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SDP:n ympäristöohjelma 
1969:

“Luonnon käytön, hoidon ja suojelun suunnittelua 
estävät meillä ennen kaikkea perustuslain yksityistä 
omaisuutta suojaavat säännökset ja varsinkin niiden 

tulkitseminen demokraattisten periaatteiden 
vastaisesti, mikä estää yhteiskuntaa yhteisen edun 

edustajana puuttumasta yksityisen edun 
tavoittelemiseksi tapahtuvaan luonnon riistoon ... 

Luonnonvarat eivät ole kapitalistisen järjestelmän 
eivätkä yksityisen yritteliäisyyden luomia.” s.4



 

SDP:n ilmasto-ohjelma 
2008: 

“Taloudellisten valintojen kielteisiä 
ulkoisvaikutuksia ei tule jättää vain ulkopuolisten 
kustannettavaksi, hyötyjen koituessa valintojen
tekijöiden eduksi, vaan valintojen vaikutukset 

tulee sisällyttää valintaperusteisiin,
kustannuksiin, hintoihin ja taloudellisiin 

kannustimiin.

Tuotteiden ja palveluiden tuottajien ja kuluttajien 
on vastattava toiminnan ja kulutuksen 

kokonaisvaikutuksista kestävän kehityksen
arvot huomioiden.” s. 2



 

Mitä on tapahtunut?

Juuri kuten 1969 pelättiin: Ei puututa yksityisen edun 
nimissä tapahtuvaan luonnonvarojen riistoon 

> Kaupallisen toiminnan ja yritysten suosiminen 
ympäristön kustannuksella

> Ympäristönäkökohdat otetaan huomioon vain, jos se ei  
vaaranna talouskasvua, työllisyyttä tai kansallista 

kilpailukykyä eli yritysten toimintaa. 

Haave: Talouskasvu => hyvinvointi

Todellisuus: Talouskasvu => ympäristötuho
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Epämiellyttävä totuus 1:
Rahatalous =ympäristöhaitta

BKT:n suhde ympäristön pilaantumiseen hyvin vahva
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Mitä korkeampi 
BKT/capita, sitä 
suurempi ekologinen 
jalanjälki/capita.

=> BKT erinomainen 
ympäristöhaitan 
mittari!

Eri maiden ekologinen 
jalanjälki ja BKT per capita 
(WWF  2008 ym)
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Epämiellyttävä totuus 2:
Tulot => päästöt
Mitä rikkaampi ihminen, sitä pahempi saastuttaja

Ruotsin 
kotitalouksien 
hiilipäästöt eri 
tulokymme
nyksissä 2000 
(Statistic 
Centralbyron   
2003)



 

Mitä on tehtävä? 

-  Päivitetään käsityksemme hyvinvoinnista ja      
   taloudesta 

-  Peloton siirtymä fossiilikapitalismista johonkin 
   paljon parempaan 
- Ei sallita voitontavoittelua ympäristön ja      
   luonnonvarojen kustannuksella

- Yritysten vaikutusvallan ja mainonnan              
   vähentäminen

- Ympäristöverot ja muu verotus



 

Uusi lähtökohta politiikalle:

- Otetaan kaiken yhteiskunnallisen toiminnan       
   lähtökohdaksi se kehys, minkä ympäristön         
   kantokyky meille sallii. 

-> Talouskasvu, työllisyys ja muut tavoitteet  
    toimivat tämän ehdoilla.

Kumpi on haihattelua: jatkuvan kasvun tavoite 
vai maapallon kantokyvyn puitteissa elämisen 
tavoite? 



 

Nyt todellisten ongelmien 
kohtaamista vältellään: 

 
- Tiedostamme, että jotain ongelmallista elämän-
tavassamme on ympäristön kannalta, mutta ei haluta 
mennä sen syvemmälle.  

- Ei ole helppoa myöntää, että nykyinen elämän-
tapamme ei olisikaan kehityksen huippukohta vaan 
jonkinasteinen erhe.  

- Korjausliike kuitenkin tarvitaan. Meidän pitää 
kyseenalaistaa talouden ja elintason jatkuvan kasvun 
tavoitteet ja kysyä muutamia välttämättömiä 
kysymyksiä:



 

Kolme tärkeää kysymystä: 

1. Onko nykyistä elintasoamme mahdollista     
pitää yllä maapallon luonnonvarojen rajoissa?

2. Jos emme voi elää kuten nyt, 
   miten elämme? 

3. Mikä on elämän tarkoitus? 



 

1. Onko nykyistä elintasoamme mahdollista 
pitää yllä maapallon luonnonvarojen rajoissa?

- > ”Kyllä on, mutta vain harvat voivat tehdä niin: ne, joilla on 
varaa maksaa. Muiden on pärjättävä vähemmällä. Mutta 
toisaalta, ainahan halpatyövoimalle on tarvetta.”

-> ”Kyllä on, ”vihreän kasvun” avulla kaikki voivat elää näin. 
Rajaton kasvu rajallisessa maailmassa on sittenkin mahdollista! 
On vain villi veikkaus, että teknologian avulla voitaisiin 
ratkaista teknologian aiheuttamat ongelmat, mutta se utopia 
antaa meille oikeutuksen jatkaa ihanaa tuhlailua.”

-> ”Ei ole. Elintasoamme on laskettava. Se tarkoittaa, että moni 
asia muuttuu, esimerkiksi työ, jota tehdään. Työtä on varmasti 
luvassa - se vain on erilaista kuin nyt. Siirrytään globaalista 
paikallisempaan ja pienimuotoisempaan.” 



 

2. Jos emme voi elää kuten nyt, 
miten elämme? 

- Kuten sadat miljoonat ihmiset juuri nyt!

-> Kestävä elämäntapa, jossa perustarpeet täyttyvät,  
     mutta ympäristövara ei ylity, on mahdollinen. 

- Haaste: Miten muotoilla tämä poliittisesti     
   houkuttelevaksi tavoitteeksi? 

-> “Rikas on se, jolta ei puutu mitään, ei se, jolla on  
       paljon.” Onko elämämme tarkoitus vain haalia 

lisää ja halvemmalla?



 

3. Mikä on elämän tarkoitus? 

”Maapallo on vain lainassa lapsiltamme.” 

- > Elämän tarkoitus on vaalia maapalloa tulevia sukupolvia 
varten. 

-> Muutos on mahdollinen. Bisneksen etu ei ole meidän 
ihmisten ja maapallon etu. Yrityksen eivät ota vastuuta 
elämästämme ja maapallosta. Meidän pitää se tehdä. 

-> Meillä voi olla jotain vielä paljon parempaa kuin nykyinen 
elämäntapamme, ei jumiteta tähän vaan mennään reippaasti 
eteenpäin!



 

SDP:n ympäristöohjelma 
1969: 

“Työväenliike tuntee ja kantaa vastuun 
yhteiskunnan ja ihmisen tulevaisuudesta. Meidän 

on jätettävä lapsillemme ja heidän lapsilleen 
käyttökelpoinen ja tasapainoinen luonto, jossa 

ihmisen on hyvä olla.” s.3
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Lämmin kiitos!

jarna.pasanen@kaapeli.fi

www.maanystavat.fi
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