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Korjaus artikkeliin Natura 1/2005: Artikkeliin
oli toimitusvaiheessa tullut pieni lipsahdus.
Kyseessä ei ollut virkaanastujaisesitelmäni
8.12.2004, vaan erillinen artikkeli. Oikea
virkaanastujaisesitelmäni on tämän artikkelin
kirjallisuusluettelossa mainittu Åhlberg (2004d).

Johdanto
YK maailman kansojen yhteisönä edustaa parem-
min ihmiskuntaa kuin mikään muu organisaatio. Jo
tästä näkökulmasta YK:n julistamat erityisvuodet
ja -vuosikymmenet ovat tärkeitä. Suomen valtio on
Johannesburgin huippukokouksessa maailman mui-
den valtioiden tavoin sitoutunut edistämään kestävää
kehitystä kaikilla hallinnonaloilla, mukaan lukien
kasvatus päiväkodeista yliopistojen opetukseen ja
tutkimukseen. Lisäksi Itämerta ympäröivien valtioi-
den opetusministeriöt ovat Baltic 21E -sopimuksessa
erikseen sopineet kestävän kehityksen edistämisestä
kaikessa koulutuksessa. Olen esityksen selkeyden
vuoksi koonnut edellä esitettyyn liittyvät lähteet ja
linkit vasta artikkelin lähteisiin.

Biotieteiden ja muiden luonnontieteiden tutkimus-
ten perusteella tiedämme, että biosfäärissä eli maa-
pallon elämän kehässä on tapahtunut ja tapahtumas-
sa ihmislajin aiheuttamia katastrofaalisia muutoksia
(esim. Cunningham, Cunningham & Saigo 2005;
Miller, Jr. 2004; Ryden, Migula & Andersson (Eds.)
2003; Towsend, Begon & Harper 2003). Tiedämme,
että ihmiset ovat käytännössä täysin riippuvaisia
muusta biosfääristä hengittämänsä hapen, puhtaan
veden sekä ravinnon suhteen. Lisäksi uusiutuvat
raaka-aineet ja lääkeaineet ovat peräisin biosfää-
ristä. Virkistäytymisen, hyvän ympäristön ja hyvän
elämän perustana biosfääri ekosysteemeineen on
korvaamaton. On hyvät biologiset perusteet väittää,

että ihmiskunnan kannattaa pyrkiä kestävään kehi-
tykseen ja, että kestävään kehitykseen oppiminen on
ihmiskunnan suurin oppimishaaste.

Ympäristökasvatus on eri asia kuin kestävää
kehitystä edistävä kasvatus
Uusi kestävää kehitystä edistävä kasvatus on määri-
telty paljon laajemmin kuin 1960-luvulta alkaen voi-
makkaasti kehittynyt perinteinen ympäristökasvatus.
YK on antanut UNESCOille vastuun Kestävää ke-
hitystä edistävän kasvatuksen vuosikymmen (2005 -
2014) käytännön järjestelyistä. UNESCO (2004b)
on useasti ja viimeksi 20.10.2004 todennut YK:n
yleiskokokoukselle esittämässään dokumentissa ni-
meltä "Draft International Implementation Scheme
for the UN Decade of Education for Sustainable De-
velopment" sivulla 16, että ympäristökasvatus (Envi-
ronmental Education) ja kestävää kehitystä edistävä
kasvatus (Education for Sustainable Development)
ovat eri asioita. Perinteinen ympäristökasvatus ko-
rosti ja korostaa ekologisesti kestävää kehitystä. Si-
ten se selkeästi liittyi ja liittyy biologian opetukseen.
Aatehistoriallisesti ympäristökasvatuksen perusta
oli ja on ympäristöongelmissa ja niiden lieventämi-
seen liittyvässä ajattelussa ja toiminnassa. Kestävää
kehitystä edistävässä kasvatuksessa puolestaan pää-
huomion kohteena on ainakin kolmen eri kestävän
kehityksen aspektin, ekologisesti, taloudellisesti
ja sosiaalisesti kestävän kehityksen integroiminen.
Jos tätä integrointia ei ole havaittavissa, niin kyse
ei ole kestävää kehitystä edistävästä kasvatuksesta,
vaan jostain muusta, esim. ympäristökasvatuksesta.
Perinteinen ympäristökasvatus pyrkii edistämään
oppimista ympäristöstä, ympäristössä, ympäristöä
varten. Se on mitä arvokkainta toimintaa, mutta se ei
ole kestävää kehitystä edistävää kasvatusta Unescon







Taulukko 1.
Kestävän kehityksen kuusi aspektia, kuusi eri pääoman muotoa ja niitä vastaavat Sternbergin teoriaa
soveltamalla muotoillut intressit. (Lähde: Åhlberg 2005a).

Kestävän kehityksen
aspekti

Pääoman (kasautuneen työn) muoto Sternbergin (2001 - 2004) viisauden
balanssiteoriaa soveltamalla muotoillut
intressit

1) Ekologisesti kestävä
kehitys

Luonnon pääoma, kasautunut luonnon tekemä
työ, ekosysteemien työ ja sen seurauksena
luonnon ilmaiset palvelut: puhdas ilma, puhdas
vesi, ravintoaineita, raaka-aineita,
biodiversiteetti jne.

Luonnon intressit (Nature's interests),
elämän intressit, ekosysteemien int-
ressit, biodiversiteetti-intressi,
luonnonsuojelu, luonnon hoito

2) Taloudellisesti kes-
tävä kehitys

Rahallinen pääoma, infrastruktuurit, talot,
tehtaat, tiet, raha jne.

Globaalin, seudullisen ja paikallisen
talouden intressit, yksittäisten talouksien
intressit, hyvän elämän intressi sekä
yhteisöjen että yksilöiden osalta.

3) Sosiaalisesti kestävä
kehitys

Sosiaalinen pääoma, sosiaaliset verkostot,
perhe, ystävät, yhteisö, ihmiskunta, kaikki,
jotka ajattelevat ja toimivat yhdessä voit-
tamisen periaatteen mukaan.

Yksilöiden, yhteisöjen, yhteiskuntien ja
ihmiskunnan intressit hyvän elämän
edistämiseen.

4) Kulttuurisesti kestävä
kehitys

Kulttuuripääoma uudessa ja laajassa merkityk-
sessä: Kaikki arvokas, mitä yksilöt, yhteisöt,
organisaatiot, kansakunnat ja ihmiskunta ovat
oppineet historiansa aikana, mukaan lukien
kaikki kehittyvät kyvyt, kompetenssit ja
asiantuntemus, älykkyys, luovuus ja viisaus.
Kulttuurinen pääoma tässä mielessä sisältää
intellektuaalisen pääoman, luovuuspääoman
sekä osan inhimillisestä pääomasta.

Kulttuurin intressit laajassa mielessä,
kasvatuksen ja oppimisen intressit,
intressit kehittää kykyjä, kompetensseja ja
asiantuntemusta, älykkyyttä, luovuutta ja
viisautta.

5) Terveyttä korostava
kestävä kehitys

Terveyspääoma on tärkeä osa inhimillistä
pääomaa, josta kannattaa huolehtia. Hyvä
terveys on perusedellytys kaikille muille pääo-
man lajeille.

Terveysintressit, intressit hankkia ja
ylläpitää optimaalisesti terveyttä yksilöl-
lisesti, yhteiskunnallisesti, kansallisesti ja
koko ihmiskunnan osalta.

6) Poliittisesti kestävä
kehitys

Luottamuspääoma, poliittinen pääoma, esim.
kansakuntien edustajat ovat allekirjoittaneet
sopimuksia kestävän kehityksen edistämisestä.
He ovat sitoutuneet edistämään kestävää
kehitystä. Jos kunnat, kansakunnat,
organisaatiot ja yksilöt eivät tee kuten ne ovat
sopimuksen allekirjoittaessaan luvanneet, niin
he menettävät uskottavuutensa, luottamus-
pääomansa ja poliittisen pääomansa.

Poliittiset intressit, yksilölliset ja ryhmä-
intressit edistävät yhteistä hyvää siten
kuin eri toimijat sen ymmärtävät. Intressi
säilyttää luottamus ja uskottavuus. Koulun
kannalta toisaalta intressi toimia
hyväksyttyjen opetussuunnitelmien
mukaan ja toisaalta jatkuvan kriittisen
koettelun kestävällä tavalla.
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Uudenlaisen ajattelun, mm. viisauden
edistäminen, kestävää kehitystä edistävän
kasvatuksen uusina mahdollisuuksina

Tutkiessani kestävää kehitystä edistävän kasvatuk-
sen perusteita ja pohtiessani uusia mahdollisuuksia
olen päätynyt seuraavaan taulukkoon (Taulukko 1).

Monet taulukossa 1 esitetyistä asioista kosketta-
vat myös biologian ja maantieteen opetusta. Niiden
avulla uusien opetussuunnitelmien kestävän kehityk-
sen aihekokonaisuuteen saataneen uusia näkökulmia
ja mahdollisuuksia.

Nykyisenä taloudellista toimintaa korostavana ai-
kanamme on havaittavissa, että pääoma-analogiaa,
pääoma-metaforaa, käytetään hyvin erilaisissa yhte-
yksissä. Kestävän kehityksen eri aspektien yhteyteen
tämä ajattelu sopii. Ihmiskunnalla on todella monen-
laista pääomaa, josta tulisi pitää huolta.

Robert J. Sternberg (esim. 2001a - 2004) on yksi
maailman huomattavimmista elävistä psykologian
ja kasvatustieteen professoreista. Hänen teoreettis-
ten ja empiiristen tutkimustensa mukaan intressien
tasapainoksi määriteltyä viisautta voidaan edistää
kasvatuksessa. Jos idean empiirisestä testaamisesta
kiinnostuneita opettajia löytyy, niin voisimme luoda
teeman ympärille kokeilu- ja tutkimusryhmän. Yh-
tenä työmme lähtökohtana voisivat olla biologian
ja maantieteen opetukseen liittyvät todellisen maa-
ilman todelliset suuret ongelmat. Koettaisimme sel-
vittää omaa, kollegoiden ja oppilaiden ajattelua siitä,
mitä erilaisia intressejä ja miksi pitäisi ottaa huomi-
oon niiden ratkaisemiseen tai ainakin lievittämiseen
pyrittäessä.

Meillä on hyvin vähän empiiristä tietoa, mitä suo-
malaiset ajattelevat kestävästä kehityksestä ja mitä he
tekevät sen edistämiseksi. Biologian ja maantieteen
kouluopetus on yksi laaja-alaisimmista ja keskeisim-
mistä mahdollisuuksista edistää kestävää kehitystä
Suomen kouluissa. Kestävän kehityksen edistämi-
sen haaste koskee kaikkia yksilöitä, organisaatioita
ja kansakuntia. Joillain opettajaryhmillä, erityisesti
biologian ja maantieteen opettajilla, on kuitenkin
tavallista parempia edellytyksiä ymmärtää kestävän
kehityksen eri aspektit, perusteet ja yhteydet.

Tulevaisuuden mahdollisuuksia ja haasteita
Helsingin yliopistossa toimivassa Kestävän kehityk-
sen didaktiikan tutkimusryhmässä koetamme edistää
alaan liittyvää tutkimus- ja kehittämistyötä. Uskom-
me yhdessä voittamisen periaatteeseen. Yleensä on
löydettävissä ratkaisuja, joissa kaikki osallistujat,

viimekädessä koko ihmiskunta, voittavat pitkän
päälle. Yksi tällainen hanke olisi synnyttää kestävän
kehityksen didaktiikalle omat tutkimukseen perustu-
vat ja alan opetusta ja tutkimusta palvelevat verkko-
sivut.

Kestävän kehityksen kasvatus voi edistyä vain
opettajien luovan opetustyön kautta. Tieto menestyk-
sellisistä kokeiluista voi nykyään levitä tehokkaasti
internetissä olevien verkkosivujen avulla. Opetus-
hallituksella on teeman edistämiseksi omat verk-
kosivunsa. Niissä ei kuitenkaan ole teoreettisen ja
empiirisen tutkimuksen laadunseuraamisen ja jatku-
van laadun parantamisen näkökulmaa. Monet ihmi-
set eivät tiedä juuri mitään kestävästä kehityksestä.
Monet suhtautuvat epäillen koko kestävän kehityk-
sen käsitteeseen. Kestävän kehityksen kasvatuksen
edistämiseksi olisi tutkittava kestävään kehitykseen
ja sen edistämiseen liittyvää opettajien ja oppilaiden
ajattelua ja oppimista. Olisi selvitettävä, mitä aihees-
ta tiedetään oppimisprojektin alussa ja mitä lopus-
sa. Toisaalta kestävän kehityksen edistämisellä on
yhtymäkohtia moniin eri biologian ja maantieteen
opetuksen teemoihin, jolloin oppimisprojektit voivat
olla mitä erilaisimpia. Olennaista tutkimuksen kan-
nalta olisi saada luotettavaa tietoa kunkin oppimis-
projektin alussa ja lopussa oppimisesta, ajattelusta ja
toiminnasta.

Kestävän  kehityksen  kasvatuksen  edistämisestä,
kokeiluista ja tutkimuksista kiinnostuneita pyydän ot-
tamaan yhteyttä artikkelin kirjoittajaan:
Mauri Åhlberg
Biologian ja kestävän kehityksen didaktiikan
professori
Sähköposti: mauri.ahlberg@helsinki.fi
Kotisivu:
http://www.helsinki.fi/people/mauri.ahlberg.
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