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TEEB = Economics of Ecosystems and Biodiversity
● Useat luonnon* osatekijät ovat päätöksenteossa aliarvostettuja
hyvinvoinnin osatekijöitä
● Tarve arvioida ekosysteemien tilaa ja kehityksen suuntaa:
○ Millennium Ecosystem Assessment 2005, UK National Ecosystem
Assessment 2011, jne.
● … ja ekosysteemien tuottamia hyötyjä = ekosysteemipalveluja:
○ The Economics of Biodiversity and Ecosystem Services (TEEB)
(Assessing the State and Socio-Economic Value of Ecosystem
Services at Global and National level: e.g. TEEB Nordic, TEEB for
Business Brazil, TEEB for Wetlands, jne.)
*) Luontopääoma = Biodiversiteetti: ekosysteemit, eliölajit, populaatiot, geenit +
Ekosysteemipalvelut = ruoka, lääkeaineet, raakapuu, ilmaston säätely, hiilen
sidonta, veden puhdistus, virkistyspalvelut, jne.

YHA Kuvapankki
2

Esimerkkejä maatalousympäristön
ekosysteemipalveluista
Maatalouden biodiversiteetti
ekosysteemipalveluiden tuottajana

Säätelypalvelut
Tuholaisten torjunta
Tautien torjunta
Pölytys
Ilmaston säätely
Eroosion hillitseminen
Ravinteiden säätely
Veden säätely ja
puhdistaminen

Tuotantopalvelut
Ruoka, raakapuu,
polttoaineet
Puhdas vesi
Biokemikaalit,
lääkeaineet,
Geenivarat

.ppt-kalvo: professori Eeva
Furman/SYKE/Ympäristöpolitiikkakeskus

Kulttuuripalvelut
Virkistyskäyttö- ja
esteettiset arvot
Kulttuuriarvot
Koulutus ja inspiraatio
Hengelliset ja
uskonnolliset arvot

Ihmisten
hyvinvointi

TEEB on kansainvälinen brändi

Suomen TEEB – TEEB for Finland
5/2013 – 10/2014
● Lisätä tietoa, tietoisuutta ja keskustelua ekosysteemipalvelujen
yhteiskunnallisesta arvosta sekä näiden palvelujen merkityksestä
ihmisten hyvinvoinnille ja vihreän talouden/kasvun kehittämiselle
● Tuottaa synteesi olemassa olevasta tiedosta
● Tarjota päättäjille esimerkkejä, suosituksia ja
etenemissuunnitelma keinoista ottaa ekosysteemipalvelut
huomioon yhteiskunnassa nykyistä kattavammin sekä julkisella
että yksityisellä sektorilla
● Osapuolet: SYKE (vetäjä), Institute for European Environmental
Policy (IEEP), Maa- ja elintarviketalouden tutkimuslaitos MTT,
Pellervon taloustutkimus PTT, Itä-Suomen, Helsingin ja
Rovaniemen yliopistot
● Rahoittaja: Ympäristöministeriö
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Suomen TEEB: päätuotokset
1. Tausta, yhteenveto ja suositukset (tiekartta) päättäjille
2. Katsaus Suomen tärkeimpiin ekosysteemipalveluihin (ns.
CICES -luokittelu, Cascade -malli) ja niiden saatavuuteen
kohdistuviin paineisiin.
3. Ehdotuksia ekosysteemipalveluindikaattoreiksi.
4. Esimerkkejä tärkeimpien ekosysteemipalvelujen sosioekonomisesta arvosta ja sen määrittämisestä.
5. Esimerkkejä ekosysteemipalvelujen tuotantopotentiaalista ja
sijoittamisesta kartalle (Helsinki-Uusimaa  pohjaa
maakunnan viherverkoston eli vihreän infrastruktuurin
kehittämiselle?).
6. Politiikkakeinojen tarkastelu (säätely- ja ohjauskeinot,
ekosysteemipalvelumaksut (PES); luontoarvopankki).
7. Esiselvitys luontopääoman kansallisesta tilinpidosta.
8. Tarkastelu ekosysteemipalvelujen merkityksestä ja
mahdollisuuksista vihreän talouden (ml. laaja-alainen
biotalous) kehittämisessä (metsätalous; vesitalous; matkailu;
ja kaivostoiminta).
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TEEB Suomen suositukset pähkinänkuoressa:
1. Luonnon arvot (“ns. luontopääoma”) näkyväksi päätöksentekijöille, jotta
myös tulevat sukupolvet voivat nauttia näistä arvoista.
2. Ekosysteemien ja ekosysteemipalvelujen arvottaminen ja arvon
sisällyttäminen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon sen eri tasoilla.
3. Ekosysteemipalveluihin kohdistuvien paineiden arviointi.
4. Ekosysteemihyötyjen ja niiden perustana olevan luonnonkirjon
kehityksen seuranta luontopääoman hallinnoinnin apuna.
o Kerättävä tietoa ja tilastoitava  kehitettäviä seuranta-indikaattoreita
(BD + ESP) varten, mutta myös kansantalouden tilinpitoa varten.
5. Luonnonsuojelualueet ja niitä tukeva viherverkosto (Green infrastructure)
nähdään investointina tulevaisuuteen.
6. Haitallisen säätelyn korjaaminen, haitallisten tukien poisto ja positiivisten
kannustimien kehittäminen.
7. Luontopääoma -käsitteen valtavirtaistaminen (The economics of nature).
8. Ekosysteemipalvelujen tarkastelu osana elinkeinoja edistää teollisuusmaissa vihreämpää taloutta ja kasvua, kehitysmaissa köyhyyden poistoa.
9. Yritykset ja biodiversiteetti -aloitteet:
o esim. FIBS ry:n Master Class koulutus 2014: TVO, Fortum, Fazer,
Lemminkäinen, Rudus, YIT, Nokian renkaat, Finngrid, NCC Roads).
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Suomen TEEB: jatkoaikataulu
(1) Laaja loppuraportti, tieteellisiä julkaisuja (englanniksi)
(2) Tiivistelmä suomeksi päättäjille ja suurelle yleisölle
(3) Valtavirtaistaminen eli viestintäsuunnitelman toteutus
 Loppuraportin 1. luonnos YM:lle 31.10.2014
 Ympäristövaliokunnan avoin kokous 4.11.2014
 Loppuraportista pyydetään kommentteja kohdennetusti
 Lopulliset tulokset julkistetaan 15.1.2015

 Synteesi ja etenemissuunnitelma päättäjille
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Kohti kestävää ja aidosti vihreää taloutta: ekosysteemipalveluiden arvo ja yhteiskunnallinen merkitys Suomessa
(Suomen TEEB) – Synteesi ja etenemissuunnitelma

Loppuraportin 1. luonnos
Alkusanat (Ympäristöministeriö)
JOHDANTO: EKOSYSTEEMIPALVELUT, LUONTOPÄÄOMA JA VIHREÄ
TALOUS
1. Tausta
2. Suomen TEEB: lähestymistapa, menetelmät, käsitteet ja rajaukset
EKOSYSTEEMIPALVELUJEN TILA JA YHTEISKUNNALLINEN MERKITYS
3. Yleiskuva ekosysteemipalvelujen nykytilasta ja tulevasta kehityksestä
4. Ekosysteemipalvelut kartalle alue- ja luonnonvarasuunnittelun pohjaksi
5. Ekosysteemipalvelujen yhteiskunnallinen merkitys ja taloudellinen arvo
EKOSYSTEEMIPALVELUT OSANA VIHREÄÄ TALOUTTA JA KESTÄVÄÄ
PÄÄTÖKSENTEKOA
6. Ekosysteemipalvelujen huomioon ottaminen yhteiskunnassa ja politiikassa
7. Ekosysteemipalvelujen rooli ja mahdollisuudet vihreän talouden
edistämisessä
JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET: KOHTI KESTÄVÄÄ JA AIDOSTI
VIHREÄÄ TALOUTTA LUONTOPÄÄOMALLE RAKENTAEN
8. Yhteenveto johtopäätöksistä ja suosituksista

Suomen TEEB – TEEB for Finland (2013-2014) tutkijat:
Suomen ympäristökeskus, SYKE
Jukka-Pekka Jäppinen
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, MTT
Petteri Vihervaara
Eija Pouta, Heini Ahtiainen, Janne Artell, Tuija Lankia
Leena Kopperoinen
Riina Antikainen
Institute for European Environmental Policy, IEEP
Anni Ahokumpu
Marianne Kettunen, Patrick ten Brink, Daniela Rossi
Katriina Alhola
Ari-Pekka Auvinen
Pellervon taloustutkimus, PTT
Martin Forsius
Matleena Kniivilä, Anna-Kaisa Kosenius, Paula Horne
Vuokko Heikinheimo
Maria Holmberg
Itä-Suomen yliopisto
Pekka Itkonen
Suvi Borgström
Vladimir Kekez
Laura Mononen
Helsingin yliopisto
Edouardo Olazabál
Dalia D’Amato
Arto Viinikka
Kaisa Hauru
Ieva Vyliaudaite
Rovaniemen yliopisto
Jukka Similä

LIITE: Suositukset päättäjille 1-8
Tiekartta päättäjille: suositusyhteenveto 1
1 Kohti ekosysteemipalvelujen huomioimista yhteiskunnassa
• Ekosysteemipalvelut tulisi huomioida koko yhteiskunnassa. Niiden
jatkuvan saatavuuden turvaamiseksi tarvitaan poikkihallinnollista
yhteistyötä sekä yksityissektorin ja kansalaisten osallistumista.

• Ekosysteemipalvelut tulisi ottaa systemaattisesti huomioon
uudistettaessa maankäyttö- ja luonnonvarapolitiikkaa, lakeja ja
säädöksiä sekä vapaaehtoisia käytäntöjä. Ekosysteemipalvelujen
kirjon arviointi tulisi sisältyä aina ao. päätöksentekoprosesseihin.
• Uusia kompensaatiomekanismeja tulisi kehittää tilanteisiin, jossa
hankkeiden haitallisia vaikutuksia ekosysteemipalveluihin ja luontoon
ei voida välttää tai riittävästi vähentää. Luontoarvopankki on yksi
esimerkki kompensaation keinoista.
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Tiekartta päättäjille: suositusyhteenveto 2

• Ekosysteemipalvelujen ja luonnon ylläpidosta ja hoidosta perittävät
ekosysteemipalvelumaksut (Payment for Ecosystem Services, PES)
voisivat olla yksi keino, jolla luontopääoma voidaan huomioida
luonnonvarojen hallinnassa, suunnittelussa ja hoidossa.
• Taloudelliset tuet, joilla on suuri haitallinen vaikutus kriittisen
tärkeisiin ekosysteemipalveluihin ja niiden pohjana olevaan luontoon,
tulisi tunnistaa, suunnata uudelleen tai poistaa. Lisäksi tulee kehittää
luontopääoman säilymistä edistäviä positiivisia kannustimia.
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Tiekartta päättäjille: suositusyhteenveto 3
2 Ekosysteemipalveluja kuvaavan tietopohjan vahvistaminen

• Ekosysteemipalvelujen ja niiden perustana olevan biodiversiteetin
huomioimista yhteiskunnassa tulee vahvistaa ja konkretisoida
tuottamalla ajantasaista ja mahdollisuuksien mukaan määrällistä
tietoa luontopääoman kehitystä kuvaavien indikaattorien pohjaksi.
• Suomen biodiversiteetti-indikaattorikokoelmaa (www.luonnontila.fi)
on ylläpidettävä ja samalla kehitettävä ekosysteemipalveluindikaattoreita, koska ne tuottavat tärkeää lisätietoa maamme hyvinvointia
kuvaavaan indikaattorikokoelmaan (www.findicator.fi).
• Tärkeimpien ekosysteemipalvelujen arvon indikaattorit on
sisällytettävä kansantalouden tilinpidon laskentaan (esim. BKT), jotta
luonnonvaroista ja hyvinvoinnista saadaan tasapainoisempi käsitys.
Näin esp-indikaattorit voidaan sisällyttää myös relevantteihin
politiikka-arviointeihin, -prosesseihin ja hallintosektoreiden toimintaan.
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Tiekartta päättäjille: suositusyhteenveto 4
• Luonnontila.fi -portaalin kehittäminen tulisi sisällyttää Suomen
ympäristön tilan seurantajärjestelmään (MONITOR2020), näin
turvataan portaalin ylläpidon jatkuvuus sekä parannetaan sen tiedon
saatavuutta ja käyttöä.
• Hankkeiden ekosysteemipalveluvaikutukset tulisi sisällyttää
pysyväksi osaksi ympäristövaikutusten arviointia (YVA).
• Ekosysteemipalvelujen ja niiden perustana olevan luonnon arviointi
sekä sijoittaminen kartoille poistavat oleellisesti nykyisiä tietoaukkoja
ja edistävät luontopääoman hallinnassa tarvittavaa arvottamista, esim.
maankäytön suunnittelussa ja eritasoisessa päätöksenteossa.
• Tietoaukkoja on paikattava systemaattisesti. Erityisesti tulee kerätä
vähemmän tunnettua, mutta tärkeää säätely- ja kulttuuripalveluja
koskevaa tietoa.
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Tiekartta päättäjille: suositusyhteenveto 6
3 Ekosysteemipalvelujen yhteiskunnallinen tärkeys näkyväksi

• Koska tietämys markkina-arvottomien säätely, ylläpito- ja
kulttuuripalvelujen rahamääräisestä arvosta on erityisen vähäinen, sitä
koskevaa tutkimustietoa on tuotettava lisää. Tähän sisältyvät
ekosysteemipalvelujen ja niiden perustana olevan biodiversiteetin
kadon ja vahinkojen taloudelliset kustannukset.
• Kustannus-hyötyanalyysiä, ml. ekosysteemipalvelujen ja
biodiversiteetin taloudellista arvottamista ympäristövaikutusten
arvioinnissa, tulisi hyödyntää, jotta luontopääoma voidaan ottaa
huomioon sellaisissa toimenpiteissä ja hankkeissa, joilla on
merkittäviä vaikutuksia luontopääomaan.
• Tarvitaan lisää tietoa ekosysteemipalvelujen varannon arvon
muutoksista sekä ekosysteemien ominaisuuksien ja arvojen välisistä
yhteyksistä.
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Tiekartta päättäjille: suositusyhteenveto 7
• Arvottamistietoa ja -tuloksia tulisi koota systemaattisesti yhteen
kaikille avoimeksi ekosysteemipalvelujen arvon tietokannaksi. Tämä
edistäisi myös tutkimusta ja tuotetun tiedon hyväksikäyttöä.
• Ekosysteemipalvelujen ja luonnon laajempi yhteiskunnallinen
tarkastelu voi tarjota uusia liiketoiminnan ja työllistymisen
mahdollisuuksia, jotka perustuvat näiden varojen kestävään käyttöön.
Tähän tulisi tukea ja kannustaa.
• Yrityksiä tulisi rohkaista sisällyttämään ekosysteemipalvelujen ja
biodiversiteetin tarkastelu, arvottaminen ja huomioon otto
liiketoiminnan osaksi. Tämän kehityksen tukemiseksi tulisi edelleen
vahvistaa Yritykset ja biodiversiteetti -yhteistyötä (esim. Finnish
Business Society ry:n aloittama prosessi).
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Tiekartta päättäjille: suositusyhteenveto 8

4 Ekosysteemipalveluja koskevan ymmärryksen ja arvostuksen
vahvistaminen
• Ekosysteemipalvelujen ja luonnon monimuotoisuuden sosioekonominen arviointi on tehokas tapa kertoa ihmisille riippuvuudesta
luontopääomaan ja miksi luonnonsuojelu ja luonnonvarojen kestävä
käyttö on tärkeää hyvinvoinnin kannalta.
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