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DEGROWTH / KOHTUUTALOUS

• Suomeksi ’degrowth’ on mm. kohtuus, kohtuutalous, talouslasku, ei-kasvu, 
kasvun purku, myötämäki

• Kasvuun perustuvan talouden ja yhteiskuntajärjestelmien kritiikki sekä
vaihtoehtoinen yhteiskuntapoliittinen visio, utopia ja tutkimuskenttä

• Harkittu ja suunniteltu kestävyyssiirtymä, joka pyrkii turvaamaan sekä ihmisten 
toimeentulon sekä yhteiskuntavakauden

• Liike, keskustelu, tutkimuskenttä, teoria, käytäntöjä, toimintaa, vaikuttamista

• Jatkuvasti laajeneva kirjallisuus ja viitekehys, degrowth.org; degrowth.info; Kv. 
Degrowth konferenssit

• Suomessa: Kohtuusliike.fi, Kohtuus Vaarassa, Salon Takopaja, Kohtuus 
Kymenlaaksossa

• HY:lla kurssi (2. periodi): EKM-123 Organizations and economic degrowth





“Keskimäärin metropoliasukas edellyttää kaupunkiin saatavan noin puoli tonnia 
ruokaa ja noin 100 kuutiota (tonnia) puhdasta vettä asukasta kohden vuodessa, ja 
kiinteitä jätteitä käsiteltävän noin 300 kg per asukas vuodessa. Helsingin metropo-
liasueella tämä tarkoittaa vuosittain 5000 miljoonan ruokakilon tuottamista 
“jossakin”, ja 100 miljoonaan vesikuution juoksutusta ”jostakin”. Helsingin 
tapauksessa vesi tulee tunnelia pitkin Päijänteeltä. Nykyiset metropolit ovatkin 
täysin fossiilienergiasta riippuvaisia, ja kipuilevat etsiessään korvaavia energia-
lähteitä. Tätä elintärkeätä vuorovaikutusta ympäröivien maaseutujen kanssa 
kaupunkien asukkaat eivät yleensä itse tiedosta.”

Hyyryläinen ym., 2021. Maaseudun ja kaupungin vuorovaikutus osana kestävyysmuutosta. 
Maaseutututkimus, 29, s. 171.
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METABOLISEN REPEÄMÄN KOLME ULOTTUVUUTTA

1) Ekologinen: ravinteet eivät kierrä, maaperän huonontuminen
2) Sosiaalinen: huono ja/tai epävarma toimeentulo
3) Henkilökohtainen: vieraantuminen luonnosta, työn tuotoksista

(Foster, 2000; Anguelowski, 2015)



METABOLISEN REPEÄMÄN NELJÄS ULOTTUVUUS?

1) Ekologinen: ravinteet eivät kierrä, maaperän huonontuminen
2) Sosiaalinen: huono ja/tai epävarma toimeentulo
3) Henkilökohtainen: vieraantuminen luonnosta, työn tuotoksista

(Foster, 2000; Anguelowski, 2015; Ruuska, tulossa)

4)     Taloudellis-kulttuurinen: maaseudun paikallistalouksien ja –yhteisöjen rapautuminen





UUSMAALAISTUMINEN

Mitä se voisi olla? 

• Elämänpiirin siirtämistä maaseudulle; maalle muuttamista ja maalla asumista 

• Materiaalisen ja henkisen omavaraisuusasteen lisäämistä

• Paikalliselämää korostavan kulttuurin luomista 

”[…]uusmaalaistumista tukemaan tarvitaan koulutusta (kuten esimerkiksi Rasimäelle Nurmekseen perus-
tettu Omavaraopisto), jossa omavaraistaitoja opetellaan. Tarvitaan myös sellaisten arvojen omaksumista, 
jotka eivät rajaudu hyöty- tai virkistysperustaiseen luontosuhteeseen. Tarvitaan myös yhteiskunnallisia
rakennemuutoksia, jotka tukevat sekä maallemuuttoa että tuotantoresursseihin ja -välineisiin käsiksi
pääsyä.” 

Kestävän elämän manifesti (VESL), Heikkurinen & Ruuska, 2021, s. 131 



HAASTEITA

• Sopivien seutujen puute – maaseutua on muokattu kasvun ja pääoman 
lähtökohdista käsin

• Taitojen, verkostojen ja yhteisöjen puute – kaupungistuminen ja 
individualisoituminen

• Henkiset ja fyysiset valmiudet 

• Toimeentulo ja velka – usein tuplataakka 

• Lainsäädäntö ja valtion rooli – olemassa olevat rakenteet eivät tue 
hajautettuja paikallistalouksia
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MAALLE PÄÄSY JA UUSMAALAISTUMISEN POLUT
Ikikaiku elämänperintösäätiö
- maalle omistautumispuitteet

Luonnonperintösäätiö
- kiinteistölahjoituksien välittäminen

- Omavaraistujat ja taitojen omaksuminen

Toni Ruuska, KTT
Yliopistotutkija / yliopisto-opettaja

Kestävän talouden dosentti
Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelma

Taloustieteen osasto
Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

Helsingin yliopisto
toni.ruuska(at)helsinki.fi

p. 029 415 8056
Google Scholar // ResearchGate // Academia.edu

www.mayflybooks.org
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