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 Ekologisesti kestämättömän elämäntavan kritiikki

 Suomi:

 Huhtikuun 5. päivänä suomalaisten kulutus ylitti laskennallisesti 
maapallon biokapasiteetin, eli kyvyn tuottaa uusiutuvia 
luonnonvaroja ja käsitellä fossiilisten polttoaineiden käytön 
aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä.

 Jos kaikki kuluttaisivat kuin suomalaiset, tarvittaisiin 3,8 
maapalloa.   

 Globaali: 

 Tarvitaan lähes kaksi maapalloa nykyisen elämäntavan 
ylläpitämiseksi.



 Meillä on riittävästi tietoa tuhoavasta 
suhteestamme luontoon, mutta sillä ei ole 
ollut ratkaisevaa vaikutusta kollektiiviseen 
käyttäytymiseemme. 

 Onko edesmennyt filosofi Georg Henrik von 
Wright oikeassa, kun hän sanoi, että vain 
katastrofit opettavat ihmistä (von Wright 
1987).



 Martin Heidegger: Elämme teknologisen metafysiikan ’puitteessa’ (Gestell)

 Max Horkheimer & Theodor Adorno: välineellinen järki, instrumentaalinen 
rationalismi hallitsee

 Ongelmien perusta on ”pintaa syvemmällä”, moraali-identiteettimme 
rakentumisen ”metafyysisessä” ja psykodynaamisessa syvärakenteessa. 

 Kasvatus, koulutus ja sosialisaatio näiden ”syvärakenteiden” uusintajana ja 
ylläpitäjänä? 

 Toisin toimimisen ja uuden elämänmuodon mahdollisuus teknologisen 
maailmankuvan ’puitteessa’? 

 On kysyttävä, mitä kasvatuksella tarkoitetaan, mitkä sen tehtävät ovat, ja mikä sen 
suhde on vallitsevaan maailman tilaan?



 Onkalo on eräänlainen elämänmuotomme torjuttu alitajunta.

 Viittaan onkalometafysiikalla kulttuurissamme vallitsevan teknologisen 
maailmankuvan perususkomuksiin ja –sitoumuksiin sekä sivilisaatiomme 
aiheuttamiin kriiseihin ja ongelmiin, jotka pyrimme torjumaan tai etäännyttämään 
arkitietoisuudestamme.

 Esimerkiksi energiantuotannosta seuraava ylimäärä, ydinjäte, normalisoidaan 
osaksi järkiperäistä, teknologialla hallittavaa prosessia; se haudataan, kätketään ja 
etäännytetään, jotta voimme jatkaa edistyksen tiellä. 

 Onkalometafysiikka on siis negatiivisesti latautunut käsite, joka kuvaa mielestäni 
osuvasti elämänmuotoa, jossa ydinjäte haudataan kallioperään vakuuttuneena 
siitä, ettei vallitsevaa teknologista maailmankuvaa tarvitse kyseenalaistaa tai 
muuttaa ja ylipäänsä uskoo aiheuttamiensa ongelmien ratkeavan joskus 
tulevaisuudessa paremman ja tehokkaamman teknologian ansiosta. 

 ”Onkalometafysiikkaan” tuudittautuminen sallii meidän jatkaa luontosuhdetta, jota 
luonnehtii ihmiskeskeinen omistusoikeus sekä ongelmien siirtäminen tuleville 
sukupolville. 



 Kasvatuksen kaksoisluonne individuaationa ja 
sosialisaationa:

 Kasvatuskäsitysten kietoutuminen kunkin aikakauden 
merkityshorisonttiin (ja siinä vallitseviin 
maailmankuvallisiin sitoumuksiin):

 Kasvatus on siten osa ongelmaa.

 Horizon of significance, Charles Taylor

 Toisin toimimisen ja uuden elämänmuodon 
mahdollisuus teknologisen metafysiikan ’puitteessa’? 



 TALOUS
 MORAALI
 POLITIIKKA
 ESTETIIKKA
 USKONTO
 KASVATUS

 Kasvatuksen suhteellinen autonomisuus (ks. 
esim. J. A. Hollo, Benner) ja konstitutiivisuus 
(esim. Kant, Benner): päämääränä ihmiseksi 
kasvaminen.



 1. tasavalta:Valkoisen Suomen uskonnollis-kansalliset arvot koti, uskonto, 
isänmaa

 Moraalitalous* 

 2. tasavalta: Hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen & tasa-arvoideologia

 Suunnittelutalous*  

 3. tasavalta (globalisoitunut Suomi): maailmanlaajuinen talous ja 
kilpailukyky-yhteiskunta

 performatiivisuus, suorituskykyisyys ja muut kilpailukykyominaisuudet

 Kilpailutalous* 

*(Alasuutari 1996)



 Ekologisen sivistyksen ehtona on, että tiedostamme, millä tavoin 
ihminen haluolentona sidotaan sosialisaation kautta vallitsevaan 
”päämäärälogiikkaan” ja sen sisältämään käsitykseen ”luonnollisesta” ja 
”oikeasta” maailmanjärjestyksestä. (Värri 2018.)

 Jotta kasvatus- ja sosialisaatioyhteisöt eivät tiedostamattaan jatkaisi 
tuhoisan elämänmuotomme uusintamista, kriittisen ajattelun on yllettävä 
kulttuurisen merkityshorisontin syvätasoon saakka.

 Kasvatusteorian tulkitseva suhde kulttuurisen merkityshorisontin 
torjuttuun (”transsendentaalis-materiaaliseen”) perusrakenteeseen, 
katoavaan öljyyn, kätkettyyn ydinjätteeseen ja ylipäänsä 
”onkalometafysiikkaan”, hallitsemattomaan hallitsijaan, voi avata uuden 
tulkintahorisontin ajallisuuteen ja kasvatuspäämäärien problematiikkaan. 



 Herbert Marcuse (1898-1979)

 Todellisuusperiaate

 Mielihyväperiaate

 Rationalisaatio: mielihyväperiaatteen sosiaalistaminen 
todellisuusperiaatteen hallitsemaksi.

 Sosialisaatio on aina normalisaatiota, pyrkimystä vakuuttaa, 
vakiinnuttaa ja juurruttaa vallitsevat ideologiat, ideaalit, 
normit, periaatteet, tavat ja toimintakäytännöt subjektien 
sisäistämiksi itsestäänselvyyksiksi. 



 a. halu ideologisena tuotoksena (taloudellis-poliittinen luomus; sosialisaatiotaso; 
yhteiskunnan merkitysnäkökenttä)

 b. halu hedonistisena (yksilön ruumiillinen maailmassa oleminen, aistimellisuus, 
mielihyvä)

 c. halu ontologisena (primaari esikielellinen maailmassa oleminen).

 d. halu olemisen puutteena (tiedostamaton, ”rakenteellinen”; Lacan 1977)

 On alettava tietoisesti luoda uudenlaista ekologiseen tietoisuuteen perustuvaa 
“yleistahtoa”, hegeliläisesti sanottuna Sittlichkeitia, moraalin sfääriä, jossa saamme 
tunnustuksen (Anerkennung) persoonallemme elämällä kohtuuden etiikan 
mukaisesti, elämän ekologisia ehtoja kunnioittaen.

 Edellyttää maailmassa olemisen uudelleenymmärtämistä ontologiselta tasolta. 

http://www.sanakirja.org/search.php?id=64356&l2=17


 Nykyisessä informaatioteknologisessa kapitalismissa ennen kaikkea 
psykologiset ominaisuudet ja niiden joustavuus ja muokattavuus ovat 
keskeisiä kilpailu- ja tuotannontekijöitä. 

 Ne, joiden kyvyt ja pätevyydet eivät riitä jatkuvassa teknologisen 
maailman uudistumisen kehässä, ovat vaarassa pudota kansalaisuuden 
ulkopuolelle; menestyjilläkään ei ole varaa pysähtyä, sillä juurtuminen ei 
kuulu ajan henkeen. 

 Kulutusyhteiskunnan ”talousontologinen” perusta on halujen ja 
minuuden muokkaamisessa tuotemaailman vaatimusten mukaiseksi 
(esim. Jokisaari 2004, 3; 2017). 

 Tästä syystä aikamme informaatioteknologinen talous elinikäisen 
oppimisen ideologioineen on olennaisesti psykokapitalismia,
ihmismielen ja yksilön halun muokkaamista tuotantoelämän vaatimusten 
mukaiseksi. 



 Elinikäisen oppimisen päättymätön kehä: 

 Elinikäisen oppimisen ideologia luo, erityisesti teknologisen
kehityksen nimissä, mielikuvia jatkuvasta
uudelleenkouluttautumisen tarpeista, joihin nähden yksilön
työmarkkinakelpoisuus näyttäytyy jatkuvasti vajavaisena.
Elinikäisen oppimisen valmiudet ovat olemassa näiden vajeiden
täyttämiseksi.

 Koska ei voida tietää, mitä taitoja ja kykyjä huomisen
yhteiskunnassa vaaditaan, kyseessä on päättymätön kehä, jossa
subjekti ei koskaan tule valmiiksi. (Saari 2016; Värri 2017.)

 Tunnustuksen kokemuksen alituinen tilapäisyys



 Vallitseva teknologinen aikahorisontti on ennen kokematon ihmiskunnan 
historiassa. 

 Vallitsevassa edistyksen ideassa voidaan nähdä tuonpuoleisen paratiisin 
odotuksen piirteitä. Uusi teknologia pelastaa, korjaa virheet ja tuo 
hyvinvointia; huimimmissa fantasioissa kuvitellaan ihmiskunnan muuttoa 
muille planeetoille, jos elintila käy ahtaaksi tai kelvottomaksi. 

 Vannomme vielä olemattoman teknologian nimiin niin kuin 
varhaiskristityt tulevan armon toivossa. Tällaisen kollektiivisen 
teknouskon merkityksessä aika virtaa meille tulevaisuudesta.

 Teknologiauskoon perustuva elämänmuoto on johtanut tulevaisuuden 
omistamiseen ja osittaiseen lukkoon lyömiseen. Gaudi jätti jälkipolville 
perinnöksi keskeneräisen Sagrada Familia -katedraalin, me jätämme 
korkea-asteisesti radioaktiivista ydinjätettä. (Värri 2018.)



 Timothy Morton: Hyperobjects (2013).

 Hyperobjektit ovat teknokulttuurin synnyttämiä, luontoa ja 
kulttuuria sekoittavia uusia objekteja.

 Saasteet, kuten Onkaloon piilotettava ydinjäte, ovat torjuntaa 
herättäviä ”abjektioita” (Morton 2007, 159-160), asioita, joita 
emme halua tai kykene ajattelemaan. 

 Sellaisina ne kuitenkin vaikuttavat keskeisellä tavalla elämäämme 
ja pitävät todellisuutta koossa. 

 Tämä koossa pysyminen on samalla sen torjumista tai 
eristämistä (Isolierung), ettei ydinenergia ole mahdollista ilman 
ydinjätteitä, eivätkä Tyynellämerellä ajelehtivat muovijätteiden 
lautat ole olemassa ilman kulutuskeskeistä elämäntapaamme. 
(Saari & Värri 2017.)



 Oudot objektit (esim. ydinjäte) paljastavat ihmiselle tavoittamattoman luonnon vierauden ja 
hallitsemattomuuden, joka on aina ollut ja tulee aina olemaan. 

 Tämä hallitsemattoman vierauden ja vihamielisyyden kokemus voi outoudessaan havahduttaa 
ja herättää ideologisesta harhasta; se voi palauttaa meidät tavoittelemaan ihmisen mittaa ja 
harmonisempaan suhdetta luonnon kanssa. 

 ”Oudot muukalaiset” (hyperobjektit; Morton) voivat saada aikaan uutta teoretisointia, joka 
puolestaan kehittää kuvittelukykyämme ajattelemaan ihmisen osan ja kasvatuspäämäärät 
uudella tavalla ihmisen ja ei-inhimillisen luonnon suhteessa. 

 Hyperobjektit voivat havahduttaa hereille teknometafysiikan fantasiamaailmasta ja sen 
illusorisesta uskosta teknologian mahdollistamaan ”tuonpuoleiseen pelastukseen”.  Todellisuus 
on hallitsematon.

 Ne voivat palauttaa ihmisen mitan, joka tunnustaa luonnon hallitsemattomuuden ja ihmisen 
konkreettisen alueellisen ja paikallisen vastuun omasta elinpiiristään, joka on vastuuta myös 
aktuaalisten tekojemme ja tekemättä jättämistemme vaikutuksesta tulevaisuuteen. 



 Ekologiavastuu kaikkien pedagogisten yhteisöjen ja globaalia 
vastuuta korostavan kansalaiskasvatuksen lähtökohdaksi.

 Mitä tarkoittaa opetussuunnitelmissa, kasvatuksen päämäärissä, 
käytännön pedagogisissa ratkaisuissa ja kasvatusmenetelmissä?

 Miten opettajankoulutuksen ja koululaitoksen tulisi uudistua 
ekokriisin aikakaudella?

 Ekologisesti kriisiytyneessä maailmantilanteessamme on 
välttämätöntä arvioida kriittisesti, luontosuhteen näkökulmasta, 
eri kasvatus- ja sosialisaatioyhteisöjen itseymmärrystä, 
tehtävänmääritystä ja maailmankuvallisia sitoumuksia oman 
aikamme tärkeimpien haasteiden ja viheliäisimpien ongelmien 
valossa. 


