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Cambridgen yliopiston taloustieteen emeri-
tusprofessori Partha Dasgupta on ympäristöta-
loustieteen pioneereja. Hänen elämäntyönsä ja 
tutkimuksensa tiivistyy Iso-Britannian valtiova-
rainministeriön tilaamaan Dasguptan raport-
tiin luonnon monimuotoisuuden taloustietees-
tä (The Economics of Biodiversity: The Dasgup-
ta Review). Yksi Dasguptan itsensä esittämä 
tavoite raportille on, että taloustieteilijät luki-
sivat raportin, nostaisivat monimuotoisuuden 
taloustieteen keskiöön ja ryhtyisivät käymään 
tieteenalan sisäistä kriittistä keskustelua luon-
non huomioimisesta taloudellisessa päätöksen-
teossa.

Raportti on luontevaa jatkoa aiemmille 
brittihallinnon taloustieteilijöillä teettämille 
raporteille, joihin kuuluvat Sternin raportti 
ilmastonmuutoksen taloudellisista vaikutuksis-
ta (2006), Eliaschin raportti globaalin metsän-
suojelun rahoittamisesta (2008), Mirrleesin 
raportti hyvän verojärjestemän periaatteista 
(2011) ja tekeillä oleva Deatonin raportti epä-
tasa-arvosta. Dasguptan raportti ei pyri tuotta-
maan uutta tieteellistä näyttöä luontokadon 
vaikutuksista. Se pyrkii luomaan ajatuskehik-
koa, jossa luonto ymmärretään varallisuutena, 
jota ei tällä hetkellä kohdella tämän arvon mu-
kaisesti. Raportti tiivistää ympäristötaloustie-
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teen tutkimusta viime vuosikymmeniltä ja se 
perustuu etenkin Dasguptan aiempaan, 1970- 
luvulta lähtien jatkuneeseen tutkimukseen 
luonnon, luonnonvarojen, eriarvoisuuden ja 
köyhyyden parissa.

1. Monimuotoisuuden käsitteestä

Luonnon monimuotoisuudella tarkoitetaan 
elämän monimuotoisuutta sen kaikissa eri il-
menemismuodoissa, ja sillä voidaan viitata esi-
merkiksi 1) yksilöiden, populaatioiden ja lajien 
välisiin perintötekijöiden eroihin (geneettinen 
monimuotoisuus), 2) lajirikkauteen (lajimoni-
muotoisuus) sekä 3) eliöyhteisöjen ja ekosys-
teemien rikkauteen (ekologinen monimuotoi-
suus). Luonnon monimuotoisuutta voidaan 
kutsua biodiversiteetiksi, elonkirjoksi ja luon-
nonkirjoksi. Ihmisen kannalta oleellista on, että 
monimuotoisuus turvaa luonnon resilienssin, 
ja viime kädessä mahdollistaa elämän.

Dasguptan raportti pyrkii osoittamaan 
luonnon ja ihmisten hyvinvoinnin yhteyden ja 
riippuvuuden kuvaamalla luonnon monimuo-
toisuutta niin sanottujen ekosysteemipalvelui-
den avulla. Ekosysteemipalveluilla tarkoite-
taan esimerkiksi juomavettä, riistaa, pölyttäjä-
hyönteisiä, biologista tuholaisten torjuntaa, 
ravinnekiertoa, päästöjen suodatusta, eroosion 
torjuntaa tai luonnon virkistyskäyttöä. Näiden 
palveluiden lisäksi luonnolla on itseisarvo (in-
trinsic value), mikä raportissa tunnistetaan ja 
tunnustetaan. Raportissa ei kuitenkaan omak-
suta tarkasteluun biosentristä lähtökohtaa, 
vaan pyritään pikemminkin laajentamaan ta-
loustieteen antroposentrista näkökulmaa. 

Taloustieteessä on perinteisesti tarkasteltu 
luonnonvarojen ja ympäristön tilan merkitystä 
taloudelle pitkälti luonnon tuottamien raaka-

aineiden lähteenä ja eräänlaisena jätteiden lop-
pusijoituspaikkana. Jos luonto kuitenkin ym-
märretään funktionaalisten palveluiden tuotta-
jana, luonnon monimuotoisuus julkishyödyk-
keenä on arvokas muun muassa resilienssiomi-
naisuuksiensa vuoksi. Monimuotoisuuden suo-
jelu ei siten palaudu yksittäisten kasvi- ja eläin-
lajien tai geenien suojeluun vaan ekosysteemien 
toimintojen suojeluun. Usein on huomattavan 
vaikea nähdä, saati etukäteen ennakoida, kuin-
ka paljon ihmisen aiheuttama ympäristökuor-
mitus rasittaa ekosysteemien toimintoja, jotka 
voivat yllättäen romahtaa. Tällöin puhutaan 
niin sanotuista keikahduspisteistä. 

Keikahduspisteet eivät ole vain tulevaisuu-
den uhkakuva, vaan ne ovat ihmisen kuormit-
tamassa luonnossa tyypillisiä. Esimerkkiä ei 
tarvitse Suomen rantaviivaa kauempaa hakea. 
Historiallisen ravinnekuormituksen vuoksi 
Itämeren pohjan laajat hapettomat alueet eivät 
sido tehokkaasti ravinteita, mikä ylläpitää re-
hevöitymistä vähentyneestä ulkoisesta ravinne-
kuormasta huolimatta (Vahtera ym. 2017). Itä-
meri havainnollistaa Dasguptan raportin eräs-
tä tärkeää johtopäätöstä: On halvempaa suojel-
la ja ylläpitää toimivaa ekosysteemiä kuin ensin 
heikentää ja sen jälkeen ennallistaa.

Raportin lähtökohta on vaikutusten epä-
suhta (impact inequality): Ihmisen luonnolle 
aiheuttama paine on suurempi kuin luonnon 
uusiutumiskyky. Dasguptan mukaan tavoite 
tulee olla tämän epäkohdan korjaaminen py-
säyttämällä luonnon monimuotoisuuden heik-
keneminen, eli saavuttamalla niin sanottu 
luonnon kokonaisheikentymättömyys (no net 
loss of the integrity of ecosystems). Tämä on 
myös YK:n biodiversiteettisopimuksen, EU:n 
ja Suomen biodiversiteettistrategioiden sekä 
pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman 
tavoite.
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Epäsuhdan korjaaminen ja luonnonkirjon 
turvaaminen on monimuotoisuuden ominais-
piirteiden vuoksi huomattavasti vaikeampi on-
gelma kuin esimerkiksi ilmastonmuutoksen 
hillintä, joka voidaan pitkälti palauttaa tavoit-
teeksi vähentää hiilidioksidipäästöjä globaalis-
ti. Dasguptan raportti kritisoikin jossain mää-
rin kollegansa Sir Nicholas Sternin ilmastora-
porttia talouden mallinnuksen osalta. Vuoden 
2006 Sternin raportissa korostuu, että luonnon 
kuormittamisen ongelmat ovat ratkaistavissa 
teknologian avulla. Kärjistäen ratkaisu siis tar-
koittaisi, että kunhan saadaan yhdelle päästöl-
le, hiilidioksidille, hinta, ilmastonmuutos voi-
daan saada hallintaan teknologian avulla ja 
talous voi jatkaa kasvuaan rajatta. Luonnon 
monimuotoisuuden suojelu tai muun ympäris-
tökuormituksen hillintä eivät kuitenkaan on-
nistu yksistään teknologisen kehityksen avulla.

Monimuotoisuuden luonteen vuoksi sen 
arvottaminen rahamääräisesti on vaikeaa, joil-
tain osin jopa mahdotonta ja hyödytöntä. Näin 
ollen myöskään perinteiset ohjauskeinot julkis-
hyödykkeiden tuottamiseksi ja ulkoisvaikutus-
ten sisäistämiseksi hintaohjauksella eivät yksin 
riitä.  Markkinapuutteiden tai markkinoiden 
epäonnistumisen lisäksi Dasgupta korostaa 
institutionaalista epäonnistumista monimuo-
toisuuden suojelussa. Instituutiot voivat epäon-
nistua niin globaalisti, kansallisvaltioiden ta-
solla, alueellisesti, paikallisesti kuin lähiyhtei-
sössä.1 Monimuotoisuuden suojelun konteksti-
sidonnaisuus, ja tiedon ja tietoisuuden puute 
johtavat luonnonhoidossa epäonnistumiseen.

1 Raportti viittaa mm. Elinor Ostromin tutkimuksiin, jois-
sa markkinoiden ja julkisen vallan sijaan korostetaan mui-
den instituutioiden, kuten erilaisten epävirallisten normijär-
jestelmien, merkitystä yhteisomisteisten resurssien ja julkis-
hyödykkeiden hallinnoimisessa; ks. esim. Ostrom (2010).

2. Unohdettu varallisuuden muoto

Dasgupta jakaa varallisuuden kolmeen ryh-
mään. Yksi on tuotannollinen pääoma, johon 
kuuluvat tiet, rakennukset, koneet tai satamat. 
Toinen on inhimillinen pääoma, johon kuulu-
vat esimerkiksi ihmisten koulutus, taidot ja 
terveys. Nämä ovat jo kiinteänä osana makro-
taloustieteen perusoppikirjoja. Raportin pyrki-
mys on tuoda keskiöön kolmas pääoman luok-
ka eli luontopääoma, jota kuvaa luonnon ja 
ekosysteemien tila.

Kuten muihinkin varallisuuseriin, myös 
luontopääomaan on mahdollista investoida. 
Esimerkiksi soiden ennallistaminen tuottaa 
”korkoa” luontopääomalle, kun ekosysteemin 
toiminnallisuuden kannalta tärkeät lajit palau-
tuvat. Järkevä varainhoito täyttää arbitraasieh-
don, jonka mukaan kaikki varallisuuserät tuot-
tavat saman tuoton. Viime vuosisatoina nope-
asti kasvanut tuotannollinen pääoma on tuot-
tanut vain arviolta 4-5% vuosittain. Luonto-
pääoma on raportin yksinkertaisen laskuesi-
merkin mukaan tuottanut jopa 19%, mutta sen 
on silti annettu heikentyä. Tämän varainhoito-
ongelman valossa ihmiskunta ei ole hoitanut 
luontopääomaa sen arvon mukaisesti.

Dasguptan raportti pyrkii osoittamaan, et-
tä taloudellisen kehityksen mittaamisessa ja 
seurannassa olisi otettava huomioon myös 
luonnon tilan muutokset. Siksi muun muassa 
kansantalouden tilinpidossa pitäisi soveltaa 
”kattavan varallisuuden” (inclusive wealth) kä-
sitettä. Toisin kuin nykyinen käytäntö, kattava 
varallisuus toisi luonnon tilan näkyviin osaksi 
kansantalouden tilinpitoa. 

Samalla Dasgupta kritisoi nykyistä käytän-
töä, jossa kansakuntien taloudellista pärjää-
mistä on totuttu arvioimaan bruttokansantuot-
teen (BKT:n) avulla. BKT on virtasuure, joka 
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mittaa ainoastaan vuotuisen tuotannon arvoa. 
Sen sijaan kattava varallisuus on varanto, joka 
kertoo talouden eri pääomalajien yhteiskun-
nallisen arvon. Bruttomääräisenä virtasuuree-
na BKT ei kuvaa varallisuuden, eri pääomala-
jien, kulumista, kuten luonnon tilan heikenty-
mistä. On mahdollista kasvattaa BKT:ta (vir-
taa, tuotantoa) samaan aikaan, kun varallisuus 
hupenee. 

Kritisoidessaan BKT:n arkikäyttöä talou-
dellisen kehityksen mittarina Dasgupta muis-
tuttaa, että kansantalouden tilinpidon kehikko 
luotiin aikanaan lyhyen aikavälin makrotalou-
dellisen kehityksen kuvauksen tarpeeseen. Ti-
linpitojärjestelmää ei suunniteltu käytettäväksi 
investointiprojektien kannattavuuden tai kes-
tävän kehityksen arvioimiseen. Kattavan varal-
lisuuden lähtökohtana on puolestaan varanto-
jen ja varallisuuserien laaja määrittely ja mit-
taaminen, luontopääoma mukaan lukien. Siksi 
todellista talouskasvua tulisi mitata BKT-muu-
tosten sijaan kattavan varallisuuden muutoksil-
la, jolloin suoraan nähtäisiin, missä määrin 
luonto pääomavarantona asettaa rajoja talou-
den kasvulle ja onko kehitys varainhoidollises-
ti kestävää. Kattava varallisuus kasvaa ainoas-
taan, jos kokonaiskulutus on pienempi kuin 
nettokansantuote, joka saadaan, kun BKT:sta 
vähennetään kaikkien pääomalajien kulumi-
nen. Toisin sanoen, jos nettoinvestoinnit katta-
vaan varallisuuteen ovat positiiviset.2 

Kattavan varallisuuden käsite avautuu ehkä 
parhaiten yksinkertaistetun makrotaloudelli-

2 Ns. ympäristö- tai vihreän tilinpidon ja nettokansantuot-
teen teoreettisesta mallintamisesta ja yhteiskunnallisesta 
kustannus-hyöty-analyysistä käytiin etenkin parikymmentä 
vuotta sitten vilkasta keskustelua; ks. esim. Hartwick 
(1990), Asheim ja Weitzman (2001), Arrow ym. (2004), 
Heal ja Kriström (2005). 

sen kasvumallin avulla. Kun perinteisissä kas-
vumalleissa lähtökohtana tuotannolle Y ovat 
vain tuotannollisen pääoman K ja inhimillisen 
pääoman H varannot sekä kokonaistuottavuus 
A (teknologinen kehitys, joka pohjaa julkisesti 
saatavilla olevaan tietoon)

Y = AKa Hb     1 – a – b = 0
  

niin kestävän kasvun tarkastelu edellyttää tuo-
tantofunktion sisältävän myös luontopääoman 
eli olevan muotoa

Y = ASβ Ka Hb R1–a–b 
β > 0; a, b, (1 – a – b) > 0

jossa S kuvaa luontopääomaa ja R kuvaa luon-
nosta suoraan saatavien luonnonvarojen, ”raa-
ka-aineiden” käyttöä. Luonnonvaroja on tar-
kasteltu aiemminkin ympäristö- ja luonnonva-
rataloustieteen Cobb-Douglas-muotoisissa 
(K:n, H:n ja R:n eksponentit summautuvat 
1:een) kasvumalleissa. Kokonaan uusi termi on 
luonnon monimuotoisuutta kuvaava S β. Aivan 
kuten K ja H yhteismitallistavat monia erilaisia 
tuotannollisen ja inhimillisen pääoman muoto-
ja, myös S pyrkii kuvaamaan yhdellä muuttu-
jalla monia eri elämää ylläpitäviä toimintoja, 
kuten hiilen ja typen kiertoa, ilmaston säätelyä 
ja maan kasvukuntoa. Luontopääoman sisältä-
vässä kasvumallissa talouden kokonaistuotta-
vuus on siten AS β. Siksi on mahdollista, että 
vaikka teknologista kehitystä kuvaava A näyt-
täisi kasvaneen jollain ajanjaksolla, kokonais-
tuottavuus voisi silti olla laskenut, jos ”luonto-
komponentti” S β olisi supistunut teknologisen 
kehityksen kasvua vielä ripeämmällä tahdilla. 
Tässä lähestymistavassa talous on alisteinen 
luonnon monimuotoisuudelle.
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Oletus, että luonnon monimuotoisuus ja 
ekosysteemipalvelut voivat rajoittaa talouden 
kokonaistuottavuuden kasvua, erottaa lähesty-
mistavan perinteisistä kasvumalleista, osoittaa 
talouskasvun mittaamisen vajavaisuudet ja 
asettaa kestävän kasvun toteutumismahdolli-
suuden jopa kyseenalaiseksi. Dasguptan mu-
kaan luonnon monimuotoisuuden suojelu tai 
ilmansaasteiden tai muun kuormituksen hillin-
tä eivät onnistu yksinomaan teknologisen ke-
hityksen avulla. 

Raportti ehdottaa luonnon tilan sisällyttä-
mistä talouden makromalleihin. On selvää, 
että luontopääoman mallintaminen on vaikeaa. 
Yhtä lailla vaikeaa on osoittaa, missä määrin 
ihmistyövoimalla ja taidoilla tai tuotannollisel-
la pääomalla (kuten koneilla ja laitteilla, raken-
nuksilla) voidaan korvata luontopääomaa kan-
santalouden tuotannossa, ja onko tämä ylipää-
tään mahdollista. Ja jos luonnon monimuotoi-
suus vaikuttaa myös talouden kokonaistuotta-
vuuteen, miten tämä tulisi kasvulaskennassa 
ottaa huomioon? 

Dasguptan mukaan luontovarallisuuden 
arvoa ja arvonmuutosta tulisi mitata yhteiskun-
nallisilla hinnoilla (varjohinnoilla; accounting 
prices, shadow prices), jotka kuvaavat varalli-
suuden yhteiskunnallista hyötyä tai haittaa. 
Varjohinnoilla pyritään yhteismitallistamaan 
eri pääomalajeja: varjohinta kuvaa kuinka ar-
vokas yksi lisäyksikkö kutakin pääomalajia – 
kuten luontopääomaa – on yhteiskunnalliselle 
hyvinvoinnille. Varjohinnoittelun tarve konk-
retisoituu niissä luonnonvaroissa, joilla on 
käyttöarvoa ja markkinahinta, mutta joiden 
markkina-arvoa vääristävät ulkoisvaikutukset. 
Esimerkistä käyvät maapallon kalakannat. Ka-
lastuksesta saatavien voittojen nykyarvo kuvas-
taa kalakantojen markkina-arvoa, mutta jos 
kalastuksen aiheuttamat päästöt vaurioittavat 

muita luonnonvaroja, markkina-arvo yliarvioi 
kalastuksen yhteiskunnallisen arvon. Aivan 
vastaavasti esimerkiksi hiilidioksidipäästöjen 
aiheuttaman globaalin haitan rahamääräisellä 
arvottamisella pyritään siihen, että päästöjen 
optimaalisen hinnoittelun keinoin, esimerkik-
si haittaveroilla tai kaupattavilla päästöoikeuk-
silla, voitaisiin korjata markkinahinnat ohjaa-
maan tuotanto- ja kulutuspäätöksiä pois haital-
lisesta toiminnasta.   

Kun ympäristövaikutuksia arvotetaan muil-
la keinoin kuin markkinahinnoilla, siirrytään 
kuluttajan ylijäämän ja hyvinvoinnin mittaami-
seen. Mutta jos näin tehdään, laskentaperus-
teet eivät ole enää yhteneväistettävissä kansan-
talouden tilinpitoon, joka perustuu tasapai-
nohintoihin markkinoilla. Ongelma vaikuttaa 
sovittamattomalta ristiriidalta: hyvinvoinnin 
mittaamista pitäisi laajentaa kehikkoon, jossa 
lähtökohtaisesti ei mitata hyvinvointia. Jos taas 
laskelmissa keskitytään vain yksittäisiin luon-
nonvaravarantoihin tai helposti mitattavaan 
kuormitukseen, puutteelliset ympäristövaiku-
tusten laskelmat antavat pahimmillaan ainoas-
taan virheellisen kuvan luonnonvarojen merki-
tyksestä. Monien perustavaa laatua olevien 
ekosysteemipalvelujen arvoa ei ole edes miele-
kästä mitata rahassa.3 

YK:n tilastotoimisto (UN Statistical Office) 
on tehnyt jo vuosikymmeniä työtä ottaakseen 
ympäristönäkökulman huomioon kansantalou-
den tilinpidossa. Niin kutsuttua ympäristöti-
linpitoa on rakennettu kansantalouden tilinpi-

3 Ympäristövaikutusten arvottamismenetelmistä on valtava 
kirjallisuus. Hanley ja Perrings (2019) käyvät katsausartik-
kelissaan läpi, kuinka ympäristötaloustieteen ymmärrys bio-
diversiteetistä on muuttunut, ja sen myötä jossain määrin 
korostanut aiempien lähestymistapojen ja arvottamisen on-
gelmallisuutta.
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don laajennukseksi varallisuuslaji kerrallaan, 
mukaan lukien öljy- ja mineraalivarat, metsät, 
vesivarat jne. Uusinta laajennusta kutsutaan 
ekosysteemitilinpidoksi (System of Environ-
mental Economic Accounting – Ecosystem 
Accounting, SEEA EA), joka hyväksyttiin äs-
kettäin YK:n tilastostandardiksi. SEEA-EA:n 
käyttöönottoa valmistellaan Eurostatissa, jon-
ka kautta se tulevina vuosina tullee jossain 
muodossa velvoittamaan myös Suomea.4 Käy-
tännön tilinpitotyössä riittää monia arvotta-
misongelmia ratkottavaksi. YK:n ympäristöoh-
jelman kattavan varallisuuden raportin (UNEP 
2018) esipuheessa Dasgupta onkin itse toden-
nut, ettei taloudellinen arvottaminen ja arvi-
ointi sovi puristille.   

Dasguptan globaalin kasvumallin analyysi-
kehikko tekee luontokadon yhteyden hyvin-
vointiin ymmärrettäväksi. Empiirisessä analyy-
sissa olisi kyettävä mittaamaan myös käytän-
nössä kattavan varallisuuden muutoksia ja ta-
loudellisen toiminnan kestävyyttä. Tavoite on 
vaativa, jos eri pääomalajien varallisuusmuu-
toksista pyritään muodostamaan kattava koko-
naisindikaattori, joka pysyvästi korvaisi BKT:n 
rutiininomaisen käytön taloudellisen toimin-
nan ja tuotannon volyymin arvioimisessa. Yh-
den indikaattorin tilalle tai lisäksi lienee vält-
tämättömämpää tehdä luonnon monimuotoi-
suus näkyväksi kaikenlaisessa taloudellisessa 
päätöksenteossa, mukaan lukien investointien 
kannattavuuslaskelmat ja rahoittajien riskiana-
lyysit.5 

4 System of Environmental-Economic Accounting – Ecosys-
tem Accounting: Final Draft, https://unstats.un.org/unsd/
statcom/52nd-session/documents/BG-3f-SEEA-EA_Final_
draft-E.pdf.

5 Rahoituslaitosten ja sijoittajien rooli korostuu paitsi val-
vonnassa myös tiedon jakamisessa, kun investointien luon-

3. Keinot ja toimenpiteet

Dasgupta ei tarjoa yhtä selvää toimenpidesuo-
situsta, vaan pikemmin valikoiman erilaisia 
muutokseen tarvittavia toimia. Tässä raportti 
poikkeaa vuonna 2006 julkaistusta Sternin ra-
portista, joka paitsi tarjosi pääpolitiikkasuosi-
tuksena hiilen hinnoittelua, myös epäsuorasti 
mallinsi, kuinka suuri hiilidioksiditonnin hin-
nan pitäisi olla.6 Dasguptan lähestymistapa 
vaikuttaa perustellulta, sillä luonnon moni-
muotoisuuden turvaamiseksi ei ole olemassa 
yhtä oikeaa, globaalisti implementoitavaa yleis-
periaatetta. Luontokato on sekä paikallinen – 
ekosysteemisidonnainen – että globaali ongel-
ma, jonka ratkaisemiseen tarvitaan hyvin erilai-
sia toimenpiteitä.

Perustava kysymys on, miten saada luonto-
arvot näkymään yritysten päätöksenteossa. 
Raportti käsittelee niin kutsuttua hintaohjaus-
ta eli Pigoun periaatteen mukaista ulkoisvai-
kutuksen suuruista maksua luontokadon ai-
heuttajalle. Norjassa on jo suunniteltu vero-
luonteista maksua monimuotoisuuden turvaa-
miseksi (naturavgift) (NOU 2015, 2021). Ajatus 
on läheistä sukua Sanna Marinin hallitusohjel-
massa mainitulle metsien hiilinielujen vahvis-

tovaikutuksille arvioidaan ja luodaan kansainvälisiä stan-
dardeja (vrt. aiempi työ hiilijalanjäljen mittaamiseksi). 
Dasguptan raportti ottaa esimerkiksi Hollannin keskuspan-
kin, joka kartoitti luontokadon aiheuttamia riskejä maan 
rahoitussektorille, https://www.dnb.nl/en/actueel/dnb/
dnbulletin-2020/indebted-to-nature/.

6 Sternin raportin alustavat laskelmat perusuran mukaises-
ta hiilidioksidin hinnasta olivat suunnilleen $85/tCO2 
(Stern, 2006). On ehkä kiinnostavaa, että Stern ja Stiglitz 
(2021) ovat äskettäin jälleen tarkastelleet hiilipäästöjen yh-
teiskunnallista kustannusta ja päätyneet suunnilleen saman-
suuruiseen haitta-arvioon.

https://unstats.un.org/unsd/statcom/52nd-session/documents/BG-3f-SEEA-EA_Final_draft-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/52nd-session/documents/BG-3f-SEEA-EA_Final_draft-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/52nd-session/documents/BG-3f-SEEA-EA_Final_draft-E.pdf
https://www.dnb.nl/en/actueel/dnb/dnbulletin-2020/indebted-to-nature/
https://www.dnb.nl/en/actueel/dnb/dnbulletin-2020/indebted-to-nature/
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tamiseksi suunnittelulle maankäyttömuutos-
maksulle (Valtioneuvosto, 2019).7 Tämän lä-
hestymistavan ongelma on oikean verotason 
löytäminen, sillä aiheutettu luontohaitta vaih-
telee elinympäristöjen, ajan ja haittaa aiheutta-
vien toimien mukaan. Politiikkatoimien valin-
nan teoriaa (Weitzman, 1974) mukaillen ra-
portti toteaakin, että jos ohjausvaikutusta ei 
täysin tunneta, vaarana on tavoitetasoa suu-
rempi luontohaitta, keikahduspisteet ja peruut-
tamattomat muutokset ekosysteemeissä. 

Raportti tarjoaa vaihtoehdoksi luontohai-
talle asetetun määrärajoituksen, eli hallinnol-
lisen päätöksen, joka turvaa luonnon tilalle 
tietyn tason. Määrärajoituksiin perustuva ka-
lastuksen sääntely on jo nyt onnistuneesti vä-
hentänyt kalakantojen romahduksia (Costello 
ym. 2008) ja suojelualueilla on ollut huomatta-
va merkitys monimuotoisuuden turvaamisessa 
(Gray ym. 2016). Määrärajoituksia ovat myös 
ekologiset kompensaatiojärjestelmät, joissa 
luontohaitan aiheuttajaa velvoitetaan hyvittä-
mään aiheuttamansa haitta ennallistamalla tai 
suojelemalla elinympäristöjä toisaalla. Kom-
pensaatiovelvoite luo kustannuksen, joka kan-
nustaa luontohaitan välttämiseen. Tällainen 
järjestelmä on osana lainsäädäntöä muun mu-
assa Saksassa ja Australiassa (Suvantola ym. 
2018), ja sellaista kehitetään Suomessa hallitus-
ohjelman tavoitteiden mukaisesti osana luon-
nonsuojelulain uudistamista.

Suhde luonnon turvaamisen ja maanomis-
tuksen välillä on luonut jännitteen, joka on 

7 Maankäyttömuutosmaksun peruste ja tavoite olisi metsä-
kadon vähentäminen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, ja 
aiempi selvitystyö ei ole pitänyt sitä kovin vaikuttavana tä-
hän tarkoitukseen (Timonen, 2020). Maksun soveltuminen 
luontokadon estämiseksi on vielä tutkimuksellisesti avoin 
kysymys.

ollut osana ympäristötaloustiedettä sen alku-
ajoista lähtien.8 Siinä missä aiemmin mainitut 
politiikkatoimet perustuvat sitovaan säänte-
lyyn ja ”haitan aiheuttaja maksaa” -periaattee-
seen, voidaan elinympäristöjä suojella ja ennal-
listaa myös vapaaehtoisin toimin. Esimerkkinä 
tällaisista järjestelyistä ovat Etelä-Suomen met-
sien monimuotoisuuden toimintaohjelma 
METSO ja laajemmin elinympäristöjä kattava 
Helmi-elinympäristöohjelma. Dasguptan ra-
portti tunnustaa heikennettyjen elinympäris-
töjen ennallistamisen tärkeyden, mutta huo-
mioi myös, että suojeleminen on halvempaa 
kuin elinympäristöjen tuhoaminen ja ennallis-
taminen. Vaikka vapaaehtoiset ohjelmat ovat-
kin arvokkaita, ne eivät ole yhteiskunnan kan-
nalta yksin kustannustehokasta politiikkaa, jos 
niiden rinnalla rajoittamaton, hinnoittelema-
ton ja joissain tapauksissa jopa erilaisin tuki-
muodoin edistetty luontokato voi jatkua.

Suomalaisten luontokatoa aiheuttava vaiku-
tus ulottuu Suomen rajojen ulkopuolelle kan-
sainvälisen kaupan kautta. Puutteellisen ympä-
ristöohjauksen tapauksessa kaupan vapautumi-
nen kasvattaa luontokatoa, jos se nostaa luon-
tokatoa aiheuttavan tuotteen, esimerkiksi soi-
jan tai lihan, tuottajahintoja (Brander ja Taylor, 
1997).9 Nykyinen suurien datamassojen kerää-
minen ja niiden tilastollinen analyysi mahdol-
listaa tuotantoketjujen läpivalaisemisen tavalla, 
joka ei aiemmin ole ollut mahdollista, ja voi 
auttaa suomalaisia muuttamaan omia kulutus-

8 Ympäristötaloustieteen varhaisimpia sovelluksia oli maa-
talouden aiheuttamat ilmansaasteongelmat, ja Nicolas de 
Condorcet käsitteli ristiriitaa omistusoikeuksien ja sääntelyn 
välillä jo vuonna 1776 (Sandmo, 2015).

9 Kansainvälisen kaupan on argumentoitu olleen merkittä-
vässä roolissa jo Amerikan biisoneiden joukkotuhossa 
1800-luvun lopulla (Taylor, 2011).
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tottumuksiaan ja vähentämään luontokatoa 
muualla maailmassa.10 Raportti toteaa, että 
kansainvälisen kaupan luomat riippuvuussuh-
teet tarjoavat myös mahdollisuuksia edistää 
luonnonsuojelua lisäämällä kauppasopimuk-
siin ympäristöä koskevia säännöksiä. Massada-
ta ja kaukokartoitusmenetelmien kehittyminen 
tekevät mahdolliseksi esimerkiksi havainnoida 
metsäkatoa lähes reaaliajassa, jolloin sopimuk-
sen ehdot voivat muuttua vuosittain luonnon 
tilan mukaan (Harstad, 2016).

Raportti kiinnittää huomiota sosiaalisiin 
normeihin kulutuskäyttäytymisen taustalla. 
Viimeaikainen empiirinen taloustiede on löy-
tänyt tälle ilmiölle näyttöä uskottavilla koease-
telmilla esimerkiksi sähkön- (Allcott, 2011), 
kaasun- (Dolan ja Metcalfe, 2015) ja vedenku-
lutukseen (Brent ym. 2015) sekä syntyvyyteen 
(Jensen ja Oster, 2009, La Ferrara ym. 2012) 
liittyen. Tässä näkökulmassa ympäristöpoli-
tiikka on ennen kaikkea koordinaatio-ongel-
man ratkaisemista ja yhteisen hyödyn kannalta 
väärien sosiaalisten normien noidankehän rik-
komista. Työkaluina tähän ovat sääntelyn ja 
suorien kannustimien lisäksi informaatio- 
ohjaus sekä laajemmin ympäristökasvatus. 
Normien muuttaminen voi vähentää luontoon 
kohdistuvaa painetta jopa negatiivisin kustan-
nuksin. Kuulostaa lupaavalta, mutta näiden 
keinojen toimivuudesta ei ole vielä tutkijoiden 
keskuudessa konsensusta. Normien rooli, in-
formaatio-ohjauksen vaikutuksen pysyvyys, 
aiempien tutkimusten toistettavuus ja yleistet-
tävyys sekä hyvinvointivaikutukset ovat toistai-

10 Esimerkkinä Trase-datapankki (https://trase.earth/ 
explore), jossa voi tarkastella esimerkiksi suomalaisten nau-
danlihan ja soijan kulutuksen tuotantoketjua aina Brasilian 
kuntatasolle asti.

seksi avoimia kysymyksiä ja taloustieteen aktii-
visia tutkimusalueita. 

4. Mitä vielä jää puuttumaan?

Dasgupta käy kuudessasadassa sivussa läpi pal-
jon muitakin asioita. Yksityiskohtiin lähes huk-
kuu, mutta raportti ei ainakaan sorru tarjoa-
maan monimutkaiseen yhteiskunnalliseen on-
gelmaan yksinkertaista ratkaisua. Eräänä puut-
teena voidaan pitää sitä, että raportti pääosin 
ohittaa modernin empiirisen, ”uskottavuusval-
lankumouksen” jälkeisen ympäristötaloustie-
teen tutkimuksen. Kun Brasilia onnistui vähen-
tämään vuotuisen metsäkadon viidesosaan 
vuosien 2004 ja 2012 välillä, oliko syynä mark-
kinahintojen heilahtelu, suojelualueiden laajen-
taminen, kuntia koskeva rankaisujärjestelmä 
vai ympäristöperusteiset muutokset tukipolitii-
kassa (Harding ym. 2019, Anderson ym. 2016, 
Assunção ym. 2015, 2020)? Onko valtioilla 
vaikutusvaltaa luontokatoon tropiikin syrjäisil-
lä alueilla (Burgess ym. 2018)? Miksi päätäntä-
vallan siirtäminen paikallistasolle vähensi met-
säkatoa Nepalissa, mutta kasvatti sitä Indone-
siassa (Edmonds 2002, Burgess ym. 2012, 
Harstad ja Mideksa 2017)? Voivatko köyhille 
maksetut korvaukset ekosysteemien ylläpidos-
ta samanaikaisesti vähentää luontokatoa ja ää-
rimmäistä köyhyyttä (Alix-Garcia ym. 2015, 
Wong ym. 2019)? Viimeaikainen empiirinen 
työ on pyrkinyt vastaamaan muun muassa näi-
hin kysymyksiin, ja lisännyt ymmärrystä luon-
tokadon paikallisista ajureista ja hillintäkei-
noista. Ylätason kysymyksiin keskittyvästä 
Dasguptan raportista nämä näkökulmat kui-
tenkin puuttuvat.

Dasgupta on aiemmin moittinut yleistalous-
tiedettä siitä, että se pitää luontokadon sosiaa-
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lisia vaikutuksia koskevaa tutkimusta ”hauko-
tuttavana”, eikä riittävästi palkitse siitä akatee-
misessa mielessä (Bowmaker, 2012). Ilmastota-
lous on tullut jo olennaiseksi osaksi arvostettu-
jen kansainvälisten yliopistojen taloustieteen 
laitosten tutkimusta ja peruskurssien oppikir-
joja. Seuraavaksi lienee luonnon monimuotoi-
suuden vuoro. □
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