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Esityksen tarkoitus 

•  Aiheena pari viikkoa sitten Gaudeamukselta 
ilmestynyt samanniminen kirja (viite 1) 

•  perustunut Työterveyslaitoksella toteutettuun 
tutkimushankkeeseen (viite 2) 

•  kirjan teemat esillä Työterveyslaitoksella touko-
kuussa pidettävässä seminaarissa (viite 3) 

•  Tässä tilaisuudessa 
•  yritän käydä läpi ydinajatukset & valottaa 

joitakin ongelmakohtia 
•  tehdä huomioita tulevaisuudentutkimuksen 

kannalta tärkeistä asioista 
•  Jättäen tilaa yhteiselle reflektiolle 

•  sekä esityksen kuluessa että sen jälkeen 
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Perushavainto 

•  Työ noussut kiistatta nyky-yhteiskuntien 
avaininstituutioksi 
•  sijoittuminen työelämään & urakehitys yksilöiden 

sosiaalisen statuksen ja hyvinvoinnin keskeisin 
määrittäjä 

•  työ – ja sen puute - hallitsevat voimakkaasti 
ihmisten elämää työtuntien vähenemisestä 
huolimatta 

•  hyvä työpaikka noussut maailmanlaajuisesti 
ihmisten eniten toivomaksi asiaksi (viite 4) 

•  organisaatiot menestyvät rekrytoimalla parhaat 
osaajat & hyödyntällä heidän panoksensa 
tehokkaasti 

•  yhteiskuntien menestys kiinni kyvystä vetää 
puoleensa & hyödyntää työvoimaresursseja 
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Ongelma 

•  Nykyiset työelämäinstituutiot eivät pysty 
täyttämään ihmisten työhön kohdistuvia 
odotuksia 
•  teollisuusmaat eivät ole saaneet kasvua kunnolla 

vauhtiin poikkeuksellisista rahapoliittisista 
toimista huolimatta 

•  toteutuneen kasvun työllisyysvaikutukset 
jääneet aiempaa vaatimattomammiksi 

•  toimeentulon lähteet muuttuneet yhä 
epävarmemmiksi 

•  eri maiden väliset erot kasvaneet merkittävästi 
(USA vs euroalueen kriisimaat) 

•  olemmeko siirtymässä pysyvästi hidastuvan kas-
vun t sekulaarin stagnaation (Summers) aikaan? 

•  ja kohti syvenevää polarisaatiota (Piketty)? (viite 5) 
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Kehitys muualla 

•  Maailmantalouden kasvun painopiste siirtynyt 
selkeästi kehittyviin maihin 
•  kasvu ollut 5-6 %:n tasolla 
•  moderniin talouteen hakeutuvien määrä 

kasvanut työpaikkoja enemmän 
•  vain huippuvuodet alentaneet työttömyyttä (viite 6) 

•  Entä me? 
•  olemme tottuneet AAA-maan rooliin 
•  tilanne muuttunut radikaalisti 2009 jälkeen 
•  jo 2,5 vuotta taantuvaa kehitystä (viite 7) 

•  Venäjä-riski, deflaation (viite 8) & hallitsemattoman 
velkaantumisen uhat 

•  tilanne vasta valkenemassa, uuden kasvun juoni 
hukassa 
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Hieman pidemmän ajan 
näkökulma 
•  Keskustelu robotisaatiosta 

•  teknologian kehitys mahdollistaa ihmistyön kor-
vaamisen yhä vaativammissa tehtävissä 

•  50 % nykyisistä töistä 20 vuoden kuluessa? (viite 9 a ja 

9 b) 

•  syveneekö polarisaatio vai hyötyvätkö kaikki uu-
denlaisen koulutuksen & uusien tarpeiden kehit-
tymisen myötä? (viite 10) 

•  Maailmanlaajuisen työpaikkakilpailun kehitty-minen 
•  suuret ikäluokat vasta tulossa työmarkkinoille E-

Aasiassa & Saharan eteläpuolisessa Afrikassa (viite 11) 

•  Organisaatiot siirtymässä JIT-työllistämiseen 
•  Yhdenmukainen palkansaajayhteiskunnan & 

täystyöllisyyden saavuttaminen vaikeaa 
Pohjoismaissakin 
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Kohti varsinaista ongelmaa 

•  Mitä työ on? 
•  Marx: ”tarkoituksenmukaista toimintaa käyttöar-

vojen luomiseksi, luonnon omaksumiseksi ihmi-
sen tarpeita tyydyttämään”. 

•  työtä tehdessä kulutamme energiaa & raaka-ai-
neita ja kuormitamme luontoa 

•  prosessi jatkuu työn tuotteita käytettäessä & 
jätteitä poistettaessa 

•  vaikutukset lisääntyvät työn määrän lisääntyes-
sä & tuottavuuden kohotessa (viite 12) 

•  Valistuksen suuri keksintö työn modernisaation 
käynnistäjänä 
•  luonnonvoimien alistaminen ihmisten määräys-

valtaan 
•  visiona vapautuminen aineellisesta niukkuudesta 
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Historian kaksi vaihetta 

•  Työn tuottavuus & väestönkasvu kehittyneet 
aiemmin äärimmäisen hitaasti (viitteet 13 a ja b) 

•  Radikaali muutos teollisen vallankumouksen 
läpimurron myötä (viite 14) 

•  Seurauksia 
•  elintaso 30-kertaistunut länsimaissa (viite 15) 

•  maapallon väestömäärä 7-kertaistunut 
•  Ongelmia 

•  perustunut luonnonvarojen ekstensiiviseen hyö-
dyntämiseen 

•  fossiiliset polttoaineet keskeiseksi energian läh-
teeksi 

•  Suurin muutos nykyaikaisen massatuotanto- ja 
kulutusyhteiskunnan läpimurron myötä 
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Seurauksia 

•  Tarpeidemme tyydyttäminen perustuu 
luonnonvarojen äärimmäisen intensiiviseen 
hyödyntämiseen 
•  näkyy myös tekemämme työn luonteessa 
•  jotkin oleelliset resurssit ehtymässä 
•  toimintomme vaikuttavat entistä voimakkaam-

min planetaarisen ekosysteemin toimintaan 
•  ilmastonmuutos, luonnon typpikierto, ilmakehän, vesis-

töjen & maaperän saastuminen, lajien tuhoutuminen 
•  holoseenista antroposeeniin, uhkana ekosysteemin 

asettuminen uuteen epäsuotuisaan tasapainotilaan 
•  Perusongelma 

•  modernisaatio ulottunut kattamaan vain pienen 
osan maapallon väestöstä 

•  varsinainen kasvuräjähdys vasta edessämme  
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Mahdoton yhtälö 

•  ILO:n tavoitteet valistuksen projektin nyky-
versiona 
•  kaikille mahdollisuus säälliseen työhön & sen 

kautta köyhyyden voittamiseen 
•  valtava projekti jos otetaan huomioon 

perinteisen omavaraistalouden & informaalisen 
talouden varassa elävät ja uudet ikäluokat 

•  Vuosikymmeniä jatkuva vähintään 4 %:n kasvu 
tavoitteen toteutumisen edellytyksenä 
•  tuloksena olisi moninkertaisesti nykyistä 

suurempi maailmantalous 2050 (viite 16) 

•  Planeetan luonnonvarat loppuvat kesken (viite 17) 

•  Samoin käy kompleksisten järjestelmien & eko-
systeemien mukautumiskyvyn kanssa 
•  populaatioekologin synkkä johtopäätös (viite 18) 
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Välijohtopäätös 

•  Vallitseva kasvumalli ja sen mukana 
työllisyysjärjestelmät ajautuneet 
moninkertaisesti kestämättömälle pohjalle 
•  emme kykene enää luomaan riittävästi 

kannattavia työpaikkoja 
•  taloudellisten toimintojen laajentuminen tuhoaa 

olemassaolomme luonnollista perustaa 
•  kasvun hedelmät jakautuvat koko ajan 

epätasaisemmin (viite 19) (viite 20) 
•  Yrittäessään pärjätä ihmiset ylittävät oman 

kestokykynsä rajat 
•  Valistuksen lupaus kääntynyt vastakohdakseen 

•  työn ekspansio niukentaa elintärkeitä resursseja 
•  pettymykset johtaneet monenlaisiin valistuksen 

vastaisiin reaktioihin 
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Onko kehitykselle  
vaihtoehtoja? 
•  Ennen kaikkea kannattaa muistaa 

eksponentiaalisen kehityksen logiikka 
•  jokainen uusi sukupolvi kuormittaa planeettaa 

todennäköisesti enemmän kuin ihmiskunta koko 
aiemman historiansa aikana 

•  kestävämmälle kehitysuralle pelastautumiseen 
on siten yhä vähemmän aikaa käytettävissä 

•  Kolme pointtia 
•  jo toteutuneista demografisista siirtymistä huoli-

matta tarvitaan aktiivista väestöpolitiikkaa 
•  luonnonvarojen käyttö & ympäristön kuormitus 

ohjattava tehokkaan maailmanlaajuisen 
sääntelyn kautta kestäviin mittasuhteisiin 

•  tarpeiden tyydyttäminen & hyvän elämän 
edellytysten luominen sallituissa rajoissa  
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Kuinka isosta muutoksesta       
on kyse? 
•  Perinteinen vihreän kasvun & 

ekomodernisaation puolustus 
•  tarvittavat muutokset maksavat vähän eivätkä 

ne vaadi meitä muuttamaan radikaalisti elämän-
tapojamme 

•  Todellisuudessa tarvitaan uutta teollista vallan-
kumousta  
•  muuttaa radikaalisti kaikkia tuotannonaloja & 

vallitsevia elintapoja 
•  koskee myös vallitsevia työn tekemisen tapoja & 

kulttuureja 
•  johtaa sosiaalisesti paljon nykyistä 

homogeenisempaan yhteiskuntaan 
•  Onko muutosten käynnistämiseen edellytyksiä?  

•  toistaiseksi kansalaiset odottavat päättäjiltään 
kasvua ja työpaikkoja, muu toissijaista 
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Tarina ei lopu tähän 
•  Viime aikoina entistä varteenotettavammat 

tahot oivaltaneet vallitsevan kehitysmallin 
kestämättömyyden 
•  WTO:n entisestä pääjohtajasta suurten sijoitus-

rahastojen johtoon, NASAn tutkijoihin & Micro-
softin laskennallisten tieteiden labran johtoon 

•  Aasian kasvutalouksissa tapahtunut 
ajattelutapojen kehittyminen 

•  keskustelut hallitusta siirtymästä mm. 
Hollannissa, Englannissa & Saksassa 

•  Suomessa edetty matalammalla profiililla 
•  poliittiset muutospaineet tulleet lähinnä 

perussuomalaisten taholta 
•  tiedeyhteisö ei ole tehnyt näyttäviä ulostuloja 
•  VN:n tulevaisuusselonteko eksyi aiheestaan 
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Potentiaaliset 
mahdollisuutemme 
•  Suomi & pohjoismaat työn modernisaatio-

kehityksen edelläkävijöinä Saltsjöbadenin 
sopimuksesta joustoturvaan 

•  Sama rooli myös kestävän kehityksen 
vaatimusten huomioonottamisessa 
•  näkyy myös työelämän alueella – Suomea 

näkyvämmin muissa Pohjoismaissa 
•  Miksi emme pyrkisi edelläkävijyyteen myös 

uuteen kestävään kasvuun siirryttäessä? 
•  esim. IEA tehnyt konkreettisia ehdotuksia uusiksi 

avauksiksi 
•  Pohjoismaiset yhteiskunnat kestävän 

sivilisaation koelaboratorioiksi 
•  yritykset & innovaatiojärjestelmät etsimään 

kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja 
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Innostuuko kukaan? 

•  Teimme pari vuotta sitten työpolitiikan 
toimijoiden haastatteluja 
•  osin aikakautensa mukaista & tavanomaista 

edunvalvontapuhetta 
•  työelämän kestävyysstrategioihin suhtauduttiin 

sinänsä myönteisesti 
•  mukana myös syvempi reflektiivinen ulottuvuus 
•  toisissa oloissa vallitseva puhetapa voi muuttua 

oleellisestikin 
•  Nyt olot ovat toiset 

•  esim. cleantechin merkitys nähdään toisella tavalla 
•  akuutti tarve uuden juonen löytämiseksi tuleville 

kasvupyrkimyksille 
•  samaa tarjoavat johtavat ekonomistitkin (viite 21) 
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Työn kestävyysongelmat 
työpaikkatasolla nähtynä 
•  Teimme myös pari työpaikkatasoista 

tapaustutkimusta 
•  miten ihmiset näkevät oman työnsä 

kestävyysvajeet & keinot niiden korjaamiseksi 
•  optimistinen ajatus: konkreettiset muutokset 

tuovat hallinnan tunnetta & kannustavat kohti 
uusia tavoitteita 

•  heijastuu ehkä käyttäytymiseen myös kuluttajina 
& kansalaisina  

•  Ei keskivertotyöpaikkoja, vaan kestävään 
kehitykseen sitoutuneita organisaatioita 
•  sekä yksityiseltä että julkiselta sektoreilta 

•  Toteutus 
•  perusanalyysi haastatteluin, siitä 

kehittämisehdotuksiin & toimintaan 
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Pari havaintoa 
•  Työpaikat löytyivät verraten helposti 
•  Oman työn tarkastelu kestävyyden eri 

ulottuvuuksilla oli luontevaa 
•  Ekologiset näkökulmat eri tavoin esiin globaalia 

kestävän kehityksen liiketoimintaa harjoittavalla 
& hyvinvointipalveluja tuottavalla työpaikalla 
•  toisessa osa kohdetta, toinen kulttuurisesti aika 

’vihreä’ työala 
•  Pääongelmat inhimillisen & sosiaalisen 

kestävyyden ulottuvuudella 
•  jaksaminen, toimintojen organisointi, oikeuden-

mukaisuuskysymykset 
•  Ehdotuksemme eivät johtaneet varsinaiseen 

kehittämistoimintaan 
•  Taloudelliset ongelmat esiin vähän myöhemmin 
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Miten tästä eteenpäin? 

•  On aika keskustella tulevaisuuden 
sosioekonomisista strategioista Suomessa & 
muissa Pohjoismaissa 
•  koskee mitä suurimmassa määrin myös 

työpoliittisia strategioita 
•  millaista kasvua todellisuudessa tarvittaisiin 

päästäksemme uusissa oloissa tavoiteltuihin 
työllisyysasteisiin? 

•  olisivatko kansalaiset valmiita mukautumaan sen 
mukaisiin käyttäytymismalleihin? 

•  Pohjoismaissa käytiin jo neljännesvuosisata 
sitten kiinnostavaa keskustelua uudesta arjesta 
•  sieltä voisi löytyä parempia aineksia monenlaisia 

tuottavan osallistumisen mahdollisuuksia tarjoa-
van & aktiivisen yhteiskunnan rakentamiseen 
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Hyvästä elämästä 

•  Perustana siirtymä jatkuvasti uusia resursseja 
käyttövoimakseen etsivästä taloudesta 
kestävään aineenvaihduntaan ihmisten & muun 
luonnon välillä 

•  Työn perustavoitteena hyvän elämän 
edellytysten luominen sallituissa rajoissa 
•  mahdollisen työn määrällä ei ylärajaa 
•  työn ja luonnon välinen vuorovaikutus kokonaan 

uudelle tasolle nykyiseen verrattuna 
•  opimme sovittamaan työnteon paremmin oman 

luontomme rajoihin 
•  Oleellisin muutos 

•  voimme välittää ponnistelujemme avulla 
maailman paremmassa kunnossa jälkeläistemme 
nautittavaksi  
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Haasteita 
tulevaisuudentutkimukselle 
•  Olisiko aika pohtia, miten pelastamme 

tulevaisuuden jota haluamme tutkia? 
•  Parempi tulevaisuustietoisuus yhteiskuntapoliit-

tisen keskustelun & päätöksenteon pohjaksi 
•  Tulevien toimintojen ja resurssitarpeiden 

määrällistä arviointia & toteutuskelpoisten 
etenemisreittien hahmottamista 

•  Hallitun siirtymän yhteiskuntapoliittisista 
strategoista kestävyyttä edistäviin paikallisiin 
sosiaalisiin innovaatioihin & kokeiluihin 

•  Kyettävä palvelemaan yrityksiä niiden pitkän 
ajan strategiapohdinnoissa 

•  Syvempi tietoisuus asemastamme 
menneisyyden ja tulevaisuuden rajapinnassa 

kiitos! 
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Viite 1 



© Työterveyslaitos   –   www.ttl.fi  

Kestävän työn kehittäminen Suomessa 
uudenlaisten resurssi- ja 
ympäristöongelmien aikakaudella 

Työsuojelurahaston tuella Työterveyslaitoksella 
2010-2013 toteutettu tutkimushanke 

Vastuuhenkilö Antti Kasvio 

Tutkimusryhmän jäseninä Liisa Moilanen, Timo 
Räikkönen & Anna Huttunen 

Tarkoitus eritellä kestävän kehityksen 
periaatteiden toteutusmahdollisuuksia 
työelämän alueella 

Analyysia teoreettis-käsitteellisellä, työpolitiikan 
ja yksittäisten työpaikkojen tasolla 

Kirjan ohella keskeisenä tuotoksena Timo 
Räikkösen valmistumassa oleva 
artikkeliväitöskirja (resilienssi-näkökulma) 

Viite 2 
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Viite 3 
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Viite 4 

www.gallup.com/consulting/worldpoll/ 
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Viite 5 
What are the grand dynamics that drive the accumulation and 
distribution of capital? Questions about the long-term evolution of 
inequality, the concentration of wealth, and the prospects for 
economic growth lie at the heart of political economy. But 
satisfactory answers have been hard to find for lack of adequate 
data and clear guiding theories. In Capital in the Twenty-First 
Century, Thomas Piketty analyzes a unique collection of data 
from twenty countries, ranging as far back as the eighteenth 
century, to uncover key economic and social patterns. His findings 
will transform debate and set the agenda for the next generation of 
thought about wealth and inequality. 
Piketty shows that modern economic growth and the diffusion of 
knowledge have allowed us to avoid inequalities on the apocalyptic 
scale predicted by Karl Marx. But we have not modified the deep 
structures of capital and inequality as much as we thought in the 
optimistic decades following World War II. The main driver of 
inequality—the tendency of returns on capital to exceed the rate of 
economic growth—today threatens to generate extreme 
inequalities that stir discontent and undermine democratic values. 
But economic trends are not acts of God. Political action has 
curbed dangerous inequalities in the past, Piketty says, and may 
do so again. 
A work of extraordinary ambition, originality, and rigor, Capital in 
the Twenty-First Century reorients our understanding of economic 
history and confronts us with sobering lessons for today. 
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Viite 6 

Global Employment Trends 2014: Risk of a jobless recovery? / International Labour Office. Geneva: ILO, 2014 



© Työterveyslaitos   –   www.ttl.fi  

Viite 7 
Tuotannon volyymi 2005–2014, trendi ja kausitasoitettu sarja 

Tilastokeskus 15.4.2014 



© Työterveyslaitos   –   www.ttl.fi  

Viite 8 

Tilastokeskus 14.4.2014 

Kuluttajahintaindeksin ja yhdenmukaistetun 
kuluttajahintaindeksin vuosimuutokset, tammikuu 2001 - 
maaliskuu 2014 
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Viite 9 a 
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Viite 9 b 

Carl Benedikt Frey, Michael A. Osborne: The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to Computerisation? 
http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf 
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Viite 10 
The Second Machine Age. Work, Progress, and 
Prosperity in a Time of Brilliant Technologies 
Erik Brynjolfsson, Andrew McAfee 

A revolution is under way. Digital technologies—with hardware, 
software, and networks at their core—will in the near future 
diagnose diseases more accurately than doctors can, apply 
enormous data sets to transform retailing, and accomplish many 
tasks once considered uniquely human.  
In The Second Machine Age MIT’s Erik Brynjolfsson and Andrew 
McAfee reveal the forces driving the reinvention of our lives and our 
economy. As the full impact of digital technologies is felt, we will 
realize immense bounty in the form of dazzling personal technology, 
advanced infrastructure, and near-boundless access to the cultural 
items that enrich our lives. 
Amid this bounty will also be wrenching change. Professions of all 
kinds—from lawyers to truck drivers—will be forever upended. 
Companies will be forced to transform or die.  
Drawing on years of research and up-to-the-minute trends, 
Brynjolfsson and McAfee identify the best strategies for survival and 
offer a new path to prosperity. These include revamping education 
so that it prepares people for the next economy instead of the last 
one, designing new collaborations that pair brute processing power 
with human ingenuity, and embracing policies that make sense in a 
radically transformed landscape. 
Book Details 
Hardcover 
January 2014 
ISBN 978-0-393-23935-5 
6.5 × 9.6 in / 320 pages  
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Viite 11 

WDR 2007, 33 
youth population: 12 to 24 years 
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Viite 12 
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Viite 13 a 

 vuosi 
alue 

1 1000 1500 1600 1700 1820 
Läntinen 
Eurooppa 

576 425 797 906 1 028 1 234 

Pohjois-
Amerikka, 
Australia & 
Uusi-Seelanti 

400 400 400 400 476 1 202 

Itä-Eurooppa 412 400 496 548 606 683 

entisen 
Neuvostoliiton 
alue 

400 400 499 552 610 688 

Latinalainen 
Amerikka 400 400 416 438 527 691 
Aasia 456 470 568 574 572 581 
Afrikka 472 425 414 422 421 420 

Maailma 467 453 566 596 615 666 

Taulukko 1. Tuotanto henkeä kohti eri puolilla maailmaa 
vuosina 1–1820 Maddisonin mukaan (vuoden 1990 
kansainvälisinä Geary-Khamisin dollareina) 
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Viite 13 b  

vuosi 
alue 

1 1000 1500 1600 1700 1820 
Läntinen 
Eurooppa 

25 
050 

25 
560 

57 
268 

73 
778 

81 
460 

133 
028 

Pohjois-
Amerikka, 
Australia & 
Uusi-Seelanti 

1 120 1 870 2 800 2 300 1 750 11 231 

Itä-Eurooppa 4 750 6 500 13 
500 

16 
950 

18 
800 

36 457 

ent. 
Neuvostoliiton 
alue 

3 900 7 100 16 
950 

20 
700 

26 
550 

54 765 

Latinalainen 
Amerikka 

5 600 
11 
400 

17 
500 8 600 

12 
050 21 591 

Aasia 168 
400 

182 
600 

283 
800 

378 
500 

401 
800 

710 
400 

Afrikka 17 
000 

32 
300 

46 
610 

55 
320 

61 
080 

74 236 

Maailma 225 
820 

267 
330 

438 
428 

556 
148 

603 
490 

1 041 
708 

Taulukko 2. Väkiluku eri puolilla maailmaa vuosina 1–1820 
Maddisonin mukaan (tuhansina) 

lähde: Maddison 2007 
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Charles I. Jones: Growth and Ideas, NBER WP 10767, 53 
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"Two centuries ago the world's economy stood 
at the present level of Bangladesh. In 
those good days of 1800, furthermore, the 
average young person in Norway or Japan 
would have had on past form less rational 
hope than a young Bangladeshi nowadays of 
seeing in her lifetime the end of her nation's 
poverty - or at least the beginning of the 
end. In 1800 the average human consumed 
and expected her children and grandchildren 
and greatgrandchildren to go on consuming a 
mere $3 a day, give or take a dollar 
or two...By contrast, if you live nowadays in a 
thoroughly bourgeois country such as 
Japan or France you probably spend about 
$100 a day. One hundred dollars as against 
three: such is the magnitude of modern 
economic growth" (McCloskey 2010, 1). 

"Kaksi vuosisataa sitten maailmantalous oli 
nykyisen Bangladeshin tasolla. Lisäksi noina 
vuoden 1800 hyvinä aikoina keskivertonuorel-
la Norjassa tai Japanissa ei ollut mitään jär-
kevää syytä odottaa edes meidän aikamme 
bangladeshilaisnuoren tapaan kokevansa 
elinaikanaan kansansa pääsyä irti köyhyy-
destä – tai edes tällaisen kehityksen alkua. 
Vuonna 1800 keskivertoihminen kulutti sekä 
odotti lastensa ja lastenlastensakin kuluttavan 
vain kolmisen dollaria päivässä – ehkä yhden 
enemmän tai vähemmän… Jos sen sijaan 
elätte nykyisin läpikotaisin porvallisessa 
maassa kuten Japanissa tai Ranskassa, kulu-
tatte todennäköisesti satakunta dollaria päi-
vässä. Sata dollaria kolmeen verrattuna: sel-
lainen on ollut nykyajan taloudellisen kasvun 
mittakaava” (McCloskey 2010, 1). 
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Viite 16 World GDP 0-2050 

0-2000 according to Bradford deLong: http://econ161.berkeley.edu/TCEH/1998_Draft/World_GDP/Estimating_World_GDP.html; 2010 according to IMF 
estimates, 2020-2050 if the world economy grows with 4 per cent a year 
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Viite 17 By 2050, humanity could devour an estimated 140 billion tons 
of minerals, ores, fossil fuels and biomass per year three 
times its current appetite unless the economic growth rate is 
decoupled from the rate of natural resource consumption. 

Developed countries citizens consume an average of 16 tons 
of those four key resources per capita (ranging up to 40 or 
more tons per person in some developed countries). By 
comparison, the average person in India today consumes four 
tons per year.  

With the growth of both population and prosperity, especially 
in developing countries, the prospect of much higher resource 
consumption levels is far beyond what is likely sustainable if 
realized at all given finite world resources, warns this report by 
UNEPs International Resource Panel.  

Already the world is running out of cheap and high quality 
sources of some essential materials such as oil, copper and 
gold, the supplies of which, in turn, require ever-rising 
volumes of fossil fuels and freshwater to produce. Improving 
the rate of resource productivity (doing more with less) faster 
than the economic growth rate is the notion behind 
decoupling, the panel says.  

That goal, however, demands an urgent rethink of the links 
between resource use and economic prosperity, buttressed by 
a massive investment in technological, financial and social 
innovation, to at least freeze per capita consumption in 
wealthy countries and help developing nations follow a more 
sustainable path. 
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Rob Hengeveld: Wasted World. How Our 
Consumption Challenges the Planet 
University of Chicago Press April 2012  

All systems produce waste as part of a cycle—bacteria, 
humans, combustion engines, even one as large and 
complex as a city. To some extent, this waste can be 
absorbed, processed, or recycled—though never completely. 
In Wasted World, Rob Hengeveld reveals how a long history 
of human consumption has left our world drowning in this 
waste. 
This is a compelling and urgent work that traces the related 
histories of population growth and resource consumption. 
As Hengeveld explains, human life (and population growth) 
depends not only on mineral resources but also on energy.  
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Emmanuel Saez: Income Inequality: Evidence and Policy Implications. Arrow Lecture, Stanford January 2013, 
http://elsa.berkeley.edu/~saez/lecture_saez_arrow.pdf 
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Viite 20 Tyler Cowen: The Average is Over. Penguin 
2013 
The widening gap between rich and poor means dealing 
with one big, uncomfortable truth: If you’re not at the top, 
you’re at the bottom. 

The global labor market is changing radically thanks to 
growth at the high end—and the low. About three 
quarters of the jobs created in the United States since 
the great recession pay only a bit more than minimum 
wage. Still, the United States has more millionaires and 
billionaires than any country ever, and we continue to 
mint them. 
In this eye-opening book, renowned economist and 
bestselling author Tyler Cowen explains that 
phenomenon: High earners are taking ever more 
advantage of machine intelligence in data analysis and 
achieving ever-better results. Meanwhile, low earners 
who haven’t committed to learning, to making the most of 
new technologies, have poor prospects. Nearly every 
business sector relies less and less on manual labor, and 
this fact is forever changing the world of work and 
wages. A steady, secure life somewhere in the middle—
average—is over. 
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”Historian valossa suuret, konkreettiset valtiolliset 
projektit … ovat aika ajoin edistäneet merkittävästi 
innovaatiota. ’Ihminen kuuhun’ -projekti 1960-
luvulla on tästä klassinen esimerkki. Projekti poiki 
lukemattomia keksintöjä ja uusia tuotteita eri 
aloilta. Kilpailutilanne, projektin kiireellisyys, sen 
haasteellisuus ja tavoitteen selkeys olivat omiaan 
inspiroimaan ja innostamaan. Nykypäivän 
robottikilpailut ovat nopeuttaneet automaation 
kehitystä samoista syistä. Toimiva, itseohjautuva 
auto syntyi ällistyttävän lyhyessä ajassa. 
Valtioiden sekä hyväntekijöiden ideakilpailut ovat 
tulleet enenevässä määrin käyttöön internetin 
aikana. Niiden hyödyntämistä tulisi pohtia myös 
Suomessa.” 

Bengt Holmström, Sixten Korkman & Matti Pohjola : Suomen talouskriisin 
luonne ja kasvun edellytykset. 21.2.2014 


