Vihreä talous on mahdollisuus
maaseudun yrittäjille
Euroopan Maaseutuverkosto (European Netword for Rural Development, ENRD) tekee töitä
kansallisten maaseutuohjelmien toiminnan aktivoimiseksi sekä maaseutuohjelmien
kehittämiseksi myös kokonaisuutena EU-tasolla. ENRD on koonnut vuosien saatossa temaattisia
työryhmiä, joiden kautta on päästy käsiksi ajankohtaisiin asioihin sekä niihin liittyviin
pullonkauloihin ja ratkaisumahdollisuuksiin. Syksyllä 2015 perustettiin temaattinen ryhmä
”Transition to the Green Economy”, tavoitteena selkeyttää maaseutuohjelmien roolia vihreän
talouden edistämisessä. Suomesta temaattisessa ryhmässä oli mukana allekirjoittanut, päädyin
tähän temaattiseen ryhmään Maaseutuverkoston Ympäristö ja ilmasto -teemaryhmän
puheenjohtajan hattu päässäni. Koin vihreän talouden temaattisen ryhmän jo alusta asti
valtavan kiinnostavaksi keskustelufoorumiksi, sillä mielestäni maaseutu tarjoaa lukemattomia
mahdollisuuksia ympäristöystävällisen, maatalousympäristöön perustuvan liiketoiminnan
kehittämiseen.
Lisää näkemyksiäni ja taustoja voi lukea tästä linkistä, josta löytyy 10.10.2016 julkaistu
Maaseudun Tulevaisuuden yliökirjoitukseni aiheesta:
http://jarki.fi/sites/default/files/mt20161010vihreatalousmahdollisuusmaaseudunyrittajille.pdf
Kirjoitin jutun yhdessä Kari Koppelmäen kanssa. Kari on vetänyt Hyvinkäällä Palopuron
agroekologista symbioosia, joka on hieno vihreän talouden käytännön esimerkki, ja josta on
kiinnostuttu laajasti myös Suomen rajojen ulkopuolella. Palopurosta lisää täällä:
http://blogs.helsinki.fi/palopuronsymbioosi/
Suomessa Vihreää taloutta on edistänyt LUKE:n kaksi hanketta, joista jälkimmäisen
loppuseminaari pidettiin marraskuussa Helsingissä. Sodankylä on näissä hankkeissa toiminut
pilottialueena, tässä Vihreän talouden toimintamalli -raportti (MTT 2014):
http://www.mtt.fi/mttraportti/pdf/mttraportti168.pdf
ENRD järjesti temaattisen ryhmätyön osana Vihreän talouden seminaarin Brysselissä heinäkuun
alussa 2016 (”Changing our Mindsets – Seizing Opportunities in the Green Economy”), meillä oli
Karin kanssa molemmilla esitelmät siellä. Itse esittelin hyviä esimerkkejä ja ajatuksia lähinnä
Suomesta, Kari esitteli juuri Palopuron keissiä. MTK:n Liisa Pietola oli seminaarin paneelissa, ja
myös MTK:n Juha Ruippo oli paikalla. Muut sata osallistujaa olivat muista EU-maista, ja aika
paljon väkeä oli komissiostakin. Temaattisen ryhmän sivut, ryhmässä koottu ”fact sheet” sekä
myös seminaarin esitelmät löytyvät täältä: https://enrd.ec.europa.eu/themes/greeneconomy/transition-to-green-economy_en

Tämän piirroskuvan ihannemaailmassa vihreä talous tuottaa kilvan taloudellisia hyötyjä alueen
ihmisille ja ympäristöhyötyjä kaikille. Haasteena voivat olla maanomistusrajat, varsinkin jos ne
muodostavat tuhatpalaisen tilkkutäkin. Ihannemaailmassa yhteistyö toimii esteittä, koska
pelisäännöistä on sovittu. Myös tosielämässä voidaan pyrkiä kohti monipuolista vihreää
taloutta – mutta ei ilman toimivaa yhteistyötä eri osapuolten välillä.
Grafiikka Mainostoimisto Kuke Oy.
YK:n Vihreän talouden sivut: http://web.unep.org/greeneconomy/
OECD:n Green Growth sivut: http://www.oecd.org/greengrowth/. Valitettavasti nämä kaikki
linkatut sivustot ovat saatavilla vain englanniksi. Tärkeää olisi avata näitä eri kielillä ja entistä
enemmän nostaa esille sitä, mitä Vihreä talous parhaimmilllaan käytännössä tarkoittaa. JÄRKIhankkeessa tätä työtä on tarkoitus viedä eteenpäin Suomessa. Vihreä talous ei ole mikään uusi
keksintö, mutta siinä piilee lukuisia vielä hyödyntämättömiä mahdollisuuksia, joilla voidaan
pitää maaseutu elinvoimaisena.
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