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Oikeudenmukaisuus ja kestävyys EU:n
biotalousstrategiassa
Maa- ja metsätalousministeriön biotalouswebinaari 25.3.2021:
Oikeudenmukaisuus ja kestävyys biotalousstrategian päivityksen haasteina

Taustaa
Tarkastelussa biotalousstrategian sisäänrakennetut
kestävyystavoitteet eri oikeudenmukaisuuskäsitysten kautta
Euroopan unionin vuoden 2018 päivitetty biotalousstrategia pyrkii
• talouden, yhteiskunnan ja ympäristön yhteensovittamiseen;
• täyttämään kestävyyden ja oikeudenmukaisuuden vaatimukset;
• samalla se kun mahdollistaa muutoksen fossiilitaloudesta
bioperustaiseen talouteen.
Fokus: Miten taloudellisesti kunnianhimoinen strategia täyttää muut
tavoitteensa?

Esitys perustuu erityisesti osatutkimukseen ‘Situating a Sustainable Bioeconomy
Strategy on a Map of Justice: A Solution and Its Problems’, tekeillä Matti Häyryn kanssa

EU:n biotalousstrategia esimerkkitapauksena kv.
kestävän kehityksen politiikasta
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• Uudet tuotanto- ja kulutustavat;

• teollisuuden modernisointi;
• EU:n kilpailukyvyn parantaminen
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Loppupäätelmät
Oikeudenmukaisuuden lukuisten eri ulottuvuuksien ja erilaisten
maailmankatsomuksien ja arvotusten huomioonottaminen on
haastavaa biotalousstrategialle
Näin biotalousstrategia jatkaa kestävän kehityksen julistusten ja
strategioiden 80-luvulla alkanutta perinnettä korostaa taloutta
toimissa ja politiikkalinjauksissa ja jättää muut osa-alueet
arvopuheeksi
Käytännön soveltaminen ja sovittaminen tietyn yhteiskunnan
olosuhteisiin jää valtioiden vastuulle

Kiitos.
maarit.laihonen@aalto.fi

Tiivistelmä
Oikeudenmukaisuus ja kestävyys EU:n biotalousstrategiassa
Maarit Laihonen, tutkijatohtori, Aalto-yliopisto
Euroopan unionin vuoden 2018 päivitetty talouden, yhteiskunnan ja ympäristön
yhteensovittamiseen tähtäävä biotalousstrategia pyrkii täyttämään kestävyyden ja
oikeudenmukaisuuden vaatimukset samalla se kun mahdollistaa muutoksen fossiilitaloudesta
bioperustaiseen talouteen. Tässä esityksessä tarkastelen biotalousstrategian sisäänrakennettuja
kestävyystavoitteita eri oikeudenmukaisuuskäsitysten kautta ja kysyn, miten taloudellisesti
kunnianhimoinen strategia täyttää muut tavoitteensa.

Tarkastelen erityisesti strategian käsitystä tasa-arvosta. Tämä kysymys liittyy biotalousstrategian
laajempaan kontekstiin, eli YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja erityisesti Pariisissa ja New
Yorkissa vuonna 2015 tehtyihin linjauksiin. Niin biotalousstrategia kuin kestävän kehityksen
tavoitteetkin ovat vahvimmillaan pyrkimyksissään taloudelliseen tasa-arvoon, samalla kun niiden
käsitys sosiaalisesta ja ympäristöön liittyvästä oikeudenmukaisuudesta on vajavainen ja
epämääräinen. Nykykäsitykset oikeudenmukaisuudesta ovat tätä vaativampia.
Biotalousstrategian ja kestävän kehityksen tavoitteiden sisäänrakennetut puutteet liittyvät
erityisesti biotalousstrategiassa korostuviin teknologisiin ja liiketoimintainnovaatioiden
mahdollisuuksiin, joiden rajallisuudesta on myös aiempaa tutkimusnäyttöä. Järjestelmätason
ideologisesti painottuneet arvotukset ja pakottavan lainsäädännön vaatimuksien puuttuminen
ulkoistavat tasa-arvon ja ekologiset arvot muille politiikan kentille vaikka biotalousstrategian ja
kestävän kehityksen tavoitteiden piti tasapainottaa näitä.

