samankaltaisten elämäntapavalintojen tehneiden ihmisten välisiä verkostoja. 

Samoja asioita, joita kyseiset liikkeet vastustavat käytännön toimin, kritisoi myös Juliet 

Schor kirjoissaan The Overworked American (1993) ja The Overspent American (1999). 

Niissä hän kuvaa työhön ja kuluttamiseen keskittyvän elämäntavan kehittymistä ja 

ylläpitämistä sekä tällaisen elämäntavan kääntöpuolia hyvinvoinnin kannalta. 

 Kestävän kehityksen ajatus ei lopulta vakuuttanut talouskasvukriitikkoja, ja 

1990- ja 2000-luvuilla myös poliittinen ja akateeminen talouskasvukritiikki ovat jälleen 

nostaneet päätään. 1990-luvun alussa sekä Douthwaite (1992) että Durning (1992) 

kokosivat yhteen niin sosiaalisia kuin ekologisiakin argumentteja talouskasvua vastaan. 

Myös ekologisen taloustieteen piirissä kasvukriittinen tutkimustoiminta virisi jälleen ja 

on edelleen aktiivista (Røpke 2004 ja 2005). 1990-luvulla degrowth-liike syntyi 

Ranskassa ja levisi sieltä nopeasti laajemmalle Manner-Euroopaan (ks. esim. Martínez-

Alier ym. 2010, Latouche 2010, Research & Degrowth 2010, Fournier 2008). 2000-

luvulla degrowth-liike rantautui myös Suomeen. 

                                                

 
4
 Downshiftingille ei ole vakiintunutta suomennosta. Toisinaan siitä käytetään esim. ilmausta 

’leppoistaminen’ (ks. esim. Kopomaa 2008). Toisaalta samaa termiä käyetään myös nk. slow life -

liikkeestä, jossa korostetaan arjen tahdin rauhoittamista ja asioiden tekemistä hitaasti (ks. esim. 

Honoré 2005). 

5
 Syiden joukossa on mm. työn oravanpyörästä irtautuminen ja stressittömyys, ajan 

vapauttaminen tärkeiksi koetuille asioille kuten perheelle ja ystäville tai harrastuksille, 

ympäristösyyt ja terveys (Bekin ym. 2005, Etzioni 2004 ja 1998). 
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 Kuten nimestä ”degrowth” voi päätellä, talouskasvukritiikki on tämän liikkeen 

ytimessä. Se yhdistää talouskasvun sosiaalisen ja ekologisen kritiikin ja tähtää 

länsimaiden talouskasvukeskeisyyden purkamiseen. Yleensä degrowthin keskeisimmiksi 

toteutuskeinoiksi esitetään länsimaisen kulutuksen vähentämistä ja työajan lyhentämistä. 

(Demaria 2013, Martínez-Alier ym. 2010, Latouche 2010, Research & Degrowth 2010; 

Schneider ym. 2010, Fournier 2008.) Degrowth-ajattelu pyrkii siis tuomaan julkiseen 

keskusteluun myös talouskasvun kanssa ristiriidassa olevia toimintatapoja. Degrowthille 

ei ole vielä vakiintunut suomennosta, mutta esimerkiksi ”talouslaskua” ja 

”kohtuutaloutta” on ehdotettu (ks. esim. Hirvilammi 2011, 71; Latouche 2010, 5
6
). 

Degrowth muistuttaa edellä mainittuja löyhiä kansalaisliikkeitä kuten vapaaehtoista 

vaatimattomuutta, mutta degrowth ei keskity vain yksilöiden elämäntapoihin, vaan 

keskustelu ja toiminta liikkuvat paljolti yhteiskunnallisten asioiden tasolla. Degrowth on 

johtanut myös organisoituneempaan toimintaan, sillä esim. Ranskassa on perustettu 

degrowth-puolue (Baykan 2007). 

  Yhteenvetona voidaan todeta, että ajoittaisesta hiljaiselosta huolimatta 

talouskasvukritiikki on pitänyt pintansa yhteiskunnallisten keskustelunaiheiden joukossa. 

1970-luku oli erityisen aktiivinen vaihe talouskasvukritiikille ja tuolloin huoli 

talouskasvun seurauksista myös levisi aiempaa laajemmalle yhteiskuntaan. Tutkielman 

aihe eli 2000-luvun talouskasvukritiikki edustaa jälleen uutta, aktiivisempaa vaihetta. 

Seuraavassa luvussa esittelen, millaisen aineiston kautta ja millaisin aion tätä 

tutkimuskohdetta tarkastella. 

                                                

 
6
 Suomentaja Marja Ollilan saate. 
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3 AINEISTO JA MENETELMÄT 

3.1 Aineisto 

 

Talouskasvukriittistä keskustelua on käyty sekä suullisesti että kirjallisesti eri kanavien 

kautta. Päätin keskittyä kirjallisiin ja julkaistuihin kasvukriittisiin puheenvuoroihin. 

Sopivaa aineistoa etsiessäni kävin läpi noin 40 talouskasvukriittistä tai 

talouskasvukritiikkiä analysoivaa tieteellistä artikkelia ja erityisesti niiden 

lähdeluetteloita. Havaitsin, että viime vuosina ilmestyneissä artikkeleissa viitattiin 

kohtalaisen usein kolmeen 2000-luvulla ilmestyneeseen kirjaan: Tim Jacksonin 

Prosperity without growth – economics for a finite planet vuodelta 2009, Peter Victorin 

Managing without growth – slower by design, not disaster vuodelta 2007 ja Serge 

Latouchen Le pari de la décroissance vuodelta 2006. Ne tuntuivat olevan suosittuudensa 

vuoksi ikään kuin viimeaikaisen talouskasvukritiikin ”klassikoita”. Näistä erityisesti 

Jacksonin kirjaan on viitattu paljon. Se on saanut toukokuuhun 2013 mennessä 898 

viittausta Google Scholar -hakupalvelussa, mikä on kohtalaisen paljon, kun ottaa 

huomioon talouskasvukritiikin suhteellisen marginaalisen aseman tieteen kentällä. 

Victorinkin kirja on saanut 268 viittausta ja Latouchen kirja 189 viittausta Google 

Scholarissa huhtikuun 2013 mennessä. Latouche, Jackson ja Victor ovat julkaisseet myös 

muita kasvukriittisiä kirjoituksia, joihin lukemissani artikkeleissa viitattiin jokseenkin 

usein. 

 Valitsin edellä mainitut Jacksonin ja Victorin kirjat mukaan aineistoon, mutta 

valitettavasti Latouchen teosta Le pari de la décroissance ei ole käännetty suomeksi tai 

englanniksi, eikä ranskantaitoni riitä alkuperäisen teoksen ymmärtämiseen. Latouchen 

toinen talouskasvukriittinen kirja Petit traité de la décroissance sereine vuodelta 2007 

sen sijaan ilmestyi vuonna 2010 suomeksi nimellä Jäähyväiset kasvulle. Valitsin tämän 

kirjan suomennoksen kolmanneksi aineistokirjaksi. Ranskankielinen alkuperäisteos on 

saanut 64 viittausta ja vuonna 2010 ilmestynyt englanninkielinen käännös Farewell to 

growth 87 viittausta Google Scholarissa toukokuuhun 2013 mennessä. 

 Tutkielmani aineiston muodostavat siis Jacksonin ja Victorin englanninkieliset 

kirjat sekä Latouchen kirjan suomennos. Jacksonin kirja sisältää myös neljä lyhyttä 

kommenttia, joiden kirjoittajia ovat Herman Daly, Bill McKibben, Mary Robinson ja 

Pavan Sukhdev. Latouchen kirjan suomennokseen on lisätty alkuun suomentaja Marja 

Ollilan saate ja loppuun Jarna Pasasen, Paavo ja Timo Järvensivun sekä Marko Ulvilan 

yhdessä kirjoittama epilogi, jonka otsikko on ”Vapaaksi kasvupakosta”. Myös nämä 

kirjoitukset ovat mukana aineistossa, sillä ne sisältävät mielenkiintoisia lisähuomioita 

talouskasvusta ja sen asemasta yhteiskunnassa. Analyysin pääpaino on kuitenkin 

Jacksonin, Victorin ja Latouchen omissa teksteissä. 
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 Sivukohtaiset viittaukset
7
 aineistoon olen tehnyt tekstin luettavuuden takia vain 

kunkin kirjoittajan sukunimen ensimmäistä kirjainta (J, L tai V) käyttämällä. Esimerkiksi 

”J 10” tarkoittaa, että olen viitannut Jacksonin kirjan sivuun 10. Milloin olen viitannut 

muiden kirjoittajien lisäkommentteihin, olen maininnut aina erikseen nimeltä, kenen 

kirjoittamaa kommenttia tarkoitan (esim. ”Daly, J 267” tarkoittaa Herman Dalyn 

kirjoitusta, joka löytyy Jacksonin kirjan sivulta 267). Suorat sitaatit Jacksonin ja Victorin 

kirjoista olen suomentanut itse. Alkuperäiset englanninkieliset lainaukset Jacksonin ja 

Victorin kirjoista löytyvät liitteestä 1. 

 Kolmen aineistokirjan kirjoittajista Latouche tunnetaan yhtenä degrowth-

liikkeen perustajana ja oppi-isänä. Jäähyväiset talouskasvulle on degrowthin tarkoitusta ja 

tavoitteita esittelevä kirja. Kirjan esipuheessa suomentaja Ollila pohtii kirjan 

keskeisimmän sanan eli décroissancen (engl. degrowth) suomennosvaihtoehtoja ja päätyy 

käyttämään ilmaisua ”kasvun purkaminen”. Jackson ja Victor eivät käytä kirjoissaan 

paljoakaan sanaa ”degrowth” eivätkä muutenkaan pyri puhumaan ainakaan 

eksplisiittisesti minkään tietyn liikkeen näkökulmasta tai puolesta. Tässä tutkielmassa 

talouskasvukritiikki ajatellaan laajemmaksi yläkäsitteeksi ja degrowth sen yhdeksi 

alamuodoksi. Kaikki aineiston kirjat ovat selkeästi talouskasvukriittisiä, mutta tiukasti 

määritellen degrowth-kirjaksi luonnehtisin vain Latouchen kirjaa. 

 

3.2 Tutkimusmenetelmät 

 

Tieteellisen päättelyn lajeista induktio ja deduktio ovat hyvin tunnettuja. Induktio 

tarkoittaa päättelyä yksityisestä yleiseen ja deduktio päättelyä yleisestä yksityiseen. 

Tämän tutkielman muotoutumisprosessi ei kuitenkaan vastaa kumpaakaan näistä 

malleista. Sen sijaan prosessia voisi luonnehtia kolmannen päättelyn lajin eli 

abduktiivisen päättelyn mukaiseksi. Abduktiivisen päättelyn käsite on peräisin 1800-

luvulta, filosofi C. S. Peirceltä (1994a, 1994b [1931]). Abduktiivista päättelyä on kuvattu 

deduktioon ja induktioon verrattuna heikoksi päättelyn muodoksi, koska se suuntautuu 

kohti mahdollisuuksia eikä välttämättömyyksiä. Tutkija voi hyväksyä jonkin selityksen 

alustavasti tai väliaikaisesti katsoakseen, viekö tämä tutkimusta eteenpäin. Abduktio on 

siis sallivampi päättelyn muoto kuin induktio ja deduktio. (Paavola 2009; Paavola ja 

Hakkarainen 2006; Magnani 2001, 25–26.) 

 Abduktiivinen päättely etenee intuitiivisen ennakkoaavistuksen johdattelemana. 

Ennakkoaavistus voi olla siinä määrin intuitiivinen ja tiedostamaton, että sitä ei pysty 

muotoilemaan sanoiksi pitkään aikaan tutkimusprosessin aikana (Paavola 2006, 41 ja 45; 

Paavola ja Hakkarainen 2006). Näin kävi myös minulle, sillä talouskasvukritiikin jaottelu 

                                                

 
7
 Sivunumeroviittaukset kertovat, missä kohdin aineistoa jotakin aihetta on avattu erityisen 

perusteellisesti tai missä on havainnollisia esimerkkejä jonkin merkityksen käytöstä. Tutkielman 

luettavuuden takia en kuitenkaan ole viitannut sivunumeroin kaikkiin niihin kohtiin, joissa aihe tai 

merkitys esiintyy, koska tämä tarkoittaisi välillä erittäin pitkiä sivunumeroluetteloita. 
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kolmeen teemaan syntyi paljon ennen kuin pystyin nimeämään näitä teemoja.
8
 Intuitio 

ohjaa tutkijan ajatus- ja havainnointiprosessia niin, että hän seuraa lupaavilta vaikuttavia, 

uusia ideoita tuottavia ja tutkimusongelmaa eteenpäin kehittäviä polkuja (Paavola ja 

Hakkarainen 2006). 

 Abduktiossa keskeistä on oivallus, jonka myötä asiat alkaa hahmottaa uudella 

tavalla. Uusi näkökulma tai idea ei Paavolan ja Hakkaraisen mukaan välttämättä synny 

yhdestä suuresta oivalluksesta vaan pikemminkin pikku hiljaa useiden rinnakkaisten ja 

peräkkäisten pienten oivallusten tuloksena. He kuvaavatkin abduktiivista tutkimusta 

prosessina, jossa ”uutta on pikemminkin esiin nostettu asioiden kokonaisuus kuin jotkin 

yksittäiset ideat” (emt; ks. myös Magnani 2001, 41). Paavolan ja Hakkaraisen kuvaus 

sopii mielestäni osuvasti myös tähän tutkielmaan. Aineistosta tunnistetut yksittäiset 

teemat eivät sinänsä ole uusia ja mullistavia, mutta teemat yhdessä muodostavat uuden 

jäsennyksen talouskasvukriittisestä keskustelusta. 

 Siinä missä abduktio kuvaa tutkielmassa käytettyä päättelyn tapaa, Willamon 

väitöskirjassaan (2005, 134–145) kehittämä generalistis-holistinen lähestymistapamalli 

kuvaa päättelyn suuntaa. Päättely suuntautuu kohti ylempää ja abstraktimpaa 

systeemitasoa. Willamon mallissa yhdistyy generalismi, joka mahdollistaa monien eri 

näkökulmien käyttämisen, sekä holismi, jonka avulla näkökulmia yhdennetään ylemmän 

systeemitason kokonaisuudeksi. 

 Willamo kiteyttää mallinsa laajentamisen ja yhdentämisen prosessiksi. Prosessin 

ensimmäisessä vaiheessa tarkastelua laajennetaan ulospäin tarkasteltavasta kohteesta, 

jolloin mukaan tulee joko toisia tarkastelukohteita tai näkökulmia. Tämän jälkeen seuraa 

yhdentämisen vaihe, jossa rakennetaan uusi, yhdistävä näkökulma tai integroitu 

tarkastelukohde. Laajentamisen ja yhdentämisen vaiheita voi toistaa vuorotellen useita 

kertoja. Tarkastelua ei siis suunnata sisäänpäin yhä pienempiin systeemitasoihin, vaan se 

suuntautuu sivusuunnassa ulospäin rinnakkaisille tasoille ja ylöspäin ylemmille 

systeemitasoille. Tällaisen tarkastelun avulla voidaan pohtia vuorovaikutuksia ja löytää 

yhteisiä taustatekijöitä tai rakenteita. Tämä on ollut tärkeää etsiessäni aineiston 

yksityiskohdille yhdistäviä tekijöitä. 

 Kun aluksi tutustuin aineistooni, varsin nopeasti kävi ilmi, että siinä kritisoidaan 

paitsi talouskasvun ympäristövaikutuksia myös sen vaikutuksia yhteiskuntaan ja ihmisten 

hyvinvointiin. Talouskasvu nähdään siis aineistossa monien ongelmien yhteisenä 

nimittäjänä. Samalla talouskasvun kritiikki jatkuvasti laajenee nykymuotoisen 

markkinatalouden ja kulutuskulttuurin kritiikiksi ja lopulta jopa yleiseksi länsimaisten 

                                                

 
8
 Turhauttava tilanne johti hedelmälliseen pohdintaan abduktiivisen päättelyn luonteesta yhdessä 

toisen ohjaajani Risto Willamon kanssa. Lopputuloksena muotoutui ajatus, että abduktiivisen 
oivalluksen ytimessä on emergenssi, jonka myötä muodostuu osien summaa suurempi 

kokonaisuus. Emergenssi voisi selittää, miksi tutkija ei osaa muotoilla ennakkoaavistustaan 

täsmällisiksi lauseiksi tutkimuksen alkuvaiheessa. Hän ei ole vielä tietoisesti ylittänyt 
kompleksisuuskynnystä, joka erottaa vanhan ja uuden tavan hahmottaa tutkittava ilmiö. Paavolan 

ja Hakkaraisen ajatus abduktiivisen päättelyn lopputuloksena syntyvästä osiansa suuremmasta 

kokonaisuudesta tukee emergenssihypoteesiamme. Magnaninkin (2001, 41) mukaan abduktio 

eroaa induktiivisista yleistyksistä transsendentin luonteensa vuoksi. 
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yhteiskuntien kritiikiksi. Generalistis-holistinen lähestymistapamalli tarjoaa hyvää tukea 

tällaisen aineiston käsittelyyn. Malli mahdollistaa monien yhteiskunnallisten ongelmien, 

kuten ympäristö- ja sosiaalisten ongelmien, yhtäaikaisen tarkastelun, eikä sille ole 

vierasta ajatella useita aikamme keskeisiä ongelmia saman taudin eri oireina. 

 

Aineiston analysointiin olen käyttänyt laadullista sisällönanalyysia, jota voidaan 

soveltaa esimerkiksi tekstiaineistoihin. Sisällönanalyysin tavoitteena on muodostaa tiivis 

mutta kattava kuvaus tutkimuksen kohteesta. Sen avulla voidaan tunnistaa aineiston 

keskeiset teemat ja tarvittaessa muodostaa tutkittavaa ilmiötä kuvaava käsitesysteemi. 

Sisällönanalyysi voi olla kvantitatiivinen tai kvalitatiivinen. Kvantitatiivisessa 

sisällönanalyysissa lasketaan esimerkiksi sanojen esiintymis-frekvenssejä aineistossa ja 

analysoidaan niitä tilastollisesti. Laadullisessa sisällönanalyysissa aineiston sisältöä 

ryhmitellään hierarkkisesti. Samalla tekstin merkityksiä tiivistetään ja analyysissä 

siirrytään aina abstraktimmalle tasolle. (Forman ja Damschroder 2008; Elo ja Kyngäs 

2008; Graneheim ja Lundman 2004.) Laadullisessa sisällönanalyysissa lähtökohtana on, 

että teksti sisältää useita merkityksiä ja siksi analyysi tarkoittaa samalla tulkintaa 

jokaisessa luokittelun vaiheessa. Kyse ei siis ole mekaanisesta tiivistämisprosessista. 

(Graneheim ja Lundman 2004). 

 Laadullisesta sisällönanalyysista on olemassa erilaisia variaatioita. Elo ja Kyngäs 

(2008) erottavat toisistaan induktiivisen ja deduktiivisen muodon. Deduktiivisessa 

analyysissa selvitetään, esiintyvätkö tietyt, ennalta valitusta teoriasta tai mallista 

operationalisoidut teemat aineistossa. Induktiivisessa analyysissa puolestaan tarkastellaan, 

millaisia teemoja käsillä olevasta aineistosta voidaan johtaa. Kyse on siis oikeastaan 

erosta teoria- ja aineistolähtöisen analyysin välillä. Myös Hsieh ja Shannon (2005) 

tekevät saman erottelun, mutta he käyttävät termejä ”ohjattu” ja ”perinteinen” 

sisällönanalyysi.
9
 Näistä ensimmäinen viittaa teorian ohjaamaan deduktiiviseen 

analyysiin, jälkimmäinen puolestaan aineistolähtöiseen induktiiviseen analyysiin. 

 Kuten edellä on jo todettu, tämä tutkielma ei noudata induktiivista tai 

deduktiivista päättelyä vaan abduktiivista päättelyä, jota voisi luonnehtia kahden edellisen 

välimuodoksi. Willamo (2005, 31) kuvaa abduktiota ”välittäväksi sillaksi induktion ja 

deduktion välillä”. Sama ajatus löytyy myös Paavolalta ja Hakkaraiselta (2006), joiden 

mukaan abduktiivisessa päättelyssä havainnot ovat teoriapitoisia ja teoriat 

havaintopitoisia. Mielenkiintoisesti myös Formanin ja Damschroderin (2008) mukaan 

laadullinen sisällönanalyysi on harvoin pelkästään induktiivista tai deduktiivista, vaan 

useimmiten molempia käytetään rinnakkain (puhtaan induktion ja deduktion 

harvinaisuudesta ks. myös Willamo 2005, 31; Grönfors 1985, 33–36). 

 Laadullisen sisällönanalyysin käytännön toteutusta ovat kuvanneet mm. Forman 

ja Damschroder (2008), Elo ja Kyngäs (2008), Hsieh ja Shannon (2005) sekä Graneheim 

                                                

 
9
 Hsieh ja Shannon erottavat vielä kolmannenkin variaation, jota he nimittävät ”summatiiviseksi” 

sisällönanalyysiksi. Siinä laadullisen analyysin pohjana käytetään kvantitatiivista esianalyysia, 

jossa on selvitetty esim. tiettyjen avainsanojen esiintymistiheyttä aineistossa. Tämä tutkielma ei 

sisällä kvantitatiivista osuutta, joten kyse ei ole summatiivisesta analyysista. 
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ja Lundman (2004). Prosessi kuvataan jokseenkin samalla tavalla kaikissa näissä 

lähteissä, mutta käytetyt termit vaihtelevat. Tässä työssä käytän samoja termejä kuin 

Graneheim ja Lundman. Laadullisessa sisällönanalyysissa merkitysyksiköllä (meaning 

unit) tarkoitetaan sellaista tekstin osaa, joka kantaa merkitystä. Se voi olla esimerkiksi 

sana, lause tai kappale. Graneheim ja Lundman varoittavat, että erityisesti laajassa 

aineistossa sanatason analyysi voi johtaa liialliseen hajanaisuuteen eikä aineistosta 

pystytä muodostamaan kokonaiskuvaa. Koska tutkielman aineistona käytetyt kirjat 

käsittävät yhteensä lähes 600 sivua tekstiä, analyysi on pääasiassa keskittynyt 

kappaletason merkitysyksikköihin analyysin puuroutumisen välttämiseksi.  

 Sisällönanalyysin ensimmäisessä vaiheessa merkitysyksiköiden sisältö 

tiivistetään siten, että yksikön keskeinen sisältö kuitenkin säilyy. Se, mitä tutkija pitää 

tekstissä keskeisenä, riippuu hänen asettamistaan tutkimuskysymyksistä. Tämän jälkeen 

koodit ryhmitellään kategorioiksi/teemoiksi (näiden erosta ks. alla) samankaltaisuuden ja 

erovaisuuksien avulla. Näin muodostetut ryhmät puolestaan yhdistetään edelleen 

ylemmän tason kategorioiksi/teemoiksi. Tasoja voi olla tarvittaessa useampiakin, esim. 

voidaan käyttää ala- ja yläkategorioita tai ala- ja yläteemoja. Olennaista kuitenkin on, että 

ryhmien määrä vähenee, mitä ylemmälle tasolle siirrytään. Näin aineiston sisältämä 

informaatio tiivistyy ja samalla yleensä abstraktion taso kasvaa. Laadullisen 

sisällönanalyysin tulokset voidaan esittää esimerkiksi puukuvaajien tai kokoavien 

taulukoiden avulla. (Forman ja Damschroder 2008, Elo ja Kyngäs 2008, Hsieh ja 

Shannon 2005 sekä Graneheim ja Lundman 2004.) 

 Vaikka edellä analyysin on esitetty etenevän suoraviivaisesti alimmalta 

ylimmälle abstraktion tasolle, käytännössä tutkija liikkuu analyysin aikana molempiin 

suuntiin. Näin voidaan paremmin varmistaa, että siirtymät eri tasojen välillä ovat 

johdonmukaisia ja että ylimmätkin teemat perustuvat aineiston alkuperäiseen sisältöön. 

(Forman ja Damschroder 2008, Graneheim ja Lundman 2004.) 

 Graneheimin ja Lundmanin (2004) mukaan laadullinen sisällönanalyysi voi 

kohdistua tekstin ilmisisältöön ja/tai piilevään sisältöön. Heidän mukaansa ilmisisällöllä 

(manifest content) tarkoitetaan näkyvää ja ilmiselvää merkitystä eli mitä ”mitä teksti 

sanoo”. Piilevä sisältö (latent content) puolestaan viittaa ilmisisällön taustalla olevaan 

merkitykseen eli ”mistä teksti puhuu”. Graneheimin ja Lundmanin mukaan molempien 

sisältöjen analysointi edellyttää tulkintaa, mutta piilevien merkitysten analysointi vaatii 

syvällisempää ja abstraktimpaa tulkintaa kuin ilmimerkitysten. He ehdottavatkin, että 

kategorian käsitettä käytettäisiin kuvaamaan ilmisisällön luokittelua ja teeman käsitettä 

kuvailemaan piilevän sisällön luokittelua. Näin on selvyyden vuoksi tehty tässäkin 

tutkielmassa. Tällaisen erottelun hyvä puoli on, että analyysista käy eksplisiittisesti ilmi, 

milloin siirrytään yksiselitteisemmistä ilmimerkityksistä tulkinnanvaraisempiin 

piilomerkityksiin. Graneheim ja Lundman lisäävät vielä, että kategoriat ovat toisensa 

poissulkevia, mutta teemat eivät. Ilmisisältö voidaan siis luokitella vain yhteen 

kategoriaan, mutta monimerkityksisempi piilevä sisältö voi sopia useampaankin teemaan. 
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4 TALOUSKASVUKRIITTISEN KESKUSTELUN JÄSENTÄMINEN 

KOLMEEN TEEMAAN 

 

Tässä luvussa esittelen tutkielman päätuloksen eli talouskasvukriittisen keskustelun 

jäsentämisen kolmeen teemaan. Aluksi kuvaan hieman, miten päädyin tähän jaotteluun. 

Sitten esittelen teemat lyhyesti ja samalla määrittelen teemojen kannalta keskeiset 

käsitteet. Luvuissa 5–7 käyn läpi vastauksia tutkielman neljään alakysymykseen ja 

samalla kukin teema tulee vuorollaan tarkemmin kuvatuksi. Ennen tätä 

yksityiskohtaisempaa esittelyä on kuitenkin hyvä luoda käsitys, millaisen kokonaisuuden 

osia teemat ovat. 

 Aineistosta ei juurikaan löytynyt eksplisiittisiä määritelmiä talouskasvun 

käsitteelle. Ainoa suorasanainen viittaus talouskasvun määritelmään löytyy Victorin 

kirjasta, jossa hän kritisoi käsitteen epämääräisyyttä (V 26–7). Victor ei kuitenkaan itse 

pyri korjaamaan tilannetta tarjoamalla käsitteelle täsmällisempää määritelmää. 

Muutamissa kohdissa aineistossa ohimennen täsmennetään, että talouskasvulla viitataan 

taloudellisen tuotoksen tai sen rahamääräisen mittarin BKT:n kasvuun (esim. J 3; V 8 ja 

23). Näissä täsmennyksissä pitäydytään taloudellisen viitekehyksen sisällä, eivätkä ne 

tunnu kattavan kaikkia aineistossa implisiittisesti talouskasvulle annettuja merkityksiä.  

 Jo alustavan aineistoon tutustumisen perusteella kävi selväksi, että aineistossa 

talouskasvulla tarkoitetaan hyvin usein BKT:n kasvua laajempaa ja abstraktimpaa ilmiötä 

tai sillä viitataan jopa kokonaisiin yhteiskunnallisiin tai kulttuurisiin kehityskulkuihin. 

Kukaan kolmesta kirjoittajasta ei siis ole pidättäytynyt kommentoimaan talouskasvua 

taloudellisen viitekehyksen sisältä käsin, vaikka he ovat kaikki taustaltaan 

taloustieteilijöitä. Pikemminkin he kritisoivat taloudellisen viitekehyksen kapeutta ja 

käyttävät sen sijaan laajempaa yhteiskunnallista tarkasteluperspektiiviä. 

Mielenkiintoisesti aineistossa usein jätetään kasvu-sanasta etuliite ”talous” pois. 

Aineistossa talouskasvu ajatellaan osaksi ympäröivää yhteiskuntaa ja ympäristöä, ja 

samalla talouskasvuun liitetään uusia, ei-taloudellisia merkityksiä. Näin ollen myös 

tutkielmassa muodostettavaan ylätason jäsennykseen on oltava mahdollista sisällyttää 

laajoja kokonaisuuksia ja alasysteemejä. 

 Kirjoittajat Jackson, Victor ja Latouche eivät itse pääsääntöisesti tee 

eksplisiittistä eroa talouskasvun eri merkitysten välille. Latouche kuitenkin tekee 

poikkeuksen tähän sääntöön erottaessaan toisistaan kasvun ja kehityksen kaksi eri 

merkitystä: 

  

”On tietysti osattava tunnistaa ”kehitys” ja ”kasvu” (pienin alkukirjaimin) 

tiettyyn todellisuuden osaan vaikuttavana muutoksena (väkiluvussa, 

perunasadossa, jätemäärässä tai vesistöjen tilassa). Nämä ilmiöt voivat 

hyvinkin olla toivottavia, tai sitten eivät. Ne tulee erottaa visusti 

Kehityksestä ja Kasvusta (isoin alkukirjaimin) abstrakteina käsitteinä, jotka 

merkitsevät talouden dynamiikkaa, joka on itse oma päämääränsä. 

Sekaannus ilmiöiden ja käsitteiden välillä ei ole meidän kansalaisten syytä, 
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vaan vallitsevassa ideologiassa sitä ylläpidetään tietoisesti.” (L 18, kursiivi 

LH) 

 

Tässä Latouche erottaa toisistaan (talous)kasvun konkreettisena, materiaalisena ilmiönä ja 

abstraktina ajatuksena. Tämä Latouchen näkemys oli ensimmäinen aineiston antama 

vihje, miten talouskasvun eri merkityksiä saattoi jaotella. Siitä ei kuitenkaan käy ilmi, 

mikä on ”vallitsevan ideologian” ja itseisarvoisen ”talouden dynamiikan” suhde. 

 Mielenkiintoinen on myös Victorin kirjan johtopäätöksissä esiintyvä luettelo, 

jossa on kolme väittämää tai näkökulmaa talouskasvuun: 

 

”Ilman kasvua toimeen tuleminen ei vetoa niihin, jotka uskovat yhden tai 

kaikki seuraavista väittämistä: talouskasvu on itsessään hyvä asia, 

talouskasvu on tarpeellista muiden tavoitteiden saavuttamiseksi, ja 

talouskasvu on olennaista taloudellisten ja yhteiskunnallisten vaikeuksien 

välttämisessä.” (V 222) 

 

Victorin luettelon ensimmäinen kohta muistuttaa Latouchen edellä esittämää ajatusta 

”Kasvusta”, jota pidetään omana päämääränään. Luettelon toisessa kohdassa mainitut 

”muut tavoitteet” voivat puolestaan viitata esimerkiksi Latouchen mainitsemiin 

konkreettisiin muutoksiin todellisuudessa. Victorin luettelon avulla voidaan siis päätyä 

samaan erotteluun kuin Latouche. Victorin luettelossa on kuitenkin myös kolmas kohta, 

jossa viitataan talouskasvuun eräänlaisena vakautta tuovana voimana. 

 Ryhdyin luokittelemaan aineistoa näiden vihjeiden avulla ja kolmijakoinen 

luokittelu tuntui toimivan hyvin. Se täsmentyi lopulta kolmeksi teemaksi. Niistä 

ensimmäinen on ”talouskasvu ilmiönä”. Sen alle olen koonnut viittaukset talouskasvuun 

konkreettisena ilmiönä, jolla on tiettyjä konkreettisia seurauksia. Tästä näkökulmasta 

talouskasvukritiikki kohdistuu erityisesti talouskasvun negatiivisiin vaikutuksiin, mutta 

osaksi myös talouskasvun odotettua pienempiin positiivisiin vaikutuksiin. Toinen teema 

on ”talouskasvu instituutiona”. Siinä talouskasvua käsitellään yhteiskunnan instituutioihin 

sisäänrakennettuna ominaisuutena. Aineiston mukaan ihmisten valintoja rajoitetaan ja 

ohjataan niin, että he tukisivat teoillaan talouskasvua. Tämän teeman alla 

talouskasvukritiikki kohdistuu myös yhteiskuntamme talouskasvuriippuvaisuuteen. 

Kolmas teema on ”talouskasvu ideologiana”. Tästä näkökulmasta talouskasvu nähdään 

poliittisena prioriteettina, jonka mukaan kaikkea muuta arvotetaan. Aineiston mukaan 

talouskasvu on saavuttanut itsestään selvän ja kyseenalaistamattoman aseman.  

Talouskasvua kritisoidaan siksi, että yhteiskunnallisessa keskustelussa se esitetään 

ainoana hyvinvoinnin lähteenä, mikä estää ihmisiä näkemästä talouskasvulle vaihtoehtoja. 

 Instituutiolla tarkoitetaan sosiaalisesti jaettuja sääntöjä, normeja ja tapoja, jotka 

organisoivat ja koordinoivat yksilöiden ja ryhmien toimintaa (Scott 2008, 47–78; Ostrom 

2005, 3–31; Vatn 2005, 1–86 ja 169–191; Hukkinen 1999, 1–29). Usein instituutioita 

verrataan pelisääntöihin: ne asettavat yksilöt ja ryhmät tiettyihin rooleihin, liittävät 

rooleihin erilaisia toiminnan rajoituksia ja mahdollisuuksia ja yhdistävät tekoihin erilaisia 

kannustimia tai rangaistuksia. Näin instituutiot ohjaavat (mutta eivät deterministisesti 

määritä) yksilöiden valintoja. Instituutiot myös sääntelevät osaltaan, kuinka paljon tietoa 
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eri rooleissa toimivilla on käytössään (Ostrom 2005, 3). Yksi instituutioiden tärkeä 

vaikutus on, että niiden myötä ihmiset kohdistavat toistensa käytökseen odotuksia. 

Instituutiot tuovat säännönmukaisuutta ja vakautta sosiaaliseen elämään. Koordinaatio- ja 

intressiongelmissa instituutiot vakinaistavat jonkin tietyn ratkaisun. Instituutiot voivat 

olla muodollisia tai epämuodollisia; molemmat toimivat rinnan yhteiskunnassa ja ne 

voivat myös vahvistaa (tai heikentää) toisiaan. (Scott 2008, 47–78; Ostrom 2005, 3–31; 

Vatn 2005, 1–86 ja 169–191; Hukkinen 1999, 1–29.) 

 Instituutioita pitää jatkuvasti uusintaa ja tuottaa uudelleen teoilla. Toisaalta niitä 

on myös mahdollisuus muuttaa. (Emtss.) Koska instituutiot ovat kuitenkin usein 

pitkäikäisiä, niitä enemmän toistetaan kuin uudistetaan (Vatn 2005, 167). Joka 

tapauksessa myös pitkään säilyneet instituutiot ovat ihmisten luomia. Sekä Hukkinen 

(1999, 22) että Vatn (2005) tuovat esiin instituutioiden tuotetun luonteen, mutta toisaalta 

ajattelevat instituutioiden vaikuttavan takaisin ylläpitäjiinsä muokkaamalla ihmisten 

käyttäytymistä, motivaatiota ja intressejä. Scottin (2008, esim. 55–61 ja 129) mukaan 

instituutiot voidaan kokea ulkoa tulevana paineena, mutta toisaalta ne voivat olla niin 

sisäistettyjä, että niitä tuskin edes tiedostetaan. Hukkisen (1999, 22) mukaan instituutiota 

voidaan pitää objektiivisena, jolloin unohdetaan, että ne ovat ihmisten luomia. Vatn 

(2005, 31–2) esittää, että sääntöjen institutionalisoituminen tapahtuu vaiheittain: ensin 

sääntö on ulkoinen, sitten se aletaan kokea objektiivisena ja lopulta se sisäistetään. 

 Ideologialla puolestaan tarkoitetaan ryhmän sisällä jaettua aaterakennelmaa tai 

uskomusjärjestelmää, joka jäsentää ryhmän jäsenten tulkintoja todellisuudesta sekä 

legitimoi ryhmän toimintatapoja (Thompson 2001, van Dijk 1998). Ideologian voi ajatella 

eräänlaiseksi todellisuuden tulkitsemisen viitekehykseksi, joka vaikuttaa siihen, millaisina 

erilaiset ilmiöt, ihmisryhmät ja teot nähdään ja millaisia merkityksiä niihin liitetään (van 

Dijk 1998). Laajimmillaan ideologia muokkaa kannattajiensa ihmiskäsitystä, 

maailmankuvaa ja arvomaailmaa (mikä on hyvää tai pahaa, oikein tai väärin) sekä 

totuuskäsitystä (mikä on totta tai valhetta) (Thompson 2001; van Dijk 1998, esim. 6). 

Ideologiassa ei kuitenkaan ole kyse henkilökohtaisista uskomuksista, vaan ryhmän 

jakamista uskomuksista. Ideologia on siis sosiaalinen ilmiö ja se liittyy usein 

ryhmäintresseihin ja ryhmien välisiin valtasuhteisiin. (van Dijk 1998, 138–143.) 

Ideologiat voivat luoda yhteiskuntaan vakautta tai ennustettavuutta, mutta ne eivät ole 

muuttumattomia monoliitteja. Sen sijaan niitä täytyy jatkuvasti uusintaa ja pitää yllä, 

mikä avaa myös mahdollisuuden haastaa ja muuttaa niitä (Thompson 2001, van Dijk 

1998). 

 On olemassa useita eri ideologiakäsityksiä. Neutraalissa ideologiakäsityksessä, 

joka on omaksuttu myös tässä tutkielmassa, ideologiaa ei nähdä pohjimmiltaan 

positiivisena tai negatiivisena ilmiönä, vaan ideologiat ovat yksinkertaisesti erilaisia 

tapoja nähdä maailma. Ideologioita on monilla ryhmillä ja ne ovat tärkeä osa 

kollektiivista toimintaa. Sen sijaan negatiivisen ideologiakäsityksen mukaan ideologia 

asettuu ihmisen ja todellisuuden väliin häiriten todellisuuden havaitsemista. Siinä 

ideologiaa pidetään siis totuutta vääristävänä kuvitteluna. Negatiivisen 

ideologiakäsityksen mukaan ideologia usein palvelee sellaisia valtapyrkimyksiä, jotka 

tapahtuvat toisten kustannuksella. Usein voi käydä niin, että muiden ryhmien ajatuksia 
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tarkastellaan negatiivisen ideologiakäsityksen kautta, mutta oman ryhmän uskomukset 

edustavat totuutta. (Thompson 2001, van Dijk 1998, 1–2; McLellan 1995, 1 ja 8.) 

 Van Dijk (1998, 31–40) erottaa toisistaan ryhmän uskomukset ja kulttuuriset 

uskomukset. Molemmissa on kyse sosiaalisista uskomuksista, mutta edellinen koskee 

vain sisäryhmää ja jälkimmäinen koko laajempaa kulttuuria. Kulttuuriset uskomukset 

ovat siis monien eri ryhmittymien jakamia uskomuksia, jotka muodostavat eräänlaisen 

yhteisen kognitiivisen, sosiaalisen ja moraalisen maaperän. Kulttuuristen uskomusten 

avulla ryhmät kykenevät vuorovaikutukseen. Ryhmät myös käyttävät jaettuja kulttuurisia 

uskomuksia pyrkiessään oikeuttamaan omia käsityksiään ja tekojaan muiden ryhmien 

silmissä. Ryhmät ja kulttuurit muodostavat sisäkkäisen järjestelmän, ja riippuu 

tarkastelutasosta, mikä on ryhmä ja mikä kulttuuri (esim. kulttuurina tarkasteltu 

kokonaisuus muuttuu ryhmäksi, kun siirrytään ylemmälle tarkastelutasolle). Van Dijkin 

mukaan kaikki sosiaaliset uskomukset ovat sellaisia, että toisten (samaan ryhmään tai 

kulttuuriin) kuuluvien oletetaan jakavan ne. Van Dijk esittää ajatuksen, että vain ryhmien 

sisäisillä uskomuksilla on (eksplisiittinen) ideologinen luonne. Kulttuurisia uskomuksia 

puolestaan pidetään luonnollisina ja itsestään selvinä, eikä niitä siis yleensä 

kyseenalaisteta. Van Dijkin jaotteluun liittyy myös dynamiikkaa: mikäli jokin ryhmä saa 

muut ryhmät hyväksymään oman ideologiansa, se voi muuttua kulttuuriseksi 

uskomukseksi ja sen ideologinen luonne hämärtyy. Toisaalta jos jokin ryhmä ryhtyy 

kyseenalaistamaan kulttuurisen uskomuksen, aiemmin jaetun uskomuksen ideologinen 

luonne paljastuu. 

 Van Dijk (emt, 3 ja 102) viittaa myös Antonio Gramscilta peräisin olevaan 

hegemonian käsitteeseen. Tämän käsitteen taustalla on ajatus kahdenlaisesta vallasta: 

dominanssilla viitataan väkivallan ja voiman uhkaan perustuvaan valtaan, hegemonia 

puolestaan perustuu suostutteluun ja ajatusten muokkaamiseen. Hegemonialla 

tarkoitetaan niin vahvaa ideologiaa, että muutkin ryhmät omaksuvat sen. Samalla 

valtaapitävän ryhmän intressit hyväksytään koko yhteiskunnan intresseiksi. Hegemoninen 

järjestys vaikuttaa luonnolliselta ja perustuu myös alistetussa asemassa olevien 

suostumukseen. (Emt, 98–102.) 

 Jokainen aineistosta tunnistettu teema tarkastelee talouskasvua eri näkökulmasta. 

Kuten luvussa 3.2 on jo todettu, teemat eivät ole toisensa poissulkevia. Ne voi ajatella 

pikemminkin talouskasvun potentiaalisina merkityksinä, joista useampikin voi olla esillä 

yhtä aikaa talouskasvusta puhuttaessa. Näin on erityisesti instituutio- ja ideologia-

teemojen kohdalla, sillä niissä on monia samankaltaisuuksia. Sekä instituutiot että 

ideologiat luovat vakautta ja ennustettavuutta sekä toimivat legitimoinnin välineinä. 

Molemmat myös vaikuttavat monin tavoin ihmisiin yhteiskunnan jäseninä ja vaativat 

jatkuvaa ylläpitämistä. Kuitenkin instituutiot ja ideologiat tekevät nämä asiat eri tavoin. 

Tämä näkyy siinä, että instituutio-teemassa talouskasvua tarkastellaan yhtenä ihmisten 

toimintaympäristöä säätelevänä tekijänä, kun taas ideologia-teemassa keskitytään asenne- 

ja ajatusympäristöön. Tämä havainto sopii yhteen Van Dijkin (1998, 187) ajatuksen 

kanssa, jonka mukaan instituutiot ja organisaatiot ovat ideologioiden käytännöllisiä 

vastineita. Hieman yleistäen voisi siis tulkita, että ideologiat pyrkivät ohjaamaan ihmisten 

ajatuksia ja instituutiot puolestaan tekoja. Koska ajatukset ja teot ovat yhteydessä 

toisiinsa, ovat myös ideologiat ja instituutiot yhteydessä toisiinsa. Instituutiot tukevat 
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niiden taustalla olevia intressejä ja ideologioita – nämä taustavoimat määrittävät, millaisia 

tekoja instituutiot suosivat ja millaisia rajoittavat. Entä mikä on ilmiö-teeman suhde 

kahteen muuhun teeman? Hahmotan asian niin, että instituutio on välittävä silta 

ideologian ja konkreettisten ilmiöiden välillä, sillä tekojen välityksellä ajatukset 

muuttuvat kouriintuntuviksi seurauksiksi.  

 Jokainen aineiston kirjoista sisältää runsaasti viittauksia kuhunkin kolmesta 

teemasta. Kuitenkin kussakin kirjassa yksi teema nousee muita hallitsevammaksi. 

Victorin kirjassa keskitytään paljon talouskasvun konkreettisten seurausten erittelyyn eli 

talouskasvuun ilmiönä. Jackson puolestaan on paneutunut talouskasvun rakenteellisiin 

seikkoihin eli talouskasvuun instituutiona. Latouche valottaa eniten talouskasvun 

ideologisia puolia. 

 Kirjat ovat myös tyyliltään erilaisia – ehkäpä juuri erilaisten painotusten takia. 

Latouchen kirja on julkaistu pamflettina, ja hänen ilmaisunsa onkin usein provokatiivista. 

Hän käyttää kärjistyksiä ja ironiaa tehokeinoina eikä välttele avoimen ideologisia 

huomautuksia. Latouche on myös käyttänyt muita enemmän ei-tieteellisiä lähteitä kuten 

erilaisten järjestöjen, puolueiden ja kansalaisaktiivien ohjelmanjulistuksia ja 

mielipidekirjoituksia. Victor puolestaan pääosin välttää voimakkaita ja värikkäitä 

ilmaisuja. Hän käyttää argumenttiensa tukena paljon erilaisia tilastoja, taulukoita ja 

kuvaajia, jotka ovat peräisin joko tieteellisistä julkaisuista tai erilaisilta 

viranomaistahoilta. Tämä tekee tyylistä neutraalimman. Jacksonin kirja on jotakin näiden 

kahden väliltä. Tyylilliset erot eivät kuitenkaan tarkoita, että esimerkiksi Victorin kirja 

olisi kahta muuta vähemmän ideologinen. Pikemminkin kyse on siitä, kuinka avointa 

kunkin kirjan ideologisuus on. 

 Eräs huomattava piirre aineiston kirjoissa on, että ne pyrkivät ikään kuin 

rakentamaan keskustelua talouskasvun puolustajien kanssa. Kirjoittajat esittävät väitteitä, 

joita talouskasvua puolustavat ovat sanoneet tai ainakin voisivat sanoa. Sitten he 

vastaavat näihin väitteisiin omilla argumenteillaan. Näin yksi tekstiä jäsentävä piirre on 

eräänlainen kuviteltu talouskasvun puolustajien ja kritisoijien välinen vuoropuhelu. Tämä 

vuoropuhelu kärjistyy usein vastakkainasetteluksi. Mielenkiintoinen havainto on, että 

vastakkainasettelu ilmenee eri tavalla riippuen siitä, minkä teeman piirissä liikutaan. 

Nämä erot näkyvät toisaalta kiistojen sisällössä ja toisaalta tavassa, jolla väitteitä 

perustellaan. 

 Aineistossa talouskasvukriitikot ehdottavat myös vaihtoehtoja talouskasvulle. 

Latouchen kirjan suomentaja Marja Ollila tekee tässä suhteessa arvokkaan huomion. 

Ollilan mukaan décroissance-käsitteellä (engl. degrowth) on useita eri merkityksiä ja sillä 

voidaan tarkoittaa sekä prosessia että päämäärää (L 5–6). Vaihtoehtojen pohtiminen 

käsittääkin aineistossa paitsi talouskasvuttoman yhteiskunnan visioimisen myös 

pohdintaa keinoista vision toteuttamiseksi. Kussakin kirjassa on erilainen tapa hahmotella 

vaihtoehtoista tulevaisuutta. Victor on kirjassaan rakentanut erilaisia Kanadaa koskevia 

hitaan kasvun ja pysähtyvän kasvun skenaarioita (V 169–90). Skenaarioiden ja muun 

tarkastelun perusteella Victor päätyy luettelemaan useita talouskasvuttomuuden 

politiikkasuosituksia (V 191–224). Jacksonilla (J 171–85) on samansuuntainen keinolista, 

jonka hän on jakanut kolmeen luokkaan: ekologisten rajojen asettaminen, talousmallin 

korjaaminen ja sosiaalisen logiikan muuttaminen. Latouchen kirjassa talouskasvutonta 
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yhteiskuntaa on hahmoteltu perusteellisemmin ja laajemmin kuin kahdessa muussa 

kirjassa. Hän esittelee seitsenkohtaisen talouskasvuttomuuden ”konkreettisen utopian”, 

jossa hahmotellaan samanaikaisesti sekä tarvittavaa muutosprosessia että päämäärää (L 

41–53). Latouchen seitsemän kohtaa ovat arvomuutos, markkina-ajattelun rajoittaminen, 

rakenteiden muuttaminen, varallisuuden uusjako, paikallisuus, vähentäminen (esim. työn 

ja kulutuksen), uusiokäyttö ja kierrätys. Latouchen (41–2) mukaan nämä kohdat 

muodostavat toisiaan tukevan ”hyvän kierteen”. Lisäksi Latouche esittelee kirjassaan 

kasvun purkamisen poliittisen ohjelman, jossa hän luettelee yksityiskohtaisempia keinoja 

visionsa toteuttamiseksi. 

 Seuraavaksi käyn teemat läpi yksityiskohtaisemmin kunkin omassa luvussaan. 

Ensin esittelen talouskasvua ilmiönä, sitten siirryn instituutio-teemaan ja lopuksi 

tarkastelen talouskasvua ideologiana. Kussakin luvussa teemoja tarkastellaan tutkielman 

neljän alakysymyksen kautta. 
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5 TALOUSKASVU ILMIÖNÄ 

 

Kun talouskasvua tarkastellaan konkreettisena ilmiönä, aineistossa käsitellään hyvin 

vähän pelkästään taloudellisen tuotoksen tai BKT:n kasvua. Huomion keskipisteessä ei 

siis ole talouden kasvu vaan se, mikä muu kasvaa tai muuttuu samalla, kun talous kasvaa. 

Ilmiöiden tasolla kyse ei ole niinkään talouskasvun itsensä vaan sen seurausten 

kritisoinnista. Tällaiset pohdinnat talouskasvun konkreettisista seurauksista olen koonnut 

”talouskasvu ilmiönä” -teeman alle. Taulukossa 1 on esitetty tekstistä tiivistetyt 

merkitykset ja niiden ryhmitteleminen kategorioiksi, joista tämä teema lopulta koostuu. 

 

 

Taulukko 1. Ilmiö-teeman muodostuminen laadullisen sisällönanalyysin tuloksena. 

Tiivistetty merkitys Kategoria Teema 

Talouskasvu aikaisemmin 
lisännyt hyvinvointia 

länsimaissa, voi edelleen lisätä 
hyvinvointia muissa maissa 

Talouskasvun 
hyvinvointivaikutukset 

Talouskasvu 
konkreettisena 

ilmiönä  

Hyvinvoinnin ja talouskasvun 
välillä ei enää yhteyttä 

länsimaissa 

Lisääntyvä pahoinvointi 
talouskasvun seurauksena 

Kasvavat negatiiviset 
ympäristövaikutukset 

Talouskasvun 
ympäristövaikutukset 

Talouskasvua ja 
ympäristövaikutusten 

vähentämistä ei voi yhdistää  

Ei merkittäviä positiivisia 
ympäristövaikutuksia 

 

 

 Talouskasvun seuraukset voi jakaa karkeasti ympäristövaikutuksiin ja 

sosiaalisiin vaikutuksiin, joita tarkastelen omissa alaluvuissaan. Aineistossa etsitään syitä, 

miksi ympäristön tila ja yhteiskuntien hyvinvointi on muodostunut sellaiseksi, kuin se 

nykyään on. Tarkastelun keskiössä on tietenkin talouskasvun osuus tässä muutoksessa. 

Tulevaisuuden suhteen aineistossa pohditaan, millaisin keinoin nykytilannetta voitaisiin 

parantaa. Keskeinen kysymys on, tulisiko talouskasvun olla mukana keinovalikoimassa 

vai ei. 
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 Ympäristö- ja hyvinvointivaikutusten tarkastelun jälkeen esittelen, millaisena 

talouskasvun puolustajien ja kriitikoiden välinen vastakkainasettelu näyttäytyy ilmiö-

teeman näkökulmasta. Sitten käyn läpi, mitä talouskasvukriitikot ehdottavat talouskasvun 

tavoittelun tilalle ilmiöiden tasolla. 

 

5.1 Talouskasvu, ympäristövaikutukset ja ympäristönsuojelu 

 

Aineistossa keskitytään lähinnä taloudellisen toiminnan ja talouskasvun negatiivisiin 

ympäristövaikutuksiin.
10

 Victor (164–5) ja Jackson (76) käsittelevät lyhyesti myös 

mahdollisuutta, että talouskasvu vaikuttaisi positiivisesti ympäristön tilaan. Tällöin he 

viittaavat ympäristö-Kuznets-käyrän hypoteesiin, jonka mukaan talouskasvun vaikutus 

ympäristöön on aluksi negatiivinen, mutta kääntyisi myöhemmin positiiviseksi, kun 

mielenkiinto ja rahoitus ympäristönsuojeluun lisääntyisivät vaurastuminen myötä. 

Aineistossa tämä esitetään talouskasvun puolustajien argumenttina, mutta kriitikot eivät 

itse pidä sitä uskottavana. Victor toteaa, että hypoteesi saattaa pitää paikkansa 

paikallisten, helposti havaittavien ja/tai teknisesti helposti ratkaistavien 

ympäristöongelmien kohdalla. Sen sijaan globaalien, vaikeammin havaittavien ja/tai 

teknisesti vaikeasti ratkaistavien ympäristöongelmien kohdalla Kuznets-hypoteesi ei 

päde. Victorin mukaan osa ensiksi mainittujen ongelmien ratkaisukeinoista on itse asiassa 

vain lisännyt jälkimmäisiä ympäristöongelmia. (V 52 ja 164–165.) Tämän enempää 

talouskasvun positiivisista ympäristövaikutuksista ei aineistossa puhuta. Siinä keskitytään 

siis negatiivisiin ympäristövaikutuksiin. 

 Jokaisessa aineiston kirjoista on käsitelty kasvun ekologisia rajoja (J 5–7 ja 45, L 

29–31, V 47–97). Tämä kiinnittää lukijan huomion siihen, että talouskasvu ei ole pelkkä 

abstrakti kansantaloudellinen ilmiö, vaan siinä on kyse konkreettisesta toiminnasta 

konkreettisessa ympäristössä. Kaikki kirjoittajat ovat sitä mieltä, että ekologiset rajat on 

osin jo ylitetty. 

 Aineiston kirjat eroavat toisistaan siinä suhteessa, mitä negatiivisia 

ympäristövaikutuksia ne käsittelevät. Latouche puhuu useimmiten yleisellä tasolla 

”ympäristökriisistä” yhdistäen kaikki ympäristöongelmat yhden sanan alle. Latouche 

myös (29–31) viittaa paljon ekologiseen jalanjälkeen. Lisäksi Latouche (26–9) käyttää 

kahta hieman eläinsatua muistuttavaa, allegorista vertausta – ”viherlevän ja etanan 

opetukset” – osoittaakseen eksponentiaalisen kasvun ongelmat ekologisesta 

näkökulmasta. Jackson (6–16) ja Victor (47–98)  jakavat ympäristöongelmat karkeasti 

kahtia toisaalta luonnonvaroja (resources) ja toisaalta päästöjä ja niiden nieluja (sinks) 

koskeviin ongelmiin. Luonnonvarojen osalta huomiota kiinnitetään uusiutumattomien 

luonnonvarojen riittävyyteen ja siihen, että uusiutuvien luonnonvarojen käyttö ylittää 

niiden uusiutumistahdin. Kaikkein eniten Jackson ja Victor keskittyvät 

hiilidioksidipäästöihin ja ilmastonmuutokseen. 
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 Talouden ulkopuoliseen ihmistoimintaan liittyviä ympäristövaikutuksia aineistossa ei 

tarkastella. 
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 Aineistossa on erotettavissa kaksi erilaista tapaa tarkastella talouskasvun ja 

ympäristövaikutusten suhdetta. Yksinkertaisemmassa tavassa esitetään yksioikoisesti, että 

talouskasvu lisää ympäristövaikutuksia (J 13 ja 121, Daly J 267, V 98 ja 113). 

Seuraavassa on muutamia havainnollistavia esimerkkejä: 

 

”Mikä oikeastaan kasvaa? Yksi asia on BKT, vuotuinen markkinoille 

tuotujen lopputuotteiden ja palveluiden virta. Mutta on myös läpikulkevan 

aineen ja energian määrä – käytettävän energian ja materian metabolinen 

virta luonnon lähteistä talouden osasysteemin (tuotanto ja kulutus) läpi ja 

takaisin luonnon nieluihin jätteenä.” (Daly, J 267) 

 

”– – ympäristövaikutukset ”skaalautuvat” taloudellisen tuotoksen mukana: 

mitä enemmän talous kasvaa, sitä suuremmat ympäristövaikutukset – kun 

kaikki muu pysyy vakiona.” (J 121) 

 

 Yksinkertaistetut kuvaukset talouskasvun ja ympäristövaikutusten suhteesta 

koskevat pääasiassa nykyisiä ja jo aiheutettuja ympäristövaikutuksia. Jackson (32–33) 

käyttää myös ilmaisua ”ekologinen velka” kuvatakseen sitä, että kaikki vaikutukset eivät 

vielä ole konkretisoituneet täydessä mitassaan, mutta tulevat yhtä kaikki jonain päivänä 

maksuun. Aineiston päällimmäinen viesti on, että talouden koon kasvu on ollut yksi 

merkittävimmistä tai jopa kaikkein merkittävin ympäristövaikutuksia lisänneistä 

tekijöistä. Näitä väittämiä ei erityisemmin perustella esimerkiksi esittämällä selkeitä 

vaikutusketjuja ihmistoiminnasta käsiteltävään kielteiseen ympäristömuutokseen. 

Yksinkertaistettuihin kuvauksiin ei ole liitetty erityistä talouskasvun puolustajien ja 

kritisoijien välistä vastakkainasettelua. Näin ollen aineistosta välittyy sellainen mielikuva, 

että nyt jo toteutuneen ympäristökuormituksen syistä ei olisi mainittavia näkemyseroja 

talouskasvua puolustavien ja sitä kritisoivien välillä. 

 Aineistossa on erotettavissa myös toinen, hienosyisempi ja analyyttisempi tapa 

kuvata talouskasvun ja ympäristövaikutusten suhdetta. Sitä esiintyy erityisesti Jacksonin 

ja Victorin kirjoissa. Näissä tarkasteluissa talouskasvu on yhtenä tekijänä muiden 

joukossa. Kun siis asiaa katsotaan tarkemmin, huomataan, että talouden koon kasvu ei ole 

ainoa syy taloudellisesta toiminnasta aiheutuneiden ympäristövaikutusten kasvuun. 

 Victor (99–123) esittää taloudellisen toiminnan ympäristövaikutusten riippuvan 

kolmesta tekijästä. Nämä tekijät ovat talouden mittakaava (scale), talouden koostumus 

(composition) sekä teknologia (technology). Mittakaavalla viitataan taloudellisen 

toiminnan laajuuteen: kuinka paljon tuotetaan ja kulutetaan. Koostumuksella taas 

tarkoitetaan sitä, mitä tuotetaan ja kulutetaan. Ympäristönäkökulmasta Victor viittaa 

koostumuksella erityisesti siihen, että eri tuotteet ja palvelut sekä kokonaiset talouden 

sektorit ovat ympäristövaikutuksiltaan erilaisia. Teknologialla tarkoitetaan käytössä 

olevaa teknologiaa eli sitä, miten tuotetaan. 

 Victorin kuvaamassa kolmijaossa talouskasvu on esitetty pääasiassa mittakaavan 

käsitteen avulla. Victor kuitenkin huomauttaa, että kaikki kolme tekijää vaikuttavat 

toisiinsa. Kun talous kasvaa, se tapahtuu yleensä niin, että vain jotkin alat kasvavat toisten 

pysyessä entisellään tai jopa supistuessa. Näin talouden koostumus muuttuu samalla. 
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Teknologian avulla saavutetut parannukset tuottavuudessa puolestaan ovat yleensä 

johtaneet talouskasvuun. Toisaalta talouskasvu myös tuottaa varoja investoida 

teknologisiin innovaatioihin. 

 Toinen tapa, jota sekä Jackson (77–82) että Victor (102–23) käyttävät 

taloudellisen toiminnan ympäristövaikutusten erittelyyn, on IPAT-yhtälö (IPATista ja 

senkaltaisista yhtälöistä ks. myös York ym. 2003; Waggoner ja Ausubel 2002). Yhtälössä 

ympäristövaikutukset esitetään väestömäärän, varallisuuden (BKT/hlö) ja teknologian 

tulona
11

. Jackson ja Victor käyttävät paljon tilaa IPAT-yhtälön esittelyyn ja käyvät läpi 

myös sen puutteita. 

 IPAT-yhtälön ja edellä esitetyn Victorin kolmijaon avulla aineistossa pohditaan 

varsinkin tulevaisuuden ympäristönsuojelukeinoja. Koska ympäristövaikutusten kasvuun 

on monia syitä, myös mahdollisia keinoja ympäristön tilan parantamiseen on monia. 

Ainakin teoriassa voisi olla mahdollista vähentää ympäristövaikutuksia ilman, että 

talouskasvua jouduttaisiin suitsimaan. Tämä tapahtuisi nk. irtikytkennän (decoupling) 

avulla, jossa talouden kasvu irrotetaan ympäristövaikutusten kasvusta. Vähennykset 

voitaisiin saada aikaan muuttamalla talouden koostumusta (esim. tuotteista palveluihin) 

sekä parantamalla ekotehokkuutta. Tätä ajatusta yksikään aineiston talouskasvukriittisistä 

kirjoittajista ei kuitenkaan esitä omana mielipiteenään vaan talouskasvua puolustavien 

argumenttina. Sekä Jackson että Victor käyttävät silti paljon vaivaa irtikytkennän 

mahdollisuuden tarkastelemiseen – kumotakseen sen. Latouche sen sijaan näyttää pitävän 

jotakuinkin itsestään selvänä, ettei talouskasvua ja ympäristövaikutusten merkittävää 

vähentämistä ole mahdollista yhdistää. Hänen kirjassaan tämä havainto ei siis ole pitkän 

päättelyketjun lopputulos vaan pikemminkin talouskasvukriittisen tarkastelun lähtökohta 

(ks. esim. L 15–16).   

 Jackson ja Victor näkevät siis paljon vaivaa perustellakseen, miksi 

ympäristönsuojelua ei tulisi jättää irtikytkennän mahdollisuuden varaan. Tässä he 

erottavat toisistaan suhteellisen irtikytkennän (ympäristövaikutukset kasvavat, mutta 

taloutta hitaammin) ja absoluuttisen irtikytkennän (talous kasvaa, ympäristövaikutukset 

pienenevät). Ympäristön tilan paraneminen edellyttää absoluuttisen irtikytkennän 

toteutumista (J 71). 

 Aineistossa tarkastellaan irtikytkennän nykytilannetta eri resurssien käytön ja 

CO2-päästöjen kannalta. Sekä Jackson (67–76) että Victor (4–9) toteavat, että tähän 

mennessä suhteellista irtikytkentää on tapahtunut jonkin verran esimerkiksi länsimaissa. 

Sen sijaan absoluuttista irtikytkentää ei ole havaittavissa missään. Ympäristövaikutukset 

siis kasvavat yhä. (Emtss.) Victor toteaakin: 

 

”Edistystä on tapahtunut BKT-yksikköä kohden käytetyn materiaalien ja 

energian suhteen, mutta ei siihen pisteeseen asti, että niiden kokonaiskäyttö 

                                                

 
11

 I=PAT, jossa I=ympäristövaikutukset, P=väestö, A=varallisuus (eli BKT/hlö) ja T=teknologia 

(eli ympäristövaikutukset/BKT). Tässä yhtälössä BKT saadaan kertomalla väkimäärä 

varallisuudella (P *A = hlö * BKT/hlö = BKT). 
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olisi vähentynyt. Niinpä meidän täytyy puuttua myös itse BKT:n kasvuun, 

koska tehokkuuden lisäykset ovat riittämättömiä.” (V 70) 

  

 Erityisesti Jackson (J 73–75 ja 129) kyseenalaistaa sellaiset laskelmat, joiden 

mukaan joissakin länsimaissa (esim. Britanniassa) ympäristövaikutusten kasvu olisi saatu 

taittumaan. Jackson huomauttaa, että näissä laskelmissa tuontitavaroiden 

ympäristövaikutukset on jätetty huomiotta. Jos ne otettaisiin huomioon, johtopäätöksenä 

olisi, että ympäristövaikutukset eivät ole vähentyneet vaan kasvaneet. Todellisuudessa 

vaikutukset ovat vain siirtyneet yhä enenevässä määrin muihin maihin (lähinnä etelän 

halpatyömaihin). Jackson ei ole ajatuksineen yksin. Samaa toteaa nimittäin Mattila (2011) 

Suomen tilanteesta. Petersin ym. (2011) tutkimus CO2-päästöjen siirtymisestä 

kansainvälisessä kaupassa viittaa samanlaiseen tilanteeseen globaalissa mittakaavassa.  

 Jackson ja Victor pyrkivät myös kumoamaan mahdollisuuden, että 

tulevaisuudessa teknologian kehitys saisi aikaan irtikytkennän talouskasvusta (J 13–15, 

67–86, 121–2, 128–41; V 99–123). Esimerkkinä he käyttävät ilmastonmuutosta ja 

hiilidioksidipäästöjä. He tarkastelevat, olisiko ilmakehän CO2-pitoisuuden rajoittaminen 

450 ppm:ään (tämä on IPCC:n asettama tavoite ja vastaa 2 °C asteen lämpenemistä) 

todennäköistä saavuttaa irtikytkennän avulla. Victor ja Jackson esittävät tavoitteen 

toteutumisesta laskelmia, joissa tehdään erilaisia oletuksia maailman väkimäärän 

muutoksista, talouskasvun vauhdista sekä länsimaiden ja muiden maiden välisten 

elintasoerojen kaventumisesta. 

 Victor on rakentanut erilaisia asuinmaataan Kanadaa koskevaa skenaarioita 

(169–90). Business as usual -skenaariossa Kanadan kasvihuonekaasupäästöt kasvavat 

teknologian ansioista ”vain” 77 % vuoteen 2035 mennessä. Ilman teknologisia 

parannuksia kasvua olisi ollut jopa 163 %. (V 173–6.) Teknologia siis kyllä hidastaa 

päästöjen kasvua, mutta ei näytä pystyvän kääntämään päästöjä laskuun.  

 Jackson (77–82) puolestaan laskee IPAT-yhtälön avulla, miten CO2-päästöihin 

liittyvän ekotehokkuuden pitäisi parantua vuosittain, jotta 450 ppm:n tavoite 

saavutettaisiin vuonna 2050. Jos maailmassa on tuolloin 9 mrd. ihmistä ja kehitysmaissa 

elintaso nousee kutakuinkin EU-maiden nykyistä elintasoa vastaavalle tasolle (eli globaali 

talouskasvu olisi n. 3,6 % vuodessa, mutta länsimaissa ei olisi talouskasvua), pitäisi CO2-

ekotehokkuuden parantua noin 9 % joka vuosi. Tämä tarkoittaa talouden hiilidioksidi-

intensiteetin putoamista 55-osaan nykyisestä vuoteen 2050 mennessä. Mikäli länsimaiden 

elintaso ja talous kasvaisivat 2 % vuodessa aina vuoteen 2050 asti ja kehitysmaat 

saavuttaisivat siihen mennessä saman elintason, pitäisi ekotehokkuuden parantua noin 11 

% vuodessa.
 12

 Talouden CO2-intensiteetin pitäisi siis olla vain 130-osa nykyisestä. 

Jackson vertaa näitä tavoitteita siihen, että vuosina 1975–2008 ekotehokkuus 

hiilidioksidipäästöjen suhteen on parantunut vain n. 1 % vuodessa. Huoli 

ilmastonmuutoksesta on kiihdyttänyt ekotehokkuuden parantumista tarkastelujakson 

viimeisinä vuosina, mutta tämä parannus on ollut vaatimaton. (J 77–82, ks. myös V 107–

                                                

 
12

 Hiilidioksidipäästöinä BKT-dollaria kohden tämä tarkoittaisi, että nykyisestä 786 g:sta 
C02/BKT $ päästöt pitäisi pudottaa 6 g:aan vuoteen 2050 mennessä. 
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23.) Jackson huomauttaakin, että talouskasvun puolustajat eivät ole tähän mennessä 

pystyneet osoittamaan, miten ekotehokkuuden muutosvauhtia saataisiin kiihdytettyä 

tarpeeksi paljon. Näin Jackson pyrkii osoittamaan, että irtikytkentään perustuvat vihreän 

talouskasvun visiot ovat utopistisia ja epäkonkreettisia: 

 

”Totuus on, että tähän mennessä ei ole kehitetty uskottavaa, sosiaalisesti 

oikeudenmukaista ja ekologisesti kestävää skenaariota maailmalle, jossa on 

jatkuvasti kasvavat tulot ja 9 mrd. ihmistä.” (J 86) 

 

Kirjansa johtopäätöksissä Jackson jatkaa samasta aiheesta kärkevämpään sävyyn: 

 

”Unohdetaan, ettei kukaan tiedä, miltä sellainen talous näyttää. Unohdetaan, 

että irtikytkentää ei tapahdu lähellekään sellaisessa mittakaavassa. 

Unohdetaan, että kaikki meidän instituutiomme ja kannustinjärjestelmämme 

jatkuvasti ohjaavat väärään suuntaan. Tämä dilemma varjostaa 

tulevaisuuttamme niin vaarallisena, että sen tunnistettuamme uskomme 

epätoivossamme ihmeisiin. Teknologia pelastaa meidät. Kapitalismi on 

hyvä teknologiassa. Eli pidetään show pyörimässä ja toivotaan parasta. (J 

187–8)  

 

Victor ja Jackson siis päätyvät lopputulokseen, että teknologian parantuminen (ja 

talouden koostumuksen muuttuminen) ei riittäisi edes kompensoimaan talouden 

mittakaavan kasvun aiheuttamia lisäympäristövaikutuksia. Vielä epätodennäköisempää 

on, että pelkän teknologian avulla ympäristövaikutukset saataisiin kääntymään laskuun 

talouden kasvaessa. Sen sijaan hiilidioksidipäästöt kasvaisivat edelleen, mutta hitaammin 

kuin talous (suhteellinen irtikytkentä). 

 Lisäksi Jackson ja Victor ottavat esiin muutamia muita tekijöitä, jotka 

vaikeuttavat talouskasvun ja ympäristövaikutusten pienentämisen yhdistämistä. Toinen 

niistä on nk. rebound-ilmiö (J 95 ja V 110–1; ks. myös esim. Alcott 2010, Sorrell 2010, 

Schneider 2008, Alfredsson 2004, Binswanger 2001, Berkhout ym. 2000 ja Greening ym. 

2000). Sillä viitataan tilanteeseen, jossa ekotehokkuuden avulla saavutetut 

ympäristöhyödyt menetetään kokonaan tai osittain, koska kyseisen tuotteen/palvelun tai 

muiden tuotteiden ja palveluiden kulutus kasvaa.
13

 Jatkuvasti laajentuvassa taloudessa 

käy herkästi niin, että yhtäällä säästetyt luonnonvarat käytetäänkin toisaalla. Toinen 

vihreän talouskasvun vastainen argumentti liittyy talouden koostumuksen muuttamiseen. 

Jacksonin (128–33) mukaan ympäristöä vähiten kuormittavat talouden sektorit ovat usein 

myös tuottavuudeltaan alhaisia (ks. myös esim. Hueting 2009). Jos siis 

ympäristövaikutuksia yritetään pienentää siirtämällä talouden painopistettä näille 

sektoreille, talouskasvu taittuu (J 128–33). Victorkin (104–7) esittää epäilyksensä siitä, 

                                                

 
13

 Useimmiten tämä johtuu siitä, että ekotehokkaampi tuote on halvempi, joten kuluttajalla on 

mahdollisuus ostaa tuotetta entistä enemmän tai käyttää säästyneet rahat jonkin toisen tuotteen 

ostamiseen. 
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että talouden koostumuksen muutos palvelukeskeisemmäksi voisi kompensoida kasvavan 

talouden ympäristövaikutukset. Kolmas perustelu koskee teknologiaa: mikäli vaadittavat 

erittäin mittavat teknologiset investoinnit toteutettaisiin, tämä veisi niin suuren osan 

BKT:sta, että talouskasvu ainakin lyhyellä aikavälillä jäisi olemattomiin. Lisäksi kaikki 

tarvittavat investoinnit eivät ole välttämättä tuottavia perinteisessä mielessä. (J 85 ja 136–

40.) 

 Aineistossa päädytään siis pitämään vihreää talouskasvua myyttinä. Jackson ja 

Victor luovat ”kaikki tai ei mitään” -asetelman: jos ympäristövaikutuksia halutaan 

pienentää, on kaikkien kolmen tekijän (talouden koostumuksen, teknologian ja 

mittakaavan) muututtava ympäristövaikutuksia pienentävään suuntaan. Jackson (6–16, 

32–3) ja Victor (69–70, 88, 92–8) myös viittaavat jo 1970-luvulta peräisin olevaan 

talouskasvukritiikin perusajatukseen, että jatkuva talouskasvu on törmäämässä ekologisiin 

rajoihin niin pahasti, että se saattaa johtaa ympäristön tilan ja sitä kautta myös 

yhteiskunnan romahdukseen (ks. myös L 8). Tämän voi tulkita vihjeeksi, että 

kasvukriitikoiden mielestä talouden mittakaava tulee supistumaan joka tapauksessa. k 

Kyse on vain siitä, tapahtuuko se vapaaehtoisesti ja hallitusti vai ei. Ajatuksen 

välttämättömästä alamäestä esittävät myös esimerkiksi Hukkinen (2011), Research & 

Degrowth (2010) sekä Odum ja Odum (2006). 

 

5.2 Talouskasvun sosiaaliset vaikutukset 

 

Ympäristöongelmat vaikuttavat negatiivisesti ihmisten hyvinvointiin. Talouskasvulla on 

kuitenkin myös suorempia vaikutuksia ihmisiin ja yhteiskuntiin. Talouskasvun 

sosiaalisten hyötyjen ja haittojen punnitseminen on keskeinen aihe aineistossa, erityisesti 

Jacksonin ja Victorin kirjoissa. Tarkastelun taustalla on oletus, että talouskasvu lisäisi 

hyvinvointia. Kirjoittajat eivät kuitenkaan esitä tätä oletusta omanaan, vaan talouskasvun 

samaistaminen hyvinvointiin nähdään aineistossa yhteiskunnassamme laajalle 

levinneeksi, kyseenalaistamattomaksi itsestäänselvyydeksi, jonka kirjoittajat pyrkivät 

purkamaan.
14

 

 Aiheen käsittely noudattaa pitkälti samaa kaavaa kuin ympäristövaikutusten 

tarkastelun yksinkertaisempi versio, sillä muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta 

vaikutusketjuja ei pohdita eikä erilaisia vaikuttavia tekijöitä eritellä. Jackson ja Victor 

käyttävät BKT:n
15

 ja hyvinvoinnin suhteen tarkastelemiseen esimerkiksi x–y -

koordinaatistoja, yksinkertaisia tilastoja, aikasarjoja ja maavertailuja. Ne eivät kuitenkaan 

kerro tekijöiden välisistä kausaalisista suhteista, vaan pelkästä korrelaatiosta (tai sen 

puutteesta). Jos asiaa tarkasteltaisiin lähemmin, löytyisi varmasti monia väliin tulevia 

                                                

 
14

 Puhe hyvinvoinnista sisältää aina ideologisen ulottuvuuden, sillä samalla tullaan aina vähintään 

implisiittisesti esittäneeksi, mikä on ihmisille hyväksi ja mitä he tarvitsevat. Tätä pohdin 

tarkemmin ideologia-teeman yhteydessä luvussa 7. 

15
 Tässä talouskasvu tulkitaan siis BKT:n kasvuksi. 
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tekijöitä ja monimutkaisia eri tekijöiden välisiä vaikutusketjuja. Valitettavasti aineistossa 

ei esiinny laaja-alaisempaa ja systemaattista tarkastelua hyvinvointiin vaikuttavista 

tekijöistä, vaan tarkastelu on rajoitettu lähes yksinomaan talouskasvun ja hyvinvoinnin 

korrelaatioihin. 

 Siinä missä Latouche (7, 22–6, 66, 74, 79) puhuu poleemisemmin (länsimaisen) 

talouskasvun haitoista, Jackson ja Victor keskittyvät enemmän talouskasvun hyötyihin, 

jotka heidän mielestään ovat odotettua pienemmät. Jackson (39–43, 50–64) ja Victor 

(124–31 ja 154–64) käyvät kirjoissaan läpi laajan joukon yhteiskuntaan ja ihmisten 

elinoloihin liittyviä tekijöitä/indikaattoreita. Näitä ovat esimerkiksi työllisyys, 

(absoluuttinen ja suhteellinen) köyhyys, tulojen jakautuminen, eliniänodote, vapaa-ajan 

määrä, imeväiskuolleisuus, ihmisten ilmoittama (subjektiivinen) onnellisuus jne. Osaa 

näistä on tarkasteltu yksityiskohtaisesti, toisiin on taas viitattu vain ohimennen. Yhteistä 

kaikille muuttujille on, että ne liittyvät tavalla tai toisella hyvinvointiin. Victor tarkastelee 

muuttujia erityisesti Kanadan osalta, Jackson puolestaan tekee laajempia maavertailuja. 

 

”Mielenkiintoista kyllä, tulojen kasvun ja parantuneen hyvinvoinnin välillä 

ei ole löydettävissä tiukkaa ja pitävää suhdetta. Köyhimmät maat todella 

kärsivät tavatonta puutetta, joka näkyy elinajanodotteessa, 

imeväiskuolleisuudessa ja osallistumisessa koulutukseen. Kuitenkin kun 

tulot kasvavat yli noin 15 000 dollarin henkilöä kohden, hyöty kasvusta 

vähenee merkittävästi. Jotkut maat myös saavuttavat huomattavan 

hyvinvoinnin tason tuloilla, jotka ovat vain murto-osa rikkaiden maiden 

käytettävissä olevista tuloista.” (J 59) 

 

”Tämän luvun päätarkoitus on luoda perustaa tulla toimeen ilman kasvua 

katsomalla, kuinka hyvin talouskasvu on onnistunut viimeisen 

neljännesvuosisadan aikana luomaan täystyöllisyyttä, poistamaan köyhyyttä 

ja suojelemaan ympäristöä. Kuten tulemme näkemään, kertomus on 

kyseenalainen. Täystyöllisyyttä on ollut harvoin, köyhyys ei ole poistunut ja 

ympäristö on edelleen vakava huoli. Talouskasvu ei todellakaan ole ollut 

riittävä ehto tarkempien yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi.” (V 

155) 

 

 Kuten edellä olevat lainaukset havainnollistavat, Jacksonin (J 5, 50–65) ja 

Victorin (V 124–68) tekemä sosiaalisten indikaattorien tarkastelu antaa ristiriitaisia 

viestejä talouskasvun siunauksellisuudesta. Joissakin asioissa, kuten eliniänodotteessa, 

lapsikuolleisuudessa ja lukutaidossa talouskasvun hyödyt vaikuttavat kiistattomilta. 

Koulutuskin on pääsääntöisesti lisääntynyt. Talouskasvu on lisännyt myös vapaa-aikaa. 

Työvoiman tuottavuuden kasvu olisi tosin mahdollistanut paljon suuremmankin vapaa-

ajan lisäämisen, mutta sen sijaan on päädytty kasvattamaan tuotantoa ja palkkoja (mikä 

johtaa jälleen talouskasvuun). 
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 Köyhyyden poistaminen ja työllisyyden takaaminen esitellään aineistossa 

talouskasvun ”suurina lupauksina”, jotka ovat kuitenkin jääneet lunastamatta. 

Länsimaissa vain hyvin harva elää absoluuttisessa köyhyydessä
16

. Maailman-

laajuisestikin absoluuttisessa köyhyydessä ja/tai aliravittuna elävien osuus väestöstä on 

vähentynyt. Koska maapallon väestön kokonaismäärä on kuitenkin samalla kasvanut, on 

köyhien ja aliravittujen lukumäärä pysynyt ennallaan (ehkä jopa hiukan lisääntynyt 

viimeisien vuosien aikana). (J 4, V 48–9 ja 158–9.) Suhteellista köyhyyttä
17

 talouskasvu 

yksinään ei pysty poistamaan, koska suhteellisessa köyhyydessä on kyse ”kakun 

jakamisesta” eikä ”kakun kasvattamisesta” (V 159–61). Kirjoittajat korostavat, että tähän 

mennessä talouskasvun hyödyt ovat jakaantuneet erittäin epätasaisesti (J 5, L 30–1, V154 

ja 158–163). Victor (155–8) toteaa myös, että ainakin Kanadassa työttömyys on 

vakiintunut tavoiteltua tasoa korkeammalle nousukausien ripeästä talouskasvusta 

huolimatta. 

 Jackson (56–62) kiinnittää huomiota myös siihen, että erityisesti kehitysmaiden 

välillä voi olla hyvinvointi-indikaattoreilla mitattuna suuria eroja silloinkin, kun maiden 

BKT on samaa suurusluokkaa. Näin Jackson luo mielikuvaa, että kehitysmaissakaan 

talouskasvun ja hyvinvoinnin välille ei voi automaattisesti olettaa yhteyttä. Muut tekijät 

voivat olla yhtä merkittäviä tai jopa merkittävämpiä hyvinvoinnin kannalta kuin 

talouskasvu. 

 Toivottua pienemmäksi jääneiden positiivisten vaikutusten lisäksi kirjoittajat 

ottavat esiin myös muutamia negatiivisia ilmiöitä, jotka he yhdistävät talouskasvuun ja 

siihen liittyvään tuottavuusajatteluun. Näitä ovat esimerkiksi kiireen ja stressin 

kokeminen (L 7, 22–6, 103, 124; V 126, 129–30, 154). Jackson (101, 144, 147–8) väittää 

talouskasvun ja siihen liittyvän voitontavoittelun johtaneen myös yhteisöllisyyden 

rapautumiseen sekä vieraantumisen ja yksinäisyyden tunteiden lisääntymiseen.
18

 

Latouche (26 ja 66) kirjoittaa vielä kärkevämmin, että talouskasvu aiheuttaa erilasia 

menetyksiä, kuten harrastusmahdollisuuksien kaventumista luonnonympäristön 

tuhoamisen seurauksena ja työpaikkojen menetystä jatkuvan tuottavuuden parantamisen 

seurauksena. Joihinkin menetyksiin talouskasvu voi tarjota korvikkeita, esim. 

rakennettuja viheralueita ja uimahalleja pilatun metsä- ja vesiluonnon tilalle (emtss)
 19

.  

 Talouskasvulla on siis ollut ihmisten elinoloihin sekä positiivisia että negatiivisia 

vaikutuksia. Onko talouskasvu siis kokonaisuutena enemmän hyödyllistä vai haitallista 

                                                

 
16

 Absoluuttisella köyhyydellä tarkoitetaan, ettei yksilö ei pysty tyydyttämään fysiologisia 

perustarpeitaan.  

17
 Suhteellisella köyhyydellä tarkoitetaan tulo- tai elintasoa, joka on selvästi alle yhteisön 

keskimääräisen tulo- tai elintason. 

18
 Talouskasvu ei kuitenkaan liene tällaisten kehitysten ainoa syy, vaan enintään osasyy. Syitä 

tulisi mielestäni etsiä laajemmin postmodernista yhteiskunnasta ja kulttuurista. Talouskasvu on 
toki osa näitä yhteiskuntia ja kulttuureita. 

19
 Latouche käyttää näistä korvikkeista värikästä ilmaisua ”korjaus-, hyvitys- ja lohdutustavarat”. 

Ironista on, että nekin kasvattavat BKT:tä. 
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ihmisten hyvinvoinnin kannalta? Victorin (129–133) ja Jacksonin (40–2) vastaukset 

perustuvat jälleen vertailuihin BKT:n ja muiden hyvinvointia kuvaavien indikaattorien 

välillä. He eivät kiellä talouskasvun aikaisempia positiivisia vaikutuksia länsimaiseen 

hyvinvointiin. Kuitenkin heidän vertailuidensa johtopäätös on, että kun BKT/hlö 

saavuttaa noin 15–20 000 dollarin tason, talouskasvu ei enää lisää hyvinvointia tai 

onnellisuutta. Yhteys hyvinvoinnin/onnellisuuden lisääntymisen ja talouskasvun välillä 

löytyy vain tätä alhaisemmilla tulotasoilla. Kun raja ylitetään, yhteys hyvinvointiin 

näyttää katoavan. Victor toteaakin ironisesti: 

 

”Amerikkalaiset ovat onnistuneet paremmin irtikytkemään BKT:n 

onnellisuudesta kuin materiaaleista ja energiasta.” (V 125) 

 

Ajallisesti BKT:n ja hyvinvoinnin erkaantuminen talouskasvusta on tapahtunut 

länsimaissa1960–80-luvuilla (tarkka ajankohta riippuu kyseessä olevasta maasta). Sama 

erkaantuminen pätee myös ihmisten ilmoittamaan, subjektiiviseen onnellisuuden 

kokemiseen länsimaissa: onnellisuus ei ole lisääntynyt talouskasvusta huolimatta sitten 

1960–80-luvun. 

 Aineistossa siis kyseenalaistetaan vahvasti olettamus, että talouskasvu tuottaisi 

enää hyvinvointia länsimaissa (J 5) ja erityisesti kritisoidaan BKT:ta hyvinvoinnin 

mittarina (J 39–43). Vielä on otettava huomioon, että ympäristöongelmat – jotka voidaan 

ainakin osin laittaa talouskasvun piikkiin – vaikuttavat negatiivisesti hyvinvointiin (J 5, L 

79). Näin ollen aineistossa esitetään, että talouskasvun haitat ylittävät sen hyödyt, ja siksi 

länsimaisten yhteiskuntien olisi luovuttava talouskasvun tavoittelusta. Daly tiivistää 

tämän ajatuksen osuvasti: 

 

”On paljon todisteita, että jotkin maat ovat – – siirtyneet epätaloudellisen 

kasvun aikaan, joka kasvattaa pahoinvointia nopeammin kuin vaurautta.” 

(Daly, J 268)  

 

5.3 Kiistely faktoista ja todisteista 

 

Kun talouskasvua käsitellään aineistossa konkreettisena ilmiönä, kyse on faktojen 

pohtimisesta: mikä on talouskasvun todellinen vaikutus ympäristöön ja hyvinvointiin? 

Tästä näkökulmasta talouskasvun puolustajien ja kriitikoiden välinen vastakkainasettelu 

on kamppailua siitä, kenellä on ”oikeat” faktat ja luotettavimmat ennusteet. 

Vastakkainasettelussa ei kuitenkaan ole kyse pelkistä faktoista, vaan esitettyjä tietoja 

tulkitaan ja käytetään sitten johtopäätösten ja mielipiteiden perusteluun. Kyse on siis 

myös vakuuttavimmista argumenteista. 

 Aineistossa esitetyt oikaisut ja uudelleentulkinnat talouskasvusta vallitseviin 

käsityksiin tuovat esiin saatavilla olevan tiedon aukkoisuuden ja monitulkintaisuuden. 

Käy siis selväksi, että asiat voidaan selittää monin päin. Victor esimerkiksi toteaa:  
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”Kuitenkin kattavan, arvovaltaisen ja kansallisen Kanadan ympäristön tilaa 

käsittelevän raportin puuttuminen houkuttelee ryhmiä ja yksilöitä 

valitsemaan oman datansa ja tekemään omia johtopäätöksiään. Ei ole 

mikään ihme, että konsensusta ei ole olemassa.” (V 165) 

 

  Kun talouskasvun vaikutuksista on olemassa monia eri tulkintoja, on ehkä 

helpompaa saada lukija vakuuttuneeksi, että talouskasvun puolustajat ovat väärässä kuin 

että talouskasvun kritisoijat olisivat oikeassa. Silti talouskasvukriitikoille sekin on 

erävoitto, jos lukijalle jää päällimmäiseksi käsitys, että asioiden laajemmalle ja 

perusteellisemmalle uudelleenarvioinnille on tarvetta. Tällöinhän myös vallitseva (tai 

ainakin aineistossa vallitsevaksi väitetty) näkemys talouskasvun siunauksellisuudesta 

tulisi uudelleen arvioitavaksi. 

 On syytä huomata, että talouskasvun hyötyjen ja haittojen pohtiminen paljastaa 

faktojen esittelyn alta kerroksen, jossa talouskasvun seurauksia arvotetaan hyviksi tai 

huonoiksi. Voisi ehkä olettaa, että talouskasvun puolustajien ja kritisoijien välinen 

vastakkainasettelu näkyisi myös tässä arvottamisessa. Näin ei kuitenkaan ole, vaan 

aineistosta saa sellaisen kuvan, että yksittäisen seurauksen hyvyydestä vai huonoudesta 

vallitsee kohtalainen yksimielisyys. Esimerkiksi hiilidioksidipäästöt ja työttömyys 

esitetään molempien osapuolien mielestä negatiivisina asioina tai vapaa-ajan 

lisääntyminen ja eliniän pidentyminen positiivisina asioina. Osapuolilla on siis tässä 

suhteessa yhteinen kulttuurinen maaperä. Vastakkainasettelua ilmenee vasta sitten, kun 

hyötyjä ja haittoja vertaillaan sen arvioimiseksi, onko talouskasvu kokonaisuutena 

enemmän haitallista vai hyödyllistä. 

 Aineiston mukaan talouskasvun aiheuttamat ympäristöongelmat tunnustetaan 

yleisesti (J 13, L 9). Talouskasvuun myönteisesti suhtautuvatkaan eivät siis yritä kieltää 

ongelmia. Kuitenkin aineiston mukaan yleinen mielipide on, että talouskasvu olisi 

edelleen hyödyllistä kaikkialla maailmassa eli myös länsimaiden talouskasvun hyödyt 

ovat haittoja suuremmat (J 3, L 108 ja 127, V 24). Lisäksi vallitsevana ajatuksena 

esitetään, että ongelmat eivät ole erottamaton osa talouskasvua vaan ne on mahdollista 

ratkaista talouskasvun luonnetta muuttamalla (L 17, J 67 ja 123–33). Talouskasvukriitikot 

ovat päinvastaista mieltä. Kriittistä näkökulmaa edustavien aineistokirjojen mukaan 

länsimaissa talouskasvun haitat ylittävät sen hyödyt eikä tilannetta voi muuttaa 

paremmaksi luopumatta talouskasvusta. 
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5.4 Vaihtoehtona tarkat ympäristö- ja hyvinvointitavoitteet 

 

Mitä talouskasvukriitikot sitten ehdottavat talouskasvun tavoittelun tilalle? Tämä riippuu 

siitä, tarkastelevatko he länsimaita vai muita valtioita. Muiden kuin länsimaiden kohdalla 

kriitikoiden linjat ovat hieman hajanaiset. Victor (18, 24–5, 98) ja Jackson (41) pitävät 

talouskasvua näissä osissa maailmaa edelleen hyödyllisenä ja toivottavana
20

 (ks. myös 

Pasanen ym. L 130). Molemmat myös perustelevat talouskasvusta luopumista länsimaissa 

sillä, että se antaisi kehittyville maille enemmän tilaa kasvaa. Ulvila ja Pasanen (2011 ja 

2006, 20–4) ovat kehittäneet tätä ajatusta pidemmälle. He jakavat maailman väestön 

karkeasti kolmeen luokkaan elintason mukaan riippumatta asuinmaasta. Ylikuluttavalle 

luokalle he ehdottavat elintason laskua, kestävälle luokalle nykyisen elintason ylläpitoa ja 

(köyhyyden kanssa) kamppailevalle luokalle elintason nostoa. Kestävällä luokalla 

tarkoitetaan tässä niitä ihmisiä, jotka pystyvät täyttämään perustarpeensa ja joiden 

elintaso vastaa suunnilleen sitä elintasoa, joka kaikille ihmisille riittäisi, jos maapallon 

resurssit jaettaisiin tasan.  

 Latouche (69–80) puolestaan korostaa, että kysymystä talouskasvun 

hyödyllisyydestä länsimaiden ulkopuolella ei pitäisi kysyä länsimaalaisilta vaan kyseisten 

maiden kansalaisilta itseltään. Latouche myös varoittaa, että vaikka kehitysmaat 

päättäisivät tavoitella talouskasvua, niiden ei tulisi rakentaa samanlaisia, rakenteellisesti 

jatkuvasta talouskasvusta riippuvaisia yhteiskuntia kuin länsimaista on tullut. 

 Kehitysmaiden tilannetta ja vaihtoehtoja talouskasvulle käsitellään aineistossa 

kuitenkin vain ohimennen – päähuomio keskittyy länsimaihin. Talouskasvukriitikoiden 

mukaan nykyään länsimaissa talouskasvusta saatavat hyödyt ovat selkeästi haittoja 

pienemmät. Siksi he ehdottavat politiikan ja käytännön toimien tarkempaa ja 

tarkoituksenmukaisempaa kohdentamista (J 122 ja 194; V vi ja 2). Vihreän talouskasvun 

sijaan pitäisi tavoitella eksplisiittisesti ihmisten hyvinvointia ja pienempiä 

ympäristövaikutuksia. Jos hyvinvointi säilyy tai kasvaa ja saavutetaan ympäristön hyvä 

tila, ei ole väliä sillä, minkä kokoinen talous on tai mihin suuntaan sen koko muuttuu. (L 

13–4; J 141 ja 198; V 2 ja 184.) 

 

“En yritä sanoa tällä, että meidän pitäisi ottaa nollakasvu vaihtoehtoiseksi, 

kaiken muun varjoonsa jättäväksi politiikan päämääräksi. Pikemminkin 

meidän ei pitäisi välittää kasvusta poliittisena päämääränä lainkaan tai 

enintään pitää sitä vähempiarvoisena suhteessa tarkemmin määriteltyihin 

tavoitteisiin, joilla on selvempi ja vahvistettu kytkös hyvinvointiin.” (V 2) 

 

”Pelkkä kieroutuneen ajattelun vastakohta ei kuitenkaan tuota välttämättä 

rakentavaa ajattelua. Siksi kasvun purkamista ei vaadita vain kasvun 

purkamisen vuoksi. Se olisi absurdia – vaikkei sittenkään sen absurdimpaa 

                                                

 
20

 Victor (18) tosin esittää varauksen, että kehitysmaiden(kaan) ei pitäisi korostaa kasvua 

elintason oikeudenmukaisen jakautumisen kustannuksella. 



 

 

 

39 

kuin kasvun vaatiminen pelkän kasvun tähden. Kasvun purkaminen on 

tunnuslause, jolla sanoudutaan irti rajattoman kasvun tavoittelusta.” (L 13) 

 

 Aineistossa ehdotetaan siis, että talouskasvuun suhtauduttaisiin pohjimmiltaan 

välinpitämättömästi. Tämä tarkoittaa, että ainakaan tämän aineiston talouskasvukriitikot 

eivät halua kääntää talouskasvulogiikkaa päälaelleen eli he eivät näe talouden 

supistamista automaattisesti hyvänä asiana. Samanlaista kantaa edustaa myös esimerkiksi 

van den Bergh (2011a ja b). 

 On myös syytä huomata, että aineiston talouskasvukriitikot eivät demonisoi 

kaikkea talouteen liittyvää, vaan heidän mielestään tietynlainen taloudellinen toiminta voi 

tulevaisuudessakin tuottaa hyvää. Tästä kertoo esimerkiksi Latouchen (97–102) toteamus, 

että ympäristövaikutuksia pienentävä tai hyvinvointia tuottava taloudellinen toiminta 

voisi hyvin kasvaakin. Talouskasvukriitikoille ei siis ole ongelma, jos hyvinvointi- ja 

ympäristötavoitteiden saavuttaminen johtaa joillakin talouden aloilla talouskasvuun. 

Tulkitsen tätä kuitenkin niin, että talouskasvun mahdollisuus halutaan rajata vain niille 

aloille, jotka vaikuttavat positiivisesti ihmisten hyvinvointiin ja/tai ympäristön tilaan. 

Toisaalta talouskasvukriitikoiden mukaan hyvinvoinnin ja ympäristön kannalta 

negatiivisia taloudellisen toiminnan aloja tulee voida supistaa. Tässä on merkittävä ero 

(aineiston mukaan nykyään vallitsevaan) talouskasvukeskeiseen politiikkaan, jossa 

talouskasvua merkittävästi heikentävät ja erityisesti talouden supistamiseen johtavat 

toimet pääsääntöisesti suljetaan pois (esim. J 167, L 9, V 20–1). 

 Aineiston kirjoittajat toivovat siis sekä kasvun että vähentämisen suhteen 

tietynlaista valikoivuutta tai selektiivisyyttä. Sen sijaan, että kasvatettaisiin taloutta 

kokonaisuutena, tulisi kasvu kohdistaa positiivisiin asioihin ja vähentäminen negatiivisiin. 

Samansuuntaisia ehdotuksia löytyy myös muiden talouskasvukriitikoiden, esimerkiksi 

van den Berghin (2011a ja b) kirjoituksista. 

 Aineistossa hahmoteltu vaihtoehto ei siis ole supistuva talous vaan talouskasvua 

tavoittelematon yhteiskunta. Tilalle tulevia hyvinvointi- ja ympäristötavoitteita ja keinoja 

niihin pääsemiseksi ei kuitenkaan ilmaista kovin tarkasti. Tämä voi selittyä osaksi sillä, 

että kukin kirjoista asettaa ensisijaiseksi tavoitteekseen stimuloida yhteiskunnallista 

keskustelua talouskasvun vaihtoehdoista (J 172 ja 187; L 96 ja 114–5; V 3). Tavoitteena 

ei siis ole rakentaa kokonaista uutta yhteiskuntamallia – mikä olisikin haastava tehtävä 

yhden kirjan puitteissa suoritettavaksi. Lisäksi Latouche (121–2)  huomauttaa, että kasvun 

purkaminen ei ole ”pakettiratkaisu” vaan eri yhteiskunnat ja kulttuuri voivat – ja niiden 

on suotavaakin – kehittää omanlainen versionsa siitä. Aineistosta löytyy kuitenkin jonkin 

verran pohdintaa, millaisia talouskasvuttoman yhteiskunnan tavoitteet ja toteutuskeinot 

olisivat konkreettisten ilmiöiden näkökulmasta. 

 Eksplisiittisten hyvinvointitavoitteiden asettaminen vaatisi hyvinvoinnin 

määrittelyä uudelleen (sitä ei voisi enää samaistaa talouskasvuun, ks. tarkemmin luku 

7.1). Kolmesta kirjoittajasta Jackson (43–7 ja 194–5) on edennyt tässä työssä pisimmälle. 

Hänen mukaansa mm. sosiaaliset suhteet, merkityksellinen työ ja mielekäs vapaa-aika, 

osallistuminen yhteiskuntaan ja riittävä elanto sekä valinnanvapaus ovat hyvinvoinnin 

osa-alueita. Miten hyvinvointia sitten ylläpidettäisiin talouskasvusta irtautuneessa 

yhteiskunnassa? Victor (192, 220) toteaa, että talouskasvun tavoittelusta luopuminen 
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vapauttaisi voimavaroja hyvinvoinnin kannalta mahdollisesti tarkoituksenmukaisempaan 

toimintaan. Jackson (148–56, 191) ja Latouche (49–50, 86, 102–3) ovat hieman 

yksityiskohtaisempia: lisäämällä vapaa-aikaa ihmiset voisivat etsiä vähemmän 

materialistisia tapoja tyydyttää tarpeitaan ja mm. panostaa sosiaalisiin suhteisiin. He siis 

ehdottavat, että kulutus- ja ansiotyökeskeinen elämäntapa antaisi tilaa 

kokonaisvaltaisemmin hyvinvoinnista huolehtivalle elämäntavalle. Muita hyvinvointia 

tukevia muutoksia olisi köyhyyden poistaminen tuloeroja tasaamalla ja tulonsiirtoja 

tekemällä (V 208–11, J 181) sekä investointien suuntaaminen uudelleen esim. julkisiin 

hyvinvointipalveluihin ja kaupallisuudesta vapaisiin julkisiin tiloihin (J 177, V 214–5). 

Lisäksi Jackson (182–3) korostaa uudenlaista yhteisöllisyyttä ja Latouche (46, 53–7) 

hieman samaan tapaan paikalliseen juurtuvaa identiteettiä. 

 Tämän yksityiskohtaisemmin aineistossa ei kuvata, miten hyvinvointia 

ylläpidettäisiin talouskasvua tavoittelemattomassa yhteiskunnassa. Ehdotukset ovat 

enemmän perusperiaatteiden kuin käytännön toteutuksen kuvausta. Tämä on harmillista, 

sillä hyvinvointivaikutusten kannalta ratkaisevassa asemassa on, mitä talouskasvun 

tavoittelun tilalle tulisi (ks. esim. Schultz ja Tapio 2011). 

 Entä miten ympäristöä suojeltaisiin talouskasvua tavoittelemattomassa 

yhteiskunnassa? Mielenkiintoista kyllä, talouskasvukriitikoiden ehdottamat konkreettiset 

rajat ympäristövaikutuksille ja keinot, joilla näiden rajojen sisällä pysyttäisiin, eivät ole 

erityisen uusia ja radikaaleja. Myös kirjoittajien itsensä mukaan monilla heidän 

ehdotuksillaan on yhtymäkohtia nykyiseen politiikkaan (L 84 ja 90; V 214). Rajoiksi 

ehdotetaan enintään yhden maapallon kokoista ekologista jalanjälkeä (L 46) ja 

kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamista niin, ettei ilmasto lämpene kahta celsiusastetta 

enempää (J 67–8 ja 198–9; V 80). Keinoihin kuuluu mm. päästökauppa ja monenlaiset 

ympäristöverot, kuten kuljetusten, pakkausten ja hiilidioksidipäästöjen verotus (L 46, 85 

ja 89; Pasanen ym. L 132; V 204–8; J 173–4). Näitä keinoja yhdistää periaate, että 

ulkoisvaikutukset sisäistetään hintajärjestelmään (L 88–9). Lisäksi ehdotetaan mm. 

kulutuksen uudelleensuuntaamista vähemmän materialistisiin kohteisiin ja erityisesti 

palveluihin siirtymistä (J 148–56, 191, 200), pitkäikäisempiä tuotteita (J 184, L 89), 

uusiokäyttöä ja kierrätystä (L 50) sekä varovaisuusperiaatteen noudattamista uusien 

teknologioiden suhteen (L 87, V 217–8). 

 Mikä sitten erottaa talouskasvua tavoittelemattoman yhteiskunnan 

ympäristöpolitiikan nykyisestä vihreän talouskasvun visiosta? Talouskasvukriitikot 

peräänkuuluttavat, että ympäristötavoitteet pitäisi asettaa absoluuttisina ja sitovina rajoina 

(J 122 ja 173–5; V 204–8). Tämä ajatus esiintyy myös muutamissa muissa 

talouskasvukriittisissä kirjoituksissa, ei vain tässä aineistossa (ks. esim. Hukkinen 2011, 

Spangenberg 2010). Erityisesti Victor (204) kritisoi nykyään usein käytettyä tapaa asettaa 

suhteellisia raja-arvoja tuotantoyksikköä kohden, jolloin tuotannon kasvaessa myös 

ympäristövaikutukset voivat kasvaa. Talouskasvukriitikot eivät sallisi tällaista joustoa, 

vaan tuotanto voisi kasvaa vain sillä ehdolla, että kokonaisympäristövaikutukset pysyvät 

sovitun rajan alapuolella (J 198–9). 

 Aineistosta hahmottuvassa vaihtoehdossa talouskasvu ei siis olisi 

ympäristönsuojelun reunaehto vaan pikemminkin toisin päin. Tämä mahdollistaa myös 

ekotehokkuuteen nojaavaa vihreän talouskasvun visiota laajemman keinovalikoiman 
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ympäristönsuojeluun. Talouskasvukriitikot nostavat ekotehokkuuden parantamisen 

rinnalle mahdollisuuden olla kasvattamatta taloutta ja elintasoa länsimaissa. Ehdotuksen 

taustalla on kirjoittajien käsitys, että ekotehokkuus ei riitä ympäristövaikutusten 

vähentämiseen, jos talous ja elintaso samalla kasvavat.  Tästä huolimatta kirjoittajat eivät 

suhtaudu teknologiaan kielteisesti, vaan sitä pidetään tärkeänä ympäristönsuojelun 

työkaluna. He ovat kuitenkin sitä mieltä, ettei ekotehokkuuden varaan voi laskea liikaa, 

vaan se tarvitsee rinnalleen muita ympäristönsuojelukeinoja.
21

 (J 68, L 68–9, V 111.) 

Aineiston mukaan ympäristöongelmia tulisi siis ratkoa niin talouskasvusta eli elintason 

kasvusta luopumalla, ekotehokkuuden parantamisella kuin talouden koostumuksen 

muuttamisellakin.
 22

 

 Ympäristönsuojelun suurten linjojen osalta talouskasvukriitikoiden näkemys 

muistuttaa Fuchsin ja Lorekin (2005) kuvaamaa kestävän kulutuksen vahvaa tulkintaa. 

Heikolla tulkinnalla he tarkoittavat kulutuksen kestävyyden rakentamista ekotehokkuuden 

varaan. Heikossa tulkinnassa ympäristönsuojelun pääpaino on siis tuotantotapojen ja 

tuotesuunnittelun ekotehokkuuden lisäämisessä ja itse kestävä kulutus on supistunut 

ongelmaksi, miten kuluttajat saataisiin valitsemaan ekotehokkaampia tuotteita (Fuchs ja 

Lorek 2005, Jackson 2005, ks. myös Alcott 2008, KULTU 2005, ja Lamberton 2005). 

Vihreää talouskasvua voidaan pitää heikon tulkinnan mukaisena visiona. Vahvaksi 
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 Mielenkiintoista on, että aineistossa ei juurikaan pohdita, onko elintason supistaminen yhtälailla 
yksinään riittämätön ympäristönsuojelukeino kuin ekotehokkuus.  Arvioiden mukaan ekologinen 

jalanjälki länsimaissa ylittää keskimäärin kolmin- tai nelinkertaisesti maapallon kantokyvyn 

(WWF 2012, 36–51; Ewing ym. 2010, 18–87). Näin ollen elintasoa olisi laskettava noin 
neljäsosaan nykyisestä, jos elintason supistaminen olisi ainoa käytettävä keino. Tällaisen 

muutoksen aikaansaaminen esim. vuoteen 2050 mennessä olisi hyvin haastavaa, kun ottaa 

huomioon, että länsimaisissa yhteiskunnissa on totuttu nykyiseen elintasoon ja ollaan 
pikemminkin sitoutuneita talouden kasvattamiseen. Lettenmeierin ym. (2011) tutkimuksen 

mukaan kaikkein pienituloisimpienkin suomalaisten elintason aiheuttamat ympäristövaikutukset 

ovat lähes kaksinkertaiset kestävään tasoon verrattuna, mutta moni heistä kokee elävänsä ainakin 

osin puutteen alaisina. Sekä ekotehokkuutta että elintason laskemista voidaan siis epäillä yksinään 
riittämättömiksi ympäristönsuojelukeinoiksi. Yhdessä ne voivat kantaa pidemmälle – tai näin 

ainakin aineistossa toivotaan. 

22
 Sen sijaan globaaliin väestönkasvuun tämän aineiston talouskasvukriitikot eivät halua puuttua. 

Kerschnerin (2010) mukaan suurin osa talouskasvukriitikoista välttää ottamasta kantaa väestön 

määrään ja sen kontrollointiin, eikä talouskasvukritiikin piirissä siis ole muotoutunut selkeää ja 

yhtenäistä käsitystä väestökysymyksestä. Myös tämän aineiston kohdalla Kerschnerin havainnot 

pitävät jokseenkin paikkansa. Jackson ei lainkaan ota asiaa esille. Latouche (32–6) puolestaan on 

sitä mieltä, että väkimäärän vähentäminen ei ole ratkaisu ympäristöongelmiin, vaan ensisijaisesti 

pitäisi puuttua ”ahneuden logiikkaan”. Victorin (201) mukaan talouskasvun pysäyttäminen vaatii 

myös väestönkasvun pysäyttämistä. Tässä hän on samoilla linjoilla Kerschnerin kanssa, jonka 

mukaan talouden koon supistaminen vaatii myös väkimäärän vähentämistä ja vastaavasti talouden 

koon vakauttaminen myös väkimäärän vakauttamista. Käytännön tasolla Victor (194–201) pohtii 

asiaa vain länsimaita edustavan Kanadan kannalta, jossa väestönkasvu on ilman erityisiä 

toimenpiteitäkin taittumassa väestön ikääntymisen takia. Kukaan kolmesta kirjoittajasta ei siis 

ehdota aktiivista väestönkasvun rajoittamista ympäristönsuojelukeinoksi. 
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kestävän kulutuksen tulkinnaksi Fuchs ja Lorek (2005) puolestaan nimittävät sellaista 

näkemystä, jossa kulutustapojen muutos on laajempi ja joka sisältää myös 

mahdollisuuden kulutuksen volyymin ja elintason pienentämiseen. Fuchs ja Lorek 

huomauttavat, että kestävän kulutuksen vahva tulkinta pitää sisällään myös heikon 

tulkinnan. Näin on laita myös talouskasvukriitikoiden ehdotuksessa, jossa elintason 

kasvusta luopumista ehdotetaan ekotehokkuuden rinnalle eikä tilalle. 

 Mitä kukin aineiston kolmesta kirjoittajasta sitten tarkoittaa elintason kasvusta 

luopumisella? Näkemykset eivät ole keskenään samanlaisia. Victor (176–83, ks. myös 

220–1) on tämän suhteen maltillisin: hänen talouskasvuttomissa skenaarioissaan talous 

kasvaa ensin tavanomaista hitaammin ja vakiintuu sitten hiukan nykyistä suuremmalle 

tasolle (low growth ja sitten no growth). Tällä tavoin CO2-päästöjä onnistutaan kyllä 

vähentämään merkittävästi, mutta ilmastotavoitteet jäävät kuitenkin saavuttamatta. Siksi 

Victor (185) esittää vaivihkaa epäilyksen, että talouden koon vakauttaminen kutakuinkin 

nykytasoon ei välttämättä olisi riittävä toimenpide, vaan taloutta tulisi supistaa. Jackson 

korostaa kasvusta luopumista, mutta ei aivan suoraan kerro, mitä sen tilalle pitäisi tulla. 

Hän kuitenkin hieman vihjailee kulutuksen vähentämisen suuntaan. (J 118–9,  122, 138, 

150, 156, 169.) Latouche (46–50, 67–8) puolestaan peräänkuuluttaa selkeästi talouden 

koon ja elintason supistamista nykyisestä (de-growth). 

 Huomionarvoista on, ettei kukaan kirjoittajista ei kerro kovin täsmällisesti, miten 

ihmiset voitaisiin saada vähentämään elintasoaan. Muutoksen esitetään alkavan yleisestä 

arvojen ja ajattelutapojen muutoksesta sekä julkisesta keskustelusta (J 102, 108, 203; L 

42–4 53, 83 ja 115; V 3 ja 223), mutta tämän konkreettisempia ehdotuksia ei esiinny. 

 Myös ekotehokkuuden ja talouskasvuttomuuden yhdistäminen jätetään 

aineistossa lähinnä maininnan tasolle. Yhdistämisen mahdollisia ristiriitoja ei juuri 

pohdita. Victor (111) nostaa esiin yhden mahdollisen ristiriidan: talouden supistuessa teknologia- 

ja infrastruktuuri-investointeihin voi olla vaikeampi löytää pääomaa. Synergiaetujakaan ei 

kartoiteta systemaattisesti, mutta Latouche esittää niistä karkean arvion. Hänen mukaansa 

mukaan länsimaalaisten ekologinen jalanjälki on noin kolmin- tai nelinkertainen 

maapallon kantokykyyn nähden (L 29–32, 84–5). Hän arvioi, että kehittyvän teknologian 

ansiosta tarvittava 75 %:n pudotus ympäristövaikutuksiin voitaisiin saada aikaan 

vähentämällä loppukulutusta ”vain” puoleen nykyisestä (L 69). Latouchen mukaan tämä 

tarkoittaisi elintason laskemista 1960–70-lukujen tasolle (L 84–5). Mahdollisista 

synergiaeduista huolimatta vähennystarve on siis kohtalaisen iso. 

 Mielenkiintoista on myös, että aineistossa ei juurikaan tuoda esiin elintason 

laskemisen rajoitteita ympäristönsuojelukeinona. Esimerkiksi rebound-ilmiön 

mahdollisuutta ei huomioida elintason laskemisen yhteydessä, vaikka ekotehokkuuden 

kohdalla siihen viitataankin. Alcottin (2010, 2008, ks myös. Mankiw ja Taylor 2011: 

748–50) mukaan kohtuulliselle elämäntavallekin on löydettävissä oma reboundinsa. Kun 

jonkin tuotteen tai palvelun kysyntä laskee, tuottajat usein laskevat sen hintaa. Näin 

tuote/palvelu tulee sellaisten ihmisten ulottuville, joilla ei aiemmin ollut varaa ostaa sitä. 

Kun uudet ostajat tulevat vanhojen tilalle, kokonaiskulutus ja ympäristövaikutukset eivät 

pienenekään odotetulla tavalla. Aineistossa kulutuksen vähentämistä ja degrowthia 

esitetään toteutettavaksi vain länsimaissa, jolloin voisi käydä niin, että osa kulutuksesta 

siirtyisi kehitysmaihin. Tämä olisi erittäin myönteinen muutos globaalin 
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oikeudenmukaisuuden kannalta. Erityisesti Jackson ja Victor argumentoivatkin, että 

länsimaissa tulisi luopua talouskasvusta myös siksi, että kehitysmailla olisi tilaa kasvaa 

(esim. J 41 ja V 24–5 ja 117). He eivät kuitenkaan pohdi, kuinka paljon oletettua 

pienemmiksi ympäristöhyödyt länsimaisen elintason laskusta jäisivät kohtuullisuuteen 

liittyvän rebound-ilmiön takia. 

 Vaikka talouskasvua tavoittelemattoman yhteiskunnan visio jää osin aukkoiseksi 

tämän aineiston puitteissa, se kuitenkin viitoittaa tietä eteenpäin ja herättää 

mielenkiintoisia kysymyksiä. Kaikkein selvimmin piirtyy silti esiin 

talouskasvukriitikoiden käsitys nykyhetkestä. Lähtökohtana talouskasvusta luopumiselle 

on se käsitys, että konkreettisilta seurauksiltaan länsimainen talouskasvu on enemmän 

haitallinen kuin hyödyllinen ilmiö. Mikä sitten kannustaa niin yksilöitä kuin valtioitakin 

edelleen tekemään talouskasvua ylläpitäviä valintoja? Tätä tarkastelen seuraavassa 

luvussa. 
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6 TALOUSKASVU INSTITUUTIONA 

 

Tässä luvussa tarkastelen toista aineistosta tunnistamaani teemaa eli talouskasvua 

instituutiona. Instituutioilla tarkoitetaan sosiaalisia sääntöjä, normeja ja tapoja, jotka 

ohjaavat yksilöiden ja ryhmien tekemiä valintoja asettamalla teoille erilaisia rajoituksia ja 

kannustimia (Scott 2008, 47–78; Ostrom 2005, 3–31; Vatn 2005, 1–86 ja 169–191; 

Hukkinen 1999, 1–29). Tämän teeman alle olen koonnut aineistossa esiintyvät viittaukset 

talouskasvuun toimintaympäristöämme jäsentävänä tekijänä, joka ohjaa niin yksittäisiä 

ihmisiä kuin kokonaisia valtioitakin talouskasvua ylläpitävään toimintaan. Erityisesti 

Jackson kiinnittää huomiota tähän puoleen talouskasvusta, vaikka hän käyttääkin sanan 

”instituutio” sijaan useammin sanaa ”rakenne” (structure) (ks. esim. J 151–3 ja 183). 

Taulukko 2 havainnollistaa, miten tekstistä tiivistetyt merkitykset on ryhmitelty 

kategorioiksi, jotka muodostavat yhdessä instituutio-teeman. 

 

Taulukko 2. Instituutio-teeman muodostuminen laadullisen sisällönanalyysin tuloksena. 

Tiivistetty merkitys Kategoria Teema 

Yhteiskunnan vakaus ja osa 
hyvinvoinnista rakennettu 

talouskasvun varaan 

Talouskasvu-
riippuvaisuus 

Talouskasvu 
instituutiona 

Politiikkaan ja yrityskulttuuriin liittyvät 
odotukset ja käytännöt ohjaavat 
tekemään talouskasvua tukevia 

valintoja Talouskasvua ylläpitävä 
yhteiskunta 

Hintajärjestelmän antama informaatio 
johdattaa talouskasvun tukemiseen  

Kulutukseen liittyvät odotukset ja 
käytännöt ohjaavat tekemään 
talouskasvua tukevia valintoja Talouskasvua ylläpitävä 

kulutuskulttuuri 
Ihmisten asettaminen kuluttajan 

rooliin 

Talouskasvua tukevien status- ja 
tuottavuuskilpailujen kehämäisyys:  
on nähtävä yhä enemmän vaivaa 
pysyäkseen samassa paikassa 

Talouskasvu 
noidankehänä 

 

 

 Tässä luvussa tarkastelen ensin talouskasvuriippuvaisuutta, joka aineiston 

mukaan kannustaa talouskasvun tavoitteluun myös länsimaissa. Talouskasvua tarvitaan 

yhteiskunnan vakauden ja joidenkin hyvinvoinnin osa-alueiden ylläpitämiseksi. 

Talouskasvuriippuvaisuutta on käsitelty aineistossa lähinnä kansantalouden ja 
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kansainvälisen kilpailun kautta. Sitten kuvaan käytäntöjä, jotka tukevat talouden 

kasvattamista. Tätä aihetta aineistossa on lähestytty paitsi koko yhteiskunnan myös 

yksilön arjen näkökulmasta. Sen jälkeen esittelen lyhyesti aineistossa yleisen tavan 

käsitellä talouskasvuun liittyviä instituutioita noidankehänä. Lopuksi käyn vielä läpi, 

miltä talouskasvun puolustajien ja kriitikoiden välinen vastakkainasettelu näyttää 

instituutioiden näkökulmasta ja millaista vaihtoehtoa talouskasvukriitikot ehdottavat 

talouskasvuun kytkeytyneille instituutioille. 

 

6.1 Talouskasvuriippuvaisuus 

 

Talouskasvuriippuvaisuudessa on kyse siitä, että yhteiskunnan vakauden ja osin myös 

hyvinvoinnin ylläpitäminen on rakennettu talouskasvun varaan (J 13–15, 16–17 ja 61–5; 

L 9, 13–4 ja 26; V 222). Aineistossa ei ole tyhjentävää luetteloa siitä, mikä kaikki 

yhteiskunnissa on talouskasvuriippuvaista. Esimerkit keskittyvät etenkin työllisyyteen (J 

63 ja 133–6, L 93–106, V 12–3 ja 155–8). Markkinataloudessa työstä saatava palkkatulo 

on yksilöiden keskeisimpiä toimeentulon lähteitä. Lisäksi työ voi esimerkiksi tuoda 

tunteen yhteisöön kuulumisesta ja yhteiskuntaan osallistumisesta sekä omasta 

tarpeellisuudesta. (J 36, 52, 133 ja 194.) Työllisyysaste vaikuttaa myös julkiseen 

talouteen sekä verotulojen että tulonsiirtojen kautta. Työllisyys on siis yksi nyky-

yhteiskuntien vakautta ja hyvinvointia ylläpitävä tekijä. 

 Nykyisessä talousjärjestelmässä talouskasvua tarvitaan työllisyyden pitämiseen 

ennallaan. Sitäkin enemmän kasvua tarvitaan työttömyyden vähentämiseen. Victorin 

mukaan tämä johtaa nurinkuriseen tilanteeseen: 

 

”– – yhteisöt ja niitä edustavat poliitikot juhlivat uusien tehtaiden 

rakentamista enemmän niiden mukanaan tuomien työpaikkojen kuin 

lisääntyvän tuotannon takia. Työpaikkojen pulasta on tullut tärkeämpää kuin 

tuotepulasta. Siinä missä ennen tarvittiin enemmän ihmisiä töihin heidän 

tuottamiensa tavaroiden ja palveluiden takia, nykyään tuotantoa täytyy lisätä 

vain siksi, että ihmisille riittäisi töitä.” (V 12–3) 

 

Työllisyyden talouskasvuriippuvaisuuden takana on niin yksityisten yritysten kuin 

kansantalouksien pyrkimys jatkuvasti kasvattaa työvoimansa tuottavuutta. Tämä johtaa 

siihen, että sama tuotos saadaan aikaan pienemmällä määrällä työntekijöitä. Näin ollen 

tuotoksen täytyy kasvaa – joko samassa yrityksessä tai jossakin toisaalla 

kansantaloudessa – etteivät ihmiset joutuisi työttömiksi. Talouskasvulla täytyy siis 

jatkuvasti luoda uusia työpaikkoja niin kauan kuin tuottavuus kasvaa. (J 63 ja 133–6; V 

12–3, 155–8 ja 172.) 

 Aineistossa viitataan myös asuntomarkkinoiden ja julkisen sektorin rahoituksen 

kasvuriippuvaisuuteen (J 25, V 169–183). Tällä kirjoittajat tarkoittanevat, että 

asuntokauppoja tehdään olettaen asuntojen arvon kasvavan ja poliitikot laativat budjetteja 

talouskasvuodotusten varaan. Kun julkinen sektori tuottaa hyvinvoinnin kannalta tärkeitä 
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palveluita kuten koulutusta sekä terveydenhoitoa, luo julkisen sektorin 

kasvuriippuvaisuus institutionaalisen kytköksen myös talouskasvun ja hyvinvoinnin 

välille. Aineistossa talouskasvuriippuvaisuus liitetään myös ylipäänsä (kapitalistisen) 

markkinatalouden toimintaan ja tasapainoon (J 14, 62–4, 122, 140; L 9, 22). Tämä kytkee 

jälleen tiettyjä hyvinvoinnin osa-alueita talouskasvuun, koska työnjakoon ja 

erikoistumiseen perustuvissa yhteiskunnissa monet tarpeiden tyydyttämiseen käytetyt 

tuotteet ja palvelut siirtyvät ihmisille juuri markkinoiden kautta. 

 Talouskasvuriippuvaisessa yhteiskunnassa talouskasvun hiipumisella onkin 

monia negatiivisia sosiaalisia seurauksia: työttömyyden kasvua, julkisen talouden 

velkaantumista ja julkisten palvelujen heikkenemistä, konkursseja, jne. Haitat kohdistuvat 

sekä yksilöihin että yhteiskuntaan kokonaisuutena. Ongelmiin joudutaan jo silloin, kun 

talous pysyy vain entisen kokoisena – oli se kuinka iso tahansa (J 25 ja L 22). Yrityksistä 

huolimatta tasainen talouskasvu ei aina toteudu, vaan suhdannevaihtelut seuraavat 

toisiaan. Jacksonin (61–5) mukaan nykyinen kapitalistinen talous itse asiassa toimii jopa 

suhdannevaihteluita vahvistavasti: 

 

”Kapitalistisella mallilla ei ole helppoa pääsyä vakaaseen tilaan. Sen 

luonnollinen dynamiikka vie sitä kohti jompaakumpaa seuraavista tiloista: 

laajentumista tai romahdusta.” (J 64) 

 

Jackson (61–5) kuvaa suhdannevaihtelujen vahvistamista yksityiskohtaisesti. 

Talouskasvun alkaessa sakata kuluttajien luottamus tulevaisuuteen vähenee niin, että he 

lykkäävät hankintoja ja alkavat säästää. Samaten yritykset lykkäävät investointejaan. 

Näin kysyntä laskee, jolloin yritykset joutuvat lomauttamaan tai irtisanomaan 

työntekijöitään. Työttömäksi joutuneet pystyvät kuluttamaan aiempaa vähemmän, jolloin 

kysyntä jälleen laskee. Näin laskusuhdanteesta tulee itseään vahvistava kierre, joka voi 

herkästi johtaa lamaan. Laskusuhdanteessa myös valtiontalous joutuu tiukille, kun 

verotulot vähenevät, mutta menot (esim. sosiaalimenot) kasvavat. Vastaavasti kuluttajien 

ja yritysten luottamus, yksityinen kulutus ja yritysten investoinnit ja sitä kautta kysyntä ja 

työllisyys kohentuvat noususuhdanteessa toisiaan vahvistaen. Myös julkisella sektorilla 

on usein taloudellisesti helpommat ajat noususuhdanteessa (vaikka suotuisat olosuhteet 

eivät tasapainoista julkisen talouden hoitoa takaakaan). 

 Tasapuolisuuden nimissä Jackson toteaa, että myös kulloistakin suhdannetta 

vastaan toimivia palautemekanismeja löytyy (J 226 viite 23), vaikka mekanismit ovat 

pääosin suhdannetta vahvistavia. Jacksonin mukaan suhdannevaihtelut on siis ikään kuin 

rakennettu sisään talousjärjestelmään. Tämä yhdistettynä yhteiskunnan 

kasvuriippuvaisuuteen tarkoittaa, että yhteiskunta tai ainakin osan sen jäsenistä joutuvat 

väistämättä alttiiksi lyhyt- ja pitkäaikaisille toimeentulon romahduksille. Jackson (29–31, 

33, 175–6, 194) kyseenalaistaakin hyvinvoinnin rakentamisen näin epävakaalle 
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pohjalle.
23

 Yhtenä esimerkkinä epävakaudesta Jackson (17–33) vuoden 2008 

talouskriisin. Hänen käsityksensä mukaan kriisi oli seurausta tietoisesta, talouskasvua 

suosivasta politiikasta, joka johti markkinoiden ylikuumenemiseen.
24

 

 Taloudellinen kestävyys edellyttäisi Jacksonin (33, 175–6, 185) mukaan 

vakaamman, kasvusta riippumattoman talousjärjestelmän luomista. Myös Pasanen ym. (L 

128) peräänkuuluttavat, että yhteiskunnilla pitäisi vähintään olla varasuunnitelma 

kasvuttomuuden varalle. Näin ollen talouskasvukriitikot kyseenalaistavat voimakkaasti 

näkemyksen, että taloudellinen kestävyys tarkoittaisi talouskasvua. 

 Aineistoa voi tulkita niin, että siinä yhteiskuntien talouskasvuriippuvaisuus 

esitetään eräänlaisena kannustin- tai rangaistusjärjestelmänä. Nykytilanteessa talouskasvu 

tuo vakautta ja tukee joitakin hyvinvoinnin osa-alueita, joten yhteiskunnan kannattaa 

ylläpitää kasvua. Mikäli se epäonnistuu, yhteiskunta kohtaa kärsimyksiä. Jacksonin (64–

5, 128) mukaan tämä johtaa ongelmaan, jota hän kutsuu ”kasvun dilemmaksi”: 

Talouskasvun ympäristövaikutukset tekevät talouskasvusta kestämätöntä ainakin 

nykymuodossaan. Toisaalta nykyisissä olosuhteissa degrowth olisi epävakaata, koska se 

johtaa laman kierteeseen. Jacksonin mukaan tämä dilemma on ratkaistava, jos haluamme 

ylläpitää hyvinvointia pitkällä aikavälillä. 

 

6.2 Talouskasvua ylläpitävä yhteiskunta 

 

Talouskasvuriippuvaisuuden kolikolla on myös toinen puoli: talouskasvua tukevat 

käytännöt, joiden kautta yhteiskunta pitää talouskasvua yllä. Aineistossa otetaan esille 

tällaisia käytäntöjä esimerkiksi talouden ja politiikan alalta. Esimerkkeinä aineiston 

kolme kirjoittajaa käyttävät mm. lainamarkkinoita, hintajärjestelmää ja 

tuottavuuskilpailua. 

 Jackson (21–30) ja Latouche (24) ovat kiinnittäneet huomiota lainamarkkinoihin 

talouskasvua tukevana instituutiona. Saman pohtii myös van Griethuysen (2010) 

talouskasvukriittisessä artikkelissaan. Helposti saatava kulutusluotto stimuloi yksityistä 

kulutusta ja sitä kautta talouskasvua. Lainojen ja kulutusluottojen avulla yksityinen 

kulutus on voinut irtaantua käytössä olevista varoista. Jackson (26) sanookin, että työn ja 

kulutuksen kehästä on tullut lainaamisen ja kulutuksen kehä. Jacksonin (21–30 ja 92) ja 

Latouchen (24) mukaan lainamarkkinat tukevat talouskasvua myös korkojen kautta. Kun 

                                                

 
23 Suhdannevaihteluita vahvistavilla mekanismeilla on mielestäni seurauksia myös talouskasvun 

purkamiselle, sillä ne vaikeuttavat elintason hallittua laskemista ja toisaalta myöhemmin elintason 

ja talouden koon vakauttamista sopivaksi katsotulle tasolle. 

 
24

 Jacksonin väite on, että 2008 finanssikriisiin johtaneita toimia – kuplan rakentamista ja 
keinottelua roskalainoilla – systemaattisesti joko tuettiin ja katsottiin läpi sormien, koska ne loivat 

talouskasvua. Hänen mukaansa kriisi ei siis ollut yksittäisten pankkien aikaansaannosta, vaan 

tulosta taloudessa ja politiikassa laajalle levinneistä käytännöistä, joita suosittiin talouskasvun 

takia. 
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yritys rahoittaa investointinsa lainalla, investoinnin on maksettava takaisin paitsi itsensä 

myös lainan korot. Kotitalouksien on puolestaan pidettävä yllä tietty tulotaso 

maksaakseen lainansa korkoineen. Korkojen kautta lainaaminen siis sitouttaa ihmisiä ja 

yrityksiä pitämään yllä ja jopa kiihdyttämään työn ja kulutuksen kehän vauhtia.  

 Instituutiot määrittelevät myös, millaista ja kuinka paljon tietoa ihmisten saavat 

valintojensa tueksi (Ostrom 2005, 3). Tähän liittyen aineistossa otetaan esille vallitseva 

tapa hinnoitella tuotteita ja palveluita (V 39–46). Hinnat ovat markkinataloudessa mitä 

keskeisintä päätöksentekoa ohjaavaa informaatiota, ja niiden ajatellaan heijastavan 

tuotteen tai palvelun kokonaiskustannuksia. Kuitenkin hyvin monet kustannukset jäävät 

hintojen ulkopuolelle. Tätä kutsutaan ulkoisvaikutukseksi.
 25

 (Emtss ja L25, 39 ja 89.) 

Aineistossa argumentoidaan, että jos ulkoisvaikutukset sisällytettäisiin hintoihin, monista 

tuotteista tulisi niin kalliita, että niitä tuotettaisiin ja ostettaisiin paljon vähemmän. Jotkin 

tuotteet jopa poistuisivat kokonaan markkinoilta. Osassa taloudellista toimintaa 

kannattavuus perustuu siis ulkoistamisen avulla alhaisena pidettyihin kustannuksiin (L 

39). Todellisuudessa kustannukset kuitenkin maksetaan, mutta ei rahassa vaan 

esimerkiksi heikentyneenä hyvinvointina ja ympäristön tilana (L 24). Samansuuntaista 

hintajärjestelmän kritiikkiä esittää esimerkiksi myös Schor (2005). 

 Koska myös BKT:n laskentatapa perustuu markkinahintoihin, hintajärjestelmän 

ongelmat toistuvat BKT:n kohdalla – tosin isommassa mittakaavassa. Aineistossa 

kritisoidaankin BKT:n keskeistä asemaa poliittisessa päätöksenteossa. Erityisesti 

arvostellaan sen käyttämistä hyvinvoinnin mittarina, sillä se jättää kaiken markkinoiden 

ulkopuolella tapahtuvan huomiotta.  (J 39–40 ja 179–80; V 9 ja 129–31; Sukhdev J 273.) 

Samanlaisia argumentteja löytyy muistakin talouskasvukriittisistä kirjoituksista (ks. esim. 

van den Bergh 2009 ja 2011b). Fournierin (2008) mukaan myös degrowth-liikkeen 

piirissä BKT-kritiikkki on vahvaa. 

 Kun ulkoisvaikutuksia esiintyy, hintoihin perustuvat päätökset eivät siis ole 

kovin informoituja. Latouchen (24) mukaan epäeettisistä valinnoista onkin tullut 

arkipäivää. Hän vertaa ihmisiä taparikollisiin, sillä hän katsoo ihmisten osallistuvan 

arjessaan lukemattomiin kestämättömiin toimintatapoihin rutiininomaisesti. Tätä kautta 

me kaikki olemme Latouchen mukaan osallisia ”talouden banaaliin pahaan”. Latouchen 

(24–5, ks. myös 93) taloudellisen toiminnan kustannuksia pyritään myös aktiivisesti 

siirtämään ulkoisvaikutuksiksi. Hän suomii kovin sanoin sellaisia käytäntöjä, joissa kulut 

poistetaan yhtiön taseesta sälyttämällä ne työntekijöiden, asiakkaiden ja ympäristön 

kannettavaksi (ks. myös van Griethuysen 2010).
26

 Aineistossa esitetäänkin, että 

(yritysten) voitontavoittelu on talouskasvua tukeva mutta todellisen kestävyyden 

vaarantava käyttäytymismalli (J 2, L 3). Tähän liittyen on ehkä paikallaan huomauttaa, 

että yritysten yleisenä toimintamallina pidetty voittojen maksimointi tarkoittaa teoriassa 

                                                

 
25

 Ulkoisvaikutus on sellainen hyötyä tai haitta, joka ei koidu tuottajalle ja/tai kuluttajalle itselleen 

vaan kolmannelle osapuolelle. Ympäristövaikutukset, halpatyömaiden työolot ja tuotantoeläinten 
elinolot ovat esimerkkejä negatiivista ulkoisvaikutuksista.   

26
 Mielestäni on kuitenkin muistettava, että osa kustannusten leikkaamisesta on ihan oikeaa 

kulujen poistamista (esim. hävikkien vähentäminen). 
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myös yhtiölle koituvien kulujen minimointia. Niin kauan kuin kuluja ei ole pudotettu 

minimiin, on voittoja mahdollisuus kasvattaa. 

 Talouskasvukriitikot kiinnittävät aineistossa huomiota myös pyrkimyksiin 

kasvattaa tuottavuutta ja kilpailukykyä. Yhdeksi tuottavuuden parantamisen syyksi he 

esittävät, että sen avulla yritykset ja kansantaloudet pyrkivät yksinkertaisesti vähintään 

säilyttämään oman vertailuasemansa kansainvälisessä kilpailussa (J 94, V 14 Arndtia 

(1978) lainaten). Tämä luo mielikuvan, että markkinoilla kilpailtaisiin vain kilpailun 

vuoksi – tai ainakin siksi, että kaikki muutkin kilpailevat. Toisaalta kilpailukyky ja 

tuottavuus ovat keinoja kasvattaa voittoja ja BKT:ta. Victorin (1 ja 18–19) mukaan 

talouskasvu, tuottavuus ja kilpailukyky ovatkin nykypolitiikassa oikeastaan toisten 

synonyymejä. Näin hän antaa ymmärtää, että tuottavuuteen ja kilpailukykyyn vetoaminen 

on eräänlainen talouskasvumyönteisyyteen sisältyvä kehäpäätelmä. 

 Aineistossa esitetään myös tilanteita, joissa tuottavuus- ja kasvuvaatimukset ovat 

ristiriidassa ympäristönsuojelun kanssa. Aineiston mukaan yksi vihreän kasvun 

toteutuskeino on tuotteista palveluihin siirtyminen, sillä palveluiden ajatellaan yleensä 

olevan ympäristövaikutuksiltaan pienempiä.
27

 Jackson (128–33) ja Victor (100 ja 104–7) 

huomauttavat, että monien palvelujen tuottavuus on kuitenkin esim. teollisuustuotantoa 

huonompi. Tämä johtuu palvelujen työvoimaintensiivisyydestä. Talouskasvun kannalta 

palveluihin siirtyminen voi siis olla uhka.
28

 Jotta palveluihin siirtyminen ei haittaisi 

talouskasvua, pitäisi niiden tuottavuutta kasvattaa ja työvoimaintensiivisyyttä vähentää. 

Palveluiden arvo kuitenkin usein piilee juuri ihmistyössä. (Emtss.) Jackson esittää 

tilanteen paradoksaalisena: 

 

”Tässä on ala, joka voisi tarjota merkityksellistä työtä ja voimavaroja 

kukoistukseen, vaikuttaa positiivisesti yhteisöihin ja jolla on myös 

kohtalainen mahdollisuus olla materiaalisesti kevyttä. Kuitenkin se 

mustamaalataan kelvottomaksi, koska se todella työllistää ihmisiä.” (J 132) 

 

 Toinen hieman samanlainen ristiriita saattaa vallita talouskasvun ja ekologisten 

investointien välillä. Jackson (82–6 ja 136–41) huomauttaa, että monet tarvittavat 

ekologiset investoinnit eivät ole perinteisessä mielessä tuottavia. Tällaisia ovat erityisesti 

                                                

 
27

 Heiskasen ja Jalaksen (2003) mukaan palveluiden potentiaali vähentää ympäristövaikutuksia on 

kuitenkin varsin rajallinen. Artikkelissaan he tekevät yhteenvetoa 1990-luvun 2000-luvun 

alkuvuosien aikana tehdyistä tutkimuksista, jotka käsittelevät palveluihin siirtymisen 

ympäristöhyötyjä.  Vaikutukset ovat hyvin tapauskohtaisia. Heiskanen ja Jalas arvelevat, että 

kokonaisuutena palveluihin siirtyminen voi johtaa maltilliseen ympäristövaikutusten 

pienenemiseen, mutta suuren mittakaavan muutoksia he pitävät epätodennäköisempänä. 

28
 Hueting (2009) esittää Hollannin taloutta koskevassa analyysissaan, että kaikkein eniten 

talouskasvua tuottavilla aloilla on myös suurimmat ympäristövaikutukset. Mikäli tämä pitäisi 

yleisemminkin paikkansa, kuten Hueting epäilee, on vihreää kasvua entistäkin vaikeampi 

saavuttaa. 
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ekosysteemipalvelujen ylläpitoon suunnatut investoinnit. Viitaten Sternin raporttiin 

Jackson esittää, että erilaisia ekologisia investointeja tarvittaisiin jopa useita prosentteja 

globaalista BKT:sta (J 84). Viimeistään tällaisessa mittakaavassa lyhyellä aikavälillä 

tavallisia odotuksia huonommin tuottavat investoinnit muodostavat uhan talouskasvulle. 

 Sekä Jackson (J 82, 86, 111–4, 117-9 ja 129–41) että Victor (V1, 155, 204) 

esittävätkin huolensa, että talouskasvuriippuvainen yhteiskunta tekee edellä mainittuja 

ekologisia uudistuksia vain siinä määrin kuin on talouskasvua vaarantamatta mahdollista, 

vaikka ekologinen kestävyys jäisikin saavuttamatta. He siis katsovat, että nykypolitiikassa 

talouskasvu menee ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden edelle. Aineiston mukaan 

talouskasvu siis ohjaa ja rajoittaa politiikkaa (V 1–2, 20–1). Latouche (83–84) kirjoittaa, 

että hallitukset ”ovat pääoman virkamiehiä, halusivat tai eivät”. Jacksoninkin (167–169) 

mukaan valtio on kasvuimperatiivin takia joutunut ristiriitatilanteeseen, joka sitoo 

hallitusten kädet: ihmisten hyvinvointia ja ekologista kestävyyttä voidaan tavoitella vain 

talouskasvun ehdoilla. Jackson (169) kuvaakin hallituksia talouskasvun uhreiksi 

(casualty). Victor ei esitä yhtä kovaa kritiikkiä, mutta mainitsee erilaiset kansainväliset 

taloussopimukset, jotka toisaalta pyrkivät lisäämään talouskasvua ja toisaalta myös 

sitouttavat valtioita talouskasvun tavoitteluun (V 211–2). Lisäksi aineistossa esitetään 

ajatus, että talouskasvua tukemalla poliitikot varmistavat uudelleenvalintansa vaaleissa 

(Suhkhdev J 273, Pasanen ym. L 129 ja V 193). 

 Latouchen kirjan epilogissa suomalaiset talouskasvukriitikot Pasanen ym. (L 

129) toteavat, että talouskasvun kanssa ristiriidassa olevat ehdotukset sivuutetaan usein 

epärealistisina tai toteuttamiskelvottomina. Fournier (2008) on pohtinut samaa asiaa 

degrowthia käsittelevässä artikkelissaan (ympäristö)politiikan pragmaattisuuden 

näkökulmasta. Hänen mukaansa nyky-yhteiskunnissa käytännöllisiltä ja 

toteuttamiskelpoisilta vaikuttavat erityisesti sellaiset toimet, jotka ovat helpommin 

yhdistettävissä talouskasvuajatteluun ja vallitseviin rakenteisiin. Ehdotukset 

talouskasvuttomuudesta sen sijaan tuomitaan pragmaattisuuden näkökulmasta helposti 

naiiviksi idealismiksi. Fournierin mukaan tämä johtaa helposti siihen, että 

ympäristönsuojelukeinojen pragmaattisuus tarkoittaa samalla mahdollisimman pieniä 

muutoksia nykyisiin toimintatapoihin. Hän kuitenkin jatkaa, että mikäli kyseiset 

toimintatavat ovat kestämättömiä, niitä mahdollisimman vähän muuttavat ratkaisut ovat 

riittämättömiä, oli niiden toteutus kuinka helppoa tahansa.  

 

6.3 Talouskasvua ylläpitävä kulutuskulttuuri 

 

Aineistossa tarkastellaan myös monia talouskasvua ylläpitäviä kulttuurisia käytäntöjä, 

lähinnä yksilön arjen näkökulmasta. Hyvän yhteenvedon, jossa mainitaan monia samoja 

asioita kuin tutkielman aineistossa, on tehnyt Røpke (1999). Jacksonin (18, 88 ja 183) 

mukaan kulutuskulttuuri
29

 kokonaisuutena on talouskasvua tukevaa. Talouskasvu on siis 
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 Kulutuskulttuurin käsitteestä ja kulutuskulttuurin eri puolista ks. esim. Sassatelli (2009). 
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kirjoitettu sisään kulttuurisiin käytäntöihin. Itse asiassa ainakin Jacksonin ja Victorin 

kirjojen voi tulkita edustavan käsitystä, että talous ei ole kulttuurin ulkopuolinen vaan 

siihen sisältyvä elämänalue (ks. esim. J 142 ja V 34–6). 

 Talouskasvun instituutioita yksilön näkökulmasta tarkasteltaessa aineistossa 

keskitytään erityisesti kuluttamiseen mutta jonkin verran myös työelämään. Kuluttajan ja 

työntekijän rooleja yhdistää se, että niissä ihmiset ovat talouskasvun palvelijoita: 

  

”Mutta talouskasvun hyvä kierre kääntyy lopulta noidankehäksi. Työläisen 

elämä on yhtä ’märehtimistä, jossa sulatetaan tavaroita palkaksi ja palkkaa 

tavaroiksi matkalla tehtaalta hypermarkettiin ja hypermarketista tehtaalle’. 

Kulutusyhteiskunnan pirullinen kierre johtuu kolmesta tekijästä: mainonnasta, 

joka luo halun kuluttaa, luotonannosta, jonka ansiosta kuluttaminen on 

mahdollista; ja yhä nopeammin ja suunnitellusti vanhentuvista tuotteista, 

joiden tilalle tarvitaan uusia.” (L 22–3). 

 

 Yleiskuvana yksilön arjesta kulutuskulttuurissa esitetään ajatus työn ja 

kuluttamisen kehästä (J 147, L 22, ks. aiheesta tarkemmin Røpke 1999) Tässä kehässä 

arki jaksottuu työpäivään ja sitä seuraavan kulutukseen, erityisesti ostoksilla käyntiin ja 

muuhun kaupallistuneeseen vapaa-ajanviettoon. Samalla kehä pitää myös yllä 

talouskasvua. Aineiston mukaan työn ja kuluttamisen kehä saa usein oravanpyörämäisiä 

piirteitä, jolloin ihmisille ei välttämättä jää tarpeeksi resursseja tehdä itselleen ja 

hyvinvoinnilleen tärkeitä asioita (J 47, 102, 143–8, 164, 191; L22–6, 102–3; V 154, 192, 

220; ks. myös Røpke 1999). Tällaisia liian vähälle huomiolle jääviä asioita ovat 

esimerkiksi perhe ja ystävät, joutilaisuus ja omat harrastukset. Ihmiset saattavat kokea 

kiirettä ja stressiä, mutta myös tuntea elämänsä tyhjäksi tai merkityksettömäksi. 

Himoshoppaajat ja työnarkomaanit toimivat esimerkkeinä tilanteista, jossa oravanpyörän 

vauhti on kiihtynyt äärimmilleen (L 26). Toisaalta joidenkin tulot ovat niin alhaiset, ettei 

pysty osallistumaan yhteiskuntaan kuluttamisen kautta (V 159). Tulojen vähäisyys siis 

samaistetaan syrjäytymiseen, jonka voi aineistossa hahmottaa ei-vapaaehtoisena työn ja 

kulutuksen kehän ulkopuolelle jäämisenä. Tämä herättää mielenkiintoisen 

mielleyhtymän: ovatko talouskasvuyhteiskunnassa syrjäytyneitä ne ihmiset, jotka eivät 

ole talouskasvulle hyödyksi? 

 Aineistossa huomautetaan, että tuottavuuden kasvu olisi mahdollistanut 

merkittävän vapaa-ajan lisäämisen läpi 1900-luvun (L 99, V 221). Työaikaa onkin 

lyhennetty 1900-luvulla jonkin verran, mutta suuremmassa määrin hyödyt on kanavoitu 

tuotannon ja palkkojen kasvattamiseen. Tämä tietysti mahdollistaa entistä 

intensiivisemmän kulutuksen. Mutta mikä saa ihmiset kuluttamaan aina vain enemmän? 

Aineistossa esitetään kulutuksen kasvun taustalla olevan monia sosiaalisia normeja ja 

käytäntöjä. 

 Aineiston mukaan ihmisiä ohjataan toimimaan erityisesti kuluttajan roolissa (J 

191). Mainokset kannustavat jatkuvasti ihmisiä toimimaan kuluttajina (L 22–4, V 220) ja 

lapsetkin sosiaalistetaan kuluttajiksi pienestä pitäen (V 35, J 135). Kulutusta on usein 

tarkasteltu yksilön oikeuksien näkökulmasta. Kulutuksen rooli yhtenä talouskasvun 
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peruspilareista herättää kuitenkin kysymyksen, onko kulutus myös yksilön velvollisuus. 

Esimerkiksi Vatn (2005, 428) ja Princen (1999) nostavatkin tämän mahdollisuuden esiin. 

 Erityisesti aineistossa kiinnitetään huomiota statuskuluttamiseen (J 52–54, 87-

102, 99, 101–2 ja 147–8; L 45; V 131–51, ks. myös Røpke 1999). Statuskuluttamisella 

tarkoitetaan yhteiskunnallisen aseman ylläpitoa ja ilmentämistä kulutuksen avulla. Kyse 

on siis pyrkimyksestä vähintään pysytellä muiden mukana tai mahdollisuuksien mukaan 

jopa erottua edukseen kuluttamisen avulla. (Emtss.) Sekä Jackson (147–8) että Victor 

(159) nostavat esiin jo Adam Smithiltä periytyvän ajatuksen, että tietty elintaso on 

edellytys yhteiskuntaan osallistumiselle ja elämälle ilman häpeää. Tämä taso ei ole vakio, 

vaan vaihtelee yhteisöstä toiseen. Monissa maissa ”normaalin” kulutuksen taso on 

kasvanut käsi kädessä talouden kanssa.
30

 Erilaiset uutuus- ja luksustuotteet toimivat 

aluksi erottautumiskeinona. Kun tuotteita ryhdytään valmistamaan massatuotantona, 

niiden hinta laskee ja ne tulevat ajan mittaan yhä useampien saataville. Lopulta niistä 

tulee arkipäivää, kun lähes kaikilla on jo kyseinen tuote. Ne puuttuvat vain kaikkein 

vähävaraisimmilta, joten tuotteen puuttuminen aletaan mieltää köyhyyden merkiksi. 

”Edelläkävijöiden” on puolestaan taas etsittävä jokin uusi tuote, jolla erottautua massasta. 

(J 98–102.) Näin statuskuluttaminen muokkaa ihmisten odotuksia liittyen sekä omaan että 

muiden kulutukseen. 

 Aineistossa tuodaan esille, että statuskuluttaminen ei oikeastaan lisää 

hyvinvointia, sillä se on eräänlainen nollasummapeli
31

. Statuksessa on kyse 

vertailuasemasta: kun joku nousee asteikossa ylemmäs, putoavat muut hänen 

alapuolelleen. Statuskuluttaminen ei edesauta yhteisön hyvinvointia kokonaisuutena, 

koska paikkoja huipulla on yhtä vähän kuin ennenkin.
 
(J 52–54; V 128 ja 131–51.) Itse 

asiassa statuskuluttaminen voi jopa vähentää hyvinvointia, koska ihmisten on käytettävä 

yhä enemmän resursseja vain nykyisen asemansa ylläpitämiseen (V 220). 

Statuskuluttaminen voi siis kiihdyttää työn ja kulutuksen kehää, jolloin ihmisten on 

juostava koko ajan nopeammin vain pysyäkseen toisten mukana. Tässä suhteessa 

yksilötason statuskilpailua kuvataan aineistossa mielestäni hyvin samalla tavalla kuin 

yritysten ja kansantalouksien tasolla käytävää tuottavuuskilpailua. Voi siis ehkä ajatella, 

että talouskasvua hyödyttävä kilpailu on laaja ilmiö, joka ilmenee eri tavoin yhteiskunnan 

eri tasoilla. 

 Jackson (88–89, 96–102) yhdistää statuskilpailun myös tuotteiden yhä 

lyhyempään elinikään. Jacksonin mukaan statusta osoitetaan usein uusimpien trendien 

                                                

 
30

 Konkreettinen esimerkki tällaisesta kehityskulusta on kulutuselektroniikka ja kodinkoneet, 
joiden suhteen kotitalouksien varustelutaso on kasvanut huimasti viime vuosisadan puolivälistä. 

Myös ahtaasti asumisen kriteerit kertovat saman tarinan. 1970-luvun alussa ahtaasti asuminen 

tarkoitti, että asunnossa oli enemmän kuin kaksi ihmistä huonetta kohden, kun keittiö lasketaan 
mukaan huonelukuun. Nykyisin se tarkoittaa, että on enemmän kuin yksi henkilö huonetta 

kohden, kun keittiötä ei lasketa huonelukuun. (Tilastokeskus 2012a ja 2012b.) 

31
 Tämä ajatus on esitetty talouskasvukritiikin yhteydessä jo 1800-luvulla. Mill (1970 [1848], 

111–7) piti statuskuluttamista eräänlaisena ”liikkuvan maalin” jahtaamisena, joka ei tuo 

hyvinvointia. 
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mukaisilla vaatteilla ja elektroniikkalaitteilla (ks. myös Røpke 1999). Tuottajien puolella 

taas pyritään jatkuvaan innovointiin ja uutuuksien kehittelyyn. Toisaalta tuotteet myös 

vanhennetaan ennenaikaisesti, joko valmistajien taholta (tuote suunnitellaan hajoamaan) 

tai kulttuurin kautta (tuote menee pois muodista). Jackson huomauttaa vihjailevasti, että 

nämä tuottajien ja kuluttajien toimintatavat sattuvat käymään hiukan liiankin hyvin 

yhteen talouskasvun edistämisen kanssa. (J 88–89, 96–102.) Myös Latouche (22–3) 

mainitsee tuotteiden suunnitellun vanhentamisen talouskasvun ylläpitämisen keinona. 

 Kulutuksella on muitakin funktioita kuin statuskilpailu. Jackson (98–101) viittaa 

kulutuksen symbolisiin ja kommunikatiivisiin ulottuvuuksiin. Kulutuksen kautta 

ilmaistaan omaa persoonallisuutta ja rakennetaan identiteettiä. Kyse on jälleen 

sosiaalisesta ilmiöstä, joka muokkaa ihmisten odotuksia toisten käytöksestä. Monet 

olettavat ihmisten ilmaisevan itseään kulutuksen kautta ja arvostelevat heidän kulutustaan 

sen mukaan. Miten sitten yksilön mielenkiinto siirtyy taas uusiin tuotteisiin? 

 

“Päältä päin katsottuna kulutuskulttuuri tuntuu toimivan niin hyvin juuri 

siksi, että materiaaliset hyödykkeet edustavat puutteellisesti, mutta jollain 

tavalla vakuuttavasti, unelmiamme ja pyrkimyksiämme. – – Ne 

[hyödykkeet] epäonnistuvat, tietenkin, tuottamaan todellista pääsyä näihin 

ihanteisiin, mutta epäonnistumalla ne jättävät avoimeksi tarpeen tuleville 

silloille unelmiimme. Niin ne stimuloivat haluamme saada lisää 

hyödykkeitä. Kulutuskulttuuri säilyttää itse itsensä nimenomaan sen avulla, 

että se onnistuu niin hyvin epäonnistumisessa!” (J 100) 

 

Tässä Jackson viittaa McCrackeniin (1988), jonka mukaan kulutuksen kasvussa on kyse 

tuotteiden riittävän hienovaraisesta epäonnistumisesta yksilön haaveiden täyttämisessä ja 

lupausten lunastamisessa. Näin ollen yksilön huomio siirtyy aina uusiin tuotteisiin, jotka 

antavat aiempaa suurempia lupauksia (ks. myös Røpke 1999). Myös tätä kautta 

kulutuskulttuuri palvelee talouskasvua. 

 Aineistossa mainitaan myös muutamia muita talouskasvua tukevia 

kulutuskulttuurin piirteitä. Jokainen kolmesta kirjoittajasta (J 183, L 22–24, V 220) 

kritisoi mainontaa, jota Latouche (23) nimittää kärkevästi ”ajatussaasteeksi”. Vaikka 

yksittäisen mainoskampanjan vaikutus kuluttajien käyttäytymiseen on vähäinen, 

kokonaisuutena mainostaminen tukee kulutuksen asemaa elämäntapana, tarpeiden 

tyydytyskeinona ja ongelmanratkaisukeinona (Leiss ym. 2005, 19; Durning 1992, 119; 

Schudson 1984, 210). Lisäksi Jacksonin (163–4, 168, 193) mukaan länsimainen kulttuuri 

kannustaa yksilölliseen materialismiin, joka puolestaan edistää talouskasvua (ks. myös 

Røpke 1999). Latouche (102–4) nostaa esiin vapaa-ajan kaupallistumisen ja siihen 

liittyvän tehokkuus- ja tuottavuusajattelun voimistumisen työelämän ulkopuolella (ks. 

myös Røpke 1999). 

 Aineiston mukaan yksilön kulutuksen volyymiin kohdistuu monia odotuksia ja 

normeja. Jacksonin (151–2) mukaan tämä vaikeuttaa elämäntapojen muutosta (luontoa 

kohtaan) säästäväisemmiksi: 
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”– – Osoittautuu, että jopa heitä, jotka ovat  sosiaalisen muutoksen 

etujoukoissa, ahdistaa konflikti – sisäinen ja ulkoinen. Näitä konflikteja 

syntyy, koska ihmiset huomaavat olevansa vastakkain oman sosiaalisen 

maailmansa kanssa. Yhteiskunnalliseen elämään osallistumisesta tulee 

itsessään haaste. Ihmiset yrittävät elää, varsin sananmukaisesti, 

vastarinnassa niihin rakenteisiin ja arvoihin nähden, jotka hallitsevat 

yhteiskuntaa. Tavallisesti käy niin, että nämä rakenteet ja arvot muokkaavat 

ja rajoittavat sitä, miten ihmiset käyttäytyvät. Niillä on perustavanlaatuinen 

vaikutus siihen, miten helppoa tai vaikeaa on toimia kestävästi.” (J 151) 

 

Jackson siis esittää, että talouskasvua palvelevasta työn ja kulutuksen kehästä 

irrottautuminen on vastoin yhteiskunnan normeja. Jacksonin (152) mukaan nykyisessä 

kulttuurissa kulutuksen vähentäminen tarkoittaakin yksilön kannalta eräänlaista 

henkilökohtaista uhrausta. Tällä Jackson viittaa sosiaalisiin paineisiin eikä suinkaan 

siihen, että vähemmällä tavaralla olisi vaikea tulla toimeen. Kulutusta vähentävä yksilö 

joutuu panemaan itsensä alttiiksi arvostelulle ja kohtaamaan kritiikkiä. Näin ollen kestävä 

ja kohtuullinen elämäntapa ei siis kaikilta osin ole houkutteleva palkinto vaan se sisältää 

rangaistuksen. Siksi se ei yksilön mielestä ole välttämättä järkevä valinta (J 153, ks. myös 

Pasanen ym. L 127) nykyisessä toimintaympäristössä.  

 

6.4 Kilpailu ja noidankehä 

 

Tapa, jolla aineistossa kuvataan talouskasvua tukevia instituutioita, antaa ymmärtää, 

etteivät talouskasvukriitikot pidä niitä hyvinvoinnin kannalta mielekkäinä. Tämä herättää 

kysymyksen, palveleeko nykytilanteessa talous ihmisiä vai ihmiset taloutta. Aineistossa 

kallistutaan jälkimmäisen vaihtoehdon puolelle. Ehkä selvimmin tämä näkyy silloin, kun 

aineistossa kuvataan kansantalouksien ja yritysten tuottavuuskilpailua tai kuluttajien 

statuskilpailua. 

 Molemmat näistä kilpailuista esitetään nollasummapeleiksi, joissa osallistujat 

joutuvat jatkuvasti ponnistelemaan kovemmin vain pysyäkseen samassa paikassa. 

Yhdessä ne muodostavat kehän, jonka vauhti kiihtyy koko ajan. Aineistossa myönnetään, 

että aikaisemmin tätä kehää voitiin pitää hyödyllisenä länsimaissa, koska se nosti 

elintasoa ja siten vaikutti positiivisesti ainakin hyvinvoinnin materiaaliseen puoleen. 

Kuitenkin aineistossa myös väitetään, että nyttemmin kytkös hyvinvointiin on katkennut 

ja kehä vain pakottaa ihmiset ja valtiot juoksemaan kovempaa ilman, että siitä olisi muuta 

hyötyä kuin välttyä jäämästä muiden jalkoihin. Tämä muistuttaa tilannetta, josta 

esimerkiksi Max-Neef (1992) varoittaa: ihmiset ja yhteiskunta palvelevat talouskasvua 

eikä toisinpäin (ks. myös Schultz ja Tapio 2011). Jacksonin (97) ja Latouchen (13, 22–26) 

mukaan näin onkin tapahtunut. 

 Kun kasvukriitikot kyseenalaistavat talouskasvua tukevien instituutioiden 

mielekkyyden hyvinvoinnin kannalta, he samalla kyseenalaistavat niiden 

rationaalisuuden. Kriitikoiden mukaan talouskasvu on muuttunut noidankehäksi (vicious 
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cycle) tai oravanpyöräksi (treadmill) (ks. esim. L22–3, 41–2, 98 ja 100; V 216).  

Latouche nimittää sitä myös rautakahleeksi (L 22) ja umpikujaksi (L 79), Jackson 

puolestaan rautahäkiksi (J 87). Myös esimerkiksi Sanne (2002) ja Dodds (1997) liittävät 

tällaisen negatiivisen kehämäisyyden kulutuksen ja ylipäänsä talouden kasvuun. 

 Aineistossa käytetään myös mielikuvia patologisesta saman asian toistamisesta 

(J 101–102) ja toisiaan voimistavista mekanismeista (J 61–5). Jackson esimerkiksi 

käyttää paljon kehämäisiä ilmaisuja, joilla hän viittaa siihen, kuinka instituutiot 

vahvistavat talouskasvua ja talouskasvu puolestaan niitä (”drives and is driven by 

growth” ja sen muunnokset, ks. esim. J 64, 101, 121 ja 202–204). Voi ajatella, että 

noidankehä ei vain luo talouskasvua, vaan tekee samalla yhteiskunnan kasvusta 

riippuvaiseksi. Näin noidankehä luo samalla itselleen oikeutuksen. Jos ja kun 

noidankehästä tulee ainoa keino pitää yhteiskuntaa ja taloutta pystyssä, sitä on yhä 

vaikeampi kyseenalaistaa.  

 

6.5 Reformistien ja radikaalien välinen vastakkainasettelu 

 

Keskeiseksi kysymykseksi talouskasvua instituutiona tarkasteltaessa nousee yhteiskunnan 

vakaus. Mikäli talous ei kasva, yhteiskunta joutuu nopeasti kriisiin ja nykyinen elintaso 

sekä hyvinvointi ovat uhattuina. Aineistossa esitetään, että juuri tämän dynamiikan takia 

talouskasvun puolustajien mielestä talouskasvusta luopuminen olisi vastuutonta. 

Talouskasvukriitikot myöntävät, että nykyisessä systeemissä tämä pitää paikkaansa (J 64, 

L 14, V 178). Esimerkiksi Latouche (14) kirjoittaa, ettei ole ”mitään pahempaa” kuin 

kasvuton kasvuyhteiskunta. Jackson (64–5) puolestaan ilmaisee asian ”kasvun 

dilemmana”: jatkuva talouskasvu kärjistää ympäristökriisiä mutta talouskasvuttomuus 

(degrowth) johtaa talouskasvuriippuvaisten rakenteiden romahtamiseen. Aineiston 

mukaan talouskasvun puolustajien ratkaisu ”kasvun dilemmaan” on yrittää irtikytkeä 

talouskasvu ympäristövaikutuksista eli pyrkiä vihreään talouskasvuun (J 67, L 15–7, V 

19–20 ja 54). Kasvukriitikoiden ratkaisu puolestaan olisi puolestaan talouskasvusta 

riippumattoman yhteiskunnan rakentaminen. Talouskasvun pysähtymisen ja elintason 

laskemisen seuraukset eivät aineiston mukaan ole annettuja vaan riippuvat siitä, 

millaisten yhteiskuntarakenteiden varassa olemme. Victorin kirjan alaotsikko ”slower by 

design, not disaster” viittaakin mahdollisuuteen, että talouskasvusta voitaisiin luopua 

myös hallitusti. 

 Instituutio-teeman näkökulmasta talouskasvun puolustajien ja kriitikoiden 

välinen vastakkainasettelu voidaan esittää reformistien ja radikaalien (vrt. esim. Gabriel ja 

Lang 1995: 165–6) välisenä näkemyserona.
 32

 Sekä puolustajat että kriitikot ovat yhtä 

mieltä siitä, että muutoksia tarvitaan. Talouskasvun puolustajat voidaan ajatella 

reformisteiksi, sillä he haluavat toteuttaa muutoksia talouskasvuriippuvaisten 

instituutioiden puitteissa. Talouskasvukriitikot puolestaan ovat radikaaleja siinä mielessä, 
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 Seyfang (2005) ehdottaa sovittelevasti, että reformistinen näkemys kestävästä kehityksestä ja 

kulutuksesta voisi toimia ensiaskeleena kohti suurempia ja radikaalimpia muutoksia. 
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että he haluavat muuttaa itse instituutioita. Talouskasvukriitikotkin silti pohtivat, kuinka 

radikaali ja äkillinen muutos talouskasvun purkaminen voisi olla. He korostavat, että 

rakenteita ei saa repiä alas nopeasti ja vaihtoehtoja tarjoamatta, koska tämä voi johtaa 

yhteiskunnalliseen kaaokseen (J 172–3, L 80–2). 

 Jos palataan hetkeksi Jacksonin esille tuomaan ”kasvun dilemmaan”, niin 

huomataan, että siihen on rakennettu sisään kaksi ehtoa: talouskasvu on kestämätöntä 

nykymuodossaan ja talouskasvuttomuus johtaa nykyisten rakenteiden puitteissa lamaan. 

Talouskasvun puolustajat haluavat muuttaa talouskasvun muotoa, kriitikot puolestaan 

ehdottavat institutionaalisia ja rakenteellisia muutoksia. Talouskasvukriitikoiden visiota ei 

siis tule sotkea lamaan, joka tarkoittaa talouskasvun pysähtymistä 

talouskasvuyhteiskunnassa (L 14, ks. myös Research & Degrowth 2010, Schneider ym. 

2010 ja Spangenberg 2010). Talouskasvukriitikoiden visio tarkoittaa kokonaan 

toisenlaista tulevaisuutta. Ensimmäinen askel instituutioiden muuttamisen tiellä olisi, ettei 

talouskasvua nähdä ainoana mahdollisena tapana järjestää yhteiskunnallista elämää ja 

ihmisten toimeentuloa. 

 

6.6 Uudenlaisia instituutioita 

 

Millaista vaihtoehtoa talouskasvukriitikot sitten ehdottavat talouskasvuun kytkeytyneille 

instituutioille? Yksinkertaistettuna he peräänkuuluttavat sellaista yhteiskuntaa ja 

talousjärjestelmää, joka ei perustu jatkuvaan kasvuun (J 102, 122, 141, 157, 175–84; L 

14; V 3, 184). Aineistossa ei silti ehdoteta, että kaikki taloudellisen toiminnan instituutiot 

pitäisi muuttaa tai poistaa. Latouche (109–10) ja Jackson (141, 196) toteavat, että 

esimerkiksi yksityisomistuksella, yritystoiminnalla ja rahalla vaihdonvälineenä voi olla 

oma sijansa myös uudistuneessa, talouskasvusta irrottautuneessa yhteiskunnassa. 

Latouchen (110) mukaan nämä osatekijät eivät kuitenkaan enää saisi liittyä yhteen 

sellaiseksi kokonaisuudeksi, joka johtaa uuteen talouskasvun noidankehään. 

 Yhteinen tekijä aineiston muutosehdotuksissa on, että niiden myötä instituutiot 

kannustaisivat entistä kestävämpiin ja kohtuullisempiin elämäntapoihin talouden 

kasvattamisen sijaan (L 93; J 183; Pasanen ym. L 127). Jacksonin mukaan nykyisten 

instituutioiden piirissä kestävyyden tavoittelu asettaa yksilön jossakin määrin ristiriitaan 

sosiaalisen maailmansa kanssa ja vaatii yksilöltä uhrauksia (J 152–3). Hänen mielestään 

ratkaisuja ei pitäisi jättää tällä tavalla vain yksilöiden rohkeuden varaan, vaan 

yhteiskunnan instituutioiden pitäisi voimakkaammin tukea ja sitouttaa ihmisiä pitkän 

aikavälin hyvinvoinnin edistämiseen (J 160–1, 183 ja 188). Latouchen mukaan me itse 

asiassa jo hyvin pitkälle tiedämme, miten ympäristö- ja sosiaalisia ongelmia voitaisiin 

lievittää ja kysymys on pikemminkin toimintaympäristön puitteista: 

 

”Näkökulmista tai ratkaisuvaihtoehdoista ei ole pulaa, puuttuu vain 

suotuisat olosuhteet niiden toteuttamiseksi.  – – On siis luotava [muutoksen] 

edellyttämät olosuhteet. Kasvuttoman yhteiskunnan projektin syvällinen 

kehittely tähtää juuri siihen. (L 93) 
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 Institutionaalisella tasolla talouskasvukriitikoiden muutosehdotuksille 

suotuisempien olosuhteiden luominen tarkoittaa mm. ihmisten päätöksentekoon 

vaikuttavan informaation muuttamista. Latouche (89) korostaa ulkoisvaikutusten 

sisäistämistä hintajärjestelmään (ks. myös J 174). Näin tuotteiden ja palveluiden hinnat 

heijastaisivat paremmin niiden vaikutusta ympäristöön ja muihin ihmisiin. Jackson (179–

80 ja 181–2) pohtii asiaa enemmän poliittiseen päätöksentekoon tarvittavan informaation 

kannalta. Hänen mukaansa BKT:ta pitäisi kehittää enemmän todellisen taloudellisen 

hyvinvoinnin mittariksi ja ennen kaikkea sen rinnalle pitäisi kehittää indikaattoreita, jotka 

ottavat kokonaisvaltaisesti hyvinvoinnin eri osa-alueet huomioon. 

 Aineistossa esiintyvien muutosehdotusten joukossa on myös muutamia 

mainintoja talouselämän pelisääntöjen muuttamisesta. Esimerkiksi yritysten toiminnan 

päämääränä ei pitäisi olla voiton maksimointi vaan yhteiskunnallisen hyvän ja ihmisten 

hyvinvoinnin tukeminen (nk. yhteiskunnallinen yrittäjyys) (Pasanen ym. L 131–2). 

Jackson (178–9) pohtii finanssimarkkinoiden tiukempaa sääntelyä ja pankki- ja 

rahajärjestelmän muuttamista (ks. myös Sorrell 2010). Selvästi enemmän huomiota saa 

kuitenkin yksilöiden arjen muuttaminen vähemmän työ- ja kulutuskeskeiseksi. 

 Kulutuskulttuurin muuttaminen nousee tässä aineistossa yhdeksi keskeisimmistä 

keinoista purkaa talouskasvuun sidottuja instituutioita (J 148–51, 153, 204; L 46–50, 63–

9, 100; V 220). Kirjoittajat lähinnä hahmottelevat joitakin tämän muutoksen elementtejä, 

mutta eivät kuvaa tilalle tulevaa kulttuuria kokonaisuudessaan. Erityisesti Jackson (102, 

183–4) korostaa kulutuksen sosiaalisen logiikan muuttamista niin, että se ei kannusta 

jatkuvaan kulutuksen lisäämiseen. Jatkuvasti vaihtuvan muodin, lyhytikäisten tuotteiden 

ja uutuuksien etsinnän sijaan Jacksonin (149, 153–6, 189–94) mukaan ihmisten tulisi 

panostaa vähemmän materialistisiin tapoihin tyydyttää sosiaalisia ja psyykkisiä 

tarpeitaan. Jackson ei silti erittele, mitä nämä vähemmän materialistiset vaihtoehdot 

voisivat olla. Hän kuitenkin korostaa esimerkiksi sosiaalisten suhteiden tärkeyttä 

hyvinvoinnille (J 153–5, 169). Latouchekin (86, 102–3) toivoo, että nykyisten 

kulutustottumusten sijaan korostuisi ”uusi vaihdanta, joka ei nollasummapeliä”. Tällä hän 

tarkoittaa panostusta ystävyyteen, tietoihin, taitoihin ynnä muihin ei-materialistisiin 

seikkoihin. 

 Lisäksi aineistossa esitetään, että kannustimia kulutukseen heikennettäisiin. 

Tämä tapahtuisi esimerkiksi tuloeroja tasaamalla, mikä voisi johtaa statuskuluttamisen 

vähentymiseen (J 181, L 45). Samaten peräänkuulutetaan aikaisempaa tiukempaa 

mainonnan sääntelyä (J 153–5 ja 183–4; L 87, V 220). Lisäksi aineistossa pohditaan 

luotonannon rajoittamista (J 178, ks. myös L 24), mikä vähentäisi myös 

kulutusmahdollisuuksia. Tärkeitä osia aineistossa toivotussa kulutuskulttuurin 

muutoksessa ovat siis materialistisen elämäntavan väistyminen ja kulutuksen 

vähentäminen. 

 Fournierin (2008) mukaan yksi talouskasvun puolustajien ja kriitikoiden välinen 

ero on, minkä roolien kautta ihmisiä kannustetaan toimimaan esimerkiksi 

ympäristöongelmien ratkaisemiseksi (ks. myös Gabriel ja Lang 1995: 163–186). 

Talouskasvumyönteinen ajattelutapa korostaa kuluttajana toimimista. Kasvukriitikot taas 

näkevät tärkeänä kuluttajan roolista luopumisen eli kulutuksen vähentämisen. Samalla he 
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peräänkuuluttavat aktivoitumista muissa rooleissa, erityisesti kansalaisena. Mielestäni 

kuluttajan ja kansalaisen roolit eivät kuitenkaan välttämättä ole keskenään ristiriidassa, 

vaan yksilö voi olla molemmissa rooleissa aktiivinen vaikuttaja. Joka tapauksessa tässä 

aineistossa kansalaisen roolista puhutaan varsin vähän (lyhyitä mainintoja esiintyy esim. 

J 204; L 49 ja 103).  

 Kaikkein yhtenäisimmät ja selkeimmät muutosehdotukset aineistossa koskevat 

palkkatyöhön käytettyä aikaa. Kaikki kolme kirjoittajaa ehdottavat, että nykyinen, 

historiallisen korkea työn tuottavuus (ja sen mahdollinen tuleva kasvu) kanavoitaisiin 

jatkossa työajan lyhentämiseen palkkojen kasvattamisen sijaan (J 180–1, L 46–50, 85–6, 

93–106, V 211–214). Tämä ajatellaan keinoksi vähentää työttömyyttä: kun nyt töissä 

olevat lyhentäisivät työpäiväänsä, tarvittaisiin yrityksiin lisää työntekijöitä. Näin työ 

jakautuisi yhteiskunnassa tasaisemmin. (J 133-6 ja 180-1; L 85 ja 93-8; V 211–4.) 

Ehdotuksen tausta-ajatuksena on siis työllisyyden ja sitä kautta riittävän elannon 

turvaaminen talouskasvuttomassa yhteiskunnassa. Latouche (95–6) myös väläyttää esiin 

ajatuksen manuaalisen työn uudesta tulemisesta. Koneiden käytön ja automaation 

suosiminen käsityöläisyyden kustannuksella on johtanut yhtä aikaa fossiilisten 

polttoaineiden käytön suuren lisäykseen ja työvoimaintensiivisyyden merkittävään 

vähenemiseen tuotantosektorilla. Tämä kehityksen vähäinenkin purkaminen voisi johtaa 

merkittävään työpaikkojen lisäykseen ja mahdollisesti myös tuotteiden laadun 

paranemiseen ja tuotannon ympäristövaikutusten pienenemiseen. (Emtss.) 

 Toinen perustelu työajan lyhentämiseksi on, että se lisäisi vapaa-aikaa, minkä 

puolestaan ajatellaan lisäävän hyvinvointia (L 102–3, 123–4). Palkkatyöstä vapautuvaa 

aikaa voitaisiin levon ja harrastamisen lisäksi käyttää myös monenlaiseen palkattomaan 

työhön (L 103). Palkkatyön vähentäminen voisi avata ovia myös yhteisön hyvinvointia 

tukevaan vapaaehtoistyöhön. Kyse ei siis välttämättä olisi pelkästä työn vähentämisestä 

vaan työn käsitteen ja työhön liittyvien arvostusten muuttamisesta. 

 Fournierin (2008) mukaan yksi degrowth-liikkeen ero vallitsevaan 

talouskasvuajatteluun onkin juuri se, että siinä kiinnitetään enemmän huomiota työn 

sisältöön ja työoloihin. Aineistossa tämä on nähtävissä varsinkin Latouchen (98–106) 

kohdalla. Hän kritisoi talouskasvuyhteiskuntaa siitä, että se pitää kaikkea työtä tärkeänä. 

Latouchen mukaan aina pitäisi kiinnittää huomiota siihen, mitä työtä tehdään, millaisissa 

oloissa ja millaisin seurauksin. Tämä muistuttaa taloudellisen toiminnan tarkastelemista 

konkreettisena ilmiönä: työtä tulisi arvottaa sen mukaan, miten se vaikuttaa ihmisiin ja 

ympäristöön. 

 Aineistossa esiintyvät muutosehdotukset ovat monipuolisia, mutta ne jäävät 

usein varsin lyhyiksi maininnoiksi. Usein kirjoittajat osaavat kuvata tarkemmin sitä, 

millaisista instituutioista pitäisi pyrkiä eroon, kuin sitä, millaisia instituutioita niiden 

tilalle tulisi rakentaa. Tuloksena on, että kirjoittajat lähinnä luonnostelevat muutokselle 

suuntaviivoja ja kokonaiskuva talouskasvuttomasta yhteiskunnasta jää osin viitteelliseksi. 

Samalla monia kysymyksiä jää avoimeksi.
33

 Huomionarvoista on myös, ettei aineistossa 
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 Esimerkiksi epäselväksi jää, mihin julkisen sektorin hyvinvointipalvelujen rahoitus tukeutuisi 

vaihtoehtoisessa mallissa. Talouskasvukriitikoiden ehdotusten toteuttaminen nimittäin tarkoittaisi 
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kuvata muutosta toteuttavaa ihmistä ja tämän arkea selkeästi. Näin muutokseen valmis 

lukija jätetään ilman esimerkkiä ja samaistumisen kohdetta. 

 Samaa epätarkkuutta, joka koskee talouskasvun purkamisen lopputulosta, on 

havaittavissa myös purkamisen prosessin kuvauksessa. Ei liene realistista olettaa, että 

perustavanlaatuisia muutoksia yhteiskunnan rakenteisiin voitaisiin toteuttaa kertaheitolla, 

vaan tarvittaisiin jonkinlaisen siirtymävaihe. Talouskasvuun sidotut instituutiot 

vaikuttavat muodostavan kokonaisuuden, jonka osat vaikuttavat toisiinsa. Monet 

talouskasvukriitikoiden ehdotukset, kuten työajan ja kulutuksen vähentäminen, eivät ole 

talouskasvun kannalta vain neutraaleja vaan pikemminkin negatiivisia. Voiko näitä 

muutoksia siis toteuttaa pala kerrallaan ilman, että yhteiskunta joutuisi jonkinlaiseen 

väliaikaiseen kriisiin? 

 Latouche (89) pitää jonkinasteisia ”toimintahäiriöitä” väistämättöminä. Hän 

ehdottaakin, että talouskasvuttomaan yhteiskuntaan siirtymistä varten säädettyjen verojen, 

kuten ympäristö-, kulutus- ja mainosverojen, tuottoja käytettäisiin siirtymävaiheen 

ongelmien lievittämiseen. Tämän enempää hän ei aihetta käsittele, joten epäselväksi jää 

millainen kriisi olisi, kuinka kauan se jatkuisi ja mitkä olisivat sen seuraukset. Victor 

(176–83) puolestaan on rakentanut erilaisia skenaarioita, joista yhden nimi on ”kasvuton 

katastrofi”. Siinä työttömyys, köyhyys ja valtionvelka kasvavat huimasti. Victorin muissa 

talouskasvuttomissa skenaarioissa on tehty erilaisia sopeuttamistoimia kuten tulonsiirtoja, 

koulutus- ja terveydenhuolto-ohjelmia ja joissakin skenaarioissa myös ympäristöveroja. 

Näiden toimenpiteiden avulla kriisi vältetään ja yhteiskunta jopa pärjää kasvuskenaarioita 

paremmin mm. työttömyyden, köyhyyden, valtionvelan ja kasvuhuonekaasupäästöjen 

suhteen. Victorin skenaariot siis antavat ymmärtää, että kriisin välttäminen olisi 

mahdollista päättäväisen politiikan avulla. Myös esimerkiksi Spangenberg (2010) 

peräänkuuluttaa sopeutumistoimia, jotta talouden supistaminen ei johtaisi syviin 

yhteiskunnallisiin ongelmiin. 

 Siirtymävaiheeseen voi liittyä myös toisenlaisia haasteita. Victor (211–2) pohtii, 

voiko yksittäinen maa pyrkiä irrottautumaan talouskasvusta. Hän viittaa erityisesti 

valtioiden välisiin taloussopimuksiin, joiden noudattaminen ei välttämättä ole enää 

mahdollista talouskasvuttomassa yhteiskunnassa. Tulisiko sopimukset siis ensin purkaa? 

Lisäksi olisi pohdittava, mitä tarkoittaisi globaalista tuottavuuskilpailusta irrottautuminen, 

jos muut valtiot jatkavat kilpailemista. Tätä kysymystä aineistossa ei kuitenkaan käsitellä 

lainkaan. Latouchen kirjassa kuitenkin peräänkuulutetaan paikallisuuden vahvistamista 

globalisaation sijaan (L 53–62). Toimisiko tämä apuna myös kansainvälisistä 

taloussitoumuksista irtautumisessa? 

 Pientenkin osasten muuttaminen voi vaatia lopulta suuria uudelleenjärjestelyjä, 

koska talouskasvuyhteiskunta (kuten mikä tahansa yhteiskunta) koostuu toisistaan 

riippuvaisista osista. Tämä vaikeuttaa vaihtoehdon hahmottelemista, kun pienet ja 

                                                                                                                                            

 
nykyisen veropohjan kutistumista. Myös työllisyyden muutoksissa on selkeyttämisen varaa: 

Kuinka paljon ja millaista työtä tehtäisiin? Jos työajan lyhentämisen tarkoituksena on jakaa työtä 

tasaisemmin, miten nyt työttömänä olevat koulutettaisiin vapautuviin töihin (V 213)? 
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yksinkertaiset ehdotukset vaatisivat taustalleen kokonaisen uuden yhteiskuntavision. 

Toisaalta tämän voi nähdä myös voimavarana, sillä jo pienet muutokset voivat saada 

liikkeelle kokonaisen uudistusten aallon ja johtaa yhä uusien yhteiskunnan osa-alueiden 

irrottautumiseen talouskasvusta. Jackson (173 ja 184) ja Latouche (51, 84 ja 90) 

toteavatkin, että itse asiassa talouskasvuttomaan yhteiskuntaan siirtyminen tarkoittaa 

paljon vähäisempiä käytännön muutoksia kuin ensi näkemältä voisi ajatella. He pitävät 

monia omia ehdotuksiaan pieninä, arkisina ja yksinkertaisina. 

 Instituutio-teeman näkökulmasta aineisto nostaa esiin ongelman: niin kauan kuin 

yhteiskunta on talouskasvuriippuvainen, talouskasvuttomuus ei ole toivottavaa. 

Talouskasvukriitikoiden vastaus tähän ongelmaan on, että näitä instituutioita pitää 

muuttaa. Aineiston mukaan tällaisiin ehdotuksiin suhtaudutaan kuitenkin yleensä 

epäuskolla – monet pitävät talouskasvutonta yhteiskuntaa mahdottomana. Tämä johdattaa 

talouskasvukriittisen keskustelun kolmanteen teemaan. Siinä talouskasvua tarkastellaan 

ideologiana, joka rajoittaa ihmisten kykyä ajatella vaihtoehtoisia tulevaisuuksia. Tätä 

tarkastelen seuraavassa luvussa. 
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7 TALOUSKASVU IDEOLOGIANA 

 

Tässä luvussa käsittelen talouskasvukeskustelun kolmatta teemaa eli ideologisuutta. 

Ideologialla tarkoitetaan aate- tai uskomusjärjestelmää, joka vaikuttaa muun muassa 

ihmisten arvomaailmaan sekä tapaan tulkita todellisuutta (Thompson 2001, van Dijk 

1998). Aineistossa talouskasvu esitetään ideologiana ja siitä käytetään esimerkiksi 

nimitystä ”talouskasvuajattelu” tai ”-logiikka” (esim. L 9, 14, 29). Määrittelemällä 

käsitteet tietyllä tavalla talouskasvuideologia vaikuttaa omalta osaltaan siihen, mistä 

asioista yhteiskunnassa puhutaan ja millä tavalla. Aineiston mukaan talouskasvuideologia 

vaikuttaa muun muassa ihmisten käsitykseen hyvinvoinnista, kannattavuudesta ja 

voitosta. Latouche kuvaa sanojen voimaa osuvasti: 

 

”Myös luokkataistelu ja poliittiset kamppailut käydään nykyään sanojen 

areenalla. – – Sanojen taisto käy kiivaana, jopa silloin, kun kiistellään 

näennäisesti vähäpätöisistä semanttisista vivahteista. – – Arvata voi, 

millaisia mielipidetaisteluja, maailmankuvien törmäyksiä ja eturistiriitoja 

sanoista riitelyn taakse kätkeytyy (kaikista emme edes tiedä mitään).” (L 

16–7) 

  

 Taulukossa 3 on havainnollistettu laadullisen sisällönanalyysin luokittelujen 

avulla, miten tekstistä tiivistetyt merkitykset muodostavat kolme kategoriaa ja edelleen 

ideologia-teeman. Tässä luvussa tarkastelu noudattaa samaa jaottelua. Ensin esittelen, 

mitkä ovat tämän aineiston perusteella talouskasvuideologian keskeisimpiä uskomuksia. 

Ne liittyvät talouskasvun ja hyvinvoinnin kytkemiseen toisiinsa sekä talouden suhteeseen 

ympäröivään yhteiskuntaan ja luontoon. Samalla käyn läpi, miten talouskasvukriitikot 

kuvaavat kasvuideologian ihmiskuvaa ja arvomaailmaa. Sen jälkeen kokoan yhteen 

aineiston väitteitä siitä, että talouskasvu on saavuttanut itsestään selvän aseman 

yhteiskunnassa. Aineistossa vihjataan, että talouskasvu olisi noussut ideologian tasolta 

kulttuuriseksi, hegemoniseksi uskomukseksi. Sitten esittelen aineistossa esiintyviä 

ajatuksia talouskasvuideologiasta todellisuutta vääristävänä ajatusrakennelmana. Pohdin 

myös, miltä talouskasvun puolustajien ja kriitikoiden välinen vastakkainasettelu näyttää 

ideologioiden näkökulmasta. Lopuksi käyn läpi, millainen on talouskasvuideologialle 

esitetty vaihtoehto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

62 

Taulukko 3. Ideologia-teeman muodostuminen laadullisen sisällönanalyysin tuloksena. 

Tiivistetty merkitys Kategoria Teema 

Talouskasvun samaistaminen 
hyvyyteen ja hyvinvointiin, 

talouskasvun puutteen 
samaistaminen taantumukseen 

Talouskasvuun liittyvät 
uskomukset ja arvot 

Talouskasvu 
ideologiana 

Talous muusta yhteiskunnasta ja 
luonnosta erillisenä toimintana 

Taloudelliset arvot etusijalla 
päätöksenteossa 

Talouskasvun itsestäänselvyys ja 
luonnollisuus 

Talouskasvun 
hegemoninen asema 

Talouskasvun esittäminen 
vaihtoehdottomana rajoittaa 

ajattelua Harhaanjohtaminen, 
"todellisuuden" 
vääristäminen Talouskasvuajattelun sisäiset 

ristiriitaisuudet ja irrationaalisuus 

 

 

7.1 Talouskasvuun liittyvät uskomukset ja arvot 

 

”Kaikissa moderneissa yhteiskunnissa on uskottu, että hyvinvointia saadaan 

vain tuotantoa lisäämällä.” (L 39–40) 

 

”Vallitseva vastaus – – on nähdä hyvinvointi taloudellisessa muodossa ja 

pitää jatkuvaa talouskasvua hyvinvoinnin toteutuskeinona. Korkeammat 

tulot tarkoittavat lisääntyviä valintamahdollisuuksia, rikkaampaa elämää ja 

parempaa elämänlaatua niille, jotka kasvusta hyötyvät. Tämä on ainakin se 

tavanomainen käsitys.” (J 3) 

 

”Mutta miksi vaivautua [tulemaan toimeen ilman kasvua]? Kasvu on hyvä 

asia, eikö olekin? Se on nostanut miljardien ihmisten elintasoa ja tarjoaa 

varoja ratkaista ongelmia, mitä ikinä ne ovatkaan. Kasvu ei ole vain hyvää, 

nykyään ajattelemme sen olevan välttämätöntä. Ei ole vaikeaa keksiä 

kaikkia niitä tavanomaisia argumentteja kasvun tukemiseksi valtioissa, 

olivatpa ne rikkaita, keskitasoa tai köyhiä.” (V 24) 
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Aineiston mukaan talouskasvuideologiassa talouskasvuun liitetään paljon positiivisia 

mielikuvia ja talouskasvun puutteeseen negatiivisia (J 3 ja 17; L 28, 39–40 ja 64–5; V 4 

ja 9). Myönteistä mielikuvaa talouskasvusta tukee pyrkimys samaistaa talouskasvu 

hyvinvointiin (J 5, 35–43). Esimerkiksi tapa käyttää BKT:ta hyvinvoinnin mittarina on 

levinnyt laajalle (J 39–43, V 9–10). Talouskasvun kytkemistä hyvinvointiin edesauttaa 

myös instituutio-teemaan liittyvä työllisyyden ja hyvinvointipalveluiden nykyinen 

rakenteellinen riippuvuus talouskasvusta. Kasvuideologian keskeisen uskomuksen voisi 

siis tiivistää sanoihin ”enemmän on paremmin”. 

 Aineiston mukaan talouskasvuideologia on monopolisoinut hyvän tuottamisen 

niin, että talouskasvu nähdään parhaaksi tai jopa ainoaksi mahdolliseksi tavaksi parantaa 

yhteiskuntien tilaa. Latouchen (108) mukaan talouskasvu on nostettu kaiken hyvän 

lähteeksi. Tällöin se aletaan nähdä paitsi siunauksellisena myös välttämättömänä (L 127, 

V 24). Victorin (5) mukaan varaukseton suhtautuminen talouskasvun hyvyyteen ei 

perustu tosiasioihin vaan on pelkkä osoitus yhteiskunnan vahvasta sitoutumisesta 

talouskasvuun. Kuten ilmiö-teeman alla tuotiin esiin, empiiristen todisteiden valossa 

talouskasvu ei ole varauksettomasti lunastanut lupauksiaan. Tämä ei kuitenkaan ole 

johtanut suurien odotusten hylkäämiseen, vaan ne ovat yhä voimissaan. 

 Aineiston mukaan talouskasvun mielletään olevan eräänlainen yleislääke (lähes) 

kaikkien yhteiskuntien (lähes) kaikkiin ongelmiin (V 93, L 127). Erityisen hyvin 

taloudellisen näkökulman hallitsevuus ilmenee silloin, kun talouskasvu esitetään 

edellytyksenä talouden ulkopuolisten intressien heräämiselle ja toteuttamiselle: 

kasvuideologiaan yhdistetään ajatus, että vain talouden kasvaessa meillä olisi "varaa" 

ottaa sosiaaliset ja ekologiset näkökulmat huomioon (ks. esim. V 93). Näin muut 

näkökulmat ovat siis ikään kuin olemassaolonsa velkaa talouskasvulle. 

 Talouskasvunarratiiveja käsittelevässä artikkelissaan Berg ja Hukkinen (2011) 

tuovat esiin, että positiivisten mielikuvien lisäksi talouskasvuun voidaan liittää hauraus ja 

suojeluntarve. Tällöin ajatellaan, että talouskasvulla on uhkia ja siksi kaikkien 

kansalaisten työ- ja kulutuspanosta tarvitaan talouskasvun tukemiseksi. Instituutio-teema, 

jossa käsiteltiin talouskasvun tukemista, viittaa hieman tähän puoleen talouskasvusta. 

Ideologioiden tasolla aineistossa talouskasvua kuitenkin käsitellään lähes yksinomaan 

vahvana ja miltei ylivoimaisena, eikä viittauksia haurauteen esiinny. 

 Talouskasvuideologiassa korostuu tarpeiden ja halujen tyydyttäminen 

markkinoilla vaihdettavien tuotteiden ja palveluiden avulla. Siinä on siis keskitytty 

erityisesti hyvinvoinnin materiaaliseen ulottuvuuteen eli elintasoon (J 39, 96–106, 189–

194; L 102–4). Kriitikot tuntuvat syyttävän talouskasvuideologiaa siitä, että se pyrkii 

kääntämään kaikki tarpeet materiaalisiksi ja sitten keksimään niiden tyydyttämiseksi 

jonkin kaupallisen keinon (J 39, ks. myös Leiss 1978). Kriitikoiden mielestä tuotteet ja 

palvelut eivät läheskään aina onnistu tässä tehtävässä (L 23, J 47). Osa niistä ei lisää 

hyvinvointia, osa jopa vähentää sitä. Latouche (23) viittaakin ”turhakkeisiin” 

kyseenalaistaen tuotteiden hyödyllisyyden. Vaikkei Latouche sitä eksplisiittisesti 

sanokaan, sana ”hyödyke”, jolla usein viitataan markkinoilla myytäviin tuotteisiin ja 

palveluihin, on itse asiassa varsin ideologinen ilmaus. Hyödyke on johdos sanasta hyöty. 

Englanniksi hyödyke on ”good” eli homonyymi hyvä-sanan kanssa. Nämä sanat luovat 
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mielikuvan, että markkinoilla välitettävät tuotteet ja palvelut ovat lähtökohtaisesti 

hyödyksi tai hyväksi ihmisille. 

 Hyvinvoinnin määritelmässä on pohjimmiltaan kyse siitä, mitä on olla ihminen 

ja mitä ihmisen ajatellaan tarvitsevan elääkseen täysipainoista elämää (ks. esim. Schultz 

ja Tapio 2011). Talouskasvuideologian hyvinvointikäsitykseen voi siis liittää myös 

tietynlaisen ihmiskuvan. Aineiston mukaan kasvuideologiassa korostetaan markkinoilta 

ostettavien tuotteiden ja palveluiden roolia hyvinvoinnin luomisessa. Samalla annetaan 

ymmärtää, että kasvuideologiassa ihmiset hahmotetaan ensisijaisesti kuluttajina (J 191). 

Tämä sopii hyvin yhteen sen kanssa, että instituutioiden tasolla ihmiset pyritään 

asettamaan usein kuluttajan rooliin. 

 Huolimatta elintason kasvun tuomasta mukavuudesta talouskasvuideologian 

ihmiskuvaan liittyy läheisesti myös niukkuuden kokemus. Talouskasvukriitikoiden 

mukaan tyytymättömyydestä on tullut kulutuskulttuurin lähtöoletus: 

 

”Jos pidämme materiaalisten hyödykkeiden tärkeyttä sosiaalisessa toiminnassa 

itsestään selvänä, ei ole mitään pistettä, jolloin voisimme sanoa, että tarpeeksi on 

tarpeeksi.” (J 147) 

 

Talouskasvuideologiassa mikään saavutettu elintaso ei ole riittävä, vaan aina jotakin 

puuttuu. Taloustieteen perusoppeja on, että ihmisillä on rajattomat halut mutta vain 

rajalliset resurssit. Resurssien ja halujen välistä kuilua on mahdollista kaventaa 

esimerkiksi tehokkaamman teknologian avulla, mutta kuilua ei voi ikinä kokonaan 

poistaa. (L 44, V 25.) Niukkuutta ei kuitenkaan käsitetä samalla tavalla kaikissa 

ideologioissa ja kulttuureissa.
34

 Kyse ei siis ole yleismaailmallisesta ajatuksesta vaan 

talouskasvuideologian erityispiirteestä. Kasvukriitikot myös huomauttavat, että jatkuvasti 

lisäämällä resurssien kulutusta rajallisessa tilassa talouskasvuun sitoutuneet yhteiskunnat 

toteuttavat omaa ennustustaan niukkuudesta (emtss, ks. myös Hueting 2009). 

 Aineiston mukaan talouskasvuun liitetyt myönteiset mielikuvat ovat vaikuttaneet 

myös (kestävän) kehityksen määrittelyyn. Latouchen ja Victorin mukaan kehitys 

tulkitaan useimmiten kasvuksi, erityisesti talouskasvuksi (L 15–18; V 2, 4–5, 9–14, 19–

21). Vastaavasti talouskasvun puute tulkitaan taantumukseksi. Victor (8) esittää, että 

kasvuideologiassa kehityksellä ajatellaan olevan kaksi vaihetta. Ensin yhteiskunnalliset 

rakenteet tulee kehittää talouskasvun mahdollistaviksi ja sen jälkeen kehitys onkin vain 

jatkuvaa talouskasvua: 

 

                                                

 
34

 Muun muassa antropologi Marshall Sahlins (2004) on kritisoinut ainaista niukkuutta 
länsimaiseksi kulttuuriseksi konstruktioksi. Sahlinsin mukaan vauras voi olla kahdella tavalla: 

joko omistamalla paljon tai haluamalla vähän (emt, 1–2). Kulutuskulttuuri edustaa ensimmäistä 

tapaa. Sahlins kuvaa, kuinka esimerkiksi kaupoissa on jatkuvasti esillä paljon enemmän tuotteita 
kuin mihin asiakkailla on varaa. Tällöin jokainen valinta tarkoittaa, että samalla jää useasta 

muusta vaihtoehdosta paitsi (emt, 4). Näin niukkuus on ikään kuin sisäänrakennettu 

kulutuskulttuuriin. Sahlins tiivistää havaintonsa näin: ”Kulutuskulttuuri on kaksinkertainen 

tragedia: mikä alkaa riittämättömyydellä, päättyy puutteeseen.” 
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”Nykyään kasvu määritellään taloudellisen tuotoksen lisäykseksi tiettyjen 

institutionaalisten rakenteiden puitteissa. Kehityksellä puolestaan viitataan 

sellaiseen laajempiin institutionaalisiin muutoksiin, jotka ovat taloudellisen 

tuotoksen jatkuvan kasvattamisen edellytys.” (V 8) 

 

Talouskasvuideologia on siis ikään kuin ominut (kestävän) kehityksen käsitteen ja 

sulauttanut sen itseensä. Näin ollen kriitikot näkevät kestävän kehityksen pikemminkin 

tapana varmistaa talouskasvun tavoittelun jatkuminen ennallaan kuin keinona toteuttaa 

suuria muutoksia talouskasvuyhteiskunnassa (L 17, V 2 ja 19; kestävän kehityksen 

näennäisyydestä yleisemmin ks. esim. Blühdorn 2007). 

 Vielä yksi talouskasvuideologian piirre aineiston mukaan on, että talous on 

pyritty näkemään omalakisena, muusta yhteiskunnasta ja luonnosta erillisenä systeeminä 

(J 123, 126–7, 142; L 20–1, V 34–36): 

 

”Valitettavasti useimmat taloustieteilijät – – keskittyivät talouden sisäiseen 

toimintaan antaen väärän mielikuvan, että talous irrallaan yhteiskunnasta ja 

luonnosta.” (V 35) 

 

”Ennen kaikkea uuden makrotaloustieteen täytyisi ymmärtää myös 

sosiaalinen ja ekologinen näkökulma ja lopettaa se mielettömyys, että talous 

irrotetaan yhteiskunnasta ja luonnosta.” (J 142) 

 

 Aineistossa hintajärjestelmää käytetään yhtenä käytännön esimerkkinä talouden 

irrottamisesta luonnosta ja yhteiskunnasta (J 136–141; L 24–5, 39 ja 89–91; V 39–46). 

Monet taloudellisen toiminnan sosiaaliset ja ekologiset vaikutuksethan jäävät 

hintajärjestelmän ulkopuolelle. Jos esimerkiksi taloudellisen toiminnan tuotto, voitto ja 

kannattavuus ajatellaan viime kädessä rahassa mitattuina, välittyvät samat ongelmat 

hintajärjestelmän kautta näihinkin käsitteisiin (emtss ja V 201–2). 

 Talouden erottaminen ympäristöstään näkyy myös siten, että aineiston mukaan 

ympäristö- ja sosiaalisia kysymyksiä pidetään yhä enemmän talouspoliittisina 

kysymyksinä ja niitä yritetään ratkoa taloudellisesta näkökulmasta (Pasanen ym. L 133). 

Tässä on vaara, että muut näkökulmat ja talouden kytkökset muihin elämänalueisiin 

jätetään tarkastelun ulkopuolelle. Tällainen kapeakatseisuus vaikuttaa laajalti siihen, 

miten monet ilmiöt ja käsitteet hahmotetaan. Kyse on siis kokonaisesta näkökulmasta 

maailmaan. Samansuuntaisia ajatuksia esittää van Griethuysen (2010), joka tosin 

aineiston kasvukriitikoihin verrattuna kytkee kasvun tavoittelemisen voimakkaammin 

kapitalismiin. Griethyusenin mukaan kapitalistisesta taloudesta on tullut itseään ruokkiva 

systeemi, joka on kykenemätön havaitsemaan ulkopuolellaan manifestoituvia ekologisia 

ja sosiaalisia ongelmia, niin kauan kuin ongelmat eivät suoraan uhkaa omaisuuden 

kasvattamista. 

 Edellä tarkasteltu taloudellisen näkökulman keskeisyys sopii hyvin yhteen sen 

kanssa, millaisena talouskasvuideologian arvomaailma aineistossa esitetään. Aineiston 

mukaan talouskasvusta on tullut poliittinen prioriteetti, jota vasten kaikkia muita 

politiikkaehdotuksia arvioidaan (J 167-8; L 8 ja 13; V 1–2 ja 4–21): 



 

 

 

66 

 

”Talouskasvusta on tullut kaikkien hallitusten ja kaikentyyppisten puolueiden 

ensisijainen poliittinen tavoite (policy objective). Yleisesti uskotaan, että 

talouskasvu on kaikkien muiden taloudellisten ja sosiaalisten päämäärien 

saavuttamisen edellytys. Joillakin tahoilla talouskasvua ei enää mielletä vain 

välttämättömäksi ehdoksi muiden tavoitteiden täyttymiseksi vaan sitä 

pidetään riittävänä ehtona.” (V 92–3) 

 

 Talouskasvu kuvataan aineistossa kaikkien hallitusten ensisijaiseksi tavoitteeksi 

ja jopa kaiken politiikan perusarvoksi (V 3, 92; J 167). Samalla muut arvot, kuten 

ekologiset ja sosiaaliset arvot jäävät talouskasvun varjoon (V 21). Victor (20) toteaa 

närkästyneenä, että Kanadan valtionvarainministeriö on huolissaan ympäristöongelmista 

vain siksi, että ne saattavat haitata talouskasvua. Muita arvoja ei silti ole täysin syrjäytetty 

keskustelusta. Ne kuitenkin ovat aineiston mukaan mukana altavastaajina ja niitä voidaan 

edistää vain talouskasvun ja voittojen tavoittelun asettamissa rajoissa. Kasvukriitikoiden 

mukaan sama arvoasetelma näkyy myös yritysten voittokeskeisyydessä (J 92). Latouchen 

(44, 103) mukaan talouskeskeinen maailmankuva ja arvomaailma ovat leviämässä yhä 

uusille elämänalueille. Myös Victor (36–38) on sitä mieltä, että yhä uusien asioiden 

tuotteistaminen laajentaa sitä piiriä, jossa taloudelliset arvot ovat etusijalla.   

 Latouche näkee edellä mainittujen talouskasvuideologian piirteiden kietoutuvan 

yhteen uusliberalismin, kapitalismin ja globalisaation kanssa (L 37, 67, 112, 119). 

Aineistossa taloudellisten arvojen priorisointiin liitetään myös lyhyen aikavälin ajattelu (J 

15, 160–4), jossa korostetaan (välittömässä) lähitulevaisuudessa realisoituvia hyötyjä ja 

haittoja. Sen sijaan pitkän aikavälin kuluessa ilmaantuvat hyödyt ja haitat saavat vähäisen 

painoarvon tai jätetään kokonaan huomiotta. Pavan Sukhdev (J 273-6) luettelee Jacksonin 

kirjan kommentissaan, millaisiin ”vinoutumiin” tällainen arvojärjestys on johtanut. 

Hänen mielestään nyt suositaan liikaa ihmisen luomaa luonnon luoman kustannuksella ja 

yksityistä vaurautta yhteisen vaurauden kustannuksella. 

 

7.2 Talouskasvun hegemoninen asema 

 

Aineistossa väitetään, että talouskasvun tavoittelua ei yhteiskunnassamme tarvitse 

oikeastaan edes perustella (J 4 ja 14). Victorin (170) mukaan esimerkiksi seuraavat 

kysymykset jäävät huomiotta: minkä kasvua tavoitellaan, kenelle se tuottaa hyötyä ja 

millaisin seurauksin. Kasvusta on siis tullut itsestäänselvyys ja kyseenalaistamaton 

lähtökohta – poliittiset kiistat koskevat vain talouskasvun laatua (V 17 Arndtia (1978) 

lainaten; L 17; McKibben J 269–70). Aineiston mukaan kasvuajattelu on vallannut koko 

poliittisen kentän (L 40 ja 108–111, J 103), joten kaikki puolueet kannattavat kasvua. 

Erimielisyyttä on lähinnä siitä, miten kasvusta aiheutuvat hyödyt ja haitat tulisi jakaa. 

Aineistossa talouskasvuideologia kuvataan hegemonisen aseman saavuttaneena 

ideologiana. Se on niin laajalti hyväksytty, että sen ideologinen luonne hämärtyy (V 12). 
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Van Dijkin (1999, esim. 184) termejä käyttäen talouskasvuideologian voisi siis sanoa 

nousseen kulttuurisesti jaetun uskomuksen tasolle (ks. luku 4). 

 Aineiston mukaan talouskasvu on saavuttanut aseman, jossa se näyttäytyy 

ainoana mahdollisena – tai ainakin ainoana järkevänä ja toivottavana – 

tulevaisuudenkuvana (J 3 ja 21; L 22, 27 ja 108; V 24; Pasanen ym. L 127). Tämä on 

yleisemminkin talouskasvukritiikin piirissä esitetty ajatus (esim. van den Bergh 2011b, 

Kallis 2011, Martínez-Alier ym. 2011, Fournier 2008, Daly 1974). Samalla 

kasvuideologia häivyttää näkyvistä muut, vaihtoehtoiset tulkinnat tulevaisuudesta ja 

yhteiskunnasta (J 187–8, L 14, Pasanen ym. L 128–9). Latouche hahmottaa 

kasvukriittisen degrowth-liikkeen ensisijaiseksi tehtäväksi talouskasvuideologian 

purkamisen (L 13 ja 115). Koska talouskasvuideologia esittää itsensä ainoana 

vaihtoehtona, vasta sen purkamisen jälkeen voi rakentaa uskottavia vaihtoehtoja – tai 

pikemminkin vasta sitten ihmisten on mahdollista harkita muita vaihtoehtoja (L 18; V 3 

ja 223; Pasanen ym. L 133 ja 128–9). Ideologia-teeman näkökulmasta voikin tulkita, että 

talouskasvuttoman yhteiskunnan mahdottomana pitäminen ei välttämättä perustu idean 

toteuttamiskelpoisuuteen, vaan siihen, minkä ihmiset ajattelevat olevan mahdollista.  

 Talouskasvuhegemonian varjossa talouskasvuttomuuden vaihtoehto ei aineiston 

mukaan yleensä nouse edes keskustelun aiheeksi esimerkiksi poliittisilla areenoilla. 

Aineistossa talouskasvuttomuutta kuvataan tabuaiheeksi. Esimerkiksi taloustieteen 

piirissä aihe on julistettu pannaan (J 14, V viii). Aineistossa myös kerrotaan, millaisen 

vastaanoton kirjoittajat itse tai talouskasvukriitikot yleensä saavat ilmaistessaan 

ajatuksensa. Talouskasvukritiikkiin reagoidaan kuin aikoinaan jumalanpilkkaan (J 4, L 9, 

V vii). Jacksonin mukaan talouskasvuttomuutta arvostellaan ”hullujen, idealistien ja 

vallankumouksellisten” puuhailuksi (J 14, ks. myös J 24; V 24 ja 193).  

   

7.3 Harhaanjohtaminen ja ”todellisuuden” vääristäminen 

 

“– – on tullut yhä vaikeammaksi hahmottaa, mikä on todellista vaurautta; 

vaikeammaksi erottaa toisistaan, mikä kiiltää ja millä on todella on väliä. 

Olemme ansassa yltäkylläisyyden labyrintissa, ja olemme jäävä sinne 

kunnes lumous murtuu. Kun se murtuu, huomaamme olevamme 

eksyksissä.” (J 190) 

 

Talouskasvun asemaa horjuttaessaan kriitikot turvautuvat usein negatiiviseen 

ideologiakäsitykseen ja vihjailevat talouskasvuajattelun estävän ihmisiä näkemästä 

asioiden todellista laitaa (J 188, 190). Se esimerkiksi vääristää ihmisten käsityksen 

todellisista tarpeistaan ja hyvinvoinnin sisällöstä (J 168, 190 ja 203; L 66; V 220 ja 217). 

Jackson (168, 203) jopa syyttää, että hegemoninen, kuluttamiseen ja talouselämään 

keskittyvä ihmiskuva on oikeastaan ihmisenä olemisen vääristymä. Toinen esimerkki 

todellisuuden vääristämisestä on edellä mainittu ajatus, että kasvuideologia estää ihmisiä 

näkemästä vaihtoehtoisia tulevaisuuksia. Aineistossa esitetäänkin, että talouskasvusta on 
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tullut ajattelua kahlitseva ideologia (L 13–4 ja 18, J 21, 171 ja 204; Pasanen ym. L 133; V 

3). 

 Talouskasvukriitikot pyrkivät myös kuvaamaan talouskasvuideologian 

pohjimmiltaan epärationaalisena ja pakkomiellettä muistuttavana. He esimerkiksi 

viittaavat talouskasvuideologiaan fetissinä, pakkomielteenä, sokeutena, hulluutena ja 

harhana (J 82, 132, 188, 202; L 13, 21, 106). Aineiston mukaan kasvuideologia aiheuttaa 

patologista toimintaa niin yksilöissä kuin yhteiskunnassa (J 100). Tämä näkyy 

esimerkiksi siinä, että talouskasvun aiheuttamat ongelmat pyritään korjaamaan 

kasvattamalla taloutta lisää (J 33, 88; L 27, ks. myös Daly 1974).  

 

”– – ajatus, että juoksisimme yhä kovempaa ja kovempaa paetaksemme 

aiheuttamaamme vahinkoa, on strategia, joka muistuttaa paniikkia.” (J 88) 

 

 Aineistossa esiintyy myös uskontovertauksia (esim. J 4 ja 99; L 9 ja 14; V vii). 

Sellaiset eivät ole tavattomia muissakaan kasvukriittisissä kirjoituksissa (ks. esim. van 

den Bergh 2011b, Hukkinen 2011, Kallis 2011 ja Princen 1999). Aineistossa annetaan 

siis ymmärtää, ettei kasvuideologia pohjaudu järkeen vaan noudattaa aivan omaa, 

irrationaalista logiikkaansa, josta hartaimmat ja itsepäisimmät ”uskovaiset” eivät helpolla 

luovu, vaikka tosiasiat eivät tarjoaisikaan todisteita uskon tueksi. Talouskasvu-uskon 

ytimessä on lupaus paratiisista – tietenkin jo maan päällä (L 28). Latouche (108) tiivistää 

talouskasvu-uskonnon keskeisimmän opinkappaleen seuraavasti: ”Kun kasvua 

tarkastellaan tuotannon, työn ja kulutuksen kolmiyhteyden näkökulmasta, se näyttäytyy 

kaiken hyvän viimesijaisena lähteenä.” Tästä näkökulmasta talouskasvukriitikot 

puolestaan ovat kerettiläisiä ja talouskasvukritiikki on jumalanpilkkaa. Uskontovertaukset 

luovat mielikuvan, että talouskasvu on saavuttanut länsimaisissa yhteiskunnissa aseman, 

joka muistuttaa uskonnon asemaa menneinä vuosisatoina. 

 

7.4 Kahden ideologian kamppailu 

 

”Heidän [näkemyksensä] on ideologiaa, meidän on totuus”, kuvailee ideologian käsitettä 

tutkinut van Dijk (1998, 2) ajattelutapaa, jossa vain muiden ryhmien käsitysten ajatellaan 

olevan puolueellisia tulkintoja todellisuudesta (ks. myös Thompson 2001 ja McLellan 

1995). Tästä ajattelutavasta on piirteitä myös tutkielman aineistossa. Esimerkiksi Jackson 

(169, 190 ja 192) ja McKibben (J 269–270) kuvaavat talouskasvun kyseenalaistamista 

heräämis- ja vapautumismetaforien kautta. Kriittinen asenne talouskasvuun ikään kuin 

vapauttaa kasvun ikeestä ja herättää ihmisen näkemään todellisuuden ympärillään. Näin 

kirjoittajat antavat ymmärtää, etteivät he tarjoa lukijalle toista näkökulmaa todellisuuteen, 

vaan lukijan silmien eteen paljastetaan todellisuus itsessään (ihmisen todelliset tarpeet, 

todellinen hyvinvointi jne.) (emt. ja V 217, 220). Jackson (88) pohtii mahdollisuutta, että 

ihmiset alitajuisesti koko ajan tunnistavat nykyisen järjestelmän patologisuuden ja 

valheellisuuden. Latouchen (83) mukaan talouskasvukritiikin ytimessä on 

”sisäsyntyinen” arvomuutos. He siis tuntuvat ajattelevan, että talouskasvun 
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kyseenalaistava ajattelu edustaa aidompaa ja todellisempaa maailmankuvaa, joka 

kumpuaa suoraan ihmisen sisimmästä. 

 Tässä tutkielmassa talouskasvukritiikki ajatellaan kuitenkin ideologiseksi eikä 

objektiiviseksi tavaksi tarkastella maailmaa. Tällöin talouskasvun puolustajien ja 

kriitikoiden välinen vastakkainasettelu ei ole totuuden ja ideologian vaan kahden 

ideologian välistä kilpailua. Asetelma ei kuitenkaan ole tasapuolinen. 

Talouskasvukriitikoilla on altavastaajan asema – tai ainakin he asettavat itsensä siihen 

asemaan. Talouskasvuideologiaa he puolestaan pitävät hallitsevana ja yleisesti 

hyväksyttynä. Aineistosta piirtyy siis esiin hegemonian ja marginaalin välinen 

vastakkainasettelu. 

 Entä ketkä sitten aineistossa katsotaan talouskasvuajattelun kannattajiksi? 

Taloustiede ja taloustieteilijät esitetään aineistossa eräänlaisena talouskasvuajattelun 

asiantuntijatahona, jonka kautta talouskasvuideologiaa tukevat käsitykset ja 

ajatusrakennelmat saavat tieteellistä uskottavuutta (J 4 ja 11, V vii, L 21 Bouldingiin 

viitaten,  McKibben J 269–70,  Daly J 167 ja Pasanen ym. L 134). Taloustieteilijöihin on 

ehkä kiinnitetty erityistä huomiota myös siksi, että Jackson, Victor ja Latouche ovat 

itsekin taloustieteilijöitä. Myös poliitikot oikealta vasemmalle esitetään talouskasvun 

kannattajiksi (J 21 ja 167; L 40, 84 ja 111; V 18). Aineistossa käytetään ilmaisuja ”jotkin” 

tai ”useimmat” poliitikot/taloustieteilijät, mutta nimiä tai organisaatioita ei yleensä 

mainita (poikkeuksena esim. OECD, V 18). Muita ammattiryhmiä ei aineistossa mainita, 

eikä talouskasvuajattelun kannattajajoukkoa loppujen lopuksi identifioida aineistossa 

kovin selkeästi. Useimmiten aineistossa vain viitataan ”ihmisiin”. Talouskasvunajattelun 

pauloissa olevista käytetään paitsi persoonapronominia ”he” myös ”me”, ikään kuin myös 

lukija ja kirjoittaja kuuluisivat tähän joukkoon. Lisäksi käytetään paljon ilmaisuja, joissa 

viittaus talouskasvun kannattajiin on hyvin epäsuora, kuten ”tavanomainen ajattelutapa” 

(J 82). 

 Talouskasvukriitikoille näyttää olevan hankalaa osoittaa mitään tiettyä, erillistä 

tahoa vastustajakseen. Latouche on itsekin huomannut tämän ja selittää tilannetta 

talouskasvun hegemonisella asemalla, jonka myötä talouskasvuajattelu lähes kaikkialla ja 

lähes kaikkien hyväksymää: 

 

”Tosiasiassa vastustajaa on nykytilanteessa vaikea tunnistaa – – Yhtäältä 

meitä valvoo nimetön isoveli, toisaalta alamaiset tottelevat häntä nykyään 

aivan vapaaehtoisesti.” (L 107) 

 

Toisaalta tilanne herättää kysymyksen, kohdistuuko talouskasvukritiikki todelliseen 

vastustajaan, vai ovatko kriitikot lähteneet ottelemaan olkinukkea vastaan?  

 Aineistossa talouskasvukeskeisen ajattelun kuvataan johtaneen erilaisiin 

ylilyönteihin. Esiin nostetaan monia vastakohtia, joista toinen on ylikorostunut toisen 

kustannuksella. Tällaisia ovat esimerkiksi plutokratia–demokratia, yksilöllisyys–

yhteisöllisyys, individualismi–altruismi, uutuudet–perinteet, niukkuus–runsaus, 

yksityinen–julkinen, vapaa-aika–työ ja globaali–lokaali. Jackson (202–3) ja Latouche 

(52–3, 76) varoittavat kuitenkin, että talouskasvuttomuuden ei pidä tarkoittaa siirtymistä 

yhdestä ääripäästä toiseen. Sen sijaan tulee etsiä parempaa tasapainoa. Kyse ei ole joko-
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tai–asetelmasta vaan painotuseroista. Talouskasvua tavoittelematon yhteiskunta sisältäisi 

siis monia tuttuja aineksia, mutta eri tavalla painotettuna. Näin talouskasvukriitikot myös 

pyrkivät osin lieventämään vastakkainasettelua ja etsimään yhtymäkohtia nyky-

yhteiskuntaan. 

 Ideologioiden välisten kamppailuiden näkökulmasta mielenkiintoista on, että 

niin Jackson (198–202)  kuin Latouchekin (106–10) katsovat tarpeelliseksi pohtia, onko 

talouskasvuttomuus yhdistettävissä kapitalismiin. Molemmat esittävät tämän kysymyksen 

talouskasvun puolustajien huolenaiheeksi. Latouche ja Jackson ovat sitä mieltä, että 

talouskasvusta luopuminen ei tarkoita yksityisomistuksen loppumista tai esimerkiksi 

kommunismia. Uutta talousjärjestelmää ei siis pysty kuvaamaan kapistalismi-

kommunismi–erottelun avulla. Jacksonin vastaus on humoristinen ja kuvastaa näkemystä, 

että koko kysymys ei ole olennainen, kun ihmisten hyvinvointi ja ympäristön tulevaisuus 

ovat vaakalaudalla: 

 

”Onko se enää kapitalismia? Onko sillä oikeasti väliä? Heille, joilla asialla 

on väliä, voidaan ehkä siteerata Star Trekin Spockia ja sopia, että ’se on 

kapitalismia, Jim. Ei vain sellaisena kuin me sen tunnemme.’”(J 202) 

 

 

7.5 Sosiaalinen ja ekologinen näkökulma taloudellisen edelle 

 

Talouskasvukriitikoiden vaihtoehto talouskasvuideologialle on siis toinen ideologia eli 

toisenlainen tapa katsoa ja arvottaa maailmaa. Aineiston korostetaan ajattelutapojen 

muutosta talouskasvuttoman yhteiskunnan toteutuskeinona. Erityisesti Latouchelle (42–

44, 128–9) arvomuutos ja ”todellisuuden uudelleenmäärittely” eli asioiden näkeminen 

uudessa valossa ovat keskeisiä tapoja purkaa talouskasvuideologiaa. Myös Fournier 

(2008) asettaa arvomuutoksen keskeiseksi osaksi talouskasvukritiikkiä degrowth-liikettä 

tarkastelevassa artikkelissaan. 

 Aineistossa korostetaan, että talouskasvukriitikoiden vaihtoehto ei ole vain 

mekaaninen vastakohta talouskasvuideologialle, vaan se tarkoittaa kokonaan uudenlaista 

ajattelua: 

 

”Kasvun purkaminen ei mielestäni voi merkitä negatiivista kasvua. 

’Negatiivinen kasvu’ on ristiriitainen ja järjetön ilmaus, joka osoittaa 

mainiosti, miten kasvu hallitsee ajattelutapojamme. – – Tarkkaan ottaen 

olisi täsmällisempää puhua teorian tasolla ’kasvuttomuudesta’, kuten 

puhutaan uskonnottomuudesta. Kyseessä on juuri uskonnosta luopuminen: 

on luovuttava uskosta talouteen, edistykseen ja kehitykseen; on käännyttävä 

pois irrationaalisesta, palvontaa lähentelevästä kasvua kasvun vuoksi -

kultista.” (L13–14) 
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 Jokainen aineiston kirjoista asettaa tavoitteekseen herättää yhteiskunnallista 

keskustelua talouskasvun vaihtoehdoista (J 172; L 115; V 3 ja 170–1). Kirjoissa 

talouskasvuttoman yhteiskunnan visiota ei kuitenkaan ole hahmoteltu niin valmiiksi, että 

se ohjaisi keskustelua hyvin tiukasti johonkin muottiin. Lopputuloksena on, että 

talouskasvukriitikot tarjoavat jonkinlaiset reunaehdot tai väljän viitekehyksen, jonka 

puitteissa he toivoisivat jatkokeskustelun tapahtuvan. He eivät siis kyseenalaista 

talouskasvuajattelua antaakseen tietä kaikenlaisille mahdollisille ehdotuksille, vaan he 

pyrkivät vähintään haarukoimaan avaukset tietynsuuntaisiksi. 

 Millaisia vaihtoehtoisia ajattelun ja arvottamisen tapoja kriitikot sitten tarjoavat? 

Heidän mukaansa talouskasvua ei tulisi automaattisesti pitää hyvänä tai tavoiteltavana. 

Tämä ei tarkoita, että talouskasvu olisi heistä aina huonokaan asia. Sen sijaan kriitikoiden 

mielestä tilannetta tulee tarkastella lähemmin, ennen kuin kasvun luonteesta voidaan 

päätellä mitään. Tärkeää on katsoa, mikä oikeastaan on kasvanut, ketä kasvu on 

hyödyttänyt ja millaiset kasvun haitat ovat. Daly (J 267) lainaa Kenneth Bouldingin 

osuvaa kiteytystä, joka demystifioi talouskasvun ja pudottaa sen jalustaltaan: ”Kun jokin 

kasvaa, siitä tulee isompi”
35

. 

 Kasvukriitikoiden hyvinvointikäsitys poikkeaa kasvuideologian 

hyvinvointikäsityksestä. Kriitikoille hyvinvointi on materiaalista elintasoa paljon 

laajempi asia, vaikka he eivät yritäkään kieltää elintason ja materiaalisten 

perusedellytysten merkitystä hyvinvoinnille. Sama ajatus toistuu itse asiassa monissa 

hyvinvointiteorioissa (ks. Max-Neef 1992; Sen 1987; Allardt 1976, 32–49; yleiskatsaus 

aiheeseen Schultz ja Tapio 2011). Tällaista laajempaa hyvinvoinnin määritelmää 

kehittelee eteenpäin erityisesti Jackson (16, 36, 43–47, 147–8, 189–90), jonka mukaan 

elintason ohella hyvinvoinnin merkittäviä osa-alueita ovat esimerkiksi sosiaaliset suhteet, 

osallistuminen yhteiskuntaan, tunne omasta arvosta, itsensä kehittäminen erilaisia tietoja 

ja taitoja hankkimalla sekä lepo ja joutilaisuus. Samoja elementtejä korostaa myös 

Latouche (49–50, 68, 86, 100, 103). Kasvukriitikoiden näkemyksen mukaan ihmisen 

tarpeita ei siis voida tyydyttää vain markkinoilta ostettavilla tuotteilla ja palveluilla (J 

148). Aineistossa myös todetaan, että ihmisyys on paljon laajempi asia kuin kuluttajuus (J 

16, 147–51 ja 191; L 26, 49–50 ja 100–2).
36

 Näin aineistossa esitetyt hyvinvointi- ja 

ihmiskäsitykset täydentävät toisiaan.  

 Talouskasvukriitikoiden ehdottamassa arvomuutoksessa sosiaaliset ja ekologiset 

arvot asetetaan taloudellisten edelle (J 122, L 106). Taloudellinen toiminta nähdään vain 

välineenä saavuttaa sosiaalisia ja ekologisia tavoitteita, eli se ei ole kriitikoille 

itseisarvoinen päämäärä. Talouskasvun pudottaminen arvoasteikolla alemmas näkyy 

esimerkiksi Jacksonin (199) ajatuksessa, että taloutta voidaan kasvattaa vain, jos se on 

mahdollista kasvattamatta ympäristövaikutuksia. Kriitikot kannattavat myös nk. 

                                                

 
35

 ”When something grows, it gets bigger.” 

36
 Samansuuntaista ajattelua esiintynee laajemminkin talouskasvukritiikin piirissä. Fournier 

(2008) kuvaa degrowth-liikettä ”paoksi taloudesta”, ja hänen mukaansa yksi osa tätä pakoa on 

määritellä ihmisyys uudelleen taloudellisten roolien (kuten kulutuksen ja työnteon) ulkopuolella. 
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varovaisuusperiaatetta ja korostavat, ettei pitkällä aikavälillä haitallisia tai vaikutuksiltaan 

tuntemattomia teknologioita tulisi lainkaan ottaa käyttöön, vaikka ne lisäisivät talouden 

kasvupotentiaalia (L 87, V 69). Talouskasvun on siis väistyttävä silloin, kun se on 

ristiriidassa ekologisten tai sosiaalisten tavoitteiden kanssa. Talouskasvukriitikot eivät 

kuitenkaan pohdi tilanteita, joissa ekologiset ja sosiaaliset arvot ovat keskenään 

ristiriidassa. Epäselväksi siis jää, kumman he asettaisivat etusijalle (ks. esim. L 94).  

 Ihmisten hyvinvoinnin ja ympäristön hyvä tilan asettaminen etusijalle talouteen 

nähden ohjaa myös kasvukriitikoiden tulkintaa kestävästä kehityksestä.
37

 Aineiston 

kaikissa kolmessa kirjassa yksi pääviesteistä on, että todellinen kestävyys (saattaa) 

edellyttää talouskasvusta luopumista länsimaissa. Kasvuttomuus nähdään erityisesti 

ekologisena välttämättömyytenä (J 185). Kirjoittajista Latouche (14, 46–50) argumentoi 

kaikkien avoimimmin kulutuksen ja tuotannon vähentämisen puolesta. 

 

”Vähentäminen ei merkitse kuluttajien käännyttämistä askeesiin 

syyllistämällä, vaan sen tavoitteena on saada kuluttajat kantamaan vastuuta 

valinnoistaan. ’Enemmän ja parempaa vähemmällä’ on kasvun purkamisen 

resepti. Tätä illichilaista maksiimia ei pidä ymmärtää taloudellisen 

järkeistämisen mielessä, kuten sen teknokraattisessa irvikuvassa.” (L 67) 

 

Tulkitsen Latouchen viittaavan ”teknokraattisella irvikuvalla” ekotehokkuuteen nojaavaa 

vihreän kasvun visioon, jossa tunnuslause ”vähemmästä enemmän” tarkoittaa, että 

vähemmillä (yksikkökohtaisilla) materiaalisilla panoksilla tuotetaan ja kulutetaan 

enemmän tuotteita ja palveluita. Talouskasvukritiikissä tämä tunnuslause muuntuu 

ajatukseksi, että vähemmällä materiaalisella elintasolla pyritään saamaan aikaan 

enemmän hyvinvointia. 

 Yhtäläisyyksistä huolimatta aineiston kirjoissa on myös painotuseroja 

ideologiseen muutokseen liittyen. Latouche (46, 53–63) korostaa paikallisuuden 

arvostamista (globaalin rinnalla ja sijasta). Jackson (119–42, 209–15) peräänkuuluttaa 

menestyksen ja kannattavuuden käsitteiden uudelleenmäärittelyä niin, että ne eivät viittaa 

vain lyhyen aikavälin taloudelliseen menestykseen. Tämä tarkoittaisi samalla ylipäänsä 

taloudellisen toiminnan päämäärien muuttamista. Victor (158–164, 208–11) puolestaan 

pohtii sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja köyhien asemaa. Jokainen aineiston kirjoista 

myös korostaa demokratiaa (J 168, L 113, V 193). Aineiston mukaan muutos kohti 

talouskasvuttomuutta ei saa tapahtua sanelemalla eikä se saa johtaa ”ekofasismiin”, vaan 

muutoksen tulee perustua yhteisiin päätöksiin. 

 Toisinaan aineistossa esiintyvät ehdotukset uudenlaisista ajattelutavoista 

täydentävät ehdotuksia toimintatapojen muutoksesta. Ideologinen ja institutionaalinen 

näkökulma täydentävät siis toisiaan. Esimerkiksi ajatus hyvinvoinnista elintasoa 

                                                

 
37

 Ainakaan Latouche tosin ei käyttäisi ilmaisua ’kestävä kehitys’, sillä hänen mielestään 

(kestävän) kehityksen käsite on niin pahasti sekoittunut talouskasvun kanssa, että se tulisi 

kokonaan hylätä (L 15–8). 
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laajempana asiana käy yksiin vähemmän materialististen elämäntapojen kanssa. Samaten 

sosiaalisen ja ekologisen hyvän ylläpitäminen taloudellisen toiminnan päämääränä saa 

käytännöllisen vastinparinsa yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä ja vastuullisesta, 

kohtuullisesta kuluttamisesta. Usein aineistosta syntyy kuitenkin vaikutelma, että 

talouskasvukriitikot osaavat selkeämmin kuvata, mitä pitäisi ajatella kuin mitä pitäisi 

tehdä. Ehkäpä talouskasvuttoman yhteiskunnan vision luomiseen on lähdetty ideologinen 

kärki edellä ja konkreettisten muutosten hahmottaminen seuraa perässä? Ainakin Pasanen 

ym. kirjoittavat:  

 

”On ensin löydettävä yhteiskunnalliset päämäärät uudelleen, ja vasta sitten 

’helpommat’ tekniset tavoitteet avautuvat.” (Pasanen ym. L 133) 
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8 YHTEENVETO JA POHDINTA 

 

8.1 Yhteenveto tuloksista 

 

Tutkimuskysymyksenä oli, mitkä ovat 2000-luvun talouskasvukritiikin keskeiset teemat. 

Täsmensin tämän neljäksi alakysymykseksi: Mitä merkityksiä talouskasvulle annetaan? 

Mistä talouskasvua kritisoidaan? Mitä talouskasvukriitikot tarjoavat talouskasvun 

vaihtoehdoksi? Millainen suhde talouskasvukritiikillä on talouskasvukeskustelun 

vastapuoleen eli talouskasvumyönteisyyteen? Lähdin etsimään vastauksia näihin 

kysymyksiin tekemällä laadullisen sisällönanalyysin kolmesta talouskasvukriittisestä 

kirjasta, jotka ovat Tim Jacksonin Prosperity without growth – economics for a finite 

planet (2009), Peter Victorin Managing without growth – slower by design, not disaster 

(2007) ja Serge Latouchen Jäähyväiset talouskasvulle (2010). 

 Analyysin tuloksena löytyi kolme teemaa, joista jokainen muodostaa oman 

näkökulmansa tutkimuskohteeseen. Kussakin teemassa talouskasvuun liitetään eri 

merkityksiä. Myös kasvukritiikki kohdistuu tällöin eri asioihin. Samalla talouskasvun 

puolustajien ja kriitikoiden välisestä vastakkainasettelusta paljastuu uusia puolia. Eräänä 

yhteisenä piirteenä jokaisessa teemassa on, että talouskasvukritiikki ei ole pelkkää BKT:n 

kasvun kritiikkiä, vaan laajenee yleisemmäksi yhteiskuntakritiikiksi. Taulukkoon 4 on 

koottu löydetyt vastaukset tutkimuskysymyksiin teemoittain. 

 Kaikissa aineiston kirjoissa käsitellään talouskasvua niin ilmiönä, instituutiona 

kuin ideologianakin. Kuitenkin jokaisessa kirjassa eri teema on hallitsevassa asemassa. 

Victor tarkastelee talouskasvua eniten konkreettisten ilmiöiden näkökulmasta, Jackson 

erittelee instituutioita ja Latouche keskittyy ideologian purkamiseen. Näin aineiston kirjat 

täydentävät toisiaan. Kirjoissa esitetyt argumentit ovat yleensä jokseenkin 

samansuuntaisia, mutta myös painotus- ja näkemyseroja löytyy. Kun analyysin tuloksena 

on ylätason jäsennys, kaikkia yksityiskohtia ja kirjojen eroja ei ollut mahdollista 

tarkastella tässä tutkielmassa. Tutkielman tavoitteena ei kuitenkaan ole ollut säilyttää ja 

toisintaa kunkin kirjan ja sen kirjoittajan näkemyksiä sellaisenaan, vaan aineistosta 

johdetut teemat muodostavat oman kokonaisuutensa.  
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 Aineistossa esitetyt talouskasvun puolustajien ja kriitikoiden näkemyserot voi 

kiteyttää siihen, miten erilaisina kumpikin osapuoli näkee sekä oman että vastapuolen 

yhteiskuntavision tulevaisuuden. Kuvassa 1A on havainnollistettu, miten talouskasvun 

puolustajat aineiston mukaan hahmottavat asian. He uskovat tai ainakin toivovat jatkuvan, 

vihreän talouskasvun olevan mahdollista. Sen sijaan he ajattelevat, että 

talouskasvuttomuus johtaisi hallitsemattomaan lamakierteeseen ja lopulta yhteiskunnan 

romahdukseen. Kuvassa 1B on visualisoitu talouskasvukriitikoiden jokseenkin 

päinvastainen näkemys. He ajattelevat, että vihreä talouskasvu on kestämätöntä, jolloin 

sen lopputuloksena on romahdus. Talouskasvukriitikot eivät esitä, että 

talouskasvuttomuus johtaisi ikuisesti parantuvaan elintasoon ja hyvinvointiin. Sen sijaan 

talouskasvuttomuuskin johtaisi jonkinasteiseen laskuun talouden koossa ja elintasossa. 

Määrätietoisen talouskasvuttomuuspolitiikan seurauksena hallitsematon romahdus 

kuitenkin voitaisiin välttää. Silloin voitaisiin itse asiassa ehkä pysyä elintason ja varsinkin 

hyvinvoinnin suhteen korkeammalla tasolla kuin mikä talouskasvun aiheuttamassa 

katastrofissa olisi mahdollista. 

 

 
Kuva 1. Talouskasvumyönteisten ja -kriitikoiden näkemyserot tulevaisuuden suhteen. Vaaka-

akselilla on aika ja pystyakselilla materiaalinen elintaso. Yhtenäisellä viivalla on kuvattu kehitys 
nykyhetkeen asti. Katkoviivalla on kuvattu tulevaisuus, jossa tavoitellaan jatkuvaa talouskasvua. 

Pisteviivalla on esitetty talouskasvuton tulevaisuus. Kuvassa A on aineistossa esiintyvä oletus 

siitä, miten ovat talouskasvun puolustajat hahmottavat tulevaisuuden. Kuvassa B on 

talouskasvukriitikoiden näkemys tulevaisuudesta. 

 

 

 Talouskasvua tavoittelemattoman yhteiskunnan visiosta annetaan aineistossa 

enemmänkin yleisiä suuntalinjoja kuin yksityiskohtaisia kuvauksia, joissa olisi 

systemaattisesti kuvattu ensin päämäärä ja sitten keinot sen saavuttamiseksi. Kolmen 

kirjoittajan ehdotuksissa on monia yhteisiä piirteitä. Näitä ovat esimerkiksi rajojen 

asettaminen absoluuttisille ympäristövaikutuksille, työajan lyhentäminen, 

varallisuuserojen tasaaminen ja (status)kuluttamisen vähentäminen. Näitä voisi ehkä 

nimittää talouskasvuttomuuden ytimeksi. Kuitenkin jokaisella aineiston kirjoittajista on 

omanlaisiaan painotuksia ja lisäyksiä. Latouche esimerkiksi korostaa paikallisuuden ja 

vähentämisen merkitystä. Jackson puolestaan on keskittynyt talouden rakenteisiin ja 

yhteisöllisyyteen. Victor kiinnittää muita enemmän huomiota köyhyyteen.  
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8.2 Pohdinta 

 

Vaikka analyysissa teemat on esitetty varsin selkeärajaisina, ne myös vaikuttavat toisiinsa 

ja siten osin sulautuvat yhteen. Esimerkiksi talouskasvukritiikin ideologisuus ei rajoitu 

vain niihin tekstikohtiin, joissa käsitellään arvomaailmaa tai uskomuksia. Se on läsnä 

kaikkialla aineistossa ja vaikuttaa siihen, miten ilmiöistä ja instituutioista kirjoitetaan ja 

mitä asioita nostetaan esiin. Samaten ilmiö- ja instituutio-näkökulmat tukevat ideologista 

pohdintaa tarjoamalla argumentteja, joiden avulla esimerkiksi talouskasvun ja 

hyvinvoinnin suhteen voi kyseenalaistaa vakuuttavammin. 

 Tutkielman tavoitteena oli jäsentää 2000-luvun talouskasvukriittistä keskustelua. 

Esittämäni jäsennys kolmeen teemaan avaa talouskasvukritiikkiin eri näkökulmia, joiden 

avulla talouskasvulle annettuja merkityksiä, talouskasvukriitikoiden pääargumentteja sekä 

talouskasvun puolustajien ja kyseenalaistajien välistä vastakkainasettelua voidaan 

tarkastella. Tämä jaottelu on kuitenkin vain yksi tapa jäsentää talouskasvukritiikkiä. 

Toisenlainen erittely painottaisi toisia asioita ja voisi tuoda myös esiin sellaisia 

näkökulmia, jotka tässä tutkielmassa tehty analyysi jättää huomiotta. 

 Kun tässä tutkielmassa käytetyssä analyysimenetelmässä aineiston sisältöä 

yhdistetään yhä suuremmiksi ryhmiksi, aineiston yksityiskohdat ja erityisesti kirjojen 

väliset eroavaisuudet jäävät taka-alalle. Tutkielma voi siis antaa hieman liian yhtenäisen 

kuvan 2000-luvun talouskasvukritiikistä. Jatkotutkimuksissa olisikin syytä selvittää 

erovaisuuksia ja pohtia, onko 2000-luvun talouskasvukritiikistä löydettävissä erilaisia 

koulukuntia tai merkittäviä jakolinjoja. Latouchekin (14, 76–7) kirjoittaa kirjassaan, että 

tällä hetkellä talouskasvukritiikki kerää taakseen ihmisiä, jotka kritisoivat nyky-

yhteiskunnan tilaa ja suuntaa hyvin eri tavoin. Myöhemmin tämä kriittinen liikehdintä voi 

siis hyvinkin jakautua useaksi erilaiseksi ryhmäksi ja koulukunnaksi. Millaisia nämä 

voisivat olla, sitä Latouche ei tarkemmin pohdi. 

 Koska aineiston kirjat ammentavat paljon muista talouskasvukriittisistä 

kirjoituksista, kolmen teeman jäsennys voi sopia yleisemminkin talouskasvukritiikin 

tarkasteluun – niin viime vuosina esitettyihin kuin 2000-lukua edeltäviin 

puheenvuoroihin. Toisaalta on mahdollista, että muista lähteistä nousisi esiin uusia 

teemoja tässä esitettyjen kolmen rinnalle. Tässä suhteessa huomasin analyysin aikana 

kiinnittäväni huomiota siihen, että aineistossa fyysiset rakenteet, kuten infrastruktuuri ja 

tekniikka, jäävät varsin vähälle huomiolle. Kuitenkin myös ne tukevat tiettyjä 

elämätapavalintoja ja toisaalta tekevät valtavirrasta poikkeavat ratkaisut usein 

hankalammiksi (ks. esim. Sanne 2002; Røpke 1999; Pantzar 1996, 62–6). Myös 

instituutioteoreetikko Scott (2008, 127) ajattelee materiaalisen maailman ja 

instituutioiden järjestyvän toisiaan tukevasti. Hyvä esimerkki tästä on, miten 

liikenneinfrastruktuuri on hyvin pitkälle rakennettu henkilöautoilun ehdoilla, jolloin 

muiden liikkumismuotojen käyttö muodostuu helposti vaivalloisemmaksi ja/tai 

kalliimmaksi. Bensiinikäyttöinen henkilöauto edustaa myös liikkumisen ”dominoivaa 

designia”, jolla tarkoitetaan niin vahvaan asemaan päässyttä teknologista ratkaisua, että se 

on syrjäyttänyt muut vaihtoehdot (Pantzar 1996, 64–5). Esimerkiksi 

polttoaineenjakeluverkosto on rakennettu palvelemaan lähes yksinomaan bensiini- ja 
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dieselautoja. Näin infrastruktuuri ja teknologia vähentävät joustavuutta ja ikään kuin 

lukitsevat (lock-in) elämäntapoja yhteen muottiin (Sanne 2002). Tällaisten fyysisten 

rakenteiden tarkastelulla voisi jatkossa täydentää instituutio-teemaa, joka tässä 

tutkielmassa valottaa vain vähemmän kouriintuntuvia sosiaalisia käytäntöjä.  

 Lisäksi on mahdollista ja ehkä todennäköistäkin, että tässä esitetty jaottelu ei 

sovi talouskasvumyönteisen kirjallisuuden jäsentämiseen. Sen kautta keskiöön voivat 

nousta aivan toisenlaiset kysymykset talouskasvusta. Koska tässä tutkielmassa on 

keskitytty tarkastelemaan talouskasvukeskustelua vain kriitikoiden näkökulmasta, se ei 

kerro, miten talouskasvuun myönteisemmin suhtautuvat hahmottavat talouskasvun. Nyt 

valitulla tutkimusasetelmalla voi päästä käsiksi enintään siihen, mitä talouskasvukriitikot 

uskovat tai väittävät talouskasvuun myönteisemmin suhtautuvien ajattelevan. 

 Talouskasvukriitikoiden mukaan talouskasvuideologia vaikeuttaa vaihtoehtojen 

näkemistä. Vaihtoehdot selkeytynevät sitä mukaa, kun ideologiaa puretaan. 

Talouskasvukriitikot vaikuttavat olevan vasta tämän prosessin alkuvaiheessa. Jackson ja 

Victor keskittyvät kirjoissaan argumentoimaan sen puolesta, miksi talouskasvu ylipäänsä 

pitäisi kyseenalaistaa. Latouchen kirjassa talouskasvutonta yhteiskuntaa esitellään kahta 

muuta kirjaa perusteellisemmin ja systemaattisemmin. Kaikki kirjoittajat myös 

korostavat, että näin suurista yhteiskunnallisista muutoksista on käytävä laajaa ja avointa 

keskustelua. He pyrkivät saamaan aikaan pikemminkin ajattelua ja keskustelua kuin 

toimintaa. Tämä voi selittää sitä, miksi talouskasvukriitikoiden esittämä vaihtoehtoinen 

yhteiskuntavisio on vielä jokseenkin täsmentymätön ja jopa aukkoinen. 

 Aineistosta jää vaikutelma, että talouskasvukriitikot osaavat kuvata selkeämmin, 

mitä he vastustavat kuin mitä he kannattavat. Tämä näkyy etenkin siinä, kuinka Jackson 

ja Victor esittelevät talouskasvua puolustavia argumentteja ja vastaväitteitä niihin. 

Talouskasvu on niin voimakas tekijä yhteiskunnassa, että sitä on vaikea sivuuttaa. 

Talouskasvuton visio voisi siis tuntua varsin epäuskottavalta, jos se ei lainkaan vastaisi 

talouskasvua puolustaviin argumentteihin. Toisaalta tämä saa talouskasvukritiikin välillä 

vaikuttamaan yksinpuhelulta kaksilla vuorosanoilla. Talouskasvukeskustelua narratiivien 

näkökulmasta analysoineet Berg ja Hukkinen (2011) ovatkin osuvasti luonnehtineet 

talouskasvukritiikkiä ”verbaaliseksi varjonyrkkeilyksi”. Heidän mukaansa kasvukritiikki 

kohdistuu lukuisiin yksittäisiin ongelmakohtiin (point-by-point critique), mutta ei onnistu 

rakentamaan kokonaista omaa vaihtoehtoista tarinaa. Samaa voi sanoa tästäkin 

aineistosta. Asetelma kertoo talouskasvukriittisen marginaalin epäitsenäisyydestä: se on 

vastadiskurssi, joka ei ainakaan vielä seiso omilla jaloillaan, vaan tukeutuu siihen, mistä 

se yrittää irrottautua. Samalla talouskasvukriitikot saattavat tulla itse vahvistaneeksi 

toisella suupielellä talouskasvumyönteisiä äänenpainoja. Palvelisiko talouskasvun 

purkamista enemmän se, että kriitikot keskittyisivät vain kritiikkiin ja jättäisivät 

talouskasvun puolustamisen niille, jotka sitä todella haluavat puolustaa? Epäselvää tosin 

on, haluaako talouskasvumyönteinen osapuoli antautua tällaiseen keskusteluun 

talouskasvun asemasta. 

 Vaikeus irrottautua talouskasvumyönteisen valtavirran asettamasta paineesta 

paljastaa myös talouskasvukritiikin sisäisen ristiriidan. Ilmiö-teeman kohdalla 

talouskasvukriitikot peräänkuuluttavat välinpitämätöntä suhtautumista talouskasvuun, 

mutta instituutioiden ja ideologian tasolla talouskasvun purkaminen näyttää tarkoittavan 
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talouskasvun eksplisiittistä vastustamista. Kyseinen ristiriita ei ole tämän aineiston 

ainutlaatuinen ominaisuus, vaan näiden kahden suhtautumistavan paremmuudesta on 

käyty talouskasvukriitikoiden keskuudessa myös väittelyä (van den Bergh ja Kallis 2012, 

van den Bergh 2011a, Kallis 2011). 

 Talouskasvun samaistaminen hyvinvointiin voidaan nähdä esimerkkinä keinojen 

ja päämäärien sekoittumisesta (Schultz ja Tapio 2011). Talouskasvu- ja kulutuskritiikissä 

nämä pyritään erottamaan toisistaan. Samalla kun talouskasvu asetetaan keinojen 

asemaan, avautuu mahdollisuus ja tarve keskusteluun yhteiskunnan päämääristä. (Emt.) 

Tämä näkyy aineistossa erityisesti silloin, kun sitä tarkastellaan ilmiö-teeman 

näkökulmasta. Talouskasvun seurausten eritteleminen saa talouskasvukriitikot 

kyseenalaistamaan voimakkaasti talouskasvun aseman päämääränä. Kriitikoiden mukaan 

yhteiskunnan tavoitteiden pitäisi liittyä suoraan hyvinvointiin ja ympäristön tilaan. 

Toisaalta he kritisoivat talouskasvua myös ekologisen kestävyyden toteutuskeinona ja 

vastustavat talouskasvun asemaa ensisijaisena tai ainoana keinona pyrkiä hyvään. 

Kritiikki kohdistuu siis talouskasvuun sekä tavoitteena että keinona. Talouskasvun 

tarkasteleminen konkreettisena ilmiönä pudottaa talouskasvun itseisarvoisen päämäärän 

jalustalta yhdeksi keinoksi muiden joukossa (ks. esim. Pasanen ym. L 133). 

 Keinojen ja päämäärien erottelua on mielenkiintoista soveltaa myös aineistossa 

kritisoituun kestävän kehityksen käsitteeseen. Kestävä kehitys jaetaan usein kolmeen 

ulottuvuuteen: ekologiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen. Ekologisessa ja sosio-

kulttuurisessa ulottuvuudessa voi nähdä viittauksen sellaisiin itseisarvoisiin päämääriin 

kuten ihmisen hyvinvointiin ja ympäristön hyvään tilaan. Entä sitten taloudellinen 

ulottuvuus? Ilmaus ”rahaa ei voi syödä” lienee kaikille tuttu. Raha itsessään ei ole 

arvokasta, vaan ne asiat, joita sillä hankkii. Raha on vain väline. Samaten taloudellinen 

toiminta on vain yksi tapa pyrkiä ekologiseen ja sosiaaliseen kestävyyteen. Ansaitseeko 

se siis tasavertaista asemaa kahden muun kestävän kehityksen ulottuvuuden kanssa? Jos 

sitä pidetään tasavertaisena, kestävä kehitys tarkoittaa taloudellisten keinojen avulla 

toteutettavaa hyvinvointia ja ympäristönsuojelua. Asetelma voi johtaa kestävän 

kehityksen keinovalikoiman rajoittuneisuuteen. 

 Ilmiö-teeman alla tehdyn tarkastelun perusteella voidaan tehdä johtopäätös, että 

talouden koon muutoksia ei välttämättä ole kovin hedelmällistä tarkastella 

kokonaisuutena. Tämä johtuu siitä, että taloudellinen toiminta pitää sisällään ympäristön 

ja ihmisten hyvinvoinnin kannalta sekä huonoja että hyviä asioita. Itse hahmotan asian 

niin, että kasvaminen tai supistuminen ylipäänsä saavat merkityksensä vasta sen kautta, 

mikä on kasvava tai supistuva asia.
38

 Talouden kokonaisuuden tarkastelemisen sijasta 

olisi siis hedelmällisempää erotella, mitä asioita oikeastaan kasvatetaan tai supistetaan ja 

millaisin seurauksin. Tähän verrattuna talouden supistaminen tai kasvattaminen 

kokonaisuutena on kuin ampumista tähtäämättä. Jos positiivisia ja negatiivisia toimia ei 

erotella, lopputulos on summittainen. Lisäksi on otettava huomioon, että talouskasvun 

hyvin- ja pahoinvointivaikutukset eivät jakaudu tasaisesti yhteiskuntien sisällä ja välillä. 

                                                

 
38

 Vrt. esim. työajan vähentyminen ja vapaa-ajan kasvu, joissa on kyse samasta asiasta eri tavalla 

ilmaistuna. 
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Talous ja BKT voidaan siis jakaa erilaisiin osiin, joilla kullakin on erilaisia vaikutuksia 

eri ihmisiin eri aikoina ja eri paikoissa. Kun talouskasvua siis tarkastellaan konkreettisena 

ilmiönä, dikotominen ”talouskasvu paha, talouden supistaminen hyvä” –ajattelu 

osoittautuu kestämättömäksi. Todellisuus on tätä monimutkaisempi. 

 Ainakaan tämän aineiston talouskasvukritiikki ei edusta yllä mainittua 

dikotomista ajattelutapaa. Talouskasvukriitikot eivät vastusta kaikkea talouskasvua vaan 

myös talouskasvua tavoittelemattomassa yhteiskunnassa hyvinvointia lisäävillä tai 

ympäristövaikutuksia vähentävillä aloilla voi olla kasvua. Talouskasvukriitikot eivät 

varsinkaan vastusta kaikkea taloudellista toimintaa. Heidän kritiikkinsä ja 

muutostoiveensa kohdistuvat niihin periaatteisiin, ehtoihin ja odotuksiin, joiden puitteissa 

taloudellista toimintaa nykyään harjoitetaan. 

 On kuitenkin todettava, etteivät yllä mainitut linjaukset talouskasvukritiikin 

tarkoituksesta ja päämääristä tule ainakaan tässä aineistossa esille selkeimmällä 

mahdollisella tavalla. Valtaosa tekstimassasta on talouskasvuun kohdistuvaa kritiikkiä, 

joka on paikoitellen hyvinkin kärkevää. Tässä piilee vaara, että talouskasvuvastaisuus jää 

lukijalle päällimmäiseksi mielikuvaksi. Siitä ei ole pitkä matka väärinkäsitykseen, että 

talouskasvukriitikoiden päämäärä on talouden supistaminen ja kaikenlaisen taloudellisen 

toiminnan minimoiminen. Aineistossa on kuitenkin myös kohtia, joiden perusteella on 

lukija voi päätellä, että tällaista käänteistä versiota talouskasvun tavoittelusta pyritään 

välttämään. 

 Talouskasvukriitikot eivät siis kannata talouskasvuajattelun vastakohtaa. Heidän 

ehdotuksillaan on myös yhtymäkohtia talouskasvumyönteiseen ajatteluun, sillä 

molemmat osapuolet pitävät ekotehokkuutta tärkeänä ympäristönsuojelukeinona. Erona 

kuitenkin on, että ekotehokkuuden edistämisen lisäksi kriitikot haluavat puuttua 

länsimaiden elintasoon. Seuraavassa käytän näitä kahta ympäristönsuojelukeinoa 

havainnollistamaan vihreän talouskasvun suhdetta talouskasvukriitikoiden ehdotukseen. 

 Kuvassa 2 on muodostettu nelikenttä ekotehokkuuden ja elintason vähentämisen 

eri yhdistelmistä. Neljä ruutua voi ajatella erilaisiksi tulevaisuudenkuviksi tai 

ympäristönsuojelustrategioiksi. Kuvan voisi toki jakaa pienempiinkin sektoreihin, jolloin 

tarkastelusta tulisi hienosyisempi (ks. esim. Tapio 2005). Nelijako riittää kuitenkin tämän 

tutkielman tarkoituksiin. 

 Kuvan 2 vasemmassa yläkulmassa on esitetty vaihtoehto, joka on nimetty 

”epäonnistumiseksi”. Siinä liikutaan kohti mahdollisimman suuria ympäristövaikutuksia. 

Se kuvaa ympäristönsuojelun epäonnistumista, mutta tietoisena 

ympäristönsuojelustrategiana se ei ole relevantti vaihtoehto. ”Vihreä kasvu” (oikea 

yläkulma) edustaa strategiaa, jossa sekä ekotehokkuus että elintaso kasvavat. 

Erikoistapaus vihreästä kasvusta on vihreä talouskasvu, joka perustuu nimenomaan 

markkinoilla vaihdettuihin tuotteisiin ja palveluihin. Tämä on nykyisin vallalla oleva 

ekologisen kulutuksen ja tuotannon strategia. Kuten kuvasta näkee, vihreän kasvun 

strategiat eivät suuntaudu kohti mahdollisimman pieniä ympäristövaikutuksia. Sen sijaan 

elintason kasvu jossakin määrin kumoaa ekotehokkuudella saavutetut parannukset. 
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Kuva 2. Pysty-akselilla on elintason ja vaaka-akselilla ekotehokkuuden muutos. Näin 

muodostuu nelikenttä. Ympäristövaikutusten oletetaan pienenevän sekä oikealle että alaspäin. 
Vastaavasti ympäristövaikutukset kasvavat vasemmalle ja ylöspäin. Nykytilanne on sijoitettu 

origoon. Kuvassa on esitetty kolme vaihtoehtoista ympäristönsuojelustrategiaa: vihreä kasvu, 

ekotehokas kohtuullisuus ja paluu menneisyyteen. Ne eroavat toisistaan ekotehokkuus- ja 

elintasotavoitteiden suhteen. Lisäksi kuvassa on neljäs vaihtoehto, epäonnistuminen. 

 

 

 Vasemmassa alakulmassa on vaihtoehto, jossa sekä elintaso että (eko)tehokkuus 

pienenevät. Se voisi tarkoittaa esimerkiksi koneiden käytöstä luopumista tai niiden 

mahdollisimman vähäistä käyttöä. Tämän voisi käytännössä toteuttaa esimerkiksi 

palaamalla teollista vallankumousta edeltäneisiin elämäntapoihin kuten 

maatalousyhteiskuntaan. Olenkin nimennyt tämän vaihtoehdon paluuksi menneisyyteen. 

Osa elintason laskua tai kulutuksen vähentämistä kannattavista tahoista on suuntautunut 

tämänkaltaiseen muutokseen (esim. tietyt ekoyhteisöt). Tämä visio ei kuitenkaan esiinny 

tämän tutkielman aineistossa. Iso ongelma paluussa menneisyyteen olisi, miten maapallon 

huomattavasti kasvaneen väestön perustarpeet voitaisiin turvata elinkeinoilla, jotka 

perustuvat ekstensiiviseen maankäyttöön ja alhaisiin väestötiheyksiin. Maailma on ehkä 

pysyvästi muuttunut eikä menneisyyttä voi toistaa. 

 Neljännessä vaihtoehdossa nykyistä alhaisempi elintaso tuotettaisiin entistä 

ekotehokkaammin. Vaihtoehto on mielenkiintoinen, koska siinä liikutaan kohti 

mahdollisimman pieniä tuotannosta ja elintasosta aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Tämä 

näkemys muistuttaa eniten aineistossa esiintyvää talouskasvuttomuuden visiota. Siinä 

kasvukriitikoiden peräänkuuluttama kohtuullisuus yhdistyy ekotehokkuuteen. Olen 

nimennyt tämän vaihtoehdon kuitenkin ”talouskasvuttomuuden” sijaan ”ekotehokkaaksi 
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kohtuullisuudeksi”, jotta sen ero toiseen talouskasvuttomaan visioon eli menneisyyteen 

paluuseen olisi eksplisiittisempi. Tämä nimitys on myös pieni askel kohti 

talouskasvukritiikin itsenäisyyttä, sillä siinä irrottaudutaan talouskasvu-sanasta ja 

talouskasvun vastustamisesta. Vastustamisen sijaan nimitys tuo esille selkeämmin sen, 

mitä kannatetaan (vrt. degrowth). 

 Nelikentästä huomataan, että vihreälle talouskasvulle täysin vastakkainen 

vaihtoehto ei itse asiassa ole ekotehokas kohtuullisuus vaan paluu menneeseen. 

Valitettavasti kaikki puheenvuorot talouskasvua vastaan ja/tai kohtuullisuuden puolesta 

saatetaan tulkita ehdotuksiksi palata menneisyyteen. Tästä kertoo esimerkiksi Latouchen 

kirjassa esiintyvät puolustuspuheenvuorot, joissa hän pyrkii pitämään etäisyyttä 

ajatukseen menneisyyteen palamisesta. Latouche kiistää kannattavansa kivikaudelle 

palaamista ja käyttää jopa kokonaisen alaluvun kirjastaan vähentämisen ja taantumisen 

välisen eron käsittelemiseen (L 52, 63–9, 85). Jos kaikki ehdotukset kohtuullisuuden 

puolesta virheellisesti ymmärretään paluuksi menneisyyteen, vihreän talouskasvun ja 

kohtuullisuuden kannattajien välinen ristiriita jyrkentyy entisestään. Edellä esitetty 

nelikenttä voi auttaa hahmottamaan, että toisin kuin menneisyyteen paluulla, 

ekotehokkaalla kohtuullisuudella on yhtymäkohtia vihreän talouskasvun visioon, koska 

kumpikaan niistä ei vierasta modernia teknologiaa. (Nelikenttä ei tietenkään poista 

ristiriitaa vihreän talouskasvun ja elintason laskemisen välillä.) 

 Talouskasvukritiikin ja myös ekotehokkaan kohtuullisuuden kannalta olisi 

tärkeää pohtia, missä määrin elintason ja ekotehokkuuden välillä on erilaisia riippuvuus- 

ja vuorovaikutussuhteita. Tällaiset suhteet voivat nimittäin vaikuttaa siihen, miten 

onnistuneesti ekotehokkuus ja kohtuullisuus voidaan yhdistää. Tärkeä kysymys on 

esimerkiksi, miten ekotehokkuutta parantavat investoinnit rahoitetaan tilanteessa, jossa 

elintaso – ja samalla ehkä talouden koko – pienenee. 

 Kuvassa 2 kolme ympäristönsuojelustrategiaa on erotettu toisistaan sen mukaan, 

millaiseen muutokseen kukin vaihtoehto kokonaisuutena suuntautuu. Esimerkiksi vihreä 

talouskasvu voi sisältää joitakin elintason laskuun liittyviä osatavoitteita, kuten vaikkapa 

henkilöautoilusta joukkoliikenteeseen siirtymistä. Samaten ekotehokas kohtuullisuus voi 

sisältää joitakin menneisyyteen palaamisen elementtejä, kuten omavaraisen käsityön 

suosimista automatisoidun teollisuustuotannon sijaan. Tärkeää on kuitenkin, että tällaiset 

poikkeavat osatavoitteet säilyvät kokonaisuuteen nähden tarpeeksi pieninä. Tätä ajatusta 

voitaisiin soveltaa, kun pohditaan, millaisia ympäristönsuojelun strategioita pitäisi 

soveltaa kehitysmaissa ja länsimaissa. 

 Aineistossa erityisesti Jackson ja Victor esittävät, että kehitysmaissa elintasoa ja 

taloutta pitäisi edelleen saada kasvattaa. Vihreän talouskasvun visio voisikin sopia näille 

maille ekotehokasta kohtuullisuutta paremmin. Tässä suhteessa hyödyllinen voisi olla 

Van den Berghin (2011a) mainitsema ”selektiivisen kasvun” käsite, jota on käytetty 

Hollannissa. Tällä tarkoitetaan talouskasvun ohjaamista hyvinvointia edistäville aloille. 

Selektiivisyys tarkoittaa siis yksinkertaisesti valikoivuutta ja kohdentamista. 

Kehitysmaissa voisi soveltaa sellainen selektiivisen kasvun strategiaa, jossa hyvinvoinnin 

ja ympäristön kannalta negatiivisia (taloudellisia) toimia vähennettäisiin, mutta positiivia 

kasvatettaisiin niin, että kokonaisuutena elintaso kasvaisi. 
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 Van den Bergh (emt.) esittelee myös ”selektiivisen degrowthin” ajatuksen, jossa 

valikoivuus kohdistuu kasvun sijasta vähentämiseen. Siinä taustalla on näkemys, että 

länsimaissa hyvinvointia lisäävät asiat eivät enää pääosin liity markkinoilla rahasta 

vaihdettaviin tuotteisiin ja palveluihin, vaan sijoittuvat taloudellisen sektorin 

ulkopuolelle. Vastaavasti taloudellisessa toiminnassa on varsin mukana paljon sellaista, 

jossa ekologiset ja sosiaaliset haitat ylittävät hyödyt. Selektiivisen vähentämisen ideaa 

hyödyntää ekotehokkaan kohtuullisuuden visiossa. Ekologista kestävyyttä ja hyvinvointia 

edistävä taloudellinen toiminta voisi kyllä kasvaa, mutta hyvinvointia tai ympäristöä 

vaarantavia toimia vähennettäisiin niin paljon, että kokonaisuutena materiaalinen elintaso 

pienenisi jonkin verran. Materiaalisen elintason tavoittelun sijaan ihmiset suuntaisivat 

aikansa ja energiansa hyvinvoinnin muiden osa-alueiden edistämiseen. 

 Ekotehokasta kohtuullisuutta voidaan pitää aika laajana raamina, jonka sisällä 

sen kahta komponenttia voidaan painottaa eri tavoin. Tätä on havainnollistettu kuvassa 3. 

Kuvaa ei tule tulkita niin, että toiminta pitäisi rajoittaa tietylle kapealle sektorille. Sen 

sijaan sitä on hedelmällisempää katsoa mahdollisuutena eriyttää toimintatapoja riippuen 

siitä, millaiseen asiaan haetaan ratkaisua. Ideaalitapauksessa pystytään sekä parantamaan 

ekotehokkuutta että vähentämään kulutusta (kuvan 3 sektori B). Näin ei kuitenkaan aina 

ole mahdollista toimia. Kohtuullisuutta voidaan painottaa, kun kyse asiasta, jonka suhteen 

ei ole odotettavissa merkittäviä ekotehokkuutta parantavia sovelluksia ja/tai jonka käyttöä 

ihmiset voisivat vähentää helposti (sektori C). Vastaavasti jos jollakin elintason osa-

alueella on saavutettavissa suuria ekotehokkuuden parannuksia ja/tai ihmisten on vaikea 

luopua siitä, voitaisiin satsata ekotehokkuuteen (sektori A). Esimerkiksi erilaisten 

luksustuotteiden käyttöä ihmisten voi olla helppo vähentää, mutta perustarpeisiin 

liittyvien päivittäistavaroiden kuten ruoan suhteen ei ole hyvinvoinnin kannalta edes 

tarkoituksenmukaista pyrkiä vähennyksiin (ellei sitten henkilö ole liikalihava). On siis 

tärkeää, että ekotehokkaan kohtuullisuuden toteutustavat ovat moninaisia ja tilanteen 

mukaan muokattavissa. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Kuva 3. Kolme eri tapaa painottaa 
elintason laskua ja ekotehokkuutta 

(ekotehokkaan kohtuullisuuden 

sisällä). A:ssa painotetaan 
enemmän ekotehokkuutta, B:ssä 

molempia yhtä paljon ja C:ssä 

elintasoa enemmän. 
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 Oli kyse sitten ekotehokkaasta kohtuullisuudesta tai jostakin toisesta 

talouskasvua tavoittelemattomasta visiosta, tässä tutkielmassa käytettyä jaottelua voisi 

soveltaa myös niiden käytännön toteutuksen analysointiin: millaisia konkreettisia 

seurauksia niiden toteuttamisella on, millaisia uusia instituutioita ne synnyttävät tuekseen 

ja millaiseen ideologiaan ne perustuvat? 
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LIITE 1:  

JACKSONIN JA VICTORIN KIRJOJEN SUORAT SITAATIT 

ENGLANNINKIELISESSÄ ALKUPERÄISASUSSA 

 

Sitaatit ovat samassa järjestyksessä kuin ne ovat tutkielman tekstissä. Ennen kutakin 

sitaattia on merkitty lihavoituna alaluku ja sivunumero, jolla ne esiintyvät tutkielmassa. 

Sitaatin jälkeen suluissa on tiedot, mistä aineistolähteestä ja miltä lähteen sivulta sitaatti 

on.  

  

Luku 4. sivu 21: 

”Managing without growth will not appeal to those who believe in any or all of the 

following: economic growth is good for its own sake, economic growth is necessary for 

achieving other objectives, and economic growth is essential for avoiding economic and 

societal hardship.”  (V 222) 

 

Luku 5.1. sivu 28 

”Exactly what is growing? One thing is GDP, the annual marketed flow of final goods 

and services. But there is also the throughput – the metabolic flow of useful matter and 

energy from environmental sources, through the economic subsystem (production and 

consumption), and back to environmental sinks as waste.” (Daly, J 267) 

 

Luku 5.1. sivu 28 

”– – environmental impacts ’scale with’ economic output: the more the economy grows, 

the greater the environmental impact – all other things being equal.” (J 121) 

 

Luku 5.1. sivu 29–30 

”Gains have been made with respect to the materials and energy per unit of GDP but not 

the point where their total use is declining. For that we also have to address growth in 

GDP itself because increases in efficiency will not be sufficient.” (V 70) 

 

Luku 5.1. sivu 31 

”The truth is that there is as yet no credible, socially just, ecological sustainable scenario 

of continually growing incomes for a world of 9 billion people.” (J 86) 

 

Luku 5.1. sivu 31 

”Never mind that no-one knows what such an economy looks like. Never mind that 

decoupling isn’t happening on anything like that scale. Never mind that all our 

institutions and incentive structures continually point in the wrong direction. The 

dilemma, once recognized, looms so dangerously over our future that we are desperate to 

believe in miracles. Technology will save us. Capitalism is good at technology. So let’s 

just keep the show on the road and hope for the best.” (J 187–8) 
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Luku 5.2. sivu 33 

”Interestingly, there is no hard and fast rule here on the relationship between income 

growth and improved flourishing. The poorest countries certainly suffer extraordinary 

deprivations in life expectancy, infant mortality and educational participation. But as 

incomes grow beyond about §15,000 per capita the returns to growth diminish 

substantially. Some countries achieve remarkable levels of flourishing with only a 

fraction of the income available to richer nations.”(J 59) 

 

Luku 5.2. sivu 33 

”The main purpose of this chapter is to lay more of the groundwork for managing without 

growth by looking how successful growth has been in the past quarter century or so for 

generating full employment, eliminating poverty and protecting the environment. As we 

shall see it is a mixed record. Employment has seldom been full, poverty has not been 

eliminated and the environment remains a major public concern. Economic growth is 

certainly not sufficient for meeting more specific public policy objectives.” (V 155) 

 

Luku 5.2. sivu 35 

”Americans have been more successful in decoupling GDP from happiness than in 

decoupling it from material and energy.” (V 125) 

 

Luku 5.2. sivu 35 

”There is much evidence that some countries have – – entered an era of uneconomic that 

accumulates illth faster than it adds to wealth.” (Daly, J 268) 

 

Luku 5.3. sivu 36 

”However, the absence of a comprehensive, authoritative national state of the 

environment report for Canada invites different groups and individuals to select their own 

data and reach their own conclusions. Not surprisingly, there is no consensus.” (V 165) 

 

Luku 5.4. sivu 37 

“This is not to say that we should adopt zero growth as an alternative, over aching policy 

objective. Rather that we should not bother with growth as a policy objective at all or 

only as a subsidiary to more specific policy objectives that have a clearer and more 

substantiated relation to wellbeing.” (V 2) 

 

Luku 6.1. sivu 44 

”– – communities and the politicians that represent them celebrate the construction of a 

new factory not so much for the increase in supply of some needed product, but because 

of the jobs it creates. The shortage of employment has become more important than the 

shortage of products. Whereas in the past we needed to have more people at work because 

we needed the goods and services they produce, now we have to keep increasing 

production simply to keep people employed.” (V 12–3) 
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Luku 6.1. sivu 45 

”The capitalist model has no easy route to a steady state position. Its natural dynamics 

push it towards one of two states: expansions or collapse.” (J 64) 

 

Luku 6.2. sivu 48 

”Here is a sector which could provide meaningful work, offer people capabilities for 

flourishing, contribute positively to community and have a decent chance of being 

materially light. And yet it is denigrated as worthless because it’s actually employing 

people.” (J 132) 

 

Luku 6.3. sivu 52 

“And it is precisely because material goods are flawed, but somehow plausible, proxies 

for our dreams and aspirations, that consumer culture seems on the surface to work so 

well. They [consumer goods] fail, of course, to provide a genuine access to those ideals, 

but in failing they leave open the need for future bridges and so stimulate our appetite for 

more goods. Consumer culture perpetuates itself here precisely because it succeeds so 

well at failure!” (J 100) 

 

Luku 6.3. sivu 53 

”– – even those in the vanguard of social change turn out to be haunted by conflict – 

internal and external. These conflicts arise because people find themselves at odds with 

their own social world. Participation in the life of society becomes a challenge in its own 

right. People are trying to live, quite literally, in opposition to the structures and values 

that dominate our society. In the normal cause of events, these structures and values shape 

and constrain how people behave. They have a profound influence on how easy or hard it 

is to behave sustainably.” (J 151) 

 

Luku 7.1. sivu 61 

”The prevailing response – – is to cast prosperity in economic terms and to call for 

continuing economic growth as the means to deliver it. Higher incomes mean increased 

choices, richer lives, an improved quality of life for those who benefit from them. That at 

least is the conventional wisdom.” (J 3) 

 

Luku 7.1. sivu 61 

”But why bother? Growth is good, isn’t it? It has raised the standard of living of billions 

of people and provides the wherewithal to solve problems whatever they may be. Not 

only is growth good, these days we think of it as essential. It is not hard to come up with 

all the standard arguments for promoting economic growth in countries whether they are 

rich, middling or poor.” (V 24) 

 

 

Luku 7.1. sivu 63 

”If we take for granted the importance of material commodities for social functioning, 

there is never any point at which we will be able to claim enough is enough.” (J 147) 
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Luku 7.1. sivu 64 

”Nowadays growth is defined as increases in economic output within given institutional 

structures whereas development refers to a broader set of institutional changes as a 

precondition for ongoing increases in economic output.” (V 8) 

 

Luku 7.1. sivu 64 

”Unfortunately most economists – – concentrated on the internal workings of the 

economy, giving the false impression that the economy is disconnected from society and 

the natural world.” (V 35) 

 

Luku 7.1. sivu 64 

”Above all, the new macro-economics will need to be ecologically and socially literate, 

ending the folly of separating economy from society and environment.” (J 142) 

 

Luku 7.1. sivu 65 

”Economic growth has become the primary policy objective of governments and political 

parties of all stripes. It is widely believed that economic growth is a pre-condition for 

meeting all other economic and social objectives. In some quarters, economic growth has 

gone from being regarded as a necessary condition for the fulfilment of other objectives, 

to being viewed as sufficient.” (V 92–3) 

 

Luku 7.3. sivu 66 

“If anything, it has simply become harder and harder to see where real wealth lies. To 

distinguish what matters from what glitters. We’re trapped in a labyrinth of affluence, 

destined to remain there until the spell is broken. When it is, we’re lost.” (J 190) 

 

Luku 7.3. sivu 67 

”– – the idea of running faster and faster to escape the damage we’re already causing is 

itself a strategy that smacks of panic.” (J 88) 

 

Luku 7.4. sivu 69 

”Is it still capitalism? Does it really matter? For those for whom it does matter, perhaps 

we could just paraphrase Star Trek’s Spock and agree that it’s ‘capitalism, Jim. But not as 

we know it.’”(J 202)  


