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Onko meidän pakko tinkiä taloudellisesta hyvinvoinnista 
ympäristön vuoksi? YK:n kesäkuinen huippukokous Rio de 
Janeirossa yrittää löytää vihreän talouden viisasten kiven.

TEKSTI K IrSI ha apamaTTI 
KuvITuS SanTTu muSTonEn

Liian usein eko-
ajattelu on vain 
kuorrutusta.

RAHAN
VALTA
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 erotus on vähentänyt yksityisautoilua, ja suurin osa 
matkoista tehdään raiteilla. Uusia teitä rakennetaan 
harvoin. Uusia vihreitä työpaikkoja on syntynyt 
esimerkiksi kierrätyksen, luomuviljelyn, lähiruuan, 
ympäristökasvatuksen ja vihreän teknologian aloille.

Tuloerot ovat pienempiä kuin ennen, kun kehi-
tysmaat jatkojalostavat tuotteensa itse. Köyhimmät 
maat ovat saaneet parantaa materiaalista hyvin-
vointiaan, mutta samalla teollisuusmaat ovat va-
paaehtoisesti leikanneet omaansa. Katumaasturit, 
öljyllä lämmitettävät luksuskylpylät ja saastuttava 
lentomatkailu ovat vihreän talouden poistolistalla 
ensimmäisinä.

Kasvu jatkuu ympäri maailman, mutta sen mit-
tari ei ole  bruTToK anSanTuoTE . Kasvua mitataan 
vapaa-ajan määrällä, kansalaistoiminnan vireydel-
lä, ikimetsien hehtaareilla ja etätyöpaikkatilastoilla. 
Energia on uusiutuvaa, elämä ekotehokasta, kulu-
tus kestävää,  cLEanTEch  kannustettavaa ja ympäris-
tö keskeisellä sijalla kaikessa päätöksenteossa. 

Vihreä talous kuulostaa mahtavalta! Voisiko tu-
levaisuus olla tällainen?

 O
nneksi nyt kesäkuussa tapahtuu. 
Rio+20-YK-kokouksen on määrä 
kasata vihreälle taloudelle globaali 
tiekartta, siis ohjeistus siitä, mitä 
maailman valtiot voisivat tehdä, että 

talous voisi alkaa ottaa ympäristön huomioon.
Katsotaanpa joitakin kokouksen tavoitteita: 

– Uusiutuviin energianlähteisiin investoiminen. 
– Ekoverotuksen ja päästökaupan kehittäminen. 
– Köyhyyden vähentäminen ja oikeudenmukainen 
tulonjako. 
– Ja se kaikkein tärkein: Tavoitteena on varmistaa 
kansainvälisen yhteisön poliittinen sitoutuminen 
kestävään kehitykseen. 

Kuulostaa siltä miltä se kuulostaa, eli paperilla 
hyvältä ja silti ymmärrettävältä. Kansalaisjärjestöt 
ovat moittineet tavoitteita liian talouskeskeisiksi, 
mutta rahahan se maailmaa pyörittää ja sotkee, 
joten siihen lienee tartuttava. Vaan jäävätkö lauseet 
ilmaan? Etenkin kansainvälinen hegemonia on vai-
kea toteuttaa.

Suomen luonnonsuojeluliiton suojelupäällikkö 
Jouni nissinen odottaa kokoukselta myös konkreti-
aa. Luonnonsuojeluliitto ja monet muut järjestöt 
ovat jo vuosia vaatineet sellaisten julkisten tukien 
poistoa, joista on haittaa ympäristölle ja sosiaalisen 
oikeudenmukaisuuden kehitykselle. 

”Ainakin öljyn ja muiden fossiilisten polttoainei-
den käytön tuet pitäisi poistaa. Suomessa tärkein 
yksittäinen esimerkki on turpeenpoltto. Uskon, että 
Riossa haitalliset tuet päätetään vih-
doin poistaa.”

Tämän lisäksi Nissinen toi-
voo, että kokous saa läpi globaalin 
finanssialan transaktioveron, joka 
vähentäisi finanssikeinottelua ja va-
kauttaisi siten maailmantaloutta.

Suomesta Rioon lähtee noin 
45-henkinen delegaatio: edustajia 
ympäristö- ja ulkoministeriöstä, 
maa- ja metsätalousministeriös-
tä, elinkeinoelämästä, järjestöistä, 
tutkijoita ja niin edelleen. Tämän 
lisäksi kokoukseen akkreditoituu 
muita vihreän talouden valmistelu- 
työssä mukana olevia. Luonnonsuojeluliitto on 
mukana.

”Uskon, että todellisia päätöksiä saadaan aikaan. 
On pakko saada. Ovathan valtioiden johtajat pai-
kalla. Ilman tuloksia ei voi jäädä.”

 H
ienoa! Paitsi että ilman tuloksia on 
kyllä jääty ennenkin. Ilmastoko-
kousten historia on täynnä suuria 
odotuksia — ja pettymyksiä. Jo 20 
vuotta sitten kuuluisassa Rion ko-

kouksessa laajalle yleisölle esiteltiin termi  KESTävä 

 KEhITyS  — eikä kehitys ole kestävää vieläkään.
Miksi julistukset vihreä taloudesta muuttaisivat 

maailmaa paremmaksi yhtään tehokkaammin kuin 
tähänastiset puheet? Kuulostavathan ne vain viher-
tävään pakettiin käärityiltä uusilta bisneksiltä. 

Ihmiskunta ylittää maapallon kantokyvyn mo-
ninkertaisesti. Jotta kulutus olisi kestävällä tasol-
la, pitäisi sen pudota puoleen nykyisestä. Samalla 
ylettömyys on jakautunut maapallolla eriarvoisesti. 
Viidennes ihmisistä asuu teollisuusmaissa, mutta 
tämä pieni joukko kuluttaa 90 prosenttia kaikista 
luonnonvaroista.

Mahtaako Rion asialista riittää maailman 
pelastamiseen? 

 R
ion vihreä talous luo vihreää kas-
vua, ja tämä on ongelma. Kasvu syö 
helposti ekotehokkuuden hyödyt, 
eikä ole realistista ajatella, että 
”vihreän kulutuksen” lisääminen 
suojelisi luontoa. Jevonsin paradok-
sin mukaan jonkin resurssin käytön 
tehostaminen johtaa pitkällä aikavä-
lillä sen käytön lisäämiseen, ja koska 
kulutuksen kasvu ei koskaan voi 
olla vihreää, parempi on kuluttaa 
vähemmän. 

Olisiko siis  DEgrowTh , jota 
hallituksi talouslaskuksikin kutsu-
taan, suunta, jota kohti meidän olisi 
kuljettava?

Kansanedustaja osmo Soininvaa-
ran (vihr.) mielestä vihreä talous voi 
olla hyväkin juttu, mutta degrowthia 

sen pitää olla samalla. Hän sanoi blogissaan hel-
mikuussa, että degrowthtalouteen siirtyminen olisi 
vielä superhelppoa; jokainen pitäisi vain viikon lisää 
palkatonta lomaa. Ihanko totta?

”Yksinkertaisimmillaan degrowth on määrän 
korvaamista laadulla. Bruttokansantuotteella mitat-
tuna ihannetilanne voisi olla  noLLaK aSvun  yhteis-
kunta”, Soininvaara sanoo. Hän huomauttaa, että 
kasvu ei sinällään ole pahaksi.

”Kasvua saa tulla, mutta on selvää, että brut-
tokansantuote sen mittarina on auttamattoman 
vanhanaikainen. Kyllä tämä ollaan jo tajuamassa. 
Viidenkymmenen vuoden päästä degrowth tai nol-
lakasvun yhteiskunta on jo hyväksytty ja omaksuttu 
elämisen muoto.” 

Degrowthissa ei Soinivaaran mukaan ole  
myöskään merkkejä elinkeinoelämän kriitikkojen 
kuuluttamasta laiskottelukulttuurista. Degrowthin  
vaatimus vähemmistä työtunneista ei uhkaa taloutta.

Viidenkymmenen 
Vuoden päästä 

degrowth 
on omaksuttu 

elämisen muoto.

Jatkuva kasvu 
ei onnistu edes 
vihreästi — aina-
kin kasvua pitää 
mitata ihan eri 
tavalla kuin nyt.

Jotta 
kulutus olisi 

kestäVällä tasolla, 
pitäisi sen pudota 

puoleen nykyisestä.



24 H U I L I N O 2  2012 ,  TOU KO – K ESÄ K U U

”Esimerkiksi Saksassa tehdään lyhyempää työ-
viikkoa kuin meillä, eikä Saksaa pidetä lepsuilu-
maana, eikä sen talous ole heikentynyt.”

 N
o niin, olisihan se kivaa, jos ihan 
hallitusti ja yhdessä tuumin onnis-
tuttaisiin luopumaan talouskas-
vusta yhteisen hyvän takia, mutta 
siitä taidetaan olla kaukana.

Toinen kiinnostava malli olisi  oSaLLISuuSTaLouS . 
Ja se olisi myös uusi toimintatapa ja innovaatio, joita 
myös Rion vihreän talouden agendassa peräänkuu-
lutetaan, jotta tuottaminen ja kuluttaminen olisi 
kestävää. Osallisuustalous-termin Suomeen tuoneen 
järjestön, Parecon Finlandin antti Jauhiaisen mu-
kaan mallissa päätäntävalta ohjautuu yhä enemmän 
työntekijöille ja kuluttajille, pois yritysten käsistä. Se 
siis pistäisi talouden rakenteet täysremonttiin.

”Suhtautuminen työhön on markkinataloudessa 
vinoutunutta”, Jauhiainen sanoo ja selittää. Mark-
kinataloudessa työn tekijällä ei ole valtaa työnsä 
sisältöön eikä sen toiminnan vaikutuksiin. Se ei 
kasvata motivaatiota eikä siten työn tehoa. ”Samalla 
suuryritysten ylivalta talouspäätöksissä suosii pika-
voittoja tavoittelevaa toimintaa, ja se ei useinkaan 
huomioi ympäristöasioita.”

 V ihreä talous synnyttää 
uusia työpaikkoja, vihreää 
työtä. Emmehän ilman 

työtä voi ylläpitää hyvinvointi- 
yhteiskuntaa. JannE hIETa-
nIEmI ja raDoSLaw mIzEra 
(”green new deal 2009”, toim. 
marJa JaLLInoJa) käyttä-
vät vihreästä työstä nimitystä 
puhdas työ. Se lienee vasta-
kohta likaiselle työlle, jota me 
nykyään teemme. ”Kaikki työ 
on arvokasta”-hokema voidaan 
vihreässä taloudessa unohtaa. 
vihreää työtä ovat yK:n ympäris-
töohjelma unEpin mukaan työt, 
jotka vaikuttavat olennaisesti 

ympäristön laadun säilyttämiseen 
tai parantamiseen. näitä työ-
paikkoja voi olla maataloudessa, 
palveluissa, tavarantuotannossa, 
kaikessa. Tällaisia työpaikkoja 
ovat esimerkiksi ympäristökas-
vattaja, ekorakentaja, uusiutuvaa 
energiaa hyödyntävä ja peltoluon-
non monimuotoisuutta vaaliva 
luomuviljelijä ja lähiruokapisteen 
vetäjä. vihreämmin voi tehdä 
myös parturin (kemikaalikuorman 
vähentäminen), lastentarhanopet-
tajan (ympäristökasvatus) ja vaik-
ka toimittajan (ympäristöasioiden 
ja oikeudenmukaisuuden huomioi-
minen journalismissa) työtä. 

vaIn vIhrEä Työ on
arvoKaSTa

markkina-
taloudessa työn 
tekiJällä ei ole 
Valtaa työnsä 

sisältöön.

Osallisuustaloudessa ympäristölle haitallisen 
tuotannon sivuvaikutukset lisättäisiin tuotteiden 
hintoihin. Tällöin kuluttajajienkin päätöksistä tulisi 
ekologisempia. Lyhyen tähtäimen voitotavoittelu 
vähenisi. 

”Otetaan esimerkiksi ympäristöongelma, liika-
kalastus. Suuryritys haluaa nyt ja heti isompia ka-
lansaaliita, eikä välitä, vaikka meren ekosysteemi 
tuhoutuu ja kalakannat hupenevat. Osallisuusta-

loudessa nämä haitat nos-
taisivat kalan hintaa, joten 
ryöstökalastus ei olisi enää 
taloudellisesti kannatta-
vaa. Lisäksi kun kalastajia 
ei palkittaisi saaliin perus-
teella, ei heillä myöskään 
olisi kannustimia kalastaa 
liikaa.”

michael albertin ja ro-
bert hahnelin kehittämä 
osallisuustalous ei keskity 
vain ympäristöasioihin, 
mutta se on loistava esi-

merkki siitä, miten laajoja muutoksia maailmanta-
lous kaipaisi, jotta ympäristötuhoja voitaisiin tehok-
kaasti hillitä.

”Osallisuustalouden rakenteet synnyttäisivät 
aitoja kannustimia toiminnan muuttamiseen. Toi-
vottava muutos lähtisi alhaalta ylöspäin. Kautta his-
torian laaja-alaiset demokraattiset muutokset ovat 
liikkuneet juuri näin.”

Jauhiaisen mukaan osallisuustalous on vielä 
kaukainen visio paremmasta taloudesta, mutta esi-
merkiksi demokraattisten, työntekijöiden omista-
mien osuuskuntien valtiontuki voisi lisätä talouden 
päätöksenteossa nykyisin syrjäytettyjen ihmisten 
osallisuutta. 

 H
uulostaa hyvältä, mutta uskaltaako-
han Rion kokous tehdä jotain näin 
radikaalia ja onnistutaanko vielä 
maailma saamaan mukaan uu-
denlaiseen malliin. En liene ainoa 

ajatellessani, että kehityksen ja kasvun suunta on 
käännettävä mieluummin 180 astetta kuin 20.

naomi Klein kirjoitti The Nation -lehden ko-
lumnissaan viime vuoden lopulla, että ympäristön 
pelastamiseksi vallan on siirryttävä ylhäältä alas, 
markkinavoimilta ihmisille — kuten osallisuusta-
lousmallissa. Vapaat markkinat, jotka ovat pitäneet 
valtaa monen vuosikymmenen ajan, tulee repiä alas 
— eikä vain vaatettaa uudelleen. O

bruTToK anSanTuoTE

maassa vuoden aikana tuotettujen tavaroiden 
ja palveluiden yhteenlaskettu arvo. bKT ei 
huomioi kotityötä ja harmaata taloutta.

noLL aK aSvu

bruttokansantuote ei kasva.

grEEn nEw DEaL

ratkaisut, jotka johtavat yhtäaikaisesti sekä 
talouden että ympäristön kriisien ratkaisuihin. 
Sen tausta on vuoden 1929 pörssiromah-
duksen jälkimainingeissa usan presidentti 
rooseveltin lanseeraamassa new deal -ta-
lousohjelmassa. green new dealin syntyyn 
(2000-luvulla) on vaikuttanut erityisesti öljyva-
rantojen ehtyminen. 

vIhrEä TaLouS

2000-lukulainen näkemys talousjärjestelmästä, 
jossa ympäristön reunaehdot otetaan laajasti 
huomioon. Toimintamekanismit eroa(isi)vat 
vallalla olevista talouden mekanismeista.

KESTävä KEhIT yS

Tälle 90-luvulla syntyneelle termille on useita 
eri määritelmiä, mutta se poikkeaa vihreän ta-
louden ajattelusta mm. siten, että se ei kyseen-
alaista vallitsevaa talousjärjestelmää. vaikka 
siis pyrkiikin ekologiseen kestävyyteen.

oSaLLISuuSTaLouS

Talousjärjestelmä, jossa talouden päätäntävalta 
jakaantuu päätösten vaikutusten mukaisesti 
ihmisten kesken. 

DEgrowTh-TaLouS

vapaaehtoista talouden kasvun rajoittamista.

LohaS

Lifestyles of health and sustainability -ilmiö on 
kuluttajatrendi, jonka mukaan palvelut ja tuot-
teet valitaan niiden ekologisuuden ja oikeuden-
mukaisuuden mukaan.

cLEanTEch

ympäristökuormitusta pienentävä teknologia. 

pIEnI vIhrEä TaLouSSanaSTo

viidennes maailman 
ihmisistä käyttää 90 
prosenttia luonnon-
varoista.


