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Ekososiaalista politiikkaa ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseksi
TUULI HIRVILAMMI

Sosiaalipolitiikan tutkija Ian 
Gough on tullut monille tutuk-
si hänen ja Len Doyalin vuon-
na 1991 julkaisemasta tarveteo-
riasta. Viimeisen vuosikymme-
nen ajan Ian Gough on keskitty-
nyt tutkimaan erityisesti ilmas-
tonmuutoksen, hyvinvoinnin, 
eriarvoisuuden ja sosiaalipolitii-
kan yhteyksiä.

Uudessa, raflaavasti nimetyssä 
kirjassaan Heat, Greed and Hu-
man Need – Climate change, ca-
pitalism and sustainable wellbeing 
Ian Gough osoittaa nykyiset il-
mastotoimet riittämättömiksi 
ja näkee ilmastoriskit arvioitua 
suurempina. Ilmastonmuutok-
sen nopea hillitseminen on val-
tava haaste, ja se tulee kosketta-
maan kaikkia yhteiskunnan osa-
alueita. Siksi Gough ehdottaa il-
masto- ja sosiaalipolitiikan mah-
dollisimman pikaista integroi-
mista kansallisella tasolla.

Gough perustelee vakuutta-
vasti, miksi pohjoisilla hyvin-
vointivaltioilla on erityisen suuri 
rooli ilmastonmuutoksen hillit-
semisessä. Kuulumme rikkaim-
paan ryhmään, joka aiheuttaa 
lähes puolet maailman kulutus-
perusteisista hiilipäästöistä. Rik-
kailla ja poliittisesti vakailla hy-
vinvointivaltioilla on myös par-
haat edellytykset ilmastotoimien 
rahoittamiseen ja toimeenpa-

noon. Goughin kirjan uutuus-
arvo onkin erityisesti kirjan toi-
sessa osassa, jonka otsikkona on 
”Towards eco-social policy in the 
rich world”. 

Toinen kirjan uutuusarvois-
ta on tarvelähtöinen näkökulma 
ilmastonmuutoksen hillitsemi-
seen. Gough palaa tarveteoriaan 
ja kuvaa, miten hallitsematon il-
mastonmuutos tulisi vaikeutta-
maan tarpeiden tyydyttämistä. 
Hän väittää, että tarpeet voivat 
muodostaa objektiivisen, uni-
versaalin ja ylisukupolvisen läh-
tökohdan kestävän hyvinvoin-
nin tavoittelulle. Tarveteorian 
avulla voidaan määritellä tarpei-
den tyydytyksen kohtuullista ta-
soa ja hillitä tarpeiden kannalta 
turhaa ylikulutusta. Väitteiden-
sä tueksi Gough viittaa laajas-
ti empiirisiin tutkimuksiin, jois-
sa on selvitetty esimerkiksi tulo-
tason ja erilaisten kulutusmeno-
jen yhteyttä ilmastopäästöihin. 
Hän hahmottelee tutkimusotet-
ta, jonka avulla voidaan määri-
tellä kestävämpiä tarpeiden tyy-
dyttäjiä ja välttämättömien pääs-
töjen rajoja.

Kestävän kehityksen ja kestä-
vän hyvinvoinnin kirjallisuudes-
sa etsitään usein sellaisia ”win-
win” -ratkaisuja, joiden avul-
la pystytään turvaamaan hy-
vinvointia ekologisesti kestävis-

sä rajoissa. Gough lisää kunni-
anhimon tasoa, kun hän pyrkii 
kuvaamaan sellaisia politiikka-
toimia, jotka hillitsevät ilmas-
tonmuutosta ja edistävät hyvin-
vointia mutta samalla myös huo-
lehtivat tasa-arvosta. Kirjan kes-
keisenä havaintona on nimittäin 
nykyisen globaalin talouden kol-
minkertainen epäoikeudenmu-
kaisuus: köyhien osuus ilmas-
tonmuutoksen aiheuttajana on 
vähäinen, köyhät kärsivät eniten 
ilmastonmuutoksen seurauksis-
ta ja ilmastopolitiikan usein reg-
ressiiviset vaikutukset osuvat pa-
hiten köyhiin.

Goughin kirjan punaisena 
lankana kulkee käsitys siitä, et-
tä hyvinvointivaltioiden tuli-
si tavoitella ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä sosiaalisten riskien 
kohtaamisen lisäksi. Hän taus-
toittaa argumenttia kuvaamalla 
hyvinvointivaltioiden historial-
lista kehitystä ja eri hyvinvoin-
tiregiimien eroja. Samalla tulee 
esiin, että yhden ratkaisun sijaan 
ilmastonmuutosta voidaan hil-
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litä monen vaihtoehtoisen rei-
tin kautta ja eri maissa voidaan 
omaksua erilaisia ekososiaalisia 
politiikkatoimia. 

Itse näen ansiokkaana erityi-
sesti sen, että Gough rakentaa 
vaihtoehtoisia kehityskulkuja 
nykyisten hyvinvointivaltioiden 
perustalle. Hän tunnustaa kui-
tenkin, että ilmastonmuutok-
sen hillitseminen on erityisen 
vai keaa nykyisissä uusliberalis-
tiseen talouspolitiikkaan ja me-
nokuriin nojaavissa hyvinvoin-
tivaltioissa. Ilmastonmuutoksen 
hillitseminen edellyttäisi julkisia 
investointeja, julkista pankkia ja 
ylhäältä ohjattua suunnittelua, 
mitkä ovat kaikki ristiriidassa 
nykyisen kehityksen kanssa. 

Kirja avaa kiinnostavalla ta-
valla tietä kestävää hyvinvoin-
tia edistävälle sosiaalipolitii-
kalle. Goughin kuvaama eko-
sosiaalinen politiikka eroaa mo-
nin tavoin nykyisestä sosiaalipo-
litiikasta. Ekososiaalinen poli-
tiikka pyrkii tasoittamaan ilmas-
totoimien eriarvoistavia vaiku-
tuksia. Tulojen uudelleenjakami-
sen lisäksi pyritään myös muut-
tamaan kulutustapoja. Aktiivi-
nen sosiaalipolitiikka voi tukea 
onnistuneita ilmastotoimia esi-
merkiksi niin, että sosiaalipoli-
tiikan avulla voidaan huolehtia 
ilmastoriskeistä kollektiivisesti. 
Sosiaalisten investointien lisäk-
si keskiöön nousevat esimerkik-
si energiansäästöön ja ilmaston-
muutoksen varautumiseen liitty-
vät investoinnit.

Rikkaiden maiden ekososiaa-
lisia politiikkatoimia kuvates-
saan Gough ehdottaa kolmen 
askeleen siirtymää: ekotehok-
kuuden parantaminen, kulutuk-
sen muovaaminen ja kasvun jäl-
keiseen talouteen liittyvä kulu-
tuksen vähentäminen. Vihreään 
kasvuun perustuva ekotehok-
kuuden parantaminen tarkoit-

taisi esimerkiksi nykyistä ener-
giatehokkaampia rakennuksia 
ja sähkö- ja vesimaksujen sosi-
aalista hinnoittelua. Kulutuksen 
uudelleenmuovaamiseen liitty-
viin politiikkatoimiin lukeutui-
sivat esimerkiksi mainonnan ra-
joittaminen ja korkeita hiilipääs-
töjä aiheuttavien luksustuottei-
den verottaminen. Jotta ilmas-
totoimet eivät lisäisi entisestään 
köyhien ahdinkoa, Gough esit-
tää progressiivista kulutusveroa 
ja ”viisasta arvonlisäveroa”, jossa 
välttämättömyystuotteisiin koh-
distuisi matalampi verotus.

Gough nojaa argumentaatios-
saan vahvasti poliittisen talous-
tieteen kirjallisuuteen ja hetero-
doksisten taloustieteiden keskus-
teluihin. Hänen mukaansa hiili-
vapaaseen talouteen siirtyminen 
ei onnistu vain markkinalähtöis-
ten innovaatioiden avulla. Vaik-
ka Gough näkee vihreän kasvun 
(green growth) poliittisesti toden-
näköisimpänä vaihtoehtona, hän 
tiedostaa, että rikkaissa Pohjois-
maissa tulisi siirtyä kasvun jäl-
keiseen talouteen (post-growth). 
Täten hän osallistuu aktiivises-
ti myös degrowth-keskusteluun 
ja vakaan talouden (steady state 
economy) kehittämiseen. 

Kirjan lopussa Gough kysyy, 
voiko kasvun jälkeisen talou-
den sovittaa yhteen kapitalismin 
kanssa, ja toteaa, että degrowth-
visiot suuntaavat jonkinlaiseen 
antikapitalistiseen talousjärjes-
telmään. Goughin käsitteistöön 
kuuluu kutkuttavia avauksia, 
kuten ”post-growth welfare sta-
te”, ”beyond capitalism: statio-
nary state economy” ja ”prog-
ressive protectionism”. Se, mikä 
kirjasta jää puuttumaan, on kui-
tenkin siirtymän ja paradigman-
muutoksen syvällisempi teo-
reettinen pohdinta. Esimerkik-
si Hubert Buch-Hansen (2018) 
on analysoinut degrowth-siirty-

mää kriittisen poliittisen talous-
tieteen viitekehyksessä ja koros-
tanut poliittisten liikkeiden ja 
julkisen mielipiteen merkitystä.

Gough toteaa kirjansa alussa, 
että hän pyrkii ylittämään idea-
lististen maailmanparannusvi-
sioiden ja rationaalisten systee-
mianalyysien välisen kuilun. 
Mielestäni hän onnistuu hy-
vin tässä tehtävässä. Kirja tarjo-
aa kattavan ja empiiriseen tut-
kimukseen vahvasti tukeutu-
van analyysin ilmastonmuutok-
sen taloudellisista, sosiaalisista 
ja poliittisista ajovoimista ja vai-
kutuksista. Kirja on oiva lähde-
teos kenelle tahansa ilmaston-
muutoksen sosiaalisista vaiku-
tuksista kiinnostuneelle tutkijal-
le. Samalla Gough ottaa kuiten-
kin myös vahvasti kantaa globaa-
lin tasa-arvon ja ekologisen kes-
tävyyden puolesta. Lisäksi on 
ilahduttavaa, että Gough viittaa 
vaihtoehtoisen talouden keskus-
teluihin, kuten commonseihin ja 
ydintalouden käsitteeseen (ks. 
myös Joutsenvirta ym. 2016). 

Goughin uusi kirja tarjoaa ins-
piroivaa luettavaa kaikille hyvin-
vointivaltioiden tulevaisuudes-
ta kiinnostuneille. Siinä kuva-
taan kattavasti, minkälainen so-
siaalipolitiikka voi hillitä ilmas-
tonmuutosta, ja perustellaan va-
kuuttavasti, miksi sosiaalipoli-
tiikan on omaksuttava laajem-
pi ekososiaalinen agenda hyvin-
voinnin edistämisessä.
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