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Abstract
My doctoral thesis deals with the content conflicts involving the constructivist conception of
knowledge and learning and the didactic models of environment education as a part of the
environment's social determination and interpretation processes, i.e. environmental discourses. I also
study how the determination of the reflexivity of modernity is reflected in the constructivist
conception of knowledge and learning through the presuppositions included in it related to the
formation of social reality and social construction of nature. Thirdly, I try to identify the common
cultural heritage of the unreflected nature of institutional environmental education and its research,
the conflicts between environmental discourses, and the prevailing definition of the reflexivity of
modernity. I maintain that public environmental discourses influence the institutional forms of
environmental education through the levels of the social construction of nature. I also suggest that the
differing ideas about the reflexivity of modernity can be classified into different levels, and didactic
models of environmental education can be classified into different types. The different levels and the
different types can be distinguished from each other on the basis of how they conceptualise the
relation between the theoretical category of the social construction of nature and its practical
manifestations, environmental discourses and environmentally oriented education. I maintain that the
different types of didactic models for institutional environmental education favour cultural reflection.
In reality they do not, however, reach that level. The basic theoretical problem involving institutional
environmental education is based on two main factors: a) scientisation of environmental problems, b)
personalisation of environmental problems. The constructivist conception of knowledge and learning
aim at understanding the ecological and sociopolitical consequences of an environmental crisis, but
not at reflecting on the foundations of the environmental crisis. Environmental education as an
institution is bound up in three ways with the prevailing limited environmental discourses:
a) The problems in the constructivist conception of knowledge and learning can be basically
interpreted as reflections of conflicts in the prevailing environmental discourses and of paradoxes in
the prevailing social order,
b) The goals, contents and methods of environmental education are like a compressed description
of the goals, contents and means of prevailing environmental policy processes,
c) Environmental education as socialisation is quite important in legitimising prevailing limited
environmental discourses.

Keywords: environment, environmental education, modernity, nature, reflexivity, social
constructionism, sociology of knowledge

Louhimaa, Eila, Luonnon sosiaalinen konstruointi, ympäristödiskurssit ja
ympäristöön orientoiva kasvatus. Tutkimus institutionaalisen ympäristökasvatuksen
yhteiskunnallisista rakenne-ehdoista ja kulttuuristen mahdollisuuksien kentistä
Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö, Sosiologian, naistutkimuksen ja
ympäristökasvatuksen jaos, Oulun yliopisto, PL 2000, FIN-90014 Oulun yliopisto, Finland
Oulu, Finland
2002

Tiivistelmä
Väitöskirjassani tarkastelen institutionaalisen ympäristökasvatuksen konstruktivistiseen tiedon- ja
oppimiskäsitykseen sekä ympäristökasvatuksen didaktisiin malleihin sisältyviä sisällöllisiä
ristiriitoja osana ympäristön yhteiskunnallisia määrittely- ja tulkintaprosesseja eli
ympäristödiskursseja. Tarkastelen myös sitä, miten moderniuden refleksiivisyyden määrittely
heijastuu sisältämiensä sosiaalisen todellisuuden rakentumista ja luonnon sosiaalista konstruointia
koskevien ennakko-oletusten välityksellä ympäristökasvatuksen konstruktivistiseen tiedon- ja
oppimiskäsitykseen. Kolmanneksi hahmotan institutionaalisen ympäristökasvatuksen ja sen
tutkimuksen reflektoimattoman luonteen, ympäristödiskurssien ristiriitojen ja hallitsevan
moderniuden refleksiivisyyden määritelmän yhteistä kulttuuriperustaa. Tutkimuksessani väitän, että
julkiset ympäristödiskurssit vaikuttavat ympäristökasvatuksen institutionaalisiin muotoihin luonnon
sosiaalisen konstruoinnin tasojen välityksellä. Väitän myös, että yhteiskunta- ja kulttuuriteorioiden
eriävät määritelmät moderniuden refleksiivisyydestä on eroteltavissa eri tasoihin ja
ympäristökasvatuksen didaktiset mallit ovat vastaavasti luokiteltavissa eri tyyppeihin. Nämä eri tasot
ja tyypit ovat eroteltavissa toisistaan sen perusteella, miten ne käsitteellistävät luonnon sosiaalisen
konstruoinnin teoreettisen kategorian ja sen praktisten ilmentymien, ympäristödiskurssien ja
ympäristöön orientoivan kasvatuksen välisen suhteen. Analyysin perusteella väitän, että
institutionaalisen ympäristökasvatuksen didaktisten mallien eri tyypeissä kannatetaan kulttuurista
reflektiota. Todellisuudessa ne eivät kuitenkaan saavuta tätä tasoa. Institutionaalisen
ympäristökasvatuksen didaktisten mallien ja ympäristökasvatuksen tutkimuksen teoreettinen
perusongelma rakentuu kahdesta tekijästä: a) ympäristöongelmien tieteellistämisestä ja b)
ympäristöongelmien yksilöllistämisestä. Ympäristökasvatusta koskevassa tutkimuksessa esitetty
konstruktivistinen tiedon- ja oppimiskäsitys ja sen perustalle rakennetut ympäristökasvatuksen
didaktiset mallit kohdistuvat ympäristökriisin ekologisten, sosio-poliittisten ja kulttuuristen
seurausten ymmärtämiseen, mutta eivät ympäristökriisin perusteiden reflektointiin.
Ympäristökasvatus instituutiona on sidoksissa vallitseviin rajallisiin ympäristödiskursseihin kolmella
tavalla:
a) konstruktivistisen tiedon- ja oppimiskäsityksen sisältämät ongelmat ovat lähtökohtaisesti
tulkittavissa heijastumiksi vallitsevien ympäristödiskurssien sisältämistä ristiriidoista ja vallitsevan
sosiaalisen järjestyksen sisältämistä paradokseista,
b) ympäristökasvatuksen tavoitteet, sisällöt ja menetelmät ovat kuin tiivistetty kuvaus vallitsevien
ympäristöpoliittisten prosessien päämääristä, sisällöistä ja keinoista,
c) ympäristökasvatus sosialisaationa on varsin merkittävä vallitsevien rajallisten
ympäristödiskurssien legitimoija.

Asiasanat: luonto, moderni, refleksiivisyys, sosiaalinen konstruktionismi, tiedonsosiologia, ympäristö, ympäristökasvatus

” – – maapallolla elää nyt
ihmiskunnan historian tärkein sukupolvi.
Se voi saavuttaa paljon tai menettää kaiken.”
Osmo Soininvaara (ajatelma Kalevassa 1996 kevättalvella)

Alkusanat
Näitä alkusanoja kirjoittaessani on kulunut viikko YK:n kestävän kehityksen konferenssin päättymisestä Johannesburgissa. Konferenssilla oli mittavat tavoitteet: sitoa yhteen
köyhyyden, alikehityksen, ympäristön rappeutumisen sekä yhteiskunnallisen ja taloudellisen epätasa-arvon kysymykset. (Toteuttaminen jää kiinni tahdosta...Kaleva 5.9.2002.) Oli
odotettua, että lähes kaikki valtiot tunnustivat nämä ongelmat ja niiden väliset yhteydet.
Mutta oli myös odotettua, että kestävän kehityksen toimintaohjelman tavoitteiden saavuttamisen keinoista oltiin eri mieltä. Tulkintani mukaan länsimaat pitävät tehokkaimpina
keinoina maailmankaupan pelisääntöjen muuttamista ja kestävää kehitystä ohjaavaa vahvaa hallintoa. Kansalaisjärjestöjen vaatimat keinot pureutuvat syvemmin vallitsevan globaalin länsimaisen kulttuurin ja demokratian uudelleenarviointiin. Yk:n pääsihteeri Kofi
Annan totesi, että modernin yhteiskunnan kudokset olisi revittävä auki. Erimielisyys keinoista lienee yksi syy siihen, että ylevistä tavoitelauselmista hiottiin pois joko tarkkoja
vuosilukuja tai prosenttilukuja ja tilalle otetiin epämääräisiä ilmaisuja pyrkimisestä
johonkin (Toteuttamien jää kiinni tahdosta..Kaleva 5.9.2002). Tällä perusteella kokousta
voi syyttää ainutlaatuisen tilaisuuden hukkaamisesta ja vastuun kantamisen puutteesta
(Toteuttaminen jää kiinni tahdosta...Kaleva 5.9.2002). Kongerenssin lopputulos osoittaa
todeksi sen, että vaikka yhteiskunnat oppivat, ne eivät välttämättä muutu (Eder1999).Tutkimukseni idea ja motivaatiokeino tutkimuksen loppuunsaattamisessa on ollut halu selvittää ennenkaikkea itselle ihmisten välisen epätasa-arvon lukemattomien ilmenemismuotojen yhteyttä ympäristöongelmien yhtä moninaisiin ilmenemismuotoihin. Toinen tutkimusta eteenpäin vienyt motivaation lähde on kielteinen tunne ympäristökasvatuksen tavoitteiden ja sisältöjen kaunopuheisuutta ja keinotekoista konsensushenkisyyttä kohtaan sekä
erityisesti se, että ympäristöongelmat pyritään psykologisoimaan ja niistä vastuu yksilöllistämään.Ympäristökasvatus on varsin vahva vallitsevan yhteiskuntajärjestyksen ja
demokratiakäsityksen oikeuttamisen väline ympäristökysymyksessä.
Se, että ryhdyin aikoinani jatko-opiskelijaksi ja samalla tähän väitöskirjaurakkaan on
monien tekijöiden yhteissumma. On tunnustettava, että ilman prof. Timo Järvikosken tarjoamia henkisiä virikkeitä en ehkä koskaan olisi omatoimisesti lähtenyt varta vasten tekemään väitöskirjaa. Järvikoski tarjosi minulle töitä tutkimuapulaisena 1994 ja jo alkuun
antoi minulle kaksi sosiaalista konstruktionismia käsittelevää klassikkoa luettavaksi. Tämä
oli ensimmäinen askel kohti ideaa tutkia ympäristökasvatuksen yhteiskunnallisia rakenne-

ehtoja. Näitä askelia seurasi toiset askeleet ja vähitellen idea tutkimuksen rakenteesta selkiytyi 1996-1997. Alku oli hankalinta ja askeleet kävivät välillä raskaiksi ja suuntautuivat
sinne tänne. Kaikkien työkavereiden heitä erikseen mainitsematta ja tutkimuksen ohjaajan
luoma vapaa työilmapiiri kuitenkin helpotti ahdistusta. Koskaan ei ole ollut tunnetta, että
on pakko tehdä väitöskirjaa vaan mielummin, että saa tehdä sitä.
Olen niin monelle ihmiselle kiitollinen. Haluan antaa erityiskiitokset prof. Timo Järvikoskelle henkisestä virittämisestä, taloudellisisten puitteiden mahdollistamisesta ja luottamuksesta. Toiset erityiskiitokset kuuluvat ehdottomasti lehtori Pentti Luomalle, Mirja
Kajavalle ja tutkimukseni esitarkastajille dosentti Pekka Jokiselle ja dosentti Leena Kurjelle. Mirja ja Pentti ovat olleet apunani monessa käytännön asiassa erityisesti väitöskirjaprosessin loppuvaiheessa, johon liittyi monia muodollisia ja hallinnollisia asioita, joita ei
etukäteen osannut ennakoida. Pentti on ollut kuin toinen ohjaajani. Hän toimi myös tutkimukseni seminaaritarkastajana ja huomasi useita täsmennettäviä asioita tutkimuksessani.
Pekka Jokisen esitarkastuslausunto herätti minussa ahaa-elämyksiä. Erityisesti Pekan tarjoamat tutkimuksen ongelmanasettelun, pääkäsitteiden välisten suhteiden sekä kuvioiden
stilisoinnin ja kielellisen ilmaisun selkiyttämistä koskevat neuvot olivat korvaamattomia.
Hän oli todella paneutunut tutkimukseeni ja oli aidosti kiinnostunut siitä. Leena Kurjen lausunto motivoi minua täsmentämään vielä viimeisinä kuukausina ympäristökasvatuksen
didaktisen mallien analyysia ja näin ympäristökasvatuksen ja sen tutkimuksen kritiikkiä.
Erityisen kiitoksen ansaitsee siskoni Raili Louhimaa, joka omien opintojensa keskellä ja
keskellä kauneinta sydänkesää stilisoi tutkimukseni kuviot ammattitaidolla ja hänelle niin
ominaisella tarmolla ja antaumuksella. Toinen siskoni Kirsti Keskitalo stilisoi luovalla
oteellaan tutkimukseni kieliasua. Tahdon myös kiittää erikseen tutkija Timo P. Karjalaista
muutamasta lähdevinkistä, jotka osoittautuivat tutkimukseni idean kehittelyn kannalta ratkaiseviksi. Työkaverini ja tutkimukseni toinen seminaaritarkastaja Niina Epäilys, josta on
myös tullut ystäväni on ollut aina hengessä mukana aidosti ja empaattisesti. Rakkain kiitos
kuuluu äidilleni ja isälleni. He ovat jaksaneet kuunnella murheita ja myös ilonaiheita, joita
molempia sisältyy väitöskirjaprosessiin – ja työn ulkopuoliseen elämään. Ystäväni Ismo on
jaksanut sietää minua myös huonoina päivinä, kun tutkimuksen teko ei ole luistanut. Monet
viikonloput olemme yhdessä opiskelleet ja välillä pohtineet tätä maailman menoa.
Oulussa 12. syyskuuta 2002
Eila Louhimaa
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1 Johdanto
Viime aikoina on pohdittu ja jopa kiistelty siitä, kyetäänkö ympäristöongelmia ratkaisemaan puhtaasti taloudellis-teknologisten keinojen avulla. Ehkä vielä olennaisempi epäilys on kohdistettu kuitenkin vallitsevaan yhteiskuntajärjestykseen ja sen institutionaalisiin ohjausmekanismehin (ks. Heiskala 1993). On keskusteltu, kyetäänkö nykyisen kaltaisilla päätöksentekoprosesseilla, ympäristölainsäädännöllä ja ympäristölakien toimeenpanoprosesseilla ratkaisemaan ekologisia ja sosiaalisia ongelmia. Keskeiseksi on noussut
epäilys mahdollisuuksista edistää sosiaalista tasa-arvoa sekä luonnon itseisarvoisuutta, jos
niiden edistäminen perustuu hallitsevaan demokratiakäsitykseen ja siihen liittyvän sosiaalisen oikeudenmukaisuuden periaatteelle. Kaiken kaikkiaan ympäristökysymykseen kätkeytyvät kulttuuriset ja eettis-moraaliset ongelmat ja paradoksit ovat nousseet keskustelun aiheeksi.
Ympäristöteknologisista innovaatioista, poliittisten ohjelmien ympäristöpainotuksista,
kestävän kehityksen ideologian esiinmarssista ja laajentuvasta ympäristölainsäädännöstä
huolimatta ympäristön tila ei ole merkittävästi kohentunut. Tilannetta monimutkaistaa
ympäristöongelmien laajalle ulottuva luonne, joten niitä on pyritty ratkomaan globaalien
järjestelmien avulla. Kaikenkattavaan globalisaatioon ja globaaliin kestävän kehityksen
ideologiaan voi väittää kätkeytyvän vallan paradoksi. Globaalin yhteiskunnallisen vallan
voi väittää lukkivan ekologisten ja sosiaalisten ongelmien paikallisia ja alueellisia kulttuuripoliittisia ratkaisuja. Toiseksi ekologisten ja sosiaalisten ongelmien ratkaisupyrkimykset
näyttävät olevan usein ristiriidassa keskenään. Miksi? Ekologisilla ja sosiaalisilla ongelmilla on yhteinen kulttuurinen perusta. Mielestäni ekologisten ja sosiaalisten ongelmien
ratkaisujen vastakkainasettelu osoittaa varsin selkeästi sen, että vallitsevan yhteiskunnan
perusteissa on jotain pahasti vialla.
Ympäristökriisi tulisikin ehkä ymmärtää heijastumaksi paljon laajemmasta ja syvällisemmästä ongelmasta, kulttuurisesta kehityskriisistä, jota tuotannollis-teknologiset ja
poliittis-ideologiset ratkaisumallit eivät yksin kykene poistamaan. Ympäristöongelmista on
tullut yhä enemmän poliittinen määrittelykysymys. Se osoittaa ainakin sen, että ympäristökriisiin ajautumisen syyt tulisi ymmärtää paljon monimutkaisemmiksi kysymyksiksi kuin
vain talouteen, teknologiaan ja niiden ohjaamiseen liittyviksi. On alettu pohtia yhä enemmän yhteiskunnan muutoksen ohjaamiseen liittyviä valtakysymyksiä eli millä instansseilla
ja yhteiskunnallisilla toimijoilla on valta määritellä yhteiskunnan muutosta ja sen suuntaa?
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Toiseksi on havaittavissa, että ympäristömyönteisten asenteiden ja toiminnan välillä on ristiriita. Sen voisi olettaa heijastavan vieläkin syvemmälle ulottuvaa modernin yhteiskuntajärjestyksen kehityskriisiä. Klaus Ederin (1988, 1990a, 1992) mukaan kehityskriisissä on
kysymys modernin yhteiskuntajärjestyksen kriisistä itseään kohtaan. Kun siis puhutaan
ympäristökriisistä, voitaisiin se ymmärtää kulttuurisena ja näin ihmisten arkielämää koskettavana identiteettikriisinä.1
Kun ympäristökriisi koetaan yhteiskunnassa ekologiseksi kriisiksi, luonnon tuhoutumisen ymmärretään olevan kapitalistisen talousjärjestelmän ulkoisvaikutusta. Voikin kysyä,
ilmentävätkö kestävän kehityksen ratkaisumallit, mm. ekologisen modernisaation mallit2,
itse asiassa yhteiskunnan hiljaista alistumista kapitalismin ns. mykän pakon3 edessä (ks.
Jokisalo 1994)? Ympäristökriisi on ilmiö, joka nousee tieto on valtaa -ihannetta noudattavan tutkimuksen perustalta. Ympäristötutkimus on taipuvainen jäämään kulloistenkin
yhteiskunnallisten valtapyrkimysten ja -rakenteiden välineeksi. Sen todellisuuden sosiaalista rakentumista koskeva tietämys jää pirstaleiseksi. (Maula 1994, 105.) Kuitenkin kapitalistiseen talousjärjestykseen – nyt puhutaan jo digitaalisesta talousjärjestyksestä (ks.
Schiller 1999) perustuva tuotantomuoto ja -tapa ovat sosiaalisen toiminnan, poliittisen päätöksenteon ja niissä tapahtuneiden kulttuuristen muutoksien tulos. Siitä pääseminen edellyttää uudenlaisien kulttuuristen ajattelu- ja toimintatapojen ja sosiaalisten suhteiden organisointia.
Peter L. Berger ja Thomas Luckmann (1994) kritisoivat aikoinaan yhteiskuntatieteen
tiedonsosiologiassa ilmenevää käsitystä arkitiedon perustasta: mikä on todellisuuden ja sitä
koskevan tiedon välinen suhde. He kritisoivat silloista yhteiskuntatieteiden yleistä käsitystä
yhteiskunnasta objektiivisena, annettuna todellisuutena, koska objektiiviseksi koettu
yhteiskunnallinen todellisuus on muodostunut sosiaalisen toiminnan välityksellä. Yhteiskunnallisen todellisuuden objektiiviseksi kokeminen perustuukin intersubjektiivisesti tuotettujen ajattelu- ja toimintatapojen institutionalisoitumiseen ja niiden legitimaatioon.
Bergerin ja Luckmannin muotoilemien todellisuuden sosiaalista rakentumista koskevien käsitysten avulla voi pyrkiä hahmottamaan yhteiskunnan ja ympäristön välistä suhdetta ja sitä, miten se muotoutuu yhteiskunnan eri tasoilla. Väitän, että todellisuuden sosiaalisen rakentumisen ehdot toimivat sekä esteinä että toisaalta mahdollisuuksina hahmottaa
uudenlaatuista kulttuurista ympäristösuhdetta. Tämä idea toimii tutkimuksessa johtoajatuksena.
Kun sosiokonstruktionistista todellisuuden käsitystä sovelletaan ympäristötutkimukseen, keskeiseksi tutkimuskohteeksi tulisi asettaa modernia sosiaalista todellisuutta ylläpitävien merkitysjärjestelmien tutkiminen ja luonnon aseman tarkastelu siinä kontekstissa.
Lähtökohdaksi tulisi asettaa modernin yhteiskunnan luonnon merkityksien ristiriitaisuus ja
tähän johtanut historiallinen kehitys. Legitimaation kysymykset eli se, kuinka vallitsevat
instituutiot oikeuttavat ajattelutapojansa ja niihin perustuvaa päätöksentekoa ja toimintaa,
johtaa tutkimuksen selkeästi yhteiskunnan taloudellisiin, poliittisiin ja hallinnollisiin valtarakenteisiin ja niiden muodostamaan käsitykseen todellisuuden sosiaalisesta luonteesta ja
luonnon asemasta siinä. Sosio-kulttuurinen näkökulma ympäristökriisiin ei sulje taloudellis-tuotannollista toimintaa tutkimuksen ulkopuolelle, vaan pyrkii purkamaan taloudellista
determinismiä (ks. Eder 1988, 1990a, 1990b, 1992, 1993).
Tutkimukseni tarkastelee ympäristöön orientoivan kasvatuksen ja yhteiskunnallisten
ympäristödiskurssien välistä suhdetta. Miten vallitsevat ympäristön yhteiskunnalliset määrittely- ja tulkintaprosessit vaikuttavat ympäristökasvatuksen tiedon- ja oppimiskäsityk-
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seen ja miten ne konkreettisesti ilmenevät ympäristökasvatuksen didaktisissa malleissa?
Tutkimuksessani pyrin myös pohtimaan ympäristöön orientoivan kasvatuksen mahdollista
osuutta kulttuurisen kehityskriisin (ks. Eder 1988, 1990a, 1992) yhtenä ylläpitäjänä ja ns.
institutionaalisen sokeuden (Douglas 1985, 1987) mahdollistajana. Kulttuurisella kehityskriisillä tarkoitan Klaus Ederiin väitteeseen viitaten sitä, että ympäristökriisissä on pohjimmiltaan kysymys modernin yhteiskuntajärjestyksen kriisistä omaa toimintaympäristöä
kohtaan. Kriisi ilmenee ympäristömyönteisten asenteiden ja ympäristövastuullisen toiminnan välisinä ristiriitoina niin yhteiskunnan systeemien (= markkinoiden ja valtionhallinnon), instituutioiden (=talouden, politiikan, yhteiskunnallisten liikkeiden, kasvatuksen)
kuin arkielämänkin tasolla.
Institutionaalisella sokeudella tarkoitan Douglasin (1985, 1987) väitteeseen viitaten
sitä, että ympäristökriisi määritellään modernissa yhteiskunnassa yhä pitkälti ekologiseksi
kriisiksi. Yhteiskunnalliset ympäristödiskurssit sisältävät siis tulkintani mukaan ristiriitoja,
jotka ilmenevät niin instituutioiden sisällä kuin niiden välillä. Tutkimuksessani tarkastelen
yleisellä tasolla muutamia yhteiskunta- ja kulttuuriteorioita (Beck 1990, 1995, 1999, Bourdieu 1987, 1998, Bourdieu & Passeron 1977, Bourdieu & Wacquant 1995, Castells 1997,
Eder 1988, 1990a, 1990b, 1992, 1993, 1998, 1999, Giddens 1990, 1991, 1995, Hajer 1995,
1999, Hajer & Fischer 1996, Jahn 1994, Mol 1994, Lash 1993, 1995a,b) ja niiden kykyä
purkaa instituutioiden sisäisiä ja välisiä ristiriitoja ympäristön määrittelyssä, käytössä ja
arvottamisessa. Kyseisten teorioiden refleksiivisyyttä suhteessa ekologisiin ja sosiaalisiin
ongelmiin ja niiden ratkaisupyrkimyksiin arvioin Bergerin ja Luckmannin esittämän todellisuuden sosiaalisen rakentumisen teorian (1994) ja Klaus Ederin esittämän luonnon sosiaalisen konstruoinnin tasojen avulla (mm. 1988, 1990a). Neljänneksi pyrin tutkimuksessani arvioimaan, löytyykö ympäristökasvatuksen reflektoimattomalla luonteelle, ympäristödiskurssien ristiriidoille ja kyseisten yhteiskunta- ja kulttuuriteorioiden sisältämille refleksiivisyyden määritelmille yhteistä merkitysperustaa.
Kiinnostukseni ympäristökasvatuksen institutionaalisten ehtojen tutkimusta kohtaan
heräsi vuosia sitten kasvatustieteen pro gradu -tutkielmaa tehdessäni. Pro gradussani tutkittiin ympäristöön orientoivan kasvatuksen tavoitteiden ja sisältöjen muutoksia kansa- ja
peruskoulun valtakunnallisissa opetussuunnitelmissa 1900-luvun alusta 1980-luvulle asti.
Tutkimuksen päätuloksena voi pitää havaintoja ympäristöön orientoivan kasvatuksen
tavoitteiden ja sisältöjen radikaaleista muutoksista 1970 Peruskoulun opetussuunnitelmassa (I-II). Vuoden 1952 Varsinaisen kansakoulun opetussuunnitelmassa luontoon orientaatio oli käytännöllis- ja toimintapainotteinen korostaen luonnon käytön eettisiä aspekteja.
Luontoon ja sosiaaliseen elämään orientaatio koettiin saumattomana kokonaisuutena. Vuoden 1970 Peruskoulun opetussuunnitelmassa luonto konkreettisena ja eettisenä entiteettinä
ikään kuin häipyy ja luontoa tarkastellaan lähinnä luonnontieteellis-teknologisesta näkökulmasta. Luontoon ja sosiaaliseen elämään orientaatio erkaantuvat toisistaan. Vuoden
1985 Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet ei tuo muutoksia luontoon orientaation ja
sosiaaliseen elämään erkaantumiseen tai niiden välisiin voimasuhteisiin: sosiaaliseen elämään orientaatio korostuu luontoon orientaation kustannuksella ja luontoon orientaation
luonne on edelleen välineellinen. Tutkimuksen perusteella voitiin myös todeta, että ympäristökasvatuksellisen ulottuvuuden ilmaantuminen vuoden 1985 Peruskoulun opetussuunnitelman perusteisiin oli lähinnä muodollinen teko, jonka ulkoiset paineet, julkiset keskustelut ympäristönsuojelun merkityksestä ja yleensä kulttuurin ympäristöarvoista koulukasvatukselle asettivat. Ympäristökasvatus ei siis tutkimukseni tulosten mukaan muuttanut
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ympäristöön orientoivan kasvatuksen perustavaa luonnetta millään tavalla. (Louhimaa
1993.) Tutkimustulokset herättivät luonnollisesti kysymyksen siitä, miksi näin on. Pro graduni tutkimustulokset ovatkin tämän tutkimuksen idean ja tutkimusongelmien asettamisen
lähtökohta.
Ympäristökasvatuksen tutkimuksessa ei ole selkeästi määritelty ympäristökasvatuksen
käsitettä (mm. Aho 1998, 134, Lahti 2000, Venäläinen 1992) eikä sitä, missä ja kuinka laajoissa yhteiskunnallisissa konteksteissa ympäristökasvatusta olisi syytä tutkia (ks. mm Schnack 1998). Tutkimukseni tavoitteena onkin selkiyttää ympäristökasvatuksen käsitettä ja
sen määritelmiä sekä ympäristökasvatuksen ja ympäristökasvatusta koskevan tutkimuksen
yhteyttä institutionaalisiin, sosiaalisiin ja kulttuurisiin konteksteihin. Tällä hetkellä ympäristökasvatuksen käsite usein ymmärretään suppeasti ympäristö- ja luonnontietona (mm.
Järvikoski 1995, 40, Lahti 2000, 215-217). Toiseksi tämänhetkinen ympäristökasvatuksen
tutkimuksen konteksti ymmärretään lähinnä yksilön oppimisympäristöjen kokonaissuunnitteluna, jossa tietyntyyppisen oppimisympäristön uskotaan simuloivan aktiivisia tiedon
konstruointiprosesseja (ks. mm. Rohweder 2001, 61-62). Jotta kasvatustiede voisi ympäristökysymyksen selkiyttämiseksi saavuttaa sille asetettuja eettisiä haasteita, olisi mielestäni pohdittava sitä, miten ympäristökasvatus ja sen tutkimus ovat sidoksissa taloudelliseen, hallinnolliseen ja poliittiseen valtaan. Tämäntyyppinen kriittinen tarkastelu mahdollistaisi analysoida edelleen ympäristökasvatukselle ja sen tutkimukselle avautuvia vastakulttuurisen toiminnan mahdollisuuksia, jotka jo sisältyvät moderniin kulttuuriin itsessään
(ks. Eder 1990a, 1992).
Tutkimukseni keskeisimmät käsitteet (pääkäsitejärjestelmät) ovat luonnon sosiaalinen
konstruointi, moderniuden refleksiivisyys, ympäristödiskurssit ja ympäristöön orientoiva
kasvatus. Käsitteet sijoittuvat ja liikkuvat jatkuvasti ympäristökysymyksen yhteiskunnallisten rakenne-ehtojen (ympäristökysymyksen hallitseva muoto) ja ympäristökysymyksen
kulttuuristen mahdollisuuksien kenttien (ympäristökysymyksen mahdolliset muodot) muodostamassa tilassa:
Yhteiskunnalliset rakenne-ehdot
(ympäristökysymyksen
hallitseva muoto)

MODERNIUDEN
REFLEKSIIVISYYS
YMPÄRISTÖDISKURSSIT

LUONNON
SOSIAALINEN
KONSTRUOINTI

YMPÄRISTÖÖN
ORIENTOIVA
KASVATUS
MODERNIUDEN
REFLEKSIIVISYYS

Kulttuuriset mahdollisuuksien kentät
(ympäristökysymyksen mahdolliset muodot)
Kuvio 1. Tutkimuksen pääkäsitteet.
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Ympäristöön orientoivalla kasvatuksella tarkoitan sosiaaliseen todellisuuteen orientaatiota, joka rakentuu
1. yhteiskunnan ja luonnon muodostamaan kokonaisuuteen orientaatiosta kognitiivisella, normatiivisella ja symbolisella tasolla sekä
2. yksilötasoisesta orientaatiosta eli identiteettitasoisesta orientaatiosta.
Ympäristöön orientoivan kasvatuksen käsitteen tarkemman sisällöllisen määrittelyn
toteutan sitomalla käsitteen tarkastelun a) yhteiskunnallisiin ja b) kasvatuksellisiin konteksteihin. Tarkastelen ympäristöön orientoivaa kasvatusta yhteiskunnallisena ilmiönä,
sekundaarisena sosialisaationa, jossa subjekti sisäistää olemassa olevan sosiaalisen todellisuuden merkitykselliseksi kokonaisuudeksi. Sekundaarisosialisaation ideaalimallin periaatteiden tarkastelun avulla saan teoreettiset työvälineet ympäristökasvatuksen kritiikkiin
yhteiskunnallisena toimintana. Ympäristökasvatus instituutiona on tulkintani mukaan tällä hetkellä ympäristöön orientoivaa kasvatusta koordinoiva toiminnan idea. Kun tässä
tutkimuksessa käytän käsitettä ympäristökasvatus, tarkoitan sillä siis ympäristökasvatuksen institutionalisoituneita toiminnan muotoja: ympäristökasvatusta koskevaa poliittista
päätöksentekoa, ympäristökasvatusta koskevia lakeja ja asetuksia, ympäristökasvatusta
koordinoivaa valtionhallinnollista toimeenpanoa ja kyseisten toiminnan muotojen pohjalta suoritettavaa ympäristökasvatuksellista toimintaa kouluissa. Ympäristökasvatus instituutiona harjoittaa sille asetettua yhteiskunnallista funktiota, sosialisaatiota eli vallitsevan
yhteiskunnallisen ja sosiaalisen järjestyksen ajattelu- ja toimintatapojen välittämistä sukupolvelta toiselle (vallitsevan yhteiskunnallisen ja sosiaalisen järjestyksen jatkuvuuden
ylläpitämisen funktio). Ympäristöön orientoivan kasvatuksen tarkasteleminen kasvatuksellisena ilmiönä, pedagogisena toimintana, mahdollistaa ympäristökasvatuksen täsmällisemmän kritiikin. Sen mahdollistaa vaatimus ymmärtää pedagoginen toiminta omana,
muusta sosiaalisesta toiminnasta suhteellisen itsenäisenä sosiaalisen toiminnan muotona
(Kivelä et al. 1996, 127). Pedagogisen toiminnan ideaalimallin tarkastelun avulla saan
teoreettiset työvälineet ympäristökasvatuksen kritiikkiin kasvatuksellisena toimintana.
Ympäristökasvatuksen tiedon- ja oppimiskäsityksen ja didaktisten mallien ongelmia ei
ole tarkasteltu yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen tarjoamien näkökulmien
avulla aikaisemmin. Tulkintani mukaan yleisesti hyväksytyissä ympäristökasvatuksen tutkimuksen suuntauksissa ja didaktisissa malleissa painottuvat a) yksilö-, sosiaali- ja moraalipsykologiset, b) kulttuuriekologiset ja sosiaaliantropologiset ja c) oppimis- ja toimintateoreettiset näkökulmat. Tavoitteenani on muodostaa ympäristökasvatus-käsitteestä teoreettinen työväline, jonka avulla ympäristökasvatusta koskeva tutkimus voidaan yhdistää
yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen kenttään. Tutkimuksessani siis selkeästi ja
tietoisesti painottuu kasvatussosiologinen näkökulma ympäristökasvatukseen pyrkiessäni
analysoimaan ympäristödiskurssien ja ympäristökasvatuksen välisiä prosesseja. Ympäristökasvatuksen määrittely sisältää neljä pääteemaa:
1. ympäristökasvatuksen tarkastelu objektiivisen ja subjektiivisen todellisuuden muodostamassa ristiriitaisessa kontekstissa,
2. ympäristökasvatuksen eettisten tavoitteiden toteuttamisen ongelmien tarkastelu kokonaisinstitutionaalisesta näkökulmasta,
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3. ympäristökasvatuksen tarkastelu integratiivisessa viitekehyksessä, jolloin ympäristökasvatus-käsite voi yhdistää todellisuuden sosiaalisen rakentumisen teoriaan (Berger
& Luckmann 1994) ja luonnon sosiaalisen konstruoinnin tasoihin (Eder 1988, 1990a,
1998, 1999),
4. ympäristökasvatuksen ja sen tutkimuksen perustana toimivan konstruktivistisen tiedon- ja oppimiskäsityksen tarkastelu oppimis- ja toimintateoreettisena epistemologiana ja metodologiana.
Tarkasteltavien teemojen avulla voin hahmottaa ympäristökasvatuksen tutkimuksen ja
yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen tieteenteoreettisten ongelmakenttien yhteneväisyyksiä ja ymmärtää ympäristökasvatuksen instituutiona ympäristökriisin yhteiskunnallisten määrittely ja –tulkintaprosessien eli ympäristödiskurssien kentässä.
Ympäristökasvatuksen tutkimuksella tarkoitan kahta asiaa: 1) kasvatustieteellistä ympäristötutkimusta, johon määrittelen kuuluvaksi ympäristökasvatuksen piirissä esitetyt tiedon- ja oppimiskäsitykset ja didaktiset mallit ja 2) kyseisiin tiedon- ja oppimiskäsityksiin
ja didaktisiin malleihin kohdistuvat kasvatustieteen tieteenteoreettiset tarkastelut. Yhteiskuntatieteellisellä ympäristötutkimuksella tarkoitan lähinnä ympäristösosiologian tutkimussuuntausta, josta on eroteltavissa eri tehtäväkenttiä: tutkimuksia, jotka keskittyvät
ympäristöpolitiikkaan, -tietoisuuteen ja -liikkeisiin sekä tutkimuksiin, jotka tarkastelevat
ympäristöongelmien muodostumista ja niiden ilmenemistä moderniuden historiassa ja
osana modernin yhteiskunnan instituutioita.
Ympäristödiskurssit määrittelen Maarten Hajeriin (1995, 1999) viitaten ympäristön
määrittely- ja tulkintaprosesseiksi, joissa ympäristöongelmat julkisesti ja sosiaalisesti
konstruoidaan. Ympäristödiskursseissa on aina kysymys sosiaalisten toimijoiden välisistä
symbolisista taisteluista, joissa erilaiset ympäristöongelmia koskevat määritelmät ja ongelmanratkaisustrategiat (ks. Hajer 1995, 1999, kertomukselliset juonet, ”story lines”) kilpailevat keskenään. On siis huomattava, että vaikka ympäristödiskurssit ovat julkisia, ne eivät
ole välttämättä näkyviä.
Luonnon sosiaalisen konstruoinnin määrittelen Klaus Ederiin (1988, 1990a) viitaten
kolmella tasolla:
1. luonnon kognitiivisen konstruoinnin,
2. luonnon normatiivisen konstruoinnin ja
3. luonnon symbolisen konstruoinnin tasolla. Luonnon kognitiivinen konstruointi tematisoituu siinä tavassa, jolla luontoa yhteiskunnassa hyödynnetään sekä yhteiskunnan
tuotannollisessa työnjaossa. Luonto ei erottele ihmisiä ja aseta heitä toisiaan vastaan,
vaan ihmiset erottelevat toisiaan sen mukaan, millaisessa kulttuurisesti määräytyneessä vuorovaikutussuhteessa he ovat luontoon nähden. (Eder 1988, 46–63.) Eder
näkee luonnon kognitiivisen konstruoinnin taakse: se, miten luontoa hyödynnetään ja
miten ihmiset ovat työnsä kautta eriarvoisissa vuorovaikutussuhteissa luontoon, määräytyy luonnon kognitiiviseen konstruointiin kiinnittyneiden normatiivisten ja symbolisten, kielellisten konstruointien kautta. Luonnon normatiivisessa konstruoinnissa
on yksinkertaisesti kysymys siitä, ettei luonto ole moraalisesti neutraali alue. Luonnon normatiivinen konstruointi tuottaa kollektiivisen tietoisuuden siitä, miten luonnon kanssa on toimittava. Luonnon kognitiivinen ja normatiivinen konstruointi
pohjautuvat edelleen luonnon kulttuuriseen symbolointiin.
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Luonnon symbolisessa konstruoinnissa yhteiskunta asettaa pelisäännöt luonnon havaitsemiselle ja kokemiselle: luonnon symboleilla säädellään alkeismuotoisia sosiaalisen
todellisuuden havaitsemis- ja kokemisskeemoja. (Eder 1988, 60.) Luonnon symbolinen
merkitys eksplikoidaan sosiaalisten ristiriitojen välityksellä. Luonnon kognitiivisesta, normatiivisesta ja niiden kulttuurisena perustana toimivasta luonnon symbolisesta konstruoinnista Eder käyttää kokoavaa käsitettä kulttuurikoodi. (Eder 1990a.)
Moderniuden refleksiivisyydellä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa modernin yhteiskuntajärjestyksen ja instituutiojärjestelmän kykyä vastata tuottamaansa sosiaalisten ja ekologisten ongelmien kokonaisuuteen. Moderniuden refleksiivisyyden määrittelystä ei ole
päästy yksimielisyyteen (ks. mm. Lynch 2000). Tämän erimielisyyden vuoksi onkin mielenkiintoista ja olennaista tarkastella sitä, miten kattavasti yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen piiriin sisältyvissä ja sisällytettävissä olevissa yhteiskunta- ja kulttuuriteorioissa ja ympäristökasvatuksen didaktisissa malleissa huomioidaan kokonaisyhteiskunnallinen ja -kulttuurinen näkökulma ympäristökysymyksen analysoinnissa. Arvioin yhteiskunta- ja kulttuuriteorioiden refleksiivisyyttä kolmen, Wuthnowin (1992) kulttuuriteoriasta
johdetun tekijän suhteen:
1. missä institutionaalisissa konteksteissa ympäristökysymyksen määrittelyn ja tulkinnan koetaan tapahtuvan?
2. mitä sosiaalisia voimavaroja instituutioilla koetaan olevan käytettävissä ympäristökysymyksen hallinta- ja ratkaisukeinoissa ja minkä tekijöiden koetaan vaikuttavan instituutioiden voimavaroihin?
3. kuinka kattavasti teoriat ottavat ympäristökysymyksen tarkastelussa huomioon todellisuuden sosiaalisen rakentumisen vaiheet (ks. käsitteestä Berger & Luckmann 1994)?
Ympäristökasvatuksen didaktisten mallien refleksiivisyyttä arvioin seuraavien tekijöiden suhteen:
1. mitä teoriataustaa ja tieto-opillista lähtökohtaa vasten ympäristökasvatusta tarkastellaan? Erotan viisi mahdollista teoriataustaa ja tieto-opillista lähtökohtaa:
a) ekofilosofinen ja ekologinen,
b) systeemi-, organisaatio- ja opetussuunnitelmateoreettinen,
c) oppimisteoreettinen ja kognitivistinen,
d) asennekasvatuksellinen ja toimintateoreettinen
e) kulttuuriekologinen ja sosiaaliantropologinen lähtökohta,
2. miten ympäristökasvatuksen didaktisissa malleissa määritellään ympäristökasvatuksen konteksti? Erotan kuusi mahdollista ympäristökasvatuksen kontekstia:
a) yksilöllinen,
b) organisatorinen,
c) institutionaalinen,
d) sosiaalinen,
e) kulttuurinen,
f) globaali konteksti,
3. Mikä ympäristökasvatuksen osa-alue koetaan lähtökohtaisesti tärkeimmäksi ? Erotan
kuusi mahdollista ympäristökasvatuksen osa-aluetta:
a) tieto,
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b)
c)
d)
e)
f)

tunne,
kokemus,
asenne,
arvo,
toiminta.

Tutkimuksen keskeiset käsitteet sijoittuvat a) teoreettiselle, b) käsitteelliselle ja c) praktiselle tasolle. Luonnon sosiaalinen konstruointi on teoreettinen kategoria, jonka praktisia
ilmentymiä ympäristödiskurssit ja ympäristöön orientoiva kasvatus ovat. Luonnon kognitiivinen, normatiivinen ja symbolinen konstruointi todellistuvat, saavat konkreettisen
muotonsa ympäristön määrittely- ja tulkintaprosesseissa, kuten ympäristöpoliittisissa prosesseissa ja ympäristökasvatuksellisessa toiminnassa. Moderniuden refleksiivisyys on
teoreettinen kategoria, jonka käsitteellisiä ilmentymiä yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen piiriin sisältyvät ja sisällytettävissä olevat yhteiskunta- ja kulttuuriteoriat ja
ympäristökasvatukseen kohdistuvat teoriat ovat. Moderniuden refleksiivisyys saa käsitteellisen muotonsa moderniuden refleksiivisyyden teorioissa, ympäristökasvatuksen tiedon- ja oppimiskäsityksessä ja ympäristökasvatuksen didaktisissa malleissa. Väitän, että
moderniuden refleksiivisyyden teoriat ovat luokiteltavissa eri tasoihin (ks. luku 6 moderniuden refleksiivisyyden tasot) ja ympäristökasvatuksen didaktiset mallit ovat puolestaan
luokiteltavissa eri tyyppeihin (ks. luku 2.3 ympäristökasvatuksen didaktisten mallien tyypit). Moderniuden refleksiivisyyden teorioiden eri tasot ja ympäristökasvatuksen didaktisten mallien eri tyypit ovat eroteltavissa toisistaan sen perusteella, miten ne käsitteellistävät teorian (käsitys sosiaalisesta todellisuudesta) ja käytännön (sosiaalinen todellisuus)
välisen suhteen eli luonnon sosiaalisen konstruoinnin teoreettisen kategorian ja sen praktisten ilmentymien, ympäristödiskurssien ja ympäristöön orientoivan kasvatuksen välisen
suhteen. Käsitteellistämistapojen erot johtuvat teorioiden vaihtelevasta kyvystä tiedostaa
ja näin reflektoida
a) luonnon sosiaalisen konstruoinnin eri tasojen kokonaisuutta,
b) todellisuuden sosiaalisen rakentumisen eri vaiheiden kokonaisuutta (ks. kuvio 3.
yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen ja ympäristökasvatuksen tutkimuksen
tutkimusongelma-alueet).
Tutkimukseni toinen väite koskee ympäristödiskurssien ja ympäristöön orientoivan kasvatuksen välistä suhdetta: julkiset ympäristödiskurssit vaikuttavat ympäristökasvatuksen
institutionaalisiin muotoihin juuri luonnon sosiaalisen konstruoinnin ulottuvuuksien välityksellä: julkisten ympäristödiskurssien hallitseva tapa määritellä ympäristöä ja ympäristöongelmia, normittaa luonnon käyttöä ja luoda tapoja havaita ja kokea luonto suodattuvat poliittisten päätöksentekoprosessien ja valtionhallinnollisten toimeenpanoprosessien
välityksellä osaksi ympäristökasvatuksen tiedon- ja oppimiskäsitystä ja didaktisia malleja.
Yhteiskunnallisilla rakenne-ehdoilla tarkoitan edelliseen oletukseen viitaten niitä hallitsevia ja ristiriitaisia tapoja, joilla luontoa, ympäristöä ja ympäristöongelmia määritellään,
arvotetaan ja luonnon käyttöä normitetaan. Kyseinen hallitseva ympäristökysymyksen
muoto luo symbolitasoisia ehtoja ympäristöongelmien yhteiskunnallisille määrittelyille ja
tulkinnoille. Kulttuurisilla mahdollisuuksien kentillä tarkoitan Ederiin (1999) viitaten niitä
uudentyyppisiä a) sosiaalisia sääntöjä, joilla ympäristöä koskevasta tiedosta kommunikoidaan ja uudentyyppisiä b) kulttuurisia tapoja tehdä asioista ja toiminnoista merkityksellisiä
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eli luonnon havaitsemisen ja kokemisen prosesseja. Uudentyyppiset sosiaaliset ympäristötiedosta kommunikointisäännöt ja luonnon havaitsemisen ja kokemisen prosessit ovat mahdollisia silloin, kun sosiaaliset oppimisprosessit (oppimaan oppiminen) ja sosiaaliset konfliktit yhteiskunnassa ovat avoimia modernin kulttuurin niin valta- kuin vastakulttuurisille
voimille. (ks. Eder 1988, 1990a, 1990b.)
Tutkimusotteeni ja -menetelmäni rakentuvat
a) sosiaalisen konstruktionismin4 ja
b) integratiivisen tutkimuksen perustalle.
Kaikki sosiaalisessa elämässä on katsottava kieli- ja merkitysvälitteiseksi, myös sosiaalisen rakenteen pakot. Siksi mielekäs kysymys yhteiskuntatieteissä ei ole se, onko tutkimustapa konstruktionistinen vaan se, millä tavalla konstruktionistinen tutkimusote on.
(Heiskala 2001, 41.) Siksi tutkimusongelmia ja varsinkin sitä tapaa, jolla tutkimustuloksia
analysoidaan, on aina suhteutettava todellisuuden sosiaalisen rakentumisen kokonaisuuteen ja monitasoisuuteen (ks. Kortteinen 2001).
Tutkimuksessani sosiaalinen konstruktionismi määritellään kulttuurisena konstruktionismina (Heiskala 1999, 2001) ja ns. kontekstuaalisena konstruktionismina (Sarbin & Kitsuse 1994). Heiskalan (2001, 38) mukaan kulttuurinen konstruktionismi korostaa neljää
tekijää todellisuuden sosiaalisessa rakentumisessa: 1) merkitys on tulkinnan tapa, joka on
yleensä sosiaalisesti rakentunut. Toisaalta se on samalla jatkumollisessa suhteessa ihmistä
luonnonolentona luonnehtiviin tapoihin. Lähestymistapa ei siis edusta niin radikaalia
konstruktionismia, että se kiistäisi luonnon kausaliteetin olemassaolon, 2) yhteiskunnalliset
toimijat eivät usein tiedosta toimintaansa ohjaavia merkityksiä. Yhteiskunnallinen todellisuus ei siis ole heille läpinäkyvä, 3) merkitysten virta jäsentyy semioottisesti eli yhteiskunnallisen merkitysjärjestelmän rakenteistuminen tapahtuu semioosissa, jossa merkitsijät ja
merkit toiston välityksellä kiinnittyvät toisiinsa ja muodostavat rakenteen, jolla voi ajatella
ja kommunikoida, 4) merkityksen artikulaatiossa on useita tasoja: reflektiivisellä tasolla
kommunikaatio ohjautuu yhteiskunnallisen tiedon, joko asiantuntija- tai arkitiedon välityksellä, esireflektiivisellä tasolla kommunikaation ja tulkinnan tavat eivät ole tiedostettuja
joko torjunnan tai symbolisen väkivallan vuoksi, konstitutiivisten merkitysten tasolla merkitysten artikulaatio on yhteiskunnallisesti sanktioitua eli merkitykset ovat normeja, joilla
on valtaa konstitutoida sosiaalista todellisuutta.
Kontekstuaalisen konstruktionismin pyrkimyksenä on irrottautua äärirelativismista ja –
subjektivismista, joka ei oikeutta todellisuudelle.5 Kontekstuaalisuus merkitsee yksinkertaisesti sitä, että ihmiset ajattelevat ja toimivat aina jossakin historiallisessa kontekstissa,
joka on sillä hetkellä objektiivinen, ihmisen ulkopuolella oleva, kuitenkin ihmisen muovaama ja ihmiseen vaikuttava. (Sarbin & Kitsuse 1994, 12.) Ympäristöongelmien määrittelyn kannalta konstruktionistisuuden ja kontekstuaalisuuden huomioonottaminen edellyttää sitä, että fyysisen ympäristön olosuhteista ei nähdä tulevan sosiaalista ongelmaa vain
siksi, että ihmiset määrittelevät ne ongelmiksi, vaan että ne myös itsessään ovat muodostuneet ongelmiksi sosiaaliselle elämälle. (ks. Spector & Kitsuse 1977, 72.) Pyrin kyseenalaistamaan myös uskomusta siitä, että ympäristöongelmat juontuisivat puhtaasti luonnontieteellisesti määritellystä ekologisesta kriisistä. Tutkiessani ympäristökysymystä osana
todellisuuden sosiaalista rakentumista pyrin siis kompromissiratkaisuun objektivismin ja
subjektivismin välisessä kiistassa (ks. Sarbin & Kitsuse 1994, 12) ja realismiin suhteessa
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sosiaaliseen konstruktionismiin paradigmana ja sosiaaliseen todellisuuteen käsitteenä (ks.
Kortteinen 2001).
Berger ja Luckmann (1994) ovat hahmottaneet kontekstuaalisen konstruktionismin tieteenteoreettisia käsityksiä todellisuuden sosiaalisen rakentumisen teoriassaan. Teoria
soveltuu tutkimuksen analyyttiseksi viitekehykseksi kolmesta syystä: se
1. tarjoaa luonnon sosiaalisen konstruoinnin tasojen (Eder 1988, 1990a) tarkastelulle
mielenkiintoisen ja kokonaisvaltaisen viitekehyksen kuvatessaan todellisuuden sosiaalisen rakentumisen monitasoista dynamiikkaa,
2. asettaa sosialisaation keskeiseen asemaan todellisuuden sosiaalisessa rakentumisessa,
3. tarjoaa monitasoisen viitekehyksen yhteiskunta- ja kulttuuriteorioiden refleksiivisyyden ”syvyystason” arvioinnille.
Institutionaalisten kontekstien huomioonottaminen ympäristötutkimuksen teoreettisen
analyysikehikon muodostamisessa on askel kohti yhtenäisempää tietoteoriaa ja metodologiaa (Döbler 1995a, 11). Döblerin (emt, 11) mukaan ympäristökriisiin kohdistuvalta tutkimukselta puuttuu tieteiden välinen (poikkitieteellinen) teoreettinen analyysikehikko, joka
ottaisi huomioon yhteiskunnallisten kontekstien moninaiset näkökulmat ympäristökriisin
määrittely- ja tulkintaprosesseissa sekä kontekstien vaihtelevat reaktioiden tasot (ajatteluja toimintarakenteet, prosessit, reaktiot ja trendit) ympäristöhaasteisiin. Tulkitsen Döblerin
viittaavan kontekstien vaihtelevilla reaktioiden tasoilla siihen, että yhteiskunnan eri osajärjestelmät, kuten markkinat, valtionhallinto, politiikka, oikeus, kasvatus, yhteiskunnalliset
liikkeet ja kansalaiset luovat erilaisia ajattelu- ja toimintarakenteita, prosesseja, reaktioita
ja trendejä ympäristöongelmien ratkaisemiseksi. Döblerin hahmottama integratiivisen analyysikehikon idea tarjoaa pohjaratkaisun sille, miten ympäristökasvatusta koskeva tutkimus voi sitoa osaksi yhteiskuntatieteellistä ympäristötutkimusta – tai paremminkin sille,
miten kyseistä tutkimusta voi hyödyntää ympäristökasvatusta tutkittaessa. Döblerin analyysikehikossa ei oteta mielestäni kuitenkaan tarpeeksi huomioon sitä, millaisten yhteiskunnallisten rakenne-ehtojen vallitessa kontekstien vaihtelevat reaktioiden tasot konkretisoituvat. Ympäristökysymyksen yhteiskunnalliset ja rakenteelliset ehdot ja toisaalta niiden tiedostamisen ja reflektion välityksellä avautuvat kulttuuriset ja merkitystasoiset mahdollisuuksien kentät ovatkin erityisesti tutkimukseni kohteena.
Tutkimusongelmani ovat seuraavat:
1. Millaisten prosessien välityksellä valtionhallinto, talous, politiikka ja ympäristöliikkeet yhteiskunnallisina toimijoina määrittelevät ympäristöä ja ympäristöongelmia
(luonnon kognitiivinen konstruointi) ja asettavat normeja ympäristön käytölle (luonnon normatiivinen konstruointi)? Millaisten prosessien välityksellä kyseiset ympäristön ja ympäristöongelmien määritelmät ja ympäristön käytön normit vaikuttavat
institutionaalisen ympäristökasvatuksen tiedon- ja oppimiskäsitykseen ja ympäristökasvatuksen didaktisiin malleihin?
2. Millaisten prosessien välityksellä valtionhallinto, talous, politiikka ja ympäristöliikkeet yhteiskunnallisina toimijoina luovat sosiaalisia sääntöjä ympäristötiedosta kommunikoinnille ja kulttuurisia tapoja ympäristön havaitsemiselle ja kokemiselle
(luonnon symbolinen konstruointi)? Millaisten prosessien välityksellä kyseiset ympä-
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3.
4.
5.

6.

ristötiedon kommunikointisäännöt ja kulttuuriset tavat havaita ja kokea ympäristö
vaikuttavat institutionaalisen ympäristökasvatuksen tiedon- ja oppimiskäsitykseen ja
didaktisiin malleihin?
Mikä on institutionaalisen ympäristökasvatuksen yhteiskunnallinen rooli ympäristökysymyksen hallitsevassa muodossa?
Miten ympäristökasvatus yhteiskunnallisena ja kasvatuksellisena ilmiönä voisi toimia
muutosvoimana ympäristökysymyksessä?
Kuinka refleksiivisiä analysoimani yhteiskunta- ja kulttuuriteoriat ja ympäristökasvatuksen didaktiset mallit ovat suhteessa ekologisten ja sosiaalisten ongelmien kokonaisuuteen, jos teorioita ja didaktisia malleja arvioidaan sen suhteen, miten ne kykenevät
tiedostamaan todellisuuden sosiaalisen rakentumisen vaiheet ja luonnon sosiaalisen
konstruoinnin tasot ympäristökysymyksen hahmottamisessa?
Löytyykö institutionaalisen ympäristökasvatuksen reflektoimattomalle luonteelle,
ympäristödiskurssien ristiriidoille ja kyseisten yhteiskunta- ja kulttuuriteorioiden
sisältämille refleksiivisyyden määritelmille yhteistä merkitysperustaa?

2 Institutionaalinen ympäristökasvatus – modernin
yhteiskunnan mallilapsi?
”(Ympäristökasvatus)prosessi muistuttaa kyynistä peliä,
jossa on vastakkain idealistinen toivo paremman toteutettavuudesta ja
näennäisautomaattinen systeemirationaalisuus,
joka integroi pelin kaikki vaiheet jo etukäteen” (Matthies 1992a, 41).

Tutkimusongelmien teoreettinen hahmottaminen lähtee liikkeelle ympäristökasvatukseen
ja sen tutkimukseen kohdistetusta kasvatustieteen tieteenteoreettisesta kritiikistä, joka
suuntautuu joko eksplisiittisesti tai implisiittisesti ympäristökasvatuksen tavoitteenasettelun, sisältöjen ja menetelmien yhteiskunnallisiin reunaehtoihin. Kuitenkaan näitä reunaehtoja ei ole systemaattisesti analysoitu. Tämän tutkimuksen tavoitteena on analysoida
systemaattisesti institutionaalisen ympäristökasvatuksen yhteiskunnallisia reunaehtoja.
Ympäristökasvatuksen didaktiset mallit ja ohjelmat noudattavat pitkälle samaa kestävän
kehityksen tavoitteiden logiikkaa, johon institutionaalisessa ympäristöpolitiikassa ja -tieteissä on turvauduttu. Ympäristökasvatuksen keskeisenä sisältönä on luontoa koskeva ekologinen ja yleensä luonnontieteellinen tieto. (Järvikoski 1995, 40.) Ympäristökasvatuksen
ideologian kasvatus- ja sivistysteoreettinen kritiikki kohdistuu sen reflektoimattomaan
luonteeseen ja siitä seuraaviin perustavanlaatuisiin ongelmiin.
Siihen, miten ympäristökysymystä määritellään ja tulkitaan yhteiskunnallisissa ympäristöä koskevissa prosesseissa ja edelleen institutionaalisessa ympäristökasvatuksessa, vaikuttavat ekologisten ja taloudellisten realiteettien väliset ongelmat ja ristiriidat (ks. Schnaiberg & Gould 1994). Tarkoitan ekologisten ja taloudellisten realiteettien välisellä ristiriidalla mm. sitä, että yhteiskunnallisessa ajattelussa ja toiminnassa ei ole vielä kyetty ratkaisemaan sitä, miten ympäristöä voitaisiin suojella ylläpitämällä samanaikaisesti taloudellista kehitystä niin, että kehityksellä tarkoitetaan nimenomaan taloudellista kasvua ja niin,
että ympäristönsuojelu perustuisi muillekin luonnon arvoille kuin vain luonnon välinearvoille. Ympäristöpolitiikalle ja -tutkimukselle on ominaista pyrkimys löytää konsensus
taloudellisen ekspansion ja kestävän kehityksen välille – ympäristökriisi pyritään voittamaan hylkäämättä modernin teollisuusyhteiskunnan kehitysprojektia (Jokinen 1995). Schnaiberg ja Gould (1994, v) kutsuvat yhteiskunnan taloudellis-poliittisen systeemin ja ympäristön välistä loputonta konfliktia tuotannolliseksi oravanpyöräksi (treadmill of production). Kaikkien teollisuusvaltioiden toiminta on rakentunut uskomukseen, jonka mukaan
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yhteiskunnat voivat kehittyä valloittamalla luontoa ja laajentamalla tuotantoa. Tämän
uskomuksen voi asettaa kyseenalaiseksi tarkastelemalla sitä niin taloudellisesta, ympäristönsuojelullisesta kuin sosiaalisesta näkökulmasta.
Modernien instituutioiden rooli on keskeinen tuotannollisen oravanpyörän ylläpitämisessä; instituutioiden ja sen välinen suhde ilmenee keskinäisenä riippuvuussuhteena. Schnaiberg ja Gould esittävät yksinkertaisen argumentin: modernin yhteiskunnan pääinstituutiot ovat omistautuneet ylläpitämään taloudellisen kasvun ja tuotannollisen oravanpyörän
laajentamista. Instituutioiden ja taloudellisen ekspansion suhteen he näkevät vastavuoroisuussuhteena, jossa yhteiskunnalliset instituutiot toimivat aktiivisessa yhteistyössä kiihdyttääkseen tuotannollisen oravanpyörän toimintaa, intressinään jakaa sen tuotokset. (Schnaiberg & Gould 1994, 93.)
Huolimatta lisääntyvästä ekologisesta tiedosta yhteiskunnalliset instituutiot eivät näe
toimintansa ylläpitämiseksi muita keinoja. Modernia historiaa leimaavaksi erityispiirteeksi
koetaan edelleen, että ”kulutamme historiaa” tuotannollisen oravanpyörän kautta, mikä
rajoittaa mahdollisuuksia havaita erilaisia vaihtoehtoja toiminnalle. Toiseksi tuotannollinen oravanpyörä synnyttää sivutuotteenaan useita etuja instituutioiden johtohenkilöille ja
asiantuntijoille, jotka toimivat tärkeinä välittäjinä muovatessaan kansalaisten mielipiteitä
ja käyttäytymistä. (Schnaiberg & Gould 1994, 93.) Yksityiskohdat näyttäisivät kumoavan
toisensa. Tuotannollisen oravanpyörän ylläpitämistä ei voitane pitää luonnonlain omaisena
evolutionaarisena tekijänä, vaan sosiaalisena konstruktiona, jota ylläpitävät yhteiskunnan
valtarakenteet. Ne pyrkivät Schnaibergin ja Gouldin mukaan ylläpitämään näennäistä tietämättömyyttä ekologisten ja taloudellisten realiteettien ristiriidasta kylvämällä väärää
käsitystä yhteiskunnan ekologisoitumisesta (ks. Schnaiberg & Gould 1994).
Ympäristökasvatukseen ja sen tutkimukseen kohdistuneissa kriittisissä kannanotoissa
on ymmärretty se, että ympäristökasvatuksen tiedon- ja oppimiskäsitys ja didaktiset mallit
ovat sidoksissa yhteiskunnallisen vallan monimutkaisiin suhteisiin ja että ne osaltaan ylläpitävät ajatusta siitä, että taloudellinen kasvu on välttämätöntä yhteiskunnan kehitykselle.
Kuitenkaan tämän sidonnaisuuden teoreettiseen analyysiin pyrkivää kulttuurista tutkimusta ei ole harjoitettu. Kohdeteoreettisia ja metodologisia lähtökohtia tämäntyyppisen
tutkimuksen suuntaamiseen on kuitenkin esitetty. Esitän näistä lähtökohdista muutamia.

2.1 Ympäristökasvatus ja kulttuurisen reflektion ehdot
Peltosen (1995a) mukaan ympäristökasvatuksen oppisisältöjä jäsentäviä kokonaisperiaatteita on sekä suomalaisissa että ulkomaisissa ympäristökasvatuksen malleissa hahmotettu
mm. ekologiasta ja antropologiasta käsin. Eettisen ympäristökasvatuksen malleja on
pyritty puolestaan hakemaan lähinnä moraalipsykologiasta. (mm. Käpylä 1991, 1994,
Jeronen & Kaikkonen 1994.) Ekologisten ja antropologisten näkökulmien kehittämisellä
pyritään ympäristökasvatuksen sisällön holistisuuden lisäämiseen (Jeronen & Kaikkonen
1994, Käpylä 1994). Käpylä (1994, 137) toteaa seuraavasti:
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”Ympäristöongelmien ymmärtäminen ja ratkaiseminen edellyttää syvällistä kulttuurin reflektiota. Sosiaaliset, poliittiset, taloudelliset ja uskomusjärjestelmät liittyvät monimutkaisella tavalla ihmisen kulttuurin ja luonnon vuorovaikutussuhteeseen. Näiden kaikkien näkeminen keskenään riippuvana monimutkaisena vuorovaikutusjärjestelmänä on ympäristökasvatuksen keskeinen tiedollinen tavoite.”

Kulttuurisen reflektion ehtojen näkökulmasta tavoite sisältää ongelman, joka perustuu sen
tiedolliseen luonteeseen. Holististen ympäristökasvatuksen mallien kehittäminen lienee
mahdotonta ilman ympäristökasvatuksen kriittistä itsereflektiota. Kuinka ympäristökasvatus voi harjoittaa kulttuurista ja Käpylän sanojen mukaan syvällistäkin reflektiota, jos se
ei ensin selvitä omia sidonnaisuuksiaan modernin kulttuurin ympäristöä koskeviin tiedollisiin ja normatiivisiin käsityksiin sekä ympäristöetiikkaan?
Ihmisen toiminta perustuu pääosin hiljaiseen tietoon ja kokemukseen, mikä ilmenee erilaisissa itsestään selvinä pidetyissä kulttuurisissa käytännöissä. Jotta ympäristökasvatus
voisi toimia kulttuurikritiikkinä, sen olisi ensin muutettava kätketty, implisiittinen tieto
käsittein ilmaistuksi eksplisiittiseksi tiedoksi, Käpylä on todennut pohtiessaan ympäristökasvatuksen mahdollisuuksia muuttaa perinteisen institutionaalisen kasvatus- ja koulutusjärjestelmän tiedonkäsitystä. (Käpylä 1995, 24.) Siitä, miten tämä voitaisiin toteuttaa ja
ennen kaikkea siitä, mitä ehtoja muuttamistyöllä on, voi asettaa useita näkemyksiä rinnakkain ja osittain vastakkain. Luvun lopussa esitän muutamia näkökulmia, joita on esitetty
ympäristökasvatuksen tiedon- ja oppimiskäsityksen muuttamiseksi ja pyrin esittämään joitakin kriittisiä kommentteja tutkimusongelmieni selventämiseksi.
Ympäristökasvatuksessa lähdetään yleensä liikkeelle itsestään selvästi asenteiden muutosvaatimuksesta suhteessa luonnonvarojen riistoon. Huomiotta jää ympäristöongelmien
yhteiskunnallinen perusta: niiden osallisuus paljon monimutkaisemmasta ja vaikeasti hahmotettavissa olevasta kokonaisyhteiskunnallisesta systeemirationaalisuudesta (Matthies
1992a, 28) sekä institutionaalisen kasvatus- ja koulutusjärjestelmän asemasta tässä rationaalisuudessa.
Ympäristökasvatuksen sisältämät itsestäänselvyydet voi nähdä mielestäni sekä syinä
yhteiskunnassa vallitsevien ympäristömyönteisten asenteiden ja ympäristövastuullisen toiminnan väliselle ristiriidalle että kyseisen tilanteen seurauksina. Ympäristökasvatus ja
yleensä kasvatuksellinen toiminta tulisi voida kuitenkin asettaa keskeiseksi tekijäksi kulttuuristen muutosten läpiviemisessä, kulttuurisessa representaatiossa (ks. käsitteestä Kivelä
& Peltonen & Pikkarainen 1996, Peltonen 1995a). Matthies (1992a, 28) väittää, että nykyinen ympäristökasvatusprojekti on tehtävässään epäonnistunut. Projekti on ollut olemassa
jo 1970-luvulta lähtien ja on itse asiassa jo päättymässä lamaantumisen ja pysähtyneisyyden vaiheeseen. Kun pohditaan kysymystä siitä, missä mielessä ympäristökasvatus on
lamaantunut ja pysähtynyt, on mielestäni asiaa lähdettävä etsimään laajemmista modernin
yhteiskunnan kulttuurisista prosesseista ja ympäristökysymyksen yhteiskunnallisista määrittely- ja tulkintaprosesseista. Niitä näyttäisi vaivaavan jonkinlainen kulttuurisiin vastapuoliin perustuva staattinen vastakkainasettelutilanne, jossa vastakohdat ruokkivat toisiaan. Ekologisen rationaliteetin puolestapuhujat ja taloudellis-teknologisen rationaliteetin
kannattajat itse asiassa tarvitsevat toisiaan oman olemassaolonsa määrittämisessä. (ks. luku
7.4) Ympäristökasvatus on tässä tilanteessa ikään kuin näiden vastapuolien välille sijoittuva jännitteinen tila, jossa pyritään muodostamaan kuvaa vallitsevan sosiaalisen todellisuuden (ks. luku 5) ympäristösuhteesta – ikään kuin olemaan sovitteleva osatekijä pysy-
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vässä kulttuurisessa kriisitilanteessa. (ks. luku 3 ja 8). Matthiesin väitettä voi kritisoida
siinä suhteessa, ettei asenteiden ja toiminnan välistä ristiriitaa yhteiskunnallisissa toimintaprosesseissa ole järkevää tarkastella jonkin yksittäisen yhteiskunnan osajärjestelmän epäonnistumisena. Ympäristökriisin määrittelystä ei ole päästy yksimielisyyteen ympäristötutkimuksen piirissä, saati politiikan ja talouden monimutkaisella toimintakentällä. Erimielisyys ilmenee luonnollisesti myös ympäristökasvatus-käsitteen epämääräisyytenä ja näin
ympäristökasvatuksen didaktisten mallien tavoitteiden, sisältöjen ja menetelmien ristiriitaisuutena. Kaiken kaikkiaan ympäristökysymyksen määrittelyyn liittyvä tieteellinen diskurssi, johon ympäristökasvatuksen käytännötkin nojaavat, liikkuu varsin kohdentumattomasti normatiivisten käytäntöjen, niitä selittämään pyrkivien teorioiden sekä käytännön ja
sitä koskevan tieteellisen keskustelun välistä suhdetta selittämään pyrkivien metateoreettisten tarkastelujen välimaastossa (ks. kuvio 3. Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen ja ympäristökasvatusta koskevan tutkimuksen yhteiset tutkimusongelma-alueet).
Loppujen lopuksi Matthies itsekin perustelee väitettään samantyyppisesti toteamalla,
että kasvatustieteellisen ajattelun edellytykseksi on asetettu idealisoidun teorian ja käytännön välisen suhteen ylittämätön kuilu. Ympäristökasvatusta toteutetaan implisiittisen kahden näyttämön mallin pohjalta eli sellaisessa todellisuuden konstruktiossa, joka tekee eron
oppimismaailman ja todellisuuden luonto-yhteiskuntasuhteen välille. Ympäristökasvatus
välittää yhtäältä relevanttia tietoa, erilaisia luonnon kognitiivisia konstruktioita (ks. Eder
1988, 1990a, 1990b) ja toisaalta ekologisesti orientoituneita asenteita eli ympäristöongelmien yksilöllistymisprosessin malleja (ks. Matthies 1992a, Döbler 1995b) muuttaakseen
toimintaa. Tavoiteltu toiminta ei kuitenkaan kohtaa käytäntöä. Se hajoaa soveltamisen kaksinaiseen rakenteeseen. Ympäristökasvatusta harjoitetaan kuitenkin siinä uskossa, että tiedon ja asenteiden sekä näihin pohjautuvan toiminnan välillä vallitsee merkityksellinen
yhteys. (Matthies 1992a, 30–31.) Tulkitsen Matthiesin tarkoittavan soveltamisen kaksinaisella rakenteella sitä, että ympäristökasvatuksen tavoitteena olevalla muuttuneella toiminnalla ei ole kulttuurista perustaa, kulttuurista merkitys- ja toimintakenttää, jossa sitä voi
käytännössä toteuttaa ongelmattomalla ja ristiriidattomalla tavalla. Väitetään, että ympäristökasvatusta koskevan idealisoidun teorian ja toisaalta ympäristövastuullisen toiminnan
välillä on todella ylittämätön kulttuurinen kuilu. Mielestäni näin ei välttämättä ole. Jos vastaisin toisin, tämän tutkimuksen toteuttamisella ei ehkä olisi järkiperusteita.
Matthiesin metaforan implisiittisen kahden näyttämön mallin olemassaolosta voisi
kääntää mielestäni osoitukseksi siitä, ettei ympäristökasvatusta ja sen tutkimusta ohjaavaa
tieteenteoriaa ole kehitelty tarpeeksi käsitteellisellä ja poikkitieteellisellä tasolla. Ympäristökasvatuksen ja ympäristökasvatusta koskevan tutkimuksen toteuttamisen yhteiskunnalliset rakenne-ehdot ovat vielä selkiintymättömät.
Edelliseen tarkasteluun viitaten voi väittää, että ympäristökasvatuksessa ja ympäristökasvatuksen tutkimuksessa on tyydytty kehittelemään uusia didaktisia malleja ja niiden
soveltamismenetelmiä sen sijaan, että olisi problematisoitu ympäristöystävällisten asenteiden ja ympäristövastuullisen toiminnan välisen suhteen kulttuurispesifejä ehtoja. Matthies
viittaa oikeutetusti harjoitettuun ympäristöpolitiikkaan ja toteaa asetelman olevan analoginen suhteessa ympäristökasvatukseen: sekä ympäristökasvatuksessa että -politiikassa pyritään kompensoimaan ja hallitsemaan teollisen tuotannon ympäristöseurauksia, mutta ei
puututa ympäristökriisin syihin. (Matthies 1992a, 31.) Matthies (1990, 167–168) on analysoinut Ahon (1987) ja Käpylän (1989) esittämiä didaktisia malleja. Aho määrittelee ympäristökasvatuksen ”oppiaineeksi, jonka tavoitteena on välittää koulutuksen eri tasoilla tietoa
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ympäristöstä ja luonnonsuojelun merkityksestä sekä turvata suotuisa elinympäristö ihmisille” (Aho 1987, 5).
Määrittely on varsin tyypillinen esimerkki ympäristökasvatuksen reflektoimattomasta
luonteesta. Uskotaanko tiedon jakamisella turvattavan tulevaisuuden sukupolville ekologisesti ja kulttuurisesti tasapainoinen elinympäristö? Ympäristöongelmien ratkaisussa ei tietenkään ole myöskään kysymys vain ihmisyhteiskunnan pelastumisesta. Mihin tällainen
määrittely voi perustua? Ensimmäisen ongelman osalta voi viitata Matthiesiin, jonka
mukaan Ahon konseptio nojaa Piaget`n kognitiiviseen oppimismalliin, jonka mukaan lapset voi jo esikouluiässä ja peruskoulussa kasvattaa ekologiseen käyttäytymiseen kognitiivisilla oppimisvälineillä (Matthies 1990, 167). Jos asia olisi näin yksinkertainen, ympäristökriisistä tuskin nykyisen aikuissukupolven kannattaisi edes huolehtia. Voisimmehan
jakaa tietoa ympäristöongelmista, jotta tulevat sukupolvet toimisivat harkitummin kuin me
itse. Me itse voisimme jatkaa elämäämme tavalla, jolla olemme aina tottuneet elämään.
Ympäristökasvatuksen reflektoimattoman luonteen syvempiä kulttuurisia juuria voi lähteä etsimään yhteiskunnan tavasta psykologisoida6 ekologisia ongelmia (ks. Matthies
1990). Yksilölle voi periaatteessa välittää kykyjä, jotka voisivat toimia ihmisen ja luonnon
suhteen radikaalina muutoksen voimana, mutta ekologian vastainen yhteiskuntajärjestys
estää kykyjen harjoittamisen käytännössä (ks. Matthies 1990, 167).
Ympäristökriisin psykologisoiminen tiedon avulla näyttäisi olevan ympäristökasvatuksen ongelmallisimpia, jopa vahingollisimpia piirteitä, varsinkin kun ympäristöä ja ympäristöongelmia koskeva tiedollinen aines yhdistetään eettis-moraalisiin periaatteisiin ja
ympäristömyönteiseen toimintaan. Döblerin (1995b, 44) mukaan voi epäillä, tarjoavatko
modernit yhteiskunnat sosiaalisen ympäristön, joka sallisi elämisen tasapainossa. Tasapainolla tarkoitan sitä, että sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä kehitys voitaisiin yhdistää yhteiskunnassa tavalla, joka mahdollistaisi kulttuurisesti kestävän kehityksen.
Tällä hetkellä näyttäisi vallitsevan jonkinlainen pysyvä vastakkainasettelu näiden kolmen
kestävyyden ”lajin” välillä. Tämä ilmenee konkreettisesti mm. paikallisten asukkaiden,
luonnonsuojelujärjestöjen ja valtion hallinnon välisissä kiistoissa luonnonsuojelualueista.
Raitio (2000) toteaa, että osallistavan suunnittelun prosesseissa taustalla vaikuttaa aina tietopohja, jota ei jaeta. Tämä ilmenee mm. rajattuina kysymyksenasetteluina, joissa aina asetetaan vastakkain työllisyys ja ympäristönsuojelu. Tämä on Raition mielestä tietoista manipulointia. Paikalliset asukkaat pakotetaan valitsemaan näistä kahdesta, jolloin usein sosiaaliset näkökulmat voittavat. Hänen mukaansa luonnonsuojelun ja työllisyyden vastakkainasettelu on sosiaalinen konstruktio, joka kahlitsee järkevää aluesuunnittelua. Aluesuunnittelussa on ensiarvoisen tärkeää ensin kartoittaa alueen luonnonvarat ja näin suunnitella alueelle hyvin istuva luonnonvarasuunnittelu. Tällöin luonnonsuojelu- ja työllisyysnäkökulmat voitaisiin Raition mielestä mielekkäällä tavalla yhdistää.
Döbler on todennut, että kouluissa tapahtuva ympäristökasvatus saattaa jopa lisätä
ympäristöön orientaation epävakautta (Döbler 1995b, 44). Ympäristökasvatuksessa pyritään välittämään usein konsensushenkinen kuva ympäristönsuojelusta ja siitä, että ympäristökiistat voi aina mielekkäällä tavalla ratkaista. Tämä on ristiriidassa todellisuuden
kanssa monella tapaa. Döblerin mukaan tulisikin kiinnittää erityistä huomiota siihen, että
ympäristökasvatuksessa annettu kuva ympäristökysymyksestä tulisi suhteuttaa sosiaalisen
todellisuuden kokonaisuuteen. Ympäristökasvatuksen on väitetty aiheuttavan lapsissa jopa
avuttomuuden tunnetta ja apatiaa (emt, 44). Tämä vaikuttaa luonnolliselta reaktiolta varsinkin lapselle, joka ei osaa erottaa vielä sitä, mikä on todellista ja mikä toivottua kehitystä
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yhteiskunnassa. Koulussa korostetaan, että ympäristöongelmat voi ratkaista järjen avulla.
Ongelmanratkaisutaidot liitettynä ympäristöongelmien havainnollistamiseen siten, että ne
tuodaan lapsen kokemusmaailmaan, eivät vakuuta lasta vaan hän edelleen kysyy, miksi
luonnonsuojelijat kahlitsevat itsensä puihin ja miksi poliisi puuttuu asiaan.
Matthies kritisoikin didaktisten mallien ja opetusmenetelmien lisäksi ympäristökasvatuksen opetussuunnitelmissa ilmenevää ns. individualistisen tunnekultin kehittämispyrkimystä. Pedagogiset ohjelmat pyrkivät välittämään elämyksellisyyttä ja omakohtaisuutta.
Ympäristökasvatuksen kohteena on ihmisyksilö, josta muutosten odotetaan lähtevän. Yksilökohtainen ekologisen kriisin emotionaalistaminen jopa estää reflektoimasta kriittisesti
ympäristökasvatuksessa välitettävän tiedon laatua. (Matthies 1992a, 32.) Mielestäni ympäristöongelmien elämyksellisen kokemisen korostaminen, niiden psykologisointi ja yksilöllistäminen vaikeuttaa sen tiedostamista, mitkä ovat tiedon taustalla vaikuttavat yhteiskuntajärjestystä ylläpitävät normatiiviset ja symboliset luontokäsitykset. Näyttääkin siltä, että
ympäristökysymyksen luonnontieteellistäminen ja teknologisoiminen kulkevat käsi
kädessä ympäristöongelmien psykologisoinnin ja emotionaalistamisen välityksellä tapahtuvan yksilöllistämisen kanssa. Matthies (emt, 32–33) toteaa, että ympäristökasvatuksessa
välitettävän tiedon sisältöjen kriittistä analyysia tarvitaan, koska luultavasti se paljastaisi,
että opetuksessa ei kytketä riittävästi luonnontalouden prosesseja yhteiskunnallisiin prosesseihin. Yhteiskunnallisen ohjaamisen ongelmia on vain pinnallisesti tematisoitu ja ympäristömyönteisten vuorovaikutusprosessien yhteiskunnalliseksi perustaksi vaaditaan muutosta yksilön omissa käyttäytymismalleissa. Tämän ongelman ja ristiriidan hän tulkitsee
johtuvaksi siitä, että ympäristökasvatuksessa ei pohdita omia toimintarajoituksia ja -edellytyksiä. Ympäristökasvatuksessa ja sen tutkimuksessa ei tiedosteta sitä kulttuurista tosiasiaa, että institutionaalinen ympäristökasvatus oikeastaan itse luo ideologiaa, jonka vankina on.
Ympäristökasvatuksessa ei ole lainkaan reflektoitu luontokäsitystä, vaan sen perustana
on naiivi olettamus siitä, että ihminen vapaaehtoisesti suojelisi ympäristöä (Matthies
1992a, 42). Kielen, symbolien ja niihin piiloutuneiden merkitysten voi väittää kuitenkin
olevan tärkeimpiä vallankäytön välineitä yhteiskunnassa. Poliittisten instituutioiden virallinen kieli vaikuttaa juuri luonnon käsitteellistämistavan välityksellä ympäristökasvatukseen (Matthies 1992a). Matthies (1990, 169) toteaa Haaniin (1984, 27) viitaten ympäristökasvatuksen olevan lähinnä valtiollinen reaktio tarttua taloudellis-poliittisiin legitimaatio-ongelmiin ja yritys tehdä ekologisen kriisin seurauksista ongelma, johon oppilaat sosiaalistetaan. Tämä väite on varsin vakava ja vaatii mielestäni tarkempaa ympäristökasvatuksen analyysia, jossa kasvatuksellinen toiminta ymmärretään osaksi yhteiskunnan ympäristöä koskevia määrittely- ja tulkintajärjestelmiä. Tutkimukseni pyrkiikin muodostamaan
ympäristökasvatus-käsitteestä teoreettisen työvälineen, jonka avulla sitä voi tarkastella
osana todellisuuden sosiaalisen rakentumisen ja luonnon sosiaalisen konstruoinnin prosesseja.
Sosiaalisen toiminnan ympäristö sekä siihen liittyvä symbolinen ympäristö merkityksineen ovat empiirisen tutkimuksen kohteena myös ympäristösosiologisessa tutkimuksessa.
Legitimaation ja sosialisaation problematiikka ovat keskeisiä muodostamassani ympäristöön orientoivan kasvatuksen kokonaismallissa, ja ne nousevat tutkimuksen kohteeksi
todellisuuden sosiaalisen rakentumisen teoriassa, jonka avulla pyrin yhdistämään ympäristöön orientoivan kasvatuksen kognitiivisen, normatiivisen, symbolisen ja identiteettitasoi-
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sen orientaatioperustan luonnon sosiaalisen konstruoinnin vastaaviin tasoihin. Tutkimukseni lähtökohta-asetelma kiteytyy Matthiesin seuraavassa toteamuksessa:
”voimme ymmärtää voimattomuutemme itseään tuhoavan systeemirationaalisuuden edessä
vasta kun tematisoimme kulttuurisia tottumuksiamme suhteessa luontoon. Jotta itsetuhoisaa
luontosuhdettamme ylittävät oppimisprosessit tulisivat mahdollisiksi, meidän pitäisi ensin
tulla tietoisiksi luontosuhteen symbolisesta perustasta.” (Matthies 1992a, 35.)

Peltonen (1995a, 88–90) on tutkinut eettiseen ympäristökasvatukseen sisältyvää problematiikkaa kasvatustieteen tieteenteoreettisena ongelmana. Hän toteaa suomalaisten ja
angloamerikkalaisten maiden ympäristökasvatusmallien vakavimmaksi puutteeksi sen,
että ne sivuuttavat lähes kokonaan kasvatus- ja sivistysteoreettisen reflektion. Niissä ei
huomioida institutionaalisen kasvatuksen kokonaistoiminnassa sekä ympäristökasvatuksessa itsessään toimivaa piilo-opetussuunnitelmaa7. Peltosen ympäristökasvatukseen
soveltama piilo-opetussuunnitelman käsite viittaa mielestäni juuri reflektoimattoman,
luonnon kulttuurisen konstruoinnin symbolisen perustan olemassaoloon modernissa
yhteiskunnassa (ks. Eder 1990a). Tarkoitan tällä sitä, että luonnonymmärryksemme
syvimmät, kulttuuriset ja luonteeltaan implisiittiset elementit, luonnon symboliset konstruktiot ovat edelleen reflektoimattomia ajattelemmepa mitä tahansa normatiivista yhteiskunnallista toimintaa: politiikkaa, oikeusjärjestelmää, kasvatusta, saati taloutta. Voimmekin kysyä, miksi. Todellisuuden sosiaalisen rakentumisen teorian mukaan jotkin osat sosiaalisen toiminnan ja ajattelun tuotoksista reifikoituvat eli esineellistyvät institutionalistumisen myötä niin, etteivät ne enää näyttäydy ihmisille oman toiminnan tuloksina vaan
omaa elämäänsä elävinä entiteetteinä (ks. Berger & Luckmann 1994). Arkikielellä voitaisiin puhua kulttuurisista tottumuksista ja tavoista suhtautua asioihin.
Kasvatus- ja sivistysteoreettisen reflektion puute ilmenee pyrkimyksenä laaja-alaisen
ympäristökäsityksen kehittämiseen jäsentämällä oppiaines jonkin laajan periaatteen
mukaisesti sekä pyrkimyksenä yhdistää ympäristöä koskeva tiedollinen aines arvosisältöihin, eettis-moraalisiin periaatteisiin ja aktiiviseen ympäristömyönteiseen toimintaan (Peltonen 1995a, 88–90). Tämä on luonnollisesti ongelmallista tilanteessa, jossa ei tiedosteta
yhteiskunnan syvimpiä eettisiä sitoumuksia luontoon. Nämä ovat ennen kaikkea symbolisia, sidottuja jokapäiväiseen sosiaalisen todellisuuden havainnointiin ja kokemiseen ja näihin pohjautuviin arkisiin ajattelu- ja toimintatapoihin. Pyrkiikö ympäristökasvatus normatiivisena toimintana hyppäämään vaikeimman yli voittoon? Toiminnassa ei arvioida eikä
reflektoida ympäristökasvatuksellisen toiminnan yhteiskunnallista ehdollisuutta. Tämä
estää luonnollisesti myös omien toimintamahdollisuuksien arvioinnin realistisesti ja konkreettisesti.
Kasvatus- ja sivistysteoreettisen reflektion huomiotta jättäminen liittyy erityisesti suomalaisen ja angloamerikkalaisen kasvatustieteen8 epähistorialliseen ja kasvatuksen
ilmiöitä psykologisoivaan tutkimuskäytäntöön. Kasvatuksen ja kasvatuksen tutkimuksen
taustalla on aina kuitenkin olemassa jonkinlaiset sivistys- ja kasvatusteoreettiset periaatteet, jotka voivat olla reflektoituja tai reflektoimattomia. Pyrkimys löytää kasvatus- ja opetustoimintaa jäsentäviä periaatteita esimerkiksi ekologiasta, antropologiasta tai ympäristöetiikasta johtaakin Peltosen mukaan siihen, että ympäristökasvatuksen taustakontekstina
toimivat sivistysteoreettiset perusoletukset jäävät reflektoimattomiksi sekä kasvatustieteellisen diskurssin että käytännön kasvatuksen tasolla. (Peltonen 1995a, 91.)
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Peltosen (1995a, 95–98) mukaan keskeistä ja ongelmallista eettisen ympäristökasvatuksen kannalta on moderniin sivistysajatteluun liittyvä ajatus rajattomasta sivistyksestä ja
edistyksestä. Hänen mukaan sivistys, käsitetään se kuinka henkiseksi ilmiöksi tahansa, ei
ole riippumatonta materiaalisista resursseista ja toisaalta materiaaliset resurssit tai luonnonvarat eivät ole rajattomia. Tämän vuoksi sivistysteoreettisen reflektion sivuuttavat ympäristökasvatusohjelmat voivat sisäisesti olla niin ristiriitaisia, että niiden mielekkyys voidaan asettaa kyseenalaiseksi. Olen samaa mieltä Peltosen kanssa ympäristökasvatuksen tiedon- ja oppimiskäsityksen ja didaktisten mallien ristiriitaisesta luonteesta. Mutta syy siihen
on mielestäni moniselitteisempi kuin se, että kasvatus institutionaalisena toimintana on
riippuvainen materiaalisista, lähinnä siis yhteiskunnan taloudellisen toiminnan tuottamasta
pääomasta. Mielestäni henkistä, arvoihin ja merkityksiin sitoutuvaa tietoista ajattelua ja
toimintaa on nimenomaan taloudellisen toiminnan ulkopuolella. Toinen asia on se, miten
tämä kulttuurin piilevä voimavara saa toteutumismahdollisuuksia yhteiskunnassa. Taloudellinen toiminta vaikuttaa tässä mielessä yhteiskunnan henkiseen ilmapiiriin. Sillä on pyrkimys rajoittaa ihmisten ajattelu- ja toimintatapoja, muodostaa tavallaan rajallinen pelikenttä, jonka rajojen yli ei voi astua, koska se vaikuttaa pelikentän peliin ja heikentää
yhteiskunnallisen toiminnan tehokkuutta. Mielestäni Ederin (1988, 1990a, 1990b, 1992)
analyysi moderniuden kulttuurikoodin kaksoisrakenteesta antaa tämänsuuntaiselle ajattelutavalle konkreettista painoarvoa.
Edellä tematisoidut ympäristökasvatuksen ja sen tutkimuksen tieteenteoreettisten ongelmien perusteet voi tutkimusongelmien selkeyttämiseksi jakaa kolmeen laajempaan
ongelma-alueeseen, jotka ovat analyyttisessa suhteessa toisiinsa:

ONGELMA-ALUE 1

Instituutiot

Vallitseva
sosiaalinen
todellisuus

• luonnon kognitiivinen konstruointi
politiikan, talouden ja
tieteen ”konsensuskehässä”

Systeeminen
rationaalisuus

Edistys

ONGELMA-ALUE 3

Sivistys

• rationaalisuuden
edistyksen ja
sivistyksen
”samaistamiskehä” yhteiskunnan ideologisella tasolla

ONGELMA-ALUE 2

Yksilö

• instituutioitunut
yksilöllinen vastuu
ympäristöongelmista
• ympäristöongelmien
yksilöllistäminen
emotionaalistamisen ja
psykologisoimisen
välityksellä

Kuvio 2. Ympäristökasvatuksen ja -tutkimuksen tieteenteoreettisten ongelmien perusteet.
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Ideologian määrittelen Bergeriin ja Luckmanniin (1994, 140–141) viitaten sosiaaliseksi
todellisuudeksi, joka kiinnittyy konkreettiseen, yhteiskunnalliseen valtaintressiin. Ideologista todellisuutta ylläpitää sen subjektiivinen uskottavuus. Subjektiivinen uskottavuus
pyritään muodostamaan erilaisten symbolisten legitimaatiokäytäntöjen välityksellä. (Berger & Luckmann 1994, 145.) (ks. luku 3.2. ja 5.1.) Luonnon kognitiivisen konstruoinnin
ja institutioituneen yksilöllisen vastuuajattelun käsitteellinen yhdistyminen tapahtuu siis
yhteiskunnan ideologisella, sosiaalisen todellisuuden symbolisella tasolla. Systeemisen
rationaalisuuden, edistyksen ja sivistyksen samaistamisen voi siis väittää olevan merkitystasoinen konstruktio, toisen asteen objektivoitumisen eli legitimaation tuotos.
Ympäristökasvatuksen ongelmien luonne herättää mielenkiinnon ympäristökasvatukseen kohdistuvan tutkimuksen sitomisesta osaksi todellisuuden sosiaalista rakentumista
koskevaa teoriaa ja osaksi luonnon sosiaalista konstruointia tematisoivaa kulttuuritutkimusta. Kasvatussosiologisen tarkastelun avulla ympäristökasvatukseen kohdistuva tutkimus voi pyrkiä hahmottamaan osaksi yhteiskuntatieteellistä ympäristötutkimusta.
Ekologinen rakennemuutos9 ei ole ainoa motivaatioperusta eettisesti orientoituneiden ja
sosio-kulttuurisille haasteille responsiivisten tutkimusorientaatioiden etsinnöille. Kulttuuritutkimuksessa pyrkimyksenä on teknokraattisen managerialismin purkaminen kommunikatiivisen toiminnantutkimuksen avulla. Positivistisesta tiedon- ja tieteenkäsityksestä on
osittain luovuttu ja lähestytty epistemologista konstruktivismia, jossa niin yhteiskuntakuin luonnontieteellisenkin tiedon yhteiskunnallinen kontekstuaalisuus, valtasidonnaisuus
ja normatiivisuus ovat käsitteellisen analyysin kohteena. Kulttuuritutkimuksessa perimmäisenä pyrkimyksenä voitaneen pitää sosio-kulttuurisen etiikan (ks. Brunner & Ascher
1992) tiedostamista ja sen olemassaolon oivaltamista, jolloin voi arvioida kriittisesti tiedollis-tekniseen orientaatioon pitäytyvää vastuukäsitystä (ks. Kuitunen & Tirkkonen 1994, 3).
Yhteiskuntatieteellisellä ympäristötutkimuksella ja ympäristökasvatuksen tutkimuksella on tulkintani mukaan yhteisiä tutkimuksellisia ongelma-alueita, jotka on tulkittavissa
saman laajemman ongelman, kehityskriisin heijastumina tai niin kuin Willamo (1992, 111)
ilmaisee, saman taudin eri oireina. Seuraavan kuvion avulla havainnollistan yhteiset
ongelma-alueet:
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Ekopedagogiikka

Kulttuurinen
refleksiivisyys

METATEORIA
(tutkii teorian ja
käytännön välistä
suhdetta ja sen
merkitystasoisia
ehtoja)

Ekologisen
oppimisen malli

Riskiyhteiskuntaajattelu
Kognitiivinen ja
esteettinen
refleksiivisyys

OBJEKTITEORIA
(muodostaa kriittistä
teoriaa vallitsevasta
normatiivisesta
todellisuudesta ja siihen
perustuvasta käytännön
toiminnasta)

Ympäristökasvatus

Ekologinen modernisaatio
teoriasuuntauksena
(”kestävä kehitys” –
ajattelu)

NORMATIIVINEN
TODELLISUUS

= yhteisesti
hyväksytty näkemys
yhteiskunnan,
kulttuurin ja luonnon
suhdemekanismeista

Kuvio 3. Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen ja ympäristökasvatuksen tutkimuksen
tutkimusongelma-alueet.

Yhteiskuntatieteellisellä ympäristötutkimuksella ja ympäristökasvatukseen kohdistuvalla
tutkimuksella näyttäisi olevan selkeästi yhteisiä ontologisia, ympäristökriisin olemusta ja
luonnetta koskevia oletuksia sekä näihin oletuksiin sidoksissa olevia epistemologisia lähtökohtia. Kyseiset ontologiset oletukset ja epistemologiset lähtökohdat ovat mielestäni
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tulkittavissa heijastumina vallitsevan yhteiskuntajärjestyksen kriisistä omaa toimintaympäristöä kohtaan.
Ontologiset oletukset ja epistemologiset lähtökohdat ovat tulkintani mukaan luokiteltavissa kolmeen eri tasoon: a) normatiiviseen todellisuuteen, b) objektiteoriaan ja c) metateoriaan. Normatiivisen todellisuuden tasolla pyritään muodostamaan tiettyjen ympäristökriisiä koskevien tieteellisten, tosiasioiksi koettujen tiedollisten mielikuvien (ks. käsitteestä
Eder 1998) perustalle normatiivista käsitystä siitä, miten kyseisiin ympäristöä koskeviin
tieteellisiin tosiasioihin tulisi yhteiskunnassa ja yksilötasolla reagoida. Normit muodostuvat ylhäältä- ja ulkoapäin ja ne ovat muodoltaan lakeja ja sanktioita. Ympäristökriisin tieteelliset ja taloudellis-teknologiset ratkaisukeinot koetaan relevanteimmiksi ja ne ohjaavat
lakien ja sanktioiden asettamista. Yksilön mahdollisuus vaikuttaa ympäristökriisin hallintaan ja ohjailuun perustuu lähinnä kyseisten lakien noudattamiseen ja sanktioiden välttämiseen.
Objektiteorian tasolla pyritään muodostamaan kriittistä teoriaa vallitsevasta normatiivisesta ja kognitiivisesta todellisuudesta ja siihen rakentuvasta käytännön toiminnasta (reaktioista). Kriittistä teoriaa pyritään rakentamaan ympäristökriisiä koskevien sosiaalisten ja
poliittisten mielikuvien (ks. käsitteestä Eder 1998) perustalle. Tällaisia sosiaalisia ja poliittisia mielikuvia edustavat yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen teoriassa muodostetut tarinalinjat (ks. Vehmas 2002) tai kertomukselliset juonet (story lines; käsitteestä
Hajer 1995, 1999) sekä riskiyhteiskunta-ajattelu. On huomattava, että poliittiset ja sosiaaliset mielikuvat syntyvät ja edelleen kehittyvät vallitsevan institutionaalisen ohjausjärjestelmän sisällä. Ympäristökriisin poliittiset ohjaus- ja hallintakeinot koetaan relevanteimmiksi ja oleellinen poliittisen toiminnan muoto on vallitsevien tarinalinjojen sosio-poliittisen seurausten tieteellinen arviointi ja niiden edelleen kehittäminen tämän arvioinnin
perustalta. Yksilö voi vaikuttaa ympäristökriisin ohjaukseen ja hallintaan lähinnä vain
institutionalisoituneiden poliittisten ja ala (vasta) poliittisten toimijoiden välityksellä.
Metateorian tasolla tutkitaan teorian ja käytännön välistä suhdetta ja sen merkitystasoisia ehtoja. Metateorian tasolla olennaista on kulttuurinen reflektio, vallitsevan yhteiskunnallisen järjestyksen ja sen perustalle rakentuneen institutionaalisen ohjausjärjestelmän
systemaattinen kritiikki ja kyseenalaistaminen. Kulttuurinen reflektio mahdollistaa edelleen yhteiskunnallisten toimijoiden itsereflektion, oman ajattelun ja toiminnan merkitystasoisten rajoitusten tiedostamisen. Ympäristökriisin merkitystasoiset perusteet, kulttuuriset
tavat ajatella ja toimia suhteessa ympäristöön ja sosiaaliset säännöt, jotka ohjaavat ympäristötiedosta kommunikointia (Eder 1999) koetaan olennaisimmiksi reflektion kohteiksi.
Tämä edellyttää etäisyyden ottamista, mutta ei pakoa vallitsevasta yhteiskuntajärjestyksestä ja sen institutionaalisesta ohjausjärjestelmästä. Yksilön koetaan kykenevän vaikuttamaan yhteiskunnan muutokseen olennaisesti, mutta vain intersubjektiivisuuden välityksellä, kommunikatiivisessa suhteessa muihin ihmisiin. Pyrkimyksenä on intersubjektiivisuuden välityksellä rakentaa yhteisesti jaettua ja ymmärrettyä arvo-, moraali- ja merkitysperustaa ympäristövastuulliselle toiminnalle.
Väitän, että kyseiset tasot on eroteltavissa ja analysoitavissa esiin sekä yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen piiriin sijoittuvista ja sijoitettavissa olevista yhteiskunta- ja
kulttuuriteorioista että ympäristökasvatukseen kohdistuvista teorioista ja didaktisista malleista. Toiseksi väitän, että kyseisille tasoille sijoitettavien yhteiskunta- ja kulttuuriteorioiden ja ympäristökasvatuksen didaktisten mallien välillä on havaittavissa selkeää yhteneväisyyttä. Tämä yhteneväisyys ilmenee a) tavassa ymmärtää ympäristökysymys tietyntyyppi-
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senä ilmiönä b) miten ja millä sosiaalisen todellisuuden tasolla ympäristökysymykseen reagoidaan eli niillä on yhteneväinen käsitys ympäristökysymyksen hallinta- ja ratkaisukeinoista. Tulkintani mukaan institutionaalinen ympäristökasvatus ja sen tutkimus edustaa
normatiivisen todellisuuden rakentamisen tasolle sijoittuvaa toimintaa. Institutionaalinen
ympäristökasvatus ja sen tutkimus on siinä mielessä mielenkiintoinen yhteiskunnallinen
toimija, että se näyttäisi heijastavan sekä systeemis-teknologista että institutionaalista refleksiivisyyttä (ks. luku 2.3. ympäristökasvatuksen tyypit). Tulkintani mukaan yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen teorianmuodostuksen piirissä systeemis-teknologista
refleksiivisyyttä edustaa ekologinen modernisaatio teoriasuuntauksena ja normatiivisen
todellisuuden tasoa vastaavasti kestävän kehityksen ideologia. Riskiyhteiskunta-ajattelu,
jonka piiristä on eroteltavissa hyvin monentyyppisiä teoriointeja edustaa tulkintani mukaan
selkeimmillään objektiteorian tasoa ja noudattaa institutionaalista ja kognitiivista refleksiivisyyttä suhteessa siihen, miten se ympäristökriisin olemuksen ymmärtää ja näin siihen
reagoi. Ympäristökasvatuksen tutkimuksessa ekologisen oppimisen malli puolestaan heijastaa ns. esteettistä refleksiivisyyttä, joka on muodostunut vastareaktiona kognitiiviselle ja
institutionaaliselle refleksiivisyydelle, mutta joka rakentuu samojen kognitiivisten ja normatiivisten ennakko-oletusten perustalle kuin riskiyhteiskunta-ajattelu, jota se kritisoi.
Ekologisen oppimisen tulisi tapahtua ”pienissä elinympäristöissä” ja ”tulevaisuusverstaissa”, ekologisesti suuntautuneissa yhteisömuodoissa (Matthies 1992b, 140). Ekopedagogiikka edustaa tulkintani mukaan metateorian tasoa ja kulttuurista refleksiivisyyttä puhtaimmillaan. Ekopedagogiikka on ikään kuin poikkiteloin sekä institutionaalisen ympäristökasvatuksen että ekologisen oppimisen konseptioihin nähden. Siinä ei pyritä muodostamaan konkreettisia opetus-oppimisprosesseja, mikä on tyypillistä institutionaalisessa
ympäristökasvatuksessa ja sen tutkimuksessa. Siinä ei myöskään kasvateta johonkin tiettyyn ennalta määritettyyn tulevaisuuteen, mikä on puolestaan tyypillistä ekologisen oppimisen mallissa. Ekopedagogiikka on eräänlainen kysymyskonsepti, jossa tulevaisuus jätetään tietoisesti avoimeksi, jotta tulevaisuutta voitaisiin muuttaa ja että mahdollisimman
monet toimijat voivat osallistua tulevaisuuden rakentamiseen. (ks. Matthies 1992b, 143–
144.) Ekopedagogiikka heijastaa sitä kulttuuriteoreettista suuntausta, joka on saamassa
käsitykseni mukaan yhä enemmän tilaa myös yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen piirissä. Tässä suuntauksessa pyritään aukomaan vallitsevaa kokonaisyhteiskunnallista
systeemirationaalisutta, jonka katsotaan lävistävän kaikki yhteiskunnan tasot systeemeistä
elämismaailmaan.
Edellä esitetyt ympäristökasvatuksen ja ympäristökasvatusta kokevan tutkimuksen tieteenteoreettisten ongelmien perusteet (kuvio 2) ja yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen ja ympäristökasvatusta koskevan tutkimuksen yhteiset ontologiset ja epistemologiset lähtökohdat (kuvio 3) ovat tutkimukseni käsitteellisiä ja metodologisia ennakko-oletuksia, jotka ohjaavat sitä prosessia, jolla pyrin hakemaan vastauksia asettamiini tutkimusongelmiin.
Ympäristökasvatuksen aseman osana moderniuden yhteiskuntajärjestyksen kriisiä
omaa toimintaympäristöä kohtaan voi väittää olevan tärkeän. Ympäristökasvatuksen instituutiona ja pedagogisena toimintana tulisi toimia kulttuuritradition, nykyisen ja tulevan
kulttuurin koordinoivana voimana. Myöhäismodernin kulttuurin luontokäsitysten analysointi edellyttää yhteiskunnan instituutioiden uudelleenarviointia yhteiskuntatieteellisen
ympäristötutkimuksen tarjoamista lähtökohdista käsin. Vasta 1960- ja 1970-luvulta lähtien
modernin kulttuurin luontosuhde on koettu ongelmaksi; institutionalisoitunut ympäristö-
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kasvatus pedagogis-ekologisena kriisin hallintana (ks. käsitteestä Matthies 1992b, 138) on
yksi ilmaus tästä. Institutionaalisen ympäristökasvatuksen taustalla implisiittisesti vaikuttavan käsityksen luontosuhteesta voi väittää olevan kaksiarvotteinen. Ympäristökasvatuksessa pidetään kiinni modernista suunnitelmasta pyrkiä yhteisymmärrykseen luonnon
kanssa. Toisaalta tämän yhteisymmärryksen rakennusaineet perustuvat vahvasti hyötynäkökohdille: tiede ja tekniikka koetaan relevanteimmiksi välineiksi sekä ympäristöongelmien ratkaisuissa sekä myös parempien elinolosuhteiden rakentamisessa. Sellainen toimintakompetenssi, joka mahdollistaisi sekä luonnon itseisarvoisuuden että hyötykäytön olemassaolon rinnakkain koetaan loppujen lopuksi ongelmalliseksi saavuttaa. (ks. Matthies
1992b, 139.) Voi herättää kysymyksen siitä, mitkä modernin yhteiskunnan rakenteelliset ja
institutionaaliset kehityspiirteet ovat johtaneet luontosuhteen perustavanlaatuiseen ambivalenttisuuteen (=suom. kaksiarvotteisuuteen)?

2.2 Institutionaalinen ympäristökasvatus kulttuurikritiikkinä –
ympäristökasvatuksen didaktisten mallien tarkastelua kulttuurisen
reflektion ja itsereflektion näkökulmasta
”Ilman totuuden puiteteoriaa tutkimustoiminta on sokeaa ja jää ideologisesti ja yhteiskunnallisesti
torsoksi” (Suoranta 1999, 163).

Suomessa esitetyt institutionaalisen ympäristökasvatuksen ja –koulutuksen didaktiset
mallit (Aho 1998, Houtsonen & Rikkinen 1997, Jeronen 1994, 1995, 1997, Jeronen &
Kaikkonen 1993, 1994, 1997, Käpylä 1989, 1991, 1994, 1995, 1998, Ojanen 1995, Rohweder 2001, Wahlström 1995, 1997a, 1997b, 1998, Åhlberg 1995, 1998a, 1998b) rakentuvat Hungerfordin ja Volkin (1990) muodostamalle ns. ympäristökasvatuksen kolmikantajäsentelyn perustalle. Kyseistä jäsentelyä tai sen muunnoksia ovat käyttäneet mm. useat
Suomen opettajankoulutuksen laitokset tällä vuosikymmenellä ympäristökasvatuksen
perustana (Lahti 2000, 212) ja se on hyväksytty ympäristökasvatuksen tutkimuksen piirissä tiedon- ja oppimiskäsityksen tutkimuksen lähtökohdaksi (Rohweder 2001, 64). Peruste Hungerfordin ja Volkin jäsentelyn laajalle käytölle on varsin käytännöllinen. Lahden
(2000, 212) mukaan yhteisen pohdinnan tuloksena on todettu, ettei kyseistä mallia parempaakaan näytä olevan. Tulkintani mukaan myös Kolbin (1984) kokemuksellisen oppimisen malli sekä Palmerin ja Nealin (Palmer & Neal 1994, Palmer 1997) globaalin ympäristötietoisuuden käsite toimivat suomalaisen ympäristökasvatuksen didaktisten mallien teoreettisina perusteina. Lahti (2000, 212) toteaa, että ainakin opettajankoulutuksessa on
pohdittu, ettei ole väliä missä järjestyksessä mallissa esiintyvät ympäristökasvatuksen
osa-alueiden vaiheet toteutuvat, mutta ekologinen tietämys ja ymmärrys sekä ympäristöherkkyys eli kyky nauttia luonnosta ovat ensisijaisia lähtökohtia ihmisen käyttäytymisen
muuttamisen lineaarisessa jatkumossa. Voikin varsin selkeästi havaita, että Suomessa esitetyt ympäristökasvatuksen didaktiset mallit eivät perusrakenteiltaan ja tiedon- ja oppimiskäsitykseltään juuri poikkea toisistaan. Kuitenkin ne sisältävät tiettyjä sisällöllisiä eroavaisuuksia, joita seuraavaksi analysoin.
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Ympäristökasvatuksen kolmikantateorian voi tulkita edustavan ns. oppimisteoreettista
konstruktivismia (ks. käsitteestä Siljander 2000, 20), joka rakentuu kognitiiviseen psykologiaan ja toimintateoreettiseen näkemykseen oppimisesta (Rohweder 2001, ks. Fien 1993,
Houtsonen & Rikkinen 1997). Ympäristökasvatuksen kolmikantateoria rakentuu kolmesta
periaatteesta: 1) tietopainotteisesta opetuksesta (education about environment), 2) ympäristön avulla tapahtuvasta, ympäristökokemuksia aikaansaavasta kasvatuksesta (education in
or through environment) ja 3) toimintapainotteista asennekasvatuksesta (education for the
environment). (Rohweder 2001, 64, ks. Fien 1993, Houtsonen & Rikkinen 1997, 187.)
Hungerford ja Folk (1990) asettavat ympäristökasvatuksen lähtökohdaksi ekologiset tiedot
ja herkkyyden ympäristölle. Näiden ominaisuuksien perustalle rakentuvat muut olennaiset
ympäristövastuullisesti toimivan ihmisen (emt, 8) kvalifikaatiot eli henkilökohtaisen merkityksellisyyden välityksellä saavutettava ympäristöasioiden ymmärtäminen sekä henkilökohtainen sitoutuminen ja sijoittaminen ympäristökysymyksiin. Ennen kaikkea pyrkimys
on henkilökohtaisen merkityksellisyyden avulla tarkastella omien tekojen vaikutusta ympäristöön. Ymmärrys ei kuitenkaan riitä, vaan ihmisen tulisi toimia henkilökohtaisesti ympäristöongelmien minimoimiseksi lähipiirissä sekä myös luottaa omiin kykyihinsä vaikuttaa
ympäristöä koskevaan päätöksentekoon. Toiminnassa tulisi korostua vahva velvoittavuus.
Summa summarum: tavoitteena on saavuttaa ekologisesti vastuullinen käyttäytyminen,
jossa on otettava huomioon mahdollisuuksien mukaan myös tulevaisuus. Ekologisesti vastuullisen käyttäytymisen toiminnan kontekstin tulkitaan kytkeytyvän tulevaisuuden skenaarioihin, globaalisuuteen ja sosiaalisuuteen. Sosiaalisen kontekstin katsotaan vaikuttavan siihen, miten ympäristöohjeita vastaanotetaan ja miten niitä osataan toteuttaa. Sosiaalisella kontekstilla viitataan ennen kaikkea yhteiskunnan normi- ja kontrollijärjestelmään
ja korostetaan sitä, että yhteisesti sovitun normi- ja kontrollijärjestelmän olemassaolo tulisi
tiedostaa ja saada toimimaan ympäristökasvatuksessa, jotta saavutettaisiin ihmisen käyttäytymisen muutoksen muodostavan lineaarisen jatkumon päätepiste, ympäristövastuullinen toiminta. (ks. Lahti 2000, 212–213, Rohweder 2001, 67–68.)
Väitän, että kyseinen ympäristökasvatuksen teoriaperustana toimiva kolmikantamalli
on sekä kasvatuksellisesta että sosiaalisesta näkökulmasta tarkasteltuna ongelmallinen.
Ongelman ydin on sen reflektoimaton luonne. Mallissa ei pohdita ympäristökasvatuksen
tiedon- ja oppimiskäsityksen sidonnaisuutta vallitseviin rajallisiin ympäristön yhteiskunnallisiin määrittely- ja tulkintaprosesseihin eikä näin kyetä luonnollisestikaan reflektoimaan vallitsevien kulttuuristen ajattelu- ja toimintatapojen ja eettisten periaatteiden jo lähtökohtaisesti rajallista luonnetta.
Väitettä perustellakseni olen pyrkinyt luokittelemaan ja tyypittelemään Suomessa esitettyjä ympäristökasvatuksen didaktisia malleja kolmen tekijän suhteen, jotka on muodostettu aineistolähtöisesti:
1. Mitä teoriataustaa ja tieto-opillista lähtökohtaa vasten ympäristökasvatusta tarkastellaan? Erotan viisi mahdollista teoria-taustaa ja tieto-opillista lähtökohtaa:
a) ekofilosofinen ja ekologinen,
b) systeemi-, organisaatio- ja opetussuunnitelmateoreettinen,
c) oppimisteoreettinen ja kognitivistinen,
d) asennekasvatuksellinen ja toimintateoreettinen,
e) kulttuuriekologinen ja sosiaaliantropologinen näkökulma.
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2. Miten ympäristökasvatuksen didaktisissa malleissa määritellään ympäristökasvatuksen konteksti? Erotan kuusi mahdollista ympäristökasvatuksen kontekstia:
a) yksilöllinen,
b) organisatorinen,
c) institutionaalinen,
d) sosiaalinen
e) kulttuurinen,
f) globaali konteksti.
3. Mikä ympäristökasvatuksen osa-alue koetaan didaktisissa malleissa lähtökohtaisesti
tärkeimmäksi? Erotan kuusi mahdollista ympäristökasvatuksen osa-aluetta:
a) tieto,
b) tunne,
c) kokemus,
d) asenne,
e) arvo,
f) toiminta.
Aineistolähtöisen analyysin perusteella ympäristökasvatuksen didaktisista malleista on
eroteltavissa 4:ää eri tyyppiä olevaa, kyseisten kolmen tekijän suhteen eriävää ja näitä
tekijöitä eri tavoin yhdistävää mallia. Olen nimennyt tyypit seuraavasti:
1. Systeemi-, organisaatio- ja opetussuunnitelmateoriaa yhdistämään pyrkivät, vahvasti
tieteellis- ja tietopainotteiset mallit, joissa korostuu yksilöllisyys, organisatorisuus ja
globaalisuus ympäristökasvatuksen konteksteina,
2. Oppimisteoreettiset ja kognitivistiset, ympäristökasvatuksen eri osa-alueita integroimaan pyrkivät mallit, joissa korostuu yksilöllisyys, institutionaalisuus ja globaalisuus
ympäristökasvatuksen konteksteina,
3. Ekologisesti ja ekofilosofisesti suuntautuneet, asennekasvatukselliset ja toimintateoreettiset, ympäristöherkkyyden ensisijaisuutta painottavat mallit, joissa korostuu yksilöllisyys, sosiaalisuus ja globaalisuus ympäristökasvatuksen konteksteina,
4. Kulttuuriekologisesti ja sosiaaliantropologisesti suuntautuneet, ympäristöarvojen
ensisijaisuutta painottavat mallit, joissa korostuu yksilöllisyys, sosiaalisuus ja kulttuurisuus ympäristöksvatuksen konteksteina.
TYYPPI 1. Systeemi-, organisaatio ja opetussuunnitelmateoreettiset mallit
Åhlbergin (1995, 1998a, 1998b) kehittelemä kestävän kehityksen pedagogiikkaa ja yleisdidaktiikkaa rakentava nk. eheyttävän kasvatuksen teoria ja Rohwederin (2001) tuoreessa väitöskirjassaan hahmottelema ympäristökasvatuksen opetussuunnitelmateoreettinen
malli liiketalouden koulutukseen edustavat tulkintani mukaan tätä ympäristökasvatuksen
tyyppiä. Vaikka kyseiset teoriat nousevat eri tiedeperustoilta, Åhlbergin teoria yleisdidaktiikasta ja Rohwederin talousmaantieteestä ja liiketaloustieteestä, niiden ontologinen, tieto-opillinen ja maailmankatsomuksellinen perusta on hyvin samankaltainen. Myös teoriaperusta on yhteinen; molemmat rakentuvat yrityksen organisaatioteorian ja opetussuunnitelmateorian sekä myös aikuiskasvatuksellisen näkökulman perustalle. Esittelen tiivistetysti tälle ympäristökasvatuksen tyypille ominaisia piirteitä alkaen tieto-opillisista ja
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ontologisista lähtökohta-oletusten esittelystä ja päätyen ympäristökasvatuksen osa-alueiden ja kontekstien määrittelyn ominaispiirteiden analyysiin näissä teorioissa.
Åhlbergin (1995, 1998a, 22–24 ja 1998b, 30) eheyttävän kasvatuksen teorian tieto-opillinen perusta rakentuu systemismin eli tieteellisen holismin perustalle. Systemismin ideana
on koota niin paljon jatkuvan kriittisen testaamisen kestänyttä tietoa, että ymmärtää maailmankaikkeuden, maapallon ja ihmisen elämän olevan systeemejä tai niiden osia. Åhlbergin
mukaan ainoa itseään systemaattisesti korjaava tiedonhankinnan muoto on tiede. Siten tieteellisen ajattelutavan mukaan toimiminen tuottaa hänen mukaansa parhaiten todellisuutta
vastaavia käsityksiä eli tietoa. Ihmisen käsitykset todellisuudesta ovat kuin osakarttoja,
joita tulee testata totuudenmukaisuuden ja tehokkuuden suhteen. Systemismille on ominaista myös eheyttäminen, joka on Åhlbergin mukaan viisautta. Viisaus on puolestaan
kykyä hahmottaa laajoja ajallisia ja paikallisia syy-seuraussuhteita ja toimia niiden mukaisesti. Systemismin perusideoita ympäristökasvatukseen soveltaen, eheyttävässä kasvatuksessa tämä viisaus ilmenee siinä, että oppilaat pyrkivät muodostamaan omia kognitiivisia,
käsitteellisiä karttoja maailmasta. Viisaus ympäristökasvatuksessa ilmenee myös oppilaiden tavoitteena kehittyä eheästi yksilönä eli ymmärtää, tuntea ja toimia eheytyvästi. Åhlbergin (1995, 1998a, 24–25, 1998b) maailmankatsomuksellisena lähtökohtana eheyttävässä kasvatuksen teoriassa on tieteellinen humanismi, joka hänen mukaansa ottaa tosissaan tieteen, taiteen ja teknologian, yleensä ihmisen toiminnan parhaat tulokset. Vain tieteen keinoin ihmisen elämää voi parantaa kestävän kehityksen suuntaan.
Åhlbergin vahvaa uskoa tieteeseen ja tietoon ympäristökysymyksen ratkaisussa ja
ympäristökasvatuksen perusteena on vaikea ymmärtää jo pelkästään sen vuoksi, että tiede
ja teknologian kehitys eivät ole ratkaisseet maailmanlaajuisia ekologisia ja sosiaalisia
ongelmia eikä ympäristötiedon jakamisen ole todettu vaikuttavan suoraviivaisesti asenteiden saati toiminnan muuttumiseen ympäristömyönteisemmäksi (ks. johdanto). Ehkä yksi
peruste Åhlbergin lähtökohtiin on hänen käsityksenä siitä, että olemme siirtymässä lopullisesti tietoyhteiskuntaan, jossa tiedoista, tiedon tuotannosta ja niiden hallinnasta on tullut
keskeinen tuotantovoima ja menestymisen ehto (1998a, 25). Toinen peruste lienee se, että
Åhlberg ymmärtää kestävän kehityksen lähinnä ekologisesti kestäväksi kehitykseksi.
Ympäristössä tapahtuneita konkreettisia muutoksia on suhteellisen helppo mitata tieteellisesti ja kokeellisesti. Kolmas peruste lienee Åhlbergin teorian sidonnaisuus markkinatalousnäkökulmaan. Hän siirtää käsitteitä myöten yritysorganisaation laadunparantamisen ja
jatkuvan korkealaatuisen oppimisen idean suoraan koulutusorganisaation toimintaympäristöön ja näin eheyttävän kasvatuksen peruskäsitteiksi (emt, 3–7).
Rohwederin (2001, 3–5) opetussuunnitelmateoriassa tieto-opillinen perusta rakentuu
humanismin ja liiketaloudellisen näkökulman perustalle. Humanistiset selitykset hän
ymmärtää perustuvan Berningeriin, Tapioon ja Willamoon (1999, 333) viitaten ajatukseen,
että ympäristöongelmat johtuvat tiedon puutteesta. Ratkaisukeinona nähdään tiedon jakaminen ihmisille, jotta he voisivat toimia ekologisesti mielekkäällä tavalla. Liiketaloudellisen näkökulman mukaan ympäristöongelmat muodostavat merkittävän markkinaraon ja
kilpailuedun tuotannolle. Toisaalta korostetaan yritysten johtamiskulttuurin ja vallitsevien
arvojen aiheuttavan ympäristöongelmia (Beringer & Tapio & Willamo 1999, 330).
Näyttäisi siltä, että tämänhetkisille ympäristökasvatuksen opetussuunnitelmateorioille
on tyypillistä että,
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a) ne rakentuvat tieteellisen humanismin perustalle eli ihmisen kyky hankkia ja muodostaa tietoa ja teorioita ympäristöongelmista on avaintekijä ympäristöongelmien ratkaisussa ja ehkäisyssä,
b) ne pyrkivät vastaamaan organisaation ulkopuolisesta toimintaympäristöstä tuleviin
haasteisiin, lähinnä markkinoiden, tieteen ja teknologian asettamiin tiedollisiin ja taidollisiin haasteisiin, jotka johtuvat ympäristökysymysten aktualisoitumisesta maailmanlaajuisesti,
c) ne soveltavat lähinnä yrityksiin aiemmin sovellettua organisaatioteoriaa kasvatus- ja
koulutusjärjestelmän ja ympäristökasvatuksen opetussuunnitelman käsitteellistämisessä,
d) ne uskovat organisaatioiden laadunkehittämisen edistävän kestävää kehitystä. Kuten
Åhlberg toteaa, ”jatkuvan laadunkehittämisen ideat ovat täysin yhteensopivia kestävän kehityksen kanssa” (Åhlberg 1998a, 6),
e) ne määrittelevät kestävän kehityksen ekologisesti kestäväksi kehitykseksi.
Onkin lähes odotettavissa, että niin Åhlberg kuin Rohweder määrittelevät teoriansa edustavan antroposentrista näkökulmaa ympäristökysymykseen. Åhlberg (1998a, 32–33) toteaa sen varsin suoraviivaisesti: ei ole hyvää elämää ilman hyvää ympäristöä. Hyvä elämä
ja elämän laatu on sidottu ihmisten todellisten tarpeiden optimaaliseen tyydyttämiseen.
Luonnon arvosta Åhlberg toteaa arvokonstruktivismia (ks. Niiniluoto mm. 1979, 1984)
soveltaen, että mikään objekti ei ole luonnostaan arvokas, vaan arvot syntyvät vasta ihmisen arvoja luovan toiminnan kautta. Toisaalta objektien arvokkuus riippuu niiden omista
ominaisuuksista. Tieteen yksi sivistystehtävä on luoda ja ylläpitää arvoja. Täten arvojärjestelmän kriittinen tarkastelu on yksi tieteen tehtävistä (emt, 47–48.) Rohweder (2001,
12) puolestaan toteaa antroposentrisen ympäristöetiikan tarkoittavan sitä, että ihminen on
kiinnostunut luonnonsuojelusta ensisijaisesti siinä mielessä, miten se vaikuttaa ihmisten
intresseihin ja arvojen toteutumiseen ja ihmisten välisiin moraalisiin suhteisiin. (Oksanen
1994, Oksanen & Rauhala–Hayes 1999, 8.) Rohweder korostaa, että hänen tutkimuksessaan antroposentrisyys ei kuitenkaan tarkoita luonnosta piittaamattomuutta; vaikka luonnolla on välineellistä arvoa ihmiselle, useiden antroposentristen ympäristöetiikan piirteiden noudattaminen rajoittaa ihmisen luontoon kohdistuvia toimenpiteitä.
Näyttäisi siltä, että tämänhetkisille ympäristökasvatuksen opetussuunnitelmateorioille
on tyypillistä että,
f) luonnon arvo on riippuvainen ensisijaisesti ihmisen tarpeista ja intresseistä,
g) luonnon arvot syntyvät luovan toiminnan kautta ja luovalla toiminnalla tarkoitetaan
ensisijassa tieteellistä ajattelua,
h) luonnon arvojen ensisijaisena merkityksenä on se, että ne rajoittavat luontoon kohdistuvia toimenpiteitä,
i) tieteellä on merkittävä asema luonnon arvojen luomisessa ja ylläpitämisessä. Voi jopa
väittää niin, että myös se arvokkuus, joka nousee luonnon ominaisuuksista itsestään
on tieteen keinoin ja kriteerein arvioitavissa ja uudelleen arvioitavissa.
Sekä Åhlbergin että Rohwederin ympäristökasvatuksen opetussuunnitelmallisessa mallissa sovelletaan loogisesti yrityksen organisaatioteoriaa. Pyrin selkiyttämään tätä soveltamista muutamien ydinkäsitteiden suhteen, jotka ovat ympäristökasvatuksen teorian näkökulmasta ongelmallisia ja oleellisia siinä mielessä, että kyseiset käsitteet esiintyvät myös
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muissa ympäristökasvatuksen tyyppeihin sisältyvissä ympäristökasvatuksen didaktisissa
malleissa. Käsitteet ovat
a) organisaation ekologinen paradigmamuutos (Rohweder 2001, 20–23),
b) organisaation toimintaympäristöajattelun soveltaminen ympäristökasvatukseen oppimisympäristö-käsitteen avulla, (Åhlberg 1998a, 1998b, Rohweder 2001),
c) organisaation jatkuva laadunparantaminen koulutusorganisaatiossa (Åhlberg 1998a,
52–60) sekä uudistava ja kehittävä oppiminen ympäristökasvatuksessa (Rohweder
2001, 175–180).
Ekologisella paradigmamuutoksella Rohweder (2001, 20–25) tarkoittaa yritysten todellista vihertymistä, jolloin ympäristöongelmien ratkaisuksi muodostuneet mekanistiset ja
operatiiviset toiminnot ja organisointiin liittyvät ratkaisut muuttuvat eettiseksi ympäristösitoutuneisuudeksi eli myönteisiksi ympäristöasenteiksi ja ympäristöherkkyydeksi.
Ympäristökasvatuksen avulla voi hänen mukaansa vaikuttaa juuri tähän asenteellisen
muutoksen toteutumiseen. Ainoastaan ekologinen rakennemuutos mahdollista ekologisen kestävän kehityksen prosessin toteutumisen. Ekologisesti kestävän kehityksen prosessin hän määrittelee luonnon talouden ja ihmisen talouden väliseksi vuorovaikutukseksi ja
ekonomisen ja ekologisen ajattelun ja arvojen yhdistymiseksi (emt, 8). On syytä kiinnittää erityistä huomiota Rohwederin toteamukseen siitä, että monet ympäristöongelmien
syyt ovat sellaisia poliittisia ja yhteiskunnallisia asioita, joihin yritys ei voi vaikuttaa.
Tämän vuoksi lähtökohtana on se, että yritys vaikuttaa ensisijaisesti ekologisesti kestävän kehityksen prosessiin eli luonnon talouden ja ihmisen talouden väliseen suhteeseen.
(emt, 22). Johtopäätöksenä tästä myös ympäristökasvatuksen vaikutusmahdollisuudet
kiinnittyvät pääosin ekologisesti kestävän kehityksen edistämiseen; ympäristökasvatuksen tavoitteena on, että opiskelijalle, tulevalle yritysorganisaation työntekijälle muodostuu tarve omalta osaltaan vaikuttaa ekologiseen paradigmamuutokseen (emt, 25). Toinen
tulkintani mukaan merkittävä ja ongelmallinen tekijä ympäristökasvatuksen näkökulmasta on se, että Rohwederin (emt, 22) mukaan ekologinen paradigmamuutos edellyttää sitä,
että organisaation ei tulisi niinkään vastata ulkoisen toimintaympäristön tarpeisiin, kuten
julkisen vallan toimenpiteisiin, markkinavoimiin tai yhteiskunnalliseen painostukseen,
vaan pyrkiä muutokseen organisaation sisäisessä toimintaympäristössä, ts. edistää kaikkien toimijoiden halukkuutta olla mukana ekologisesti kestävän kehityksen prosessissa.
Kutsun tätä siirtymää sisäänpäin kääntymiseksi ja väitän, että se ilmenee Rohwederin
ympäristökasvatuksen opetussuunnitelman teoriassa jo lähtökohtaisesti rajallisena psykologisena ja yksilöpainotteisena oppimisympäristöajatteluna. Toinen ongelmallinen tekijä
ympäristökasvatuksen kannalta on se, että Rohwederin mukaan opetussuunnitelman
kehittämisessä on olennaista se, että koulun ulkopuolinen todellisuus nostetaan itse oppimistapahtuman keskiöön (emt, 184). On mielestäni perusteltua kysyä, eikö se, että ympäristökasvatuksen oppimisympäristöstä pyritään tekemään ulkoisen todellisuuden pienoismalli ja toisinto johda juuri siihen, mitä Rohweder pyrkii teoriassaan välttämään; ulkoaja ylhäältäpäin rakennetut tiedolliset konstruktiot todellisuudesta määräävät opetuksen ja
oppimisen sisällön? Avoin oppimisympäristö voi siis olla avoin suhteessa opetus- ja oppimismenetelmiin, mutta siinä ei kyetä tiedostamaan niitä ehtoja, joita ulkopuolinen taloudellinen, yhteiskunnallinen, sosiaalinen ja kulttuurinen todellisuus oppimisympäristölle
asettaa. Avoimen oppimisympäristön ja ulkoisen toimintaympäristön välinen raja hämärtyy. Tämä ilmenee esimerkiksi Rohwederin (emt, 186) toteamuksessa, että ympäristökas-
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vatuksen oppimisympäristön tehtävänä on tarjota oppilaalle ympäristöongelmia ja toisaalta välineitä niiden ratkaisemiseen. Ehkä selkeimmin tämä ongelma ilmenee Rohwederin
tutkimuksen keskeisistä johtopäätöksistä; hän toteaa, että ympäristökasvatuksen opetussuunnitelman perustana on ulkoisen toimintaympäristön kehittäminen ekologisesti kestävän kehityksen prosessin suuntaisesti ja että ympäristökasvatuksen oppimisympäristö
muodostuu ekologisen ja taloudellisen ympäristön muodostamasta alueellisesta, tulevaisuusorientoituneesta kokonaisuudesta. (emt, 206.) Alueellinen ulottuvuus merkitsee
hänen mukaansa sitä, että ihminen toimii kognitiivisen globalisoitumisprosessin mukaisesti niin paikallisella, alueellisella kuin maailmanlaajuisella tasolla (emt, 200).
Sekä Åhlbergin että Rohwederin opetussuunnitelmateoriat perustuvat ammatillisen
aikuiskasvatuksen kehittämiseen, Åhlbergin teoria opettajankoulutukseen, Rohwederin
teoria liiketalouden koulutukseen. Matthiesin (1992b, 133) mukaan aikuiskasvatustieteelle
on tyypillistä suuntautua aikuiskasvatuksen ja –koulutuksen tehostamiseen, johon pyritään
kasvatuksen ja koulutuksen
d) yhteiskunnallistamisena,
e) tieteellistämisenä,
f) ammatillistamisena. Nämä kolme piirrettä on myös varsin selkeästi analysoitavissa
esiin Åhlbergin ja Rohwederin ympäristökasvatuksen opetussuunnitelmateorioista.
Åhlberg käyttää selkeää markkina-analogiaa soveltaessaan yritysorganisaation laadunkehittämisen ja -parantamisen ideaa ammatilliseen koulutukseen. Jatkuva laadunkehittäminen perustuu Åhlbergin (1998a, 52) mukaan yhdessä voittamisen periaatteelle (win-win
-periaate). Periaatteen ydinajatus on se, että ihmiset työskentelevät yhdessä systeeminä,
jossa tavoitellaan jokaiselle voittoa pitkällä aikavälillä (Deming 1993.) Hän laajentaa
tämän periaatteen koskemaan kaikkia organisaatioita, kansakuntia ja koko ihmiskuntaa.
Yhdessä voittamisen periaate tarkoittaa tällöin koko ihmiskunnalle yhteisiä etuja, joita
ylläpidetään eettisesti kestävällä yhteistyöllä ja verkostoitumisella. (emt, 51.) Hän haastaa kaikkien alojen asiantuntijat pohtimaan oman pätevyysalansa perustalta jatkuvan laadunkehittämisen tarvetta omalla alallaan. Hän siis sitoo jatkuvan laadunparantamisen
ammattitaidon parantamiseen asiantuntemusta kehittämällä. (emt, 52). Kasvatustieteessä
jatkuva laadunkehittäminen merkitsee hänen mukaansa hyvän elämän ja kestävän kehityksen näkökulmasta arvokkaan oppimisen ja sen edistämisen tutkimista (emt, 6.) Hän
yhdistää yritysorganisaation laadunparantamisen, kestävän kehityksen ja kasvatuksen ristiriidattomaksi kokonaisuudeksi toteamalla suoraviivaisesti, että ”jatkuvan laadunkehittämisen ideat ovat täysin yhteen sopivia kestävän kehityksen, ympäristökasvatuksen, yleensäkin kasvatuksen sekä ihmisen parasta etsivän humanismin perusideoiden kanssa. Åhlbergin toteamuksista on selkeästi havaittavissa, että hän pyrkii omalla eheyttävän kasvatuksen – tai kuten hän itse analogisesti määrittelee jatkuvan laadunkehittämisen eheyttävän kasvatuksen (emt, 15) – teoriallaan ympäristökasvatuksen tieteellistämiseen ja
ammatillistamiseen aikuiskasvatuksessa.
Pyrkimys ympäristökasvatuksen yhteiskunnallistamiseen ilmenee myös selkeästi Åhlbergin teoriassa. Hän liittää eheyttävän kasvatuksen teoriaansa kokonaisvaltaisen laadunhallinnan käsitteen, jolla lyhyesti ilmaistuna tarkoitetaan laadun määräytymistä asiakkaan
tarpeista käsin. Koulutusorganisaatioiden ulkoinen asiakas on todellisuudessa yhteiskunta
ja kansakunta tai jokin pienempi yhteisö, joka menestyäkseen ja säilyäkseen on perustanut
koulutusorganisaation ja maksaa suurimman osan kustannuksista. Näin koulutuksen tuot-
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teiden – valmistuneiden osaamisineen ja taito-tietoineen – tulee palvella kyseisten ulkoisten asiakkaiden todellisia tarpeita. Åhlberg ei voi välttyä kysymykseltä siitä, mitä nämä
todelliset tarpeet ovat. Hän kokee myös tarpeiden määrittelyn olevan lähinnä tiedollinen ja
tieteellinen kysymys; tarpeita koskeva tieto on alustavaa ja sitä tulee jatkuvasti kriittisesti
tarkastella. (emt, 53.) Tulkintani mukaan Åhlbergin teoriassa todelliset tarpeet nousevat
ensisijaisesti talouselämän tarpeista ja vasta toissijaisesti ja välineellisesti muista yhteiskuntaelämän tarpeista, saatikka luonnonjärjestelmän itseisarvosta. Hän toteaa, että ”ekologisesti kestävä talouselämä on kaiken muun yhteiskunnallisen toiminnan menestymisen
ehto. Terveellinen, turvallinen ympäristö säilyvät ja paranevat vain riittävin taloudellisin
edellytyksin (…)”. On perusteltua mielestäni todeta, että Åhlbergin eheyttävän kasvatuksen teoria edustaa puhtaimmillaan aikuiskasvatusta ja sen tutkimusta, joka tuottaa viralliselle politiikalle suunnattuja palvelutoimintoja ja jota hallitsevat yhteiskuntaryhmät, jotka
puolustavat teollisuusjärjestelmän status quota tai uudenlaisen superteollisen järjestelmän
kehittymistä. (ks. Matthies 1992b, 133.) Teoriassa ilmenee myös selkeästi vakiintuneen
aikuiskasvatusinstituution pyrkimys muodostaa sisäisesti rationaalinen toimintajärjestelmä, joka muiden yhteiskunnan toimintajärjestelmien kanssa muodostaa näennäisen
peruuttamattomaksi ymmärretyn jatkuvan kehityksen virran (ks. Matthies 1992b, 133.)
Rohweder (2001, 159–160) muodostaa tutkimuksensa empiirisen analyysin perusteella
johtopäätökseen, että opiskelijoiden ekologisiin arvoihin ja asenteisiin katsotaan voitavan
vaikuttaa juuri taloudellisen rationaliteetin ja taloudellisten arvojen välityksellä. Empiirisessä tutkimuksessaan hän haastatteli ammattikorkeakoulujen opettajia ja heidän käsityksiään tehokkaasta ympäristökasvatuksesta. Hän kuitenkin arvioi, että ammattikorkeakouluissa vallitseva käsitys opiskelijoiden arvo- ja asenneperustasta on liian yksipuolinen. Hän
kritisoi Åhlbergin (1998a) jatkuvan laadunparantamisen ideaa ja Beckerin (1997) ideaa laatuajattelusta, joka toimisi välineenä ympäristöasenteiden muuttamiseksi yrityksissä. Mikäli
ympäristökasvatuksen tavoitteena on ekologinen paradigmamuutos, taloudelliseen rationaliteettiin vetoaminen on liian yksipuolista. Olisi tärkeää analysoida minkälainen tieto vaikuttaisi parhaiten asenteisiin ja arvoihin, hän toteaa.
Analyysinsä lopputuloksena Rohweder (emt, 165–168) esittää ammattikorkeakoulun
ympäristökasvatuksen kokonaisvaltaisen oppimiskäsityksen, jossa tiedot sisältävät sekä
ekologisen että ammatillisen ulottuvuuden. Kokonaisvaltaisen ympäristökasvatuksen oppimiskäsityksen olennaisia piirteitä ovat Rohwederiä laajasti tulkiten seuraavat tekijät:
a) ammattikorkeakoulun oppimiskäsitys on sekä tiedon että arvojen näkökulmasta laajempi käsite kuin ympäristökasvatuksen vallitseva teoreettinen oppimiskäsitys. Tämä
johtuu siitä, että, ammattikorkeakoulun oppimiskäsitys tulee kytkeä ammatilliseen
kontekstiin (emt, 166),
b) kun vallitsevassa ympäristökasvatuksen teoreettisessa oppimiskäsityksessä viitataan
arvoilla ja asenteilla ekologisiin arvoihin ja asenteisiin, ammattikorkeakoulun oppimiskäsityksen arvoulottuvuudessa on viitattava sekä taloudellisiin että ekologisiin
arvoihin (emt, 166),
c) vallitsevassa ympäristökasvatuksen teoreettisessa oppimiskäsityksessä tiedot tarkoittavat ekologiaan sisältyviä tietoja. Ammattikorkeakoulukontekstissa tiedot sisältävät
sekä ekologisen että ammatillisen ulottuvuuden (emt, 166),
d) kokonaisvaltainen oppimiskäsitys tarkoittaa ammattikorkeakoulun ympäristökasvatuksen oppimiskäsityksen kehittämisen kannalta sitä, että ekologinen tieto ja siihen
liittyvät arvot ja asenteet sekä taloudelliset tiedot ja siihen liittyvät arvot ja asenteet
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tulee asettaa koko oppimisprosessin ajan vastakkain. Vastakkainasettelu edistää näkemystä siitä, että ympäristöongelmat eivät ole taloudellisesta toiminnasta irrallisia
ongelmia ja että taloudellisia päätöksiä tulisi tarkastella myös muusta kuin taloudellisen rationaalisuuden näkökulmasta (emt, 167–168, Dryzek 1987, 55),
e) arvo- ja asennekasvatuksen merkityksen tunnustaminen sekä ammatillisen että ekologisen oppimisen suhteen muokkaavat halukkuutta uuden tiedon hankintaan. Parhaimmillaan tämä halukkuus johtaa ekologista paradigmamuutosta edistävään oppimiseen
siten, että ekologisten arvojen ja taloudellisten arvojen välillä ei ole enää ristiriitaa.
(emt, 165–166.)
Mielestäni Rohwederin ympäristökasvatuksen opetussuunnitelmateoria heijastaa selkeästi niitä ongelmia, joita vallitseva ympäristökasvatusta koskeva teoria ja siitä johdetut
didaktiset mallit sisältävät. Hän analysoi tutkimuksessaan laajasti yleistä ympäristökasvatuksen teoriaa ja tekee siitä johtopäätöksiä, joita soveltaa omaan teoriaansa. Tavallaan hän
siirtää yleisen ympäristökasvatusta koskevan teorian tieteenteoreettiset ongelmat omaan
liiketaloudellisen koulutuksen ympäristökasvatusohjelmaansa. Väitän, että tämä ilmiö on
ja tulee olemaan tyypillinen, kun ympäristökasvatuksen yleistä teoriaa sovelletaan muidenkin koulutusalojen opetussuunnitelman kehittämistyöhön. Ympäristökasvatuksen ja
tutkimuksen ongelmat eivät siis ole ainoastaan kasvatustieteen teorian sisäisiä ongelmia,
vaan ne vaikuttavat laajasti siihen, miten ja mistä näkökulmasta ympäristökysymystä tarkastellaan virallisen institutionaalisen koulutusjärjestelmämme kaikilla tasoilla.
Rohwederin tulkinnan mukaan tieto, nimenomaan ekologinen ja luonnontieteellinen
tieto ymmärretään lähtökohtaisesti tärkeimmäksi ympäristökasvatuksen osa-alueeksi vallitsevissa ympäristökasvatuksen didaktisissa malleissa. Tämä tekijän todetaan myös tässä
tutkimuksessa pitävän paikkansa. Hänen sovelluksessaan heijastuu selkeästi se, että ympäristökasvatuksen tutkimuksessa ei ole tarpeeksi huomioitu tiedon, arvojen, asenteiden ja
toiminnan välisiä monimutkaisia ja ristiriitaisia suhteita. Usein niissä vain todetaan näiden
osatekijöiden välisen suhteen olemassaolo, mutta ei käsitteellistetä suhteen ristiriitaista ja
monimutkaista luonnetta. Tämä ilmenee Rohwederin sovelluksessa niin, että hän ymmärtää tiedon, asenteiden ja arvojen olevan looginen ja ristiriidaton jatkumo ja nimenomaan
niin, että tieto on asenne- ja arvomuutoksen lähtökohta. Hänen ajattelussaan tulee ilmi
myös se institutionaalisessa ympäristökasvatuksessa ja sen tutkimuksessa vallitseva, joskin
usein implisiittinen oletus siitä, että taloudellinen rationaalisuus ja ekologinen rationaalisuus ovat ongelmattomasti yhdistettävissä lisääntyvän ympäristöongelmia ja niiden ratkaisua koskevan luonnontieteellisen ja teknologisen tiedon avulla.
On perusteltua väittää, että organisaatio- ja opetussuunnitelmateoreettisen ympäristökasvatuksen tyypin ympäristökasvatuksen määrittelyyn vaikuttaa kaksi rajallista lähtökohtaa, oletusta, jotka sisältyvät sen tapaan määritellä a) kestävä kehitys ja b) kasvatus ja pedagogiikka. Organisaatio- ja opetussuunnitelmateoriaa yhdistämään pyrkivälle ympäristökasvatuksen tyypille on ominaista määritellä kestävä kehitys ekologisesti kestäväksi kehitykseksi. Ekologisesti kestävän kehityksen edellytyksenä pidetään ekologisesti kestävää taloudellista kehitystä. (Rohweder 2001, 7–9, Åhlberg 1998a, 82–89, 1998b, 28.) Toiseksi näille
malleille on ominaista tulkita kestävän kehityksen eri ulottuvuuksia hyvän elämän ja hyvän
ympäristön käsitteiden näkökulmasta. (Rohweder 2001, 8, Åhlberg 1998a, 14, 82–89,
1998b, 28.) Åhlberg (1998a, 84–85) toteaa tämän varsin suoraviivaisesti ”ekologisesti kestävä kehitys merkitsee nykyisten ja tulevien sukupolvien tarpeiden tyydyttämistä. Sen edel-
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lytyksenä on ekologisesti kestävä talous eli riittävät taloudelliset resurssit ympäristöstä
huolehtimiseen.” Åhlberg (1998b, 28) ei voi kuitenkaan välttää ottamasta huomioon kestävän kehityksen laaja-alaista määrittelyä. Hän mainitseekin luettelon muodossa myös kestävän kehityksen sosiaalisen ja kulttuurisen ulottuvuuden, mutta samalla toteaa, että hänen
tulkintansa hieman eroavat alkuperäisten dokumenttien, kuten Suomen kestävän kehityksen toimikunnan mietinnöstä (1992). Tässä kohdin hän viittaa Selargeldin ja Steersin
(1994) määritelmään, joka ei sisällä kulttuurisen kestävyyden ulottuvuutta, sitoutumatta
kuitenkaan eksplisiittisesti kyseiseen määritelmään. Tämän määritelmän voi kuitenkin tulkita olevan yhtenä implisiittisenä lähtökohtana hänen määritelmilleen hyvästä ympäristöstä
ja elämästä. Määritelmät ovat hyvin suoraviivaisia, jopa tautologisia: hän toteaa mm. että
hyvä ympäristö on sellainen ympäristö, joka mahdollistaa kestävän kehityksen (…) Hyvä
ympäristö on terveellinen ja kaunis (…) hyvällä ympäristöllä ei ole mitään merkitystä ihmisille, elleivät ne edistä ihmisen hyvää elämää” (Åhlberg 1998a, 14). Tulkintani mukaan
Åhlberg ymmärtää kestävällä kehityksellä lähinnä ekologisesti kestävää taloutta, joka mahdollistaa ympäristön säilymisen ihmiselle terveellisenä ja esteettisesti kauniina. Terveellinen ja kaunis ympäristö mahdollistavat hyvän elämän. Hyvä ympäristö ei ole itsessään
arvokas, vaan sen arvo perustuu siihen, miten hyvin se mahdollistaa ihmisten tarpeiden
optimaalisen tyydyttymisen.
Rohweder (2001, 7–11) määrittelee kestävän kehityksen samoja linjoja noudattaen kuin
Åhlberg, kuitenkin huomattavasti analyyttisemmin. Hän määrittelee kestävän kehityksen
ekologisesti kestävän kehityksen prosessiksi. Määritelmän lähtökohtana ovat kestävän
kehityksen eri ulottuvuudet ja luonnon talouden ja ihmisen talouden välinen vuorovaikutus
eli ekonomisen ja ekologisen ajattelutavan yhdistäminen. Rohweder (emt, 8) toteaa, että on
perusteltua sisällyttää kaikki kestävän kehityksen ulottuvuudet määritelmään, vaikka hän
uskoo, että yritykset – ja näin myös liiketaloudellinen ympäristöalan kasvatus ja koulutus
– kykenevät vaikuttamaan nimenomaan ekologisesti kestävään kehitykseen. Kestävän
kehityksen ulottuvuuksien tulkinnassa hän käyttää Åhlbergin edellä mainittuja hyvän
ympäristön ja hyvän elämän määritelmiä, joiden avulla voi hänen mukaansa viitata ympäristönsuojelu-käsitteeseen. Voi väittää, että Rohweder Åhlbergin käsitteitä soveltaessaan
muodostaa joko tietoisesti tai tahattomasti varsin ongelmallisen lähtökohdan ympäristökasvatuksen opetussuunnitelmateoriansa kehittämiselle. Tätä ongelmallisuutta ilmentää hänen
pyrkimyksensä perustella ja ikään kuin oikeuttaa määritelmäänsä tutkimuksen edustamaan
tieteenalaan – siis liiketaloustieteeseen vedoten. Hän toteaa: ”koska malli on rakennettu
tämän tutkimuksen näkökulmaa palvelevaksi, tarkastellaan siinä ihmisen taloutta taloudellisen ihmisen näkökulmasta. Kun ihminen tekee taloudellisen toimijan roolissa päätöksiään, vaikuttaa hänen päätöksiinsä samalla kuitenkin biologinen, sosiaalinen, kulttuurinen
ja poliittinen ihminen.” On perusteltua väittää, että tämä ihmisen olemuksen monimuotoisuus katoaa hänen tutkimusprosessissaan taloudellisesti rationaalisen ihmisen yksidimensionaalisuuden taakse.
Organisaatio- ja opetussuunnitelmateoriaa yhdistämään pyrkivälle ympäristökasvatuksen ja tutkimuksen tyypille on ominaista määritellä kasvatus opetus-oppimisprosessiksi ja
pedagoginen tutkimus didaktiseksi tutkimukseksi. Åhlberg (1998a, 13, 1998b, 26) määrittelee kasvatuksen oppimisen edistämiseksi, joka kulloinkin on perusteltavissa jatkuvan
kriittisen tarkastelun kestävällä tavalla kaikkein arvokkaimmaksi oppimiseksi juuri
kyseissä oloissa. Pedagogiikalla hän (1998a, 13) tarkoittaa kasvatuksen teoriaa ja käytäntöä
ja niiden molempien tutkimusta ja kestävän kehityksen pedagogiikalla koko kasvatuksen
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teorian ja käytännön jatkuvaa uudelleen miettimistä ja muotoilua kestävän kehityksen
hyvän elämän ja hyvän ympäristön näkökulmista. Didaktiikka-termiä hän käyttää hyvin
laajassa mielessä tarkoittaen sillä opetuksen, oppimisen ja opetussuunnitelman teoriaa ja
teoriaa mm. opettajan ammatin kehittymisestä. Olennaista on havaita se, että didaktisella
teorialla on Åhlbergin mukaan sekä kuvaileva, mutta ennen kaikkea normatiivinen, toimintaa ohjaamaan pyrkivä luonne. Se, että hän ymmärtää pedagogisen tutkimuksen olevan
lähinnä normatiivista didaktista tutkimusta tulee selkeästi esille; kasvatustieteen keskeisin
osa-alue on arvokkaan oppimisen ja sen edistämisen tutkiminen. Didaktinen tutkimus on
paitsi normatiivista, myös oppimisteoreettista konstruktivismia painottavaa: konstruktivistisen didaktiikan ydin on skeemojen aktivointi, oppimaan oppiminen ja aktiivinen transfer
(suom. siirtovaikutus el). Hän toteaa myös, että kasvatuksen, opetuksen ja opettamisen
implisiittiset määritelmät korostavat yleisesti oppimisen keskeisyyttä ja sitä, että opetuksen
tehtävänä on auttaa oppilaita hankkimaan informaatiota, taitoa ja arvoja ja edistää näin
oppimaan oppimista.
Åhlbergin rajalliset määritelmät kasvatuksesta ja pedagogiikasta selittynevät osaksi
sillä, että hän sitoo oppimisen tarkastelun organisaatioteorian jatkuvan laadunparantamisen
ja -kehittämisen ideaan. Hän toteaa, että jatkuva laadunparantaminen perustuu itse asiassa
korkealaatuiseen oppimiseen (1998a, 4). Rajalliset määritelmät perustunevat myös hänen
tieto-opillisiin sitoumuksiinsa eli systemismiin. Hän toteaa, että jatkuva laadunparantaminen merkitsee ristiriidattomien synteesien muodostamista. Kolmas selitys lienee perustuu
hänen näkemykseensä vallitsevan yhteiskunnan luonteesta; hän puhuu tietoyhteiskuntaan
ja oppimisyhteiskuntaan siirtymisestä, Word Wide Webistä, jossa tiedosta, sen tuotannosta
ja hallinnasta on muodostunut yksilöllisen ja yhteisöllisen menestymisen ehto (emt, 25).
Nopeasti muuttuvassa tietoyhteiskunnassa, jokaisen yksilön on otettava täysi vastuu
omasta oppimisestaan ja näin myös omista arvoistaan, tunteistaan, taidoistaan ja tiedon
rakentamisesta (emt, 17). Erityisen ongelmallista Åhlbergin eheyttävän kasvatuksen teoriassa on se, että hän määrittelee ajattelun ja oppimisen olevan aivojen toimintaa (emt, 46) ja
tapahtumia aivoissa (emt, 38). Tällainen ympäristökasvatuksen äärimmäinen psykologisointi tai paremminkin kliininen fysiologisointi tuntuu varsin ongelmallista. Vielä ongelmallisemmaksi Åhlbergin ajattelu muuttuu, kun hän sitoo aivotoiminnan, kognitiivisten
skeemojen rakentumisen normatiiviseen ja moraaliseen kontekstiin. Hänen kehittämänsä
eheyttävän jatkuvan laadunparantamisen tiedonintressin – tai kuten hän itse analogisesti
määrittelee hyvän elämän (kestävän kehityksen) tiedonintressin – pyrkimyksenä on hankkia mahdollisimman todenmukaista tietoa, jolla voi ennustaa ja kontrolloida luonnon ja
yhteiskunnan tapahtumia, ymmärtää kulttuuria ja vapautua väärästä tietoisuudesta. (emt,
30.)
Rohwederin (2001, 26) ympäristökasvatuksen määritelmän lähtökohtana on Thomasin
(1991, 17) määritelmä kasvatuksesta. Thomasin mukaan kasvatus on institutionalisoitunut
sarja toimintoja, rooleja ja organisaation keinoja, joilla instituutti voi suunnata joidenkin tai
kaikkien jäsentensä oppimiskapasiteettia kohti tiettyjä tavoitteita. Kasvatuksen määritelmän suuntaisesti hän määrittelee ympäristökasvatuksen ympäristöön liittyväksi oppimiseksi, oppijaan monipuolisesti vaikuttavaksi muutokseksi, joka tapahtuu instituutiossa
organisoidun koulutusjärjestelmän puitteissa. Muutoksen hän määrittelee organisatorisen
ajattelun muutokseksi. Hän siis määrittelee ympäristökasvatuksen institutionaalisesti ohjatuksi oppimisprosessiksi ja ympäristöoppimisen organisatoriseksi ajattelun muutokseksi.
Instituutiolla hän tarkoittaa organisaation toimintaympäristöä. Ympäristökasvatus on ylä-
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käsite, joka kattaa koulutuksen ja oppimisen (emt, 29) ja ympäristökasvatuksen tutkimus
keskittyy opetussuunnitelman ja oppimiskäsityksen tutkimiseen (emt, 38). On perusteltua
todeta, että samoin kuin Åhlberg hän ymmärtää kasvatuksen opetus-oppimisprosessiksi ja
pedagogiikan didaktiikaksi. Hän pyrkii analyyttisemmin määrittelemään kasvatuksen ja
oppimisen välistä suhdetta, pyrkien näin sitomaan kasvatuksen laajempaan yhteiskunnalliseen kontekstiin. Hän (emt, 29) toteaa, että kasvatus viittaa lähettämisprosessiin, joka on
yhteiskunnallista toimintaa ja yhteydessä instituutioon, kun taas oppiminen viittaa vastaanottamiseen ja on yksilöllistä toimintaa. Tämä määritelmä sisältää selkeän lähtökohta-oletuksen: opetus-oppimisprosessi ja sen oppimisympäristö eivät sisällä poliittisia ja yhteiskunnallisia elementtejä eikä ympäristökysymyksen opetukseen ja oppimiseen vaikuta
yhteiskunnallisen ja poliittisen vallan mekanismit. Kasvatuksen yhteiskunnallisen toiminnan aspekti viitannee lähinnä kasvatuksen yhteiskunnalliseen funktioon, sosialisaation
toteuttamiseen. Rohweder ottaa esille myös kasvatuksen tahattoman, informaalisen ja
tahallisen, formaalin ulottuvuuden. Hänen mukaansa tahatonta kasvatusta tapahtuu nimenomaan arkielämässä; institutionaalinen ympäristökasvatus on tahallista ja ohjattua yhteiskunnallista toimintaa. Rohweder ei selvästikään ota huomioon tutkimuksessaan institutionaaliseen ympäristökasvatukseen jo lähtökohtaisesti sisältyviä sosiaalisen tietämättömyyden aspekteja, jotka perustuvat joko ”tahattomiin” kulttuurisiin tapoihin ajatella ja toimia
tai manipulatiiviseen asioita kätkevään tai niitä vääristelemään pyrkivään toimintaan (ks.
Käpylä mm. 1995, 1998). On perusteltua väittää, että organisaatio- ja opetussuunnitelmateoriaa yhdistämään pyrkivät ympäristökasvatuksen didaktiset mallit edustavat äärimmäiseksi vietyä pyrkimystä sosiaalistaa lapset ja nuoret ympäristöongelmiin ja niiden vallitseviin tieteellis-teknologisiin ja taloudellisiin hallinta- ja ratkaisukeinoihin. Voi jopa kärjistetysti todeta niiden harjoittavan tieteellistä, kokeellista ja tiedollista manipulaatiota.
Sekä Åhlbergin eheyttävän kasvatuksen ja jatkuvan laadunparantamisen teoria että Rohwederin ympäristökasvatuksen opetussuunnitelmateoreettinen malli liiketaloudelliseen
koulutukseen rakentuvat a) konstruktivistisen tiedon- ja oppimiskäsityksen (ks. oppimisteoreettisen konstruktivismin) b) ympäristökasvatuksen kolmikantateorian ja c) oppimisympäristö-ajattelun perustalle. Åhlbergin teorian systeemi- ja organisaatioteoreettisesta ja
Rohwederin teorian organisaatio- ja liiketaloudellisesta näkökulmasta johtuen, teorioiden
tapa määritellä kyseisiä ympäristökasvatuksen ulottuvuuksia eroaa kuitenkin niistä ympäristökasvatuksen malleista, jotka rakentuvat oppimisteoreettiseen näkökulmaan ja pyrkivät
integroimaan ympäristökasvatuksen osa-alueita toisiinsa. Tämä eroavaisuus on yksi
peruste, jonka avulla luokittelen ympäristökasvatuksen opetussuunnitelmateoreettiset mallit ja ympäristökasvatuksen oppimisteoreettiset mallit eri tyyppisiksi ympäristökasvatuksen malleiksi.
Åhlbergin (1998a, 42–44) mukaan jatkuvan kriittisen tarkastelun on kestänyt konstruktivismin määritelmä, jossa konstruktivismi ymmärretään ”kognitiivisena käsityksenä,
jonka mukaan oppijat aktiivisti konstruoivat omaa ymmärrystään ilmiöistä.” Hän viittaa
mm. Naisserin (1976) kognitiivisen kartan määritelmään. Se, miten Åhlberg kokee eheyttävän kasvatuksen teoriassaan eroavan mm. Kellyn (1955), Piagetin (mm. 1929, 1971) ja
Neisserin (1976) ajatuksista on, että näissä teorioissa korostetaan oman kognitiivisen käsityksen, teorian vertaamista eri tapahtumiin todellisuudessa. Hän kuitenkin pitää tärkeämpänä oman teorian vertaamista muihin teorioihin ja pyrkimystä omien käsitysten jatkuvaan
empiiriseen ja teoreettiseen testaamiseen totuuden, tehokkuuden ja hyödyllisyyden suhteen. (emt, 47.)
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Huomionarvoista on Åhlbergin pyrkimys yhdistää konstruktivismi ja tieteellisen realismi toisiinsa. Hän toteaa, että sekä kasvatuksen tutkimuksen että käytännön näkökulmasta
on selvää, että jokainen joutuu oppiessaan konstruoimaan itse tietonsa. Näin ymmärrettynä
konstruktivismi ei ole millään tavoin ristiriidassa tieteellisen realismin kanssa. Tieteellisen
realismin mukaista konstruktivismia hän kutsuu tieteelliseksi konstruktivismiksi. (emt,
44.), jossa ajattelu ja oppiminen ymmärretään aivojen toiminnaksi, joka on todellista (ei
kuvannollista) käsitteellisten ajattelu- ja toimintamallien rakentamista ja koettelua. Maailma puolestaan ymmärretään todellisena (ei kuvaannollisena) käsitteellisenä systeeminä,
joka on aivotapahtumina todella olemassa. (emt, 46.)
Åhlbergin tieteellisen konstruktivismin määrittelyssä tulee selkeästi ja äärimmäisellä
tavalla esille väitteeni siitä, että ympäristökysymyksen tieteellistäminen vahvistaa pyrkimystä ympäristökysymyksen psykologisointiin ja ympäristökysymyksen psykologisointi
mahdollistaa teoriatasolla yksipuolisen tieteellisen näkemyksen ympäristöongelmien luonteesta. Ympäristöongelmat ovat tieteellisen konstruktivismin mukaan tieteellisiä konstruktioita, jotka ovat käsitteellisesti olemassa aivotapahtumina. Åhlberg tulkitsee myös arvojen
olevan lähinnä tieteellisiä konstruktioita ja ne syntyvät aivotoiminnan välityksellä. Hän
toteaa, että arvot ja arvokkuutta koskevat käsitykset perustuvat ihmisten luovaan ajattelutyöhön ja ajatusten testaamiseen todellisuudessa sekä toisaalta todellisen maailman objektiivisiin ominaisuuksiin. (emt, 48.) Kuten edellä olen todennut, tulkintani mukaan myös
todellisuuden objektiivisiin ominaisuuksiin sisältyvät arvot ovat Åhlbergin mukaan tieteellisesti arvioitavissa ja testattavissa. Onhan todellisuus hänen mukaansa vain tieteellinen
konstruktio.
Åhlberg (emt, 91–92) ymmärtää oppimisprosessin olevan selviytymiskeino, joka rakentuu informaation käsittelylle ja aiheuttaa muutoksia tiedoissa, käsityksissä, taidoissa ja tunteissa (von Wright 1996). Ajattelu- ja toimintamallien konstruointi laajentaa ymmärrystä
maailmasta ja lisää toimintakykyisyyttä. Tämä johtaa parempaa tulevaisuutta luovaan toimintaan. Toteamuksesta ilmenee, että hän pitää informaation käsittelyä lähtökohtana
ympäristötiedon konstruoinnille, ympäristöasenteiden ja -herkkyyden muodostumiselle
sekä taidoille, joilla hän tulkintani mukaan tarkoittaa tieteellistä taito-tietoa.
Åhlberg listaa korkealaatuisen oppimisen kriteerejä. Oppimisen tulee olla mielekästä ja
syvällistä. Oppimisen mielekkyys syntyy siitä, että se vastaa yksilön ja yhteisön todellisia
tarpeita. Syväoppiminen varmistuu, kun oppija joutuu jatkuvasti testaamaan tieteellisin
keinoin omaa teoriaansa todellisuudesta. Tällöin hän ottaa myös täyden vastuun omasta
oppimisprosessistaan. Korkealaatuinen oppiminen on myös tulevaisuutta luovaa ja tulevaisuutta ennakoivaa uudistavaa ja vapauttavaa oppimista. Hän toteaa, että vapauttava oppiminen on lähinnä tulkittavissa yksilötason tapahtumasarjaksi. Myös metaoppiminen sisältyy ympäristöoppimiseen. Se on Åhlbergin mukaan mm. oppimisen, ajattelun ja toiminnan
synnyttämien asenteiden ja tunteiden hyväksymistä ja niiden hallintaa. Hiljainen tieto,
ei-kielellinen tieto on puolestaan persoonallista ja ammatillista taito-tietoa. Informaali eli
tahaton oppiminen liittyy ympäristön havainnointiin; mitä suurempi on ihmisen mielessä
oleva käsitteiden määrä, sitä suurempi on havaintojen (siis tahattomien) määrä. Olennaista
on oppimisen kontekstuaalisuus, joka merkitsee Åhlbergille tilannesidonnaisen oppimisympäristön rakentamista. (1998a, 91–102.)
Nämä esimerkit riittänevät osoittamaan sen, että Åhlbergin eheyttävässä kasvatuksessa
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1. ympäristökasvatus on yksilöllistä ja tieteellistä oppimista ja ajattelua, joka johtaa
rakentavaan toimintaan. Käsitteellisen ajattelun herättämät tunteet, asenteet, arvot ja
kokemukset ovat ikään kuin ympäristöoppimisen aiheuttamaa ulkoisvaikutusta ja
niillä on ainoastaan välinearvoa ympäristöoppimisessa,
2. ympäristökasvatuksen sisäinen konteksti on tieteellisesti ja kokeellisesti simuloitu
oppimisympäristö ja pyrkimyksenä on tämän oppimisympäristön transferoituminen
nykyiseen ja tulevaan todellisuuteen,
3. ympäristökasvatuksen ulkoinen konteksti on organisaatio, globaali maailmantalous ja
tietoyhteiskunta sekä niiden todelliset tarpeet. Åhlberg mm. toteaa, että tieteellis-tekninen kehitys ihmiskunnan elinolosuhteissa synnyttää tarpeen pyrkiä kestävään kehitykseen, hyvään elämään ja ympäristöön. Talouselämän laadunkehittäminen ja
kilpailukyky edellyttävät kansalaisilta osaamista, taito-tietoa ja yrittäjähenkisyyttä.
(emt, 3). Terveet, tuottavat ja kilpailukykyiset organisaatiot ovat edellytys ekologisesti kestävälle kehitykselle. Åhlberg toteaa (emt, 7): "kilpailukyky, tuottavuus ja
voitto luovat vain edellytyksiä hyvään elämään ja sen edellytyksenä olevaan hyvään
ympäristöön ja sen osana hyvään yhteiskuntaan. "Hyvä elämä" on itseisarvo, ei sen
edellytykset." Tässä toteamuksessa Åhlberg joko tahattomasti tai tarkoituksellisesti
ottaa kantaa luonnonympäristön arvokysymykseen: ekologisella ympäristöllä ei
hyvän elämän edellytyksenä ole itseisarvoa vaan ainoastaan välinearvoa ihmisten tarpeiden optimaalisena tyydyttäjänä,
4. ympäristökasvatuksen tutkimus on kognitiivisten ajatteluprosessien tutkimusta. Åhlberg (1998b, 30-31) muodostaa käsitteellisen eron integratiivisen ja integroivan
(eheyttävän) ympäristökasvatuksen teorian välille. Ympäristökasvatuksen tutkimukselle on yleistä pyrkiä integratiivisiin teorioihin, jotka kuitenkin jäävät dogmien
tasolle. Hän viittaa mitä ilmeisimmin juuri ympäristökasvatuksen eri osa-alueita
integroimaan pyrkiviin oppimisteoreettisiin malleihin. Integroiva, eheyttävä ympäristökasvatuksen teoria puolestaan integroi relevanttia tieteellistä tietoa todellisuudesta.
Tätä teoriaa testataan jatkuvasti empiirisesti ja teoreettisesti suhteessa muihin teorioihin ja uudelleen muotoillaan käsitteellisesti. Merkittävää on, että eheyttävä teoria
ympäristökasvatuksesta on normatiivinen luonteeltaan: mitä pitäisi tehdä, jotta hyvä
elämä ja hyvä ympäristö tulisivat mahdollisiksi. Väistämättä Åhlbergin toteamusten
yhteydessä tulee pohtineeksi sitä, onko dogmien tasolle jäävät ympäristökasvatuksen
integratiiviset mallit sittenkin pienempi este ympäristökasvatuksen ja sen tutkimuksen kehittämiselle reflektiivisempään, ympäristökasvatuksellisen toiminnan ja sen
tutkimuksen institutionaalisten, sosiaalisten ja kulttuuristen ehtojen tutkimisen suuntaan, kuin eheyttävät ja normatiiviset opetussuunnitelmateoreettiset ympäristökasvatuksen mallit, joita Åhlbergin ja Rohwederin teoriat edustavat?
Tulkintani mukaan Rohweder (2001) pyrkii väitöskirjassaan yhdistämään konstruktivistisen tiedon- ja oppimiskäsityksen avulla ympäristökasvatuksen kolmikantateorian ja siihen sisältyvän oppimisympäristöajattelun sekä liiketalouden koulutukseen sovelletun
ammatillisen opetussuunnitelmateorian, organisaatioteorian ja siihen sisältyvän toimintaympäristöajattelun toisiinsa:
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Kuvio 4. Rohwederin ympäristökasvatus-käsitteen osatekijät.

Oppimiskäsityksellä tarkoitetaan Rohwederin (emt, 57–59) mukaan niitä perusolettamuksia, joita tehdään oppimisprosessin luonteesta. Oppimiskäsitys on oppimisesta muodostettu skeema, joka säätelee kasvattajan toimintaa. (Rauste-von Wright 1994, 116.) Opetussuunnitelmia laadittaessa oppimiskäsitykset ovat joko tiedostamattomia taustaoletuksia
tai julkilausuttuja lähtökohtia. Usein opetussuunnitelman laatimista ohjaa hallinnollis-rationaalinen ajattelu, jossa oppilaitoksen työn organisoinnin periaatteet ohjaavat ensisijaisesti opetussuunnitelman laatimista. Rohweder yhdistää selkeästi opetussuunnitelman laadintaa hallitsevan hallinnollis-rationaalisen ajattelun empiristis-behavioristiseen
oppimiskäsitykseen. Hänen mukaansa 1990-luvulla suomalaisessa kasvatuskeskustelussa
yleisenä trendinä on ollut siirtyminen objektivistisesta behavioristisesta oppimiskäsityksestä konstruktivistiseen oppimisen malliin, joka perustuu kognitiiviseen psykologiaan ja
toimintateoreettiseen näkökulmaan oppimisesta (viittaa mm. Rauste-von Wrightiin 1994,
117, 123). Olennaista konstruktivismissa on Rohwederia tulkiten kaksi tekijää: a) yksilön
oppimisympäristöjen kokonaissuunnittelu ja b) tiedon kontekstuaalisuus (tilannesidonnaisuus). Hän toteaa, että sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät vaikuttavat merkittävästi tiedon
konstruointiin. Keskeiseksi tietämisessä muodostuvat olettamusten takana olevan olettamukset, metatieto, joka rakentuu arvovalinnoille ja on siten ideologista. Tässä hän viittaa
Käpylän sosiaalisen tietämättömyyden alueisiin (Käpylä 1995, 26). Paradoksaalista Rohwederin teoriassa, kuten myös ympäristökasvatuksen osa-alueita integroimaan pyrkivissä
teorioissa on se, että huolimatta siitä, että teorioissa todetaan tiedon ideologinen ja valtaan liittyvä luonne, oppiminen sidotaan aina yksilölliseen kontekstiin; se ymmärretään
oppijan konstruktiivisena prosessina, jossa hän rakentaa henkilökohtaisen tulkinnan kokemuksesta, joka on aina tilannesidonnainen, siis kulttuuriin sidottu. Oppimisympäristön
tulee heijastaa todellisen maailman konteksteja. (ks. Rohweder 2001, 61–62.)
Tätä ympäristökasvatuksen teoriaan ja malleihin sisältyvää ilmiötä voi selittää mielestäni kahdella tavalla:
1. kulttuurin arvovalinnat koetaan tosiasioina de facto. Niihin ei voi vaikuttaa, joten ne
eivät ole tutkimuksellisesti kiinnostavia. Kulttuurisilla arvovalinnoilla on teorioissa
vain väliin tulevan tekijän luonne,
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2. ideologiset ja valtaan liittyvät kysymykset koetaan usein sellaisiksi asioiksi, joita on
syytä välttää institutionaalisessa kasvatuksessa. Oppimisen yksilöllistäminen ("oppijan konstruktiivinen prosessi" emt, 61) ja tietopainotteisuus (aktiiviset tiedon konstruointiprosessit emt, 62) mahdollistavat sen, ettei opetuksessa tarvitse puuttua
yhteiskunnallisen vallan kysymyksiin.
Kun oppiminen nähdään oppijan omana tilannesidonnaisena toimintana, merkitsee se
haasteita myös opetussuunnitelmien kehittämiselle. Konstruktivismissa opetussuunnitelmaa ei ymmärretä opetus-oppimisprosessia yksityiskohtaisesti määräävänä ohjelmana,
vaan kasvatuksen tavoitteita ja niiden saavuttamisen ehtoja problematisoivana tarkasteluna, joka tarjoaa opetussuunnitelman laatimiselle jäsentyneitä haasteita. (Rohweder 2001,
63, viittaa Rauste-von Wrightiin 1994, 135.) Tulkintani mukaan Rohweder ymmärtää
haasteiden kohdistuvan nimenomaan yksilölliseen tiedon konstruointiprosessiin; hän toteaa joustavan ajattelun taidon olevan yhä tärkeämpää yksilön elämän- ja tulevaisuudenhallinnassa (emt, 63). On perustelua todeta, että kulttuurin arvo- ja moraalijärjestelmän
ymmärtäminen lähtökohtaisesti itsestään selvänä kasvatuksen perustana ja yhteiskunnallisen vallan kysymysten "kiertäminen" ellei jopa kieltäminen ilmenee myös Rohwederin
opetussuunnitelmateoreettisissa kehittelyissä. Hän (emt, 47) toteaa, että opetussuunnitelma on yhteiskunnan kulttuurin heijastuma (D Hainaut & Lawton 1981) ja että sosiokulttuuristen realiteettien (muutokset yhteiskunnan arvoissa ja uskomuksissa) tulisi olla opetussuunnitelman lähtökohtana (Vaideanu 1981). Tämä näkökulma on käsitteellisesti varsin vaivattomasti yhdistettävissä Rohwederin ammatillisen koulutuksen ja organisaation
toimintaympäristön näkökulmaan ympäristökasvatuksen opetussuunnitelmateoriassa.
Hän ottaa käyttöön avoimen opetussuunnitelman käsitteen, jossa opetussuunnitelma
ymmärretään toimintaympäristön tarpeita lähtökohtana pitävänä systeeminä. Olennaista,
ja myös ympäristökasvatuksen ehtojen ja niiden tutkimuksen näkökulmasta paradoksaalista, on se, että hän tulkintani mukaan ymmärtää ympäristökasvatuksen oppimisympäristön olevan kuin tiivistetty kuvaus ympäristökasvatuksen toimintaympäristöstä eli kuvaus
ympäristökysymyksen vallitsevista sosiaalisista, taloudellisista, teknologisista ja poliittisista konteksteista. Hän (emt, 53 ja 55) toteaa, että kontekstuaalisessa oppimiskäsityksessä ja avoimessa opetussuunnitelmassa keskeistä ei ole ainoastaan se, miten toimintaympäristö vaikuttaa opetussuunnitelmaan, vaan koulun ulkopuolinen maailma nostetaan itse
oppimistapahtuman keskiöön, jolloin puhutaan oppimisympäristö-käsitteestä. Avoimen
opetussuunnitelman kohde on reaalitodellisuus ja sisältö koostuu todellisuutta selittävistä
tiedollisista välineistä (Kauppi 1998, 54 ja 57). Oppimisympäristö-käsitteen näkökulmasta tarkasteltuna oppimisessa on Rohwederia tulkiten olennaista
a) elämänhallinnan oppiminen. Oppiminen ymmärretään asenteena elämään (emt, 50 ja
52),
b) kyky ristiriitojen hallintaan erityisesti luonnoneettisissä kysymyksissä (emt, 57),
c) kyky tulevaisuuden hallintaan (emt, 57),
d) koulun ja reaalitodellisuuden välinen siirtovaikutus (transfer) käsitteellisellä tasolla,
e) tieteenalakohtaisten peruskäsitteiden ymmärtäminen ja käsitteelliset muutokset uuden
oppimisessa.
Rohweder (2001, 64–78) analysoi väitöskirjassaan varsin laajasti ympäristökasvatuksen
konstruktivistista tiedon- ja oppimiskäsitystä ja ympäristökasvatuksen didaktisissa malleissa esiintyviä käsityksiä ympäristötiedon, ympäristökokemuksen, tunteiden (ympäris-
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töherkkyys), asenteiden, arvojen ja toiminnan välisistä suhteista eli käsityksiä ympäristötietoisuuden rakenteista. Tarkastelun lähtökohdaksi hän asettaa ympäristökasvatuksen
kolmikantamallin (education about environment, education in and through environment,
education for environment). Hän (emt, 71) toteaa, että 2000- luvulla tullaan tieteellisen
keskustelun keskipisteeseen nostamaan yhä enemmän se, että ympäristökasvatuksen kehityksen kannalta ei ole oleellista se, mikä kolmesta ympäristökasvatuksen ulottuvuudesta
tulisi valita, vaan oleellisempaa on se, miten näitä eri näkökulmia tulisi integroida ja
toteuttaa erilaisissa oppimistilanteissa. Tulkintani mukaan hän pitää Åhlbergin (1998)
ympäristökasvatuksen eri ulottuvuuksia integroivaa eheyttävän kasvatuksen teoriaa ja
Palmerin (1997) ympäristökasvatuksen opetussuunnitelmateoriaa yhdenmukaisena omien ympäristökasvatuksen integrointia koskevien näkökulmien kanssa (ks. emt, 70–78).
Hän painottaa erityisesti ympäristötiedon ja ympäristöasenteiden ja -arvojen välisen suhteen analyysin tärkeyttä ja nimenomaan niin, että ympäristötieto on lähtökohta henkilökohtaiselle arvo- ja asennemuutokselle. Tämä tulee esille mm. hänen toteamuksestaan,
että ympäristöoppiminen mahdollistuu, kun oppilaat saavat uutta tietoa ja ovat halukkaita
irtaantumaan vanhoista asenteistaan ja uskomuksistaan.
Konstruktivistinen oppimiskäsitys perustuu oppijoiden nykyisille ympäristökäsityksille, mutta auttaa heitä uuden tiedon avulla rakentamaan uudenlaisen oppimiskäsityksen.
Oppimisessa on kysymys henkilökohtaisista valinnoista. (emt, 71.) Tässä Rohweder siis
jälleen onnistuu kiertämään ympäristötiedon mahdollisen arvosidonnaisuuden sekä yhteiskunnallisen vallan vaikutukset yksilölliseen kokemukseen ja henkilökohtaisiin asenteisiin.
Vallan dimension puuttuminen ja vallitsevan kulttuurisen arvojärjestelmän hyväksyminen
de facto ilmenee kärjistetysti hänen omalle tutkimukselleen asettamastaan haasteesta:
"opetussuunnitelman lähtökohtana tulisikin analysoida minkälaisia asenteita pidetään suotavina ja minkälaista tietoa ja taitoa tarvitaan, jotta ympäristökasvatus johtaisi halutunlaiseen toimintaan" (emt 77).
Rohweder (emt, 189–204) johtaa ympäristökasvatuksen kontekstit suoraan yrityksen
organisaatioteorian toimintaympäristöajattelusta. Hän toteaa, että "oppimisympäristö on
teoreettiselta lähestymistavaltaan lähinnä talousmaantieteen tradition mukaista käsitystä
yrityksen toimintaympäristöstä." Ympäristökasvatuksen konteksti määräytyy liiketaloudellisen ympäristökasvatuksen tavoitteesta yhdistää ekologinen tieto, rationaliteetti ja arvot
ammatilliseen tietoon, taloudelliseen rationaalisuuteen ja arvoihin. (emt, 164–168.) Ympäristökasvatuksen konteksti sisältää Rohwederiä tulkiten ekologisen, taloudellisen, alueellisen ja tulevaisuuteen liittyvän ulottuvuuden (emt, 189). Ekologisen ympäristön ulottuvuuden hän johtaa ympäristökasvatuksen teoriasta, taloudellisen kontekstin liiketaloustieteen
tutkimustraditiosta ja alueellisen ja tulevaisuuteen orientoituneen näkökulman talousmaantieteestä (emt, 203).
Ammattikorkeakoulujen oppimisympäristö on vahvasti yhteydessä elinkeinoelämään ja
yritysten taloudellisen toiminnan kehittämiseen. Yritysten ympäristöasioihin sisältyvän
ympäristökäyttäytymisen pelikentän (Lovio 1995) jatkuvuuden edellytyksenä on kyky
käyttää ulkoisen toimintaympäristön muuttuvia olosuhteita liiketoiminnan eduksi (Peltola
1997). Muuttuvia olosuhteita luovat tuotejalostuksen kehittyminen, yhteiskunnallinen
ympäristöpäätöksenteko sekä kilpailutalous yrityksien ympäristötoiminnassa (Lahti-Nuutila 2000). Omien tutkimusintressiensä mukaisesti Rohweder (emt, 193 –194) toteaa
tämäntyyppisen ympäristökäyttäytymisen kontekstin olevan liian suppea ympäristökasvatuksen oppimisympäristöksi lähinnä kahdesta syystä: a) tehtävänä on ainoastaan sopeutua
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ulkoisen toimintaympäristön tarpeisiin ja b) ekologisella ympäristöllä on ainoastaan taustamuuttujan rooli. Mikäli ympäristökasvatuksen tavoitteena ammattikorkeakoulussa on
ekologisen paradigmamuutoksen edistäminen, tulisi oppimisympäristöön sisältyä ympäristöarvoja tukeva ulottuvuus, jota voi ympäristökasvatuksen teorian mukaan edistää ekologisen oppimisympäristön välityksellä. Tulkintani mukaan ympäristökasvatuksen ekologinen
konteksti mahdollistaa Rohwederin mukaan myös ympäristökysymykseen sisältyvien sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden huomioimisen opetuksessa. Hän kuitenkin määrittelee
sosiaalisuuden ja kulttuurisuuden varsin rajoitetusti; sosiaalinen käyttäytyminen liittyy
hänen mukaansa ympäristöongelmia koskevaan päätäntä- ja kontrollivaltaan ja vastuuseen
ja kulttuurin hän ymmärtää normijärjestelmänä, joka ohjaa taloudellista toimintaa (emt,
195 ja 197).
Ongelmallinen tekijä ympäristökasvatuksen ja sen tutkimuksen näkökulmasta on se,
että hän määrittelee ympäristöongelman ympäristöriskin käsitteen avulla ja sitoo ympäristöriskit globaaliin ja tulevaisuuteen orientoituvaan kontekstiin. Saamiensa empiiristen tutkimustulosten perusteella ammattikorkeakoulun opettajat pitivät ympäristöoppimisessa
tärkeänä maakunnallisen elinkeinoelämän tarpeiden tyydyttämistä ja vientiyritysten vihreän imagon tukemista. Tämä tulos ei Rohwederin (emt, 199–200) mukaan vastaa ympäristökasvatuksen teorian mukaista ajatusta aluesidonnaisuudesta. Ympäristökasvatuksen
teoriassa painotetaan hänen mukaansa ns. kognitiivista globalisoitumisprosessia, joka tarkoittaa ihmisen ympäristötietoisuuden ja poliittis-moraalisen vastuunoton laajentumista
(Järvelä & Wilenius 1996, 44). Kognitiivisessa globalisoitumisessa on tulkintani mukaan
kysymys yksilö- ja yritystasoisesta prosessista, jossa yksilön (organisaation) oletetaan
oppivan ymmärtämään omien tekojensa maailmanlaajuisen merkityksen. Yksilö- ja organisaationäkökulma korostuu myös ympäristökasvatuksen tulevaisuuskontekstissa; tulevaisuuden näkökulma tuo oppimisympäristöön kokonaisvaltaisemman maailman ymmärtämisen ja muuttamisen halun (Hakanen 1999). Tulevaisuus on tahdon asia ja ihmisen voi vaikuttaa tulevaisuuteen tulemalla tietoiseksi omaan toimintaan vaikuttavista arvolähtökohdista ja tämän tietoisuuden avulla tehdä "oikeita" valintoja. (ks. Wilenius 1999). Rohweder
(emt, 201–202) sitoo yksilöllisen tietoisuuden ja tahdon kasvun osaksi Wileniuksen (1999)
esittämää vuorovaikutusyhteiskunnan tulevaisuuden skenaariota, jossa globaalit ympäristöuhat saadaan hallintaan hallittavan teknologian ja biosfääriin sopeutumisen avulla. Tässä
tulee jälleen kerran selkeästi ilmi vallitsevan ympäristökasvatuksen ja sen tutkimuksen taipumus ympäristöongelmien tieteellistämiseen ja samalla niiden yksilöllistämiseen.
TYYPPI 2. Oppimisteoreettiset ja kognitivistiset, eri ympäristökasvatuksen osa-alueita
integroimaan pyrkivät mallit
Ahon (1998) kehittelemä teoreettinen ja praktinen malli kestävää kehitystä noudattavalle
ympäristöopetukselle ja -oppimiselle, Jerosen ja Kaikkosen (Jeronen 1995, Jeronen &
Kaikkonen 1997) Kolbin kokemuksellisen oppimisen käsitteen perustalle rakentuva
ympäristökasvatuksen ns. talomalli, Houtsosen ja Rikkisen (1997) ympäristökasvatuksen
vaikuttavuuden arviointiperusteita koskeva malli sekä Ojasen (1995) mielekkään oppimisen malli ympäristökasvatuksen opettamiseen edustavat tulkintani mukaan tätä ympäristökasvatuksen didaktisen mallin tyyppiä. Oppimisteoreettisille ja kognitivistisille ympäristökasvatuksen malleille on tyypillistä pyrkimys ympäristökasvatuksen ja sen tutkimuksen teoriaperustan laaja-alaisuuteen. Tulkintani mukaan kaikissa tähän tyyppiin kuuluvis-
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sa ympäristökasvatuksen malleissa teoriaperustaa pyritään rakentamaan integroimalla 1)
ympäristötieteitä, lähinnä ekologiaa, 2) ekofilosofiaa ja 3) kognitiivista psykologiaa ja
moraalispsykologiaa toisiinsa. Aho (1990, 157) toteaa, että ympäristökasvatuksen juuret
ovat luonnontieteissä, mutta on syytä korostaa ympäristökasvatuksen poikkitieteistä ja
monitieteistä luonnetta. (ks. myös Jeronen & Kaikkonen 1997, 9, Ojanen 1995, 73.)
Ympäristötieteet muodostavat ympäristökasvatukselle ja sen tutkimukselle tiedollista
perustaa, koska ne tutkivat pääsääntöisesti biofyysistä ympäristöä. Hänen mukaansa on
kuitenkin syytä keskustella siitä, mitä muita tieteenaloja tarvitaan ihmisen ja hänen biofyysisen ympäristönsä suhteen monipuoliseen ymmärtämiseen. Huomiota olisi kiinnitettävä tällöin etenkin taloustieteisiin, sosiologiaan ja psykologiaan. Filosofien pohdinnat
-erityisesti luonnonfilosofien ja ekofilosofien - soveltuvat hänen mukaansa ympäristökasvatuksen teoreettiseksi taustaksi. Toiseksi eri persoonallisuuden osa-alueiden painotus
ympäristökasvatuksen tutkimuksessa aiheuttaa vaihtelevia teoriapainotuksia; kognitiivisen kehityksen alueen korostaminen johtaa tutkimuksessa kysymyksiin mm. siitä, millaisia tietoja opiskelijoilla on ihmisen toiminnan seurannaisvaikutuksista luontoon, miten
ihminen käyttää luontoa hyväkseen ja miksi. Samalla tutkitaan kognitiivisia taitoja, kuten
ajattelua ja päättelyn ja ongelmanratkaisun taitoja. Sosioemotionaalisen kehityksen alueen korostaminen johtaa tutkimuksen puolestaan ihmisten asenteiden ja käyttäytymisen
tutkimiseen ja eettisen kehityksen tutkiminen edellyttää hänen mukaansa moraalikäsitysten ja moraalin kehittyneisyyden tutkimista.
Erityisesti ihmisen päätöksentekoon ja valintoihin liittyvät kysymykset ovat keskeisiä
ympäristökasvatuksessa (Aho 1990, 158). Toisaalla Aho (1998, 135 ja 144) puhuu ympäristöpedagogiikasta. Sillä hän tarkoittaa sekä ympäristökasvatuksen käytäntöä että ympäristökasvatusta tutkivaa kasvatustieteellistä tutkimusta, joka sisältää teorioita opetuksesta
ja oppimisesta. Hän toteaa, että muiden ympäristöalojen epistemologiset kysymykset ja tiedon rakenteet tulee ottaa huomioon valittaessa sisältöjä ympäristökasvatuksen opetussuunnitelmaan ja ympäristöopetuksen sisältöön. Eri tieteenalojen tiedolliset rakenteet ja prosessit tulisi kääntää (translate) pedagogisiksi rakenteiksi, kohteiksi ja oppimisprosesseiksi.
Kysymykset opetuksen sisältöjen ja prosessien organisoinnista muodostuvat keskeiseksi
ympäristökasvatuksen tutkimuksessa. Näistä Ahon (1990, 1998) toteamuksista voi tehdä
seuraavia johtopäätöksiä:
1. integratiivisissa ympäristökasvatuksen teorioissa monitieteisyys ymmärretään lähinnä
luonnontieteellispainotteisten ympäristötieteiden ja psykologiatieteiden yhdistämispyrkimyksenä,
2. ihmisen ja luonnon suhdetta tarkastellaan lähinnä psykofyysisen ihmisen ja biofyysisen ympäristön suhteena ja muita tieteitä, kuten taloustiedettä, sosiologiaa ja filosofiaa hyödynnetään teoreettisina taustatekijöinä kuvailemaan tätä suhdetta; näillä
tieteenaloilla ei ole kuitenkaan teoreettisen viitekehyksen asemaa eli niiden avulla ei
pyritä lähtökohtaisesti selittämään ihmisen ja luonnon tai yhteiskunnan ja ympäristön
välisen suhteen problematiikkaa,
3. ympäristökasvatuksen tiedollinen perusta rakentuu luonnontieteellisten ympäristötieteiden perustalle,
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4. epistemologiset kysymykset ymmärretään rajallisesti ympäristökasvatuksen tietoperustaan eli kognitiivisiin rakenteisiin liittyviksi kysymyksiksi sekä opetus-oppimisteoreettisiksi kysymyksiksi. Ympäristökasvatuksen tutkimukseen itseensä sisältyvät
tieteenteoreettiset ja epistemologiset ennakko-oletukset ja ehdot jäävät tarkastelujen
ulkopuolelle.
Integratiiviset ympäristökasvatuksen mallit perustuvat selkeästi antroposentriseen ympäristöetiikkaan. Tämä piirre on tulkintani mukaan johdettavissa siitä, että mallien teoreettisena lähtökohtana toimivat kestävän kehityksen määritelmät, jotka johdetaan suoraan
kansainvälisesti kirjatuista hallinnollisista ja poliittisista kestävän kehityksen määritelmistä.
Varsin selkeänä esimerkkinä tästä on Jerosen (1994, 1997) näkemykset EU: n kestävän
kehityksen yhteydestä etiikkaan ja paikalliseen ympäristökasvatukseen. Hän tarkastelee
yksityiskohtaisesti ympäristön ja kehityksen maailmankomission (1987), kansallisen
ympäristöstrategian (1992), EU: n ympäristöä ja kestävää kehitystä koskevan ohjelman
(1993) sekä kestävän kehityksen talousohjelmien (viittaa Malaskaan 1994) periaatelausumia ja katsoo niiden tukevan eettistä ja paikallista ympäristökasvatusta. Hän (1997, 12)
toteaa: ”ympäristökasvatus on arvoihin sitoutunutta toimintaa, joten sitä voi pitää kestävän
kehityksen periaatteen pohjalta tapahtuvana eettisenä kasvatuksena.” Kestävän kehityksen
kansainvälisten ja kansallisten periaatelausumien ja paikallisen ympäristökasvatuksen opetussuunnitelman välisestä suhteesta hän (1994, 186) toteaa, että ”ympäristökasvatuksen
tulee olla demokraattisessa hengessä tapahtuvaa moraalikasvatusta.” Tämän demokratian
turvaaminen perustuu hänen ajatustensa tulkinnan mukaan juuri siihen, että EU:n ympäristö- ja talouspoliittiset periaatelausumat ohjaavat paikallisella tasolla toteutettavaa eettistä ympäristökasvatusta, jolla pyritään kehittämään oppijoissa taitoa pohtia, tutkia ja arvioida kriittisesti paikallisia, alueellisia ja maailmanlaajuisia ympäristöongelmia. Myös Aho
(1998, 133–134) omassa tutkimuksessaan ja opetuksessaan asettaa kestävän kehityksen
käsitteen kasvatukselliseksi päämääräksi huolimatta siitä, että toteaa käsitteen olevan epämääräinen, kuten ympäristökasvatuksenkin käsitteen. Jonkinlaista vakautta sekä kestävän
kehityksen että ympäristökasvatuksen käsitteelle luo kuitenkin näiden käsitteiden idea
yhteisestä päämäärästä, ympäristömyötäisen elämäntyylin vakiinnuttamisesta jokapäiväisessä elämässä. Ympäristömyötäinen elämäntyyli ei hänen mukaansa ole määriteltävissä
puhtaasti toimintana: kysymys on hypoteesinomaisesta tavasta, joka on riippuvainen yksilön tiedoista ja ymmärryksestä, henkilökohtaisesta etiikasta, arvoista ja asenteista sekä henkilökohtaisista kokemuksista ja tunteista. Näyttäisi siltä, että integratiivisten ympäristökasvatuksen mallien tapa ymmärtää ympäristöetiikka rakentuu kahden tekijän ja näiden tekijöiden välisen syy-seuraus -suhteen olemassaoloon: kansainvälisten hallinnollisten ympäristöpoliittisten periaatteiden ja yksilöllisen ympäristömyötäisen elämäntyylin olemassaoloon ja niiden väliseen oletettuun hypoteettiseen integraatioon.
Integratiivisissa ympäristökasvatuksen malleissa toistuu mielestäni selkeästi mm. Olkinuoran (1990, 155) esittämä idea opetussuunnitelman laadinnassa ja oppimistapahtuman
ohjaamisessa huomioitavista tekijöistä ja niiden välisistä suhteista. Tarkastelen ideaa
ympäristökasvatuksen eri osa-alueiden, tiedon, kokemuksen, tunteen, asenteen, arvon ja
toiminnan muodostaman kokonaisuuden näkökulmasta. Aluksi esitän tiivistetysti Ahon
(1998), Houtsosen & Rikkisen (1997), Jerosen & Kaikkosen (Jeronen 1995, Jeronen &
Kaikkonen 1997) ja Ojasen (1995) didaktisten mallien sisältämiä näkemyksiä tiedon, koke-
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muksen, tunteiden, asenteiden, arvojen ja toiminnan välisistä yhteyksistä. Pyrin muodostamaan näistä didaktisten mallien ympäristökasvatuksen osa-alueita koskevista näkemyksistä kokonaiskuvan, jossa tulee esille mallien sisältämä samantyyppinen käsitteellinen
logiikka, jolla ne pyrkivät yhdistämään ympäristökasvatuksen osa-alueet toisiinsa.
Aho (1998, 134–135) määrittelee ympäristökasvatuksen perimmäiseksi tavoitteeksi
ympäristömyötäisen elämäntyylin (pro-environmental actions =lifestyle) saavuttamisen,
jonka hän määrittelee ympäristömyötäiseksi käyttäytymiseksi jokapäiväisissä toiminnoissa, päätöksenteossa, valinnoissa ja ratkaisuissa. Hänen mukaansa ihmisen elämäntyyliin vaikuttavat henkilön tieto, ymmärrys, etiikka, arvot, asenteet, kokemukset ja tunteet.
Ympäristökasvatukselle asetettu tavoite edellyttää tieteidenvälisyyttä korostavien oppiainesisältöjen sisällyttämistä opetussuunnitelmiin. Tieteidenvälisillä tiedon rakenteilla oppilaiden tietoisuus erilaisista ympäristöistä lisääntyy. Ahon mukaan konstruktivistinen käsitys yksilön henkilökohtaisesta tiedon rakentumisesta tarjoaa perustan ympäristökasvatuksen opetus-oppimisprosessille.
Ympäristöä ei tule siis käsitellä ainoastaan kognitiivisen oppimisen näkökulmasta,
koska ihmisen ympäristösuhteeseen liittyy aina myös eettisiä, emotionaalisia ja kokemuksellisia ulottuvuuksia. Ahon (emt, 136) mukaan kognitiivinen ja moraalinen kehitys kulkevat rinta rinnan. (Kohlberg 1976, Piaget 1932.) Myös tunteiden ja kognition on todettu tutkimuksissa olevan tiiviissä yhteydessä toisiinsa (Aho 1984b, Aho & Julkunen 1987). Kokemuksella hän tarkoittaa sekä tiedollista että emotionaalista kokemusta. Tiedollisella kokemuksella hän viittaa jo olemassa oleviin tiedon rakenteisiin, jotka tulisi saada aktivoitumaan oppimisprosessissa. Tämä mahdollistuu sitomalla opetus konkreettisiin tilanteisiin,
esim. projektityyppisen opetuksen avulla. Myöhemmin, tiedonalakohtaisten rakenteiden
kehittyessä, monimutkaisemmat ympäristöongelmat tarjoavat perustan ongelmakeskeiselle
ajattelulle. Ongelmakeskeisen ajattelun avulla on tarkoitus saada muodostumaan yhteisesti
jaettu kognitio, joka edistää ympäristöongelmien ymmärtämistä. Tulkitsen Ahon viittaavan
yhteisesti jaetulla kognitiolla kollektiivisen tietoisuuteen ympäristökysymyksistä. Toisaalta kokemus voi olla myös emotionaalista. Siitä lähtien kun ihmisen suhde luontoon on
ollut emotionaalinen, voi tunteiden olettaa olevan yhteydessä myös ympäristökäyttäytymiseen. (emt, 136–137.) Kaiken kaikkiaan voi todeta, että Aho muotoilee ympäristökysymyksestä lähinnä ihmisen kognitiivista, eettistä ja emotionaalista kasvua ja kehitystä koskevan
kysymyksen. Hän toteaa johtopäätöksissään, että juuri persoonallisen kasvun ja kehityksen
alueet vaikuttavat ihmisen toimintaan suhteessa ympäristöönsä (emt, 137). Pedagogisten
ympäristökasvatuksen metodien tarkoituksena on tukea ja edistää tätä kasvu- ja kehitysprosessia.
Jerosen ja Kaikkosen kokemuksellisen oppimisen mallissa, Ojasen mielekkään oppimisen mallissa sekä Houtsosen ja Rikkisen asettamissa ympäristökasvatuksen vaikuttavuuden
arviointiperusteissa korostuu ympäristökokemus ja -herkkyys enemmän kuin Ahon ympäristökasvatuksen mallissa. Tämä ei kuitenkaan johda suurempiin eroihin mallien kesken
suhteessa niiden sisältämään käsitykseen ympäristökasvatuksen osa-alueiden välisistä suhteista.
Jerosen ja Kaikkosen (Jeronen 1994, Jeronen & Kaikkonen 1994, 1997) kehittämässä
ympäristökasvatuksen talomallissa ympäristökasvatuksen päämääräksi asetetaan eettisyyden kehittäminen suhteessa ympäristökysymyksiin. Tällä he tarkoittavat sitä, että oppijoille
kehittyisi taito pohtia, tutkia ja arvioida kriittisesti niin paikallisia, alueellisia kuin maailmanlaajuisia ympäristökysymyksiä. Tavoitteena on myös ohjata oppijaa ratkaisemaan ja
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ennaltaehkäisemään ympäristöongelmia. Siten eettinen ympäristökasvatus on heidän
mukaansa demokraattisessa hengessä tapahtuvaa moraalikasvatusta, jonka tärkeimpinä
kehittämisen kohteina ovat oppijoiden ympäristöherkkyyden kehittäminen, ympäristötietoisuuden synnyttäminen ja syventäminen, tiedonhankinta-, käsittely ja soveltamistaitojen
omaksuminen, ympäristötoiminnallisten valmiuksien hankkiminen sekä henkilökohtaisen
vastuun ottaminen ympäristöasioissa. Tavoitteet ovat elämänikäisiä ja hierarkkisia; opintojen alussa keskitytään ympäristöherkkyyden ja -tietoisuuden herättämiseen, myöhemmin
pyritään toimintavalmiuksien ja vastuun kehittämiseen. (Jeronen 1994, Jeronen & Kaikkonen 1997, 9.)
Eettinen ympäristökasvatus on heidän mukaansa myös arvokasvatusta. Arvokasvatuksella luodaan myönteisiä asenteita yhteisöllisiä ja ympäristöllisiä arvoja kohtaan. (Jeronen
& Kaikkonen 1997, 7–8.) Tässä toteamuksessa tulee varsin selkeästi esille se, että ympäristömyönteiset asenteet pyritään rakentamaan jo olemassa oleviksi koettujen yhteisöllisten
ja ympäristöllisten arvojen perustalle. Eettisyyden edellytyksiä ovat heidän mukaansa vastuullisuus, epäitsekkyys, järkiperäisyys, omaehtoisuus ja itsenäisyys. Vastuullisuus on vastuuta luonnosta ja muista ihmisistä. Epäitsekkyys johtaa luonnon ja muiden ihmisten kunnioittamiseen ja järkiperäiseen toimintaan niiden puolesta. Omaehtoisuus ja itsenäisyys
kehittyvät vastuullisen ja järkiperäisen ajattelun ja toiminnan välityksellä. (emt, 7.) Tässä
toteamuksessa tulee puolestaan selkeästi esille käsitys eettisyyden yksilö- ja kehityspsykologisesta luonteesta ja siitä, että eettisyys on järkeen perustuvaa, rationaalista toimintaa.
Tämä on mielestäni vahvasti ristiriidassa heidän asettamisensa yhteisöllisten arvojen, kuten
rakkauden, sympatian, empatian ja turvallisuuden kanssa. (ks. emt, 8).
Jerosen ja Kaikkosen (Jeronen 1994, 187, Jeronen & Kaikkonen 1997, 9–10) mukaan
eettisen ympäristökasvatuksen tavoitteet saavutetaan moni- ja poikkitieteisten sisältöjen
avulla. Sisällöt rakentuvat luonnon ympäristön, eettisen, rakennetun, yhteiskunnallisen ja
esteettisen ympäristön tarkkailuun ja tutkimiseen. Moni- ja poikkitieteisyys on yksi tekijä
pyrittäessä ympäristökasvatuksen opetuksen kokonaisvaltaisuuteen. Ympäristön yhteiskunnallisella puolella tarkoitetaan ympäristön- ja luonnonsuojeluun tutustumista.
Asenteet ja arvot omaksutaan ja niitä voi muuttaa parhaiten kokemusten ja elämysten
avulla. Kokemukselliseen oppimiseen (Kolb 1984) rakentuva havainto-oppiminen ja oppilaskeskeiset työtavat soveltuvat arvo-opetukseen. Havainto-oppimisessa pyritään opettamaan keskittymis- ja havainnointikykyä, ajatusten, tunteiden ja ilmiöiden kuvaamista ja
selittämistä sekä itsenäistä ja vastuullista ja toisaalta yhteistoiminnallista työskentelyä,
joita tulee soveltaa arkielämän tilanteisiin. (Jeronen 1994, 188, Jeronen & Kaikkonen 1997,
8). Jeronen ja Kaikkonen ymmärtävät arvo-oppimisen perustuvan lähinnä siis aistihavaintojen aiheuttamiin kognitiivisiin ja affektiivisiin reaktioihin, kokemuksiin. Tämä tulee selkeästi ilmi siinä, miten he määrittelevät havainto-oppimisen ja siinä, miten he yhdistävät
havaitsemisen, kokemuksen, tiedon ja toiminnan toisiinsa. Havainto-oppiminen koostuu
heidän mukaansa luontokasvatuksesta, ongelmakeskeisestä oppimisesta ja arvokasvatuksesta. Luontokasvatuksen työtapoja ovat mm. retkeily, maastotyöt ja maakasvatus. Ongelmakeskeinen oppiminen koostuu erilaisista projekteista, joissa opitaan luontoon kohdistuvia tutkimusmenetelmiä ja yhteistoiminnallisuutta. Arvokasvatusmenetelmiä ovat mm.
moraalikasvatus, arvoanalyysi ja arvojen selkiytys. (Jeronen 1994, 188.) Luontokeskeinen
kasvatus tarkoittaa siis tulkintani mukaan affektiivisten kokemusten herättämistä, ongelmakeskeisessä oppimisessa on kysymys kognitiivisten kokemusten välityksellä syntyvistä
ympäristötiedon rakenteista ja arvokasvatus on näiden kahden kokemuksen alueen hyödyn-
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tämistä yksilöllisten, myönteisten ympäristöasenteiden rakentamisessa. Jerosen ja Kaikkosen (1997, 8) mukaan välitön omakohtainen kokemus syntyy tiedostamattoman havainnoinnin välityksellä. Tiedostamaton, omakohtainen havainnointi voidaan muuttaa tiedostetuksi ymmärtämiseksi pohdiskelevan havainnoinnin eli ilmiön tiedollisen käsitteellistämisen avulla. Tiedollinen käsitteellistäminen muuntaa kokemuksia ja johtaa ympäristömyönteisten asenteiden ja toiminnan syntymiseen. Tämä on tulkittavissa niin, että keskeinen
ympäristötietoisuuden lähde on tieto, jonka avulla ympäristöilmiöitä käsitteellistetään.
Houtsonen ja Rikkinen (1997, 191) asettavat ympäristökasvatuksen päämääräksi oppimaan oppimisen taidon ja elämäntaidon. Oppimaan oppiminen merkitsee heidän mukaansa
kykyä ja halua hankkia, arvioida ja työstää ympäristöä ja ympäristöuhkia koskevaa tietoa
sekä halua ja kykyä kehittää itseään eli sitoutua ympäristöarvoihin ja ottamaan vastuuta toimintansa seurauksista. Elämäntaito on sidoksissa oppimaan oppimiseen ja se voidaan
ymmärtää oman elämän hallinnaksi yhä monimutkaisemmassa ympäristössä ja suhteessa
ennustamattomaan tulevaisuuteen. Elämäntaito ja -hallinta näyttäisi siis heidän mukaansa
edellyttävän kokonaisvaltaista käsitystä ympäristökysymyksestä sekä ymmärrystä siitä,
miten oma toiminta on tähän kokonaisuuteen sidoksissa.
Samoin kuin Jeronen ja Kaikkonen, he asettavat ympäristökokemukset lähtökohtaisesti
tärkeimmäksi ympäristökasvatuksen osa-alueeksi (emt, 191). Havainnot muodostavat lähtökohdan kokemukselle. Tulkintani mukaan myös he tekevät erottelun affektiivisten ympäristökokemusten ja kognitiivisten ympäristökokemusten välille. Kokemuksellisen oppimisen myötä oppijan ympäristöasenteet muuttuvat ja kognitiiviset rakenteet kehittyvät (emt,
191). Piirre, joka tekee pienoisen vivahde-eron Jerosen ja Kaikkosen kokemus-määritelmään, on affektiivisten, välittömien ja tiedostamattomien kokemusten vahvempi hyödyntämispyrkimys tiedollisen ympäristökokemuksen käsitteellistämisessä. He mm. toteavat,
että oppimistilanteissa käsiteltävien aiheiden tulisi kiinnostaa oppilaita ja niiden tulisi jopa
palvella oppijoiden persoonallisia tarpeita. He painottavat myös luovan kuvitteellisen ajattelun hyödyntämistä ympäristöongelmien ratkaisun etsinnässä. (emt, 191.)
He siis ymmärtävät ympäristötietoisuuden hyvin samalla tavoin kuin Jeronen ja Kaikkonen. Ympäristötietoisuuden synnyn edellytyksenä on tiedostamattomien, välittömien
ympäristöhavaintojen muuntaminen tiedostetuksi ymmärtämiseksi ympäristökysymyksen
käsitteellistämisen avulla. Toinen ympäristötietoisuuden tekijä on omien toimintavalmiuksien eli ympäristöasenteiden muodostuminen ja yksilöllinen vastuunotto toiminnan seurauksista ympäristölle. Eli kuten Jeronen ja Kaikkonen, he ymmärtävät ympäristöeettisyyden
olevan lähinnä yksilö- ja kehityspsykologinen kysymys ja ympäristötietoisuuden rakentuvan lähinnä kognitiivisten prosessien välityksellä. Nämä yhdessä johtavat arvosidonnaiseen ympäristömyönteiseen toimintaan.
Ojasen (1995) mielekkään oppimisen malli näyttäisi alkuun tuovan jotain uutta ympäristökasvatuksen osa-alueiden ja kontekstien tarkasteluun. Hän ottaa käyttöönsä reflektion
käsitteen. Hän pohtii sitä, miten kasvatustiede voisi auttaa opettajaa ympäristökasvatustyössä. Hänen mukaansa kokemuksellisen oppimisen malli ja oman oppimaan oppimisen
tutkiminen tarjoavat kasvatustieteellisen perustan ympäristökasvattajan työn kehittämiselle. (emt, 60.) Reflektion käsitteellä Ojanen tarkoittaa hyvin yksinkertaistetusti prosessia,
jossa henkilökohtaiseen tiedostamattomaan kokemukseen eli käyttöteoriaan rakentuvasta
käytännön toiminnasta tehdään tietoista teorioimalla ja yleistämällä se. Hänen mukaansa
ilmiössä on kysymys omakohtaisen kokemuksen intellektualisoinnista (Dewey 1933),
missä siirrytään sokeasta kokemuksesta älykkään reflektion välityksellä ymmärtämiseen
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sekä aktiiviseen kokeiluun ja testaukseen (emt, 62.) Epäselväksi jää mielestäni se, rakentuuko tämä "sokea" kokemus tietoon vai tunteeseen. Ojanen toteaa, että oppijan kokemus
rakentuu hänen aikaisempaan tietoonsa. (emt, 60). Toisaalla hän toteaa, että mielekäs ja
kokonaisvaltainen oppiminen syntyy, kun tunteenomainen kokemus, ajattelu ja käyttäytyminen ovat keskenään vuorovaikutuksessa. (emt, 61). Voi kuitenkin alustavasti tehdä sen
johtopäätöksen, että henkilökohtainen, tiedostamaton kokemus näyttäisi hänen mukaansa
rakentuvan enemmän tunteeseen kuin tietoon ja että omaa käytöstä ohjaavan käyttöteorian
tietoiseksi tekeminen edellyttää kokemuksen tieteellistämistä. Voikin tehdä sen johtopäätöksen, että Ojasen hahmottama mielekkään oppimisen ja reflektion käsite ovat merkitykseltään analogisia Jerosen ja Kaikkosen kokemuksellisen oppimisen ja ilmiön käsitteellistämisen sekä Houtsosen ja Rikkisen oppimaan oppimisen ja elämäntaidon käsitteiden
kanssa.
Toimintatavan muutos tapahtuu pysähtymisen ja epäsuhdan tiedostamisen välityksellä.
Ympäristökysymykseen soveltaen tämä merkitsee Ojasen (emt, 64) mukaan sitä, että
ihmisten tulisi pohtia oman käyttöetiikkansa ja kannattamansa ympäristöetiikan vastaavuutta, tai paremminkin vastaamattomuutta. Tämä reflektio on ehdoton edellytys elämäntavan muutoksen käynnistämisessä (Jääskeläinen & Nykänen 1994). Hän siis samaistaa tiedostamattoman käyttöteorian käsitteen elämäntavan käsitteeseen. Tällöin hän ei myöskään
voi välttyä pohtimasta käyttöteorian kulttuurista perustaa. Hän (emt, 65–66) toteaa, että
käyttöteorian syntyprosessissa on aina mukana arvot ja kokemukset, jotka jauhaantuvat
asenteiksi ja ne puolestaan käyttäytymiseksi muodostuen tiedostamattomiksi oletuksiksi.
Oletukset ovat kollektiivisesti jaettuja ja kulttuuri ikään kuin sosiaalistaa yksilön. Ojanen
kuitenkin kiertää selkeästi yhteiskunnallisen vallankäytön kysymykset ja sen, miten tämä
valta arvoihin, kokemukseen ja tietoon vaikuttaa. Hän (emt, 66–67) rajaa sosiaalistamisen
kysymyksen lähinnä tiedostamattomaan, perheinstituution sisällä tapahtuvaan primaarisosialisaatioon, vanhempien toimintamallien omaksumiseen. Tämä selittää hänen mukaansa
käyttäytymiseen liittyvien ongelmien henkilökohtaisuuden. Edelleen hän toteaa, että ihmisen tiedostamaton kulttuuriperinne ei enää vastaa ulkopuolelta, esimerkiksi tieteistä tulevaa
tietoa. Ojasen johtopäätöksessä tulee jälleen kerran selkeästi esille se, että ympäristökasvatuksessa pyritään samanaikaisesti sekä ympäristökysymyksen psykologisoimiseen että sen
tieteellistämiseen ja että nämä kaksi näkökulmaa palvelevat ja ruokkivat toisiaan.
Oppimisteoreettiset ja kognitivistiset, ympäristökasvatuksen eri osa-alueita integroimaan pyrkivät ympäristökasvatuksen didaktiset mallit näyttäisivät noudattavan keskenään
samantyyppistä logiikkaa ympäristökasvatuksellisen oppimistapahtuman ohjaamisessa.
Kussakin mallissa oppimisprosessien ydinkäsitteet ovat 1) oppiaine- tai tiedonalakohtaiset
rakenteet, 2) oppijan kognitiiviset rakenteet, 3) käytännön toimintarakenteet ja 4) ongelmakeskeiset, monitieteiset rakenteet. (ks. Olkinuora 1990, 155). Kussakin mallissa ympäristökasvatuksen perusta rakentuu lähtökohtaisesti oppiainekohtaisille tiedon rakenteille,
jotka rakentuvat tieteenalakohtaisesti ja joiden uskotaan olevan kaikkien jäsentyneimpiä
niistä potentiaalisista tietorakenteista, joita opetuksessa voi välittää (ks. Olkinuora 1990).
Oppiainekohtaisilla tiedon rakenteilla pyritään aktivoimaan oppijoiden aikaisempia kognitiivisia ja affektiivisia kokemuksellisia skeemoja. Kun oppiainekohtaiset tiedon rakenteet
ovat tarpeeksi sisäistyneet, voi niitä kytkeä toisiinsa laajemmiksi kokonaisuuksiksi laajojen
ekologisten ongelmien hahmottamiseksi (ks. Olkinuora 1990). Pyrkimyksenä on tällöin
integroida käytännön toimintarakenteet ja oppijan kognitiiviset rakenteet toisiinsa. Ongelmakeskeisen ajattelun ja soveltavan projektityöskentelyn uskotaan olevan sellaisia opetus-
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menetelmiä, jossa oppijan kognitiiviset rakenteet saadaan mahdollisimman intensiiviseen
vuorovaikutukseen tiedonalakohtaisten käytännön toimintarakenteiden kanssa (ks. Olkinuora 1990). Jeronen ja Kaikkonen käyttävät tästä tiedonalakohtaisten toimintarakenteiden
ja oppijan kognitiivisten rakenteiden integroimisesta nimitystä ilmiön käsitteellistäminen
ja tiedostettu ymmärtämien, Houstonen ja Rikkinen hahmottavat kyseistä integraatiota
oppimiaan oppimisen taitona ja laajemmin elämäntaitona ja -hallintana, Ojanen puolestaan
ymmärtää intregraation reflektioprosessina, jossa oma käyttöteoria tehdään näkyväksi sen
tieteellistämisen, eli kuten Ojanen ilmaisee, omakohtaisten kokemusten intellektualisoimisen avulla. Itse asiassa näyttäisi siltä, että tiedonalakohtaisten käytännön toimintarakenteiden ja oppijan kognitiivisten rakenteiden integroimisen lähtökohtaisena pyrkimyksenä on
näiden rakenteiden analogisoiminen toisiinsa nimenomaan niin, että lopputuloksena muodostuu yhtenäinen, monitieteinen ja ongelmakeskeinen tiedollinen käsitys ympäristöongelmista ja niihin liittyvien ympäristöristiriitojen ja -konfliktien luonteesta sekä niistä tavoista,
joilla ympäristöongelmia ja -ristiriitoja voi institutionaalisella ja yksilökohtaisella tasolla
pyrkiä ratkaisemaan.
Tyyppi 3. Ekologisesti ja ekofilosofisesti painottuneet, asennekasvatukselliset ja
toimintateoreettiset, ympäristöherkkyyden ensisijaisuutta korostavat mallit
Tulkintani mukaan Wahlströmin (1995, 1997a, 1997b, 1998) ympäristökasvatusta koskevat käsitykset edustavat tätä ympäristökasvatuksen didaktisten mallien tyyppiä. Wahlströmin ympäristöherkkyyttä ja ympäristövastuullista toimintaa korostavan ympäristökasvatuksen malli rakentuu ekofilosofisten pohdintojen perustalle ja sisältää selkeästi ekosentrisiä piirteitä. Hän (1997a, 4 ja 1997b, 21) toteaa, että ympäristönäkökulman tulee ulottua koskemaan myös muiden kuin ihmislajin "hyvää", kun puhutaan ihmiselle hyvästä
ympäristöstä. Jos eliölajit vähenevät liikaa, ihminen ei selviydy. Onkin järkevää kehittää
ihmisissä hyvän olon, esteettisen nautinnon ja henkisen hyvinvoinnin hetkiä ympäristössä, jossa luonto voi hyvin ja monilajisuuden ja moninaisuuden säilymisen ehdot on turvattu. Wahlstömin ympäristö-käsite on laaja ja kompleksinen; kaikki on ympäristöä.
Ympäristösuhteen hän kokee tulkintani mukaan naturalistisena ja se sisältää mielestäni
myös mystisiä piirteitä. Ympäristön jaottelu luonnon ympäristöön, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön on hänen mukaansa mekanistinen; luonnonelementtien ja rakennetun ympäristön äänet , tuoksut, hajut ja muodot ovat ympäristöä, joka vaikuttaa ihmisissä. Ympäristöä ovat myös kaikki elävien olentojen lähettämät viestit, joita havaitaan eri
aisteilla ja osin ne jäävät tiedostamattomiksi. Ihminen on myös itse tiettyä värähtelyä ja
ääniä tuottava organismi. Ihmisen oman värähtelytaajuuden on havaittu olevan harmonisessa suhteessa luonnossa syntyviin ääniin. Siten luonnon ääniympäristön on todettu olevan lähes poikkeuksetta mielihyvää tuottava, koska äänet sopivat ihmisen omaan äänimaisemaan. (emt, 1997a, 1, 1997b, 20.)
Wahlström (1997a, 1 ja 1997b, 20) määrittelee ympäristösuhteen merkityssuhteeksi.
Teoriassa on eroteltavissa vaikuttava, havaittu ja koettu ympäristö, jotka yhdistyvät tulkitussa, merkityssuhteita sisältävässä ympäristökokemuksessa. Tulkintoihin vaikuttavat
kokemukset, arvot, tunteet sekä tarkoitusperät. Tulkinnat sisältävät havaintoihin kytkeytyvän, tunteisiin sidotun, tiedollisen sekä toiminnallisen tekijän. Ympäristösuhteen merkitykset ovat toisaalta staattisia, toisaalta muuttuvia; ympäristösuhteen staattisuus rakentuu
ihmisen olemuksen lähtökohtaiseen psykofyysiseen luonteeseen, muuttuvuus puolestaan
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yhteiskunnallisiin arvo- ja tarvejärjestelmiin. Wahlströmin (1997b, 20) mukaan kasvatuksella ja joukkotiedotuksella on oleellinen vaikutus siihen, millainen ympäristö koetaan kauniina ja henkisesti ylentävänä ja päinvastoin. Lähtökohtaisesti ihminen on kuitenkin tiettyjä
luonnon lainalaisuuksia toteuttava organismi, jolle tietynlainen ympäristö tuntuu hyvältä.
Tulkintani mukaan Wahlströmin määritelmä ympäristösuhteesta sisältää kaksi puolta,
sisäisen ja ulkoisen merkityssuhteen. Ympäristön sisäinen, psyykkinen merkitys rakentuu
psyykkisten, välittömien havaintojen ja kokemusten perustalle ja toisaalta ihmisen psyykkiseen ympäristökokemukseen ja tunteisiin vaikuttaa yhteiskunnan arvot ja tarkoitusperät.
Nämä yhteiskunnalliset tekijät määräävät sen millainen tiedollinen ja toiminnallinen suhde
ympäristöön syntyy. Tämä kaksijakoisuus tulee selkeästi esille myös hänen ympäristökasvatusta ja ympäristötietoisuutta koskevissa määritelmissä.
Wahlström (1997a, 2) määrittelee ympäristökasvatuksen tarkoituksen seuraavasti:
"ympäristökasvatuksen tehtävänä on tuottaa sellaisia psyykkisiä valmiuksia, jotka johtavat
ympäristövastuulliseen toimintaan. Ympäristövastuullisesti toimivalla ihmisellä on erityistä
herkkyyttä ympäristöä kohtaan, hänen arvonsa ja asenteensa ovat ympäristömyönteisiä, he
ovat tietoisia ympäristöasioista ja luottavat omiin kykyihinsä vaikuttaa asioihin ja ovat
sitoutuneita toimimaan ympäristömyönteisesti". (ks. mm. Hungerford & Volk 1990, Palmer
& Neal 1994.)

Wahlströmin ympäristökasvatuksen määritelmä sisältää siis kolme ulottuvuutta, jotka
ovat
a) psyykkiset valmiudet,
b) ympäristövastuu
c) toiminta.
Wahlströmiä tulkiten ympäristövastuu rakentuu psyykkisistä valmiuksista ja toiminnasta.
Psyykkiset valmiudet perustuvat ympäristöherkkyydelle ja ympäristömyönteinen toiminta ympäristötietoisuuden perustalle. Ympäristöherkkyys on ympäristövastuun sisäinen
psyykkinen puoli ja ympäristötietoisuus on puolestaan ympäristövastuun ulkoinen,
yhteiskunnallisesti määräytynyt puoli (ks. Wahlström 1995, 1997a, 1997b, 1998.)
Ympäristövastuun edistäminen edellyttää ympäristökasvatukselta kokonaisvaltaisuutta.
Ympäristökasvatuksessa tulisi omaksua käsitys ympäristön ja ympäristöongelmien moninaisuudesta. Ympäristökysymykset ovat materiaalisia, ihmisten luomia, ekologisia, taloudellisia, teknologisia, sosiaalisia, oikeudellisia, kulttuurisia ja esteettisiä kysymyksiä.
Wahlströmin määritelmän mukaan ympäristövastuu sisältää 1) ympäristöetiikan ja -estetiikan, 2) ympäristöherkkyyden, 3) ympäristötietoisuuden sekä ympäristökysymysten ja
-ongelmien ymmärtämisen, 3) kyvyn reflektoida ja ratkaista ympäristöongelmia 4) sitoutumisen ja aktiivisen toiminnan ympäristöongelmien ehkäisemiseksi ja niiden ratkaisemiseksi. Arvot ja asenteet ovat sidoksissa tietoon, uskomuksiin, käsitteisiin ja sosiaaliseen
konsensukseen. Ne ovat emotionaalisia ja opitaan sosiaalisissa prosesseissa. Ympäristöetiikassa on kysymys ympäristösuhteen symbolisesta ulottuvuudesta, joka rakentuu luonnon
esteettiselle ymmärrykselle ja luonnon arvon tunnustamiselle. Ympäristöeettiset ja esteettiset kokemukset perustuvat ihmisen sisäsyntyiseen kokemukseen siitä, että ihminen on osa
luontoa ja luonto on osa ihmistä.
Ympäristöherkkyys sisältää sekä tiedollisia että emotionaalisia puolia; ekologinen tieto
ja näin taito nähdä muutoksia ympäristössä lisäävät myös rakkautta ja empatiaa muita lajeja
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kohtaan ja vahvistavat vastuullista toimintaa. Ympäristötietoisuus rakentuu vahvasti ympäristötietoon. Ympäristötieto rakentuu ekologisesta tiedosta ja ympäristökysymysten
sosio-ekonomisen ja sosio-kulttuurisen perustan ymmärtämisestä. Olennaista on ymmärtää
ympäristökysymys systeeminä, ja etsiä syy-seuraussuhteita: missä olosuhteissa tietyt
ympäristöongelmat syntyvät ja mitä seurauksia niillä on yhteiskunnan ja luonnon systeemeihin. Ympäristökysymysten reflektointi edellyttää ympäristöongelmien ymmärtämistä
globaaleiksi makrotason ongelmiksi, joita voi pyrkiä ymmärtämään kriittisen systeemi-ajattelun keinoin. Refleksiivisyys on avaintekijä monimutkaisten ympäristöilmiöiden ymmärtämisessä. Reflektion tulisi kohdistua a) vallitsevien arvojen, uskomusten ja toiminnan taustalla vaikuttaviin sosiaalisiin rakenteisiin ja b) tulevaisuuteen. Tulevaisuus
tulisi ymmärtää ennustettavana mielikuvana, jotta ihmisillä tulisi tunne siitä, että tulevaisuuteen on mahdollista vaikuttaa. Wahlström käyttää käsitettä "toivottu" tulevaisuus.
Sitoutuminen ympäristövastuulliseen toimintaan on ympäristöherkkyyden jälkeen seuraavaksi tärkein ympäristökasvatuksen tavoite. Sitoutuminen on aina yksilötasoista ja merkitsee henkilökohtaista sijoitusta. Ympäristökasvatuksen tulee pyrkiä vahvistamaan tätä henkilökohtaista sitoutumista ympäristövastuulliseen toimintaan. Wahlström käyttää käsitteitä
itsemääräytyminen eli empowerment ja sisäinen kontrolli (locus of control) kuvamaan
sitoutumisen yksilöllistä luonnetta. (Wahlström 1995, 92–95.)
Tulkintani mukaan Wahlström ymmärtää ympäristöetiikan ja estetiikan muodostuvan
sosiaalisissa suhteissa ja että ympäristön arvosta vallitsee vahva yhteisymmärrys, konsensus. Tavallaan ympäristöetiikassa on kysymys ihmisille luonnostaan kuuluvasta kollektiivisesta ominaisuudesta a priori. Ympäristöherkkyys ja sitoutuminen ympäristövastuulliseen toimintaan ovat puolestaan yksilötason prosesseja ja nousevat henkilökohtaisista ominaisuuksista ja tunnekokemuksista. Ympäristötietoisuus ja ympäristövastuullinen toiminta
itsessään ovat puolestaan yhteiskunnallisesti määräytyneitä ja rakentuvat pitkälle ympäristötiedon varaan, tai kuten Wahlström (1998, 17) asian ilmaisee ympäristötietoisuudella on
aina yleensä kognitiivinen perusta, joka perustuu luonnon käytön yhteiskunnallisiin tarpeisiin ja joka heijastuu luonnon käyttöön liittyvien tekijöiden affektiivisena, erityisesti esteettisenä kokemisena. Tällä hän tarkoittaa sitä, että ympäristön esteettinen arvostaminen edellyttää tietoa ympäristön merkityksestä, sen hyödyllisyydestä, tarkoituksenmukaisuudesta,
käytännöllisyydestä ja toimintakelpoisuudesta ihmisten tarpeiden tyydyttäjänä. (emt, 17.)
Ympäristötietoisuuden muodostumisessa on kysymys "sellaisten yhteiskunnallisten
käyttöarvojen, tarpeiden ja intressien syntymisestä, jotka ovat aiemmin syntyneisiin ja
edelleen harjoitettaviin luonnon käyttömuotoihin nähden ristiriitaisia.” Myös Wahlströmin
tarpeen määrittelyssä toistuu sama kaksipuolisuus kuin ympäristövastuun käsitteessä. Toisaalta tarve määrittyy subjektiivisten pyrkimysten ja toisaalta objektiivisten olosuhteiden
välityksellä. Objektiivisten olosuhteiden muuttuessa, kuten ympäristöongelmien ilmaantuessa, uudet ympäristön olosuhteiden puolet asettuvat jo muodostuneiden ympäristöön kohdistuneiden pyrkimysten esteeksi. Toisaalta ympäristöön kohdistuu uusia pyrkimyksiä, joiden esteeksi vallitsevien objektiivisten olosuhteiden jotkut puolet asettuvat. Todellisuudessa subjektiiviset pyrkimykset eli ympäristön käytön muodot ja objektiivisten olosuhteiden muutokset eli ympäristömuutokset sulautuvat aina yhteen, koska tietoisuus pyrkii ylläpitämään tarvejärjestelmän ristiriidattomuutta. (emt, 17.) Wahlströmiä tulkiten yhteiskunnallisesti määräytynyt ja kognitiivisesti painottunut ympäristötietoisuus on avaintekijä
ympäristöristiriitojen ja -konfliktien ratkaisupyrkimyksissä.
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Ympäristötietoisuuden muodostuminen on aina yksilötasoinen prosessi ja ympäristötietoisuuden kantajina ovat viime kädessä yksilöt. Olennaista on Wahlströmin mukaan kuitenkin ymmärtää se, että yksilötason prosessit ovat yhteiskunnallisesti ehdollistuneita siten,
että yksilöllisen ympäristötietoisuuden muotoutumiselle jää vähän vaihtelutilaa. Ympäristötietoisuus on yhteiskunnallisen tarvejärjestelmän määräysvallassa siten, että se pyrkii
edesauttamaan tarvejärjestelmän pysymistä tasapainotilassa; ympäristötietoisuus mahdollistaa ympäristöä koskevan informaation valikoivan havaitsemisen. Tämän ympäristötietoisuuden kognitiivisen puolen lisäksi Wahlström erottaa ympäristötietoisuuden affektiivisen puolen, joka on seurausta osaksi älyllisistä prosesseista, osaksi ehdollistumisesta.
Ympäristötietoisuuden tunnepitoinen puoli rakentuu toisaalta erilaisiin biologisiin ja toisaalta sosiaalisesti hankittuihin tarpeisiin. (emt, 18.)
On perusteltua väittää, että ympäristövastuun ja -tietoisuuden kaksijakoinen määritelmä
johtaa Wahlströmin didaktisessa mallissa myös ympäristökasvatuksen didaktisten menetelmien kaksijakoisuuteen. Toisaalta ympäristökasvatus on yksilöpsykologista asennekasvatusta, toisaalta yhteiskunnallisiin prosesseihin keskittyvää toimintatutkimusta. Toimintatutkimuksella pyritään toimintaan kytkeytyvän kulttuurikriittisen reflektion, valtasuhteita
muuttavan toiminnan aikaansaamiseen. Ympäristökasvatus toimintana on ideologis-poliittista, toteaa Wahlström. (emt, 19.) Tämä johtopäätös on ympäristökasvatuksen kehittämisen ja sen yhteiskunnallisten ehtojen ja kulttuuristen mahdollisuuksien kartoittamisen kannalta merkittävä. Kuitenkin Wahlströmin ympäristökasvatuksen kulttuurikriittinen ulottuvuus jää vajavaiseksi neljästä syystä:
1. asenne- ja arvokasvatus kohdistuu yksilön psyykkisiin prosesseihin ja ympäristöeettinen ajattelu ja toiminta oletetaan kollektiiviseksi ja luonteeltaan konsensushenkiseksi
sosiaaliseksi ominaisuudeksi a priori,
2. ympäristöherkkyys on yksilöllisestä luonteesta huolimatta pitkälle yhteiskunnallisen
tarvejärjestelmän ehdollistama,
3. ympäristötietoisuuden ymmärretään rakentuvan yksilötasolla, joskin sen uskotaan
määräytyvän yhteiskunnallisten tarpeiden ja tarpeita koskevan tiedon välityksellä.
Tässä ilmenee jälleen selkeästi vallitsevien ympäristökasvatuksen didaktisten mallien
pyrkimys ympäristöongelmien yksilöllistämiseen ympäristöä ja sen käyttöä koskevan
tiedon välityksellä,
4. ympäristövastuun ymmärretään rakentuvan yksilötasolla. Ympäristövastuussa on
kysymys itsemääräytymisestä (empowerment) eli kyvystä oman toiminnan seurausten jatkuvaan arviointiin ja sisäisen kontrollin syntymisestä (locus of control). (Wahlström 1998, 20.)
Olennaisin ero kognitivististen ja oppimisteoreettisten ja asennekasvatuksellisten ja toimintateoreettisten ympäristökasvatuksen mallien välillä näyttäisi perustuvan siihen, että
kognitivistisissa ja oppimisteoreettisissa ympäristökasvatuksen malleissa ympäristöeettinen toiminta on tavoite, jota kohdin pyritään erilaisten opetus-oppimisprosessien organisoinnin avulla. Asennekasvatuksellisissa ja toimintateoreettisissa ympäristökasvatuksen
malleissa ympäristöeettinen ajattelu ja toiminta ymmärretään puolestaan luontaiseksi,
ihmisen sosiobiologisiin ominaisuuksiin perustuvaksi lähtökohdaksi, jota tulee vahvistaa
ja selkiyttää asennekasvatuksen ja toimintapainotteisen opetuksen avulla. Toisaalta ne
ovat hyvin samantyyppisiä sen suhteen, miten ne ympäristötietoisuuden ja -vastuun
ymmärtävät; ympäristötietoisuus on yhteiskunnallisesti ja kognitiivisesti määräytynyt,
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kun taas ympäristövastuussa on kysymys henkilökohtaisesta sitoutumisesta ja sisäisen,
psyykkisen kontrollin syntymisestä.
Tyyppi 4. Kulttuuriekologisesti ja sosiaaliantropologisesti painottuneet, ympäristöarvojen ensisijaisuutta korostavat mallit
Käpylän (1989, 1991, 1994, 1995, 1998) ympäristökasvatuksen sipulimalli ja hänen tulkintansa konstruktivistisesta tiedon- ja oppimiskäsityksestä edustavat tulkintani mukaan
tätä ympäristökasvatuksen tyyppiä. On perustelua väittää, että tämä ympäristökasvatuksen didaktisten mallien tyyppi edustaa ympäristökasvatuksen kasvatustieteellisen tutkimuksen suuntausta parhaimmillaan, jos asiaa arvioidaan siitä näkökulmasta, kuinka hyvin
teoriassa tiedostetaan ympäristökasvatuksen yhteiskunnallisten rakenne-ehtojen olemassaolo. Kuitenkin Käpylän ympäristökasvatusta ja tutkimusta koskeva teoria sisältää edelleen tiettyjä ennakko-oletuksia sosiaalista todellisuudesta ja sen rakentumisesta.
Käpylän tieto-opillisena ja teoreettisena tavoitteena on sitoa ympäristökasvatus ja sen
tutkimus kulttuurisiin konteksteihin ja tarkastella ympäristökasvatusta kulttuurin implisiittisten merkitysten ja tapojen heijastumana. Käpylän ympäristökasvatuksen teoriatausta on
moniaineksinen ja kompleksinen. Tulkintani mukaan se jakautuu kahteen teoreettiseen
tasoon: a) ympäristökasvatuksen konteksteja tarkastelevaan tasoon ja b) ympäristökasvatuksen prosesseja tarkastelevaan tasoon. Nämä kaksi teoreettista tasoa yhdistyvät hänen
muotoilemassaan ympäristökasvatuksen sipulimallissa ja konstruktivistista tiedon- ja oppimiskäsitystä koskevissa määritelmissä. Tämä jaottelu mielestäni selkiyttää ja näin helpottaa hänen käsitystensä analysointia ja tulkintaa sekä mahdollistaa teoriataustan sisältämien
ongelmakohtien esiintuomisen. Nämä ongelmakohdat toistuvat edelleen hänen ympäristökasvatuksen sipulimallissa ja konstruktivistista tiedon- ja oppimiskäsitystä koskevissa
näkemyksissä.
Käpylän (1991, 443–444) mukaan biologisen ja yhteiskuntatieteellisen näkökulman
yhdistäminen ekologisen viitekehyksen, yksinkertaisen ekosysteemimallin avulla loisi
ympäristötiedolle vakaan perustan. Ekologinen näkökulma tulisi myös korostua etiikan
kysymyksissä. Hän toteaa, että arvot vaikuttavat biologiseen menestymiseen siinä missä
fyysiset ominaisuutemme ja toisaalta luonnonvalinta on vaikuttanut arvojen kehittymiseen.
Luonnonvalinta jopa määrää lopullisen sanktion arvoillemme eli sallitaanko ihmisten
nykyisine arvoineen ja elämäntyyleineen säilyä vai kuolla sukupuuttoon. Nämä kulttuuriekologisesti suuntautuneet näkemykset hän yhdistää kulttuurimaterialismiin (1995) ja sosiaaliantropologisiin tiedon rakentumisen teorioihin (1995, 1998).
Kulttuurimaterialistisen näkökulman mukaan tuotantotavan muutos on perimmäinen
kulttuurisen muutoksen laukaiseva tekijä. Tuotantotavan muutos heijastuu kaikkialle kulttuuriin ja muuttunut yhteiskunta tuottaa uudenlaisen tiedonkäsityksen, joka soveltuu
yhteiskunnan kokonaislogiikkaan. Objektivistinen tiedonkäsitys ja alamaisen tuottaminen
sopivat hyvin teollisuusyhteiskunnan ja massatuotannon tarpeisiin. Nyt ollaan kuitenkin
Käpylän mukaan siirtymässä tai on jo siirrytty jälkiteolliseen tai tietoyhteiskuntaan, jossa
tuotantoelämä vaatii korkeaa tiedon ja taidon tasoa sekä yksilöllistä luovuutta. (Käpylä
1995, 28.) Objektiivisella tiedonkäsityksellä Käpylä viittaa arvovapaaseen tietoon. Hän
toteaa, että ympäristökasvatuksessa on keskitytty analyyttiseen tietoon ympäristöongelmista ja näin episteemiseen rationaalisuuteen eli yksinkertaisesti uskomuksiin todellisuudesta. Kuitenkin ympäristöongelmat ovat poliittisia ja niissä on keskeistä eettinen eli arvo-
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rationaalisuus ja eettinen analyysi. (emt, 29.) Tästä toteamuksesta voi tehdä sen johtopäätöksen, että Käpylän mukaan poliittiset ympäristöongelmien määrittelyt ovat arvosidonnaisia, eettisesti rationaalisia tosiasioita eli perusteltuja uskomuksia. Toisaalla hän (1991, 440)
toteaa, että ympäristöongelmat ovat sittenkin humanistisia kysymyksiä. Tämä näkemys ei
ole levinnyt hänen mukaansa vielä kovinkaan laajasti. Ympäristöongelmien humanistisuudessa on kysymys ihmisen erityisluonteesta ja siitä missä määrin ihmistä voi todella muuttaa.
Toisaalta ympäristöongelmat tuotetaan kulttuurisissa käytännöissä, jotka ovat ideologioiden (normien, moraalin ja maailmankuvien) determinoimia. Ajan kuluessa kulttuuriset
käytännöt ja niitä ohjaavat ideologiat tulevat näkymättömiksi. Jotta päämäärätietoiset muutokset kulttuurisissa käytännöissä tulisivat mahdollisiksi, kulttuuriset käytännöt ja vallan
rakenteet tulisi tehdä näkyviksi. (Käpylä 1998, 229–231.) Ympäristöongelmat ovat siis
sosiaalisia konstruktioita ja nämä sosiaaliset konstruktiot tulevat näkyviksi ympäristökonflikteissa. Hän ymmärtää luonnon sosiaalisen konstruoinnin tiedolliseksi tapahtumaksi.
Yhteiskunta hylkää tai hyväksyy tiedon sillä perusteella, miten se sopii jäsenten uskomuksiin, elämäntapaan ja heidän maailmakuvansa kokonaisuuteen.
Ympäristöä koskeva tieto on siis kulttuuri- ja arvosidonnaista de facto. Käpylä korostaa
tulkintani mukaan ympäristöarvojen objektiivisuutta. Hän (1989, 212–213) toteaa, että on
tavallista ajatella arvot subjektiivisina ja relatiivisina. Arvojen merkitys on kuitenkin paljon
suurempi kuin yleensä ajatellaan. Hän viittaa Cadutoon (1983), jonka mukaan arvot ovat
todellisuuden osia ja vaikuttavat elämään siinä kuin tieteellisesti hyväksytyt tosiasiatkin,
joskin tiedostamattomasti. Arvoja voi Käpylän mukaan objektiivisesti verifioida, niistä voi
keskustella rationaalisesti sekä pohtia arvojen toiminnallisia seurauksia. Arvojen tulisi kilpailla keskenään analogisesti tieteellisten teorioiden kanssa. Arvot on näin mahdollista
integroida tieteelliseen maailmankuvaan. Arvoja voi siis arvostella ja evaluoida myös kasvatustyössä, jos kasvatuksen tavoitteet on selkeästi määritelty.
Edellisissä Käpylän teorioinneissa ilmenee ongelma ja ristiriita, jonka perusteita on
aluksi vaikea ymmärtää. Hänen mukaansa
1. ympäristöongelmat ovat humanistisia kysymyksiä, toisaalta niillä on materialistinen,
yhteiskunnan tuotantotapaan sidottu perusta,
2. ympäristöongelmat ovat kulttuurisesti tuotettuja ja ideologisen vallan välittämiä,
3. ympäristöä koskeva tieto on sosiaalisesti konstruoitua ja se sisältää ristiriitoja,
4. ympäristöongelmat ovat poliittisia kysymyksiä ja ne ovat luonteeltaan arvosidonnaisia
5. arvosidonnaisuus merkitsee samaa kuin eettinen rationaalisuus,
6. ympäristöarvot ovat objektiivisia tieteellisiin faktoihin rinnastettavia tosiasioita,
7. ympäristöarvot tulee integroida tieteelliseen maailmankuvaan,
8. ympäristöongelmien ratkaisemiseksi on olennaista tehdä ympäristöarvoista näkyviä
ja tiedostettuja.
Vaikka Käpylä siis tiedostaa sen, että ympäristökysymykset ovat sidoksissa yhteiskunnalliseen valtaan ja vallitseviin rajallisiin arvo- ja moraalijärjestelmiin ja että ympäristötieto
on sosiaalisesti konstruoitua ja rajallista, hän pitää kuitenkin ympäristöä ja ympäristöongelmia koskevaa yhteiskunnallista, lähinnä siis poliittista päätöksentekoa ja siihen kiinnittyviä ympäristödiskursseja eettisesti rationaalisina ja tieteellisesti perusteltavissa olevina
tosi uskomuksina. Tämä on tyypillistä ympäristökasvatuksen didaktisissa malleissa. Kult-
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tuurinen reflektio ymmärretään kykynä reflektoida vallitsevaa ympäristöpoliittista retoriikkaa ja siihen perustuvia poliittisia käytäntöjä. Kulttuuriset käytännöt ja tavat, jotka
ovat poliittistenkin ympäristödiskurssien taustalla, ymmärretään kulttuurisina tosiasioina
de facto. Ne voi tiedostaa, mutta niihin ei voi periaatteessa suoraa toiminnallisesti vaikuttaa. Kuten Käpylä (1998, 229) toteaa, kulttuurinen reflektio on älyllisesti hyvin vapauttavaa.
Toinen ympäristökasvatukselle tyypillinen tapa on arvojen objektiivisuuden ja rationaalisuuden korostaminen. Ympäristöarvoihin sidottua ja ympäristöeettisesti ohjautuvaa ajattelua ja toimintaa voi arvioida tiedollisin ja tieteellisesti rationaalisin keinoin. Syynä tällaiseen kulttuuristen arvojen ja käytäntöjen koskemattomuuteen lienee humanistiseen ajatteluun sisältyvä ajatus ihmisestä erikoisluonteesta kulttuurin tuottajana ja uusintajana sekä
ajatus siitä, että nimenomaan tuotantotapa- ja rakenne ohjaavat kulttuurimuutosta a priori.
Edellä kuvattu arvojen objektiivisuuden ja tieteellistämisen paradoksi ilmenee Käpylän
ympäristökasvatuksen teorioissa mielenkiintoisella tavalla. Hän sitoo tiedon sosiaalisen
rakentumisen (mm. Douglas 1985, 1987, Pirttilä 1993) ongelmattomasti psykologispainotteisiin kasvatuksen teorioihin ja filosofioihin, kuten eurooppalaiseen fenomenologiseen
filosofiaan ja psykologiaan, amerikkalaiseen humanistisen kasvatuksen periaatteisiin ja
yhdentävään kasvatukseen (Brown 1971, 1975, Steinberg 1976, Knapp & Goodman 1983)
sekä kokemukselliseen oppimiseen ja konstruktivistiseen tiedon- ja oppimiskäsitykseen.
(Käpylä 1995, 33 ja 1998, 233.) Kaikissa näissä teorioissa korostuu omalla tavalla persoonallinen henkinen kasvu, joko yksilöllinen välitön kokemus, havainnot ja tiedon yksilöllinen konstruointi tai toimimalla oppiminen. Kysymys on siis lähinnä ympäristöarvoihin ja
vallitseviin ympäristödiskursiivisiin käytäntöihin sosiaalistamisesta.
Käpylä asettaa ympäristökasvatuksen tavoitteeksi vastuullisen ympäristökäyttäytymisen kehittymisen. Ympäristökasvatukseen täytyy saada mukaan tunteminen, tietäminen,
tahtominen ja mielellään myös toiminta. (Käpylä 1991, 441.) Tulkintani mukaan arvokasvatus suuntautuu psyykkisiin toimintoihin, tunteisiin ja ympäristöherkkyyteen ja ympäristötietoisuuden kehittäminen suuntautuu tiedollisten ja toiminnallisten valmiuksien eli kansalaistietojen ja -taitojen sekä toiminnan velvoittavuuden harjoittamiseen. Käpylän ympäristökasvatuksen didaktinen malli on siis rakenteeltaan hyvin samankaltainen suhteessa
Wahlströmin malliin, jossa myös erotettiin toisistaan asenne- ja arvokasvatus ja kasvatuksen toiminnallinen puoli toisistaan. Hän toteaa, että epätietoisuutta ei ole niinkään (ympäristö -el)arvoista sinänsä, vaan niiden välittämiseen soveltuvista työtavoista. (Käpylä 1989,
211). Moraalin auktoriteetin ongelmaan pelätään ottaa kantaa ja normatiivinen aines on siivottu pois koulukirjoista. On siirrytty piilotettuun koodiin ja moraalin perusteluissa sisäisestä ulkoiseen kontrolliin. Nyt tilanne pitäisi kääntää päinvastaiseksi; moraaliset kannanotot tulee selkeästi tuoda esille ja moraalikasvatuksessa tulee määrätietoisesti pyrkiä sisäisen kontrollin kehittymiseen eli kehittää oppilaiden eettisen ajattelun taitoja (Käpylä 1991,
444.) Hänen mukaansa siis arvoihin kytkeytyvä normatiivisuus johtaa moraalin sisäistämiseen.
Moraalin sisäistämisen lähtökohdaksi Käpylä asettaa ympäristökasvatuksen sipulimallissaan kokemuksen, joka on fyysisten ja henkisten ominaisuuksien kokonaisuus. Hän
ymmärtää kokemuksen merkityssuhteena, kuten Wahlström. Ympäristöherkkyyden muodostumista tukee perustiedot ekologiasta. Kokemustieto on reflektoimatonta ja rakentuu
kulttuuristen merkitysten perustalle. Ympäristötieto rakentuu kokemuksen ympärille kerros kerrokselta yhteiskuntaan päin. Kysymys on ymmärryksen lisäämisestä teoreettisen
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ajattelun avulla. Tieto tekee implisiittisistä merkityksistä eksplisiittisiä. (Käpylä 1995, 34.)
Käpylää tulkiten tiedon avulla ympäristöarvoista tehdään rationaalisesti ja tieteellisesti
arvioitavissa olevia tosi uskomuksia. Ympäristöarvojen selkiyttämisen eli ympäristökysymyksen ymmärtämisen perimmäisenä tavoitteena on henkilökohtaisen merkityksen syntyminen. Henkilökohtainen merkitys syntyy henkilökohtaisesta sijoituksesta eli suhtautumisesta ympäristöön kuin omaisuuteen. (Käpylä 1991, 443.)
Ympäristökasvatuksen sipulimallin uloimman kerroksen muodostaa ympäristökonfliktien analyysi ja tähän analyysiin sidottu toiminta. Konfliktit tarjoavat ikkunan yhteiskunnan
ideologisiin valtarakenteisiin (Käpylä 1995, 35). Hän ymmärtää kuitenkin tulkintani
mukaan ympäristökonfliktien analyysin ja siihen perustuvan toiminnan yhteiskunnalliseen
valtaan nähden neutraaliksi ja yksilölliseksi; kansalaistaidot eli kasvatus demokratiaan ja
toiminnan sisäisen kontrollin syntyminen ovat oleellisia kehittämisen kohteita, edellinen
siksi, että oppilaat tuntevat kuuluvansa paremmin yhteiskuntaan ja jälkimmäinen siksi, että
oppijalle kehittyisi vahva omatunto ympäristökysymyksissä (Käpylä 1991, 441–442).
Arvojen objektiivisuuden ja tieteellistämisen paradoksi ilmenee myös Käpylän konstruktivistista tiedon- ja oppimiskäsitystä koskevissa käsityksissä. Hän (1995, 24) asettaa
ympäristökasvatukselle merkittävän haasteen: ympäristökasvatus voi toimia välineenä
koulun oppimis- ja tiedonkäsityksen muuttamisessa. Ympäristökasvatuksen välittämä
ympäristötieto on monitieteellinen ja sellaisen tiedon välittäminen perinteisen koulun tiedonkäsityksen avulla on vaikeaa. Perinteinen tiedonkäsitys ja ongelmien lähestymistapa
korostaa atomismia. (ks. Åhlberg 1995, 47.)
Yleisen muutostrendin tiedonkäsityksessä voi tiivistää siirtymäksi objektivistisesta konstruktivistiseen tiedonkäsitykseen. Hänen mukaansa konstruktivismissa korostuu tiedon
rakentumisen sosiaalinen puoli. Siis myös ympäristökasvatus heijastaa yhteiskunnan valtarakenteita. Tiedon yksi tehtävä on sosiaalinen kontrolli. (Käpylä 1995, 25.) Tämä on merkittävä huomio ympäristökasvatuksen kehittämisen kannalta, mutta ongelmia Käpylän ajatuksissa alkaa ilmetä siinä vaiheessa, kun hän pohtii konstruktivistisen tiedonkäsityksen
yhteyttä laajempaan kulttuurimuutokseen. Hän toteaa, että konstruktivistiseen tiedonkäsitykseen liittyvä oppimiskäsitys on kognitiivinen. Konstruktivismin taustalla on postmoderni ja kaoottinen maailmankuva ja että konstruktivistinen tiedonkäsitys on ajankohtainen
nimenomaan informaatio- eli tietoyhteiskuntaan siirryttäessä. (emt, 25.)
Konstruktivistinen tiedonkäsitys ei kuitenkaan merkitse pelkästään tiedon prosessointia
ja ongelmanratkaisua tiedon prosessoinnin avulla vaan rajallisen kulttuurisen tiedon, vallitsevien ajattelu- ja toimintatapojen kyseenalaistamista. Ympäristökysymykseen sovellettuna tämä merkitsee sitä, että konstruktivistisessa tiedon ja oppimisen käsityksessä ei rajoituta pohtimaan ympäristökriisin seurauksia tiedollisella ja ongelmanratkaisun tasolla vaan
analysoidaan kriittisesti ympäristöongelmien kulttuurisia ja taloudellis-poliittisia syitä.
Kun tiedetään jotain ympäristöongelmien syntymekanismeista, ongelmiin voi pyrkiä etsimään ratkaisuja. Ratkaisut eivät koske pelkästään yhteiskunnan näkyviä toimintoja, taloutta, markkinoita, politiikkaa ja valtionhallintoa, vaan kulttuuria ja sen arvo- ja moraalijärjestelmiä.
Toiseksi konstruktivistisen tiedonkäsityksen sitominen postmoderniin ja kaoottiseen
maailmankuvaan on ongelmallinen. Moderniuden sosiokonstruktivistisessa (ks. käsitteestä
Käpylä 1995, 27) tulkinnassa ei useimmiten nähdä siirtymää moderniudesta postmoderniuteen. Puhutaan mieluimmin myöhäismoderniudesta (ks. Giddens 1991, 1995, Lash 1995),
jolle on tyypillistä refleksiivisyys; pyritään analysoimaan moderniuden mahdollisuuksia
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ratkaista tuottamiaan niin ekologisia kuin sosiaalisia ongelmia. Wilenius (1994, 375) tuo
esille käsitteen radikalisoitunut moderni, jolla ilmennetään moderniuden kypsymistä ja
tulemista tietoiseksi omasta luonteestaan (ks. Mc Lennan 1992). Myöhäismoderniudelle on
ominaista myös vastakulttuuristen voimien esiin nouseminen valtakulttuurin rinnalle ja sitä
vastaan (ks. Eder 1990a, 1990b, 1992). Kysymys ei ole kuitenkaan kaaoksesta vaan pikemminkin uudelleenjärjestäytymisestä, jossa kulttuuriset ristiriidat saavat aikaan yhteiskunnan kehittymistä. Kolmanneksi postmoderniuden idea voi liittää ideaan esteettisestä refleksiivisyydestä, joka on kontekstuaalisen konstruktionismin kannalta ongelmallinen. Esteettisessä refleksiivisyydessä korostuu individualismi, johon kytkeytyy voimakas epävarmuus, kaikki käy -mentaliteetti normien tasolla ja se, että ihmisen moraali ei perustu vahvaan identiteettiin, joka edellyttää aina vahvaa yhteisöllisyyttä ja merkityksellisyyttä (ks.
Lash 1995, 216–217.) Nämä periaatteet tuskin voivat olla ympäristökasvatuksen lähtökohtana.
Konstruktivismin ymmärtäminen tietoyhteiskuntaan kuuluvaksi tiedonkäsitykseksi on
ongelmallista, koska se vihjaa, että konstruktivismissa on kysymys pelkästään tiedon
konstruoinnista esimerkiksi niin, että ympäristökysymyksiä tarkastellaan ympäristöongelmien ratkaisuprosesseina. Konstruktivismi on paljon muutakin: se pyrkii menemään ympäristöongelmien ratkaisuprosessien taakse ja näkemään, millaisia ympäristön määrittely- ja
tulkintaprosesseja ongelmanratkaisuprosessit itse asiassa sisältävät ja sitä, miten kulttuuriset ajattelu- ja toimintatavat ja edelleen sosiaaliset voimavarat ympäristöongelmien ratkaisemiseksi vaikuttavat ympäristöongelmien määrittelyyn ja tulkintaan. Informaatioyhteiskunta on yksi rajallinen kulttuuristen ajattelu- ja toimintatapojen ja sosiaalisten voimavarojen kenttä. Konstruktivismia ei voi sitoa kulttuurisesti rajattuun kenttään, koska se pyrkii
jatkuvasti estämään kulttuuristen rajoitusten muodostumista.
Käpylä (1995, 30–33 ja 36–39) tuo kuitenkin esille sosiaalisen tietämisen ja tietämättömyyden ongelman, joka kohdistuu sosiokonstruktivismin ytimeen eli siihen, että tieto on
kulttuurisidonnaista (Pirttilä 1993) ja tietäminen kytkeytyy aina valtaan (Douglas 1985).
Kysymyksiä herättää kuitenkin se, että Käpylä sitoo tietämisen ja tietämättömyyden löysästi ja perustelematta psykologispainotteisiin oppimisteorioihin, kuten yhdentävään kasvatukseen (Brown 1971, Steinberg 1976) ja humanistiseen ympäristökasvatukseen (Knapp
& Goodman 1983), jotka korostavat tunteiden ja affektien ensisijaisuutta, mielensisäisiä
prosesseja ympäristöön orientaation perustana. Hän (1995, 33) toteaa, että sosiaalisessa tietämisessä ja tietämättömyydessä on kysymys kulttuuristen merkitysten avaamisesta ja kulttuuriset merkitykset paljastuvat juuri aiheuttamiensa affektien kautta. Jää epäselväksi,
missä menee yksilön ja sosiaalisen ympäristön välinen raja, joskin epämääräinen ja miten
tunteet, tieto, yhteiskunnalliset normit ja kulttuuriset merkitykset ovat suhteessa toisiinsa.
Käpylä (1995, 37–39) pohtii myös kriittisen pedagogiikan ja teorian antia ympäristökasvatukselle (Robottom & Hart 1993). Kriittisen pedagogiikan ja teorian ideat ovat lähellä
tämän tutkimuksen käsitystä konstruktivismista. Robottom ja Hart (1993) erottavat konstruktivistisen ja kriittisen näkemyksen ympäristökasvatuksessa. He toteavat, että konstruktivistisessa oppimisteoriassa ympäristökasvatus ymmärretään toimintana ympäristössä, kriittisessä oppimisteoriassa ympäristökasvatus on toimintaa ympäristön puolesta.
Konstruktivistisessa oppimisteoriassa ympäristökasvatuksen tavoitteet ovat ulkoisia, mutta
neuvoteltuja, kriittisessä ympäristökasvatuksessa tavoitteet ovat jatkuvan kritiikin kohteina
ja tavoitteet nähdään ideologisina. Konstruktivistisessa ympäristökasvatuksessa opettajan
tehtävänä on järjestää oppimiskokemuksia, kriittisessä ympäristökasvatuksessa opettaja on
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yksi ryhmän jäsenistä. Osallisuuden voi tulkita mielestäni siten, että opettaja jatkuvasti reflektoi oman toimintansa ja laajemminkin kasvatuksen yhteiskunnallisia ja kulttuurisia
ehtoja. Konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan oppilas oppii aktiivisesti, kriittisen
oppimiskäsityksen mukaan oppilas luo uutta tietoa. Konstruktivistisen tiedonkäsityksen
mukaan tieto on subjektiivista ja kontekstuaalista, kriittisen tiedonkäsityksen mukaan tieto
on dialektista ja kontekstuaalista. (emt, 37.)
Konstruktivistisen ja kriittisen ympäristökasvatuksen erottaminen näin selkeästi ja konstruktivismin määritteleminen kyseisillä rajallisilla tavoilla, jos konstruktivistista oppimisteoriaa heijastetaan suhteessa sosiokonstruktionistisiin periaatteisiin, voi olettaa johtuvan
konstruktivismin määrittelystä nykyisissä ympäristökasvatuksen oppimisteorioissa ja
niistä johdetuissa didaktisissa malleissa. Käpylä (1995, 27) toteaakin konstruktivismista
tulleen muotikäsitteen, jota käytetään löysästi. Konstruktivismi voi hänen mukaansa jakaa
piaget`laiseen kognitiivisesta psykologiasta lähtevään linjaan11 ja sosiokonstruktivismiin12, joka korostaa tiedon sosiaalista rakentumista ja tiedon rakentumisen liittymistä valtaan. Sosiokonstruktivismi on askel kriittisen pedagogiikan suuntaan, hän toteaa (emt, 38).
Huolimatta kulttuurin ja kasvatuksen välisen suhteen analyyseistaan ja konstruktivismi-käsitteen täsmennyksistään Käpylän muotoilema ympäristökasvatuksen sipulimalli
jää monin tavoin vaillinaiseksi kulttuurikritiikiksi. Muissa ympäristökasvatuksen malleissa
vaillinaisuuden ongelma näyttäisi olevan vielä ilmeisempi. Ympäristökasvatuksen malleissa kannatetaan kulttuurikritiikkiä ja kulttuurista reflektiota. Todellisuudessa ne eivät
useinkaan saavuta tätä tasoa.
On perusteltua todeta, että institutionaalisen ympäristökasvatuksen teoreettinen perusongelma piilee kahdessa tekijässä:
1. ympäristöongelmien tieteellistämisessä. Ekologisen ja holistisen tieteellisen tiedon
jakamisen uskotaan johtavan ympäristöasenteiden muutoksen välityksellä toiminnan
muutokseen eli ympäristövastuulliseen toimintaan,
2. ympäristöongelmien yksilöllistämisessä psykologisoinnin ja emotionaalistamisen
välityksellä. Uskotaan, että ekologista elämyksellisyyttä eli ympäristöherkkyyttä,
yksilöllistä ympäristökokemusta, henkilökohtaista merkityksellisyyttä eli sitoutumista ja yksilöllistä vastuunottoa vahvistamalla kyetään tuottamaan ympäristövastuullisesti toimivia nuoria kansalaisia. Ympäristöongelmien tieteellistämisen ja
yksilöllistämisen voi väittää kuitenkin vaikeuttavan sen tiedostamista, mitä ovat
ympäristötiedon, -kokemuksen ja ympäristön merkityksellistämisen taustalla vaikuttavat, yhteiskuntajärjestystä ylläpitävät normatiiviset ja symboliset luontokäsitykset
ja –suhteet. Näyttää siltä, että ympäristöongelmien tieteellistäminen ja niiden ratkaisu- ja hallintakeinojen teknologisoiminen vahvistavat taipumusta ympäristöongelmien yksilöllistämiseen. Toiseksi ympäristöongelmien yksilöllistäminen tukee
vallitsevaa kulttuurista tapaa ymmärtää ympäristökriisi lähinnä ekologisena kriisinä
ja poliittisena määrittelykysymyksenä, joka on ratkaistavissa taloudellis-teknologisin
keinoin sekä tieteen ja politiikan välisten konsensuspyrkimysten keinoin.
Väitän, että institutionaalisen ympäristökasvatuksen konstruktivistisen tiedon- ja oppimiskäsityksen sisäiset, kasvatusteoreettiset ongelmat ovat lähtökohtaisesti tulkittavissa
heijastumiksi vallitsevien ympäristön yhteiskunnallisten määrittely- ja tulkintaprosessien
ristiriidoista ja vielä laajemmin tulkittuna vallitsevan yhteiskuntajärjestyksen ja demokratiakäsityksen sisältämistä paradokseista. Summa summarum: tulkintani mukaan ympäris-
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tökasvatus instituutiona on sidoksissa vallitseviin ympäristön yhteiskunnallisiin määrittely- ja tulkintaprosesseihin kolmella tavalla:
1. institutionaalisen ympäristökasvatuksen konstruktivistisen tiedon- ja oppimiskäsityksen sisäiset, kasvatusteoreettiset ja kasvatustieteen tieteenteoreettiset ongelmat heijastavat vallitsevien ympäristödiskurssien ristiriitoja ja yhteiskuntajärjestyksen ja
demokratiakäsityksen paradokseja,
2. institutionaalisen ympäristökasvatuksen tavoitteet, sisällöt ja menetelmät ovat kuin
tiivistetty kuvaus vallitsevien ympäristöpoliittisten prosessien ja -ohjelmien päämääristä, sisällöistä ja keinoista,
3. ympäristökasvatus sosialisaationa on varsin merkittävä vallitsevien rajallisten ympäristön yhteiskunnallisten määrittely- ja tulkintaprosessien legitimoija.
Konstruktivistisen tiedon- ja oppimiskäsityksen ongelmallisuus ilmenee ympäristökasvatuksen didaktisissa malleissa kolmella tavalla:
1. ympäristökasvatuksen tavoitteet johdetaan kansainvälisesti kirjatuista ympäristöpoliittisista tavoitteista ja ne sisältävät ongelmallisia käsitteitä, kuten kestävän kehityksen käsitteen. Ympäristökasvatuksen lähtökohdissa globaalin kestävän kehityksen
käsitettä ei problematisoida, vaan käsite ja siihen sidotut merkitykset otetaan annettuina,
2. ympäristökasvatuksen konstruktivistisessa tiedon- ja oppimiskäsityksessä kognitivististen, konstruktivististen ja kriittisten tiedon- ja oppimiskäsitysten merkittävät erot
jäävät reflektoimattomiksi,
3. institutionaalisessa ympäristökasvatuksessa toteutettava psykologispainotteinen reflektio rakentuu omakohtaisten kokemusten ja tunteiden hyödyntämiseen sekä toisaalta ympäristötiedon kognitiiviseen prosessointiin, joiden yhdessä uskotaan
johtavan henkilökohtaisesti merkitykselliseen ympäristövastuulliseen toimintaan.
Toiminnallinen tiedonkäsitys, joka liitetään osaksi kokemuksellista oppimista voi itse
asiassa rappeutua aitoa tietoa ja jopa älyllisyyttä vähätteleväksi (Hemanus 1992, 25).
Ongelmallisemmaksi tilanteen tekee se, että toiminnallinen tiedonkäsitys sidotaan
asennekasvatuksen periaatteisiin.
Jeronen ja Kaikkonen toteavat, että ympäristökasvatus on arvoihin sitoutunutta toimintaa, joten sitä voi pitää kestävän kehityksen periaatteen pohjalta tapahtuvana eettisenä toimintana – – tavoitteet ovat yhdenmukaisia Euroopan yhteisön kirjaamien tavoitteiden
kanssa. Myös sisältöjen aihepiirit ovat samansuuntaiset (Jeronen & Kaikkonen 1997, 12–
13). Kestävä kehitys sisältää kuitenkin monia eettisesti ratkaisemattomia ongelmia. EU:n
ympäristöä ja kestävää kehitystä koskevan ohjelman mukaan Euroopan yhteisön yleistavoitteena on turvata kaikkien jäsenmaidensa asukkaiden hyvinvointi kestävää kehitystä
noudattavan sosio-ekonomisen kasvun avulla (Resolution of the Council …1993). Kestävän kehityksen käsite perustuu kahteen periaatteeseen (ks. Jeronen 1995): ns. heikkoon
ihmiskeskeisyyteen ja humanistiseen ympäristöasenteeseen. Kestävän kehityksen muotoileminen sosio-ekonomisen kasvun käsitteen näkökulmasta ilmentää tavoitetasolla näitä
kahta periaatetta. Jeronen (1995, 185) viittaa Ollikaiseen, joka määrittelee heikon ihmiskeskeisyyden kestävältä pohjalta tapahtuvaksi luonnon hyödyntämiseksi (Ollikainen 1994,
55). Jerosen (1995, 184) mukaan heikkoa ihmiskeskeisyyttä edustanee Pietarisen (1987,
1992) esittämä humanistinen ympäristöasenne, joka sallii luonnonvarojen käytön ihmisen
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eettisyyden kehittämiseksi. Tästä Jerosen toteamuksesta voi tehdä sen johtopäätöksen, että
kestävä kehitys on sosio-ekonomista kasvua, jonka perustalta ihmisen eettisyys kehittyy.
Tämä on ongelmallinen ajattelutapa kahdesta syystä: taloudellinen kasvu ei näytä suoraan
johtavan sosiaaliseen hyvinvointiin ja toiseksi taloudellinen ja sosiaalinen hyvinvointi ei
välttämättä johda siihen, että ihmiset toimisivat eettisesti suhteessa sosiaaliseen ja ekologiseen ympäristöönsä. Pikemminkin taloudellinen kasvu saattaa johtaa sosiaalisen eriarvoisuuden lisääntymiseen ja ekologisten ongelmien kasvuun.
Jeronen ja Kaikkonen (1997, 7) asettavat ympäristökasvatuksen talomallinsa perustaksi
Suomen kestävän kehityksen toimikunnan määritelmän kestävästä kehityksestä: ”Kestävä
kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua
yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet” (Kestävä kehitys 1995, 6). Virke sisältää monta
ongelmaa, joista on paljon keskusteltu niin yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen,
ympäristöpolitiikan kuin kansalaistenkin keskuudessa. Miten ratkaista maailmanlaajuisten
ja paikallisten intressien törmäävät tulkinnat kestävästä kehityksestä, sillä ongelmat näyttäytyvät usein paikallisen oikeustajun ja ylipaikallisten vaatimusten ristiriitana ympäristönkäytössä.10
Toinen ongelma liittyy edelliseen ongelmakokonaisuuteen kiinteästi eli kuka tai mikä
ohjaa kestävää kehitystä. Ohjaavatko sitä kansainväliset markkinat, valtionhallinto, poliittinen päätöksenteko vai kansalaiset? Kaikki tahot tuovat omat näkökulmansa kehityksen
sisältöön ja suuntaan. Ristiriidoilta ei voi välttyä. Ristiriidat sinänsä ovat merkki yhteiskunnan dynaamisuudesta ja sosiaalisesta kestävyydestä (ks. käsitteestä Hellström 2000), mutta
toinen asia on, tiedostetaanko ristiriitojen sisältämä muutoksen voima vai muodostetaanko
ristiriidoista pysyvä vastakkainasettelu yhteiskunnan ajattelu- ja toimintatavoissa.
Kolmas ongelma on se, miten nykyiset sukupolvet voivat määritellä tulevien sukupolvien hyvät elämisen mahdollisuudet. Otetaanko käytännön ympäristöpolitiikassa todella
huomioon tulevien sukupolvien tarpeet ja voiko hyviä elämisen mahdollisuuksia ennustaa,
koska ei voi tietää tarkalleen niitä ekologisia ja sosiaalisia olosuhteita, joiden perusteella
kestävyys tulisi kulttuurisesti määritellä? Tarjotaanko nuorille sukupolville todella kulttuurisia, siis arvo- ja merkitysperusteisia vaihtoehtoja yhteiskunnan muutoksen suuntaamiseksi? Näihin kysymyksiin ympäristökasvatuksessa tulisi ottaa mielestäni kantaa.
Jerosen ja Kaikkosen (1997, 7) mukaan kestävän kehityksen mukaisessa toiminnassa
yhdistyvät ekologiset, yhteiskunnalliset ja kulttuuriset näkökulmat. Jeronen (1994, 180)
viittaa kestävän kehityksen toimikunnan mietintöön, jonka mukaan kestävä kehitys sisältää
ekologisesti kestävän, yhteiskunnallisesti oikeudenmukaisen ja henkisesti uudistuvan kehityksen. Ongelma liittyy edelliseen kohtaan. Voi asettaa kysymyksen siitä, miten nykyinen
kansainvälinen, valtiollinen, alueellinen ja paikallinen toimintakulttuuri mahdollistaa ekologisten ja sosiaalisten ja yksilöllisten näkökulmien yhdistämisen. Tämä ongelma liittyy
vahvasti kulttuuristen merkitysten rajallisuuteen. Ympäristökasvatus pyrkii mielekkään ja
merkityksellisen ympäristövastuullisen toiminnan aikaansaamiseen yksilötasolla ja edelleen yhteisöllisellä tasolla. Tällöin olisi myös otettava kantaa kulttuurisiin merkityksiin ja
näiden merkitysten sisältämiin ristiriitoihin jo tavoitteiden asettamisen tasolla.
Edellä esitetyt kestävän kehityksen määritelmään sisältyvät ongelmat ja ristiriidat ja niiden reflektoimattomuus näkyy ehkä vielä selvemmin Åhlbergin (1995, 1998a,b) eheyttävän kasvatuksen mallissa. Sen mukaan kasvatus on sellaisen oppimisen edistämistä, joka
senhetkisissä oloissa on tunnustettu arvokkaimmaksi hyvän elämän ja kestävän kehityksen
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näkökulmasta. Teoriassa ei näy problematisoitavan niitä ristiriitoja, joita nykyisessä yhteiskunnassa vallitsee suhteessa siihen, mitkä asiat todella nähdään arvokkaimmaksi (esim. jatkuva taloudellinen kasvu tai toisaalta luonnon biodiversiteetti ja myös sosio-kulttuurinen
biodiversiteetti).
Åhlberg (1995) sivuuttaa nämä ristiriidat teoriassaan toteamalla, että itse asiassa taloudellisen yritystoiminnan ja ympäristökasvatuksen edut yhtyvät. Perusteluiksi kannalleen
hän toteaa, että ilman toimivaa taloutta ei voi olla myöskään ihmisen hyvää elämää eikä sen
edellytyksenä olevaa ympäristöä, tiedettä, demokratiaa. Toisaalta voi kysyä, mitkä ovat toimivan talouden kriteerit ja mitä toimiva talous edellyttää. Voihan mitä ilmeisimmin todeta,
että ilman demokratiaa ei ole toimivaa taloutta. Tämä ilmenee selkeästi esimerkiksi metsäkiistoissa. Jos metsänkäytöstä ei päätetä demokratian keinoin, se johtaa väistämättä pysyviin metsäkonflikteihin. Toisaalta tuskin kaikki ihmisen hyvän elämän kriteerit kuitenkaan
nousevat toimivasta taloudesta. Åhlberg sitoo talouden ja tieteen toisiaan palvelevaksi
kokonaisuudeksi. Hän toteaa, että talouden jatkuva laadun kehittäminen perustuu tieteelliseen ajattelutapaan ja on täysin yhteensopiva systemistisen kasvatuksen teorian osien
kanssa (1995, 52–53). Hän siis sitoo ympäristökasvatuksen olennaiseksi osaksi tieteen ja
talouden kokonaisuutta. Kuten olen todennut todellisuuskäsityksen ja tietokäsityksen
välistä ongelmallista suhdetta pohtiessani, todellisuuskäsitys on paljon muutakin kuin
taloudellista rationaalisuutta ja tietokäsitys paljon enemmän kuin tieteellistä rationaalisuutta.
Omakohtaisten kokemusten, ympäristöherkkyyden lisäämisen ja ympäristötiedon kognitiivisen prosessoinnin (ajattelu- ja ongelmanratkaisutaidot) avulla pyritään tekemään
kulttuurin sisältämästä implisiittisestä tiedosta eksplisiittistä. (Käpylä 1995, Jeronen &
Kaikkonen 1997, 9). Jerosen ja Kaikkosen (1997, 9) mukaan kokemusten pohjalta tieto
rakentuu vähitellen ja johtaa merkitysten luomiseen. Mielestäni ideat sisältävät useita avoimia kysymyksiä, joiden yhteiseksi nimittäjäksi voi asettaa kaksi tekijää: 1) ei huomioida
sitä, että oppilaiden omakohtaiseen kokemukseen ja tulkintaan vaikuttaa kulttuuriset merkitykset ja yhteiskunnallis-sosiaaliset voimavarat a priori – yleensä rajoittavalla tavalla,
koska valtakulttuuri pyrkii aina jossain määrin keinotekoiseen konsensukseen ja tasapäistämiseen sosiaalisen kontrollin nimissä, 2) ei huomioida sitä, että ympäristöä koskeva tieto
on jo valmiiksi kulttuurisesti muokattua ja taloudellis-poliittisten prosessien välityksellä
suodattunutta tietoa.
Oppilaille on jo muodostunut jonkinlainen käsitys ympäristöstä, kun he astuvat kouluopetuksen piiriin. Voi sanoa, että heille on muodostunut jonkinlainen todellisuuskäsitys (ks.
käsitteestä Venkula 1992, 84), vaikkakin järjestäytymätön ja osittain tiedostamatonkin. Tietokäsitys on aina yhteydessä todellisuuskäsitykseen. Siksi aito tietokäsityksen muutos ja
sitä seuraava toiminnan muutos on mahdollinen vasta sitten, kun todellisuuskin ymmärretään uudella tavalla. (emt, 84.)
Ympäristökasvatuksen kannalta on olennaista tarkastella tieto- ja todellisuuskäsitystä.
Onko ympäristökasvatuksessa pohdittu todellisuuskäsitystä ja sen perustana olevia kulttuurisia, mentaalisia ja symbolisia järjestelmiä? Pyritäänkö ympäristökasvatuksessa muodostamaan uutta todellisuuskäsitystä? Ongelmana ympäristökasvatuksessa, kuten aiemmin on
todettu, on sosiaalisen todellisuuden ja ympäristökasvatuksen idealisoidun oppimisympäristön välinen ristiriita. Viittaako tämä siihen, että ympäristökasvatuksessa välitettävä tiedollinen käsitys yhteiskunnan ja ympäristön välisestä suhteesta ei vastaa todellista yhteiskunnan ja ympäristön välistä suhdetta? Ympäristökasvatuksessa todellisuus ja tietokäsitys
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törmäävät toisiinsa ja ilmenevät oppilaan todellisuuskäsityksessä ristiriitoina. Ympäristökasvatuksessa ei ole ilmeisesti pyritty tietoisesti ymmärtämään sosiaalista todellisuutta
uudella tavalla. Uuden todellisuuskäsityksen muodostaminen edellyttää sitä, että tiedostetaan vallitsevan todellisuuskäsityksen ongelmia eikä niinkään pyritä muodostamaan keinotekoisia ideaalitilanteita sosiaalisesta todellisuudesta.
Olennaista on kuitenkin se, millainen todellisuuskäsitys lapselle muodostuu, koska käsitys todellisuudesta määrää tapoja, joilla todellisuudessa toimitaan. Venkulan (1992, 88–90)
mukaan ilmeistä on se, että tiedostamatta iskostunut todellisuus- ja tietokäsitys juurtuu
ihmiseen niin syvästi, että hänen on vaikea muuttaa näitä käsityksiä. Hän korostaa kolmea
seikkaa: 1) todellisuuskäsitys muotoutuu lapsuudesta asti, 2) kerran omaksuttua käsitystä
on vaikea muuttaa, 3) yksi käsitys sallii vain yhdenlaisen toiminnan. Näitä asioita ympäristökasvatuksessakin tulisi pohtia. Tulisi huomioida jo omaksutun todellisuuskäsityksen piirteitä, intensiteettiä ja erilaisuutta. Todellisuuskäsityksen muuttaminen, jos siihen todella
pyritään onkin paljon vaikeampi asia. Venkula toteaa, että tietokäsityksen tarkastelu mahdollisesti käyttäytymiseen hyvinkin laajasti vaikuttavana tekijänä on ajanoloon vapauttavaa. Ongelmien psykologisoinnin ja ihmisten syyttelyn sijasta saatetaan ymmärtää ongelmien johtuvan rajallisista todellisuus- ja tietokäsityksistä. (emt, 89.) Ympäristökasvatuksessa ilmeisimmin kuitenkin turvaudutaan ympäristökysymyksen psykologisointiin ja
ympäristöongelmien yksilöllistämiseen. Ihmisen toiminta käsitetään viime kädessä yksilön
sisäisten, tietoihin perustuvien tulkinnallisten psyykkisten prosessien ohjaamaksi. Toiminnan ja tiedon nähdään organisoituvan hierarkkisesti. (Lehtinen 1990, 27.)
Ongelmana voi pitää myös sitä, että ympäristötieto, jota ympäristökasvatuksessa pyritään välittämään, rakentuu lähes täysin tieteellisen tiedon varaan ympäristöstä. Tieteellinen
paradigma määrää eksplisiittisesti ja varsinkin implisiittisesti eniten länsimaisen ihmisen
arkisintakin toimintaa (Venkula 1992, 88). Ympäristökasvatus mitä ilmeisimmin vahvistaa
toiminnallaan yksipuolista käsitystä sosiaalisesta todellisuudesta. On olennaista huomioida
se, että vaikka tietokäsityksen muodostuminen on usein varsin tiedostamatonta ja sidottua
arkisiin tottumuksiin, sitä voi muuttaa tietoisilla menetelmillä (emt, 88). Kärjistetysti ajatellen oppilailla on rajallinen käsitys todellisuudesta. Opettajat välittävät ympäristötietoa,
joka itse asiassa tukee todellisuuskäsityksen rajallisena pysymistä, sen sijaan että pyrkisi
laajentamaan ja syventämään sitä. Tiedollisuuden ylikorostaminen sekä todellisuutta koskevissa paradigmoissa sekä ihmisen mielen toiminnan tarkastelussa muodostaakin ilmeisesti kehän, josta saattaa tulla inhimillisen tietämyksen kehittymisen este (emt, 93).
Venkula (1992, 92–103) on pohtinut kysymystä, miksi uusi tieto ei auta uudenlaisen toiminnan syntymisessä. Hänen mukaansa pelkästään tiedollinen paradigma ei auta ihmistä
jäsentämään ja tarttumaan kaikkiin niihin todellisuuden puoliin, joita hän kokee kohtaavansa. Tietämyksemme ei aiheuta toimintaa. Ympäristökasvatuksessa uuden tiedon jakaminen ympäristöstä ja ympäristöongelmista ja tämän tiedon kognitiivinen prosessointi on
yksi keskeisin tavoite. Johtaako se ympäristömyönteiseen toimintaan muuta kuin varta vasten organisoiduissa koulun ympäristöprojekteissa onkin toinen asia. Toinen syy, miksi tieto
ei auta, on yhteydessä käsitykseemme ihmisen mentaalisen järjestelmän toiminnasta. Ihmisen mieli nähdään osina, joita tutkitaan toisistaan irrallaan: toiminta on kategorisoitu järkeen, tunteeseen ja tahtoon. (emt, 94.)
Eettinen osajärjestelmä on ihmisen arvoja, vastuuta ja velvollisuuden tuntoa ilmentävä
järjestelmä. Eettisyys on perustellumpi, jos sen alkuperää analysoidaan. Ethos on alun
perin merkinnyt tapaa, jolla joku on tottunut toimimaan. (Venkula 1992, 97.) Tämä asia on
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sisäistetty ympäristökasvatuksessa varsin hyvin. Kuten Jeronen ja Kaikkonen (1997, 12)
toteavat: ”Ympäristökasvatus on arvoihin sitoutunutta toimintaa – – ja joka muuttaa vähitellen arvoja kestävän kehityksen suunnassa – – ja siten tarpeet, käyttäytymis-, ja kulutustottumukset muodostuvat ympäristöjä ja elämää säästäväksi ja säilyttäväksi.” Mutta
ilmeistä on, että asia on sisäistetty liian yksiselitteisesti, jos otamme huomioon sen, kuinka
monimutkainen kokonaisuus ihmisen mentaalinen järjestelmä on ja toiseksi, kuinka monimutkaisia ovat mentaalisen järjestelmän ja ympäristön väliset suhteet. Arvokkaan ja
vähemmän arvokkaan erottelu on yleisesti ihmisen valintakykyä kehittävä metodi. Se on
siis neutraali, myös tietoa eikä vain arvoja järjestykseen asettava mekanismi (emt, 98). Väitän, että eettinen osa-alue – tiedostamattomat toimintatottumukset – on varsin kehittynyt
lapsen jo tullessa kouluun (usein arvioidaan päinvastoin). Siksi uskon, että lapsilla toimii
varsin vahva erottelumekanismi suhteessa siihen, mitä koulussa jaettua tietoa he pitävät
mielekkäänä oman toimintansa ja tapojensa kannalta. Totuus on kuitenkin se, että yhteiskuntamme on kaikista puheista huolimatta varsin kulutuskeskeinen ja lapset ja nuoret ovat
tämän periaatteen varsin hyvin sisäistäneet. Siksi suora, yhteiskunnan arvoihin kohdistuva
kriittinen herättely on paikallaan ja ennen kaikkea vaihtoehtoisten elämäntapojen esiintuominen on ehkä pakko ottaa todesta. Vastuun- ja velvollisuudentuntoa on mielestäni turhaa
herätellä psykologispainotteisella arvo-opetuksella ennen kuin yhteiskunnan vallitsevat
arvot asetetaan tarkastelun kohteeksi ja esitetään vaihtoehtoisia arvoja ja tapoja toimia.
Hemanus (1992, 30) on osuvasti todennut, että arvot ovat luonteeltaan valintataipumuksia
ja valinnat taas tehdään luonnollisesti eri vaihtoehtojen väliltä. Miten on mahdollista valita
eri vaihtoehdoista, ellei ole tietoa niistä?
Empiirinen osajärjestelmä on omaan toimintaan ja kokemukseen perustuva järjestelmä.
Venkulan (1992, 98) mukaan empeiria -käsite on alun perin merkinnyt ihmiselle kertyvää
sellaista kokemusta, jonka perusprinsiipeistä ei ainakaan hänellä itsellään ole tietoa, mutta
joka itse kussakin tilanteessa määrää sen, kuinka hän tuossa tilanteessa menettelee. Kuten
huomaamme, kokemuksella on vahva yhteys arvoihin tai eetokseen: kokemus ja sen välityksellä muodostuneet tavat toimia ovat tiedostamattomia. Näin kokemuksen huomioonottamiseen ympäristökasvatuksessa pätee sama asia kuin arvoihin: ne pitää tehdä näkyväksi,
niiden yhteys kulttuurisiin tapoihin tulee tehdä selväksi ja esittää vaihtoehtoisia tapoja
kokea todellisuutta. Kuten Venkula (emt, 99) toteaa kokemuksen suuresta merkityksestä
muuhun mentaaliseen toimintaan: ”ihmisen tavat ovat hänen tahtonsa”. Tämän perusteella
ihmisellä ei ole vapaata tahtoa siinä mielessä kuin oletamme, ts. mahdollisuus valita kylmän faktatiedon mukaan. Jos näin olisi, jo pelkkä luonnontieteellinen ja empiirisesti
mitattu fakta ympäristön tilasta olisi luultavasti muuttanut maailman menon toisenlaiseksi
aikaa sitten. Teon pitkäaikaisen toistamisen seurauksena emme kykene valitsemaan toisin
kuin teon toistamisesta muotoutunut tapa meidät determinoi. Yksinkertaisimmillaan todellisuuskäsityksen ja toiminnan välistä suhdetta voi kuvata niin, että toiminnallaan ihminen
osoittaa sen, mitä hän tiedoksi uskoo (emt, 99). Tämä on todennäköisesti totta, mutta ei
mitenkään yksinkertaisesti selitettävissä.
Ympäristöä koskeva tieto on jo valmiiksi kulttuurisesti muokattua ja taloudellis-poliittisten prosessien kautta suodattunutta tietoa. Tämä asettaa luonnollisesti rajoja myös tiedonmuodostukselle ja ongelmanratkaisulle. Tätä tekijää on sivuttu ympäristökasvatuksen
reflektoimattomia tavoitteita analysoitaessa, mutta muutama lisähuomautus on paikallaan.
Tiedon yhteiskunnallinen ja kulttuurinen luonne liittyy myös olennaisesti ympäristökasvatuksen konstruktivismin määrittelyyn, jossa painottuu siis olennaisesti tiedonmuodostuk-
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sen ja ongelmanratkaisun psykologiset prosessit ja jossa huomioimatta jää mentaalisen järjestelmän kokonaisvaltainen ja ympäristöön sidoksissa oleva luonne.
Tässä yhteydessä voi puhua sosiaalisesta tiedosta, jonka mm. Antikainen (1992, 11)
määrittelee tiedoksi sen tuottamis- ja käyttöyhteydessä, toisin sanoen tiedoksi osana sosiaalista todellisuutta (ks. luku 5, Berger & Luckmann 1994). Yleensä tiedolla tarkoitetaan
hyvin perusteltua tosi uskomusta. Määritelmä ei ole kuitenkaan riittävä silloin, kun tietoa
tarkastellaan yhteydessä sen syntyyn, välitykseen tai käyttöön (Antikainen 1992, 11).
Ympäristötiedossa tiedon synnyn, välityksen ja käytön problematiikka on olennainen.
Ympäristöongelman ja riskin käsite on sosiaalisena konstruktiona varsin tuore ilmiö, 1960–
luvun lopulta lähtien ympäristöongelman käsite on tullut vasta julkiseen tietoisuuteen ja
toisekseen jonkin ympäristöä koskevan tekijän määrittely ongelmaksi tai riskiksi ei ole
sidoksissa ongelman todelliseen vakavuuteen (ks. Douglas 1985). Poliittisissa päätöksentekoprosesseissa hyödynnettävää ympäristöä koskevaa tietoa tuotetaan lähinnä luonnontieteellisesti ja edelleen tämä tieto saa uusia muotoja poliittisissa ja sosiaalisissa prosesseissa
sekä mediassa. Kun ympäristöä koskeva tieto paketoidaan kansainvälisiksi ja kansallisiksi
sopimuksiksi, se saa hallinnollis-organisatorisia tulkintamuotoja. Antikainen (1992, 13)
toteaakin, että tieto on sosiaalisesti valikoitunutta ja sosiaalisesti määrittynyttä tavalla, jota
on vaikea erottaa tiedon kognitiivisesta ja teknisestä sisällöstä.
Tästä hyvänä esimerkkinä on se, että ympäristökasvatuksen sisällöissä erotellaan toisistaan erilaisia ympäristöjä: luonnon-, rakennettu-, eettinen-, yhteiskunnallinen-, ja esteettinen ympäristö (Jeronen & Kaikkonen 1997, 10). Ympäristöjen erottelu näyttäisi vastaavan
samantyyppistä jaottelua kuin mentaalisen järjestelmän erotteleminen eri osa-alueisiin.
Tietty mentaalinen järjestelmä vastaa tietyn ympäristön haasteisiin. Sellaisten asioiden
erottelu, jotka todellisuudessa ovat kokonaisvaltaisia ja pitkälti päällekkäisiäkin, on mielestäni seurausta siitä, että tietoa on muokattu poliittisissa ja hallinnollisissa prosesseissa
sellaiseen muotoon, että sitä on poliittisesti ja hallinnollisesti mahdollista hallita ja jakaa
vastuuta yhteiskunnan eri sektoreille. Vastuu pitäisi kuitenkin jakaa yhteisesti ja todellisuus
nähdä kokonaisvaltaisena.
On ilmeistä, että koulutieto on monien vaiheiden läpi suodattunutta tietoa. Koulutiedon
valikoinnissa ja luokittamisessa on valtakunnallisten ja kunnallisten opetussuunnitelmien
laatiminen tärkein vaihe. Valikointi heijastaa sekä poliittisia tavoitteita että suppeammin
tarkasteltuna valtiokoneiston pyrkimyksiä. (emt, 13.) Tämä ilmenee varsin selkeästi ympäristökasvatuksessa välitettävässä tiedossa. Kestävän kehityksen tavoitteissa pyritään yhdistämään tavoitetasolla asioita, joita on käytännössä, ainakin nykyisten kulttuuristen ja sosiaalisten olosuhteiden vallitessa, vaikea yhdistää. Tavoitteet on kuitenkin esitettävä valtiokoneiston toimivuuden ja legitimiteetin varmistamiseksi yhdenmukaisina ja konsensushenkisinä.
Koulusta ja kouluopetuksesta on tullut väline, jolla ei ole itseisarvoa ja kouluopetuksessa pyritään maailmankuvan esittämisen sijaan hyödyllisen tiedon välittämiseen. Hyödyllisyyden vaatimus on lisääntymässä yhteiskunnan teknistymisen ja teknokratisoitumisen myötä, mistä seuraa mm. tietotekniikan merkityksen kasvu ja kireä kansainvälinen kilpailu. (emt, 13–14.) Mielestäni tiedon rajallisuuden ja informaatioyhteiskunnan prosessien
välillä on ilmeinen yhteys ja itse asiassa ympäristökasvatuksen tulisikin reagoida nimenomaan informaatioyhteiskunnan luomiin ongelmallisiin luonnon määritelmiin ja myös
ihmisen luontoa koskevien luonnehdintojen ongelmallisuuteen ja rajallisuuteen.
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Hyödyllisyyden dilemma merkitsee sitä, että määrällistävä ja mitattava tieto lisääntyy ja
käytännöllinen, jokapäiväistä elämää ja sosiaalis-historiallista tilannetta koskeva tieto tai
vapauttava, emansipatorinen tieto, yksilöllisen ja yhteisöllisen vastarinnan ja vaihtoehtojen
etsinnän mahdollistava tieto on heikommassa asemassa. Antikainen esittää kysymyksen
siitä, onko mahdollisuuksia muuttaa tiedon teknistä luonnetta ideologisella tasolla. Hän
vastaa kysymykseen mielestäni varsin yksioikoisesti. Asetetun kysymyksen ja siihen annetun vastauksen välille mahtuu nimittäin monta sosiaalisen todellisuuden kerroksellisuudesta ja ristiriitojen kautta kehittyvästä luonteesta johtuvaa ongelmaa. On kaikki syyt edellyttää, että kouluopetuksessa annetaan nuorille sukupolville kriittistä tietoa taloudellisten
päätösten ekologisista ja inhimillisistä seurauksista (emt, 14). On todellakin vähintään välttämätöntä tarjota kriittistä tietoa talouden aiheuttamista ympäristöseurauksista. Tätä tietoa
ympäristökasvatus tarjoaakin lähinnä luonnontieteellisen, ekologisen tiedon muodossa.
Mutta eikö vielä olennaisempaa olisi muodostaa kriittistä kokonaiskäsitystä koko yhteiskunnan institutionaalisen ohjausjärjestelmän toiminnan ongelmista eli siitä, miten taloudellisia päätöksiä tehdään hallinnollisella, poliittisella ja sosiaalisella tasolla ja miten nämä
tasot ovat toisiinsa sidoksissa? Olennaista olisi huomioida, että nämä yhteiskunnan ohjauksen ongelmat ja ristiriidat ovat itse asiassa ympäristöongelmien synnyn syitä ja seurausta
kulttuurisista ajattelu- ja toimintavoista ja arvoasetelmista, jotka ovat usein tarkoituksettomiakin.
Ympäristökasvatuksen tiedon- ja oppimiskäsityksen muuttaminen ja muuttuminen tulee
olemaan – jos se yleensä toteutetaan ja toteutuu – kivulias prosessi. Oikeastaan muuttamisessa tulisi lähteä liikkeelle siitä, mikä on kasvatuksen ja tässä tapauksessa ympäristökasvatuksen asema institutionaalisissa ohjausjärjestelmissä ja mikä arvo kasvatukselle yleensä
annetaan yhteiskunnan muutoksen suuntaajana. Onko kasvatuksen tehtävä välittää tietoa
ympäristöongelmien seurauksista ja niiden ratkaisuprosesseista? Vai voiko se laajentaa
kulttuurista merkitystään ja toimia uuden, vaihtoehtoisen todellisuuskäsityksen muodostajana: todellisuuskäsityksen, joka ei keskity ainoastaan lapsen ja nuoren käsityksiin todellisuudesta vaan siihen, miten nämä käsitykset ovat väistämättä sidoksissa taloudelliseen,
poliittiseen ja hallinnolliseen valtaan.
Toiminnallinen tiedonkäsitys, joka liitetään osaksi kokemuksellista oppimista voi itse
asiassa rappeutua aitoa tietoa ja jopa älyllisyyttä vähätteleväksi (Hemanus 1992, 25).
Tämä ongelma on itse asiassa sidottavissa siihen, että omakohtaista kokemusta pyritään
jatkuvasti vahvistamaan ympäristökasvatusprosessin eri vaiheissa. Aitoa tietoa vähätteleväksi ympäristökasvatusta voi arvioida sen takia, että se ei sido tätä kokemusta lisäävää toimintaa yhteiskunnallisiin konteksteihin, jossa toiminnan tulisi tapahtua. Mielestäni erilaiset ympäristökasvatusprojektit, esimerkiksi erilaiset koulujen kierrätyskampanjat, ovat
hyviä esimerkkejä siitä, kuinka tärkeäkin idea saattaa vesittyä, kun toiminta sidotaan idealisoituun ympäristöön reflektoimatta yhteiskunnan kokonaistoiminnan asettamia ehtoja ja
rajoituksia tälle toiminnalle. Kaikissa niissä ympäristökasvatuksen malleissa, joihin olen
tarkemmin perehtynyt, näyttäisi piilevän tämä ongelma tavalla tai toisella. Näyttäisi siltä,
että ympäristökasvatuksen oppimismalleissa, käsitellään niissä sitten oman kokemuksen
tai toiminnan periaatteita ilmenee kehäpäätelmiä. Esimerkiksi Åhlberg (1995, 53) toteaa,
että laadukkaan oppimisen olennaisia kriteerejä on, missä määrin opittu lisää toimintaa
paremman kestävän elämän puolesta. Hän toteaa, että ei riitä, että oppija ymmärtää ympäristökysymyksiä ja että hänellä on myönteisiä asenteita ja arvoja. Ilman tekoja ympäristö ja
elämä eivät tule kestämään tai muuttumaan paremmaksi. Hänen mukaansa ympäristökas-
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vatukseen sidottu toimintatutkimus on sosiaalista yritystä tehdä elämää ja sen edellytyksiä
paremmaksi ja samalla koota tieteellisen tarkastelun kestävää tietoa, joka edistää elämän
edellytysten laadun parantamista. Voinee todeta, että yritykseksi toimintatutkimus saattaa
jäädäkin, jos se ymmärtää tiedon- ja todellisuuskäsityksen olevan relevantti ja totuudenmukainen ainoastaan tieteen kriteerein arvioituna ja jos se ymmärtää sosiaalisen toiminnan
irralliseksi yhteiskunnan institutionaalisista mekanismeista.

2.3 Toiminnan ulottuvuus ympäristökasvatuksessa ja
ympäristökasvatuksen tutkimuksessa – näennäistä arvovapautta?
Toimintatutkimuksen tyyppejä on pyritty luokittelemaan kasvatustieteessä Habermasin
tiedonintressiteorian pohjalta (Heikkinen & Huttunen 1999, 19). Carrin ja Kemmisin
(1986, 116–117) mukaan toimintatutkimuksesta voi erottaa teknistä toimintatutkimusta,
joka pyrkii kehittämään toimintaa tehokkuuden ja materiaalisen tuloksellisuuden näkökulmasta. Praktisen toimintatutkimuksen pyrkimyksenä on se, että toimijat ymmärtävät
entistä paremmin itseään ja oman toimintansa ehtoja. Emansipatoriseen intressiin perustuvaa toimintatutkimusta on kutsuttu kasvatukselliseksi, sittemmin kriittiseksi, emansipatoriseksi ja valtauttavaksi (empowering). (Heikkinen & Huttunen 1999, 19, ks. Mm. Jennings & Graham 1996.) Emansipatoriseen intressiin pohjautuvassa toimintatutkimuksessa on Heikkisen ja Huttusen (1999, 19) mukaan olennaista pyrkiä vapautumaan alistavista ja pakottavista, itsestään selvinä pidetyistä ideologioista ja antaa yhteisössä toimiville
yksilöille mahdollisuus olla oman elämänsä subjekteja. Kriittisen toimintatutkimuksen
pyrkimyksenä onkin uudistaa byrokraattisia organisaatioita ja purkaa niihin pesiytynyttä
epälegitiimiä valtaa.12 (Carr & Kemmis 1986, Kemmis & McTaggart 1988, Zuber-Skerritt 1992, 12, Heikkinen 1997, Anttonen & Heikkinen & Willman 1998.)
Jos arvioidaan kyseisen toimintatutkimuksen jaottelun perustella ympäristökasvatuksen
tutkimuksessa käytettyjä toimintatutkimuksen elementtejä, voi todeta, että sovellukset ovat
varsin praktisia luonteeltaan. Esim. Ojanen (1995) omassa kokemuksellisen oppimisen
mallissaan pohtii opettajan itserefleksiivisyyden lisäämisen tarvetta oman työn kehittämisessä. Tämä on ilmeisen tärkeää, mutta on asetettava kysymys, mistä opettaja ”kaivaa”
nämä itserefleksiivisyyden välineet? Ojasen (1995) mukaan olennaista on tiedostaa oma
käyttöteoriansa eli käsitykset ihmisen olemuksesta ja ihmisen suhteista ympäristöönsä.
Mutta tässä jää huomiotta se seikka, että opettajan käyttöteoriakin nousee tietyntyyppisestä
tiedon- ja todellisuuskäsityksestä, joka on aina oman aikansa kulttuurinen konstruktio.
Opettajan mahdollisuudet itserefleksiivisyyteen ovat siis auttamatta sidoksissa vaatimukseen kulttuurisesta reflektiosta. Kulttuurinen refleksiivisyys on vapauttavan kasvatuksellisen toiminnan ehto.
Kiteytettynä voi todeta, että ympäristökasvatuksen tutkimuksen ongelmat liittyvät kasvatustieteen arvovapauden ongelmaan. Arvovapauden ja arvosidonnaisuuden ideat ovat
olennaisia kasvatustieteen kannalta, koska kysymystä arvoista voi pitää kasvatustieteiden
metodologian tärkeänä yhteiskuntasidoksena (Suoranta 1999, 159). Ympäristökasvatuksen
tutkimuksessa tämä yhteiskuntasidoksisuus ilmenee väistämättömästi ja voi itse asiassa
toimia arviointikriteerinä suhteessa siihen, voiko ympäristökasvatusta koskeva teoria tai
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didaktinen malli ylipäätään tuoda uutta oivallusta yhteiskunnalliseen ympäristökeskusteluun vai jääkö se kasvatustieteen sisäiseksi asiaksi ja rakenteeltaan loogisten, mutta sisällöltään tyhjien opetus- ja oppimisprosessien kehittelyksi.
Arvovapauden suhteen tutkimustyössä on mahdollista tehdä kaksi ratkaisua: joko pyrkiä
a) tiedostettuun tai tiedostamattomaan arvovapaaseen tutkimukseen tai b) tiedostettuun tai
tiedostamattomaan arvosidonnaiseen tutkimukseen. Tiedostamatonta arvosidonnaista tutkimusta Suoranta nimittää ns. stand-point -tutkimukseksi. (emt, 159.) Mielestäni ympäristökasvatuksen tutkimuksen ongelmanasettelut eivät voi olla sinänsä arvovapaita. Jos ympäristökasvatuksen tutkija väittää olevansa arvovapaa suhteessa tutkimuskohteeseensa, hän
mitä ilmeisimmin on tiedostamattomasti arvosidonnainen ympäristökysymyksen yhteiskunnallisiin määrittely- ja tulkintamalleihin nähden eli harjoittaa ns. stand point –tutkimusta. Stand point -tutkijalta hukkuu eettisyyden ja vastuullisuuden periaate, joka on olennainen tekijä silloin, kun tutkitaan ihmistä kokonaisuutena. (emt, 153.)
Suoranta tekee eron välinerationaalisuuden ohjaaman arvovapaan totuusdiskurssin ja
vastuurationaalisen totuusdiskurssin välillä ja toteaa, että välinerationaalisuuden ohjaamassa arvovapaassa totuusdiskurssissa unohtuu totuuden puiteteoria, jonka tunnistaminen
ja reflektointi kuuluisi tutkijan keskeisiin tehtäviin (emt, 163–165). Ympäristökasvatuksen
tutkimukseen sovellettuna tämä merkitsisi sitä, että tutkimus, joka ei reflektoi tutkimuskohteensa eli ympäristökasvatuksen ja toisaalta oman toimintansa yhteiskunnallisia ehtoja on
varsin välineellistä luonteeltaan ja jää yhteiskunnallisesti ja vastuurationaalisella tasolla
torsoksi.
Asiaa voi selventää vielä tieto-opillisella tasolla. Suorannan (1999, 164) mukaan välinerationaalista arvovapaata totuusdiskurssia ohjaa realistinen tietokäsitys, jolloin realismilla tarkoitetaan sitä, että tiedon subjekti ja objekti erotetaan käsitteellisesti toisistaan eli
totuuden lähestyminen edellyttää tiukkaa rajaa tiedon objektin ja subjektin välille. Relationaalinen tietokäsitys, joka on vastuurationaalisen totuusdiskurssin taustalla korostaa puolestaan sitä, että se, mitä me tulemme tietämään maailmasta, määräytyy myös meidän
omasta olemisen, kohtaamisen ja toimimisen tavastamme (Karvonen 1997, 172–173), siis
kulttuurista tottumuksistamme. Tämä käsitys tiedon relationaalisuudesta käy myös ilmeisen hyvin tieto-opilliseksi perustaksi kulttuurisesti refleksiiviselle ympäristökasvatuksen
tutkimukselle.
Mikä tärkeintä, erityisesti ympäristökasvatuksen kehittämiseen sovellettuna on Karvosen (1997, 173) huomio siitä, että alusta asti jossakin suhteessa oleminen tekee olemisen
myös vastuulliseksi. Suhteissa oleminen ja tiedon suhteellisuus eivät tarkoita sitä, etteikö
todellisuuskäsitysten pätevyyttä voisi ja pitäisi arvioida. Relationaalisuus ei ole relativismia, jossa tiedosta tulee subjektiivinen makuasia; relativismi on Karvosen mukaan itse asiassa objektivistisen realismin peilikuva ja nousee sen kanssa samoista, kyseenalaistettavista lähtökohdista. Tätä teemaa käsittelen tarkemmin kokonaisyhteiskunnallisesta näkökulmasta luvussa 7.2.1 tarkastellessani kognitiivisen ja esteettisen refleksiivisyyden ontologista perustaa.
Relationaalisen näkemyksen tulisi antaa ajattelemisen aihetta kasvatustieteilijöille, joiden tulisi pitää eettisiä kysymyksiä tutkimus- ja opetusalansa ensimmäisinä kysymyksinä
(Suoranta 1999, 165). On ilmeistä, että ympäristökasvatuksen tutkijat ja kehittäjät ovat
ottaneet, osittain kylläkin valtiollis-hallinnollisen painostuksen alaisena, eettisyyden haasteen kiitettävästi vastaan. On kuitenkin epäiltävä, että ilmeisesti ympäristökasvatuksessa
harjoitetaan arvotutkimusta periaatteessa arvovapaassa tilassa, mutta käytännössä ollaan

83
tiedostamattomasti sidoksissa vallitseviin yhteiskunnallisiin todellisuus- ja tiedonkäsityksiin. Ympäristökasvatuksessa törmätään molempiin Suorannan (emt, 166) mainitsemiin,
arvovapaan tiedekäsityksen ongelmiin: tiedekäsitys ei perustu minkäänlaisiin tiedostettuihin olettamuksiin todellisuudesta ja siltä puuttuu käsitys, teoria yhteiskunnasta. Kuitenkin
merkitysjärjestelmistä koostuva ”ihmisen tekemä ja ihmisen tekevä” maailma on konstruktio, joka ”määrää” tieteessä käytettävät käsitteet ja myös ihmisten arkipuheen. On kuitenkin
huomattava, että ihmistieteellisen teorian dialogisuus ja osallisuus tiedettä suurempaan
semioosikseen ei merkitse sitä, että ontologisista ja epistemologisista käsitteistä pitäisi luopua. Epistemologisten ja ontologisten käsitteiden konstruoituneisuus antaa mahdollisuuden
”esittää arvioita, minkälaisen todellisuuden ne ovat ”konstruoineet” ja tulevat ”konstruoimaan” ja kenellä on (ja tulee olemaan) valta tuomita oikeuden, totuuden ja kohtuuden puolesta”. (ks. Vehkavaara 1997, 34.) Vehkavaaran ajatus on monella tapaa oleellinen ympäristökasvatuksen näkökulmasta: kenellä on yhteiskunnassa valta arvioida ja tuomita toisten
käsityksiä ympäristön todellisesta tilasta ja pitää omia parempina ja totuudenmukaisempina? Kenellä on valta määrittää ympäristön oikeudenmukainen ja kohtuullinen käyttö ja
tämän määrittelyn kautta kehottaa sitä noudattamaan? Kulttuurinen reflektio ja kyky itsereflektioon ympäristökasvatuksen tutkimuksessa ja ympäristökasvatuksessa näyttäisi avaavan lukemattomia tutkimuksellisia polkuja ja kysymyksiä totuudesta ja oikeudesta ja niiden suhteellisuudesta niin yhteiskunnassa kuin kasvatuksessakin.
Vaikka institutionaalisen ympäristökasvatuksen didaktiset mallit eroavat toisistaan sen
suhteen, mikä on niiden teoriaperusta ja lähestymistapa ympäristökasvatukseen, miten ne
määrittelevät ympäristökasvatuksen kontekstin ja mikä ympäristökasvatuksen osa-alue
koetaan lähtökohtaisesti tärkeimmäksi, niiden rakenteista ja sisällöistä on kuitenkin selkeästi eroteltavissa tiettyjä ennakko-oletuksia ja sitoumuksia, jotka ovat niille yhteisiä. Nämä
yhteiset piirteet ovat johdettavissa ympäristökasvatuksen kolmikantateoriasta, jonka perustalle esitetyt ympäristökasvatuksen didaktiset mallit rakentuvat.
Ympäristökasvatukseen sisältyvän tietopainotteisen opetuksen sisältönä ovat ympäristöongelmia ja –prosesseja koskevat tosiasiat, periaatteet ja yleistykset. Tiedot ja työtavat
valitaan teknis-rationaalisin perustein ja ympäristöongelmien uskotaan ratkeavan ympäristöteknologian avulla. (Rohweder 2001, 68.) Tästä toteamuksesta voi tehdä johtopäätöksen
1. Ympäristökasvatuksessa pyritään keinotekoisesti tiedolliseen neutraalisuuteen suhteessa ympäristöongelmiin ja -konflikteihin. Ympäristökasvatuksessa tieteen, luonnontieteiden ja teknisten tieteiden uskotaan tuottavan objektiivista ja arvovapaata
tietoa, siis tosiasioita ympäristöongelmista. Tieteellisen ympäristötiedon perustalle
voi rakentaa loogisesti toistuvia periaatteita, jotka voi yleistää koskemaan kaikkia
ympäristöongelmia ja näin myös moninaisia ympäristökysymykseen sisältyviä ristiriitoja ja konflikteja. Ympäristöongelmat ja -konfliktit ymmärretään tieteellisinä
ilmiöinä, joista voi tehdä tieteellisiä yleistyksiä ja malleja,
Ympäristökasvatukseen sisältyvän kokemus- ja toimintapainotteisen asennekasvatuksen
tavoitteena on kartuttaa ympäristökokemuksia toimimalla aidoissa ympäristöissä, lähinnä
luonnonympäristössä. Näin pyritään lisäämään lasten ja nuorten ympäristötietoisuutta ja –
huolestuneisuutta. Ympäristötietoisuuden ymmärretään rakentuvan sekä tiedon että tunteen perustalle. Tunnepitoisen momentin ymmärretään rakentuvan asenteista eli toimintavalmiuksista, joita kokemustieto ympäristöstä herättää. Kokemustietoa hankitaan erityyppisillä tieteellisillä kokeilla ja ympäristöherkkyyttä herättävillä demonstraatioilla ja näin
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pyritään harjaannuttamaan erityisesti tutkimukseen ja kommunikointiin liittyviä taitoja.
Erityistä huomiota on syytä kiinnittää toteamukseen siitä, että kokemukseen ja toimintaan painottuva asennekasvatus sisältää paljon moraalisia ja eettisiä arvokysymyksiä, joita ei kuitenkaan tarkastella poliittisesta ja sosioekonomisesta näkökulmasta. Kuten Rohweder toteaa, asennekasvatuksessa ei kyseenalaisteta vallitsevaa ympäristön tilan jatkuvaa huononemista. (Rohweder 2001, 66, viittaa mm. Mahleriin 1986, Pepperiin 1986 ja
Tilburyyn 1993, 6.) Tästä toteamuksesta voi tehdä johtopäätöksen
2. Ympäristökasvatuksessa pyritään keinotekoisesti poliittiseen neutraalisuuteen suhteessa ympäristöongelmiin ja -konflikteihin. Ympäristöongelmat ja –konfliktit ymmärretään kokemuksellisina ja psykologisina ilmiöinä, jokaiselle henkilökohtaisena
kokemuksellisena skeemana. Asennekasvatuksen pyrkimyksenä on tukea tämän yksilöllisen skeeman muodostumista. Kokemuksellinen skeema rakentuu tieteellisen tiedon perustalle, jota on hankittu tutkimalla ja mittaamalla ympäristössä jo tapahtuneita
muutoksia sekä tunnepitoisten asenteiden perustalle, jota tämä tieto herättää. Ympäristökasvatuksessa asennekasvatuksella ei siis viitata yhteiskunnalliseen kasvatukseen, jossa pohdittaisiin vallitsevan yhteiskuntajärjestyksen arvoperusteita tai
analysoitaisiin ympäristökysymykseen sisältyviä yhteiskunnallisen vallan kysymyksiä.
Oppiminen ympäristön puolesta näkökulman (education for environment) mukaan
ympäristön tilan parantaminen on ympäristökasvatuksen tavoite. Tähän pyritään kehittämällä yksilöllistä vastuuta ja halukkuutta osallistua sekä vaikuttaa ympäristökysymyksen
yhteiskunnallisiin hallinta- ja ratkaisukeinoihin. Ympäristöongelmien ratkaiseminen ja niiden hallinta koetaan globaaliksi kysymykseksi, jossa apuna käytetään holistista ja poikkitieteellistä tietoa. On erityisesti huomattava se, että tässä ympäristökasvatuksen ulottuvuudessa otetaan tarkastelun kohteeksi myös ympäristövaikutusten poliittiset ja sosioekonomiset aspektit. (ks. Rohweder 2001, 66–67, viittaa Tilburyyn 1993, 6.) Verkan (1996, 21)
mukaan oppiminen ympäristön puolesta -näkökulma kasvattaa oppilasta henkilökohtaiseen
suhteeseen ympäristökysymyksen kanssa. Lapsi ja nuori oppii toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, kun hänelle tarjotaan tietoja ja taitoja, joiden avulla hän
voi analysoida ympäristökysymykseen sisältyviä moraalisia ja poliittisia tekijöitä ja osallistua ympäristöongelmien selvittelyyn demokratian keinoin. (Rohweder 2001, 67.) Näistä
toteamuksista voi tehdä johtopäätöksen
3. Ympäristökasvatuksessa pyritään keinotekoisesti neutraalisuuteen vallitsevaa yhteiskuntajärjestystä ja demokratiakäsitystä kohtaan. Ympäristöongelmat ja –konfliktit
koetaan globaaleina poliittisina ja hallinnollisina ilmiöinä, joihin oppilaat tulee
ikään kuin sosiaalistaa eli kasvattaa heitä henkilökohtaiseen suhteeseen kestävän
kehityksen periaatteiden kanssa. Kestävän kehityksen periaatteiden uskotaan rakentuvan demokraattisen poliittisen päätöksenteon ja tasa-arvoisen yhteiskuntajärjestyksen
perustalle. Lapsille ja nuorille tulee vain opettaa kansalaistietoja ja -taitoja, jotta he
voisivat osallistua ympäristöpolitiikan ”tekoon”. Silloin kun ympäristökasvatuksessa
käsitellään poliittisia ja moraalisia kysymyksiä, on yleensäkin tyypillistä, että samanaikaisesti ympäristökysymyksistä tehdään henkilökohtaisia ja käsitellään niitä tietoja
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ja taitoja, joita jokaisen kansalaisen tulisi sisäistää voidakseen osallistua täysipainoisesti ympäristöongelmien aiheuttamien sosioekonomisten ja sosiopoliittisten seurausten hallintaan.
Ympäristökasvatuksen reflektoimatonta tilaa voi kuvata sekä ympäristökasvatusta koskevan tutkimuksen että ympäristökasvatuksellisen toiminnan tasolla. Seuraavat kuviot selvittävät näitä tasoja:
YMPÄRISTÖKRIISIN
SYYT

SEURAUKSET

sosiaalistavat

reflektoimattomat

Ympäristökasvatuksen didaktiset mallit
Tiedon- ja oppimiskäsitys:
oppimisteoreettinen konstruktivismi
• kognitiivinen psykologia
• toimintateoreettinen käsitys
oppimisesta
kulttuurinen reflektio ja
itsereflektio

?
Kulttuurinen ja kontekstuaalinen
konstruktionismi:
ympäristökasvatuksen institutionaaliset ja
kulttuuriset kontekstit

Kuvio 5. Ympäristökasvatusta koskevan tutkimuksen reflektoimaton tila.

Ympäristökasvatusta koskevassa tutkimuksessa esitetty konstruktivistinen tiedon- ja
oppimiskäsitys ja sen perustalle rakennetut ympäristökasvatuksen didaktiset mallit kohdistuvat ympäristökriisin ekologisten, sosio-poliittisten ja kulttuuristen seurausten
ymmärtämiseen, mutta eivät ympäristökriisin perusteiden reflektointiin. Koska näin on,
voi väittää, että ne itse asiassa sosiaalistavat ympäristöongelmiin. Tarkoitan tällä sitä, että
konstruktivistinen tiedon- ja oppimiskäsitys ja ympäristökasvatuksen didaktiset mallit
saattavat itse asiassa tukea vallitsevia ristiriitaisia ympäristön yhteiskunnallisia määrittely- ja tulkintaprosesseja kuin purkaa näitä ristiriitoja.
Uudeksi avainsanaksi on noussut konstruktivistinen tiedon- ja oppimiskäsitys. Ympäristökasvatuksen didaktiset mallit sisältävät kuitenkin paljon ongelmia suhteessa siihen miten
ne konstruktivismin ymmärtävät sekä siihen miten se tulisi ymmärtää. Ongelmallista näissä
ns. oppimisteoreettisen konstruktivismin (ks. Siljander 2000, 20) välityksellä määritellyissä ympäristökasvatuksen didaktisissa malleissa on se, ettei niissä pohdita a) ympäristöä
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koskevan tieteellisen tiedon, b) yksilöllisen kokemuksen, c) henkilökohtaisen merkityksellisyyden ja d) itse ympäristökasvatuksellisen toiminnan sidonnaisuutta hallitseviin rajallisiin kulttuurisiin ajattelu- ja toimintatapoihin. Niissä ei pohtia myöskään niitä kulttuurisia
ja taloudellis-poliittisia syitä, jotka ovat johtaneet ympäristöongelmien syntyyn ja itse asiassa myös institutionaalisen ympäristökasvatuksen välttämättömyyteen yhteiskunnassa.
Niin ympäristökasvatuksen tutkimuksessa kuin ympäristökasvatuksellisessa toiminnassa
tulisi huomioida se, miten sekä ympäristökasvatuksen teoria että käytäntö ovat sidoksissa
vallitseviin ympäristödiskursseihin ja mitä tästä mahdollisesti seuraa. Kuten Suoranta
(1999, 158) on osuvasti todennut, ei enää riitä, että laaditaan muodollisesti kelvollisia teorioita vaan on myös kuvattava koko se konteksti, jossa sekä tutkijan oma teoriointi että tutkittavien sosiaalinen toiminta saavat alkunsa (Allardt 1997).
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KULTTUURISET ARVOJÄRJESTELMÄT

Legitimaatio
Reifikaatio

INSTITUTIONAALISET
OHJAUSJÄRJESTELMÄT

HILJAINEN TIETO (Käpylä, 1995)
Vääristynyt tieto
(Käpylä, 1995)

saavat vaikuttaa
vapaasti

Kätketty tieto
(Käpylä, 1995)

tukevat

REFLEKTOIMATTOMAT

tavoitteet – sisältö – menetelmät – opetus – oppiminen - arviointi
Kuvio 6. Ympäristökasvatuksellisen toiminnan reflektoimaton tila.

Institutionaalisen ympäristökasvatuksen tavoitteet ja sisällöt suodattuvat kaksinkertaisesti: ensin poliittisissa määrittely- ja tulkintaprosesseissa ja sitten hallinnollisissa byrokraattisissa toimeenpanoprosesseissa ennen kuin ne päätyvät ympäristökasvatuksen käytännön ohjeiksi. Voi väittää, että institutionaalisen ympäristökasvatuksen tavoitteissa ja sisällöissä ikään kuin monistuvat kulttuuriset ympäristökonfliktien ilmenemismuodot, niiden
käsittelytavat sekä kokeminen tietyntyyppisenä sosiaalisena ilmiönä (ks. käsitteistä Hellström 2000). Hellström (2000, 2) toteaa, että ympäristökonfliktien käsittely on parhaimmillaan omalle toimintaympäristölle ominaisen konfliktikulttuurin ymmärtämistä ja tie-
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toista vaikuttamista konfliktien taustalla oleviin kulttuurisiin tekijöihin. Voi perustellusti
todeta, että institutionaalinen ympäristökasvatus ja sen tutkimus eivät ole saavuttaneet
ainakaan tämän tutkimuksen perusteella tätä ympäristökonfliktien käsittelyn tasoa.
Vallitsevat institutionaaliset ohjausmekanismit muodostavat Bergerin ja Luckmannin
(1994) käsittein ilmaistuna tiedollisia ja normatiivisia suojakatoksia legitimoidakseen eli
oikeuttaakseen vallitsevan yhteiskunnallisen ja sosiaalisen järjestyksen olemassaolon sekä
niiden taustalla vaikuttavat kulttuuriset arvot, merkitykset ja eettiset periaatteet. Klaus Eder
(1999) määrittelee nämä kulttuuriset merkitystasoiset tekijät a) kulttuurisiksi tavoiksi tehdä
asioista ja toiminnoista merkityksellisiä (ks. Eder 1990a, tavat havaita ja kokea luonto), b)
sosiaalisiksi säännöiksi, jotka ohjaavat ympäristötiedosta kommunikointia. Toiseksi osa
instituutioista, kuten markkinat ja hallinto koetaan ei-inhimillisiksi, autonomisiksi ja itseään uusintaviksi mekanismeiksi (Berger & Luckmann 1994, Fornäs 1998). Kyseiset legitimaation ja reifikaation prosessit johtavat siihen, että mitä me tiedämme ja miten me
ymmärrämme sosiaalisen todellisuuden on sidoksissa yhteiskunnaalliseen valtaan. Käpylä
kuvaa tätä ilmiötä sosiaalisena tietämättömyytenä. Sosiaalinen tietämättömyys voi rakentua hiljaisen tiedon eli kokemustiedon tai empiirisen, periaatteessa sanoiksi puetun tiedon
perustalle. Kokemustieto on kulttuurisiin käytäntöihin ja kieleen sisäänrakennettua tietoa,
joka muodostuu itsestäänselvyyksistä, ja joista ei koeta tarvittavan puhua tai niistä ei kyetä
puhumaan. Empiirisen tiedon alue sisältää sekä kätkettyä että vääristynyttä tietoa. Tiedon
kätkemisellä pyritään suojelemaan yhteiskunnallisen vallan rakenteita ja näin ylläpitämään
vallitsevan yhteiskunnallisen ja sosiaalisen järjestyksen kognitiivisia ja normatiivisia suojakatoksia (ks. käsitteestä Berger & Luckmann 1994). Tieto voi vääristyä tahattomasti kulttuurin uskomusjärjestelmän vuoksi tai sitten harkitun manipulaation tuloksena. (Käpylä
1995, 30–33 ja 36–39.) Kyseiset tietämättömyyden alueet saavat vapaasti vaikuttaa ympäristökasvatuksen tavoitteisiin ja sisältöihin, jolloin ympäristökasvatuksen konstruktivistinen tiedon- ja oppimiskäsitys ja didaktiset mallit tiedostamattaan tukevat ja ylläpitävät
rajallisia käsityksiä sosiaalisesta todellisuudesta, sen rakentumisesta ja luonnon sosiaalisesta konstruoinnista osana todellisuuden sosiaalista rakentumista.

3 Ympäristöön orientoivan kasvatuksen tasot ja
ulottuvuudet
Tässä luvussa määrittelen ympäristökasvatuksen ja sen tutkimuksen käsitteellisessä ja
toiminnallisessa kontekstissa. Määrittelyn pyrkimyksenä on muodostaa ympäristökasvatus-käsitteestä teoreettinen työväline, jonka avulla ympäristökasvatusta koskevan tutkimuksen metodologia kyetään liittämään osaksi integratiivista viitekehystä (ks. Döbler
1995a,b). Luonnon sosiaalisen konstruoinnin tasojen tarkastelu luvussa 4 puolestaan
mahdollistaa luonnon määrittelyn ja tulkinnan paikallistamisen institutionaalisiin ja kulttuurisiin konteksteihin ja näin luonnon sosiaalisen konstruoinnin tasojen tarkastelun
todellisuuden sosiaalisen rakentumisen kentässä luvussa 5.
Ensin tarkastelen ympäristöön orientoivaa kasvatusta yhteiskunnallisena ilmiönä,
sekundaarisena sosialisaationa, jossa subjekti sisäistää sosiaalisen todellisuuden merkitykselliseksi kokonaisuudeksi. Sekundaarisosialisaation ideaalimallin periaatteiden tarkastelun kautta saan teoreettiset välineet ympäristökasvatuksen kritiikkiin yhteiskunnallisena
toimintana. Ympäristökasvatus toimii tällä hetkellä ympäristöön orientoivaa kasvatusta
koordinoivana toiminnan ideana (ks. ympäristökasvatuksen holistisuuden idea; Jeronen &
Kaikkonen 1994, Käpylä 1991 ja 1994).
Ympäristöön orientoivan kasvatuksen tarkasteleminen kasvatuksellisena ilmiönä, pedagogisena toimintana, mahdollistaa ympäristökasvatuksen täsmällisemmän käsitteellisen
kritiikin. Sen mahdollistaa vaatimus nähdä pedagoginen toiminta omana, muusta sosiaalisesta toiminnasta suhteellisen itsenäisenä inhimillisen toiminnan muotona (Kivelä et al.
1996, 127). Pedagogisen toiminnan ideaalimallin tarkastelun avulla saan teoreettiset välineet ympäristökasvatuksen arviointiin kasvatuksellisena toimintana. (kuvio seur. sivu):
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kulttuuri

Kulttuurikriisi
YHTEISKUNNAN
INSTITUUTIOJÄRJESTELMÄ
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Symbolinen
orientaatio
Sekundaari
sosialisaatio
KULTTUURIN
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tulevaisuus

Kuvio 7. Ympäristöön orientoivan kasvatuksen tasot, kulttuurin presentaatio ja representaatio.

Pyrkimyksenäni on siis tutkia sitä, miten institutionaalisen ympäristökasvatuksen tieteellis- ja tietopainotteisuus sekä pyrkimys ympäristöongelmien ja niistä vastuun yksilöllistämiseen muotoutuu osana todellisuuden sosiaalisen rakentumisen ja luonnon sosiaalisen
konstruoinnin prosesseja. Väitän, että vallitsevat ympäristön yhteiskunnalliset määrittely- ja tulkintaprosessit vaikuttavat institutionaalisen ympäristökasvatuksen tiedon- ja
oppimiskäsitykseen ja didaktisiin malleihin juuri luonnon käsitteellistämistapojen välityksellä (=kulttuurin presentaatio). Metodologisena olettamuksenani on, että ympäristökasvatuksen yhteiskunnallisten rakenne-ehtojen analyysi tarjoaisi lähtökohtia ympäristö-
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kasvatuksen kulttuuristen toiminnan mahdollisuuksien hahmottamiseen. Kulttuurisilla
toiminnan mahdollisuuksilla tarkoitan modernin yhteiskunnan vastakulttuuristen voimien
ilmenemistä ympäristöpedagogisessa toiminnassa. Pyrin systeemis-teknologista ja institutionaalista refleksiivisyyttä kritisoimalla hahmottamaan moderniuden kulttuurisen refleksiivisyyden ideaa. Siinä pyritään irtaantumaan moderniuden institutionaalisia rakenteita
legitimoivista sosio-kulttuurisista tuotteista: ympäristöongelmien määrittelemisestä riskin käsitteen välityksellä sekä ympäristökriisin ratkaisukeinoihin sisällytetystä institutioituneesta yksilöllisestä vastuusta. Oletuksena on, että erityisesti kasvatussosiologisen
ympäristökasvatusta koskevan tutkimuksen avulla on mahdollista analysoida tätä ongelmakokonaisuutta. Tämä edellyttää ympäristökasvatusta koskevan tutkimuksen käsitteellisten ja teoreettisten raja-aitojen laajentamista suhteessa muihin sosiaalitieteisiin – tutkimuksessani yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen teoriaan. Ympäristökasvatusta
koskevan tutkimuksen olisi tultava tässä vastaan omine kohdeteoreettisine ja metodologisine ratkaisuineen.
Pedagogisen toiminnan teoriassa on pohdittu niitä ongelmia, jotka johtuvat sosiaaliteorian ja pedagogisen toiminnan teorian välisestä kuilusta (ks. Kivelä 1997). Tämä eroavaisuus aiheuttaa erimielisyyttä kasvatustieteen tutkimuskohteesta ja metodologiasta. Jokin
kompromissiratkaisu olisi mielestäni löydettävissä tässä tutkimuksessa suhteessa näihin
eriäviin teorioihin sosiokonstruktionistisen metodologian avulla. Pedagogisen toiminnan
teorialla on mielestäni yhtymäkohtia ja samansuuntaisia käsityksiä sosiokonstruktionistisessa yhteiskuntateoriassa esiintyneen sosialisaatiokeskustelun kanssa. Sosiokonstruktionistinen tieteenteoria keskittyy perinteisen sosialisaatiokonseption ydinongelmaan: yksilön
ja yhteiskunnan ymmärtämiseen periaatteessa kahtena erillisenä instanssina (ks. Schaller
1987), joiden välinen suhde näyttäytyy yksisuuntaisena. Yhteiskunnan oletetaan määrittävän subjektia täydellisesti. Toiseksi, yhteiskunta määritellään staattisena normien ja instituutioiden kokonaisuutena (Kivelä 1997, 44.) Pedagogisen toiminnan teoriassa (ks. pedagogisen toiminnan käsitteestä mm. Kivelä & Peltonen & Pikkarainen 1996, 131–133, viittaus Benneriin 1990 ja Mollenhaueriin 1985) määritelty kulttuurin representaation periaate
on sosiokonstruktionistisen sosialisaatiokonseption ydinteemoja. Sivistyksen edellytys on
se, että ihminen toimii sosio-kulttuurisessa ja luonnosta muodostuvassa maailmassa ja
myös kehittyy tuossa suhteessa (Kivelä 1997, 39, Kivelä et al. 1996, 131). Sosiokonstruktionistisessa yhteiskuntateoriassa, sen historiaan ja kulttuuriin perustuvassa argumentaatiossa korostetaan nimenomaan sitä, että ihmiselle tulisi mahdollisuus olemassaolonsa ja toimintansa uudelleen määrittelyyn ja –tulkintaan.

3.1 Yhteiskunta subjektiivisena ja objektiivisena todellisuutena
Yhteiskunta ilmenee sekä objektiivisena että subjektiivisena todellisuutena ja sen teoreettinen ymmärtäminen edellyttää näin molempien näkökulmien huomioonottamista. Tästä
teoreettisesta huomiosta on johdettavissa kolme todellisuuden sosiaalisen rakentumisen
ideaalimallia koskevaa periaatetta:
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1. yhteiskunta muodostuu a) ulkoistamisen (totunnaistunut toiminta), b) objektivaation
(institutioituminen) ja c) sisäistämisen (primaari- ja sekundaarisosialisaatio) jatkuvassa dialektisessa prosessissa,
2. nämä kolme tekijää eivät ilmene aikajärjestyksessä, vaan ne luonnehtivat yhteiskuntaa ja sen osa-alueita samanaikaisesti. Siten vain yhteen tai kahteen momenttiin
perustuva yhteiskunnan analyysi jää vajavaiseksi,
3. samanaikaisuuden periaate koskee myös yhteiskunnan yksittäistä jäsentä, joka
samanaikaisesti ulkoistaa oman olemuksensa sosiaaliseen maailmaan, tuo siihen
uusia piirteitä, osallistuu totunnaiseen intersubjektiiviseen toimintaan ja sisäistää
objektiivisen maailman, jo institutioituneen intersubjektiivisen ajattelun ja toiminnan
subjektiivisena todellisuutena. Yhteiskunnassa oleminen on osallistumista tähän
todellisuuden sosiaalisen rakentumisen dialektiikkaan. (Berger & Luckmann 1994,
147.)
Sisäistämisessä on eroteltavissa kolme tasoa:
1. sisäistäminen yleisessä merkityksessä, jolla tarkoitetaan objektiivisen tapahtuman
välitöntä käsittämistä ilmaukseksi toisen subjektiivisista prosesseista. Tapahtumasta
tulee mielekäs myös ihmiselle itselle. Tähän perustavanlaatuiseen, ihmisen perusolemukseen liittyvään sisäistämiseen pohjautuvat
2. merkkien, symbolien käyttöön rakentuva toisen toiminnan ymmärtäminen sekä
3. sisäistämisen monimutkaiset muodot, jossa maailma koetaan mielekkääksi sosiaaliseksi todellisuudeksi (Berger & Luckmann 1994, 148). Tutkimuksen ongelmanasettelun kannalta taso 2 ja 3 ovat erityisen relevantteja.
Yksilö sisäistää merkitystasoiset ajattelu- ja toimintatavat eli orientoituu subjektiivisesti
objektiiviseen todellisuuteen. Symbolinen orientaatio edelleen määrää sen, mikä tieto
sosiaalisesta todellisuudesta on pätevää (kognitiivinen orientaatio) ja minkä tyyppinen
toiminta on normatiivisesti oikeutettua kyseisessä sosiaalisessa todellisuudessa (normatiivinen orientaatio).
Bergerin ja Luckmannin (1994, 148) mukaan maailman kokeminen mielekkääksi sosiaaliseksi todellisuudeksi ei ole seurausta erillisten yksilöiden tulkintaprosesseista (jotka
ovat automatisoituneet), vaan saa alkunsa silloin, kun yksilö ymmärtää maailman. Olennaista on se, että yksilö voi ideaalitapauksessa luovasti muunnella maailmaa tai se voi
muuttaa sen kokonaan. Sisäistämisen monimutkaisemmassa muodossa yksilö ei pelkästään
ymmärrä toisen hetkittäisiä subjektiivisia tiloja, vaan hahmottaa ympärillään olevan maailman intersubjektiivisesti. Se edellyttää toimimista yhteisessä sosiaalisessa kehyksessä,
mikä liittää kummankin eri tilanteissa hankkimat kokemukset yhteen. Vastavuoroisen määrittelyn välityksellä muodostuva motivaatioiden yhdysside ulottuu tulevaisuuteen.
Miten todellisuuden sosiaalisen rakentumisen eri vaiheet ja sisäistämisen eri tasot ovat
sovellettavissa ympäristökysymyksen yhteiskunnallisen muotoutumisen ja institutionaalisen ympäristökasvatuksen tarkasteluun? Toimiiko moderniuden todellisuuden sosiaalisen
rakentumisen dialektiikka ympäristökysymyksen hallitsevassa muodossa dynaamisesti?
Toimivatko todellisuuden sosiaalisen rakentumisen eri vaiheet vastavuoroisesti keskenään?
Institutionaaliseen kasvatusjärjestelmään ja edelleen ympäristökasvatukseen kysymystä
soveltaen: kokevatko lapset ja nuoret koulussa välitettävän käsityksen sosiaalisesta todellisuudesta mielekkäänä ja merkityksellisenä? Kykenevätkö lapset ja nuoret luovasti muun-
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telemaan käsityksiään sosiaalisesta todellisuudesta? Mielestäni on syytä epäillä edellisissä
luvuissa esitettyihin ympäristökysymyksen sosiaalisen rakentumisen ongelmiin viitaten
sitä, että todellisuuden sosiaalisessa rakentumisessa piilee useita tekijöitä, jotka estävät sen
ideaalimallin toteutumista ympäristökysymyksen hallitsevassa muodossa.
Vasta monimutkaisemman (3. tason) sisäistämisasteen saavutettuaan yksilö on yhteiskunnan jäsen. Sisäistäminen tapahtuu sosialisaatioksi kutsutussa yksilökehityksen prosessissa, joka voi määritellä yksilön kokonaisvaltaiseksi ja johdonmukaiseksi perehdyttämiseksi yhteiskunnan objektiiviseen maailmaan. Sosialisaatio jakaantuu kahteen tasoon, primaarisosialisaatioon ja sekundaarisosialisaatioon (Berger & Luckmann 1994, 142), joista
jälkimmäinen otetaan nyt tarkastelun kohteeksi ympäristöön orientoivan kasvatuksen
näkökulmasta.
Sekundaarisosialisaation voi Bergeriä ja Luckmannia (1994, 157) mukaillen määritellä
institutionaalisten ja instituutioperustaisten osamaailmojen sisäistämiseksi. Sekundaarisosialisaatio edellyttää rutiinitulkintoja ja -käyttäytymistä, kulloisellakin institutionaalisella
alueella jäsennettyjen merkityskenttien sisäistämistä. Samalla hankitaan tietoa myös näitä
merkityskenttiä luonnehtivista sanattomista sopimuksista sekä omaksutaan sopimuksiin
sisältyviä arvotuksia ja tunnelataumia. Vaikka sekundaarisosialisaatiossa sisäistetyt maailmat ovat yksilöä ajatellen yleensä osittaisia verrattuna primaarisosialisaatiossa omaksuttuun maailmankuvaan, ne ovat kuitenkin integroituneita todellisuuksia, joita legitimoidaan
kognitiivisesti, normatiivisesti ja affektiivisesti. Olennaista on ymmärtää se, että niin primaari- kuin sekundaarisosialisaatiossa objektiivinen yhteiskuntarakenne välittyy yksilölle
objektiivisen sosiaalisen maailman välityksellä. Jokainen yksilö syntyy objektiiviseen
yhteiskuntaan, jossa hän kohtaa sosiaalistamisestaan huolehtivat merkitykselliset toiset
(significant others), ja joiden tilannemääritelmät hän kokee objektiivisena todellisuutena.
(emt, 149).
Ennen kuin tarkastelen lähemmin sekundaarisosialisaatiota ja ns. uudelleensosialisaation mahdollisuutta, on syytä lyhyesti analysoida primaarisosialisaatiossa tapahtuvaa tietoisuuden abstrahoitumista ja tähän rakentuvaa identiteetin muodostumista, koska ilman
näitä prosesseja objektiivisen ja subjektiivisen todellisuuden välistä dialektiikkaa ei voi
selittää eikä ihminen voi kokea maailmaa mielekkäänä. Bergerin ja Luckmannin (1994,
149–150) mukaan yleistyneen toisen välityksellä muodostuu objektiivisen ja subjektiivisen
todellisuuden välille symmetrinen suhde, joka ei kuitenkaan ole koskaan täydellinen eikä
kokonaisvaltainen. Uudelleensosialisaation mahdollisuus rakentuu juuri tähän epätäydellisyyteen ja merkitsee primaarisosialisaatiota muistuttavan sosialisaation mahdollisuutta ja
näin sosiaalisen todellisuuden muuttamisen mahdollisuutta intersubjektiivisen toiminnan
välityksellä.
Tietoisuuden abstrahoitumisen ja yleistyneen toisen muodostumisen tarkastelulla on
mielestäni olennainen merkitys ympäristömyönteisten asenteiden ja ympäristövastuullisen
toiminnan välisen ristiriidan selittämisessä. Ympäristökysymystä koskevat todellisuuden
sosiaalisen rakentumisen prosessit näyttäisivät tässä prosessin vaiheessa olevan monesta
näkökulmasta katsottuna vajaatoimintaiset.
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3.1.1 Yleistynyt toinen ja identiteetti
Identiteetin muodostumisen mahdollisuus primaarisosialisaatiossa perustuu siihen yksinkertaiselta vaikuttavaan seikkaan, että yksilö ei pelkästään omaksu toisten rooleja ja asenteita, vaan myös heidän maailmansa. Identiteetin voikin määritellä paikantumiseksi tiettyyn objektiiviseen maailmaan, ja yksilö voi mukailla sitä subjektiivisesti ainoastaan
yhteydessä tähän maailmaan. Paikantuminen tiettyyn objektiiviseen maailmaan edellyttää lapsen tietoisuuden asteittaista abstrahoitumista merkityksellisten toisten asenteista
asenteisiin yleensä. (Berger & Luckmann 1994, 151.)
Miten kyseistä ilmiötä voi tarkastella ympäristöasenteiden muodostumisen näkökulmasta? Esimerkin rakenne on johdettu Bergerin ja Luckmannin teorian perustalta. Kun
lapsi roskaa pihamaata, normien sisäistäminen etenee: ”äiti on nyt minulle vihainen” kokemuksesta sen ymmärtämiseen, että äiti on aina vihainen, kun roskaan pihamaata. Kun
useammat merkitykselliset toiset antavat tukea äidin tavalle, normi yleistyy subjektiivisesti. Ratkaiseva askel normien abstrahoinnissa saavutetaan silloin, kun lapsi havaitsee
kaikkien vastustavan roskaamista. Normi yleistyy. Yleistynyt kielto käsittää nyt lapsen
itsensä lisäksi koko yhteiskunnan. (ks. Berger & Luckmann 1994, 151.)
Läheisten asenteet abstrahoituvat vähitellen lapsen tajunnassa yleisimmiksi. Näin ollen
yksilö samaistuu läheisten lisäksi muihin yksilöihin ja vähitellen yhteiskuntaan. Bergerin
ja Luckmannin mukaan samaistuminen yhteiskuntaan on minäkäsityksen vakiintumisen ja
jatkuvuuden ehto. He kuvaavat yhteiskuntaan samaistumisen tärkeyttä seuraavasti:
”Yleistyneen toisen muodostuminen tietoisuudessa merkitsee ratkaisevaa vaihetta sosialisaatiossa. Se ilmentää yhteiskuntaa sinänsä, samoin kun siihen vakiinnutetun objektiivisen
todellisuuden sisäistämistä ja samanaikaista yhdenmukaisen ja kestävän identiteetin subjektiivista muotoutumista. Yhteiskunta, identiteetti ja todellisuus kiteytyvät tässä sisäistämisprosessissa subjektiivisesti.” (1994, 152.)

Vakaan identiteetin muodostuminen näyttäisi näin edellyttävän yhteiskuntaa kokonaisuudessaan jäsentävien ajattelu- ja toimintatapojen sisäistämistä ja niiden sisältämien merkitysten avulla välitettävän tiedon ja normatiivisten toimintaohjeiden vakiintuneisuuden
kokemista. Intersubjektiivinen toiminta näyttäisi ohjautuvan koko yhteiskuntaa ohjaavien
objektiivisten, instituutioituneiden sosiaalista todellisuutta koskevien merkitysjärjestelmien välityksellä.
Tutkimusongelmieni näkökulmasta yleistyneen toisen muodostumisesta ja sen ehdoista
voi tehdä muutamia johtopäätöksiä. Väitän, että ympäristönsuojelua koskevien merkityksellisten toisten asenteiden ja normien abstrahoitumista yleisiksi toisiksi ei tapahdu primaarisosialisaatiossa, koska ympäristöystävällisillä asenteilla ja normeilla ei ole vakiintunutta
kulttuurista merkitysperustaa, eikä näin toiminnan kontekstia. Asenteita ja normatiivisia
toimintaohjeita jäsentävät kulttuuriset merkityskentät ovat hajonneet sisäisesti ja suhteessa
toisiinsa. Lapsi ymmärtää sen, ettei roskaaminen ja yleensä saastuttaminen voi olla oikein,
mutta kuitenkin hän näkee sellaista tapahtuvan. Merkityksellisten toisten asenteiden abstrahoituminen yleisiksi toisiksi voi väittää konkretisoituvan nimenomaan kulttuurin merkitysrakenteiden välityksellä, ja kulttuurin merkitysrakenteiden muuttumisen voi väittää
todentuvan sosiaalisen toiminnan tasolla. Ympäristömyönteisten asenteiden ja ympäristövastuullisen toiminnan välisten ristiriitojen voi tästä näkökulmasta tarkasteltuna tulkita
johtuviksi kulttuurin merkitysrakenteiden ambivalentista luonteesta. Tämän perusteella
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voisikin olettaa, että vallitsevan kasvatus- ja koulutusjärjestelmän piiriin astuvilla lapsilla
on varsin vakiintumaton ja ristiriitoja ilmentävä identiteetti suhteessa ympäristöongelmiin
ja jo institutioituneisiin sosiaalista todellisuutta koskeviin ajattelu- ja toimintamalleihin.
Ympäristökasvatuksessa pyritään siis välittämään ympäristörelevanttia tietoa, ympäristöystävällisiä asenteita ja normatiivisia toimintaohjeita eli pyritään muodostamaan kognitiivista ja normatiivista orientaatiota ympäristöongelmiin. Nämä orientaatiot eivät kuitenkaan ole merkityksellisessä suhteessa jo instituutioituneen todellisuuden ajattelu- ja toimintatapojen kanssa, eivätkä näin ollen ole mielekkäällä tavalla toteutettavissa. Ympäristökasvatus näyttäisi ainakin tässä valossa katsottuna olevan jonkinlaista tunnepitoisesti latautunutta, yksilöpsykologisesti suuntautunutta sopeuttamista vallitsevaan ristiriitaiseen käsitykseen sosiaalisesta todellisuudesta. Ainakin sillä näyttäisi olevan piirteitä, jotka viittaavat
Bergerin ja Luckmannin (1994) määrittelemään objektiivisen todellisuuden kriisiylläpitoon. Toisaalta yhteiskunnan kriisitilanteissa myös yksilöillä ilmenee tarve oman todellisuutensa kriisiylläpitoon, tasapainon löytämiseen subjektiivisen ja objektiivisen todellisuuden välillä. Tähän tarpeeseen rakentuu myös uudelleensosiaalistumisen mahdollisuus.

3.1.2 Subjektiivisen identiteetin ylläpitäminen ja muuttaminen –
sekundaarisosialisaatio ja uudelleensosialisaatio
Koska yksilö ei koskaan sosiaalistu täydellisesti yhteiskuntaan, ja koska sosialisaation
kuluessa sisäistetyt elementit ovat alttiina niiden subjektiivista todellisuutta uhkaaville
tekijöille, yhteiskunnan täytyy kehittää sosiaalista todellisuutta ylläpitäviä menettelytapoja, joiden avulla pyritään turvaamaan riittävän symmetrian säilyminen objektiivisen ja
subjektiivisen todellisuuden välillä. (Berger & Luckmann 1994, 166.) Sekä yhteiskunta
että yksilö kehittävät sosiaalista todellisuutta ylläpitäviä menettelytapoja. Objektiivisen
todellisuuden puolustamisstrategioita käsitellään tarkemmin todellisuuden sosiaalista
rakentumista käsittelevässä luvussa 5. Sekundaarisosialisaation ”keinotekoisen” luonteen
vuoksi sen välityksellä sisäistynyt subjektiivinen todellisuus on haavoittuva ja jatkuvasti
alttiina vaihtoehtoisille todellisuuden malleille. Näin ei ole kuitenkaan siksi, etteikö
sisäistyneitä käytänteitä pidettäisi selviönä tai koettaisi todellisiksi arkielämässä, vaan
siksi, ettei niiden sisältämä käsitys sosiaalisesta todellisuudesta ole juurtunut tarpeeksi
syvälle yksilön tietoisuuteen. (emt, 167.)
Berger ja Luckmann (1994, 168) erottavat kaksi yleistä todellisuuden ylläpitämisen
tyyppiä:
1. rutiiniylläpidon
2. kriisiylläpidon. Rutiiniylläpidon tarkoituksena on säilyttää sisäistynyt käsitys sosiaalisesta todellisuudesta jokapäiväisessä elämässä, kun taas kriisiylläpitoon turvaudutaan erityistilanteissa.
Jokapäiväinen elämä sujuu rutiinien varassa. Rutiinit heijastavat sitä perusluonteista asiaa, että subjektiivisen todellisuuden tulee toimiakseen kytkeytyä jollain tavoin yhteiskunnallisesti määriteltyyn objektiiviseen sosiaaliseen todellisuuteen. Toiseksi sosiaalinen
vuorovaikutus uusintaa jatkuvasti arkielämän todellisuutta. (Berger & Luckmann 1994,
168.) Bergerin ja Luckmannin (1994, 173–174) mukaan tärkein yhteiskunnallista todelli-
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suutta ylläpitävä sosiaalisen vuorovaikutuksen muoto on keskustelu eli diskurssi. Kielen
avulla välitetään tietoa maailmasta ja muutetaan kokemus kielellisesti järjestäytyneeksi.
Kuten Berger ja Luckmann kiteytetysti toteavat:
” ...tuottaessaan tämän järjestyksen, kieli ”todentaa” maailman kahdessa mielessä: se sekä
toteaa että toteuttaa sen.”

Keskustelun tulisi olla jatkuvaa, mutta ennen kaikkea johdonmukaista. Katkokset johdonmukaisuudessa ovat uhka subjektiivisen todellisuuden tasapainolle.
Ederin (1988, 1990a, 1990b, 1993) mukaan ekologinen diskurssi on ristiriitaista sen
vuoksi, että modernius itsessään sisältää vastakulttuurin perustan. Ekologinen kriisi tuo
tämän ristiriitaisuuden yhteiskunnallisen keskustelun piiriin.
Subjektiivinen todellisuus edellyttää erityisen uskottavuuden olemassaoloa. Se merkitsee sitä, että subjektiivisella todellisuudella täytyy olla sosiaalinen perusta. Uskottavuutta
tarvitaan myös sosiaalisena perustana niiden epäilyjen tukahduttamiseksi, jotka uhkaavat
vallitsevaa sosiaalista todellisuutta koskevien määritelmien säilymistä tietoisuudessa. Siten
uskottavuusrakenteessa vahvistetaan jatkuvasti uudelleen yksilön sisäistämät yhteiskunnalliset normit ja sanktiot. (Berger & Luckmann 1994.) Uskottavuusrakenteet ovat siis
ensisijaisesti määriteltävissä kulttuurisiksi ja toissijaisesti valtaorganisatorisiksi rakenteiksi. Pyrin luvussa 6 osoittamaan sen, että moderniuden refleksiivisyyden teorioita vaivaava kulttuurisen ulottuvuuden rajallisuus perustuu juuri siihen, että uudentyyppiset
ympäristökysymyksen muodot suodattuvat aina näiden vallan mekanismien välityksellä ja
näin ikään kuin monistavat omassa rakenteessaan näitä vallan muotoja. Huolimatta perimmäisestä tarkoituksesta korvata moderniuden vallitseva ympäristösuhde jollakin muulla,
laadullisesti erilaisella ympäristösuhteella, ne itse asiassa tukevat tietämättään vallitsevaa
kulttuurista ympäristösuhdetta. Kysymykseen siitä, miten tämä on mahdollista palataan tarkemmin luvuissa 7 ja 8.
Objektiivisen todellisuuden puolustusmekanismit nousevat keskiöön institutionaalisissa
prosesseissa ja ohjausmekanismeissa vallitsevan todellisuuden ylläpitämiseksi, sen uskottavuuden tukemiseksi nimenomaan kriisitilanteessa. Esimerkkinä Berger ja Luckmann
mainitsevat luonnonkatastrofit. Kollektiivisilla rituaaleilla, joita muodostetaan luonnonkatastrofin varalle, pyritään itse asiassa muodostamaan ihmisen turvaksi toimintaa, joka auttaa selviytymään henkilökohtaisesta onnettomuudesta. Tämä ajatus sisältää paljon tulkittavaa tutkimusongelmieni näkökulmasta. Mitä olisivat nämä kollektiiviset rituaalit ympäristökysymyksen näkökulmasta? Miksi puhutaan henkilökohtaisesta onnettomuudesta kun
puhutaan ympäristöongelmista?
Bergerin ja Luckmannin mukaan sekundaarisosialisaation alhainen samaistumisaste ja
sen sisältöjen selkiintymätön luonne mahdollistavat rationaalisten oppimisprosessien
kehittymisen. (1994, 163–164). Ederin (1988, 1990a, 1990b, 1993) mukaan nimenomaan
sosiaaliset oppimisprosessit toimivat kulttuurisen kehityksen moottorina. Ilman ristiriitoja
yhteiskunta ei kehity. Ristiriitojen ilmeneminen yhteiskunnallisissa käytännöissä johtuu
siitä, että modernius itsessään sisältää kaksi puolta. Sen kulttuurikoodilla on kaksoisrakenne. (Eder 1990a). Edellisiin ongelmiin viitaten voi kuitenkin olettaa, että moderniuden
toinen vastapuoli, utilitaristinen rationaalisuus (emt) ehkäisee toisen kulttuurin muodon,
kommunikatiivisen rationaalisuuden (emt) nousemisen tasavertaiseksi keskustelukumppaniksi sosiaalista todellisuutta rakennettaessa.
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Sekundaarisosialisaation välityksellä sisäistetty todellisuus on kuitenkin hauras verrattuna primaarisosialisaatiossa tapahtuneisiin. Erityisesti kriisitilanteissa on välttämätöntä
kehittää erityistekniikoita. Tällaisten tekniikoiden tarve voi perustua opittavien ja sovellettavien sisältöjen erityisluonteeseen, mutta myös kulloisistakin sosialisaatiotoimenpiteistä
huolehtivan ryhmän intresseihin. Tällaisissa tapauksissa sovellettavat menetelmät suunnitellaan vahvistamaan sosialisaatioprosessin tunnelatausta; sosialisaatioprosessi turvautuu
tunteenomaisuuteen tilanteissa, jossa sitoutuminen objektiiviseen todellisuuteen määritellään institutionaalisesti välttämättömäksi. (Berger & Luckmann 1994, 163–164.)
Voiko ympäristökasvatuksen väittää sisältävän erityistekniikan piirteitä? Ympäristökriisin todellinen olemassaolo sosiaalisessa todellisuudessa edellyttää sitä, että sosialisaatiossa
käsitellään ympäristöongelmia sekä tiedollisella että normatiivisella tasolla. Toisaalta voi
olettaa, että niitä kulttuurisia olosuhteita, jotka ovat synnyttäneet ympäristöongelmia, ei
kyetä muuttamaan. Ympäristömyönteiset asenteet ja ympäristövastuullinen toiminta ovatkin tässä valossa tarkasteltuna enemmänkin normatiivisia fiktioita kuin toteutettavissa olevia konkreettisia moraalisen toiminnan faktoja, kun ne suhteutetaan vallitseviin kulttuurisiin ajattelu- ja toimintatapoihin ja niiden luomiin toiminnan mahdollisuuksiin. Kuitenkin
objektiivisen todellisuuden on pystyttävä ylläpitämään uskottavuuttaan. Viittaan edellisellä
väitteellä jo edellä mainittuun ongelmaan, että se todellisuuskäsitys, jota ympäristökasvatuksessa välitetään yhteiskunnan ja ympäristön ja edelleen ihmisen ja luonnon välisestä
suhteesta, on monella tapaa ideaalinen suhteessa siihen todellisuuskäsitykseen, joka on vallitseva.
Ympäristökasvatusta voi, kuten edellä on tullut ilmi, kritisoida sen tiedollisesta ja toisaalta psykologisoivasta, ympäristöongelmia yksilöllistävästä luonteesta. Oletettavasti
nämä luonteenpiirteet selittyvät ainakin osittain ympäristökasvatuksen yhteiskunnallisesta
tehtävästä: kognitiivisena ja normatiivisena uskottavuusrakenteena toimimisesta objektiivisen todellisuuden ja subjektiivisen todellisuuden symmetrian ylläpitämiseksi. Voi nimittäin olettaa, että ne kognitiiviset tiedot, asenteet ja normatiiviset taidot, joita ympäristökasvatuksessa välitetään muotoutuvat kielellisten merkitysten välityksellä sosiaalisissa prosesseissa, yksilön tätä tiedostamatta. Ympäristökasvatuksessa tehdään ikään kuin näkymättömäksi yhteiskunnassa ilmaistun tiedon vääristyneitä ja kätkettyjä elementtejä (ks. Käpylä
1995), jotka kuitenkin vaikuttavat ihmisen kokemustiedon sisältöön. Kokemustieto muodostuu kulttuurisista itsestäänselvyyksistä, joista ei tarvitse puhua eikä välttämättä kyetäkään kommunikoimaan. Yhteiskunnan tieto (esim. valtionhallinnon kansalliset ympäristönsuojelun periaateohjelmat, poliittisten puolueiden ympäristöohjelmat, median välittämä
ympäristötieto, sosiaalisten liikkeiden ympäristöohjelmat) sisältää kätkettyjä elementtejä,
joiden tarkoituksena on suojella yhteiskunnan arvo- ja moraalijärjestelmää ja sitä ylläpitäviä valtarakenteita. Tieto voi myös vääristyä tahattomasti tai manipulaation välityksellä
(Käpylä 1995, 31). Haluan uskoa, että sekä ympäristökasvatuksen tutkimusta että käytäntöä ohjaavan tiedon- ja todellisuuskäsityksen ongelmat johtuvat pikemminkin tahattomasta
tiedon vääristymisestä kuin harkitusta ympäristökysymyksen tekemisestä yhteiskunnallisesti neutraaliksi. Siksi uskonkin siihen, että kasvatus voi halutessaan, kulttuurisen ja itsereflektion välityksellä avata yhteiskunnan kätkettyjä ja vääristyneitä kulttuurisia elementtejä. Tämä ilmeisesti edellyttää laajaa julkista keskustelua kasvatuksen kulttuurisesta merkityksestä ja sen yhteiskunnallisesta asemasta ja tehtävästä. Ederin (1988) mukaan symboliset merkitysjärjestelmät säätelevät sosiaalisia havaitsemis- ja kokemisskeemoja, jotka
puolestaan ohjaavat sosiaalista toimintaa. Onko tästä tilanteesta ulospääsyä? Jos yhteis-
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kunta on tuotettu sosiaalisesti, eikö sitä ole mahdollista muuttaa sosiaalisen toiminnan ja –
suhteiden uudelleenorganisoitumisen avulla? Bergerin ja Luckmannin (1994, 177) mukaan
jo itse sosialisaation luonne mahdollistaa subjektiivisen todellisuuden muuntumisen. Se
äärimuodoissaan merkitsee subjektiviteetin muuttumista (alternation). Se edellyttää uudelleensosialisaatiota, jonka toteutumisen ehdot muistuttavat primaarisosialisaation ehtoja.
Uudelleensosialisaatio muistuttaa primaarisosialisaatiota siinä, että sen täytyy määritellä todellisuus radikaalisti uudelleen ja luoda uusille määritelmille vakaa sosiaalinen
perusta. Uudelleensosialisaatio muistuttaa tunnelatautunutta samaistumista henkilöihin,
mikä on luonteenomaista lapsuuden maailmalle (Berger & Luckmann 1994, 177). Tämä
tunne eroaa mielestäni tunnelataumista erikoistekniikkana merkittävästi. Tunteiden luominen erikoistekniikkana pyrkii luomaan sisäisiä tunnelataumia yksittäisen ihmisen ajatuksissa. Uudelleensosialisaatiossa syntyvä tunnelatautunut samaistuminen edellyttää vahvaa
yhteisöllisyyttä ja se myös luo vahvaa yhteisöllisyyttä, jolloin tunteet jaetaan ja koetaan
intersubjektiivisesti.
Berger ja Luckmann (1994, 177) jakavat uudelleensosiaalistumisen ehdot kahteen
alueeseen:
1. sosiaalisiin ehtoihin ja
2. käsitteellisiin ehtoihin, jossa sosiaaliset ennakkoedellytykset ovat käsitteellisten ehtojen perusta. Tärkein sosiaalinen ehto uudelleensosiaalistumiselle on vakuuttava
uskottavuusrakenne eli muuttumisen ”laboratoriona” toimiva sosiaalinen perusta.
Tämän uskottavuusrakenteen välittävät yksilöille merkitykselliset toiset, joihin
samaistuminen edellyttää tunnetasoista samaistumista, mikä edelleen on edellytyksenä identiteetin radikaalille muutokselle. Sosiaalisesti tämä merkitsee kaiken merkityksellisen vuorovaikutuksen keskittymistä uskottavuusrakennetta ylläpitävään
ryhmään. Tutkimuksessani pyrin analysoimaan ympäristöön orientoivan kasvatuksen
yhteiskunnallisia rakenne-ehtoja luvuissa 7 ja 8. Jotta voi hahmottaa uudenlaista
yhteisöllisen identiteetin ideaalia, täytyy ensin analysoida sitä, millaisten prosessien
välityksellä vallitseva yhteiskuntajärjestelmä muodostaa hallitsevalle ympäristökysymyksen muodolle legitimaatio- ja uskottavuusrakenteita, normi- ja käsiteviidakkoja.
Toinen olennainen tutkittava tekijä on se, miten nämä prosessit ovat sitoutuneita vallan mekanismeihin.
Kuten Berger ja Luckmann (1994, 180) toteavat, sosiaalisen todellisuuden muuttumisen
tärkein edellytys on koko muuttumisen kattava käsitteistö. On legitimoitava sekä uusi
todellisuus että ne vaiheet, joiden kautta todellisuus omaksutaan. Tämä merkitsee konkreettisesti sitä, että on legitimoitava laadullisesti toisentyyppisiä ajattelu- ja toimintatapoja (symbolinen uudelleenorientaatio), jotka puolestaan uusintavat käsityksen siitä, mikä
on merkityksellistä ja mielekästä tietoa sosiaalisesta todellisuudesta ja toisaalta sen, mikä
on normatiivisesti oikeutettua toimintaa tässä sosiaalisessa todellisuudessa. Olennaista on
myös entisen todellisuuden ja merkityksellisten toisten, jotka välittävät sen yksilöille,
uudelleentulkinta uusien käsitejärjestelmien avulla.
Toimivatko ympäristökasvatuksen institutionaaliset muodot tahtomattaan käsitteellisenä ja normatiivisena esteenä uudelleensosialisaation mahdolliselle toteutumiselle ja näin
uusille ympäristökysymyksen käsitteellisille, sosiaalisille ja toiminnallisille muodoille?
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3.2 Arvokonsensus ympäristökasvatuksessa – etiikan harhakuvia
Saksalainen Matthias Döbler (1995a, 1995b) on pohtinut institutionaalisen ympäristökasvatuksen ongelmallista asemaa yhteiskunnan institutionaalisessa ja kulttuurisessa kontekstissa. Hän tarkastelee ympäristökasvatusta arvo- ja moraalikasvatuksen näkökulmasta sekä niitä ongelmia, joita seuraa siitä, että arvo- ja moraalikysymykset siirretään yhden
institutionaalisen osajärjestelmän vastuulle, vaikka niitä ei voi ratkaista muuten kuin
kokonaisyhteiskunnallisesta näkökulmasta.
Döblerin (1995b, 37) mukaan arvojen sisällyttäminen ympäristökasvatukseen on tullut
tärkeäksi ja ajankohtaiseksi vaatimukseksi, koska ympäristöteemat
– ovat jatkuvan kiistan kohteina nyky-yhteiskunnassa,
– herättävät huolestuneisuutta tulevaisuuden yksilökäyttäytymisestä ja yhteiskuntajärjestyksen toiminnasta,
– osoittavat nyky-yhteiskunnan vallitsevien arvojen itsessään olevan merkittävä ympäristökriisin aiheuttaja,
– vaativat sosiaalista uudelleenintegroitumista,
– edellyttävät tieteellis-teknisen muutosdynamiikan rajoittamista,
– vaativat yksilön kykyä arvioida omaa käyttäytymistään toiminnan pitkäaikaisvaatimukset ja mahdolliset seuraukset huomioiden.
Döbler on hahmotellut ympäristökasvatuksen arvokasvatukseen sisältyviä ongelmia
kehittelemänsä integratiivisen tutkimuskehikon avulla. Esittelen ongelmista muutamia,
joiden katson olevan tutkimusongelmieni kannalta oleellisia.
Döblerin analyysin alkutoteamuksessa tulevat mielestäni esille kiteytettynä ne ongelmat, joita ympäristökasvatukseen ongelmattomasti sidottu arvo- ja moraalikasvatus (ks.
Peltonen 1995) aiheuttaa:
”Saattaa näyttää vakuuttavasti siltä, että aiemmin arvot ovat olleet sangen välineellisiä ekologisesti perustellun muutoksen saavuttamisessa ja laiminlyöneet näin kulttuurisen ja sosiopoliittisen kontekstin, jossa arvot saavat merkityksensä yksilön pyrkiessä saavuttamaan tai
ylläpitämään sisäistä tasapainoaan sosiaalisessa maailmassa. Siksi opetus ei tarvitse juurikaan abstraktis-filosofisia periaatteita vetääkseen esiin sopivia konkreettisia strategioita,
kun arvo-opetus rajoittuu näin uusien arvojen esittelyyn. Sen sijaan ympäristökasvatuksen
tulisi kehittää kykyä luoda tarkoitusta ja merkityksiä hyvin monimutkaisista ja ristiriitaisista
tilanteista nyky-yhteiskunnassa. (Döbler 1995b, 37.)

Ympäristökasvatus esittelee uusia arvoja erilaisten strategioiden nimissä sitomatta niitä
vallitsevan sosiaalisen todellisuuden toimintakontekstiin. Tällöin helposti käy niin, että
arvokasvatuksen tarkoitus ja sen todellinen merkitys jää hämäräksi ja irralliseksi, sillä ei
ole realistisia tarkoitusperiä. Mielenkiintoiseksi Döblerin analyysin tekee se, että hän
sitoo ympäristöarvoihin kasvattamisen vaikeudet arvoja koskevien yhteiskunnallisten
rakenne-ehtojen tarkasteluun.
Döbler (1995b, 38) toteaa ympäristökriisin kohteen ja alan muuttuneen huomattavasti
viimeisimpien 35 vuoden aikana. Aiemmin kiistat koskivat melko erillisiä, usein paikallisia
onnettomuuksia, ja kiistoille pyrittiin etsimään ratkaisuja lähinnä luomalla parempaa valtiollis-hallinnollista kontrollia ja lainsäädäntöä. Läntisissä yhteiskunnissa huoli ympäristöstä ja hyvinvointivaltion idea elivät sulassa sovussa: ympäristöstä huolehtimisen tärkein
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päämäärä oli hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden takaaminen ihmisten enemmistölle.
Myöhemmin tiedostettiin modernin yhteiskuntajärjestelmän luonnonjärjestelmään kohdistuvat pitkäaikaisvaikutukset ja rakenteelliset ehdot, jotka eivät uhanneet ainoastaan elintasoa, vaan yleensä koko elämisen mahdollisuutta maapallolla. Havaittiin myös se, etteivät
ympäristökysymykset rajoitu vain yhteen erityiseen yhteiskunnan talous- ja poliittisen järjestelmän tyyppiin. Ympäristökysymyksillä on historiansa. Havaittiin, että ympäristöongelmat eivät ole yhteydessä ainoastaan teknis-taloudellisiin innovaatioihin, vaan niillä on
perustansa historian aikana muodostuneissa kulttuurisissa malleissa. Ympäristökysymysten määritelmät pohjautuvat yhteiskunnallisiin intresseihin, tietojärjestelmiin ja arvoihin,
jotka kokonaisuutena muodostavat ihmisen kyvyn tai kyvyttömyyden sopeuttaa yhteiskuntajärjestelmiään ekologisiin rajoituksiin. Uudet näkökulmat avasivat uusia tapoja konstruoida ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksen rakenteellisia näkökohtia. Myös perinteiseen
tiedonsiirtoon pohjautuva kasvatusvastuu joutui kritiikin kohteeksi. (Döbler 1995b, 38, ks.
myös Käpylä 1995, 24–39.)
Tieteellisen ympäristöä koskevan tiedon lisäämisen sijasta näyttäisikin yhä tärkeämmältä pohtia niitä tapoja, joilla ihmiset arvioivat tuotettua tieteellistä tietoa ja tulkitsevat
maailmaa, sosiaalista todellisuutta ja asemaansa siinä. Döblerin mukaan olisi tärkeää tutkia
sitä, miten yhteiskunnan osajärjestelmät vaikuttavat yhteisöllisiin ja kulttuurisiin prosesseihin. (Döbler 1995b, 38.) Tutkimuksessani pyritään saamaan juuri tähän problematiikkaan
selkeyttä hyödyntämällä sosiokonstruktionistista metodologiaa.
Kasvatus muuttaa kehitystä. Mutta sillä on ratkaistavanaan kysymys; mitä arvoja tulisikaan opettaa. Ympäristökysymys tulisi ensin hyväksyä kollektiiviseksi osaksi inhimillistä
toimintaa eikä odottaa kasvatuksen ratkaisevan sitä. (Döbler 1995b, 39.) Ihmisen tulisi pyrkiä analysoimaan omien ajattelu- ja toimintatapojensa oikeellisuutta. Voiko ympäristökasvatus tehdä tässä tehtävässä ensiaskeleen ja toimia kulttuurin omanatuntona?
Döblerin (emt, 39) mukaan ympäristöfilosofiassa on pyritty sellaisten eettisten standardien kehittämiseen, jotka ohjaisivat yksilöllisiä ja kollektiivisia päätöksiä muodostamalla
intersubjektiivisia periaatteita, jotka rajoittaisivat ja ohjaisivat ihmisten toimintaa. Tämäntyyppinen ajattelu perustuu tiettyihin oletuksiin. Jos niitä sovelletaan ympäristöeettisten
periaatteiden luomiseen, voi muodostaa seuraavia ympäristökysymykseen sisältyviä oletuksia:
1. ympäristökysymyksiä inspiroivat arvot, esim. kauneuden, monimuotoisuuden, terveyden ja luonnollisen ja yhteiskunnallisen elämän yhteyden säilyttäminen,
2. ympäristökysymykset herättävät kiistaa yhteiskunnassa, koska ne herättävät kysymyksiä tieteen, tekniikan ja politiikan mahdollisista, toivotuista ja odotetuista trendeistä: intersubjektiivinen etiikka kyseenalaistaa sen, onko varaa tuottaa keinoja
ilman merkityksiä eli erottaa arvot tietoa tuottavista järjestelmistä,
3. nyky-yhteiskunnan monimutkaisuutta ei voi enää arvioida puhtaasti faktojen pohjalta,
yhteiskunnallinen toiminta suuntautuu moraalipäätelmien välityksellä (emt, 39),
kuten se on aina ihmiskunnan historian aikana suuntautunut (Eder 1988,1990a,
1990b, 1993).
Döbler (1995b, 39) huomauttaa, että ympäristöetiikkaa kohtaan voidaan asettaa liian korkeita ja muodikkaita odotuksia: Sitä voi käyttää vastamyrkkynä kompensoimaan ei-toivottuja ympäristövaatimuksia:
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”Etiikka nähdään jonakin, joka voi tulla ja mennä, joka jollakulla on joskus ja joskus ei,
jonka toisinaan pitäisi vaikuttaa tapahtumien kulkuun – että etiikka on väline, jota joko käytetään tai hylätään, kun käyttö ei enää tunnu tarpeelliselta.”

Kuitenkin hän toteaa, mielestäni hiukan ironiseen sävyyn, että paitsi lapsi myös aikuinen
tarvitsee orientaatiota ja merkitystä toiminnalleen ja voi siksi jopa hyötyä yrityksistä stimuloida ja muuttaa arvoja. Arvokasvatuksella on kuitenkin ehtoja, joita tulisi tematisoida
subjektiivisen, intersubjektiivisen ja objektiivisen maailman välisenä vuorovaikutuksena.
(Döbler 1995b, 39.)

3.3 Integratiivisen tutkimuksen vaatimus
Institutionaalisten kontekstien huomioonottaminen ympäristötutkimuksen teoreettisen
analyysikehikon muodostamisessa on ensimmäinen askel kohti yhtenäisempää tietoteoriaa ja näin myös metodologiaa, jolla ympäristötutkimus kykenisi vastaamaan kehityskriisin asettamiin kulttuurisiin haasteisiin. Ympäristökriisiin kohdistuvalta tutkimukselta
puuttuu tieteiden välinen (=poikkitieteellinen) teoreettinen analyysikehikko, joka ottaisi
huomioon yhteiskunnallisten kontekstien moninaiset näkökulmat ympäristökriisin määrittely- ja tulkintaprosesseissa sekä kontekstien vaihtelevat reaktioiden tasot ympäristöhaasteisiin. (Döbler 1995a, 11.)
Tulkitsen Döblerin viittaavan kontekstien vaihtelevilla reaktioilla siihen, että yhteiskuntajärjestelmän eri osajärjestelmät, kuten talous, politiikka, oikeus, tieteet ja kasvatus, reagoivat eri tavalla ympäristökriisiin. Esitän tarkemmin Döblerin hahmottaman integratiivisen analyysin ideoita, joista joihinkin voi yhtyä ja joidenkin kohdalla olla eri mieltä, jos ajatellaan tämän tutkimuksen ongelmanasettelua. Ennen kaikkea kysymystä siitä, millaisten
yhteiskunnallisten ehtojen vallitessa kontekstien erilaiset reaktioiden tasot ilmenevät, Döblerin mallissa ei oteta paljoakaan huomioon. Kuitenkin Döblerin teoria tarjoaa pohjaratkaisun siihen, miten ympäristökasvatusta koskevan tutkimuksen voi sitoa osaksi yhteiskunnallista ympäristötutkimusta – tai paremminkin, miten yhteiskunnallista ympäristötutkimusta
voi hyödyntää ympäristökasvatusta tutkittaessa. Seuraava kuvio on muunneltu versio Döblerin (1995a) muotoilemasta integratiivisen tutkimuksen analyysikehikosta. Kuviossa esitettävät kontekstien ajattelu- ja toimintarakenteet voi asettaa tässä tutkimuksessa vastaamaan Bergerin ja Luckmannin (1994) todellisuuden sosiaalisen rakentumisen teorian instituutiorakennekonseptiota ja kontekstien voimasuhteet ja koalitiot viittaamaan kyseisen teorian esittämään legitimaatio- ja reifikaatioproblematiikkaan (seur. sivu):
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Kuvio 8. Institutionaaliset ja kulttuuriset kontekstit ja ympäristökysymys.

Ekologisessa tutkimuksessa on korostettu tarvetta keskittyä järjestelmien ja niiden kontekstien suhteeseen. Yhtä tärkeää on sijoittaa ympäristökriisiin kohdistetut inhimilliset
reaktiot kullekin kuuluvaan sosiaaliseen kontekstiin, koska yhteiskunnalliset reaktiot
vaihtelevat riippuen kontekstista, johon ne ovat sijoittuneet. Konteksti määrää sen, miten
ongelma havaitaan ja minkälainen käsitys muodostetaan ongelman mahdollisesta ratkaisusta. Kontekstit vaikuttavat myös siihen, miten ongelman uusiutuminen pyritään ehkäisemään. Poliitikot määrittelevät ympäristöongelmia sosiaalisen konsensuksen ehdoilla ja
institutionaalisten päätösten oikeutuksella, taloustieteilijät sisällyttävät ympäristöongelmien määrittelyyn lähinnä ulkoisten seurausten tai vaikutusten arvioimisen. Vaihtoehtoisesti biologit korostavat ympäristöongelmien määrittelyssä elävien systeemien joustavuuden huomioonottamista, kun yhteiskuntatieteilijät korostavat ympäristöongelmien kulttuurista perustavanlaatuisuutta. Erot ympäristöongelmien ratkaisupyrkimyksissä ja toimintastrategioissa ovat Döblerin mukaan seurausta siitä tosiasiasta, että jokainen asiantuntija havaitsee ja määrittelee ympäristöongelmat asiantuntija-alansa näkökulmasta.
(Döbler 1995a, 11.)
Jokainen institutionaalinen konteksti hyväksyy eettisen dimension olemassaolon silloin,
kun pyritään määrittelemään ympäristöongelmien sisältöä ja alaa. Kuitenkin etiikan huomioonottaminen ympäristöongelmien määrittämisessä nähdään lähinnä kasvatuksen tehtävänä. Döbler kuitenkin korostaa sitä, että eettisiä kysymyksiä ei voi delegoida jonkin tietyn
järjestelmän toimintaan, vaan etiikka muodostaa korkeamman asteen kulttuurisen tason
niin, että eettiset näkökohdat muovaavat jokaisen institutionaalisen kontekstin ajattelu- ja
toimintarakennetta. (emt, 11.) Olen Döblerin kanssa samaa mieltä eettisen dimension kaikenkattavasta kulttuurisesta luonteesta. Perustelen tätä pyrkimällä osoittamaan tietyt
moderniuden refleksiivisyyden tasot vajavaisiksi luvussa 6 ja siten hahmottamaan kulttuurisen refleksiivisyyden muodostumisen ehtoja ja mahdollisuuksia luvussa 7.
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Jokaisella reaktiotasolla tulisi ottaa huomioon inhimillisen ja luonnonjärjestelmän vaikutus kokonaisprosessiin ja erityisesti ne sosiaaliset voimavarat, jota järjestelmillä on käytettävissään. Döbler ottaa huomioon myös ajan ja paikan merkityksen reaktioiden muodostumisprosessissa. Hän muotoilee seuraavia oletuksia:
1. luonnon ja inhimillisen ympäristön voimavarat vaikuttavat jokaiseen kontekstiin ja
kontekstit vastavuoroisesti vaikuttavat luonnon ja inhimillisen ympäristön voimavaroihin,
2. kontekstit ovat vuorovaikutuksessa keskenään,
3. jotta voisimme ymmärtää kunkin kontekstin reaktioita ympäristöhaasteisiin, meidän
tulisi tutkia niiden sisäistä rakennetta ja toimintaa, jotka puolestaan vaikuttavat siihen,
miten konteksti reagoi ulkoapäin tuleviin haasteisiin,
4. trendien, kuten juuri kestävän kehityksen muodostuminen, on riippuvainen siitä,
kuinka aikaisemmin tapahtuneita muutoksia arvioidaan ja toisaalta siitä, miten tulevaisuuden haasteita arvioidaan ja ennustetaan,
5. mitä enemmän inhimilliset järjestelmät pyrkivät ennakoimaan trendejä, pääasiassa
globaaleja ja tulevaisuuteen suuntautuneita trendejä, sitä tärkeämpää on keskittyä
kontekstien sisäiseen kehitykseen ja kontekstien välisen vuorovaikutuksen kehittymiseen,
6. kontekstien ympäristöhaasteisiin reagointiin vaikuttavat arvojen ja etiikan näkökohdat. Integratiivisen analyysin avulla voi tarkastella ja vertailla eri kontekstien reagointia ympäristöhaasteisiin. (emt, 11–12.)
Yhdyn Döblerin hahmottamiin päätelmiin, mutta ottaako hän huomioon kontekstien välisiä suhteita analysoidessaan niitä mahdollisia valtasuhteita, jotka voi tulkita ilmentymiksi
todellisuuden sosiaalisen rakentumisen legitimaatio- ja reifikaatioproblematiikasta? Loppupäätelmissään Döbler kuitenkin viittaa myös tähän problematiikkaan:
”One conclusion which may be drawn from my analysis of these contexts and strategies is
that any strategy of response to chances in the natural systems must take into account those
forces which shape the interaction between human and natural systems. It cannot limit itself
to a simple ”preservation of nature”, as such an approach neglects the societal construction
on nature.” (Döbler 1995a, 16.)

Mitä nämä voimat tai vallat hänen mukaansa ovat, miten ne syntyvät ja miten hän määrittelee luonnon sosiaalisen konstruoinnin tasot? Voiko olettaa niin, että kontekstien erilaiset ympäristöongelmien määrittelytavat ja tavat reagoida ympäristöhaasteisiin ovat itse
asiassa konkreettisia ilmauksia niiden taustalla vaikuttavasta yhteisestä, utilitaristiseen
järkeen perustuvasta luonnon määrittelytavasta, johon puhtaasti eettiset luontokonseptiot
eivät sovellu? Ongelmaa on pyritty näennäisesti ratkaisemaan siten, että luontokäsityksen eettinen konseptio on siirretty kasvatusjärjestelmän ratkaistavaksi. Riittääkö tämän
ongelman ratkaisuksi pelkästään sen toteaminen, että eettinen dimensio joka tapauksessa
vaikuttaa kaikkien yhteiskunnan osajärjestelmien konteksteihin, kuten Döbler ehdottaa?
Se, että eettinen vastuu on siirretty kasvatusjärjestelmän huoleksi, aiheuttaa selvästi hämmennystä niin ympäristökasvatuksessa kuin ympäristökasvatusta koskevassa tutkimuksessakin. Tämän vuoksi näkisin kasvatuksen itsereflektion suhteessa vallitsevaan ympäristöetiikkaan tärkeänä edellytyksenä luonnon kulttuurisen ulottuvuuden esiin saamiseksi
ja sen tutkimiseksi.
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Seuraavassa luvussa määrittelen tutkimuksen toisen pääkäsitteen: luonnon sosiaalisen
konstruoinnin saksalaisen sosiologin Klaus Ederin (1988, 1990a, 1990b, 1992) teorioiden
pohjalta. Luvussa 5 sidon luonnon sosiaalinen konstruoinnin tasot osaksi todellisuuden
sosiaalisen rakentumisen prosessin tarkastelua (Berger & Luckmann 1994) ja tämän tarkastelun avulla analysoin yhteiskunta- ja kulttuuriteorioiden refleksiivisyyden tasoja
luvussa 6.

4 Moderniuden kulttuurikoodi ja ympäristökysymys
Perustavana piirteenä Ederin (1990a, 1990b, 1992, 1993) moderniuden prosessin selittämispyrkimyksissä ja edelleen ympäristösosiologisen teorianmuodostuksen kehittämisessä on irtautuminen
a) sosiologian klassikoiden (Marx, Weber, Durkheim) esittämistä käsityksistä modernisaation lähtökohdista ja moderniutta ylläpitävistä yhteiskunnallis-rakenteellisista voimista eli heidän differentiaatiota ja rationalisaatiota koskevista käsityksistään,
b) postmoderneista teoretisoinneista siinä mielessä, että Eder ei näe kulttuurista siirtymää moderniudesta postmoderniuteen, vaan näkee moderniuden muutosvoiman ja
uudelleensuuntautumisen rakentuvan moderniudesta itsestään. Tällä on merkitystä
moderniuden refleksiivisyyden teorioiden kehittämispyrkimyksissä, joissa pyritään
selvittämään modernin yhteiskunnan instituutioiden ehtoja ja mahdollisuuksia ratkaista tuottamiaan niin sosiaalisia kuin ekologisia ongelmia (ks. Giddens 1995, Beck
1995, Lash 1995a,b),
c) systeemis-funktionaalisista modernisaatioteorioista, kuten Niklas Luhmannin systeemiteoriasta.
Ederin sosiaalisen evoluution teoria on luonteeltaan kulttuuris-historiallisesti suuntautunut kommunikatiivisen toiminnan teoria, jossa keskeiset periaatteet koskevat
1. sosiaalista, kommunikatiivista toimintaa,
2. kommunikaation ristiriitaisia diskursseja ja
3. moderniuden prosessin jatkuvaa muutoksen, dynaamisuuden tilaa. Historiallisessa
tarkastelussaan hän pyrkii analysoimaan moderniuden projektin historiallisen muotoutumisen prosesseja, moderniuden kulttuurikoodin muotoutumisen ehtoja ja mikä
tärkeintä, sen mahdollisten vaihtoehtojen alaa vastakulttuuristen voimien tematisoinnin välityksellä.
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4.1 ”Ekologinen kriisi” moderniuden ristiriitaisten luontodiskurssien
esille tuojana
Laajentuva tietoisuus maailmanlaajuisesta ekologisesta kriisistä on heikentänyt uskoa
modernin yhteiskunnan perimmäiseen rationaalisuuteen. Rationalisointi on alkanut kuulostaa yhä negatiivisemmalta, kun se irrotetaan käsitteellisesti edistyksen ajatuksesta.
Ederin mukaan eurooppalaista modernisaatioprosessia ja sen toiminnallisena perustana
olevaa kulttuurikoodia on ohjannut utilitaristinen järjen käsitys, jolle on ominaista pitää
luontoa keinona muihin päämääriin. (Eder 1990a, 67.)
Ekologinen ajattelu kumpuaa moderniuden ristiriitaisten luontodiskurssien kulttuurihistoriasta. Moderniuden sisältämät ristiriitaiset kulttuurikoodit ovatkin avain Ederin koko
ympäristösosiologisen tuotannon ymmärtämiselle. Hänen mukaansa ekologinen järki on
käytännöllisen järjen nuorin muoto moderniuden historiassa. (Eder 1988, 15.) Uskotaan,
että ekologisen ajattelun myöhäismoderniuteen kohdistama kritiikki olisi varsin yhdenmukaista päämäärien ja keinojen suhteen. Tämä ei Ederin mukaan pidä paikkaansa. Ekologista
ajattelua voi luonnehtia toisaalta
a) modernin talousideologian radikalisoitumisena, edistyneimpänä versiona hallitsevasta utilitaristisesta mielestä. Tässä Eder viitannee kyseenalaistettuihin kestävän
kehityksen idean alaisuudessa esitettyihin tuotannollis-teknologisiin ja poliittis-ideologisiin ympäristöongelmien ratkaisumalleihin,
b) ekologinen ajattelu voi kuitenkin stimuloida myös moderniuden vastakulttuuriperinnettä eli moderniuden kulttuurihistorian ristiriitaisten diskurssien toista vastapuolta
(Eder 1990a, 75). Vastakulttuuriperinteestä nouseva ekologinen kritiikki tematisoi
luonnon ongelman uudella tavalla, mikä tekee mahdolliseksi ymmärtää luonto kulttuurikamppailujen kenttänä ja selittää ympäristökriisin objektiivisia kulttuurimerkityksiä (Eder 1990b, 25–26).
Ekologisen ajattelun historiallisuus ja kaksinainen luonne pohjautuu Ederin mukaan
moderniuden kulttuurikoodin, symboliympäristön, duaalisuuteen. Tämän duaalisuuden
teoreettinen analyysi tarjoaa aineksia luonnon kulttuurisen konstruoinnin historiallisten
perusteiden ja niistä kumpuavien vaihtoehtoisten luonnon käsitteellistämistapojen tutkimiseen. Ederin (1992) sosiaalisen evoluution teoria ja sen soveltaminen moderniuden
luonnonongelman analysoimiseen perustuu tämän ristiriitaisen diskurssin teoreettiseen
analyysiin. Teoria on antoisa yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen kannalta mielestäni kahdesta syystä: a) se tarjoaa aineksia luonnon kulttuurisen konstruoinnin historiallisten perusteiden tutkimiseen ja b) tutkimuksen avulla esiin tulevien vaihtoehtoisten
luonnon käsitteellistämisen ja merkityksellistämisen tapojen tematisointiin ainakin teorian tasolla.
Moderniuden kulttuurin ambivalenssin juuret voi löytää kreikkalaisesta ja juutalaisesta
historiasta, joka Euroopan kristillistymisen kautta muodostaa eurooppalaisen kulttuuriperinnön. Ederin mukaan eurooppalainen kulttuuri on ainutkertainen sekoitus kahta perinnettä, jonka sisäiset ristiriidat ovat toisiaan täydentäviä. (Eder 1990a, 70.) Moderniuden
kulttuurikoodin duaalisuuden ymmärtämiseksi on aiheellista kiinnittää huomiota kahteen
juutalaista ja kreikkalaista perintöä erottavaan tekijään:
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1. vallan kontrollin muotoon14
2. luontokäsitykseen (Eder 1990a, 71). Näiden kahden tekijän yhteys toisiinsa on selkeästi eroteltavissa moderniuden refleksiivisyyden eri tasoilla: vallan kontrollin muoto
vaikuttaa suoraan tai välillisesti luontokäsitykseen ja näin yhteiskunnan ympäristöä ja
ympäristöongelmia koskeviin määritelmiin ja tulkintaprosesseihin. (ks. luvut 6 ja 7 ja
8.)
Kreikkalaiselle yhteiskunnalle oli luonteenomaista veristen uhririittien legitimoima poliittisen hallinnan malli. Poliittista järjestelmää vahvistivat uhririitit monine symboleineen ja
vain toissijaisesti demokraattinen ideologia. Juutalaiselle yhteiskunnalle oli luonteenomaista että kulttuuri asetti rajoituksia poliittisen hallinnan muotoihin. (Eder 1990a, 71.)
Kreikkalainen perinne hyödynsi luontoa rajoituksetta. Luonto, kuten riittien uhrieläin, ei
ollut vain politiikan kohde. Sitä käytettiin ihmisten päämäärien saavuttamiseksi. Tämäntyyppisen hyödyntämisen ilman kulttuurisia rajoituksia voi väittää olevan olennainen piirre modernin yhteiskunnan hallitsevalle luontosuhteelle. Kreikkalaisen kulttuurin näkemysten suuntaa osoittaa tuotannollisen kategorian ”poiein” (käsityöläisen työ) erottaminen kategoriasta ”prattein” (maatyöläisen työ): oikea suhde luontoon ei ollut praxis vaan
poiesis, jossa luonto on ihmisen muovattavaa materiaalia. Ederin mukaan tähän liittyvä
normatiivinen implikaatio ulottuu kauas: eurooppalaisen sivilisaation historia voi kääntää
yritykseksi kanavoida kreikkalainen ”verinen vuorovaikutus” rationalisoimalla ja sivistämällä tapoja. Tämä ”siistimisprosessi” ei ole kuitenkaan muuttanut itse kulttuurikoodia,
joka suosii luonnon rajoittamatonta käyttöä. (Eder 1990a, 72–73.)
Juutalainen perinne puolestaan rajoitti veristen rituaalien käyttöä sitomalla uhritoiminnot ”luonnon paratiisillisen tilan malliin”. Koska todellisuudessa oli mahdotonta täysin
kiertää verenvuodatusta, rituaalisen puhtauden säännöistä tuli hyvin tärkeitä: ne asettivat
voimakkaita rajoituksia eläimiin ja muihin luonnon olioihin kohdistuville käytännöille.
Ederin tulkinnan mukaan rajoitus ulottui paitsi ihmisiin, myös eläimiin ja luontoon15. (Eder
1990a, 70–73.)
Yhteenvetona vallan kontrollin muodon ja luontokäsityksen välisestä erilaisesta suhteesta kreikkalaisessa ja juutalaisessa kulttuurissa voi todeta sen, että kreikkalaiset ikään
kuin mobilisoivat sosiaalisen, taloudellisen ja poliittisen dynaamisuuden asettamalla löyhästi rakentuneen kontrollin vallankäytölle. Juutalainen yhteiskunta sitä vastoin yhdisti
taloudellisen, poliittisen ja sosiaalisen dynamiikan kulttuuriseen maailmaan, joka asetti
rajoja vallankäytölle. Ederin mukaan kreikkalaisesta mallista tuli hallitseva malli eurooppalaisen yhteiskunnan kehityksessä. Kuitenkin juutalaiset perinteet ovat antaneet panoksensa modernisaatioprosessille, vaikka eivät yksiselitteisesti. Ederin mukaan näiden perinteiden löytäminen ja paljastaminen luovat mahdollisuuden laajentaa käsitystä eurooppalaisen kulttuurin perustana olevasta kulttuurikoodista ja tämän myötä muuttamaan tätä koodia. (Eder 1990a, 72.) Tämä on erityisen ilmeistä nykytilanteessa, jossa traditiot ovat jo
nousseet sosiaaliseen tietoisuuteen lähinnä siitä syystä, että hallitseva kulttuuriperinne on
kykenemätön ratkaisemaan tuottamiaan ongelmia. Ederin (1990a, 73–74) mukaan ekologisen liikkeen ajattelu- ja toimintatavoissa kulminoituu juutalaisen tradition vallan kontrollin
ja luontonäkemyksen yhteneväisyys: se on sekä yhteiskunnallinen että kulttuurinen liike.
Yhteiskunnallisena liikkeenä se Ederin mukaan jatkaa vanhojen yhteiskunnallisten liikkeiden, kuten työväenluokan materialismia, kulttuurisena liikkeenä se ylittää materialismin ja
vaatii yhteiskuntaan sellaista rationaalisuutta, joka ei kyseenalaista pelkästään tuotannon,
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kulutuksen ja hallinnan yhteiskunnallisia suhteita, vaan myös näiden suhteiden taustalla
vaikuttavat symboliset muodot.
Ovatko modernin kulttuurin kognitiivisen ja normatiivisen legitimaation suojakatokset
ja reifikoituneen kulttuurin kivettymät saaneet varteenotettavan vastustajan? Joka tapauksessa vastakulttuuristen liikkeiden ajamien uusien symbolisten koodien läpivieminen edellyttää talouden, politiikan ja tieteen muodostaman konsensusajattelun purkamista. Mielestäni yhteiskuntatieteellisellä ympäristötutkimuksella on tähän varteenotettavat mahdollisuudet, joskin se edellyttää sosiologisen ajattelun irtautumista perinteistä, joille on ominaista rationaalisuuden ja edistyksen samaistaminen (ks. Eder 1990a, 1990b, 25.) Ideaa voi
edelleen jatkaa Peltosen (1995) huomioiman edistyksen ja sivistyksen samaistamisen
kautta. Institutionaalisten ajattelu- ja toimintatapojen ”konsensuskehän” ideologisena vastineena moderniuden kulttuuriympäristössä voi näin ajatella vallitsevan rationaalisuuden,
edistyksen ja sivistyksen samaistumiskehän.

4.2 Kaksoiskoodin ristiriitaiset diskurssit
Moderniuden kaksoiskoodi sisältää Ederin mukaan kolme vastinparia:
1. rationaalisuuden ja romantismin,
2. evoluution ja tasapainon
3. utilitaristisen ja kommunikatiivisen järjen (Eder 1990a, 74).
Voi ajatella, että luonnon kognitiiviset, normatiiviset ja symboliset konstruktiot (Eder
1988) liikkuvat näiden käsiteparien muodostamassa duaalisessa teoreettisessa kentässä.
Asiaa voi hahmottaa seuraavan kuvion avulla:

LUONNON SOSIAALINEN KONSTRUOINTI
• KOGNITIIVINEN
• NORMATIIVINEN
• SYMBOLINEN

RATIONAALISUUS

EVOLUUTIO

UTILITAARINEN
JÄRKI

tieto

aikaulottuvuus

käyttö

ROMANTISMI

TASAPAINO

KOMMUNIKATIIVINEN
JÄRKI

Kuvio 9. Luonnon sosiaalinen konstruointi ja modernin kulttuurin ambivalenttisuus.
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Rationaalisuuden ja romantismin vastakohtaisuus asettaa vastakkain kaksi tapaa havaita
ja kokea luonto. Rationaalisuus muodostaa luontoon suuntautumisia, jotka arvostavat
tehokkuutta jossain muodossa. Romantismi perustaa luonnon ymmärtämisensä normeihin, joita ei ole johdettu loogisista oivalluksista vaan intuitiivisesta tiedosta. (Eder 1990a,
74.)
Suuntautumistavat ovat Ederin (1990a, 74) mukaan sidottu edelleen kahteen eriytyneeseen arvoalueeseen: kognitiiviseen ja esteettiseen. Rationaalis-tieteellinen käsitys rajoittaa
luonnon siihen, mikä voi aistein kokea ja dedusoida aistillisesta kokemuksesta teoreettisen
päättelyn avulla. Romanttis-esteettinen käsitys laajentaa luontokokemuksen alan tieteen
piirin ulkopuolelle: luontokokemukset löytyvät pikemminkin esteettisistä kokemuksista
kuin tieteellisen diskurssin muodoista. Luvussa 7.2.1 kehitän tätä ideaa Lashin (1995) esittämän analyysin pohjalta.
Evoluution ja tasapainon vastakohtaisuus tematisoi aikaulottuvuutta, joka on perustana
modernille luonnon ja kulttuurin väliselle suhteelle. Evoluution luontosuhde perustuu lineaariseen aikakäsitykseen, tasapainon luontosuhde sykliseen aikakäsitykseen. Ederin
mukaan evoluution ajatuksella on ollut tärkeä ideologinen tehtävä modernin yhteiskunnan
kuvauksessa. Evoluution näkökulmasta tarkasteltuna luonto on objekti, johon nähden
yhteiskunnan aiheuttamat valikoivat paineet toimivat, muuttaen ja muokaten luonnon muotoja. Luonnon kontrolloinnin jatkuva tehostuminen ja laajeneminen nähdään väistämättömänä prosessina. (Eder 1990a, 74.) Giddens (1991, 14–21) on todennut, että lineaariseen
aikakäsitykseen perustuva modernin kulttuurin levittäytyminen ja luonnon kontrollin laajeneminen perustuu tietylle moderniuden dynamiikalle, jonka yhtenä tekijänä voi pitää ajan
ja paikan irtaantumista toisistaan. Esimoderneissa kulttuureissa päivittäinen aikakäsitys
kytkeytyi paikkaan. Modernisoitumisen myötä ajan käsite on standardisoitu ja ajan yhtenäistäminen on luonut perustan myös paikallisten tapahtumien hallinnan muuttumiselle.
Tämän tutkimuksen idean kannalta moderniuden dynamiikka on monella tapaa ongelmallinen ja se liittyy modernin yhteiskunnan niin legitimaatio- kuin reifikaatioproblematiikkaan. Näitä asioita käsitellään tarkemmin luvuissa 7 ja 8 eri näkökulmista. Johtaako
luonnon kontrollin laajeneminen myös ihmisten välisiin sosiaalisiin suhteisiin kohdistuvan
hallinnan lisääntymiseen, yhteiskunnan valvontakoneiston tiukentumiseen ja vallan keskittymiseen?
Ajatus yhteiskunnan ja luonnon tasapainosta voidaan liittää luonnontilan mielikuvaan,
jonka yksinkertaisin versio on paluu luontoon. Luonnontilan mielikuvasta on kuitenkin
Ederin mukaan myös muita variaatioita. Nämä tasapainot eivät ole identtisiä luonnontilan
kanssa vaan edustavat erilaisia kulttuurisesti määriteltyjä yhteiskunnan luontosuhteen
tiloja. Tasapainon ajatus edellyttää yhteiskunnan ja luonnon vuorovaikutteista suhdetta. Se
laajenee siis yksisuuntaisesta suhteesta, joka on tyypillinen ajatukselle, että evoluutio
perustuu yhteiskunnan yhä lisääntyvään luonnon hallintaan. Tasapainoisessa luontosuhteessa luonto ja yhteiskunta kehittyvät yhdessä kulttuurin välittämänä prosessina. (Eder
1990a, 75.)
Mielestäni nykyisen kulttuurin henkistä köyhyyttä ja likinäköisyyttä kuvastaa se, että
vaihtoehtoisten elämäntapojen kannattajat ja ennen kaikkea niitä omassa elämässään noudattavat leimataan usein haihattelijoiksi ja romantikoiksi. Tämä ilmeisesti perustuu juuri
siihen oletukseen, että he noudattaisivat paluu luontoon -mentaliteettia elämässään. Mielestäni vaihtoehtoiset elämäntavat kuvastavat pikemminkin raakaa realismia, paluu todellisuuteen -mentaliteettia, pyrkimystä tasapainoon ympäristön kanssa. Johtuuko rajallinen
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käsitys vaihtoehtoisista elämäntavoista teknokulttuurin lopullisesta yhteiskunnallistumisesta, ihmisten elämäntapojen välineellistymisestä vai yksinkertaisesti koko modernin
yhteiskuntajärjestyksen kokemisesta esineenä, reifikoituneena elämän objektivaationa?
Kolmas Ederin hahmottama vastakohta johtuu eroavista käytännöllisen järjen a priori oletuksista. Utilitaristinen järki on strateginen, luonnon käytön vaikutuksia luontoon laskeva. Utilitaristinen järki hallitsee yhteiskunnan talousideologiaa ja idealisoi rationaalista
ihmistä, joka on vapautunut sosiaali- ja kulttuurirajoitteistaan ja mobilisoi omia intressejään. Kommunikatiivinen järki puolestaan kohtelee luontoa symbolisena hyvänä ja rajoittaa luonnon käytön siihen, mitä voi pitää moraaliperustein oikeutettuna. Kommunikatiivinen järjen tulkinta idealisoi vuorovaikutteista ihmiskuntaa, joka koostuu tasa-arvoisista
yksilöistä, jotka ovat vapaita ilmaisemaan eroavuuksiaan. (Eder 1990a, 75.) Käytännöllisen
järjen mallit näyttäisivät vaikuttavan samansuuntaisesti ihmisen ja yhteiskunnan sekä luonnon ja yhteiskunnan suhteisiin. Kuten Moscovici on todennut (1984, 82):
“Kun ihminen vaikuttaa materiaan, vaikuttaa hän samalla itseensä; jokainen suhteiden
uudelleenorganisointi materiaalisen ympäristön voimiin on samalla suhteiden uudelleenjärjestämistä ihmiseen itseensä.”

Tähän asti olen rakentanut tutkimukselle teoreettista taustaa tarkastelemalla kasvatustieteellisen ympäristötutkimuksen ja yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen tieteenteoreettisia ongelmia. Tutkimuksen pääkäsitteitä määritellessäni olen rakentanut tutkimukselle teoreettista viitekehystä. Seuraavaksi pyrin yhdistämään tutkimuksen pääkäsitteet, ympäristödiskurssit, ympäristöön orientoivan kasvatuksen ja luonnon sosiaalisen
konstruoinnin yhteisen ongelmakokonaisuuden alle todellisuuden sosiaalisen rakentumisen teorian ja moderniuden refleksiivisyyden käsitteen avulla.

5 Ympäristöongelmat kulttuurisen kehityskriisin ilmentyminä – sosiokonstruktionismi yhteiskuntatieteellisessä
ympäristötutkimuksessa
”Olennaista on se, miten totuus ymmärretään tai sitä ei ymmärretä” (Kortteinen 2001).

Perustuuko institutionaalinen sokeus (Douglas 1985) puhtaasti ekologisen kriisin olemassaolosta harhakäsitykseen sosiaalisen todellisuuden objektiivisesta luonteesta? Ympäristöongelmien olemassaolo tulisi tulkita todellisuuden subjektiivisten, intersubjektiivisten
ja objektiivisten rakenteiden välisenä dialektiikkana. Ekologinen kriisi on ilmaus ympäristökriisin olemassaolosta, ja ympäristökriisi on ilmaus ekologisen kriisin olemassaolosta. Luonnontieteelliset tutkimukset ovat kiistattomasti osoittaneet fyysisessä luonnossa
tapahtuneen muutoksia, jotka ovat haitallisia ihmiselle ja koko biosfäärille. Yhteiskuntatieteellisessä ympäristötutkimuksessa on puolestaan havaittu ekologisten ongelmien
perimmäinen sosiaalinen luonne: yhteiskunta on tuottanut sellaisia luonnon muotoja, joita se ei voi kontrolloida. (mm. Eder 1984, 1990a, 1993, 121).
Ympäristöongelmien ja niiden perusteiden tutkimisen kannalta on olennaista keskittyä
ympäristöongelmien konstruktionististen ja kontekstuaalisten piirteiden analyysiin. Tutkimuksessani määrittelen konstruktionismin a) kulttuurisena konstruktionismina (Heiskala
1999, 2001) ja b) ns. kontekstuaalisena konstruktionismina (Sarbin & Kitsuse 1994). Kontekstuaalisessa konstuktionismissa painottuu kollektiivinen tajunta ja historiallisuus todellisuuden sosiaalisen rakentumisen perustana. Kontekstuaalisuus merkitsee yksinkertaisesti
sitä, että ihmiset ajattelevat ja toimivat aina jossakin historiallisessa kontekstissa, joka on
ihmisen muovaama ja ihmiseen vaikuttava. Tutkimuskäytännössä toteutan näin kompromissiratkaisua objektivismin ja subjektivismin välisessä tieteenteoreettisessa kiistassa.
(Sarbin & Kitsuse 1994, 12.)
Heiskalan (2001, 38) mukaan kulttuurisessa konstruktionismissa korostetaan neljää
tekijää todellisuuden sosiaalisessa rakentumisessa:
1. merkitys on tulkinnan tapa, joka on yleensä sosiaalisesti rakentunut. Toisaalta se on
samalla jatkumollisessa suhteessa ihmistä luonnonolentona luonnehtiviin tapoihin.
Lähestymistapa ei siis edusta niin radikaalia konstruktionismia, että se kiistäisi luonnon kausaliteetin olemassaolon,
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2. yhteiskunnalliset toimijat eivät usein tiedosta toimintaansa ohjaavia merkityksiä.
Yhteiskunnallinen todellisuus ei ole heille läpinäkyvä,
3. merkitysten virta jäsentyy semioottisesti eli yhteiskunnallisen merkitysjärjestelmän
rakenteistuminen tapahtuu semioosissa, jossa merkitsijät ja merkit kiinnittyvän toisiinsa toiston välityksellä ja muodostavat rakenteen, jolla voi ajatella ja kommunikoida,
4. merkitysten artikulaatiossa on useita tasoja: a) reflektiivisellä tasolla kommunikaatio
ohjautuu yhteiskunnallisen, joko asiantuntija- tai arkitiedon välityksellä, b) esireflektiivisellä tasolla kommunikaation ja tulkinnan tavat eivät ole tiedostettuja joko torjunnan tai symbolisen väkivallan vuoksi, c) konstitutiivisten merkitysten tasolla
merkitysten artikulaatio on yhteiskunnallisesti sanktioitua eli merkitykset ovat normeja, joilla on valtaa konstituoida sosiaalista todellisuutta.
Heiskalaa tulkiten: nimenomaan kulttuurinen konstruktionismi mahdollistaa yhteiskuntarakenteellisten pakkojen tutkimisen, ja että yhteiskuntatutkimus on aina välttämättä
konstruktionistista (emt, 41).
Yhteiskuntarakenteellinen pakko tarkoittaa yleisellä tasolla tarkastellen aina sitä, että
yhteiskunta objektiivisena todellisuutena asettuu toimivia subjekteja vastaan tehden tietyn
toiminnan annetussa tilanteessa menestyksekkääksi ja vastaavasti tietyn toisen toiminnan
vaikeaksi tai mahdottomaksi toteuttaa (emt, 35). Yhteiskuntarakenteen pakot juontuvat
organisaatioiden ideologiseen, taloudelliseen, sotilaalliseen tai poliittiseen valtaan perustuvasta toiminnasta sekä sosiaalisten instituutioiden (ei selkeää organisatorista rakennetta)
olemassaolosta laajemmassa merkityksessä juontuvasta pakosta. Instituutioiden olemassaolosta juontuva pakko rakentuu yhteiskunnallisten normien ja rooliodotusten perustalle.
Nämä yhteiskuntarakenteelliset pakot välittyvät merkkien ja näihin merkkeihin ladattujen
merkitysten välityksellä. Merkeillä on ympäröivää semioosia säätelevä konstitutiivinen
voima ja yhteiskunnalliset pakot ovat aina semioosin sisäisiä pakkoja. Elämismaailmaan
kohdistuvat normatiiviset pakot (symbolit) välittyvät a) interaktiossa ja b) sosialisaatiossa.
Sosialisaatiossa symbolit muovaavat subjektin tajuntaa. Tajunta voidaan ymmärtää identiteettinä, joka rakentuu yksilön semioosihistorian välityksellä. Interaktiossa symbolit saavat
rituaalin muotoja ja aikaansaavat toimintaa aiheuttamisensa emootioiden välityksellä.
(emt, 39–41.)
Koska yhteiskuntarakenteelliset pakot välittyvät semioottisesti, merkkien ja niihin
ladattujen merkitysten välityksellä, on kulttuurin ja yhteiskunnan välisen suhteen analyysi
välttämätöntä. Tämän analyysin avulla voi pohtia sitä, mitkä prosessit voisivat suunnata
yhteiskuntaa ekologiseen rakennemuutokseen tai toisaalta sitä, mitkä mekanismit estävät
tällaista ohjautumista. (ks. Heiskala 1993.)
Kyseiset merkitysten artikulaation tasot ja normatiivisten pakkojen interaktioon ja sosialisaatioon kiinnittyvät muodot ovat tulkintani mukaan eroteltavissa ympäristödiskurssien
ja ympäristöön orientoivan kasvatuksen muodostamasta, ympäristökysymystä koskevasta
semioosista.
Ympäristöongelmien historiallisen määrittelyn kannalta konstruktionistisuuden ja kontekstuaalisuuden huomioonottaminen edellyttää sitä, että fyysisen ympäristön olosuhteista
ei nähdä tulevan sosiaalista ongelmaa vain siksi, että jotkut ihmiset määrittelevät ne ongelmiksi vaan fyysisen ympäristön olosuhteet myös itsessään ovat muodostuneet ongelmallisiksi sosiaaliselle elämälle. (Spector & Kitsuse 1977, 72.) Toisaalta pyrin kyseenalaista-
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maan uskomusta siitä, että ympäristöongelmat juontuisivat puhtaasti luonnontieteellisesti
määritellystä ekologisesta kriisistä käsin. Ympäristöongelmat ovat ilmaus laajemmasta
sosiaalisen toiminnan kriisistä.
Sosiaalisten ongelmien teoriassa on keskeistä kuvata ja selvittää määritysprosesseja,
joissa moraalisesti kyseenalaiseksi asetetut olosuhteet tai käyttäytyminen todetaan olemassa oleviksi ja niiden selvittämiseksi organisoidaan kollektiivista toimintaa. Näin voi
päästä selville siitä, miten määritykset ovat syntyneet ja miten ne institutionalisoituvat ja
edelleen sitä, millaisia legitimoituja kategorioita sosiaalisen ongelman institutionalisoitumisen myötä muodostuu. (Spector & Kitsuse 1977, 72.)
Berger ja Luckmann (1994) ovat hahmottaneet kontekstuaalisen konstruktionismin tieteenteoreettisia käsityksiä todellisuuden sosiaalisen rakentumisen teoriassaan. Teoria
soveltuu tutkimuksen analyyttiseksi lähtökohdaksi kolmesta syystä:1) se tarjoaa luonnon
sosiaalisen konstruoinnin tasojen tarkastelulle mielenkiintoisen ja kokonaisvaltaisen viitekehyksen kuvatessaan todellisuuden sosiaalisen rakentumisen moniulotteista dynamiikkaa,
2) se asettaa sosialisaation keskeiseen asemaan todellisuuden sosiaalisessa rakentumisessa,
3) se tarjoaa teoreettisen viitekehyksen yhteiskunta- ja kulttuuriteorioiden refleksiivisyyden arvioinnille.

5.1 Todellisuuden sosiaalisen rakentumisen moniulotteisuus
Bergerin ja Luckmannin (1994, 65–66) mukaan inhimillisen toiminnan vakiintuminen
edeltää sen institutioitumista. Vakiintuminen tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että mikä
tahansa usein toistuva toiminta saa vakiintuneen muodon, jolloin se voi toistaa vastaisuudessa yhä uudelleen samalla tavalla. Opittu toiminta säilyy mielekkäänä yksilölle, vaikka
siitä muodostuu rutiini. Institutioituminen on kyseessä silloin, kun eri toimijatyypit osallistuvat vastavuoroiseen vakiintuneen toiminnan tyypittelyyn: jokainen tällainen tyypittely on instituutio. Toiminnan vastavuoroiset tyypitykset rakennetaan yhteisen historian
kuluessa; niitä ei voi luoda käden käänteessä. Olennaista ja merkityksellistä tässä onkin
juuri se, että instituutioiden toimintaa ei voi täten ymmärtää ymmärtämättä sen tuottanutta historiallista kehitystä.
Instituutiot säätelevät inhimillistä käyttäytymistä asettamalla sille ennakolta määriteltyjä käyttäytymismalleja, jotka kanavoivat käyttäytymisen tiettyyn suuntaan erotuksena
muista teoreettisesti mahdollisista suunnista. Instituutiot ovat ns. objektivoitunutta inhimillistä toimintaa. Berger ja Luckmann kuitenkin korostavat – ja tämä onkin konstruktivismin
idean ydin – että instituutioiden objektiivisuus on voimallisuudestaan huolimatta ihmisen
tuottama ja rakentama. (Berger & Luckmann 1994, 73). Tässä oletuksessa sosiaalisen
todellisuuden rakentumisesta piilee myös instituutioiden muutoksen tarkastelun mahdollisuus. (Berger & Luckmann 1994, 67–68 ja 73.)
Todellisuuden sosiaalisen rakentumisen objektiivisuuden ja subjektiivisuuden dialektisen prosessin kolmas momentti on sisäistäminen, jota on tutkimuksessani jo tarkasteltu
subjektiivisuuden näkökulmasta luvussa 3. Sisäistämisessä objektivoitunut sosiaalinen
maailma juurtuu tietoisuuteen sosialisaation välityksellä (Berger & Luckmann 1994, 74).
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Mielestäni sosialisaatioprosessiin kiinnittyvän legitimaation kriittinen tarkastelu on ympäristökasvatuksen ja sen tutkimuksen kannalta merkityksellistä, ellei melkein välttämätöntä.
Sosialisaatiossa syntyy tarve legitimoida instituutioiden maailma, selittää se. Legitimaation tulee olla johdonmukaista ja kattaa koko instituutiojärjestelmä. Tästä seuraa Bergerin
ja Luckmannin mukaan se, että
”instituutioiden maailman laajentuessa sen ylle levittäytyy kognitiivisten ja normatiivisten
legitimaatioiden suojakatos. Uusi sukupolvi oppii nämä legitimaatiot samassa prosessissa,
jonka kuluessa heidät sosiaalistetaan instituutioiden maailmaan.” (emt, 74.)

Miten legitimaation ideaa voitaisiin sitten tarkastella ympäristödiskurssien, luonnon sosiaalisen rakentumisen ja sosialisaation näkökulmasta? Onko modernille yhteiskunnalle
ominainen utilitaristisen järjen, rationaalisuuden ja moderniuden evoluution dynamiikan
(ks. Eder 1990a) muodostama kolmiliitto säilynyt vakaana sosiaalista todellisuutta ohjaavana elementtinä luonnon kognitiivisen ja normatiivisen legitimaation välityksellä? Onko
se säilynyt vakaana jo 30 vuotta huolimatta niistä pienistä säröistä, joita vastakulttuuriset
liikehdinnät ovat tänä aikana aiheuttaneet modernin yhteiskunnan maineeseen? Moderni
yhteiskunta on vastannut näihin haasteisiin erilaisten kognitiivisten muotoilujen ja normatiivisten toimintaohjeiden avulla, kuten tuomalla julkisuuteen kestävän kehityksen periaatteet, luomalla ympäristöverotuksen ja puhumalla ekologisesta tehokkuudesta. Nyt
olennaista onkin pohtia sitä, konstituoituvatko nämä kognitiiviset ja normatiiviset legitimaatiot sosialisaatioprosessissa, jonka periaatteita myös institutionaalinen ympäristökasvatus pyrkii noudattamaan.
Legitimaatioiden rakenne perustuu kieleen ja tässä prosessissa käytetään kieltä pääasiallisena välineenä. Instituutiojärjestelmään liitetty kielellinen logiikka muodostaa selviönä
pidetyn osan yhteiskunnallisesta tietovarannosta, jonka välityksellä instituutiot integroituvat de facto. Tämä tieto on olennainen instituutiojärjestelmän tutkimisessa, mutta ei kuitenkaan tärkein osa siitä, mikä käy yhteiskunnallisesta tiedosta. Tärkein instituutiojärjestelmää
koskeva tieto on esiteoreettista tietoa eli ns. reseptitietoa. Esiteoreettinen tieto toimii jo
institutioituneen käyttäytymisen motivointiperustana; yhteiskunnassa selviönä pidetystä
tiedosta tulee yhtä kuin tiedettävissä oleva. Sosialisaatiossa opittu tieto on nimenomaan
reseptitietoa. Tieto tässä merkityksessä muodostaa yhteiskunnan perusluonteisen dialektiikan ytimen, jonka avulla vallitseva sosiaalinen todellisuus legitimoidaan kielellisesti ja siihen rakentuvan käsitteistön avulla. (Berger & Luckmann 1994, 77–79.)
Kielelliset objektivoitumat vaihtelevat yksinkertaisista nimikkeistä monimutkaisiin kielellisiin symbolirakennelmiin (Berger & Luckmann 1994, 89). Mielestäni luonnon kulttuurisen konstruoinnin tutkimuksen kannalta on mielenkiintoista ja olennaista tutkia juuri erilaisia ympäristö- ja ympäristöongelma-käsitteeseen ladattuja kielellisiä symboleja ja niiden
merkitysyhteyksiä ja ennakko-oletuksia. Minkälainen esimerkiksi voisi olla ekologisen
tehokkuuden ja siihen liitettyjen kognitiivisten ja normatiivisten legitimaatioiden suojaama
esiteoreettinen tieto? Mitä merkityksiä se kantaa sisällään? Mikä on sen perimmäinen tarkoitus? Tukea taloudellisen kasvun ideologiaa muuttamalla luonnon arvo rahalliseksi?
Mielestäni kestävän kehityksen ideologian vallitsevaa sosiaalista todellisuutta suojaavat
kognitiiviset ja normatiiviset suojakatokset ovat varsin läpinäkyviä ja kestämättömiä.
Tämä ilmenee siinä, että niiden toteuttaminen käytännössä on osoittautunut vaikeaksi, ellei
mahdottomaksi, ja toiseksi kansainvälisen kaupan ja talouden toimet näyttäisivät ohjaavan
kehitystä päinvastaiseen suuntaan. Vastausta voi Bergerin ja Luckmannin teoriaan tukeutu-
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malla etsiä asettamalla kysymys siitä, mikä on modernin yhteiskunnan todellinen merkitysuniversumi.
Merkitysuniversumia ei voi kokea jokapäiväisessä elämässä. Sen legitimaatiotasossa
kaikki instituutiojärjestelmän osa-alueet integroituvat kaikenkattavassa viitekehyksessä,
koska kaiken inhimillisen kokemuksen voi katsoa tapahtuvan sen sisällä. (Berger & Luckmann 1994, 111.) Tähänkö ominaisuuteen perustuu nykyisen yhteiskuntajärjestyksen jonkinlainen jumiutuminen, kapitalismin dynamiikan jatkuva toisto ja uudelleen muotoilu tarpeen niin vaatiessa, kuten ympäristöongelmien jatkuvasti laajentuessa. Huolestuttavaa
tässä kehityksessä on se, että enää ei puhuta niinkään ympäristökriisistä vaan ympäristöongelmista on tullut normaali osa elämää. Luonnosta on tullut pelkkä teknologinen riski tai
sosiaalisen kamppailun väline.
Luonnollisesti myös merkitysuniversumit ovat sosiaalisia ja historiallisia tuotoksia
samoin kuin instituutiojärjestelmät (emt, 111). Tähän ajatukseen sisältyy olennainen selittävä tekijä tarkasteltaessa ympäristökysymystä ja sen yhteiskunnallisia hallinta- ja ratkaisukeinoja. Myös merkitysuniversumeja tarkasteltaessa on kysyttävä, milloin niitä täytyy
legitimoida turvautumalla erityisiin käsitejärjestelmiin. Merkitysuniversumia ylläpitävät
institutionaaliset rakenteet tulevat tarpeellisiksi silloin, kun merkitysuniversumista tulee
ongelma. (emt, 121.) Voi tietysti asettaa kysymyksen kenelle siitä nähdään tulevan ongelman: ihmiselle, luonnolle vai pelkästään yhteiskuntajärjestelmän toimivuudelle.
Merkitysympäristön ongelmat korostuvat, jos merkitysympäristön asukkaat omaksuvat
kilpailevia versioita. Pyrkimys kilpailevan merkitysympäristön tukahduttamiseen täytyy
legitimoida, minkä seurauksena otetaan käyttöön erilaisia käsitejärjestelmiä ”virallisen
universumin” suojaamiseksi. (emt, 122–123.) Tämäntyyppisen legitimaation voi väittää
ilmenevän selkeänä ympäristöpolitiikan käytännöissä, joilla pyritään vastaamaan siihen
sivilisaatiokritiikkiin, jota modernia yhteiskuntaa vastaan on esitetty. Kestävän kehityksen
käsitejärjestelmän voi väittää ilmentävän sekä merkitys- että instituutiotasolla pyrkimystä
kilpailevan järjestyksen legitimoimiseen ja siten sen tukahduttamiseen. Merkitysympäristöä legitimoivien käsitejärjestelmien menestyminen on sidoksissa erityisesti soveltajiensa
yhteiskunnalliseen valtaan (emt, 124). Tämä ilmenee nykytilanteessa varsin selkeästi.
Puhutaan mm. ”EU-etiikasta” ja EU:n ympäristöpoliittisista linjauksista, joissa myös kestävän kehityksen periaatteet on muotoiltu. Eder (1984) on todennutkin modernin valtion
muodostumista käsittelevässä kirjoituksessaan sen, että poliittisilla valtarakenteilla ja niiden historiallisella kehityksellä on ollut ratkaiseva merkitys moderniuden luontokäsityksen
normittamisessa, arvottamisessa ja legitimoinnissa.
Objektivoitumisen ja legitimaation lisäksi on syytä tarkastella myös reifikaation käsitettä, jonka avulla voi problematisoida taloudellis-teknologisen kehityksen ylivaltaa suhteessa muihin teoreettisesti mahdollisiin kehityssuuntiin. Reifikaatiolla tarkoitetaan ihmisten tuottamien instituutioiden kokemista esinemäisinä ilmiöinä. Reifikaatiossa ihminen
kykenee unohtamaan oman osuutensa inhimillisen maailman tuottamisessa, jolloin ihmisen ja yhteiskunnallisen maailman välinen dialektiikka hämärtyy tietoisuudessa. Niin pian
kun objektiivinen yhteiskunnallinen maailma muodostuu, reifikaation mahdollisuus ei ole
koskaan kaukana. Ratkaiseva kysymys Bergerin ja Luckmannin mukaan onkin se, säilyttääkö yksilö tietoisuuden siitä, että yhteiskunnallinen maailma on objektivoituneenakin
ihmisen luoma ja näin olleen uudelleen ihmisten luotavissa. Reifikaatio on siten tietoisuuden kokemismuoto. (Berger & Luckmann 1994, 103–104.) Olen hahmotellut Bergerin ja
Luckmannin todellisuuden sosiaalisen rakentumisen teoriaa seuraavan kuvion avulla:
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SYMBOLIYMPÄRISTÖ
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LEGITIMAATIO
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SOSIAALINEN TOIMINTA
aika
Kuvio 10. Moderniuden sosiaalinen rakentuminen ja luonnon kulttuurinen konstruointi.

Seuraavaksi täsmennän sitä, mitä tekijöitä tulisi ottaa huomioon muodostettaessa teoriaa
ihmisen ja luonnon sekä yhteiskunnan ja ympäristön välisestä suhteesta. Nämä tarkastelut ja edellä esitetyt näkemykset todellisuuden sosiaalisesta rakentumisesta ja sen vaiheista toimivat viitekehyksinä moderniuden refleksiivisyyden teorioiden analyysissa
luvussa 6.

5.2 Yhteiskuntatieteellisen ja kasvatustieteellisen
ympäristötutkimuksen tieteenteoreettinen haaste:
rationaalisuuden erottaminen edistyksestä
Modernin yhteiskunnan sisältämän kahden kulttuurikoodin perustavimmat erot tematisoituvat siis ristiriitaisissa luontodiskursseissa. Ns. kulttuurirationaalisuuksia voi Ederin
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mukaa käsitteellistää termeillä kulttuuri hyötynä ja kulttuuri kommunikaationa. Kulttuurin hyötynä voi katsoa korostavan tuotannollisen tehokkuuden ja maksimoinnin rationaalisuutta, kulttuurin kommunikaationa tasa-arvoon ja diskurssiargumentaatioon perustuvaa rationaalista toimintaa. (ks. Eder 1990a.) Ekologinen kriisi on nimenomaan tuonut
esiin kollektiivisen tietoisuuden näiden kahden kulttuurin muodon vastavuoroisesta suhteesta ja tämän suhteen rekonstruointivaatimuksesta (Eder 1990a, 76 ).
Ederin teoriaa soveltaen, yhteiskuntatieteellisen ja kasvatustieteellisen ympäristötutkimuksen teoreettisena tehtävänä tulisi olla hyödyn ja kommunikaation erottaminen sellaisena kuin se ilmenee dualistisessa yhteiskuntateoriassa. Eder toteaa:
”moraalisuus täydentää luonnon alaa samoin kun teknologia täydentää ihmisen alaa; koska
näin on, ei voi enää erottaa kahta edistyskäsitettä, teknologista ja moraalista edistystä toisistaan.” (emt, 76–77.)

Eder nimittää sosiologisen valtavirran modernisaatioteorioita dualistisiksi yhteiskuntateorioiksi, koska ne erottavat metateoreettisella tasolla toisistaan strategisen ja utilitaristisen
toiminnan alan. Eder konkretisoi erottelun moderniuden instituutiojärjestelmien (talous,
politiikka, oikeus jne.) ja niiden suhteita ohjaavien yhteiskuntarakenteiden, differentiaation ja rationalisaation muodostaman kokonaisuuden sekä toisaalta kommunikatiivisen toiminnan, ruohonjuuritason moraalitoiminnan väliseksi kohdeteoreettiseksi erotteluksi.
”Kulttuurikahdentuman” purkamisen metodologisina välineinä Eder käyttää edistyksen
käsitteen kritiikkiä ja rekonstruktiota. (ks. Eder 1990a.) Ederin (emt, 68–69) mukaan
sosiologian marxilainen ja osittain myös weberiläinen perintö on voimistanut rationaalisuuden ja edistyksen samaistamista ja voi väittää, että se nykyisinkin ilmenee teknologiaoptimistisuutena ja vaikuttaa myös siihen, miten ympäristökriisi tulkitaan
Tuotantovoimien ja -suhteiden yhdistäminen marxilaisella tavalla on johtanut siihen,
että tuotantosuhteet ovat itse asiassa tuotantovoimien ohjattavissa. Emansipatorinen vaikutus on päinvastainen kuin Marx oletti. Tuotantovoimien kehitys on antanut panoksensa tuotantosuhteiden legitimaatiolle, olivatpa ne siten kapitalistisia tai sosialistisia. Tämä konstituutio Marxin teoriassa on Ederin mukaan supistanut moderniuden luontosuhdenäkemyksen välineelliseksi ja johtanut ajatukseen edistyksestä luonnon alistamisen muotona. (emt,
70.)
Rajallisen luontonäkemyksen uudelleen määrittely edellyttää siirtymistä tuotantovoimien ajatuksen ulkopuolelle siinä mielessä, että yhteiskunnan tuotantoprosesseja ja -suhteita ei koeta yhteiskunnassa objektiivisina tekijöinä, vaan sosiaalisesti konstruoituneina16
(ks. Fornäs 1998). Näin voidaan teoreettisesti rekonstruoida ajatus tuotantovoimista kulttuurikategoriana, yhteiskunnallisten suhteiden käsitteen voi laajentaa luontoon ja kokea
yhteiskuntajärjestyksen määräytyvän kulttuurin ja siinä määriteltyjen luontokäsitysten
välityksellä. (Eder 1990a, 68–69.)
Max Weber on pyrkinyt ylittämään Karl Marxin ajatuksen tuotantovoimista modernisaatiota ohjaavana objektiivisena voimana. Eder kuitenkin pitää ongelmallisena sitä tapaa,
jolla Weber käsittelee ilmiöitä ikään kuin poikkeamina moderniuden formaalisen rationaalisuuden poluilta. Weberkin on varsin vakuuttunut utilitaristisen järjen logiikan
universaalisuudesta17. Sosiologian klassikoiden modernisaatioteorioiden ongelmana on
siis selittää moderniutta puhtaasti yhteiskunnan taloudellisen toiminnan kautta ja vielä niin,
että taloudellisen toiminnan sisäinen logiikka, utilitaristinen rationaalisuus laajenee kulttuuria määrääväksi tekijäksi ja myös suuntaa sitä.
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Eder (1992, 320–322) toteaa, että differentiaatio ja rationalisaatio eivät ole moderniutta
selittäviä variaabeleja, vaan moderniuden prosesseja, joita tulee selittää. Onkin mielekästä
tutkia niitä prosesseja, jotka tuottavat ja uusintavat yhteiskunnan eriytymistä ja rationalisoitumista. Yhteiskunnan tutkimisen teoreettiseksi lähtökohdaksi tulisikin asettaa modernisaatiota tuottavien sosiaalisten ja kommunikatiivisten prosessien konstituointi ja differentiaatio ja rationalisaatio mahdollisina sosiaalisen toiminnan tuotoksina.
Durkheimilainen ongelma on differentiaatioprosessin suhteuttaminen niihin olosuhteisiin, jotka sen tuottavat. Eder kysyy, mitkä voimat ovat differentiaatioprosessin perustana.
Durkheimin vastaus ei tyydytä Ederiä. Durheimin mukaan väestönkasvu ja kasvava sosiaalinen tiheys ovat keskeiset kausaaliset variaabelit kasvavalle kollektiivisen tietoisuuden
hajoamiselle ja siitä seuraavalle individualisoitumisprosessille18. (emt, 330–332.) Weberiläinen ongelma on suhteuttaa rationalisaatioprosessi niihin oloihin, jotka sen tuottavat.
Weber tarjoaa historiallista selitystä rationalisoitumiselle. Hän identifioi tietyt sosiaaliset
ryhmät prosessin ylläpitäjiksi ja suhteuttaa nämä ryhmät yleiseen sosiologiseen rakenteeseen, jolloin ne ilmentyvät tutkijalle valta-, luokka-, ja statusjärjestelminä. Vaihtoehtoisen
mallin esittää Marx. Hänen mukaansa yhteiskunnan muutos on selitettävissä tuotantovoimien ja -suhteiden välisen ja yhteiskuntaluokkien välisen ristiriidan tuotoksena. Marxin
teorioissa modernisaatio pohjautuu siis kahden tyyppisiin ja -tasoisiin ristiriitoihin. Abstrakti ristiriidan käsite on Ederin mukaan muodostunut jälleen tärkeäksi viimeaikaisessa
sosiologisessa keskustelussa. Ristiriidat tuottavat yhteen sopimattomia tehtäviä, joita osajärjestelmät pyrkivät toteuttamaan. (emt, 320–322.)
Tämän lyhyesti esitellyn kritiikin avulla voin muodostaa Ederin sosiaalisen evoluution
teorian (1992) peruslähtökohdat. Viimeaikaisten sosiologisten, funktionalististen rekonstruktioiden vaarana hän kokee nominalismin, jolloin teoriat muodostuvat ikään kuin tyhjiksi
suhteessa sosiaaliteoriaan. Eder muotoilee kommunikaatioteoriaansa rakenteellis-funktionalististen teorioiden sisältämien ongelmien välityksellä. Hän lainaa Marxilta ristiriidan
käsitteen keskeiseksi sosiaalista evoluutiota ja modernisaatioprosessia selittäväksi tekijäksi, mutta asemoi sen teoriassaan uudella tavalla – tai paremminkin uudelle tasolle. Eder
sijoittaa ristiriidan käsitteen
1. sosiaalisiin oppimisprosesseihin
2. sosiaalisiin konflikteihin eli sosiaaliseen toimintaan (emt, 322).
Teknologisen edistyksen käsite ja toisaalta laaja-alaisen moraalievoluution vaatimus aiheuttavat Ederin mukaan kulttuurista ärsyyntymistä. Edistyskäsitteen uudistaminen näyttäisi olevan fiktio. Tämä käsitys perustuu Ederin mukaan kuitenkin siihen, että edistystä
pidetään pelkkänä edistyksen ideologiana. (Eder 1990a.) Edistyksen käsite on ymmärrettävä kategoriana, joka sisältää vastakkaisia kulttuurisia koodeja ja joita myös siten käytetään. Olisikin pyrittävä ymmärtämään edistyksen käytännöllistä merkitystä. Ederin
mukaan perinteisessä sosiologisessa ajattelussa pidetään yllä myyttiä luonnollisesta edistyksestä, jonka uskotaan olevan kulttuurissa jaettu yhtenäinen ajatus a priori. Sosiologien tulisi hyödyntää luonnollisen edistyksen illuusion heikentymistä. Ihmiskunnalla on siis
ongelma edessään: miten paikallistaa uudelleen edistyksen ajatus nykyisten yhteiskunnallisten ja kulttuuristen taistelujen sisällä ja määritellä mahdollisten vaihtoehtojen rajat?
(Eder 1990a, 77–78.)
Yhteiskuntateorioita ei tule arvioida realistisesti ainoastaan raportteina niiden kohteesta
vaan myös teorian pintaan nousevina oireellisina ilmauksina yhteiskunnan sitä itseään kos-
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kevan tietovallan kentästä. Yhteiskuntateoria näyttää jääneen jälkeen niistä kysymyksenasetteluista ja tiedollisista tarpeista, joita nyky-yhteiskunta itseensä suuntaa. Yhteiskuntateoria on edelleen sidoksissa moderniin antroposentriseen maailmankuvaan, jossa ahtaasti
ymmärretty rationaalisuuden käsite on yhdistetty ymmärrettävyyteen ja ymmärrettävyys
sosiaaliseen järjestykseen, moraaliin, kauneuteen ja totuuteen. Luonto ja sen kaaoksellinen
tulkitsemattomuus ymmärretään rationaalisuuden, ymmärrettävyyden ja sosiaalisen järjestyksen vastakohdaksi. Luonto on moraalin, kauneuden ja totuuden kohteena, mutta kuitenkin niiden tuolla puolen. Tämän vastakkainasettelun purkaminen olisi välttämätöntä, jotta
yhteiskuntateoria kykenisi vastaamaan nyky-yhteiskunnan tietovallan kentän tarpeisiin ja
valmiuksiin. (Sulkunen 2001, 27.)
Seuraavassa luvussa pyrin erottelemaan yhteiskunta- ja kulttuuriteorioiden sisältämiä
käsityksiä moderniuden refleksiivisyydestä ja tarkastelemaan sitä, miten luonnon käsite
konstruoidaan näissä teorioissa. Systeemis-teknologista ja institutionaalista refleksiivisyyttä kritisoimalla pääsen käsiksi kulttuurisen refleksiivisyyden ideaan, jossa olennaista
on modernin yhteiskunnan luomien rakenteellisten ehtojen tunnistaminen ja niihin reagoiminen. Kulttuurisen refleksiivisyyden analysoinnin avulla pyrin hahmottamaan niitä teoreettisia, käsitteellisiä ja käytännön haasteita, joita ympäristökasvatukseen ja sen tutkimukseen voi kohdistaa.

6 Modernin yhteiskunnan refleksiivisyys, institutioitunutta
yksilöllistä vastuuta vai kulttuuris-yhteisöllistä toimintaa?
”Ihmisen täytyy ensin eheytyä, saada ajattelukyky kuulumalla osaksi jotakin toista. Vasta sen
jälkeen hän voi toimia itsenäisenä kansalaisena.” (Siltala 1999.)

Seuraavaksi pyrin erottelemaan refleksiivisyyden eri tasoja muutamista yhteiskunta- ja
kulttuuriteorioista. On alkuun huomautettava siitä, että erottelut ovat analyyttisiä ja toimivat laajoina linjauksina refleksiivisyyden tasoista. Refleksiivisyyden tasojen rajat ovat
liikkuvia ja veteen piirrettyjä kyseisissä teorioissa. Maarten Hajer (1995, 1999) on pyrkinyt laajentamaan ekologisen modernisaation tematiikkaa poliittisen päätöksenteon kentän problematiikkaan ja tarkastelee ekologisen kriisin monimutkaista institutionaalista
määrittelyä ja tulkintaa diskurssianalyyttisesti. Ulrich Beck (mm. 1999) on pyrkinyt puolestaan laajentamaan riskiyhteiskunta-ajatteluaan kulttuuriteorian suuntaan täsmentämällä analyysiaan globalisaatiokeskustelun virittämänä. Täsmennyksistä huolimatta väitän,
että on silti tehtävissä erottelu refleksiivisyyden tasojen suhteen tarkasteltavissa yhteiskunta- ja kulttuuriteorioissa. Pyrin perustelemaan väitettäni tarkastelemalla muutamia
Hajerin ja Beckin esittämiä ideoita kulttuurista refleksiivisyyttä arviointikriteerinä käyttäen. Toiseksi perustelen laajoja refleksiivisyyden linjoja niille asettamani tutkimustarkoituksen vuoksi: refleksiivisyyden tasot toimivat analyyttisinä tarkastelun konteksteina
ympäristökasvatuksen tiedon- ja oppimiskäsityksen ja didaktisten mallien sisältämien
ongelmien tarkastelulle (ks. luku 2.3; ympäristökasvatuksen didaktisten mallien tyypit).
Luonto-käsitteen kulttuurisessa konstruoinnissa tapahtuneiden muutoksien analyysi
edellyttää modernin yhteiskunnan ja sen institutionaalisten ulottuvuuksien määrittämistä
kokonaiskulttuurisen muutoksen näkökulmasta. Asia pätee myös toisinpäin: moderniuden
sosio-kulttuurisen muutoksen tutkiminen edellyttää institutionaalista lähestymistapaa.
Wuthnow (1992) on kulttuuriteorioita tutkiessaan todennut, että hallitsevin näkökulma
kulttuuriin on korostanut psykologisia aspekteja: ”culture as beliefs and outlooks...modes
and motivations”. Kulttuurin muutoksen analysoimisen kannalta tämä näkökulma on
monessa suhteessa puutteellinen. Kulttuurin muutoksen teoria edellyttää kulttuurin interaktiivisten ja kommunikatiivisten aspektien konstituointia. Wuthnow (1992, 274) toteaa seuraavasti:
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”Rather than viewing culture primarily as a subjective set of beliefs, values or orientations
current treatments of this concept increasingly focus on the observable features of culture,
namely discourse and other kinds of symbolic acts. Once culture is understood in this
fashion, it becomes more apparent that the study of culture must pay attention to speakers
and audiences, discursive texts, the rituals in which discourse is embedded, and the social
contexts in which it is produced. As something that is not simply affirmed subjectively but
produced collectively, culture clearly depends on social resources and the availability and
distribution of these recourses is likely to play a major role in influencing the direction of
cultural change. Cultural change necessiates – even more so than before an approach that
focuses on the institutional contexts in which it is produced, enacted, disseminated and altered.” (kursivointi –el)

Kulttuurin muutos tulisi tulkita kulttuuria tuottavien organisaatioiden tuotteeksi. Kulttuurin tuotanto edellyttää sosiaalisia voimavaroja. Tutkimuksen tulisikin keskittyä analysoimaan relevanttien sosiaalisten variaabelien alaa ymmärtääkseen kulttuurinmuutoksen
muotoja ja sisältöjä. Wuthnow jakaa sosiaaliset variaabelit kolmeen kategoriaan:
1. institutionaalisiin konteksteihin, joissa kulttuuri tuotetaan,
2. laajempiin ympäristöllisiin olosuhteisiin, jotka vaikuttavat siihen, minkä laatuisia
sosiaalisia voimavaroja institutionaalisilla konteksteilla on käytettävissään ja mikä
niille on mahdollista,
3. institutionaalisten kontekstien spesifeihin toiminnan jaksoihin, joiden sisällä kulttuuri
tuotetaan. (Wuthnow 1992, 274.)
Seuraavissa alaluvuissa analysoin moderniuden refleksiivisyyden teorioita siitä näkökulmasta, miten kattavasti ne pystyvät vastamaan modernin yhteiskunnan tuottamiin ekologisiin ja sosiaalisiin ongelmiin eli kuinka laajasti ne tarkastelussaan huomioivat kokonaiskulttuurisen näkökulman ympäristökysymyksen analysoinnissa. Pyrin tarkastelemaan
Wuthnowin esittämään sosiaalisten variaabelien jaotteluun pohjautuen sitä,
1. missä institutionaalisissa konteksteissa ympäristöongelmien määrittelyn ja tulkinnan
koetaan tapahtuvan,
2. mitä sosiaalisia voimavaroja instituutioilla koetaan olevan käytettävissä ja minkä
tekijöiden nähdään vaikuttavan instituutioiden sosiaalisiin voimavaroihin,
3. mitä erilaisia toiminnan jaksoja, oman tutkimukseni käsitteistöön soveltaen, todellisuuden sosiaalisen rakentumisen vaiheita teorioista on erotettavissa. Todellisuuden
sosiaalisen rakentumisen teorian mukaan todellisuus rakentuu siis kolmen vaiheen,
ulkoistamisen, objektivaation ja sisäistämisen välityksellä (ks. luku 3 ja luku 5.1.)
Kuinka kattavasti teoriat ottavat tarkasteluissaan huomioon näiden vaiheiden välisen
dynamiikan?
Sekä ekologisen modernisaation teorian eri muodoissa että riskiyhteiskuntateorioiden
käsityksissä moderniuden refleksiivisyydestä voi löytää piirteitä yksidimensionaalisesta
ajattelusta. Ekologisen modernisaation teoriassa ekologisen rationaliteetin ohjaama tuotannon ja kulutuksen prosessi toimii sosio-rakenteellisena ”uudistuksena”, joka ohjaa
kulttuurimuutosprosessia. Riskiyhteiskuntateorioissa kulttuurimuutoksen alkulähteenä
nähdään vaikuttavan riskien ja todennäköisyyksien rationaliteetin ohjaama asiantuntijajärjestelmien ja alapoliittisten instituutioiden toiminta. Pohditaanko teorioissa tarpeeksi
sitä, minkä laatuisia sosiaalisia voimavaroja ne pitävät tarpeellisina kulttuurimuutoksen
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kannalta ja ennen kaikkea sitä, mitä mahdollisia rajoituksia ympäristölliset olosuhteet,
yhteiskunnan differentiaatio ja rationalisaatio aiheuttavat instituutioiden ajattelu- ja toimintatavoissa? Väitän, että ympäristöllisten olosuhteiden tuottamat rajoitukset häiritsevät
todellisuuden sosiaalisen rakentumisen eri vaiheita, ikään kuin tukkeuttavat sen jatkuvaa
dynaamista virtaa, vaikka sosiaalinen todellisuus on alun perin sosiaalisen toiminnan tuotos ja sosiaalisen toiminnan välityksellä uusinnettu. Differentiaatio ja rationalisaatio voivat estää uusien sosiaalisen toiminnan ja organisoitumisen muotojen konkretisoitumisen
yhteiskunnallisessa toiminnassa ilman, että nämä uudet ajattelu- ja toimintatavat monistaisivat vallitsevia institutionaalisia valtarakenteita. Toiseksi ne voivat aiheuttaa häiriöitä
objektivaatiossa, aiheuttaa objektivaation ylilyöntejä, jolloin jotkut institutionaalisen toiminnan piirteet esineellistyvät ja ne koetaan muuttumattomiksi. Ne voivat myös aiheuttaa tukkeumia sisäistämisprosessissa, jolloin uudelleensosialisaation ja kulttuurisen representaation mahdollisuudet pienenevät (ks. luku 3).

6.1 Moderniuden refleksiivisyys ja instituutioiden kulttuurinen luonne
Yhteiskuntatieteen piirissä on pyritty analysoimaan modernin yhteiskunnan tuottamaa
kulttuurista kehityskriisiä ja sen perusteita moderniuden refleksiivisyyden teorioissa, joissa keskitytään modernin yhteiskuntajärjestyksen kykyyn vastata tuottamiinsa sosiaalisiin
ja ekologisiin ongelmiin. Moderniuden refleksiivisyyden määritelmästä ei ole päästy
yksimielisyyteen (ks. mm. Lynch 2000, 26). Tämän erimielisyyden vuoksi onkin mielenkiintoista tarkastella modernin instituutiojärjestelmän legitimaatioon ja reifikaatioon
sisältyvää problematiikkaa. Moderniuden refleksiivisyyden teoriat ovat kuitenkin yksimielisiä siitä, että modernin yhteiskunnan historiallisessa kehityksessä on tultu tilanteeseen, jossa teollisuusyhteiskunnan instituutiorakenteet ja -hierarkiat eivät enää toimi.
Todellisuuden sosiaalinen rakentaminen on aloitettava uudelleen, kuitenkin niin, että
uudet rakennusaineet löydetään moderniudesta ja sen kehityksestä itsestään. (Beck &
Giddens & Lash 1995.) Ederin (1988, 1990a) käsitykset moderniuden vastakulttuuristen
elementtien olemassaolosta ja niiden konkreettisen toteuttamisen institutionaalisista
esteistä nousevat ydinkysymyksiksi kulttuurisen refleksiivisyyden ideassa.
Englantilainen sosiologi Anthony Giddens (1990, 1991, 1992) ja saksalainen sosiologi
Ulrich Beck (1986) ovat varhaistuotannossaan esittäneet näkemyksensä moderniuden refleksiivisestä luonteesta yhteiskunta-analyyseissa, joista molempia voi luonnehtia riskiyhteiskuntateorioiksi. Ekologisen modernisaation teoriasta voi erottaa sekä sosiaalisen muutoksen teorioita että poliittisia ohjelmia ekologisen rationaalisuuden läpiviemiseksi myöhäismodernissa yhteiskunnassa (Mol 1994, 17). Kulttuuritutkimuksen ja erityisesti kulttuurin muutoksen tutkimuksen kannalta sekä Beckin että Giddensin teorioita voi kritisoida niiden osittaisen luonteen vuoksi. Heidän oletuksensa todellisuuden sosiaalisesta rakentumisesta ovat tietyssä mielessä tieteistisiä ja heidän käsityksensä moderniuden refleksiivisyydestä rajoittuvat kognitiivisen eli institutionaalisen refleksiivisyyden tarkasteluun. (Lash
1995b, 269.)
Perusteluksi Giddensin ja Beckin refleksiivisyys-määritelmien kritiikille Scott Lash
(1995) esittää yhteiskunnan kulttuurista luonnetta korostavan idean hermeneuttisesta ref-

123
leksiivisyydestä, joka näyttäisi tuovan esille ideoita, joita pyrin soveltamaan omassa tutkimuksessani. Onkin tarpeellista esittää tarkemmin Lashin kritiikkiä Beckin ja Giddensin
institutionaalista refleksiivisyyttä koskevia ajatuksia kohtaan sekä tarkastella ekologisen
modernisaation teoriaa, jossa moderniuden refleksiivisyyden määrittely supistetaan
lähinnä systeemis-teknologiselle tasolle pohtimatta juurikaan ekologisen rationaliteetin
läpiviemisen kulttuurisia ehtoja.
Erimielisyyksistä huolimatta moderniuden refleksiivisyyden nouseminen yhteiskuntateoriassa keskeiseksi on selvä osoitus siitä, että ekologinen kriisi ymmärretään osaksi laajempaa modernin yhteiskunnan kehityskriisiä. Moderniuden refleksiivisyyden erilaiset tulkinnat osoittavat kuitenkin sen, että yksimielisyyttä niistä keinoista, joilla moderniuden
itseään tuhoava suunta saadaan kääntymään, ei ole saavutettu. Teorioista voi mielestäni
varsin selvästi erottaa moderniuden ”sairauden hoidon” tasoja, pinnallisesta ekologisesta
lääkehoidosta syvällisiin modernin kulttuurin psykoanalyyseihin. Analysoin teorioita pinnallisemmista syvällisempiin. Käsittelen teorioita, jotka operoivat lähinnä taloudellisen
instituution ja sen uudelleenohjaamisen puitteissa, toiseksi välivaiheita, joissa jo kiinnitetään huomiota taloudellisen toiminnan päämäärärationaalisuuden ongelmalliseen luonteeseen, instituutioiden hierarkiasuhteisiin sekä modernin instituutiojärjestelmän legitimaation ongelmiin, toisin sanoen yhteiskunnallisen vallan kysymyksiin. Luvussa 7 ja 8 esitän
edellisten analyysien johtopäätöksenä teoriointeja, joissa kyseenalaistetaan koko moderniuden institutionaalinen konteksti ja pyritään saattamaan kehityskriisin ohjauskeinojen
sääntely kulttuuriselle tasolle. Perustelen moderniuden refleksiivisyyden käsitteen analyysiäni sillä, että kulttuurinen näkökulma (mm. Lash 1995, Bourdieu 1987, Bourdieu &
Wacquant 1995) refleksiivisyyteen herättää teoreettisen mielenkiinnon, ellei jopa edellytyksen modernin yhteiskunnan institutionaalisten ja rakenteellisten ehtojen kriittiseen tarkasteluun ympäristökysymyksen näkökulmasta. Se myös nostaa uuteen arvoonsa kulttuuristen instituutioiden, kuten juuri kasvatuksen merkityksen kulttuurisen muutoksen suuntaajana.

6.2 Ekologinen modernisaatio ja moderniuden systeemis-teknologinen
refleksiivisyys
”Nyt tarvitaan kognitiivisia muurahaisia, jotka näpertelevät ohjelmia yrityksen puolesta, mutta
eivät kysy, onko koko hommassa mitään järkeä” (Siltala 1999).

Ekologisen modernisaation teorian mukaan vallitsevien taloudellisten käytäntöjen uudelleen puitteistamista ekologisten rajoituksien näkökulmasta ei voi toteuttaa käytännössä
moderniuden dynamiikan historiallisen prosessin kumoamisella. Moderniuden dynamiikalla tarkoitetaan mm. niitä todellisuuden sosiaalisen rakentumisen muutoksia, joissa
yhteisölliset sosiaaliset suhteet irrotettiin traditionaalisista rakenteista ja konteksteista
sekä järjestettiin uudelleen maailmanlaajuisten aika-paikkaulottuvuuksien välityksellä.
Nämä muutokset tapahtuivat länsimaisten kansallisvaltioiden siirtyessä maailmanlaajuisen kapitalistisen talousjärjestyksen piiriin. Vallitsevat taloudelliset käytännöt ovat lujasti
juurtuneet moderniuteen, jossa sangen itsenäisesti toimiva taloudellinen rationaalisuus on
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kiinteässä suhteessa tieteellis-teknologisiin ja valtiollisiin instituutioihin. (ks. Giddens
1991.)
Ekologisen modernisaation teorian mukaan uudelleen puitteistavien ekologisten käytäntöjen prosessi täytyy siis toteuttaa moderniuden instituutiojärjestelmän sisällä ja taloudellisten käytäntöjen puitteissa. Ekologisen modernisaation teoriassa uudelleen puitteistaminen merkitsee samaa kuin ekologian institutioituminen tuotannon ja kulutuksen käytäntöihin. Taloudellisten käytäntöjen ekologinen uudelleensuuntaaminen tapahtuu Molin
mukaan eriyttämis-integraatioprosessin välityksellä. Tässä prosessissa ekologia ensin erotetaan moderniuden taloudellisesta rationaalisuudesta itsenäiseksi ekologisen rationaalisuuden alueeksi, jotta se voidaan myöhemmin integroida osaksi sitä. (Mol 1994, 11–12.)
Ekologisen liikkeen voi ajatella toimineen Suomessa juuri eriyttämis-integraatioperiaatteen mukaisesti. Aluksi liike pyrki voimakkaasti eriytymään taloudellisesta rationaalisuudesta järjestämällä paljon julkisuutta saaneita yksittäisiä ekologisia liikkeitä (Koijärvi,
Talaskangas jne.), ja tämän julkisuuden avulla se sai kannatusta: perusti puolueen ja pääsi
eduskuntaan 1980-luvun puolivälissä (ks. Rannikko 1985, Järvikoski & Kemppainen
1991). Mutta eri mieltä voitaneen kuitenkin olla siitä, lisääntyikö liikkeen todellinen vaikutusvalta ympäristökysymyksessä politisoitumisen myötä. Joutuiko liike instituutioiden
legitimaatiokoneiston rattaisiin (ks. Berger & Luckmann 1994) ja näin samalla menetti
otteen todellisista päämääristään?
Ekologisen modernisaation emansipatorinen aspekti sisältää siis idean itsenäisen ekologisen rationaliteetin muodostamispyrkimyksestä. Idean mahdollisesti sisältämät hedelmälliset ulottuvuudet kuitenkin tavallaan vesittyvät, koska taloudellinen rationaliteetti asetetaan teoriassa edelleen ensisijaiseksi rationaalisuuden muodoksi tuotanto-kulutus-prosessissa. Ekologinen rationaliteetti voi toteuttaa itseään vain asettamalla rajoituksia taloudellisen rationaliteetin institutionaalisille käytännöille. Huomionarvoista on myös se, että teoriassa ymmärretään sosiaalisten, poliittisten ja oikeudellisten rationaalisuuden muotojen
toimivan taloudellisen rationaliteetin suuntaisesti eli tukevan sitä. Mm. Bartlett (1986) ja
Dryzek (1987) ovat esittäneet ajatuksen taloudellisen rationaliteetin uhraamisesta, ja ekologisen rationaliteetin asettamisesta ensisijaiseksi tuotantoa ja kulutusta ohjaavaksi periaatteeksi. (Mol 1994, 13–14.)
Ekologisen rationaliteetin emansipaatiota ei ymmärretä siis prosessiksi, joka pyrkisi
purkamaan taloudellisen rationaliteetin ylivaltaa tai asettaisi ekologista rationaliteettia taloudellisen rationaalisuuden yläpuolelle tai korvaisi sitä. Päinvastoin, taloudella ja ekologialla on omat legitimaatioperustansa ja ne suuntautuvat erilaisiin tavoitteisiin. (emt, 14.)
Mol toteaakin ekologisen rationaliteetin operoivan modernin teknologian ja markkinatalouden instituutioiden puitteissa ja identifioi modernin tieteen ja teknologian keskeisiksi ekologisen reformin läpiviejiksi (emt, 16).
Ekologisen modernisaation teorian refleksiivisyyden käsitteen rajoitukset sisältyvät tulkintani mukaan lähinnä seuraaviin tekijöihin:
1. refleksiivisyys rajoittuu taloudellisen toiminnan alueelle, tuotanto-kulutusprosessiin.
Wuthnowin (1992) teorian avulla asettamieni kriteerien perusteella, ekologisen
modernisaation käsitys institutionaalisista konteksteista, joissa kulttuuria tuotetaan,
voi väittää olevan rajallinen,
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2. ekologinen rationaliteetti taloudellisen instituution refleksiivisyytenä merkitsee itse
asiassa vallitsevien taloudellisten käytäntöjen tukemista: ekologia asettaa ainoastaan
rajoituksia taloudellisen rationaliteetin toteuttamiselle. Asetettujen sosiaalisten voimavarojen kriteerien näkökulmasta voi väittää, että ekologisessa modernisaatiossa ei
oteta riittävästi huomioon ympäristöllisiä olosuhteita, rationalisaation ja differentiaation dynamiikkoja, jotka johtavat talouden toiminnan jonkinlaiseen vääristymiseen
niin, että taloudellisesta rationaliteetista tulee itse asiassa irrationaalista toimintaa
yhteiskunnan kokonaistoiminnan kannalta,
3. teoria ei riittävästi huomioi poliittisten ja kulttuuristen instituutioiden merkitystä ekologisen rationaliteetin läpiviemisessä. Näin se ei myöskään sisällä kulttuurisen refleksiivisyyden (ks. Lash 1995) aineksia. Koetaanko moderniuden taloudelliset käytännöt
reifikoituneeksi todellisuudeksi, johon ei poliittisella, saatikka kulttuurisella toiminnalla – määriteltiin politiikka ja kulttuuri kuinka tahansa – ole todellista vaikutusvaltaa? Voi väittää Bergerin ja Luckmannin todellisuuden sosiaalista rakentumista
koskevaan teoriaan viitaten, että objektivaatioiden reifikoituminen aiheuttaa pysyviä
ristiriitoja ulkoistamisen, objektivaation ja sisäistämisen prosesseissa.

6.3 Institutionaalisen refleksiivisyyden monet aspektit:
elämänpolitiikasta ja riskiyhteiskunnasta ylikansallisiin valtioihin
ja maailmankansalaisuuteen
”Ongelmien esittely tuottaa niille lisäarvoa, vaikka tarkoitus olisikin päinvastainen”
(Ahponen 1997).

1980-luvun puolesta välistä lähtien riskin käsite on saavuttanut huomattavan aseman
yhteiskuntateorioissa. Riskiteoreetikot pyrkivät vastaamaan riski-käsitteeseen kohdistettuun epäilyyn: pohjautuuko teknologiaa vastaan asetettu vastarinta huoleen teknologian
aiheuttamista riskeistä vai onko riskin käsite vain korvike perustavimmille yhteiskunnallisille huolenaiheille. Keskeisimmät huolenaiheet perustuvat nimenomaan ekologiseen kriisiin, jonka myötä teollisen edistyksen paradigma on saanut vastaansa uuden poliittisen
paradigman. Riskiteoreetikot muotoilevat poliittisen paradigmansa nimenomaan riskin
käsitteen välityksellä kumoten näin epäilyksen tämän käsitteen toissijaisesta luonteesta.
(Jahn 1994, 3–4.)
Poliittisina teorioina riskiyhteiskuntateoriat keskittyvät yhteiskunnallisen vallan ja sen
jakautumisen kysymyksiin. Riskiteoreetikoiden mukaan myöhäismodernin yhteiskunnan
valtasuhteet ovat yhä enemmän riippuvaisia siitä, kenellä on valtaa määritellä sosiaalista
todellisuutta. Vallassa on siis kysymys tiedon auktoriteettisuhteista. Yhteiskunnallisen
määrittelyvallan tutkimisessa ei keskitytä perinteisen vallan tutkimisen muotoihin eli tulkintani mukaan yhteiskunnallisen vallan voimaan vaikuttaa subjektiivisiin ja yhteiskunnallisiin toimijoihin. Päinvastoin se tutkii sitä, kuinka yhteiskunnallisen vallan sosiaaliset vastavoimat kykenevät vaikuttamaan, ohjaamaan ja määräämään kyseistä valtaa omien intressiensä välityksellä. (Jahn 1994, 15–16.)
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Yhteiskunnallinen dynamiikka on erilainen riskiyhteiskunnassa verrattuna teollisen
yhteiskunnan dynamiikkaan. Kun teollisessa yhteiskunnassa teknologinen edistys ohjasi
sosiaalista muutosta, riskiyhteiskunnassa uudet todellisuuden käsitteellistämistavat toimivat muutoksen voimina. Tulkitsen Jahnin tarkoittavan tällä sitä, että teollisen yhteiskunnan
tuotantovoimat suodattuvat riskiyhteiskunnassa institutionaalisten määrittelyvoimien prosessien välityksellä. Teknologisten uudistusten toiminnallisina vastineina toimivat riskiyhteiskunnassa kognitiiviset uudistukset, uudet ja haastavat maailmankuvat. (emt, 16.)
Ketkä ovat uusien sosiaalista todellisuutta koskevien kognitiivisten käsitteellistämistapojen luojia? Kuten Eyerman ja Jamison (1991) toteavat, kyseisen roolin voivat ottaa yksilöt, mutta kaikkein voimallisimmin uudet kognitiiviset näkemykset muotoutuvat kollektiivisessa toiminnassa (emt, 16). Mielestäni moderniuden refleksiivisyyden kannalta on huomionarvoista riskiyhteiskuntateoreetikoiden yhtenevä käsitys kollektiivisen vallan rajoittuneesta luonteesta; kollektiivinen valta ei korvaa vaan vaikuttaa yhteiskunnallisen vallan
hallinnollisiin rakenteisiin (Munch 1991). Kollektiivisella vallalla on siis rajoittunut kyky
todella muuttaa instituutiorakenteiden ylläpitämiä symbolisia legitimaatiojärjestelmiä (ks.
Berger & Luckmann 1994).
Kulttuuritutkimuksessa on esitetty kritiikkiä riskiyhteiskuntateoriassa esitetyn määrittelyvalta-käsitteen tiettyjä aspekteja kohtaan. Kritiikki kohdistuu lähinnä kahteen periaatteeseen: uusien sosiaalisen todellisuuden käsitteellistämistapojen kognitiiviseen luonteeseen
ja toiseksi kollektiivisuusnäkökulman sisältämään yksilöllistymisohjelmaan (ks. Lash
1995a, 154.) Kolmanneksi kritiikin kohteeksi voi mielestäni asettaa kollektiivisuusnäkökulma itsessään ja sen sisältämät ennakko-oletukset kulttuurisen konsensuksen mahdollisuudesta ympäristökysymyksessä.
Riskiyhteiskuntateorian esittämä käsitys moderniuden refleksiivisyydestä sisältää mielestäni institutionaalisen ja yksilöllisen refleksiivisyyden erityisen yhdistelmän, jossa ei
loppujen lopuksi ole kyetty irtaantumaan moderniuden kulttuurikoodin sisältämästä ”luonnonongelmasta” (ks. luku 4). Riskiyhteiskuntateoriaa voi siis kritisoida samojen syiden
vuoksi kuin ympäristökasvatusta koskevia teorioita ja didaktisia malleja. Tästä voi päätellä
ainakin sen, että institutionaalinen ympäristökasvatus kantaa sisällään epävarmuuden, -tietoisuuden ja todennäköisyyksien elementtejä eli jonkinlaista peitettyä pessimismiä ja näköalattomuutta.
Sekä Giddens että Beck määrittelevät refleksiivisyyden moderniuden dynamiikan radikalisoitumisena. Institutionaalinen refleksiivisyys kohdistuu poliittis-organisatoristen valtarakenteiden uudelleen järjestelyyn, minkä avulla radikalisoitumisen tuottamat sosiaaliset
ja ekologiset ongelmat pyritään määrittelemään kognitiivisesti uudelleen. Korostaessaan
jokseenkin yksipuolisesti kognitiivista ulottuvuutta riskiteoriat käyvät olennaisella tavalla
yksiin teollisuusyhteiskunnan prosessille tyypillisen ”onnettoman identiteetin” kanssa.
Tämä ilmenee juuri riskin käsitteestä ja siihen liittyvästä epävarmuudesta. (Lash 1995a,
193.) Riskiteorioissa ei juurikaan luoteta sosiaalisen todellisuuden uudelleenrakentumiseen, institutionaalisen muutoksen uudelleensuuntaamiseen vaan siinä keskitytään vallitsevan sosiaalisen todellisuuden uudelleenmäärittelyyn ja poliittisten instituutioiden sisäisiin
määrittelyvaltakysymyksiin.
Sekä Giddens että Beck tematisoivat institutionaalisen refleksiivisyyden käsitteellä
yhteiskunnallisen muutoksen ekologisia ulottuvuuksia ja erityisesti tieteen ja asiantuntemuksen roolia niissä. Siirtymää varhaisesta eli yksinkertaisesta refleksiiviseen moderniuteen täydentää molemmilla emansipatorisen tai keskitetyn politiikan korvautuminen ”elä-
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mänpolitiikalla” tai ”alapolitiikalla”. Elämänpolitiikka merkitsee monien sellaisten kysymysten politisoitumista, jotka ovat yhtäältä globaaleja ja toisaalta yksityisiä. (Lash 1995b,
278.) Globaalit, abstraktit käsitejärjestelmät ja individualisoituneet yksilöt muodostavat
Giddensin riskiyhteiskunnan ”elämänpolitiikan” käsiteparin. (Myöhäis)moderniuden vaikutukset ovat globaaleja, mutta sen mielenlaatua leimaa individualistisuus, kuten Giddens
toteaa. (1990, 3.) Elämänpolitiikan tarkoituksena onkin luoda järjestelmän jatkuvuutta – tai
kuten Lash (1995) Giddensin elämänpolitiikan tarkoituksen ilmaisee – ontologista turvallisuutta, jonka muotoutuminen on riippuvaista siitä luottamuksesta, jota yksilöt kohdistavat
tietoa tuottaviin asiantuntijajärjestelmiin. (Giddens 1991, 14–21.)
Giddens pitää asiantuntijajärjestelmien tuottamaa propositionaalista tietoa ensisijaisena
myöhäismoderniuden – tai kuten hän itse määrittelee – jälkitraditionaalisen yhteiskunnan
todellisuuden sosiaalisen rakentumisen perustana. Tämän luottamuksen voi tulkita perustuvan hänen esiteoreettiseen näkemykseensä yksinkertaisen moderniuden sisältämistä reifikoituneista instituutiorakenteista ja niitä kannattavasta moderniuden dynamiikasta. Giddens toteaa, että moderniuden dynamiikka kuvastaa laajasti tulkittuna talouden, politiikan
ja tieteen sidonnaisuutta teknis-tieteelliseen ja universaaliseen maailmankuvaan. Moderniuden refleksiivisyyden vaiheessa moderniuden dynamiikka globalisoituu täydellisesti ja
samalla irrottautuu lopullisesti traditionaalisista toiminnan puitteista. Globalisoitumista ja
toisaalta traditioiden tyhjentymistä yhdistävät toisiinsa abstraktien järjestelmien puitteista
riisuvat seuraamukset. (Giddens 1995, 119–120.) Giddens ei mielestäni koe moderniuden
lopullista irrottautumista traditionalismista negatiiviseksi asiaksi, pikemminkin päinvastoin. Tämä ilmenee selkeästi hänen asiantuntijatietoa koskevista mielipiteistään. Hän
toteaa, että asiantuntemus on avointa ja paljastavaa (puitteista riisuvaa): se on traditioista
poiketen ei-paikallista ja hajakeskitettyä. Asiantuntemus ei tukeudu tradition tavoin kaavallisiin totuuksiin, vaan uskoon tiedon korjattavuudesta. Tämä edellyttää systemaattista
epäilyä. Asiantuntijatiedon kasaantuminen merkitsee luonnostaan erikoistumista. Kuitenkaan luottamusta asiantuntijoihin ei voi tuottaa suppealle piirille tarkoitetun viisauden keinoin. Asiantuntemus on jatkuvassa vuorovaikutuksessa kasvavan institutionaalisen refleksiivisyyden kanssa, tarkemmin ilmaistuna todellisuuden kognitiivisen käsitteellistämisen
uusintamisen kanssa. (emt, 119–120.)
Yhdyn Giddensin käsitykseen siitä, että tiedon korjattavuus ja jatkuva systemaattinen
epäilys on olennaista, ajatellaan sitten ympäristökysymyksiä tai sitten mitä tahansa muuta
modernin yhteiskunnan tuottamaa ongelmaa ja sen ratkaisupyrkimyksiä. Mutta asiantuntemuksen tulkitseminen viisauden peiliksi on ongelmallista sosiaalisen todellisuuden kulttuuristen merkitysrakenteiden näkökulmasta. Lash (1995b, 277) toteaa, että abstraktien järjestelmien väliintulo on omiaan tyhjentämään näitä merkityksiä. Pelkkä erikoistuneiden
asiantuntijajärjestelmien tuottama tieto ympäristöstä ja sen ongelmista ja osaltaan niiden
pohjalta luotu julkinen poliittinen keskustelu ja argumentaatio eivät näytä riittävän ympäristökysymykseen vastaamiseksi.
Giddensin määrittelemä kognitiivinen refleksiivisyys ei siis näyttäisi olevan ensisijaisesti kriittistä. Sitä ei kohdisteta tavaran ja byrokratian logiikkaan vaan kaavallisen tiedon
purkamiseen. Eräsaari (1995, 165) on todennut monimerkityksisesti, että mitä enemmän
tuotetaan tietoa globaalin riskiyhteiskunnan aiheuttamista vaaroista ja häiriöistä – siis mitä
kestävämmälle pohjalle kestorefleksio asetetaan – sitä vaikeammaksi tulee sitä koskevan
teorian kehittely ja sitä vaikeampaa on pyrkiä olemaan kohdettaan vahvempi. Tämä asia
pätee myös arvioitaessa Giddensin refleksiivisyyden määritelmää. Elämä näyttäisi liittyvän
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enemmän riskiin kuin epävarmuuteen, enemmän kypsän moderniuden ”transsendentaalisen subjektin hienoiseen arvonalennukseen ja sen muuttamiseen parhaimmillaan vain
todennäköisyyksillä laskelmoivaksi subjektiksi”. Vaikka asiantuntijatiede pyrkiikin varmuuteen, sen on suhteessa luonnolliseen ympäristöön toimittava todennäköisyyksien
perusteella. (Lash 1995a, 193.) Wuthnowin asettamien sosiaalisten voimavarojen kriteerien näkökulmasta tarkasteltaessa voi todeta, että Giddens laajentaa teoriassaan institutionaalista kontekstia ja pohtii instituutioiden välisiä diskursiivisia suhteita. Mutta hän ei juurikaan kyseenalaista moderniuden ympäristöllisiä olosuhteita, differentiaatiota ja rationalisaatiota, joiden puitteissa nämä määrittely- ja tulkintaprosessit tapahtuvat eikä näiden olosuhteiden rajoittavaa vaikutusta sosiaalisiin voimavaroihin. Täten myös todellisuuden sosiaalisen rakentumisen eri vaiheiden tarkastelun voi väittää jäävän rajalliseksi.
Suhteessa Giddensin riskikonseptioon, Beckin käsitys riskiyhteiskunnasta korostaa
enemmän riskiyhteiskunnan itsemääräytyvää luonnetta. Beck määrittelee refleksiivisen
modernisaation teollisen yhteiskunnan luovan itsetuhon mahdollisuudeksi (Beck 1995,
12). Beckille riskiyhteiskunnan käsite tarkoittaa modernin yhteiskunnan kehitysvaihetta,
jossa sosiaaliset, poliittiset, taloudelliset ja yksilölliset riskit yhä useammin luistavat teollisen yhteiskunnan seuranta- ja turvainstituutioiden otteesta (emt, 16). Siirtyminen riskiyhteiskuntaan perustuu riskien arvioinnin harhaan: turvainstituutiot ja -tieteet toimivat vanhentuneilla, klassisen teollisuusyhteiskunnan riski- ja luontokäsitteistöillä. Riskiyhteiskunnan keskeisen ongelman muodostaa teknologian ja sen taloudellisen hyödynnettävyyden
rajoittamaton valta suhteessa politiikkaan ja oikeusjärjestelmään:
” Teknologian irrottamista – – taloudellisen hyödynnettävyyden kehyksistään – – voitaisiin
verrata Jumalan säätämän feodaalisen järjestelmän hävittämiseen teollisessa yhteiskunnassa. Teknologian ja teknikkojen rajoittamaton valta oikeuden ja politiikan välisellä harmaalla vyöhykkeellä murrettaisiin – – ja se saisi tehdä tilaa uudenlaiselle vallanjaolle teknologian kehittämisen ja sen hyödyntämisen välillä. Yhtäältä kysymys asettumisesta teknologian puolelle tai sitä vastaan ja toisaalta sen hyödyntäminen erotettaisiin funktionaalisesti
toisistaan ja vasta näin todella tehtäisiin mahdolliseksi – – teknologinen pluralismi ja toiseksi uudet välittävät instituutiot ja demokraattinen myötämäärääminen, missä taloudelliset
näkökohdat jäävät toissijaiseksi. Tämä olisi mahdollista vain sillä edellytyksellä, että oltaisiin valmiita – – julistamaan teknologia julkiseksi asiaksi – – ja siirtymään sen julkiseen
rahoitukseen. Mahdotontako? Ei ainakaan mahdoton kuvitella, mikä jo sinänsä riittää osoittamaan, että teknologia, moderniuden sisältö ja ydin on nykyisin organisoitu vanhalla
tavalla. ” (emt, 46–47.)

Beckin määritelmä kognitiivisesta eli institutionaalisesta refleksiivisyydestä keskittyy
näin ollen talouden ja politiikan määrittelyvaltaan suhteessa teknologiaan. Beck puuttuu
teknis-taloudellisen kehityksen legitimaatio-ongelmaan pohtiessaan sitä, miten riskeihin
liittyvä uusi ambivalenssi voitaisiin tehdä yleisesti hyväksyttäväksi (emt, 47). Giddensin
ontologisen turvallisuuden peruspilari, asiantuntijajärjestelmien jatkuvasti rekonstruoima
kognitiivinen tieto riskeistä näyttäisi Beckillä korvautuvan eri systeemejä välittävien alapoliittisten instituutioiden tuottamalla kommunikatiivisella tiedolla riskeistä.
Moderniudelle ominainen yhteiskunnan toiminnallinen eriytyminen ymmärretään refleksiivisessä modernisaatiossa kahtiajakoprosessiksi, jossa alasysteemien väliset rajat voi
suunnitella yhteistoimintaan turvautuen. Tuotantoa koskevien suunnitelmien hyötyjä ja
haittoja ei koskaan voi jakaa tasavertaisesti. Tämän vuoksi poliittisen konsultaation perinteinen väline, asiantuntijamielipide, pettää. Beckin mukaan uusien julkisten keskustelun
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muotojen ja foorumien avulla kyettäisiin rakentamaan konsensus teollisuuden, politiikan,
tieteen ja väestön kesken. Tämä edellyttää kuitenkin sen yksiselitteisen instrumentaalisen
rationaalisuuden mallin purkamista, jonka mukaan asiantuntijoiden tehtävänä on maallikoiden valistaminen. (emt, 47–49.)
Reifikaation kognitiivisten muotojen purkamisen näkökulmasta Beckin politiikkaan ja
tieteeseen kohdistama kritiikki on mielenkiintoinen ja lupaava. Mutta korvautuuko politiikka vain toisella politiikalla (Beckin itsensä ilmaisu ”politiikan politiikka”), joka edelleen toimii moderniuden dynamiikan ehdoilla? Beckin mukaan virallisen politiikan ja alapolitiikan välinen erottelu tulee asettaa vastakkain yksinkertaisen, sääntösidonnaisen ja refleksiivisen, sääntöjä muuttavan politiikan kanssa. Beckin mukaan refleksiivistä politiikkaa
ei kuitenkaan tarvitse ymmärtää normatiivisesti. Beck toteaa:
” – – sehän (refleksiivinen politiikka -el) vain nostaa keskusteluun kysymyksen siitä, mitä
tapahtuisi jos keskustelun aiheesta – myös sen vastustamisen mielessä tulisi todellisuutta
kaikkialla, olipa sitten kysymys unelmista, painajaisista tai ideoista, jotka jo toteutuvat.”
(emt, 57–58.)

Edellisestä toteamuksesta ilmenee mielestäni implisiittisesti se, ettei Beck varhaistuotannossaan yletä ajatustaan refleksiivisyydestä moderniuden legitimaation suojakatoksia purkavan sosiaalisen toiminnan tasolle vaan operoi poliittisissa määrittelyvaltakysymyksissä. Beckin (1995, 63) mukaan
”kaikki ongelma-alueet, jotka ovat periaatteessa ihmisryhmien ja organisaatioiden kesken
”neuvoteltavia” voi ”yhteiskunnallistaa” – – symbolisen politiikan klassiset alueet voi siirtää ja delegoida takaisin yhteiskunnan organisoituneelle alapolitiikalle.”

Näin asia ilmeisesti onkin. Ympäristöongelmien yhteiskunnallistuminen on sen selkeästi
osoittanut. Mutta onko mikään loppujen lopuksi muuttunut? Riittääkö, että ongelmista
keskustellaan, jos keskustelun välineet, kieli, merkit ja siihen liitetyt merkitykset ovat
rajalliset?
Beckin riskikonseptiossa institutionaalinen konteksti ja sen sisäiset valtasuhteet joutuvat kriittiseen tarkasteluun, mitä voi pitää edistyksellisenä, jos sitä verrataan Giddensin tieteistiseen ja elitistiseen näkemykseen riskeistä. Beck raottaa myös reifikaation ongelman
verhoa toteamalla teknologian ja siihen sisältyvän päämäärärationaalisuuden olevan sellainen ympäristöllinen olosuhde, joka vaikuttaa rajoittavasti instituutioiden voimavaroihin.
Hän ottaa teoriassaan huomioon todellisuuden sosiaalisen rakentumisen eri vaiheiden
dynamiikan. Yllättäen Beck tekee kuitenkin ajatuksellisen äkkijarrutuksen. Edistyksellisistä lähtökohdistaan huolimatta hän ei pyri laajentamaan ideoitaan kulttuurin ja merkitysten tasolle, minkä voi väittää heijastuvan hänen käsityksissään ihmisen ja luonnon asemasta riskien sävyttämässä globalisoituvassa maailmassa.
Yksityisen ihmisen itsemääräämisoikeus suhteessa ympäröivään sosiaaliseen todellisuuteen näyttää mahdottomalta. Elämänpolitiikan poliittinen aspekti rakentuu väistämättömyyteen, mikä merkitsee kollektiivista kokemusta sivilisaation tuottamasta ”luonnon kohtalosta”:
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”Refleksiivinen ego kokee oman teknisen konstruktiivisuutensa ja kärsii siitä. Nyt henkilökohtaisen elämäntavan mikrokosmos kytkeytyy pelottavalla tavalla ratkaisemattomilta näyttävien globaalien ongelmien makrokosmokseen. Jotta ihminen voisi epäröimättä vetää edes
henkeä, hänen täytyy (tai hänen pitäisi) viime kädessä kääntää koko maailmanjärjestys ylösalaisin.” (emt, 70.)

Seuraavissa luvuissa 7 ja 8 pyrin hahmottamaan niitä rakenteellisia ehtoja ja kulttuurisia
mahdollisuuksia, joita kollektiivisen tietoisuuden purkaminen ja uudentyyppisen yhteisöllisyyteen perustuvan sosiaalisen identiteetin muodostaminen näyttäisivät edellyttävän.
Epätoivoinen kollektiivinen tietoisuus on vahvasti yhteydessä modernin yhteiskunnan vallan mekanismeihin. Sen ylläpitäminen ja vahvistaminen vahvistaa samalla teknologian ja
globalisaation valta-asemaa todellisuuden sosiaalisen rakentumisen peruspilareina. Näistä
rakenteellisista ehdoista ja kulttuurisista mahdollisuuksista pyrin johtamaan institutionaalisen ympäristökasvatuksen tiedon- ja oppimiskäsityksen, didaktisten mallien ja niihin kohdistuvan tutkimuksen kehittämisen välineitä.
Mikä on luonnon asema riskikonseptiossa? Luonto-käsitteen määrittely riskikonseption
välityksellä näyttäisi ikään kuin tyhjentävän luonto-käsitteen laaja-alaisen kulttuurisen
merkityskonseption. Beckin sanoin:
”Luonto, teollisen aikakauden suuri, pysyvä vakio, menettää ennalta määräytyneisyyttään.
Se on muuttunut tuotteeksi ja kuuluu – – jälkiteolliseen yhteiskuntaan: siitä tulee ”sisäistä
luontoa”, jota voi muotoilla. Luonnon abstrahoiminen johtaa teolliseen yhteiskuntaan.
Luonnon integroiminen osaksi yhteiskuntaa johtaa teollisen yhteiskunnan tuolle puolen.
”Luonnosta” tulee yhteiskunnallinen projekti, utopia, joka on rekonstruoitava, jota on muotoiltava ja koko ajan muunneltava – – luonnosta tulee politiikkaa– – se mihin tässä edetään,
voidaan määritellä etukäteen vain ennustamalla tai soveltamalla tiettyyn mittaan tuotannon
omia periaatteita: teolliset järjestelmät, jotka konvertoidaan luonnolliseksi tuotannoksi,
muuntuvat puolestaan luonnollisiksi järjestelmiksi, jotka tekevät yhteiskunnallisista muutoksista pysyviä. (emt, 46.)

Seuraavissa luvuissa 7 ja 8 analysoin myös sitä, kuinka olisi mahdollista purkaa käsitys
luonnon asemasta puhtaasti yhteiskunnallisena projektina, jollaiseksi se on näyttänyt
muuttuneen, ja tämä muutos on Beckin mukaan pysyvä. Käsitys luonnon asemasta informaatioyhteiskunnassa näyttäisi rakentuvan kolmen ulottuvuuden varaan: luonto a) yhteiskunnallistuneena (poliittisena), b) teknologisena riskinä ja c) sosiaalisen taistelun välineenä. Mihin on kadotettu luonnon tärkeimmät ulottuvuudet: luonto luontona ja luonto elämän perusedellytyksenä? Ederin mukaan näitä ulottuvuuksia ei ole koskaan kadotettukaan (ks. Eder 1988, 1990a, 1990b). Nämä luonnon merkitykset virtaavat nyt kulttuurissa pieninä puroina, jotka etsivät toisiaan yhtyäkseen suureksi virraksi.
Mitä ratkaisevaa uutta riskiteoriat tuovat moderniuden luonnonongelman (Eder 1990a)
ja sen perustana olevan luonnon kulttuurikoodin (Eder 1990a) rekonstruoinnille? Toisin
sanoen, miten ne kykenevät konstituoimaan modernin kulttuurin ambivalentin luonteen?
(ks. luku 5.2.) Voi väittää, että riskikonseptiossa on ensisijaisesti ja perimmältään kysymys
luonnon käsitteen kognitiivisesta operoinnista moderniuden instituutiorakenteen sisällä,
jolloin luonnon aseman tarkastelu kulttuurissa ja kulttuurimerkitysten kriittinen konstruointi jää liian vähälle huomiolle. Voi myös väittää, että riskiteoriat eivät ota huomioon tai
sitten hyväksyvät reifikaation (ks. Berger & Luckmann 1994) rajoittavat vaikutukset instituutiorakenteeseen ja instituutioiden välisiin suhteisiin. Ne operoivat modernin yhteiskun-
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nan institutionaalisen kontekstin legitimoimissa symbolisissa puitteissa. Eräsaari on todennut:
”Beckin ja Giddensin ideat (politiikan uudelleen löytäminen, institutionaalinen refleksiivisyys) ovat melkeinpä jälkensä ja edellytyksensä peittäneitä edistyksellisiä konstruktioita,
jotka vain vaivoin paljastavat taustalla olevan aikalaisanalyysin metasosiologisen motiivin
ja varsinaisen diagnoosin välisen jännitteen.” (Eräsaari 1995, 168.)

6.3.1 Maarten Hajer ja ekologisen modernisaation poliittisuus
Maarten Hajer (1995) on pyrkinyt yhdistämään ekologisen modernisaation tematiikkaa
institutionaalisen poliittisen päätöksenteon prosesseihin ja muodostamaan tämän pohjalta
ympäristöpoliittista ohjelmaa. Otan esille muutamia hänen esittämiään näkökulmia ja
pyrin tarkastelemaan niitä todellisuuden sosiaalisen rakentumisen ja kulttuurisen refleksiivisyyden näkökulmista. Hajerin teoriointien lähtökohtana on 1970- ja 1980-luvun
ympäristöpoliittisessa keskustelussa esiin tulleet ekologisen modernisaation aspektit ja
niiden poliittinen sekä kulttuurinen rajallisuus. Hajer pyrkii kritiikkinsä perustalta muodostamaan uudentyyppistä näkökulmaa ympäristöpoliittisten prosessien tarkasteluun. Hän
yhdistää mielenkiintoisella tavalla diskurssi- ja institutionaalisen analyysin piirteitä toisiinsa.
Hajeria (1995) laajasti tulkiten ekologisen modernisaation poliittiset tulkinnat ja sovellukset ovat tähän asti sisältäneet seuraavia ongelmia:
1. ekologisessa modernisaatiossa luonto määritellään poliittiseksi ja instituutioita koskevaksi ongelmaksi ja keskitytään analysoimaan sitä, kuinka ympäristöongelmia määritellään ja mitä sosio-poliittisia seurauksia määritelmistä on. Hajerin (1995, 2) mukaan
perusargumenttina on ollut se, että ympäristöpolitiikan suunta on riippuvainen ympäristöongelmien sosiaalisesta konstruoinnista. Ekologisen modernisaation poliittiset
tulkinnat eivät problematisoi luonnon sosiaalisen konstruoinnin taustalla vaikuttavia
oletuksia kulttuurin ja luonnon suhteesta (ks. Haila 1993) vaan tutkivat ainoastaan
niitä institutionaalisia konteksteja (Hajer 1995, 2), joissa luonnon sosiaalinen konstruointi konkretisoituu.
2. ekologisessa modernisaatiossa rajoitutaan siis poliittisiin käytäntöihin, lähinnä ympäristöä koskevan lainsäädännön käytänteisiin. Hajer (1995, 2) toteaa, että poliittisen
päätöksenteon on nähty sisältävän kaksi merkitystä: poliittinen päätöksenteko (policy
making) ei merkitse ainoastaan hyväksyttävien ratkaisujen löytämistä havaittuihin
ongelmiin, vaan se on myös modernien yhteiskuntien tapa säännellä piileviä sosiaalisia ongelmia.
Vahva luottamus ympäristöpoliittiseen päätöksentekoon voidaan luonnollisesti asettaa
kyseenalaiseksi. Poliittinen päätöksenteko joutuu sopeutumaan niihin systeemisiin vaatimuksiin, joita markkinat ja hallinto instituutioille asettavat. On myös väitetty, että poliittinen ei kohtaa sosiaalista. Ympäristökysymyksessä tämä ilmenee mm. siten, että ympäristön käyttöä koskevat lait ja asetukset eivät toimi niissä sosiaalisissa konteksteissa, joiden
käytäntöjä ne pyrkivät säätelemään. Toiseksi poliittisen päätöksenteon rajallisuus suhteessa sosiaalisen todellisuuden kokonaisuuteen ilmenee myös politiikasta vieraantumisena.
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Etenkin nuoret osoittavat vahvaa epäluottamusta politiikan hyvää tekevään vaikutukseen
omassa elämässään (ks. mm. Ilmonen & Siisiäinen 1998, 7).
Toinen ekologiselle modernisaatiolle tyypillinen piirre, jonka ongelmallisuuteen on
syytä kiinnittää huomioita on se, että ekologisen modernisaation tarkoituksena on ikään
kuin vaimentaa niitä vaatimuksia, joita sosiaaliset liikkeet asettavat institutionaaliselle
ympäristöpolitiikalle. Hajerin (1995, 33) mukaan ekologinen modernisaatio institutionaalisena refleksiivisyytenä on vastustanut vastamoderneja asenteita, joita sosiaalisten liikkeiden kriittinen diskurssi sisältää. Hän ei kuitenkaan tarkemmin määrittele, mitä nämä vastamodernit asenteet tarkalleen sisältävät. Ekologinen modernisaatio on poliittinen strategia,
joka perustuu kehitysoptimismiin ja modernin teknologian ongelmanratkaisukapasiteettiin
ja näihin molempiin perustuvaan sosiaaliseen ohjaukseen (social engineering). Hajer
(1995, 39) toteaa, että ekologinen modernisaatio on pyrkinyt ikään kuin ottamaan terän
pois radikaalista ympäristösuojelusta ja näin legitimoimaan jatkuvasti muuttuvat institutionaaliset ympäristöpoliittiset sitoumukset ja velvoitteet. Hän ei määrittele kuitenkaan tarkemmin, mitä näillä sitoumuksilla ja velvollisuuksilla tarkoitetaan ekologisessa modernisaatiokeskustelussa. Tarkoittaako hän niillä globalisaation ja verkostoitumisen tuottamia
systeemisiä vaatimuksia?
Kolmantena piirteenä ekologisessa modernisaatiossa on pyrkiä erottautumaan Beckin
muotoilemasta institutionaalisen refleksiivisyyden määritelmästä. Hajerin (1995, 39)
mukaan Beck pyrkii kuvaamaan riskiyhteiskuntatematiikallaan kasvavaa ristiriitaa traditionaalisen politiikan yhä lisääntyvän toimintojen symbolisen luonteen sekä yhä lisääntyvien
piilevien ja yksilöllistyneiden alapoliittisten käytäntöjen materiaalisten vaikutusten välillä.
Ekologisessa modernisaatiossa ei ole koettu ristiriitaa institutionaalisen politiikan tekemisen ja yksilöllistymiseen perustuvien alapoliittisten järjestelmien välillä. Ekologinen
modernisaatio on tulkinnut ympäristöpolitiikan olevan tilanteessa, jossa teollisuusyhteiskunnan instituutiot asetetaan testiin. Tulisi saada ote siitä tavasta, jolla jokin sosiaalisia ja
institutionaalisia sitoumuksia ja velvoitteita mahdollisesti uhkaava asia (esim. ympäristöpolitiikka) jaetaan poliittisesti. Hajer (1995, 40) määrittelee ekologisen refleksiivisyyden
olleen ensisijaisesti suhteellinen käsitys, joka tulisi kuitenkin ymmärtää diskursiivisina
käytäntöinä, joihin eri toimijat osallistuvat. Käytännöt ovat refleksiivisiä, jos ne huomioivat sen, miten tietyt sosiaalisten ja kognitiivisten järjestelmien luokittelut ja kategorisoinnit
valvovat ja arvioivat tapaamme havaita todellisuutta. Refleksiivisyys voi näin muuttaa
tapojamme havaita todellisuutta. Mutta riittääkö poliittinen ja kognitiivinen refleksiivisyys
purkamaan vallitsevia tapoja havaita ja kokea sosiaalista todellisuutta?
3. Kolmas ongelma refleksiivisessä ekologisessa modernisaatiossa on ollut se, että siinä
ikään kuin samaistetaan poliittinen ja sosiaalinen. Politiikka nähdään sosiaalisesti
hyväksyttynä käytäntönä eikä systeemisten, poliittisten, taloudellisten ja sosiaalisten
todellisuuskäsitysten ja käytäntöjen välillä koeta olevan ristiriitoja. Ekologinen
modernisaatio toteaa tutkivansa ympäristöpoliittista päätöksentekoa sosiaalisesti
hyväksyttynä käytäntönä, jonka avulla pyritään kohtaamaan ekologinen kriisi sellaisena, kuin se on sosiaalisesti ymmärrettävissä. (emt, 2.)
Ekologinen modernisaatio institutionaalisena refleksiivisyytenä on tähän asti sulautunut
poliittisen diskurssin – tai kuten Hajer ilmaisee – poliittisen retoriikan prosesseihin ja
ottanut annettuna ympäristöä koskevat poliittiset ja hallinnolliset määrittelyt ja tulkinnat.
Hajer pyrkiikin selvittämään poliittisten prosessien todellista ristiriitaista luonnetta ja sitä,
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miten ristiriidat empiirisesti ilmenevät poliittisissa diskursseissa. Tämän tiedon avulla hän
pyrkii muodostamaan ekologisen modernisaation ideaalimallia, joka voisi kiertää poliittisten diskurssien sisältämiä vääristäviä mekanismeja. Hän keskittyy tutkimaan ympäristöpoliittisen päätöksenteon ja päätösten hallinnollisen toimeenpanon prosesseja, todellisuuden sosiaalisen rakentumisen ”kipupisteitä”, joissa vallitsevan sosiaalisen todellisuuden tai paremminkin todellisuuskäsityksen merkitystasoiset ambivalentit piirteet nousevat pintaan poliittisina, ristiriitaisina ympäristödiskursseina. Näitä ristiriitaisia diskursseja voi tutkia ikään kuin yhteiskunnan sairauden konkreettisina esiintymismuotoina, joista
diagnoosi ja ”epigriisi” voidaan suorittaa.
Otan esille muutamia Hajerin (1995, 263–276) esittämiä väitteitä poliittisten diskurssien
mekanismeista, koska ne selittävät myös sitä, minkälaisten rajoitusten kanssa ympäristökasvatuksessa ollaan tekemisissä, kun muotoillaan didaktisia malleja poliittisten ja hallinnollisten prosessien välityksellä suodattuneista tiedon- ja todellisuuskäsityksistä. Hajer
(1995, 263) pyrkii yhdistämään politiikan tutkimuksessa diskurssinanalyyttiset ja institutionaaliset näkökulmat ja toteaa osuvasti tutkivansa ympäristödiskurssien institutionaalisia
ulottuvuuksia. Hän ei niinkään tutki sitä, mitä on sanottu vaan sitä, missä on sanottu ja
kuinka tietynlaiset tavata havaita ja kokea asioita ovat strukturoituneet ja uppoutuneet
yhteiskuntaan, strukturoiden sen toimintaa ja ajattelutapoja. Hän pyrkii osoittamaan,
kuinka diskurssit rajoittavat toimintaa, mutta myös sitä, kuinka diskurssit voivat luoda
uudenlaista yhteiskuntaa. Lyhyesti ilmaistuna hän pyrkii selventämään sitä, miten fyysiselle ja sosiaaliselle todellisuudelle annetaan yhteiskunnassa merkitys ja näin oikeutus.
Hajer tuo esille käsitteen ekososiaaliset juonet, joilla hän tarkoittaa sitä, että poliittiset diskurssit luovat itselleen juonia, joiden avulla ne osoittavat suunnan omille institutionaalisille
käytännöilleen.
Diskurssianalyyttinen näkökulma eroaa ympäristökonfliktien tutkimuksen pääsuuntauksesta siinä, että se on antirealistinen ja antideterministinen. Näkökulmassa ei hyväksytä
sitä, että ekologinen konflikti on ikään kuin luontainen fyysinen olotila, joka ilmenee
ympäristömuutoksina, ja että ympäristömuutokset tuottavat tiettyjä sosiaalisen muutoksen
malleja. Sen sijaan hän toteaa, että luonto ja ekologisen konfliktin tulos ovat riippuvaisia
diskursiivisista liikevoimista. Ekologisesta kriisistä ei muodostu poliittista ongelmaa, elleivät ihmiset näe joidenkin arvokkaina pidettyjen ympäristön piirteiden tuhoutumista tai
arvokkaana pidetyn sosiaalisen omaisuuden menetystä. (emt, 264.)
Hajer esittelee mekanismeja, joilla poliittisiksi ongelmiksi muodostuneita ekologisia
ongelmia pyritään politiikassa hoitamaan sen pätevyyden ja oikeutuksen ylläpitämiseksi.
Hän erottaa seitsemän toisiinsa kytkeytyvää mekanismia: kertomukselliset juonet tai tarinalinjat (ks. käsitteestä Vehmas 2002) eli story-lines, erottavat merkit, symbolinen politiikka, makro-toimijoiden diskursiivinen tuottaminen, tietämättömyyden sosiaalinen
rakentuminen, mustien laatikoiden tuottaminen (black-boxing) sekä argumentoinnin strukturoituneet tavat. Näillä mekanismeilla näyttäisi olevan sekä suoria että epäsuoria vaikutuksia ympäristökasvatuksen tiedon- ja oppimiskäsitykseen, didaktisiin malleihin ja ympäristökasvatuksen tutkimukseen.
Poliittisilla juonilla ohjataan pitkälti sitä puhetta, joka dominoi yleistä asioiden ymmärtämistä. Niillä rationalisoidaan ja näin naturalisoidaan olemassa olevaa sosiaalista järjestystä. Tämä ilmenee empiirisesti niillä tavoilla, joilla jotakin ympäristöongelmaksi koettua
asiantilaa yhteiskunnassa käsitellään. Toisaalta yhteiskunnassa voi ilmetä myös ambivalenttia tarinankerrontaa, joka voi illustroida yhteiskunnan instituutioiden syvempiä ongel-
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mia. Ympäristökasvatus ja sen tutkimus näyttäisivät ohjautuvan pitkälti poliittisten juonten
välityksellä. Kyseinen ohjautuvuus ilmenee ympäristökasvatuksessa tavoitteiden, sisältöjen ja menetelmien reflektoimattomuutena.
Poliittisilla päätöksenteon instituutioilla on erityisiä tapoja kieltää ympäristöhaasteiden
sitoutuneisuus instituutioiden toimintaan. Ongelmista tehdään laajempia ja ne sidotaan
kuuluvaksi enemmän tai vähemmän traditionaaliseen industrialistiseen etiikkaan kuuluvaksi, ja jotka eivät siis enää koske tämän päivän ”myöhäismoderneja” instituutioita.
(Hajer 1995, 269.) Mielestäni institutionaalisesta ympäristökasvatuksesta on löydettävissä
tämän tyyppistä ympäristöongelmien ”historiallistamista”; annetaan ymmärtää, että ympäristöongelmia on jo pystytty pitkälti ratkaisemaan ja nyt tulisi vain ylläpitää ja tukea vallitsevaa käsitystä ympäristöpoliittisten päämäärien, sisältöjen ja keinojen oletetusta konsensuksesta. Toiseksi poliittisilla suunnitelmilla (strategioilla -el) pyritään osoittamaan politiikan kykyä kontrolloida ympäristökysymyksen alaa yhteiskunnassa. Valtionhallinnossa
muodostetaan monimutkaisia symbolisia ikoneita ja rituaaleja, jotka antavat olettaa, että
valtionhallinto kykenee ylläpitämään järjestystä ja kontrollia fyysisessä ja sosiaalisessa
todellisuudessa (emt, 270.) Tällaisina symbolisina ikoneina voi pitää myös opetushallituksen ja ympäristöministeriön painattamia ympäristökasvatuksen oppaita. Politiikka pyrkii
siis puolustamaan poliittisesti relevanttina pitämäänsä tietoa (emt, 271). Tämä ilmenee
politiikan ja tieteen kytkentöinä. Tiede tuottaa poliittiseen argumentointiin hyvin istuvaa
tietoa. Mielestäni ympäristökasvatusta koskevan tutkimuksen sisäänpäinlämpiävyys eli a)
luotetaan puhtaasti tieteelliseen tietoon ympäristöongelmista ja b) ympäristökasvatusta
koskevaa tietoa tuotetaan perinteisin kasvatuspsykologisin käsitteistöin on ilmaus tämäntyyppisestä kytkennästä. Ympäristökasvatuksen tutkimus on monessa suhteessa jälkijättöistä. Sitä ei ole pyrittykään tietoisesti sitomaan laajempaan ympäristökysymystä koskevaan yhteiskuntatieteelliseen käsitteistöön eikä ongelmanasetteluihin.
Mustien laatikoiden luomista (black boxing) voi pitää perustavanlaatuisena diskursiivisena mekanismina. Se, että asioista tehdään monimutkaisia mutta samalla luonnollisia, on
tehokkain tapa välttää vastakulttuurisia voimia. Poliittisten juonien kulku johtaa melkein
aina mustien laatikoiden syntymiseen. (emt, 272.) Pyritäänkö ympäristökasvatuksessa ja
sen tutkimuksessa yksinkertaistamaan ympäristökysymystä, jotta voitaisiin käsitellä asioita
tehokkaammin ja niin, että ne sopivat poliittiseen juonenkerronnan käänteisiin? Moderniin
kasvatus- ja koulutusjärjestelmään on varsin vahvasti liitetty ajatus tehokkuudesta ja
yhteiskunnan oletettuun konsensusajatteluun hyvin sopivien maailmankuvien tuottaminen.
Mieleeni tulee erään ympäristökasvattajan toteamus puhuttaessa vaihtoehtoisten tiedon- ja
todellisuuskäsitysten esittämisen vaatimuksesta ympäristökasvatuksessa: ”Emme me
mitään ympäristöterroristeja kasvata.” Voi asettaa kysymyksen: missä mielessä vaihtoehtojen esiintuominen on terrorismia ja ketä kohtaan?
Yllättävä on se, että huolimatta syvälle luotaavista poliittisten diskurssien mekanismien
analyysista ja siitä, että politiikka näyttäytyy näissä analyyseissa rajallisena ympäristöä
koskevien määritelmien ja tulkintojen kenttänä jo itse politiikan luonteen vuoksi, Hajer
joka tapauksessa rakentaa institutionaalisesti refleksiivisen diskursiivisen ideaalimallin
poliittisten prosessien perustalle. Ekologisen modernisaation ideaali on demokraattinen ja
harkittu sosiaalisen valinnan prosessi, joka toteutetaan kehityksen vaihtoehtoisia tulevaisuudenmalleja silmällä pitäen. Hajerin (1995, 280) mukaan ekologisen modernisaation ideaalimallissa sosiaalinen valinta ei ole rajoittunut välineellisen rationaalisuuden alaan, vaan
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ekologisessa modernisaatiossa tulisi elvyttää keskustelua normeista ja arvoista, joiden
tulisi olla modernisaatioprosessin kantavia voimia (ks. Habermas 1981).
Tässä kohdin Hajer siirtyy selkeästi kulttuurisen refleksiivisyyden tematiikkaan. Ympäristön mieltäminen ongelmaksi on arvovalinta ja jo sinänsä kulttuurista keskustelua edellyttävä konstruktio (ks. Haila 1993). Kulttuurisen refleksiivisyyden näkökulmasta tarkasteluna ei ole riittävää analysoida sitä, miten ympäristöongelmia yhteiskunnallisesti ja sosiaalisesti määritellään. Olennaista on pyrkiä kurkistamaan näiden määritelmien taakse ja
näin problematisoida yhteiskunnan a) merkitystasoisia ympäristökysymykseen sisältyviä
tapoja ajatella ja toimia, b) sosiaalisia sääntöjä, jotka ohjaavat ympäristötiedosta kommunikointia ja c) käsityksiä rationaalisuudesta ja rationaalisesta toiminnasta (Eder 1998,
1999). Institutionaaliset osajärjestelmät voivat toiminnassaan ja ajattelussaan noudattaa
päämäärä-, keino- tai epistemologista rationaliteettia (ks. Wilenius 1994), jotka tietyssä
mielessä ovat toisensa poissulkevia. Instituutioiden välinen diskurssi on usein epäselvää
ilmeisesti juuri tästä syystä. Se, miten ihmisen toimien rationaalisuus ymmärretään, vaikuttaa välittömästi ymmärrykseen siitä, mitä on luonto ja ympäristö, miten sitä tulisi käyttää
ja miten kulttuurin ja luonnon suhde ymmärretään. Kulttuurinen refleksiivisyys toteutuessaan edellyttäisi kommunikatiivista rationaalisuutta, jossa kriittisen tarkastelun kohteeksi
asetetaan kollektiivisesti tiedostamattomat, ideologisesti kätketyt, kulttuurisesti vääristyneet ja hallinnollisesti manipuloidut ajattelu- ja toimintatavat ja rationaalisuuden kriteerit:
kuka tai mikä voi määritellä sen, mikä on rationaalista tai vastaavasti irrationaalista ajattelua ja toimintaa?
Huolimatta arvoihin ja kulttuuriin suuntautumisestaan Hajer suuntaa katseensa vahvasti
ja puhtaasti poliittisiin diskursseihin. Hajerin (1995, 281) mukaan ekologinen modernisaatio on luottavainen institutionaalisen politiikan kykyyn tehdä oikeita ratkaisuja ja valintoja.
Ekologisessa modernisaatiossa vastustetaan ns. teknohallinnollisuutta, jossa asiantuntijoiden muodostama todellisuuskäsitys olisi ainoa oikea ja korostetaan julkisen alan, siis kansalaisten, mahdollisuutta vaikuttaa sosiaalisen todellisuuden määrittelyyn (mutta ei sen
rakentamiseen? -el). Tekno-korporatistinen ekologinen modernisaatio pyrkii ennen kaikkea löytämään yhden maailmanlaajuisen kielen edistämään sitä, että voitaisiin etsiä tehokkain ja suorituskykyisin ratkaisu yksiselitteisiin ongelmiin. Tulkitsen ongelmien yksiselitteisyyden niin, että ongelmista tulee yksiselitteisiä Hajerin mukaan silloin, kun ne on poliittisesti määritelty. Tätä tarkoitusta varten ekologinen modernisaatio pyrkii asettamaan uusia
asiantuntijaorganisaatioita, joissa alan parhaat ihmiset voisivat työskennellä yhteisesti
hyväksyttyjen päämäärien suuntaisesti (emt, 281–282).
Ekologinen modernisaatio kokeekin suurimpana haasteena uusien institutionaalisten
järjestelyjen löytämisen, joissa eriävät ympäristödiskurssit voisivat merkityksellisesti toimia yhteydessä toisiinsa, ja toisaalta löytää tapoja korjata vallitsevia ennakkoluuloja teknologisoitumista ja tieteellistymistä kohtaan sekä kehittää näin intersubjektiivista luottamusta, hyväksyntää ja uskottavuutta. (emt, 281.) Ekologinen modernisaatio näyttäisi siis
turvautuvan vahvasti tieteen ja politiikan yhteistoimintaan. Tämä piirre on ominaista institutionaaliselle eli kognitiiviselle refleksiivisyydelle.
Väitän, että ekologisen modernisaation ideaalimallin sovittaminen globalisoituvan ja
verkostoituvan yhteiskuntamme toimintakontekstiin ei ole ongelmatonta. Väitän että, mallissa ei oteta tarpeeksi huomioon niitä muutoksia, joita globalisaatio sekä informaation ja
viestinnän verkostot voivat aikaansaada yhteiskunnan eri tasoilla: tavassa nähdä ja kokea
sosiaalinen todellisuus, tavassa määritellä rationaalinen ajattelu ja toiminta, käsityksissä
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siitä, mikä on tärkeää ja arvokasta. Globalisaatio ja verkostoituminen ovat kuin virtaavia
tulilaavoja, jotka jähmettyessään tulevat muuttamaan yhteiskunnan toimintajärjestelmiä ja
-rakenteita peruuttamattomasti. Ne virtaavat kulttuurin sisään markkinoiden, teknologian
ja hallinnon välityksellä ja saavat aikaan muutoksia jokaisessa instituutiossa ja instituutioiden välisissä suhteissa. Esimerkiksi talouden ja työllisyyden alalla globalisaatio ja verkostoituminen aiheuttavat syrjäytymistä, politiikan alalla niin yksilöllisen kuin alueellisen eriarvoisuuden muotoja sekä yhteiskunnasta ja arkielämästä vieraantumista. Ekologisen
modernisaation teoriasuuntauksen ei voi ilmeisesti väittää kuitenkaan olevan ainoa taho,
joka on syyllistynyt elitistiseen ja samalla utopistiseen harhakuvaan sosiaalisesta todellisuudesta. Teoriasuuntauksena sen voi tulkita heijastavan poliittista elitismiä ja utopiaa.
Ulrich Beckin muotoilemasta institutionaalisesta refleksiivisyydestä voi taas väittää löytyvän alapoliittista utopismia, Giddensin institutionaalinen refleksiivisyys rakentuu tieteellisen elitismin ympärille ja Castellsilla elitistiset ja utopistiset odotukset kohdistuvat ympäristöliikkeisiin.
Ilmeistä on, että kulttuurisen refleksiivisyyden kehittämisessä suhtaudutaan globalisoitumisen ja verkostoitumisen aiheuttamiin yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin muutoksiin ja
niiden syihin vakavammin.
Hajerin (1995) poliittisten prosessien diskurssi- ja institutionaalinen analyysi tuo esille
ideoita, jotka suuntautuvat selkeästi kulttuurisen refleksiivisyyden kehittämiseen. Mutta
samaistaako hän edelleen liikaa poliittisen ja sosiaalisen? Ihmisten arkielämää ohjaavat
merkitykset harvoin saavuttavat puheen tasoa ja vielä harvemmin ne pääsevät poliittisten
päättäjien diskurssien sisällöiksi. Toiseksi ympäristöpoliittiset periaatelausumat eivät
ihmisten tapoihin vaikuttaisi, elleivät ne johtaisi todellisiin muutoksiin arkielämän reunaehdoissa. Tällöinkin päätösten vaikutukset ihmisten arkeen ovat usein välillisiä, ja niiden
välisiä yhteyksiä ei usein tiedosteta. Tutustuessani Hajerin ekologisen modernisaation malliin heräsi varsin helposti ajatus, että vallitseva poliittinen järjestelmä kykenee kulttuurisen
ja itsereflektion välityksellä muuttamaan yhteiskuntaa. Mutta kuten institutionaalisen
ympäristökasvatuksen reflektoimatonta luonnetta tarkasteltaessa on havaittu, mikään instituutio ei voi yksin ratkaista eettisiä ja merkitystasoisia ongelmia. Tämäntasoiset ongelmat
edellyttävät pohdintaa instituutioiden sisäisistä ja niiden välisistä suhteista, yhteiskunnan ja
kulttuurin välisistä suhteista sekä systeemien, instituutioiden ja elämismaailman välisistä
suhteista – konkreettisesti siitä, mikä tätä sosiaalista todellisuutta liikuttaa ja mihin suuntaan? Joka tapauksessa politiikan diskursiivisten mekanismien esiintuominen on olennaista
ja tärkeää niin yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen kuin ympäristökasvatusta
koskevan tutkimuksen kannalta. Ympäristökasvatus instituutiona näyttää sokeasti nojaavan poliittis-hallinnolliseen retoriikkaan ja siirtää tämän retoriikan sisällöllisen tyhjyyden
kasvatuksen käytäntöihin ja ympäristökasvatuksen teorioihin. Ongelmallisinta on se, että
tuo prosessi on tiedostamatonta. Institutionaalisessa ympäristökasvatuksessa kulttuurisena
refleksiivisyytenä pidetään sitä, että reflektoidaan vallitsevaa poliittis-hallinnollista retoriikkaa ja itserefleksiivisyytenä sitä, että ymmärretään, miten oma toiminta heijastelee
kyseisiä retoriikkoja.
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6.3.2 Ulrich Beck ja globalisoituvan yhteiskunnan poliittinen kriisi –
maailmanmarkkinat ja kansallisvaltio ylikansallisen valtion
muodostamisen tulilinjalla
Tuoreimmissa yhteiskunta-analyyseissaan Beck (mm. 1999) pyrkii luomaan riskiyhteiskunta- ja moderniuden refleksiivisyys-käsitteelle uuden muodon täsmentämällä suhdettaan globalisaatioon. Beck liittää myös mukaan häneltä aiemmin puuttuneen kulttuuriteorian aineksia. Kulttuurisen refleksiivisyyden näkökulmasta onkin mielenkiintoista tarkastella, mitä uutta Beckin kulttuuriset visiot voisivat tarjota yhteisöllisen toiminnan ehtojen
ja mahdollisuuksien tarkasteluun. Otan esille muutamia näkökulmia kommentaarilähteistä (Ojakangas 1997, Eräsaari 1998, Noro 1989) sekä Beckin (1999) omista teksteistä ja
pyrin vastamaan kysymyksiin: 1) miten Beck määrittelee globalisaation, 2) miten globalisaatio käsitteenä paikantuu Beckillä suhteessa politiikan ja yksilöllistymisen teemoihin ja
näin siihen, miten hän ymmärtää moderniuden refleksiivisyyden, 3) mitä myönteisiä ja
kielteisiä puolia Beckin teoriat sisältävät suhteessa kulttuuriseen refleksiivisyyteen, niin
kuin se tässä tutkimuksessa määritellään. Beck (1999, 31) itse toteaa, että globalisaation
uudessa retoriikassa keskeistä ovat poliittiset seuraukset, jotka johtuvat taloudellisista
globalisaatioriskeistä.
Beck pyrkii muodostamaan uutta poliittisen rationaalisuuden muotoa, jonka käsitteellinen ydin on ambivalenssin käsite. Yksinkertaisen modernin politiikalle on Beckin mukaan
ominaista eräänlainen ”joko tai” -logiikka, jossa poliittisen edellytyksenä on vihollisen olemassaolo. Beck ei kuitenkaan halua tulkita ympäristöpolitiikkaa näin mustavalkoisesti ja
yksinkertaisesti vaan tematisoi ympäristöpoliittisen tilanteen ”ja”-logiikan välityksellä.
Politiikka on kahden vaiheilla olemista ja jatkuvaa epäilyä. Toisaalta ”ja”-politiikan rinnalla vaikuttavat edelleen ”joko tai” -politiikan tendenssit. (Ojakangas 1997, 185.) Tästä
voi tehdä johtopäätöksen: ympäristöpoliittisessa kentässä on kolme kulminaatiopistettä:
kansallisvaltion institutionaalinen ympäristöpolitiikka, institutionaalisen ympäristöpolitiikan kanssa ”joko tai” -suhteessa oleva vihollisleiri ja institutionaalisen ympäristöpolitiikan
kanssa ”ja”-suhteessa oleva epäilijöiden ryhmittymä. Tulkintani mukaan Beck asemoi
oman poliittisesti ambivalentin rationaalisuutensa ”ja”-suhteeseen kansallisvaltion virallisen ympäristöpolitiikan kanssa. Beck ymmärtää ”joko tai” ja ”ja” -ajattelun vastakkaisiksi
logiikoiksi, jotka vaikuttavat globaalissa sosiaalisessa järjestyksessä. ”Ja”-ajattelun sisään
Beck muodostaa kaksi ryhmittymää, ”vastamodernin globaalin tendenssin” ja ”refleksiivisen modernin globaalin tendenssin” joiden välillä ei ole kuitenkaan kysymys vastakkainasettelusta, vaan ”normaalista” ambivalenssista. (Ojakangas 1997, 186.) voi myös päätellä,
että Beckin mukaan globaalissa sosiaalisessa järjestyksessä on vaikuttamassa kaksi ambivalenttisuuden muotoa: ”normaali” ja ”epänormaali” ambivalenttisuus. ”Normaalin” ambivalenssin ajatus ja sen yhdistäminen globalisaation toimintakontekstiin näyttäisi olevan
Beckin teorioinneissa ”heikko lenkki” kulttuurisen refleksiivisyyden näkökulmasta tarkasteltuna.
Beckin mukaan ”vastamoderni globaali tendenssi” ja siihen sisäänrakennettu ”joko tai”
-ajattelu on verrattavissa psyykkiseen sairauteen, jonka kanssa on vain opittava tulemaan
toimeen ja sen vaikutuksia pyrittävä neutralisoimaan. Beckin kiintymys pysyvään ambivalenssin tilaan on ilmeinen: ”vastamodernin” ambivalenssin sietokykyä on pyrittävä lisäämään, koska se on normaalia globaalille modernille järjestykselle. Ambivalenssi-tema-

138
tiikka yhdistettynä globalisaatio-tematiikkaan on kuitenkin ongelmallinen yhtälö. Ojakangas (1997, 186) toteaa, että se tapa, jolla Beck psykologisoi ”joko tai” -ajattelulle perustuvat poliittiset konfliktit, ja jolla hän tekee konfliktiajattelusta ”vastamodernia”, on pikemminkin osoitus Beckin epäpoliittisuudesta kuin siitä, että hän olisi löytänyt politiikan
uudelleen. Ederin mukaan ristiriidat ovat yhteiskunnan muutosta ohjaavia voimia, jotka
konkretisoituvat ja ilmenevät konflikteina yhteiskunnan eri tasoilla. Ilman konflikteja ei ole
yhteiskunnallista muutosta (1990a, 1992). Pysyvä ja stabiili ambivalenttisuus olisi ristiriidan jähmettämistä pysyväksi kulttuuriseksi tilaksi, jonka ajallista ja tilallista jatkuvuutta
ylläpidettäisiin kansainvälisillä ja kansallisilla yhteiskuntapoliittisilla legitimaatiojärjestelmillä ja sosialisaatiolla.
Beck ottaa käyttöönsä maailmanyhteiskunta-käsitteen, jolla hän pyrkii tematisoimaan
globaliteetti-käsitettä riskiyhteiskuntatematiikassa. Beckin globalisaatiota koskevissa
näkemyksissä korostuu voimakkaasti eettiset aspektit, joissa korostetaan yleismaailmallistumisen ja -inhimillistymisen periaatteita. Mielenkiintoista on se, että Beck ei tulkintani
mukaan kuitenkaan hylkää individualismin periaatetta maailmanyhteiskunta-ajattelussaan
vaan pikemminkin korostaa yksilön sisäisen kokemuksen merkitystä sosiaaliseen todellisuuteen orientoitumisessa (ks. Eräsaari 1998, 250). Yleismaailmallistumisen ja sisäisen
kokemuksen yhdistämisestä muodostuu mielenkiintoinen yhtälö, jota voi selventää seuraavalla kuviolla:
SISÄINEN KOKEMUS
(optimistinen ja pessimistinen
individualismi)

GLOBAALI
EETTISYYS JA
ARVOGENERALISAATIO

kosketuspinta

UUDEN POLITIIKAN
MAHDOLLISUUS
(maailmanyhteiskunnallinen
kommunikaatio)

YLEISMAAILMALLISTUMINEN
JA –INHIMILLISTYMINEN
(eksplisiittinen toiseus/toinen moderni)
Kuvio 11. Beckin maailmanyhteiskunnan dimensiot.

Individualistisen kokemuksen ja eksplisiittisen toisen kosketuspinta muodostaa Beckin
globalisaatio-ajattelun ytimen ja todellisuuteen orientaation ytimen (Eräsaari 1998, 251).
Beck lähtee liikkeelle maailmanyhteiskuntateoriassaan ikään kuin puhtaalta pöydältä;
voisi sanoa, että Beck ottaa eron moderniuden tuskaa aiheuttavista peruskäsitteistä ja
alkaa katsoa todellisuutta uusin silmin ja uusien käsitteiden avulla. Tämä merkitsee myös
käsitteellistä erottautumista ensimmäisen modernin ja toiseen moderniin siirtymisen vai-
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heen globalisaatiota koskevista käsitteistä. Hän (1999, 43–49) tekee erottelun globalismin ja globalisaation ja toiseksi globalismin ja globaalisuuden välille. Beckin (emt, 43)
mukaan käsitteellisten erottelujen päämääränä on ”rikkoa poliittisuuden ja yhteiskunnallisuuden territoriaalinen ortodoksia, joka on syntynyt ensimmäisen modernin kansallisvaltiollisen projektin yhteydessä ja joka on siitä lähtien esiintynyt käsitteellis-institutionaalisesti absoluuttisen pätevänä”. Tulkitsen Beckin tarkoittavan tällä sitä, että politiikkaa ja
yhteiskuntaa ei voi enää sitoa alueellisesti kansallisvaltioiden rajojen sisäpuolelle vaan
poliittisuus ja yhteiskunnallisuus ovat maailmanlaajuisia sosiaalisia suhteita. Hän (emt,
45) toteaa maailmanyhteiskunnan tarkoittavan kaikkia niitä sosiaalisia suhteita, jotka
eivät ole kansallisvaltion politiikan integroimia tai sen määrittämiä.
Globalismilla Beck (1999, 43) tarkoittaa näkemystä, jonka mukaan maailmanmarkkinat
tukahduttavat tai korvaavat poliittisen toiminnan. Globalismi etenee Beckin mukaan
yhdensuuntaisesti ja ekonomisesti sekä ottaa muut globalisaation ulottuvuudet, ekologisen,
kulttuurisen, poliittisen ja kansalaisyhteiskunnan globalisaation, markkinajärjestelmälle
alistettuina asioina. (ks. vrt. Bourdieu 1995; taloudellinen pääoma erityspääomana ja symbolisena valtana luku 7.5.)
Globaalisuus tarkoittaa hänen (emt, 45) mukaansa puolestaan sitä, että olemme jo pitkään eläneet maailmanyhteiskunnassa, jossa erilaiset taloudelliset, poliittiset ja kulttuuriset
muodot törmäävät toisiinsa ja jossa kaikki itsestäänselvyydet (länsimaisen mallin) tulee
perustella jatkuvasti uudelleen. Globaalisuus konkretisoituu Beckillä jo edellä määriteltyyn
maailmanyhteiskunnan ideaan sosiaalisina suhteina. Väitän, että olennaisinta, mutta
samalla myös ongelmallisinta maailmanyhteiskunnan ja -kansalaisuuden ideassa on yksilön kokemuksen nostaminen erityisasemaan ja sen kiinnittäminen vahvasti globaalisuuteen. Yksilön kokemuksen korostamisesta tekee ongelmallista se, että Beck ei riittävästi
problematisoi subjektiivisuuden väistämätöntä ja objektiivisesti determinoitunutta luonnetta (ks. Bourdieu & Waquant 1995; habitus, kenttä ja pääoma). Beckin (1995, 45)
mukaan kokemus on keskeisessä asemassa, ja että maailmanyhteiskunta tarkoittaa koettua
ja refleksiivistä maailmanyhteiskuntaa. Hienoista epävarmuutta voi tulkita ilmenevän
hänen pohdinnoissaan siitä, miten pitkälle refleksiivinen maailmanyhteiskunta sitten on
olemassa. Kysymyksen voi muuttaa empiiriseksi kysymykseksi siitä, miten ja missä määrin ihmiset ja maailman kulttuurit eroavuuksineen kokevat (kursivointi el) itsensä toisiinsa
suhteissa oleviksi ja missä määrin tämä maailmanyhteiskunnallinen kokemus on merkityksellistä niiden käyttäytymiselle. Tämä on avoin kysymys myös Beckille. Joka tapauksessa
hän kuitenkin rakentaa maailmanyhteiskunnan ideansa vahvasti tämän kokemuksen refleksiivisyyden perustalle.
Globalisaatiolla Beck (1999, 46) tarkoittaa sitä vastoin prosesseja, joiden seurauksena
kansallisvaltiot ja niiden suvereenisuus alistuu ylikansallisille toimijoille ja niiden valtamahdollisuuksille, pyrkimyksille ja identiteeteille. Kokoavasti voi todeta, että globalismi
merkitsee Beckille ainoastaan markkinoiden maailmanmahtia. Globaalisuuden hän
ymmärtää maailmanyhteiskunnan mahdollisuudeksi ja globalisoitumisessa kansallisvaltiot
luovat ”transnationaalisten” mekanismien välityksellä pelivaraa, orientaatioita, identiteettejä ja verkostoja (Eräsaari 1998, 251–252).
Jos jaottelua pyritään istuttamaan edellä esitettyyn ympäristöpoliittiseen kolmikenttään,
tulkitsen Beckin tarkoittavan sitä, että kansallisvaltion virallinen ”joko tai” -politiikka noudattaa globalisaation prosesseja ja on näin alistetussa asemassa globalismin markkinamahdin suhteen. Toisaalta eri kansallisvaltioissa viralliseen, globalisoituneeseen konfliktipoli-
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tiikkaan ambivalentissa ”ja” -suhteessa olevat alapolitiikat yhdistyvät maailmanlaajuisesti
ja muodostavat vähitellen niin voimakkaan globaalisen vastapuolen kansallisvaltioiden
globalismiin rakentuvalle konfliktipolitiikalle, että se tyrehtyy tarkoituksettomana. Beckin
politiikka-määritelmän globaalisuus-ulottuvuuksia voi kuvata seuraavan kuvion avulla:

Ongelma 1

globalisaatio
totaliteettina
GLOBALISMI

GLOBALISAATIO
globalisaatio
kontingenssina

GLOBAALISUUS
glokalisaatio

Ongelma 2

alistussuhde

MARKKINAT

UUSLIBERALISMI

KANSALLISVALTIO

”JOKO – TAI”
POLITIIKKA
(perustuu globalisaatioon
globalismin alistusmuotona)

SUBJEKTI JA
MAAILMA

”JA” -POLITIIKKA
(perustuu globalisaatioon
glokalisoitumisena)

Kuvio 12. Beckin politiikka-määritelmä ja globalisaation muodot.

Katkoviivoilla kuvaan kahta ongelmaa, jotka näyttäisivät sisältyvän Beckin maailmanyhteiskunnan ja -kansalaisuuden ideaan:
Ongelma 1 liittyy Beckin vahvaan luottamukseen siitä, että globaalisuus taloudellisena
ja poliittisena glokalisaationa ratkaisisi globalismin aiheuttamat ongelmat. Voi asettaa
myös kysymyksen siitä, ratkaiseeko maailmankansalaisuus ja -yhteiskunta kulttuurisena
”hybridisaationa” loppujen lopuksi lokaalisuuden ja globaalisuuden välistä dilemmaa (ks.
Featherstone & Lash 1995)?
Ongelma 2 liittyy Beckin vahvaan luottamukseen subjektin ajattelun ja toiminnan
vapaudesta sekä vapaudesta tehdä elämäänsä koskevia valintoja. Bourdieulaisessa sosiologiassa kiinnitetään huomiota juuri subjektin vapautta rajoittaviin mekanismeihin habituskäsitteen avulla. Bourdieu (mm. Bourdieu & Waquant 1995) toteaa, että yhteiskunnallisuus
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tai täsmällisemmin yhteiskunnallis-sosiaaliset suhteet ruumiillistuvat subjekteissa ja ilmenevät habituksina, asenteiden ja suhtautumistapojen kokonaisuutena, joka heijastelee
yhteiskunnallisen kokonaiskentän symbolisia muotoja ja vallankäyttöä. Informaatioyhteiskunnassa, jossa yhteiskunnan rakenteet korvautuvat informaation ja viestinnän rakenteilla,
symbolisen vallan muodostamispyrkimykset ovat mitä ilmeisimpiä. Kun tähän oletukseen
lisätään se tosiasia, että juuri informaation ja viestinnän rakenteet ovat globalisaation muotojen ennakkoedellytys ja ehto, herää väistämättä kysymys siitä, ottaako Beck riittävällä
vakavuudella huomioon informaatioyhteiskunnan symbolisen vallan ja väkivallan ajattelemattomiin kulttuurisiin kategorioihin piiloutuneita olemassaolon muotoja? Epäilykset ajattelemattomien kategorioiden riittämättömästä huomioon ottamisesta heräävät esiin tarkasteltaessa sitä vaivattomuutta, jolla Beck viime kädessä muotoilee maailmanyhteiskunnan
kosmopoliittista sääntelyä (ks. käsitteestä Heiskala 1999, esipuhe) ja humanismiin rakentuvaa maailmankansalaisuutta.
Globalisaatio tulkittuna globalisaation glokalisaationa ja kulttuurin globaalisuutena
muodostaa tulkintani mukaan perustan Beckin maailmanyhteiskunnan ja -kansalaisuuden
idealle. Väitän, että Beckin näkemys globaalista tilasta on pyrkimys yhdistää näkemykset
globalisaatiosta institutionalisoitumisena ja kulttuurisena ”hybridisaationa” ja näin pyrkiä
ratkomaan globalisaation ja lokalisaation ongelmaa ja toiseksi perustelemaan individualisoitumiseen rakentuvaa kollektiivisen maailmankansalaisuuden mahdollisuutta.
Useiden teoreettisten ja empiiristen ajatuskulkujen avulla Beck asemoi maailmanyhteiskunnan ja -kansalaisuuden idean konkreettiseksi malliksi ylikansallisesta valtiosta mahdollisena vastauksena globalisaatioon. Kuten Beck (emt, 186) toteaa, ylikansallisten valtioiden vahvuus perustuu poliittisen vaikuttamisen yhteistoiminnallisuuteen. Yhteistoiminnallisuus näyttäisi perustuvan Beckillä glokalisaatioon eli globalisaation paikallisiin sisäpolitiikan muotoihin sekä tietoisuuteen ja kokemukseen kosmopoliittisesta solidarisoitumisesta. Kuten edellä jo todettiin, nämä näkemykset näyttäisivät kuitenkin olevan Beckin teoriointien heikkoja kohtia, jos niitä tarkastellaan globaalisuus-lokaalisuus–problematiikan
(ks. Featherstone & Lash 1995) ja tietoisuuden ja kokemuksen rakenteellisten ehtojen
näkökulmasta (ks. Bourdieu 1987, 1995, 1999).
Beckin (emt, 187) mukaan ylikansallisen valtion malli on monirotuinen tai risteytymämalli. Ylikansalliset valtiot ovat ei-kansallisvaltioita ja näin myös ei-territoriaalivaltiota.
Beckin ylikansallisen valtion voi siis tulkita ”tietoisuusvaltioksi”, jonkinlaisiksi kulttuuriseksi ”hybridiksi”. Toiseksi ylikansalliset valtiot ovat Beckin (emt, 188) mukaan glokaaleja
valtiota. Beckin ylikansallisen valtion voi siis tulkita olevan institutionalisoitunut globaalin
muoto, jolla on vahvoja taloudellisia ja poliittisia intressejä ja näin edun- ja voitontavoittelua. Beckin ylikansallisten valtioiden mallin voi käsitteellisesti jakaa henkiseen ja materiaaliseen ulottuvuuteen:
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Taulukko 1. Beckin ylikansallisen valtion todellisuusperusta.
LÄHTÖKOHTA
HENKINEN
SOSIAALINEN
TODELLISUUS

GLOBAALISUUDEN
MUOTO

YLIKANSALLISEN
VALTION PIIRRE
Ylikansallinen valtio
kulttuurisena
"hybridinä"

Yksilön tietoisuus

Kulttuurinen
globalisaatio

?

?

?

Taloudellinen ja
poliittinen
globalisaatio

Ylikansallinen valtio
glokalismin muotona

Eri asteisesti
MATERIAALLINEN globalisoituneita
SOSIAALINEN
paikallisia taloudelTODELLISUUS
lisia ja poliittisia
muotoja

Se, että Beckin ylikansallisen valtion mallista on tehtävissä kyseinen erottelu henkiseen ja
materiaaliseen, asettaa mallin käytäntöön sovellettavuuden ongelmalliseksi. Kaiken kattava globaaliin etiikkaan perustuva maailmanjärjestys herättää kaiken kaikkiaan useita
kysymyksiä, joista olennaisimmat ovat kaksi seuraavaa:
1. uusi globaali yhteiskunta edellyttää solidaarisia kansalaisia. Miten kansalaisten mobilisaatio tapahtuu eri valtioista ja kansallisuuksista? Mitä muuta globaali yhteiskunta
voi tarjota kansalaisilleen kuin yhteisen eettisyyden? Mitä parempaa se voi tarjota
kuin maailmanmarkkinoiden muodostamaan globalismiin tukeutuvat kansallisvaltiot?
Voiko se tarjota parempaa toimeentuloa, työllisyyttä, tasa-arvoa, turvaa ja yhteisöllisyyttä? Tämä on tärkeä kysymys mielestäni juuri sen vuoksi, että ympäristökysymys
ja ekologinen kriisi ovat muuttuneet vähitellen kulttuuriseksi kysymykseksi ja sosiaalisiksi ongelmiksi, jotka ovat usein paikallisia. Tämä asia ei ilmene konkreettisesti
ainakaan Eräsaaren Beck -tulkinnoissa, eikä selkeästi Beckillä itsellään. On kuitenkin
ilmeistä, ettei kysymykseen riitä vastaukseksi toteamus siitä, että liittymällä maailmanyhteiskuntaan on enemmän pelivaraa ja toimintamahdollisuuksia (Eräsaari 1998,
251–252). Pelivaraa minkä suhteen? Maailmanmarkkinoiden ja valtiobyrokratian voimia vastaan? Valtionpolitiikan konfliktiherkkyyttä vastaan? Toimintamahdollisuuksia
suhteessa mihin? Paremman toimeentulon hankkimiseen ja näin tasa-arvon edistämiseen maailmanyhteiskunnassa?
2. koska ylikansallinen valtio perustuisi ennen kaikkea kulttuuriseen globalisaatioon, se
merkitsisi sitä, että maailmankansalaisten tulisi jakaa yhteiset merkitykset, tavat ja
käytännöt. Miten voi muodostaa sellaiset yhteiset käytännöt, joilla on merkitystä ja
ennen kaikkea sovellettavuusmahdollisuuksia siinä konkreettisessa paikassa ja toimintakontekstissa, jossa kukin maailmankansalainen arkista elämäänsä elää? Maailmankansalaisuus näyttäisi olevan Beckille lähinnä pään sisäinen asia ja idea istuu
siksi hyvin Beckin individualismia korostavaan ajatteluun.
On vielä syytä tarkastella lyhyesti sitä, mihin Beckin globaalin eettisyyden ja toisaalta
individualismin korostaminen perustuu sekä sitä, mitä myönteisiä ja kielteisiä puolia
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Beckin teoriassa maailmanyhteiskunnasta on kulttuurisen refleksiivisyyden ja yhteisöllisen identiteetin kehittämisen näkökulmasta.
Globaalin eettisyyden ja individualismin korostaminen saa selityksensä tarkasteltaessa
maailmanyhteiskunnan periaatteita suhteessa Beckin varhaisempaan riskiyhteiskuntakonseptioon. Riskiyhteiskuntateoriassa Beckillä on vielä selkeä operationaalinen idea: riskit
tuhoavat toiminnan perustoja, mutta toimivat myös uusina ajatusmalleina ja organisoivina
kehyksinä riskien välttämiseksi. Globalisaatiotematiikassaan Beck tähyää riskien tuolle
puolen. Nimenomaan globaaleilla vaihtoehdoilla ja mahdollisuuksilla pyritään asettumaan
päämäärien ja keinojen ulkopuolelle, ja ne johtavat muihin päämääriin. (Eräsaari 1998,
252.)
Globaalin eettisyyden korostaminen näyttäisi perustuvan tähän rakennelmaan. Muilla
päämäärillä Beck viittaa selkeästi moraalisiin päämääriin ja ideoihin, jotka puolestaan
perustuvat arvoarvostelmiin siitä, mikä on tärkeää ja arvokasta ihmisen elämässä. Beck
ilmeisesti haluaa globaalilla eettisyydellä irrottautua sekä markkinoiden (ja valtionhallinnon) globalismista että rationaalisesta kansallisvaltiosta. Kuten Eräsaari (1998, 252) toteaa,
Beck on korvaamassa armotonta riskisymboliikkaa armollisemmalla globaliteettisymboliikalla. Armollisuudella Beck tarkoittaa tulkintani mukaan sitä, että hän haluaa avata yksilöille uusia mahdollisuuksia toteuttaa itseään poliittisesti maailmanyhteiskunnallisen kommunikaation kontekstissa. Beck haluaa irtaantua ajatuksesta, että ihmisen tulisi vain yksinkertaisesti sopeutua riskien tuottamiin uhkatekijöihin (Eräsaari 1998, 253). Yksilöllisen
sisäisen kokemuksen ja yleisinhimillisen veljeyden korostaminen ikään kuin vapauttavat
ihmisen riskien tuottamasta vankeudesta ja henkisestä helvetistä. Noron (1989, 244)
mukaan Beckin ajatuksista on eroteltavissa kaksi yksilöllistymisteesiä: optimistinen ja pessimistinen. Pessimistinen yksilöllistyminen merkitsee väärää tietoisuutta, koska traditioista
vapautunut yksilö joutuu sekundaarien instanssien pelinappulaksi. Optimistinen yksilöllistyminen merkitsee paitsi negatiivisen vapauden kasvua, mutta myös uusien toimintamahdollisuuksien ja ristiriitojen kasvua. Maailmanyhteiskuntateoriassaan Beck siis pyrkii tekemään selvää rajanvetoa pessimistisen ja optimistisen yksilöllistymisen välille sekä optimistiseen yksilöllistymiseen sisältyvien vivahteiden välille. Maailmankansalaisuus merkitsee
pessimistisen yksilöllistymisen kumoamista ja optimistisen yksilöllistymisen määrittämistä uusien ristiriitojen välityksellä. Tämä merkitsee pikemminkin toimintamahdollisuuksien kuin negatiivisen vapauden kasvua, mikä on tyypillistä Beckin riskiyhteiskunta-ajattelussa.
Jos arvioidaan Beckin globaalin eettisyyden ja maailmanyhteiskunnan merkitystä yhteisöllisen identiteetin ja kulttuurisen refleksiivisyyden näkökulmasta, voi hänen ajatuksistaan löytää sekä myönteisiä ja edistyksellisiä puolia että toisaalta sellaisia puolia, joiden
tarkoitusta on vaikea ymmärtää.
Beckin maailmanyhteiskunnanpolitiikasta on eroteltavissa kaksi edistyksellistä asiaa
kulttuurisen refleksiivisyyden näkökulmasta tarkasteltuna: eettisyyden korostaminen ja
pyrkimys irrottautua yhtenäiseksi ajatellusta modernin yhteiskunnan jakamasta kollektiivisesta identiteetistä. Eettisyyden korostaminen osuu kulttuurisen refleksiivisyyden ytimeen.
Korostuksen avulla voi asettaa kyseenalaiseksi vallitsevat eettisyyden, kuten kestävän
kehityksen periaatteet ja niihin sisältyvät ristiriidat ja näiden ristiriitojen taustalla piilevät
arvoristiriidat. Markkinoiden, valtionhallinnon ja -politiikan harjoittaman globalismin intressit näyttäisivät pitkälti ohjailevan ja determinoivan vallitsevan kansallisen ja kansainvälisen ympäristöpolitiikan periaatteita. Eettisyyden esiin nostaminen ja sen käsitteellinen ja
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epistemologinen analysointi ja kritiikki yhteiskuntapoliittisessa ja -sosiologisessa keskustelussa nostaa tämän problematiikan päivänvaloon. Etiikkaa ja sen perustana olevia arvoarvostelmia ei voi enää ohittaa uusilla kansainvälisillä ja kansallisilla periaatelausumilla.
Yksilöllisyyden ja sisäisen kokemuksen korostaminen on edistyksellistä siinä mielessä,
että sen avulla on mahdollista irrottautua ajatuksesta, että myönteiseksi oletettujen ympäristöasenteiden välityksellä voitaisiin muodostaa jokin yhteinen kollektiivinen identiteetti,
jonka mukaan yksilöt voisivat orientoitua globalisoituvaan ja verkostoituvaan sosiaaliseen
todellisuuteen. Ilmeistä on, että kollektiivisen identiteetin ajatuksella pyritään tukemaan ja
legitimoimaan vallitsevia taloudellisia ja poliittisia ympäristöä koskevia hallinta- ja ratkaisukeinoja. Viralliselle ympäristöpolitiikalle pyritään muodostamaan kollektiivinen tuki ja
hyväksyntä. Kollektiivisuuteenhan sisältyy oletus, että kulttuuriset ja symboliset järjestelmät ohjaavat ihmisen ajatuksia, kokemuksia ja toimintaa usein tiedostamattomasti a priori.
Nyt kun ympäristöä koskevat kulttuuriset tavat ja merkitykset ovat joutuneet kriisiin puhutaan kollektiivisen identiteetin vahvistamisesta. Väitän, että ympäristökysymyksestä pyritään näin tekemään pysyvä, koska se on markkinoiden ja valtionhallinnon globaalien toimien oikeutuksen kannalta paras ratkaisu.
Kielteisempää Beckin ajatuksissa on eettisyyden sitominen tiukasti globalisaatioon.
Miksi Beck sitoo eettisyyden asiaan tai ilmiöön, joka on itse asiassa syy siihen, miksi eettiset ja moraaliset kysymykset ovat nousseet tärkeiksi julkisenkin keskustelun aiheeksi.
Tarkoitan tällä sitä, että ympäristö- ja sosiaaliset ongelmat ovat vain voimistuneet globalismin myötä. Beck pyrkii sitomaan ympäristöpoliittisen ajattelunsa tähän samaan kehityskulkuun, kylläkin eri tavalla ja eri merkityksessä. Väitän, että tämä johtuu Beckin politiikan
rationaliteetin määrittelystä eli ambivalenssin itseisarvon ja pysyvyyden korostamisesta
politiikanteossa. Sekä valtiollisessa että globaalissa maailmanpolitiikassa toistuu sama
politiikan malli, jossa virallisen konfliktipolitiikan kylkiäiseksi muodostuu siihen ambivalentissa suhteessa oleva alapolitiikka. Beck tarvitsee ambivalenssin politiikalle eettisen
perustan ja oikeutuksen. Toisaalta herää ajatus, että Beck haluaa ratkaista vaivattomasti
ympäristökysymykseen sisältyvät kulttuuriset ongelmat, jotka usein ilmenevät ja konkretisoituvat paikallisella tasolla. Voisikin todeta, että Beckin ajatuksia leimaa jonkin tyyppinen henkinen utopistisuus ja miksei myös elitistinen idealismi. Tuskin kaikki tavalliset kansalaiset loppujen lopuksi saavuttavat maailmankansalaisen asemaa ja roolia. Niin ei luultavasti olekaan tarkoitus tapahtua. Muutenhan ambivalenssi häviäisi yhteiskunnasta ja maailmasta.
Refleksiivisyyden tasot kytkeytyvät institutionaalisen ympäristökasvatuksen yhteiskunnallisiin ja rakenteellisiin ehtoihin ja kulttuurisiin mahdollisuuksiin mielestäni hyvin perustavalla tavalla, kuten luvussa 8 pyrin täsmällisemmin osoittamaan. Se, miten refleksiivisyys yhteiskunnassa ymmärretään vaikuttaa
a) ympäristökasvatuksen tiedon- ja oppimiskäsitykseen (kognitiiviset ja normatiiviset
ennakko-oletukset),
b) ympäristökasvatuksen asemaan yhteiskunnallisessa ohjausjärjestelmässä eli siihen,
mitä ehtoja tai toisaalta mahdollisuuksia ympäristön yhteiskunnalliset määrittely- ja
tulkintaprosessit asettavat ympäristökasvatuksen tavoitteille, sisällöille ja menetelmille ja edelleen,
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c) miten kasvatus instituutiona ja itsenäisenä ekopedagogisena toimintana kykenee vaikuttamaan yhteiskunnan muutokseen, kulttuurisiin merkitysjärjestelmiin, poliittiseen
päätöksentekoon sekä valtionhallinnon byrokratiaan.
Institutionaalisen ympäristökasvatuksen yhteiskunnallisena tehtävänä on lähinnä vallitsevan sosiaalisen järjestyksen legitimointi sekä sopeuttaminen vallitseviin poliittis-ideologisiin oloihin. Kulttuurinen refleksiivisyys puolestaan mahdollistaisi ympäristökasvatuksen
vapautumisen vallitsevista rajallisista ympäristökysymyksen kulttuurisista määrittelyistä
ja tulkinnoista ja ympäristökasvatuksen kehittymisen merkittäväksi yhteiskunnan muutosta suuntaavaksi sosiaalisen toiminnan muodoksi.

7 Rakenne vai toiminta? Kulttuurinen refleksiivisyys ja
yhteisöllinen toiminta
"Yhteisöt edellyttävät yhteisiä merkityksiä, kollektiivit edellyttävät pelkästään yhteisiä etuja" (Lash
1995a, 156).

Uudentyyppisen kulttuurin ja luonnon suhteen sekä kulttuurisesti refleksiivisen ja itsereflektioon kykenevän ympäristökasvatuksen muodostamiseksi kognitiivisen ja institutionaalisen refleksiivisyyden muodot eivät ole riittäviä. Uuden sosiaalisen todellisuuden
hahmottaminen edellyttää kulttuurista refleksiivisyyttä, joka kohdistuu niihin kulttuurisiin toimintakonteksteihin ja mahdollisuusrakenteisiin (ks. käsitteestä Brand 1990, 1997),
joissa ympäristöä koskevaa refleksiivistä tietoa ja ympäristön käyttöä koskevia normeja
yhteiskunnallisesti ja sosiaalisesti tuotetaan. Refleksiivisyyden tulisi kohdistua kulttuurisiin tapoihin ja merkityksiin, jotka luodaan sosiaalisissa suhteissa ja jotka luovat tietyntyyppistä sosiaalista toimintaa.
Kulttuurisen refleksiivisyyden toteuttamisella on reaaliset, todellisuuden sosiaaliseen
rakentumiseen ja luonnon sosiaaliseen konstruointiin rakentuvat yhteiskunnalliset ehtonsa,
jotka ilmenevät tiedostamattomina kulttuurisina dilemmoina. Näistä dilemmoista voi johtaa myös institutionaalisen ympäristökasvatuksen tavoitteiden, sisältöjen ja menetelmien
ristiriidat piilosisältöineen. Ne ovat ratkaisemattomassa ristiriidassa kuitenkin ainoastaan
silloin, kun ne jätetään tiedostamatta, reflektoimatta ja otetaan annettuina. Ideana onkin se,
että kyseisiin ristiriitaisuuksiin ja pysyviin ambivalenttisuuksiin kohdistuva refleksiivisyys
avaisi tien sosiaaliseen oppimiseen (ks. Eder 1992, 1999).
Tämän luvun tarkoituksena on luoda kulttuurista taustaa ympäristökasvatuksen sisältämien ristiriitojen tarkastelulle: millaisissa konteksteissa ympäristökasvatuksen kehittäminen konkretisoituu (luku 8). Etenen tarkastelussa seuraavasti:
1. tarkastelen informaatio- ja viestintärakenteiden verkostoja, globalisaation eri muotoja
sekä niitä muutoksia, joita ne aiheuttavat yhteiskunnan kokonaisrakenteessa. Informaatio- ja viestintärakenteiden verkostojen ja globalisaation muotojen voi väittää
sisältävän globaalisuus-lokaalisuus –dilemman. Tästä dilemmasta voi edelleen johtaa
institutionaalisen ympäristökasvatuksen konstruktivistisen tiedon- ja oppimiskäsityksen ja didaktisten mallien sisältämä ristiriita alueita koskevan ja paikallisen identiteetin välillä sekä ristiriita nykyisten ja tulevien sukupolvien identiteettien välillä,
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2. tarkastelen kognitiivisen ja esteettisen refleksiivisyyden vastakkainasettelua, mistä
voi johtaa institutionaalisen ympäristökasvatuksen konstruktivistisen tiedon- ja oppimiskäsityksen ja didaktisten mallien sisältämän ristiriidan kollektiivisen ja yksilöllisen identiteetin välillä sekä ristiriidan nykyisten ja tulevien sukupolvien identiteettien
välillä,
3. tarkastelen niitä kulttuurisia ehtoja, joita vastavuoroisen sosiaalisen toiminnan toteuttamisella nykypäivän yhteiskunnassa on. Näiden ehtojen tarkastelu kokoaa yhteen
edellä mainittujen ristiriitojen muodostamat ehdot kulttuurisen refleksiivisyyden
toteuttamiselle yhteiskunnassa ja spesifimmin institutionaalisen ympäristökasvatuksen tiedon- ja oppimiskäsitysten ja didaktisten mallien uudistamiselle.

7.1 Rakenteet, verkostot ja kulttuuriset mahdollisuusrakenteet
”Onko maailma meille sijainti, jossa pakosta olemme, vai onko maailma meissä samoin kuin me
olemme maailmassa” (Kymäläinen 2000, 32)

Millaista voisi olla yhteiskuntaa ja kulttuuria koskeva kriittinen analyysi nykyisessä maailmassa, jossa informaation määrä on kasvanut huimasti, mutta joka on samalla kapitalistisempi kuin koskaan? Vuosisadan vaihteen kriittisen teorian ainekset on löydettävissä
moderniuden refleksiivisyyden teoriasta niin, että se ymmärretään radikaalisti omien
tavoitteidensa vastaisesti eli kun sitä ei lueta omien julkilausuttujen tarkoitusten vaan sen
lausumattomien oletusten näkökulmasta. Niin Beck kuin Giddens ovat luonnostelleet
implisiittisesti moderniuden refleksiivisyyden teoriaa, mutta he eivät ole eksplikoineet
refleksiivisyyden rakenteellisten ehtojen muuttumista suhteessa sosiaalisen toiminnan
vapauden lisääntymiseen. (Lash 1995a, 153–154.) Lash (1995a, 154) kehittelee moderniuden refleksiivisyyden teoriaa kolmesta eri näkökulmasta. Näiden näkökulmien avulla
voi kritisoida riskiyhteiskuntateorioita ja näin kognitiivista refleksiivisyyttä sekä kehittää
edelleen kulttuurisen refleksiivisyyden mallia. Moderniuden refleksiivisyyttä ensisijaisesti leimaavana piirteenä voi pitää refleksiivisyyden rakenteellisten ehtojen muuttumista.
Rakenteellisten ehtojen muuttuminen sisältää kaksi olennaista tekijää:
1. yhteiskunnallisten toimijoiden valta kasvaa jatkuvasti suhteessa yhteiskunnan rakenteisiin eli on havaittavissa yhteiskunnallisten rakenteiden perääntymistä. Tämä laajentaa toiminnalle jäävää tilaa ja vapautta. Tulkintani mukaan Lash tarkoittaa rakenteiden perääntymisellä kansallisvaltioiden aseman heikkenemistä ja yhteiskunnallisten
toimijoiden vallan kasvulla globaalien taloudellisten, poliittisten ja kulttuuristen järjestelmien aseman vahvistumista,
2. vapaalla ja harkitsevalla toiminnalla on uudet rakenteelliset ehdot, joita Lash nimittää
informaation ja viestinnän rakenteiksi tai informaation ja viestinnän rakenteiden muodostamiksi verkostoiksi.
Toinen kritiikin kohde liittyy kognitiivisen refleksiivisyyden ensisijaisuuteen riskiteorioissa. Kognitiivisessa refleksiivisyydessä kritiikki kohdistuu yleisestä erityiseen, eli harkitsevan ajattelun ja toiminnan avulla kohdistetaan kritiikkiä vallitsevia yhteiskunnallisia
oloja vastaan. Lash kiinnittää huomionsa kognitiivisen refleksiivisyyden sijasta esteetti-
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seen refleksiivisyyteen, missä kritiikki päinvastoin kohdistuu harkittuihin yhteiskunnallisiin ajattelu- ja toimintatapoihin eli yleiseen erityisen kautta. Erityinen viittaa juuri esteettisyyteen ja siihen liittyy olennaisena osana populaarikulttuuri ja arjen estetiikka. Kolmas
Lashin esittämä näkökulma moderniuteen korostaa yhteisöllisyyden paluuta ja siihen
sisältyvää ontologisten perusteiden analyysin tärkeyttä tutkittaessa moderniuden refleksiivisyyden kulttuurisia ehtoja (Lash 1995a, 154).
Olennainen tekijä tutkimusongelmieni kannalta on se, miten Lash määrittelee refleksiivisyyden. Refleksiivisyys voi olla rakenteellista. Yhteiskunnallisen rakenteen pakoista
vapautetut toimijat reflektoivat rakenteiden sääntöjä ja voimavaroja eli toiminnan olemassaolon yhteiskunnallisia edellytyksiä. Toiseksi refleksiivisyys voi olla itserefleksiivisyyttä,
missä toimijat reflektoivat itse itseään ja korvaavat itsereflektiolla aiemman ulkokohtaisen
rakenteiden tarkkailun. Lashin mukaan niin Giddens kuin Beck korostavat rakenteellista
refleksiivisyyttä. Beck analysoi tiedeinstituutioiden ja poliittisten prosessien refleksiivisyyttä käyttäen hyväksi ekologista kritiikkiä. Giddens sen sijaan tarkastelee yleisempää refleksiivisyyttä, joka koskee lähinnä yhteiskunnan sääntöjä ja voimavaroja. (Lash 1995a,
161–162.)
Kutakin refleksiivisyyden lajia voi vuorostaan harjoittaa joko asiantuntijajärjestelmien
välityksellä tai niiden vaikutusta vastaan. Erityisen selvästi tämä seikka tulee esille Giddensin modernisaatioteoriassa, jossa refleksiivisyys toteutuu ns. kaksoishermeneutiikan välityksellä. Ensimmäisenä tulkintavälineenä on yhteiskunnallinen toiminta, toisena taas asiantuntijajärjestelmät. Refleksiivisyys merkitsee Giddensille sisäistä muutosta luottamussuhteissa, jonka tuloksena luottamussuhteissa ei enää ole kysymys välittömästä ihmissuhteesta vaan luottamuksesta asiantuntijajärjestelmiin. Hän puhuu ontologisesta turvattomuudesta ja Lashin mukaan myös siitä, miten ihmiset tietoisesti saavuttavat ontologisen turvallisuuden. Hän kritisoi Giddensin ajatusta asiantuntijajärjestelmien kyvystä luoda turvallisuutta. Ontologisen turvattomuuden analyysi edellyttäisi pääsemistä käsiksi yhteiskunnallisten ja psyykkisten maailmojemme perusteisiin. Tämä edellyttäisi nimenomaan asiantuntijajärjestelmien subjekti-objekti -ajattelun purkamista, jotta yhteiskuntajärjestelmän
perustana olevat elämäntavat ja olemisen muodot tulisivat esille. Giddens välttää tällaista
tulkintaa ja löytää ratkaisut asiantuntijajärjestelmistä itsestään. (emt, 161–162.)
Toinen tutkimukseni ongelmanasettelun kannalta mielenkiintoinen tekijä on se, että
informaation ja viestinnän rakenteiden verkostot voi tulkita kaksitahoisiksi. Ne sisältävät
kaksi toisilleen vastakkaista taloutta. Erityisen mielenkiintoista tämä on siksi, että informaation ja viestinnän rakenteiden muodostamien verkostojen kaksitahoisuus on yhdistettävissä ainakin ajatuksellisesti Ederin (1990a) oletukseen modernin kulttuurin ambivalentista luonteesta, valta- ja sen vastakulttuurista. Informaatio- ja viestintärakenteet sisältävät
Lashin mukaan käsitteellisten ja mimeettisten symbolien talouden. Informaatio- ja viestintärakenteiden verkostojen läpi kulkeutuvat käsitteelliset symbolit eli informaatiovirrat
jakautuvat kahtia ja kuvastavat kapitalistisen ylivallan uutta foorumia. Valta ei enää sijoitu
ensisijaisesti pääomaan aineellisena tuotantovälineenä vaan informaatiovallan ja tiedon
yhdistymiseen, mikä tapahtuu pitkälti ylikansallisissa yrityksissä (emt, 186.)
Moderniuden informaatio- ja viestintärakenteiden verkostojen kaksitahoisuus liittyy
olennaisena osana globalisaatiokehitykseen ja sen eri ilmenemismuotoihin. Toiseksi käsitteellisten symbolien virrat ja kasaantumat ovat refleksiivisyyden edellytys. Lash toteaa:
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"Modernisaatio taloudellisena kasvuna on mahdollista vain, mikäli työvoima hankkii erityisiä informaation käsittelytaitoja, mikä puolestaan edellyttää korkeaa koulutustasoa. Koulutuksen edellyttämä ongelmanratkaisun, kyseenalaistamisen ympäristö tarjoaa samalla edellytykset myös sellaisen tiedon hankkimiseen, jonka voi kääntää rationaaliseksi kritiikiksi
systeemiin itseensä." (Lash 1995a, 186.)

Tarkastelen Lashin (1995a) käsitysten pohjalta
1. informaatio- ja viestintärakenteiden verkostoihin sisältyvää problematiikkaa, mikä on
yhdistettävissä luvussa 2 mainittuun luonnon kognitiiviseen konstruointiin talouden,
tieteen ja politiikan kentällä ja edelleen institutionaalisessa ympäristökasvatuksessa,
2. "minään" ja yksilöllisyyteen sisältyvää problematiikkaa, mikä on vastaavasti yhdistettävissä ympäristöpolitiikkaa ja -kasvatusta vaivaavaan ympäristöongelmien yksilöllistämisen ongelmaan. Molempien ongelma-alueiden tarkastelun avulla voi myös
selkiyttää sitä ongelmaa, että institutionaalisessa ympäristökasvatuksessa ei väitteeni
mukaan saavuteta identiteettitasoista orientaatiota ympäristöön. Identiteettitasoista
orientaatiota ympäristöön voi pitää edellytyksenä merkityksellisen ja siten mielekkään sosiaalisen toiminnan syntymiselle.
Informaatio- ja viestintärakenteiden verkostoihin sekä yksilöllisyyteen sisältyvien ongelmien analyysin avulla Lash pyrkii muodostamaan vahvaa yhteisöllisyyden käsitettä, joka
näyttäisi olevan kulttuurisen refleksiivisyyden perusedellytys ja sen toimintakyvyn ydin.
Yhteisöllisyyden käsite avaa kriittisiä näkökulmia myös ympäristöpolitiikkaan ja -kasvatukseen. Mielestäni Lashin asettama kysymys: ”onko refleksiivinen yhteisö ylipäätänsä
mahdollinen meidän ajallis-paikallisesti etäännytetyissä yhteiskunnissamme, joissa merkitys on määritelmän mukaan tyhjennetty” (Lash 1995a, 221), on oikeaan osuva, jos ajatellaan nimenomaan suhdettamme luontoon ja toisiin ihmisiin.

7.2 Informaatio- ja viestintärakenteiden verkostot – yksilön valinnan
vapautta vai uusia institutionaalisen hallinnan muotoja?
Refleksiivisen moderniuden ydinoletuksena on, että toiminta vapautuu vähitellen rakenteista. Lashin (1995a, 165–166) mukaan tämä ilmenee selvimmin talouselämässä, jossa
tuotannollinen toiminta on kyennyt vapautumaan sääntösidonnaisista rakenteista. Vapautumisprosessia on yleisesti nimitetty joustavaksi erikoistumiseksi, missä koko ajan
pidemmälle erikoistuva kulutus edellyttää myös entistä joustavampia työtapoja. Hän pitää
ongelmallisena ja tutkimisen arvoisena sitä, että refleksiivisyys on jakautunut epätasaisesti: miksi tietyillä talouden sektoreilla refleksiivisyys toimii, tietyillä sektoreilla ei? Lash
puhuu jopa refleksiivisyysvoittajista ja -häviäjistä, mikä ei vaikuta liioittelulta.
Globalisoituneessa informaatiokapitalismissa esiintyvän järjestelmällisen epätasa-arvon selittäminen edellyttää juuri refleksiivisyyden rakenteellisten edellytysten tutkimista. Lashin mukaan informaatio- ja viestintärakenteiden (lyhenne I&V-rakenteet) verkostot muodostavat rakenteellisia edellytyksiä, jotka voivat olla joko paikallisia tai globaaleja. Refleksiivisessä moderniudessa elämäntilaisuudet määräytyvät siis paikasta "informaatiotavassa". Olennaista tässä on tulkintani mukaan se, että ihmisen mahdollisuus tar-
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kastella kriittisesti yhteiskuntaa tukahdutetaan tai tehdään jopa mahdottomaksi. Tarkoitan
tällä sitä, että ihmisillä ei ole mahdollisuutta reflektoida ympäristöongelmien yhteiskunnallisia ja kulttuurisia perusteita ja vielä vähemmän mahdollisuutta reflektoida itseään, omaa
osallisuuttaan tuotanto-kulutusprosessissa. Kriittisyys syntyy vasta sitten, kun tiedostaa
sen, mitä on kritisoitava, mihin tekijöihin kritiikki on kohdistettava ja miksi jotakin on syytä
kritisoida.
Otan esille pari seikkaa Lashin ajatuksista, joilla katson olevan merkitystä tutkimusongelmieni kannalta ja joiden avulla voi kritisoida luonnon kognitiivisen konstruoinnin ensisijaisuutta yhteiskunnan keskeisillä osa-alueilla. Instituutioita, sosiaalisia suhteita ja arkielämää näyttäisi ohjaavan erityinen kooste niin systeemis-teknologista kuin institutionaalista refleksiivisyyttä. Analysoidessaan refleksiivistä tuotantoa Lash (emt, 168) käsittelee
myös työväestön luokka-aseman kohoamisen mahdollisuutta. Hän toteaa, että refleksiivinen tuotanto on mahdollista ainoastaan optimitasoisen informaatiovirran ja informaatiokäsittelykykyjen vallitessa. Tietyt informaatiorakenteiden institutionaalisen hallinnan muodot suosivat refleksiivistä tuotantoa, toiset taas eivät. Yritykset, joissa refleksiivinen tuotanto on onnistunut, eivät ole markkinajohtoisia vaan niissä noudatetaan refleksiivistä
perinnettä, missä työntekijän sitoutumisen ja velvoitteiden etiikka kohdistuu itsen sijasta
yhteisöön. Kysymys on refleksiivisistä yhteisöistä, joiden käytännöt perustuvat ja suuntautuvat sisällöllisesti tärkeisiin asioihin. Ne eivät ole käytäntöihin nähden ulkoisia, kuten esimerkiksi rahallinen korvaus, valta tai arvostus vaan sisältyvät käytäntöihin, kuten ammattitaito tai yrityksen etu. (emt, 175.) Refleksiivisyys näyttäisi siis edellyttävän eettistä sitoutumista, ei niinkään ulkoapäin asetettuja normeja.
Yhteisöllis-traditionaaliset sääntelymuodot voivat siis johtaa sellaisiin informaatiovirtoihin ja informaationkäsittelykykyihin, jotka ovat refleksiivisen tuotannon rakenteellisia
edellytyksiä. Tähän liittyy kuitenkin ongelma yhteiskunnan kokonaisrefleksiivisyyttä ajatellen. Kuten Lash (emt, 176–177) toteaa: "jos yhteisöllinen sääntely on optimaalinen ratkaisu, kun otetaan huomioon tuotantojärjestelmien informaatio- ja viestintärakenteiden
laajuus ja vaikutus, yksilöllistetty (ja markkinajohtoinen) sääntely on vastaavasti optimaalinen ratkaisu kulutusjärjestelmien vastaavia rakenteita ajatellen." Avautuuko eteemme
tuotanto-kulutus -prosessin sulkeutunut kehä, joka on vahvasti sidottu informaation ja viestinnän verkostojen institutionaalisen hallinnan muotoihin, kun tähän ongelmakokonaisuuteen lisätään vielä se, että kulutus on vahvasti asiantuntijajärjestelmien ohjattavissa?
Miten käy refleksiivisyyshäviäjien ja uuden alaluokan, palveluproletariaatin ja työttömien? Lash toteaa: "yhteiskunnallisten rakenteiden lahoamisen refleksiivisyydessä tuntee
erityisesti alaluokka." Sitä mukaa kun kansalaisyhteiskunta ja itse julkisuus asetetaan yhä
enemmän "alttiiksi" I&V-rakenteille, niiden ulkopuolelle joutuminen merkitsee itse asiassa
kansalaisuuden menettämistä. Kansalaisuuden menettäminen puolestaan merkitsee yhteiskunnan ulkopuolelle jäämistä niin poliittisessa kuin kulttuurisessa mielessä. Lashin sanoin:
" – – jos yksinkertaisessa moderniudessa kansalaisella oli velvollisuuksia ensisijaisesti kansallisvaltiota kohtaan, refleksiivisessä moderniudessa velvollisuudet kohdistuvat omaan
itseen, vastuulliseen itsetarkkailuun. Kansalaisten oikeudet yksinkertaisessa moderniudessa, muun muassa yhdenvertaisuus lain edessä, poliittiset oikeudet sekä hyvinvointivaltion sosiaaliset oikeudet ovat muuttuneet oikeudeksi osallistua informaatio- ja viestintärakenteisiin. Refleksiivisen moderniuden alemmalta luokalta – – on riistetty sekä velvollisuudet että oikeudet kansalaisuuteen ja kansalaisuus on puolestaan luonteeltaan pikemminkin
kulttuurista kuin yhteiskunnallista." (Lash 1995a, 183.)
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Tätä taustaa vasten moderniuden refleksiivisyyden systeemis-teknologinen ja kognitiivinen refleksiivisyyden taso vaikuttavat ongelmallisilta ympäristökysymyksen ratkaisu- ja
hallintapyrkimysten perustoilta. Nimenomaan luonnon kognitiivinen konstruointi tieteessä, politiikassa ja taloudessa sekä yhteiskuntaa vahvasti leimaava yksilöllisen vastuun
etiikka tuovat esille tämän päivän vääristyneet ajattelu- ja toimintatavat suhteessa siihen,
mihin elämä perustuu.
Ekologisen modernisaation- ja riskiyhteiskuntateorioiden ongelmia voi tarkastella
informaatio- ja viestintärakenteiden verkostoihin sisältyvien kahden ominaispiirteen 1)
teknologian ja 2) globalisaation välityksellä. Karkeasti yleistäen informaatio- ja viestintärakenteiden verkostot, teknologia ja globalisaatio ovat yhteydessä toisiinsa siten, että teknologian muodot ovat mahdollistaneet maailmanlaajuisten informaatio- ja viestintärakenteiden verkostojen muodostumisen, ja näiden rakenteiden muodostuminen on puolestaan
mahdollistanut globalisaation muotojen rakentumisen (ks. globalisaation muodoista mm.
Held 1999). Ekologisen modernisaation teorioiden niin tuotantoon kuin poliittisiin prosesseihin kiinnittyvän refleksiivisyyden sekä riski- ja maailmanriskiyhteiskuntateorioihin
sisältyvän institutionaalisen refleksiivisyyden selityskykyä ja ajallista ja paikallista kantavuutta voi arvioida sitomalla nämä refleksiivisyyden tasot globaaliin toimintakontekstiin.
Merkittävin globalisaatioon sisältyvä ongelma on valtion tosiasiallisen vaikutusvallan
heikkeneminen suhteessa talouteen. Tämä johtaa luonnollisesti myös demokraattisen
poliittisen päätöksenteon aseman heikkenemiseen ja tavallisen kansalaisen mahdollisuuksien vähenemiseen yhteiskunnan normeihin ja arvoihin vaikuttamisessa. Avainkysymyksiksi globalisaatiossa nousevat:
1. valtion ja markkinoiden välinen suhde eli taloudellisen vallan kysymykset,
2. valtion ja yhteiskunnan välinen suhde eli poliittisen vallan kysymykset. (ks. mm.
Väyrynen 1999.)
Ekologisen modernisaation teorian mukaan taloudellisten käytäntöjen uudelleen puitteistaminen ekologisten rajoitusten näkökulmasta tulee toteuttaa moderniuden dynamiikkaa
soveltaen. Moderniuden dynamiikalla (mm. Giddens 1990, 1991, 1995) tarkoitetaan lyhyesti ilmaistuna sosiaalisten suhteiden irrottautumista paikallisista rakenteista ja niiden
uudelleenjäsentämistä maailmanlaajuisten aika-paikkaulottuvuuksien välityksellä. Globalisaatiota voi pitää moderniuden dynamiikan nuorimpana muotona, jossa moderniuden
dynamiikan piirteet entisestään voimistuvat. Sosiaalisten suhteiden laajentuminen saa
aikaan muutoksia niin markkinoiden ja valtion kuin valtion ja poliittisen järjestelmän
välisissä suhteissa. Nämä muutokset luonnollisesti myös muuttavat näiden järjestelmien
perustana olevaa yhteiskunta- ja luonnonjärjestelmän (ks. käsitteistä Döbler 1995a) välistä suhdetta. Nämä muutokset ovat pohjimmiltaan eettisiä ja muuttavat näin koko länsimaisen kulttuurin ajattelu- ja toimintatapoja. Kun huomioidaan se, että globaali kapitalismi perustaa tuotantonsa pääasiassa immateriaalisiin tuotannontekijöihin (Lash 1995a),
lisää se entisestään sosiaalisissa suhteissa tapahtuvien muutosten mittavuutta. Mielestäni
kysymyksessä onkin laadullisesti erilaisista muutoksista kuin kapitalismissa tätä ennen on
tapahtunut.
Ekologisen modernisaation teoriassa pyritään kehittämään ekologisia periaatteita
kyseisten muutosten alaisuudessa. Tämä ei ole ongelmatonta, jos otetaan tarkastelussa huomioon ekologisen modernisaation teorian käsitys siitä, että taloudellinen rationaliteetti on
varsin itsenäinen rationaalisuuden muoto, joka toimii kiinteässä suhteessa tieteellis-tekno-
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logisiin ja valtiollisiin instituutioihin. Näyttäisi siltä, että talouden itsenäinen rationaalisuus
vahvistuu entisestään globalisaatiossa ja muuttuu samalla abstraktisemmaksi ja hektisemmäksi. Kiinteä suhde näyttäisi muodostuvan yksisuuntaiseksi vaikutussuhteeksi taloudesta
teknologiaan ja edelleen valtiollisten instituutioiden peruspilareihin, politiikkaan ja oikeuslaitokseen. Mol (1994) itse toteaa: sosiaaliset, poliittiset ja oikeudelliset instituutiot toimivat taloudellisen rationaliteetin suuntaisesti ja tähän asiaan on ekologisen rationaliteetin
muodostamispyrkimyksissä sopeuduttava. Huolimatta siitä, että ekologisen modernisaation teoriassa vaaditaan julkisesti itsenäisen ekologisen rationaliteetin muodostamista, ekologinen rationaliteetti voi loppujen lopuksi vain asettaa rajoituksia yhteiskunnan tuotannon
ja kulutuksen prosessiin.
Globalisaation voimallisuus ja ekologisen modernisaation toimintaperiaatteiden välinen
suhde sisältää vielä ratkaisemattomia asioita:
1. kyetäänkö ekologisen modernisaation perustalle muodostamaan niin vahvaa, joustavaa ja monimuotoista järjestelmää, että se kykenisi asettamaan rajoituksia alati muuttuvalle, yhä abstraktimmalle ja vaikeasti hallittavalle talousjärjestelmälle?
2. ekologinen modernisaatio pyrkii ekologisesti kestäviin ratkaisuihin teknologian
avulla. Toisaalta teknologia on yksi vahvimmista globaalisen talousjärjestelmän tuotannontekijöistä. Lisääkö tämä ekologisen rationaliteetin riskiä joutua taloudellisen
rationaliteetin rengiksi?
3. kolmas ongelma voi mielestäni liittää johtaa (1995a, 176–177) toteamuksesta, että
"yksilöllistetty ja markkinajohtoinen sääntely on optimaalinen ratkaisu informaatioja viestintärakenteiden kulutusjärjestelmiä ajatellen ja että kulutus on vahvasti asiantuntijajärjestelmien ohjattavissa." Ekologisen rationaliteetin ujuttaminen tuotanto-kulutusprosessiin vaikuttamalla kulutustottumuksiin ja kulutuksen määrään
tuntuisi tehokkaalta keinolta vaikuttaa tuotannon suuntaan ja intensiteettiin. Tuotetaan sitä, mitä ihmiset pohjimmiltaan tarvitsevat hyvinvointinsa ylläpitämiseen.
Hyvinvointiinhan kuuluu elintason lisäksi myös elämänlaatu ja elinympäristön tila
(mm. Allardt 1987). Tilanteessa, jossa kulutusta säädellään markkinajohtoisesti ja
kulutustottumuksia asiantuntijoiden ohjauksen alaisena (ks. Lash 1995a), ihmisten
vapaus päättää itse siitä, mitä he todella tarvitsevat, vähenee. Kauppojen hyllyille
ilmaantuu hyödykkeitä, joita ilman tultiin aikaisemmin toimeen mainiosti. Nyt ne
koetaan lähes välttämättöminä. Ihmisille tuotetaan uusia tarpeita ja tarpeiden tyydyttämiseksi yhä enemmän hyödykkeitä,
4. Moliin (1994) viitaten, ekologialla ja taloudella on oma legitimaatioperustansa ja ne
suuntautuvat eri tavoitteisiin. Tämä on jo perustavalla tavalla kulttuurinen ongelma,
jonka vaarana on vesittää ideat ekologisesti kestävästä taloudesta. Yhteisten merkitysten muodostaminen edellyttää vahvaa tunnetta yhteisistä periaatteista (ks. Lash
1995a, 1995b). Mol (1994, 16) tunnustaakin ekologisen modernisaation rajallisen
näkökulman: "ekologinen modernisaatio on käsite, joka operoi modernin teknologian
ja markkinatalouden instituutioiden puitteissa ja identifioi modernin tieteen ja teknologian keskeisiksi ekologisen reformin läpiviejiksi",
5. viidennen ongelman ekologisen modernisaation teorian perusteissa voi kytkeä uusien
markkinapohjaisten luokkien syntymiseen. Ihmisen asema markkinoilla määrää
hänen mahdollisuuksiaan vaikuttaa yhteiskunnan kehitykseen ja vielä radikaalimmin
yleensä ymmärtää sitä, mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Ekologisen modernisaation teo-
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riassa ei mielestäni huomioida yksilön valinnanvapauteen sisältyviä ehtoja. Kun
ympäristöongelmia uskotaan ratkaistavan tieteellis-teknologisin keinoin, se asettaa
ihmiset välittömästi eriarvoiseen asemaan suhteessa siihen, miten he voivat vaikuttaa
ympäristöongelmien hallintaan ja ratkaisukeinoihin. Valtion kontrolli ja näin myös
edustuksellisen demokratian mahdollisuudet vaikuttaa markkinoihin heikkenee. Kansalaisen mahdollisuudet vaikuttaa asioihin politiikan välityksellä luonnollisesti myös
heikentyvät.
Väitän, että myös riskiyhteiskuntateoriat sisältävät ongelmia, kun ne suhteutetaan globalisaation ja informaatio- ja viestintärakenteiden verkostojen tuottamiin yhteiskunnallisiin ja
sosiaalisiin muutoksiin:
1. ne kohdistavat kritiikkinsä valtiolliseen politiikkaan ja sen kyvyttömyyteen ohjata
taloudellis-teknistä kehitystä. Tavallaan ne kohdistavat kritiikkinsä valtaan, jonka
merkitys on vähenemässä. On kuitenkin huomattava, että Beck laajentaa vallan
ongelmaa tulevaisuutta tarkastellessaan ja näkee visioissaan vallan olevan loppujen
lopuksi tieteen ja teknologian käsissä. Tämä valta ei ole enää inhimillistä valtaa vaan
persoonatonta teknologista valtaa,
2. kulttuuritutkijat ovat kritisoineet riskiyhteiskuntateorioita niiden kognitiivisen luonteen ja ongelmien yksilöllistämisen vuoksi. Näillä kahdella piirteellä voi myös osittain selittää teorioiden heikkoutta vastata globalisaation ja informaatio- ja
viestintärakenteiden verkostojen aiheuttamiin ekologisiin ja sosiaalisiin ongelmiin.
Giddensin elämänpolitiikkaa voi mielestäni kuvailla melkeinpä globalisaation erävoitoksi. Moderniuden dynamiikka kuvastaa Giddensillä talouden, politiikan ja tieteen
sidonnaisuutta teknis-tieteellisestä maailmankuvasta. Moderniuden refleksiivisyyden
täydellinen globalisoituminen merkitsee hänelle samaa kuin yhteiskunnan kehittyminen. Elämänpolitiikan tarkoituksena on luoda moderniuden dynamiikalle jatkuvuutta.
Jatkuvuuden perustana on nimenomaan luottamus, jota yksilöt tuntevat tietoa tuottaviin asiantuntijajärjestelmiin, tieteeseen (Giddens 1991, 14–21). Hän ei pohdi esimerkiksi tiedon ymmärtämisen ja sen epätasaisen jakautumisen ongelmia, joita
globalisaatio ja informaatioteknologia saattavat aiheuttaa. Teoria ei ainakaan tässä
valossa näyttäisi ympäristö- ja sosiaalipoliittisesti kestävältä. Eniten Giddensin teoriassa mielestäni häiritsee sen rajoittunut kuva elämästä. Mihin hän sijoittaa arkipäivän
merkitystason?
Beckin teoria tuo esiin useita globalisaatioon ja informaatioteknologiaan kytkeytyviä
poliittisia ja sosiaalisia ongelmia. Hän muun muassa toteaa riskiyhteiskunnan perustavimmaksi ongelmaksi sen, että teknologialla on rajoittamaton valta suhteessa politiikkaan ja
oikeusjärjestelmään. Globaaliuden ja teknologian ylivaltaa ihmistä kohtaan Beck kuvailee
ytimekkäästi:
"Ego kokee oman teknisen konstruktiivisuutensa ja globaalin yhteiskunnan armottomuuden
ja kärsii siitä" (Beck 1995, 70).

Beckin alapolitiikkaa voisi kiteytetysti kuvata globalisaation ja teknologian esteeksi
rakennettuna poliittisena ja ekologisena suojamuurina, joka kuitenkin saattaa sortua
ihmisten voimattomuuteen ja kyvyttömyyteen taistella jotain sellaista vastaan, joka on
vierasta ihmisen luonnolle. Beckin maailmanyhteiskunnan hahmottamispyrkimysten taus-
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talla on halu irtaantua näistä voimattomuuden ja kyvyttömyyden tunteista muodostamalla markkinoiden globalismiin ambivalentissa suhteessa oleva maailmankansalaisuuden
etiikka eli muodostamalla suurta ja mahtavaa globalismia vastaan yhtä suuri ja mahtava
eettisyyden vastakappale. Mutta ratkaiseeko tämä viime kädessä globaalisuus-lokaalisuus -ongelman?
Informaatio- ja viestintärakenteiden verkostojen voi siis väittää luovan uudentyyppistä
ihmisten kategorisointia ja näin eriarvoisuutta. Toiseksi I&V -rakenteiden verkostojen
mahdollistamat globalisaation muodot kulminoivat eriarvoisessa suhteessa verkostoihin
olevien ihmisten maailmasuhteen abstrakteiksi suhteiksi tiloihin ja muihin ihmisiin. Onko
globalisaatiota kohtaan esitetyn kritiikin taustalla huoli inhimillisen ihmisyyden kadottamisesta? Kymäläinen toteaa, että eettiseen maailmasuhteeseen liittyy kaksi tekijää: suhde
paikkoihin ja suhde muihin ihmisiin (2000, 28–38). Globalisaatio vaikuttaa olennaisesti
juuri näihin kahteen tekijään. Globalisaation seurauksena ihmisen suhde konkreettiseen
paikkaan muuttuu suhteeksi abstrakteihin tiloihin (”spaces”) ja virtoihin ja suhteet muihin
ihmisiin kategorisoituvat universalistisiksi maailmankansalaisuuden ideoiksi.
Eettisyyden hahmottaminen tutkimuksellisesti ja käsitteellisesti on kuitenkin siinä mielessä vaikeaa, että se ei ole monessakaan asiassa suoraan tunnistettavissa. Sen vaikutukset
tulevat ilmi tiedostamattomasti sanoissa ja teoissa ilman, että etikkaan kiinnitetään erityistä
huomiota. Etiikan kysymykset liittyvät pyrkimystensä välityksellä olennaisesti vallan käyttöön ja sen väärinkäyttöön. Kymäläinen (emt, 31) toteaa, että ihmissuhteiden perustuminen
tietoisesti tai tiedostamatta valtaan jäsentää sitä, millaisiksi kokemukset ja etenkin tunteet
paikoista muodostuvat. Hän ei viittaa tarkasteluissaan globalisaatio-lokalisaatio -ongelmaan, mutta hän asettaa kysymyksen, joka ilmentää mielestäni tämän ongelman ydintä:
”Kenellä on valtaa määritellä ja nimetä toisia, luoda osallisuutta tai sivullisuutta – siitähän
kai tilassa ilmenevässä vallassa pitkälti on kysymys?”(emt, 31)

Ympäristökasvatuksen tiedon- ja oppimiskäsitykseen ja didaktisiin malleihin kohdistamaani kritiikkiin (ks. luku 2.3) viitaten voi väittää, että juuri nämä etiikan ulottuvuudet eli
eettisyyden yhteisölliset perustat, etiikan tiedostamattomuus, sen valtakytkennät ja toiminnallinen luonne ovat jääneet reflektoimattomiksi institutionaalisessa ympäristökasvatuksessa ja sen tutkimuksessa.

7.3 "Minä" vai "me" – epäilyksen kulttuurista elvyttämisen
kulttuuriin?
“Abstraktissa ajattelussa etiikan kysymykset vain leijuvat pois mahdollisiin maailmoihinsa, mutta
kun niiden yhteydessä esitetään eksistoimisen vaatimus, niistä tulee yksityistä ihmistä sitovia ja
piinaavia mahdollisuuksia.” (Hassinen 1998, 49.)

Perustelen yhteisöllisyyden käsitteen laajaa tarkastelua seuraavilla tekijöillä:
1. nykyinen yhteiskunta on monimutkaistunut. Informaation tuottaminen, prosessoiminen ja välittäminen ovat nousseet taloudellisen menestymisen, demokratian ja kulttuurisen vaikuttamisen välineiksi. Tässä tilanteessa verkoston (”The Net”) (ks. Castells 1997) ja yksilöllisten ja paikallisten sekä kollektiivisten identiteettien välille on
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2.

3.

4.

5.

kasvamassa yhä syvempi systeeminen epäsuhta. Tällöin ympäristön puolustamisesta
muodostuu yhä useamman ihmisen väline puolustaa itsemääräämisoikeuttaan globaaleja voimia vastaan (Wilenius 1999, 136),
instituutiot muuttuvat yhä kulttuurisemmiksi. Instituutioissa on kyse kulttuuristen
arvojen, perustavien luokituskategorioiden sekä todellisuuden yhteiskunnallisen
konstruoinnin kiistanalaistamisesta ja tätä kiistaa koskevasta konsensuspyrkimyksestä (Lash 1995b, 280–281),
Klaus Eder (1993) puhuu "jälkikorporatistisesta" järjestyksestä. Hän ennakoi kamppailua, jota ympäristöaktivistit, liike-elämä ja poliitikot käyvät tiedotusvälineissä
luonnon merkityksistä. Näitä merkityksiä levitetään maallikkoyleisön keskuuteen,
mikä ehdollistaa näiden merkitysten luomaa todellisuutta (Lash 1995b, 281),
institutionaalinen refleksiivisyys edellyttää muutakin kuin asiantuntijoiden ajatusten
demokraattista kommentointia julkisuudessa. Toisin sanoen institutionaalisen refleksiivisyyden on ymmärrettävä kattavan myös sen tavan, jolla instituutiot reflektoivat,
kiistävät ja konstruoivat sitä merkitystasoista horisonttia, jolle ne perustuvat. (Lash
1995b, 282.),
kulttuurisista instituutioista, erityisesti koulutuksesta, tiedotusvälineistä ja tieteestä on
tullut entistä keskeisempiä refleksiiviselle moderniudelle. Jos kulttuuriset instituutiot
yksinkertaisessa moderniudessa pääasiassa uusinsivat yhteiskunnan hallitsevan luokan etuja, nyt ne itse ovat siirtyneet yhteiskunnallisen toiminnan valokeilaan. (Lash
1995b, 282–283.)

Ihminen vieraantuu markkinoista, hallinnosta ja politiikasta, jotka ohjaavat kuitenkin yhä
enemmän arkielämää. Ihminen pyrkii suojelemaan omaa identiteettiään ja elinympäristöään vieraannuttavia järjestelmiä vastaan. Tässä ristiriitatilanteessa instituutiot, jotka toimivat ikään kuin systeemien ja ihmisten arkielämän sekä identiteetin välisenä kittinä,
välitysmekanismina, pyrkivät vallitsevan sosiaalisen järjestyksen kyseenalaistamisella
luomaan uudentyyppistä, merkitysten tasolla toimivaa konsensusta ristiriitatilanteen poistamiseksi. Yhteisen kollektiivisen identiteetin ja kulttuuristen merkitysten luomisessa
perinteisesti kulttuuristen instituutioiden, kuten juuri kasvatuksen, tehtävät näyttäisivät
oleellisesti muuttuvan. Kasvatuksen instituutiona ei enää tulisi pelkästään uusintaa vallitsevaa yhteiskunnallista ja sosiaalista järjestystä, vaan sen tulisi päinvastoin pyrkiä omalla
toiminnallaan vaikuttamaan vallitsevan yhteiskunnallis-sosiaalisen järjestyksen symbolisiin perusteisiin, jopa muuttamaan niitä.
Mitä nämä johtopäätökset merkitsevät ympäristöön orientoivan kasvatuksen kannalta?
Kuten ympäristöön orientoivan kasvatuksen määrittelyssä luvussa 3 totean, ympäristökasvatus tematisoituu kolmella tasolla: kognitiivisella, normatiivisella ja symbolisella tasolla.
Näiden tasojen tietoista reflektiota voi pitää edellytyksenä identiteettitasoiselle ympäristöön orientaatiolle. Onko siis tämän perusteella mahdollista edellyttää, että institutionaalisessa ympäristökasvatuksessa ja sen tutkimuksessa tulisi selkeästi ottaa esille verkoston ja
paikallisen identiteetin välinen epäsuhta?
Institutionaalisessa ympäristökasvatuksessa ja osittain sen tutkimisessakin on pyritty
jonkinlaiseen normatiiviseen konsensukseen, kun itse asiassa pitäisi pohtia, mille perustalle
ympäristökasvatuksen tiedon ja oppimisen käsitykset perustuvat. Kulttuurisen reflektion ja
itsereflektion vaatimus sisältyy ympäristöön orientoivan kasvatuksen toimintaan yhteiskunnallisella tasolla. Ympäristöön orientoivaa kasvatusta voi tarkastella myös kasvatuksel-
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lisena ilmiönä. Ei riitä, että ympäristökasvatuksessa ja sen tutkimuksessa tunnustetaan kulttuurisen kriisin olemassaolo vaan siinä tulisi myös ottaa kantaa siihen, mihin suuntaan
yhteiskuntaa ja laajemmin kulttuuria tulisi kehittää.
Ympäristökasvatukseen kohdistuvissa tieteenteoreettisissa tarkasteluissa ei ole Suomessa juurikaan kiinnitetty huomiota sosiaalisen identiteetin muodostumisen ongelmiin
yhä moniarvoisemmassa yhteiskunnassa. Eettiseen identiteettiin viittaavia tarkasteluja toki
on tehty myös Suomessa, mm. Peltosen (1995a, 1995b), Matthiesin (1990, 1992a,b) ja
Käpylän (mm. 1991, 1994, 1995, 1998) tarkastelut, mutta niissä ei juurikaan viitata 1990ja 2000-luvulla yhteiskuntatieteellisessä ympäristötutkimuksessa esitettyyn ekologisen
identiteetin ja -kansalaisuuden tematiikkaan. Ympäristökasvatuksen tutkimus näyttäisi
edellyttävän tällaista poikkitieteellistä tutkimusotetta ja metodologiaa (mm. Döbler
1995a,b). Toisaalta kasvatustieteessä on esitetty teoreettisia kannanottoja siitä, miten kasvatustoimintaa tulisi kehittää muuttuvassa ja moniarvoistuvassa maailmassa (Kivelä & Peltonen & Pikkarainen 1996, Anttonen mm. 1993, Törmä mm. 1997). Näitä tarkasteluja olisi
kiinnostavaa hyödyntää myös ympäristökasvatuksen tutkimuksessa, ovathan ympäristökysymykset kulttuurisen kehityksen suurimpia kulmakiviä. Vastaavasti 1990- ja
2000-luvuilla ilmestyneissä yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen piiriin sijoitettavassa tutkimuksessa kiinnitetään suhteellisen vähän huomiota kasvatuksen tai yhteiskuntatieteen termein sosialisaation kysymyksiin. Sosialisaatioprosessia voi pitää kuitenkin
yhtenä kulttuurisen kehityksen peruspilareista.Tarkoitan tällä sitä, että sosialisaatioprosessissa vallitseva kulttuuri joko uusinnetaan tai sitten se voi muuttua tämän prosessin välityksellä olennaisesti. Kasvatus suodattaa tarkoituksenmukaiset ja tulevaisuuden kannalta epäolennaiset, jopa vahingolliset ajattelu- ja toimintatavat toisistaan. Bergerin ja Luckmannin
jo 1960-luvulla muotoilemassa todellisuuden sosiaalisen rakentumisen teoriassa sosialisaatiolla on keskeinen merkitys yhteiskunnan ajattelu- ja toimintatapojen muodostumisessa
(Berger & Luckmann 1994). Edellä tarkastellun ongelmakokonaisuuden voi koota ja
havainnollistaa seuraavalla kuviolla:
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YHTEISÖLLISYYTEEN
PERUSTUVA
IDENTITEETTI

KULTTUURISEN REFLEKSIIVISYYDEN
EDELLYTYSTEN LUOMINEN
• informaatioyhteiskunnan ristiriitojen
tiedostaminen
• yhteisöllisyyden ehtojen tiedostaminen
merkitykset

arvot
YMPÄRISTÖÖN ORIENTOIVA
KASVATUS
• tavoitteet
• sisältö
• menetelmät

ristiriidan
purkaminen

tiedostaminen
INFORMAATIOYHTEISKUNTA
ristiriita
Verkosto ja
kollektiivinen
identiteetti

Subjektiivinen,
yksilöllinen
identiteetti

Kuvio 13. Ympäristöön orientoiva kasvatus ja yhteisöllisen identiteetin muodostumisen ehdot.

Lash (1995a) pyrkii muodostamaan yhteisöllisyyden ontologisia periaatteita ja ns. hermeneuttisen refleksiivisyyden yhteiskunnallis-kulttuurista perustaa kritisoimalla kahta refleksiivisyyden muotoa: 1) kognitiivista ja 2) esteettistä refleksiivisyyttä. Tässä tutkimuksessa käytetään hermeneuttisesta refleksiivisyydestä synonyymiä kulttuurinen refleksiivisyys, koska käsite kuvaa paremmin tutkimukseni ongelmanasettelua.
Esteettinen refleksiivisyys kritisoi kognitiivisen refleksiivisyyden utilitaristista individualismia, käsitteellisyyttä, normatiivisuutta ja yhteiskunnan sääntelyä riskien välityksellä.
Esteettinen refleksiivisyys pyrkii tähän muodostamalla vahvasti vastakkaisen maailmankuvan ja yhteiskunnallisen sääntelyn muodon, jossa ihmistä ohjaavat sisäiset halut ja estetiikka. Yhteiskunnan sääntelyn ymmärretään perustuvan jatkuvaan epävarmuuteen. (Lash
1995a, 214.) Esteettisen refleksiivisyyden suurimpana ongelmana voi pitää sitä, että siinä
ylikorostetaan individualismia ja ns. kaikki käy -periaatetta yhteiskunnallisessa sääntelyssä
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(emt, 215). Esteettinen refleksiivisyys ikään kuin pakenee sosiaalista todellisuutta ja epäkäytännöllisyydessään tavallaan tukee kognitiivisen refleksiivisyyden vahvaa normatiivisuutta ja menetelmällisyyttä. Kognitiivisen ja esteettisen refleksiivisyyden suhdetta voi
kuvata symbioottiseksi suhteeksi, jossa toinen ravitsee toista, kognitiivinen refleksiivisyys
käsitteellisellä vahvuudellaan ja esteettinen refleksiivisyys käytännöllisellä heikkoudellaan.
Kognitiivisen ja esteettisen refleksiivisyyden periaatteiden vastakkaisuutta metodisesti
hyväksikäyttäen Lash pyrkii määrittelemään kulttuurisen refleksiivisyyden periaatteita.
Kulttuurinen refleksiivisyys pyrkii käytännönläheisyyteen ja konkreettisuuteen vastoin
kognitiivisen refleksiivisyyden abstraktiutta ja esteettisen refleksiivisyyden epäkäytännöllisyyttä. (emt, 215.) Ympäristökasvatuksen didaktisissa malleissa on havaittavissa niin
esteettisen kuin kognitiivisen refleksiivisyyden piirteitä: yksilöllisyyden vahvaa korostamista, mikä tietyssä mielessä ajateltuna kuvastaa vallitsevasta sosiaalisesta todellisuudesta
etäännyttämistä. Toiseksi esiintyy vahvaa abstraktia menetelmällisyyttä, mikä ilmenee esimerkiksi erilaisten kierrätyskampanjoiden järjestämisenä kouluissa. Se, että opetetaan pelkästään jätteiden kierrätystä on itse asiassa paneutumista ympäristöongelmien seurauksiin,
ei syihin. Ympäristökasvatuksessa on myös havaittavissa tietynlaista hyötyyn perustuvaa
ja individualismiin nojaavaa normatiivisuutta, mikä kuvastuu esimerkiksi kansainvälisyysja ympäristökasvatuksen teemojen yhdistämisenä. Tällä tarkoitan sitä, että kolmansien
maiden – nykyään puhutaan jo informaatioyhteiskunnasta syrjäytyneiden neljänsien maiden – auttaminen ei pohjimmiltaan ensisijaisesti perustu niinkään sisällöllisen hyvän periaatteisiin vaan taustalla on ajatus länsimaisen kulttuurin olemassaolon ehtojen turvaamisesta.
Lash (1995a, 216–217) luokittelee refleksiivisyyden tyypit tiettyjen osatekijöiden
perusteella. Hän muodostaa osatekijöistä käsitepareja, joilla tyyppien peruseroavuudet selkiytyvät. Valitsen käsitepareista tarkasteltaviksi ne, jotka tutkimusongelmieni kannalta
ovat merkityksellisiä ja riittäviä. Vastakäsiteparien rungon muodostavat seuraavat käsitepariryhmät, joiden avulla voi selittää refleksiivisyyden tyyppien ontologisten perusteiden
eroa:
Taulukko 2. Refleksiivisyyden tyyppien ontologinen perusta.
Refleksiivisyyden tyyppi:
Kognitiivinen
Esteettinen
"minä" (ego)
"minä" (halu)
Utilitaristinen individualismi
Ekspressiivinen individualismi
Seuraavat käsiteparit selittävät edellisiä osatekijöitä tarkemmin:
Yhteiskunnallinen sääntely:
Normit
Kaikki käy
Ajallisuus:
Sosiaalinen
Riskit
Epävarmuus
Subjekti
Objekti
Eettinen muoto:
Normit
Edut
Menetelmällisyys
Universalistinen etiikka
Ei-identiteetti etiikka

Kulttuurinen
"me"
Yhteisö

Tavat (Sitten)
Kulttuurinen
Huolenpito
Taustakäytännöt
Arvot
Tarpeet
Sisällöllinen hyvä
Partikularistinen etiikka
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Moderniuden refleksiivisyyden teoria on refleksiivinen suhteessa arkikokemuksen välittämiseen, on refleksiivisyys sitten käsitteellistä (kognitiivinen refleksiivisyys) tai mimeettistä, jäljittelevää (esteettinen refleksiivisyys). Lash korostaa sitä, että refleksiivisyys
muuttuu kriittiseksi vasta silloin, kun se suuntaa reflektionsa pois arkikokemuksesta itse
järjestelmään. Sekä esteettinen refleksiivisyys – toteuttivatpa sitä kulttuuriset muodot tai
kokevat yksilöt – että kognitiivinen refleksiivisyys ovat siis refleksiivisiä niin kauan kun
ne vain työstävät arkikokemusta. Kriittistä refleksiivisyydestä tulee vasta sitten, kun sen
kohteeksi tulee tavaroiden, byrokratian tai elämänmuotojen reifikaation systeemi. (Lash
1995a, 192.) Myös Berger ja Luckmann toteavat esineellistymisen olevan yksi modernia
sosiaalista todellisuutta vääristävä ilmiö (ks. Berger & Luckmann 1994).
Lash (1995a, 193–194) puhuu moderniuden onnettomasta identiteetistä puhuessaan riskin käsitteestä. Riskit voi ymmärtää yhteiskuntaa uhkaaviksi vaaroiksi. Niin kauan kun
yhteiskunta edellyttää lisääntyvää yksilöllistymistä, riskin ottaminen kuuluu yksilölle.
Ihmisistä on tulossa vain todennäköisyyksin laskelmoivia subjekteja. Vaikka asiantuntijatiede pyrkiikin tässä tilanteessa muodostamaan varmuutta – Lashin sanoin muodollisten
diskurssin avulla – sen on suhteessa luonnolliseen ympäristöön toimittava todennäköisyyksien perusteella. Silloinkin kun maallikot kritisoivat refleksiivisesti itse asiantuntijoita,
kiistat koskevat loppujen lopuksi asiantuntijoiden varmuusdiskurssia. Tämä johtuu siitä,
että maallikkojen vastaukset eivät ole yhtään varmempia, koska he puolestaan ovat riippuvaisia asiantuntijoiden neuvoista. Riskiyhteiskunnassa on kysymys ”riskiin keskittyvästä
käyttäytymismallista". Lash esittää rohkean kysymyksen riskiyhteiskunnan luonteesta:
"Onko riskiyhteiskunta modernistisen subjektin viimeinen ponnistus, jossa enää todennäköisyyksillä pelaten yritetään kontrolloida – – valloilleen ryöstäytynyttä ja yhä villimpänä
rehottavaa epävarmuutta ja "liiallisuutta". Valloittavatko refleksiivisen moderniuden asiantuntijajärjestelmät yhä uusia elämismaailman alueita?" (Lash 1995a, 193–194.)

Lash (1995a, 197–198) kritisoi esteettistä refleksiivisyyttä kahdesta syystä: esteettinen
refleksiivisyys pyrkii dekonstruoimaan vallitsevaa todellisuutta, mikä Lashin mukaan on
mahdotonta, koska yhteiskunnan rakenteita koskevan vastustuksen piirissä ei ole pystytty
luomaan vakuuttavaa käsitystä yhteisöllisistä merkityksistä. Vihreä liike on hyvä esimerkki siitä, miten yhteisiä merkityksiä ei ole pystytty luomaan: vihreän aatteen edustajiksi voi lukea virkamiehistyneet aatteen sanansaattajat, toisaalta sopeutujat ja edelleen
yhteiskunnasta irtautuneet ja ahdistuneet erakot eli syrjäytyneet. Onko vihreä liike vain
atomisoitujen yksilöiden yhteenliittymä, jolla ei ole yhteisiä merkityksiä tai ajattelu- ja
toimintatapoja? Onko nuorissa ympäristöaktivisteissa jo merkkejä yhteisön voimaan
perustuvasta aggressiivisuudesta? Miksi voima on aggressiivista? Johtuuko se identiteettikriisistä, josta lapset ja nuoret joutuvat väistämättä kärsimään, kun heitä kehotetaan
pelastamaan maailma, mutta yhteiskunnan tasolla samat moraaliperiaatteet eivät kuitenkaan toimi yhteneväisesti ja sisältävät ristiriitaisia piirteitä (ks. Konttinen & Peltokoski
2000; ympäristöprotestin neljäs aalto)?
Toiseksi esteettinen refleksiivisyys dekonstruoi uuden yhteiskunnan puhtaan teknologisesti, byrokraattisena moderniutena, joka sivuuttaa esimodernille tyypilliset, mutta silti olemassa olevat etnisyyden yhteisölliset merkitykset. Eli tavallaan se muodostaa vasta-aseen
samoista elementeistä, mitä vastaan se sotii. Yhteinen nimittäjä näille kahdelle ongelmalle
on vakuuttava ”me”-hengen puuttuminen. Lashin mukaan kognitiivisen ja esteettisen refleksiivisyyden vastakkainasettelu avaa näkökulman Sitten -tason (ks. Heidegger 1986)
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ontologisiin lähtökohtiin, kognitiivisen ja esteettisen individualismin taustakäytäntöihin ja
tarjoaa näin käsityksen siitä, mistä yhteisön yhteisissä merkityksissä on kyse (emt, 199).

7.4 Subjektiivisuudesta yhteisöllisyyteen?
Modernin kulttuurin perustavimpana ongelmana on ihmisten jakaminen tuottajiin ja
kuluttajiin, jotka irrotetaan yhteisistä, kulttuurisista taustakäytännöistä ja merkityksistä.
Yhteiskunta on jakautunut kahtia, toisaalta objektiiviseen, omilla säännöillään toimivaan
informatisoituneeseen ja globalisoituneeseen talouteen ja toisaalta atomisoituneisiin,
omia halujaan kulutuksella tyydyttäviin ihmisiin. Esteettisen refleksiivisyyden kamppailu kognitiivista refleksiivisyyttä vastaan on voimatonta, koska se toimii edelleen samassa
ajattelu- ja toimintatapojen matriisissa. (Lash 1995a, 200–201.)
Yhteiskunnalliset liikkeet pyrkivät purkamaan valvontaa ja hallintaa, jota globalisoitunut ja informatisoitunut talousjärjestelmä harjoittaa ihmisten jokapäiväisiä ajattelu- ja toimintatapoja kohtaan. Kritiikki on kuitenkin satunnaista, koska yhteiskunnallisilta liikkeiltä
puuttuu yhteiset merkitykset ja näin ajattelu- ja toimintatavat. Toiseksi yhteiskunnalliset
liikkeet perustavat olemassaolonsa siihen käsitykseen, että yhteiskunta on jakautunut kahtia ja sillä on ristiriitaisia piirteitä. Ristiriitoja ei siis pyritä purkamaan vaan itse asiassa ylläpitämään, koska ristiriidat koetaan sosiaaliseksi todellisuudeksi de facto. Lash asettaa
kysymyksen, edellyttääkö yhteisöllisen identiteetin rakentaminen tätä jatkuvaa epäluuloa
vai jonkinlaista elvyttämisen mentaliteettia (emt, 200–201). Väitän, että tässä tilanteessa
kasvatuksen asema nousee pakostakin esille. Ympäristökasvatus on varsin hankalassa
tilanteessa pyrkiessään muodostamaan käytäntöjään tilanteessa, missä ajatus globaalista
informaatioyhteiskunnasta asettaa koulutukselle korkeita laatuvaatimuksia ja toisaalta
tilanteessa, jossa kasvatuksen tulisi ottaa huomioon myös yhteiskunnallisten liikkeiden
vastakulttuuriset vaatimukset. Tilanteen tekee vaikeammaksi se, että yhteiskunnallisten
liikkeiden käytännöt ja tavat ovat vakiintumattomia ja perustuvat ympäristökysymykseen
sisältyvien ristiriitojen ylläpitämiselle. Ympäristökasvatus on pyrkinyt vastaamaan tähän
haasteeseen normatiivisella konsensuksella ja jättänyt kriittisen arvokeskustelun muille.
Ajatukseen informaatioyhteiskunnasta liittyy myös se ongelma, ettei siinä tehdä eroa
menetelmällisen ja sisällöllisen hyvän käsitteiden välille (emt, 200–201). Menetelmällisenä hyvänä voi pitää mm. ympäristöverotusta, metsien luokittelua sen käyttöarvon
mukaan (metsien sertifikointi), ympäristön monimuotoisuutta turvaamaan asetettuja direktiivejä, yhä tehokkaampaa jätteiden kierrätystä ja hyötykäyttöä, vaihtoehtoista energiapolitiikkaa jne. Näiltä menetelmiltä puuttuu yhteinen nimittäjä, sisällöllinen hyvä, missä luonnon ja ympäristön kokonaisarvo ja itseisarvo määriteltäisiin selkeästi. Sisällöllisen hyvän
määrittely on vahvasti eettinen kysymys ja edellyttää luonnon merkityksien selkiyttämistä
ja arvokeskustelua siitä, mikä yhteiskunnalle ja sen toimivuudelle on olennaista tässä ja nyt
ja myös tulevaisuudessa. Elvyttämiseen perustuva ajattelu- ja toimintatapa ei tyydy raivaamaan tieltä perustuksia yhteiskunnan ristiriitoja syventämällä vaan pyrkii paljastamaan
yhteisöllisen maailmassa olemisen mahdollisuuksia eli osoittamaan tietyt perustellut sisällölliset hyvät yhteisöllisen etiikan lähtökohdiksi (emt, 200–201). Miten yhteisö määritellään ja mitkä ovat vastavuoroisen kommunikaation pelisäännöt? Olen tulkinnut Lashin
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(1995a) teoriointia ja jakanut yhteisöllisyyden 11:sta periaatteeseen. Seuraavaksi analysoin
näitä periaatteita ja samalla pyrin yhdistämään niitä institutionaalisen ympäristöpolitiikan
ja -kasvatuksen piirteisiin.
Yhteisöllisyyden perustavimpana lähtökohtana on irtaantuminen kuluttaja–tuottaja
-näkökulmasta (emt, 202–205). Lash (1995) rakentaa yhteisöllisyyden käsitteen määrittelynsä Heideggerin (1986) työpajamallin ja Bourdieun (1977, 1984) habitus-käsitteen määrittelyn perustalle. Heideggerin (1986) mukaan maailma on olemassa ainoastaan silloin,
kun sen asukkaiden ulottuvilla on merkityksiä. Kun työpaja (maailma) toimii, keskiössä ei
ole koskaan merkki tai merkitsijä vaan merkit nähdään välittömästi merkityksinä. Huomio
kiinnittyy merkkiin vasta sitten, kun toiminta katkeaa. Ajattelun subjekti-objekti-mallin liikettä tapahtuu vain yhteisten käytäntöjen murtuessa. (emt, 203.) Tätä ideaa voi mielenkiintoisella tavalla soveltaa ympäristökysymysten määrittelyyn ja tulkintaan ympäristöpolitiikassa ja -kasvatuksessa.
Ympäristödiskursseissa huomion kohteena on ympäristö-käsite, johon ladataan toisiinsa
nähden ristiriitaisia merkityksiä. Merkityksiä lataavat yritysjohto, eri alojen asiantuntijat,
poliitikot, maallikot ja tiedotusvälineet. Huomio kiinnittyy merkitsijöihin ja merkkiin
enemmän kuin yhteisten merkitysten löytämiseen. Edellä kuvasin kasvatusta suodattimeksi, jonka tulisi suodattaa yhteiskunnan ajattelu- ja toimintatavoista tulevaisuuden kannalta olennainen ja tarkoituksenmukainen sekä toisaalta haitallinen aines toisistaan. Ympäristökasvatuksen suodatin näyttäisi olevan niin tukossa, ettei se päästä läpi mitään vaan pyrkii muodostamaan näistä ristiriitaisten määritelmien seoksesta kokonaisuuden, jossa
modernin yhteiskunnan hyödyistä ja eduista ei tarvitsisi periaatteessa luopua.
Yhteisöllisyyden muodostamisessa kyseenalaistetaan oletus siitä, että yhteiskunta muodostuu abstrakteista säännöistä ja normeista, jotka ohjaavat toimintaa instituutioissa.
Yhteisö on muuta kuin abstrakteja sääntöjä ja näiden sääntöjen legitimointia. Yhteisö
perustuu abstraktien sääntöjen sijaan Sitten-tason tapoihin ja tottumuksiin (ks. Heidegger
1986), jotka ovat yhteisöllisen toiminnan perusta:
1. yhteisöllisyyden tulee olla "maailmallistettua". Sen täytyy nojata yhteisiin merkityksiin ja käytäntöihin. Arkitiedossa ei ole kyse suhteesta tietävän subjektin ja maailman
välillä. (Lash 1995a, 208 ja 215–218.) Modernissa yhteiskunnassa ajattelu- ja toimintatapojen taustakäytännöt ovat tiedostamattomia ja näin yhteiset merkitykset ja pelisäännöt ovat selkiytymättömiä,
2. yhteisön käytännöillä on tarkoituksensa. Arkipäivän toiminnot koskevat merkityksen
rutiininomaista saavuttamista eli sisällöllisen hyvän tuotantoa. Niitä ohjaa yleisempi
käsitys siitä, mitä kyseinen yhteisö pitää sisällöllisesti hyvänä. Sisällöllisen hyvän
tuottamisella on merkitystä myös itsessään. (emt, 208 ja 215–218.) Voi väittää, että
modernia yhteiskuntaa ei ohjaa yhteinen sisällöllisen hyvän käsitys vaan yhteiskunnassa on vallalla useita menetelmällisen hyvän malleja, joita instituutiot tuottavat.
3. vaikka toimintoja ohjaa sisällöllinen hyvä, jonka kriteerit ovat annettuun käytäntöön
nähden sisäisiä, tämä ohjaus ei toteudu sääntöjen vaan nykyisten ja traditionaalisten
käytäntöjen esimerkin avulla. (emt, 208 ja 215–218.) Voi väittää, että modernin
yhteiskunnan toimintaa ohjaavat kognitiivisen tiedon välityksellä muodostetut säännöt ja normit, joita on jatkuvasti legitimoitava erilaisilla "käsitekoneistoilla",
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4. maailmassa oleminen ei sisällä "subjekteja" vaan jossakin tilanteessa olevia ihmisiä,
jotka ovat mukana rutiininomaisissa eli esireflektiivisissä käytännöissä, eivät objektien vaan työkalujen (zeuge) kanssa. (emt, 208, 215–218.) Voi väittää, että modernissa
yhteiskunnassa toimivat ihmiset ymmärretään subjekteina, jotka noudattavat jatkuvasti vaihtuvia, ulkopäin asetettuja ristiriitaisia ajattelu- ja toimintatapoja. Ihmiset
kohdistavat toimintaansa esineistyneisiin objekteihin, kuten ympäristöön. He eivät
itse luo oman toimintansa merkitystä,
5. ihmiset osallistuvat yhteisiin käytäntöihin muiden ihmisten eivätkä subjektien kanssa
(emt, 208, 215–218). Voi väittää, että modernissa yhteiskunnassa ei ole kaikille yhteisiä käytäntöjä,
6. käytännöissä mukana olevat asiat ja esineet eivät ole objekteja vaan työkaluja, joiden
keskellä asumme ja kohdistamme niihin runsaasti affekteja. Yhteisöllinen tieto on
kulttuurista. Kulttuurinen tieto on mahdollista ainoastaan silloin, kun tiedonhaltija on
samassa maailmassa ja "asuu" niiden asioiden ja ihmisten parissa, joiden totuutta
etsii. (emt, 208, 215–218.) Voi väittää, että modernissa yhteiskunnassa ihmiset lataavat objekteihin yhä uusia kognitiivisia määritelmiä ja näin yhä uusia normatiivisia
ajattelu- ja toimintatapoja,
7. yhteisö ei tarkoita merkin tai merkitsijän jatkuvaa problematisointia, koska yhteisö
perustuu merkityksiin ja yhteisiin taustakäytäntöihin (emt, 208, 215–218). Modernissa yhteiskunnassa nimenomaan merkit ja merkitsijät asetetaan jatkuvasti kyseenalaisiksi,
8. sisällöllistä hyvää edustavat merkitykset ja käytännöt opitaan, mutta sen jälkeen ne
muuttuvat tiedostamattomiksi (emt, 208, 215–218). Modernissa yhteiskunnassa kognitiiviset käsitteet ja normatiiviset säännöt opetetaan, mutta niitä ei kyetä sisäistämään,
9. yhteisössä ei ole kyse yhteisistä eduista (emt, 208, 215–218). Moderni yhteiskunta
rakentuu tuottajien ja kuluttajien muodostamaan käytäntöön, missä jokainen ajaa
omia etujaan,
10. yhteisöissä ei ole kyse yhteisistä ominaisuuksista (emt, 208, 215–218). Modernille
yhteiskunnalle on ominaista luokitella ihmisiä eri ominaisuuksien, kuten ammatin,
statuksen, iän, sukupuolen perusteella ryhmiin ja tämän luokittelun perusteella erottaa
heidät toisistaan myös ajattelu ja toimintatapojen suhteen,
11. ihmisistä tulee subjekteja vasta rutiinitoimintojen keskeytyessä ja samalla työpajan
erilaiset työkalut (zeuge) muuttuvat korjaamista kaipaaviksi objekteiksi (emt, 208,
215–218). Kun yhteiset merkitykset murtuvat ja ihmisistä tulee toisilleen subjekteja,
kuvaan astuvat asiantuntijajärjestelmät ja sen järjestävät diskurssit. Asiantuntijoiden
tehtävänä on korjata murtumaa niin, että käytäntö ja merkityksellinen toiminta voi
taas toteutua. Ongelmana nyky-yhteiskunnassa on kuitenkin se, että asiantuntijajärjestelmät ja niihin sisältyvät diskurssit puuttuvat asioihin kroonisesti,ehkäisevästi ja
lakkaamatta. Tällöin yhteiset käytännöt muuttuvat yhä marginaalisimmiksi ja niitä on
yhä mahdottomampi toteuttaa. (Lash 1995a, 208.)
Lashin näkökulma asiantuntijajärjestelmien ehkäisevästä vaikutuksesta merkitysten ja
yhteisöllisyyden muodostumiseen asettaa Giddensin ja Beckin institutionaalisen refleksiivisyyden perustan epäedulliseen valoon. Julkiset ympäristödiskurssit muodostuvat propositionaalisen tiedon jakamisen ja vastaanottamisen leikkikentäksi, jonka sääntöjä ohjaa-
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vat asiantuntijat. Leikkikentän leikkijöinä toimivat asiantuntijat ja maallikot. Maallikot
eivät itse asiassa voi paljoakaan vaikuttaa leikkikentän sääntöihin, koska heidän merkityksen löytämiseen pyrkivä mentaliteettinsa tukahdutetaan jo ennen leikkikentälle astumista.
Miksi yritykset johtaa "me" "minästä" ja yhteisöllisyys yksilöllisyydestä epäonnistuvat?
Miksi "minän" lähteinä toimiva järjen kognitiivis-utilitaarinen ja esteettis-ilmaiseva ulottuvuus päätyvät samoihin abstrakteihin ilmiöihin, josta aloittivat? Vastausta tulisi etsiä lähtökohtaoletuksista. Lash esittää olennaisen kysymyksen siitä, tulisiko lähteä liikkeelle vain
minästä, joka jo valmiiksi sijaitsee tietyssä taustakäytäntöjen matriisissa? (Lash 1995a,
210–211.) Tämä kysymys osoittautuu tärkeäksi ympäristöpolitiikan ja -kasvatuksen näkökulmasta tarkasteluna.
Lash ottaa avukseen Bourdieun (mm. 1995, 1999) refleksiivisyys-määritelmän, johon
liittyvät oleellisesti käsitteet habitus ja kenttä. Käytän seuraavissa pohdinnoissa hyväkseni
Lashin tulkintoja Bourdieun teorioinneista sekä Bourdieun (1977, 1987, 1995, 1998) alkuperäistekstejä ja pyrin soveltamaan niitä ympäristökysymyksen yhteiskunnallisen määrittelyn ja tulkinnan problematiikkaan sekä institutionaalisen ympäristökasvatuksen reflektoimattomuuteen. Erityistä huomiota kiinnitän Bourdieun ajatuksiin 1) habituksesta ja
todennäköisyyden kausaalisuudesta, 2) yksilön sosiaalisen aseman ulottuvuuksista ja pääoman lajeista, 3) doksasta ja symbolisesta vallasta ja 4) pedagogisen toiminnan piilevästä
symbolisesta vallankäytöstä.
"Refleksiivinen yhteisö" on operationaalisesti ymmärrettävissä suhteessa Bourdieun
yhteiskunnallisen kentän käsitteeseen (Lash 1995a, 119–220). Bourdieu (1998, 209–214)
toteaa, että mahdollisuudet järjen edistymiselle kasvavat, kun vallan kenttä differentioituu,
työnjako vallan käytössä tulee kompleksisemmaksi ja kattaa yhä enemmän toimijoita, joilla
on omat spesifit intressinsä. Järki edistyy kun siihen, mikä on universaalia (tai ymmärretään olevan universaalia -el) vedotaan yhä enemmän hallitsevan luokan peliavaruudessa
muodostuvilla alakentillä, kuten politiikassa, tieteessä tai juridiikassa. Voiko siis ajatella,
että ympäristön määrittely- ja tulkintaprosessit tulisivat järkevimmiksi yhteiskunnallisesti
ja aktiivisesti toimivien ympäristön uudelleenmäärittäjien lisääntymisen välityksellä. Vastausta tähän voi mielestäni hakea tarkastelemalla asiaa pääoman rakenteen avulla. Bourdieun (Bourdieu & Wacquant 1995, 126) mukaan pääoman eri lajien, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen pääoman arvojärjestys on eri kentissä erilainen. Olennaista on kysyä,
mikä on uusien kenttien pääomien arvopreferenssi eli mitkä pääomat nähdään tärkeiksi ja
olennaisiksi ympäristökysymyksen määrittelyssä ja tulkinnassa. Toiseksi, onko ympäristökysymyksen määrittelyssä ja tulkinnassa jo muodostunut symbolisia pääoman muotoja,
symbolisen vallan rakenteita? Taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen pääoma saavat
muotonsa silloin, kun niitä käsitellään sellaisten havaintokategorioiden avulla, jotka todella
tunnistavat niiden spesifit logiikat, tai kuten Bourdieu (emt, 148) toteaa, ilman havaintokategorioiden käyttöä pääomien omistaminen ja kasaantuminen näyttäisi mielivaltaiselta.
Globaalit taloudelliset ja poliittiset järjestelmät kykenevät määrittelemään taloudellisen,
sosiaalisen ja kulttuurisen pääoman sisällön ja näin luokittelemaan ihmisiä sen mukaan,
kuinka paljon he omistavat näitä pääomia. Niillä on myös valta päättä, millä pääomalla on
ratkaisevin merkitys ympäristön määrittelyssä ja tulkinnassa. Ihmisen ja ympäristön välittömälle suhteelle muodostetaan informaation ja viestinnän kentässä kaksinkertainen välillisyys: 1) ihmiset asetetaan eriarvoiseen asemaan suhteessa siihen, miten he kykenevät
määrittelemään ympäristöä, tapahtuu se sitten taloudellisen, sosiaalisen tai kulttuurisen
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pääoman välityksellä, 2) pääoman muodot saavat kategorisoituja symbolisia muotoja,
joissa niiden sisältö rajoittuu. Pääomien muotojen keskinäinen arvojärjestys määritellään
vallan rakenteiden mukaan. Mielestäni Bourdieun symbolisen vallan tematiikka valottaa
sitä kehitysoptimismia ja suorastaan palvovaa suhdetta informaation ja viestinnän verkostoihin, informaatioteknologiaan ja globalisaatioon, mikä nyky-yhteiskunnassa vallitsee.
Ilmeisesti näin yksiulotteista näkemystä yhteiskunnasta ja sen kehityksestä ei voi selittää
muuten kuin symbolisen vallan ja sen tuomien etujen avulla.
Huolimatta siitä, että yhteiskunnallinen kenttä on jakautunut luokkiin, se on atomisoitunut ja kaikki siitä löytyvät yhteisöt ovat kuvitteellisia. Todelliset modernit yhteisöt, jotka
siis ovat refleksiivisiä löytyvät rajallisilta kentiltä (Lash 1995a, 220), instituutioiden sisäpuolelta. Miten tämä ilmiö voi selittää ympäristöongelmien yhteiskunnallisen määrittelyn
ja tulkinnan luonnetta ja yksilön asemaa siinä?
Jokainen instituutio muodostaa omat merkityksensä ja ajattelu- ja toimintatapansa suhteessa ympäristöön. Jokainen rajallinen kenttä harjoittaa institutionaalista refleksiivisyyttä
suhteessa yhteiskunnallisen kentän kokonaisuuteen eli arvioi ja kritisoi muiden instituutioiden ajattelu- ja toimintatapoja. Tilannetta voi kuvata niin, että rajalliset kentät sisältäpäin
yrittävät asettaa toisen rajallisen kentän tulkinnan sosiaalisesta todellisuudesta kyseenalaiseksi. Bourdieun (1995) termein ja ympäristökysymykseen soveltaen, yhteiskunnalliset
toimijat eri kentillä ja kenttien välillä käyvät taistelua ympäristökysymyksen määrittelyn ja
tulkinnan symbolisesta vallasta.
On olemassa kenttien yleisiä lakeja, ominaisuuksia. Kenttien yleinen rakenne on taistelussa mukana olevien instituutioiden voimasuhteiden tila, erityispääoman jakautuma, mikä
on hankittu taistelun kuluessa ja joka suuntautuu tuleviin strategioihin. Rakenne, joka muodostaa muuttamisstrategioiden perustan, on aina itse pelissä mukana: kentän taisteluiden
panoksena on legitiimin väkivallan monopoli (erityisarvovalta) eli viime kädessä erityispääoman rakenteen säilyttäminen. Ne, joilla tietyissä voimasuhteiden tilassa on erityispääomamonopoli, kentälle ominaisen vallan tai erityisen auktoriteetin perusta, suosivat säilyttäviä strategioita kun taas ne, joilla on niukimmin pääomaa suuntautuvat heterodoksisiin
(monioppisiin) strategioihin. (Bourdieu 1987, 105–106.) Tietyllä kentällä mukana olevilla
ihmisillä on joukko yhteisiä perustavia etuja, jotka liittyvät itse kentän olemassaoloon.
Tähän perustuu se objektiivinen yhteenkuuluvuus, joka on kaikkien konfliktien taustalla.
Usein unohdetaan se, että taistelu edellyttää sopimusta vastustajien välillä siitä mikä on
taistelun arvoista. Tämä sopimus peittyy itsestäänselvyyteen, doksan tilaan, siis kaikkeen
siihen, mikä tekee itse kentän, pelin ja kaikki lausumattomat oletukset olemassa oleviksi.
Kentillä jatkuvasti tapahtuvat osittaiset vallankumoukset eivät aseta kyseenalaiseksi itse
pelin perusteita. Yksi tekijöistä, joka suojelee itse peliä on itse pelin ajallisten ja toiminnallisten investointien tärkeys, joita peliin osallistuminen edellyttää.
Bourdieun esittämät kentän ominaisuudet ovat sovellettavissa mielekkäällä tavalla
myös ympäristön määrittelyn ja tulkinnan yhteiskunnalliseen kenttään. Ympäristökysymyksen yhteiskunnallisessa määrittelyssä on pohjimmiltaan kysymys nimenomaan instituutioiden voimasuhteiden tilasta, jossa eri instituutiot pyrkivät muodostamaan pääoman
lajeista erityisiä muotoja arvopreferenssien mukaan. Nämä erityispääoman muodot muodostavat suhteessa toisiinsa erityispääoman jakautuman rakenteen, jota pyritään ylläpitämään. Markkinat ja hallinto preferoivat taloudellista pääomaa ympäristökysymyksen liittyvissä strategioissa (mm. ympäristöverotuksessa), ympäristöpolitiikassa pyritään muodostamaan taloudellisen ja sosiaalisen pääoman yhdistelmää erityispääomana (globaali kes-
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tävä kehitys) ja ympäristöliikkeet preferoivat sosiaalisen ja kulttuurisen pääoman merkityksellisyyttä yhteiskunnallisten ympäristösuhteiden muuttamisstrategioissa (ekologinen
maailmankansalaisuus). Minkälaisia pääoman muotoja kasvatuksen instituutiona voisi ajatella preferoivan? Jyrkästi karrikoiden kasvatus ja nimenomaan ympäristökasvatuksen
institutionaaliset muodot ovat ottaneet ikään kuin annettuna pääomien erityisarvovaltaan
perustuvat symboliset muodot ja pitävät niitä samana kuin totuus. Tämä voi olla yksi selitys
ja lähtökohta sille, miksi ympäristökasvatuksessa saatetaan aiheuttaa lapsissa pelkoa, apatiaa ja avuttomuuden tunteita (ks. Döbler 1995b).
Voi väittää, että taloudellisten, hallinnollisten ja osittain myös poliittisten instituutioiden
välityksellä pyritään muodostamaan sellaiset ympäristöä koskevat taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen pääoman muodot, jotka ovat yhtäpitäviä ja samansuuntaisia informaatio- ja viestintärakenteiden verkostojen ja globalisaation eri muotojen kanssa ja jotka pyrkivät legitiimiin symbolisen väkivallan monopoliasemaan. Tämä pyrkimys ilmenee mm.
vahvana luottamuksena informaatioteknologiaan ympäristöongelmien ratkaisijana sekä
uskona kansainvälisten sopimusten voimaan niin globaalien kuin paikallisten ympäristöongelmien ja -konfliktien puolueettomana sovittelijana. Edelleen taloudellisen pääoman
itseisarvo erityispääomana ilmenee ympäristöpolitiikassa selkeästi niin, että taloudellista
pääomaa ei koeta voitavan vaihtaa sosiaaliseksi tai kulttuuriseksi pääomaksi, kun taas sosiaalinen ja kulttuurinen pääoma ovat vaivattomasti arvioitavissa niiden taloudellisen kannattavuuden suhteen. Markkinoiden ja valtionhallinnon säilyttävät strategiat ovat myös
ilmeisen selviä. Taloudellisen kasvun periaatteesta ei haluta luopua, se vain muutetaan teknologian avulla kestäväksi ja kansainvälisin sopimuksin sosiaalisesti legitiimiksi. Joka
tapauksessa jonkinlaisesta kulttuuristen itsestäänselvyyksien, doksan kriisistä voi kuitenkin puhua. Ympäristö- ja kansalaisliikkeet eivät ole ottaneet kaikkea doksaa annettuna vaan
ovat kyseenalaistaneet pääoman symbolisia muotoja. Ongelmallista tilanteessa on kuitenkin vastarinnan pysyvä ristiriita pääomien arvopreferenssien välillä ja pysyvä instituutioiden voimasuhteiden tila, jossa taloudellisen pääoman symboliset muodot hallitsevat myös
sosiaalisen ja kulttuurisen pääoman symbolisia muotoja.
Bourdieun huomiot eduista ja niihin liittyvästä objektiivisesta yhteenkuuluvuudesta
ovat liitettävissä myös nykyiseen ympäristökeskusteluun. Objektiivisen yhteenkuuluvuuden huumassa unohdetaan se, mikä on tavoiteltu päämäärä ja mistä kannattaa taistella. Mielestäni esimerkiksi Suomen metsäkiistoissa niin metsähallitus kuin luonnonsuojelijat ovat
sortuneet ylilyönteihin, joilla haetaan lähinnä julkisuutta omanarvontunnon ja legitimiteetin ylläpitämiseksi. Se, mikä on taistelun arvoista, kuten paikallisen ympäristön hyvinvoinnin ja kulttuurin jatkuvuuden sekä ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden yhteensovittaminen paikallistasolla, jää tarkemmin määrittelemättä ja tutkimatta. Tietyllä tavalla ympäristöpolitiikan ja osittain myös ympäristöliikkeiden vallankumouksellisuus on ollut osittaista.
Se on rajoittunut tiettyjen kenttien sisään, mutta ei missään vaiheessa ole asettanut kyseenalaiseksi ympäristökysymyksen ympärillä olevan pelin perusteita tai siinä käytettäviä
panoksia.
Yhteiskunnallisille käytännöille on ominaista kaksinainen, vääristynyt luonne (Bourdieu & Wacquant 1995, 44). Bourdieun (1987, 184) mukaan tämä on symbolisen vallan
logiikkaan sisältyvä ratkaisematon ristiriita. Vastarinta voi olla vieraannuttavaa ja alistuminen voi olla vapauttavaa. Hän kutsuu tätä hallittujen paradoksiksi, josta ei ole ulospääsyä.
Toteamus on mielestäni osuva yhteiskunnallisen ympäristötutkimuksen tutkimuskohteeseen sovellettuna. Tutkimuksen kohteeksi asetetaan usein joko yksilö tai kategorisoitu
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ryhmä, mm. tutkittaessa yksilön ympäristöasenteiden ja toiminnan välistä ristiriitaa (mm.
Uusitalo 1986) tai eri ammattiryhmien ympäristötietoisuutta. Viime vuosina (mm. Järvikoski et al. 2000, Konttinen 1998, Ylönen 1998, Konttinen & Peltokoski 2000) ympäristötietoisuuden tutkimus on saanut kuitenkin uusia ulottuvuuksia. Ympäristötietoisuuden nähdään muodostuvan tietojen, asenteiden, tunteiden, arvojen ja toiminnan kokonaisuudesta ja
sen tulkitaan rakentuvan aina merkitystasoisten erityisehtojen vallitessa.
Mitä ehtoja ja toisaalta mahdollisuuksia yhteiskunnallisten kenttien merkitystaistelu tarjoaa yksilöille ja uusille yhteisöllisyyteen perustuville liikehdinnöille? Miten yksilö selviää
tästä institutionaalisen refleksiivisyyden sävyttämästä merkitystaistelusta, joka on usein
tiedostamatonta, ja siksi sitä on vaikea ymmärtää arkiajattelun avulla. Tämä on olennainen
kysymys etenkin jos ymmärretään, että yhteiskunnallinen todellisuus rakentuu sosiaalisen
vastavuoroisen toiminnan ja suhteiden välityksellä.
Yksilö joutuu tahtoen tai tahtomatta tekemisiin rajallisten kenttien ristiriitaisten ajatteluja toimintatapojen kanssa sikäli kun hänen arkielämänsä on sidottu yhteiskunnan toimintaan habituksen välityksellä (mikä on väistämätöntä). Lashin (1995a, 210) kysymystä siitä,
miksi yritykset johtaa me minästä epäonnistuvat, voi selittää tätä taustaa vasten. Voi ajatella, että taustakäytäntöjen matriisi, habitus, asenteiden ja suhtautumistapojen kokonaisuus, jossa minä jo valmiiksi sijaitsee on juuri edellä kuvattu rajallisten kenttien halkoma
yhteiskunnallinen kenttä, jonka toimintaa instituutioiden väliset merkitystaistelut ohjaavat.
Yhteiskunnallisen kehityksen vaiheessa, missä symbolisen vallan rakenteiden muodostaminen on käymistilassa, ihmisten sieluista taisteleminen on ilmeisen selvää. Huolimatta
siitä, että symbolinen valta on rakenteellista ja objektivoitunutta, sen muodostamiseksi tarvitaan toimivia yksilöitä, jotka kokevat saavansa tiettyjä etuja kentällä toimimisesta. Kuten
edellä Bourdieuhun (1987, 107) viitaten totesin, konfliktien taustalla vaikuttaa objektiivinen yhteenkuuluvuus, mikä siis perustuu etujen saamiseen.
Tilanne ympäristön yhteiskunnallisen määrittelyn ja tulkinnan kentällä ei olisi niin
ongelmallinen sinänsä, mutta sellaiseksi sen tekee se, että instituutioiden väliset merkityskiistat ovat tiedostamattomia. Tilannetta voi verrata niinkin arkiseen asiaan kuin parisuhteen ongelmiin. Parisuhteessa ilmenevät ongelmat johtuvat usein siitä, että ihmiset tulkitsevat toisiaan oman elämänhistoriansa ja merkityksiensä valossa ja usein väärin. Jos tämä
asia tiedostetaan, siihen voi etsiä ratkaisua. Jos tilannetta pyritään korjaamaan toisen ajattelu- ja toimintatapoja kritisoimalla, kaikki tietävät mihin se johtaa. Parisuhdeongelmissa
on usein mukana lapsi, joka seuraa tilannetta tarkkailijan roolissa. Tilanne on lapsesta hämmentävä; vanhemmat kritisoivat toistensa ajattelua ja toimintaa. Lapsen mieleen tulee väistämättä kysymys: kumman puolelle menisi? Samalta voi ajatella tuntuvan ihmisestä, joka
seuraa instituutioiden välistä tiedostamatonta kamppailua ympäristön merkityksestä ja
arvosta.
Yhteiskunnalliselle kentälle on ilmaantunut uusia instituutioita, yhteiskunnallisia liikkeitä perinteisten instituutioiden rinnalle. Niiden ajattelu- ja toimintatapojen ongelmana on
kuitenkin myös eriytyminen, differentiaatio. Esimerkiksi ekologinen liike on osaltaan institutionalisoitunut eli mennyt mukaan instituutioiden väliseen merkitystaisteluun. Toinen
puoli ekologisesta liikkeestä on vieraantunut yhteiskunnasta ja määrittelee yhteiskunnallista kenttää negaatioiden avulla. Omasta voimattomuudestaan johtuen negaatiot perustuvat edelleen yhteiskunnallisen kentän toimintaperiaatteiden hiljaiseen hyväksymiseen ja
niihin alistumiseen. Jatketaan edellistä ajatusleikkiä parisuhteen ongelmista; institutionalisoitunut ekologinen liike on kuin huono, ammattitaidoton parisuhdeterapeutti, joka lähtee
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mukaan puolisoiden kritiikkiin toisiaan kohtaan: terapeutti on välillä toisen ja vuorostaan
toisen osapuolen puolella. Ekologisen liikkeen sivullisen osaa voisi taas verrata puolisoiden yhteiseen ystävään, joka määrittelee parisuhteen jo alkuunsa tuhoon tuomituksi. Epäpätevä terapeutti on kuin ympäristösosiologi: hän ajattelee parisuhteen kriisiä seuratessaan,
että siinä oikea olemassaolon taistelu. Hänellä on kiire mennä kysymään kollegaltaan, oliko
uudessa tutkimuksessa mitään sanottavaa parisuhteen ongelmien ratkaisusta. Ammattitaitoinen terapeutti on kuin toinen hämmentynyt yksilö "yhteiskunnallisessa kentässä": hän
kysyy parisuhteen osapuolilta, että onko joku asia jäänyt meiltä tiedostamatta?
Ympäristökriisin merkitystaistelun tiedostamattoman luonteen vuoksi on olennaista
siirtyä tarkastella Bourdieun refleksiivisyyden määritelmää ja habitus-käsitettä. Refleksiivisyys teeman ja habitus-pääoma-kenttä -problematiikan avulla voi arvioida kulttuurisen
refleksiivisyyden yhteiskunnallisia ehtoja ja kulttuurisia mahdollisuuksia ja sitä, millaisina
ympäristökasvatuksen ongelmat näyttäytyvät bourdieulaisten käsitejärjestelmien näkökulmasta tarkasteltuna.
Bourdieun refleksiivisyyden määritelmä on ytimekäs, mutta se kertoo paljon:
"Refleksiivisyys on sellaisten ajattelematta jääneiden kategorioiden järjestelmällistä esiinottamista, jotka vuorostaan ovat tietoisempien käytäntöjen ennakkoedellytys" (Bourdieu &
Wacquant 1995, 73).

Bourdieun refleksiivisyyden määritelmä pitää sisällään ajatuksen yksilön vapautumisen
mahdollisuudesta. Hänen tuotantonsa antaa välineet erottaa vapauden ja välttämättömyyden vyöhykkeet ja näin mahdollisuuden identifioida moraaliselle toiminnalle vapaat tilat.
Vapailla tiloilla Bourdieu (1998, 47) tarkoittaa sitä, että niin kauan kuin yksilöt toimivat
sellaisen subjektiivisuuden pohjalta, joka on välittömästi sisäistettyä objektiivisuutta, he
eivät voi muuta kuin jäädä niiden aktien näkyviksi symboleiksi, joiden subjektina on
rakenne. Toisaalta, mitä tietoisemmiksi toimijat tulevat sisässään olevasta sosiaalisuudesta hallitsemalla refleksiivisesti ajattelunsa ja toimintansa kategorioita, sitä vähemmän heihin vaikuttaa heidän sisällään asuva ulkoisuus.
Bourdieun refleksiivisyyteen sisältyy myös vahva moraalinen ulottuvuus. Refleksiivisyyden on Bourdieun mukaan (1998, 143) ”tuhottava ne myytit, jotka verhoavat vallan
käyttöä ja ylivallan ylläpitämistä – – sosiologian tehtävänä on osoittaa käytöstapojen välttämättömyys. Sen tulee repiä irti niiden mielivaltaisuudesta konstituoimalla uudelleen se
rajoitteiden universumi, joka niitä determinoi, mutta ei niitä oikeuta.” Lashin (1995a, 211–
212) mukaan Bourdieulla refleksio ei koske, kuten Beckillä ja Giddensillä, yhteiskunnallista rakennetta eli institutionaalisia sääntöjä vaan se koskee ajattelemattomia kategorioita.
Hän ei halua ymmärtää tietoisen minän ja ajattelemattomien kategorioiden välistä suhdetta
1. subjekti-objekti -suhteena, kuten Beck ja Giddens,
2. objekti-subjekti -suhteena (missä syy pidetään salassa).
Tulkitsen Lashin jaottelua niin, että hän tulkitsee Beckin ja Giddensin ymmärtävän sosiaalisen todellisuuden muodostuvan yksilöistä, jotka tarkkailevat yhteiskunnan rakenteisiin ja instituutioiden ajattelu- ja toimintatapoihin perustuvaa todellisuutta riskin käsitteen välityksellä. Tämän tarkkailun avulla he kykenevät hallitsemaan elämäänsä suhteessa objektiiviseen todellisuuteen. Objekti-subjekti -suhde tarkoittaisi sitä, että ulkopuolinen, objektiivinen todellisuus ohjaa ja hallitsee ihmisen elämää eikä ihminen itse kykene
tiedostamaan sitä, mihin yhteiskunnallinen todellisuus itse asiassa rakentuu.
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Mitä ajattelemattomat kategoriat itse asiassa ovat, jos ne eivät ole yhteiskunnan rakenteita? Bourdieun (Bourdieu & Wacquant 1995, 214) mukaan ne ovat ihmisten tietoisen toiminnan luokittelevia skeemoja, suuntautumisia, jotka on opittuja, mutta ajattelematta jääneitä ruumiin tekniikoita. Refleksiivisyyden voi nähdä tässä valossa oppimisena habituksen välityksellä, jolloin totuus sosiaalisesta todellisuudesta ei ole käsitteellinen eikä
mimeettinen vaan totuus ilmenee yhteisten käytäntöjen välityksellä (Lash 1995a, 212–
214).
Ympäristökysymyksen näkökulmasta mielenkiintoista Bourdieun habitus–käsitteen
määrittelyssä on yksilön sosiaalisen aseman kiinnittyneisyys tiedostamattomiin symbolisen vallan rakenteisiin. Bourdieu puhuu käytännöllisen järjen sumeasta logiikasta kuvatessaan yksilön suhdetta tiedostamattomiin kategorioihin. Habituksen synnyttämät toimintalinjat eivät ole eivätkä voikaan olla samalla tavalla kauniisti säännönmukaisia kuin normatiivisesta ja juridisesta periaatteesta johdettu käyttäytyminen. Tämä johtuu juuri siitä, että
yksilön habitus on yhteistoiminnassa sumean ja epämääräisen kanssa. (Bourdieu & Wacquant 1995, 43.) Voiko habituksen ja sen ihmistä säätelevän luonteen avulla selittää ympäristömyönteisten asenteiden ja ympäristövastuullisen toiminnan välistä ristiriitaa ihmisten
arkielämän toiminnassa ja heijastavatko habituksen ristiriidat syvempiä kulttuurisia ajattelemattomia kategorioita kulttuuri-luonto -suhteessa? Ihmisen ympäristöön kohdistuvaa toimintaa ja suhtautumista ei voi ohjata loppujen lopuksi normein ja säännöin. Symbolisen
vallan rakenteet asemoivat ihmisiä pääomien symbolisten muotojen omistamisen tai omistamattomuuden välityksellä a priori.
Bourdieu (emt, 158) kuvaa kentän ja habituksen suhdetta ”kaksinkertaiseksi ja huomaamattomaksi”. Se toimii kahdella tavalla: yhtäältä se on vaikutussuhde, jossa kenttä määrää
habituksen rakennetta niin, että se vastaa sitä, mikä on kentälle välttämätöntä. Tätä ideaa
voi soveltaa informaatioyhteiskuntaan, jossa Lashin (1995) mukaan on niin refleksiivisyysvoittajia kuin -häviäjiäkin. Molempien luokkien olemassaolo on informaatioyhteiskunnan
olemassaololle ja toimivuudelle välttämätöntä. Jotta globaali informaatioyhteiskunta voi
toimia, tarvitaan ”Mac Donalds” –proletariaatti ja työttömien joukko, joka ei voi vaikuttaa
oman elämänsä kulkuun eikä myöskään oman elinympäristönsä hyvinvoinnin määrittelyyn. Toiseksi habituksen ja kentän suhde on kognitiivinen suhde. Habituksen välityksellä
yhteiskunnallinen kenttä näyttäytyy yksilölle mielekkäänä ja arvokkaana maailmana,
johon kunkin kannattaa investoida (habituksensa rajoissa). Kaksinkertaisuus ilmenee habituksen ja kentän suhteessa niin, että kyseinen tiedollinen suhde riippuu sitä edeltävästä
habituksen rakenteesta. Mielekkyyden ja arvokkuuden kokemukseen liittyy olennaisesti
intressin käsite. Bourdieu (emt, 47) toteaa, että kenttien lähettämät ärsykkeet motivoivat
ihmisiä, saavat heidät liikkeelle ja irti välinpitämättömyyden tilasta, eivät muut ihmiset.
Kuten Bourdieu ranskalaisille ominaisella tavalla toteaa: jokainen kenttä täyttää tyhjän intressipullon ”viinillään”. Toisaalta intressi on habitus-suuntainen. Ihmistä kiinnostaa nykyhetken määräämät ja tulevaisuuteen sijoittuvat asiat vain siinä määrin kuin heidän habituksensa heidät niille herkistää ja saa niitä tavoittelemaan. Kolmas olennainen piirre intressissä on se, että jos jollakulla ei ole asiaan intressiä, se on hänelle arvoton ja ennen kaikkea
yhdentekevä. Bourdieun mukaan yhdentekevyys on tila, jossa ei ole eettisiä preferenssejä
tai tietoa, jonka avulla erotella pelin eri panoksia.
On ilmeistä, että refleksiivisyysvoittajat ovat habituksensa välityksellä herkistyneitä,
kykeneviä ja motivoituneita vastaanottamaan informaatioyhteiskunnan lähettämiä ärsykkeitä ja niihin sisältyviä symbolista pääomaa kartuttavia panoksia, ääriesimerkkeinä optio-
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miljonäärit. Toisaalta informaatiohäviäjät ovat habituksensa välityksellä kykenemättömiä
erottelemaan pelin eri panoksia. Yhteiskunnallinen kenttä on heille arvoton ja yhdentekevä.
On myös ilmeistä, että informaatioyhteiskunnan toiminnalle on edullista niiden ihmisjoukkojen olemassaolo, joille on lähestulkoon yhdentekevää, millaisia symbolisia pääomia
yhteiskunnallinen kenttä lataa ympäristön määrittely- ja tulkintaprosesseihin. Ympäristöstä
on tullut identiteetin määrittelyn väline ja näin kamppailun kohde (ks. Castells 1997). Mitä
vähemmän on ihmisiä, jotka tiedostavat oman identiteettinsä arvon ja tämän arvon perustumisen oikeuteen määritellä omaa elinympäristöä ja itseään, sen edullisempaa se on globaalin informaatioyhteiskunnan toimivuudelle nimenomaan sosiaalisen oikeutuksen näkökulmasta.
Kokoavana teemana yksilön ja ajattelemattomien kategorioiden välisestä suhteesta esitän Bourdieun idean habituksen ja todennäköisen kausaalisuudesta. Seuraavan kuvion on
esittänyt Siisiäinen (Ranskalaisen sosiologian historiasta – Durkheimiläisen tradition juonteesta ranskalaisessa sosiologiassa -luentosarja 14.-16.3 ja 22.3.2000, Oulun yliopisto,
Kasvatustieteiden tiedekunta):

KÄYTÄNNÖT
RAKENTEET
1. taloudelliset
2. poliittiset (”luokka”)
3. kulttuuriset (kieli)

INTRESSI
(”etu”,
kiinnostuneisuus
pelistä)

SUHDANNE
(tilanteen tarjoamat
vaihtoehdot)
4. doksa
(itsestäänselvyydet)

SUBJEKTI/HABITUS
Yksilön sisäistämien
rakenteiden kokonaisuus
1. toimintadispositiot
2. suurelta osin primaaripedagogiikan tulosta
3. havaitsemisen
subjektiiviset rajoitukset
Kuvio 14. Habitus ja todennäköisen kausaalisuus.

Yhteiskunnan rakenteiden välityksellä muodostuvat yhteiskunnan arvo- ja moraaliperiaatteita koskevat itsestäänselvyydet vaikuttavat yhteiskunnallisiin käytäntöihin kahdella
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tavalla. Ensiksi ne luovat suhdanteita, jotka määräävät objektiivisten vaihtoehtojen alan
yhteiskunnallisissa tilanteissa ja toiseksi muodostavat habituksia, joiden rakenteet vastaavat yhteiskunnan taloudellisia ja kulttuurisia rakenteita sekä luokkajakoa. Habitukset
rajoittavat subjektiivista havaitsemista ja luovat näin eriarvoisuutta subjektien toimintavalmiuksissa. Intressin käsite kytkeytyy olennaisella tavalla habituksen toimintavalmiuksiin; osa subjekteista on kykeneväisiä osallistumaan kentän peleihin ja saamaan tätä kautta etuja, osalle subjekteista kentän toiminta ja siihen osallisuus on yhdentekevää rajallisen havaitsemiskyvyn vuoksi. Suhdanteiden ja habitusten kohtaaminen yhteiskunnallisen
kentän käytännöissä uusintaa vallitsevia yhteiskunnallisia rakenteita ja niihin sisäänrakennettuja itsestäänselvyyksiä. Voiko näiden tekijöiden avulla selittää ympäristökysymyksen määrittelyä ja tulkintaa globaalissa informaatioyhteiskunnassa, jossa rakenteet
ovat Lashin tulkinnan mukaan korvautumassa informaation ja viestinnän rakenteiden verkostoilla:
1. onko käsitys informaatioyhteiskunnasta ja globalisaatiosta jo muodostanut tiettyjä
kulttuurisia itsestäänselvyyksiä, kuten kestävä kehitys, teknologiaoptimismi, maailmanlaajuisten taloudellisten, poliittisten ja kulttuuristen yhteenliittymien välttämättömyys, taloudellinen kasvu laatuna jne.?
2. rajoittaako globaalin informaatioyhteiskunnan doksa ympäristön havaitsemista ja
kokemista? Luonto koetaan informaatioyhteiskunnassa inhimillisten väliintulojen
luomukseksi (Beck 1995, Giddens 1995, Lash 1995a ja b, Wilenius 1999), politisoituneena teknologisena riskinä (Wilenius 1999) ja sosiaalisen valtataistelun välineenä
(Castells 1997)?
3. luoko globaalin informaatioyhteiskunnan doksa suhdanteita ja habituksia, jotka rajoittavat tulevaisuuden vaihtoehtoisten kehityssuuntien alaa?
4. ovatko informaatiovoittajien ja -häviäjien (ks. Lash 1995a) habitukset ja näin intressien eriarvoisuuden olemassaolo edellytys globaalin informaatioyhteiskunnan toimivuudelle ja sosiaaliselle legitimaatiolle?
5. muodostuuko globaalin informaatioyhteiskunnan doksasta sen rakenteita vastaava
habituksen rakenne jo primaarisosialisaation vaiheessa? Vaikuttaako se ympäristöön
orientaation eri ulottuvuuksiin? Jos näin on, miten doksaa vastaava habituksen
rakenne vaikuttaa sekundaarisosialisaatioon, ympäristökasvatuksen toteuttamisen
rakenteellisiin ehtoihin ja kulttuurisiin mahdollisuuksiin?
6. tukevatko vallitsevat ympäristön määrittely- ja tulkintaprosessit globaalin informaatioyhteiskunnan doksaa ja näin myös vallitsevia rajoittuneita suhdanteita ja habituksia?
Olennaista tutkimukseni idean esiintuomiseksi on korostaa sitä seikkaa, että Bourdieu ei
siis refleksiivisyydessään keskity konsensukseen vaan valtaan (Lash 1995a, 226). Refleksiivisyydessä pyritään esiintuomaan ajattelemattomia suuntautumisia sosiaaliseen todellisuuteen ja näiden suuntautumisien kytkentöjä yhteiskunnalliseen vallankäyttöön. Suuntautumisien valtakytkentöjen esiintuominen on ennakkoedellytys tietoisempien käytäntöjen muodostamispyrkimyksille. Institutionaalisessa refleksiivisyydessähän vallan välineenä toimivat pitkälle sosiaalisesta todellisuudesta muodostetut kognitiiviset skeemat, kuten
juuri riskin käsite ja sen ympärille muodostunut käsitekoneisto. Lash (emt, 214) toteaa,
että käsitteet ovat tulkintaskeemoja, omia tapoja ajatella sosiaalista todellisuutta. Moder-
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nin yhteiskunnan "läntisesti etuoikeutettu skeema" on skeema muiden skeemojen joukossa.
Bourdieun ja Passeronin (1977, 5–11) mukaan kasvatus pedagogisena toimintana uusintaa habituksen, pääoman ja kentän monimutkaista kokonaisuutta. He käsittävät kasvatuksen symbolisen väkivallan muotona ja toteavat pedagogisen toiminnan olevan kaksinkertaisesti mielivaltaista. Bourdieun ja Passeronin ajatuksia pedagogisesta toiminnasta symbolisena väkivaltana ja kulttuurisen mielivaltaisuuden ilmenemismuotona voi hyödyntää
monella tavalla institutionaalisen ympäristökasvatuksen reflektoimatonta luonnetta selitettäessä.
Pedagoginen toiminta on objektiivista, rakenteisiin perustuvaa ja symbolista väkivaltaa
sikäli, kun tiettyjä sosiaalisia muotoja tuottavat ryhmien ja luokkien väliset valtasuhteet
ovat perustana mielivaltaiselle kulttuuriselle ja symboliselle vallalle. Symbolinen valta on
puolestaan ennakkoedellytys (ehto) pedagogisen toiminnan suhteiden luomiselle eli sille,
että kasvatuksen välityksellä muodostetaan sellaisia mielivaltaisia määräytyneisyyden
muotoja, jotka noudattavat kulttuurisen mielivaltaisuuden määräytyneitä muotoja. (emt, 6.)
Toiseksi pedagoginen toiminta on objektiivista, rakenteisiin perustuvaa ja symbolista väkivaltaa sikäli, kun se uusintaa kulttuurista määräytyneisyyttä, joka aiheutuu siitä tosiasiasta,
että tietyt kulttuuriset merkitykset ovat ennalta määräytyneitä ja että tätä ennalta määräytyneisyyttä voi pitää yhteiskunnallisen valikoitumisen perustana. Mielivaltainen ryhmiin ja
luokkiin valikoituminen tuotetaan objektiivisesti kulttuurisen mielivaltaisuuden sisällä ja
sen välityksellä. (emt, 8.)
Pedagogisen toiminnan kaksinkertaisella mielivaltaisuudella tulkitsen Bourdieun ja
Passeronin tarkoittavan sitä, että mielivaltainen kulttuurinen valta ja sitä ylläpitävät yhteiskunnalliset valtasuhteet ilmenevät kasvatuksessa kahdella tavalla:
1. kasvatuksessa ilmenevän symbolisen väkivallan ennakkoedellytyksenä,
2. kasvatuksen yhteiskunnallisen vallan uusintamisen seurauksena.
Voi asettaa kysymyksen siitä
1. ilmentääkö institutionaalisen ympäristökasvatuksen ristiriitainen ja reflektoimaton
luonne kulttuurisesti mielivaltaisia rakenteita (mielivaltainen kulttuurinen valta kasvatuksen symbolisen vallan ennakkoedellytyksenä)?
2. onko institutionaalinen ympäristökasvatus kulttuurisesti reflektoimatonta siksi, että se
ei paljastaisi kulttuurista mielivaltaisuutta ja sitä ylläpitäviä mielivaltaisia ihmisten
valikoitumisprosesseja?
3. uusintaako institutionaalinen ympäristökasvatus tiedostamattaan kulttuurista, merkitystasoista mielivaltaisuutta, minkä voi ymmärtää heikentävän yhteiskunnan ekologista, sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä?
4. uusintaako institutionaalinen ympäristökasvatus rajallista ja mielivaltaista doksaa painottamalla luonnon kognitiivista konstruointia ja yksilöpsykologista vastuunottoa
ympäristöongelmista?
On ilmeistä, että bourdieulaisella ajattelulla on tarjottavana runsaasti selkeyttäviä näkökulmia siihen, mitä ympäristön määrittely- ja tulkintaprosesseissa yhteiskunnallisella kentällä itse asiassa tapahtuu. Ulkoapäin tarkasteluna näyttäisi siltä, että ympäristön yhteiskunnallisissa määrittely- ja tulkintaprosesseissa kävisi kova vipinä siinä mielessä, että
nämä määrittelyt ja tulkinnat olisivat vielä täysin avoimia kulttuurisesti refleksiivisille
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käytännöille. Mutta onko vipinä vain silmänlumetta, symbolista retoriikkaa, joka peittää
alleen kylmän hiljaisuuden ja varmuuden siitä, että valinta tulevaisuuden suhteen on jo
tehty? Kasvatustieteilijänä on kuitenkin oltava optimisti ja samalla realisti. Ilmeisesti
bourdieulaisella paljastavalla ajattelemattomien kategorioiden reflektoinnilla on kuitenkin jo kiire. Jokaisen yhteiskunnallisen toimijan tulisi analysoida toimintansa symbolisia
ehtoja.

7.5 Manuel Castells ja informaatioyhteiskunnan kulttuurikriisi –
ympäristö identiteetin muodostamisen tulilinjalla
”Informaatioyhteiskunnassa inhimillisestä kommunikaatiosta
on tullut sumeaa sisällöiltään ja muodoltaan” (Khakee 1999, 101).

Analysoin tässä luvussa Manuel Castellsin (1997) teoriointeja hänen oman tuotantonsa ja
kommentaarilähteiden (Anttiroiko 1999, Aro 1999, Eräsaari 1999, Järvelä 1999, Wilenius 1999) näkökulmasta. Tulen ennen kaikkea keskittymään Castellsin ideaan siitä, että
aikamme yhteiskuntien keskeisin jännite muodostuu abstraktien ja universaalien informaation verkostojen (The ”Net”) ja historiallisesti ja paikallisesti muodostuneiden identiteettien (The ”Self”) välille sekä hänen näkemyksiinsä informaatioyhteiskunnan luonteesta. Miten verkostoyhteiskunnan materiaalinen perusta vaikuttaa sosiaalisen organisoitumisen muotoihin ja näin ihmisen ja ympäristön väliseen suhteeseen? Vaikka keskityn
lähinnä kritisoimaan Castellsin teoriointeja, on todettava se, että hänen ideansa verkostojen ja identiteetin välisistä jännitteistä on tuonut uudenlaista syvyyttä ja merkityksellisyyttä informaation ja viestinnän rakenteiden muodostamien verkostojen ja globalisaation perimmäisten ongelmien analysointiin. Castells tuo eri tavoin esiin informaatioyhteiskunnan symbolisen vallan rakenteita ja ennen kaikkea sen, että informaatioyhteiskunnan
ongelmat ovat selkeästi yhdistettävissä ympäristökysymykseen, ympäristön määrittely- ja
tulkintaprosesseihin ja niitä koskettavaan sosiaalisen oikeutuksen (legitimaation) ongelmaan. Ongelmana Castellsin näkemyksissä voi pitää kollektiivisen projekti-identiteetin
muodostamispyrkimystä subjektiivisen identiteetinmuodostuksen välityksellä. Tällä tarkoitan sitä, että tarkasteluissaan hän ikään kuin irrottaa subjektin luonnollisista paikan,
toiminnan, merkityksen ja tapojen konteksteista ja asettaa subjektin taisteluasemiin informaatioverkostoja vastaan. Castells pyrkii siis kollektiivisen identiteetinmuodostuksen
välityksellä eli projekti-identiteetin käsitteellään yhdistämään identiteetistään ja ympäristöstään taistelevat subjektit maailmanlaajuiseksi ympäristöliikehdinnäksi. Voi väittää, että
hän ei koe ihmisen voivan taistella identiteetistään ja olemassaolostaan omiin kulttuurisiin ja paikallisiin voimavaroihinsa tukeutuen vaan maailmanlaajuisten projektien avulla.
Niissä pyritään luomaan vastaverkostoja informaatio- ja viestintärakenteiden verkostoja
vastaan.
Castellsin teoriaan kohdistuvan kritiikin avulla tarkoitukseni on problematisoida sitä
tapaa, millä hän asettaa subjektin, paikan ja luonnon informaatioyhteiskunnan ongelmakenttään. Edelleen tämän kritiikin avulla analysoin sitä, onko kasvatus instituutiona sidoksissa ongelmallisiin subjektin, paikan ja luonnon määritelmiin ja jos on, niin miten. Alustava vastaukseni tähän on, ei välttämättä, jos kasvatus instituutiona sidotaan tämänhetki-

173
seen poliittiseen keskusteluun kulttuurin asemasta informaatioyhteiskunnan verkostoissa.
Kasvatus on mielekästä nähdä kulttuurinmuodostuksen airuena, jossa on mahdollisuus ylittää sukupolvien välisen politiikan (ks. Heiskanen 1999) tuottamat niin sosiaaliset kuin kulttuuriset raja-aidat. Tämän näkökulman kehittäminen edellyttää systemaattista analyysiä
siitä, mitä ehtoja yleinen kulttuuri-ilmasto, instituutioiden väliset voimasuhteet ja yhteiskunnalliset ohjausmekanismit (ks. Heiskala 1993) asettavat ympäristökasvatuksen kehittämiselle. Ympäristökasvatuksen luonne kulttuurisena toimintana edellyttää yhteisöllisen
identiteetin muodostukseen liittyvien ongelmien analysointia. Yhteisöllisen identiteetin
muodostukseen sisältyvät ongelmat ovat johdettavissa suoraan niistä ehdoista, joita yleinen
kulttuuri-ilmasto ja yhteiskunnalliset ohjausmekanismit tuottavat ympäristökasvatuksen
tiedon- ja oppimiskäsitykselle. Ehdot sisältävät kolme tekijää:
1. yksilöllisen eli henkilökohtaisen ja kollektiivisen identiteetin väliseen suhteeseen
sisältyvät ristiriidat sosiaalisen identiteetin muodostuksessa (ks. Hänninen 1998, 107–
129). Informaatioyhteiskunnan sisältämien subjektin, paikan ja luonnon välineellisten
käsitteellistämistapojen johdosta ei ole lainkaan selvää, että kollektiivinen identiteetti
sulautuisi ongelmattomaksi kokonaisuudeksi ihmisten henkilökohtaisten identiteettien välityksellä. Yhteisöllisen identiteetin muodostumisen ehto on ihmisen sisäisen
mielenmaiseman ja sosiaalisen kulttuurimaiseman yhteneväisyys. Tämä yhteneväisyys johtaa yhteisten arvojärjestelmien ja ajattelu- ja toimintatapojen muodostumiseen sekä näiden järjestelmien ja tapojen suodattumiseen yhteiskunnan kaikkien tasojen läpi, yhteiskunnan institutionaalisista ohjausmekanismeista sosiaalisiin suhteisiin
ja elämäntapoihin,
2. alueiden identiteetin ja ihmisten alueellisen identiteetin väliseen suhteeseen sisältyvät
ristiriidat (ks. Paasi 1998, 170–190). Johtuen globaalin informaatioyhteiskunnan periaatteesta johtaa paikalliset arvojärjestelmät, ajattelu- ja toimintatavat ja tarpeet globaaleista taloudellisista ja poliittisista päämääristä (ks. glokalisaatio), ei ole lainkaan
selvää, että nämä päämäärät kohtaisivat ongelmattomalla tavalla paikallisten ihmisten
tavan nähdä ja kokea maailma. Yhteisöllisyyden muodostuminen edellyttää spatiaalista ja henkistä paikallisuutta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta elämäntavassa ja arkielämän merkityksissä,
3. nykyisten sukupolvien ja tulevien sukupolvien identiteettien väliseen suhteeseen
sisältyvät ristiriidat. Heiskanen (1999, 128–131) kuvaa tilannetta sukupolvien välisenä politiikkana, joka liittyy keskeisesti kestävän kehityksen periaatteeseen. Kestävän kehityksen periaatteessa on nostettu ympäristön materiaalisten resurssien ja
talouden kestävyyden rinnalle jatkuva henkinen kehitys, inhimillinen kasvu. Nämä
kaksi asiaa eivät ole ongelmattomasti yhdistettävissä informaatioyhteiskunnassa johtuen juuri siitä tavasta, jolla subjekti, paikka ja luonto ymmärretään sen toimintaympäristössä. Mielestäni informaatioteknologiaa voi verratta taloudellisten
instituutioiden reifikoitumisen varjopuoliin: sama taloudellis-tuotannollinen idea on
vain puettuna eri vaatteisiin ja kapitalismin teräspanssari muuttuu teknokapitalismin
suojaverkoksi. Heiskanen (1999) ottaa esille ongelmanasettelun, joka koskee kestävän kehityksen ja kulttuurin välisen syy- ja seuraussuhteen alaa ja suuntaa.
Manuel Castells (mm. 1996, 1998) on pyrkinyt luomaan kokonaiskuvaa siitä, miten muotoutumassa oleva informationaalinen kehityslogiikka vaikuttaa talouteen, politiikkaan ja
kulttuuriin. Kehitys synnyttää välineellisen vaihdon verkostoja, joiden tahdissa globa-
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lisoituva talous ja vaihdanta pyörivät. Samalla jo modernisaatiokehityksen myötä alkunsa saanut globaalien verkostojen ja ihmisten kokemusmaailman välinen kuilu syvenee,
kun ihmiset eivät suostu tai kykene mukautumaan globaalin teknokapitalismin ehtoihin.
Koko hänen tuotantonsa rakentuu pitkälti tämän jännitteen ja sen alueellisten ulottuvuuksien tarkastelulle. (Anttiroiko 1999, 110–111.)
Tiedon aikakaudelle on siis ominaista kaikkinainen verkostoituminen. Keskeiset taloudelliset ja poliittiset toiminnat organisoituvat pääoma-, tieto- ja asiantuntijaverkostojen
ympärille. Yhteiskuntasuhteet ikään kuin liukenevat verkostosuhteisiin. (Anttiroiko 1999,
112.) Olennaista sosiaalisen organisoitumisen ja ihmisten kokemus-, merkitys- ja arvomaailman aseman tarkastelun kannalta ovat juuri ne muutokset, jotka liittyvät käsitykseen verkostoyhteiskunnan tilasta ja ajasta. Jaottelen ongelmat kahteen kokonaisuuteen:
1. ristiriitaan verkon ja identiteetin välillä,
2. vallan, politiikan ja demokratian muutokseen (ks. emt, 112–114).
Aluksi pyrin muodostamaan kokonaiskuvaa Castellsin (1997) identiteetti-käsitteistöstä,
koska näin on helpompi ymmärtää projekti-identiteetin käsitteeseen kohdistettua kritiikkiä. Castellsin identiteettimääritelmän ulottuvuudet voi tulkintani mukaan määrittää identiteettiä koskevan viiden ominaisuuden perusteella:
1. kollektiiviselle toimijalle merkitysten moninaisuus ilmenee identiteettien moninaisuutena, mikä aiheuttaa toimijalle henkistä painetta sekä itsensä kuvaamisessa
(self-representation) että sosiaalisessa toiminnassa. Ristiriitojen kokeminen perustuu
Castellsin mukaan siihen, että identiteetti ei ole sama asia kuin rooli. Roolit voivat
olla moninaisia, ja ne määritellään yhteiskunnan instituutioiden ja organisaatioiden
rakentamien normien välityksellä. Identiteetit ovat puolestaan merkitysten lähteitä
toimijoille itselleen, ne muodostuvat heidän kauttaan ja rakentuvat yksilöllistymisprosessien välityksellä. Tästä voi tehdä johtopäätöksen, että kollektiivinen projekti-identiteetti ei siis rakennu instituutioiden ja organisaatioiden muodostamien normien vaan
yksilötasoisen merkityksen muodostamis- ja sisäistämisprosessin välityksellä. Maailmanlaajuisen ympäristöliikehdinnän toiminnan organisoitumista ajatellen tämä on
varsin kunnianhimoinen haaste kahdesta syystä: ympäristöliikehdintä on monimuotoista ja perustuu eritasoisille merkityksille. Tämän Castells (1997) myös itse empiirisesti toteaa. Merkitystasoisena ideana projekti-identiteetti edellyttää vahvaa sitoutumista ja asettaa siten mobilisaatiolle korkeat, voi jopa väittää epärealistiset vaatimukset. Castells (1997, 7) kiirehtii korostamaan, että vaikka identiteetit rakentuisivatkin
hallitsevien instituutioiden vallankäytön välityksellä, identiteetistä tulee identiteetti
vain jos sosiaaliset toimijat sisäistävät sen ja konstruoivat merkityksensä tässä sisäistämisprosessissa. Identiteetit ovat siis voimakkaampia merkityksen lähteitä niiden
sisältämän itsensä määrittelyn ja yksilöitymisprosessien vuoksi. Kuten hän (emt, 7)
ytimekkäästi toteaa, identiteetti organisoi merkityksiä ja roolit organisoivat toimintaa.
Tässä Castells selkeästi siis viittaa kollektiivisen identiteetin väistämättömään determinoituun luonteeseen. Kokeeko Castells tämän saman ongelman ilmenevän kollektiivisen projekti-identiteetin muodostuksessa? Projekti-identiteetti ja sen perustalta
johdettu toiminta rakentuvat joka tapauksessa edelleen informaation ja viestinnän
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rakenteiden muodostamien verkostojen varaan, ja ne pyrkivät muodostamaan vähintäänkin yhtä vahvoja vastaverkostoja kuin globaalin talouden ja politiikan verkostot
ovat,
merkityksen käsitteen Castells (1997, 7) määrittelee puolestaan sosiaalisen toimijan
toiminnan tarkoituksen symbolisena identifikaationa. Olennaista hänen ajatustensa
ymmärtämiseksi on idea siitä, että verkostoyhteiskunnassa merkitys on organisoitu
ajan ja tilan välityksellä itseään ylläpitävän identiteetin avulla. Tämä identiteetti on
ensisijainen suhteessa muihin identiteetteihin kehystäen niiden sisältämiä merkityksiä. Hän korostaa, että merkityksen määritelmään sidottuna identiteetti tulee määritellä kollektiiviseksi identiteetiksi erotuksena yksilöllisestä identiteetistä. Miten
Castells sijoittaa yhteisöllisen identiteetin tähän kokonaisuuteen?
olennaisiksi kysymyksiksi – jotka voi mitä ilmeisimmin kohdistaa myös Castellsin
omiin identiteettimääritelmiin – hän asettaa (1997, 7) miten, mistä, kenelle ja miksi
identiteetit sosiaalisesti konstruoidaan. Identiteetin rakentamisessa hyödynnetään
maantiedettä, biologiaa, tuottavia ja uusintavia instituutioita, kollektiivista muistia,
yksilöllisiä fantasioita, valtakoneistoja ja uskonnollisia vakaumuksia. Kun Castellsin
teoriointeja informaatioajan ja -tilan projekti-identiteetistä tarkastelee lähemmin, voi
havaita, että projekti-identiteetin rakennusaineina toimivat loppujen lopuksi – vaikkakin vastustuksen mielessä – lähinnä informaatioyhteiskunnan tuottavat ja uusintavat
symboliset valtakoneistot. Castells (1997, 7) toteaa, että yksilöt, sosiaaliset ryhmät ja
yhteiskunnat prosessoivat ja uudelleenjärjestävät näitä rakennusaineiden sisältämiä
merkityksiä sosiaaliseen rakenteeseen (informaation ja viestinnän virtoihin) ja sen
aikaan ja tilaan juurtuneiden sosiaalisten determinaatioiden ja kulttuuristen projektien
välityksellä,
se, kuka konstituoi kollektiivisen identiteetin ja mitä varten, determinoi loppujen
lopuksi identiteetin symbolista sisältöä ja sen merkitystä niille, jotka siihen identifioituvat tai toisaalta asettavat itsensä sen ulkopuolelle. Voiko subjekti asettua projekti-identiteetin ulkopuolelle ja olla silti reaktiivinen ja elää merkityksellistä elämää
konkreettisessa paikassa ja ajassa? Tulkintani mukaan tämä ei ole Castellsin mukaan
mahdollista (tai hän ei ota tätä mahdollisuutta huomioon). Projekti-identiteetti merkitsee irrottautumista kansallisvaltiosta ja kansalaisyhteiskunnasta, mutta mikä olennaisinta, myös paikan proaktiivisista muodoista,
identiteetin sosiaalinen rakentuminen aktualisoituu aina valtasuhteiden sävyttämässä
kontekstissa. Castells (1997, 7–8) erottaa toisistaan
a) legitimoivan identiteetin, yhteiskunnan hallitsevien instituutioiden alulle paneman identiteetin, joka laajentaa ja rationalisoi hallintaansa suhteessa sosiaalisiin
toimijoihin,
b) vastarinnan identiteetin, yhteiskunnan tuottavien toimijoiden alulle paneman
identiteetin, joka merkitään ja vasta-arvotetaan hallitsevan vallan logiikan välityksellä. Castells (1997, 8) puhuu kuvaannollisesti vastarinnan ja hengissä pysymisen juoksuhaudoista. Näitä juoksuhautoja ei voi pitää relevantteina keinoina
puolustautua informaation virtoja ja verkostoja vastaan, koska juoksuhaudat
rakennetaan ”kiinteälle” maalle: kodin, uskonnon ja isänmaan symboliselle maaperälle ja paikallisen, fyysisen olemassaolon perustalle,
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c) projekti-identiteetistä voi puhua Castellsin (1997, 8) mukaan silloin, kun sosiaalinen toimija, jolle kaikki kulttuuriset materiaalit ovat saatavilla rakentaa uuden
identiteetin. Tämä uusi identiteetti määrittelee uudelleen sosiaalisten toimijoiden
aseman ja pyrkii tavoittelemaan kaikenkattavaa sosiaalisen rakenteen muutosta.
Toteamus herättää kysymyksiä projekti-identiteetin, merkitysten, sosiaalisen
rakenteen ja –toiminnan välisistä suhteista:
1. onko projekti-identiteetillä käytettävissään kaikki kulttuuriset rakennusaineet
ja jos on, ovatko ne jo valmiiksi determinoituneet informaation ja viestinnän
rakenteiden verkostojen symbolisten muotojen välityksellä? (ks. Bourdieu
mm. 1995, 1998).Tämä seikka ei tunnu olevan Castellsille ongelma. Hän pitää
ongelmana I&V –rakenteiden verkostojen symbolisia muotoja tulkintani
mukaan vain silloin, kun ne suodattuvat kansallisvaltion institutionaalisten vallan suodattimien ja paikallisten proaktiivisten liikehdintöjen negaatioiden välityksellä,
2. merkitseekö kaikenkattava sosiaalisen rakenteen muutos, johon projekti-identiteetin muodostuksessa pyritään sitä, että informaation ja viestinnän verkostoista tulee reaktiivisesti merkityksellisiä silloin, kun ne irrotetaan valtiollisista
vallan rakenteista ja niitä vastustavista paikallisista liikehdinnöistä?
3. ovatko identiteetit, merkitykset ja rakenteet todella tulkittavissa vapaiksi ja
rajattomiksi kulttuurisen refleksiivisyyden ja vastavuoroisen sosiaalisen toiminnan näkökulmasta tarkasteluna (ks. Lash 1995a; yhteisöllisyyden muodostamisen 11 ehtoa ja Bourdieun refleksiivisyyden määritelmä)?
Loppujen lopuksi voi väittää, että täsmällisillä identiteetti-määrityksillään Castells itse
asiassa kaivaa kuoppaa ajatuksilleen projekti-identiteetistä. Hän ei mielestäni yhdistä riittävästi kollektiivisen identiteetin muodostumisen rakenne-ehtoja ja valtaan sidottua luonnetta vastaverkostojen muodostamisen tematiikkaan. Eli yksinkertaisesti ilmaistuna hän
ei pohdi projekti-identiteetin mahdollista verkostovaltaan sidottua luonnetta. Castellsin
identiteettiavaruutta yhdistettynä sosiaalisen todellisuuden kolmiulotteiseen tilaan voi
selittää seuraavalla kuviolla:
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PROAKTIIVISET PAIKAT
(proaktiiviset liikkeet ja
vastarinnan identiteetti)

MINÄ
”THE SELF”
JA IDENTITEETTI

REAKTIIVISET
INFORMAATION JA
VIESTINNÄN TILAT
(reaktiiviset liikkeet ja
kollektiivinen projektiidentiteetti)
vapautuminen paikoista
ja valtiosta
(kansalaisyhteiskunta ja
kansallisvaltio)

VALTIO
(yhteiskunnan vallitsevat
instituutiot ja legitimoiva
identiteetti)
Kuvio 15. ”Castellsilaiset” identiteetit ja liikkeet sosiaalisessa todellisuudessa.

Minän (subjektin) identiteetti näyttäisi muodostuvan kollektiivisen (ei siis yhteisöllisen)
projekti-identiteetin välityksellä. Projekti-identiteetti ei siis rakennu subjektien todelliseen yhteisöllisyyteen rakentuvien merkitys- ja toimintakontekstien välityksellä. Globalisaatio-lokalisaatio -problematiikkaan yhdistettynä tämä merkitsisi seuraavaa:

Kuvio 16. Castellsilaisen projekti-identiteetin määräytyneisyys globaalisuus-lokaalisuus -ulottuvuudella.

Projekti-identiteetti sosiaalisen toimijan toiminnan symbolisena identifikaationa asetetaan siis ulkoa- ja ylhäältäpäin, globalisaation muodoista subjektin ja näin kollektiivisen
identiteetin muodoksi. Kuten aiemmin olen todennut, kollektiivisuus edellyttää vain
yhteisiä etuja ja yhteisöllisyys yhteisiä merkityksiä. Voi väittää, että kollektiivisuuteen
rakentuvan projekti-identiteetin välityksellä ei voi muodostaa subjektin kannalta merkityksellisiä ajattelun ja toiminnan konteksteja. Mutta voisiko projekti-identiteetti muodostua sosiaalisen toimijan toiminnan symboliseksi identifikaatioksi alhaalta ylöspäin, paikallisten käytäntöjen ja tapojen yhteenliittymisen välityksellä?
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Taloudellisen, sosiaalisen (poliittisen) ja kulttuurisen pääoman muodot määräytyvät
informaation pääoman symbolisten muotojen välityksellä. Castellsin ideat projekti-identiteetistä typistyvät informaatiovallan ja informatisoituneiden liikehdintöjen kognitiivisen ja
normatiivisen vallankäytön muodoksi. Castellsin mukaan sosiaalisen organisoitumisen
muutokset mahdollistavat yhteiskunnan laajemman kulttuurimuutoksen. Hänen näkemystään siitä, miten ja missä toiminnan konteksteissa sosiaalisen organisoitumisen muutokset
lopulta johtavat kulttuurimuutokseen, voi pitää monella tapaa abstraktina, elitistisenä ja
näin elämäntavasta ja arjesta irrallisena. Huolimatta siitä – tai oikeastaan juuri siksi – että
luonto nähdään välineenä ihmisen identiteettitaistelussa abstrakteja ja universaaleja informaation verkostoja vastaan, myös luonnon asema ja olemus joutuu verkostojen pyörteisiin
ja menettää näin konkreettisuutaan ja monimerkityksisyyttään.
Castellsin teoriointien taustalla piilee tulkintani mukaan ontologinen ongelma, jonka voi
väittää perustuvan modernin teollisuusyhteiskunnan ja informaatioyhteiskunnan vallan
rakenteiden periaatteelliseen samankaltaisuuteen. Ongelmaa voi kuvata seuraavasti:

PROJEKTIIDENTITEETTI

valta

VERKOSTO
ja verkoston tilat

YKSILÖ
informaatioyhteiskunta
moderni teollisuusyhteiskunta

ARKIELÄMÄ
ja kollektiivinen
identiteetti

valta

VALTIO
ja instituutiot

Kuvio 17. Projekti-identiteetin sidonnaisuus yhteiskunnallisen vallan rakenteisiin.

Informaatioyhteiskunnan vallan rakenne on ikään kuin peilikuva modernin teollisuusyhteiskunnan vallan rakenteesta. Vain ”vastaentiteettien”, jotka pitävät toisiaan kasassa ja
näin legitimoivat toistensa olemassaolon sisältö muuttuu: informaatioyhteiskunnassa valtiovalta hallinto- ja instituutiojärjestelmineen korvautuu verkostovallalla ja informaation
tiloilla. Kollektiiviseen identiteetinmuodostukseen rakentuva arkielämä korvautuu subjektiiviseen identiteetinmuodostukseen perustuvalla yksilöllisyydellä. Voi olettaa, että
verkostovalta pyrkii muodostamaan uutta kollektiivista arkitajuntaa yksilöllisen identiteetinmuodostuksen välityksellä jotta se kykenisi legitimoimaan olemassaolonsa.
Jos näin voi olettaa tapahtuvan, Castellsin teoriointi on monella tapaa ongelmallinen,
koska siinä pyritään rakentamaan projekti-identiteettiä nimenomaan subjektiivisen identiteetin välityksellä ja näin itse asiassa edesauttamaan ”uuden kollektiivisen identiteetin”
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muodostumista. Sitä, että modernissa yhteiskunnassa hallinnollinen ja poliittinen valta
asettavat ehtoja kollektiivisen tajunnan muodoille pidetään itse asiassa tosiasiana de facto.
Tämän ilmiön katsotaan kuuluvan modernin kulttuurin luonteeseen. Voi väittää, että projekti-identiteetistä oletettavasti muodostuisi tällainen staattinen identiteetti, joka otetaan
annettuna ja joka itse asiassa tarvitsee pysyviä verkostovallan rakenteita oman olemassaolonsa todentamiselle. Castellsia (1997, 359) tulkiten informaatioyhteiskunnan vaikutus
ihmisen kokemus-, merkitys-, ja arvomaailmaan on tavallaan kaksitahoinen: toisaalta se
muuttuneiden vallanjaon, politiikan ”teon” ja demokratian aspektein vapauttaa ihmisen
kokemus- ja merkitysmaailmaa, mutta toisaalta se vangitsee ihmisen ajattelu- ja toimintatavat informaatioverkostojen tiloihin ja virtoihin, joita edelliseen ontologiseen tarkasteluun
viitaten voi pitää yhtä ongelmallisina ihmisen vapauden suhteen kuin kapitalistisen yhteiskunnan rakenteita.
Voi väittää että juuri informaatioyhteiskunnan ”syrjäyttämismekanismi” ja abstraktin
vallan käsite vesittävät Castellsin ideaa vahvasta projekti-identiteetistä. Projekti-identiteetti rakennetaan informaatioyhteiskunnan rakenteiden suuntaisesti, sen toimintamekanismeja jäljitellen. Kuitenkin suuri osa ihmisistä on vaarassa syrjäytyä informaatiotilojen ja
-virtojen muodostamasta yhteiskunnasta. Kuinka kulttuurista identiteettiä voi muodostaa
tilanteessa, jossa ihmiset eivät kykene osallistumaan kulttuurimuodostusprosessiin, huolimatta siitä, että tässä tilanteessa ihmisille avautuisi mahdollisuus purkaa tieteen ja asiantuntijuuden valtaa määritellä ja tulkita sosiaalista todellisuutta? Välineet, joita tarjotaan
tämän taistelun vasta-aseiksi on veistetty samasta puusta kuin ne välineet, joita vastaan niiden tulisi taistella.
Castellsin projekti-identiteettiin sisältyy siis ihmisen ajattelu- ja toimintatapojen määrittelyongelmia ja näin subjektin, paikan ja luonnon ongelmallisia käsitteellistämistapoja.
Castellsilainen projekti-identiteetti on kuin sekoitus elitististä ideologiaa ja ideologista utopismia. Häiritsevää mielestäni on se, että hän ymmärtää paikallisuuden, yhteisöllisyyden ja
perheen turvaverkot puhtaasti defensiivisen liikehdinnän merkityksessä. Ihmiset elävät
konkreettisissa paikoissa ja ihmissuhteissa saaden näin työtä ja turvaa, he oppivat toisiltaan, rakentavat persoonallisuuttaan suhteessa läheisiinsä ja tyydyttävät seksuaalisia tarpeitaan vastavuoroisesti. Tähän ei tarvita liikkeitä saati verkostoja. Anttiroikon (1999, 113)
mukaan Castells luottaa yhteisöjen ja projektien voimaan ja kiinnittää erityistä huomiota
ihmisten kokemusta jäsentäviin arvopohjaisen orientoitumisen kysymyksiin. Anttiroikon
tulkinta herättää tutkimukseni ongelmanasettelun näkökulmasta kysymyksiä:
1. miten Castells tulkitsee institutionalisoituneiden sekä toisaalta yhteisöjen ja projektien voimaan pohjautuvien ratkaisumallien erot?
2. miten Castells määrittelee yhteisöllisyyden?
3. miten projekti-identiteetti edistää ihmisten arvopohjaista orientoitumista informaatioyhteiskunnassa?
Castellsin (1997, 2) mukaan ongelma on (tähän asti) ollut se, ettei vastavoimien varaan
rakentuva identiteetti sisällä ihmisiä integroivia elementtejä. Vastarintaidentiteetti ei tarjoa ratkaisua tiedon aikakauden orientaatio-ongelmaan ainakaan silloin, jos se ymmärretään rajoitetusti liikehdinnäksi. Tämä on mielestäni selkeä kannanotto siihen, ettei Castells usko moderniudesta itsestään nousevaan kulttuurimuutokseen. Tällä tarkoitan sitä,
ettei Castells periaatteessa koe moderniuden luonnetta ambivalentiksi a priori ja sen historiallista muotoutumista ristiriitojen sävyttämäksi sosiaaliseksi oppimisprosessiksi,
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kuten esimerkiksi Eder kokee. Ederin ajatus moderniuden kaksinaisesta luonteesta ja konfliktien sävyttämistä oppimisprosesseista on toivoa herättävä ajatus hahmotettaessa kuvaa
uudenlaisesta yhteiskunnan ja ympäristön välisestä suhteesta. Siinä nimittäin luotetaan
siihen, että ihminen oppii jotain menneisyydestään ja myös siihen, että ristiriitojen purkamisen ainekset on löydettävissä kulttuurista itsestään. Castells ikään kuin unohtaa moderniuden historian kulttuurisen ulottuvuuden ja peräänkuuluttaa uuden kulttuurin luomisen
tärkeyttä nimenomaan tiedon aikakaudelle ominaisella tavalla. Tässä heijastuu Castellsin
vahva luottamus tiedon voimaan kulttuurin rakentajana: vaikka – tai oikeastaan juuri siksi – että informaatio on tärkein tuotannontekijä, se on myös projekti-identiteetin tärkein
ase verkostovaltaa vastaan.
Tulkintani mukaan yhteisö merkitsee Castellsille yhteiskunnallista liikettä. Hän (1996,
358–362) asettaa muutoksen subjekteiksi yhteiskunnalliset liikkeet, kuten juuri ympäristöliikkeet ja kokee, että nimenomaan liikkeet tarjoavat eväitä projekti-identiteettien muodostumiselle ja informaation virtojen logiikkaa hyödyntävälle vastarinnalle. (ks. Anttiroiko
1999, 112.) Castellsin teoriointeja voi siis kritisoida perustellusti yhteiskunnallisen liikkeen
sisältämän kollektiivisen identiteetin muodostamisen paradoksin avulla. Castellsin projekti-identiteetti voi kuitenkin tuoda parannusta yhteiskunnallisten liikkeiden kritiikin
satunnaisuuteen luomalla yhteiskunnallisten liikkeiden sisälle yhteneväisempiä ajattelu- ja
toimintatapoja. Mutta ketkä saavuttavat tämän ajattelun ja toiminnan tason? Projekti-identiteetin kvalifikaatiovaatimukset – bourdieulaiseen tapaan ilmaistuna – informatisoituneen
elitismin pelimerkit ilmenevät konkreettisesti Castellsin (1997, 123–128) listaamissa
ympäristöliikkeen toiminnan periaatteissa:
1. ympäristöliikkeen kaksiselitteisessä, syvässä yhteydessä tieteeseen ja teknologiaan,
2. ympäristöliikkeen tiedepohjaisuudessa,
3. ympäristöliikkeen pyrkimyksessä kontrolloida aikaa ja tilaa, jotka ovat verkostoyhteiskunnan panoksia. Castellsin mukaan ekologit pyrkivät luomaan biologisen identiteetin ideaa, ajatusta ihmislajin kulttuurista luonnon komponenttina ja tähän
rakentuvaa vihreää kulttuuria.
Kuitenkaan castellsilainen projekti-identiteetti ei mitä ilmeisimmin voi ylittää sitä ongelmaa, että yhteiskunnalliset liikkeet perustavat olemassaolonsa ajatukseen siitä, että
yhteiskunta on jakautunut kahtia ja että näin tulee aina olemaan. Ristiriitaa ei siis yritetä
purkaa vaan sitä itse asiassa yritetään ylläpitää, koska se on käsitys informaatioyhteiskunnan sosiaalisesta todellisuudesta de facto.
Castellsin ajatusten elitistinen utopistisuus tulee mielestäni ilmi muun muassa siinä, että
hänen (ks. 1996, 327–375) mukaansa ympäristöliike palauttaa ihmisen toiminnan osaksi
luonnon toimintaa. Muodostuu uusi sosio-biologinen identiteetti ja sen perustalle ns. vihreä
kulttuuri, jonka perustalta kulttuurin kehitystä arvioidaan. (Wilenius 1999, 149.) Sosio-biologisen identiteetin maailmanlaajuisen muodostumisen mahdollisuus on mielestäni varsin
utopistinen ajatus. Maapallon luonnonvarojen käyttö ja kulutus jakautuvat epäoikeudenmukaisesti. Yhteistä näkemystä siitä, mihin biologisiin kehyksiin ja rajoihin ihmisen sosiaalisen toiminnan tulisi asettua, voi tuskin tässä mielessä saavuttaa. Voi jopa ajatella niin,
että sosio-biologinen identiteetti on takaisku uudentyyppisen kulttuuri-luonto -suhteen
rakentamisessa. Kun ihmiset eivät kykene hoitamaan tuottamiaan ekologisia ja sosiaalisia
ongelmia yhteiskunnallisesti, poliittisesti eivätkä sosiaalisesti vedotaan ihmisen biologiaan
viimeisenä keinona.
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Järvelä keskittyy Castellsin ajattelun ongelmien ytimeen, kohdistamalla kritiikkinsä
Castellsin identiteetin määritelmään ja analysoimalla identiteettien ”tiloja”. Järvelä (1999,
116–117) kritisoi Castellsin identiteetin määritelmää lähinnä kolmesta syystä:
1. identiteetti määrittyy sosiaalisen liikkeen välityksellä. Sosiaalinen liike määrittää subjektin. Järvelä kysyykin, pitääkö olla osa liikettä tai liikkeessä ollakseen subjekti ja
omatakseen identiteetin sen nykyaikaisessa merkityksessä?
2. missä ajassa ja paikassa on oltava liikkeessä tullakseen nähdyksi? Castellsilla on
”paikkoja” ja ”tiloja”, jossa paikat muodostavat puitteet arkiselle elämälle, mutta tilat
ovat vallan elintiloja, joissa varsinainen liike ja muutos tapahtuu. Järvelä (1999, 116–
117) kysyykin oikeutetusti, miten Castellsilla jakautuu liike ja liikkumattomuus,
3. identiteetit sijoittuvat projekteihin, joille vallataan tilaa, mutta miten käy paikkojen?
Onko identiteetillä paikkaa muutoin kuin vastarintana globalisoituneita muutosvirtoja
vastaan? Onko identiteetillä minkäänlaista fyysistä ympäristöä, joka on yhtä niiden
kanssa, jotka identiteetin representoivat ? (Järvelä 1999, 117.) Voiko ulkoapäin
annettu tilan määritelmä toimia ihmisen identiteetin, ympäristöä koskevan sisäisen
representaation lähteenä?20
Castellsin idea siitä, että mediassa ratkaistaan pitkälti se, mihin asti projekti-identiteetin
valta kantaa (Järvelä 1999, 117) on ongelma kulttuurin näkökulmasta. Stevenson (1999)
asettaa kriittisiä kysymyksiä median merkityksestä kulttuurin – erityisesti etiikan ja
ihmisten moraalin – muokkaajana. Hän toteaa, että uudet teknologiat, kuten digitaalitelevisio ja Internet toki uudelleen muotoilevat yhteisesti jaettua kulttuurista maisemaamme,
mutta mikä tosiasiallinen merkitys näillä muutoksilla on? Tekevätkö uudet teknologiat
yhteiskuntaamme välttämättä kommunikatiivisemmaksi luonteeltaan?
Castells tekee kuitenkin joitain myönnytyksiä suhteessa tiukkaan verkostokaapuun
pukeutuneen projekti-identiteetin suhteen. Järvelän mukaan hän empiirisestikin vahvistaa
legitimaation ongelman, jonka myös verkostoyhteiskunnan globalisoituneet eliitit kohtaavat (Järvelä 1999, 118).
Miten luonto määritellään ja miten se asemoidaan informaatioyhteiskunnan rakenteisiin? Luonnon määrittelyä sosiaalisessa todellisuudessa näyttäisi ohjaavan kaksi tekijää:
riski ja verkosto. Eräsaari (1999, 130) kysyykin, tuleeko radikaalisti yleistyneestä riskin
käsitteestä lähes kaikkiin yhteyksiin sovitetun verkostokäsitteen rinnakkaiskäsite. Castells
on Wileniuksen mukaan ympäristöongelmien suhteen vahva konstruktivisti, ja on kiinnostunut lähinnä siitä, mitä diskursiivisia ulottuvuuksia ympäristöongelmien esiintulolla on
(Wilenius 1999, 136). Kun ajatellaan Castellsin näkemystä yhteiskuntakehityksen kantavasta voimasta ja tuotannontekijästä, informaatiosta, näyttäisi konstruktivismi olevan luonnollinen seuraus näistä valinnoista. Mutta konstruktivismia on monenlaista riippuen siitä,
kuinka laajasti ympäristön ja ympäristöongelmien määrittelyssä otetaan huomioon yhteiskuntajärjestelmän osajärjestelmien ja yhteiskunnan rakenteisiin liittyvien prosessien, rationalisaation ja differentiaation, vaikutus ympäristön ja ympäristöongelmien määrittelyprosesseissa ja siten myös ympäristöongelmien synnyssä. Wilenius (1999, 141) on soveltanut
Castellsin analyyseja ilmastomuutosta koskevaan ympäristökeskusteluun, ja toteaa, että
castellsilaisella ajattelumallilla voi selittää pikemminkin ympäristömuutokseen liittyvän
sosiaalisen reaktion voimakasta kasvua kuin sen sosiaalista syntyhistoriaa. Castells näyttäisi hyväksyvän ympäristöongelmat de facto eli ne ovat osa informaatioyhteiskunnan sosiaalisen toiminnan järjestelmää. Kuten Wilenius (1999, 136) toteaa, Castells ei ole kiinnos-
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tunut etsimään ympäristöongelmien yhteiskunnallisen laajenemisen syitä itse ympäristöongelmien kasvusta (ympäristöongelmien kasvu sekä luonnontieteellisenä että yhteiskunnallisena ilmiönä) vaan näkee ympäristöongelmien laajenemisen suhteessa ympäristöongelmien välinearvoon taisteltaessa paikallisesta itsemääräämisoikeudesta globaalia verkostoa
vastaan. Castellsin luontokäsitys on mielestäni kyllä kulttuurinen, mutta ikään kuin etukäteen sidottu informaation ja globalisaation vallan rakenteisiin.
Luonnon välinearvo konkretisoituu luonnon kahdessa merkityksessä:
1. Castellsilla (1997, 3) luonto toimii ”vastamyrkkynä” informatisoituneen kapitalismin
kolonialismille, jolloin siitä tulee paikallisten identiteettien väline identiteetin ja itsemääräämisen ylläpitoon. Ympäristökonfliktit voi tämän perusteella määritellä tietoteknologian turvin maailmanlaajuiseksi levinneen taloudellis-poliittisen verkoston ja
paikallisten, kollektiivisten ja yksilöllisten identiteettien välisen epäsuhdan ilmentymiksi. (Wilenius 1999, 136.) Castellsin analyysin sisältämään vallan ontologiseen
ongelmaan viitaten, kollektiivisen ja yksilöllisen identiteetin samaistaminen ei ole
ongelmatonta,
2. luonto toimii uudella laadullisella tavalla kulttuurin vastapoolina (Wilenius 1999,
136). Kuten edellä on jo ympäristöliikkeisiin kohdistuvassa kritiikissä todettu, ajatus
kulttuurisista vastapooleista on monella tapaa ongelmallinen silloin kun kulttuuristen
vastakohtaisuuksien muotoutuminen tapahtuu informaatioyhteiskunnan toimintakontekstissa, sen mekanismeja ja tuotannontekijöitä (informaatioteknologiaa) hyödyntäen. Castells itse toteaa tämän implisiittisesti: ihminen elää yhä kasvavassa määrin
sosiaalisessa maailmassa teknosysteemin sisällä. Sosiaalinen vuorovaikutus on yhä
kiinteämmin sidottu kulttuurisiin tapoihin eikä luonnon ehtoihin. Juuri tästä syystä
informaatio on keskeinen sosiaalisessa toiminnassa ja verkostot sosiaalisessa organisoitumisessa.
Lähtökohtana informaatioyhteiskunnan luontosuhteen määrittelyssä voi pitää sitä, että
luonto muovautuu ihmisten kielenkäytössä ja ajatusmaailmassa yhä enemmän ympäristöksi, jolloin luonnolla on merkitystä vain yhtenä ihmisen elämismaailman osana (Wilenius 1999, 137, ks. Haila 1993). Tulkintani mukaan informaatioyhteiskunnan idea luontosuhteesta sisältää kolminkertaisen ongelman, joka voi johtaa seuraavista luontosuhdetta
koskevista ennakko-oletuksista
1. olettamus siitä, että ihmisen maailma ei laajene luontoon vaan luonnon maailma
ihmiseen: luonto tulee siis läpikotaisin inhimillisen intervention uudelleen muotoilemaksi (Beck & Giddens & Lash 1995, 77, ks. Wilenius 1999, 137),
2. luonnosta tulee eräänlainen teknologinen riski ja luonto politisoituu (Wilenius 1999,
137),
3. luonnosta tulee sosiaalisen valtataistelun väline ja ihmisen itsemääräämisoikeuden
kulttuurinen kamppailuväline (ks. Castells 1997, 11), sosiaalisen aikapommin sytytyslanka.
Yhteiskunnan tuotantotoiminnassa toteutetaan ”inhimillisiä interventioita” ja luodaan
luonnon uusia keinotekoisia muotoja. Politiikan tehtävänä on kontrolloida ja valvoa näiden ”inhimillisten interventioiden” ja luonnon muotojen oikeudellisuutta ja asettaa niiden muodostamiselle tuotannollis-teknologisia ja näin myös sosiaalisia ehtoja. Näiden
ehtojen asettaminen toteutetaan riskin määrittelyjen välityksellä. Castells ”sekoittaa talou-
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dellispoliittista pakkaa” vielä niin, että hän asettaa tämän ongelmallisen luontosuhteen
keskelle sosiaalista toimintaa, osaksi ihmisten arkipäivää ja elämäntapaa. Hän siirtää
tämän ongelman turhankin jouhevasti osaksi sosiaalista todellisuutta.
Onko kasvatus instituutiona ottanut annettuna informaatioyhteiskuntavisiossa määritellyn sosiaalisen identiteetti- ja luontosuhde-käsitteen? Jos näin olisi, ympäristökasvatuksessa tuskin olisi paljoa tehtävissä uuden sukupolven kulttuurisen pääoman rakentamisessa. Jos kasvatus ymmärretään osana kulttuuria – kulttuuri ymmärrettynä laajasti elämäntapoina, arvoina, merkityksinä ja niihin pohjautuvana vastavuoroisena kommunikaationa ja
toimintana – ja sidotaan tämänhetkiseen keskusteluun kulttuurin asemasta yhteiskunnan
muutoksessa, voi yrittää purkaa sitä tapaa, jolla subjekti, paikka ja luonto asemoidaan sosiaalisen todellisuuden kenttään. Informatisoituminen, globalisaatio, verkostoituminen ja
digitalisoituminen (ks. Schiller 1999) ovat vasta muotoutumassa oleva taloudelliseen ja
poliittiseen ajatteluun ja toimintaan vaikuttava ilmiökokonaisuus. Tulevilla sukupolvilla on
vielä mahdollisuus valita oman tulevaisuutensa suunta.
Ulrick Beckin ja Manuel Castellsin teorioinneissa on yhteisiä piirteitä ja ongelmia, jos
niitä tarkastellaan kulttuurisen refleksiivisyyden näkökulmasta. Sekä Beck että Castells
liikkuvat heikoilla käsitteiden ”jäillä”, missä piilee suuri vaara pudota informaation virtojen petollisiin kierteisiin ja loukata itsensä globalisaation teräviin karikoihin:
1. Beck rakentaa maailmanyhteiskunnan ja -kansalaisen ideaansa globalisaation kontingenssin muotojen perustalle, Castells puolestaan globalisaation edellytysten, informaation ja viestinnän rakenteiden muodostamien verkostojen perustalle,
2. sekä Beck että Castells pyrkivät irrottamaan informaation verkostot ja globalisaation
muodot kansallisvaltion legitimoivista ohjausjärjestelmistä ja vallan rakenteista. He
eivät näe ongelmaksi sitä, että tämän välityksellä saattaa muodostua vielä voimallisempia, maailmanlaajuisia informationaalisen vallan muotoja,
3. sekä Beck että Castells määrittelevät subjektin (itsensäkuvaus ja sosiaalinen toiminta)
ja paikan ylhäältä- ja ulkoapäin; subjektin toiminnan tarkoitus symbolisena identifikaationa määräytyy abstraktien informaation ja globalisaation muotojen välityksellä.
Paikka on sekä Beckille että Castellsille proaktiivisen vastarinnan lähde erotuksena
reaktiivisista maailmanlaajuisista ambivalenteista poliittisista järjestelmistä (Beck) ja
poliittis-kulttuurisesta liikehdinnästä (Castells),
4. sekä Beck että Castells pyrkivät luomaan subjektille globaaleja rakenteita vastaavaa
kollektiivista identiteettiä, joka perustuu yhteisten etujen saavuttamiseen pikemmin
kuin yhteisten merkitysten ja tapojen muodostamiseen,
5. sekä Castells että Beck ymmärtävät informaation ja viestinnän rakenteiden verkostojen ja globalisaation muotojen jatkuvan laajenemisen ja voimistumisen objektiivisena
tosiasiana de facto. He eivät koe todellista epävarmuutta siitä, että idea informaatioyhteiskunnasta ja globalisoitumisesta saattaa sisältää mielivaltaisuuden piirteitä;
taloudellinen, poliittinen, sosiaalinen ja kulttuurinen pääoma alistetaan informationaalisen pääoman symbolisen mielivallan alaisuuteen (ks. Bourdieu & Wacquant
1995, Bourdieu 1987, Bourdieu 1998) ja kapitalismin teräspanssari korvautuu informaatio- ja verkostovallan sumealla hämähäkinverkolla.

8 Ympäristöön orientoiva kasvatus, todellisuuden
sosiaalinen rakentuminen ja moderniuden refleksiivisyys
”Kulttuuria voi ymmärtää vain kun se purkautuu auki, kehittyy, muuttuu, pyyhkii itsensä
näkymättömiin ja kirjoittaa itsensä uudelleen” (McCannell & McCannell 1982, 11).

Tutkimuksen edellisissä luvuissa olen analysoinut seuraavia yleisesti ympäristökysymystä ja erityisesti ympäristökasvatusta koskevia tekijöitä:
1. ympäristökasvatuksen tiedon- ja oppimiskäsityksen kognitiivinen luonne ja psykologisoivat didaktiset mallit ovat johdettavissa ympäristökasvatuksen reflektoimattomasta luonteesta käsin,
2. ympäristökasvatuksen reflektoimattomuus ilmenee kahdella tasolla: kulttuurisena,
yhteiskunnan tiedon- ja norminmuodostusta ohjaavien arvo-, moraali- ja merkitysjärjestelmien reflektoimattomuutena sekä itsereflektoimattomuutena, omien ajattelu- ja
toimintatapojen rakenteellisten ehtojen reflektoimattomuutena. Kyseinen merkitystasoinen reflektoimattomuus ilmenee konkreettisesti ympäristökasvatuksen tavoitteiden
ja sisällön reflektoimattomuutena ja näin tiedon- ja oppimiskäsityksen käsitteellisenä
epäselvyytenä sekä didaktisissa malleissa omakohtaisten kokemusten ja ympäristöä
koskevan tiedon kognitiivisen prosessoinnin yhdistämisenä,
3. ympäristökasvatuksen reflektoimatonta luonnetta ei voi analysoida eikä selittää pelkästään siitä itsestään käsin vaan ympäristökasvatuksen ongelmien analyysi ja selittäminen edellyttävät ympäristökasvatuksen tarkastelun sitomista osaksi yhteiskunnan
kokonaisuutta. Ympäristökasvatuksen sitominen sosio-kulttuuriseen kontekstiin edellyttää ympäristökasvatus-käsitteen laajentamista ja täsmentämistä. Ympäristökasvatus tulee ymmärtää sosiaaliseen todellisuuteen orientaatioksi, joka rakentuu yhteiskunnan ja luonnon muodostamaan kokonaisuuteen orientaatiosta kognitiivisella, normatiivisella ja symbolisella tasolla sekä identiteettitasoisesta orientaatiosta, jonka
muodostumisen ehtona on symbolitasoinen orientaatio sosiaaliseen todellisuuteen,
4. ympäristöön orientoiva kasvatus osana todellisuuden sosiaalista rakentumista voidaan
ymmärtää subjektiivisen ja objektiivisen todellisuuden kohtaamispisteenä, jossa elämismaailma kohtaa yhteiskunnan systeemit ja institutionaaliset ohjausmekanismit.
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9.

10.

Subjektiivisen ja objektiivisen todellisuuden kohtaaminen konkretisoituu primaari- ja
sekundaarisosialisaatiossa, joissa ympäristöön orientoiva kasvatus voi joko ylläpitää
vallitsevia legitimaatio- ja reifikaatioprosesseja tai sitten muuttaa niitä,
tietoisuuden abstrahoitumisen ja yleistyneen toisen muodostumisen voi väittää olevan
estynyt primaarisosialisaatiossa ja näin merkitystasoisen orientaation muodostuminen
häiriintyy tai estyy kokonaan. Tietoisuuden abstrahoitumisen ja yleistyneen toisen
muodostumisen häiriöt voi olettaa olevan heijastumia kulttuurin ajattelemattomien
kategorioiden (ks. Bourdieu & Wacquant 1995, Bourdieu 1998) ambivalentista luonteesta, jota prosessoidaan ympäristön yhteiskunnallisissa määrittely- ja tulkintaprosesseissa pysyvinä ristiriitoina,
eettisessä ympäristökasvatuksessa luodaan etiikan harhakuvia. Ympäristökasvatuksessa välitetään uusia arvoja erilaisten strategioiden – kuten kestävän kehityksen –
nimissä sitomatta näitä arvoja vallitsevan sosiaalisen todellisuuden toiminnan kontekstiin, kulttuurisiin mahdollisuusrakenteisiin (ks. Brand 1990a, 1997),
luonnon sosiaalisen konstruoinnin tasot, kognitiivinen, normatiivinen ja symbolinen,
ovat käsitteellisesti yhdistettävissä ympäristöön orientaation vastaaviin tasoihin.
Luonnon sosiaalinen konstruointi liikkuu moderniuden kaksoiskoodin muodostamassa ambivalentissa kentässä ja sen sisältämien vastaparien muodostamassa jännitteisessä tilassa. Vastaparien äärimuodot, rationaalisuus-romantismi, evoluutio-tasapaino sekä utilitaarinen järki-kommunikatiivinen järki, koskevat luonnon havaitsemisen ja kokemisen muotoa, luonnon käytön normeja ja aikaulottuvuutta, jotka muodostavat perustan luonnon ja kulttuurin välisen suhteen rakentumiselle. Moderniuden refleksiivisyyttä koskevat teoriat sisältävät sekä eksplisiittisesti että implisiittisesti
ennakko-oletuksia luonnon havaitsemisesta, kokemisesta, käytöstä ja kulttuuriluonto-suhteen aikaulottuvuudesta,
ympäristöongelmat ymmärretään tässä tutkimuksessa kulttuurisen kehityskriisin
ilmentyminä. Ympäristön yhteiskunnallisia määrittely- ja tulkintaprosesseja sekä
ympäristöön orientaatiota tarkastellaan kulttuurisen ja kontekstuaalisen konstruktionismin näkökulmasta,
todellisuuden sosiaalisen rakentumisen olennaisimmat piirteet koskevat sosiaalisen
toiminnan institutionalisoitumisen välityksellä rakentuvia, instituutioiden toimintaa
legitimoivia käsitejärjestelmiä, joita muodostuu sekä kognitiivisella, normatiivisella
että symbolisella tasolla. Merkitystasoiset käsitejärjestelmät ovat oleellisia ympäristön yhteiskunnallisten määrittely- ja tulkintaprosessien ja edelleen ympäristöön orientoivan kasvatuksen sisältämien ongelmien ja ristiriitojen perimmäisten syiden analyysissa. Toinen oleellinen tekijä todellisuuden sosiaalisessa rakentumisessa koskee instituutioiden esineellistymistä eli reifikaatiota. Fornäs (1998) puhuu systeemeistä,
joiksi hän modernissa yhteiskunnassa lukee markkina- ja valtionhallinnolliset rakenteet. Näyttää ilmeiseltä, että juuri nämä systeemit tuottavat ehtoja ympäristön yhteiskunnalliselle määrittelylle ja tulkinnalle ja ympäristöön orientaatiolle,
Ederin mukaan (mm.1988, 1992) ympäristösosiologisen tutkimuksen tieteenteoreettisena haasteena on edistyksen erottaminen rationaalisuudesta ja moraalisen toiminnan
yleistäminen niin luontoon kuin kulttuuriin. Yhteiskunnassa tulee tässä tilanteessa
asettaa kriittisen tarkastelun ja muutoksen kohteeksi kulttuuriset luontokonstruktiot.
Tutkimuksessa esitettävät moderniuden refleksiivisyyden teoriat eivät näyttäisi onnistuvan vastaamaan tähän haasteeseen. Ne kantavat implisiittisesti sisällään ideaa
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yhteiskunnan kaikenkattavasta päämäärärationaalisuudesta, olkoon se sitten taloudellista, poliittista tai sosiaaliseen liikehdintään perustuvaa. Ne eivät suoranaisesti aseta
kritiikin kohteeksi kulttuurisia luontokonstruktioita. Teorioiden muotoilema kognitiivinen eli institutionaalinen refleksiivisyys ei näyttäisi saavuttavan sellaista yhteiskunnan syväluotauksen tasoa, missä kritiikin kohteeksi asetettaisiin kulttuurin tiedostamattomat ajattelun kategoriat. Kokoavasti esittäen institutionaalinen refleksiivisyys
ympäristökysymyksessä sisältää seuraavia ongelmia:
a) refleksiivisyys rajoittuu institutionaalisiin ohjausjärjestelmiin ja sosiaalisiin liikkeisiin,
b) teoriat ymmärtävät todellisuuden sosiaalisen rakentumisen prosesseihin vaikuttavat globaalin informaatioyhteiskunnan voimat väistämättömänä kehityksenä,
c) näkevät muutoksen perusyksikköinä subjektiiviset yksilöt, joiden välityksellä
maailmanlaajuinen kollektiivinen ympäristötietoisuus saa voimansa ja muotonsa.
Kulttuurisen refleksiivisyyden toteuttamisella näyttäisi siis olevan reaaliset todellisuuden
sosiaaliseen rakentumiseen ja luonnon sosiaalisen konstruointiin sisältyvät rakenteelliset
ehtonsa, jotka ilmenevät sekä institutionaalisella että sosiaalisella tasolla ja ovat perimmältään ilmentymiä kulttuurin ajattelemattomista kategorioista. Tässä luvussa pyrin muodostamaan synteesiä edellä esitetyistä ongelmakokonaisuuksista. Kysymykset, joihin
pyrin vastaamaan ovat seuraavat:
1. voiko ympäristökasvatuksen reflektoimattomalle luonteelle, ympäristödiskurssien ristiriidoille ja yhteiskunta- ja kulttuuriteorioissa ilmeneville rajallisille refleksiivisyyden määritelmille löytää yhteistä kulttuurista nimittäjää?
2. miten yhteiskunnan ja kulttuurin suhdetta voi selittää ja miten ympäristökasvatus asemoituu tähän suhteeseen?
3. minkälaisia ehtoja ja toisaalta mahdollisuuksia vallitsevat ympäristökysymystä koskevat kulttuuriset prosessit, ympäristöpolitiikka sekä sosiaalinen liikehdintä asettavat
ympäristöön orientoivalle kasvatukselle?
4. miten ympäristöön orientoiva kasvatus voi pyrkiä ratkomaan yhteisöllisen identiteetin
muodostumisen esteenä olevia sosiaalisen identiteetin ristiriitoja? Kyseiset ristiriidat
ovat sisäänrakennettuina vallitsevan kulttuurin ja yhteiskunnan instituutioiden ristiriitaisiin piirteisiin (instituutioiden sisäiset ja väliset ristiriidat), jotka puolestaan tuottavat ristiriitoja institutionaalisen ympäristökasvatuksen tiedon- ja oppimiskäsityksissä
ja ympäristökasvatuksen didaktisissa malleissa.
Yhteiskunnassa, jossa kulttuurinen konsensusajattelu on käymistilassa, kasvatuksen tarkastelu sekä yhteiskunnallisena että kasvatuksellisena ilmiönä on olennaista. Ei riitä, että
tarkastellaan ainoastaan niitä ehtoja, joita yhteiskunnan taloudellis-poliittiset järjestelmät
ja näiden järjestelmien legitimoimat kulttuurisesti rajalliset arvo- ja moraalijärjestelmät
asettavat kasvatukselle. On tarkasteltava myös sitä, miten kasvatus voi näitä rajallisia kollektiivisen tietoisuuden muotoja purkaa. Luvun analyysi etenee tasolta toiselle. Alussa
tarkastelen sitä, mitä ehtoja kulttuuri, moderniteetin tasot ja niiden väliset suhteet asettavat institutionaalisen ympäristökasvatuksen toiminnan kontekstille. Seuraavalla tasolla
hahmotan kuvaa siitä, miten instituutioiden sisäiset ja instituutioiden väliset määrittelyvoimasuhteet luovat ehtoja sisältäviä toimintakonteksteja ympäristökasvatuksen institutionaalisille muodoille. Kolmannella tasolla tarkastelen sosiaalisen identiteetin muodosta-
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miseen sisältyviä ongelmia, jotka on suoraan johdettavissa kahden edellisen tason analyyseista eli niistä ehdoista, joita a) kulttuurisen ilmapiirin ja b) instituutioiden ohjausmekanismien ristiriitaiset piirteet tuottavat ympäristökasvatuksen tiedon- ja oppimiskäsitykselle ja didaktisille malleille.
Valtiovallan ja perinteisten instituutioiden aseman heikkeneminen kulttuuria legitimoivina mekanismeina on avannut uudentyyppisen yhteiskunnallisen ”taistelukentän”, missä
etsitään uusia kulttuurisia arvojärjestelmiä legitimoivia herruuden ja vallan ohjausmekanismeja. Informaation verkostot ja globalisaation muodot pyrkivät kiihkeästi valtaamaan
tämän herruuden ja muodostamaan uusia yhteiskunnallisen vallan mekanismeja. Schiller
(1999) puhuu jopa digitaalisesta kapitalismista, jolla hänen voi tulkita viittaavan informaation verkostojen ja globalisaation pyrkimykseen muodostaa kaikenkattava uusi yhteiskunnallisen ja sosiaalisen järjestyksen muoto: muoto, joka lävistää kaikki yhteiskunnan tasot
kulttuurisista arvojärjestelmistä institutionaalisiin ohjausmekanismeihin sekä ihmisten elämäntapaan ja arkielämään.
Pyrkimystä uudenlaisen digitaalisen kapitalismin muodostamiseksi ei ole kuitenkaan
hyväksytty ehdoitta yhteiskunnassa. Nimenomaan ns. kulttuuristen instituutioiden piirissä
on alettu pohtia vakavasti sitä, mikä itse asiassa on modernin yhteiskunnan kehityksen ja
kulttuurin suhde ja sen suunta eli kumpi on ensisijainen ja kumpi ohjaa toista. Onko kulttuuri kehityksen syy vain seuraus? (ks. Heiskanen 1999). Tietysti tämä kysymys on vaikea.
Tilanteessa, jossa yhteiskunnan valtarakenteet ovat väliaikaisesti ilman legitimoitua herruutta, kysymys on kuitenkin ajankohtainen ja relevantti. Tarkasteluun saa enemmän konkreettista sisältöä silloin, kun kehitys ymmärretään nimenomaan ns. kestävänä kehityksenä,
joka näyttäisi olevan niin taloutta, politiikkaa kuin ihmisten arkielämääkin ohjaamaan pyrkivä, institutionalisoituneita muotoja saanut ajatus. Kulttuuri tulisi puolestaan tästä näkökulmasta tarkasteltuna määritellä tarkoittamaan laajasti kaikkia niitä tärkeitä tekijöitä, jotka
konstituoivat elämisen kokemuksen (Bennett 1999, 13–14) ja kulttuurin ehdot laajemmassa merkityksessä, joka ymmärtää kulttuurin elämäntapana (emt, 15). Tilanne ei ole kuitenkaan ongelmaton kulttuurin näkökulmasta. Elämää konstituoivat tekijät ovat tulleet
ongelmallisiksi, monimutkaisiksi ja ennen kaikkea ne sisältävät ambivalentteja piirteitä.
Kangas ja Virkki (1999, 6) toteavat, että perinteistä kulttuuripolitiikkaa vaivaa rationalistinen harha, jonka mukaan kulttuuripoliittisten toimien avulla pitäisi saada aikaan toivottuja
vaikutuksia sekä yhteiskunnassa että kansalaisissa. Tähän ajatukseen sisältyy oletus jonkin
sisällöllisen hyvän olemassaolosta yhteiskunnassa.
Onko yhteiskunnassa olemassa jokin yhteisesti jaettu ja myös koettu sisällöllisen hyvän
käsite? Pyrkiikö kestävä kehitys edustamaan tällaista sisällöllistä hyvää? Ainakaan kokemuksen elämyksellisellä tasolla kestävä kehitys ei ole suodattunut arkielämän tasolle asti.
Järvelä (1997 ja 1999, 108–109) toteaa, että ihmiset, jotka monin tavoin osoittavat huoltaan
ympäristön tilasta ja tulevaisuudesta, ja joista monet olivat myös tehneet pieniä tekoja arkielämässään ympäristön suojelemiseksi, eivät olleet päässeet minkäänlaiseen käsitykseen
siitä, mitä kestävä kehitys voisi tarkoittaa. Tämä kertoo kestävän kehityksen olemuksesta
ainakin sen, että mitään yhteisesti jaettua käsitystä siitä, mikä on sisällöllisesti hyvää ei voi
kokea annettuna tosiasiana vaan se tulee sisäistää yhteisten merkitysten ja vastavuoroisen
toiminnan pohjalta. Kuitenkaan kestävän kehityksen määritelmän sisällön tulkinnasta ei
ole olemassa yhteistä ymmärrystä. Kaikki yhteiskunnan rajalliset kentät antavat sille omia
merkityksiään sen mukaan, mikä sopii niiden lyhyen tähtäyksen tavoitteisiin ja yleisiin lin-
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jauksiin. Vielä vähemmän voi puhua yhteneväisistä ja kestävistä toimintatavoista instituutioiden välillä tai edes niiden sisällä.
Kulttuurisen konsensus-ajattelun lisäksi kulttuuripolitiikkaa vaivaa ristiriita kulttuurin
ohjailun ja kulttuurin itsensä luonne-eroista. Itse kulttuuri ei ole rakenteeltaan rationaalinen, mutta kulttuuripolitiikka on käytännössä kulttuurin rationalisointia. Miten hallinnoida
ja suunnitella kulttuuria, joka jatkuvasti karkaa käsistä siksi, että se on sen luonto, Kangas
ja Virkki (1999, 7) kysyvät. Miten he määrittelevät rationaalisuuden? Onko rationaalisuus
määriteltävissä suhteessa utilitaristisen järjen ajatukseen vai suhteessa kommunikatiivisen
järjen olemassaolon ajatukseen? (ks. Eder 1998). Jos Kangas ja Virkki kallistuvat utilitaristisen järjen ajatuksen suuntaan, heidän lauseensa on sisäisesti looginen, mutta se on kulttuurisen refleksiivisyyden kannalta ongelmallinen. Jos he taas ymmärtävät rationaalisuuden kommunikatiivisen järjen ilmentymäksi, heidän ajatuksensa on mielestäni järjetön. Sen
mukaan ajateltaisiin, että koska kulttuuri ei ole rationaalinen, sillä ei ole minkäänlaista
moraaliperustaa, eivätkä ihmiset ole toistensa kanssa vuorovaikutuksessa. Mutta politiikka
järkeistäisi kulttuurin luomalla sille moraaliperusteita ja vuorovaikutteisuutta. Toiseksi ajatus siitä, että kulttuuri karkaa käsistä on ongelmallinen. Näkisin mieluimmin niin, että politiikka karkaa arkielämän käsistä.
Ennen kuin ryhdyn purkamaan auki asetettuja kysymyksiä, on syytä selkiyttää ympäristökasvatuksen yhteiskunnallista toiminnan kontekstia. Asiaa voi selventää seuraavalla
kuviolla. Kuviossa esitän ne osa-alueet, joiden suhteen ympäristökasvatusta voi tarkastella.
Tässä luvussa käsittelen näitä osa-alueita, joitakin osa-alueita täsmällisemmin, joihinkin
vain viitaten. Ideani on se, että luvun edetessä ympäristökasvatuksen toiminnan kontekstia
jatkuvasti täsmennetään käsitteellisesti ja analyyttisella tasolla:
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Kuvio 18. Ympäristökasvatuksen toiminnan konteksti modernissa yhteiskunnassa.

Kuviossa tulee esille modernin yhteiskunnan vertikaalinen ulottuvuus eli se, että modernin yhteiskunnan voi ajatella eriytyneen eri tasoihin. Pohjimmiltaan modernius on subjektien välinen sosiokulttuurinen ilmiö, mutta loppujen lopuksi toiminnallisella tasolla sisäisesti eriytynyt ilmiö, jolla on vaikutuksia neljässä eri suunnassa:
a) ulkoisissa institutionaalisissa sfääreissä, joita objektivoivat sosiaaliset käytänteet
muokkaavat,
b) sisäisissä subjektiviteeteissa, joita modernisoivat sosialisaation käytänteet tuottavat,
Sisäisiä subjektiviteetteja tuottavat myös
c) subjektien väliset yhteiset, samaan aikaan sisäiset ja ulkoiset sosiaalisten suhteiden ja
normien tasot sekä
d) kulttuuriset ja symboliset muodot. (Fornäs 1998, 58.)
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Miten modernin yhteiskunnan sisäistä eriytyneisyyttä voi soveltaa yleisesti ympäristökysymyksen ja erityisesti ympäristökasvatuksen tarkasteluun? Kuten kuviosta ilmenee,
markkinat ja valtiohallinto poliittisten päätösten toimeenpanevana elimenä voidaan
ymmärtää ympäristökysymyksen yhteiskunnallisissa määrittely- ja tulkintaprosesseissa
systeemeinä. Systeemin voi Fornäsin (1998, 72) mukaan ymmärtää joksikin tietyksi, selvästi jäsentyneeksi ja tietyssä mielessä autonomiseksi, itseään uusintavaksi mekanismiksi. Tässä voi viitata edellä luvussa 5 esitettyyn Bergerin ja Luckmannin (1994, 103–104)
esittämään reifikaatio-käsitteeseen, jolla tarkoitetaan sitä, että instituutiot koetaan esinemäisiksi, ei-inhimillisiksi ilmiöiksi ja että inhimillisten merkitysten ei enää ymmärretä
tuottavan maailmaa vaan heijastavan asioiden luontoa.
Kuten totean luvussa 7, informaation ja viestinnän rakenteiden verkostot ja globalisaation muodot virtaavat todellisuuden sosiaalisen rakentumisen prosesseihin juuri systeemien
kautta. Edelleen voi todeta, että institutionaalisen refleksiivisyyden muodot pyrkivät vastarinnan muodostamiseen kyseisiä systeemejä vastaan hyödyntämällä systeemien sisäistä
logiikkaa ja kehityspiirteitä.
Edelleen moderniuden tasoja ympäristökysymykseen soveltaen ympäristöpolitiikkaa, tutkimusta, -kasvatusta, -liikkeitä ja ympäristökysymyksen julkisuutta (media) voidaan
määritellä subjektien välisiksi, samaan aikaan sisäisiksi ja ulkoisiksi sosiaalisten suhteiden
ja normien tasoiksi. Ilmeistä on, että juuri sosiaalisuuden kaksinainen luonne, sisäisyys ja
ulkoisuus on olennainen tekijä pyrittäessä ymmärtämään ja selittämään ympäristöön orientoivan kasvatuksen rakenteellisia ehtoja ja kulttuurisia mahdollisuuksia sekä näiden ehtojen ja mahdollisuuksien sidonnaisuutta moderniuden refleksiivisyyden systeemis-teknologiseen, institutionaaliseen ja kulttuuriseen tasoon.
Silloin kun sosiaalisuus ymmärretään ulkoisina sosiaalisten suhteiden ja normien kokonaisuutena voi puhua institutionaalisista sfääreistä, joilla on tiivis, vastavuoroinen suhde
systeemeihin. Tässä kohdin voi jälleen viitata luvussa 5 käsiteltyyn Bergerin ja Luckmannin (1994) esittämään legitimaation problematiikkaan, jonka mukaan vallitsevat instituutiot legitimoivat vallitsevia kulttuurisia ajattelu- ja toimintatapoja sekä käsitteellisellä että
normatiivisella tasolla. Näillä tasoilla on siis aina jokin merkitysperusta. Olennaiset legitimaatioprosessit sisältyvät aina esiteoreettiselle, symboliselle tasolle. Institutionaaliset sfäärit ovat Fornäsin (1998, 67) mukaan tilallisia sfäärejä, suhteellisen pysyviä rakenteita, jotka
asettavat rajoja sille, mitkä inhimilliset teot ovat mahdollisia.
Silloin kun sosiaalisuus ymmärretään sisäisinä sosiaalisten suhteiden ja normien kokonaisuutena, voi puhua sosio-kulttuurisista sfääreistä, jotka liittyvät kulttuuristen merkitysten muodostamiseen. Sosiaalisuus kulttuurisina käytäntöinä ja kommunikatiivisena toimintana vaikuttaa niihin jo objektivoituneisiin tilallisiin kehyksiin, joiden sisällä ne ovat syntyneet ja muuttaa näitä kehyksiä. (Fornäs 1998, 67.) Voi asettaa alustavan kysymyksen
siitä, ovatko ympäristön yhteiskunnalliset määrittely- ja tulkintaprosessit enemmän ulkoiseen sosiaalisuuteen, kollektiiviseen ulkoiseen vaikuttavuuteen kuin sisäiseen sosiaalisuuteen, sisäiseen merkityksellisyyteen kiteytyvää sosiaalisuutta? Tämä kysymys on olennainen pohdittaessa ympäristökysymyksen merkitystasoista ambivalenttisuutta ja sen ilmenemistä pysyvinä ristiriitoina ympäristökonfliktien hallinta- ja ratkaisukeinoissa. Vielä olennaisempi kysymys se on tutkimukseni tutkimuskohteen, ympäristökasvatuksen näkökulmasta. Kasvatukseen institutionaalisena sfäärinä latautuu erityinen ”lisäarvo” sosialisaation käytäntönä. Sosialisaation merkitys institutionaalisena sfäärinä kallistuu väistämättä
sosiaalisuuteen ulkoisina suhteina ja norminmuodostuksena sekä kollektiiviseen, ulkoiseen
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vaikuttavuuteen ja tehokkuuteen, millä pyritään vallitsevien, suhteellisten pysyvien sosiaalisia ja kulttuurisia ehtoja asettavien yhteiskuntarakenteiden uusintamiseen ja legitimaatioon.

8.1 Ympäristöön orientoiva kasvatus, modernin yhteiskunnan tasot
ja refleksiivisyys
”Merkitystä ei voi ostaa eikä hallita pakolla” (Habermas 1981).

Ympäristökysymyksellä kulttuurisena ilmiönä on siis historiansa. Kulttuuriset ilmiöt viittaavat ulkoisen maailman objektiivisiin seikkoihin ja rakenteisiin sekä sosiaalisiin suhteisiin ja normeihin (ks. Fornäs 1998). Ympäristökysymyksen yhteiskunnallisia määrittelyja tulkintaprosesseja määrittävät osaltaan niin taloudelliset, hallinnolliset kuin politiikan
teon ideologiset ehdot, ja ympäristön määrittelyt ja tulkinnat sisältävät aina näiden rakenteiden vähintäänkin ajattelemattomia representaatiota (ks. Fornäs 1998). Tämän ilmiön
olen jo kyennyt osoittamaan analysoidessani ympäristökasvatuksen tiedon- ja oppimiskäsitysten ja didaktisten mallien reflektoimattomuutta (suhteessa tieto- ja todellisuuskäsityksiin, ks. luku 2.3) ja institutionaalisen refleksiivisyyden teorioiden (luku 6 ja 7) riittämättömyyttä selkiyttämään modernin yhteiskunnan tuottamia ekologisia ja sosiaalisia
ongelmia. Ympäristökasvatuksen reflektoimattomuudella ja institutionaalisella refleksiivisyydellä näyttäisikin olevan yhteinen kulttuurinen nimittäjä. Molemmissa ollaan taipuvaisia ymmärtämään sosiaalisuus ulkoisina sosiaalisina suhteina ja normeina, ulkoisena
vaikuttavuutena ja suhteellisen pysyvinä sosiaaliselle toiminnalle ehtoja asettavana rakenteena pikemminkin kuin sisäisinä sosiaalisina suhteina ja normeina, sisäisenä merkityksellisyytenä ja yhteisinä toiminnan konteksteina. Kuten edellä tutkimuksessa olen jo
todennut, kulttuuriset käytännöt ja kommunikatiivinen toiminta voivat muuttaa objektivoituneita, spatiaalisia eli tilallisia kehyksiä, joiden sisällä ne ovat syntyneet. Erittelemällä ja reflektoimalla kulttuurisen ja itsereflektion avulla yhteiskunnalliseen valtaan liittyviä rakenteita, ympäristön määrittelyyn ja tulkintaan osallistuvat yhteiskunnalliset toimijat voivat muuttaa näitä rakenteita vähemmän kivettyneiksi ja avoimemmiksi. (ks. Fornäs
1998, 67.)
Kulttuuri ja yhteiskunta eivät siis ole sama asia ympäristön yhteiskunnallisten määrittely- ja tulkintaprosessien kontekstien näkökulmasta, vaikka ne usein mielletäänkin
yhdeksi ja samaksi kokonaisuudeksi. Näyttää ilmeiseltä, että institutionaalisen refleksiivisyyden riittämättömyys ympäristökysymyksen ratkaisemisessa ja ympäristökasvatuksen
reflektoimaton luonne perustuvat siihen, ettei julkisissa ympäristödiskursseissa ja ympäristöön orientoivassa kasvatuksessa kyetä tekemään eroa yhteiskunnan ja kulttuurin välille.
Tämän vuoksi ympäristökysymyksen tematisoinnissa ei kyetä myöskään ottamaan huomioon yhteiskunnan rakenteiden ja kulttuuristen merkitysten välisiä monimutkaisia mekanismeja. Institutionaalisen refleksiivisyyden ja ympäristökasvatuksen ongelmien yhteinen,
kätketty ajattelun ja toiminnan konteksti näyttäisi perustuvan kahteen tekijään: ne eivät tee
a) eroa yhteiskunnan ja kulttuurin välille,
b) eroa sosiaalisuuden ulkoisen ja sisäisen puolen välille.
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Klaus Eder (mm.1999) on pyrkinyt etsimään vastausta siihen, miksi maailma ei muutu,
vaikka yhteiskunnat oppivat. Hän perustaa selityksensä juuri kyvyttömyydelle kokea kulttuurin ja yhteiskunnan eroavuutta. Ederin teorioinnit sosiaalisista oppimisprosesseista
näyttäisivät olevan yksi keino löytää selitys siihen, miksi institutionaalisessa refleksiivisyydessä ja ympäristökasvatuksen institutionaalisissa muodoissa ei kyetä tekemään eroa
yhteiskunnan ja kulttuurin sekä sosiaalisuuden sisäisen ja ulkoisen puolen välille. Sosiaalisten oppimisprosessien problematiikkaan palaan tarkemmin luvussa 8.3.
Edelleen moderniuden tasoja ympäristökysymykseen soveltaen, sisäinen subjektiviteetti voidaan ymmärtää ympäristöön orientaation identiteettitasoiseksi orientaatioksi,
jossa moderniuden kulttuurin käytäntöjen ambivalenttisuus, sosiaalisuuden systeemiset ja
ulkoiset sekä toisaalta sosiaalisuuden kulttuuriset ja sisäiset piirteet konkretisoituvat taisteluna elämismaailman subjektiviteetin ja systeemisen objektiviteetin voimien välillä. Identiteettien väliset ristiriidat voi tämän tekijän avulla ymmärtää ulkoisen ja sisäisen sosiaalisuuden välisiksi rajanvedoiksi ympäristökasvatuksen tiedon- ja oppimiskäsityksessä ja
didaktisissa malleissa.
Sisäinen subjektiviteetti rakentuu ja uusiutuu elämismaailman välityksellä. Elämismaailma on inhimillisen ajattelun ja toiminnan kätketty konteksti. Elämismaailma on kommunikatiivisessa ilmaisussa väistämättä selviö: se on ilmaisun sanaton ja tiedostamaton
perusta. Elämismaailma on kiteytetysti ilmaistuna kulttuurisesti välittynyt ja symbolisesti
järjestynyt tulkintamallien varasto, joka rakentuu kielelle ja kulttuurille. Näillä tulkintamalleilla on materiaalinen perusta: elämismaailma liittää toisiinsa työn ja tuotannon sekä kanssakäymisen ja kommunikaation. (Fornäs 1998, 87.) Ympäristökysymyksen tarkastelu kulttuurisen ja ympäristökasvatuksen kriisin näkökulmasta tuo esille elämismaailman kaksinaisen luonteen symbolisesti välittyneenä ja materiaalisesti määräytyneenä riitasointujen ja
epäharmonian tilana.
Elämismaailma on Fornäsin mukaan (1998, 88) sekä rajoittava tekijä että resurssi.
Rajoittava se on siinä mielessä, että inhimilliset toimijat eivät ole täysin autonomisia, vaan
heidän toimintaansa kehystävät ulkoistuneet, rakenteelliset voimat. Elämismaailman symbolisia järjestyksiä haastavat taloudelliset ja hallinnolliset voimat, jotka usein vääristävät
kommunikaatiota ja estävät ymmärrystä. Modernisaation kapitalismin muoto, utilitaristinen järki ja rationaalisuus (ks. Eder mm.1988, 1992) sekä kehittää että ehkäisee subjektien
välisessä kommunikaatiossa piilevää kommunikatiivista rationaalisuutta ja sen potentiaalia. Yhteiskunnan kehitys on rakentunut monitahoisille oppimisprosesseille (ks. luku 8.2)
ja eriyttänyt systeemit ja elämismaailman sekä toinen toisistaan että sisäisesti. Tämä on
johtanut systeemisyyden sekä utilitaristisen että myös kommunikatiivisen rationaalisuuden
kasvuun. Systeemisyyden ja rationaalisuuden mallit kehystävät mitä ilmeisimmin myös
ympäristön yhteiskunnallisia määrittely- ja tulkintaprosesseja ja niiden varaan rakennettuja
toiminnan konteksteja. Onkin mielenkiintoista ympäristökysymyksen ja kasvatuksen sisältämien ristiriitaisten piirteiden näkökulmasta tarkastella niitä mekanismeja, jotka ovat eriyttäneet systeemit ja elämismaailman toinen toisistaan ja sisäisesti. Näyttää siltä, että nämä
mekanismit ovat sisään kirjoitettuna koodina institutionaalisen refleksiivisyyden ja institutionaalisen ympäristökasvatuksen käsityksissä todellisuuden sosiaalisesta rakentumisesta.
Voi väittää, että kukin tässä tutkimuksessa esitetty institutionaalisen refleksiivisyyden
perustalle rakentuva yhteiskunta- ja kulttuuriteoria pitää selviönä elämismaailman rationalisoitumista ja eriyttävää institutionalisoitumista. Näistä prosesseista seuraavat ilmiöt ovat
niissä selkeästi eroteltavissa. Kunkin teorian käsitys refleksiivisyydestä rakentuu institutio-
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naalisen sfäärin kontekstiin: Giddensin elämänpolitiikan refleksiivisyys toteutuu tieteen ja
asiantuntijuuden reflektiokyvyn välityksellä. Beckin riskiyhteiskuntateoriassa luotetaan
alapoliittisten institutionaalisten sfäärien mahdollisuuksiin purkaa systeemi- ja päämäärärationaalisuuden mielivaltaisuutta. Beckin myöhemmässä maailmanyhteiskuntaan ja -kansalaisuuteen perustuvassa ylikansallisten valtioiden muodostumisen teoriassa kehitellään
alapoliittisten instituutioiden refleksiivisyyden ideaa hahmottamalla maailmanlaajuista
alapoliittisten instituutioiden verkostomaista sfääriä. Tämä sfääri itse asiassa noudattaa
modernin yhteiskunnan jo olemassa olevien systeemien logiikkaa vastarinnan rakentamisessa. Hajer luottaa virallisen poliittisen päätöksenteon viimekätiseen järkeen ja harkintakykyyn. Castells puolestaan vetoaa liikkeisiin ja liikehdintään. Castellsin varsin järkevältä
vaikuttavassa ideassa ongelmana on kuitenkin se, että liikkeiden välityksellä muodostuvan
sosiaalisuuden voi katsoa olevan ulkoista, koska se pyrkii luomaan liikkeistä yhtä vahvan
institutionaalisen maailmanmahdin kuin sen vastapuoli, globaalit ja informatisoituneet
markkinaverkostot ja globalisoituneet byrokratian muodot ovat. Institutionaalisesta refleksiivisyydestä voi siis väittää puuttuvan sosiaalisuuden sisäinen puoli, sisäisen merkityksellisyyden etsintä elämismaailman merkitysten ja vastavuoroisen toiminnan konteksteista ja
ihmisen sisäisestä subjektiviteetista, jotka edellyttävät toisiaan.
Toiseksi kunkin institutionaalisen refleksiivisyyden ”lajin” voi väittää muodostavan
kulttuurisesti siirrettäviä tiedon varastoja (emt, 90), jolloin sosiaalisista normeista voi väitellä muodollisin diskursiivisin keinoin. Luottamus tietoon ja diskursiivisuuteen ekologisten ja sosiaalisten ongelmien ratkaisijana perustuu siis Fornäsin käsityksiä (1998, 90)
soveltaen siihen, että elämismaailman yleiset rakenteet irrotetaan elämäntapojen konkreettisesta moninaisuudesta, aikaan ja paikkaan sidotusta arjesta.
Kolmanneksi kaikille institutionaalisen refleksiivisyyden ”lajeille” näyttäisi olevan
ominaista mentaalisten rakenteiden ja identiteettimuotojen yleistäminen, irrottaminen arjen
konteksteista ja ihmisen määrittäminen abstraktina subjektina. Ihmisen abstrakti yksilöllisyys ja kognitiivinen refleksiivisyys muodostavat ongelmallisen yhtälön, jossa ihmisen
näennäinen vapaus ja toisaalta vastuu ekologisista ja sosiaalisista ongelmista nousee tapahtumien keskiöön. Yksilöt ovat institutionaalisten sfäärien tuottaman refleksiivisen, diskursiivisin menetelmin tuotetun tiedon seurausten viimekätisiä vastuunkantajia.
Identiteettimuotojen yleistäminen yhdistettynä kognitiiviseen refleksiivisyyteen johtaa
siis sosiaalisten normien ja suhteiden ulkoisuuteen. Sosiaalisuus ulkoisuutena muodostaa
perustan jo edellä mainituille institutionaalisen ympäristökasvatuksen haasteina oleville
identiteettitilojen ristiriidoille, joista ensimmäinen ja perustava on ristiriita kollektiivisen
identiteetin ja yksilöllisen identiteetin välillä ja joista kaksi muuta ristiriitaa voi johtaa. Ne
ovat kollektiivisen ja yksilöllisen identiteetin välisen ristiriidan kaksi erityistapausta, jotka
liittyvät ajan ja paikan problematiikkaan (ristiriita alueiden identiteetin ja alueidentiteetin
välillä ja ristiriita nykyisten ja tulevien sukupolvien identiteettien välillä).
Kollektiivisessa identiteetinmuodostuksessa muodostetaan sisäiseen subjektiviteettiin
ja elämismaailman konteksteihin nähden ulkoisia ryhmiä, subjektiasemia sekä yhteiskunnallisia normistoja ja yksilöiden välisiä suhteita (ks. Fornäs 1998, 278). Beckin maailmankansalaisuuden ja Castellsin projekti-identiteetin muodostamisessa voi väittää olevan
kysymys kollektiivisesta identiteetinmuodostuksesta, jolla pyritään ulkoisen sosiaalisuuden välityksellä muodostamaan vahvoja, ulkoisesti vaikuttavia ja tehokkaita vastavoimia
globaaleja markkinoita ja byrokratiaa vastaan. Kulttuurisessa identiteetinmuodostuksessa
on puolestaan kysymys sisäisen sosiaalisuuden muodostamisesta, mikä ohjautuu yksilöille
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ja yhteisöille merkityksellisten symbolien välityksellä (Fornäs 1998, 278). Kysymys on siis
elämismaailman kontekstissa tapahtuvasta identiteetinmuodostuksesta, jossa hyödynnetään yksilöiden sisäisen subjektiviteetin voimavaroja.
Förnäsin (1998, 278) mukaan myös subjektiivisten ja kollektiivisten identiteettien voi
nähdä muotoutuvan kulttuuristen identiteettien välityksellä, koska kaikki kommunikaatio
on aina laadittava symboliseen muotoon. Toiseksi hän toteaa, että kulttuurinen identiteetti
ei kuitenkaan ole yksinkertainen seuraus muista identiteetinmuodostuksen tasoista. Hän
puhuu kollektiivisesta identiteetistä konstruoituna yhteisönä. Tässä kohdin on huomioitava
kaksi tekijää:
a) kommunikaation symbolisten muotojen tiedostamiseen tai ei-tiedostamiseen ja
b) konstruoidun yhteisön käsitteeseen.
Ilmeisesti Fornäs viittaa kommunikaation symbolisella muodolla siihen, että kommunikaatiossa on kyettävä ilmaisemaan itseä kielellisesti, tekstuaalisesti ja käsitteellisesti.
Tämä ei kuitenkaan välttämättä merkitse sitä, että kommunikaatiossa ymmärrettäisiin kielellisten ja käsitteellisten muotojen esiteoreettisia oletuksia, ja että kommunikaatio olisi
näin sisäisesti merkityksellistä. Tätä tekijää myös Berger ja Luckmann (1994) korostavat
reifikaation ja legitimaation problematiikassa. Voi siis väittää, että institutionaalisessa refleksiivisyydessä muodostettavat kommunikaation muodot ja diskursiiviset menetelmät
perustuvat symbolisten muotojen käyttöön, mutta näiden symbolisten muotojen esiteoreettiset oletukset (ennakko-oletukset) jäävät reflektoimattomaksi. Tätä ilmiötä tarkastelen luvussa 8.3. sosiaalisten oppimisprosessien näkökulmasta.
Konstruoidun yhteisön käsitteen problematiikka viittaa myös symbolisten muotojen esiteoreettisten oletusten olemassaoloon. On huomioitava se, millä tasolla yhteisö tietoisesti
konstruoidaan. Edellisiin analyyseihin viitaten institutionaalisen refleksiivisyyden kollektiivinen identiteetti konstruoituna yhteisönä merkitsee yhteisön tietoista muodostamista
kognitiivisen ja normatiivisen konstruoinnin ja näin ulkoisten suhteiden ja norminmuodostuksen tasolla.
Systeemejä ja elämismaailmaa eriyttävät mekanismit saavuttavat huippunsa globalisaation myötä (Fornäs 1998, 90). Voi asettaa alustavan väitteenomaisen kysymyksen siitä, heikentävätkö institutionaaliseen refleksiivisyyteen perustuvat, poliittista globaalisuutta ja
arvojen universaalisuutta korostavat teoriat, kuten Beckin ajatus ylikansallisista valtioista
tai Castellsin projekti-identiteetti-ideat itse asiassa sisäisesti merkityksellisten sosiaalisten
suhteiden ja normien muodostumista. Institutionaalinen refleksiivisyys ikään kuin vetää
sosiaalisuutta kohti ulkoisia sfäärejä ja systeemejä kun narun toisessa päässä sisäinen sosiaalisuus ja elämismaailma haukkoo henkeään viimeisiin voimiinsa turvaten. Ei ole kuitenkaan ollenkaan varmaa kumpi voittaa. Jos ulkoisella sosiaalisuudella ja institutionaalisella
refleksiivisyydellä on paljon ulkoista voimaa ja vaikuttavuutta, sisäisellä sosiaalisuudella
ja elämismaailmalla on sitäkin enemmän sisäistä kestävyyttä ja tahdonvoimaa.
Modernisaatioprosessiin sisältyy ironiaa. Tämä ironia on sovellettavissa myös moderniuden institutionaaliseen refleksiivisyyteen. Sitoutuessaan vastarinnan nimissä systeemien toiminnan logiikkaan, sen itse asiassa voi väittää lisäävän sosiaalisia kriisejä, vääristävän todellisuuden sosiaalisen rakentumisen ja identiteetin rakentumisen prosesseja sekä
horjuttavan yhä enemmän sosiaalisen toiminnan ja kasvatuksen perusteita. Systeemisyyden kaksoistendenssi synnyttää elämismaailmassa suojautumismekanismeja eli vastarintaliikkeitä, jotka kasvattavat elämismaailman kommunikatiivisia mahdollisuuksia sen reflek-
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siivisyyden välityksellä, joka vallitsevat ongelmat synnyttää. Refleksiivisyyden välityksellä elämismaailma saattaa tulla täysin näkyväksi. (Fornäs 1998, 90–91.) Tähän voi lisätä
täsmennyksen siitä, että refleksiivisyys voi olla elämismaailmaa näkyväksi tekevää tai sitä
yhä enemmän peittävää riippuen siitä, rakentuuko refleksiivisyys ulkoiselle vai sisäiselle
sosiaalisuudelle.
Ympäristökasvatus on yksi institutionaalinen sfääri, mutta sen erityisasema kulttuurisen
tiedon välittäjänä ja uusintajana asettaa sen institutionaalisen refleksiivisyyden suhteen
kaksoisongelman eteen:
1. ympäristökasvatuksessa nojaudutaan ulkoisen sosiaalisuuden vahvistamiseen, ulkoisten sosiaalisten suhteiden ja normien muodostamiseen noudattamalla institutionaalisille sfääreille ominaista kognitiivista refleksiivisyyttä, abstrakteja diskursiivisia
menetelmiä sekä abstraktia yksilöllistämistä. Kuten luvussa 2.3 totesin, ympäristökasvatuksen pääperiaatteita ovat ympäristötiedon välittäminen, ajattelu- ja ongelmanratkaisukyvyn kehittäminen sekä yksilöllisen vastuunoton vahvistaminen,
2. ympäristökasvatus institutionaalisena sfäärinä toteuttaa sosialisaatiotehtäväänsä ja on
näin yksi merkittävimmistä sisäiseen subjektiviteettiin ja sosiaalisen identiteetin muodostukseen vaikuttava yhteiskunnallinen toimija. Tämä on erityisen ongelmallinen
seikka siinä mielessä, että sosialisaation vaikutukset ja seuraukset ovat kauaskantoisia. Sopeutumalla vaivattomasti institutionaalisen refleksiivisyyden elämismaailmaa
rajoittaviin mekanismeihin, ympäristökasvatus omalla toiminnallaan mitä ilmeisimmin rajoittaa mahdollisten tulevaisuuden kehityksen vaihtoehtojen alaa.
Käsitteellisten täsmennysten jälkeen voin täydentää ja selventää ympäristökasvatuksen
toiminnallista kontekstia seuraavan analyysikehikon avulla

Kuvio 19. Ympäristökasvatus, ulkoinen ja sisäinen sosiaalisuus ja modernin yhteiskunnan refleksiivisyyden tasot ja suunta.
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Korostan kahta asiaa kuvion sisältämän idean ymmärtämiseksi:
a) kasvatus ei itsessään luo ulkoista tai sisäistä sosiaalisuutta vaan ympäristökasvatuksen toiminnan kontekstissa korostuvat joko ulkoisten sosiaalisten suhteiden ja norminmuodostuksen periaatteet tai sitä vastoin sisäiset sosiaaliset suhteet ja
norminmuodostus. Juuri tämä kaksijakoisuus luo ympäristökasvatuksen rakenteellisten ehtojen ja kulttuuristen mahdollisuuksien kentän.
b) vaikka yhteiskunta ja kulttuuri ovat käsitteellisesti ja toiminnallisesti eroteltavissa toisistaan, se ei merkitse sitä, että ne eivät tosiasiallisesti vaikuttaisi toisiinsa. Ympäristökysymyksen näkökulmasta kaksijakoisuuden tekee mielenkiintoiseksi se,
1. millaisiksi todellisuuden sosiaalisen rakentumisen vaiheiden painoarvot koetaan
ja
2. tiedostetaanko ympäristökysymyksen yhteiskunnallisissa määrittely- ja tulkintaprosesseissa ylipäätään yhteiskunnan ja kulttuurin eroavuutta.
Kohtaa 1 selkiyttää kuvion alaosassa sijaitsevat nuolet ja niiden suunnat. Systeemis-teknologisessa ja institutionaalisessa refleksiivisyydessä todellisuuden sosiaalisen rakentumisen suunta ymmärretään kohdistuvan systeemeistä ja instituutioista kulttuuriin, arvoihin, yhteisöihin ja merkityksiin. Uudentyyppisillä ympäristön kognitiivisilla konstruktioilla ja institutionaalisella normien muodostuksella, tapahtuu se sitten markkinatalouden
ehdoilla, valtionhallinnon uudistusten myötä tai poliittisten diskursiivisten prosessien voimasta esimerkiksi uusia ympäristöä koskevia lakeja säätämällä uskotaan kyettävän muuttamaan kulttuurin perustavia arvojärjestelmiä, merkityksiä ja eettisiä periaatteita myös
paikallisella tasolla, ihmisten tietoisuudessa ja toiminnassa. Yksilön katsotaan olevan loppujen lopuksi vastuussa tiedon ja normien vastaanottamisesta, sisäistämisestä ja käytäntöön soveltamisesta.
Kulttuurisessa refleksiivisyydessä todellisuuden sosiaalisen rakentumisen suunta
ymmärretään kohdistuvan kulttuurista, arvoista, yhteisöistä ja merkityksistä vallitseviin
instituutioihin ja systeemeihin. Uudentyyppisillä vastavuoroisilla ja yhteiseen ymmärrykseen perustuvilla käytännöillä ja sosiaalisella normien muodostuksella uskotaan kyettävän
muodostamaan uudentyyppisiä institutionaalisia ohjausmekanismeja ympäristökysymyksen ratkaisemiseksi. Yhteiskunnan sosio-kulttuurisena konstruktiona katsotaan olevan
viime kädessä vastuussa aiheuttamistaan ympäristöseurauksista.
Institutionaalisessa refleksiivisyydessä todellisuuden sosiaalisen rakentumisen määräytymisen suunta ja eri vaiheiden painoarvo kiteytyvät institutionaalisten eli kognitiivisten
konstruktioiden välityksellä muodostettavissa tiedossa ja normeissa, joiden uskotaan vaikuttavan ihmisten toimintaan muuttaen sitä seuraavasti:
Kognitiiviset
(tieto)
konstruktiot

Normit

Arvot
ja
merkitykset

Toiminta

Kuvio 20. Todellisuuden sosiaalisen rakentumisen määräytyminen institutionaalisessa refleksiivisyydessä.

Kulttuurisessa refleksiivisyydessä todellisuuden sosiaalisen rakentumisen määräytymisen
suunta ja sen eri vaiheiden painoarvo kiteytyy vastavuoroisen sosiaalisen toiminnan väli-
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tyksellä muodostettavissa merkityksissä ja normeissa, joiden uskotaan muuttavan koko
yhteiskunnan toiminnan tasot sosiaalisesta toiminnasta instituutioihin ja kulttuurisiin ajattelu- ja toimintatapoihin ja eettisiin periaatteisiin seuraavasti:
Vastavuoroinen
sosiaalinen
toiminta

Arvot ja
merkitykset

Normit

Kognitiiviset
(tieto)
konstruktiot

Kuvio 21. Todellisuuden sosiaalisen rakentumisen määräytymisen suunta kulttuurisessa refleksiivisyydessä.

Todellisuuden sosiaalisen uudelleenrakentumisen näkökulmasta oleellinen tekijä on, kyetäänkö tai halutaanko ympäristön yhteiskunnallisissa määrittely- ja tulkintaprosesseissa
tiedostaa yhteiskunnan ja kulttuurin eroavuus. Jos kulttuurisen muutoksen uskotaan todellistuvan vallitsevien institutionaalisten ohjausmekanismien välityksellä, silloin itse asiassa tietoisesti tai tiedostamatta torjutaan se, miten sosiaalinen todellisuus tosiasiallisesti
rakentuu. Lähtökohtaisesti sosiaalinen todellisuus rakentuu vastavuoroisen toiminnan
vakiintumisen ja tyypittelyn ja näin sosiaalisen toiminnan objektivoitumisen eli institutionalisoitumisen välityksellä (ks. Berger & Luckmann 1994).
En kiellä sosiaalisen toiminnan organisoitumisen ja institutionalisoitumisen perustavuutta todellisuuden sosiaalisessa rakentumisessa ja uudelleenrakentumisessa vaan kritisoin sitä tapaa, jolla vallitsevat instituutiot pyrkivät luomaan uudenlaatuisia merkityksiä ja
arvoja sosiaalisen, ei vielä institutionalisoituneen toiminnan kustannuksella. Kulttuuriset
mahdollisuusrakenteet (Brand 1990a) ovat ikään kuin vääristyneet. Tämä vääristyminen on
seurausta institutionaalisen sfäärin liikakasvusta ja elämismaailman kasaan painumisesta.
Sosiaalinen ja vielä vakiintumaton toiminta on periaatteessa avoin ja vapaa hyödyntämään
periaatteessa avoimia kulttuurisia mahdollisuusrakenteita, jotka tarjoavat vaihtoehtoisia
kehityssuuntia. Ederiin (1990a, 1992) viitaten vaihtoehtoiset moderniuden kehityksen
suunnat sisältyvät jo valmiiksi modernin kulttuurin ambivalenttisiin rakenteisiin. Vallitsevat instituutiot ja niihin sisältyvät valtarakenteet eivät voi itsessään luoda uusia vastavuoroisen kommunikaation muotoja ja näin uudentyyppistä sosiaalista toimintaa, koska ne
ennakko-oletustensa välityksellä ovat jo sidottuja vallitseviin rajallisiin kulttuurisiin merkityksiin ja eettisiin periaatteisiin ja omalla olemassaolollaan legitimoivat niiden
pysyvyyttä21. Tarkastelen luvussa 8.1.3. kulttuuristen mahdollisuusrakenteiden tematiikkaa. Sidon mahdollisuusrakenteiden tarkastelun osaksi ympäristötietoisuuden käsitettä
sekä analysoin institutionaalisen ympäristökasvatuksen rajallisia ympäristötietoisuuden
määritelmiä.
Tähän asti olen selvittänyt sekä elämismaailman ja systeemien sisäistä että niiden välistä
eriytymistä. Olen myös analysoinut sitä, miten tämä modernin yhteiskunnan tasojen eriytyminen ilmenee institutionaalisen refleksiivisyyden ja ympäristökasvatuksen tiedon- ja
oppimiskäsityksen sisältäminä ennakko-oletuksina. Mutta miten systeemien ja elämismaailman eriytymistä voi selittää? Mitä ovat ne ilmiöt tai voimat, jotka repivät systeemien ja
elämismaailman rakenteita irralleen toisistaan?
Selityksiä on lähdettävä etsimään todellisuuden sosiaaliseen rakentumiseen kytkeytyvistä syvistä ajattelun ja toiminnan perusteista. Fornäsin (1998, 34) mukaan modernisaation muutosprosesseilla on kolme yhteistä piirrettä:
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1. peruuttamaton dynamisoituminen,
2. ambivalentti rationalisoituminen ja
3. erilaistuva universalisoituminen. Moderniuden muutosprosesseja ei voi helposti kääntää vastakohdikseen. Niillä on yhteinen dynaaminen suunta, vaikka prosessit voivatkin saada aikaan erillisiä ilmenemismuotoja todellisuuden sosiaalisessa rakentumisessa. Olennaista on havaita se, että ne edistävät kaksipuolista rationaalisuutta. Kuten
luvussa 4 totesin, luonnon sosiaalisen konstruoinnin tasot, kognitiivinen, normatiivinen ja symbolinen konstruointi liikkuvat moderniuden vastaparien muodostamassa
kentässä ja näistä vastapareista olennaisimman muodostaa juuri rationaalisuus. Erilaistuva universaalisuus puolestaan viittaa siihen, että modernin prosessit ovat yhä
maailmanlaajuisempia ja erottavat sosiaalisia ja yksilöllisiä elämänpiirejä toisistaan.
Institutionaalisen refleksiivisyyden perustalle rakentuvat yhteiskuntateoriat kantavat
sisällään moderniuden muutosprosesseille ominaisia piirteitä a priori. Teorioissa ei välttämättä eksplisiittisesti ilmaista, että niissä pyrittäisiin noudattamaan kyseisiä piirteitä tai
edistämään niitä. Piirteet ilmenevät implisiittisesti teorioiden tavassa pyrkiä ratkaisemaan
modernin yhteiskunnan tuottamia ekologisia ja sosiaalisia ongelmia. Ongelmia pyritään
ratkaisemaan uuden tyyppisillä yhteiskunnallisilla ja sosiaalisilla järjestelyillä, joille on
ominaista jatkuva dynaamisuus, ambivalentti rationaalisuus ja erilaistuva universalisoituminen.
Dynaamisuutta voi kuvata kiteytetysti yhteiskunnallisiin suhteisiin sekä niiden kuvaamiseen liittyvänä ilmiönä. Ainoastaan elämän rakenteet eivät muutu nopeasti vaan myös ne
välineet, joilla kyseisiä rakenteita kuvataan. Erilaisten ajallisten prosessien liittyminen
yhdeksi mutkikkaaksi virraksi (ks. informaation ja viestinnän rakenteiden verkostot) pakottaa tematisoimaan itse muutoksen yleiseksi ilmiöksi, joka koskee kaikkia elämän ja yhteiskunnan alueita. Dynaamisuus vaikuttaa yhteiskunnallisiin suhteisiin siten, että sosiaalisten
ja kulttuuristen rakennekaavojen (patterns) uusintamisesta on tullut aiempaa pulmallisempaa jatkuvassa muutoksessa. (Fornäs 1998, 39–40.) Olennaista on, että tuo prosessi ei
rajoitu vain tuotannon ja viestinnän teknologisoitumiseen vaan se vähitellen vaikuttaa
myös ihmisen syvimpiin aika- ja tilakokemuksiin.
Ympäristökysymyksen näkökulmasta ongelmallista on juuri se, että muutosten kuvaamisessa pyritään laajoihin yleistyksiin. Sisäiset sosiaaliset suhteet ja normin muodostus
pyritään sitomaan osaksi maailmanlaajuisia informaation ja viestinnän rakenteiden verkostoja ja globalisaation eri muotoja. Yleistämisen ongelman voi väittää olevan yhteinen
nimittäjä sekä Beckin maailmanyhteiskunnan että Castellsin projekti-identiteettiä koskevissa teorioinneissa. En kuitenkaan yhdy Harveyn (1990, 240) oletukseen siitä, että ajan ja
tilan tiivistymisen prosessi kykenisi todellisuudessa vaikuttamaan kokonaisvaltaisesti
ihmisten ajan ja tilan arkikokemukseen ja näin ympäristöön orientaatioon. Ihminen kommunikoi edelleen konkreettisessa ajassa ja paikassa ja ympäristöön orientaatio on konkreettiseen aikaan ja paikkaan sidottua.
Kaikki modernisaation muutokset liittyvät rationalisoitumiseen prosessina (Fornäs
1998, 42). Myös Eder (1992, 1999) tulkitsee rationalisoitumisen ambivalentit prosessit
selityksenä sille, miksi yhteiskunta ei muutu, vaikka yhteiskunnassa tapahtuu kaikenkattavaa – ei siis ainoastaan varsinaisiin sosialisaatiosta huolehtiviin instituutioihin kytkeytyvää
– oppimista. Ederin teorioinnit sosiaalisista oppimisprosesseista osoittavat käsitteellisellä
tarkkuudellaan ja selityskyvyllään sen, ettei kasvatusta yhteiskunnallisena ilmiönä ole mielekästä tutkia irrallaan muusta yhteiskunnasta eikä ympäristökasvatuksen reflektoimatonta
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luonnetta voi selittää muuten kuin sitomalla sen luonteen tarkastelu ambivalentin rationaalisuuden sävyttämiin todellisuuden sosiaalisen rakentumisen prosesseihin.
Olen tutkimuksen kuluessa eri asiayhteyksissä tuonut esiin idean modernin kulttuurin
ambivalentista luonteesta. Olen myös tuonut esille, että tämä ambivalenssi ilmenee yhteiskunnallisten instituutioiden tasolla joko pysyvinä ristiriitoina tai rakentavina konflikteina,
joista edellistä voi pitää ympäristökysymyksen kannalta negatiivisena ja jälkimmäistä positiivisena tekijänä siksi, että konfliktit pitävät sisällään kulttuurisen muutoksen mahdollisuuden (ks. Eder mm. 1992, 1999). Mutta mitä ambivalenssi ja ambivalentti rationalisoituminen itse asiassa tarkoittavat?
Ambivalentti rationalisoituminen on sidottavissa edellä kuvattuun systeemien ja elämismaailman sisäiseen ja niiden väliseen eriytymiseen. Olennaista päämäärätietoisen rationaalisuuden luonteessa on sen kaksoisvaikutus: se voi olla instrumentaalista, ulkoiseen luontoon kohdistuvaa tai strategista, sosiaalisiin suhteisiin kohdistuvaa (Fornäs 1998, 44–45).
Voi väittää, että ajattelemattomien kategorioiden tasolla institutionaalisessa refleksiivisyydessä nojaudutaan lähtökohtaisesti päämäärärationaalisuuden instrumentaalisiin ja strategisiin muotoihin kulttuuri-luonto -suhteen ja sosiaalisten suhteiden uudelleenrakentamisessa, vaikka institutionaalisen refleksiivisyyden ideassa olisi tarkoitus ilmitasolla raivata
polkuja modernin yhteiskunnan itsereflektion tuloksiltaan periaatteessa avoimille prosesseille.
Elämismaailman rationalisoituminen luo puolestaan mahdollisuuksia kommunikatiivisen rationaalisuuden kasvulle. Kommunikatiivisen rationaalisuuden kasvussa on kysymys
siitä, että merkityksellisten symbolien käyttö ja symbolinen vuorovaikutus saa erilaisia
muotoja ja mahdollisuuksia erilaisissa toimintaympäristöissä. Merkityksellisten symbolien
muodostuminen edellyttää siis sitä, että merkitykset muodostuvat keskinäiseen ymmärrykseen perustuvassa vuorovaikutuksessa. Keskinäinen ymmärrys edellyttää aina yhteistä toimintaympäristöä.
Institutionaalinen refleksiivisyys sisältää elämismaailman refleksiivisyyden suhteen
kaksisuuntaisen ongelman. Elämismaailmaan nähden ulkoinen sosiaalisten suhteiden
rakentaminen ja norminmuodostus ei tarjoa yhteistä toimintaympäristöä monimuotoisille
merkityksellisille symboleille eikä symbolisen vuorovaikutuksen keskinäisen ymmärryksen muodoille. Siinä ei kyetä muodostamaan keskinäisen ymmärryksen edellyttämää
yhteistä toimintaympäristöä, koska ekologiset ja sosiaaliset ongelmat ilmenevät eri tavoin
maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti (eri maissa, kansakunnissa ja kulttuureissa).
Modernilla rationaalisuudella on monia puolia. Modernin yhteiskunnan kulttuurisen refleksiivisyyden näkökulmasta rationaalisuus on olennaista ymmärtää lähtökohtaisesti ambivalentiksi. Ambivalenssi ei merkitse yleistä hämäryyttä, vaan pikemminkin sitä, että
yhdellä ja samalla voimalla on kaksi erilaista ja vastakkaista vaikutusta. (Fornäs 1988, 45.)
Mielestäni institutionaalisessa refleksiivisyydessä ei niinkään ole kadotettu ambivalenssia
näkyvistä vaan pikemminkin ambivalenssin vastakkaiset vaikutukset ja merkitykset eri
konteksteissa. Perustuuhan Beckin maailmanyhteiskunnan ja -kansalaisuuden idea samoin
kuin Castellsin projekti-identiteetin oletettu voima ambivalenssin olemassaolon hyödyntämiseen. Ambivalenssin vastakkaisten vaikutusten tarkastelun voi kuitenkin väittää jäävän
vähälle huomiolle. Ambivalenssin vaikutukset koetaan yksipuolisesti totalisoiviksi pysyviksi ristiriidoiksi. Systeemirationaalisuuden vaikutusta pidetään selviönä ja minimoidaan
kommunikatiivisen rationaalisuuden siitä itsestään nouseva vastavoima. Ambivalentin
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rationalisoitumisen vaikutusten kokeminen konflikteina edellyttää systeemi- ja elämismaailman rationaalisuuden kokemista tasavahvoina, joskin erilaatuisina ilmiöinä.
Institutionaalisen ympäristökasvatuksen reflektoimaton luonne näyttää olevan juuriaan
myöten kiinni ambivalenssin vaikutusten kokemisessa ja ymmärtämisessä pysyvien ristiriitojen välityksellä. Ympäristökasvatuksen tavoitteet ja sisällöt suodattuvat kaksinkertaisesti: ensin poliittisissa määrittely- ja tulkintaprosesseissa ja sitten valtiollis-hallinnollisissa
byrokraattisissa toimeenpanoprosesseissa ennen kuin ne päätyvät ympäristökasvatuksen
käytännön toteuttamisen ohjeiksi. Ympäristökasvatuksessa pyritään ympäristötiedon kognitiivisen prosessoinnin, ajattelukyvyn ja ongelmanratkaisutaitojen välityksellä tekemään
kulttuurin sisältämästä implisiittisestä tiedosta eksplisiittistä (Käpylä 1995, Jeronen &
Kaikkonen 1997, 9) eli tavallaan hiotaan kognitiivista kykyä käsitellä kulttuurin pysyviä
ristiriitoja. Toisaalta psykologisoivissa, omakohtaista kokemusta ja ympäristöherkkyyttä
(ks. Jeronen & Kaikkonen 1997, 9–10) edistämällä pyritään lisäämään henkistä kapasiteettia pysyviin kulttuurisiin ristiriitoihin sopeutumiseksi. On kuitenkin korostettava, että
ympäristökasvatuksen jähmettyminen pysyviin ristiriitoihin tuskin on ymmärrettävissä tarkoituksellisena. Ambivalentin rationalisoitumisen, refleksiivisyyden tasojen sekä ympäristökasvatuksen tiedon- ja oppimiskäsityksen ja didaktisten mallien välistä suhdetta voi selvittää seuraavalla kuviolla:

Ulkoinen sosiaalisuus
(sosiaaliset suhteet ja normit
institutionaalisena sfäärinä)

Systeeminen
rationaalisuus

Pysyvät ristiriidat

Kognitiivisina tiedonoppimiskäsityksinä sekä psykologisina
didaktisina malleina

Institutionaalinen
refleksiivisyys

YMPÄRISTÖKASVATUS
Elämismaailman
rationaalisuus

Muuttavat ja muuttuvat
konfliktit

Sisäinen sosiaalisuus

(sosiaaliset suhteet ja normit
merkitysten ja toiminnan konteksteina)

Kulttuurinen
refleksiivisyys

Merkitystasoisena ambivalentin
rationaalisuuden seurausten tiedostamisena
ja sosiokulttuurisena oppimisena

Kuvio 22. Ambivalentti rationalisoituminen, modernin yhteiskunnan refleksiivisyys ja ympäristökasvatus.

Modernisaatiolla on universalisoiva tendenssinsä. Se levittäytyy kaikkialle maailmassa ja
sen voimat vaikuttavat maailmanlaajuisesti. Tietyt modernin projektin synnyttämät piir-
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teet elämässä, kulttuurissa ja yhteiskunnassa tai paremminkin näiden välillä, voi havaita
kaikkialla. Modernius ei nimittäin ole vain universaalia yhdenmukaistumista vaan pikemminkin yhteiskunnan kasvavaa universaalia erilaistumista, mikä tapahtuu valtion, markkinoiden ja elämismaailman välillä, yksilön ja yhteiskunnan välillä. (Fornäs 1998, 46.)
Kulttuurisen refleksiivisyyden mahdollisuus rakentuu sen tosiasian perustalle, että universalisoitumisesta ja globalisoitumisesta huolimatta sosiaaliset, kulttuuriset ja alueelliset
erot eivät ole hävinneet maailmasta. Institutionaalisen refleksiivisyyden perustalle rakentuvissa yhteiskunta- ja kulttuuriteorioissa tämä ilmiö usein sivuutetaan. Kulttuurisen refleksiivisyyden ehdot kulminoituvat puolestaan juuri universaaliin eriytymiseen, jossa systeeminen ja kommunikatiivinen rationaalisuus asetetaan pysyvästi vastakkaisiksi ilmiöiksi.
Luvussa 8.2 moderniuden kehityspiirteet ja tasot sidotaan osaksi Klaus Ederin (mm.
1992, 1999) teoriaa sosiaalisista oppimisprosesseista. Käsitys sosiaalisista oppimisprosesseista tarjoaa prosessuaalisen viitekehyksen institutionaalisen ympäristökasvatuksen
ongelmien sitomiseksi yhteiskunnallisten ympäristön määrittely- ja tulkintaprosesseihin
sekä niihin sosiaalisen toiminnan konteksteihin, joista kyseiset prosessit lähtökohtaisesti
saavat alkunsa. Tähän asti olen pyrkinyt tuomaan esille kaikki ne sosio-kulttuuriset ulottuvuudet, jotka on otettava huomioon yleisesti ympäristökysymystä tarkasteltaessa ja erityisesti ympäristökasvatuksen reflektoimattoman luonteen taustalla vaikuttavan toiminnan
kontekstin hahmottamiseksi. Ederin teoriassa kyseiset ulottuvuudet saadaan eläviksi ja toimiviksi, kun ne sidotaan osaksi sosiaalisia oppimisprosesseja. Sosiaalisten oppimisprosessien ideassa on olennaista tulkintani mukaan kaksi asiaa: a) moderni yhteiskunta voi periaatteessa oppia tekemistään virheistä ja b) moderni yhteiskunta voi sosiaalisten konfliktien
välityksellä periaatteessa muuttaa kulttuurin ajattelu- ja toimintatapoja, eettisiä arvokategorioita ja moraalisen toiminnan kohteita.
Miten ulkoiset ja sisäiset sosiaaliset suhteet ja norminmuodostus ovat liitettävissä sosiaalisen identiteetin muodostumisen problematiikkaan ja arkielämän organisoitumisen ulottuvuuksiin ja osa-alueisiin (ks. Lehtonen 1988a,b)? Miten ulkoinen ja sisäinen sosiaalisuus,
joiden voi katsoa muodostavan erityyppisiä sosiaalisia ja poliittisia konteksteja ekologiselle ajattelulle, ovat sidoksissa ympäristön määrittelyn ja tulkinnan eettisiin kysymyksiin
ja ideaan ekologisesta kansalaisuudesta (ks. Smith 1999)?

8.2 Ulkoinen ja sisäinen sosiaalisuus, sosiaalinen identiteetti
ja ekologinen kansalaisuus
”Jos sosiaalisen identiteetin edellytykset katoavat, ei jäljelle jää mitään; enintään eksistentiaalinen
tyhjyys ja sen ilmentämä sankarillinen, mutta sisällyksetön epätoivo”(Camus 1967).

Tässä luvussa analysoin sitä, kuinka modernin kulttuurin ambivalentti rakenne (ks. Eder
1990a, 1992, 1999) ja sen ajattelemattomat kategoriat (ks. Bourdieu mm. 1995) vaikuttavat arkielämän organisoitumisen osatekijöihin ja sosiaaliseen identiteettiin (Lehtonen
1988a, 1988b). Toiseksi pohdin sosiaalisen identiteetin muodostumisen tarkastelujen
perustalta ekologisen ajattelun sosiaalisten ja poliittisten kontekstien eettistä ulottuvuutta
sekä ideaa ekologisesta kansalaisuudesta ja sen mahdollisuuksista (ks. Smith 1999). Kolmanneksi tarkastelen sitä, kuinka modernin kulttuurin ambivalentti rakenne ja sen ajatte-
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lemattomat kategoriat vaikuttavat käsityksiin ympäristötietoisuuden kulttuurisista mahdollisuusrakenteista (ks. Brand 1991) ja näin viimein siihen, kuinka ympäristötietoisuutta
on määritelty yhteiskuntatieteellisessä ympäristötutkimuksessa ja ympäristökasvatuksen
tutkimuksessa (ks. esim. Kortelainen & Kotilainen 1994, Palmer 1997, Palmer & Neal
1994). Kulttuurin ambivalentin rakenteen voi ymmärtää olevan ympäristökysymyksen
problematiikan kannalta sekä rajoite että mahdollisuus riippuen siitä, tiedostetaanko
ambivalenssiin sisältyviä vastakulttuurisia mahdollisuuksia. Johtaako kulttuurin ambivalentti rationalisoituminen vallitsevien institutionaalisten sfäärien kognitiivisten ja normatiivisten rakenteiden laajentumiseen ja liikakasvuun ja näin elämismaailman ja merkitysten moninaisuuden kasaan painumiseen ja tukahtumiseen?
Näyttää ilmeiseltä, että modernin kulttuurin ambivalenttiin luonteeseen sisältyvien vastakulttuuristen mahdollisuuksien reflektoimattomuus on sekä yhteiskuntatieteellistä ympäristöntutkimusta koskeva teoreettinen dilemma että myös ympäristöpolitiikan käytännön
ongelma.
Neljänneksi tarkoitukseni on analysoida arkielämän organisoitumisen, erityisesti sosiaalisten suhteiden organisoitumisen ja luonnon eettisen kokemisen vastavuoroista suhdetta.
Se, miten sosiaaliset suhteet yhteiskunnassa organisoidaan vaikuttaa siihen, millaiseksi
luonto eettisesti koetaan ja minkä tyyppisten moraalisten periaatteiden mukaan luontoa
kohdellaan. Toisaalta vaikutuksen voi katsoa olevan myös päinvastainen: se tapa, jolla
ihminen arvottaa luontoa laajenee myös ihmistä koskevaksi.
Nykyisen yhteiskuntajärjestyksen kulttuuriset perusteet 1) demokratiakäsitys ja 2) individualismi näyttäisivät olevan kriisissä, minkä voi katsoa johtuvan kyvyttömyydestä
(sokea kehitysusko) ja haluttomuudesta (taloudelliset, poliittiset ja sosiaaliset vallan rakenteet) tiedostaa modernin kulttuurin ambivalenttista rakennetta a priori. Ongelma ilmenee
instituutioiden sisäisinä ja välisinä pysyvinä ristiriitoina ja ihmisten arkielämän organisoitumisen epäselvyytenä ja hajanaisuutena. Sosiaalinen identiteetti on tavallaan kadoksissa,
koska yhteiskunta ei kykene tarjoamaan perusteita arkielämän johdonmukaiselle jäsentymiselle.
Jotta saisin tähän ympäristökysymyksen perustavaan ongelmakokonaisuuteen analyyttisemman otteen, tarkastelen seuraavaksi
a) sosiaalisen identiteetin käsitettä,
b) arkielämän organisoitumisen käsitettä ja
c) sisäisen ja ulkoisen sosiaalisuuden problematiikan kytkeytymistä sosiaalisen identiteetin ja arkielämän organisoitumisen käsitteisiin.
Sosiaalisen identiteetin olemassaolo ja sen edellytykset ovat liitettävissä arkielämän organisoitumisen muotoihin, horisontaaliseen ja vertikaaliseen arkielämän organisoitumiseen
(ks. Lehtonen 1988a, 1988b). Lehtonen (1988a, 31) määrittelee vertikaalisen arkielämän
organisoitumisen yhteiskunnallisiksi valtasuhteiksi, jotka ilmenevät yhteiskunnan toiminnan taloudellisella, sosiaalisella ja poliittisella tasolla. Ne ovat erilaisia alistamisen muotoja. Horisontaalinen organisoituminen ilmentää puolestaan ihmisten sosiaalisten suhteiden tasoa, ihmisten arkisen vuorovaikutuksen järjestymistä. Pyrin arkielämän organisoitumisen käsitteen avulla tarkastelemaan täsmällisemmin ulkoisen ja sisäisen sosiaalisuuden välille muodostettua jakoa.
Useat tutkijat (mm. Lehtonen 1988a,b, Hänninen 1998, Chase 1992, Laclau 1994, Keith
& Pile 1993, Calhoun 1994) näyttävät mieltävän nykyisen, varsin vilkkaan keskustelun
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sosiaalisesta identiteetistä ilmauksena yhteiskunnan kriisistä, yhteiskunnan legitimaatioperustan hajoamisesta, identiteettikamppailusta ja yleensä ottaen kriisistä vallitsevien institutionaalisten valtajärjestelmien ja yksilön arkielämän välillä. Kuten Hänninen (1998, 10)
toteaa, uusien identiteettiä koskevien käsitteiden tuotanto ei sinänsä selitä sitä, miksi tilan
(mm. pohdinta tilallistumisesta, globalisaatiosta, glokalisaatiosta, alueellistumisesta ja verkottumisesta) ja identiteetin rajapinnalta löytyvät kysymykset ovat nousseet keskeisiksi.
Käsitteiden tuotannon taustalla vaikuttavat aivan ilmeisesti laajemmat kulttuuriset kysymykset teorian ja käytännön, totuusjärjestelmän ja käytännön järjestelmän sekä yleensä
kriisin ja kritiikin kosketuksista.
Institutionaalisten valtajärjestelmien ja arkielämän organisoitumisen ristiriitaisia kosketuspintoja sosiaalisen identiteetin muodostumisessa voi hahmottaa kolmesta näkökulmasta:
1. sosiaalinen identiteetti rakentuu aina arkielämän organisoitumisen välityksellä (ks.
Lehtonen 1988b). Arkielämän merkityksellisellä organisoitumisella on tietyt ehtonsa.
Sosiaalinen identiteetti ja arkielämä liittyvät yhteen. Jos kysytään ovatko sosiaalisen
identiteetin edellytykset katoamassa, kysytään samalla, ovatko sosiaalinen, elämismaailma tai arkielämän sosiaaliset suhteet katoamassa (Lehtonen 1988b, 255). Sosiaalisen identiteetin täydellinen tuhoutuminen merkitsisi arkielämän tuhoutumista.
Mitä sitten ovat arkielämään sidotun sosiaalisen identiteetin edellytykset? Lehtonen
(emt, 255) viittaa Bergeriin ja Luckmanniin (1981) sekä Helleriin (1984) ja toteaa,
että ihmiselle hänen arkielämänsä todellisuus jäsentyy aina olinpaikkana ja nykyhetkenä – tässä ja nyt – ja että tämä todellisuus on kunkin ihmisen tietoisuuden todellisuus. Ihmisen arkielämän kentän muodostaa välitön toimintakenttä, saavutettavissa ja
vaikutettavissa oleva maailma. Vaikka ihmisen arkielämä olisi fyysisesti ja sosiaalisesti tyhjä, se muodostaa aina toimintakentän, jota ihminen objektivoi jäsentämällä
sitä. Arkielämän toimintakentän muodostumisen ehtoja ovat
a) sosiaalisten suhteiden objektivaatiot, joiden välityksellä arkielämän intersubjektiivinen vuorovaikutus muodostuu (emt, 255). Primaarisosialisaation välityksellä
tapahtuvassa ympäristöön orientaatiossa näyttäisi olevan häiriöitä juuri tässä tekijässä: yleistyneen toisen muodostumista ei tapahdu, koska ympäristöä koskevalla
tiedolla, normeilla ja arvoilla, joita koulussa ympäristökasvatuksen puitteissa
opetetaan, ei näyttäisi olevan laajempaa yhteiskunnallista merkitystä eikä toiminnan kontekstia,
b) ihmisten väliseen vuorovaikutukseen pohjautuva kyky kielelliseen kommunikaatioon. Kieli toimii arkielämän jäsennysten metarakenteena, joka takaa sen, että
samaa kieltä puhuvien ihmisten arkipäivän jäsennyksillä on vastaavuus. Arkielämää jäsentäessään ihminen on toimiva subjekti, jonka sosiaalinen identiteetti
(myös minäkuva) muodostuvat hänen arkielämää koskevien jäsennysten välityksellä. (emt, 226.) Kielellinen kommunikaatio on paljon muutakin kuin kykyä
käyttää tiettyjä kielen kognitiivisia rakenteita. Kielen käyttäminen mielekkäällä ja
merkityksellisellä tavalla arkielämässä edellyttää, että ihminen ymmärtää samalla
tavalla kielen kognitiivisten rakenteiden ja käsitteiden taustalla olevat merkitykset. Toiseksi ihminen on aina toimiva ja aktiivinen subjekti kieltä käyttäessään.
Tämä tarkoittaa sitä, että hän voi myös vaikuttaa kielen merkitystasoisiin metarakenteisiin. Tässäkin suhteessa ympäristöön orientaatiossa on ongelmia kaikilla
yhteiskunnan osa-alueilla. Ympäristöä koskevat käsitteet eivät ole syntyneet
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ihmisten välisen kielellisen kommunikaation välityksellä niin, että taustalla olevat
merkitykset olisivat tiedostettuja käsitteitä käyttäville ihmisille. Eri yhteiskunnan
instituutiot lataavat tiedostamattaan (tai tietoisesti manipuloiden) erilaisia, toisiinsa ristiriidassa olevia merkityksiä ympäristöön. Nykyisessä ympäristödiskurssissa vallitsevaa tilannetta voi kuvata sanonnalla ”kun toinen puhuu aidasta, niin
toinen puhuu aidan seipäästä.” Tavallisella kansalaisella koetaan olevan varsin
vähän mahdollisuuksia vaikuttaa vallitseviin ympäristöä koskeviin käsityksiin.
On mielestäni ihmeteltävää, että yhteiskuntateorioissa, kuten eri tulkinnoissa ekologisesta modernisaatiosta: ekologisesta modernisaatiosta teknologisena innovaationa, institutionaalisina oppimisprosesseina ja kulttuuripolitiikkana (mm. Hajer 1999), Beckin (1999)
riskiyhteiskuntateorioissa ja maailmanyhteiskuntaa ja -kansalaisuutta koskevissa pohdinnoissa sekä Castellsin (mm. 1997) projekti-identiteettiä koskevassa tematiikassa kiinnitetään varsin vähän huomiota arkielämän organisoitumisen horisontaaliseen ulottuvuuteen
eli siihen, miten ihmisten vuorovaikutus organisoituu arkipäivän tasolla ja erityisesti siihen, että ihmisen arkielämän kentän muodostaa välitön toimintakenttä, saavutettavissa ja
vaikutettavissa oleva maailma. Väitän, että tarkastelemissani yhteiskuntateorioissa ongelmana on se, että ne liittävät ympäristön ja yhteiskunnan tarkastelunsa pääasiassa arkielämän organisoitumisen vertikaaliseen ulottuvuuteen, taloudellisen, poliittisen ja sosiaalisen vallan rakenteisiin ja siihen, kuinka näitä vallan rakenteita voitaisiin järjestellä uudelleen. Niissä muodostetaan vastavallan rakenteita, jotka kuitenkin edelleen toistavat arkielämän organisoitumisen vertikaalisen ulottuvuuden sisältämiä yhteiskunnallisen vallan
mekanismeja suhteessa luontoon ja ihmisen identiteettiin.
Minulle ei ole selkiytynyt, kuinka kyseiset yhteiskuntateoriat kykenisivät saavuttamaan
arkielämän toimintakentän muodostumisen ehdot, ihmisten saavutettavissa olevan maailman muodostumisen ehdot. Ihminen on arkea eläessään muutakin kuin poliittinen olento,
liikeaktivisti tai maailmankansalainen. Herättää epäilyjä, että löytyisi sellainen yhteinen
kieli ja kielen metarakenteet, jotka kykenisivät jäsentämään ihmisten elämää maailmanlaajuisesti. Yhteisen kielen löytyminen on vaikeaa jo yhdenkin valtion sisällä. Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen alalla tulisi keskittyä yhä enemmän arkielämän toimintakenttiin ja niiden muodostumisen ehtoihin,
2. institutionaalisten valtajärjestelmien ja niiden hallintamentaliteetin vuoksi sosiaaliseen identiteetin muodostumiseen liittyy aina vallankäyttöä ja vallitsevan normatiivisen järjestyksen vahvistamista. Hänninen (1988, 109) toteaa, juuri instituutiot vaativat
meitä tunnustamaan identiteettimme. Identiteettimääritykset ovat kuin kitti, joka pitää
institutionaalisia sommitelmia koossa. Institutionaalisten sommitelmien työstämiseen
tarvitaan kognitiivisia välineitä, koska tiedon tuotanto ja institutionaalinen sommittelu ehdollistavat toisiaan. On ilmeisen selvää, että identiteetin muodostumiseen liittyvät ongelmat palautuvat problematiikkaan tiedon, normien, merkitysten ja toiminnan välisistä suhteista ja siitä, että vallitsevan normatiivisen järjestyksen ylläpitäminen yhteiskunnassa näyttäisi edellyttävän käsitystä todellisuuden sosiaalisen rakentumisen määräytymisestä kognitiivisen tiedon prosessoinnin välityksellä,
3. on havaittu, että ympäristöongelmat näyttäisivät rakentuvan sosiaalisesti ongelmallisten rakenteiden perustalle (Chase 1992, 102). Hänninen (1998, 108) toteaa, että
nykyinen hallintamentaliteetin, instituutioiden ja eettisten periaatteiden uudelleenjärjestämisen käymistila kiihdyttää keskustelua sosiaalisesta identiteetistä ja saa aikaan
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identiteetin tunnustamisen pakkoja (ihmiseen ulkoapäin asetetut identiteetin määritelmät, kuten poliittisen identiteetin määritelmä; ks. Laclau 1994) ja institutionaalisen
otteen kiristymistä ihmisen arkielämässä. Kun identiteetillä kuvataan yleensä itsenä
olemisen tosiasiallista tilaa, pysyvyyttä ja ykseyttä, nyttemmin käsitys universaalisesta, eheästä ja sisäistyneestä subjektista on pirstoutunut. Subjektia koskevien näkemysten pirstoutuminen sekä käyttäytymisen hallinnoinnin yhteys tulisi nostaa pohdinnan kohteeksi.
Mitä laajempi, monimutkaisempi ja -aineksisempi ihmisten elämänpiirit kattava objektiivinen yhteiskunnallinen todellisuus on, sitä pienemmän osan ihmisen arkielämän piiri
kattaa yhteiskunnallisesta todellisuudesta ja sitä ristiriitaisemmaksi ja vaativammaksi
arkielämän jäsentäminen käy. Sen seurauksena ihmisten arkielämän jäsennykset eriytyvät, ja ne yhä harvemmin vastaavat toisiaan. (Lehtonen 1988b, 256.) Jos yhteiskunnan
reaktio kulttuurin ambivalenttiin rakenteeseen olisi toisenlainen, olisiko yhteiskunnallisen objektiivisen sosiaalisen todellisuuden ja arkielämän välinen juopa niin syvä kuin sen
tällä hetkellä yhteiskunnassa voi katsoa olevan?
Identiteetti on muuttuva käsite. Identiteettejä voi pitää sosiaalisina, poliittisina, taloudellisina, historiallisina ja kulttuurisina konstruktioina. Identiteetin konstruointi on prosessi,
joka tapahtuu ajassa ja tilassa. (Hänninen 1998, 7.) Yhdyn Hännisen toteamukseen, mutta
ilmeisesti se edellyttää täsmentäviä näkökulmia. Miten Hännisen luettelemien identiteetin
konstruoinnin ulottuvuuksien välisiä suhteita voi analyyttisesti täsmentää? Mitkä identiteetin konstruoinnin tasoista ovat julkisesti tiedostettuja? Kolmanneksi voi kysyä sitä, minkä
tyyppisessä ajassa ja tilassa identiteetin konstruoinnin prosessin tulkitaan tapahtuvan. Laclaun (1994) teorioinnit poliittisten identiteettien rakentamisesta reaktiona sosiaalisen identiteetin kriisiin tarjoavat mielenkiintoisia vastauksia edellä asetetuille kysymyksille.
Tulkintani mukaan sosiaalisen identiteetin yhteiskunnallisen määrittelyn ongelmat
perustuvat kahteen yhteiskunnan sosiaalista järjestystä koskevaan tekijään:
1. modernin yhteiskunnan demokratiakäsitykseen ja siihen sisältyvään ideaan ns. possessiivisesta individualismista (ks. Lehtonen 1988a, 1988b) sekä
2. universalismin kriisiin, jota Laclau (1994) kuvaa sanonnalla ”the presence of its
absence” (universalismin poissaolon läsnäolo). (ks. molempiin kohtiin myös Hänninen 1998, Calhoun 1994).
Demokratia ja yleisemmin ajatus siitä, että vallitsevat instituutiot saavat legitimiteettinsä
ihmisiltä eikä esimerkiksi vallan välityksellä on muuttanut erilaisten ryhmien välisiä suhteita. Demokraattinen ajattelu edellyttää ihmisten halua, joka puolestaan on riippuvainen
yhteisen tahdon löytämisestä. Demokratian idean heräämisen myötä kansalaiset eivät
kyenneet elämään irrallaan yhteisöissään, koska yhteisen tahdon muodostus edellytti
yhteistä keskustelua kansalaisyhteiskuntaa koskevista kollektiivisista kysymyksistä. (Calhoun 1994, 2.) Calhounia (emt, 2) tulkiten demokratian olosuhteissa sosiaalisesta identiteetistä muodostuu ongelmallinen kahdesta, toisiinsa paradoksaalisesti liittyvästä tekijästä:
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a) kysymykset kollektiivisesta identiteetistä saivat vahvistusta ideasta, että yksilöllinen identiteetti perustuu itsekonstruktioon ja on avoin vapaille valinnoille. Eli
demokratia tarjosi yksilölliselle identiteetille uudentyyppistä moraalista ja sosiaalista painoarvoa. Yksilöllisestä identiteetistä muodostui henkilökohtaisen kamppailun kohde, ei pelkästään toiminnan peruste,
b) yksilölliseen ja kollektiiviseen identiteettiin ja niiden väliseen suhteeseen liittyvät
ongelmat nousivat esiin kahdesta syystä: yksilöllinen identiteetti muovautui
uusien vallan muotojen välityksellä ja tämä herätti paradoksaalisesti kysymyksen
siitä, minkä tyyppistä ja -laatuista yksilöllistä identiteettiä osallisuus politiikkaa ja
siihen kytkeytyvää vallankäyttöä muovaavista keskusteluista edellyttää. Calhounin (emt, 2) mukaan moderni sosiaaliteoria ponnistaa edelleen samasta ongelmallisesta demokratian kontekstista. Sosiaaliteoria on hänen mukaansa toiminut
uranuurtajana ajattelussa, jossa tähdennetään yksilöllisyyttä mutta ei yksilöiden
välisiä eroja.
Kansalaisyhteiskunnan vuorovaikutuksen kenttä näyttää vielä ongelmallisemmalta sosiaalisen identiteetin yhteiskunnallisen määräytymisen kannalta, kun tarkasteluun liitetään
omistamiseen liittyvän individualismin periaatteita.22 Individualismi oli radikaalisti uusi
periaate, joka oli ristiriidassa yhteisöllisyyden kanssa ja joka syrjäytti sen, koska yhteisöllisyys rajoitti sekä yksilön että myös taloudellisen vaihdon vapautta. Yhteiskunnan horisontaalisen eli taloudellisten, poliittisten ja sosiaalisten valta- ja hallintasuhteiden organisoitumisen tulee perustua vapaiden yksilöiden keskinäisiin sopimuksiin, jotka vapaaehtoisuudesta johtuen voi myös purkaa. (Lehtonen 1988a, 33.) Possessiivinen individualismi
ei oikeastaan organisoi persoonallisia suhteita tai arkielämää vaan abstrakteja, yhteiskunnallisia suhteita. Tämän vuoksi possessiivinen individualismi mahdollistaa luonnosta,
sosiaalisista vuorovaikutussuhteista ja omasta itsestä vieraantuneen elämäntavan. (Lehtonen 1988b, 263.) Individualismin perusperiaatteet ja kansalaisyhteiskunnan vallan mekanismit näyttäisivät olevan olennaisia ympäristöeettisiä indikaattoreita, kun pyrin analysoimaan ekologisen kansalaisuuden ideaa ja sitä kehitteleviä teorioita.
Sosiaalisen identiteetin konstruoinnin kannalta oleellista ja näin mielenkiintoista uudentyyppisessä arkielämän vertikaalisen ja horisontaalisen organisoitumisen synteesissä on
kaksi tekijää, a) kyseisen synteesin luonne ja b) sen rakentumisen suunta:
1. horisontaalisen ja vertikaalisen arkielämän organisoitumisen synteesi tarkoittaa sitä,
että yhteisöllisestä sosiaalisten suhteiden organisoinnista tulee kauttaaltaan vertikaalisen eli alueellisten ja poliittisten valtasuhteiden leimaamaa (ks. Lehtonen 1988a, 34),
2. ihmisten arkielämän jäsentyminen saa päinvastaisen suunnan kuin miten ihminen oli
jäsentänyt arkielämäänsä yhteisöissä. Yhteisössä ihminen jäsensi elämäänsä ”tässä ja
nyt”, paikallisuuteen sidottuna ja nykyhetkenä. Arkielämän todellisuus oli ihmisen
tietoisuuden todellisuus. Paikallisuus (paikka fyysisenä ja sosiaalisena organisaationa) muodostaa ihmisen arkielämän kentän, jota ohjaavat käytännölliset motiivit.
(Lehtonen 1988b, 255.) Kansalaisyhteiskunnan organisoituessa arkielämän vertikaalisen ja horisontaalisen organisoitumisen synteesinä, ihminen ei enää itse toiminnallaan
jäsennä elämäänsä paikassa vaan päinvastoin. Alueellisen ja poliittisen organisoitumisen vertikaaliset vallan muodot alkavat jäsentää ihmisten arkielämää ja subjektiivisia kokemuksia ulkoa- ja ylhäältäpäin. Lehtosta (1988b, 257) tulkiten, arkielämän
jäsentymisen suunta on seuraavanlainen:
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Fyysinen maailma
ja alueellinen
organisoituminen

Sosiaalinen maailma ja sosiaaliset
vuorovaikutussuhteet

Subjektiiviset
kokemukset ja
arkielämän
jäsentäminen

Kuvio 23. Arkielämän vertikaalinen organisoituminen.

Fyysinen maailma ja sen alueellinen organisoituminen vaikuttavat ulkoisena tekijänä
sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Sosiaalinen vuorovaikutus puolestaan ilmenee yksittäisille ihmisille erilaisina subjektiivisina kokemuksina ja objektivaatioina, joihin hän päätyy arkielämän jäsennyksissään. Voi väittää, että fyysisen maailman alueellinen organisoituminen ja siihen kytkeytyvät hallinnan ja vallan elementit johtavat sosiaalisten suhteiden ja vuorovaikutuksen taloudellis-poliittiseen hallintaan. Ihmisten arkielämä ja kokemukset organisoituvat poliittisen ja taloudellisen vallan välityksellä.
Arkielämän vähittäinen poliittinen organisoituminen ja sosiaalisten suhteiden normalisointi eli institutionalisointi (ks. Lehtonen 1988a, 1988b) eivät ainoastaan luoneet vertikaalisia, yhteiskunnallisten valtasuhteiden välityksellä organisoituneita horisontaalisen arkielämän muotoja, vaan kaiken alueellisen ja poliittisen organisoitumisen käyttövoimana
toimi kauppakapitalismi (nykyisin kansainväliset markkinat). Kaupungit ja kansalaisyhteiskunta olivat siis viime kädessä kapitalistisen pääoman kehityksen tuotteita. (Lehtonen
1988b, 267.) Kansalaisyhteiskunnan arkielämän organisoitumista voi kuvata seuraavasti:
Alueellinen organisoituminen ja valta
Arkielämän
organisoituminen
ja subjektiiviset
jäsennykset
arkielämästä

Kapitalismi ja
pääoman
kasautuminen
Poliittinen organisoituminen ja valta

Kuvio 24. Arkielämän organisoituminen kansalaisyhteiskunnassa.

On syytä kiinnittää huomiota muutamiin alueellisen ja poliittisen organisoitumisen yksityiskohtiin ja niiden tuoreimpiin muotoihin. Tämän tarkastelun avulla voi ymmärtää
paremmin sosiaalisen identiteetin yhteiskunnallis-poliittisen määräytymisen ongelmien
taustaa ja syitä. Nykyisin paikallisen ja alueellisen organisoitumisen kysymykset ovat
saaneet rinnalleen tilallisen organisoitumisen kysymykset. Tilallisen organisoitumisen ja
siihen sisältyvän vallankäytön näkökulmasta Keith ja Pile (1993, 1–2) esittävät oleellisen
kysymyksen: voiko konkreettiset maantieteelliset ja historialliset olosuhteet (kapitalismin spatiaalinen logiikka) ymmärtää ilmauksina abstrakteista sosiaalisista suhteista?
Kulttuurista ja spatiaalista elämää hallitsee nykyään spatiaalisen organisaation logiikka
ajan logiikan sijaan23 (Keith ja Pile 1993, 2). Monikansallisen kapitalismin spatiaalinen
logiikka on, tai paremminkin pyrkii olemaan, yhtä aikaa homogeeninen ja fragmentoitunut
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(epäyhtenäinen): vallitsee jonkinlainen ”skitso-tila”, jakautunut tila (schizo-space) (ks.
Jameson 1991). Tulkintani mukaan Jameson (1991) viittaa tässä samaan ilmiöön kuin Fornäs (1995) kuvatessaan universaalisen eriytymisen prosessia. Sisäisesti eriytyneitä yhteiskuntia pyritään yhdistämään globaalisten taloudellisten, poliittisten, sosiaalisten ja kulttuuristen verkostojen välityksellä. Tämä verkostoituminen itse asiassa edellyttää sitä, että
yhteiskunnat ovat sisäisesti eriytyneitä. Jos modernit yhteiskunnat eivät olisi sisäisesti eriytyneitä, olisiko vallitseva globalisoitumisprosessi ollut edes käytännössä mahdollista? Voi
kysyä, ruokkiiko vallitseva demokratiakäsitys ja sen sisältämä individualistinen ihmiskäsitys jatkuvasti spatiaalisesti laajentuvia ja arkielämästä erkaantuvia globalisaation muotoja.
Ylikansallisen spatiaalisen logiikan ”skitso-tilaan” on esitetty erilaisia hoitomuotoja
(Jameson 1991, Soja 1989), joihin Keith ja Pile kirjoituksissaan viittaavat. Saamani käsityksen mukaan Keith ja Pile (1993) pyrkivät yhdistämään hoitomuodot toisiinsa. Yhdistämispyrkimykseen en kuitenkaan lähemmin paneudu. Hoitomuodot ilmentävät mielestäni
samantyyppistä jakoa, joka on tehtävissä institutionaalisen ja kulttuurisen refleksiivisyyden perusperiaatteiden välille. Jamesonin teoria lähtee liikkeelle yhteiskunnan kognitiivisten prosessisen tarkastelusta ja niiden logiikan tiedostamisesta24, kun taas Soja näkee
tämän näkökulman riittämättömänä ja pyrkii paljastamaan spatiaalisen tilan logiikan poliittis-ideologisia vallan sidoksia25.
Mielestäni kyseinen jako ja keskittyminen toisaalta institutionaalis-poliittisiin eli kognitiivisiin ja toisaalta kulttuuris-yhteisöllisiin eli merkitystasoisiin sosiaalisen todellisuuden
rakentumisen prosesseihin on löydettävissä useista ympäristökysymystä eri näkökulmista
käsittelevistä yhteiskuntateorioista. Se ei liene yhteensattumaa; onhan systeemien ja elämismaailman eriytyminen todennettavissa. Mutta se ei välttämättä ole niin lopullista ja
annettua kuin halutaan uskoa. Ympäristökysymystä tarkastelevien yhteiskuntateorioiden
systemaattinen analyysi tämän jaon näkökulmasta olisi mielenkiintoista ja uskon, että myös
hyödyllistä yksinkertaisesti siksi, että ympäristöongelmien käytännön ratkaiseminen ja
myös yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen sekä ympäristökasvatuksen tutkimuksen kehittäminen vastaamaan käytännön haasteisiin edellyttää kyseisen jaon ja sen sisältämien ristiriitojen tiedostamista ja näihin reagointia. Tässä tutkimuksessa pyrin esiintuomaan juuri tätä problematiikkaa ympäristökasvatuksen rakenteellisten ehtojen ja kulttuuristen mahdollisuuksien näkökulmasta.
Soja (1989) toteaa, että sosiaaliteoriassa on laiminlyöty spatiaalinen ulottuvuus ja että
sosiaaliteoriaa vaivaa kaksinkertainen illuusio: tila nähdään joko sameana tai läpinäkyvänä. Sameuden illuusio on johtanut tarkastelemaan pelkästään konkreettisia spatiaalisia
ilmenemismuotoja, joissa tila ymmärretään valmiiksi määräytyneeksi, kuolleeksi ja ei-dialektiseksi. Tuosta tarkastelusta puuttuu näkemys spatiaalisuuden syvemmästä sosiaalisesta
alkuperästä, sen ongelmallisesta tuottamisesta ja uusintamisesta. Spatiaalisuutta ei kontekstualisoida poliittis-ideologiseen valtaan. Läpinäkyvyyden illuusio puolestaan de-materialisoi tilan; siitä tulee abstraktio, spatiaalisuuden konkreettisten muotojen otaksuttavasti
todellisia representaatioita. Spatiaalisuus pelkistetään puhtaasti mentaaliseksi konstruktioksi. (Keith & Pile 1993, 4.)
Mielestäni institutionaalisen refleksiivisyyden sisältämissä käsityksissä (erityisesti ekologisen modernisaation eri muodoissa, ks. Hajer 1995, 1999) on piirteitä sameuden illuusion ongelmasta. Monikansallinen spatiaalinen logiikka ymmärretään tosiasiana de facto
eikä juuri pohdita globaaliin spatiaalisuuteen sisältyvää poliittista ideologiaa sekä vallan ja
hallinnan mekanismeja. Tämän vuoksi ei ilmeisesti pohdita riittävästi sitä, miten globaali
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spatiaalisuus vaikuttaa poliittisen organisoitumisen muotoihin, instituutioiden ajattelun ja
toiminnan logiikkaan sekä ympäristön käsitteellistämisen tapoihin (ks. kognitiiviset kartat
Hajer 1995, 1999) eli koko ekologiseen ajatteluun. Tätä loppujen lopuksi eettistä problematiikkaa, jota ekologinen modernisaatio kantaa sisällään, tarkastellaan yksityiskohtaisemmin tässä luvussa poliittisten prosessien ja ekologisen kansalaisuuden näkökulmasta.
Beckin ylikansallisia valtioita ja maailmankansalaisuutta sekä Castellsin projekti-identiteettiä koskevissa teorioinneissa voi nähdä piirteitä läpinäkyvyyden illuusiosta. Sekä Castells että Beck pyrkivät muodostamaan ekologisen ajattelun sävyttämiä ja ekologisen kansalaisuuden idean sisältäviä globaalin verkostoitumisen muotoja. Ne pyrkivät muodostamaan vastapuolen globalisaation taloudelliselle, markkinapohjaiselle verkostoitumiselle ja
sen perustalle rakentuville globaalin poliittisen organisoitumisen muodoille. Karrikoidusti
ilmaisten vastaverkostoituminen perustuu siihen, että sosiaalisen todellisuuden mentaaliset
päällysrakenteet irrotetaan niiden materiaalisesta perustasta, ja mentaalisista rakenteista
pyritään luomaan maailmanlaajuisia mentaalisen vastaverkostoitumisen muotoja. Tavallaan ekologisen vastaverkostoitumisen muodot de-materialisoivat tilan, ja spatiaalisuus
pelkistetään puhtaasti mentaaliseksi konstruktioksi. Väitän, että materiaalisesta perustasta
irtaantumisella ekologisen vastaverkostoitumisen muodot eivät kykene sitä vastoin irtaantumaan monikansallisen spatiaalisen logiikan sisältämistä poliittis-ideologisista sitoumuksista ja vallan mekanismeista yksinkertaisesti ja paradoksaalisesti siksi, että vastaverkostoitumisen logiikka itsessään rakentuu monikansallisen spatiaalisen logiikan perustalle.
Vastaverkostoitumisen logiikka rakentaa toimintaansa samalle perustalle kuin globalisaation markkinaperustaiset taloudelliset ja poliittiset muodot, joita se pyrkii kritisoimaan ja
toiminnallaan vastustamaan.
Globaalin spatiaalisen logiikan kyvyttömyys hallita tuottamiaan niin globaaleja kuin
paikallisia sosiaalisia ja ekologisia ongelmia luo niin kansallisille kuin kansainvälisille
organisaatioille paineita legitimaationsa ja uskottavuutensa ylläpitämiseksi. Legitimaation
ja uskottavuuden ylläpitäminen edellyttää jatkuvaa institutionaalisen otteen (ks. käsitteestä
Hänninen 1998) kiristämistä ihmisten arkielämästä, sosiaalisista suhteista ja sosiaalisesta
identiteetistä. Hännistä (1998, 108–114) tulkiten sosiaalinen identiteetti toimii ja sen
yhteiskunnallinen sisältö määräytyy tunnustamisen tekniikan, ajattelun institutionaalisen
ehdollistumisen eli vallankäytön kehämäisyyden sekä tilivelvollisuuden välityksellä. Tunnustaminen tarkoittaa sitä, että instituutiot ja vallan järjestelmät vaativat yksilöitä tunnustamaan identiteettinsä, jonka sisältö määräytyy ulkopäin, yhteiskunnallisista intresseistä
käsin. Identiteetin tunnustamisen kautta yhteiskunta ja sen instituutiot kykenevät oikeuttamaan oman olemassaolonsa (ks. Foucault 1978). Normatiivisen järjestyksen ylläpitäminen
eetoksen nimissä edellyttää vallankäyttöä, joka toimii kehämäisesti ja kerrannaisvaikutusten avulla. Vallankäytön kehämäisyys tarkoittaa paradoksia, jossa instituutiot ehdollistavat
ajatteluamme, jonka avulla voimme muuttaa instituutioita. Hänninen (1998, 110) viittaa
Douglasiin (1987), jonka mukaan sosiaalisen identiteetin kognitiivisia määritelmiä vaihdetaan ja näin asioita ja ihmisiä muokataan uudelleen, jotta he sopisivat uusiin vallan institutionaalisiin kategorioihin.
Mielestäni ympäristöpolitiikasta on selkeästi eroteltavissa piirteitä instituutioiden kansalaisiin kohdistuvasta vallankäytöstä eli piirteitä tunnustamisen tekniikoista, ihmisten
ajattelun institutionaalisesta ehdollistamisesta eli vallankäytön kehämäisyydestä ja tilivelvollisuudesta. Elämän- ja elinympäristön laadun sekä kestävän kehityksen eetoksen
nimissä instituutiot vaativat ihmisiä tunnustamaan identiteettinsä ja käyttämään kykyjään
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vallitsevan normatiivisen järjestyksen ylläpitämiseksi huolimatta siitä, kykenevätkö vallitsevat instituutiot vallan järjestelmineen ylipäätään ratkaisemaan tuottamiaan ekologisia ja
sosiaalisia ongelmia. Vallankäytön kehämäisyys ympäristöpolitiikassa ilmenee mielestäni
siten, että instituutiot ehdollistavat ihmisten ajattelua tuottamalla uutta tieteellistä, poliittista ja hallinnollista tietoa ympäristöongelmista ja näin muodostavat ympäristön käyttöä
koskevia normeja. Näiden normien avulla määritellään yhteiskunnallisesti määräytyneitä
”ekologisia identiteettejä” ja niiden avulla ihmiset voivat periaatteessa muuttaa instituutioita ja niiden ajattelu- ja toimintatapoja. Perimmäisen syyn ympäristötiedon tuottamiselle
ja ympäristöä koskevien normien asettamiselle voi väittää kuitenkin olevan sen, että tiedon
ja normien tuottamisella vastuu ja tilivelvollisuus ympäristöongelmista saadaan delegoitua
kansalaisten harteille ja vallitsevat instituutiot ja vallan rakenteet pysyvät muuttumattomina.
Douglasiin (1987) viitaten on olennaista todeta se, että ajattelun institutionaalinen
ehdollistaminen, mikä tapahtuu asioiden ja ominaisuuksien luokittelun mallikuvien välityksellä, on opittava ominaisuus. Asioiden ja ominaisuuksien mallikuvat ovat kollektiivisesti jäsenneltyjä ja sovittuja. Ne ylläpitävät kollektiivisia uskomuksia ja toimintataipumuksia, ja käyttäytymistä ohjaamalla ne samalla lujittavat institutionaalista otetta ajattelusta. Ympäristökysymyksen vallan politiikan näkökulmasta ympäristökasvatuksella on
aivan ilmeisesti tärkeä ja olennainen asema ajattelun institutionaalisessa ehdollistamisessa,
asioiden ja ominaisuuksien institutionaalisten luokitusten mallikuvien opettamisessa sekä
näin tilivelvollisuuden ylläpitämisessä. Tämä ilmenee varsin selkeästi toisaalta vahvana
tietopainotteisuutena ja toisaalta ympäristöongelmien psykologispainotteisuutena eli yksilöllisen vastuun korostamisena. Ympäristökasvatuksessa opitaan liittämään eri asioita
yhteen, kuten demokratia-kestävä kehitys, kestävä kehitys-elinympäristön- ja elämänlaatu,
kestävä kehitys-ympäristöteknologia, ympäristöongelmat - yksilöllinen vastuu jne., kuitenkaan pohtimatta ja reflektoimatta luokittelujen kulttuurista perustaa ja poliittista luonnetta.
Sosiaaliseen identiteettiin liittyvät ongelmat kiteytyvät siis yksilöllisen ja kollektiivisen
identiteetin välisen suhteen ristiriitoina, tai kuten Calhoun (1994a, 4) asian ilmaisee, sosiaalista identiteettiä koskevien mikro- ja makronäkökulmien välisen terävän jakautumisen
ongelmina. Herää väistämättä kysymys siitä, onko yhteiskuntatieteellisessä ympäristötutkimuksessa ja ympäristökasvatusta koskevassa tutkimuksessa otettu riittävän vakavasti
huomioon yksilöllisen ja kollektiivisen identiteetinmuodostuksen väliseen suhteeseen
sisältyviä vallan paradokseja eli kyetty yhdistämään mikro- ja makrotutkimuksen näkökulmat toisiinsa. Tätä teemaa tarkastelen luvun lopussa ympäristötietoisuuteen sisältyvän
problematiikan näkökulmasta.
Minuuden tunnustaminen on siis hallinnoivien instituutioiden toiminnan ehto ja identifikaation retoriikan kohde (Hänninen 1998, ks. myös Laclau 1994). Individualismi paradoksaalisella tavalla tukahduttaa ihmisten eroavuudet ja erityisyyden (Calhoun 1994a, 3).
Tulkitsen erojen ja erityisyyden viittaavan sekä yksilöiden välisiin eroavuuksiin, mutta
myös ryhmien välisiin ja alueellisiin, paikkaa koskeviin eroavuuksiin sekä myös sukupolvien välisiin eroavuuksiin. Kaikki eroavuus, erityisyys ja sen tukahduttaminen on ympäristökysymykseen, ympäristöpolitiikkaan ja ympäristökasvatukseen sisältyvän identiteettiproblematiikan kannalta keskeisessä asemassa. Modernin yhteiskunnan tuottama identiteettijärjestelmien moninaisuus on johtanut itse asiassa identiteetin laadulliseen vararikkoon. Toiseksi, identiteetti konstruoidaan ja asemoidaan moderniudessa aina keskellä taistelevien diskurssien kenttää. Demokratian ja individualismin kriisiytyminen on tästä selvä
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osoitus. Identiteetit ovat juurtuneet aina osittain ihanteisiin ja moraalisiin pyrkimyksiin,
joita ei voi aina täysin käsittää. (Calhoun 1994b, 12 ja 29.) Tämä ilmenee selkeästi ympäristökasvatuksessa etiikan harhakuvina. Ympäristökasvatuksessa ei itse asiassa tiedosteta
niitä kulttuurisia taisteluja, joita ympäristökasvatuksen eettisten periaatteiden taakse kätkeytyy.
Demokratian ja individualismin lisäksi ns. universalismin kriisi muodostaa tulkintani
mukaan kolmannen kulttuurisen taistelukentän moderniudessa (ks. Laclau 1994). Nämä
kolme toisiaan lävistävää kulttuurista taistelukenttää voi ymmärtää selitysperustaksi sille,
miksi sosiaalisen identiteetin poliittis-yhteiskunnallinen määräytyneisyys on johtanut sosiaalisen identiteetin kriisiin ja identiteettiä koskevien ristiriitojen syntyyn. Universalismin
kriisi ei merkitse sitä, että universalismi käsityksenä lakkaisi olemasta vaan pikemminkin
kriisi avaa tien universalismin olemassaolon mitättömyyden havaitsemiselle, tai kuten Laclau toteaa, universalismin puutteen läsnäolon tunnistamiselle. Historia näyttäytyy ihmisille
ensimmäistä kertaa satunnaisena, epävarmana ja luonteeltaan rajoittuneena. Tämä johtaa
puolestaan uudentyyppiseen tietoisuuteen niistä monimutkaisista mekanismeista, joiden
välityksellä identiteetti ja sosiaalinen todellisuus rakentuvat. Itse asiassa se johtaa tietoisuuteen identiteetin ja sosiaalisen todellisuuden olemassaolon kaksiselitteisistä olosuhteista
(ks. myös Eder 1990a, 1992, 1999). Tietoisuuden prosessi johtaa Laclaun mukaan siihen,
että huomio kiinnittyy universalismista objektina universalismin mahdollisuuksien ehtojen
tarkasteluun. Huomion kohdistuminen universalismin mahdollisuuksien ehtojen tarkasteluun, mitä Laclau kutsuu radikaaliksi konstruktivismiksi, laajentaa ja tekee erilaiseksi ne
strategiat, jotka ovat mahdollisia kehitettäväksi sosiaalisen sisällä. Mutta ne käyttötarkoitukset, joihin universalismi voidaan asettaa, riippuvat täysin siitä mahdollisuuksien horisontista, joka määrittää mahdollisen kontekstin. Jos konteksti ymmärretään jäykästi institutionaalisella tavalla, universalismin mahdollisuuksien ehtojen tarkastelu tarjoaa keinoja
hyvin rajoittuneelle ”pala palalta -tekniikalle” (piecemeal engineering). Tämän ilmiön olen
jo voinut osoittaa institutionaalisen refleksiivisyyden yhteydessä. Talouden ja tuotannon
katsotaan muuttuvan ympäristöystävällisemmiksi uudentyyppisen teknologian avulla,
samalla kun markkinat pyrkivät ympäristöystävälliseen tuotteistamiseen (esim. ympäristömerkit tuotteissa), ja ihmisten kulutustottumusten uskotaan muuttuvan. Ympäristöpolitiikka pyrkii toiminnallaan edistämään ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää
kehitystä, mitä näiden ”kestävyyden lajien” väliset suhteet sitten lienevätkään. Ovatko
”kestävyyden ideologian” taustalla olevat arvo- ja moraalijärjestelmät ja luonnon merkitykset todella muuttuneet? Tätä asiaa on syytä epäillä. Mutta kuten Laclau toteaa, jos universalismin mahdollisuuksien ehtojen tarkastelu menee tarpeeksi pitkälle, instituutiot voidaan nähdä itsessään ainoastaan satunnaisten mahdollisuuksien aktualisoitumisena ja paljon ”uhkaavammat” strategiset liikkeet tulevat mahdollisiksi. (Laclau 1994, 1–2.)
Laclau selventää universalismin kriisin ilmiötä analysoimalla poliittisten identiteettien
muodostumista. Analyysi on mielestäni erityisen mielenkiintoinen ympäristöpolitiikan ja
näin myös ympäristökasvatuksen sisältämien ristiriitojen näkökulmasta.
Sosiaalisten identiteettien itsestään selvä luonne on kyseenalaistettu. Jos sosiaalisilla
toimijoilla on aina ollut valmiiksi määritelty asema sosiaalisessa järjestyksessä, heidän
identiteettiään koskeva ongelma ymmärrettynä radikaalilla tavalla merkitsee sen pohtimista, kykenevätkö ihmiset tunnistamaan oman identiteettinsä eivätkä ainoastaan konstruoimaan sitä. Sosiaalisen epäjärjestyksen ongelmat voi siis ymmärtää johtuviksi sosiaalisten
toimijoiden ristiriitaisista asemista sosiaalisessa järjestyksessä eikä niinkään sosiaalisen
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toimijan todellisesta identiteetin puuttumisesta, niin kuin usein väitetään. Jos sosiaalisuutta
koskeva peruskysymys kuitenkin asetetaan tälle tasolle (siis sosiaalisten toimijoiden ristiriitaisten asemien tasolle), kaikkia sosiaalisia konflikteja (mielestäni myös siis ympäristökonflikteja) voi tarkastella sosiaalisten identiteettien vastarakenteistumisena, joita sosiaaliset konfliktit aikaansaavat. (Laclau 1994, 2.) Ilmiötä voi selittää seuraavalla kuviolla:
Ristiriitaiset
sosiaaliset
asemat/
identiteetit

Sosiaalisen
konfliktin
tiedostaminen

Vastarakenteistuminen

Sosiaalinen
muutos ja
uudelleenrakenteistuminen

Kuvio 25. Sosiaalisen identiteetin vastarakenteistuminen ja sosiaalinen muutos.

Jos sosiaaliset konfliktit synnyttävät väistämättä sosiaalisen identiteetin vastarakenteistumista, ja konflikteista vapaat olosuhteet eivät ole yhteiskunnassa mahdollisia, tästä seuraa Laclaun mukaan se, että sosiaalisen identiteetin rakentuminen saa aina aikaan tiedostamisen lisäksi uudelleenkonstruktiota (emt, 2–3).
Tulkitsen Laclaun viittaavan tässä samaan ilmiöön kuin Eder. Hänen (mm. 1992, 1999)
mukaansa yhteiskunnan muutoksen toteutumisen ehtona toimivat juuri konfliktit, jotka
sisältävät yhteiskunnan vastarakenteistumista yksinkertaisesti siksi, että moderni kulttuuri
on luonteeltaan ambivalentti. Voikin todeta, että sosiaaliset identiteetit ovat sosiaalisen
konfliktin, siis myös ympäristökonfliktien refleksiivinen lähde. Mielestäni sosiaalisen konfliktin prosessia voi itse asiassa verrata varsin luonnolliseen psyykkiseen ilmiöön. Jos
ihmistä revitään eri suuntiin, ennen pitkää pysyvä ristiriitatilanne johtaa vastareaktioon.
Vastareaktio voi olla tilanteesta vetäytyminen, psyykkinen taantuminen tai parhaimmassa
tapauksessa aktiivinen toiminta ristiriitatilanteen purkamiseksi.
Jotta sosiaalisen identiteetin rakentumisen ja konstruoinnin prosessia voi ymmärtää selkeämmin, on tarkasteltava identifikaation (suom. samaistuminen) käsitettä. Kuten aiemmin
olen todennut, identifikaation retoriikalla pyritään saamaan ihminen tunnustamaan identiteettinsä mielikuvien ja metaforien avulla, jotta vallitseva sosiaalinen järjestys ja institutionaaliset vallan rakenteet kyetään legitimoimaan. Laclaun (1994, 3) mukaan identifikaatio
rakentuu sen oletuksen perustalle, että ihmisellä on tarve samaistua johonkin, koska ihmiseltä luonnostaan puuttuu identiteetti (original lack of identity). Identiteetin ja identifikaation perustava ero johtaa kaikkien sosiaalisten identiteettien perustavaan hajaannukseen.
Jos identiteetin puute todella on ihmisen luontainen olotila, identifikaatio, joka pyrkii puutteen poistamaan, ei kykene saavuttamaan itselleen ulkoista oikeutuksen lähdettä. Tämä
johtuu siitä, että sosiaalinen järjestys hyväksytään yhteiskunnassa ainoastaan siksi, että se
tuo järjestystä yhteiskunnan toimintaan, mutta ei siksi, että se ymmärrettäisiin hyvyyden ja
rationaalisuuden kriteerein arvioituna arvokkaaksi. Yhteiskunnan hajaannustilassa, siis silloin kun ihmiselle asetetaan ristiriitaisia sosiaalisia asemia ja identiteetin mallikuvia,
yhteiskunnalla ja sen instituutioilla on pakottava tarve saada aikaan järjestystä. Sosiaalisen
järjestyksen tosiasiallinen sisältö on toissijainen asia tässä tilanteessa. Sosiaalisen järjestykseen identifikaation ja sosiaalisen järjestyksen sisällön välillä ei ole välttämättä minkäänlaista yhteyttä.
Laclaun huomio on ympäristökysymyksen kannalta mielenkiintoinen. Sen avulla voi
kriittisesti arvioida ympäristöpoliittisten ja -hallinnollisten toimien perimmäisiä motiiveja.
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Ympäristökasvatus on tiedon- ja oppimiskäsityksensä välityksellä väistämättä sidoksissa
näihin motiiveihin. Voi nimittäin ajatella, että ympäristökysymyksen nostamisella politiikassa, valtiohallinnossa ja kasvatuksessa keskeiseksi, pyritään itse asiassa sosiaalisen järjestyksen ylläpitämiseen tilanteessa, missä ympäristöongelmien aiheuttamat paineet ovat
saaneet aikaan sosiaalisen järjestyksen hajaannusta ja jossa ihmisiin kohdistetaan ristiriitaisia odotuksia ja sosiaalisen identiteetin mallikuvia. Identifikaation välityksellä saavutettavan sosiaalisen järjestyksen sisältö on siis tässä tilanteessa toissijainen asia. Se, mitä ympäristöpoliittisilla päätöksillä ja toimeenpanolla itse asiassa saavutetaan, ei ole niinkään olennaista. Kestävän kehityksen käsite toimii tässä tilanteessa identifikaation retoriikan ”keskusyksikkönä” (ytimenä). Kestävän kehityksen retoriikan välityksellä ympäristöpoliittisen
päätöksenteon tuotteet, lait ja keinot suodattuvat, olivat nämä lait ja keinot sekä niiden käytäntöön soveltaminen sisällöltään ympäristön ja ihmisen hyvinvointia sekä laajemmin ajateltuna ympäristöeettisyyttä edistäviä tai sitten eivät. Pääasia on se, että kestävän kehityksen identifikaation retoriikalla kyetään ylläpitämään vallitsevaa sosiaalista järjestystä. Sen
avulla ylläpidettävän sosiaalisen järjestyksen tosiasiallinen sisällöttömyys ilmenee esimerkiksi siten, että kestävän kehityksen eri osa-alueiden sisältöjen välisiä todellisia suhteita ei
reflektoida. Mielestäni sosiaaliset ja ekologiset ongelmat ovat yhteneväisiä, ja niiden syyt
nousevat samasta lähteestä, vallitsevan sosiaalisen järjestyksen kyvyttömyydestä tai haluttomuudesta luoda ihmisten välistä tasa-arvoisuutta ja luonnon itseisarvoisuutta. Ihmisten
eriarvoisuuden ja luonnon välinearvoisuuden yhteneväisyyttä tarkastelen myöhemmin
ekologisen kansalaisuuden näkökulmasta. Kestävän kehityksen käsitteellinen jaottelu vaikuttaakin keinotekoiselta ja retoriselta jaotteluperiaatteelta, jonka perustarkoituksena voi
väittää olevan poliittis-hallinnollisen vastuunjaon selkiyttäminen (vai organisoidun vastuuttomuuden legitimointi?, ks. Beck 1996 ) sekä vallitsevan sosiaalisen järjestyksen olemassaolon oikeuttaminen.
Voi väittää, että – kestävän kehityksen retoriikasta huolimatta tai oikeastaan sen vuoksi
– vallitseva demokratiakäsitys ja sen legitimaation lähde, individualismi ovat ympäristökysymyksen ja -politiikan näkökulmasta tulleet tiensä päähän. Näin on yksinkertaisesti siksi,
että ympäristömyönteisten asenteiden ja ympäristövastuullisen toiminnan välinen ristiriita
on muodostunut niin räikeän näkyväksi yhteiskunnassa. Ekologisesti kestävän kehityksen
periaatteiden toteuttaminen näyttäisi vain lisäävän sosiaalista eriarvoisuutta (tai näin ainakin ihmiset kokevat). Toiseksi sosiaalisesti kestävänä kehityksenä koettu ei välttämättä ole
aina sopusoinnussa ekologisesti kestävänä koetun kehityksen kanssa. Näin ei luultavasti
olisi, jos sosiaalinen järjestys ja identifikaatio tosiasiallisesti rakentuisivat joidenkin
hyvyyden ja eettisen periaatteiden kriteerien perustalle.
Ajallemme on ominaista, että sosiaalista identiteettiä tarkastellaan poliittisen tietoisuuden valossa (Laclau 1994, 3–4). Sosiaalinen todellisuus näyttäytyy ihmisille pääasiassa
kerrostuneina (Laclau käyttää ilmaisua sedimentoitunut) sosiaalisina käytäntöinä, jotka
hyväksytään annettuina tosiasioina. Jos sosiaalisille uudistuksille kyetään luomaan perustaa itseään toistavien mahdollisuuksien kriteerien avulla, näillä kerrostuneilla sosiaalisilla
käytännöillä täytyy olla jotain luontaista itsessään, jonka avulla ne kykenevät oman muutoksensa käynnistämiseen. Jos ne eivät tähän kykene, historiallinen uudistuminen merkitsee radikaalia uudistumista. Radikaaleissa sosiaalisen käytännön muutoksissa ei sosiaalista
muutosta kyetä selittämään vetoamalla mihinkään vallitsevan yhteiskuntajärjestyksen
perustana olevaan logiikkaan. Radikaali sosiaalisten käytäntöjen uudistuminen edellyttää
radikaalia instituutiota, ja juuri tätä instituution ulottuvuutta Laclau kutsuu poliittiseksi.

214
Poliittisuuden radikaalina instituutiona tulee siis löytää institutionaalisten tekojen perusta
itsestään. Mutta eikö tämä merkitse saman identifikaatioproblematiikan toistumista? Onko
myös radikaalien sosiaalisten uudistusten ja instituutioiden perimmäinen motiivi sosiaalisen järjestyksen aikaansaaminen, jolloin sosiaalisen järjestyksen todellinen sisältö on toisarvoinen tekijä? Laclaun (1994, 4) mukaan näin ei ole. Hänen perustelunsa ovat mielenkiintoisia ympäristöpolitiikan ja -kasvatuksen näkökulmasta. Radikaaleihin uudistuksiin
pyrkivät radikaalit instituutiot
1. tekevät identifikaatiosta näkyvää. Identifikaation näkyvyys saavutetaan ainoastaan
silloin, kun instituutioiden vastarinta eri muodoissa tulee mahdolliseksi. Jotta vastarinnan muodot todella paljastuisivat ja aktualisoituisivat, se edellyttää, että ne todella
asetetaan ehdolle vaihtoehtoisina sosiaalisen järjestyksen muotoina ja että niiden
puolesta todella kannattaa taistella. Kerrostuneet sosiaaliset käytännöt koetaan puolestaan ehdottomiksi ja kiistattomiksi, ja sellaisina ne pyrkivät salaamaan instituutioiden todellisen poliittisen merkityksen sosiaalisen järjestyksen stabilisoijana ja
legitimoijana. Todellisten sosiaalista järjestystä koskevien vaihtoehtojen esittäminen
tekee siis identifikaatiosta näkyvää ja avointa sekä johtaa sosiaalisten identiteettien
todelliseen politisoitumiseen. Sosiaalisten identiteettien todellisen politisoitumisen
voi mielestäni tulkita vastareaktiona identifikaatiolle tilanteessa, jossa sosiaalinen järjestys perustuu puhtaasti vallitsevan sosiaalisen järjestyksen legitimoimiseen ja
pakonomaiseen ylläpitämiseen eikä niinkään sosiaalisen järjestyksen sisällön uudistamiseen. Ilmiötä voi selventää yksinkertaisella kuviolla:
Radikaali
instituutio

Politisoitunut
sosiaalinen
identiteetti

Politiikka
vaihtoehtoina

Kerrostunut
instituutio

Politiikka
ideologiana ja
valtana

Sosiaalinen
identiteetti
ideologisena
mallikuvana

Kuvio 26. Radikaalin versus kerrostuneen instituution politiikkamalli.

Radikaalissa instituutiossa politisoitunut identiteetti on ensisijainen sosiaalisen järjestyksen muovaaja, ja politiikka avoimien vaihtoehtojen kenttänä tarjoaa politisoituneille sosiaalisille identiteeteille puitteet toteuttaa avointa ja näkyvää vaihtoehtoista politiikkaa.
Sedimentoituneessa instituutiossa puolestaan politiikka ideologisena vallankäyttönä on
ensisijainen sosiaalisen järjestyksen ylläpitäjä. Politiikka suljettuna vallan käyttöön
perustuvana vaihtoehdottomuuden kenttänä tarjoaa yksilöille ennalta asetetut puitteet,
missä toimia sosiaalisten identiteettien mallikuvien perustalta. Identiteetin mallikuvat siirretään identifikaation retoriikan välityksellä osaksi yksilöiden tietoisuuden todellisuutta,
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2. vaihtoehtoisuus nousee erityisyydestä, joka voi olla ihmistä, ihmisten välisiä suhteita
tai ihmisen elinympäristöä koskevaa. Laclau (1994, 5) puhuu partikularismin (partikulaarinen= osaan/yksityiskohtaan liittyvä) ja partikularistisen identiteetin esiinnoususta. Partikularististen ryhmien keskenään toimeen tuleminen edellyttää yhteisen
arvoperustan tietoista luomista. Sen luominen voi johtaa uudentyyppisen universalismin kehittymiseen, missä universaalisuus on todellinen tulos partikularismista. Partikurarismin ja universaalisuuden uusi suhde perustuu ihmisten oikeuksien toteutumisen perustalle. Partikularismin ja erityisyyden välityksellä myös identiteetin ja identifikaation eroavuus voidaan ylittää ja yhteiskunta voi saavuttaa todellisen järjestyksen,
joka perustuu todelliseen demokratiaan eikä ns. demokratiaan, jonka taustalla vaikuttavat yhteiskunnallisen vallankäytön muodot.
Kykenevätkö ekologisen modernisaation eri ulottuvuudet, ekologinen modernisaatio teknokraattisena projektina, institutionaalisen oppimisen muotona ja kulttuuripolitiikkana
(Hajer 1995, 1999), institutionaalisen refleksiivisyyden eri muodot (Giddens 1990, 1991,
1995, Beck 1990, 1995) tai Castellsin projekti-identiteetti saavuttamaan sellaista tietoisuuden ja avoimuuden tasoa, joka johtaisi radikaaleihin instituutioihin ja sosiaalisiin
uudistuksiin? Otetaanko teorioissa huomioon ihmisten, ihmisten välisten suhteiden ja
ihmisten elinympäristöjen erityisyys? Kyetäänkö ekologisen modernisaation ja institutionaalisen refleksiivisyyden avulla muodostamaan avointa vaihtoehtojen politiikkaa ja
näkyvää identifikaatiota? Kyetäänkö kyseisten lähestymistapojen välityksellä luomaan
politisoituneille identiteeteille puitteet toimia oikeuksiensa puolesta? Nämä ovat vaikeita
kysymyksiä ja edellyttäisivät lähestymistapojen syvällisempää analyysiä kuin mitä tässä
tutkimuksessa on tehty. Mutta tässä tutkimuksessa tehtyjen analyysien perusteella voi tietyin varauksin epäillä niiden kykyä saavuttaa radikaaleja institutionaalisia muotoja, vaihtoehtoista avointa politiikkaa ja näkyvää identifikaatiota – ja näin todellista sosiaalista
järjestystä ja demokratiaa. Perustan epäilykseni lähinnä kahteen tekijään:
a) sekä ekologinen modernisaatio että institutionaalinen refleksiivisyys teoriasuuntauksena pyrkii viemään sosiaalisia uudistuksia läpi vallitsevan sosiaalisen järjestyksen ja
demokratian puitteissa. Toiseksi suuntaukset rakentuvat individualismin periaatteille.
On ilmeistä, että niissä näin ollaan edelleen taipuvaisia ymmärtämään arkielämä vertikaalisen organisoitumisen taloudellisen, sosiaalisen ja poliittisen vallan muotojen
determinoimana,
b) sekä ekologinen modernisaatio että institutionaalinen refleksiivisyys teoriasuuntauksena on vahvasti sidoksissa globalisaation eri muotoihin siinä mielessä, että niissä
koetaan globalisoituminen ja verkostoituminen väistämättömänä ja kenties jopa luonnollisena kehityksen suuntana. On ilmeistä, että ne ovat näin käsitteellisesti sidoksissa
arkielämän vertikaalisen organisoitumisen alueellisen vallan muotoihin ja ylikansalliseen spatiaaliseen logiikkaan (ks. edellä Keith & Pile 1993).
Demokratian ja ympäristökysymyksen välisiä suhteita on pohdittu viime vuosina ankarasti (mm. Lafferty & Meadowcroft 1996, Jänicke 1996, Taylor 1996, Dryzek 1996, Dobson
1996, O`Riordan 1996, Mills 1999, Christoff 1999). Kuinka ihminen voi orientoitua
ympäristöönsä johdonmukaisesti, jos ihmisen arkielämää revitään hajottavilla poliittisideologisilla ja spatiaalisilla sosiaalisen identiteetin mallikuvilla ja identifikaatiolla pyritään sosiaalisen järjestyksen legitimointiin riippumatta siitä, mikä sosiaalisen järjestyksen tosiasiallinen ympäristöeettinen sisältö on?
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Vallitsevan demokratiakäsityksen hyvää tekevä vaikutus on otettu annettuna de facto.
Idea kansalaisyhteiskunnasta, johon moderni demokratiakäsitys perustuu, ei näyttäisi olevan niin ”sivistynyt” kun sen synnyn perusteita ja toiminnan logiikkaa ryhdytään tarkastelemaan lähemmin. Lafferty ja Meadowcroft (1996, 1) toteavat, että huolimatta lisääntyneestä pyrkimyksestä yhdistää demokratia ja ympäristö toisiinsa, yllättävän harvat politiikan tutkijat ovat problematisoineet demokratian ja ympäristön vuorovaikutuksen yleistä
luonnetta. He itse esittävät neljä demokratian ja ympäristön yhdyssiteelle ja sen tarkastelulle olennaista piirrettä.
Demokratian ja ympäristön yhdistämisessä aiheuttaa ristiriitoja se, että ympäristö asetetaan yleisesti ihmisten valintojen ja arvojen muodostamien puitteiden sisäpuolelle. Demokratia on inhimillinen konstruktio, joka sisältää keskustelua, kollektiivista harkintaa ja
ohjattua päätöksentekoa, johon ainoastaan ihminen kykenee. Tämä ei kuitenkaan Laffertyn
ja Meadowcroftin (emt, 2) mukaan merkitse sitä, etteikö demokratiassa kyettäisi huomioimaan olioiden (luonnon –el) tarpeita ja haluja. Se merkitsee sitä, että ihmisten tulee päättää
siitä, miten tarpeet ja halut identifioidaan, sekä miten ja miten laajasti ne tulisi ottaa huomioon. Asia ei luonnollisesti ole yksiselitteinen. Lafferty ja Meadowcroft (emt, 82) toteavat, että länsimaisten demokratioiden institutionaalispainotteisuus ei ole niin kiistaton kuin
aiemmin on oletettu. Edustuksellisen demokratian institutionaalinen perusta ei ensisijaisesti edistä myönteisten poliittisten tulosten aikaansaamista, eikä länsimaisten demokratioiden perustuslailliset kansalaisoikeudet, osallisuus, oikeudelliset ja tietoon perustuvat
mahdollisuusrakenteet ensisijaisesti edesauta ympäristönsuojelullisten intressien esiintuomista. Laclaun (1994) tarkasteluihin viitaten voi kysyä, missä määrin länsimaisen demokratian institutionaaliset puitteet ja vallan rakenteet ylipäänsä mahdollistavat kansalaisten
ympäristöä koskevien kansalaisoikeuksien toteutumista vai ovatko puheet kansalaisoikeuksista ympäristökysymyksessä ilmauksia kestävän kehityksen identifikaation retoriikasta.
Laffertyn ja Meadowcroftin esittämät onnistuneen ja tuloksellisen ympäristöpolitiikan
kriteerit eivät vaikuta kovin vakuuttavilta tai riittäviltä, jos kriteerejä tarkastellaan sosiaalisen järjestyksen legitimaation ja identifikaatioproblematiikan näkökulmasta. He nimittäin
toteavat, että tuloksellinen ympäristöpolitiikka riippuu aktiivisista ja neuvokkaista osallistujista, jotka voivat toimia yhteiskunnallisen ja poliittisen infrastruktuurin sisällä. Yhteiskuntapoliittinen infrastruktuuri muodostuu heidän mukaansa poliittisen modernisaation eli
valtion, markkinoiden ja kansalaisyhteiskunnan integraation lopputuloksena (seurauksena). (emt, 2–3.) Jos ympäristöpolitiikan tuloksellisuus olisi kiinni ensisijaisesti ihmisten
neuvokkuudesta ja aktiivisuudesta, yhteiskunnan muuttamisessa ympäristömyönteiseen
suuntaan olisi ilmeisesti edistytty. Laffertyn ja Meadowcroftin väitteen merkitystä voikin
itse asiassa muuttaa kerralla toteamalla, että voidakseen ylipäänsä vaikuttaa ympäristöpoliittiseen päätöksentekoon, osallistujat joutuvat toimimaan yhteiskuntapoliittisen infrastruktuurin sisällä. Kuten historia osoittaa, kansalaisyhteiskunta on syntynyt pääasiassa
palvelemaan taloudellisia, alueellisia ja poliittishallinnollisia intressejä. Markkinoiden,
valtion ja kansalaisyhteiskunnan kolmiliitto on karrikoiden ilmaistuna yhteiskunnallisen
vallan logiikan konkreettinen ilmentymä. O`Riordanin (1996, 155) mukaan nykykehitys ei
osoita merkkejä siitä, että poliittiset, taloudelliset, alueelliset tai ympäristönsuojelun eliitit
haluaisivat aidosti jakaa valtaansa. Poliittisen vallan välineet ylläpitävätkin hänen
mukaansa kestämättömyyttä (non-sustainability) ja vääristynyttä demokratiaa. Kestävä
muutos on O`Riordanin mukaan illuusio. Kukaan ei itse asiassa tiedä, millainen kestävä
yhteiskunta on: millainen olisi sen talous, sen poliittiset rakenteet, sosiaalinen eetos tai
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kyky selviytyä ilman kaaosta. On olemassa lukuisia kestävän yhteiskunnan toimintamalleja. Ei ole olemassa yhtenäistä polkua ja hyväksyttyjä merkitsijöitä, jotka ohjaisivat kehitystä. Käytännössä tulisikin pohtia sitä, millainen olisi kestävä yhteiskunta, ja tutkia niitä
tapoja, joilla ihmiset sopeutuvat ekologiseen kriisiin paikallisella tasolla sekä sitä, miksi
ihmiset ylipäänsä suvaitsevat ja sietävät ekologisen kriisin aiheuttamaa huolta ja ahdistusta.
(emt, 155.)
Toinen Laffertyn ja Meadowcroftin esittämä demokratian ja ympäristön yhdyssiteelle
ominainen piirre on keskittyminen poliittisiin valintoihin ja prosesseihin. He (1996, 2)
haluavat uskoa, että politiikka muodostaa olennaisen välittävän mekanismin, jonka avulla
ihmisyhteiskunnat voivat itsetietoisesti (self-consciously) sopeuttaa sosiaalisia käytäntöjään vähemmän ympäristöä tuhoaviksi toimintamalleiksi. Politiikka tarjoaa areenan valinnan vapaudelle, yksilöllisiä ja kollektiivisia intressejä koskevien näkemysten muuttamiselle sekä konfliktien hallitsemiselle. Lisäksi se toimii keinona muuttaa yksilöllistä ja kollektiivista toimintaa rajoittavia, lakiin perustuvia puitteita. Edelliseen Laclaun analyysiin
perustaen, voi näitä näkemyksiä kohtaan asettaa useita kriittisiä huomioita. Tarjoavatko
ympäristöpoliittiset päätöksenteko- ja toimeenpanoelimet todella sellaisen mahdollisuuksien kentän, jossa kehityksen vaihtoehtoiset mallit tulevat todellisiksi vaihtoehdoiksi ja
identifikaatio näkyväksi vai perustuuko ympäristöpolitiikka edelleen pääasiassa sosiaalisen järjestyksen ylläpitämiseen ja legitimaatioon? Yksilöllisten ja kollektiivisten intressien
sekä toiminnan rinnastaminen niin yksioikoisesti kuin Lafferty ja Meadowcroft sen tekevät, ei ole ongelmatonta legitimaatioproblematiikan vuoksi. Demokratian kriisin ja ympäristöongelmien aiheuttamien sosiaalisten ongelmien ja epätasa-arvon vuoksi, kollektiivinen toiminta ja intressit eivät ole luonnollinen seuraus yksilöllisten intressien ja toiminnan
yhteensulautumisesta. Kollektiiviseen intressien muodostukseen ja kollektiivisen toiminnan periaatteiden muodostumiseen liittyy aina hallintaa, tasapäistämistä ja vallankäyttöä.
Siksi yksilöllistä ja kollektiivista toimintaa rajoittavien lakien muutos ei mitä ilmeisimmin
kuitenkaan muuttaisi lakien legitimaatioon ja identifikaatioon rakentuvaa luonnetta.
Kolmas olennainen piirre demokratian ja ympäristön yhdyssiteen tarkastelussa on Laffertyn ja Meadowcroftin (1996, 3) väite, että demokratian ja ympäristön välinen yhteys
merkitsisi sitä, että jokaisella olisi mahdollisuus sanoa sanottavansa ympäristöä koskevissa
asioissa. Tämä väite ei vaikuta kovin vakuuttavalta ainakaan siinä mielessä, että tällä mahdollisuudella olisi todellista merkitystä taloudellis-teknologisen ja poliittis-ideologisen
kehityksen suuntaamisessa. Laffertyn ja Meadowcroftin mukaan poliittinen areena on sosiaalisen elämän alue, jota ei ohjaa ainoastaan tarve tehostaa kontrollia vaan sen perustan
tulisi aina rakentua tasa-arvoisuuteen ja kansalaisoikeuksiin. Dobson (1996, 138) väittää,
että oikeutta koskevat teoriat ovat aina aliarvioineet demokratioita koskevia teorioita. Mitä
ilmeisimmin demokratiaa koskevat teoriat eivät sisällä todellista oikeuden periaatetta (ks.
Laclau 1994; todellinen sosiaalinen järjestys) ja sen perustalle rakentuvaa sosiaalista järjestystä. Useimmat demokratiaa koskevat teoriat perustuvat käsitykseen legitimoitujen intressien suorasta ja demokraattisesta edustuksellisuudesta ja toiseksi lakiin perustuvasta vastuullisuudesta. Tulkitsen Dobsonin tarkoittavan tällä sitä, että (kansan)edustajien toiminta
perustuu ennalta legitimoitujen intressien saavuttamis- ja ylläpitämispyrkimyksiin, ja että
kansanedustajat, jotka edustavat kansaa ovat oikeudellisessa vastuussa legitimoitujen intressien perustalta säädettyjen lakien toimeenpanon aikaansaamista sosiaalisista ja ekologisista seurauksista.
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Midlarsky (1997, 1–10) kuvaa tilannetta ympäristövaikutusten paradoksiksi, johon liittyy olennaisesti myös ideologian paradoksi. Midlarsyn mukaan paradoksaalista on se, että
demokratian käytäntöihin liittyy usein ympäristöpakotteita, vaikka demokratiaa pidetään
yleisesti kansan tahdon ilmaisuna. Demokratia on toimintaorientoitunutta ja sisältää toistuvia valintoja ja osallistumista. Mutta perustuuko poliittinen toiminta todelliseen tietoisuuteen demokraattisten valintojen ja osallisuuden ideologisista perusteista?
Lafferty ja Meadowcroft eivät voi kuitenkaan välttää huomioimasta demokratian ja
ympäristön väliseen suhteeseen sisältyviä ristiriitoja ja paradokseja. Demokratiasta on
muodostunut monimutkainen ja kiistelty poliittinen ideaali, keskeinen modernien valtioiden legitimoiva juoni ja vallitsevien instituutioiden tunnusmerkki. Demokratian menestyksellisyyttä voi arvioida siitä näkökulmasta, kuinka todelliset demokratiat kykenevät käsittelemään ympäristöongelmia ja miten laajasti demokraattiset perusperiaatteet todella ruumiillistuvat ympäristöä koskevassa päätöksenteossa. Laffertyn ja Meadowcroftin mukaan
meidän tulee kaiken kaikkiaan kyetä reflektoimaan demokratian arvottamisen perusteita ja
ympäristöä koskevan huolen luonnetta (emt, 3) eli tulkintani mukaan pohtia sitä, ketä
demokratia palvelee, kenen intressejä se ajaa jne. Tulisi pohtia vakavasti vallitsevien edustuksellisten mekanismien tai jopa vallitsevien sosio-ekonomisten rakenteiden ja käytäntöjen muuttamista.
Miten ympäristöliikkeiden asemaa ja merkitystä voi arvioida demokratian ja ympäristön
välisessä suhteessa? Taylorin (1996, 102–103) mukaan juuri ympäristöliikkeet ovat luoneet
demokratiaan kohdistuvien laajojen ja moninaisten asenteiden ja näkemysten kirjon, jollaista muut sosiaaliset liikkeet eivät ole kyenneet aikaansaamaan. Asenteiden kirjon takia
ei ole yhtä tapaa luonnehtia ympäristönsuojelun ja demokratian suhdetta. Vaikka voikin
olla optimistinen sen suhteen, että ympäristönsuojelu edistää demokratiaa, ympäristöpoliittisen liikehdinnän ja demokraattisen päätöksenteon välisen suhteen todellinen ymmärtäminen edellyttää ympäristöliikkeen itsestään tekemän arvioinnin reflektointia. Ympäristöliikkeiden ja demokratian välisen suhteen selventämiseksi on tehtävä ero normaalin ja epänormaalin demokraattisen politiikan välille (ks. Walzer 1984). Normaalilla demokraattisella
politiikalla Walzer viittaa liberaalien demokratioiden institutionalisoituneisiin, edustuksellisiin ja byrokraattisiin prosesseihin. Epänormaalilla demokraattisella politiikalla hän puolestaan viittaa protesteihin ja ylioikeudellisiin, anarkistisiin (extralegal) politiikan eri
muotoihin26. Walzeria (1984) tulkiten käytännön politiikassa normaalin ja epänormaalin
demokraattisen politiikan käsitteellinen eroavuus ilmenee pysyvinä vastakkainasetteluina,
mikä johtaa kansalaisen näkökulmasta vaikeaan tilanteeseen. Kumpaa demokratian muotoa tulisi kannattaa? Hänen mukaansa kansalainen ei voi kannattaa periaatteessa molempia.
Käytännössä ristiriidat johtavat tilanteeseen, jossa kansalaiset jaksoittain kannattavat kumpaakin demokratian muotoa, mutta ei siis yhtäaikaisesti. (Taylor 1996, 103.) Tulkintani
mukaan juuri tämä häilyvyys vie ympäristöliikkeiden toiminnalta mutta myös kansalaisten
aktiivisuudelta pohjan pois: ympäristöliikkeiden esiintuomat todelliset vaihtoehtoiset kulttuurisen ja sosiaalisen järjestyksen uudelleen muotoilut jäävät iskulauseiden tasolle, koska
niitä ei todella aseteta varteenotettaviksi vaihtoehdoiksi vallitsevassa ”demokraattisessa”
yhteiskuntajärjestyksessä ja sitä legitimoivassa identifikaation retoriikassa.
Walzerin (1984) varsin keinotekoinen käsitteellinen jaottelu ilmentää mielestäni selkeästi modernin kulttuurin perustavaa ambivalenttia luonnetta ja toisaalta vallitsevan sosiaalisen järjestyksen tapaa reagoida ambivalenssiin eriyttämällä systeemejä ja elämismaailmaa toisistaan. Walzerin esittämä ainoa vaihtoehto demokraattisen politiikan saavuttami-
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seksi olisikin yhdistää demokratian muodot toisiinsa (Taylor 1996, 103). Tästä voi tehdä
sen johtopäätöksen, että ympäristöliikkeiden edustamien vaihtoehtoisten sosiaalisten järjestysten ja elämäntapojen todellinen aktualisoituminen yhteiskunnassa edellyttää sitä, että
elämismaailman ja systeemien sisäistä ja niiden välistä eriytymistä pyrittäisiin kaikilla taloudellisilla, yhteiskuntapoliittisilla ja valtionhallinnollisilla keinoilla estämään. Tilanne
näyttäisi kuitenkin olevan päinvastainen aikana, jolloin modernin demokratiakäsityksen ja
individualismin perustalle rakentuvien yhteiskuntien sosiaaliset järjestykset pyrkivät
sopeutumaan globalisaation eri muotoihin ja informaation- ja viestinnän rakenteiden verkostoihin (ks. Lash 1995, I&V-rakenteet). Engel (1990, 1) asettaa mielenkiintoisia kysymyksiä kestävän kehityksen ja globaalin etiikan välisestä suhteesta. Mitä kestävän kehityksen korottaminen globaaliksi etiikaksi itse asiassa merkitsee? Minkälaista etiikkaa globaali
etiikka loppujen lopuksi on? Minkälaista ympäristönsuojelua globaali etiikka itse asiassa
tarkoittaa? Engel toteaa, että ennen kuin kestävän kehityksen voi hyväksyä uudeksi moraaliksi yhtä hyvin kuin taloudelliseksi strategiaksi, on tiedettävä, mitä ekologisia, sosiaalisia,
poliittisia ja yksilöllisiä arvoja sillä on tarjottavanaan, ja kuinka se kykenee yhdistämään
inhimillisen vapauden, tasa-arvoisuuden ja yhteisöllisyyden vaatimukset niihin velvoitteisiin, joita ihmisyhteiskunnalla on yksittäisiä eläimiä, kasveja, lajeja ja ekosysteemejä kohtaan. Summa summarum, tärkeintä on tietää – jos olemme moraalisesti vakavissamme –
millä perusteilla kestävä kehitys on todellista etiikkaa? Jälkimmäiseen kysymykseen
paneudun luvussa 8.2.1, jossa analysoin käsityksiä ekologisesta kansalaisuudesta ja sen
toteutumisen ehdoista ja mahdollisuuksista.
Ympäristökasvatuksen ehtojen ja mahdollisuuksien kenttä on siis varsin monimutkainen. Loppujen lopuksi kentän toiminta ohjautuu kuitenkin selkeän ambivalentin kulttuurin
logiikan suuntaisesti ja toiseksi sen mukaan, miten yhteiskunta kulttuurin ambivalenssiin
reagoi: luoko se pysyviä ristiriitoja vai rakentaako se uudentyyppistä kulttuurista ja sosiaalista järjestystä radikaalien instituutioiden ja sosiaalisia uudistuksia luovien konfliktien
välityksellä.
Ympäristökasvatuksen ”riski” ylläpitää ulkoisen sosiaalisuuden muotoja ja arkielämän
vertikaalisen organisoitumisen valtaan kytkeytyviä periaatteita on ilmeinen, mutta toisaalta
ympäristökasvatuksen mahdollisuudet ”uudelleen lämmittää” horisontaalisia arkielämän
organisoitumisen muotoja ei ole lainkaan mahdoton ajatus. Kiteytetysti ilmaistuna radikaalin instituution ja sosiaalisen muutoksen tunnusmerkit
a) identifikaation avoimuus eli näkyvyys,
b) todellisten vaihtoehtojen asettaminen, tunnustaminen ja niiden puolesta taisteleminen
voidaan asettaa ympäristökasvatuksen kulttuurisen reflektion ja itsereflektion arvioinnin mittapuuksi. Jotta radikaali ympäristökasvatus instituutiona olisi mahdollinen,
ympäristökasvatuksessa tulisi tiedostaa ja tunnustaa kulttuurin ambivalentti luonne,
sen valta- ja vastakulttuuriset koodit (ks. Eder mm. 1990a, 1992). Ympäristökasvatuksessa tulisi myös arvioida vallitsevien globalisoitumassa olevien instituutioiden
paradoksaalista tapaa reagoida kulttuurin ambivalenssiin luomalla pysyviä vastakkainasettelun tiloja kulttuuriseen ja sosiaaliseen järjestykseen. Ympäristökasvatuksen
ehtojen ja mahdollisuuksien kenttää voi kuvata seuraavasti (seur. sivu):
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KULTTUURIN AMBIVALENTTI LUONNE

INSTITUUTIOIDEN REAGOINTI

SEDIMENTOITUNUT
INSTITUUTIO

1.
2.

Pysyvien ristiriitojen tuottaminen ja
vallitsevan sosiaalisen järjestyksen
legitimointi
Identifikaatio retoriikkana

RADIKAALI
INSTITUUTIO

1.
2.

Muuttavien ja muuttuvien konfliktien
tuottaminen ja vaihtoehtoisten sosiaalisten
järjestysten oikeuttaminen
Avoin ja näkyvä identifikaatio

GLOBAALIN INFORMAATIOYHTEISKUNNAN ONGELMALLINEN
TAPA
A. REAGOIDA KULTTUURIN
AMBIVALENTTIIN LUONTEESEEN
B. ASEMOIDA IHMINEN JA LUONTO
SOSIAALISEEN JÄRJESTYKSEEN

YMPÄRISTÖKASVATUKSEN EHDOT
JA MAHDOLLISUUDET

YMPÄRISTÖKASVATUS INSTITUUTIONA
Kuvio 27. Kulttuurin ambivalentti luonne, sosiaalinen järjestys, identifikaatio ja ympäristökasvatus.

Ympäristökasvatuksen tämänhetkistä tilaa keskellä demokratian, individualismin ja universalismin kriisin loogista sekamelskaa, voi mielestäni pyrkiä kuvailemaan kasvatuksen
suuntautumisen kriisin näkökulmasta. Anttosen (1993, 115) mukaan kasvatustoiminnan
moraalinen perusta ja sitä suuntaavat utooppiset ideaalit ovat muodostuneet ongelmallisiksi yhteiskunnassa. Moderni nykyisyys nähdään risteysasemana, jossa on valittavana
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erilaisia vaihtoehtoja kasvatukselle ja tulevaisuudelle. Kasvatuksen suuntautumisen kriisin oletetaan ilmenevän kamppailuna kasvatustoimintaa suuntaavasta moraalisesta perustasta sekä kasvatusta orientoivien utooppisten ideaalinen ehtymisenä. Kuten Anttonen
toteaa, kasvatuksen suuntautumisen kriisin olemassaolon analyysi edellyttää teoreettista
lähtökohtaa, josta käsin voi hahmottaa sitä sosiaalista kontekstia ja historiallista kehitystä, johon kasvatuksen ongelmat kytkeytyvät. Se edellyttää myös talouden, politiikan,
kulttuurin ja moraalin alueilla tapahtuvien muutosten analysoimista. Mitä ilmeisimmin
ympäristökasvatuksen moraalinen perusta on kriisissä. Mutta se, onko kriisi todella johtanut kamppailuihin ympäristökasvatustoimintaa suuntaavasta moraalisesta perustasta voi
oikeutetusti epäillä.
Anttosen (1993, 116) mukaan kasvatuksen suuntautumisen kriisin sosiaalis-historiallisen kontekstin muodostaa kulttuurisen modernin kriisiytyminen (ks. Young 1989). Youngin mukaan modernisaation kohtaloksi muodostuu se, että valistuksen projekti on tuhonnut
perustavia motivaation yhteisöllisiä ja institutionaalisia lähteitä. Tässä tilanteessa myös
valistuksen demokraattisten utopioiden toteutuminen kyseenalaistuu. Toiseksi vallitsevan
ylittämiseen suuntautuva energia alkaa ehtyä prosessin mukanaan tuomien negatiivisten
vaikutusten vuoksi. Youngin (1989) kuvaus kulttuurisen modernin kriisiytymisestä soveltuu mielestäni myös ympäristökysymyksen paradoksien tarkasteluun. Vaikka modernin
demokratiakäsityksen perustalle rakentuva talous- ja yhteiskuntapolitiikka tuottavat jatkuvasti negatiivisia sosiaalisia ja ekologisia seurauksia, vallitsevissa ympäristöpoliittisissa
määrittely- ja tulkintaprosesseissa ei kyetä tarttumaan kiinni vallitsevan demokratiakäsityksen ja sitä ylläpitävän rationaalisen kasvatus- ja sivistyskäsityksen pimeisiin puoliin.
Kulttuurisen modernin kriisiytyminen kasvatuksessa ilmenee siten, että parempien tulevaisuuksien tavoittelu hämärtyy ja kasvattajien näkemykset tehtävästään jakautuvat niin
syvästi, että on oikeutettua puhua kasvatuksen kriisistä. Kriisi ilmenee kasvatuksellisten
utopioiden ehtymisenä, näköalattomuutena ja näkemysten fragmentoitumisena. (Anttonen
1993, 116.) Jos ympäristökasvatusta ja sen tiedon- ja oppimiskäsitystä arvioidaan kulttuurisesta näkökulmasta käsin, ympäristökasvatuksen ja sen sosiaalisen kontekstin, josta
ympäristökasvatus nousee, voi todeta olevan kriisissä. Vallitsevaan konstruktivistiseen tiedon- ja oppimiskäsitykseen rakentuvat didaktiset mallit ja käytännön ympäristökasvatus
eivät kykene mitä ilmeisimmin luomaan helpotusta sosiaalisen epätasa-arvon ja luonnon
riiston ongelmiin. Mutta koetaanko ja tiedostetaanko ympäristökasvatuksessa ja sen tutkimuksessa itsessään kriisiytymistendenssejä, voi epäillä. Toiseksi jos kriisiytymistä koetaankin, se ei ilmene ympäristökasvatuksellisten utopioiden ehtymisenä ja ympäristökasvattajien näkemysten fragmentoitumisena. Pikemminkin ympäristökriisi kulttuurisena kriisinä on saanut aikaan yhdenmukaistumista, tasapäistämistä, auktoriteettihakuisuutta ja
konsensusta koskevia utopioita – eli Bergerin ja Luckmannin käsittein ilmaistuna kognitiivisia ja normatiivisia legitimaatiokoneistoja – ympäristökasvatuksen didaktisissa malleissa, käytännön kasvatustyössä ja ympäristökasvatuksen tutkimuksessa. Anttonen (1993,
117) kysyykin mielestäni osuvasti, onko modernisaatioprosessi tuottanut moraalisen orientaatioperustan ja arvolähtökohtien pluralisoitumista vai onko tapahtunut pikemminkin
yhdenmukaistumista ja auktoriteettisidonnaisuuden lisääntymistä. Kestävä kehitys ekologisena, taloudellisena, sosiaalisena, poliittisena ja kulttuurisena modernin projektina ja
identifikaation retoriikan kohteena toimii mitä ilmeisimmin tehokkaana ympäristökasvatuksen arvo- ja moraaliperustan yhdenmukaistamisen ja näin auktoriteettisidonnaisuuden
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lisäämisen keinona. Opetushallituksen julkaisussa ”Kestävä kehitys ja koulutyö” (1999, 6)
todetaan seuraavasti:
”Kestävä kehitys on vaikeasti määriteltävä käsite. Sillä tarkoitetaan yleisesti ottaen maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta,
jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Kestävän kehityksen kolmeksi osa-alueeksi ovat kuitenkin muotoutuneet ekologinen, taloudellinen sekä sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys. Eri ulottuvuuksien sovittaminen yhteen on vaikea tehtävä juuri käsitteen monimutkaisuuden vuoksi. Tämä johtuu siitä,
että tulkinta saa uutta sisältöä yhteiskuntapoliittisessa keskustelussa tiedon lisääntyessä ja
olosuhteiden muuttuessa.”

Ympäristökasvatuksessa vaikuttaa vahva usko ja auktoriteettisidonnaisuus kestävään
kehitykseen yhteiskuntapoliittisena projektina. Ympäristökasvatuksessa ei juurikaan pohdita kestävää kehitystä eettisenä periaatteena, eikä eettisiin periaatteisiin liittyviä ongelmia kuten sitä, mitä todellisia sosiaalisia ja ekologisia arvoja kestävällä kehityksellä on
tarjottavana, ja miten se kykenee yhdistämään inhimillisen vapauden ja tasa-arvon vaatimukset niihin velvoitteisiin, joita yhteiskunnalla on luontoa kohtaan. Keskeiseksi ongelmaksi kestävässä kehityksessä muodostuu sen utooppinen tulevaisuuden ja yhteiskunnan
ideaali. Edellä esitetyssä sitaatissa ilmenee lähinnä huoli kestävän kehityksen käsitteen
monitulkinnallisuudesta. Käsitteen uskotaan kuitenkin selkiytyvän uusien käsitteeseen
ladattujen tiedollisten ja yhteiskuntapoliittisesti määriteltyjen sisältöjen avulla. Se, mitä
kestävän kehityksen periaatteelle nojaavan sosiaalisen järjestyksen todellinen sisältö ja
merkitys ovat, jää taka-alalle. Tärkeintä näyttää olevan se, että kestävän kehityksen käsite
toimii johdonmukaisena ja loogisena ohjelmallisena viitekehyksenä ympäristökasvatuksen toteuttamiselle sosialisaationa.
Ympäristökasvatuksessa ja sen tutkimuksessa tulisi keskittyä vallitsevan sosiaalisen järjestyksen todelliseen sisältöön ja asettaa tietoisesti esille vaihtoehtoisia sosiaalisen järjestyksen sisältöjä sekä jättää tulevaisuus tietoisesti avoimeksi. Pedagogisessa toiminnan teoriassa (mm. Kivelä & Peltonen & Pikkarainen 1996, 133) yhdeksi pedagogisen toiminnan
tärkeimmäksi periaatteeksi asetetaan se, että pedagogisessa toiminnassa on mahdollisuus
ylittää vallitsevan kulttuurisen elämänmuodon määrittyneisyys ja näin ennakoida tulevaisuutta (kulttuurinen representaatio). Kuten Kivelä ym. toteavat Mollenhaueriin (1985) ja
Oelkersiin (1990) viitaten, pedagoginen toiminta on kiinteästi sidoksissa modernin yhteiskunnan ja kulttuurin kehitykseen. Pedagoginen toiminta on tulkittavissa kulttuuriseksi
reaktioksi tulevaisuuden avoimuuteen ja epävarmuuteen, joka johtuu yhteiskunnan jatkuvasta monimutkaistumisesta ja yhteiskunnassa tapahtuvista nopeista muutoksista
(emt,133.) Mielestäni on korostettava, että nopeat muutokset tapahtuvat lähinnä taloudessa,
politiikassa ja valtionhallinnossa mutta eivät kulttuurisella tasolla. Ympäristökasvatuksen
tiedon- ja oppimiskäsityksen ja ympäristökasvatusta koskevan tutkimuksen tieteenteoreettisten ja metodologisten lähtökohtien analyysi pedagogisen toiminnan teorian teoreettisten
näkökulmien avulla olisi kokonaan oma tutkimuskohteensa. Rohkenen silti väittää, että
ympäristökasvatuksen tiedon- ja oppimiskäsityksen määräytyminen ulkoa- ja ylhäältäpäin
rajoittaa ympäristökasvatuksen ja sen tutkimuksen tulevaisuuden vaihtoehtojen kriittistä
pohdintaa.
Ekopedagogiikassa, jota voi pitää ympäristökasvatuksen ”vastaliikkeenä” (Matthies
1990, 169) lähdetään liikkeelle kolmisuuntaisesta erottautumispyrkimyksestä:
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a) pyrkimyksestä erottautua ekologista kriisiä tuottavasta yhteiskunnasta ja sen
tavasta hallita luontoa ja ihmistä,
b) pyrkimyksestä erottautua tai sanoutua irti vaihtoehtoisista elämäntavoista, jotka
yrittävät väistää kritiikin piiloutumalla ”luonnollisuuden” alle. Tulkitsen Matthiesin viittaavan tässä tutkimuksessa luvussa 7.4.1. esitettyyn esteettisen refleksiivisyyden muotoon, joka vastustaa kognitiivisen refleksiivisyyden utilitaristista
individualismia, käsitteellisyyttä, normatiivisuutta ja yhteiskunnan sääntelyä riskien välityksellä. Esteettisen refleksiivisyyden suurimpana ongelmana voi kuitenkin pitää sitä, että se ylikorostaa individualismia ja ”kaikki käy” -periaatetta
yhteiskunnallisessa sääntelyssään. (Lash 1995a, 214–215.) Esteettinen refleksiivisyys ikään kuin pakenee todellisuutta ja epäkäytännöllisyydessään sulautuu
kognitiiviseen refleksiivisyyteen ja sen vahvaan normatiivisuuteen ja menetelmällisyyteen,
c) erottautumispyrkimyksestä kasvatusprosesseista itsestään, mikä mahdollistaa
itsetutkiskelun ja -reflektion.
Ekopedagogisen ajattelun kolmisuuntainen erottautumispyrkimys johtaa siihen, että
1. ekopedagogiikan konseptiossa ei ole kysymys opetusohjelmallisesti toteutettavista
toiminta- ja oppimisohjeista, mutta ei myöskään opetuksen luonnonmukaistamisesta.
Toisin kuin ympäristökasvatus ja ekologinen oppiminen, ekopedagogiikka ei tähtää
konkreettisiin oppimismuotoihin. Se on lähinnä reflektio-ohjelma, joka tutkii syvällisemmin ekologisen kriisin edellytyksiä ja ratkaisumahdollisuuksia. (Matthies 1990,
173.) Ilmeistä onkin, että ympäristökasvatuksen ja ympäristökasvatukseen kohdistuvan tutkimuksen oleellinen tehtävä on reflektoida vallitsevan sosiaalisen järjestyksen
ja vallitsevien instituutioiden ajattelu- ja toimintatapojen kulttuurisia perusteita sekä
oman toimintansa institutionaalis-rakenteellisia ehtoja mieluummin kuin luoda ohjelmallisia toiminta- ja oppimisohjeita, jotka pahimmassa tapauksessa kykenevät peittämään alleen vallitsevaa yhteiskuntajärjestelmää vaivaavat todelliset ja perustavat
kulttuurin ja yhteiskunnan kehitystä koskevat ongelmat,
2. ekopedagogiikka ei kasvata jotakin tiettyä tulevaisuutta varten vaan tulevaisuus halutaan tietoisesti pitää avoimena, jotta sille voitaisiin tehdä jotakin (Matthies 1990,
173). Tämä on olennainen tekijä identifikaation näkyvyyden ja avoimuuden kannalta.
Se, että tulevaisuus pidetään avoimena, merkitsee mitä ilmeisimmin myös vaihtoehtoisten sosiaalisten järjestysten todellista esiin tulemista varteenotettavina tulevaisuuden skenaarioina. Kuten edellä olen todennut, vaihtoehtoisten sosiaalisten järjestysten
avoin esilletuominen ja niiden puolesta taisteleminen ovat edellytys identifikaation
avoimuudelle ja näkyvyydelle,
3. ekopedagogiikka on etsimisliike, joka voi kysymyksenasetteluidensa kautta lävistää
erilaisia oppimisen institutionaalisia muotoja (Matthies 1990, 173). Etsiminen ja
kysyminen edellyttävät mielestäni jonkinlaista käsitystä siitä, mitä halutaan etsiä ja
kysyä. Etsiminen on muuten lähinnä harhailua ympäristökysymyksen ympärille muodostuneessa käsiteviidakossa, ja kysymykset ovat kohdistumattomia, satunnaisia tai
retorisia. Juuri tästä syystä poikkitieteellinen tutkimusote on mielestäni olennainen
ympäristökasvatuksen tutkimuksessa.
Vallitseva demokratiakäsitys ja individualismi näyttävät siis tulleen tiensä päähän vakavien ekologisten ja sosiaalisten ongelmien sekä niiden yhteen kietoutumisen myötä. Kuiten-
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kaan ei ole luovuttu vallitsevasta poliittisen demokratian ideasta eikä yksilöllisyyden ja
yksilöllisen vastuun korostamisesta. Vallitsevaa sosiaalista järjestystä pyritään asemoimaan uudelleen ylikansallisen spatiaalisen logiikan mukaisesti sekä taloudellisten, poliittisten ja kulttuuristen globalisaation muotojen ohjaaman arkielämän vertikaalisen organisoitumisen välityksellä. Mutta onko vallitsevalle sosiaaliselle järjestykselle asetettavissa
todellisia vaihtoehtoisia kulttuurisen ja sosiaalisen järjestyksen muotoja ja mitkä ovat tällaisten sosiaalisten järjestysten reaaliset toteutumismahdollisuudet? Mielestäni niin kauan kun on vaihtoehtoja on myös mahdollisuuksia muutokseen.
Kulttuurisesta ja eettisestä näkökulmasta olisi rakentavaa pohtia:
1. miksi kansalaisyhteiskunta rakentuu niin perustavalla tavalla yksilöllisyyteen?
Siksikö, että yksilöä voi hallita taloudellisen, poliittisen ja sosiaalisen vallan välityksellä paremmin kuin yhteisöä?
2. miksi kansalaisyhteiskunta ja yhteisöllisyys sosiaalisena järjestyksenä ovat toisiinsa nähden ristiriidassa? Siksikö, että vallitseva sosiaalinen järjestys luo itse
pysyviä ristiriitoja reaktiona kulttuurin kaksinaiseen luonteeseen?
3. miksi yhteisöllisyyttä ei voi johtaa yksilöllisyydestä? Siksikö, että yksilön ajattelu
ja toiminta ovat kaksinkertaisesti yhteiskunnallisesti determinoituja?
Ironisesti karrikoiden Lehtosen ajatus yhteisöllisyyden mahdottomuudesta kansalaisyhteiskunnassa voi kääntää ajatukseksi siitä, että kansalaisyhteiskunta on tuottamisensa
sosiaalisten ja ekologisten ongelmien kurimuksessa luomassa itsestään elävää ja todellista utopiaa, joka ei kykene muuttumaan jälleen toimivaksi sosiaaliseksi järjestykseksi
ilman yhteisöllisyyden tarjoamia kulttuurisia mahdollisuuksia.
Onkin mielenkiintoista tarkastella ekologisessa modernisaatiossa ja ekologismissa esitettyjä käsityksiä ekologisesta kansalaisuudesta ja pohtia seuraavia tekijöitä:
1. määräytyykö ekologisen kansalaisuuden idea arkielämän vertikaalisen vai horisontaalisen organisoitumisen välityksellä?
2. määräytyykö ekologisen kansalaisuuden perustana oleva identiteetti yhteisöllisyyden
vai yksilöllisyyden välityksellä?
3. miten ekologisen kansalaisuuden ideassa huomioidaan identifikaation ja vallitsevan
sosiaalisen järjestyksen ja demokratiakäsityksen legitimaatio-ongelmat?
4. miten ekologisen kansalaisuuden ideassa ilmenee ekologisen ajattelun eettinen ulottuvuus?
Jos asetan ympäristökasvatuksen ja tutkimuksen haasteeksi reagoida niihin pysyviin ristiriitoihin, joita sosiaalinen identiteetinmuodostus sisältää, ekologisen kansalaisuuden idean tarkastelu on oleellista.

8.2.1 Arkielämän vertikaalinen ja horisontaalinen organisoituminen,
ympäristökysymyksen eettinen ulottuvuus ja idea ekologisesta
kansalaisuudesta
On oltava erityisen tarkka siinä, mitä eettisyydellä ja sen tunnustamisella itse asiassa tarkoitetaan. Ekologinen ajattelu on sellaisten näkökulmien välistä argumentointia, joilla
kullakin on omat normatiiviset oletuksensa. Ekologisessa ajattelussa ympäristöeettisellä
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näkökannalla tarkoitetaan yleisellä tasolla ilmaistuna sitä, että on tehtävä moraalisia arvioita niistä tavoista, joilla ihminen vaikuttaa ympäristöönsä eli arvioida ihmisen toimintaa
joillakin hyvän päätöksen standardeilla. Singerin mukaan eettisyys ei voi sisältää oman
edun tavoittelua. Ihmisen toimintaa ei voi koskaan oikeuttaa sen perusteella, mitä ihminen kykenee saavuttamaan itselleen tekemällä jonkin päätöksen. Toiminnan oikeellisuuden kriteerinä toimii aina se, mitä hyötyä ihmisen toiminta tuottaa muille samaan moraaliseen yhteisöön kuuluville jäsenille. (Smith 1999a, 2.)
Ympäristöetiikan periaatteiden ymmärtämiseksi on pohdittava sitä, mitä hyvällä päätöksellä tarkoitetaan, ja miten moraalinen yhteisö määritellään. Hyvän päätöksen määrittely
edellyttää arviointia siitä, minkä tyyppisiä sosiaalisia sopimuksia voi pitää oikeudenmukaisina. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus osoittautuu ongelmalliseksi periaatteeksi ympäristökysymyksen näkökulmasta.
Sosiaalista oikeudenmukaisuutta arvioidaan yleensä toiminnan mahdollisen lopputuloksen perusteella, ja toiminnan parhainta mahdollista lopputulosta arvioidaan suhteessa
ihmisten hyvinvointiin ja kollektiiviseen tyytyväisyyteen. Ongelma tässä on se, että ainoastaan lopputulosta arvioidaan, mutta ei tähän lopputulokseen johtanutta prosessia. Toiseksi parhainta mahdollista lopputulosta arvioidaan ainoastaan ihmisen hyvinvoinnin ja
kollektiivisen tyytyväisyyden näkökulmasta. Kolmanneksi toiminnan seurausten lopputulokseen keskittyminen johtaa siihen, että toisten saavuttamat hyödyt saattavat painaa
vaa´assa enemmän kuin toisille aiheutuneet kustannukset. Tämä perustuu siihen, että sosiaalinen oikeudenmukaisuus voidaan yhdistää sääntöihin, joilla samaan moraaliseen yhteisöön kuuluville jäsenille taataan samanarvoinen asema. Täten sosiaalisesti oikeudenmukainen lopputulos ei voi koskaan rikkoa tasavertaisen aseman sääntöä, vaikka parhainta mahdollista seurausten joukkoa ei tämän vuoksi saavutettaisikaan (emt, 2–3) (ks. esim. Naturakiistat). Päämäärät eivät siis oikeuta keinoja – kaikki moraalisen yhteisön jäsenet ovat päämääriä itsessään. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus ympäristöpolitiikassa ei siis aina johda
todelliseen tasa-arvoisuuteen ihmisten välillä vaikka yhteiseen kollektiiviseen hyvinvointiin ja samanarvoisuuden sääntöön vedoten niin väitetäänkin.
Moraalisen yhteisön käsite on toinen ympäristökysymyksen näkökulmasta ongelmalliseksi osoittautuva käsite. Oikeudenmukaisuus toimii moraalisen yhteisön sisällä. Moraalisen yhteisön rajojen rakentaminen on liitettävissä siihen tapaan, jolla moraalisen yhteisön
sisäiset suhteet määritellään. Täysi jäsenyys moraalisessa yhteisössä on perinteisesti
ymmärretty autonomisten toimijoiden välisenä vastavuoroisena suhteena, jossa jäsenillä
on sekä oikeuksia että myös velvollisuuksia yhteisön toisia jäseniä kohtaan. Ympäristöetiikan kannalta on olennaista korostaa sitä, että ihmisellä on velvollisuuksia myös niitä olioita
ja ihmisiä kohtaan, jotka eivät kuulu samaan moraaliseen yhteisöön, ja joilla ei siis ole tasaarvoista jäsenyyttä yhteisössä. Smithin mukaan (1999a, 3) se, että vastavuoroisuus ei aina
toteudu on ekologisen ajattelun yksi ongelma, jonka etiikan sovinnaisten (muodollisten –
el) merkitysten soveltaminen ei-inhimillisiin eläimiin ja olentoihin aiheuttaa.
Ihmisten oikeudet ja velvollisuudet luontoon, tuleviin sukupolviin ja moraaliseen yhteisöön kuulumattomiin ihmisiin (ks. Järvelä 1999, kaukaiset toiset) kiteytyvät arvoissa. Martellin (1999, 230) mukaan ympäristöetiikan erityispiirre on juuri se, että siinä pyritään laajentamaan oikeuksia ja velvollisuuksia ihmisten tuolle puolen, laajemman ympäristön muihin itsenäisiin kokonaisuuksiin. Oletukset siitä, a) missä arvojen katsotaan sijaitsevan
(sisäiset vai ulkoiset), b) mistä velvoitteet aiheutuvat ja c) mitä osia ympäristöstä suojellaan
(monimuotoisuuden suojelu, lajien ja systeemien suojelu sekä jäsenyys moraalisessa yhtei-
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sössä) muodostavat kulloisenkin ympäristöetiikan ytimen. Luonnon sisäinen arvo tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että luonto on arvo itsessään huolimatta siitä, onko sillä arvoa
ihmiselle, ja ulkoinen luonnon arvo puolestaan perustuu luonnon objektiivisiin ominaisuuksiin, joista katsotaan olevan hyötyä ihmiselle (Martell 1999, 230–231). Arvo on siis
käsitteellisesti sidottu arvottajan olemassaoloon. (ks. Mathews 1991).
Väitän, että ulkoiseen sosiaalisuuteen ja arkielämän vertikaaliseen organisoitumiseen
rakentuva sosiaalinen järjestys ei voi luoda ympäristöetiikkaa, joka
a) olisi samalla sekä sosiaalisesti oikeudenmukaista että sosiaalisesti tasa-arvoista,
b) kykenisi oikeuksien ja velvollisuuksien avulla luomaan sisäistä, ihmisten eduista ja
hyödyistä riippumatonta arvoa luonnolle.
Sosiaaliset oikeudet ja velvollisuudet perustuvat nyky-yhteiskunnassa ulkoisiin sosiaalisiin sopimuksiin, jotka puolestaan suodattuvat yksilöllisen hyödyntavoittelun ja taloudellisen, poliittisen ja sosiaalisen vallan mekanismien läpi. Se, miksi ympäristöetiikka ei voi
olla mielestäni nyky-yhteiskunnassa samanaikaisesti sosiaalisesti oikeudenmukaista ja
sosiaalisesti tasa-arvoista, johtuu siitä, että sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ideaalilla
itse asiassa pyritään ylläpitämään vallitsevaa sosiaalista järjestystä eikä niinkään luomaan tasa-arvoisuutta ihmisten välille. Vallitseva sosiaalinen järjestyshän itse asiassa
edellyttää tietyntyyppistä eriarvoisuutta sekä ihmisten välillä (markkinat) että ryhmien
välillä (taloudellinen, poliittinen ja sosiaalinen valta). Sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja
samanarvoisuutta ympäristöetiikassa voi siis pitää samantyyppisenä retoriikkana kuin
kestävää kehitystä. Sosiaaliset oikeudet ja velvollisuudet ymmärretään puhtaana etujen
politiikkana. Sosiaaliset oikeudet ja velvollisuudet perustuvat erilaisiin vaihto- ja sopimussuhteisiin (ks. käsitteestä Lehtonen 1988a, 1988b) abstraktien yhteiskunnallisten toimijoiden ja ryhmien välillä.
Sosiaalinen oikeudenmukaisuus, oikeudet ja velvollisuudet perustuvat ulkoisiin sopimuksiin, jotka periaatteessa voi aina purkaa (ks. sopimuksista Lehtonen 1988a, 1988b).
Koska sopimukset sisältävät yksilöllistä hyödyntavoittelua ja yhteiskunnallista valtaa, on
loogista olettaa, että kun oikeudet ja velvollisuudet laajennetaan koskemaan luontoa, tulevia sukupolvia ja moraaliseen yhteisöön kuulumattomia ihmisiä, ne edelleen perustuvat
muutettavissa oleviin yhteiskunnallisiin sopimuksiin, hyödyntavoitteluun ja valtaan.
Kokonaisuuksia ei kyetä kokemaan itseisarvoisina, sinänsä arvokkaina. Ympäristöä kannattaa suojella, koska se koetaan ihmisen kokonaisvaltaisen fyysisen että psyykkisen
hyvinvoinnin perustaksi ja itse asiassa myös siksi, että ympäristönsuojelu toimii myös välineenä hyvän omantunnon saavuttamisessa. Niin raadolliselta kuin väitteeni ehkä kuulostaakin, velvollisuudet kaukaisiin toisiin eli kehitysmaiden ihmisiin että tuleviin sukupolviin
näyttäisivät nekin perustuvan kyseisen kokonaisuuden ulkoisiin arvoihin, ei niinkään siihen, että ne olisivat itsessään arvokkaita. Teollisten länsimaiden korkea elintaso ja kerskakulutus ovat yleensä mahdollisia siksi, että luonnonvarojen taloudellis-teknologinen hyötykäyttö on jakautunut epätasaisesti maailmassa. Kehitysmaiden, jotka painiskelevat vakavien taloudellisten, ekologisten ja sosiaalisten ongelmien keskellä, auttaminen tuo länsimaiselle ihmiselle hyvän omantunnon ja luo psyykkistä hyvän olon tunnetta. Toiseksi
nykyistä korkeaa elintasoa ylläpidetään tulevien sukupolvien elintason ja elämänlaadun
kustannuksella. Asetan seuraavan väitteen:
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Se, miten sosiaaliset suhteet yhteiskunnassa organisoidaan, vaikuttaa suoraan siihen,
miten luontoa ja muita moraaliseen yhteisöön kuulumattomia kokonaisuuksia arvotetaan:
1. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus
sosiaalisen järjestyksen legitimaationa
2. Oikeudet ja velvollisuudet
yhteiskunnallisina sopimuksina
1. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus
ihmisten tasa-arvoisuutena
2. Oikeudet ja velvollisuudet
sosiaaliseen vastavuoroisuuteen
ja yhteiseen ymmärrykseen
perustuvina merkityksenantoina ”ympäristöetiikka
tasa-arvon politiikkana”

LUONTO + MUUT
ENTITEETIT
ULKOISINA
ARVOINA

LUONTO + MUUT
ENTITEETIT
SISÄISINÄ
ARVOINA

Kuvio 28. Sosiaalisten suhteiden organisointi ja moraalisen yhteisön laajuus.

Eettiset keskustelut eivät tapahdu tyhjiössä. Yhteiskunnassa on aina kiistelty siitä, mikä
olisi poliittisen ja sosiaalisen järjestyksen oikea ja tarkoituksenmukainen organisoitumisen muoto. (Smith 1999a, 5.) Onko todellinen ympäristöetiikka, ihmisten tasa-arvoisuus
sekä luonnon ja muiden yhteiskunnan ulkopuolisten kokonaisuuksien itseisarvoisuus ylipäätään mahdollista? Voiko vallitsevan sosiaalisen järjestyksen, demokratian ja yksilöllisyyden perustalta luoda ekologista kansalaisuutta, ja jos voi, minkälaisin ehdoin? Vai
edellyttääkö ekologinen kansalaisuus uudentyyppistä sosiaalista järjestystä, demokratiaa
ja sosiaalisia suhteita? Näitä asioita pohdin analysoimalla muutamia ekologista kansalaisuutta koskevia lähestymistapoja edellä esitettyjen kysymyksenasettelujen avulla.

8.2.1.1 Ekologinen modernisaatio kulttuuripolitiikkana – sosiaalinen
järjestys diskursiivisena todellisuutena ja kognitiivisena artikulaationa
Ekologisen modernisaation käsityksiä yhteiskunnan ja ekologisen kriisin – tai kuten
Hajer (1999) ilmaisee – ekologisen dilemman välisistä suhteista sekä ekologisen modernisaation kahta muotoa, ekologista modernisaatiota teknokraattisena projektina ja institutionaalisina oppimisprosesseina on käsitelty luvuissa 6.2 ja 6.2.1. Tässä luvussa analysoin ekologista modernisaatiota kulttuuripolitiikkana. Hajer pyrkii yhdistämään ympäristökysymyksen tarkastelun modernia sosiaalista järjestystä koskevaan problematiikkaan.
Hajerin (1999, 366) mukaan ekologinen modernisaatio pyrkii irrottautumaan sekä pragmaattisista oikeudellis-hallinnollisista että ”radikaaleja vihreitä” edustavista ekologisen
dilemman ratkaisupyrkimyksistä. Ekologinen modernisaatio keskittyy ympäristöproblematiikan yhteiskunta-rakenteelliseen perustaan. Sen rakenteisiin kohdistama kritiikki eroaa
radikaalien vihreiden näkökulmasta, jossa ekologista kriisiä ei koeta voitavan ratkaista
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ilman, että yhteiskunta irrottautuisi teollisesta modernisaatioprojektista. Hajerin (1999,
371) mukaan ekologinen modernisaatio kulttuuripolitiikkana pyrkii ylittämään ekologisen
modernisaation käytännön konteksualisoinnit tarkastelemalla kontekstualisointien taustalla vallitsevaa sosiaalista järjestystä. Hajer viittaa Douglasin klassiseen huomioon siitä,
että keskustelut saastumisesta ovat pohjimmiltaan keskusteluja etuoikeutetusta sosiaalisesta järjestyksestä. Ekologisen modernisaation kulttuuripoliittisessa näkökulmassa pohditaankin sitä, miksi tiettyjä todellisuuden aspekteja ei ymmärretä yhteisiksi ongelmiksi, ja
minkä tyyppistä yhteiskuntaa ollaan itse asiassa rakentamassa luonnon suojelemisen
nimissä.
Ekologinen modernisaatio kulttuuripolitiikkana, ”kolmantena tulkintana”, perustuu
käsitykseni mukaan kolmeen tulkintaan ympäristökysymyksen sosiaalisesta rakenteesta ja
todellisuuden sosiaalisesta rakentumisesta:
1. ympäristöpoliittiset kysymykset ovat piiloutuneina poliittisiin, diskursiivisiin
konstruktioihin. Ekologinen modernisaatio kulttuuripolitiikkana pyrkii tuomaan
esille niitä perusteiden heikkouksia, joiden pohjalta tietty kehityksen suunta (skenaario) valitaan muiden mahdollisten kehityssuuntien joukosta,
2. yhtenäistä (coherent) ekologista kriisiä ei ole olemassa, vaan on olemassa ainoastaan ekologista kriisiä koskevia kertomuksellisia juonia (story lines, ks. tarinalinja, Vehmas 2002), jotka problematisoivat fyysisen ja sosiaalisen todellisuuden vaihtelevia aspekteja (olosuhteita –el),
3. ekologinen modernisaatio kulttuuripolitiikkana ei sisällä implisiittistä oletusta
mistään suuresta kulttuurisesta suunnitelmasta (design). Ympäristöä koskevan
keskustelun uskotaan päinvastoin muodostuvan sellaisten historiallisesti määräytyvien väitteiden joukosta, joita useat eri toimijat lausuvat. Kuitenkin interaktiossa, sosiaalisessa vuorovaikutuksessa nämä väitteet tavalla tai toisella tuottavat
uusia sosiaalisia järjestyksiä. Ekologinen modernisaatio kulttuuripolitiikkana
pyrkiikin konstruoimaan sosiaalista järjestystä koskevia sosiaalisia konstruktioita
ja ymmärtämään ko. sosiaalisen järjestyksen historiallisia ja kulttuurisia perusteita. (Hajer 1999, 371.)
Kulttuuripoliittisesta näkökulmasta tarkasteltuna ekologinen modernisaatio näyttäytyy
siis väitteiden joukkona siitä, mikä ongelma todella on. Kulttuuripoliittisesta näkökulmasta tarkasteluna ekologisen modernisaation voi ymmärtää myös kertomuksellisten juonien
(tarinalinjojen) kokonaisuuden rutinisoitumisena, mikä rajoittaa kognitiivisten karttojen
muodostumista sosiaalisessa toiminnassa. Rutinisoituneet kognitiiviset kartat jäädyttävät
tai jättävät huomiotta todellisuuden tiettyjä puolia samalla manipuloiden ja korostaen toisia puolia. Olennaista ekologisessa modernisaatiossa kulttuuripolitiikan näkökulmasta on
ymmärtää se, että ”jäädyttämisen” ja huomiotta jättämisen välityksellä saavutettu sosiaalisen järjestyksen kiinteys on väistämättä keinotekoinen, ja että diskursiivisten todellisuuksien luomistilanteet ovat itse asiassa tilanteita, joissa kulttuuripolitiikkaa toteutetaan.
Se, ovatko sosiaaliset toimijat itse tietoisia rutinoituneiden kognitiivisten karttojen
ohjausvoimasta ei ole Hajerin mukaan niinkään olennaista. Metaforat, kategorisoinnit tai
poliittisia ratkaisuja koskevat määritelmät rakentavat todellisuutta aina ja väistämättä
implisiittisesti tekemällä tietyistä todellisuuden kehyksistä todellisia ja uskottavia. Toiseksi ne sulkevat tiettyjä mahdollisia tulevaisuuden skenaarioita ulkopuolelle eli tekevät
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muista tulkinnallisista skenaarioista mahdollisia – tai kuten Hajer ilmaisee – ”ajateltavissa olevia”. (Hajer 1999, 371–372.)
Hajerin (1999, 372) mukaan ekologiset diskurssit ja sen kognitiiviset kehykset ovat itse
asiassa ajateltavissa sosiaalisiksi suhteiksi luonnon, yhteiskunnan ja teknologian välillä.
Tästä syystä ekologinen modernisaatio kulttuuripolitiikkana kiinnittää huomion myös
ympäristöpolitiikan toisarvoiseen diskursiiviseen todellisuuteen, jossa ennakolta asetetut
periaatteet determinoivat ekologisia ongelmia koskevaa ymmärtämystä ja implisiittisesti
ohjaavat sosiaalista muutosta koskevaa keskustelua. Näin avautuu mahdollisuus tutkia
myös sitä, millaisia luonnon, yhteiskunnan ja teknologian mielikuvia on tunnistettavissa
niistä kertomuksellisista juonista, jotka ovat hallinneet ympäristöä koskevaa keskustelua.
Ekologinen kriisi on siis ensisijaisesti diskursiivinen todellisuus, joka on seurausta mutkikkaista sosiaalisesti prosesseista. Olennaista on kiinnittää huomiota Hajerin kahteen käsitykseen kulttuuripolitiikasta:
1. vaikka kulttuuripolitiikassa tiedostetaan ympäristödiskurssiin sisältyvä kulttuurinen ambivalenttisuus, siinä ei pyritä ensimmäiseksi siirtymään metaforien
”taakse” vaan siinä pyritään ikään kuin saartamaan metaforat, jotta ne voidaan
haastaa tieteellisesti ja lisätä tieteen keinoin tietoisuutta ekologisten kysymysten
tiedollisesti yhtenäisestä perustasta,
2. toiseksi se pyrkii tutkimaan ennen kaikkea niitä kulttuurisia seurauksia, joita vallitsevat kertomukselliset juonet tuottavat ja sitä, mitkä sosiaaliset voimat ylläpitävät näitä juonia. Kun implisiittiset tulevaisuuden skenaariot on kyetty paljastamaan, se saattaa johtaa refleksiivisempiin asenteisiin tiettyjä ympäristöä koskevia
konstruktioita kohtaan. Se voi jopa johtaa vaihtoehtoisten skenaarioiden muotoiluun ja näin sosio-poliittisiin seurauksiin, joissa kyetään tekemään oikeudenmukaisempia ja vastuullisempia ratkaisuja. (Hajer 1999, 372.)
Ymmärtääkseni Hajerin esittämän kulttuuripoliittisen näkökulman heikkoudet ja vahvuudet piilevät itse asiassa samassa asiassa: ekologisen kriisin ymmärtämisessä sosiaalisena
konstruktiona. Vahvuutena näkemyksessä voi pitää sitä, että vallitsevat ekologiset diskurssit ja näin ekologisen kriisin poliittiset ratkaisukeinot sekä tulevaisuuden skenaariot
ymmärretään ihmisten valintoina, jotka voi aina periaatteessa muuttaa. Mutta ekologisen
diskurssin muotojen ymmärtäminen puhtaasti kognitiivisina konstruktioina (kognitiivinen kartta, kertomuksellinen juoni, tarinalinja) joiden pätevyyttä tulee tieteellisesti arvioida, puolestaan vahvasti rajoittaa sen kykyä reflektoida ja muuttaa vallitsevaa sosiaalista
järjestystä. Kuten Hajer itse toteaa, kulttuuripolitiikka ei pyri analysoimaan ekologisten
metaforien ja näin sosiaalisen järjestyksen taustalla vaikuttavia kulttuurin ambivalentteja
rakenteita vaan se keskittyy tarkastelemaan ekologisten diskurssien sosio-poliittisia seurauksia. Toiseksi Hajerin näkemys ympäristödiskursseista kognitiivisina karttoina, jotka
kykenevät rajoittamaan ja manipuloimaan sosiaalisen todellisuuden eri puolia asettaa tiedon ensisijaiseksi suhteessa toimintaan ja toiminnan taustalla vaikuttaviin merkityksenmuodostamisprosesseihin ja sosiaalisiin sääntöihin, jotka ohjaavat kommunikaatiota (ks.
Eder 1992, 1998, 1999). Vallitsevaa sosiaalista todellisuutta muovaavat ensisijaisesti tieteellisesti pätevät ekologis-poliittiset diskurssit. Kolmanneksi ekologisen kriisin ymmärtäminen ensisijaisesti diskursiiviseksi todellisuudeksi ja vasta toissijaisesti sosiaalista järjestystä ja sosiaalisia suhteita koskevaksi ilmiöksi tekee ekologisen modernisaation kulttuuripolitiikasta ongelmallista ja mielestäni kykenemätöntä tuottamaan todellisia sosiaali-
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sia muutoksia. Ekologinen kriisi ilmenee todellisina ekologisina ja sosiaalisina ongelmina, jotka asettavat vallitsevan sosiaalisen järjestyksen muodot todellisesti kyseenalaisiksi. Ongelmien ilmeneminen pakottaa hallintoa ja politiikkaa luomaan erilaisia kielellisiä
retoriikkoja, jotka lävistävät vallitsevia ympäristön poliittisia määrittely- ja tulkintaprosesseja. Onkin vaikeaa hyväksyä, että kulttuuripolitiikan ainoa keino olisi kartoittaa
kyseisten diskursiivisten karttojen ja tulkintaskenaarioiden tieteellistä pätevyyttä. Tulisi
pikemminkin tutkia sitä, miksi tietyt diskurssin muodot ovat syntyneet ja millaisten sosiokulttuuristen prosessien välityksellä ne ovat muodostuneet (ks. Eder 1992, 1998, 1999).
Hajerin kulttuuripolitiikan luonne ja siihen kätkeytyvät ennakko-oletukset sosiaalisesta
todellisuudesta ja todellisuuden sosiaalisesta rakentumisesta tulevat selkeästi esiin Hajerin
ja Fischerin (1996, 7–10) pyrkimyksessä erottaa kulttuurikritiikki ja kulttuuripolitiikka
käsitteellisesti toisistaan. Kulttuurikritiikin käsitteellä he (emt, 7) viittaavat ympäristödiskursseissa esitettyihin erilaisiin ja vaihteleviin mielipiteisiin, jotka asettavat kyseenalaisiksi vallitsevat sosiaaliset järjestykset ja esittävät vaihtoehtoisia tapoja elää luonnon
kanssa. Hajerin mukaan erityisesti ympäristöliikkeet tuottavat toistuvia vastakkainasetteluja vallitsevia institutionaalisia muotoja vastaan. Ympäristöliikkeiden toiminta vahvistaa
sellaisia kulttuurisen kritiikin muotoja, jotka eivät ilmene vain ympäristöliikkeen sisäisissä
keskusteluissa vaan lopulta myös julkisessa keskustelussa. Hajerin ja Fischerin mukaan
kulttuurikritiikki on kuitenkin menettänyt vaikuttavuuttaan suhteessa vallitseviin institutionaalisen ympäristöpolitiikan diskursseihin.
Hajerin ja Fischerin (1996, 7–8) mukaan uuden kulttuurikritiikin muotoileminen on
välttämätöntä, koska yhteiskunnassa ilmenee kasvavaa tarvetta analysoida ympäristödiskurssin laajempia kulttuurisia seurauksia. Kenen tarpeesta on ensisijaisesti kysymys, he
eivät mielestäni määrittele tarkemmin. Tulkitsen heidän tarkoittavan lähinnä tieteessä
ilmennyttä tarvetta syvällisempiin sosio-poliittisiin analyyseihin. Sosiaalitieteissä on ryhdytty arvioimaan sitä, kuinka ympäristödiskurssit itsessään voivat tahattomasti muodostua
kulttuuriseksi vallaksi (kysymykset sosiaalisesta järjestyksestä, -suhteista ja -identiteetistä). Tämä uudentyyppinen analyysi on oleellista. Mutta se, mihin analyysi kohdistetaan
ja miksi analyysia tarvitaan on olennaisempaa. Tulisi pohtia, kohdistuuko analyysi ekologisen diskurssin vallan rakenteiden kulttuurisiin syihin (perusteisiin) vai sen tuottamiin
kulttuurisiin seurauksiin. Hajer ja Fischer valitsevat käsittääkseni jälkimmäisen vaihtoehdon. He toteavat, että ympäristödiskurssien tutkiminen kulttuuripolitiikan ilmentymänä
merkitsee niiden tapojen rekonstruointia, joilla kulttuurisen vallan seuraukset tulevat
yhteiskunnassa esiin. Mielestäni olennaisempaa olisi tutkia ympäristödiskursseihin piiloutuneen symbolisen vallan perusteita ja ympäristöpoliittisia päätöksentekoprosesseja, jotka
tuottavat tiettyjä kulttuurisia ja sosiaalisia seurauksia. Tällä tavalla saataisiin ehkä selitysperusteita sille, miksi perinteinen kulttuurikritiikki on menettänyt vaikuttavuuttaan. Vaihtoehtoisen sosiaalisen järjestyksen muodot eivät saa vastakaikua poliittisissa ympäristödiskursseissa, eikä niitä näin ollen ymmärretä todellisina vaihtoehtoina. Toiseksi vaihtoehtoiset sosiaalisen järjestyksen muodot on pysyvästi ja vahvasti vastakkaisia ja ristiriidassa vallitsevan sosiaalisen järjestyksen kanssa. Hajerin ja Fischerin esittämän kulttuuripolitiikan
idean ongelmallisuutta voi havainnollistaa vertauksella lääkärin työhön ja sen perimmäiseen tarkoitukseen. Lääkärin ensisijainen tehtävä ei liene ulkoisesti havaittavien taudin
oireiden analyysi ja tutkiminen vaan oireita aiheuttavan sairauden parantaminen. Oireiden
tarkka analyysi on tärkeää, mutta vain sen vuoksi, että oireiden aiheuttaja saataisiin selville:

231
VALLITSEVA SOSIAALINEN TODELLISUUS
•sosiaalinen järjestys
•sosiaaliset suhteet
ekologisen kriisin
sosio-kulttuuriset
perusteet

ympäristöpoliittiset
prosessit

ekologiset
diskurssit
”story lines”

sosiopoliittiset
seuraukset

Kuvio 29. Ympäristöpolitiikan konteksti.

Ekologinen modernisaatio kulttuuripolitiikkana ei tulkintani mukaan siis keskity pohtimaan ekologisen kriisin sosio-kulttuurisia perusteita (kuviossa vasemmassa laidassa) eli
niitä ongelmia, joita vallitseva sosiaalinen järjestys ja sosiaalisen järjestyksen välityksellä organisoituvat sosiaaliset suhteet itsessään sisältävät ja tuottavat. Hajer tulkitsee vallitsevan sosiaalisen järjestyksen toissijaiseksi diskursiiviseksi todellisuudeksi, jota ennalta
asetetut periaatteet (kognitiiviset kartat ja juonet) determinoivat rajoittaen näin ekologisia ongelmia koskevaa ymmärrystä ja sosiaalista muutosta koskevaa julkista keskustelua.
Toiseksi ekologisen modernisaation kulttuuripolitiikka ei keskity tarkastelemaan niitä
poliittisia prosesseja (kuviossa toinen vasemmalta), jotka tuottavat erilaisia kognitiivisia
karttoja, ja jotka väistämättä sisältävät poliittisen vallankäytön muotoja, vallitsevaa sosiaalista järjestystä legitimoivia retoriikan ja identifikaation muotoja. Ekologinen modernisaatio keskittyy poliittisten prosessien ja vallankäytön tuotoksiin, rajallisiin kognitiivisiin karttoihin ja juoniin (kuviossa toinen oikealta), joita pidetään ensisijaisina diskursiivisen todellisuuden muotoina ja sosiaalisen muutoksen lähteinä. Kyseisten kognitiivisten karttojen
sosio-poliittisten seurausten (kuviossa oikeassa laidassa) ja niiden implisiittisesti sisältämien tulevaisuuden skenaarioiden pätevyyden tieteellinen arviointi on keskeinen tekijä
sosiaalisen muutoksen ohjaamisessa.
Voi arvioida sitä, määräytyykö ekologisen modernisaation kulttuuripoliittisesti muodostettavissa oleva idea ekologisesta kansalaisuudesta arkielämän vertikaalisen vai horisontaalisen organisoitumisen perustalle. Väitän, että ekologisen modernisaation kulttuuripolitiikan mahdollistama ekologinen kansalaisuus määräytyy vertikaalisen arkielämän organisoitumisen välityksellä eli ihmisen arkielämä ja sosiaaliset suhteet ja näin sosiaalinen identiteetti determinoituvat vallitsevan sosiaalisen järjestyksen ja sen sisältämien taloudellisen,
poliittisen ja alueellisen vallan muotojen välityksellä. Tämän perusteella voi väittää, että
ekologisen modernisaation kulttuuripolitiikalla ei kyetä toteuttamaan todellista yhteiskunnallista muutosta ja ekologista kansalaisuutta. Perustelen väitettäni siis sillä, että ekologinen modernisaatio kulttuuripolitiikkana ei pohdi ekologisen kriisin sosio-kulttuurisia
perusteita eikä poliittisten prosessien sisältämää symbolista vallankäyttöä. Vallitseva sosiaalinen järjestys on, niin kuin Hajer itse toteaa, toissijainen diskursiivinen todellisuus. Toiseksi, jos ensisijaisen diskursiivisen todellisuuden eli kognitiivisten karttojen sosiaalista
pätevyyttä ja kestävyyttä arvioidaan ensisijaisesti tieteellisin kriteerein myös tulevaisuuden
kannalta, mitkä ovat tavallisen kansalaisen mahdollisuudet osallistua kognitiivisia karttoja
koskevaan pätevyyskeskusteluun? Kolmanneksi, eivätkö myös tieteelliset diskurssit ole
aina sidottuja vallitsevan sosiaalisen järjestyksen symbolisen vallan muotoihin ja ole näin
rajallisia diskursiivisia todellisuuksia? Neljänneksi, tulevaisuutta on vaikea, lähes mahdoton ennustaa tieteellisesti. Kestävän tulevaisuuden perusedellytysten rakentamisessa on
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kysymys eettisistä periaatteista, jotka perustuvat vallitsevan yhteiskunnan kykyyn laajentaa moraalisen yhteisön periaatteita koskemaan myös tulevia sukupolvia.
Määräytyykö ekologisen modernisaation kulttuuripolitiikan idea ekologisesta kansalaisuudesta yksilöllisyyteen vai yhteisöllisyyteen? Koska ekologisen modernisaation kulttuuripolitiikassa ei reflektoida vallitsevia sosiaalisten suhteiden ongelmia, ekologinen kansalaisuus mitä ilmeisimmin rakentuu myös vallitsevan demokratiakäsityksen ja sen edellyttämän individualismin perustalle. Kuten Hajer itse toteaa, yksittäisten toimijoiden esittämät
väitteet sosiaalisesta todellisuudesta muuttuvat sosiaalisessa vuorovaikutuksessa tavalla tai
toisella sosiaalisiksi järjestyksiksi. Sosiaaliset järjestykset ovat siis tiedon perustalle rakentuvia, ulkoisia sosiaalisia sopimuksia sosiaalisen todellisuuden luonteesta ja näin myös
ekologisen kriisin luonteesta. Ajatus vaikuttaa pelottavalta: väitteet ja kognitiiviset konstruktiot sosiaalisesta todellisuudesta saattavat olla täysin mielivaltaisia suhteessa arkielämään ja eettis-moraalisiin periaatteisiin sekä niihin sosiaalisiin ja ekologisiin seurauksiin,
joita kognitiivisten mallien perustalta toteutettavat ympäristöpoliittiset päätökset ja päätösten täytäntöönpano saavat todellisuudessa aikaan.
Edellisten tarkastelujen perusteella voi väittää, että ekologisen modernisaation kulttuuripolitiikassa ei huomioida riittävästi sosiaalisen järjestyksen legitimaatioon ja näin identifikaatioon sisältyviä paradokseja. Kognitiivisten karttojen kulttuurisen perustan reflektoimattomuus sekä yhteiskunnalliseen valtaan väistämättä kytkeytyneet poliittiset prosessit
johtavat itse asiassa siihen, että kognitiiviset kartat ja niiden tieteellisen pätevyyden arviointi saattavat legitimoida vallitsevaa sosiaalista järjestystä. Ihmisten tietoisuuden todellisuus ja sosiaalinen identiteetti determinoituvat kognitiivisten, todellisuutta koskevien väitteiden välityksellä. Identifikaation näkökulmasta Hajerin (1999, 371) toteamus siitä, että
yhteiskunnan muutoksen kannalta ei ole olennaista, ovatko sosiaaliset toimijat itse tietoisia
rutinisoitujen kognitiivisten karttojen ohjausvoimasta on ongelmallinen kulttuurisen refleksiivisyyden näkökulmasta. Voi kuitenkin väittää Laclauhun (1994) viitaten, että radikaalin yhteiskunnallisen muutoksen kannalta avoin identifikaatio on ensisijaisen tärkeä.
Kysymyksen siitä, miten ekologisen modernisaation kulttuuripolitiikassa ilmenee ekologisen ajattelun eettinen ulottuvuus voi itse asiassa asettaa päinvastaisesti: miten ja miksi
ekologisen ajattelun eettinen dimensio ei ilmene ekologisen modernisaation kulttuuripolitiikassa. Kuten edellä olen todennut, moraalisen yhteisön laajentaminen ja kyky luonnon
(ei-elävän ja elävän), kaukaisten toisten ja tulevien sukupolvien itseisarvon tunnustamiseen
näyttäisi edellyttävän vallitsevan demokratiakäsityksen uudelleen muotoilua. Ekologisen
modernisaation kulttuuripolitiikassa vallitseva demokratiakäsitys jää reflektoimattomaksi.
Toiseksi ekologisen ajattelun eettinen dimensio edellyttäisi vallitsevien sosiaalista todellisuutta ja ekologista kriisiä koskevien tiedollisten käsitysten eettis-moraalista arviointia eikä
niinkään niiden tieteellisen pätevyyden arviointia.
Väitän, että nykyisenkaltainen ympäristökasvatus näyttäisi tuottavan sellaisia kvalifikaatioita, joita ekologinen kansalaisuus ekologisen modernisaation kulttuuripoliittisesta
näkökulmasta näyttäisi edellyttävän. Tiedolliset kvalifikaatiot eli erilaisten kognitiivisten
karttojen ja diskursiivisten todellisuuksien tuntemus ja näiden todellisuuksien tieteellisen
pätevyyden arviointi ovat keskeisiä ekologisen kansalaisuuden tunnusmerkkejä ympäristökasvatuksessa. Ympäristökasvatuksessa suuntaudutaan pohtimaan ympäristökriisin seurauksia. Eri oppiaineiden yhteydessä esille tuleva tieto (eri oppiaineiden tiedeperusta) ympäristöstä ja ympäristöongelmista ja sen kognitiivinen prosessointi sekä ajattelu- ja ongelmanratkaisutaidot ovat keskeisiä ympäristökasvatuksessa. Vallitsevat sosiaalisen järjestyk-
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sen vallan muodot eivät voi olla vaikuttamatta ympäristökasvatuksen tavoitteisiin, sisältöihin ja menetelmiin aivan samalla tavalla kuin ne vaikuttavat ekologista kriisiä koskeviin
poliittisiin konstruktioihin ja prosesseihin. Itse asiassa juuri poliittis-ideologiset kognitiiviset kartat muodostavat ympäristökasvatuksen tavoitteiden ja sisältöjen perustan ja kognitiivisten karttojen pohjalta tehtyjen poliittisten päätösten sosio-poliittisten seurausten arviointi ympäristökasvatuksen didaktisten mallien muodon.
Kuten edellä luvussa 2.3 totean, ympäristökasvatus voidaan kuitenkin ymmärtää myös
erityisinä tietoa ja tunnetta korostavien tekijöiden sekamuotona. Ympäristöherkkyyden
lisäämisen vaatimus, omakohtaisten kokemusten ja ympäristöeettisen vastuun korostamisen voi nähdä perustuvan ekologiaan tai täsmällisemmin ilmaistuna ekologismiin poliittisena ideologiana. Ekologistisen poliittisen ideologian esittämät näkemykset vihreästä ekologisesta demokratiasta ja kansalaisuudesta eivät ole kyenneet ilmeisesti ratkaisemaan vallitsevan sosiaalisen järjestyksen ja demokratiakäsityksen vallan legitimaation problematiikkaa. Nämä näkemykset keskittyvät pääasiassa poliittisten päämäärien, ideaalien ja
ohjelmien muotoiluun, arvioimatta näiden päämäärien ja ohjelmien todellisia vaikuttamismahdollisuuksia vallitsevissa poliittisen päätöksenteon ja hallinnon toimeenpanon prosesseissa.

8.2.1.2 Ekologismi poliittisena ideologiana
Länsimaisen sosiaalisen ja poliittisen ajattelun käsitykset oikeudenmukaisuudesta ja kansalaisuudesta eivät enää kykene tarjoamaan riittäviä välineitä, joilla kyettäisiin ratkaisemaan vallitsevien ympäristöongelmien tuottamia sosiaalis-poliittisia vaikutuksia (Smith
1999b, 405). Vihreä ajattelu on yksi ilmaus tästä. Dobsonin (1996) mukaan vihreä ideologia ei ole kuitenkaan yhtenäinen poliittisen ideologian muoto, vaan ideologiaa hajottaa
ero ekologismin ja environmentalismin välillä. Ekologismi pyrkii kyseenalaistamaan radikaalisti taloudellisia, poliittisia ja sosiaalisia käytäntöjä tavalla, jota environmentalismin
puitteissa ei tehdä. Environmentalismi on usein yhteen sovellettavissa lukuisiin, vallitseviin poliittisiin muotoihin ja se saattaa edistää ekologisen kriisin teknokraattisia ratkaisuja. Ekologismin sen sijaan voi asettaa vastakkain sekä suhteessa vallitseviin poliittisiin
muotoihin että teknologisiin ympäristöongelmien ratkaisupyrkimyksiin. Ekologismi kannattaa instituutiomuotoja, jotka kykenevät takaamaan tasa-arvoisen osallistavan politiikan, ja ympäristönsuojelun käytäntöjen tulee perustua ekologisesti sensitiivisiin tekniikoihin. (Hayward 1999, 354.)
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Ekologismin vaikeudet saada aikaan todellisia sosiaalisia muutoksia yhteiskunnassa
perustuvat kolmeen tekijään:
1. ekologismi perustaa poliittisen ideologiansa ns. ekologiseen utopiaan ja hyvän yhteiskunnan politiikkaan, jonka perustalta se pyrkii muodostamaan konkreettisia poliittisia
ohjelmia (ks. Hayward 1999, 344–345),
2. ekologismin poliittiset strategiat ovat duaalisia ja ristiriitaisia (ks. Hayward 1999),
3. ekologismi näyttäisi edellyttävän yhä sellaista poliittisten (demokraattisten) suhteiden
perusmuotoa, joka perustuu kontrolliin ja vallan käyttöön (Mills 1999, 388–389).
Vihreästä demokratiasta on tullut kiistanalaista. Tässä tilanteessa vihreän poliittisen ideologian pyrkimyksenä on etsiä periaatteita ja arvoja, jotka johdonmukaisesti sovellettuna
voisivat ohjata ihmisten toimintaa ja ajattelua. Millsin (1999, 388–389) mukaan ekoradikalismi (johon hän lukee kuuluvaksi ne ekoradikalismin muodot, jotka kuuluvat vihreään
puolueeseen ja ovat osa vihreää liikehdintää) sisältää kaksi ongelmaa:
1. siinä esitetään poliittisia ohjelmia ilman, että laajennetaan sitä moraalista yhteisöä, johon politiikan tulisi kohdistua. Kysymykset moraalisesta yhteisöstä, sen
laajentamisesta ja laajentumisen seurauksista tulisi olla loogisesti etusijalla suhteessa siihen, mihin vihreät itse uskovat ja mitä he haluavat,
2. vihreä poliittinen ideologia (teoria) on keskittynyt liikaa ympäristöpoliittisiin
tuloksiin ja -organisaatiomuotoihin. Sen tulisi keskittyä enemmän poliittisiin prosesseihin,
Vihreän politiikan keskittyminen poliittisten ohjelmiensa ideologioihin ja poliittisiin
organisaatiostrategioihin ilmenee mielestäni niissä ohjelmissa, joita vihreässä puoluepolitiikassa on ilmennyt. Haywardin (1999, 356–357) mukaan vihreässä ideologiassa peruskysymys on, kuinka vihreät kykenevät käyttämään valtaa, minkä tyyppinen valta on mahdollista ja kuinka se vastaa vihreiden päämääriä ja tarkoitusperiä. Vihreä poliittinen ideologia tavoittelee poliittisia muotoja, jotka olisivat herkempiä sekä inhimillisille että ekologisille tarpeille. Vihreä politiikka rakentuu ruohonjuuritasoisten sosiaalisten liikkeiden,
extra-parlamentaaristen, ei-sovinnaisten ja hajautettujen poliittisten toiminnan muotojen
perustalle, jotka pyritään organisoimaan muutoksen ja vastavallan voimavaraksi. Vallan
muuttaminen edellyttää työskentelyä olemassa olevien instituutioiden sisällä ja toisaalta
niitä vastaan. Vihreiden poliittisten puolueiden päätavoitteena on ollut luoda sellainen
poliittinen strategia, joka kykenee luovimaan potentiaalisesti ristiriitaisten vaatimusten
välillä. Näyttää ilmeiseltä, että poliittisen vallan kartuttaminen on tärkeä sekä ideologinen että strateginen tavoite Vihreälle Liitolle ja ympäristöliikkeille. Mutta ketä varten ja
miksi vihreää valtaa tarvitaan?
Vihreän ideologian arvojen ja politiikan välillä on kuilu siinä mielessä, että arvojen ja
politiikan yhdistämisessä ei ole itse asiassa kysymys demokraattisista poliittisista prosesseista. Ohjelmissa yksilöt velvoitetaan toimimaan ohjelman periaatteiden mukaisesti. Politiikasta ohjelmana tulee yhtä kuin ihmisen elämäntapa. Poliittinen vihreä ideologia näyttäisi siis yhä edellyttävän sellaista poliittisten suhteiden perusmuotoa, joka perustuu ihmisen ajattelun ja toiminnan ulkopuoliseen kontrollointiin ja näin myös ideologiseen vallankäyttöön. (Mills 1999, 389.) Kontrolloimisen ongelma ilmenee luonnollisesti myös vihreän
poliittisen ideologian ekologista kansalaisuutta koskevissa käsityksissä. Christoff (1999,
401–402) puhuu laajenevasta kansalaisuudesta ja kansalaisista ekologisina luottamusmie-
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hinä. Hänen mukaansa kestävän kehityksen periaatteet edellyttävät, että kansalaiset puolustavat ekologisia arvoja sekä muiden lajien ja tulevaisuuden sukupolvien oikeuksia moraalisten velvoitteiden ja lakiin perustuvien normien nojalla. Mutta onko moraaliset pakotteet
ja oikeudelliset normit muodostettu todellisesti demokraattisissa poliittisissa päätöksentekoprosesseissa vai perustuvatko ne vallankäyttöön? Itse asiassa Cristoffin näkemyksessä
ilmenee implisiittisesti se, että vihreän ideologian ohjelmallis-moraalisessa pakottamisessa
ei reflektoida moraalisen yhteisön laajenemisen ja demokraattisten poliittisten prosessien
todellisia toteutumismahdollisuuksia, ja moraalinen pakottaminen on yhdistettävissä vallitsevan sosiaalisen järjestyksen taloudellis-poliittisen ja sosiaalisen vallan muotoihin. Toiseksi voi väittää, että Cristoff ei koe myöskään globalisaation tuottamia ekologisia, taloudellisia ja poliittisia seurauksia ekologisen kansalaisuuden idean kannalta ongelmina vaan
merkittävinä haasteina. Globalisaation seurauksiin reagoiminen edellyttää Cristoffin
mukaan valtiosidonnaisen poliittisen yhteisön uudelleen muotoilua vaihtoehtoisten ylikansallisten uskollisuusmuotojen välityksellä.
Paradoksaalista Cristoffin ideassa ekologisesta kansalaisuudesta – “emansipatorisessa
projektissa” kuten hän itse määrittelee – on, että
a) ekologinen kansalaisuus ja sen toteutuminen ovat riippuvaisia kansalaisyhteiskunnan laajentamisesta ja uudelleen elvyttämisestä (emt, 404),
b) ekologinen kansalaisuus perustuu yksilöllisyyden perustalle rakentuvaan vihreän
tietoisuuden muotoon, joka perustuu minän (self) hallintaan ja kollektiivisen julkisen sfäärin käyttöön,
c) ekologisen kansalaisuuden ideassa ei määritellä selkeästi yksilöllisyyden, kollektiivisuuden ja yhteisöllisyyden välisiä suhteita, mikä hämärtää yhteisöllisyyden
todellista sisältöä ja merkitystä ekologisen kansalaisuuden periaatteissa.
Kuten edellä olen todennut, kansalaisyhteiskunnan idean ei voi väittää perustuvan yhteisöllisyyteen eikä näin yhteisen hyvän saavuttamiseen. Idea rakentuu modernin yhteiskunnan taloudellisen, poliittisen ja alueellisiin vallan muotoihin ja näin yksilöllisen edun ja
voiton tavoitteluun. Epäilen, että minän hallinnan periaate moraalisena periaatteena ei ole
sovitettavissa yhteen oman edun ajamiseen perustuvan sosiaalisen järjestyksen kanssa.
Kuten Bourdieun habitus-käsitteen tarkastelun yhteydessä totesin, yksilö on kaksinkertaisesti sidottu yhteiskunnallisen vallan muotoihin.
Se, että vihreässä poliittisessa ideologisessa painotetaan moraalisen vastuullisuuden
eroavuutta valtion määrittämästä oikeudellisesta vastuullisuudesta on yksi askel eteenpäin
ympäristöeettisessä ajattelussa, mutta ei riittävä. Itse asiassa vihreän poliittisen ideologian
teorian ja käytännön välillä on edelleen niin suuri kuilu, että eksplisiittisesti ilmaistut
ympäristöeettiset ihanteet kaatuvat ideologian omiin implisiittisiin käsityksiin demokraattisen poliittisen toiminnan luonteesta ja ekologisesta kansalaisuudesta.
Moraalisen yhteisön laajentamisen (luonnon itseisarvo) ja demokraattisten poliittisten
prosessien toteutumisen ehdot näyttäisivät siis olevan samansuuntaiset. Molempien todellinen toteutuminen edellyttää kyseisten periaatteiden käytäntöön soveltamista samansuuntaisesti ja vastavuoroisesti. Miten nämä käytäntöön soveltamisen ehdot voi määritellä?
Mills (1999, 391–392) viittaa Eckersleyhyn (1992) ja toteaa, että vihreä politiikka on
ekosentristä. Ekosentrisyys on ensisijainen kaikkiin muihin poliittisiin näkökohtiin nähden.
Hyväksymällä sen, että ihmiset eivät ole ainoita arvon mittareita hyväksytään samalla
moraalisen yhteisön laajenemisen periaate, koska se tekee välttämättömäksi ”toisten”
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sovittamisen inhimillisten eettisten valintojen sisäpuolelle. Millsin mukaan ei-ihmiskeskeisen näkökulman omaksuminen on välttämätöntä, ei ainoastaan moraalisen yhteisön laajenemisen toteutumisen vaan myös demokraattisten ympäristöpoliittisten prosessien toteutumisen kannalta. Kuitenkaan moraalisen yhteisön laajenemisen poliittiset seuraamukset,
joita Mills pitää luonnollisina seuraamuksina siirtymisestä todelliseen ekosentriseen etikkaan, eivät ole saaneet ansaittua huomiota ympäristöpolitiikassa. Tämä ilmenee Millsiä tulkiten kahdella tavalla:
a) ekosentrinen näkökulma ja näin moraalisen yhteisön laajenemisen periaate tuodaan poliittisissa ohjelmissa esille tarkoitusta varten luodulla tavalla (ad hoc way)
spesifeinä määräyksinä ja vaatimuksina. Näkökulmaa ei ole sidottu laajasti poliittisiin muuttujiin (emt, 392), toisin sanoen sitä ei ole käytännöllisesti operationalisoitu,
b) vihreän politiikan ohjelmissa ei analysoida sitä, kuinka mahdollinen moraalisen
yhteisön laajeneminen ilmenisi poliittisissa päätöksentekoprosesseissa. Poliittiset
ohjelmat ovat suuntautuneet ja sitoutuneet päämääräorientoituneisiin politiikan
teon prosesseihin, mutta eivät prosessien uudistamiseen ei-antroposentrisellä
tavalla. En keskity tarkemmin eettis-moraalisiin lähtökohtiin, joiden avulla
moraalisen yhteisön laajenemisen periaatetta voitaisiin muotoilla poliittisesti.
Totean vain lyhyesti, että ympäristöfilosofisesta näkökulmasta tarkasteltuna
ympäristön sisäisiä arvoja ei voi asettaa laillisen oikeuden perusteella, vaan
sisäisten arvojen taustalla on aina moraalinen oikeuskäsitys (emt, 394). Tarkastelen lähemmin sitä, mitä moraalisen yhteisön laajeneminen voi saada aikaan poliittisissa prosesseissa. Tarkastelen myös sitä, miten poliittisella päätöksenteolla voitaisiin turvata ekosentristen periaatteiden toteutuminen.
Poliittisten päämäärien korostamisella poliittisten keinojen kustannuksella aliarvioidaan
vihreän politiikan todellista demokratiaperustaa. Esimerkiksi tekemällä kestävyydestä
yhteneväisen päämäärän vihreän politiikan demokratian muodon kanssa aliarvioidaan
demokratiaa itseään. Moraalisen yhteisön laajentaminen itsessään ei ole ongelma; se on
ymmärretty ongelmaksi, koska sen sisältöjä ja seuraamuksia ei ole sisällytetty moraalista
yhteisöä koskeviin johtopäätöksiin. Sen varmistaminen, että tulevaisuuden sukupolvet
sekä ei-inhimilliset lajit ja ekosysteemit otettaisiin huomioon poliittisissa näkökohdissa,
ei edellytä niinkään poliittisten seurausten määräämistä etukäteen (päämääräorientoituminen) vaan yksinkertaisesti poliittisten instituutioiden (säännöt, rakenteet, perustuslaki)
rakentamista tavalla, joka takaisi sen, että poliittisissa prosesseissa otettaisiin huomioon
kaikki edustettuina olevat intressit. Vihreän poliittisen ideologian pääperiaatteiden tulisi
toimia yhtä lailla ohjeina tavoista, joilla poliittisen systeemin tulisi toimia sekä päämäärinä, joita poliittisen systeemin tulisi tavoitella. (emt, 394–395.)
Vihreän demokratian rakentaminen edellyttää politiikan toteuttamista ihmiseltä ihmisille, toisin sanoen poliittisten ja moraalisten yhteisöjen luonteiden välillä pitäisi vallita
jonkinlainen yhteneväisyys. Se, mikä on poliittisesti edustuksellinen on myös moraalisesti
merkityksellinen. Millsin (emt, 395) mukaan vihreän poliittisen teorian filosofisen perustan
ja moraalisen ja poliittisen yhteisön yhteneväisyyden noudattaminen yhteiskunnassa edellyttäisivät muutoksia neljässä politiikan alueessa: 1) sosiaalisissa asemissa, 2) demokratian
laadussa, 3) poliittisessa päätöksenteossa ja 4) poliittisessa edustuksellisuudessa.
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(Antroposentrisissä) poliittisissa systeemeissä demokratian laadun mittarina on pidetty
yksilöiden kykyä osallistua poliittiseen päätöksentekoon myös vaalien välisinä aikoina.
Vastaavasti analyyseissa, joissa pohditaan valtion institutionaalisten järjestysten rooleja on
todettu, että valtion organisoitumisen tapa vaikuttaa politiikalla aikaansaatuihin tuloksiin.
(Mills 1999, 396.) Tämä ei ole yllättävää. Samat arviointikriteerit ovat luonnollisesti sovellettavissa vihreään demokratiaan ja ympäristöpolitiikkaan. On pohdittava sitä, kuinka
ympäristöpoliittiset systeemit todella edistävät moraalisen yhteisön laajenemista. Se, mitä
politiikassa edustetaan, riippuu siitä, kuinka paljon moraalista yhteisöä laajennetaan. Käytännössä tämä merkitsisi valtion lakisääteistä velvollisuutta tukea myös politiikan ulkopuolista ympäristöliikehdintää. Ulkopuolisen liikehdinnän tulisi puolestaan jatkuvasti reflektoida todellista asemaansa ympäristöpolitiikan prosesseissa. Ympäristöliikkeiden lakiperusteinen asema ja sen reflektointi edellyttävät vastaavasti ekosentrisen filosofian operationalisointia sellaisten päätöksenteon kriteerien löytämiseksi, joilla voi ehkäistä peruuttamattomia ympäristöpoliittisia päätöksiä ja niiden seurauksia. Ekosentrisen filosofian operationalisoinnit eivät muodostu hyötyä maksimoiviksi strategioiksi. (ks. emt, 396.)
Mitä johtopäätöksiä vihreää demokratiaa ja ekologista kansalaisuutta koskevien tarkastelujen perusteella voi tehdä ympäristökasvatuksen asemasta ongelmakentässä?
Voi väittää, että ympäristökasvatuksen tiedon- ja oppimiskäsitys ja didaktiset mallit
sisältävät samoja pysyvien ristiriitojen tiloja kuin ympäristöpoliittiset prosessitkin. Ympäristökasvatuksen tiedon- ja oppimiskäsityksen reflektoimatonta luonnetta voi pyrkiä selittämään sen ristiriidan kautta, mikä vallitsee ympäristöpoliittisten päämäärien, sisältöjen
sekä keinojen välillä:

Kuvio 30. Ympäristöpoliittiset prosessit ja ympäristökasvatuksen tiedon- ja oppimiskäsitys.
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Ympäristöpoliittiset päämäärät muotoillaan varsin pitkälle vihreällä ideologialla ”kuorrutetun” environmentalismin perustalta. Vihreän ideologian ismit, kuten moraalisen yhteisön laajentaminen, holismi, ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus ovat keskeisiä teemoja
ympäristöpoliittisissa ohjelmissa. Kuitenkaan niiden todellista vaikuttavuutta poliittisissa
päätöksentekoprosesseissa ei arvioida (moraalisen ja poliittisen yhteisön yhdenmukaisuus). Päämääristä muodostuu kestävän kehityksen identifikaation retoriikkaa, joka legitimoi vallitsevaa yhteiskuntajärjestystä ja demokratiakäsitystä, saamatta aikaan todellisia
muutoksia. Ekologisen modernisaation muodot, teknokraattiset projektit (ks. luku 6.2) ja
institutionaaliset oppimisprosessit (ks. luku 6.2.1) muodostavat ympäristöpoliittisten keinojen kokonaisuuden, jossa ei reflektoida vallitsevaa sosiaalista järjestystä eikä institutionaalisen vallan muotoja. Ympäristöpoliittiset projektit rakentuvat sen käsityksen varaan,
että ekologinen kriisi on ratkaistavissa vallitsevien institutionaalisten ohjausjärjestelmien
sisällä ja niiden välityksellä. Ekologisen modernisaation kulttuuripolitiikassa puolestaan
arvioidaan projektien (ks. kognitiivisten karttojen) sosio-poliittisia seurauksia, mutta ei
niiden muodostumisen taustalla vaikuttavia kulttuurisia perusteita.
Ympäristöpolitiikan prosessien voi väittää olevan ”kuilumaisesti” rakentuneita. Tarkoitan kuilumaisuudella kahta tekijää: a) poliittisten ympäristöohjelmien päämäärien ja sisältöjen välistä ristiriitaa sekä b) vihreän poliittisen ideologian päämäärien ja keinojen välistä
ristiriitaa. Ympäristöpoliittisen prosessien kuilumaisuus ilmenee ympäristökasvatuksen
reflektoimattomana luonteena ja keskittymisenä ympäristökriisin sosio-poliittisten seurausten tarkasteluun. Institutionaalisen ympäristökasvatuksen luonnetta tiedon, tunteiden ja
toiminnallisuuden koosteena voi pyrkiä ymmärtämään tarkastelemalla ympäristökasvatusta mukautuvana reaktiona erilaisiin ympäristökysymyksen poliittisiin määritelmiin ja
diskursiivisiin muotoihin. Ympäristökasvatuksessa toteutettava ”kulttuurinen reflektio”
omakohtaisten kokemusten, tunteiden ja yksilöllisen ympäristövastuun laajentamisena ja
toisaalta ympäristötiedon kognitiivisena prosessointina sekä ympäristömyönteisenä toiminnallisuutena (vrt. sosiaalinen toiminta) on kuin tiivistetty kuvaus vallitsevien ympäristöpoliittisten päämäärien, sisältöjen ja keinojen sekä niiden sosio-poliittisten seurausten
välisestä pysyvästä epäyhtenäisyydestä. Ympäristökasvatuksen tiedonkäsitys perustuu
luonnontieteisiin samoin kuin ympäristöpoliittisten diskurssien muotojen arviointi toteutetaan luonnon- ja teknisten tieteiden tiedon pätevyyskriteerien perustalta. Omakohtaisten
kokemusten, tunteiden ja ympäristövastuun korostaminen noudattaa puolestaan samoja
periaatteita kuin vihreän ideologian sisältämä individualistinen ekologisen kansalaisuuden
määritelmäkin. Kolmanneksi ympäristökasvatuksen menetelmissä ja didaktisissa malleissa
korostuu sama tiedollispainotteisuus kuin ympäristöpoliittisissa keinoissa. Ympäristöpoliittisten keinojen nähdään rakentuvan ympäristökriisiä koskevien kognitiivisten karttojen
muodostamalle diskursiivisten kenttien perustalle. Neljänneksi kognitiivisten karttojen
uudelleen määritteleminen nähdään keskeisenä ympäristöpoliittisen toiminnan muotona.
Ympäristökasvatuksen didaktisissa malleissa vastaavasti korostuu tiedon prosessointitaidot, ajattelu- ja ongelmanratkaisukyvyt, joita harjoitellaan erityyppisissä ympäristökonflikteja simuloivissa demonstraatioissa. Sekä ympäristöpoliittisissa keinoissa että ympäristökasvatuksen didaktisissa malleissa korostuu vahva tieto- ja toimintapainotteisuus. Voi väittää, että tämä suuntautuneisuus ei johda todellisiin moraalin ja sosiaalisen toiminnan muutoksiin.
Jotta institutionaalisessa ympäristökasvatuksessa ympäristöön orientoivan kasvatuksen
muotona kyettäisiin saavuttamaan sille asetettuja eettisiä tavoitteita tulisi siinä arvioida
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a) vallitsevan demokratiakäsityksen ja individualismin ongelmia ympäristökysymyksen näkökulmasta,
b) moraalisen yhteisön ja poliittisen yhteisön yhdenmukaistamisen kriteerejä ja ekologisen kansalaisuuden todellista luonnetta,
c) vallitsevan ympäristöpolitiikan päämäärien, sisältöjen ja keinojen välistä kuilua
eli poliittisten prosessien valtasidonnaisuutta ja
d) sosiaalisen identifikaation problematiikkaa, joka on olennainen osa edellä mainittuja ongelmakokonaisuuksia. Sosiaalisen identiteetin sisältämät ristiriidat, jotka
ilmentävät 1) systeemin ja elämismaailman sisäistä ja välistä eriytymistä, 2) arkielämän horisontaalisen ja vertikaalisen organisoitumisen ristiriitoja, 3) vallitsevan
demokratiakäsityksen ja individualismin heikkoutta ympäristökysymyksen kannalta sekä 4) ympäristöpoliittisten päämäärien, sisältöjen ja keinojen kuilua identifikaation tasolla ovat keskeinen lähtökohta ympäristökasvatuksen rakenteellisten ehtojen ja kulttuuristen mahdollisuuksien tunnistamisessa. Sosiaalisen identiteetin ristiriitoja ympäristökasvatuksen viitekehyksessä tarkastellaan tutkimuksen
viimeisessä luvussa.
Mielestäni edelliset ulkoisen ja sisäisen sosiaalisuuden, arkielämän vertikaalisen ja horisontaalisen organisoitumisen sekä sosiaalisen identiteetin muotoutumisen ongelmakokonaisuudet tarjoavat mielenkiintoisia näkökulmia myös ympäristötietoisuutta koskevaan
keskusteluun. Väitän että se, miten sosiaalisen identiteetin katsotaan määräytyvän (poliittis-ideologiset identiteettimääritelmät versus. politisoituneet identiteetit ks. Laclau 1994)
vaikuttaa suoraan siihen, miten ympäristötietoisuus ja sen eri ulottuvuuksien väliset suhteet ymmärretään (tieto, arvot, asenteet ja toiminta, ks. esim. Kortelainen & Kotilainen
1994, 10). Ympäristötietoisuuden kytkeytymistä tässä luvussa esitettyihin ongelmakokonaisuuksiin voi selventää seuraavan kuvion avulla:
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SYSTEEMIN JA ELÄMISMAAILMAN
SISÄINEN JA VÄLINEN ERIYTYMINEN

Pysyvät ympäristöä
koskevat ristiriidat
instituutiotasolla

Muuttuvat ja
muuttuvat konfliktit
sosiaalisella tasolla

Ulkoinen sosiaalisuus ja
arkielämän vertikaalinen
organisoituminen

Sisäinen sosiaalisuus ja
arkielämän horisontaalinen
organisoituminen

SOSIAALINEN
IDENTITEETTI

Sosiaalinen identiteetti
ideologisena mallikuvana

Politisoitunut sosiaalinen
identiteetti

Identifikaatio retoriikkana

Avoin identifikaatio

YMPÄRISTÖTIETOISUUS JA
MAHDOLLISUUSRAKENTEET

Ympäristötietoisuuden osa-alueet:
tieto
arvot
asenteet
toiminta

Kuvio 31. Arkielämän organisoituminen, sosiaalinen identiteetti ja ympäristötietoisuus.

Yhteiskunnalliset toimijat, kuten globaalit markkinat, kansallinen ja kansainvälinen
ympäristöpolitiikka, ympäristöliikkeet ja kansalaiset ymmärtävät ympäristötietoisuuden
eri tavoin. Väitän, että
1. ympäristötietoisuuden määrittelyn taustalla on aina joko implisiittinen tai eksplisiittinen oletus sosiaalisen identiteetin luonteesta ja siitä, miten sosiaalinen identiteetti
määräytyy,
2. ympäristötietoisuuden määrittelyn taustalla on aina joko implisiittinen tai eksplisiittinen oletus siitä, miten ihmisen arkielämä organisoituu ja miten ihmisen katsotaan
jäsentävän subjektiivisia kokemuksiaan ja arkielämäänsä,
3. ympäristötietoisuuden määrittelyn taustalla saattavat vaikuttaa vertikaalisen eli taloudellisen, alueellisen ja poliittisen organisoitumisen vallan muodot,
4. riippuen siitä, miten ympäristötietoisuus määritellään, sen voi ymmärtää joko
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a) osana vallitsevaa sosiaalista järjestystä legitimoivaa politiikkaa ja vallankäyttöä
eli identifikaation retoriikan välineenä, tai
b) osana radikaalia institutionalisoitumista ja vaihtoehtoista politiikkaa eli radikaalin
ja näkyvän identifikaation välineenä ja yhteiskunnallisen muutoksen indikaattorina.
Tarkastelen havainnollistavana esimerkkinä Kortelaisen ja Kotilaisen (1994) esittämää
ympäristötietoisuuden määritelmää väitteiden konkretisoimiseksi ja perustelemiseksi.
Kortelainen ja Kotilainen (emt, 10–11) määrittelevät ympäristötietoisuuden ympäristöä
koskevien tietojen, arvojen, asenteiden ja toiminnan kokonaisuudeksi. Perustan ympäristötietoisuudelle muodostaa tieto, joka ympäristöstä ja siinä ilmenevistä ongelmista saadaan. Toisen ympäristötietoisuuden tason muodostavat suhtautumistavat, joilla ihminen
reagoi ympäristöä koskevaan tietoon. Se, millainen reaktio on, riippuu puolestaan ihmisen intresseistä, arvoista ja maailmankuvasta. Kolmantena ympäristötietoisuuden tasona
on toiminnan taso, joka kertoo tiedon ja suhtautumistapojen synnyttämästä toiminnasta
tai toiminta-aikomuksista. Edelleen he (emt, 124–125) toteavat, että ympäristöstä saatu
tieto toimii keskeisenä ympäristötietoisuuden muutoksen lähteenä. He toteavat, että muutoksen lähtökohtana oleva tieto on jo itsessään kulttuurisesti määräytynyttä. He erottavat
abstraktin ja praktisen ympäristötiedon toisistaan. Edellisellä he tarkoittavat tieteen ja
viestintävälineiden välittämää ylipaikallista, valikoitua ja konkreettisesta yhteiskunnasta
irrotettua tietoa ja jälkimmäisellä taas kokemustietoa, itse elettyä ja lähiyhteisöön kuuluvien kanssa jaettua kokonaisvaltaista tietoa ympäristöstä. Olennaista Kortelaisen ja Kotilaisen ympäristötietoisuuden käsityksessä on se, että abstrakti ympäristötieto tulkitaan
kokemustiedon muodostaman siivilän läpi. Ongelmallista on puolestaan Kortelaisen ja
Kotilaisen käsitys kokemustiedon luonteesta ja se, mitä implisiittisiä sosiaalista identiteettiä koskevia ennakko-oletuksia käsityksen voi väittää sisältävän.
Kortelainen ja Kotilainen (emt, 126) nimittäin toteavat, että ympäristötieto on ympäristötietoisuuden raaka-ainetta, johon liitetään aiemmin omaksuttuja, siis kokemusperäisiä
sosiaalisia ja kulttuurisia osasia. Tieto suodattuu tietoisuuteen kulttuuristen merkitysjärjestelmien, ympäristöön liitettyjen intressien, yhteiskunnallisten sääntöjen ja resurssien sekä
kokemusmaailman muodostaman siivilän läpi. Kulttuuriset merkitysjärjestelmät, ympäristöön liitetyt intressit ja yhteiskunnalliset resurssit ovat ensisijaisia suhteessa kokemusmaailmaan ja määräävät kokemustiedon sisältöä. Oleellista on huomioida sen, että Kortelainen
ja Kotilainen ymmärtävät tiedon siivilöitymisen osoituksena kansalaisen asemasta ja ominaisuuksista, joiden kautta tietoa valikoidaan, arvotetaan ja tulkitaan. Kansalaisten asema
ja ominaisuudet ovat kollektiivisesti määräytyneitä, ja ympäristötietoisuus on kollektiivista
tietoisuutta.
Kortelaisen ja Kotilaisen (emt, 126) mukaan kulttuuri vaikuttaa ympäristötietoisuuteen
kulttuurisen pääoman (ks. habitus; luku 7.5) muodossa. Kulttuuri käsittää ryhmille tai
muulle kulttuuriselle piirille yhteiset annetut merkitykset ja toimintatavat. Intressillä he tarkoittavat puolestaan toimijoiden konkreettista suhdetta toisaalta ympäristöön ja toisaalta
muihin toimijoihin sekä näihin kontakteihin liittyviä motiiveja. Yhteiskunnalliset säännöt
(lait, käyttäytymisodotukset) puolestaan määrittävät ihmisen toimintaa ja ajattelua säätelemällä ilmiöille annettuja merkityksiä ja asettamalla ehtoja sosiaaliselle käyttäytymiselle.
Sosiaaliset resurssit puolestaan ymmärretään yksilöllisiksi tai kollektiivisiksi taloudelli-

242
siksi ja tiedollisiksi voimavaroiksi, jotka edistävät ympäristötiedon saamista ja mahdollisuuksia yksityisen ympäristötiedon muuttumiseksi näkyväksi.
Kortelaisen ja Kotilaisen tulkinnat ympäristötietoisuudesta ja sitä määrittävistä tekijöistä vastaavat ilmeisen selvästi tämänhetkistä käsitystä ympäristötietoisuuden muodostumisesta yhteiskunnassa. On kuitenkin paradoksaalista, että Kortelainen ja Kotilainen eivät
koe tilannetta sinänsä ongelmalliseksi, vaan tulkitsevat ja ymmärtävät ympäristötietoisuuden sosiaaliset ja kulttuuriset rajoitteet annettuina de facto. Tästä syytä voi väittää, että heidän ympäristötietoisuuden määritelmäänsä leimaa tietynlainen kehämäisyys. Tieto, joka
toimii ympäristötietoisuuden perustana ja ympäristötietoisuuden muutoksen lähtökohtana,
on kulttuurisesti määräytynyttä. Ne suhtautumistavat, joilla ihmiset tietoa valikoivat, arvottavat ja tulkitsevat ovat sidoksissa kulttuurisiin arvo- ja merkitysjärjestelmiin, oman edun
intresseihin, yhteiskunnallisiin normeihin ja yhteiskunnallisesti määräytyneisiin yksilöllisiin ja kollektiivisiin resursseihin. Väitän, että ympäristötietoisuuden määrittelyssä, jossa
tieto asetetaan ensisijaiseksi ympäristötietoisuuden osatekijäksi ja ympäristötietoisuuden
muutoksen lähteeksi, on ennakko-oletustensa välityksellä sidoksissa
1. institutionaaliseen refleksiivisyyteen, jossa ympäristöä koskevat kognitiiviset
konstruktiot (kartat) ja diskursiiviset muodot (Hajer 1995, 1999) toimivat ympäristöä koskevien merkitysten, arvojen ja ympäristöön kohdistuvan toiminnan
muutoksen lähteinä,
2. vertikaaliseen arkielämän organisoitumiseen ja näin alueellisen, poliittisen ja
taloudellisen vallan muotoihin. Tietopainotteisessa ympäristötietoisuuden määritelmässä arkielämän ja subjektin voi katsoa jäsentyvän alueellisen organisoitumisen ja sen ohjaamien sosiaalisten vuorovaikutussuhteiden välityksellä. Kuten
edellä olen todennut, taloudellinen vallankäyttö määrää alueellista organisoitumista. Täten alueellisen organisoitumisen determinoimat sosiaaliset vuorovaikutussuhteet rakentuvat poliittisen organisoitumisen ja vallan muotojen perustalle ja
ovat lähinnä yhteiskunnallisten toimijoiden välisiä sopimuksia, jotka voi aina
periaatteessa purkaa,
3. sosiaaliseen identiteettiin poliittis-ideologisena mallikuvana (ks. Laclau 1994) ja
metaforana (Douglas 1987), jolloin sosiaalinen identiteetti toimii ja sen yhteiskunnallinen sisältö määräytyy tunnustamisen tekniikan, ajattelun institutionaalisen ehdollistumisen eli vallankäytön kehämäisyyden sekä tilivelvollisuuden välityksellä (ks. Hänninen 1998, Douglas 1987). Tällöin ympäristötietoisuuden ideasta muodostuu identifikaation retoriikan väline, osa vallitsevaa sosiaalista järjestystä legitimoivaa politiikkaa ja vallankäyttöä. Tietopainotteinen ympäristötietoisuuden idea ei mahdollista ympäristötietoisuuden ymmärtämistä näkyvän identifikaation muotona ja todellisten sosiaalisten käytäntöjen muutoksen
indikaattorina.
Kortelaisen ja Kotilaisen ajatuksissa ei mielestäni painoteta riittävästi ympäristötietoisuuden toiminnallista ulottuvuutta ja toiminnan kulttuurisia ehtoja. He tekevät kuitenkin
olennaisen eron yksityisen ja julkisen ympäristötietoisuuden välille. Yksityisessä ympäristötietoisuudessa abstrakti ja kokemusperäinen tieto varastoituu eräänlaiseksi potentiaaliseksi ympäristötietoisuudeksi tai valmiudeksi, jonka ihminen kokee ja tuntee yksityisesti. Potentiaalinen ajattelun vapaus on Kortelaisen ja Kotilaisen mukaan kuitenkin suhteellista. Rooli- ja normijärjestelmät ovat sisäistyneet syvälle ihmisen mieleen. Julkinen
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ympäristötietoisuus puolestaan tarkoittaa tietoisuuden tasoa, joka tuodaan julki ja jota
määrittelee kollektiivinen toiminta. Kortelaisen ja Kotilaisen mukaan ympäristönsuojelulliset suhtautumistavat ja merkitykset ovat kuitenkin kollektiivisen tulkinnan tulosta ja
ympäristösuojelullinen toiminta ohjattua kollektiivista toimintaa. (emt, 124.)
Kortelainen ja Kotilainen (emt, 126–128) pohtivat myös niitä tekijöitä, jotka asettavat
ehtoja yksityisen sfäärin muuttumiselle julkiseksi ympäristötietoisuudeksi eli ulospäin
suuntautuvaksi toiminnaksi. Heidän mukaansa ympäristötietoisuuden julkiseksi tulon
ehdot vaihtelevat tilassa ja ajassa. Käytännön kulttuuri jarruttaa ympäristötietoisuuden laajenemista, ja vallitsevia kulttuurisia toimintatapoja on vaikea muuttaa (viittaavat Brandiin
1990). Mielestäni kulttuuristen ehtojen tarkastelu jää näissä ympäristötietoisuuden tarkasteluissa kuitenkin toissijaiseksi ja viittauksenomaiseksi huomioksi.
Ympäristötietoisuuden käsite muodostaa kestävän kehityksen käsitteen ohella olennaisen osan ympäristökasvatuksen tavoitteiden, sisältöjen ja didaktisten mallien teoreettisesta
perustasta. Jos kestävä kehitys ymmärretään identifikaation retoriikan kohteena, ympäristötietoisuus voidaan ymmärtää identifikaation retoriikan välineenä. Ympäristötietoisuuden
problematiikkaa on jo ohimennen tarkasteltu sosiaalisen identiteetin ja sen yhteiskunnallisen ehdollistumisen yhteydessä (ks. Hänninen 1998, Douglas 1995, Laclau 1994) Sosiaalisen identiteetin ja ympäristötietoisuuden välitä suhdetta voi kuvata kolikon kahden puolen suhteena: se miten ympäristötietoisuus määritellään, osoittaa sen, miten sosiaalisen
identiteetin ymmärretään muodostuvan. Se, miten sosiaalinen identiteetti määritellään vaikuttaa vastaavasti siihen, miten ympäristötietoisuuden eri ulottuvuuksien (tieto, arvot,
asenteet, toiminta) väliset suhteet ja prioriteetit ymmärretään. Tämä vaikuttaa luonnollisesti siihen, miten ympäristötietoisuutta tutkitaan.
Ympäristötietoisuuden ja erityisesti ympäristötietoisuuden toiminnallisen ulottuvuuden
paikkaan ja aikaan (Brand 1990a, 1990b, 1997) sidottujen ehtojen tarkastelu on institutionaalisen ympäristökasvatuksen reflektoimattoman luonteen ja vastaavasti kulttuurisen ja
itsereflektion kehittämisen kannalta tärkeää. Kun ympäristökasvatus ymmärretään osana
institutionaalista refleksiivisyyttä (ympäristötietoisuuden tietopainotteisuus), ympäristökasvatuksen merkitys yhteiskunnassa typistyy vain joustavaksi sopeutumiseksi vallitseviin
ympäristöä koskeviin poliittis-ideologisiin määritelmiin. Kun ympäristökasvatus ymmärretään osana kulttuurista refleksiivisyyttä (ympäristötietoisuuden toimintapainotteisuus),
ympäristökasvatuksen voi ymmärtää merkittävänä sosiaalisen toiminnan muotona ja vallitsevaa sosiaalista järjestystä ja demokratiakäsitystä muuttavana refleksiivisenä voimana.
Brand (1990a, 1990b, 1997) on tutkinut ympäristökysymykseen sisältyvää kahta toisiinsa kytkeytyvää ongelmakokonaisuutta:
1. ajanjaksojen kulttuuri-ilmastoa ja ajanhenkeä kollektiivisen toiminnan mobilisaatiojaksojen selittäjänä,
2. environmentalismin institutionalisoitumisprosesseja sekä ympäristötietoisuuden ja
toiminnan välistä problematiikkaa (ks. Konttinen 1994, 10) eli ympäristötietoisuuden
ehtoja ja mahdollisuuksia ajassa ja paikassa.
Vaikka Brand tarkasteleekin lähinnä ympäristöliikkeiden rakenteellisia ehtoja sekä toisaalta niihin sisältyviä mahdollisuuksia, sopivat Brandin teorioinnit mielestäni myös
ympäristökasvatuksen ehtojen ja mahdollisuuksien tarkasteluun laajan kulttuurisen lähestymistapansa vuoksi. Brand (1990a, 25) toteaa, että kulttuurinen kriisi luo suotuisat olosuhteet modernisaatiokritiikin suotuisalle leviämiselle. Myös Konttinen (1994, 19) tote-
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aa, että Brandin kulttuurikeskeisen lähestymistavan potenssi ei rajoitu ympäristöliikkeisiin.
Brandin hahmottamaa kulttuuri-ilmaston käsitettä voi määritellä kuuden toisiinsa vastavuoroisesti vaikuttavan ulottuvuuden avulla (ks. myös Konttinen 1994). Brandin (1990a,
25) mukaan laaja kulttuurinen kriisi yhdessä uusien keskiluokkien kasvun kanssa tuo esiin
uudentyyppistä mobilisaatiopotentiaalia: keskiluokkaradikalismia, jonka ajamat asia eivät
ole luokkaspesifejä vaan koskevat lähinnä ihmisten elämän laatua ja itsensä toteuttamista
uhkaavia tekijöitä. Kulttuuri-ilmastolla Brand (1990a, 28, ks. myös Konttinen 1994, 42)
tarkoittaa tiettynä ajanjaksona vallitsevien maailmankuvien, uskomusten ja utopioiden,
kriisin ja vakauden, pessimismin ja optimismin tuntemusten ”kudelmaa”. Kulloinenkin
kulttuuri-ilmasto luo erityistä herkkyyttä sosiaalisten ja yhteiskunnallisten ongelmien kokemiseen. Se voi joko kaventaa tai laajentaa näkökulmaa siihen, mikä vaikuttaa poliittisesti
ja sosiaalisesti mielekkäältä sekä uskottavalta. Kulttuuri-ilmasto muovaa poliittisen käyttäytymisen ja elämäntyylien malleja. Brandin (1990a, 28) mukaan juuri yhteiskunnan
poliittis-taloudellisen sääntelymallin peruskonsensuksen vakava häiriö avaa tietä kulttuurikritiikille. Keskiluokkaisen radikalismin kausille on yhteistä se, että ne esiintyvät yhtä
aikaa sosiaalista integraatiota ja poliittista sääntelyä koskevan konsensuksen murtumisen
kanssa. Toiseksi olennaista on huomioida se, että kulttuuri-ilmastoon on liikeaktivistien
vaikea vaikuttaa (Brand 1990b, 11, ks. Konttinen 1994, 16). Ympäristöaktivistien kehyksenmuodostamispyrkimykset eli pyrkimykset jäsentää liikkeen sosiaalisia ehtoja tapahtuvat muuttuvassa maailmassa kvasiautomaattisesti (kvasi =näennäisen) eli ympäristöliikkeet muodostavat utooppisia tulevaisuudenvisioita, ongelmanmäärittelyjä ja keinovalikoimaa alitajuisesti kulttuuri-ilmaston ”mykkien pakkojen” alaisuudessa ja suuntaisesti.
(Brand 1990b, 12, ks. Konttinen 1994, 16.) Kolmanneksi yhteiskunnalliset liikkeet jättävät
luonnollisesti jälkensä kulttuuri-ilmastoon, mutta eivät kykene kontrolloimaan omaa vaikutustaan kulttuuriin. (Brand 1990b, ks. Konttinen 1994, 16). Tämä ilmiö tulee mielestäni
esille juuri edellä kuvattuina vihreän ideologian ongelmina. Vihreä politiikka ei kykene
parantamaan todellisia vaikutusmahdollisuuksiaan eikä vaikuttamaan keinoihin, joilla vihreisiin päämääriin yhteiskunnassa pyritään. Neljänneksi kulttuuri-ilmasto tarjoaa spesifejä
arvomalleja, uskomussysteemejä, ideologioita, tulkintakehyksiä ja kulttuurisia tekniikoita,
joita liikkeet siirtävät käyttöönsä ja kehyksenmuodostukseensa tiettynä ajankohtana. Arvomallit ja tulkintakehykset ovat ylikansallisia ja kansallinen poliittinen kulttuuri muokkaa
niitä. Jaksottaisesti muuttuvana suodattimena kulttuuri-ilmasto operoi diffuusilla ylikansallisella tavalla. (Brand 1990b, ks. Konttinen 1994, 16.) Tämä ilmiö kuvastuu mielestäni varsin selkeästi myös yhteiskunta- ja kulttuuriteorioissa, joissa pyritään muodostamaan kehysmalleja voimallista globalisaatiokehitystä vastaan, kuten juuri Beckin maailmankansalaisuutta ja ylikansallisia valtioita koskevat teorioinnit sekä Castellsin projekti-identiteettiä
koskevat muotoilut. Teorioiden voi väittää perustavan vastarakenteistumisen voiman ja
mahdollisuudet vallitsevan kulttuuri-ilmaston kriisiytymiseen, mobilisaation laajentumiseen ja keskiluokkaradikalismiin, mutta paradoksaalisesti rakentavat vastavoimansa ylikansallisten tulkintakehysten ja globaalisten kulttuuristen tekniikoiden perustalle. Viidenneksi kulttuuri-ilmastolla on samankaltaiset vaikutukset yksilön motivaatioon osallistua
kollektiiviseen liikehdintään ja energian suuntaamiseen joko julkisiin kysymyksiin tai
niistä poispäin. (Brand 1990b, ks. Konttinen 1994, 17). Brand (1997, 210) pohtiikin ihmisten elämäntyylien ja sosiaalisen rakenteen välistä suhdetta ja kysyy Bourdieuhun (1984)
viitaten, ovatko elämäntyylit luokka-habituksen kulttuurisia käytäntöjä, jotka determinoi-
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tuvat kunkin yhteiskunnallisesta asemasta taloudellisessa, sosiaalisessa ja kulttuurisessa
tilassa (ks. Lash 1995, informaatiovoittajat ja -häviäjät). Kuudenneksi kulttuuri-ilmaston
muutoksilla näyttää olevan merkittävä vaikutus liikkeiden ja niiden vastustajien välisen
konfliktin ”pehmeään puoleen”, kun taas vaikutus konfliktien institutionaaliseen asetelmaan ja liikemobilisaation organisatoriseen infrastruktuuriin näyttää olevan pieni tai lähes
olematon. Poliittisten mahdollisuusrakenteiden muutos on tämän vuoksi riippuvaista kulttuuri-ilmastosta vain suhdanneluonteisesti. (Brand 1990b, ks. Konttinen 1994, 17.) Tulkitsen Brandin viittaavaan tässä siihen, että ympäristöongelmien ilmaanutessa julkisuuteen,
ne nousivat myös politiikan keskiöön mutta vain poliittisten ohjelmien tasolla. Käytännössä ympäristöpoliittiset päätöksenteko- ja toimeenpanoprosessit tapahtuvat edelleen vallitsevan sosiaalisen järjestyksen ja demokratiakäsityksen muodostamissa puitteissa.
Edellisten kulttuuri-ilmaston ja liikemobilisaation kulttuuristen ja poliittisten mahdollisuusrakenteiden kuuden ulottuvuuden pohjalta voi tehdä seuraavia johtopäätöksiä:
1. vallitsevan globalisoituvan ja verkostoituvan kulttuuri-ilmaston paradoksaalinen
luonne, joka toisaalta mahdollistaa liikemobilisaation laajenemisen ja modernisaatiokritiikin eri muotojen ilmentymisen (keskiluokka), mutta toisaalta rajoittaa
ja määrää mobilisaation sekä kulttuurikritiikin ympäristöä koskevia tulkintakehyksiä ja arvomalleja, ilmentää systeemin ja elämismaailman sisäistä ja välistä,
jatkuvasti voimistuvaa eriytymistä (ks. Fornäs 1998),
2. ympäristötietoisuuden kulttuuristen ja poliittisten mahdollisuusrakenteiden paradoksaalinen luonne ilmentää arkielämän vertikaalisen ja horisontaalisen organisoitumisen pysyviä ristiriitoja arkielämän organisoituessa yhteiskunnallisen vallan muotojen välityksellä,
3. edelliseen johtopäätökseen liittyen, ympäristötietoisuuden kulttuuristen ja poliittisten mahdollisuusrakenteiden paradoksaalinen luonne ilmentää sosiaaliseen
identiteetinmuodostukseen ja identifikaatioon sisältyviä pysyviä ristiriitoja
yhteiskunnassa. Vallitsevat mahdollisuusrakenteet ylläpitävät sosiaalisen identiteetin määräytymistä kognitiivisten mallikuvien välityksellä. Sosiaalisen identiteetin paradoksit ilmentävät puolestaan vallitsevan demokratiakäsityksen kriisiä
ja ekologisen kansalaisuuden idean ongelmallisuutta,
4. vallitsevat kulttuuriset ja poliittiset ympäristötietoisuuden rakenteet mahdollistavat vihreiden päämäärien esiintuomisen ohjelmallisella ja poliittis-ideologisella
tasolla, mutta eivät poliittisten keinojen ja poliittisten päätöksentekoprosessien
tasolla,
5. vallitsevan kulttuuri-ilmaston paradoksaaliset muodot eivät ainoastaan ilmene
ympäristöliikehdinnän kehyksenmuodostamispyrkimyksissä, vaan myös muilla
sosiaalisen toiminnan alueilla, kuten juuri ympäristökasvatuksessa. Institutionaalisen ympäristökasvatuksen teoreettis-käsitteellinen perusta muodostuu nimenomaan kestävän kehityksen ja ympäristötietoisuuden käsitteistä (kestävä kehitys
identifikaation kohteena ja ympäristötietoisuus identifikaation välineenä).
Ympäristökasvatuksen tavoitteissa ja didaktisissa malleissa sekä ympäristökasvatuksen
tutkimuksessa esitetyistä ympäristötietoisuuden määritelmistä on mielestäni vaikea saada
tutkimuksellista otetta ja kokonaiskuvaa yksinkertaisesti siksi, että ne ovat sisällöiltään ja
merkityksiltään loppujen lopuksi varsin tyhjiä. Ympäristötietoisuuden laajempia yhteiskunnallisia konteksteja ei reflektoida ja jos reflektoidaan tarkastelu on tautologista ja
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sisältää kehäpäätelmiä. Ympäristötietoisuuden osa-alueet on esitetty usein luettelomaisesti (ks. mm. Palmer 1997, 7, Palmer & Neal 1994, 18–33, Böhn 1997, 25). Mm. Bowen
(1997, 12) toteaa, että tähän asti kasvattajat ovat olleet tietämättömiä tarpeesta luoda
ympäristötietoisuutta, välittää ympäristöongelmia koskevaa tietoa ja rohkaista toimimaan
aktiivisesti yhteistyössä teollisuuden ja hallituksen kanssa. Hänen mielestään tilanne on
nyt muuttumassa ja että yhteiskunnan tulevaisuus edellyttää kolmoissuhdetta (triangular
realtionship) teollisuuden, hallituksen ja kansalaisten osallistavan päätöksenteon välillä.
Kasvava vaatimus julkisen vaikuttavuuden (embowerment) laajentamiseen tiedon muodoissa, julkilausutuissa arvoissa ja kyvyssä osallistua julkiseen päätöksentekoon ovat
Bowenin mukaan keskeisiä tekijöitä hallituksen ja teollisuuden pyrkimysten ja toimintojen täydentämiseksi, lieventämiseksi (moderate) ja mikäli tarpeellista uudelleensuuntaamiseksi. Tässä tilanteessa kasvattajilla on erittäin tärkeä rooli.
Bowenin kannanotto edustaa hyvin tyypillistä ympäristökasvatuksen tutkijan reaktiota
ympäristötietoisuuden lisäämisen tarpeellisuuteen (ks. myös Palmer 1997, 4–6, Palmer &
Neal 1994, 4–10). Edellisiin yhteiskunnan sosiaaliseen järjestykseen, demokratiakäsitykseen, sosiaaliseen identiteettiin ja ekologiseen kansalaisuuteen sisältyvien paradoksien ja
ristiriitojen horisontista tarkasteltuna useat ympäristötietoisuutta koskevat ympäristökasvatuksen teoriat ja niiden perustalle muodostetut didaktiset mallit ovat kuin osa julkista
ympäristöpoliittis-diskursiivista performanssia. Ne kätkevät sisäänsä vakavia kulttuurin
perusrakenteista nousevia ristiriitoja. Bowenin muotoilema teollisuuden, hallituksen ja
kansalaisten osallistavan päätöksenteon kolmoissuhde sisältää siis monentasoisia ongelmia. Itse asiassa kansalaisosallisuuden sitominen valtionhallinnollisiin prosesseihin tai
teollisuuden teknologiapainotteisiin ympäristöongelmien ratkaisupyrkimyksiin uhkaa näivettää todellisen sosiaalisen järjestyksen, radikaalin instituution ja ekologisen kansalaisuuden muodostamispyrkimykset, jotka edellyttävät kommunikatiivisen rationaalisuuden (ks.
käsitteestä Eder 1990a, 1992) uudelleen elpymistä. Kommunikatiivisen rationaalisuuden
ohjaama toiminta ei tyydy virallisiin, abstrakteihin ja kognitiivis-poliittisiin diskurssin
muotoihin ja niiden tuottamien seurausten reflektoivaan arviointiin, vaan kommunikatiivisessa toiminnassa etsitään jatkuvasti yhteisymmärryksen ja avoimen identifikaation perustalle rakentuvia merkityksiä ja vastavuoroisen toiminnan mahdollistavia kulttuurisia konteksteja.
Palmer (1997, 7) ottaa käyttöön globaalin ympäristötietoisuuden käsitteen, joka tulkintani mukaan muodostaa ympäristökasvatuksen osa-alueiden jaottelun perustan sekä tavoitteita, sisältöjä ja menetelmiä ohjaavan yhteisen nimittäjän. Palmer (1997, 6–7) erottaa
kolme ympäristötietoisuuden osa-aluetta, joiden avulla ekologinen näkökulma voi opetuksessa saavuttaa. Ne ovat
1. ympäristöä koskeva tiedollinen kasvatus (environmental education about the environment),
2. ympäristössä tapahtuva kasvatus (environmental education in the environment) ja
3. kasvatus ympäristön puolesta (environmental education for the environment). (ks.
myös luku 2.3)
Ympäristöä koskeva tiedollinen kasvatus nimensä mukaisesti sisältää perinteisen (el) eri
tieteenalojen tuottaman ympäristötiedon opettamisen ja tiedon siirron (transmission of
knowledge), jonka avulla Palmerin mukaan kehitetään lapsen käsitteellistä kapasiteettia
ymmärtää ympäristön eri ulottuvuuksia. Toiseksi ympäristöä koskeva tiedollinen kasvatus
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pitää sisällään myös ympäristöarvojen ja -asenteiden opettamisen (arvoja ja asenteita koskevan ymmärryksen kehittäminen). Kolmanneksi ympäristöä koskeva tiedollinen kasvatus pitää sisällään pyrkimyksen laajempaan ympäristökriisin tulkintaan, joka täytyy erikseen oppia. Edellisestä voimme päätellä, että Palmer ja Neal pitävät ympäristön eri ulottuvuuksien kognitiivista hallintaa lähtökohtana ympäristöarvojen ja -asenteiden omaksumiselle ja näin vallitsevan ympäristökriisin seurausten ymmärtämiselle.
Ympäristössä tapahtuvassa kasvatuksessa ympäristöä käytetään oppimisen lähteenä ja
resurssina. Palmerin ja Neilin (emt, 29) mukaan ympäristö on resurssi, joka mahdollistaa
tiedon ja ymmärryksen kehittymisen, mutta luo ennen kaikkea puitteet tutkimus- ja kommunikaatiotaitojen kehittämiselle (skills of investigation and communication). Kasvatuksessa ympäristön puolesta pyritään puolestaan kehittämään henkilökohtaista vastuun ottoa
ympäristöstä ja henkilökohtaista suhdetta ympäristöön. Henkilökohtaisen vastuun oton
kehittyminen on heidän (emt, 29) mukaansa yhteydessä nimenomaan ympäristöarvojen ja
-asenteiden kehittymiseen. Arvojen ja asenteiden kehittyminen johtaa puolestaan vähitellen ympäristömyönteiseen toimintaan. Kasvatus ympäristön puolesta käsittää Palmerin
(1997, 7) mukaan seuraavia aktiviteetin muotoja: henkilökohtainen ja emotionaalinen
sitoutuminen, monitieteinen oppiminen ja -tutkimus, refleksiivinen toiminta ympäristön
olosuhteiden parantamiseksi sekä opiskelijoiden osallistuminen päätöksentekoprosesseihin.
Yhteenvetona Palmer ja Neil (1994, 31) esittävät mallin ympäristökasvatuksen osatekijöiden keskinäisestä suhteesta. Mallissa ympäristötietoisuuden kolmen eri osa-alueen
toteutumisen avulla saadaan aikaan oppimisprosesseja, jotka muokkaavat ympäristöä koskevaa tietämystä luomalla suotuisat olosuhteet käsitteiden, taitojen ja asenteiden oppimiselle. Palmerin (1997, 7) mukaan tässä ympäristökasvatuksen mallissa olennaisina elementteinä toimivat omakohtainen kokeminen ympäristössä, omakohtaisen huolen ja vastuuntoton syntyminen ympäristöä kohtaan ja omakohtainen toiminta ympäristön puolesta.
Palmerin ja Nealin ympäristötietoisuutta koskevat käsitykset ovat perusratkaisuiltaan
samansuuntaisia muiden ympäristökasvatuksen teorioissa tai didaktisissa malleissa esitettyjen ympäristötietoisuuden määritelmien kanssa. Otin tarkasteltavaksi Palmerin ja Neilin
mallin sen loogisuuden vuoksi. Kaikissa ympäristötietoisuutta koskevissa malleissa perusidea näyttäisi olevan seuraavanlainen:
Tieto ja ymmärrys
ympäristöstä
Ympäristömyönteiset
asenteet ja arvot

Ympäristömyönteinen
toiminta ja vastuunotto
ympäristöstä

Kokeminen
ympäristössä
Kuvio 32. Ympäristökasvatuksen ja sen tutkimuksen käsitys ympäristötietoisuuden rakentumisesta.
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Ympäristötietoisuuden ja ympäristömyönteisen toiminnan paikkaan liittyvien ehtojen
näkökulmasta ympäristökasvatuksen teorioissa esitetyt ympäristötietoisuuden mallit sisältävät useita teoreettisia ongelmia, jotka olen pyrkinyt jakamaan neljään laajempaan
ongelma-alueeseen: Ympäristökasvatuksen ympäristötietoisuuden malleissa
1. ei tehdä käsitteellistä eroa ympäristötietoisuuden eri osa-alueiden, tiedon, asenteiden, arvojen ja toiminnan välille: eri osa-alueiden ymmärretään muodostavan
kausaalisen kokonaisuuden, jossa yhden osa-alueen kehittyminen johtaa automaattisesti toisen osa-alueen kehittymiseen. Käsitys ympäristötietoisuuden osaalueiden kausaalisista suhteista ei vastaa todellisuutta. Brand (1997, 204) toteaa,
että vaikka ympäristöä koskeva huoli on institutionalisoitunut eri yhteiskunnan
alueille, ekologisten käyttäytymisnormien institutionalisoitumisen rinnalla yhteiskunnassa ilmenee ihmisten jokapäiväiseen elämään ja institutionaalisiin toiminnan konteksteihin laajalle levinnyttä ekologista retoriikkaa. Toiseksi ympäristön
tila jatkuvasti huononee globaalissa mittakaavassa. Kestävä kehitys määritellään
vallitsevien yhteiskunnan rakenteiden, intressien ja toimintarutiinien (byrokratia)
sisällä. Ristiriidat ovat tyypillisiä sekä kansainvälisessä että kansallisessa politiikassa, mutta myös ihmisen arkipäiväisissä pyrkimyksissä elää kestävällä tavalla.
Ympäristökasvattajien vahvaa luottamusta kestävän kehityksen retoriikkaan
ilmentää Palmerin (1997, 8) hieman naiivi toteamus siitä, että pohjimmiltaan
ympäristökysymykset ovat poliittisia mieluummin kuin teknisiä luonteeltaan ja
että kestävä kehitys käsitteenä tarjoaa pysyvyyttä ja yhtenäisyyttä ympäristöongelmien ymmärtämiseen. Tulkintani mukaan Brand on lähestulkoon päinvastaista
mieltä: globaalin kestävän kehityksen retoriikka tuo entistä paremmin esiin, mutta
samalla peittää ympäristöasenteiden ja toiminnan välistä pysyvää kuilua yhteiskunnan sosiaalisessa järjestyksessä,
2. asetetaan ympäristöä koskeva tiedollinen aines ensisijaiseksi ympäristötietoisuuden osa-alueeksi ja ympäristömyönteiset asenteet ympäristövastuullisen toiminnan automaattisesti laukaisevaksi tekijäksi (ks. ympäristön eri ulottuvuuksien
kognitiivinen hallinta, Palmer & Neal 1994, 29, Palmer 1997, 6). Brand (1997,
206) toteaa kuitenkin, että empiiriset tutkimustulokset osoittavat ympäristöä ja
ympäristöongelmia koskevalla tiedolla olevan vähäinen vaikutus ympäristötietoisuuteen ja toiseksi ympäristötietoisuudella, jolla Brand tarkoittaa ympäristömyönteisiä asenteita (julkisissa ympäristödiskursseissa esiin tulevia, kognitiivisten ja tunnepitoisten tekijöiden mentaalisia representaatioita) on todettu olevan
vähäinen vaikutus ympäristövastuulliseen toimintaan. Voi väittää, että ympäristökasvatuksen tutkimuksessa ja ympäristökasvatuksen didaktisissa malleissa esitetty ympäristötietoisuuden määritelmä sisältää kaksinkertaisesti paradoksaalisen
oletuksen: Ympäristötieto ymmärretään myönteisten ympäristöasenteiden perustaksi ja myönteiset ympäristöasenteet ympäristövastuullisen toiminnan lähteeksi.
Ympäristötietoisuuden ja ympäristövastuullisen toiminnan ehtojen tarkastelun
kannalta onkin olennaista erottaa käsitteellisesti ympäristöä ja ympäristöongelmia
koskeva tieto, ympäristötietoisuus ja ympäristövastuullinen toiminta (ks. Brand
1997, 206). Brandin (emt, 206) mukaan klassinen oletus ympäristötiedon, ympäristötietoisuuden ja ympäristömyönteisen toiminnan yhteneväisyydestä ei vaivaa
ainoastaan pedagogista ajattelua vaan on tyypillistä myös poliitikkojen ja ympäristöaktivistien ajattelussa,
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3. pyritään muodostamaan globaalia ympäristötietoisuutta ja globaaleja ekologisia
käyttäytymismalleja. Kuten edellä totesin, ympäristökasvatuksen ympäristötietoisuuden määritelmän perustana toimii globaali tietoisuus ympäristöongelmista ja
idea globaalista kestävästä kehityksestä (ks. mm. Palmer 1997). Brand (1997,
207) toteaa kuitenkin, että viimeaikaiset ympäristötietoisuutta koskevat tutkimukset osoittavat, että homogeenista, ympäristöön kytkeytyvää (environment related)
käyttäytymisen mallia ei voi muodostaa. Ympäristöön kytkeytyvä toiminta on
heterogeenista sekä yksilö- että ryhmätasolla ja heterogeenisuus on perustavalla
tavalla sidoksissa kulttuurisiin tapoihin ja arvopreferensseihin,
4. edelliseen ongelmaan liittyen, ympäristökasvatuksen ympäristötietoisuuden malleissa ei reflektoida omakohtaisen eikä ryhmäkohtaisen (esim. ekspertit/maallikot) ympäristötiedon (abstrakti tieto/ kokemustieto), ympäristöasenteiden ja
ympäristövastuullisen toiminnan sosio-kulttuurisia konteksteja. Tuota tekijäähän
olen jo tarkastellut moderniuden refleksiivisyyden eri tasojen, sosiaalisen järjestyksen ja arkielämän organisoitumisen sekä sosiaalisen identiteetin, ekologisen
kansalaisuuden ja poliittisten prosessien näkökulmasta. Brandin teorioinnit tarjoavat näihin paradokseihin mielenkiintoisen tarkasteluhorisontin. Brand tarkastelee kulttuurisia sosiaalisen toiminnan konteksteja ikään kuin alhaalta ylöspäin,
arkielämän toiminnan konteksteista käsin, kun tähän asti olen tutkimuksessani
tarkastellut sosiaalisen toiminnan ehtoja ylhäältä alaspäin, yhteiskunnan sosiaalisesta järjestyksestä, arkielämän vertikaalisesta organisoitumisesta ja instituutioiden muodostamista vallan rakenteista käsin. Riippumatta lähestymistavan suunnasta, vastaan tulee molemmissa tapauksissa yhteiskunnan rakenteelliset ja kulttuuriset kehykset, joiden voi katsoa toimivan sekä esteinä että mahdollisuuksina
ympäristötietoisuudelle ja ympäristövastuulliselle toiminnalle. Esitän muutamia
ympäristökasvatuksen kehittämisen kannalta mielenkiintoisia huomioita, jotka
ovat yhdistettävissä jo edellä tutkimuksessa esitettyihin sosiaalisen toiminnan
ehtojen tarkasteluun.
Sosiaalinen toiminta on aina sidottua erityisiin yhteiskunnallisiin konteksteihin, jotka
määräävät ongelmien havaitsemista (ks. Eder mm. 1990a, 1992, kulttuurin ambivalentit
koodit luonnon konstruoinnissa) standardisoivat käyttäytymistä (ks. Bourdieu & Wacquant 1995, habitus ja todennäköisen kausaalisuus) ja luovat erilaisia sosiaalisia malleja
(ks. Lehtonen 1988 a, 1988b, arkielämän vertikaalinen organisoituminen). Sosiaalis-kulttuuriset kontekstit ovat erityisen relevantteja ympäristöongelmien havaitsemisen ja kokemisen kannalta. Ympäristöongelmat ovat usein käsitettävissä toisen käden tiedoksi: median muodostamien symbolien, asiantuntijamielipiteiden ja ristiriitaisten tieteellisten ja
poliittisten keskustelujen muokkaamaksi tiedoksi. Kuten edellä totesin, ympäristökasvatuksessa välitettävä ympäristötieto ja -asenteet ovat kaksoisvälitteisiä: ensin tiedot ja
asenteet suodattuvat ristiriitoja sisältävien tieteellisten ja poliittisten prosessien kautta,
jonka jälkeen ympäristötieto ja -asenteet paketoidaan valtionhallinnollisten asiakirjojen
muotoon ympäristökasvattajien käytännön työtä ohjaamaan.
Arkielämän ympäristötietoisuutta ja -käyttäytymistä ohjaava sosio-kulttuurinen konteksti muodostuu Brandin (1997, 212) mukaan eri merkityksellisyyden (relevance) tasoista,
jotka ovat ymmärrettävissä toisiinsa kytkeytyvinä suodatinsysteemeinä. Brand erottaa viisi
suodatinsysteemiä:
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1.
2.
3.
4.
5.

yhteiskunnan rakenteelliset ja kulttuuriset kehykset,
julkiset ympäristödiskurssit ja symboliset taistelut,
miljöö-spesifit elämismaailmat,
ympäristömentaliteetit,
tilanne- ja toimintakohtaiset arkielämän kontekstit.

Yleisimmän ja perustavimman ympäristötietoisuuden ja -käyttäytymisen kontekstin muodostaa vallitsevan yhteiskunnan rakenteelliset ja kulttuuriset kontekstit, kuten teollistumisen aste, hyvinvoinnin taso, kulttuuriset perinteet, sosiaalisen eriytymisen ja integraation
muodot, poliittinen järjestys sekä keskeisimmät yhteiskunnan hajaantumista aiheuttavat
ongelmat, jotka yhdistyvät tietyntyyppisiksi yhteiskuntamalleiksi. Nämä yhteiskuntamallit puolestaan vaikuttavat ihmisten elämäntapoihin ja todellisuuden kokemisen tapoihin.
(emt, 213.)
Kyseisessä kontekstin tasossa on siis kysymys edellä tutkimuksessa esitetyistä sosiaalisen järjestyksen ulottuvuuksista, systeemin ja elämismaailman sisäisen ja välisen eriytymisen asteesta, arkielämän horisontaalisesta ja vertikaalisesta organisoitumisesta, vallitsevasta demokratiakäsityksestä ja individualismin asteesta sekä sosiaalisen identiteetin
yhteiskunnallistumisen asteesta. Näyttää siltä, että yhä kasvavat sosiaaliset ja ekologiset
ongelmat muodostavat modernissa yhteiskunnassa keskeisimmän yhteiskunnan sosiaalista
järjestystä horjuttavan ja hajaannuttavan tekijän, joka lävistää kaikkia yhteiskunnan rakenteellisia ja kulttuurisia konteksteja. Näyttää myös ilmeiseltä, että ympäristökasvatus instituutiona reflektoimattomasta luonteestaan johtuen kompensoi ja neutralisoi ekologisten ja
sosiaalisten ongelmien aiheuttamaa sosiaalisen järjestyksen hajaannustilaa ja pyrkii palauttamaan vallitsevalle sosiaaliselle järjestykselle sen oikeutuksen kestävän kehityksen, globaalin ympäristötietoisuuden ja toisaalta omakohtaisen vastuunoton retoriikoilla.
Toisentasoisen ympäristötietoisuuden ja -käyttäytymisen suodatinsysteemin muodostavat siis julkiset ympäristödiskurssit, joissa ympäristöongelmat sosiaalisesti konstruoidaan.
Ympäristödiskursseissa on aina kysymys sosiaalisten toimijoiden välisistä symbolisista
taisteluista, joissa erilaiset ympäristöongelmia koskevat määritelmät ja ongelmanratkaisustrategiat (ks. Hajer 1995, 1999, kertomukselliset juonet/tarinalinjat ”story lines”) kilpailevat keskenään. Olennaista on huomioida se, että kilpailevat tulkinnat eivät ole keskenään
samanarvoisia a priori. Tulkinnasta, joka ”istuu” ristiriidatta vallitsevan sosiaalisen järjestyksen muotoihin tulee vallitseva. Ympäristöongelmien määrittelyn ja tulkinnan perustalta
yhteiskunnassa muodostetaan erityiset normatiiviset standardit ympäristöongelmien asianmukaiselle havaitsemiselle ja ympäristöön kohdistuvalle toiminnalle. (Brand 1997, 213.)
Väitän, että ilmeisesti juuri tällä ympäristötietoisuuden ja -käyttäytymisen kontekstitasolla
institutionaalisen ympäristökasvatuksen luonne vallitsevan sosiaalisen järjestyksen legitimoijana konkretisoituu ja kulminoituu. Ympäristökasvatuksen sisällöissä ja didaktisissa
malleissa (ongelmanratkaisun ja osallistavan päätöksenteon demonstraatioissa) ei tuoda
esille ympäristödiskurssien luonnetta symbolisina taisteluina, vaan ympäristökasvatuksen
tiedon- ja oppimiskäsityksen taustalla vaikuttaa varsin homogeeninen, konservatiivinen ja
konsensushenkinen käsitys ympäristödiskursseista ja sen normatiivista standardeista.
Ympäristökasvatuksessa ympäristödiskursseja kuvataan, kärjistetysti ilmaisten rutiininomaisina kollektiivisina tapahtumina, joissa ennalta päätetyille ympäristöä koskeville ratkaisuille ja sopimuksille on vain saatava kollektiivinen vahvistus.
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Toiseksi konsensushenkisen ja homogeenisen kuvan ympäristödiskursseista ja normatiivisista standardeista voi väittää johtavan vakaviin ongelmiin ympäristökasvatuksen oppimiskäsityksissä. Normatiivisten standardien toteutuminen tai toteutumattomuus nähdään
didaktisena kysymyksenä: normatiivisten standardien todellinen toteutuminen toiminnassa
katsotaan olevan riippuvaista siitä, miten normit opitaan. Oppimisen taas katsotaan olevan
riippuvaista yksilön vastaanottokyvystä ja halukkuudesta ottaa henkilökohtaista vastuuta
ympäristöongelmista. Konsensushenkinen ja konservatiivinen käsitys ympäristödiskursseista ja normatiivisista havaitsemisen ja toimimisen standardeista johtaa ympäristöongelmien psykologisointiin. Sosio-kulttuurisiin normiristiriitoihin, jotka kehystävät ihmisen
arkipäiväistä ympäristön havaitsemista ja ympäristöön kohdistuvaa toimintaa ei ympäristökasvatuksessa puututa.
Kolmannen ja neljännen ympäristötietoisuuden ja -toiminnan suodatinsysteemin muodostavat miljöö-spesifit elämismaailmat ja ympäristömentaliteetit, jotka tuottavat ristiriitaisen kontekstin tilannekohtaiselle arkielämän toiminnalle. Miljöö-spesifeillä elämismaailmoilla Brand (emt, 213) viittaa siihen, että julkiset ympäristödiskurssit ilmenevät valikoivasti arkielämän konteksteissa, tavallaan eräänlaisina teemoina, jotka tarjoavat ihmiselle välineitä ja orientaatioperusteita tarttua julkiseen ympäristödiskurssiin. Miljööspesifien elämismaailmojen välityksellä ympäristöorientaatio voidaan kohdistaa tiettyyn tekijään, kuten esimerkiksi tarkastella ympäristökysymystä terveyden tai hyvinvoinnin näkökulmasta tai elämäntyylien näkökulmasta, luonnon ymmärtämisen näkökulmasta tai ympäristöarvojen näkökulmasta. Ymmärtääkseni miljöö-spesifeillä elämismaailmoilla on ympäristöön orientaatiota hajottava vaikutus ja niiden välillä ilmenee ristiriitaisuuksia sekä
yksilö- että ryhmätasolla: vaikka ihminen periaatteessa hyväksyy ympäristön itseisarvon
puheen tasolla, se ei kerro vielä mitään ihmisen luonnonymmärtämisen tasosta tai elämäntyylistä. Vaikka poliittiset puolueet voivat ohjelmallisesti ja ideologisella tasolla kannattaa
vihreitä arvoja, se ei vielä kerro mitään ympäristöpoliittisten päätöksentekoprosessien ja keinojen luonteesta ja päätösten toimeenpanon todellisista vaikutuksista ympäristöön.
Edelliseen tasoon viitaten on ilmeistä, että ympäristökasvatuksessa ei tuoda esille miljööspesifien elämismaailmojen ristiriitoja. Tämähän ilmenee selkeästi ympäristökasvatuksessa määritetyn ympäristötietoisuuden osa-alueiden välisessä oletetussa kausaalisuudessa.
Ympäristömentaliteetin käsitteellä Brand (1997, 211–213) puolestaan tarkoittaa niitä
ristiriitaisia reaktioita ja käyttäytymisen malleja, joita miljöö-spesifit representaatiot saavat
aikaan ihmisten arkielämässä yhdistyessään yleisiin poliittisen orientaation muotoihin.27Ympäristömentaliteetti poliittisen orientaation muotona tuo esille ympäristöpolitiikan ja -kasvatuksen ehtojen ja mahdollisuuksien kannalta perustavan kysymyksen vastuusta eli kuka kantaa lopullisen vastuun ympäristöongelmista.
Ympäristömentaliteettien kirjavuus osoittaa sen, että ekologia voi periaatteessa tarjota
temaattisen kehyksen ihmisten elämäntyyleille ja toimia ympäristövastuullisen toiminnan
perustana, mutta systemaattinen ekologisten kriteerien soveltaminen arkielämässä on rajatapaus. Arkipäivän integroituminen ekologisiin normeihin on aina osittaista ja epävarmaa.
Ekologisiin normeihin orientaation osittaisuus on selkeä osoitus siitä, että ekologinen
orientaatio on monimutkaisilla tavoilla sidoksissa muihin sosiaalisiin ja kulttuurisiin orientaatioihin. (Brand 1997, 213.)
Ilmeistä on, että ympäristökasvatuksessa ei riittävästi huomioida ekologisen orientaatioon liittyviä ristiriitoja yhteiskunnassa. Ekologiset, ekosentriset ja holistiset periaatteet
sidotaan globaalin ympäristötietoisuuden perustaksi ongelmattomalla tavalla, jolloin eri
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kulttuurien, ryhmien ja yksilöiden väliset eroavuudet ekologisessa orientaatiossa jäävät reflektoimattomiksi. Ympäristömentaliteetit ovat sidoksissa myös laajempiin poliittisen kulttuurin muotoihin ja siihen, miten yksilöllinen ja kollektiivinen vastuu ymmärretään (Brand
1997, 211). Kuten edellä olen osoittanut, vallitseva demokratiakäsitys ja siihen kytkeytyvä
individualismi sisältävät useita vapauteen ja vastuuseen kytkeytyviä paradokseja, joista
perustavanlaatuisin lienee vallankäytön kehämäisyys ympäristöpolitiikassa. Vallitsevat
instituutiot ehdollistavat ihmisten ajattelua tuottamalla uutta tietoa ympäristöongelmista ja
luovat ekologis-normatiivisia käyttäytymisen standardeja, joiden välityksellä yhteiskunnallisesti määräytyneitä ekologisia identiteettejä määritellään ja joiden avulla ihmiset periaatteessa voivat muuttaa instituutioiden ajattelu- ja toimintatapoja. Tällä tavoin vastuu
ympäristöongelmista kyetään siirtämään kansalaisille ja vallan mekanismit pysyvät muuttumattomana.
Ympäristökasvatuksen institutionaalisissa muodoissa ei reflektoida yksilön vapauden ja
vastuun poliittista määräytyneisyyttä ja vallan kehämäisyyttä ekologisessa orientaatiossa.
Ekologisen identiteetin ja orientaation normatiivisuuden ymmärretään muodostuvan omakohtaisesta, yksilöllisestä vastuusta, henkisestä kasvusta sekä kansalaisvelvollisuuksista ja
yhteisistä sopimuksista. Näiden välillä ei nähdä olevan minkäänlaisia ristiriitoja vaan ne
koetaan yhdeksi ja samaksi ympäristöön orientaation kokonaisuudeksi.

8.3 Ympäristöön orientoiva kasvatus sosiaalisten identiteettitilojen
ristiriitojen purkajana – subjektin, kulttuurin ja merkitysten
vapauttamisesta
”Ristiriidat nostavat esiin vaihtelevia ja jopa toisiinsa nähden vertailukelvottomia kehityspolkuja.
Ei ole mitään määrättyä tietä moderniuteen eikä moderniuden yli – – Siksi modernisaatioteoriaa ei
voida konstruoida muodostamalla käsityksiä sen seurauksista, vaan siitä tavasta, jolla moderni
järjestys tuotetaan.” (Eder 1992, 203.)

Ympäristökasvatuksen institutionaalis-rakenteellisten ehtojen kenttää voi edellisten tarkastelujen pohjalta kuvata seuraavasti:
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YMPÄRISTÖDISKURSSIEN PARADOKSIT

1. Lukkiutuneet
sosiokulttuuriset
prosessit
2. Identifikaation
retoriikka ja
vallitsevan
sosiaalisen
järjestyksen
legitimaatio

Ihmisten epätasaarvo ympäristökysymyksessä
ja
luonnon
välinearvoisuus
ympäristökysymyksessä

1. Alueellinen
organisoituminen ja
valta
2. Poliittinen
organisoituminen ja
valta
3. Moraalisen
yhteisön
organisoituminen ja
eettis-moraalinen
valta

SOSIAALINEN IDENTITEETTI

YMPÄRISTÖKASVATUKSEN PARADOKSIT
Kuvio 33. Ympäristökasvatuksen institutionaalis-rakenteellisten ehtojen kenttä.

Ympäristökasvatuksen paradoksit ovat siis heijastumia laajemmista ympäristödiskurssien
paradokseista, jotka ovat ilmentymiä lukkiutuneista sosio-kulttuurisista käytännöistä
(pysyvät ristiriidat yhteiskunnassa) ja identifikaation retoriikasta, jolla vallitsevaa sosiaalista järjestystä pyritään legitimoimaan, huolimatta siitä, että vallitseva sosiaalinen järjestys ei kykene mitä ilmeisimmin ratkaisemaan ympäristökysymykseen sisältyviä, ihmisten epätasa-arvoon ja luonnon välinearvoisuuteen liittyviä ongelmia. Vallitsevan sosiaalisen järjestyksen legitimaation kenttänä toimivat yhteiskunnassa arkielämän vertikaaliseen organisoitumiseen kytkeytyvät vallan alueelliset ja poliittiset organisoitumisen muodot, jotka määräävät myös moraalisen yhteisön organisoitumista. Kyetäänkö moraalisen
yhteisön eettisiä periaatteita laajentamaan niin, että eettiset oikeudet koskisivat myös
luontoa, kaukaisia toisia (kehitysmaiden ihmiset) sekä tulevia sukupolvia? Ympäristökysymyksen sosiaaliset ja ekologiset ulottuvuudet ovat siis saumattomasti toisiinsa kytkeytyneitä, eikä niitä voi tarkastella toisistaan erillisinä ilmiöinä ilman, että menetettäisiin
jotain oleellista vallitsevan kulttuurisen kriisin ymmärtämisessä.
Vallitsevaa sosiaalista järjestystä legitimoivat vallan mekanismit eivät siis olisi mahdollisia ilman identifikaation prosesseja, joiden välityksellä tuotetaan sellaisia sosiaalisen
identiteetin yhteiskunnallis-poliittisesti määräytyneitä muotoja, jotka ”istuvat” vallitsevan
sosiaalisen järjestyksen luomaan käsitykseen sosiaalisesta todellisuudesta ja sen rakentu-
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misesta. Sosiaalinen identiteetti määrää sen, miten ihminen ympäristönsä konstruoi, kokee
ja ymmärtää. Ympäristökasvatuksen paradoksit kytkeytyvät juuri identifikaation prosesseihin. Ympäristökasvatus tiedostamattaan, sen reflektoimattoman luonteen vuoksi toimii vallitsevan sosiaalisen järjestyksen ja vallan muotojen legitimaation välineenä kantaen sisällään vallitsevien ympäristödiskurssien paradokseja uusintaen niitä.
Mitkä ovat ympäristöön orientoivan kasvatuksen mahdollisuudet purkaa näiden paradoksien kehää? Miten kasvatus osana institutionaalista ohjausjärjestelmää sekä itsenäisenä
ekopedagogisena toimintana voi edistää radikaalin instituution muodostamista, oikeuttaa ja
mahdollistaa vaihtoehtoisten sosiaalisten järjestysten todellista vaihtoehtoisuutta ja näin
edistää avoimen ja näkyvän identifikaation muodostumista?
Ympäristöön orientoivan kasvatuksen kulttuuristen mahdollisuuksien kenttien hahmottamiseksi on perusteltua paneutua tarkemmin
a) yhteiskunnallisen muutoksen ja sosiaalisten oppimisprosessien problematiikkaan,
b) luonnon konstruointiin sosiaalisissa oppimisprosesseissa sekä
c) ristiriidan käsitteeseen. (Eder 1992, 1998, 1999.)
Muutos (evoluutio) ja oppiminen ovat kaksi analyyttisesti erillistä käsitettä. Ihmiset oppivat, mutta muutosta heidän ajattelussaan ja toiminnassaan ei välttämättä tapahdu. Eder
(1999, 197) tarkastelee sosiaalisten oppimisprosessien problematiikkaa kolmen kysymyksen avulla: miten oppiminen tapahtuu sosiaalisissa oppimisprosesseissa, mitä ihmiset
oppivat sosiaalisissa oppimisprosesseissa ja miksi he oppivat tietyllä tavalla asioita. Erityisesti jälkimmäinen kysymys on ympäristöön orientoivan kasvatuksen mahdollisuuksien kartoittamisen kannalta oleellinen. Kysymys on siitä, mitä kulttuurisia perusteita ja
motiiveja sosiaalisten oppimisprosessien taakse kätkeytyy.
Luonnon kognitiiviset, normatiiviset ja symboliset konstruktiot muodostuvat juuri sosiaalisissa oppimisprosesseissa. Ederin (1998, 100) mukaan kaikki institutionaaliset tavat
toimia suhteessa luontoon ovat kulttuuriselta perustaltaan kaksinkertaisia sosiaalisia konstruktioita muodostuen
a) tosiasioista ja
b) tosiasioita täydentävistä uskomusten sosiaalisesta konstruktiosta.
Sosiaalisuus, sosiaalinen toiminta ja sosiaaliseen toimintaan sisältyvät konfliktit ovat
tulosta konstruktioista, tiedon ja uskomusten yhteenliittymistä.
Täten myös ympäristöön orientoivan kasvatuksen käytännöt ovat kulttuurisesti kaksinkertaisia konstruktioita, ja ympäristöön orientoivan kasvatuksen kognitiivinen ja normatiivinen orientaatio rakentuvat tiettyjen kulttuurisesti rajallisten luontoa ja ympäristöä koskevien oletusten ja uskomusten varaan. Ympäristöön orientoivan kasvatuksen mahdollisuuksien kentän hahmottamisen tuleekin ulottua luontoa koskevien tosiasioiden ja uskomusten
tuolle puolen, kulttuurin merkitystasoisiin luontokonstruktioihin ja ympäristöorientaatioon.
Ederin (1992, 322) mukaan ristiriidat ymmärrettynä sosiaalisina konflikteina ovat puolestaan ymmärrettävissä mekanismeina, jotka saavat aikaan tai jatkavat kommunikaatiota.
Sikäli kun yhteiskunnat ovat hyvin monimutkaisia kommunikaatiojärjestelmiä, ristiriitoja
ja konflikteja voi pitää kommunikaatiojärjestelmien evoluution (muutoksen) mekanismeina. Olennaista on huomioida se, että evoluutiota (muutosta) ei tule määritellä yhteiskunnan tai sen joidenkin alajärjestelmien muutoksena vaan niiden rakenteiden evoluutiona,
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jotka säätelevät alajärjestelmien (instituutioiden) konstruktioita. Rakenteiden Eder (1992,
322) otaksuu olevan sosiaalisten muutosten tasolla säätelemässä yhteiskunnassa tapahtuvaa kommunikaatiota.
Toiseksi Eder (1992, 322–323) määrittelee ristiriidat mekanismeina, jotka tuottavat
modernisaatioprosesseja, differentiaatiota ja rationalisaatiota yhteiskunnassa.
Differentiaatio eli yhteiskunnan eriytyminen tulee Ederin mukaan määritellä modernin
sosiaalisen järjestyksen tuottavien kollektiivisten käytäntöjen rakenteellisena sivutuotteena ja rationalisaatio kollektiivisten käytäntöjen kulttuurisena sivutuotteena. Kollektiiviset käytännöt konstruoivat kulttuurista järjestystä
a) sosiaalisten oppimisprosessien ja
b) symbolisten taisteluiden välityksellä, jotka yhdessä muodostavat legitimoitua
kulttuurista ja näin sosiaalista järjestystä ja tuottavat symboleja, joita yhteiskunta
tarvitsee uusintaakseen itseään, instituutioitaan legitimoituna ja oikeutettuna sosiaalisena järjestyksenä.
Yhteiskunnan muutoksen (evoluution) ehtojen ja mahdollisuuksien hahmottamiseksi
tulee Ederin (1992, 323–324) mukaan tutkia
a) kollektiivista tietoisuutta luovia sosiaalisia oppimisprosesseja. Kollektiivisella tietoisuudella Eder tarkoittaa poliittisia ja sosiaalisia ideoita, jotka orientoivat yksilöllistä
ja sosiaalista toimintaa,
b) symbolisia taisteluita ja luokkakonflikteja. Uusintaakseen valtajärjestelmiään ”luokat” taistelevat luokitellakseen toisiaan ja saadakseen näin oikeutta itselleen. Idea
moraalista, joskus jopa idea universaalisesta moraalisuudesta on mobilisoitava, jotta
luokkarakenteen uusintaminen varmistettaisiin,
c) differentiaatiota ja rationalisaatiota sosiaalisten oppimisprosessien ja symbolisten
taisteluiden yhdistettyinä seurauksina, jotka puolestaan tuottavat sosiaalisten oppimisprosessien ja symbolisten taisteluiden tuottavat olosuhteet. Kaiken kaikkiaan sosiaaliset oppimisprosessit ja symboliset taistelut muuttavat yhteiskuntarakenteen
sosiaalisia ja kulttuurisia ulottuvuuksia.
Edellisistä Ederin yhteiskunnan muutosta (evoluutiota) koskevista teoreettisista päätelmistä voi tehdä seuraavia johtopäätöksiä:
1. ympäristödiskurssien ja ympäristökasvatuksen sisältämiä paradokseja ei kyetä ratkaisemaan vallitsevien instituutioiden puitteissa, koska yhteiskunnallista muutosta ei voi
ymmärtää yhteiskunnan tai sen joidenkin alajärjestelmien muutoksena, vaan niiden
rakenteiden muutoksena, jotka säätelevät alajärjestelmien kommunikaatiota ja kommunikaatiossa käytettäviä kognitiivisia, normatiivisia ja symbolisia konstruktioita,
2. uudentyyppisen ympäristötietoisuuden ja -orientaation mahdollisuudet ovat sisään
rakennettuina kollektiivisissa käytännöissä, jotka konstruoivat kulttuurista, merkitystasoista järjestystä sosiaalisten oppimisprosessien ja symbolisten taisteluiden välityksellä,
3. sekä ympäristöpolitiikassa että -kasvatuksessa tulisi kriittisesti reflektoida vallitsevien sosiaalisten oppimisprosessien tuottamaa kollektiivista tietoisuutta eli niitä
poliittisia ja sosiaalisia ideoita, jotka orientoivat yksilöllistä ja kollektiivista toimintaa
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sekä vallitsevia symbolisia taisteluja, jotka tuottavat tietyntyyppisiä moraalisia ideoita. Poliittiset, sosiaaliset ja moraaliset ideat ovat rajallisia kulttuurisia konstruktioita
ja perustuvat yhteiskunnallisen vallan käyttöön,
4. Ederin käsitys yhteiskunnallisesta muutoksesta on ympäristökysymyksen näkökulmasta hedelmällinen ja toivoa antava. Yhteiskunnan muutosta ei ensisijaisesti ohjaa
objektiiviset toiminnallisen differentiaation ja kulttuurisen rationalisaation voimat
vaan kollektiiviset käytännöt, joita voi periaatteessa muuttaa. Täten Ederin käsitys
yhteiskunnallisesta muutoksesta sisältää itsessään ja mahdollistaa vaihtoehtoisen
kulttuurisen ja näin sosiaalisen järjestyksen muotoilemisen sekä avoimen ja näkyvän
identifikaation.
Ederin teoria moderniuden sosiaalisesta tuottamisesta on monikerroksinen ja näin ollen
varsin monimutkainen. Pyrin selventämään Ederin teoriointeja kuviolla, jossa ilmenee
moderniuden sosiaalisen tuottamisen eri tasot ja ulottuvuudet (numeroitu kuvioon). Pyrkimyksenäni on mallin avulla analysoida
1. ympäristödiskurssien ja ympäristökasvatuksen paradoksien taustalla piileviä
symbolisia perusteita sekä sitä,
2. millaisia mahdollisuuksia ympäristöön orientoivalla kasvatuksella toisaalta osana
institutionaalisia ohjausjärjestelmiä sekä toisaalta itsenäisenä ekopedagogisena
toimintana on purkaa lukkiutuneita sosiaalisia oppimisprosesseja ja sosiaalisia
konflikteja, jotka toimivat yhteiskunnan muutoksen lähtökohtina a priori.
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1. Modernin kulttuurin
kaksoiskoodi:
valta- ja vastakulttuuri

2. Ristiriitaiset
kollektiiviset
käytännöt

2a. Sosiaaliset
oppimisprosessit

DEDIFFERENTIAATIO
RAKENTEELLISENA SIVUTUOTTEENA

2b. Symboliset taistelut

4. Kulttuurin
symbolinen
järjestys
5. Yhteiskunnan
sosiaalinen järjestys
ja kommunikaatiojärjestelmät
(ympäristödiskurssit ja
ympäristökasvatus)

VASTARATIONALISAATIO
KULTTUURISENA SIVUTUOTTEENA

3. Uusintavat ja
muuttuvat
olosuhteet
Kuvio 34. Moderniuden sosiaalinen tuottaminen ja ympäristökysymys (mukailtu Ederin tekstistä 1992).

Moderniuden sosiaalisen tuottamisen ytimen muodostavat siis modernin kulttuurin valtaja vastakulttuuriset koodit, jotka ilmenevät ristiriitoina kollektiivisten käytäntöjen tasolla.
Kollektiiviset käytännöt konstruoivat kulttuurista, symbolista järjestystä tuottamalla symboleja, joita yhteiskunta tarvitsee uusintaakseen tai muuttaakseen sosiaalista järjestystään, diskursiivisia kommunikaatiojärjestelmiään ja kommunikaatiossa käytettäviä kognitiivisia ja normatiivisia konstruktioita. Sosiaaliset oppimisprosessit ja sosiaaliset konfliktit tuottavat rakenteellisena ja kulttuurisena sivutuotteenaan differentiaatiota ja rationali-
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saatiota, jotka puolestaan luovat ne tuottavat, kulttuuriset olosuhteet, joiden puitteissa
sosiaaliset oppimisprosessit ja konfliktit toteutuvat. Koska modernius itsessään sisältää
vastakulttuuriset koodit, sosiaaliset oppimisprosessit ja konfliktit voivat myös tuottaa
dedifferentiaatiota ja mobilisoida sosiaalista toimintaa, joka ylittää vallitsevat kommunikaatioverkostot (ks. Eder 1992, 335–336) sekä derationalisaatiota, jossa vahvat kulttuuriset liikkeet asettavat johtoasemassa olevan symbolisen järjestyksen (oikeudellisten, poliittisten ja tieteellisten diskurssien symboliikka) kyseenalaiseksi. Ympäristökasvatuksen tiedon- ja oppimiskäsitys näyttäisi rakentuvan rajallisille tietoa ja oppimista koskeville oletuksille: yksilöllisen oppimisen ja rationaalisesti motivoidun toiminnan (oppiminen) sekä
substantiivisen tiedon oppimisen idealle. (ks. käsitteistä Eder 1999).
Ederin (1999, 197) mukaan sosiaalisia oppimisprosesseja ei voi selittää sosialisaatiomallin, oppimisen kasvatuksellisen mallin avulla. Sosialisaatiomalli perustuu ideaan siitä,
että yhteiskunta sosiaalistaa jäsenensä siirtämällä tietyntyyppisiä normeja ja arvoja ihmisten tietoisuuteen. Sosialisaatioteorioiden luonteenomaisena piirteenä on oppimisen systeemisen perspektiivin ja individualistisen toiminnan perspektiivin yhdistäminen, eli siis vallitsevan yhteiskunnan arvot ja normit saavat aikaan yksilöiden toiminnan muutoksen.
Sosialisaatiomalli sotii Ederin mukaan (emt, 198) modernin yhteiskunnan oppimislogiikkaa vastaan. Sosialisaatioteorian näkökulmaa evolutionaariseen oppimiseen tulisi korjata kahdessa suhteessa: suhteessa sen individualistisiin oletuksiin oppivista toimijoista ja
suhteessa oletuksiin sosiaalisen oppimisen hierarkkisuudesta (autoritaarisuus). Sosialisaatiomallin vaihtoehtoiseksi sosiaalisten oppimisprosessien kuvaajaksi on esitetty interaktionismiin perustuvia oppimisen malleja, joissa sosiaalisten oppimisprosessien perustan ei
nähdä olevan yksilöissä vaan sosiaalisissa suhteissa. Olennaista sosiaalisen oppimisen
kannalta on se, mitä yksilöt jakavat keskenään.
Sosiaalisten oppimisprosessien interaktionistiset mallit tulkintani mukaan ikään kuin
neutralisoivat sosiaalisten oppimisprosessien luonnetta ristiriitoja sisältävinä mekanismeina. Ne perustuvat ennalta asetettuun oletukseen rationaalisesta toiminnasta. Interaktionistiset teoriat tulee Ederin (emt, 200–201) mukaan täyttää rationalistisilla oletuksilla siitä,
että sosiaalinen todellisuus on luonteeltaan relationaalinen eli keskinäisiin suhteisiin perustuva. Toinen vaihtoehto on täyttää interaktionistinen teoria habermasilaisella oletuksella
siitä, että yksilöt rakentavat kykynsä toimia rationaalisesti tiettyihin kognitiivisiin ja
moraalisiin kompetensseihin. Interaktionistisessa teoriassa sosiaalinen oppiminen ymmärretään rationaalisten rinnastussuhteiden (co-operation) tuloksena ja pyrkimyksenä välttää
irrationaalista toimintaa. Yhteiskunnan muutos ymmärretään vastaavasti tuloksena rationaalisia valintatilanteita.
Rationaalisesti motivoitu toiminta edellyttää luonnollisesti normatiivisia sopimuksia ja
normatiivista yhteisymmärrystä siitä, mikä on rationaalista ja mikä ei, jotta irrationaalisia
toiminnan tuloksia voitaisiin välttää. Rationaalisuutta ei siis enää ymmärretä individualistiseksi kompetenssiksi vaan rationaalisuus sidotaan osaksi sosiaalista kontekstia, johon
ihmiset puolestaan ovat sidoksissa. Täten kommunikatiivisten diskurssien rationaalisuus
on sidottu diskurssien sosiaalisen organisoitumisen muotoon. Kuten edellä olen todennut,
rationaalisuuden määritteleminen normatiivisina sopimuksina on ominaista arkielämän
vertikaalisen organisoitumisen muodoille, jotka rakentuvat yhteiskunnallisen vallankäytön
perustalle.
Eder (emt, 202) toteaakin, että rationaalisuuden kriteeri on turhan kapea sosiaalisen toiminnan ja sen järjestystä tuottavan ja uusintavan luonteen ymmärtämiseksi. Rationalisti-
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silla oletuksilla sosiaalisista suhteista ja interaktionistisesta oppimisesta ei kyetä selittämään, mikä on se yhteinen ymmärrys tilanteista, joissa ihminen oppii ja muodostaa jaettua
tietoa maailmasta. Rationalistisilla oletuksilla ei myöskään kyetä selittämään sitä, miksi
periaatteessa mahdollista sosiaalista oppimista ei tapahdu.
Ederin (emt, 202) mukaan sosiaalisten oppimisprosessien ymmärtämiseksi on mentävä
merkitysten ja toiminnan substantiivista merkitystä (rationaalisuutta) koskevien oletusten
taakse ja analysoitava niitä tapoja, joilla toiminnasta tehdään merkityksellistä (toiminnan
ja vuorovaikutuksen prosesseissa). Merkityksenmuodostamisprosessien avulla sosiaalisissa oppimisprosesseissa luodaan erityyppisiä sosiaalisen järjestyksen narratiivisia (kertomuksellisia) muotoja (ks. story-lines, Hajer 1999).
Ympäristökasvatuksen oppimiskäsitys näyttäisi sisältävän piirteitä sekä sosiaalisen
oppimisen kasvatuksellisesta että interaktionistisesta mallista. Ympäristökasvatuksessa
uskotaan edelleen vahvasti sosialisaation voimaan ja ajatukseen arvojen ja normien siirtämisestä oppilaiden tietoisuuteen. Tämä ilmenee selkeästi ympäristökasvatuksen käsityksessä ympäristötietoisuudesta ja sen muodostumisesta. Toiseksi toimintatutkimuksen periaatteisiin pohjautuvat ongelmanratkaisu- ja päätöksentekodemonstraatiot perustuvat
ennalta asetettuihin oletuksiin siitä, mikä on rationaalista toimintaa (ks. luku 2.3). Mitä johtopäätöksiä edellisen tarkastelun perusteella voi tehdä ympäristöön orientoivan kasvatuksen kulttuuristen mahdollisuuksien kenttien näkökulmasta?
1. Ympäristökasvatuksen sosialisaationa uskotaan tapahtuvan tieteellisesti pätevän
tiedon ja normatiivisesti rationaalisten toimintamallien omaksumisena. Todellisuudessa ympäristökasvatus institutionaalisena toimintana itsessään on osa sosiaalisia oppimisprosesseja, merkityksenmuodostamisprosesseja ja oppiminen on
sellaisten kulttuuristen tapojen sisäistämistä, joilla asioista ja toiminnasta tehdään
merkityksellistä.
Eder (emt, 203) toteaakin, että itse asiassa meidän ei tulisi olla niinkään huolissaan lasten
oppimisesta vaan aikuisista, jotka oppivat tietyissä interaktioprosesseissa ja tilanteissa,
joissa vallitseva narratiivinen sosiaalinen järjestys muodostaa yhteisen perustan vastavuoroiselle ymmärtämiselle ja kommunikaatiolle. Tulkintani mukaan Eder viittaa tässä
modernin yhteiskunnan institutionaalisen refleksiivisyyden paradoksiin. Yhteiskunta ja
sen institutionaaliset vallan järjestelmät voivat tukkia sosiaaliset oppimisprosessit ja konfliktit ja näin rajoittaa sosiaalisen ymmärtämisen ja kommunikaation muotoja. Merkityksenmuodostamisprosessit, jotka periaatteessa ovat avoimia myös vaihtoehtoisille narratiivisille sosiaalisille järjestyksille, stabilisoidaan ja neutralisoidaan palvelemaan vallitsevaa sosiaalista järjestystä ja sosiaalista järjestyksessä valtaa pitävien sosiaalisten ryhmien
intressejä.
Mitä sosiaalisissa oppimisprosesseissa sitten opitaan? Ederin (1999, 204–207) mukaan
sosiaalisissa oppimisprosesseissa opitaan a) substantiivista, kumuloituvaa tietoa ja b) sääntöjä, joiden avulla substantiivista, kumuloituvaa tietoa organisoidaan ja varastoidaan.
Sosiaalisten sääntöjen oppiminen (oppimaan oppiminen) on perustava sosiaalisen oppimisen muoto ja ensisijainen suhteessa substantiivisen, ajassa kumuloituvaan tiedon välittämiseen ja oppimiseen. Tieto on aina jossakin suhteessa tietoa organisoivaan kokemukseen.
Sääntöjen oppiminen on sosiaalista oppimista lähinnä siinä mielessä, että tietoa organisoidaan ja uusinnetaan sosiaalisissa suhteissa. Sosiaalisissa suhteissa määritellään se tietynlaisten sääntöjen joukko, jonka avulla tiedon organisointi ja uusintaminen toteutetaan.
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Sääntöjen oppimisessa on kysymys itseorganisoituvista oppimisprosesseista, jotka organisoituvat sääntöjen konstruoimina kommunikaatioprosesseina. Mitä johtopäätöksiä edellisten tarkastelujen perusteella voi tehdä ympäristöön orientoivan kasvatuksen kulttuuristen mahdollisuuksien kenttien näkökulmasta?
2. Institutionaalisessa ympäristökasvatuksessa uskotaan välitettävän substantiivista
tietoa ympäristöstä. Todellisuudessa ympäristökasvatuksessa institutionaalisena
toimintana välitetään sosiaalisia sääntöjä, joiden avulla ympäristöä koskevasta
tiedosta kommunikoidaan.
Kyseiset Ederin määritelmät sosiaalisista oppimisprosesseista tarjoavat lisävalaistusta tutkimuksessa jo edellä esittämääni väitteeseen siitä, että se, miten ihmiset järjestävät suhteensa toisiinsa vaikuttaa eksplisiittisesti siihen, miten luontoa sosiaalisesti konstruoidaan ja mitä merkityksiä luonnolle annetaan ja näin siihen, miten luontoa eettisesti ja
moraalisesti kohdellaan. Ederin muotoilemat sosiaaliset oppimisprosessit ja luonnon sosiaalisen konstruoinnin tasot voi yhdistää seuraavasti :
SOSIAALISET OPPIMISPROSESSIT
MERKITYKSENMUODOSTAMISPROSESSEINA
Kulttuuriset tavat, joilla asioista ja toiminnasta
tehdään merkityksellisiä
Sääntöjen organisoimat sosiaaliset suhteet ja
kommunikaatioprosessit
Säännöt, joilla tietoa organisoidaan ja uusinnetaan
ja ympäristötiedosta kommunikoidaan
Julkiset institutionalisoituneet ympäristödiskurssit
LUONNON KOGNITIIVINEN, NORMATIIVINEN
JA SYMBOLINEN KONSTRUOINTI
Kuvio 35. Luonnon sosiaalinen konstruointi sosiaalisissa oppimisprosesseissa.

Edellisen tarkastelun perusteella voi väittää, että
1. yhteiskunnallinen muutos on mahdollista ainoastaan kulttuurisen refleksiivisyyden välityksellä. Kulttuurisessa refleksiivisyydessä kyseenalaistetaan ne kulttuuriset tavat, joilla tietyistä asioista ja toiminnoista tehdään merkityksellistä ja
säännöt, joilla sosiaalisia suhteita ja kommunikaatiota organisoidaan. Näin myös
säännöt, joilla ympäristötietoa organisoidaan ja uusinnetaan ja ympäristöä koskevasta tiedosta kommunikoidaan asetetaan kyseenalaiseksi. Institutionaalisessa
refleksiivisyydessä kyetään ainoastaan luomaan uudentyyppisiä kognitiivisia
karttoja ja toimintaa ohjaavia normeja sekä arvioimaan tieteellisesti niiden sosiopoliittisia seurauksia. Institutionaalisessa refleksiivisyys ei ulota tarkasteluaan
kognitiivisten karttojen sosio-kulttuurisiin perusteisiin,
2. ympäristötietoisuuden ensisijaisena lähtökohtana ei voi toimia ympäristötieto
vaan sosiaalisissa oppimisprosesseissa ja kommunikaatiossa muodostetut merkitykset ja säännöt,
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3. ympäristökasvatuksen kulttuurinen reflektio ja itsereflektio edellyttävät
a) kulttuuristen tapojen, joilla asioista ja toiminnoista tehdään merkityksellisiä
b) sosiaalisten sääntöjen, jotka ohjaavat kommunikaatiota, olemassaolon tiedostamista ja reflektointia,
4. ympäristöön orientoivan kasvatuksen kulttuuris-yhteisölliset mahdollisuudet kytkeytyvät juuri sosiaalisiin oppimisprosesseihin. Mutta miten ympäristökasvatuksessa kyetään aukomaan lukkiutuneita oppimisprosesseja?
Eder (1998, 99) toteaa, että yhteiskunnan voi tavoittaa ainoastaan kommunikaatiossa ja
luonnosta tulee sosiaalisesti merkityksellinen heti, kun siitä tulee osa kommunikaatiota.
Luonto, josta ei puhuta ei ole yhteiskunnalle olemassa. Luonnosta kommunikointi yhteiskunnassa toteutuu Ederin (emt, 97–98) mukaan kolmikerroksisen mallin mukaan. Malli
rakentuu tapahtumista, tiedoista ja mielikuvista. Tapahtumat tapahtuvat ulkoisessa todellisuudessa, ja niistä tulee osa yhteiskunnallista tietoa ja sosiaalisia mielikuvia todellisuuden sosiaalisen rakentumisen prosesseissa. Kuvaava esimerkki luonnosta kommunikoinnin prosesseista ovat julkiset keskustelut ilmaston muutoksesta, jota ruokkii uusi ekologinen diskurssi: ilmaston lämpeneminen. Ihmiset voivat kiinnittää huomionsa ekologisen
diskurssin kehykseen ja toimia sen luomien mielikuvien mukaisesti, lajitella jätteitä ja
järjestää mittavia konferensseja väittäen näin pysäyttävänsä ilmaston muutoksen. Nämä
toiminnat ja puheet viittaavat Ederin mukaan ennen kaikkea tieteellisiin teorioihin, jotka
ovat tuottaneet hypoteesin ilmaston lämpenemisestä. Tieteellinen tieto ja sen aikaansaamat sosiaaliset mielikuvat tarjoavat kulttuurisen konstruktion siitä, mitä luonnossa tapahtuu, kun yhteiskunta tekee havaintoja tapahtumista, joista tulee merkityksellistävien strategioiden kohteita.
Tulkintani mukaan luonnosta ja ympäristöstä kommunikoinnin perustavanlaatuisena
ongelmana nyky-yhteiskunnassa on
1. rationaalisten (tieteellisten) ja toisaalta irrationaalisena koettujen mielikuvien
välille rakennettu kuilu. Yhteiskunta keskittyy luonnosta tieteellisesti tuotettuun
tietoon, koska se koetaan vähemmän irrationaaliseksi, vähemmän riippuvaiseksi
sattumanvaraisista kollektiivisista tunteista ja muista yhteiskunnassa esiintyvistä
irrationaalisista tarpeista. (emt, 98.) Mutta tieteellisen tiedon tuottaminen on Ederin (emt, 99) mukaan sosiaalisten sääntöjen ohjaamien valintojen tulos. Tieteellisten tosiasioiden tuottamista edeltää sosiaalisissa kommunikaatioprosesseissa
tapahtuva tosiasioiden valinta. Mitä luontokonstruktioita voi täten pitää rationaalisina ja toisaalta irrationaalisina?
2. luonnosta kommunikoimisen differentioituminen eli eriytyminen. Modernien
yhteiskuntien tapa kommunikoida todellisuuden tapahtumista ja luoda merkityksiä todellisuuden tapahtumista on kompleksinen (emt, 98). Yhteiskunnan kommunikaatio koostuu toisistaan erillään olevista kommunikaation koodeista: tieteellisestä, poliittisesta ja oikeudellisesta kommunikaatiosta. Jokaiselle kommunikaation koodille luonto näyttäytyy eri tavoin. Yhteiskunnat ovat sisäisesti eriytyneitä (ks. Fornäs 1998, systeemin ja elämismaailman sisäinen ja välinen eriytyminen) ja niiden tavat konstruoida luontoa ovat yhtä lailla eriytyneet. (Eder 1998,
99.) Mielestäni kestävä kehitys kulttuurisena konstruktiona ilmentää varsin selkeästi tieteellisen eli yhteiskunnassa rationaaliseksi koetun tiedon ja tieteellisen tiedon perustalta nousevien sosiaalisten ja poliittisten mielikuvien mallia. Kestävä
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kehitys käsitteenä rajoittuu tieteellisten faktojen ja niistä muodostettujen poliittisten ohjelmien perustalle, ei niinkään irrationaalisiksi koettujen inhimillisten tunteiden ja tarpeiden perustalle. Kestävän kehityksen politiikkaa ei tehdä ihmisille
eikä ihmisten välityksellä. Täten myös ympäristökasvatuksen tiedon- ja oppimiskäsityksen voi olettaa perustuvan tietylle ennakkoon asetetulle mielikuvalle rationaalisesta tiedosta, ajattelusta ja toiminnasta.
Toiseksi kestävä kehityksen kulttuurisena mallina voi väittää ylläpitävän ja edistävän luonnosta kommunikaation eriytymistä ja hajoamista. Kestävän kehityksen
idea on pilkottu eri kestävyyden lajeiksi (ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti
ja kulttuurisesti kestävä kehitys), mutta kuten tässä tutkimuksessa on pyritty
osoittamaan, lajit ovat saman symbolitasoisen kokonaisuuden eri ilmenemismuotoja.
Kestävä kehitys onkin perustavanlaatuisesti tosiasioiden valintaprosessien ja näitä valintaprosesseja ohjaavien sosiaalisten kommunikaatiosääntöjen välityksellä muodostunut
sosiaalinen mielikuva. Luonnon, tulevien sukupolvien ja kehitysmaiden ihmisten oikeuksien kannalta on lohdutonta ajatella, että ympäristöpolitiikka ja -kasvatus perustuvat puhtaasti poliittisille mielikuville.
Sosiaalisten oppimisprosessien ja kommunikaation tietyntyyppistä rationaalisuutta ja
differentiaatiota puolestaan ohjaavat sosiaalista ja kulttuurista järjestystä tuottavat kollektiiviset käytännöt, symboliset taistelut ja luokkakonfliktit. (Eder 1992, 329.) Ederin mukaan
vallitsevaa kulttuurista järjestystä leimaa ristiriita ryhmien välillä, jotka puolustavat joko
teknokraattista edistysuskoa tai kommunikatiivista elämismaailmaa. Luokkakonfliktit ovat
muuttumassa pysyvää epävakaisuutta aiheuttavaksi vihamielisyydeksi. Pysyvän vihamielisyyden perustalle rakennettu käsitys sosiaalisesta todellisuudesta toimii luokittelujärjestelmänä, jossa radikalisoidaan ja vahvistetaan individualismia. Luokittelujärjestelmässä
verrataan yksilöitä toisiinsa ja otetaan huomioon yksilöiden taloudellinen ja kulttuurinen
pääoma (ks. Bourdieu mm. 1995). Yksilöihin kohdistuva luokittelu luo voimakkaita ristiriitoja ryhmien välille. Ryhmien täytyy osoittaa olevansa normaaleja ja ristiriitojen täytyy
näyttää olevan legitimoituja. Yksilöiden luokittelu edellyttääkin vahvoja legitimaatiokäytäntöjä, joiden pyrkimys on normalisoida ihmisten välisiä sosiaalisia suhteita. (Eder 1992,
229–331.) Tämä merkitsee siis Ederin teorian mukaan myös luonnosta kommunikoinnin
sääntöjen normalisointia.
Voi väittää, että globalisaatio, informatisoituminen ja verkostoituminen toimivat uudentyyppisen symboliympäristön organisoimisen perustana. Vallitsevilla legitimaatiokäytännöillä pyritään tekemään sosiaalisista suhteista ja luonnosta kommunikoinnin säännöistä
normaaleja. Sosiaaliset suhteet ja kommunikoinnin säännöt koetaan muodostuvan yhä
enemmän globalisaation ja informaatioverkostojen välityksellä. Koettu ihmisten jako
informaatiovoittajiin ja -häviäjiin ilmentää mielestäni yhteiskunnan luokkarakenteen symbolista uusintamista, ja puhe ns. keskiluokkaradikalismista ilmentää itse asiassa vallitsevan
luokkarakenteen legitimaatio- ja normalisointipyrkimyksiä. Se, että ihmisten kompetenssien katsotaan pohjautuvan niin vahvasti informaationkäsittelytaitoihin ja tietotekniikan
hallintaan, on mielestäni puhtaasti sosiaalinen mielikuva ja vallan väline. Keskiluokkaisen
radikalismin voi katsoa ilmentävän näennäisradikalismia. Uskotellaan, että keskiluokka,
siis lähinnä nk. informaatiovoittajat voivat vaikuttaa ja osallistua ekologisten ja sosiaalisten
ongelmien ratkaisua koskeviin taloudellis-poliittisiin ja valtiohallinnollisiin menettelyta-
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poihin ja näin yhteiskunnan kehityksen suuntaamiseen. Mutta kuten Brand (1990a) on
todennut, keskiluokkaradikalismi ei ole kyennyt vaikuttamaan yhteiskunnan kehitykseen
eikä kulttuuri-ilmastoon. Puhe keskiluokkaradikalismista ilmentääkin mielestäni politiikan
teon ja poliittisen vaikuttamisen kehämäisyyttä: yhteiskunta ja sen instituutiot tarjoavat ne
välineet, identiteetit, joilla ihmiset voivat vaikuttaa vallitseviin instituutioihin ja muuttaa
niitä. Ympäristökysymyksen näkökulmasta keskiluokka käsitteenä onkin mielestäni yksi
poliittisen identiteetin luokittelun muoto ja identifikaation väline.
Globalisaatiossa on yksinkertaisesti kysymys ympäristöä koskevan tiedon sosiaalisen
kontrollin muotojen muuttumisesta. Tärkein muutos koskee tiedon poliittisen kontrollin
siirtymistä kansallisilta eurooppalaisille instituutioille. Sosiaalisen kontrollin muotojen
muuttamisella pyritään Ederin mukaan tiedon hyödyntämisen ekologiseen tehokkuuteen,
joka on täysin eri asia kuin ekologinen suorituskyky. Yhteiskunnan ei tulisi organisoida elämäänsä vain ollakseen tehokas vaan ollakseen tehokas yhteisölle merkityksellisellä tavalla.
Eder toteaakin, että yhteiskuntatieteiden tärkein tehtävä olisikin arvioida kulttuurisen ja
sosiaalisen suorituskyvyn näkökulmasta niitä sosiaalisia ehtoja, jotka säätelevät ulkoisen
luonnon tapahtumien välittymistä yhteiskunnan kommunikaation piiriin. (Eder 1998, 104.)
Symbolisten taisteluiden voittajat pyrkivät muodostamaan mielikuvan puolustettavissa
olevista oletuksista, jotka ovat yleispäteviä. Väite universalismista on Ederin mukaan ainakin moderneissa yhteiskunnissa kaikista lupaavin strategia luokkarakenteen uusintamiseksi. (Eder 1992, 332–333.) Symboliset taistelut ja symbolinen vallankäyttö siis kontrolloivat sosiaalisia oppimisprosesseja, sosiaalisia suhteita sekä sosiaalista kommunikaatiota
ja sääntöjä, joilla ympäristöä koskevasta tiedosta kommunikoidaan. Globaalin vallankäytön lukkiuttamien sosiaalisten oppimisprosessien ja sosiaalisten konfliktien voi väittää
tuottavan sivutuotteenaan yhä lisääntyvää rakenteellista ja näin toiminnallista differentiaatiota ja kulttuurista, päämäärätietoista rationaalisuutta28, jotka puolestaan muodostavat
sosiaalisten oppimisprosessien ja - konfliktien tuottavat olosuhteet. Mitä johtopäätöksiä
edellisistä tarkasteluista voi tehdä ympäristöön orientoivan kasvatuksen kulttuuristen mahdollisuuksien kenttien näkökulmasta?
3. Ympäristöön orientoiva kasvatus kykenee aukomaan lukkiutuneita sosiaalisia
oppimisprosesseja ainoastaan reflektoimalla kriittisesti yhteiskunnan symbolitasoista vallankäyttöä eli toisin sanoen reflektoimalla kriittisesti globaalin kestävän
kehityksen poliittista ideologiaa.
Todellisuudessa tilanne on kuitenkin päinvastainen. Institutionaalinen ympäristökasvatus
toimii vallitsevaa globaalia kulttuurista ja sosiaalista järjestystä legitimoivana mekanismina ja identifikaation retoriikan muotona. Ympäristökasvatuksen tavoitteet ja sisällöt ovat
suoraan johdettu globaalin kestävän kehityksen poliittisen ideologian periaatteista ja sen
käsitys ympäristötietoisuudesta rakentuu globaalin ympäristötietoisuuden käsitteen perustalle. Mielestäni on ilmeisen selvää, että ympäristökasvatuksessa ja sen tutkimuksessa on
ennen pitkää tartuttava yhteiskunnallisen vallankäytön kysymyksiin vaikka kasvatus instituutiona joutuu näin astumaan isännäksi kokemansa yhteiskunnan varpaille. Vallan
kysymyksiin puuttuminen on mielestäni edellytys sille, että kasvatus instituutiona säilyttää oikeutuksensa kansalaisten silmissä.
Ederin (1992, 335) mukaan differentiaatio antaa mahdollisuuden moderneille yhteiskunnille sopeuttaa ja mukauttaa sosiaalisia oppimisprosesseja ja symbolisia taisteluita.
Modernissa yhteiskunnassa erotetaan rakenteellisesti spesifejä toiminnan alueita, jotka toi-
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mivat kollektiivisten käytäntöjen kohteena. Ederin mukaan ratkaisevin esimerkki toiminnallisen differentiaation aiheuttamista vaikutuksista on kasvatusjärjestelmän erottaminen
muista yhteiskunnan järjestelmistä. Moderni kasvatusjärjestelmä uusintaa modernin
yhteiskunnan vallanrakenteita paljon voimallisemmin kuin aikaisemmin ja takaa samalla
ne kognitiiviset tiedot ja taidot, joita monimutkainen moderni yhteiskunta kaipaa uusintamisessaan. Toiminnallinen eriytyminen on siis mekanismi, jonka välityksellä hallitsevat
eliitit uusintavat asemiaan yhä monimutkaistuvassa modernissa yhteiskunnassa. Toiminnallinen differentiaatio tuottaa erottelevan rakenteen eliitin järjestäytymiselle sekä toisaalta
eliittiä palvelevien ihmisten epäjärjestykselle.
Toisaalta modernin kulttuurin itsessään sisältämät vastakulttuuriset elementit mahdollistavat dedifferentiaation. Se, ilmeneekö yhteiskunnassa dedifferentiaatiota, riippuu siitä,
ovatko sosiaaliset voimat tarpeeksi vahvoja päästääkseen eroon niitä rajoittavista spesifeistä sosiaalisista tiloista, jotka eliittien näkökulmasta ovat rationaalisia ja määrittelemään
uudelleen sosiaalisen tilan, jossa he itse toimivat. Uudentyyppinen kollektiivinen toiminta
ylittää vallitsevat kommunikaatioverkostot ja luo uusia viestintäsuhteita. (emt, 336–337.)
Mitä johtopäätöksiä edellisistä tarkasteluista voi tehdä ympäristöön orientoivan kasvatuksen kulttuuristen mahdollisuuksien kenttien näkökulmasta?
4. Institutionaalisen ympäristökasvatuksen tulisi kulttuurista reflektiota ja itsereflektiota edistääkseen ja yhteiskuntaa muuttaakseen pyrkiä omalla toiminnallaan kaikin tavoin estämään yhteiskunnan toiminnallista differentiaatiota ja näin estämään vallan rajoittamien sosiaalisten tilojen ja kommunikaatioverkostojen muodostumista. Ympäristökasvatuksen avulla lapsissa ja nuorissa tulisi herättää sosiaalisia ja moraalisia valmiuksia sellaiseen sosiaaliseen toimintaan, joka ylittää
vallitsevat sosiaaliset tilat ja kommunikaatioverkostot. Toisin sanoen ympäristökasvatuksessa institutionaalisena toimintana tulisi suhtautua kriittisesti globaaliin
taloudelliseen, poliittiseen ja kulttuuriseen vallankäyttöön, joka kestävän kehityksen ideologiallaan saa aikaan toiminnallista differentiaatiota ja rajallisia kommunikaatioverkostoja yhteiskunnassa.
Kestävän kehityksen hajottamisen osiin voi siis väittää olevan globaalin vallankäytön
ilmaus ja väline. Kestävän kehityksen poliittisella ideologialla saadaan kyllä aikaan toiminnallista järjestystä ja ”loogisia” kommunikaatioverkostoja ympäristöpoliittisessa päätöksenteossa ja valtiohallinnollisissa toimeenpanoprosesseissa, mutta kestävän kehityksen poliittisen ideologian perustalta tehtyjen ympäristöpoliittisen päätösten (lait) ja niiden toimeenpanon seuraukset näyttävät saavan aikaan kansalaisten keskuudessa pikemminkin kommunikatiivista epäjärjestystä kuin järjestystä. Ympäristökasvatuksen tiedonja oppimiskäsitys rakentuu juuri kestävän kehityksen poliittisen ideologian luoman toiminnallisen differentiaation ja näin rajallisten sosiaalisten tilojen ja kommunikaatioverkostojen perustalle.
Kulttuurit on rationalisoitu eri tavoin. Kulttuurit eroavat toisistaan sen perusteella, miten
ne käyttävät symbolisia resurssejaan (ekologinen tehokkuus/ekologinen suorituskyky).
Symboliset resurssit sijaitsevat yhteiskunnan järjestyksessä itsessään. Modernista yhteiskunnasta on eroteltavissa sekä virallista, hallitsevien ryhmien rationaalisuutta että epävirallista hallittujen ryhmien rationaalisuutta. Poliittisen, tieteellisen ja oikeudellisen keskustelukentän symboliikat edistävät erityisillä menettelytavoilla yhteiskunnan virallista rationaalisuutta. (emt, 336–338.) Erottelu viralliseen ja epäviralliseen rationaalisuuteen ilmenee
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selkeästi myös ympäristödiskurssien ”rationaalisuudessa”; ympäristöpolitiikan, -lainsäädännön ja -tutkimuksen voi väittää rakentuvan globaaliin vallankäytön luomaan mielikuvaan rationaalisuudesta.
Luonnon sosiaalisen konstruoinnin kannalta erottelu rationaaliseen ja irrationaaliseen
on kuitenkin ongelmallinen ja itse asiassa toisarvoinen tekijä. Ihmiset eivät tyydy virallisen
rationaalisuuden luontoa objektivoiviin konstruktioihin eli ns. operationaalisiin malleihin
ihmisen ja luonnon välisestä suhteesta. He tarvitsevat enemmän oman toimintansa motivoimiseksi. Ihmiset muodostavat uskomuksia ja rituaaleja voidakseen toimia mielekkäällä
tavalla suhteessa luontoon. Arkisia uskomuksia ja rituaaleja pidetään kuitenkin yhteiskunnassa irrationaalisina. (Eder 1998, 99–100.) Mutta kuten Eder (1998, 100) toteaa, jokainen
luontokonstruktio toimii luonnosta kommunikoinnin välineenä ja tässä mielessä sekä arkiset puheet että tieteelliset teoriat voivat olla joko rationaalisia tai irrationaalisia. Ratkaisematta jää kysymys siitä, kuinka valita erilaisten merkityksenmuodostamistapojen joukosta
ne, jotka tuottavat niin arjessa, politiikassa kuin tieteessä parhaimmat ratkaisut sekä ihmisten että luonnon hyvinvoinnin kannalta. Tämä on avoin kysymys.
Olennaista ympäristökysymyksen hahmottamisen kannalta onkin se, että
a) on irrottauduttava yhteiskunnallisen vallan ylläpitämistä keinotekoisista jaottelusta
virallisen rationaalisuuden ja epävirallisen irrationaalisuuden välillä,
b) on pyrittävä sitä vastoin entistä moraalisempaan rationaalisuuteen. Näiden pyrkimyksen ennakkoedellytyksenä on irrottautuminen yhteiskunnallisen vallan rationaalisista
muodoista. Nimenomaan vahvat kulttuuriset liikkeet vaativat julkisesti moraalista
rationaalisuutta ja asettavat yhteiskunnan virallisesti hyväksytyt ajattelu- ja toimintatavat kyseenalaisiksi (Eder 1992, 337). Ekologisia ja sosiaalisia ongelmia ei voi ratkaista puhtaasti poliittisten ja taloudellisten tarkoitusperien avulla vaan reflektoimalla
kriittisesti yhteiskunnan moraalista tilaa. Mitä johtopäätöksiä edellisen tarkastelun
perusteella voi tehdä ympäristöön orientoivan kasvatuksen kulttuuristen mahdollisuuksien kenttien näkökulmasta?
5. Institutionaalisen ympäristökasvatuksen tulisi kulttuurista reflektiota ja itsereflektiota edistääkseen ja yhteiskuntaa muuttaakseen arvioida kriittisesti virallista
rationaalisuutta eli globaalin vallankäytön luomia mielikuvia rationaalisuudesta
ja rationaalisesta toiminnasta. Ympäristökasvatuksessa tulisi kriittisesti arvioida
vallitsevan yhteiskunnan mahdollisuuksia ratkaista niin sosiaalisia kuin ekologisia ongelmia. Siinä tulisi pohtia ympäristökysymykseen sisältyviä sosiaalisen eriarvoisuuden kysymyksiä ja näin moraalisen yhteisön laajentamiseen liittyvää
problematiikkaa. Summa summarum: tulisi asettaa kysymys siitä, kyetäänkö sosiaalisia ja ekologisia ongelmia ylipäänsä ratkaisemaan vallitsevien globaalien taloudellisten ja poliittisten tarkoitusperien ja keinojen avulla. Vai edellyttääkö
kyseisten ongelmien ratkaisu perustavia muutoksia kulttuurisissa merkityksen
muodostamisprosesseissa eli 1) tavoissa, joissa asioista ja toiminnoista tehdään
merkityksellisiä ja 2) sosiaalisissa säännöissä, jotka määräävät sosiaalisten suhteiden luonnetta, ihmisten välistä kommunikaatiota ja ympäristöä koskevasta tiedosta kommunikointia.
Kestävän kehityksen poliittisen ideologian ja kulttuurin kohtaamattomuus ilmenee selkeästi sekä aluepolitiikassa että ns. sukupolvien välisessä politiikassa. Ongelmakokonaisuutta voi kuvata seuraavasti:
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taloudelliset,
poliittiset ja
kulttuuriset
muodot

Moderni
yhteiskunta/
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Lukkiutuneet sosiaaliset oppimisprosessit ja
sosiaaliset konfliktit

Kestävän
kehityksen
poliittiset
ideat

Kestävän
kehityksen
sosiaaliset
ideat

Kestävän
kehityksen
moraaliset
ideat

RATIONALISAATIO

DIFFERENTIAATIO

Kulttuuri
symboliympäristönä

IDENTITEETTITILOJEN
RISTIRIIDAT

YMPÄRISTÖDISKURSSIEN
PARADOKSIT
YMPÄRISTÖKASVATUKSEN
PARADOKSIT

Kuvio 36. Lukkiutuneet kollektiiviset käytännöt, globaali valta ja ympäristödiskurssien ja -kasvatuksen paradoksit.

Heiskanen (1999, 124–125 ja 128) pohtii perustavaa kysymystä kulttuurin ja kehityksen
välisen syy–seuraus-suhteen suunnasta. Hän asettaa olennaisen kysymyksen siitä,
ymmärretäänkö kulttuuri nyky-yhteiskunnassa muun kehityksen edellytykseksi vai muu
kehitys kulttuurin toimintavalmiuksia määrittäväksi prosessiksi. Kulttuurin ymmärtäminen yhteiskunnan kehitysprosessien seurauksena merkitsee kulttuurin ja kestävän kehityksen suhteeseen sovellettuna sitä, että kestävää kehitystä tarkasteltaessa on ympäristön,
materiaalisten resurssien ja talouden kestävyyden rinnalle nostettava jatkuva henkinen
kehitys, inhimillinen kasvu. Mutta mahdollistavatko vallitsevat poliittis-ideologiset kestävän kehityksen määritelmät ja siitä johdetut poliittiset ohjelmat todellisen inhimillisen ja
moraalisen kasvun? Ei todellakaan ole riittävää, että kulttuurisesti kestävä kehitys on asetettu yhdeksi kestävyyden lajiksi muiden kestävyyden lajien joukkoon. Toisistaan erotetut kestävyyden lajit ja niiden rinnakkain luokittelu eivät vielä kerro mitään näiden kestävyyksien välisistä suhteista. Mutta ehkä niin on tarkoituskin. Toiminnallinen differentiaatio on yhteiskunnallisen vallan väline ja ilmaus.
Kestävän kehityksen standardimenetelmät (ks. Brundtlandin komissio 1987) ovat konsensushenkisiä ja henkiset voimavarat koetaan positiivisesti kumuloituviksi; ”nyt” elävien
kulttuuri ja henkiset voimavarat koetaan väistämättä ”hyviksi” resursseiksi ja jopa arvokkaaksi perinnöksi tuleville sukupolville. Esimerkiksi kestävän kehityksen ymmärtäminen
tarpeiden tyydyttämisen tasapuolisuudeksi nykyisten ja tulevien sukupolvien välillä saattaa
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olla mielekäs, jos tarpeiden tyydyttämistä tarkastellaan materiaalisesta (luonnonvarat,
ympäristön säilyminen) näkökulmasta. Ongelmalliseksi tarpeiden tyydyttämisen tasapuolisuus muuttuu silloin, jos tarpeiden tyydyttämisen tasapuolisuus laajennetaan koskemaan
myös koulutus- ja kulttuurisektoreita, ts. jos tarpeiden tyydyttämisen mahdollisuuksien
ymmärretään sisältävän myös tulevien sukupolvien kulttuurisen ympäristön ja henkiset
kyvyt. (Heiskanen 1999, 129.) Kuten Heiskanen (1999, 130) toteaa, nyt elävät sukupolvet
voivat säästää riittävät materiaaliset voimavarat, mutta tuhota tulevien sukupolvien henkiset kyvyt käyttää voimavaroja hyväkseen tai nyt elävät sukupolvet voivat rakentaa niin raskaan kulttuuriperinnön, että sen säilyttäminen vie ihmisiltä mahdollisuuden toteuttaa
vapaasti omia henkisiä tarpeitaan.
Sukupolvien välinen problematiikka on erityisen selkeä ympäristökasvatuksessa. Väitän, että ympäristökasvatuksen tiedon- ja oppimiskäsityksen sokea sitominen globaalin
kestävän kehityksen poliittiseen ideologiaan ja kestävyyden lajeihin sisältää todellisen
uhkan tulevien sukupolvien ajatuksen vapauden ja tarpeiden tyydyttämisen tiedostamattomasta manipuloinnista ja rajaamisesta. Kulttuuriset tavat tehdä asioista ja toiminnoista
merkityksellisiä (rationaalisuus-irrationaalisuus -erottelu) sekä säännöt, joilla ympäristöä
koskevasta tiedosta kommunikoidaan juurtuvat syvälle lapsen tietoisuuteen.
Kestävän kehityksen poliittisessa ideologiassa pyritään voimakkaasti ennakoimaan
tulevaisuutta29, tai paremminkin kansainvälisin sopimuksin ja rationaalisuuden kriteerein
arvioimaan sitä, mitä halutaan jättää perintönä tuleville sukupolville. Ympäristöpolitiikassa
tulisi kuitenkin ennakoida tulevaisuutta vallitsevien sosio-kulttuuristen konfliktien näkökulmasta ja pyrkiä moraalisin kriteerein arvioimaan sitä, mikä on ”riittävää” ja hyvää” tuleville sukupolville. Mitä johtopäätöksiä edellisistä tarkasteluista voi tehdä ympäristöön
orientoivan kasvatuksen kulttuuristen mahdollisuuksien kenttien näkökulmasta?
6. Institutionaalisessa ympäristökasvatuksessa tulisi jättää tulevaisuus tietoisesti
avoimeksi, eikä esittää tulevaisuutta valmiiksi suunniteltuna ja rationaalisena globaalin kestävän kehityksen konseptina. Tulevaisuuden jättäminen tietoisesti avoimeksi mahdollistaa vaihtoehtoisten yhteiskuntajärjestysten asettamisen todellisiksi vaihtoehdoiksi, joiden puolesta voi ja kannattaa taistella. Tulevaisuuden
avoimuus ja vaihtoehtojen esiintuominen tekisi ympäristökasvatuksen identifikaatiosta näkyvää.
Myöskään aluepolitiikassa kestävän kehityksen poliittinen ideologia ja alueiden identiteettejä koskeva poliittinen retoriikka ei näytä kohtaavan alueiden piirissä asuvien ihmisten arkipäivää, arkipäivän tarpeita eikä alueellista tietoisuutta. Alueet ja alueiden identiteetit ovat yhä selkeämmin sosiaalisia, poliittisia ja taloudellisia konstruktioita, jotka saattavat olla irrallisia alueella asuvien ihmisten arkipäivästä ja aluetietoisuudesta. (Paasi
1998, 170.) Onkin oleellista tehdä analyyttinen ero alueen identiteetin ja ihmisten alueellisen identiteetin välille. Alueen identiteetin voi katsoa käsittävän ne tekijät, joiden perusteella tietty alue voi erottaa muista alueista. Alueen identiteetti merkitsee siis ennen kaikkea erottumista ja erottamista. Erottumisen ja erottamisen kriteereinä toimivat tieteellisin
kriteerein muodostetut luokitukset, jotka ovat olemassa lähinnä paperilla, mutta joita yleisesti käytetään myös paikallisen sosiaalisen toiminnan ja hallinnan muovaajina. (emt,
175.)
Alueiden erottamiseen ja erottumiseen pyrkiviä luokituksia merkittävimpiä jakoja syntyy kuitenkin yhteisöjen sosiaalisessa toiminnassa. Aluetietoisuudessa korostuvat alueen
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ainutkertainen historiallinen kehitys, sen luonnon ja kulttuurin erityispiirteet ja suhde muuhun kehitykseen siten kuin asukkaat itse ne kokevat. Tietoisuus oman alueen erityisyydestä
ei palaudu pelkästään yksilöiden omaan kokemukseen ja havaintoihin alueesta. Tähän juuri
alueiden identiteetin ja alueellisen identiteetin väliset pysyvät ristiriidat ja paradoksit kätkeytyvätkin. Keskeisiksi aluepolitiikassa nousevat vallan mekanismit, institutionaaliset
käytännöt ja diskurssit, joiden perustalta kollektiivisen identiteetin perusta määritellään.
(emt, 174–175.)
Kysymykset purkautuvista ja uudelleen rakentuvista identiteeteistä ja niiden suhteista
globalisaatioon ovat nousseet tieteellisten diskurssien keskiöön. Diskursseihin liittyy oma
retoriikkansa. Globalisaation myötä alueiden identiteetit ovat yhä selvemmin kauppatavaraa. (ks. emt, 1 173.). Voi väittää, että globalisaatiokehitys on kärjistänyt edelleen alueiden
identiteetin ja aluetietoisuuden välisiä pysyviä ristiriitoja. Alueidentiteetit poliittisina, sosiaalisina ja taloudellisina konstruktioina sekä erottumisen ja erottamisen luokitteluina ovat
konkreettisia ilmentymiä toiminnallisen differentiaation ja päämäärärationaalisuuden
mekanismeista. Ulkoapäin asetetuilla konstruktioilla on erotteleva tehtävä kolmessa mielessä:
1. alueiden tasolla. Alueiden identiteetit luokittelevat ja erottelevat alueita toisistaan,
mikä johtaa alueiden väliseen toiminnalliseen differentiaatioon ja todellisuudessa siihen, että toisistaan erotettuja alueita on parempi hallita,
2. identiteettien tasolla. Sosiaalisen identiteetin mallikuvat määräävät ihmisten persoonallisia identiteettejä luoden juuri sellaisia poliittisen identiteetin malleja, joita vallitseva sosiaalinen järjestys tarvitsee itsensä legitimoimiseen,
3. luontosuhteen tasolla. Alueiden identiteetit pyrkivät tekemään selkeän eron virallisten rationaalisten ja epävirallisten irrationaalisten luontokonstruktioiden välille. Paikalliset tulkinnat alueen luonnon erityispiirteistä asetetaan alempiarvoiseen asemaan
suhteessa tieteellisiin ja poliittisiin luontokonstruktioihin, joita muotoillaan virallisessa alue- ja ympäristöpolitiikassa.
Joukkotiedotus ja kasvatus- ja koulutusjärjestelmä näyttävät toimivan jonkinlaisena välittävänä mekanismina alueiden identiteetin ja aluetietoisuuden välillä. Alueiden identiteettiä ja aluetietoisuutta pyritään paitsi jatkuvasti ylläpitämään, myös muovaamaan joukkotiedotuksen ja koulu-opetuksen avulla. Nämä pyrkimykset eivät ole aina eksplisiittisiä.
Jotta alueet voisivat olla merkityksellisiä, ne on siis tuotava jollakin tapaa ihmisten tietoisuuteen. Media ja kouluopetus ovat tässä suhteessa erityisen tärkeitä, sillä ne tarjoavat
välineen representoida, esittää, määritellä ja rajata tietty kuviteltu yhteisö. (emt, 171 ja
176.) Ympäristökasvatuksella on mitä ilmeisimmin keskeinen asema kuviteltujen yhteisöjen tuottamisessa ja merkitykselliseksi tekemisessä. Olennainen kysymys onkin se, rakentuuko ympäristökasvatuksessa määritelty kuviteltu yhteisö alueen identiteetin vai aluetietoisuuden perustalle? Mitä johtopäätöksiä edellisistä tarkasteluista voi tehdä ympäristöön
orientoivan kasvatuksen kulttuuristen mahdollisuuksien kenttien näkökulmasta?
7. Institutionaalisessa ympäristökasvatuksessa kuviteltujen yhteisöjen määrittäminen rakentuu mitä ilmeisimmin alueen identiteetin taloudellisten, poliittisten ja
sosiaalisten konstruktioiden perustalle. Jotta ympäristökasvatus instituutiona
kykenisi kulttuuriseen ja itsereflektioon, sen tulisi irrottautua rajallisista alueiden
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identiteeteistä ja määritellä kuviteltu yhteisö aluetietoisuuden eli alueen kulttuurin ja luonnon erityispiirteitä ja ainutlaatuisuutta koskevien paikallisten tulkintojen avulla.
Kaiken kaikkiaan voi todeta, että ympäristöpolitiikassa ja -kasvatuksessa tarjotaan konsensushenkinen kuva sukupolvien välisestä politiikasta sekä aluepolitiikasta ja näin ylläpidetään pysyviä ristiriitoja nykyisten ja tulevien sukupolvien identiteettien sekä alueiden identiteettien ja aluetietoisuuden välillä. Sekä ympäristöpolitiikassa että -kasvatuksessa ylläpidetään globaaliin valtaan sitoutunutta mielikuvaa kulttuurisesta (kulttuuripoliittisesta) konsensuksesta eli mielikuvaa siitä, että ympäristödiskurssien perustana toimivat sosiaaliset tilat ja kommunikaatioverkostot (ks. toiminnallinen differentiaatio) sekä
asioita ja toimintoja merkitykselliseksi tekevät tavat ja ihmisten välistä kommunikaatiota
ohjaavat säännöt (ks. päämäärärationaalisuus) ovat universaalisesti päteviä. Tosiasiassa
ympäristödiskurssien kenttä on avoin kulttuuristen taisteluiden kenttä. On avoin kysymys,
millaisia merkityksenmuodostamisentapojen ja kommunikointisääntöjen tulisi olla, jotta
ekologiset ja sosiaaliset ongelmat kyettäisiin ratkaisemaan (ks. Eder 1998).
Ympäristökasvatuksen imago modernin yhteiskunnan mallilapsena tulisi romuttaa ja
ympäristökasvatuksen asema vallitsevan globaaliin valtaan perustuvan sosiaalisen järjestyksen legitimoijana tulisi asettaa kyseenalaiseksi. Ympäristökasvatuksen tulisi muuttua
yhä enemmän ekopedagogiseksi toiminnaksi, jossa osallistutaan aktiivisesti todellisiin
kulttuurisiin taisteluihin. Ympäristökasvatus tulisi ymmärtää reflektio-ohjelmaksi (ks.
Matthies 1990), joka tutkii kriittisesti ekologisen kriisin edellytyksiä ja ratkaisumahdollisuuksia sekä samalla omaa itseään. Ympäristökasvatus tulisi ymmärtää etsimisliikkeenä
(ks. Matthies 1990), jossa voi kysymyksenasetteluiden avulla lävistää sosiaalisen oppimisen rationaalisia ja eriytyneitä muotoja. Reflektointi ja etsiminen edellyttävät myös sen
pohtimista, mitä todellinen moraalisuus ja moraalisesti rationaalinen toiminta itse asiassa
on ja mitä se edellyttää. Kuten Törmä (1997, 212–213) toteaa, yksilön toiminnassa on keskeistä eettinen reflektio ja dialogissa muodostuvat moraaliset käytännöt. Inhimillinen kasvaminen eettisyyteen voi parhaimmillaan toteutua dialogisessa yhteistoiminnassa, jossa
arvojen ja normien muodostaminen, mutta myös niiden kyseenalaistaminen sisältyy arkitoimintaan. Onkin olennaista pohtia sitä, miten kasvatuksen käytännöissä suhtaudutaan
kulttuurin ambivalenttiin luonteeseen ja arvoristiriitatilanteisiin. Pidetäänkö kriittistä ajattelua uhkana vallitsevalle, totutulle järjestykselle vai ymmärretäänkö ristiriidat mahdollisuuksina rakentavaan ongelmanratkaisuun, dialogiin ja näin moraalisempiin ja eettisesti
refleksiivisempiin kulttuurisiin käytäntöihin?

9 Päätäntö
Tutkimuksen päätulos, vallitsevan ympäristökasvatuksen konstruktivistisen tiedon- ja
oppimiskäsityksen ja ympäristökasvatuksen didaktisten mallien ilmeisen merkittävä
sidonnaisuus ristiriitaisiin yhteiskunnallisiin ympäristön määrittely- ja tulkintaprosesseihin ja niihin sisältyviin paradokseihin, kuten, globaalin kestävän kehityksen poliittiseen
ideologiaan, demokratian ja individualismin kriisiin sekä ympäristöpoliittisten tavoitteiden, sisältöjen ja keinojen välisiin ristiriitoihin ei ollut sinänsä yllättävä tutkimustulos,
mutta sidonnaisuuden ehdottomuus ja ilmiselvyys kuitenkin hämmästytti. Periaatteessa
mitään olennaisia ja perustavia suunnanmuutoksia koulukasvatuksen ympäristöön orientaatiossa ei ole tapahtunut 15 vuoteen vakavasta vallitsevaan kulttuuriin ja elämänmenoon kohdistuvasta julkisesta kritiikistä huolimatta. On todettava, että ympäristökasvatus
on varsin merkittävä globaalin kestävän kehityksen poliittisen retoriikan identifikaation
väline. Ympäristökasvatus ylläpitää näin mitä ilmeisimmin pysyviä ristiriitoja ja yhteiskunnallista valtaa ekologisten ja sosiaalisten ongelmien ratkaisupyrkimyksissä.
Ympäristökasvatuksen tulisi olla kulttuurisen kriisin tilassa lähinnä etsimisliike ja reflektio-ohjelma ja tarjota nuorille sukupolville välineitä inhimilliseen ja moraaliseen kasvuun ja vastuuseen. Vastuu edellyttää kuitenkin vapautta. Tässä piilee institutionaalisen
ympäristökasvatuksen paradoksi: vaadimme nuorilta sukupolvilta ympäristöön kohdistuvaa vastuuta, mutta emme tarjoa heille vastuun ottamisen ennakkoedellytyksenä toimivaa
vapautta valita tulevaisuuden suuntaamisen vaihtoehtojen välillä. Uskon, että moni lapsi ja
nuori kokee tämän paradoksin ahdistavaksi: globaalin tieteellis-teknologisen yhteiskuntakehityksen koetaan lukitsevan ovia sekä menneisyyteen (tehtyjä ratkaisuja ei voi peruuttaa)
että tulevaisuuteen (tehdyt ratkaisut vaikuttavat myös tulevaisuuteen). Kuten eräs lukiolainen toteaa esseessään:
"teknologian ihannoinnin ympäristöpoliittisena vaikutuksena voisi pitää juuri sitä, että mitä
enemmän tuhoamme luonnonvaroja – – ei paluuta enää entiselleen ole. Jokaisen uuden
luonnonvaroja vaativan keksinnön jälkeen ovet sulkeutuvat takanamme. Kun tulee se hetki,
että uusiutumattomat luonnonvarat loppuvat, pellot ovat hedelmättömiä ja puhdasta vettä ei
löydy, maksaisi jokainen varmasti kaikkensa saadakseen niitä vielä lisää. Mutta oviin ei ole
avaimia, niitä ei saa auki eikä menneisyyteen ole enää paluuta. Ei lukittuja ovia näin ollen
ole vaan takanamme vaan myös edessämme."
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Vapaan ja vastuullisen toiminnan edistäminen ympäristökasvatuksessa edellyttää ympäristömyönteisten asenteiden ja ympäristövastuullisen toiminnan välisen ristiriidan
ymmärtämistä kulttuuriseksi ongelmaksi. Kuten Törmä (1997, 219) toteaa, oikeiden
valintojen tekeminen edellyttää tietoa ja ymmärrystä erilaisista toimintavaihtoehdoista
moraalisina ratkaisuina. Kasvatustoiminta kohtaa haasteen sekä eettisen elämänmuodon
että yksilöllisen kasvuprosessin kehittämisessä. Uskon vahvasti, että juuri lapset ja nuoret ovat valmiita luomaan ja myös toteuttamaan uudentyyppistä eettisyyttä sekä toisia
ihmisiä että luontoa kohtaan. Nuoret todella pohtivat arvoihin ja merkityksiin liittyviä
kysymyksiä, mm. seuraavin lausein:
"Jos haluamme poistaa ympäristöongelmat, niin mielestäni tulisi asettaa asiat uuteen arvojärjestykseen. Itse en osaa sanoa, minkälainen arvojärjestys on oikein, mutta nykyinen ei voi
olla oikein, sillä emmehän me muuten olisi tämmösessä tilassa."
"Ympäristöongelmia pyritään ratkaisemaan rajoittamalla päästöjä ja kierrättämällä jätteitä.
En silti usko, että nämä keinot ovat pidemmän päälle riittäviä. Uskon, että kulttuurin arvojärjestelmää olisi muutettava ratkaisevasti. Nykyajan ihminen arvostaa aineellista hyvää ja
kuluttaa mielellään. Toisaalta nykyajan ihminen on itsenäinen ja itsekäs eli kiinnostunut
pääasiassa omasta, eikä esimerkiksi tulevien sukupolvien hyvinvoinnista – – yhteiskuntaa
olisi pyrittävä muuttamaan yhteisöllisemmäksi, jolloin jokainen tuntisi vastuunsa myös
muista ihmisistä ja ympäristöstä."

On mielestäni turhaa edes olettaa, että nuoret pitäisivät selviönä ajatusta siitä, että ympäristömyönteisten asenteiden ja ympäristövastuullisen toiminnan välinen ristiriita juontuisi perimmältään yksilö- ja sosiaalipsykologisista tekijöistä tai ihmisen biologiseen luontoon liittyvistä piirteistä a priori. Nuoret ovat varsin tietoisia yhteiskunnallisen vallan olemassaolosta myös ympäristökysymyksessä. Seuraava kommentti kuvaa tätä hyvin:
"On hienoa, että yksittäiset ihmiset toimivat, mutta toimimaan pitäisi saada koko yhteiskunta, sillä ne joilla on valtaa ovat kaikista varauksellisimpia (suhteessa ympäristönsuojeluun -el), jotta eivät menettäisi valtaansa".

Lukiolaisten kirjoittamista esseistä heijastuu mielestäni kyllästyminen jatkuvaan ympäristöongelmista tiedottamiseen ja sensaatiohakuisuuteen. Nuoret haluaisivat pikemmin toimia ympäristöongelmien ratkaisemiseksi kuin vain puhua julkisuutta saaneista vakavista
ympäristöongelmista ja -katastrofeista:
"– – uudet havaitut ympäristöongelmat saavat kenties tarpeeksi uutisarvoa, mutta vanhoista
ei enää puhuta tarpeeksi. Mediathan ovat lähinnä viihteellisiä, jopa uutisista yritetään tehdä
kansaa viihdyttäviä. Faktatieto ei enää riitä. Kaiken on oltava mielenkiintoista ja uutta.
Ainainen jankkaus samoista ympäristöongelmista koetaan usein tylsäksi (...) Miten siis ratkaista ympäristöongelmat? Emme voi luottaa pelkästään kehittyvään teknologiaan emmekä
toimintamallien pikaiseen muuttumiseen. Jokainen voi muuttaa vain omaa toimintaansa.
Kenties se saa lopulta aikaan muutoksen kulttuurimme arvojärjestelmässä ja yhteiskunnalliset päämäärät muuttuvat ympäristöystävällisemmiksi ja toimintatapamme kokonaisuudessaan vähemmän luontoa kuormittaviksi. Aina voi toivoa...ja toimia."

Nuoret ovat erittäin vastaanottavaisia uudentyyppiselle yhteiskuntakriittiselle ja yhteiskunnallista aktiivisuutta korostavalle ekopedagogiselle toiminnalle. Ongelma näyttäisikin olevan lähinnä se, mikä instanssi yhteiskunnassa näitä toimintamahdollisuuksia ja
kriittisiä keskusteluareenoita tarjoaisi. Vallitseva tietopainotteinen (esim. kestävän kehi-
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tyksen käsite) ja toisaalta yksilöpsykologisia terapiaohjelmia (esim. ympäristöherkkyyden lisääminen) sisältävä ympäristökasvatus ei yksinkertaisesti vastaa nykynuorten tarpeisiin eikä odotuksiin, vaan saattaa jopa ahdistaa, kyllästyttää ja aiheuttaa välinpitämättömyyttä koko ympäristökysymystä kohtaan. Olen itse pyrkinyt toteuttamaan tietyntyyppistä yhteiskuntakriittistä linjaa lukiolaisten ympäristökasvatuksen opetuksessa ja saanut
siitä positiivista, mutta myös hämmentynyttä palautetta. Eräät 15-vuotiaat opiskelijatytöt
tulivat ohjaustunnin jälkeen silmät suurina hämmennyksestä kysymään, olenko tosiaan
sitä mieltä, että nyky-yhteiskunnasta todellinen eettisyys ja yhteisöllisyys ovat vaarassa
kadota kokonaan kritiikittömän teknologiaoptimismin alle. He itse olivat mitä ilmeisimmin ajatelleet asiaa. Toinen opiskelijoista totesi spontaanisti keskustelutuokion jälkeen:
"Joskus toivon, että voisin laittaa kännykän viikonlopuksi kiinni ja olla aivan rauhassa”.
Tutkimukseni tarkoituksena on ollut herättää kysymyksiä ja avata tietä uusille ongelmanasetteluille ympäristökasvatuksen tutkimuksessa. Arvelen, että onnistuin tehtävässäni
asettamalla ympäristökasvatuksen instituutiona kulttuuriseen kontekstiin, jonka muodostamissa puitteissa ympäristökasvatusta sosialisaationa harjoitetaan.
Toiseksi tutkimukseni tarkoituksena on ollut arvioida hallitsevan ympäristöpolitiikan ja
myös ympäristöliikehdinnän todellisia tarkoitusperiä ja mahdollisuuksia ratkaista ekologisten ja sosiaalisten ongelmien kokonaisuutta. Tutkimukseni perusteella instituutioiden
sisäiset ja väliset ristiriidat ovat vakavia ja niiden perusta on kulttuurinen. Instituutioiden
sisäiset ja väliset ristiriidat heijastavat systeemien ja elämismaailman sisäistä ja niiden
välistä jatkuvaa eriytymistä. Kyseisen tason kulttuurisia ristiriitoja tuskin saadaan ratkaistuksi uudentyyppisillä ympäristön ja ympäristöongelmien kognitiivisilla määritelmillä, diskursiivisilla muodoilla tai normatiivisilla ongelmanratkaisun strategioilla tai näiden määritelmien, diskurssimuotojen tai strategioiden sosio-kulttuurisia seurauksia arvioimalla. Tarvitsisimme uusia tapoja kommunikoida ympäristöä koskevasta tiedosta, uudentyyppisiä
kommunikaatioverkostoja ja sosiaalisia suhteita.
Kolmanneksi tutkimukseni tarkoitus on ollut herättää kysymyksiä analysoimieni yhteiskunta ja kulttuuriteorioiden todellisesta refleksiivisyyden asteesta. Mielestäni kykenin tutkimuksessani todentamaan sen, että kyseiset teoriat edustavat kognitiivista eli institutionaalista refleksiivisyyttä, joka ei ole ilmeisesti riittävää kulttuuriperusteiseen ympäristökysymykseen vastaamiseksi. Tässä analyysissa on toki korostettava yksittäisen tutkimuksen
näkökulman väistämätöntä rajallisuutta.
Neljänneksi tutkimukseni tarkoitus on ollut etsiä institutionaalisen ympäristökasvatuksen, ympäristödiskurssien ristiriitojen sekä yhteiskunta- ja kulttuuriteorioiden sisältämän
hallitsevan refleksiivisyyden määritelmän yhteistä kulttuurista perustaa. Kyseiset ongelmat
ovat toisiinsa sidoksissa, ja ne rakentuvat perustaviin sosiaalisten suhteiden ja normien
muodostukseen, arkielämän organisoitumiseen sekä sosiaalisen identiteetin muodostukseen sisältyviin paradokseihin modernissa yhteiskunnassa. Seuraava ajatelma sopii tutkimukseni päätökseksi. Se pyrkii kuvamaan ihmisen ja luonnon asemaa modernin murroksessa:
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”Kulttuuri on kuin myrskyävä meri,
instituutio(t) kuin suuri valtamerialus,
joka halkoo kulttuurin loputonta merta.
Osa ihmisistä on heitetty yli laidan
kulttuurin oikukkaaseen mereen.
He eivät tiedä mitä tekisivät ja miksi tekisivät.
Osa ihmisistä on heittäytynyt yli laidan
kulttuurin lempeään ja suvaitsevaiseen mereen ja
he ovat onnellisia vapaudestaan ja siitä
että he ymmärtävät enemmän kuin valtamerialukselle jääneet,
”loistoristeilystä” nauttivat kanssasisarensa ja –veljensä.
He kysyvät: ”Onko kohta horisonttiin katoavalla valtamerialuksella
Titanicin kohtalo?”

Viitteet
1. Ajatuksen kulttuurisesta identiteettikriisistä voi osittain liittää Marxin vieraantumisen käsitteeseen. Marxin mukaan ”nature is mans inorganic body.” Nature is therefor seen as a part of a
person in the same way as, say, a limb or an internal organ. People are constituted by nature and
it is therefore wholly incorrect and misleading to insist on the dualism between ”man” and
”nature”. (Dickens 1992, 64.) Marx argues however, that under capitalism this direct relationship is removed. People are systematically alienated or ”estranged”from nature, their ”inorganic body”. (emt, 67.)
2. Nykyisessä ympäristösosiologisessa keskustelussa on arvioitu ekologisen modernisaation mahdollisuuksia ratkaista ympäristöön liittyviä ekologisia ja sosiaalisia ongelmia. Kritiikki on kohdistunut ennen kaikkea ekologiseen modernisaatioon teoriasuuntauksena. (ks. esim Lash 1995.)
Ekologisella modernisaatiolla on modernin yhteiskunnan rakenteellisia muutoksia ja ympäristöongelmia käsittelevän teoriasuuntauksen lisäksi myös muuta analyyttistä merkitystä: ympäristöpolitiikan ”uuden” paradigman historiallis-empiirinen analyysi ja kuvaus sekä ympäristöpoliittisten ohjelmien muodostamisen tavoite. (ks. Hajer 1995). Tässä tutkimuksessa ekologista
modernisaatiota tarkastellaan sen yleisemmässä merkityksessä, teoriasuuntauksena. Hajer kartoittaa ekologisen modernisaation historiaa ja sen painopisteitä seuraavasti:
“The concept of ecological modernization was first introduced by the German political scientists Joseph Huber and Martin Jänicke (Huber 1982, 1985, 1991, Jänicke 1985, 1988). These
authors allocate a central role for technological innovation and economic development in ecological modernization. The conceptual change stretches to many other domains. (Hajer 1995,
25.) Hajer points out that on a theoretical level one can show the kind of issues and uncertainties that ecological modernization leaves unaddressed. Yet it is only through empirical work
that we can come to an assessment of the effects of ecological modernization on the regulation
of the environmental conflict. (Hajer 1995, 3.) According Hajer the conceptual shift to ecological modernization can be observed in six different realms:
a) the traditional judicial administrative structures that had been put in place in the 1970s were
problematiced. The deficiencies of the predominantly ”react and cure” formula for regulation
were increasingly criticied, while the more innovative ”anticipate-and-prevent” variety gained
credibility,
b) the hierarcial legislative system often involved complicated administrative procedures which
became problematic in a period in which deregulation became widely accepted as one of the
goals of government. Many new techniques were introduced that were supposed to allow individual firms to integrate environmental concerns into their overall calculation of costs and
risks,
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c) ecological modernization shows in a new role for science in environmental policy making. In
the first instance science has had as a prime task to come up with proof of damaging effects was
thus active the policy input side. The changing social perception of environmental meant that
science increasingly became entangled in the centre of the process of policy-making,
d) micro-economic level the shift to ecological modernization surfaces in the move away from the
idea that environmental protection solely increases cost to the concept of ”pollution prevention
pays”,
e) macro-economic level eco-modernist thinking conceptualizes nature as a public good or
resource instead of the idea that nature is basically a free good and can be used as a ”sink”,
f) the legislative discourse in environmental politics also change character,
g) ecological modernization implies a reconsideration of the existing participatory practices. Ecological modernization is based on the acceptance of existence of a comprehensive environmental problem. This also means that it seeks to bring to an end the sharp antagonistic debates
between the state and the environmental movement that were characteristic for the 1970s”.
(Hajer 1995, 26–29.)
3. Kapitalismin mykällä pakolla tarkoitetaan yksinkertaisesti sitä, että maailmanlaajuiset taloudelliset järjestelmät ja koalitiot ohjaavat ja määräävät ”valtiollisten” kulttuurien ajattelu- ja toimintatapoja. Muut yhteiskuntaelämän osa-alueet, kuten poliittinen päätöksenteko, oikeuden jakaminen ja kasvatus ovat ikään kuin alisteisia taloudellisen toiminnan asettamille, hyötyyn ja
määrälliseen laskettavuuteen perustuviin rationaalisen ajattelun ja toiminnan ehtoihin. Kapitalismin mykkä pakko on koettu ja koetaan edelleen yhteiskuntaa ja sen kulttuuria, instituutioita
ja ihmisten arkielämää ohjaavaksi ”objektiiviseksi” voimaksi.
4. Monet erilaisten konstruktionististen lähestymistapojen edustajat hyväksyvät Peter Bergerin
yleisen määritelmän konstruktionismista, jonka mukaan ”koko sosiaalinen todellisuus on tulkittua todellisuutta”. Tähän yhtäläisyydet loppuvatkin. Termistä konstruktionismi tuli sosiologiassa muotisana paljolti siksi, että amerikkalaiset tavat jäsentää todellisuutta mallintavat myös
eurooppalaista sosiologista keskustelua. Termi ”konstruktionismi” ei itsessään vielä tarkoita
juuri mitään, koska sillä on viitattu erilaisiin ja jopa keskenään ristiriitaisiin määritelmiin.
(Heiskala 2001, 37.) Kulttuurisella konstruktionismilla on Heiskalan mukaan ollut viime vuosien sosiologiassa efektiivisen tutkimusohjelman asema. Se on haastanut muita lähestymistapoja keskusteluun sekä teoreettisesti että empiirisesti. Haastetta on tulkittu usein toteamalla,
että konstruktionismi saattaa olla hyvä tapa jäsentää ja tutkia kulttuurisia ilmiöitä, mutta yhteiskunnallisten pakkojen tutkimiseen sen analyysivoima ei riitä (emt, 35). Heiskala on kuitenkin
sitä mieltä, että yhteiskunnallisten pakkojen ymmärtäminen semioottisesti mahdollistaa niiden
hedelmällisen tutkimisen kulttuurisen konstruktionimin näkökulmasta. Organisaatioiden toiminnasta ja laajemmin tulkittuna sosiaalisten instituutioiden olemassaolosta juontuvat pakot
välittyvät yhteiskunnassa semioottisesti, merkkijärjestelmien välityksellä. (emt, 39.)
5. Äärirelativismi ja –subjektivismi on saanut osakseen kritiikkiä sosiaalisen konstruktivismin
kehittämispyrkimyksissä. Pyrkimys äärimmäiseen subjektivismiin heijastaa voimakasta pyrkimystä erottautua positivistisista tutkimusperinteistä. Totaaliseen vastakkaisuuteen pyrkiminen
tutkimuskäytännöissä ei tee kuitenkaan oikeutta todellisuudelle. Ehdottoman konstruktivismin
mukaan kaikki ihmisten käsitykset, väitteet ja kuvaukset ilmentävät heidän ymmärtämystään
sosiaalisia ilmiöitä kohtaan. Kyseiset käsitykset, väitteet ja kuvaukset on siten otettava huomioon ilman, että niiden ”validiteettiin” kiinnitettäisiin huomiota. Äärirelativismia ja –subjektivismia (ehdotonta konstruktivismia) sosiaalisen konstruktionismin tutkimusperinteessä on kritisoitu sen perusteella, että ihmiset organisoivat toimintaansa loppujen lopuksi reaktiona
”johonkin”, joka on objektiivisesti olemassa siinä sosiaalisessa kontekstissa, missä he elävät.
Jos ihmisten tulkintojen empiirisen perustan tutkimista ei pidetä merkityksellisenä, johtaa se
väistämättä solipsismiin. (Sarbin & Kitsuse 1994, 12.) Ehdotonta konstruktivismia kritisoivan
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näkemyksen mukaan tutkimuksen tehtävänä on tutkia nimenomaan niitä lähtökohtia, joiden
mukaan sosiaalisten tulkintojen muodostuminen tapahtuu tietyssä sosiaalisessa kontekstissa
(commonsencial view of reality) (ks. Sarbin & Kitsuse 1994, 12).
6. Psykologisoinnilla tarkoitan niitä behavioristisia ja kognitivistisia tiedon- ja oppimiskäsityksiä,
joilla on pyritty hahmottamaan ympäristökasvatuksen tiedon- ja oppimiskäsityksiä. Käpylä
(1995, 26) toteaa, että kognitivistisen oppimiskäsityksen taustalla on konstruktivistinen tiedonkäsitys. Tämä ajattelutapa on monella tapaa ongelmallinen. Konstruktivismi, niin kuin se tässä
tutkimuksessa ymmärretään, ei pääty ongelmien ja tiedon prosessointiin, vaan tiedon ja ongelmien kulttuuristen ehtojen ja määräytyvyyden tiedostamiseen ja ymmärtämiseen. Kognitivistiseen oppimiskäsitykseen perustuvassa ympäristökasvatuksessa pyritään kehittämään oppilaan
ajattelu- ja ongelmanratkaisukykyä ja näin lisäämään toiminnan omaehtoisuutta ja itsenäisyyttä
sekä herkkyyttä ympäristölle. (mm. Jeronen & Kaikkonen 1997, 7–9.) Käpylä on esittänyt
ympäristökasvatuksen sipulimallin (Käpylä 1995, 33–36), jossa jo otetaan huomioon se seikka,
että tietäminen on sidoksissa ideologiseen valtaan. Hän toteaa, että kulttuuriset merkitykset paljastuvat juuri aiheuttamisensa affektien kautta. Eli tavallaan vallan tiedostaminen siirretään
ihmisen sisäiseen elämään, psyykkiseen ja henkiseen toimintaan ja tietoisuuteen. Mutta voiko
vallan tiedostamista syntyä psyykkisen tietoisuuden kautta? Kuinka ihminen voi henkisellä
tasolla tiedostaa yhteiskunnan vallan ongelmia, jos hän ei ensin ole tietoinen vallan yhteiskunnallisista ilmenemismuodoista ja siitä, että valta on sidoksissa viime kädessä sosiaaliseen toimintaan ja on sen tuote ja toisaalta niistä vaihtoehdoista, joita vastakulttuuriset toimintakontekstit aina tarjoavat? Järvilehto (1994, 17) on osuvasti todennut, että huolimatta siitä, että
ihmisen olemassaolo näkyy merkittävästi juuri ihmisen käyttäytymisen tuloksina, ympäristön
muutoksina, ihmisen ominaislaatuna on yleensä pidetty ihmisen sisäistä elämää, psyykkistä ja
henkistä toimintaa ja tietoisuutta. Erityisesti tietoyhteiskunnassa ihmisen on oletettu kääntyvän
sisäänpäin, henkisiin harrastuksiin ja tiedonhankintaan sekä kulttuurin suurkulutukseen (ks.
kulttuuriteollisuus). Käpylä ymmärtää opetuksen kulttuurin muutoksen siirymisenä objektivistisesta tiedonkäsityksestä konstruktivistiseen tiedonkäsitykseen ja behavioristisesta oppimiskäsityksestä kognitivistiseen oppimiskäsitykseen yhteiskunnan muutokseen, jossa perinteinen
teollisuusyhteiskunta on muuttunut tietoyhteiskunnaksi. Konstruktivistisen tiedonkäsityksen
sitominen tietoyhteiskunnan piirteisiin on monella tapaa ongelmallinen asia. Tätä ongelmaa
käsittelen luvussa 7.
7. Philip Jacksonin teos ”Life in classrooms” (1968 Holt, Rinehart and Winston, New York) teki
piilo-opetussuunnitelma–käsitteen laajasti tunnetuksi. Jacksonin mukaan luokkahuoneissa
toteutettiin seremonioita ja riittejä, joiden tarkoituksena ei ollut niinkään opettaa eri aineita,
vaan opettaa esimerkiksi odottamista (Broady 1989, 96.) Broady sitoo piilo-opetussuunnitelma
käsitteen tiiviisti luokkayhteiskuntaan. Hänen mukaansa on olennaista tietää, miten sosialisaatio, kouluttaminen luokkayhteiskuntaan tapahtuu konkreettisesti koulussa. Sosialisaatio konkretisoituu sisäistämisen välityksellä lukemattomissa jokapäiväisissä tilanteissa, oppimisena,
joka tapahtuu usein sekä oppilaan että opettajan ”tietämättä”. Piilo-opetussuunnitelma ei muodostu opettajan tietoisista pyrkimyksistä, vaan koulutyön ehdoista: oppitunnin pituudesta, koulun hierarkiasta, koulutyön sisällön ja oppilaiden kokemuksen välisestä kuilusta, oppilaiden ja
opettajien sosiaalisesta taustasta. (Broady 1989, 15.)
8. Toisaalta voi asettaa kysymyksen siitä, onko saksalainen kasvatustiede kyennyt kiertämään
epähistoriallisuutta ja kasvatusilmiöitä psykologisoivaa otetta. Saksassa on joka tapauksessa
harjoitettu enemmän kasvatustieteen tieteenteoreettista tutkimusta, jossa pohditaan kasvatustieteen olemusta ja kulttuurista luonnetta. Onko saksalainen kasvatustieteen vahva tieteenteoreettinen perinne siirtynyt jollakin oleellisella tavalla ympäristökasvatukseen on toinen kysymys.
Ympäristökasvatuksen ja tutkimuksen reflektoimattomuus ilmenee myös saksalaisessa ympäristökasvatuskeskustelussa. Tästä esimerkkinä mainittakoon saksalaisen Dieter L. Böhnin
(1997) kommentti saksalaisesta ympäristökasvatuksesta ja sen tilasta. Kommentti on esitetty
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kansainvälisessä ympäristökasvatuksen julkaisussa, jossa esitetään tieteidenvälisiä näkökulmia
ympäristökasvatukseen ja sen kehittämiseen:

9.

10.

11.

12.

13.

”In summary, German educators have positive ideas about environmental education because it
has become a main issue in curricula. Many teachers are working effectively with students to
create a new system of values in which the environment holds greater importance, and this
should lead to a greater willingness to insitute lifestyle changes. An important force working
against effective EE is not the economy or politics, but human apathy. (…) After all, EE is not
easy…we need to change our lifestyles, but that does not mean we have to become a poor. We
can also use technology to improve the environment. Scientists will inevitably have different
opinions about the future, but we cannot wait until nature shows us who is right. We have to
consider negative influences, but we still have oppotunities to change. Since environmental
protection is a relatively new value in society – and since environmental technology has
become a promising option –we may have to chance to see EE succeed.
Heiskalan (1993, 98) mukaan kestävään kehitykseen aidosti sitoutuminen johtaa kahteen tehtävään:
1. ekologiseen suursiivoukseen, jossa tehtaiden, asutuskeskusten ja maatalouden päästöt puhdistetaan ja
2. ekologiseen rakennemuutokseen, jolla tarkoitetaan siirtymistä kertakäyttöisestä kestävään,
määrästä laatuun ja tavaroista palveluihin sekä neitseellisten raaka-aineiden käytöstä niiden kierrätykseen (Soininvaara 1990, 14–15.)
Rannikko (2000) käyttää käsitettä environmental justice eli ympäristöpoliittinen oikeudenmukaisuus ja korostaa, että luonnon biodiversiteetin rinnalle tulisi ottaa käyttöön sosio-kulttuurisen biodiversiteetin käsite, jolla tarkoitetaan sitä, että silloin kun tehdään päätöksiä paikallisista
ympäristökysymyksistä, täytyisi ottaa huomioon myös alueellisen kulttuurin ja sosiaalisen
ympäristön erikoislaatuisuus, jotta ekologinen ja sosiaalinen kestävyys saatettaisiin sopusointuun keskenään.
Kognitiivisen suuntauksen tärkeitä perustan rakentajia ovat L.S Vygotski, J.Piaget ja F.C Bartlett ajattelua, käsitteiden kehittymistä ja muistia koskevine tutkimuksineen. Oppimistutkimuksen yhdeksi valtavirtaukseksi kognitiivinen lähestymistapa kehittyi vasta 1960-luvulla, kun
behavioristinen tutkimusparadigma oli vähitellen osoittautunut riittämättömäksi tavaksi selittää
ihmisen korkeampia älyllisiä prosesseja. Kehitettiin ns. informaationprosessoinnin psykologia,
jossa ihmistä tarkastellaan tiedonkäsittelijänä ja havainnot, tarkkaavaisuus, oppiminen ja muistaminen nähdään yhtenäisen prosessin ”tiedon virran” eri vaiheina. (Lehtinen et al. 1990, 24–
25.)
Antikainen määrittelee sosiaalisen tiedon tiedoksi sen tuottamis- ja käyttöyhteydessä, ts. tiedoksi osana sosiaalista todellisuutta. Tieto on yleensä sosiaalisesti valikoitunutta ja määräytynyttä tavalla, jota on vaikea erottaa tiedon tiedollisesta (kognitiivisesta ja teknisestä) sisällöstä.
(Antikainen 1992, 11–13.)
Heikkinen ja Huttunen (1999) soveltavat Habermasin (1981, 1992, 1994, 1996) kommunikatiivisen toiminnan teoriaa ja diskurssietiikan periaatteita kasvatustieteelliseen toimintatutkimukseen analysoidessaan demokraattisen tahdonmuodostuksen ehtoja ja mahdollisuuksia koulujen
opetussuunnitelmien kehittämisprosessissa. Tutkimus on ympäristökasvatuksen tutkimuksen
kannalta mielenkiintoinen monesta syystä, mm. siksi, että ympäristökasvatuksen yksi ongelmakenttä on juuri ympäristökasvatuksen opetussuunnitelmien tavoitteiden reflektoimattomuus.
Heikkisen ja Huttusen analyysissa taustateoriana toimii Habermasin diskurssietiikka ja rationaalisen poliittisen tahdonmuodostuksen etiikka. Mielestäni nämä molemmat Habermasin ideat
on mielenkiintoisia, ei vain koulutuspoliittisesti, vaan koko ympäristökysymyksen poliittisen
kentän ja sen toiminnan kannalta ja erityisesti ympäristöä koskevien lakien ja asetusten muodostamisprosessin näkökulmasta.
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Käsitteellinen perusjännite demokraattisessa tahdonmuodostuksessa ja pätevien normien
aikaansaamisessa ilmenee Habermasin (1996) mukaan jännitteenä normin tosiasiallisuuden ja
sen pätevyyden välillä. Normin tosiasiallisuus eli faktisiteetti tarkoittaa kulloinkin tosiasiallisesti voimassa olevia ja asianmukaisessa järjestyksessä vahvistettuja lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä. (Habermas 1996, 69.) Normin validiteetilla tarkoitetaan normin
pätevyyttä, sen hyväksyvyyttä kaikkien asianosaisten kannalta katsottuna. Validiteetin kriteerinä toimii Habermasin diskurssietiikan diskurssiperiaate D, jonka mukaan päteviä ovat sellaiset toimintanormit, jotka kaikki mahdolliset asianosaiset voivat hyväksyä rationaalisen
diskurssin osanottajina. (Habermas mm. 1996, 107.) Esimerkiksi koulun opetussuunnitelmaan
on kiteytetty normien faktisiteetti.
Mitä lähempänä ihanteellista tilaa demokraattinen yhteisö toimii, sitä lähempänä faktisiteetti ja
validiteetti ovat toisiaan. Mutta kuten Heikkinen & Huttunen (1999, 23) Habermasiin viitaten
toteavat, todellisuudessa tällaista tilaa ei kuitenkaan koskaan saavuteta. Faktisiteetin ja validiteetin jatkuva jännittyneisyys johtuu siitä, että
1. normin asettamishetkellä ei voi nähdä kaikkia niitä vaikutuksia, joita normin soveltaminen
aiheuttaa,
2. ei voi ennustaa kaikkia tulevia tilanteita, joissa normia joudutaan soveltamaan
3. kommunikatiivinen toiminta ei toteudu todellisuudessa edellä mainittujen ehtojen mukaisesti.
Ympäristöä koskevien poliittisten ja hallinnollisten normien ja asetusten faktisiteetin ja validiteetin jännittyneisyys on ilmeinen ja väistämätön kaikkien edellä mainittujen syiden näkökulmasta. Ongelmat 1 ja 2 ovat erityisen relevantteja pohdittaessa suhdetta kaukaiseen toiseen
sosio-eettisestä näkökulmasta (ks. Järvelä 1999), maantieteellisesti etäällä oleviin ihmisiin ja
tuleviin sukupolviin. Ongelma 3 on erityisen mielenkiintoinen ympäristökysymyksen kannalta. Tarkastelen ongelmaa lyhyesti. Ilmeistä on, etteivät ympäristölait ja -asetukset käsitä rationaalisen poliittisen tahdonmuodostuksen prosessin eri vaiheita, jotka Habermas (1996) jaottelee pragmaattiseksi diskurssiksi, intressineuvotteluksi, eettis-poliittiseksi diskurssiksi, moraaliseksi diskurssiksi ja juridiseksi diskurssiksi. Prosesseilla pyritään turvaamaan diskurssietiikan
diskurssiperiaate, joka mittaa moraalinormien legitimiteettiä ja demokratiaperiaatteen, joka
mittaa positiivisen oikeuden legitimiteettiä toteutumista demokraattisessa tahdonmuodostuksessa. (Tuori 1993, 11.)
On ilmeistä, että ympäristöä koskevia lakeja ja asetuksia muodostettaessa ei ole käyty juurikaan eettis-poliittista diskurssia, jossa pragmaattisessa diskurssissa asetettujen tavoitteiden
taustalla olevat arvot osoittautuisivat ongelmallisiksi. Ympäristölakien ja -asetusten muodostamisessa on käyty lähinnä intressineuvottelua, kun tavoitteet ovat osoittautuneet ongelmallisiksi
intressiristiriitojen vuoksi. On myös syytä epäillä voimakkaiden ympäristökonfliktien esiintymisen vuoksi, että ympäristölakien ja -asetusten laatimisprosessit eivät ole läpikäyneet ennen
juridiseen diskurssiin siirtymistään moraalisen diskurssin vaihetta, jossa varmistetaan, että saatua tulosta voi pitää mahdollisimman monen asianosaisen ihmisen intressien suuntaisena loukkaamatta liiaksi kenenkään yksityistä intressiä (Heikkinen ja Huttunen 1999, 25).
14. Valtion muodostamista Eder pitää sosiaalisen toiminnan julkisena funktiona, jonka latenttina,
piilevänä funktiona syntyi myös teollinen tuotantomuoto. Ratkaiseva ”kehityksellinen” tekijä
on siis uuden tuotantomuodon syntymisen ehtojen muodostuminen: uuden tuotantomuodon
kehittäminen ei ole intentionaalinen prosessi. Vasta institutionaalisten puitteiden sosiaalisen
uudelleenorganisoitumisen jälkeen uusi tuotantomuoto voi tulla mahdolliseksi. (ks. Eder 1984.)
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15. Kestävän kehityksen poliittis-ideologisissa periaatteissa, jotka ovat myös ympäristökasvatuksen tiedon- ja oppimiskäsityksen perustana, on pyritty ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja
kulttuurisen kestävän kehityksen yhdistämiseen (ks. mm. Kestävä kehitys…1995). On kuitenkin ilmeistä, että sitä, mitä kestävällä kulttuurilla todella tarkoitetaan ja sitä, millaisia symbolisia rajoja kestävä kehitys todella edellyttäisi, ei ole juurikaan pohdittu. Tämä ilmenee konkreettisesti ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden ristiriitaisina konkretisoitumina paikallisissa
ympäristökonflikteissa.
16. On kuitenkin syytä mainita, että Marx ei jättänyt tuotannossaan huomiotta modernin teollisuusyhteiskunnan luontosuhteen ongelmia. Fosterin (1999) mukaan useat Marxin huomiot teollisuusyhteiskunnan tuotantovoimien ja -suhteiden ongelmallisesta ja välineellisestä luontosuhteesta voi itse asiassa nähdä toistuvan ympäristösosiologian ongelmanasetteluissa tänä päivänä.
Fosterin (1999, 372–373) mukaan Marx itse asiassa jossakin muodossa käsittelee kaikkia niitä
luontoon ja ympäristöongelmiin liittyviä teemoja, joita hänen on väitetty jättäneen tuotannossaan huomioimatta: 1) luonnon tuhoutumista, 2) luonnon asemaa arvojen muodostuksessa, 3)
luonnonvarojen rajallisuutta 4) luonnon muuttuvaa luonnetta ja sen vaikutusta ihmisyhteiskuntaan 5) teknologian roolia ympäristön tuhoamisessa sekä 6) lisääntyvän taloudellisen hyvinvoinnin riittämättömyyttä ympäristöongelmien ratkaisemisessa.
Mm. Fornäs (1998) tulkitsee markkinoiden ja valtiontalouden muodostavan objektiivisia,
ulkoisia sfäärejä, systeemejä, jotka muotoutuvat sosiaalisten suhteiden välityksellä ja sosiaalisia suhteita varten, mutta esittävät itsensä ankariksi ja ulkoisiksi kehikoiksi, jotka ympäröivät
toimivien yksilöiden ja yhteisöjen tuottamia kulttuurisia muotoja. (1998, 14.) Modernisaation
kapitalistisella muodolla on Fornäsin (1998, 91) mukaan taipumus antaa talouden ja valtion
kaksoissysteemin kasvaa valtavaan mittaan ja kolonisoida elämismaailmaa. Rahan ja vallan
logiikat tunkeutuvat sellaisille alueille, joilla ymmärtämisen kommunikatiiviset prosessit ovat
välttämättömiä elämismaailman aineksien uusintamiselle. Rahan ja vallan päämäärärationaalisuudella on taipumus pakottaa hyötyajattelun, voitontavoittelun ja valvonnan periaatteet myös
ymmärryksen, etiikan ja estetiikan sekä identiteetin alueille.
17. Voi kuitenkin olettaa, että Eder on turhan yksipuolisesti tarkastellut Weberin tuotantoa suhteessa siihen, miten Weber rationaalisuuden ja irrationaalisuuden välistä suhdetta määrittelee ja
tulkitsee. Alan Sica (1988) on teoksessaan ”Weber, irrationality and social order” analysoinut
Weberin rationaalisuus-irrationaalisuus -tematiikkaa ja toteaa olevansa tyytymätön siihen steriiliin ja rajoittuneeseen tulkintaan siitä, miten irrationaalisuus Weberin mukaan vaikuttaa ihmisen merkitykselliseen käyttäytymiseen ja Weberin merkityksen määritelmään sosiaalisessa toiminnassa (emt, 6). Rationaalisuus-irrationaalisuus -tematiikka näyttäisi olevan nykyisessä
ympäristösosiologisessa keskustelussa merkittävä tekijä. Mikä on rationaalista toimintaa suhteessa ympäristöön ja mikä taas irrationaalista? Mielestäni rationaalisuus-irrationaalisuus tematiikka tulee esiin varsin selkeästi käsityksissä siitä, miten kestävä kehitys määritellään ja
ymmärretään. Taloudellis-teknologisiin innovaatioihin ympäristöongelmien ratkaisussa uskovat edustavat ”rationaalista” käsitystä siitä, miten ympäristön suhteen tulisi toimia. Vastaavasti
käsitykset, jotka peräänkuuluttavat elämäntavan, tuotannon ja kulutuksen sekä yleensä laajemman sosio-kulttuurisen muutoksen välttämättömyyttä, tulkitaan helposti irrationaaliseksi suhteessa vallitsevan sosiaalisen todellisuuden realiteetteihin. Weberin irrationaalisuus-rationaalisuus -tematiikka näyttäisi olevan mielenkiintoinen myös nykyisen ympäristökysymyksen määrittelyn ja tulkinnan näkökulmasta ja edellyttäisi tarkempaa analyysia. Esitän tässä muutamia
esimerkkejä Weberin käsityksistä, joilla voisi olla merkitystä tuon problematiikan kannalta.
Julien Freund (1969, 25) korostaa Weberin teoreettista ambivalenttisuutta ja toteaa, että Webe-
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rin perusajatus on se, että kun rationaalisuus lisääntyy yhteiskunnassa, irrationaalisuus kasvaa
intensiteetiltään. Freundin mukaan tämä ajatus hallitsee koko hänen filosofiaansa. Freund
(1969,25) toteaa seuraavasti:
”…the fact that it (..) is the most readily understandable kind of conduct does not, however,
mean that this is most frequent, although Weber would have liked it so. Nevertheless, his
deep belief, which he expressed more than once…was that life and the world are fundamentally irrational.”
Voiko tästä tehdä johtopäätöksen, että kun päämäärä- ja keinorationaalisuus lisääntyy yhteiskunnan tuotantotoiminnassa ja ihmisten kulutuksessa, se itse asiassa lisää sosiaalisen toiminnan
irrationaalisuuden intensiteettiä. Mielestäni yksittäisten kuluttajien toimintaan kohdistuneissa
tutkimuksissa (esim. Uusitalo 1996) on ehkä turhan paljon korostettu yksittäisten kuluttajien
taloudellisen toiminnan rationaalisuutta ja sitä, että ihminen pyrkisi aina rahalliseen hyötyyn ja
voiton maksimointiin oman edun mukaisesti myös ympäristökäyttäytymisessään. Voiko käydä
niin, että kun yhteiskunta muuttuu yhä taloudellisesti tehokkaammaksi ja päämäärärationaalisemmaksi esim. juuri globalisoitumisen myötä, tämä muutos saakin ruohonjuuritasolla aikaan
irrationaalisen toiminnan intensiteetin lisääntymistä, vallitsevan kilpailuyhteiskuntaan kohdistuvaa vastarintaa ja sen voimistumista?
Toinen Weberin ajatus herättää myös mielenkiintoa nykyisen ympäristökysymyksen kannalta.
Weber toteaa:
”…A thing is newer irrational itself, but only from a particular rational point of view. For
the unbeliever every religious way of life is irrational, for the hedonist every ascetic standard, no matter weather, measured with respect to its particular basic values, that opposing
asceticism is a rationalization. If this essay makes any contribution at all, may it be to bring
out the complexity of the only superficially simple concept of the rational”.
Weberin toteamus siitä, että irrationaalisuus on irrationaalista ainoastaan silloin, kun sitä arvioidaan jonkin tietyn rationaalisuuden kriteerin näkökulman näkökulmasta, voi olla oleellinen
lisäys nykykeskusteluun ympäristöstä siinä mielessä, että useat ympäristöä ja ympäristönsuojelua koskevat hallinta- ja ratkaisukeinojen vaihtoehdot on osoitettu yhteiskunnassa mahdottomiksi, jos niitä arvioidaan vallitsevista taloudellisista ja poliittisista intresseistä ja etunäkökohdista käsin. Mutta intressien, etunäkökohtien ja arvoasetelmien ”rationaalisuus” on vain yksi
mahdollinen ”rationaalisuus” tässä maailmassa, ja jokin muu ratkaisu ja näkökulma näyttäytyy
irrationaalisena vain rajallisen rationaalisuuden määritelmän ja sen tulkinnan näkökulmasta tarkasteltuna.
18. Ympäristösosiologit ovat kritisoineet Durkheimia pääosin kahdesta syystä:
1. luontoa voi tutkia objektiivisen tieteellisesti – niin kuin yhteiskuntaakin. Hän pitää ikään
kuin annettuna modernia, mekanistista käsitystä luonnosta,
2. hän erotti yhteiskunnan luonnosta ainakin metodologisella tasolla, koska hänen mukaansa
sosiaalisia tosiasioita ei voi selittää muuten kuin toisilla sosiaalisilla tosiasioilla. (Järvikoski 1996, 74.) Eder (1990a) kritisoi Durheimia ilmeisesti juuri jälkimmäisestä syystä.
Durkheim pyrkii selittämään yhteiskunnan sosiaalista eriytymistä sosiaalisilla olosuhteilla
(sosiaalisilla voimavaroilla (ks. mm. Wuthnow 1992, Wilenius 1994). Hän ei juurikaan
pohdi sitä, miten sosiaaliset olosuhteet ovat muotoutuneet. Tiettyjen sosiaalisten ilmiöiden
taustalla on aina monimutkaiset kulttuuriset (arvoarvostelmiin liittyvät) prosessit, joissa
yhteiskunnan eri sosiaalisen toiminnan alueet ja tasot, sfäärit (ks. Fornäs 1998) ovat monimutkaisessa ja vastavuoroisessa, eivät niinkään kausaalisuhteissa toisiinsa. Eli jokin sosiaalinen ilmiö ei voi olla suoranaisesti eikä yksisuuntaisesti jonkin toisen sosiaalisen ilmiön
syy. Se, että moderni yhteiskunta jatkuvasti eriytyy (tieteiden spesifioituminen, instituuti-
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oiden eriytyminen, eri elämänalueiden irtaantuminen toisistaan, yksilöiden individualisoituminen jne.) ja kuitenkin samanaikaisesti ikään kuin tiivistyy (taloudellinen, poliittinen ja
kulttuurinen globalisaatio) on seurausta monimutkaisista ja ristiriitaisista yhteiskunnallisista prosesseista, joissa vastavuoroisesti vaikuttavat niin markkinatalous, valtionhallinto,
poliittiset päätökset, tieteet, media, yhteiskunnalliset liikkeet ja kasvatus samoin kuin arkinen elämäkin.
Durkheim on joka tapauksessa laajassa mielessä ajateltuna edistänyt ympäristösosiologian
todellisuuden sosiaalisen rakentumisen selittämiskykyä siinä mielessä, että hän ymmärsi sen,
että ihmiset luovat itse sosiaalisen todellisuutensa ja niin myös suhteensa luontoon. Kuten
Durkheim on Järvikosken (1996, 81) tulkinnan mukaan todennut, kulttuuri tavallaan tarjoaa
välineet nähdä luonto jonakin. Tämä tekijä on oleellinen, jotta voi ymmärtää ja saada yleensä
jotain selkeyttä nykyisiin ympäristön ristiriitaisiin ja monimutkaisiin yhteiskunnallisiin määrittely- ja tulkintaprosesseihin myös siinä mielessä, että tämän kaiken sekavuuden taustalla voi
ymmärtää vaikuttavan osittain tiedostamattomat, ”loogiset” (kulttuurisesti vääristyneet tai
poliittis-ideologisesti kätketyt) kulttuuriset prosessit.
19. Friedman (1995) tulkintani mukaan kritisoi kolmea teemaa Robertsonin teoriassa (ja sitä, miten
Robertson teemaan liittyvät käsitteet määrittelee): 1) identiteettiä, 2) lokaalisuutta ja 3) kulttuuria. Friedmanin (1995, 71) mukaan Robertson erottelee neljä erillistä, mutta toisiinsa yhteydessä olevaa elementtiä, jotka muodostavat puitteet (rakenteen) globalisaatioprosesseille: 1)
minät (minuudet), 2) kansallisvaltiot, 3) ihmiskunnan ja 4) kansallisvaltioiden muodostaman
maailmansysteemin. Näiden. elementtien välillä ilmenee ns. suhteellistamisen prosesseja (process of relativization): yhteiskuntien suhteellistumista, mikä merkitsee tietoisuuden muodostumista seurauksena valtioiden interaktiosta ja minäidentiteettien laajentumista koskemaan koko
ihmiskuntaa. Friedmanin mukaan suhteellistamisen prosessit ovat puhtaasti kognitiivisia ja diskursiivisia luonteeltaan. Hän kutsuu elementtien muodostamaa kokonaisuutta moderniuden
identiteettitilana tai –avaruutena, joka on itsessään kehittyvien globaalien systeemien tuote.
Suhteellistamisen prosessit ovat myös ilmausta modernisaation eriytymis- ja lajitteluprosesseista. Miten paikallisuus näyttäytyy suhteellistamisen prosesseissa? Friedmanin (1995, 72)
mukaan Robertson ymmärtää paikallisuuden itsessään globaalin tuotteena, lokaalisuuden standardisointina, jossa lokaalisuus on vientitavaramainen idea pikemminkin kuin sosiaalinen
tilanne tai konteksti. Kolmanneksi Robertsonin mukaan globaalissa on paljolti kysymys ”globaalien olosuhteita” koskevista kilpailevista tulkinnoista. Hän ei kuitenkaan tarjoa omiin perusteisiin rakentuvia vaihtoehtoja globalisaation poliittis-ekonomisille malleille. Kuten Friedman
toteaa, (1995, 172–173) tietoisuus globaalin olemassaolosta, kommunikaatio globaalin eri alueiden välillä ja globaalia koskevat kilpailevat tulkinnat eivät tarjoa mahdollisuuksia globaalien
prosessien ymmärtämiselle. Ilmeistä on, että yksilöllisen identiteetin laajentaminen maailmanlaajuiseksi kollektiiviseksi identiteetiksi (ajatus ihmiskunnasta) ja toiseksi lokaalisuuden määritteleminen ja tulkinta ylhäältä- ja ulkoapäin, globaalisten suhteellistamisen prosessien
välityksellä, ilmenee selkeästi valtion hallinnollisissa ja poliittisissa ympäristökysymykseen
sisältyvissä prosesseissa ja saavuttaa myös ympäristöön orientoivan kasvatuksen prosessit ja
luo ympäristökasvatuksen tavoitteisiin ja sisältöihin kankeita vastakkainasetteluja. Kaiken
kaikkiaan voi todeta, että jos tai kun globalisaatio koetaan ja se tukeutuu kilpailevien kognitiivisten määritelmien pohjalta muodostettuihin tulkintoihin paikallisuudesta ja identiteetistä, se
kadottaa täysin identiteetin toiminnallisen aspektin ja toiminnan paikalliset kontekstit ja merkitysrakenteet. Globalisaatiossa luodaan ainoastaan sisällöllisesti tyhjiä mahdollisuusrakenteita
yksilön identiteettityölle ja merkitystenmuodostamisen prosesseille.
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20. Järvelä (1999, 118) kysyy oikeutetusti sitä, miksi Castells antaa liikkeen ulkopuolisille ihmisille vain vastarannankiisken osan. Sennettiin (1978) viitaten Järvelä toteaa kansallisvaltion
”public man -instituution häviävän verkostoyhteiskunnan syövereihin. Järvelän mukaan Castells perustelee näkökulmiaan tavanomaisesti: globalisaatio homogenisoi tuotantoehtoja ja pääoman liikkeitä eikä sosiaalipolitiikalle voi järjestää juuri missään poikkeuksellista autonomiaa.
21. Ns. uusinstitutionaalisessa ajattelussa (ks. Meyer et al. 1987, Scott 1995, Powell & Di Maggio,
Friedland & Alford 1991) ja sen sisältämissä ennakko-oletuksissa yhteiskunnan toiminnasta on
mielestäni erotettavissa todellisuuden sosiaalisen rakentumisen suunnan ymmärtäminen systeemeistä ja instituutioista kulttuuriin ja elämismaailmaan sekä uuden tiedon (kognitiivisten prosessien) ensisijaisuus suhteessa uusiin merkityksiin, arvoihin ja toimintaan. Uusinstitutionalistit
(mm. Meyer et al. 1987, 29) määrittelevät instituution seuraavasti:
” instituutio on merkitysten sedimentaatio, sääntöjen tai sääntöjärjestelmien joukko, joka
tarjoaa yleistyneen sosiaalisen toiminnan merkityksen ja säätelee sosiaalista toimintaa
säännönmukaisella tavalla”.
Määritelmä herättää ympäristön yhteiskunnallisten määrittely- ja tulkintaprosessien näkökulmasta kaksi kysymystä:
1. mikä on täsmällisemmin säännön ja merkityksen suhde? Mikä on niiden ajallinen ja toiminnallinen järjestys?
2. miten sosiaalinen toiminta määritellään? Tarkoitetaanko sosiaalisella toiminnalla jo institutioitunutta/politisoitunutta toimintaa vai laajemmin sosiaalista toimintaa, joka sisältää elementtejä kulttuurin piilevistä, ambivalenteista toiminnan perusteista, ja jotka eivät sanan
varsinaisessa merkityksessä ole saaneet vielä institutionalisoituneita/politisoituneita muotoja?
22. Individualismi syntyi ja kehittyi osana eurooppalaisen kauppapääoman kantajan pääoman
kasautumiselle välttämättömiä toimintaedellytyksiä. Kuten Lehtonen toteaa, yksilöllisyyteen
liitetyssä henkilökohtaisessa vapaudessa on tiettyä historiallista viekkautta: henkilökohtainen
vapaus oli välttämätön edellytys myös uuden tuotantomuodon edellyttämien tuotannon subjektien ja taloudellisen riiston toimivuudelle. (Lehtonen 1988a, 261.)
23. Keith ja Pile (1993, 2) viittaavat Jamesoniin (1991), jonka mukaan kapitalismin alaisuudessa
toimiva spatiaalinen logiikka voi jakaa kolmeen vaiheeseen. Kuten voi havaita, nämä spatiaaliset logiikat ilmentävät varsin selkeästi systeemien ja elämismaailman välisiä ja niiden sisäisiä
eriytymisprosesseja ja sitä, että kapitalistinen yhteiskunta reagoi kulttuurin ambivalenttiin
rakenteeseen luomalla pysyviä vastakkainasetteluja sosiaaliseen järjestykseen. Ensimmäisessä
spatiaalisen logiikan vaiheessa markkinakapitalismia nähdään hallitsevan johtoverkostoinen
spatiaalinen logiikka, jossa kapitalismi organisoituu spatiaalisesti tietyn tilan geometrisen mallin mukaan. Myöhemmin tämä näkemys korvautuu toisella, jossa korostetaan kasvavaa ristiriitaa arkielämän kokemisen ja kapitalististen rakenteiden välillä. Monopolikapitalismin vaiheessa yhteiskunta rakentuu spatiaaliseen tilaan, jolle ei löydy minkäänlaisia yhteiskuntapoliittisia perusteita. Tila ilmentää vääristyneitä kuvia sosiaalisten suhteiden välisistä todellisista
determinaatiosuhteista.
24. Keithin ja Pilen (1993, 3) mukaan Jamesonille (1991) yhteiskunnallisesta skitsofreniasta on tullut aikamme tunnusmerkki. Skitsofreenisssa olosuhteissa subjekti on julistettu kuolleeksi.
Monimutkaisen, kansainvälisen tilan (globalisaation muodot) tehtäväksi on annettu ratkaista
vakavia ja kiireellisiä poliittisia ongelmia, kuten vaikeuksia yhdistää paikalliset ruohonjuuritason aktiviteetit vastaaviin kansainvälisen poliittisen toiminnan muotoihin. Tilanteen selkiyttämiseksi Jameson (1991) kehittelee vaihtoehtoista näkökulmaa tilallisen ja poliittisen toiminnan
analysoimiseksi, ns. kognitiivisen kartoittamisen estetiikkaa, radikaalin poliittisen kulttuurin
uutta muotoa, jonka kohteena on ylikansallinen pääoma ja sen tila. Kognitiivisen kartoittamisen
voi katsoa Jamesonin mukaan olevan jossakin mielessä mahdotonta, koska siinä pyritään
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ohjautumaan globaalisten prosessien tietoisuuden välityksellä. Toiseksi siinä ei kuitenkaan
kyetä ymmärtämään kokonaisuuksia. Joka tapauksessa kognitiivisen kartoittamisen estetiikka
mahdollistaa sen, että ihmiset tulevat tietoisiksi omasta asemastaan maailmassa ja kykenevät
näin määräämään oman elämänkulkunsa.
Jamesonin ajatuksissa on nähtävissä samoja piirteitä kuin institutionaalisessa refleksiivisyydessä: vallitsevan globaalin kehityksen ongelmat kyllä tiedostetaan ja niitä pyritään kognitiivisesti kartoittamaan ja luomaan uusia todellisuuden kognitiivisia käsitteellistämisen ja ymmärtämisen tapoja. Mutta globaalin kehityksen taustalla piileviä kulttuurisia ja ideologis-poliittisia
perusteita ei juurikaan reflektoida. Tästä syystä myöskään ongelmallisen globaalisen kehityksen rinnalle ei kyetä asettamaan todellisia vaihtoehtoja.
25. Soja (1989) pyrkii analysoimaan monikansallisen, skitsofreenisen spatiaalisen tilan poliittisideologisia perusteita ja vastaavasti etsimään vaihtoehtoisia malleja, toisaalta jatkuvasti eriytyvälle ja toisaalta homogenisoituvalle spatiaalisen tilan logiikalle (Keith & Pile 1993, 4). Keithin
ja Pilen mukaan oleellista Sojan ajattelussa on se, ettei hän koe tilaa niin passiiviseksi ja epädialektiseksi suhteessa poliittisiin ja ideologisiin prosesseihin kuin Jameson. Jameson kokee
tilan etääntymisen prosesseiksi, Soja pyrkii määrittelemään etäisyyden erottautumisen ja toisaalta halun olla yhtenäinen dialektiikkana. Itse näkisin tässä yhteyksiä systeemin ja elämismaailman sisäiseen ja niiden väliseen eriytymiseen ja siihen, miten moderniuden refleksiivisyydessä tähän eriytymiseen reagoidaan. Samoin kuin Jamesonin kehittelemässä spatiaalisen
tilan kognitiivisessa kartoittamisessa, myös institutionaalisessa/kognitiivisessa refleksiivisyydessä systeemin ja elämismaailman sisäinen ja niiden välinen eriytyminen koetaan kulttuurisena tosiasiana de facto. Tämän asian kanssa on vain opittava elämään ja luotava uusia kognitiivisia työvälineitä tilanteen hallitsemiseksi ja sietämiseksi. Soja pyrkii puolestaan näkemään
vallitsevan spatiaalisen tilan kriisin kulttuurisena mahdollisuutena, dialektisena ongelmana,
joka on ratkaistavissa. Tämä edellyttää, että kriisin perusteet tiedostetaan ja tuodaan esille julkisesti. Tähän samaan pyritään käsittääkseni myös kulttuurisen refleksiivisyyden ideassa. Kun
ongelmien syyt tiedostetaan, niihin voi myös puuttua eikä ainoastaan helpottaa ongelmien seurausten kestämistä sekä niiden teknistä ja kognitiivista hallintaa.
Kuten Keith ja Pile (1993, 4) toteavat, Jamesonin ja Sojan eriävät näkökulmat monikansallisen
tilan hallitsemiseksi asettavat kysymyksen yksilön kyvystä ottaa haltuun erilaisia subjektiasemia erilaisissa ja vaihtuvissa käsitteellisissä tiloissa. Jamesonin mukaan ihmisen asemaa tulee
kartoittaa kognitiivisesti, subjektiasemien spatiaalisen erityisyyden avulla, jotta vallan kätketty
”inhimillinen maantiede” tulisi paljastetuksi. Sojan mukaan oman tilanteen dynaaminen
ymmärtäminen on edelleen turhan jähmeä keino spatiaalisen tilan logiikan reflektoimiseksi.
Sojan (1989) mukaan tila ei ole viaton sosiaalisten asemien tausta, vaan tila sisältää itsessään
poliittisia ja ideologisia elementtejä. Tulkintani mukaan Soja haluaa etsiä merkitystasoisia syitä
siihen, miksi ihmisten sosiaaliset asemat ovat sellaisia kuin ovat vallitsevassa tilan logiikassa.
Tähän myös kulttuurinen refleksiivisyys pyrkii: etsimään perustavanlaatuisia kulttuurisia
perusteita siihen, miksi vallitseva sosiaalinen järjestys ja instituutiot eivät kykene vastaamaan
tuottamiinsa ekologisiin ja sosiaalisiin ongelmiin. Sojan huomio tilan poliittisesta ja ideologisesta luonteesta on paikallaan tarkasteltaessa globalisaation kokonaisvaikutuksia sosiaaliseen ja
poliittiseen organisoitumiseen ja näin arkielämän organisoitumiseen: miten globalisaatio
ymmärrettynä spatiaalisena tilan logiikkana itse asiassa vaikuttaa kansallisiin, vertikaalisen
organisoitumisen muotoihin ja näin sosiaaliseen identiteettiin ja ihmisten arkielämän jäsennyksiin ja tulkintoihin?
26. Kyseisillä politiikoilla on vahvuutensa ja heikkoutensa suhteessa todelliseen demokratiaan ja
sosiaaliseen järjestykseen. Normaalin demokratian vahvuudeksi voi ymmärtää sen kyvyn taata
tietynlaista poliittista vastuullisuutta eli sen mahdollisuutta luoda virkavaltaa (virastoja), jotka
ovat välttämättömiä ympäristöongelmien hallitsemiseksi sekä mahdollisuutta tuottaa ympäristöalan asiantuntijoita. Toisaalta normaalin demokraattisen politiikan heikkoudet ovat ilmeisiä:
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epätarkoituksenmukaiset sopimukset ja päätökset vaivaavat sekä oikeudellisia että hallinnollisia prosesseja, ja virkavalta byrokraatteineen eristäytyy kansasta, mikä saa aikaan röyhkeyttä
itsenäisissä poliittisissa toimijoissa. Epänormaalin politiikan etuna puolestaan on, että siinä
pakotetaan normaalia politiikkaa ottamaan huomioon julkiset mielipiteet ja edellytetään poliittisen toiminnan noudattavan korkeita moraalisia periaatteita. Toisaalta ”epänormaalin” politiikan prosessit voivat johtaa asioiden yliyksinkertaistamiseen , joka johtaa politiikan minimoimiseen poliittisten sloganeiden tasolle. (Taylor 1996, 103.)
27. Ekologinen re-orientaatio voi kokea
a) ”henkilökohtaisen kehitysprojektin” lähteenä, jolloin ympäristövastuullinen toiminta on
tiukasti sidottu itsensä ymmärtämiseen ja henkilökohtaiseen kehittymiseen,
b) kansalaisvelvollisuutena, jolloin ympäristövastuullinen toiminta on sidoksissa normatiivisten velvoitteiden muodostamiin orientaatioihin. Ympäristövastuullisen toiminnan normit
koskevat kaikkia tasapuolisesti eivätkä edellytä radikaaleja elämäntavan muutoksia. Kuten
olen edellä todennut, vallitseva demokratiakäsitys ja sen perustana oleva individualismi
ruokkivat sopimusperusteista orientaatiota, joka voi aina periaatteessa purkaa,
c) toiminnan mallina, jota determinoi vahva systeemi- tai valtio-orientaatio, ja jossa yksilöllisen toiminnan mahdollisuuksiin suhtaudutaan kyynisesti. Vastuun ympäristöongelmista
koetaan kuuluvan instituutioille ja systeemille,
d) yhdentekevänä, jolloin ympäristöongelmien olemassaolo kielletään ja vaatimus ekologisesta re-orientaatiosta koetaan uhkana vallitsevalle sosiaaliselle järjestykselle.
28. Päämäärätietoisen rationaalisuuden luonteessa olennaista on sen kaksoisvaikutus: se on sekä
instrumentaalista, ulkoiseen luontoon kohdistuvaa, että strategista, sosiaalisiin suhteisiin kohdistuvaa (Fornäs 1998, 44–45). Globaalissa vallankäytössä rationaalisuuden kaksoisvaikutuksen voi väittää olevan erityisen selkeä ja ilmeinen.
29. Tulevaisuuden ennakointi voi ilmetä
1. tietoisina pyrkimyksinä, joilla jokin sukupolvi ”nyt” pyrkii luomaan suunnitelmia ja sopimuksia ”riittävän” ja ”hyvän” perinnön jättämisestä tuleville sukupolville. Voi myös ennakoida sitä, missä määrin suunnitelmat ja sopimukset saavat taakseen riittävää poliittista
tahtoa sekä hallinnollista ja taloudellista painoarvoa niin kansallisella kuin kansainvälisellä
tasolla,
2. lähdetään liikkeelle vallitsevien sukupolvien symbolisista taisteluista, joita käydään jatkuvasti konkreettisella, poliittisella tasolla, kamppailuina instituutioiden hallinnasta, arvoista,
oikeasta moraalista, kulttuurin ja koulutuksen sisällöistä. Kulttuuri vaikuttaa yhteiskunnan
kehitykseen eniten juuri politiikan välityksellä. Politiikka säätelee kansallisten ja alueellisten yhteisöjen keskinäisiä kamppailuja ja sukupolvien välisen politiikan sujuvuutta. (Heiskanen 1999, 131.)
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