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Lähtökohtia

- Bruttokansantuotteella mitatun 

talouskasvun hiipuminen

� Alhainen tuottavuus, öljyn ja muiden 

uusiutumattomien luonnonvarojen 

hyödyntämisen vaikeutuminen, 

digitalisaatio, väestön ikääntyminen ja 

huoltosuhteen muutos, taloudellinen 

eriarvoisuus

- Ekologisesti kestämättömän 

suuret jalanjäljet

� Kohtuullisen elintason turvaaminen 

globaalisti oikeudenmukaisella tavalla edellyttää 

materiaalijalanjäljen pienentämistä viidesosaan 

nykyisestä



Miten käy kasvun varaan rakennetun hyvinvointivaltion?

Miten hyvinvointia voidaan turvata kestävällä tavalla? 

Miten hyvinvoinnin tavoittelu voidaan kytkeä irti 

ympäristöhaitoista?



Myyttien purkaminen

Myytti 1: Hyvinvointiin tarvitaan aina talouskasvua.

Myytti 2: Talouskasvu on välttämätöntä hyvinvointivaltion ylläpitämiseksi.

Myytti 3: Vain kasvutalous ylläpitää hyvää työllisyystilannetta.

Myytti 4: Talouskasvu on ympäristöongelmien ratkaisu.

Myytti 5: Talouskasvu voidaan kytkeä irti ympäristöongelmista.

Myytti 6: Väestönkasvu on ympäristölle suurempi ongelma kuin 

talouskasvu.

Myytti 7: Finanssitalouden kasvu tuo mukanaan oikeaa vaurautta.

Myytti 8: Rahataloudellinen tehokkuus lisää aina hyvinvointia.



Moniäänistä talouskeskustelua

- Kasvutalous vrs. talous

• Kasvutalous: kasvun ehdoilla 

järjestetty talous, bkt:n 

kasvuun tähtäävä 

talousjärjestelmä 

• Talous: ihmisen ja luonnon 

välistä aineenvaihduntaa, 

markkinavaihtoja, 

kulttuurinen merkityskehys 

� välttämätön osa kaikkia 

ihmisyhteisöjä

- Uusklassisen taloustieteen näkemys 

vain yksi kuva taloudesta



Talouden monet kentät hyvinvoinnin tuottajana



Nykyistä selvempi käsitys 

hyvinvoinnin kokonaisuudesta

Hirvilammi, Tuuli (2015)



Bruttokansan-
tuotteen kasvu

Syyperustainen, 
työmarkkina-

asemaan sidottu 
sosiaaliturva

Hyvinvointipalvelujen 
markkinoistaminen

Yksityisten pankkien 
rahanluontiin 

perustuva 
rahajärjestelmä

Joukkotuotanto ja –
kulutus

Kokoaikatyö

Fossiiliset 
energianlähteet

Luonnonvarojen 
ylikulutus

Kasvutalouteen perustuvasta ”hyvän kehästä”D



Dkestävän hyvinvoinnin kehään

Energian ja 
luonnonvarojen 

käytön 
vähentäminen

Yhteishyvän 
tuotanto

Yhteiskunnalliset 
yritykset

Osa-aikatyö ja 
työajan 

lyhentäminen

Toimeentulon 
turvaaminen:

Perustulo ja 
työtakuu

Hyvinvointipalveluiden 
tuottaminen:

Paikallistaloudet, 
kumppanuus 

Rahajärjestelmän 
uudistukset: 

Julkiset investoinnit ja 
paikallisrahat

Taloudelliset 
ohjauskeinot:

Ympäristöverot, 
progressio



Osallisuus, 
demokratia

Universalismi

Tarpeet, 
hyvinvoinnin 
ja terveyden 
edistäminen

Yhteisen 
talous

Julkinen vastuu Vertaistuotanto

Yhteiskunnalliset 
yritykset ja 
yhdistykset

Rahoituksen 
riittävyys

Lakisääteiset 
palvelut ja 

toimeentulo

Hyvinvointipalveluiden rakennuspalikoita



Kiitos!

tuuli.hirvilammi@helsinki.fi


