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Ympäristölukutaitoisuuteen taloustieteen koulutuksessa·

RIITTA WAHLSTRÖM

Zollerin (1990) mielestä akateemisesti koulutetut ovat ympäristölukutaidottomia. Yhtenä syynä tähän lukutaidottomuuteen hän pitää korkeakouluopetusta, joka ei ole opettanut tieteen, talouden, tekniikan, ympäristön ja yhteiskunnan
välisiä yhteyksiä.
Georg Henrik von Wrightin (1990) mukaan
ympäristöongelmat ovat osa ihmisen mekanistiseen ja deterministiseen maailmankuvaan implisiittisesti liittyvää luonnon alistamista. Teollistuneiden maiden ihmisillä luonto ymmärretään välineenä omien päämäärien saavuttamiseksi (Haila 1991). Tiede, teknologia ja taloudellisen toiminnan arvovääristymät ovat osasyyllisiä luonnossa jo tapahtuneisiin peruuttamattomiin ihJIlisen hyvinvointia uhkaaviin
muutoksiin. Brownin (1992) Maailman tila
-raportissa kuvaamat aavikoitumisen, metsäpinta-alamuutosten ja pohjavesiongelmien tilastot eivät jätä paljoa tilaa vast~-argumentaatiolle.
Taloudellinen toiminta on keskeisessä asemassa ympäristöongelmien synnyssä ja ratkaisemisessa. Soininvaara (1990) arvioi, että nykymuotoinen markkinatalous saa yhteiskunnan
toimimaan ekologisesti mielettömällä tavalla.
Ekologinen kriisi ilmenee uusiutumattomien
luonnonvarojen tuhlailevassa käytössä sekä
luonnon kestokyvyn ylittävässä saastuttamisessao Soininvaaran mukaan olisi saatava aikaan
'ekologinensuursiivous, 'ekologinen rakenne-

muutos'. Stigsonin esittämä analogia on edelleen ajankohtainen. AB Fläktin toimitusjohtaja
Stigson puhui Bergenissa kestävän kehityksen
kongressissa taloudellisesta toiminnasta ja
ympäristöstä seuraavaa: "Käsittelemme luontoa
samalla tavalla kuin työntekijöitä sata vuotta
sitten. Tuolloin emme laskeneet mitään arvoa
työntekijöiden terveydelle ja sosiaaliturvalle.
Tänä päivänä emme anna mitään arvoa ympäristön terveydelle ja turvaamiselle. " (ref.
Cairncross, 1991, s.176.).
Matti Pohjola (1992, 298) kirjoittaa seuraavasti: "Kansantaloustieteen opetuksessa tulisikin huolehtia siitä, ettei ympäristötaloustiedettä
enää pidetä pelkästään aiheeseen vihkiytyneiden harrastuskenttänä vaan jokaisen ekonomistin yleiskoulutukseen kuuluvana". Hänen mielestään ympäristöpoliittinen keskustelu on yhdistettävä talouspolitiikkaan. Niitä ei ole pidettävä enää erillään. Koulutuksessa ja talous-:
tieteen paradigmoissa ympäristö näkökulman on
oltava mukana.
Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan ympäristötoimikunnan raportin (Anon
1992) mukaan ympäristön huomioiminen
opetuksessa on vähäistä vaikka opiskelijakyselyn (N=158) perusteella Helsingin kauppakorkeakoulun kauppatieteiden opiskelij oilla on
merkittävä kiinnostus ympäristötalouden opetukseen ja näin ollen selvä tarve ympä357
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ristönäkökulman huomioimiseen opetuksessa.
On merkittävä paradigman muutos, jos
luonto, ympäristö ja tulevat sukupolvet otetaan
huomioon omine tarpeineen joko ensisijaisena
tai tasavertaisena nyky sukupolven tarpeiden
tyydyttämisen rinnalle. Ympäristöorigelmien
vakavuus pakottaa ihmiskuntaa keskustelemaan
siitä, mitkä ovat todella tärkeät tarpeet ja niiden
tyydytyskeinot. Nämä uudet lähtökohdat edellyttävät uudenlaisten oppisisältöjen ja opetusmenetelmien kehittämistä korkeakoulutuksessa
(Wahlström 1991, 1992).

1. Mitäja miten? Ympäristökoulutuksen
kulmakiviä
Tbilisissä pidetyssä YK:n ympäristökonferensissa (1977) todettiin ympäristökasvatuksen
päämääränä olevan kansalainen, joka ympäristöä koskevan tiedon lisäksi omaa vastuullisuuden toimia kestävän kehityksen -periaatteiden suuntaisesti. Monet tutkimukset osoittavat,
että oikeat asenteet ympäristöä kohtaan eivät
välttämättä johda ympäristöä suojeleviin tekoihin (Hines et al. 1986/87, Uusitalo 1986,
1991). Esimerkiksi suhtautuminen kollektiivisiin ympäristösuojelutoimiin tuli sitä torjuvammaksi, mitä enemmän ne edellyttivät välittömiä
omia uhrauksia (Uusitalo 1986, 1991).
Tunnetut ympäristöopetuksen
kehittäjät ja
/
tutkijat Hungerjord ja Volk (1990) ovat moniin
tutkimustuloksiin perustuen esittäneet mallin,
jossa tarkastellaan ympäristövastuullisuuseksi
kasvattamiseen liittyviä tekijöitä. Ympäristövastuullisuus edellyttää heidän mielestään herkkyyttä ympäristölle, perustietoja ekologiasta ja
ympäristöongelmista, kansalaistaitoja' toimia
ympäristöongelmien ratkaisemiseksi ja tarvetta
toimia vastuullisesti.
Tutkimuksessani haastattelin ympäristökysymyksiin erikoistuneita taloustieteen kouluttajia; professoreita, apulaisprofessoreita, lehtoreita, assistentteja ja tutkijoita (N= 14) Helsingin,
Jyväskylän, Oulun ja Turun yliopistojen laitok358

silta ja Helsingin ja Turun kauppakorkeakoululta. Haastateltavani olin valinnut siten,
että he edustivat erityistä asiantuntemusta. He
ovat jo aiemmin työssään pitäneet erillisiä
opintojaksoja, .joissa ympäristö on kytketty taloustieteen perinteisiin opetussisältöihin ja/tai
he olivat integroineet ympäristönäkökulman
opetukseensa ja/tai tutkimukseensa. Haastateltavat edustivat eri taloustieteen erityisaloja.
Koska Suomessa on toistaiseksi hyvin vähän
ympäristötaloutta tutkivia taloustieteilijöitä, jäi
asiantuntijoiden määrä vähäiseksi. Heidän
arvioinneistaan on seuraavana muodostettu
kokonaisnäkemys kunkin koulutusta koskevan
peruskysymyksen osalta.

2. Ympäristöopetuksen tavoitteet
taloustieteisiin sovellettuna
Haastattelun alu~si kysyttiin, onko korkeakouluopetuksella vaikutusta opiskelijoiden maailmankuvaan ja arvoihin. Asiantuntijoiden mielestä periaatteessa kyllä, mutta monet arvioivat,
että taloustieteen opiskelijat ovat jo hakeutuessaan alalle varsin elitistisiä, valmiita "isän
firman pikkuekonomeja" . Näiden suomalaisten
taloustieteen kouluttajien näkemys on lähellä
amerikkalaisia tutkimustuloksia. Sekä Marwell
ja Ames (1981) että Carterin ja Ironsin (1991)
päätyivät tulokseen, että taloustieteen opiskelijat ovat toisia opiskelijoita enemmän kykeneviä
ja valmiimpia ajamaan omaa etuaan ja
valmiimpia elämään muiden siivellä. Heille siis
vapaamatkustajuus (ks. Uusitalo 1991) on
tyypillisempi asenne kuin muille opiskelijoille.
Tutkimuksessani kysyin, voisiko taloustieteen eräänä koulutustavoitteena olla ympäristövastuullisuuteen kasvattaminen. Haastateltavien
(neljää lukuunottamatta) arvioinnin mukaan
ympäristövastuullisuus voisi olla koulutuksen
tavoitteena. Asiantuntijoille oli selvää, että
ympäristö kuuluu osana ihmisen toiminnan
vastuualueeseen. Luonto, ympäristö tulisi ottaa
laskelmissa huomioon tasavertaisina muiden
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näkökulmien kanssa. Erään haastateltavan ilmaus kertoo asian ytimekkäästi: "Vaikka luonniJllael ole joukkovoimaa; niin se jossain
flåiheessa potkii takaisin, jollei sitä huomioida
toiminnassa ".
Kiintoisa argumentti muutamien haastateltävienvastauksissa oli se, että·· jo pelkästään
talöclellisen rationa.liteetin kautta voidaan petiisfella ympäristönäkökulman •huomioonottamista.Monet selvitykset osoittavatkin, että on
taloUdellisesti kannattavaa yritysten kannalta
otta,å:>ympäristötekijät laskelmissa huomioon
(eairnoross 1991). Kaksi haastatelluista painottl:Kiii:,}ettå, ympäristönäkökulman tärkeys tulisi
esidääi nimenomaan taloudellisen rationaliteetin
p~~l.l§taltå.He olivat sitä mieltä, että vetoami.·nen:';Vastuuseen tai etiikkaan ei mahdollisesti
vailbitajasaa.ttaa jopa johtaa torjuvaan reaktiöön'+opiskelijoiden taholta.
.Enemmistö .haastateItavista oli hahmottanut
ympijtistövastuuajattelun laajana kysymyksenä,
.jÖSS'ä) 'kestävän kehityksen periaatteet, kehitysrnaa;;;ja .ihmisoikeuskysymykset nivoutuvat
toisHIlsa..Korkeakoulutuksen tehtävänä on kouluttaa asiantuntijoita, yleissivistystä, laajaalåisullttaunohtamatta. Haastatellut asiantuntijat'korostivatkin, että ympäristöasioiden tuntem.inenori osa nykypäivän yleis sivistystä.

J.~f4itäoppisisältöjä ?
Ympäristöopetuksen sisällön valinta on ongelmallinen tehtävä. Opetussisältöjen valinta liittyyyhteiskunnan ja koulutusinstituution asettamiin. tavoitteisiin sekä siihen kokonaisuuteen,
kulttuuriin ja oppimisympäristöön, jossa opetus
tapahtuu. Sekä Emmelin (1986) ja Zoller
(1990) ovat korkeakouluopetuksen ympäristöopetuksen kehittämisessä ehdottaneet seuraavia
tiedonalueita:
1. ekologinen, jossa tarkastellaan ihmisen ja
luonnon välistä suhdetta ja ekologisia perusperiaatteita. Lisäksi kuvataan luonnon perusprosesseja ja niiden keskinäisiä yhteyksiä.
2 ..• sosio-ekonominen, jossa perehdytään mm.

luonnonresurssien käyttöön ..
3. arvosysteeminen ja sosiokulttuurinen, jossa
perehdytään yhteiskunnassa vallitseviin arvoihin, jotka vaikuttavat ympäristökysymyksiin liittyvässä päätöksenteossa.
Tutkiml:lksessa ei pyritty kartoittamaan yksityiskohtaisia näkemyksiä niistä tiedonalueista,
jotka kullakin taloustieteen erityisaloilla. olisivat ympäristöasioista relevantteja.
Sensijaan pohdittiin, mikä olisi seperustietous, joka olisi tärkeää välittää koko koulutuksen aikana; Koska ympäristökysymys on· monitieteinen, ei pelkkä taloustieteellinen tarkaste.,.
lunäkökulma riitä. Lisäksi tarvitaan mm. luonnontieteellistä ja yhteiskuntatieteellistä näkökulmaa. Ympäristökysymyksen monitieteisyys
eclellyttääkin kykyä arvioida sitä minkä toisen
tieteenalan tiedon tarjoaminen olisi· relevanttia
ja tärkeätä (ympäristölainsäädäntö, .ekologian ja
ympäristösuoj elun perusteet, ympäristöfiloso'fia, -politiikka jne) .
Perustava tekij ä inhimillisessä·· toiminnassa
on ihmisen suhde luontoon. Kysyin haastateItaviita, olisiko taloustieteen koulutuksessa aiheellista tarkastella ihmisen luontosuhdetta .niin
filosofiselta, taloudelliselta kuin yhteiskuntapoliittiseltakin kannaIta~
Osalle (4) haastateltavista ihmisen luontosuhteen pohtiminen oli uusi, mutta useimpien
(10) mielestä aiheellinen teema. Muutama
tähän aiheeseen sisältyvä kurssi on jo toteutettukin Helsingin kauppakorkeakoulun' opetuksessa (ks. Anon 1992). Osa oli sitä mieltä,ettei
tulevia taloustieteilijöitä ja ekonomeja ihmisen
luontosuhteen problematisoiminen, kiinnosta ja
ettei tällaista sisältöaluetta kannata tarjota. Osa
(8) puolestaan ajatteli, että se on eräs perustava
paradigma ihmisen taloudellisen toiminnan
taustalla ja siksi sitä pitäisi pohtia joperuskoulutuksen aikana.
Sen sijaan haastateltavat olivat yksimielisiä
siitä, että kestävän kehityksen periaatteiden
tunteminen on välttämätöntä. Ympäristön saastumista koskevia tietojen ja saasteisiin liittyviä
ekologisten perusperiaatteiden tuntemista pidettiin tärkeinä sisältöalueina. Kaikki haastatelta359

Artikkeleita - KAK 3/1993
vai pitivät välttämättömänä opettaa' ympäristötalouden ja ympäristöjohtamisen perusteita.
Ympäristölainsäädännön tuntemisen merkityksestä keskusteltiin, mutta useimpien haastateltavien mielestä -se on tiedonalue, joka on
mielekkäin' opiskella tulevassa työpaikassa.
Ekolaskennan (green accounting) perusteista
kaivattiin kipeästi perustietopakettia koulutuksen avuksi.
Toistaiseksi on tarjottu' joitakin erillisiä
kursseja ympäristätalouden "perusteista aina
ympäristöfilosofic:tan.Näistä erillisistä kursseista saa kattavan kuvan Suomenylioppilaskun..
nan toimittamasta Korkeakoulujen .ympäristökoulutus oppaasta (Honkanen & Köhli 1991).

4. Uusia opetusmenetelmiä -kohti
kriittistä reflektiota
Korkeakouluopetukselle on ollut tyypillistä
esittää' oppimisen 'kohde abstraktisti tekstien
ja/tai puheen välityksellä. Omakohtaisen elämyssuhteen tuottamat arvoristiriidat ja monitahoinen problematisointi jää suurelta osin
muodostumatta. ' Ympäristökasvatuksessa onkin
etsitty vuosien ajan keinoja, jolla voitaisiin
syventääkoulutettavien kykyä tarkastella asioita eettisesti, kokonaisvaltaisesti, omakohtaisesti
ja ongelmakeskeisesti.
Haastateltavat korostivat omakohtaiseen
ajatteluun johtavaa opetustapaa. Heidän mielestään nyt tarvitaan tulevaisuuden tekijöitä,
joilla' on kyky kriittisesti pohtia arvo- ja tavoitelähtökohtia. Kuitenkin heillä oli suhteellisen
vähän ehdotuksia uusien opetuskäytäntöjen
kehittämiseksi. Kaksi haastateltavista oli jopa
sitä mieltä, että hyvä luento on paras opetustapa
eikä heillä ollut kovin suurta kiinnostusta vaihtoehtoisten menetelmien käyttämiseen omassa
opetuksessaan.
Borden(1989) on tutkinut ympäristötietoisuudenyhteyksiä aktiivisuuteen toimia ympäristöä suojelevasti. Tutkimuksen mukaan ympäristösuojeluun sitoutuneet opiskelijat seurasivat
lehdistössä esiintyvää ympäristöä koskevaa
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keskustelua. Heillä ,.oli· laajan tietopohjansa. takia kykyä arvioida ympäristöongelmien merkittävyyttä ja kokea nämä asiat tärkeiksi. Y m~
päristövastuullisuuden saavuttaminen näyttää
edellyttävän laajaa tietomäärää ja arvioivaa,
reflektivistä ajattelua.
Reflektio on jatkuvaa aktiivista ja avointa
pohdintaa, jonka kohteena ovat uskomukset ja
tietämisen muodot sekä niiden peresteet ja
seuraukset Habermas (1974) määrittelee reflektiivisyyden tietoiseksi tulemiseksi· omasta
konteksista ja itsestään'selvinä pidetyistä sosiaa-:lisistaja ideologisista tekijöistä. Kyse on emasipatorisen tietoisuuden syntymisestä ja näkökulman avartumisesta, jossa on mahdollista vapautua alisteisuudesta, ns. väärälle tietoisuudelle.
Väärä tietoisuus on mm. sellaisten. kulttuurissa
olevien arvojen ja toimintatapojen tiedostamatonta hyväksymistä,. jotka johtavat ympäristön
ja ihmisen hyvinvoinnin heikkene~iseen.
Lukuisat tutkimukset osoittavat, että liian
tiukka ja kurssimainen ohjelma estää reflektiivistä ajattelua kehittävää .syväoppimista. Opiskelijan on voitava itse vaikuttaa opetussuunnitelman rakentumiseen, valinnaisuutta ja joustoa
tulisi olla riittävästi. Kriittistä reflektiviistä
arviointikykyä edistää se, että opettaja pyrkii
kunnioittamaan opiskelijaa nuorempana kollegana (Järvinen et al. 1992). Ympäristöongelmien ymmärtäminen ja ratkaisuvaihtoehtojen
visioiminen edellyttää, vapautumista totunnaisten tieteenalojen ajattelukaavoista ja paradigmoista kohti poikkitieteellisyyttä.
Opetussisältöjen ja-menetelmien tulisi tukea opiskelijoiden kokemusta siitä, että he voivat vaikuttaa ympäristön suojelemiseen ja että
he omaavat taitoja ratkaista ympäristöongelmia.
Sehön (1983) on kehittänyt kriittistä reflektiota
edistävän reflektiivisen praktikumin. Reflektiivinen praktikum edellyttää lukukausien yli
ulottuvaa opiskelua, jossa ongelmatilannetta
lähdetään ratkaisemaan useamman tieteen .näkökulmasta, studiotyöskentelynä.
Kriittistä reflektiota ja ongelmakeskeistä
tarkastelutapaa kehittää aikuis- ja yrityskoulutuksessa paljon käytetty kokemuksellinen oppi-
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,);Jiinen'.Kälbin (1990) esittämässä· mallissa oppyydetään valikoimaan heitä . kiinnostavin
ympäristöongelma ja' tuottamaan ratkaisu...;·
.J5iminenon tapahtumasarja, 'missäkokemus,'
vaihtoehtoja ja arvioimaan niitä. Tämä
.::ii~v~iJ1nointi, teoretisointi ja uusi kokemus
tehtävä oli haastateltavilleuusi ja sitä ylei. ·~~'6föttelevat.Tärkeintä menetelmässä on kosesti arvioiden pidettiin mielenkiintoisena.
~~fIrlrksen·. käsitteellistämisen, teoretisoinnin ja
6.
Arvoristiriitaharjoitukset.
Niissä esitetäähefi,"
. . . . "t.~fl.~1Ctiivisen ajattelun vaihe, jolloin' kokemus
sin jokin ongelma (esimerkiksi rakennetaan'>:~$.~~t~l.l uuteen valoon ja johtaa uudenlaiseen
· ko moottoritie lähei~en lintulammen yli).
." ·;>·åj;~~t~luunja toimintaan.
Ympäristöongelmaksi voidaan·valitakuvi-:·i,.!f,f~}ir;:Efäastattelussa .' pyysin arVIOImaan .mm.
teltu'taimielummin,jos mahdollista, todelli':i'.~~\.l.~~a".ia ympäristökasvatuksen tunnettuja openen· ajankohtainen kohde, johon liittyy
:i~~,s~e~etelmiä:
selvästi ristiriitaisia arvolähtökohtia. Arvo..
··~~}~l.l0tt~en elinkaaritehtävä.Tässä· ·tehtävässä
ristiriitaharjoltuksissa. opiskelijat jaetaan eri~
·.~.'()~iSkelijoita pyydetään ryhmissä kuvaamaan
laisiin intressiryhmiinja he saavatargumen,...
;F~~·~*o~teenjonkun. (esim. puuvillapusero Ykoko
···;;;:~~lln.1c~aren, raaka-aineesta jätteeksi. Tehtävä
toida tästä roolista käsin. Intre~siryhmiä voivat olla mm. luonnonsuojelijat,talouselämän
,;{'r;;i~~~i()ltiin hyvin käyttökelpoiseksi.
eri tahot, tavalliset kansalaiset jne. Arvojen
4]~~~ti~aisetvierailut: teollisuuden päästöihin tu...;·
argumentoinnin kirjoittaminen opettajan ja!
"';~i~lls:t~~inen, kaatopaikallakäynti, ympäristtai opiskelijan johdolla on tärkeä osa . . tätä
.q"~.'i\lYTityksiin tutustuminen.Vierailuj a olikin
harjoitusmenetelmää..'·.Yksi asiantuntijoista
~::;"nfl~stattelunmukaan jo runsaasti toteutettu.
oli käyttänyt arvoristiriitaharjoitusta siten,
,~j~tt!IJlYVä~ä .ehdotuksena· pidettiin ekskursioita,
;:,·::'t:·lOSS;ai..esitellään ympäristöalan yrityksiä. ja
että opiskelijat olivat saaneet ongelmaa
koskevan tietopuolisen aineiston, jonka. pe""ir~portoidaanniitä seminaaritöinä tms.
3t~'I1iikeyritysten ympäristöjohtamista koskevat
rusteella· he pystyivät argumentoimaan omaa
kantaansa kussakin roolissa.
':rc~se7tlltkimukset ja niiden raportointi. Tämä
,tåpaoli eräs käytetyimpiä ja yleisesti arvos- Edellä esitettyjen lisäksi haastattelu toi esille
\~t6ttuIhenetelmiä.
myös muita menetelmiä. Keltainen '. TV- meneLhr]Jt:tontQretket ja niiden yhteydessä tapahtuva telmässäRaunoTamminen Jyväskylän yliopis-"
~;~ij":oIlpilIlinen; Näiden out-door education metossa on' soveltanutarvoristiriitaharjoitustyyp:n:8tellriien pääajatuksena on kehittää herk- pistä kokeilua ja luovan johtamistoiminnnan
'c;kyyttä> ympäristölle. Aikuiskoulutuksessa menetelmiä. Y mpäristöngelmien. tarkasteluun
··· . luonföretket koetaan yleensä vieraana. Haas- ja taloustieteen', opetuksen nivomiseenKeltai,':":t~tte'lussa., kerrottiin esimerkkinä Tampereen
nen TV-menetelmä· vaikuttaa sovellutuskelpoi,...
,;;;Ylippi.ston tiedotus alan koulutuksessa käy te- 'selta ja mielenkiintoiselta. Menetelmän yksi·;4Ystä,menetelmästä.. Opiskelijat oppivat bio- tyiskohtainen kuvaus on esitetty Välimaan ja
:::.';rlogiCinasiantuntijan kanssa havainnoimaan Vuorisen (1991) toimittamassa raportissa; Mika
:\~'saasteiden jättämiä jälkiä puissa ja maastos . . Mannermaa oli· käyttänyt opetuksessaan ajan . .
··sa:puolet haastateltavista piti tällaista mene- kohtaista ympäristöä koskevaa kolumnikirjoit'/telmää mielenkiintoisena ja' mahdollisena. telua. Korkeakouluopetuksessa vaihtoehtoisia
,i"Puoletatvioi, että tällainen menetelmä ei menetelmiä on kokeiltu jo useita vuosia ja niitä
' •.·. ····tOimis!italollstieteilij öiden opetuksessa.
on jo jossain määrin myös dokumentoitukin
m
5. . 'X päristöongelmien ratkaisutehtävät ryhmä- (Välimaa- Vuorinen 1991).
'työrtä.Tehtävän,tavoitteenaon kehittää koEdelläkuvatut opetusmenetelmät edellyt. kOriaisvaltaista, kriittistä ajattelua ja arvoris- tävät korkeakouluopetukselta laadullista muutitiit6jen tunnistamista. Opiskelijaryhmiä tosta, jonka eräs keskeinen ehto on emo meneC'

361

Artikkeleita ,- KAK 3/1993
telmiin
avulla.

tutustuminen

täydennyskoulutuksen

5. Erilliset kurssit vai integraatio,
uudet professuurit ja resurssit?
Haastatellut asiantuntijat painottivat sitä, että
ympäristökysymykset tulee integroida muuhun
opetukseen. Asiantuntijat olivat yksimielisiä
siitä, että erilliset kurssit,pakollisinakaan eivät
riitä ympäristöiläkökulman ja -vastuun muodostamiseksi. Niiden lisäksi tarvitaan onnistunutta integraatiota.
Integraatio edellyttää opettajalta ympäristötietoisuutta ja ympäristövastuullisuutta. Jos
korkeakouluopettaja ei ole itse pere,htynyt
ympäristöasioihin, ei hän myöskään kykene
integroimaan niitä.
Erillisiä ympäristökysymyksiin erikoistuneita kursseja on jo järjestetty useiden vuosien
ajan~ Helsingin kauppakorkeakoululla on pidetty mm. ympäristö ja kulutus~, ympäristö ja
markkinointi- sekä ympäristöjohtamisen kursseja. Helsingin kauppakorkeakoulussa olevat
opiskelijat olivatkin itse kiinnostuineita ympäristöopinnoista. Keväällä 1991 tehdyn kyselyn
mukaan (Anon 1992) 80 % vastanneista kannatti pakollista ympäristötaloustieteen kurssia ja
20 % olisi harkinnut ympäristötaloustieteen
ottamista pääaineekseen; Eri aineiden osana
ympäristötaloustieteitä opiskelisi 60· % vastanneista. Opiskelijat pitivät riittämättöminä sitä,
että HKKK:ssa oli tarjolla vain kahdeksan kurssia,joista vain osa luennoidaan vuosittain.
Opiskelijat painottivat myös omakohtaiseen,
kriittiseen åjattelun kannustamisen tärkeyttä.
Kaikki haastateltavat pitivät kansallisena
häpeänä sitä, ettei Suomessa ole vielä yhtään
ympäristötalouden professuuria. Suomeen pitäisi jatko-opintojen ohjaamiseksi ja ympäristötaloustieteen kehittämiseksi kiireisesti perustaa
(tai muuttaa jokin toisen alan oppituoleista)
ympäristötaloustieteen professuuri tai useita
alan professuureja eri korkeakouluihin. Nämä
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voisivat olla esim. kansantaloustieteessä tai
liiketaloustieteessä. Ympäristötaloustieteeseen
liittyviä tutkimusohjelmia pitäisi käynnistää
pikaisesti. Asiantuntij ahaastattel ussa ilmeni,
että. ilman relevanttia yhteyttä tutkimukseen
ympäristötietouden nivominen eri taloustieteen
opetusaloihin on lähes mahdotonta. Tutkimus
luo uutta näkemystapaa ja tutkimustöiden kautta voidaan ohjata myös opiskelijoitasyventävissä opinnoissa, .tarkastelemaan taloustieteen
kysymyksiä ympäristönäkökulmasta. . Joitakin
tutkimushankkeita onkin jo virinnyt ja niiden
tuottama näkemys on rikastuttanut opetusta;
. Lisää määrärahoja tarvittaisiin ympäristötaloustieteen tutkimukseen ja kouluttajien· täydennyskoulutukseen. Haastattelussa kysyttiin
myös millaista täydennyskoulutusta kannattaisi
kouluttajien mielestä järjestääja miten kiinnostuneita kouluttajat olisivat osallistumaan
täydennyskoulutukseen.
Täydennyskoulutusta pidettiin tarpeellisena.
Miten se voitaisiiil järjestää opettajille oli kysymys, johon suurin osa vastasi
tyyliin:
"mitenhän saataisiin yliopisto-opettaja koulunpenkille". Eräänä ratkaisukeinona pyydettiin
järjestämään korkeatasoinen, ohjelmaltaan houkutteleva kongressi. Tällainen suunniteltiin osana tutkimusprojektia.
Kongressityyppinen
koulutus voisi asiantuntijoiden mukaan virittää
uusia näkökulmia ja sen kautta mahdollisesti
vaikuttaa oman tutkimuskentän suuntaamiseen.
Tutkimuksessa kysyttiin tarvittaisiinko kouluttajille täydennyskoulutusta uusista pedagogista menetelmistä.Useimmatasiantuntijoista
edustivat perinteisiä näkemyksiä: "hyvä luento
on parasta opetusta", "tutkimustieto ja sen
välittäminen riittää". Vain neljä kymmenestä
asiantuntijasta oli pohtinut opetusmenetelmiensä mielekkyyttä. He olivat kokeilleet luento- ja praktikumopiskelusta poikkeavia käytäntöjä, ja he myös kokivat selvää tarvetta
saada täydennyskoulutusta erilaisista aikuisopetuksen uusista muodoista sekä kriittisen reflektiivisen ajattelun kehittämisestä.
Ympäristöopetuksen kehittämiseen liittyviä
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6. Johtopäätöksiä ja tulevaisuuden
näkymiä
Ekonomien täytyy pystyä keskustelemaan
ympäristöasioista talouden kielellä ja heidän
tulee nähdä,millaisia ovat yritysten ja kuluttajiep.ympäristöasioihin liittyvät ongelmat ja
vaikutusmahdollisuudet. Lisäksi on ymmärrettävä laajasti ympäristön ja yrityksen välinen
Yllorovaikutus. Ympäristöongelmien vakavuus
globaalisella tasolla edellyttää kiireisiä muutoksia taloustieteen koulutuksen kehittämisessä.
I<.9rkeakoulutuksen kehittäminen on aina
yhteydessä tutkimuksen kautta tuotettavaan
tietoon. Tutkimuksen lähtökohdat ovat arvosidonnaisia. Haastateltavat korostivatkin sitä, että
k~l,lppatieteellinen opetus on tutkimustiedon
välittämistä ja siten ympäristönäkökulman
ll.ivominen opetukseen edellyttää alan tutkimuskentän ja tieteen paradigmojen muutosta.
Tieteellistä tiedontuottamisprosessia on arvioi-

tava " uudelleen. Taloustieteen. paradigmojen
muutoksesta on kesktIsteltu (ks. mm. Pearc~ ja
Turner 1990 ja Ollikainen 1992), mutta tämä
keskustelu ei vielä paljoa näy koulutuksessa ja
tutkimuksessa. Tähän arvioinnin kokonaisuuteen sov.eltuu Galtungin (1977) esittämä tiedekolmio. Tiedekolmiossa korostetaan sitä,miten
teorianmuodostus jahavaintoaineisto ovat riippuvaisia. arvoista ja arvojen. yhteys .toimintaan
on aina läsnäoleva .komponentti. Galtungin
mukaan kriittinen .tietoisllus. arvojen lähtökohdista on ensisijainen tutkimuksen tehtävä.
Galtung esittää, että tieteellisyyden tehtävänä
on toimia elämää edistävien arvojen alaisuudessa.
Taloustieteen teoriamuodostuksessa on
suhteellisen vähän tutkittu yrityksen etiikkaa
(Takala 1991). Eettiset kysymykset ovat siten
syrjäytetty taloustieteen koulutuksessa, vaikka
yritysmaailma vaikuttaa monella eri tasolla
yhteiskuntapolitiikkaan ja ympäristön hyvinvointiin. Tamminen (1992) pohtii yritys etiikan
yhteydessä yritysten omaa mahdollisuutta määrittää eettistä tasoaan. Taloustieteen taustateorioihin on liitettävä uusi paradigma, ympäristön
hyvinvoinnista huolehtiminen. Tämä on nykypäivän yritys etiikkaa.
Käytännön kehittämistavoitteista tärkeimpinä nousevat esille ympäristötaloutta koskevien' oppituolien perustaminen ja kouluttajien
täydennyskoulutuksen järjestäminen. On satsattava tieteellisen ja tutkimuksellisesti perustellun
tiedon esilletuomiseen. Olisi saatava aikaan
nopeasti ympäristötaloustieteellistä tutkimusta
ja siihen nivoutuvaa opetusta. Y mpäristötaloustiede kaipaa kipeästi uusia asiantuntijoita.
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