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Vihreä talous ja vihreä kasvu – hyötyjä laajasti 

Taloushyödyt  
• Talouskasvun, tuottavuuden ja kilpailukyvyn lisääntyminen  
• Innovaatioiden nopeutuminen ja lisääntyminen 

Ympäristöhyödyt 
• Ilmastonmuutoksen hillintä 
• Resurssitehokkuuden paraneminen 
• Fossiilisista polttoaineista riippuvuuden väheneminen 
• Päästöjen pieneneminen 
• Biodiversiteetin vähenemisen minimointi 

Sosiaaliset hyödyt 
• Ympäristöperäisten terveysongelmien ja riskien väheneminen 
• Resilienssin paraneminen (luonnononnettomuudet, taloudellinen 

epävarmuus) 
• Uudet työpaikat, köyhyyden väheneminen 
• Alueellisen tasa-arvon lisääntyminen 
• Parantunut pääsy hyödykkeisiin ja mukavuuksiin kuten energia, vesi, 

sanitaatio ja terveyshuolto 

Perustuen GGKP 2013 esittämiin indikaattoreihin; Graafit: Erika Varkonyj, SYKE 



● Esimerkkinä turismi 

● 5 % globaalista BKT:stä 

● 6-7 % kokonaistyöllisyydestä 

● kansainvälinen turismi 4. tärkein globaali vientisektori (arvo 
US$1 biljoonaa / vuodessa) 

● arvio: ekoturismiin käytetyt menot kasvavat 20 % vuodessa 
 UNEP 2011 

 

● Esimerkkinä biotalous Suomessa vuoteen 2025 mennessä  

○ kasvatetaan Suomen biotalouden tuotos 100 miljardiin 
euroon 

○ luodaan 100 000 uutta työpaikkaa 

○ tuotetaan muita yhteiskunnallisia hyötyjä 
 Suomen biotalousstrategia 2014 

Vihreän talouden liiketoiminnassa nähdään 
suuri kasvupotentiaali 



● Ekosysteemipalvelut tukevat vihreän talouden osa-alueita 

○ Tuottavat raaka-aineita ja resursseja 

○ Säätelevät ja ylläpitävät  

○ Tarjoavat aineettomia hyötyjä, kuten maisema 

 

○ Taloudellinen toiminta vaikuttaa ekosysteemien tilaan 

 
 

 

Ekosysteemipalvelut ja vihreä talous 







Miksi ekosysteemipalvelut tärkeitä liiketoiminnalle? 

 
Hyötyjä yrityksille  
ekosysteemipalveluiden arvioinnista 
 

• Päätöksenteon parantuminen 

• Informaatio ajattelutavoista, 
käyttäytymisestä ja toiminnasta 

• Tulojen ylläpito ja lisääminen  

• Kustannusten ja verojen pienentyminen 

• Hyötyjen uudelleen arviointi 

• Vastuiden ja korvausten arviointi 

• Yrityksen arvon arviointi 

• Toiminnan raportointi 

• Sosiaalisten hyötyjen optimointi 

 WBCSD. 2011. Guide to Corporate Ecosystem Valuation - 

A framework for improving corporate decision-making 



1. Ekosysteemipalveluihin perustuvia liiketoimintamalleja on 
syntynyt ja syntymässä eri sektoreilla. 

2. Yritysten sovellutukset ekosysteemipalvelukonsepteihin ovat 
vaihtelevia – hallintotavoista strategioihin ja käytännön 
operaatioihin 

3. Kuitenkin ekosysteemipalvelukonseptin vieminen käytäntöön 
on edelleen haaste, koska sitä on testattu ja sovellettu 
käytännössä yritystasolla suhteellisen vähän. Myös 
kokemusten vaihto tehokkaista lähestymistavoista ja 
työkaluista on vähäistä.  

4. Monet yritysjohtajat näkevät ekosysteemipalveluarviointien 
hyödyn erityisesti ajatusten herättäjänä ja liiketoiminnan 
riippuvuussuhteiden tunnistamisessa.  

 
Lähde: BSR. 2013. Private Sector Uptake of Ecosystem Services Concepts and Frameworks 

Ekosysteemipalvelutrendejä yritysmaailmassa 



http://www.oceanbasis.de/ 







● Ekosysteemipalvelut olennainen perusta vihreän talouden 
avainsektoreiden kehittymiselle  

○ metsätalous, maatalous ja ruokasektori, uusiutuva energia, 
vesi, matkailu ja virkistys, hyvinvointipalvelut, 
tekstiiliteollisuus, kosmetiikka, lääketeollisuus 

 

● Vihreä talous poikkileikkaa useita politiikkasektoreita (energia, 
ympäristö, maa- ja metsätalous, innovaatio, sosiaali- ja terveys 
jne.)   

 

● Ekosysteemipalveluiden ottaminen mukaan myös yritysten 
hallintajärjestelmiin   

 

Vihreä talous ja ekosysteemipalvelut yhtenäisesti 
politiikkoihin  



● Ekosysteemipalveluiden huomioon ottaminen ja kestävä 
metsätalous avainedellytyksiä metsäbiopohjaisen vihreän talouden 
kasvussa.  

●  Vesihuollossa uudet työkalut, kuten ekosysteemipalvelumaksut 
(payments to ecosystem services, PES),  voisivat auttaa veden 
laadun parantamisessa ja antavat taloudellisen kannusteen. 

● Kaivostoiminta alueellisesti taloudellista hyötyä, mutta ei vihreän 
talouden mukaista. Mahdollisia haittavaikutuksia muihin vihreän 
talouden sektoreihin, kuten matkailuun.  

● Matkailu, virkistys ja hyvinvointipalvelut kasvava sektori, ja 
tarjoavat Suomelle merkittävän vihreän talouden 
kasvumahdollisuuden. 

 

Ekosysteemipalvelut ja vihreä talous eri 
talouden sektoreilla 



Kiitos! 
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