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Esityksen sisältö
1) Mitä metsien ekosysteemipalvelut ovat? 

2) Mikä ekosysteemipalveluiden arvo on?
– markkinattomuus
– miksi ja miten taloudellista arvoa 

mitataan 

3) Joitakin esimerkkejä 
ekosysteemipalveluiden arvosta ja 
uudenlaisista markkinoista



Metsien ekosysteemipalvelut ovat 
metsien ihmiselle tuottamia hyötyjä 

• Monet hyödyistä ihmisille elintärkeitä, 
vaikka vaikutus voi olla epäsuora ja 
vaikeasti mitattava

• Metsien ekosysteemipalveluita ovat 
esimerkiksi:

– puu, riista ja keräilytuotteet
– ilmakehän hiilen sidonta, veden 

puhdistuminen, eroosion ehkäisy 
– maisema jne.

• Monet ekosysteemipalveluista ovat 
toisistaan riippuvaisia

– yhden heikentäminen voi vaikuttaa 
muihin

– yhden ”lopputuotteen” valmistamiseen 
tarvitaan monia ”välituotteita”



Taulukon lähde: Kniivilä, M., Horne, P., Hytönen, M., Jäppinen, J.-P., Naskali, A, Primmer, E. & Rinne, J. 
2011. Monia hyötyjä metsistä – ekosysteemipalveluiden yhteistuotanto ja tuotteistaminen. PTT raportteja 
227.



Yhteistuotanto ja vaihtosuhteet
• Yhdellä metsähehtaarilla tuotetaan monenlaisia

ekosysteemipalveluita (yhteistuotantoa)

• Erilaisia metsien ekosysteemipalveluita tuottavat niin
talousmetsät kuin suojelualueetkin

• Keskeinen asia on palveluiden väliset vaihtosuhteet:
– Panostaminen yhden palvelun lisäämiseen voi aiheuttaa toisen 

palvelun tuotannon heikkenemistä
– Muutokset eivät välttämättä tapahdu välittömästi, joten aika

on keskeinen elementti vaikutusten arvioinnissa. 
– Lisäksi vaikutusalueet/kohderyhmät voivat olla erilaisia ja 

vaikutukset voivat vaihdella maailmanlaajuisista hyvin 
paikallisiin vaikutuksiin 



Mikä on ekosysteemipalveluiden 
taloudellinen arvo?

• Useimmat metsien ekosysteemipalveluista 
markkinattomia
– Lähinnä vain puulla on markkinoilla määräytyvä hinta

• Markkinattomat hyödyt usein kaikkien vapaasti 
käytettävissä olevia
- Jäävät päätöksenteossa helposti vähälle huomiolle 
- Resurssin omistaja ei välttämättä itse hyödy tuotetuista 

palveluista

• Markkinattomuus ei tarkoita taloudellista 
arvottomuutta
– Vaikutus ihmisten hyvinvointiin 
– Suorat ja epäsuorat taloudelliset vaikutukset



Miksi ihmeessä taloudellista 
arvoa pitäisi miettiä?

• Taloudellisen arvon 
määrittäminen ei ole itseisarvo… 

• …mutta arvon määrittäminen 
mahdollistaa 
– hyötyjen  ja haittojen 

yhteismitallistamisen ja vertailun
– hyötyjen ja haittojen 

kohdentumisen arvioinnin (haitan 
kärsijät vs. hyötyjät)

 kokonaishyvinvoinnin kannalta 
optimaalisemman päätöksenteon



Jos hintaa ei ole, taloudellisen arvon 
määrittäminen voi perustua esimerkiksi:

• Erilaisiin kustannuksiin
– Esim. hyödyn uudelleen 

tuottamisesta, ympäristöhaitan tms. 
välttämisestä aiheutuviin 
kustannuksiin

– kuvaa hyödyn vähimmäisarvoa, mutta 
ei kokonaisarvoa

• Arvottamistutkimuksiin
– Maksuhalukkuus- tai 

kompensaatiovaatimuskyselyt
– Matkakustannuksiin perustuvat 

menetelmät
– Kiinteistöjen hintoihin perustuvat 

menetelmät (hedoniset hinnat)



Esimerkkejä suomalaisista 
arvottamistutkimuksista  

• Kuuluvainen ym. 2002: Kansalaisten maksuhalukkuus Etelä-Suomen metsien 
lisäsuojelusta 

• Horne & Petäjistö 2003: Hirvet - hyödyt ja haitat
• Kniivilä 2004: Metsien suojelu Ilomantsissa (maksuhalukkuus ja kustannus-

hyötyanalyysi)
• Kosenius 2010: Rehevöitymisen torjuminen Suomenlahdella 
• Vesterinen ym. 2010: Veden laadun (näkösyvyys) vaikutus vesien 

virkistysarvoon
• Kosenius ym. 2013: Valtion talousmetsien virkistyskäyttöä edistävien toimien 

hyödyt
• Ovaskainen ym. 2012: Virkistyskäytön arvo 
• Tyrväinen ym. 2013: Monimuotoisuus, hiilensidonta, maisema, 

virkistyskäyttö Ruka-Kuusamo –alueella, matkailijoiden maksuhalukkuus
• Jne.



Yritykset ovat suoraan tai epäsuoraan 
riippuvaisia ekosysteemipalveluista

• Yritykset käyttävät ekosysteemipalveluita ja vaikuttavat niihin toiminnallaan
• Muutokset ekosysteemipalveluissa vaikuttavat mm.:

– raaka-aineiden saatavuuteen ja hintaan, muiden tuotantopanosten 
hintoihin (esim. energia)

– kysyntään ja kuluttajien preferensseihin, vaihtoehtoisten tuotteiden 
kysyntään

– riskeihin (esim. ilmastonmuutos)
• Gallai ym. (2009): pölyttäjien taloudellinen arvo 10% ravintokasvien 

tuotannon globaalista kokonaisarvosta, alueellinen merkitys voi olla selvästi 
suurempi

• Braat ja ten Brink (2008): monimuotoisuuden heikkenemisen vaikutukset 
vuoteen 2050 mennessä 7% maailman BKT:sta

• Brittiläisen Kolumbian metsävaroista 50% tuhoutunut hyönteistuhon 
seurauksena
 johtanut kaiken muun ohella tuotantolaitosten sulkemiseen



Kuvan lähde: TEEB (2012), The Economics of Ecosystems and Biodiversity in Business and Enterprise. 



Metsänomistajien rooli 
ekosysteemipalveluiden tuotannossa

• Yhdellä metsätilalla tuotetaan monenlaisia ”tuotteita”, 
joistakin hyötyä metsänomistajalle, joistakin ei

• Metsänomistaja tuottaa tarkoituksellisesti sitä mistä kokee 
hyötyvänsä (rahallisesti tai muuten)

• Monet ekosysteemipalvelut ovat sellaisia, että niiden 
tuotannosta ei ole taloudellista hyötyä metsänomistajalle
 markkinoiden luominen voisi lisätä metsänomistajien kiinnostusta 

tuottaa näitäkin hyötyjä 



Erilaiset maksut ekosysteemipalveluista 
yleistyneet maailmalla viime vuosina

• Julkinen ohjaus yksi keinoista, joilla palvelut turvataan
• Markkinoiden luominen täydentää julkista ohjausta
• Markkinoita ei voida luoda kaikille ekosysteemipalveluille, 

mutta esimerkiksi näitä on tuotteistettu maailmalla:
– luonnon monimuotoisuus
– maisema
– vesi 
– hiilen sidonta

• Palvelun ostaja tai myyjä voi olla valtio, yritys, paikallinen 
yhteisö tai yksityiset henkilöt, myös globaali yhteisö voi olla 
ostaja  

– usein ostajan ja myyjän määrittely hankalaa
– usein tuotetut hyödyt sellaisia, että valtio ainoa mahdollinen ostaja 



Lopuksi
• Monet ekosysteemipalvelut ihmiselle elintärkeitä ja 

myös taloudellinen arvo korkea 

• Taloudellisen arvon määrittäminen haastavaa, mutta 
monenlaisia keinoja arviointiin kehitetty 
– Voidaan käyttää päätöksenteon tukena, esim. kustannusten 

ja hyötyjen vertailussa

• Ekosysteemipalveluiden turvaamiseen tarvitaan 
monenlaisia ohjauskeinoja
– Markkinoiden kehittäminen yksi tulevaisuuden keinoista


