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vuorovaikutuksesta parhaimmillaan ja syvimmillään. Se on myös ilmaus kulttuurillisten merkitysten ja arvojen 

emergoitumisesta ihmisen ja maailman välisessä vuorovaikutuksessa.  

Kolmanneksi tutkielmassa vastataan Deweyn kasvatusfilosofian ekologisia tulkintoja vastaan esitettyihin 

kritiikkeihin. Nämä kritiikit kytkeytyvät ympäristökasvatuksen filosofiassa keskeisiin keskusteluihin luonnon 

olemassaolon tavasta ja ihmisen tiedollisesta suhteesta luontoon sekä kysymykseen ihmisen ja luonnon arvon 

suhteesta ja luonnon itseisarvosta. Kritiikit voidaan kiteyttää kysymykseen, onko Deweyn filosofia 

antroposentristista. Tähän näyttäisi viittaavan Deweyn instrumentalismi, tietoteoreettinen näkemys, jonka 

mukaan tiedon kohteet muovautuvat tutkimisen prosessissa. Instrumentalismissa tietoa ei voida saada ”olioista 

sinänsä”, vaan tutkittavien olioiden ja tutkivien ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Osassa 

tutkimuskirjallisuutta kritisoidaan Deweyn kasvatusfilosofiaa liiallisesta yhteiskunnallisesta ja tieteellisestä 

painotuksesta sekä biofyysisen luonnon merkityksen ja arvon häivyttämisestä. Tutkielmassa näihin 

kritiikkeihin vastataan analysoimalla edellä mainituissa tulkinnoissa sivuutettua yhteyttä Deweyn 

kasvatusfilosofian ja taiteenfilosofian välillä. Sen kautta voidaan osoittaa, että luonnolla on itseisarvoinen 

asema Deweyn koko filosofian viitekehyksessä. Luonto ei ole vain välineellinen suhteessa inhimillisiin 

arvoihin, koska luonto itsessään on se perusta, jolta nämä arvot nousevat ja jonka kanssa vuorovaikutuksessa ne 

muotoutuvat.  
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1. JOHDANTO 

1.1 ILMASTONMUUTOS, EKOKRIISI JA YMPÄRISTÖKASVATUKSEN 

AJANKOHTAISUUS 

On selvää, että kysymykset ympäristökasvatuksen luonteesta, tarpeellisuudesta, 

oikeutuksesta, mahdollisuuksista ja rajoitteista ovat nyt ajankohtaisempia kuin koskaan 

ennen. Näiden kysymysten tutkimukseen kuuluu olennaisesti myös 

ympäristökasvatuksen filosofisen perustan tutkimus. Erityisen tärkeää on tarkastella, 

mitä edelleen ajankohtaiset sekä nykyiseen kasvatusteoriaan ja käytäntöön vaikuttaneet 

filosofit ovat ajatelleet ja kirjoittaneet luonnosta, ihmisen ja luonnonympäristön 

suhteesta sekä tämän kasvatuksellisesta merkityksestä. Tässä tutkielmassa aiheena on 

John Deweyn kasvatusfilosofia, jonka kytköksiä moderniin ympäristökasvatukseen 

pyrin tunnistamaan, analysoimaan ja arvioimaan.  

Elämme parhaillaan läpi aikaa, jona ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos, 

ekosysteemien tuhoutuminen sekä biodiversiteetin väheneminen ovat osoittautuneet 

kiistattomiksi, kiihtyviksi ja eksistenssiämme uhkaaviksi tosiasioiksi. Väistämättömäksi 

on osoittautunut myös näiden prosessien kiihtymisen ehkäiseminen sekä niiden jo 

todentuneisiin vaikutuksiin sopeutumisen mahdollistaminen. Hallitustenvälisen 

ilmastonmuutospaneelin (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) tuoreen 

raportin mukaan ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos on jo nyt saanut aikaan 

peruuttamattomia muutoksia luonnonsysteemeihin ja ihmisten elämään (IPCC 2022, 

35). Ilmaston ja sään ääri-ilmiöt kuten äärimmäinen kuumuus, rankkasateet, kuivuus ja 

maastopalot ovat aiheuttaneet laajoja ja syviä vaikutuksia ekosysteemeihin, ihmisiin 

sekä asutuksiin ja muuhun infrastruktuuriin ympäri maailmaa (mts. 8). Ne ovat 

heikentäneet ruokaturvaa ja vesiturvallisuutta erityisesti osissa Aasiaa ja Afrikkaa (mts. 

10). Ilmastonmuutoksen vaikutuksien globaali jakautuminen on hyvin epätasaista ja yli 

3 miljardia ihmistä asuu erittäin haavoittuvissa oloissa (mts. 11). Ilmastonmuutoksen 

vaikutuksista ja riskeistä on myös tulossa yhä kompleksisempia, päällekkäisempiä ja 

vaikeammin ennustettavia. Lisäksi näyttä valitettavasti siltä, että nykyisillä toimilla 

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet vuodelle 2030 jäävät saavuttamatta.  

Tarve toimiin, jotka yhtäällä hillitsevät ilmastonmuutoksen ja ekokriisin syvenemistä 

sekä toisaalla mahdollistavat sopeutumisen jo toteutuneisiin vaikutuksiin, on akuutti ja 

laajalti tunnustettu. Niiden toteuttaminen edellyttää kollektiivista ilmastotyötä niin 

kansainvälisesti kuin valtioiden sisällä, ja tämä edellyttää niin valtioninstituutioiden, 
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yritysten kuin kansalaistenkin osallisuutta. Myös kasvatusinstituutiot ovat tärkeä osa 

tätä yhteistyöketjua, sillä kasvatuksessa luodaan perustukset kansalaisten uskomusten, 

arvojen ja toimintatapojen kehittymiselle. Tuoreissa peruskoulun ja lukion 

opetussuunnitelmissa onkin otettu huomioon kasvatuksen merkitys ilmastonmuutoksen 

ja ekokriisin ehkäisemisessä sekä kestävän elämäntavan välittämisessä nykyisille ja 

tuleville sukupolville. Lukion opetussuunnitelman perusteiden arvopohjassa keskeiseksi 

kasvatuksen tavoitteeksi on kirjattu opiskelijan ymmärrys ”oman toimintansa ja 

globaalin vastuun [merkityksestä] luonnonvarojen kestävässä käytössä, 

ilmastonmuutoksen hillinnässä ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä” (LOPS 

2019, 17). Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden arvopohjassa tavoitteet on 

ilmaistu vielä painokkaammin: ”[p]erusopetuksessa tunnistetaan kestävän kehityksen ja 

ekososiaalisen sivistyksen välttämättömyys, toimitaan sen mukaisesti ja ohjataan 

oppilaita kestävän elämäntavan omaksumiseen.” POPS:in arvotavoitteisiin kuuluu myös 

ekososiaalisen sivistyksen edistäminen eli sellaisen elämäntavan ja kulttuurin luominen, 

”joka vaalii ihmisarvon loukkaamattomuutta, ekosysteemien monimuotoisuutta ja 

uusiutumiskykyä sekä samalla rakentaa osaamispohjaa luonnonvarojen kestävälle 

käytölle perustuvalle kiertotaloudelle.” (POPS 2014, 16.)  

1.2 MITÄ ON YMPÄRISTÖKASVATUS?1 

Ympäristökasvatus on monenlaisia metodeja hyödyntävä, oppiainerajat ylittävä 

kasvatussuuntaus tai liike, jonka tavoitteena on ihmisten kasvattaminen 

ympäristötietoisuuteen sekä ekologiseen elämäntapaan. Ympäristökasvatuksen käsitteen 

historia voidaan jäljittää 1900-luvun puoliväliin, jolloin maailmalla ryhdyttiin 

perustamaan kansainvälisiä ympäristöohjelmia (Carter & Simmons 2010, 6–7). 

Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelman perustamiskonferenssissa vuonna 1972 

laadittu Tukholman julistus (UNEP 1972) sisälsi ensimmäisen kansainvälisen 

vaatimuksen ympäristökasvatuksesta. Vuonna 1975 laaditussa Belgradin 

perustamisasiakirjassa (The Belgrade Charter) puolestaan määriteltiin 

ympäristökasvatuksen päämäärä, joka on edelleen laajalti hyväksytty 

ympäristökasvattajien keskuudessa:  

Ympäristökasvatuksen päämäärä on kehittää väestö, jolla on tietoa ja huoli 

ympäristöstä sekä siihen liittyvistä ongelmista ja jolla on tiedot, taidot, asenteet, 

motivaatiot ja sitoumukset työskennellä yksilöllisesti ja kollektiivisesti 

 
1 Tämä osio pohjaa vahvasti Carter & Simmonsin (2010) artikkeliin ympäristökasvatuksen filosofiasta ja 

historiasta, erit. s. 8–9. 
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nykyisten ongelmien ratkaisemiseksi ja uusien ehkäisemiseksi.2 (UNESCO-

UNEP 1976, 2.)  

Määrittävä etappi ympäristökasvatukselle oli myös Vuoden 1977 Tbilisin julistus, jonka 

mukaan ympäristökasvatuksen päämääränä on  

(a) vaalia tietoisuutta ja huolta taloudellisesta, sosiaalisesta, poliittisesta ja 

ekologisesta keskinäisriippuvuudesta kaupunki- ja maaseuduilla; (b) tarjota 

kaikille mahdollisuudet saavuttaa ympäristön suojeluun ja edistämiseen 

tarvittavat tiedot, arvot, asenteet, sitoumukset ja taidot [sekä] (c) luoda 

yksilöissä, ryhmissä ja yhteiskunnassa kokonaisuudessaan uusia 

käyttäytymistapoja ympäristön suhteen.3 (UNESCO 1978, 26.)  

Nämä arvovaltaiset muotoilut ympäristökasvatuksen päämääristä toimivat tässä 

tutkielmassa yleistasoisina määritelminä, jotka ohjaavat tulkintaani Deweyn 

kasvatusfilosofian ja modernin ympäristökasvatuksen suhteesta.  

1.3 YMPÄRISTÖKASVATUKSEN FILOSOFIA 

Ympäristökasvatuksen filosofian alkulähteiksi voidaan lukea ne teokset ja filosofit, 

jotka ovat virittäneet ympäristöfilosofista keskustelua laajemminkin, aina Jean-Jacques 

Rousseaun teksteistä 1800- ja 1900-lukujen luontokirjoituksiin.4 Ympäristökasvatus on 

kuitenkin ajankohtaisuuteensa nähden alitutkittu aihe nykyajan akateemisessa 

filosofiassa. Niukkuudestaan huolimatta sitä koskeva tutkimus on lähestymistavoiltaan 

monipuolista ja kattaa niin perinteistä poliittista filosofiaa kuin fenomenologiaa, 

dekonstruktionismia ja feminististä filosofiaa. Keskustelua on käyty muun muassa siitä, 

minkä oppiaineitten yhteyteen ympäristökasvatus kuuluu. Vallitseva käsitys on, että 

ympäristökasvatus ei voi rajautua vain ympäristötieteeseen, vaan sen tulee sisältää myös 

yhteiskuntatiedettä, humanistisia tieteitä ja taiteita.5 Kysymys ympäristökasvatuksen 

paikasta opetussuunnitelmassa kytkeytyy laajoihin filosofisiin keskusteluihin siitä, 

tarkoittaako ”ympäristö” vain biofyysistä luonnonympäristöä vai sisältääkö se myös 

 
2 Olen itse suomentanut valtaosan tutkielmassani esiintyvistä Deweyn tekstien lainauksista. Jos lainaus on 

suomennetusta teoksesta, tämä käy ilmi viitteestä. “The goal of environmental education is to develop a 

world population that is aware of, and concerned about, the environment and its associated problems, and 

which has the knowledge, skills, attitudes, motivations, and commitment to work individually and 

collectively toward solutions of current problems and the prevention of new ones.”  
3 ”(a) [T]o foster clear awareness of, and concern about, economic, social, political and ecological 

interdependence in urban and rural areas; (b) to provide every person with opportunities to acquire the 

knowledge, values, attitudes, commitment and skills needed to protect and improve the environment; (c) 

to create new patterns of behaviour of individuals, groups and society as a whole towards the 

environment.” 
4 Esim. Aldo Leopold, Raph Waldo Emerson, Henry David Thoreau ja Arne Naess. 
5 Ks. Esim. Gonzalez-Gaudiano, Edgar (2001). “Complexity in environmental education”. Educational 

Philosophy and Theory 33: 153–166; Bamford, Barry (1999). “From environmental education to 

ecopolitics. Affirming changing agendas for teachers”. Educational Philosophy and Theory 31: 157–173; 

Luke, Timothy W. (2001). “Education, environment and sustainability: What are the issues, where to 

intervene, what must be done?” Educational Philosophy and Theory 33: 187–202.  
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yhteiskunnallisia, kulttuurillisia ja taloudellisia ulottuvuuksia ja ovatko näitä koskevat 

kysymykset ja ongelmat erillisiä vai keskinäisriippuvaisia. (Humphreys & Blenkinsop 

2017, 248–9.) Kuten tulen osoittamaan, Deweyn filosofian viitekehyksessä biofyysinen 

luonnonympäristö ja sosiokulttuuriset tekijät ovat keskinäisriippuvaisia ja muotoutuvat 

suhteessa toisiinsa. Ne kumpikin sisältyvät luontoon laajasti ymmärrettynä.  

Oman tutkielmani kannalta olennainen ympäristökasvatuksen filosofiaa käsittelevä 

tutkimuskeskustelu käsittelee ensinnäkin ontologista ja epistemologista kysymystä siitä, 

onko luonto olemassa ihmiskokemuksen ja kielen ulkopuolelle ja miten siitä voi saada 

tietoa6. Kasvatuksen kannalta tämä tutkimus kytkeytyy kysymykseen siitä, miten 

luontoa koskevaa ymmärrystä ja arvostusta on mahdollista edistää opetuksessa. 

Riittääkö esimerkiksi pelkkä kielellinen opetus vai tarvitaanko myös aistimellista ja 

toiminnallista opetusta? Voiko metsäretken korvata metsävideoiden katselulla, tai voiko 

ne molemmat korvata kirjallisilla opetusmenetelmillä? Gough (1994) esittää, että koska 

kokemuksemme luonnosta on aina kielen ja tulkinnan välittämää, 

ympäristökasvatuksessa ei ole tarkoituksenmukaista keskittyä välittömien 

luontokokemusten fasilitoimiseen, vaan opettaa kasvatettavia tunnistamaan erilaisia 

maailman käsitteellistämisen ja tulkitsemisen tapoja ja arvioimaan niiden ekologisuutta 

(195–6). Myös Ruitenberg (2005) argumentoi, että kaikki kokemus on kielellisesti ja 

kulttuurillisesti välittynyttä, eivätkä kokemuksen paikkaperusteiset, toiminnalliset ja 

sensoriset elementit ole yhtään sen vähempää välittyneitä kuin lukeminen tai muiden 

medioiden kautta oppiminen. Se missä opitaan tulee osaksi sitä mitä opitaan, mutta 

tämä ei tapahdu millään ennalta määritettävällä tavalla (214). Bonnett (2003) puolestaan 

argumentoi, että jotta meillä voisi olla diskursiivinen, välittynyt kokemus luonnosta, 

täytyy olla myös luonto, johon tämä kokemus viittaa. Tämä luonto ei ole kulttuurisesti 

tuotettu, vaan annettu (611). Jos välittynyt kokemuksemme luonnosta perustuu 

välittömään tai annettuun kokemukseemme luonnosta, on syytä ajatella, että välittömillä 

luontokokemuksilla voi olla vaikutuksia luontosuhteeseemme ja että ne voivat myös 

muovata luontoa koskevia diskursseja. Kuten tulen osoittamaan, Deweyn käsitys asiasta 

tulee hyvin lähelle Bonnett’n kantaa.  

Tutkielmani kannalta olennaista on myös eettisiin kysymyksiin keskittyvä 

tutkimuskeskustelu, joka tarkastelee kysymyksiä luonnon arvon ja ihmiskokemuksen 

suhteesta sekä luonnon itseisarvosta.7 Tässä keskustelussa tarkastellaan muun muassa 

 
6 Tästä aihesta ks. Humphreys & Blenkinsop (2017), 254–6. 
7 mts. 257–8. 
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sitä, johtavatko pyrkimykset sovittaa yhteen käsitys ihmisen ja luonnon 

keskinäisriippuvaisuudesta sekä luonnon itseisarvosta ristiriitaan. Esimerkiksi Li (1996) 

kritisoi Aldo Leopoldin maaetiikkaa ja Arne Naessin syväekologiaa siitä, että 

pyrkiessään tunnustamaan luonnon itseisarvon ne päätyvät asettamaan dualismin 

ihmisten ja luonnon välille. Bonnett (2003) pyrkii yhdistämään käsityksen luonnon ja 

ihmisen keskinäisriippuvuudesta ja luonnon itseisarvosta argumentoimalla, että luonto 

kantaa itseisarvoa, joka voi toteutua ainoastaan sellaisten olentojen kautta, jotka 

kykenevät erottamaan tällaisia arvoja. Toisin sanoen luonto on arvokas itsessään, mutta 

tämän arvon täyteen toteutumiseen tarvitaan itseisarvon käsitteen omaava olento, siis 

ihminen. Ympäristökasvatukseen tämä keskustelu liittyy sen kysymyksen kautta, millä 

keinoilla kasvatuksessa voitaisiin edesauttaa luonnon itseisarvon toteutumista eli miten 

oppijoita voitaisiin ohjata luonnon intrisiittiseen arvostamiseen. Oman tutkielmani 

kannalta keskeinen on kysymys taiteen roolista luonnon intrisiittisen arvostamisen 

kehkeytymisessä. Esimerkiksi Carr (2004) argumentoi, että oikeiden ajattelu- ja 

toimintatapojen kehittäminen luonnonympäristöä kohtaan edellyttää ympäristöstä 

välittämistä, johon sisältyy paitsi oikea ymmärrys ja käyttäytyminen, myös 

emotionaalinen kiinnittyminen ja esteettinen arvostus (226). Stables (2010) puolestaan 

tähdentää, että vaikka luontotaiteen hyödyntäminen kasvatuksessa voi laajentaa luontoa 

koskevia käsityksiämme ja arvostuksiamme, kasvatuksessa tarvitaan myös poliittista ja 

arkisia käytäntöjämme koskevaa diskurssia siitä, miten ympäristön kannalta kestävä 

elämä on mahdollista toteuttaa ja mitä esteitä sille on (804). Deweyn ajattelussa luonto 

on inhimillisille arvoille ja merkityksille konstitutiivinen ja erityisesti luonnon parissa 

kokevat esteettiset kokemukset ohjaavat ihmisten arvojen suuntaa. Näiden arvojen 

vakiinnuttaminen edellyttää kuitenkin niiden yhteyksien, edellytyksien ja seurauksien 

yhteisöllistä, reflektiivistä tutkimusta.  

1.4 TUTKIMUSKYSYMYS: DEWEY JA YMPÄRISTÖKASVATUKSEN FILOSOFIA 

Tämän tutkielman aiheena on John Deweyn kasvatusfilosofian tulkinta 

ympäristökasvatuksen näkökulmasta, toisin sanoen hänen kasvatusfilosofiansa 

ekologinen rekonstruktio. Tutkimuskysymykseni on, kuinka Deweyn kasvatusfilosofiaa 

voidaan tulkita ympäristökasvatuksen näkökulmasta ja mitä uutta tällainen tulkinta voisi 

tuoda ympäristökasvatusta koskevaan filosofiseen keskusteluun. Tutkielmani rajautuu 

käsittelemään Deweyn kasvatuskäsitystä siten kuin hän muotoilee sen 

kasvatusfilosofisessa pääteoksessaan Democracy and Education (1916). Painotan 

tulkinnassani tästä teoksesta löytyvää taiteenfilosofista näkökulmaa, joka jää usein 
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huomiotta toisen käden kirjallisuudessa. Toinen päälähteeni onkin Deweyn ainoa 

nimenomaisesti taiteenfilosofiaa käsittelevä teos Art as Experience (1934). Pyrin 

osoittamaan, että Deweyn kasvatusfilosofian ekologinen rekonstruktio voidaan toteuttaa 

analysoimalla tätä taidenäkökulmaa. On syytä tähdentää, että tutkielmani 

kysymyksenasettelu on uusi Deweyn filosofiaa ja erityisesti hänen kasvatusfilosofiaansa 

koskevassa keskustelussa. On olemassa tutkimuskirjallisuutta, jossa tarkastellaan 

Deweyn kasvatusfilosofiaa ympäristökasvatuksen näkökulmasta ja osassa tästä 

kirjallisuudesta tuodaan esiin myös hänen taiteenfilosofiansa. Kukaan muu ei 

kuitenkaan ole aiemmin toteuttanut Deweyn kasvatusfilosofian ekologista 

rekonstruktiota hänen taiteenfilosofiansa pohjalta. 

John Dewey voidaan laskea kuuluisimpien ja vaikutusvaltaisimpien kasvatusfilosofien 

joukkoon. Hän kirjoitti urallaan viisi pääasiallisesti kasvatusta käsittelevää teosta8 

lukuisten artikkelien lisäksi. 1890-luvulla hän oli mukana perustamassa Chicagon 

yliopiston laboratoriokoulua, jossa ”deweylaisia” kasvatusmenetelmiä kokeiltiin 

käytännössä. Deweyn kasvatusfilosofiset käsitykset, erityisesti hänen käsityksensä 

demokratiakasvatuksesta ja tekemällä oppimisesta (learning by doing) ovat olleet 

vaikutusvaltaisia maailmanlaajuisesti niin kasvatusteorian kuin käytännönkin saralla. 

On kuitenkin olemassa vain vähän kirjallisuutta, joka käsittelee Deweyn 

kasvatusfilosofian yhteyksiä ympäristökasvatukseen. Kuten Tom Colwell (1985) esittää, 

Deweyn kasvatusfilosofian tulkinnat ovat tyypillisesti keskittyneet sen 

yhteiskunnallisiin ja demokraattisiin aspekteihin, jolloin sen kasvatuksen ja luonnon 

suhdetta sekä luontokasvatusta käsittelevät osat ovat vaipuneet taka-alalle. Colwell 

onkin yksi niistä harvoista, jotka ovat tulkinneet Deweyn kasvatusfilosofiaa 

ympäristökasvatuksen näkökulmasta. Hän argumentoi Deweyn kasvatusfilosofian 

perustuvan ekologiselle käsitykselle ihmisen ja luonnon välisestä suhteesta. Deweyn 

transaktionaalisessa naturalismissa (transactional naturalism) ihminen ja luonto eivät 

ole keskenään vastakkain, vaan ihminen on luontoon upotettu elävä olento, jonka 

kokemus emergoituu inhimillisiä ja ei-inhimillisiä elementtejä sisältävistä 

vuorovaikutteisista tilanteista (situation) (257.) Vastakkaisen näkemyksen tarjoaa Paul 

Morgan (1996), jonka mukaan Dewey ajatteli naturalistisista sitoumuksistaan 

huolimatta luontoa ihmiselle ja kulttuurille alisteisena, ratkaistavien ongelmien lähteenä 

tai kurittomana voimana, jota ihmisen tulee hallita (297). Samoille linjoille asettuvat 

 
8 The Schoool and Society (1899), The Child and the Curriculum (1902), Schools of Tomorrow (1915), 

Democracy and Education (1916) ja Experience and Education (1938). 
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myös Bob Pepperman Taylor (1990) sekä George Sessions (1983). Chet A. Bowers 

(2003) puolestaan argumentoi, ettei Deweya voida tulkita ekologisena 

kasvatusfilosofina hänen epistemologiaansa implisiittisesti sisältyvän kulttuurillisen 

agendan vuoksi. Deron Boylesin (2012) mukaan Morganin ja Bowersin argumentit 

kuitenkin sivuuttavat Deweyn filosofian antidualistisen perustan. Jos luonto olisi 

Deweyn filosofiassa jotakin, joka ihmisen tulee alistaa tai ylittää, tämä asettaisi luonnon 

erilleen ihmisestä. Jos Deweya luetaan koherentisti antidualistisena ajattelijana, ei 

tällainen dualismi hänen filosofiansa sisällä ole silloin mahdollinen. (147.)  

Tulen argumentoimaan tässä tutkielmassa Colwellin ja Boylesin tapaan, että Deweyn 

naturalismin johdonmukainen tulkinta paljastaa hänen olleen ekologinen ajattelija, ja 

että hänen filosofiallaan on relevanssia myös ympäristökasvatuksen filosofialle. Kuten 

olen edellä maininnut, tällainen tulkinta kuitenkin edellyttää Deweyn 

kasvatusfilosofiaan sisältyvän taidenäkökulman esiintuomista ja analysoimista. Morgan, 

Bowers ja muut Deweyn kriitikot jättävät usein taidenäkökulman huomiotta ja 

korostavat tulkinnoissaan hänen tiedekäsitystään. Oman tulkintani mukaan, joka pohjaa 

vahvasti Alexanderin (1987), Alhasen (2013) ja Jacksonin (1998) kirjoituksille, Deweyn 

taiteenfilosofia on olennainen hänen filosofiansa kokonaisuuden ymmärtämisen 

kannalta ja toimii eritoten vastavoimana hänen tiedekäsitykselleen, jota on ollut tapana 

tulkita vahvan instrumentalistisena ja edistysuskoisena. Argumentoin, että Deweyn 

taiteenfilosofian kautta voidaan vastata myös ympäristöetiikan parissa debatoituun 

kysymykseen siitä, mitä implikaatioita Deweyn arvoteorialla on kysymykselle luonnon 

moraalisesta statuksesta ja itseisarvosta. Väitän, että luonnon esteettinen arvostaminen, 

joka on Deweyn taiteenfilosofian ytimessä, on yksi intrisiittisen arvostamisen lajeista. 

Kun Deweyn kasvatusfilosofiaa tulkitaan hänen taidekäsityksensä kautta, voidaan 

huomata luonnon intrisiittisellä arvostuksella olevan siinä olennainen merkitys.   

1.5 TUTKIELMAN RAKENNE 

Tutkielmani koostuu kolmesta pääluvusta (2., 3. ja 4.). Luvussa 2. käsittelen niitä 

Deweyn kokemus- ja kasvatusfilosofian piirteitä, jotka ovat olennaisia hänen 

kasvatusfilosofiansa ekologisen rekonstruktion kannalta. Luvussa 3. syvennän tätä 

käsittelyä analysoimalla Deweyn taidekäsitystä ja sen roolia hänen 

kasvatusfilosofiassaan. Luvussa 4. vastaan edeltävien lukujen pohjalta Deweyn 

kasvatusfilosofian ekologisen rekonstruktion kannalta olennaisiin kritiikkeihin.  
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Luvussa 2. keskityn käsittelemään teosta Democracy and Education (DE) 

ympäristökasvatuksen näkökulmasta. Pyrin osoittamaan, että Dewey käsittelee jo 

DE:ssä modernin ympäristökasvatuksen teemoja. Luvun alkupuolisko on omistettu 

Deweyn kokemusfilosofiansa peruspiirteiden tarkastelulle, koska niiden tunteminen on 

edellytys hänen kasvatusfilosofiansa ymmärtämiselle ja näin ollen myös sen ekologisen 

rekonstruktion toteuttamiselle. Deweyn kokemusfilosofian ytimessä on 

transaktionaalinen naturalismi (transactional naturalism), käsitys ihmisen ja luonnon 

välisestä vuorovaikutteisesta tai transaktionaalisesta suhteesta. Deweyn filosofiassa 

ihminen ja kulttuuri eivät ole luonnolle vastakkaisia, vaan sisältyvät luontoon sen osana. 

Ihminen on aktiivinen osa luontoa, mitä ilmentää Deweyn käsitys kokemuksen ja 

toiminnan erottamasta yhteydestä. Tapa (habit) on molemminpuolinen, toiminnallinen 

linkki ihmisen ja tämän ympäristön välillä. Tapojen avulla ihminen asuttaa (inhabit) 

maailmaa paitsi sopeuttaen itseään ympäristöönsä myös muovaten sitä. Kun 

ympäristöön sopeutuminen syystä tai toisesta estyy, ihmisessä nousee yllykkeitä 

(impulse). Yllykkeet ovat alkupiste ajattelulle, joka voi kehittyä tutkimiseksi (inquiry). 

Tutkimisen myötä ihmisen tavat muovautuvat ja uusia suhteita muodostuu hänen ja 

ympäristön välille. Näin ollen luonto asettaa raamit ihmisen kokemukselle ja 

toiminnalle, mutta aktiivisen tutkimisen kautta ihminen voi myös muovata luontoa.  

Luvun 2. loppupuoliskolla ryhdyn tarkastelemaan Deweyn kasvatusfilosofiaa 

ympäristökasvatuksen näkökulmasta. Deweyn kasvatusfilosofian ytimessä on ajatus 

demokratiasta kommunikatiivisen yhteiselon muotona. Demokratiassa kommunikaatio 

ei tarkoita vain perinteen välittämistä uudelle sukupolvelle, vaan kasvattajien ja 

kasvatettavien välistä molemminpuolista dialogia. Kasvatus ei ole vain aikuisuuteen 

valmistautumista, vaan elämisen praktiikka, jossa tärkeintä on välittömän kokemuksen 

merkityksellisyyden ja laadun rikastaminen. Deweyn kasvatusajattelun ytimessä on 

myös käsitys siitä, että kasvatus tapahtuu ensisijaisesti ympäristön kautta ja toiminta on 

ajatteluun nähden perustavaa. DE käsittelee modernin ympäristökasvatuksen teemoja 

kahdessa mielessä. Ensinnäkin ihmisen ja luonnon väliset vuorovaikutussuhteet ovat 

siinä opetuksen tärkein asiasisältö. Toiseksi kasvatusympäristö itsessään on siinä 

pääasiallinen kasvattaja. Tämä näkyy eritoten siinä, että Dewey pitää ensisijaisena 

opetusmenetelmänä toimia (occupations). Toimet ovat yhteiskunnallisia ja 

kulttuurillisia aktiviteetteja edustavia yhteistoiminnan muotoja, joissa oppijat ovat 

konkreettisessa vuorovaikutuksessa biofyysisen, sosiaalisen ja kulttuurillisen 

ympäristönsä kanssa. Argumentoin, että toimien kautta voidaan luoda ja ylläpitää 
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jaettuja ekologisia käytäntöjä sekä herättää kasvatettavissa kriittistä reflektiota koskien 

sitä, mitä vaikutuksia vallitsevilla yhteiskunnallisilla käytännöillä on luontoon ja 

ihmiseen.  

Luvussa 3. syvennän Deweyn kasvatusfilosofian ekologista rekonstruktiota 

analysoimalla siihen sisältyvää taidenäkökulmaa. Tässä osassa tutkielmaani tulee 

nähdäkseni parhaiten esille se, mitä uutta annettavaa Deweylla voisi olla 

ympäristökasvatuksen filosofialle. Dewey kirjoittaa taiteen kasvatuksellisesta 

merkityksestä jo DE:ssä, mutta systemaattinen taiteen luonteen käsittely löytyy vasta 

hänen kaksi vuosikymmentä myöhemmin julkaistusta teoksestaan Art as Experience 

(AE). Argumentoin luvun alkupuolella, että taidenäkökulma on olennainen osa Deweyn 

kokemusfilosofian kokonaisuutta ja tätä kautta tähdellinen myös DE:n ekologisen 

rekonstruktion toteuttamiselle. Deweyn taidekäsityksessä taiteellisen ilmaisun (artistic 

expression) ja taiteellisen luomisen (artistic creation) alkuperä on ihmisen ja luonnon 

vuorovaikutuksessa kehkeytyvissä jännitteissä ja näiden työstämisessä ympäristön 

materiaalien avulla. Esteettinen kokemus (aesthetic experience) on jännitteen 

onnistuneesta työstämisestä seuraava väliaikainen harmonian kokemus, joka rekonstruoi 

ihmisen ja luonnon suhdetta. Taiteellinen ilmaisu ja luominen ovat tieteellisen 

tutkimisen ohella parhaita ja pisimmälle kehittyneitä keinoja ihmisen ja luonnon välisen 

jännitteen työstämiseen sekä niihin molempiin sisältyvien mahdollisuuksien 

aktualisoimiseen. Luvun loppupuoliskolla tarkastelen taiteen merkitystä kasvatuksessa 

ja erityisesti moraalikasvatuksessa. Taiteessa voidaan ilmaista merkityksiä ja arvoja 

välittömällä, aistimellisella ja emotionaalisesti voimallisella tavalla. Taiteen parissa 

koettavat esteettiset kokemukset myös edustavat välittömiä hyvän kokemuksia, jotka 

muovaavat reflektiivisiä arvojamme. Taiteeseen sisältyy myös kriittinen ulottuvuus, 

sillä sen kautta voidaan ilmaista ja tehdä jaettavaksi kokemuksen implisiittisiä, vielä 

aktualisoimattomia mahdollisuuksia. Lisäksi taiteellista kvaliteettia sisältävät toimet 

edustavat hyvää elämää konstituoiva praksista ja niiden kautta voidaan muovata ja 

ylläpitää jaettuja ekologisia käytäntöjä. Dewey ei itse kytkenyt näitä teemoja 

eksplisiittisesti ympäristökasvatusta koskeviin pohdintoihin, mutta oman tulkintani 

mukaan tällainen kytkentä voidaan perustellusti tehdä. 

Luvussa 4. siirryn käsittelemään Deweyn filosofiaan kohdistuvia kritiikkejä, jotka 

asettavat haasteita hänen kasvatusfilosofiansa ekologiselle rekonstruktiolle. Kukin 

näistä kritiikeistä koskettaa jollakin tavalla kysymystä antroposentrismista, vaikka tämä 

nimenomainen käsite ei niissä esiintyisikään. Näin ollen olen rakentanut tämän luvun 
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nimenomaan antroposentrismin käsitteen ja sen variaatioiden – käsitteellinen, 

ontologinen ja eettinen antroposentrismi – varaan. Olennaisin näistä Deweyn 

kasvatusfilosofian ympäristökasvatuksellisen tulkinnan kannalta on kysymys eettisestä 

antroposentrismista eli siitä, onko luonnolla itseisarvoa vai ei. Argumentoin, että 

Deweylle luonnon arvo on aina ymmärrettävä suhteessa ihmiseen luonnon arvottajana. 

Muotoilen tämän näkemyksen kanssa yhteensopivan itseisarvon käsitteen ja pyrin 

osoittamaan, että luonnolla on Deweyn filosofiassa itseisarvoa tässä nimenomaisessa 

merkityksessä. Samassa yhteydessä vastaan kritiikkeihin, joita Bowers, Morgan ja 

Taylor ovat esittäneet Deweyn kasvatusfilosofian ekologisia tulkintoja kohtaan. 

Väitteeni on, että näihin kritiikkeihin voidaan vastata nimenomaan analysoimalla 

Deweyn kasvatusfilosofian ja taiteenfilosofian yhteyttä. Samalla voidaan osoittaa, että 

luonnolla on itseisarvoinen asema Deweyn koko filosofian viitekehyksessä.  
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2. DEMOCRACY AND EDUCATION 

YMPÄRISTÖKASVATUKSEN NÄKÖKULMASTA 

Tässä luvussa muotoilen Deweyn kasvatusfilosofisen pääteoksen Democracy and 

Education (DE) alustavan ekologisen rekonstruktion. Pyrin kuvaamaan niitä tapoja, 

joilla modernin ympäristökasvatuksen teemat esiintyvät jo DE:n sivuilla tuomatta vielä 

vahvasti esille omaa tulkintaani Deweyn kasvatusfilosofiasta. Vaikka DE ei sisälläkään 

eksplisiittistä ympäristöeettistä tai -poliittista agendaa, siinä kuvattu kasvatuskäsitys 

perustuu ajatukselle ihmisen ja luonnon välisestä transaktionaalisesta suhteesta. Ihminen 

on osa luontoa, luonnon integriteetti on ihmisen olemassaolon ja hyvinvoinnin edellytys 

ja ihmisen on näin ollen otettava huomioon käytäntöjensä vaikutus luontoon. Deweyn 

kasvatusfilosofian perimmäinen tavoite onkin välittää kasvatettaville oikea kokemisen 

tapa: kokemaan biofyysinen ja sosiaalinen ympäristönsä erottamattomana osana itseään 

sekä kokemaan itsensä tämän ympäristön integraalisena ja aktiivisena osana.  

Luvun alkupuolisko on omistettu niiden Deweyn kokemuskäsityksen piirteiden 

tarkastelulle, jotka ovat olennaisia hänen kasvatusfilosofiansa ekologisen rekonstruktion 

kannalta (2.1). Ensimmäiseksi tarkastelen Deweyn transaktionaalista naturalismia, 

käsitystä, että ihminen ja kulttuuri sisältyvät luontoon ja muovaavat sitä sisältäpäin 

(2.1.1). Luonto asettaa kokemuksen rajat ja edellytykset: luonto on se, mistä kokemus 

on kehittynyt, missä kokemus tapahtuu ja mitä koetaan. Tämän jälkeen käsittelen 

Deweyn käsitystä toiminnan luonteesta ja sen perustavuudesta suhteessa kokemukseen 

(2.1.2). Tavat ja yllykkeet ovat toiminnan kannalta keskeisiä. Tavat ovat suhteellisen 

vakiintuneita ajattelun, tuntemisen ja toiminnan muotoja tai dispositioita, joiden kautta 

ihminen yhtäällä sopeutuu ympäristöönsä ja toisaalta muovaa sitä. Kun vakiintuneet 

tavat eivät enää tietyissä olosuhteissa mahdollista ympäristöön sopeutumista, ihmisessä 

nousee yllykkeitä. Yllykkeet ovat alkupiste ajattelulle ja tutkimiselle, jonka kautta 

tapoja voidaan muovata ja muodostaa uusia suhteita ympäristöön (2.1.3). Vaikka luonto 

siis asettaa ihmisen kokemuksen ja toiminnan raamit, ihminen voi luontoa aktiivisesti 

tutkimalla myös muuttaa sitä (2.1.4).  

Luvun loppupuoliskolla tarkastelen Deweyn kasvatusfilosofiaa (2.2). Tässäkin kohtaa 

keskityn niihin piirteisiin, jotka ovat olennaisia ympäristökasvatuksen näkökulmasta. 

Pohjustan tätä käsittelyä esittelemällä DE:n pääpiirteet (2.2.1). Tämän jälkeen osoitan, 

että DE:ssä ihmisen ja luonnon väliset vuorovaikutussuhteet ovat opetuksen ensisijainen 

asiasisältö (2.2.2). Tämän lisäksi biofyysisellä ympäristöllä sinänsä on kasvattava rooli, 
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joka tulee esiin erityisen voimakkaasti toimien yhteydessä (2.2.3). Dewey piti toimia 

kasvatuksen ensisijaisena opetusmenetelmänä ja ajatteli niiden olevan kasvatettavien 

tuntemisen, ajattelun ja toiminnan tapojen muovautumisen tärkein konteksti. 

Argumentoin myös, että niihin sisältyy ympäristökasvatuksen kannalta olennaista 

kriittistä ja luovaa potentiaalia (2.2.4).  

2.1 DEWEYN KOKEMUSKÄSITYS 

Jotta voitaisiin ymmärtää Deweyn kasvatusfilosofiaa, on ensin syytä tutustua hänen 

kokemuskäsityksensä peruspiirteisiin. Tämä selvitys on syytä tehdä myös siksi, että 

hänen tapansa ymmärtää kokemus poikkeaa olennaisesti siitä, miten käsite on 

filosofiassa perinteisesti ymmärretty. Deweyn filosofiassa kokemus ei ensinnäkään 

rajaudu pelkkään tiedolliseen tai reflektiiviseen kokemukseen. Hänen mukaansa 

kokemuksen analyysissa ei tule lähteä liikkeelle pitkälle jalostuneista reflektiivisistä 

kokemuksista, vaan kokemuksesta sen karkeassa, jalostumattomassa ja arkisessa 

merkityksessä. Ymmärtääksemme kokemusta meidän tulee mennä ”tekemistemme, 

nautintojemme ja kärsimystemme karkeisiin ja pakottaviin aspekteihin – asioihin, jotka 

pakottavat meidät ahertamaan, täyttävät tarpeemme, yllättävät meidät kauneudellaan tai 

vaativat meitä tottelemaan rangaistuksen uhalla.”9 (EN, LW 1: 375–6; Puolakka 2021, 

39–40). Dewey erottaakin toisistaan kaksi kokemisen tapaa, asioiden tietämisen 

(knowing) ja asioiden omaamisen (having). Asioiden omaaminen on niille altistumista 

tai niiden läpikäymistä (undergo) jollakin muulla vähemmän reflektiivisellä tavalla kuin 

tietämällä. (EN, LW 1: 113–4; Puolakka 2021, 41.) Esimerkiksi metsäpolulla 

kävellessämme altistumme metsälle ja sen puille, kasveille, eläimille, äänille, väreillä, 

hajuille ja tunnelmille. Tunnemme juurakkoisen polun jalkojemme alla ja joudumme 

väistämään sille kaatunutta vanhaa mäntyä. Puiden oksien välistä siivilöityvä 

auringonvalo saa meidät siristämään silmiämme. Saatamme yhtäkkiä huomata, ettemme 

tunnistakaan ympärillämme avautuvaa maisemaa. Tällöin kokemuksen tunnelma voi 

muuttua jännittäväksi tai uhkaavaksi. Kenties vasta tässä vaiheessa kokemustamme 

meidän täytyy alkaa tietoisesti reflektoimaan tilannettanne: mistä suunnasta olemme 

tulleet, kuinka pitkän matkaa olemme ehtineet kävellä polkua pitkin ja onko ympärillä 

 
9 “[W]e must go behind the refinements and elaborations of reflective experience to the gross and 

compulsory things of our doings, enjoyments and sufferings—to the things that force us to labor, that 

satisfy needs, that surprise us with beauty, that compel obedience under penalty.” 
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mitään maamerkkejä, joiden perusteella voisimme koettaa suunnistaa takaisin tutuille 

seuduille.10 

Edeltävä esimerkki havainnollistaa myös sitä, ettei kokemus rajaudu pelkkään 

aistikokemukseen, vaan myös toiminta sisältyy kokemukseen. Dewey omaksui tämän 

käsityksen Charles Peirceltä, jonka mukaan kokemuksen kohteena eivät ole ainoastaan 

havaitut objektit ja asiaintilat, vaan havaittuun tilanteeseen sisältyvät 

toimintamahdollisuudet11. (CP 1: 336; Määttänen 2009, 43–4). Kokemuksen kohteena 

eivät ensisijaisesti ole brittiläisen empirismin impressiot, ideat tai sense-datumit. Siinä 

missä Bertrand Russellin analyysin mukaan kokemus tuolista koostuu tietyn värin ja 

muodon aistimisesta tietyssä valaistuksessa ja tietystä näkökulmasta, Deweyn mukaan 

ihminen kokee tuolin täydellisimmin aikoessaan istahtaa siihen (EN, LW 1: 367–8). 

William Jamesilta Dewey puolestaan omaksui käsityksen kokemuksesta ajallisena, alati 

kehittyvänä ja kokijan toimintapyrkimyksien määrittämänä prosessina (Alhanen 2013, 

40). Näiden ajatusten pohjalla on Darwinin evoluutioteoriaan sisältyvä käsitys ihmisestä 

elävänä olentona, joka on muiden eläinlajien tapaan kehittynyt vuosien saatossa 

ominaisuuksien muuntelun, ympäristöön sopeutumisen, periytyvyyden ja 

luonnonvalinnan myötä (mts. 38). Kaikkien elävien olentojen kokemusta määrittää 

pyrkimys oman olemassaolonsa säilyttämiseen ja edistämiseen sekä riippuvaisuus 

ympäristöstään kyseistä pyrkimystä toteuttaessaan. Kokemus on perustavalla tavalla 

elämän prosessien, olentojen elintoimintojen, elinympäristön ja 

toimintamahdollisuuksien määrittämää. (mts. 51–2.) 

Deweylle kokemus on elävän olennon ja tämän ympäristön välistä vuorovaikutusta. 

Tämän käsityksen avaamiseksi on kuitenkin syytä eksplikoida, mitä ”ympäristö” 

Deweyn filosofiassa merkitsee. Ensinnäkään ympäristö ei ole yksilöolion kokemuksen 

suhteen sama asia kuin tausta (surrounding) tai kulissi (scenery), ei siis mitään tämän 

kokemuksen kehittymisen suhteen ulkopuolista. Yksilö ja tämän ympäristö ovat 

jatkuvassa transaktiossa keskenään – ne muovaavat toisiaan ja kehittyvät yhdessä. (DE, 

MW 9: 219; Garrison et al. 2012, 3.) Ympäristö ei ole myöskään synonyyminen pelkän 

luonnonympäristön tai biofyysisen ympäristön kanssa, vaan se tarkoittaa sitä elävää 

olentoa ympäröivää olosuhteiden ja prosessien kokonaisuutta, jota vasten olento 

ylläpitää ja edistää olemassaoloaan. Kaikki elävät olennot ovat vuorovaikutuksessa 

 
10 Alhanen (2013) käyttää vastaavanlaista esimerkkiä metsään eksymisestä havainnollistamaan Deweyn 

käsitystä tutkimisesta (130). 
11 Kuten Määttänen (2009) huomauttaa, nämä toimintamahdollisuudet ovat sitä, mitä psykologi J.J. 

Gibson kutsuu englannin kielen termillä affordance (43). 
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biofyysisen ympäristön kanssa. Joutuessaan vuorovaikutuksissaan huomioimaan toisten 

olentojen toimintaa ja niiden reaktioita omaan toimintaansa, olennot ovat 

vuorovaikutuksessa myös sosiaalisen ympäristönsä kanssa. Toisin kuin muut elävät 

olennot, ihmiset ovat tekemisissä myös kulttuurillisen ympäristönsä kanssa, johon 

sisältyvät kulttuurin käytännöt, perinteet, esineet, välineet, instituutiot ja kieli. Ihmiselle 

ominainen sosiaalinen ympäristö ja historiallisesti muodostunut kulttuuriympäristö 

erottavat hänen kokemuksensa muiden elävien olentojen kokemuksesta. (DE, MW 9: 4–

5.; Alhanen 2013, 54.) Biofyysinen ympäristö on kuitenkin sosiaaliseen ja kulttuuriseen 

ympäristöön nähden perustava. Tulen seuraavassa alaluvussa selittämään, mitä tämä 

tarkoittaa.   

Keskeistä Deweyn kokemuskäsityksessä on myös ajatus siitä, että kokemus sisältää 

paitsi kokemisen, myös koetun. Kokemus ei tarkoita vain kokijan subjektiivisia tiloja 

vaan se sisältää myös koetun maailman, ympäristön objekteineen, asiaintiloineen ja 

merkityksineen. Deweylle kokemus on luonnosta kehittynyt, luonnossa tapahtuva ja 

luontoa kokeva. (EN, LW 1: 12–3; Alhanen 2013, 55.) Kokemus ei ole mielen ja 

maailman, subjektin ja objektin yhdistelmä, vaan lukemattomien energioitten 

vuorovaikutuksesta muodostuva jatkuva prosessi. Näkemisen, kuulemisen, rakastamisen 

ja kuvittelemisen kyvyt ovat sisäisesti kytköksissä maailman ainesten kanssa samaan 

tapaan kuin elävän olennon elimet ovat sisäisesti kytköksissä maailman tarjoamien 

ruoka-ainesten kanssa. Ne eivät ole vain maailmaan vaikuttavia tekoja, vaan tapoja, 

joilla ympäristö tulee kokemuksemme sisään ja toimii siellä. Kokeminen ja kokemuksen 

kohde voidaan toki erottaa toisistaan kokemusta reflektoitaessa, mutta niiden välinen 

erottelu tulee ymmärtää käsitteellisenä ja funktioltaan selventävänä, ei ontologisena. 

(DE, MW 9: 173–4.) 

2.1.1 TRANSAKTIONAALINEN NATURALISMI 

Deweyn käsitys kokemuksen ja todellisuuden suhteesta muuttui hänen filosofisen 

uransa aikana ja se voidaan jakaa kolmeen kauteen John Shookin (2000) esittämällä 

tavalla. Uransa varhaisessa vaiheessa Dewey oli hegeliläisen filosofian innoittama 

idealisti ja paikansi todellisuuden kokonaisuudessaan universaalin tietoisuuden sisälle. 

Uransa keskivaiheilla, kirjoittaessaan DE:tä, hän kannatti naiiviksi realismiksi 

luonnehdittavaa näkemystä, että asiat ovat sitä millaisina ne koetaan. Uransa kypsässä 

vaiheessa Dewey kehitti transaktionaalisen naturalismin (transactional naturalism), 

käsityksen, jonka mukaan kokemus on elävän olennon ja tämä ympäristön välisen 

molemminpuolisen vuorovaikutuksen eli transaktion tuote. (7.) On syytä korostaa, että 



15 

 

tulkitsen Deweya tässä tutkielmassa nimenomaan hänen uransa kypsän vaiheen 

viitekehyksestä. Tämä on Deweyn kasvatusfilosofian ekologisen rekonstruktion 

kannalta olennaista sikäli, että toisin kuin uransa varhaisessa idealismin vaiheessa, hän 

ei keski- ja myöhäisvaiheen filosofiassaan palauta luontoa ihmiskokemuksen osaksi, 

vaan hänen ajattelunsa lähtökohtana on luonnon olemassaolo ihmiskokemuksesta 

riippumatta (Armitage 2007, 54). Tämä ei kuitenkaan Deweyn transaktionaalisessa 

naturalismissa tarkoita, että luonto olisi ihmisestä erotettu, itsessään valmis ja täysin 

kehittynyt entiteetti, vaan että luonto on jatkuvassa muutoksen tilassa ja ihminen 

luontoon upotettuna olentona on aktiivinen osa luonnon alituista muotoutumista (Boyles 

2012, 150). 

Deweyn transaktionaalisessa naturalismissa kokemus on siis elävän olennon ja tämä 

ympäristön välistä, molemminpuolista vuorovaikutusta. Ympäristön olosuhteet ja 

tapahtumat muovaavat elävää olentoa, jonka toiminta puolestaan muovaa ympäristöä. 

Tämä transaktio ulottuu perustavimpien ruumiintoimintojen, kuten hengittämisen, 

ruuansulatuksen, verenkierron ja hermoston toiminnan tasolle. Kuten Dewey kirjoittaa, 

”organismi ei elä ympäristössä, vaan ympäristön kautta”12 (LTI, LW 12: 32) ja kaikki 

orgaaninen toiminta sisältää alituista vaihtoa elävän olennon sisäisten ja ulkoisten 

energioitten ja materiaalien välillä. Ympäristön olosuhteiden asettamat ehdot muovaavat 

olennon biologista konstituutiota, joka puolestaan määrittää sen, kuinka olento pystyy 

havainnoimaan ympäristöään ja toimimaan sillä. Olennon toiminta puolestaan muovaa 

sen ympäristöä, joka vaikuttaa edelleen olennon konstituutioon ja niin edelleen.  

Väkevän (2004) mukaan Deweyn filosofiassa ”luonto on kaikki, mitä on ja koko 

olemassaolon ymmärtäminen perustuu luonnon ymmärtämiseen ja tapahtuu sen 

puitteissa” (61). Ihminen on luontoon kuuluva olento, eläinlaji muiden joukossa, ja 

ihmiskulttuuri ja ajattelu on kehittynyt naturalististen prosessien myötä. Deweyn 

transaktionaalinen naturalismi on kuitenkin syytä erottaa kovasta tai reduktiivisesta 

naturalismista, jossa kulttuuriset käytännöt palautetaan luonnontieteiden kuvaamiin 

prosesseihin (Määttänen 2015, viii; Westerlund & Väkevä 2011, 37). Hänen 

naturalismiaan voidaan luonnehtia emergentiksi, sillä siinä monimutkaisemmat 

kulttuurilliset ilmiöt, merkitykset ja arvot nousevat tai emergoituvat 

yksinkertaisemmista orgaanisista prosesseista. Potentiaali korkeamman tason 

kulttuurillisten ilmiöiden emergenssille löytyy luonnosta, mutta ne tuovat maailmaan 

 
12 ” An organism does not live in an environment; it lives by means of an environment.” 
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jotakin aivan uutta, joka ei ole palautettavissa sen yksinkertaisempaan perustaan 

(Alexander 1987, 90–1, 98). Vastaavasti kulttuuri-ilmiöitä ei voi palauttaa 

luonnontieteen kuvaamiin prosesseihin eikä tutkia vain luonnontieteen menetelmin 

(Määttänen 2015, 2). 

Deweyn naturalismissa kulttuuri ei siis palaudu luontoon. Toisaalta luonto ja kulttuuri 

eivät ole toisilleen vastakkaisia kategorioita, eikä niiden välillä ole ylittämätöntä 

”kuilua” tai ”katkosta”. Tämän sijaan niiden välillä vallitsee jatkuvuus (continuity)13. 

(Puolakka 2021, 26.) Tällä jatkuvuudella on niin spatiaalinen kuin historiallinenkin 

ulottuvuus. Spatiaalisessa mielessä luonto ja kulttuuri ovat keskenään alituisessa 

vuorovaikutuksessa tai ”ainesten vaihdossa” ja historiallisessa mielessä kulttuurin 

elementit ovat kohonneet esiin luonnon prosesseista. Kuten Alhanen (2013) kirjoittaa, 

kulttuuri ei ole luonnosta erillinen, omalakinen alueensa, vaan ”luonnossa piilevien 

mahdollisuuksien hyödyntämistä ihmisten kokemusten ja toiminnan avulla” (55). Kun 

ihmiset ovat historian saatossa hyödyntäneet näitä mahdollisuuksia, kokemukseen on 

kehittynyt uusia ulottuvuuksia. Kieli on tästä hyvä esimerkki. Deweyn mukaan kieli 

asettuu jatkumoon luonnon kanssa sikäli, että se on historian saatossa emergoitunut 

eläimellisen sosiaalisuuden ja kommunikaation muodoista. Toisaalta kieli on 

kehityttyään muovannut aiempia sosiaalisuuden muotoja siten, että kokemukseen on sen 

mukana tullut aivan uusi ulottuvuus. Kulttuuri ja kaikki mitä se sisältää on Deweyn 

mukaan kielen tuotetta sikäli, että kieli on ainoa keino säilyttää ja välittää saavutettuja 

taitoja, informaatiota ja tapoja tuleville sukupolville. (LTI, LW 12: 62; Garrison et al. 

2012, 4.) Toisin kuin eräille pragmatismin edustajille, kuten Richard Rortylle, Deweylle 

kokemus ei kuitenkaan palaudu tyhjentävästi kieleen vaan se on väline merkitysten 

muotoilemiselle kokemuksessa ja kokemuksesta (mts. 5).  

Transaktionaalisessa naturalismissa maailma on alituisessa liikkeessä ja muutoksessa 

oleva ja keskenään vuorovaikuttavista elementeistä muodostuva kokonaisuus, jossa 

ruumiin kautta luontoon upotettu ihmismieli muovaa luontoa sisäpuolelta (QC, LW 4: 

232). Kun syntyy pyrkimys muuttaa näiden elementtien vuorovaikutuksen luonnetta 

jollakin tavoin, tilanne (situation) emergoituu. Tilanteen käsitteellä Dewey viittaa 

kokemuksen ja luonnon järjestäytyneisiin, orgaanisiin kokonaisuuksiin, joissa nämä 

 
13 Dewey käyttää itse jatkuvuuden käsitettä usein kuvaamaan suhdetta esim. luonnon ja kulttuurin, 

ajattelun ja toiminnan sekä mielen ja ruumiin välillä. Käsite on merkitykseltään lähellä ”yhteyttä” ja 

”yhtenäisyyttä”, mutta nähdäkseni ”yhteys” on liian heikko ja ”yhtenäisyys” puolestaan liian 

epämääräinen termi kuvaamaan Deweyn käsitystä näiden asioiden suhteesta. Deweyn käsitykseen 

luonnon ja kulttuurin suhteesta sisältyy spatiaalinen ja historiallinen ulottuvuus, jota jatkuvuuden termi 

kuvaa paremmin.  
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ovat transaktiossa keskenään. Tilanteet ovat funktionaalisia, dynaamisia, kvalitatiivisia 

ja teleologisia kokonaisuuksia, joista objektit ja tapahtumat emergoituvat. (Alexander 

1987, 104.) Olennainen asia ymmärtää on se, että jatkuvuus luonnon ja kokemuksen 

välille tulee siitä, että ne ovat molemmat osa tilannetta. (mts. 108–9.) Tilanteissa 

ihminen on molemminpuolisessa vuorovaikutuksessa luonnon ja sen elementtien 

kanssa, yhtenä luonnon elementtinä muiden muassa, eikä omaa ontologisesti 

etuoikeutettua asemaa (QC, LW 4: 257). 

2.1.2 TOIMINTA JA KOKEMUS 

On syytä huomauttaa, että Deweyn käsitys kulttuurin ja luonnon välisestä jatkuvuudesta 

ei implikoi yksioikoisen romanttista käsitystä ihmisen ja luonnon välisestä harmoniasta 

tai sopusoinnusta. Ihmisen ja luonnon suhde on dynaaminen ja kehittyvä ja siihen 

kuuluu jännitteitä ja ristiriitoja. Nämä jännitteet ajavat ihmistä muovaamaan suhdettaan 

ympäristöönsä, minkä myötä hänen on mahdollista saavuttaa väliaikainen harmonia 

ympäristönsä kanssa14. Niin jännitteet kuin harmoniakin ovat ihmisen ja luonnon 

suhteen tosiasiallisia potentiaaleja, eikä kumpaakaan niistä voida sivuuttaa tai redusoida 

toiseen. Dewey korostaa myös ihmisen ja ei-inhimillisten eläinlajien välistä jatkuvuutta 

kadottamatta kuitenkaan käsitystä ihmisen ja kulttuurin erityislaatuisuudesta suhteessa 

muuhun eläinkuntaan ja luontoon. Pyrinkin tässä luvussa osoittamaan, miltä osin 

eläinten ja ihmisten kokemus on yhtäällä samanlaista ja toisaalta erilaista.  

Kuten edellä totesin, Deweylle toiminta ja toimintamahdollisuudet ovat olennainen 

kokemusta määrittävä tekijä. Hänen mukaansa kokemus on perustasollaan sitä, että 

elävä olento toimii (doing) ympäristössään ja läpikäy tämän toiminnan seuraukset tai 

altistuu niille (undergoing) (DE, MW 9: 282–3). Toiminta on kokemuksen suhteellisen 

aktiivinen ja seurausten käyminen sen suhteellisen passiivinen, vastaanottava vaihe. 

Toiminnan ja sen seurausten yhteyksien havaitseminen tekee kokemuksesta 

merkityksellisen (mts. 146). Merkitykset täten ymmärrettynä ovat tapoja (habit). 

Dewey omaksui käsityksen tavoista merkityksinä Peirceltä, jonka mukaan asioiden 

merkitykset muodostuvat niihin kytkeytyvistä tavoista (CP 5: 400). Tavat laajasti 

ymmärrettynä merkitsevät Deweylle kaikkia niitä toimintoja, jotka elävä olento on 

kehittänyt vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Täten tapoihin sisältyvät yhtäällä 

kaikki evoluution myötä kehittyneet ja ruumiiseen kiteytyneet toiminnot ja kyvyt, esim. 

 
14 Nämä harmonian ja tasapainon saavuttamisen kokemukset rinnastuvat esteettisiin kokemuksiin, joista 

lisää luvussa 3.  
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näkö- ja kävelykyky, ja toisaalta ihmisen kohdalla myös hienosyiset kulttuuriset 

käytännöt. Kasvatusfilosofiassaan Dewey kuitenkin kirjoittaa tavoista etupäässä 

kapeammassa merkityksessä, joka sisältää yksilöllisesti ja kulttuurillisesti varioivat 

havaitsemisen, ajattelun, toiminnan ja tuntemisen tavat.  

Deweylle tavat siis ovat merkityksiä, jotka muodostuvat toiminnan mukautuessa 

ympäristössä vallitseviin toiminnan ehtoihin. Näin ollen tavat sisältävät tietoa toiminnan 

edellytyksistä ja seurauksista eli siitä, minkälaisia seurauksia tietynlaisella toiminnalla 

on tietynlaisissa olosuhteissa. Tämä tekee tavoista arvokkaita ajattelun välineitä15. 

Dewey kirjoittaakin tapoihin ruumiillistuneen ymmärryksen olevan ennakkoehto 

kaikille reflektiivisille kyvyillemme (PP, LW 2: 366). Tavat merkityksinä ovat 

menneistä kokemuksistamme ammentavia tulevien kokemusten ennakoinnin välineitä 

(Määttänen 2009, 93). Tapojen avulla voimme ennakoida toimintamme seurauksia ja 

näiden seurausten merkitystä ja arvoa. Tämä tapahtuu etupäässä tiedostamattomasti. 

Kielelliset merkitykset rakentuvat toiminnan tapojen konstituoiman esiymmärryksen 

varaan. (Määttänen 2012, 108.) 

Tavat ovat kokemuksen ja toiminnan suhteellisen pysyviä elementtejä, jotka ohjaavat 

elävässä olennossa nousevien yllykkeiden (impulse) suuntaa. Yllyke tarkoittaa olennon 

kokonaisvaltaista pyrkimystä sovittaa itsensä ympäristöönsä. Se on yleisluontoinen 

tarve tai vaatimus, joka kohdistuu esim. ravintoon, ilmaan, valoon tai lisääntymiseen, ja 

jonka tyydyttääkseen olennon on muodostettava tietynlaisia vuorovaikutussuhteita 

ympäristönsä kanssa. (AE, LW 10: 64.) Deweyn mukaan useimmilla muilla eläimillä on 

jo syntyessään pitkälle kehittyneitä ja selväpiirteisiä vaistotoimintoja, jotka ohjaavat 

niiden kehitystä ja toimintaa tiettyyn suuntaan. Ihmisillä (ja muilla pitkälle kehittyneillä 

eläimillä) on puolestaan runsaasti yllykkeitä, joiden edellyttämät toiminnot ovat 

alkujaan täsmentymättömiä ja muovaantuvat vasta ihmisen ja tämän ympäristön 

välisessä vuorovaikutuksessa. (HNC, MW 14: 65; Alhanen 2013 81, 84.)  

Yllykkeet viriävät, kun olennon tapojen ja ympäristön yhteistoiminnassa ilmenee 

jännitteitä eli kun se ei vallitsevissa olosuhteissa pystykään toimimaan totunnaisella 

tavalla. Tämä voi johtua muutoksesta joko olennon konstituutiossa tai vallitsevissa 

olosuhteissa. Yllyke herättää olennossa emootioita, ajattelua ja toimintaa, jotka kaikki 

ovat operatiivisia jännitteen työstämisessä ympäristön materiaalien avulla. (HNC, MW 

 
15 Ks. Kilpinen, Erkki (2015). “Habit, Action and Knowledge from the Pragmatist Perspective”. 

Teoksessa Ulf Zackariasson (toim.), Action, Belief and Inquiry—Pragmatist Perspectives on Science, 

Society and Religion. Nordic Studies in Pragmatism 3. Helsinki, 157–173. 
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14: 125). Tämän työstämisen myötä määrittymätön, jännitteinen tilanne muuttuu 

merkitykselliseksi: koettu jännite jäsentyy työstettäväksi ongelmaksi (problem), sokeana 

liikkeelle lähtenyt yllyke muuttuu tietoiseksi tarkoitukseksi tai päämääräksi (end) ja 

emootio muovautuu niihin objekteihin suuntautuvaksi kiinnostukseksi (interest), joiden 

avulla päämäärä voidaan saavuttaa (AE, LW 10: 20–1). Jos jännitteen työstäminen 

onnistuu, tuloksena on uuden tavan eli uuden merkityssuhteen muodostuminen olennon 

ja ympäristön välille. 

Kokemuksen merkitykselliseksi tuleminen, tapojen muodostuminen ja kokemuksista 

oppiminen tarkoittavat Deweylle samaa asiaa. Oppiminen kuuluu elämisen 

ydinprosesseihin ja vaikuttaa kaikkeen niin ihmisten kuin muidenkin elollisten olentojen 

toiminnassa (Alhanen 2013, 122). Oppiminen tarkoittaa lisääntynyttä ymmärrystä 

toiminnan edellytyksistä ja seurauksista. Se on yhteyden tekemistä sen välille, mitä 

teemme objekteille ja asiaintiloille ja mitä teoistamme seuraa, toisin sanoen miten 

ympäristömme vastaa tekemisiimme. (DE, MW 9: 280–1.) Oppimista tapahtuu kaiken 

aikaa, kun uudet kokemukset pikkuhiljaa muovaavat vakiintuneita tapojamme. 

Ohjaamalla tietoisesti oppimistamme voimme kuitenkin kehittää kokemustamme ja 

tapojamme elämällemme suotuisaan suuntaan. (Alhanen 2013, 122–3.)  

2.1.3 AJATTELU JA TUTKIMINEN 

Dewey erottaa toisistaan kaksi oppimisen muotoa sen perusteella, kuinka paljon ja 

minkä laatuista ajattelua niihin sisältyy. Ensimmäinen näistä on yrityksen ja erehdyksen 

menetelmä (the method of trial and error). (DE, MW 9: 151.) Tätä oppimisen muotoa 

esiintyy tilanteissa, joissa tavanmukainen toiminta estyy ja vaihtoehtoisia toimintatapoja 

kokeillaan satunnaisesti, kunnes jokin niistä osoittautuu tyydyttäväksi. Tätä oppimisen 

muotoa ei esiinny ainoastaan ihmisillä, vaan myös muilla elävillä olennoilla, kun niiden 

vakiintuneet toiminnan tavat estyvät tai niiden toteuttaminen vaikeutuu olosuhteiden 

muutoksen seurauksena. Tällöin olento pyrkii välittömien yllykkeittensä sekä 

mielleyhtymiensä varassa löytämään uuden toiminnan tavan, jonka avulla sovittaa 

toimintansa muuttuneisiin olosuhteisiin. Jos olento ei esimerkiksi löydä ympäristöstään 

totunnaista ravintoaan, se alkaa kokeilemaan muita potentiaalisia ravinnon lähteitä. Kun 

sopiva ravinnon lähde löytyy, sen hankkimisesta muodostuu uusi tapa. (Alhanen 2013, 

125–6.)  

Koska yrityksen ja erehdyksen menetelmä ei ole systemaattinen vaan satunnaiseen 

kokeiluun perustuva oppimisen menetelmä, sen varassa toimiva olento on 
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olosuhteittensa armoilla. Se pystyy tunnistamaan yhteyksiä toimintojensa ja niiden 

seurausten välillä, muttei kykene erittelemään näitä yhteyksiä seikkaperäisesti. 

Oppimista, jossa tällaisia hienovaraisempia ja monimutkaisempia erotteluja tehdään, 

Dewey kutsuu reflektiiviseksi ajatteluksi (reflective thinking). Reflektiivistä ajattelua 

esiintyy myös joillakin kehittyneimmillä eläimillä, mutta ihmisen kohdalla tämän kyvyn 

on syytä ajatella olevan pisimmälle kehittynyt. Tässä kohdin lakkaankin viittaamasta 

elävään olentoon laajassa merkityksessä ja rajoitun puhumaan nimenomaisesti 

ihmisestä. Reflektiivisen ajattelun kykynsä myötä ihmisellä on poikkeukselliset 

edellytykset oppia kokemuksistaan: tulla tietoiseksi toiminnan ja sen seurausten 

yhteyksistä sekä ympäristön olosuhteista, tarkentaa ja korjata elämäänsä ohjaavia 

merkityksiä sekä selvittää toimintaansa ohjaavia pyrkimyksiä ja haluja. Ymmärtäessään 

paremmin oman toimintansa ehtoja suhteessa ympäristönsä tarjoamiin olosuhteisiin 

ihminen pystyy myös paremmin hallitsemaan toimintaansa ja toteuttamaan 

pyrkimyksiään. (DE, MW 9: 152; Alhanen 2013, 127.)  

Kyky reflektiiviseen ajatteluun mahdollistaa ihmiselle asioiden hallitun tutkimisen 

(inquiry), jonka kautta hän voi saavuttaa niistä luotettavaa tietoa16 (Alhanen 2013, 127). 

DE:n kirjoittamisen aikaan Deweyn käsitys tutkimisesta oli saanut vahvoja vaikutteita 

tieteissä kehittyneeltä kokeellisen tutkimisen menetelmältä (the method of experimental 

inquiry). Hän asettikin paljon filosofista painoarvoa tälle menetelmälle ja sen tuomalle 

nopealle tieteelliselle edistykselle. Deweylle kokeellisen tutkimisen menetelmä todistaa 

mielen ja ruumiin sekä ajattelun ja toiminnan välisestä jatkuvuudesta, sillä se osoittaa 

ihmisten hankkivan tietoa tehokkaimmin ja luotettavimmin kokeellisen toiminnan ja 

tästä aiheutuvien muutosten tarkkailemisen kautta. Vaikka kyseinen menetelmä onkin 

historiallisessa mielessä uusi systemaattisessa tieteellisessä tiedonhankinnassa, arkisena 

ja käytännönläheisenä tiedonhankinnan menetelmänä se on yhtä vanha kuin elämä. (DE, 

MW 9: 348). Toisin sanoen arkinen ajattelu ja tieteellinen tutkiminen ovat Deweyn 

mukaan jatkumossa keskenään, vaikka eroavatkin toisistaan eriytyneisyydessään, 

hienojakoisuudessaan ja systemaattisuudessaan.  

Teoksessaan Logic: the Theory of Inquiry (LTI) (1938) Dewey muotoili kokeellisen tai 

operationaalisen (operational) tutkimisen menetelmän17 mallin, jonka on tarkoitus 

 
16 Dewey käyttää reflektiivisen ajattelun ja tutkimisen käsitteitä usein synonyymisesti, mikä ilmentää 

hänen käsitystään jatkuvuudesta elämän tavanomaisissa prosesseissa tapahtuvan ajattelun sekä 

systemaattisen tieteellisen ja filosofisen tutkimuksen välillä.  
17 DE:ssä Dewey kirjoittaa ”kokeellisen tutkimisen menetelmästä” ja painottaa tutkimisen kohteen 

konkreettisen manipuloinnin merkitystä tutkimisessa. Myöhemmissä teoksissaan, kuten LTI ja The Quest 

for Certainty (QC) (1929), hän kehitti tutkimiskäsitystään pidemmälle ja otti tutkimisessa keskeiset 
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soveltua kaikkiin tiedonhankinnan konteksteihin, oli kyse sitten luonnontieteestä, 

yhteiskuntatieteestä, filosofiasta tai arkisesta tutkimisesta. Deweyn mukaan tutkimista 

esiintyy jokaisella elämän alueella ja sillä on sama perusrakenne riippumatta sen 

kontekstista, asiasisällöstä tai tekniikoista. (LTI, LW 12: 106–7.) Tutkimisen määritelmä 

on määrittymättömän tilanteen hallittu tai ohjattu muuttaminen määrittyneeksi ja 

yhtenäiseksi (mts. 122). Tämä muutos saadaan aikaan erinäisten käsitteellisten ja 

instrumentaalisten operaatioiden kautta. Käsitteelliset operaatiot ovat määrittely- ja 

ratkaisuehdotuksia siihen ongelmaan, joka määrittymättömästä tilanteesta nousee. 

Instrumentaaliset operaatiot ovat tutkimisessa hyödynnettävien instrumenttien, kuten 

aistielimien sekä tutkimusvälineiden, -laitteiden ja -tekniikoiden avulla toteutettavia 

operaatioita. Ne vaikuttavat tutkimustilanteeseen sisältyvien tosiasioiden 

havaitsemiseen valikoimalla, järjestämällä ja selektiivisesti painottamalla niitä. (mts. 

122.) Niin empiirisellä todellisuudella kuin ideoillakin on siis roolinsa tutkimisessa: 

määrittymätön empiirinen tilanne ja sen elementit tarjoavat tutkimisen lähtökohdan ja 

materiaalin, jota teoreettiset ideat ohjaavat ja järjestävät (Colwell 1985, 262). 

Tutkimisen prosessi voidaan jakaa viiteen vaiheeseen (Väkevä 2004, 54; MW 2: 307; 

DE, MW 9: 157, 199–208; LTI, LW 12: 109–120): 1) määrittymätön tilanne, 2) 

ongelman muotoilu, 3) ongelman ratkaisun muotoilu, 4) järkeily ja 5) 

ratkaisuehdotusten testaaminen. Käytännössä nämä vaiheet eivät seuraa toisiaan 

kaavamaisesti, vaan ovat usein päällekkäisiä, toistuvia ja eroavat painotukseltaan 

tilannekohtaisesti. 

1) Määrittymätön tilanne (indeterminate situation) on tutkimisen lähtökohta. Se on 

jännitteinen ja merkitykseltään avoin tilanne, jossa mitään tarkkarajaista ongelmaa ei 

ole vielä noussut. Määrittymättömään tilanteeseen itseensä sisältyy avoimuus ja 

epävarmuuden kvaliteetti, jotka ovat todellisia, eivät vain ihmissubjektien niihin 

projisoimia. Tilanteen avoimuus mahdollistaa sen, että tutkivat yksilöt voivat 

aktiivisesti osallistua sen kulkuun, ja ne voidaankin muuttaa määrittyneiksi ainoastaan 

muovaamalla niissä vallitsevia olosuhteita käsitteellisin ja instrumentaalisin operaatioin. 

Edellä kuvattu jännite elävän olennon ja tämän ympäristön välillä on määrittymättömän 

tilanteen biologinen edeltäjä. Tämäkin tilanne voidaan ratkaista vain vallitsevia 

olosuhteita muokkaavilla operaatioilla. (LTI, LW 12: 110–1.) 

2) Kun määrittymätön tilanne tulee älyllisen tutkimisen kohteeksi, se muuttuu 

 
käsitteelliset operaatiot eksplisiittisemmin huomioon. Tätä myöhempää tutkimisen menetelmää onkin 

luontevampaa kutsua operationaaliseksi kuin kokeelliseksi tutkimisen menetelmäksi.  
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ongelmalliseksi tilanteeksi (problematic situation). Tilanteeseen sisältyvän ongelman 

alustava muotoilu tehdään tilanteessa vallitsevien tosiasioiden havainnoinnin ja erittelyn 

perusteella. (mts. 112–3.)  

3) Ongelman ratkaisuehdotusten muotoilu tapahtuu tilanteessa havainnoitujen ja 

eriteltyjen tosiasioiden pohjalta. Ratkaisuehdotusten muotoiluun kuuluvat ideat ja 

ennakoinnit siitä, mitä seurauksia erilaisten operaatioiden toteuttaminen saisi aikaan 

tilanteessa ja mikä voisi ratkaista tilanteeseen sisältyvän ongelman. Tosiasioiden 

havainnointi ja ratkaisuvaihtoehtojen muodostaminen tapahtuvat kiinteässä 

vuorovaikutuksessa keskenään. Tosiasioiden tarkka havainnointi selkeyttää ideoita 

ongelman luonteesta ja sen ratkaisuvaihtoehdoista. Mitä selkeämmiksi nämä ideat 

muodostuvat, sitä tarkempia havaintoja tilanteessa voidaan tehdä. (LTI, LW 12: 114.)  

4) Järkeilyssä ideoiden merkityksiä kehitetään eteenpäin suhteuttaen niitä toisiinsa 

sekä laajempaan merkitysten kontekstiin (mts. 115). Järkeilyssä tehdään yhteyksiä 

ongelmalliseen tilanteeseen sisältyvien tosiasioiden, tutkimisen myötä muotoutuneiden 

ideoiden sekä laajemman tieteellisen, kulttuurisen ja arkisen merkitysjärjestelmän 

välillä. Näin voidaan ylittää partikulaarisen ongelmallisen tilanteen erityispiirteet ja 

laajentaa tutkimisen alaa ilmiöiden yleispiirteisin. (Alhanen 2013, 135.) Järkeilyn 

tarkoituksena on muodostaa punnittu ratkaisuehdotus tai hypoteesi ongelmalliseen 

tilanteeseen. Hypoteesin tulee sisältää myös viittaus operaatioihin, joiden avulla sen 

paikkansapitävyyttä voidaan testata. (LTI, LW 12: 115.) 

5) Tutkimisprosessin loppuun saattaminen edellyttää järkeilyn kautta muotoiltujen 

hypoteesien testausta käytännössä. Jos testaus tuottaa ennakoituja tuloksia, hypoteesi 

todetaan paikkansapitäväksi, tilanteen ongelmallisuus katoaa ja ihminen voi 

tutkimuksensa luonteesta riippuen joko jatkaa ongelman keskeyttämää toimintaansa tai 

käyttää tutkimisen kautta muodostettuja ideoita ja merkityksiä tulevan toimintansa ja 

tutkimuksen perustana. Jos testaus ei tuota ennakoituja tuloksia, palataan takaisin 

tutkimisprosessin aiempiin vaiheisiin ja pyritään muodostamaan uusi hypoteesi 

testattavaksi. Riippumatta siitä, todentuuko hypoteesi testausvaiheessa vai ei, 

reflektiivisesti toteutettu tutkiminen joka tapauksessa kasvattaa tutkijan kokemusta 

kehittämällä hänen käsitystään ympäristönsä ja toimintansa luonteesta. Tutkimisessa 

todennetut tosiasiat, ideat ja näiden väliset yhteydet tekevät maailmaa 

merkityksellisemmäksi. (Alhanen 2013, 135–6.) 
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2.1.4 INSTRUMENTALISMI 

Edellä eksplikoitu tutkimisen malli on Deweyn instrumentalismina (instrumentalism) 

tunnetun tietokäsityksen ytimessä (Väkevä 2004, 52). Instrumentalismissa keskeistä on 

ajatus siitä, että ideat ja tosiasiat ovat instrumentaalisia suhteessa tutkimisprosessiin, 

jonka viitekehyksessä ne muotoutuvat. Instrumentalismissa on sama lähtökohta kuin 

Deweyn naturalismissa (ks. kpl. 1.1): tieto on tiedon hankkijan ja tiedon kohteen 

vuorovaikutuksen tulos samaan tapaan kuin kokemus on kokevan subjektin ja koetun 

maailman välisen vuorovaikutuksen tulos. Instrumentalismissa tietäminen on 

vuorovaikutteinen, toiminnallinen ja erilaisten fyysisten instrumenttien – tieteellisten 

instrumenttien ja ruumiin elinten – välittämä prosessi tietäjän ja tiedon kohteen välillä 

(Määttänen 2015, 83).  

Instrumentalismissa on olennaista ymmärtää tiedon ja tutkimisen eksistentiaalinen 

perusta eli määrittymättömien ja jännitteisten tilanteiden muuttaminen määrittyneiksi ja 

yhtenäisiksi. Kuten Väkevä (2004) kirjoittaa, ”instrumentalismi pyrki palauttamaan 

epistemologisen tarkastelun keskiöön älyllisesti ohjatun toiminnan, jonka funktiona on 

muokata maailmaa merkitykselliseksi” (49). Tutkimisen tarkoituksena on siis 

kokemuksen merkityksellisyyden lisääminen, uusien toiminnan tapojen 

muodostaminen. Deweyn instrumentalismi voidaankin ymmärtää pyrkimyksenä 

epistemologian naturalisointiin, sen tuomiseen niiden arkisten, käytännöllisten ja 

tieteellisten ongelmanratkaisuprosessien tasolle, joissa tietoa tuotetaan ja hyödynnetään 

(mts. 48). Näissä konteksteissa tiedon ja merkitysten tuottamisen ”lähtökohtana on 

toiminnassa tapahtuva ympäristön muutoksia ennakoiva hallinta” (mts. 49).  

Dewey muotoili instrumentalisminsa sellaisia tietoteorioita vasten, joissa tiedon kohde 

käsitettiin tutkimisen prosessia edeltävänä, annettuna, asiana. (Väkevä 2004, 49.) 

Instrumentalismissa tietäminen ei kohdistu siihen, mitä tutkittavat kohteet ovat 

”sellaisenaan”, ihmiskokemuksesta ja tutkimisesta riippumatta, vaan siihen, mitä niiden 

kanssa vuorovaikuttamisesta seuraa (QC, LW 4: 88). Dewey kehitti instrumentalismiaan 

samaan aikaan, kun kvanttimekaniikan löydökset haastoivat klassisen fysiikan 

olettamuksia. Newtonin mekaniikan lähtöoletus oli atomien ominaisuuksien pysyvyys ja 

riippumattomuus tutkimuksen aktista. Heisenbergin epätarkkuusperiaate puolestaan 

osoitti, että kvanttitasolla hiukkasten tutkiminen vaikuttaa niiden tilaan: hiukkasen 

nopeutta ja paikkaa tietyllä hetkellä ei voida määrittää täydellisesti, koska hiukkasen 

nopeuden mittaaminen vaikuttaa sen paikkaan ja toisin päin. Mittaamisen akti näin ollen 
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vaikuttaa tutkittavan kohteen tilaan. Tällöin tutkimuksen kohteena ei olekaan tutkimusta 

edeltävä, vaan tutkimuksen jälkeinen todellisuus. (Määttänen 2001.)  

Instrumentalismissa tutkimisen akti sisältyy tutkittavaan kohteeseen, mikä tekee 

tutkimisesta ja tietämisestä yhden maailmassa tapahtuvan vuorovaikutuksen muodon 

(QC, LW 4: 164). Tutkimisen kohteena oleva määrittymätön tilanne voidaan muuttaa 

määrittyneeksi ainoastaan tutkimisen kautta, jossa tilanteen osatekijöitä muovataan 

siihen sisältyvän ongelman ja tämän ongelman ratkaisuehdotusten muotoilun ja 

testaamisen kautta (LTI, LW 12: 122). Instrumentalismissa tieto ja totuus eivät näin 

ollen ole tutkimisen prosessista riippumattomia, vaan ne saavutetaan tutkimiseen 

sisältyvien operaatioiden kautta, jotka muokkaavat tutkimuksen kohdetta. Vastaavasti, 

kun tutkimuksen ehdot muuttuvat, myös tieto muuttuu. (mts. 16–19; Väkevä 2004, 57.) 

Deweyn instrumentalismin voidaankin sanoa heijastelevan hänen käsitystään olevasta 

ajallisena, alati muuttuvana ja kasvavana prosessina (Väkevä 2004, 58). Tähän 

käsitykseen kytkeytyy myös Deweyn fallibilistinen (fallibilistic) tietokäsitys: mikä 

tahansa uskomus, vaikka kuinka vakiintunut, voidaan ottaa uusien tutkimusten 

kohteeksi (LTI, LW 12: 16).  

Alexanderin mukaan Deweyn filosofiaan kuuluu aristoteelinen käsitys luonnon 

potentiaaleista ja niiden aktualisoitumisesta. Erotuksena Aristoteleesta Dewey ei 

kuitenkaan ajattele luonnon rakenteen olevan objektiivinen asia, joka vain manifestoituu 

meille, vaan hän ajattelee luonnon tutkimisen itsessään muovaavan sitä, rekonstruoivan 

sen rakenteita. (Alexander 1987, 85). Kuten savenvalaja paljastaa materiaalistaan 

potentiaaleja, jotka olivat siinä aiemmin vain latentteja eivätkä aktuaalisia, samoin tekee 

ihminen maailmaa tutkiessaan. Tutkimisen kautta ei vain löydetä maailmasta asioita, 

jotka ovat siellä jo aktuaalisina ja ihmiseltä piilossa, vaan tutkiessaan maailmaa ihminen 

aktualisoi sen latentteja potentiaaleja. (mts. 95.) Kuten R.W. Sleeper (2001) tähdentää, 

Deweyn transaktionalistisessa naturalismissa myös ajattelu vaikuttaa kausaalisesti 

maailmaan: reflektiivinen ajattelu on keino rekonstruoida maailmaa (3). Kokeellisen 

tutkimisen kautta ei siis vain saavuteta yhä lisää ja yhä tarkempaa tietoa, vaan 

tutkimisen kautta luonto itsessään kasvaa, muovautuu ja siitä emergoituu uusia piirteitä. 

Tämä emergenssi seuraa yksilöolioiden potentiaalien aktualisoitumisesta 

vuorovaikutuksessa muiden olioiden ja näiden potentiaalien kanssa. Tämän 

vuorovaikutuksellisuuden vuoksi emergenssi on kontingenttia, vaikkakaan ei puhtaan 

sattumanvaraista. (Alexander 1987, 100–1.) 
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Sitä, kuinka tutkiminen ja ajattelu voi aktualisoida luonnon potentiaaleja voidaan 

ajatella Larry Hickmanin (1996) esittämällä tavalla. Hänen mukaansa Deweyn 

luontokäsityksestä voidaan erottaa kaksi tasoa: luonto luontona (nature as nature) ja 

luonto kulttuurina (nature as culture). Luonto luontona tarkoittaa luontoa välittömästi ja 

esireflektiivisesti koettuna ja arvostettuna. Se on esteettisen mielihyvän, puhtaan veden, 

ilman yms. lähde ja sen kanssa ollaan vuorovaikutuksessa mm. metsästyksen, 

marjastuksen ja vaeltelun muodossa. Luonto luontona tarjoaa raakamateriaalia luonnolle 

kulttuurina, joka tarkoittaa luontoa välittyneesti ja reflektiivisesti koettuna, tutkimisen ja 

tietämisen kohteena. Luonto kulttuurina on seurausta ihmisen pyrkimyksistä selvittää ja 

vakiinnuttaa luonnon merkitykset ja arvot sekä näiden keskinäiset suhteet. Tällä tasolla 

luonto on ymmärryksen ja reflektiivisen arvostuksen kohde, kimppu ideoita, jotka ovat 

osoittautuneet hyödyllisiksi ja arvokkaiksi ihmisen ja luonnon välisen vuorovaikutuksen 

historiassa. Tieteet ja taiteet yhtä lailla laajentavat ja kiinnittävät niitä välittömiä mutta 

ohimeneviä ja epävakaita merkityksiä, joita luonto luontona tarjoaa koettavaksi. (65–6.) 

Hickman tähdentää, että nämä kaksi tasoa eivät ole ontologisesti erilliset – tämähän 

tarkoittaisi juuri sellaista luonto-kulttuuri-dualismia, jonka Dewey pyrkii välttämään. 

Ne eroavat toisistaan ainoastaan funktionaalisesti: luonto luontona on perusta, jolta 

luonto kulttuurina vaiheittain kasvaa ja kehittyy. Ne ovat perättäisiä vaiheita 

kokemuksen laajenemisessa. (mts. 57.)  

Sitä, miten luonto kulttuurina kehittyy luonnosta luontona Hickman selittää Deweyn 

William Jamesilta omaksumalla käsityksellä kokemuksesta kenttätapahtumana, jossa on 

tietoisuuden välitön fokus ja horisontti tai tausta. Koska ihminen on muiden eläinten 

tapaan ruumiillinen, ympäristöönsä upotettu ja perspektivaalinen olento, ympäröivä 

maailma avautuu hänelle kenttänä. Tähän kenttään kuuluu kokemuksen horisontti ja 

fokus. Kokemuksen horisontti on se kokemuksen osa, johon kokemus ei fokusoidu 

mutta joka on kuitenkin kokemuksessa implisiittisesti läsnä; se on kokemuksen 

laitamilla epämääräisesti koettu ”enemmän kuin”. Tutkimisen kautta kokemus voi 

uudelleenfokusoitua, jolloin horisontista nousee uusia objekteja fokusoituneen 

tietoisuuden kohteeksi. Hickmanin tulkinnan mukaan luonto luontona samastuu tähän 

kokemuksen horisonttiin. Se on kokemuksen laajempi konteksti, jonka osana me aina jo 

olemme. Luonto kulttuurina puolestaan on kokemuksen horisontin muovautumista 

tutkimisen ja uusien tiedon kohteiden emergoitumisen myötä. Kokemuksen horisontin 

ja siinä uudelleenfokusoitumisen kautta voimme laajentaa käsitystämme luonnosta, 

laajentaa tietomme ja pyyteidemme alaa alueille, jotka aiemmin olivat ainoastaan 
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kokemuksemme taustassa. (mts. 56.) Tietomme ja pyyteidemme alan laajeneminen 

puolestaan vaikuttaa siihen, minkälaisia operaatioita – taiteellisia, tieteellisiä, poliittisia 

yms. – saamme maailmassa aikaan.  

2.2 DEWEYN KASVATUSFILOSOFIA 

Olen tähän mennessä esitellyt Deweyn kokemuskäsityksen olennaiset piirteet eli 

transaktionaalisen naturalismin, toiminnan merkityksen kokemukselle, ajattelun ja 

tutkimisen luonteen sekä instrumentalismin. Tämän kokemusfilosofisen selvityksen 

pohjalta voin ryhtyä käsittelemään Deweyn kasvatusfilosofiaa. Tarkoituksenani on 

toteuttaa DE:n alustava ekologinen rekonstruktio eli osoittaa, millä tavoin DE käsittelee 

modernin ympäristökasvatuksen teemoja. Aluksi esittelen DE:n keskeiset piirteet, 

minkä jälkeen ryhdyn tarkastelemaan niitä teoksen aspekteja, jotka ovat 

ympäristökasvatuksen kannalta olennaisimpia. Erityisesti olen kiinnostunut siitä, mikä 

on biofyysisen luonnon asiasisällöllinen ja metodologinen rooli Deweyn 

kasvatusfilosofiassa. Pyrin osoittamaan, että DE:ssä ihmisen ja biofyysisen luonnon 

väliset vuorovaikutussuhteet ovat kasvatuksen ensisijainen asiasisältö. Biofyysisellä 

ympäristöllä sinänsä on myös keskeinen kasvattava rooli, joka ilmenee erityisesti 

toimien yhteydessä. Esitän toimien olevan ympäristökasvatuksen kannalta erityisen 

relevantteja niihin sisältyvän kriittisen ja luovan potentiaalin vuoksi.  

2.2.1 DEWEYN KASVATUSFILOSOFIAN PÄÄPIIRTEET 

Deweyn mukaan kasvatus on laajimmassa merkityksessään keino elämän sosiaalisen 

jatkuvuuden (the social continuity of life) ylläpitämiseen. Ihminen, kuten myös muut 

elävät olennot, voivat uudistaa kokemustaan ja siten säilyttää olemassaolonsa vain 

vuorovaikuttamalla ympäristönsä kanssa. Ihmisen kohdalla elämän jatkuvuus ei tarkoita 

ainoastaan biologisen olemassaolon, vaan myös jaettujen tapojen, uskomusten, 

ideaalien, kiinnostusten, päämäärien, tietojen, taitojen ja instituutioiden jatkuvuutta. 

Kasvatuksessa tämä jatkuvuus pyritään mahdollistamaan yhteiskunnan vanhempien ja 

nuorempien sukupolvien välisessä kommunikaatiossa. (DE, MW 9: 5–6.) Deweylle 

kommunikaatio tarkoittaa kokemuksen jakamista siten, että molempien 

kommunikaation osapuolten tavoissa tapahtuu muutos18 (mts. 12). Kaikki 

kommunikaatio edellyttää niin kommunikoivan kuin vastaanottavankin osapuolen 

 
18 Kommunikaatiota täten ymmärrettynä voi tapahtua niin ihmisten välillä kuin ihmisen ja biofyysisen 

ympäristön välillä. 
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käsityksen laajentumista suhteessa toisen käsitykseen. Täten kommunikoidessa 

muovataan jaettua ymmärrystä maailmasta ja asioiden merkityksestä. (mts. 8.)  

Deweyn mukaan kasvatus tapahtuu ensisijaisesti informaalissa kommunikaatiossa ja 

toiminnassa, johon kasvatettavat osallistuvat elämänsä arkisissa tilanteissa. Tässä 

kontekstissa myös valtaosa heidän toimintaansa eniten määrittävistä tavoista 

muodostuvat. Kompleksisen ihmiskulttuurin välittäminen uusille sukupolville edellyttää 

kuitenkin myös formaalia kasvatusta. Dewey ajatteli, että formaalin kasvatuksen on 

asetuttava jatkumoon oppilaiden arjen ja laajemman sosiokulttuurisen ympäristön 

kanssa ollakseen vaikuttavaa. (mts. 11–2.) Näin ollen kasvatuksessa tulee luoda 

tilanteita, joissa oppilaat pääsevät reflektoimaan ja tutkimaan ilmiöitä ja kysymyksiä, 

joihin heillä jo on omakohtainen kiinnostus. Toisaalta kasvatuksessa tulee myös etsiä ja 

luoda yhtymäkohtia oppijoiden kiinnostusten ja laajempien sosiaalisten päämäärien 

välille (Alhanen 2013, 142). 

Dewey pyrki muotoilemaan kasvatusfilosofian demokraattisille yhteiskunnille. 

Demokraattisen kasvatuksen tulee hänen mukaansa ottaa radikaali ero traditionaalisesta 

kasvatuksesta, jossa tavoitteena on vallitsevien perinteiden, käytäntöjen, tietojen ja 

taitojen välittäminen sellaisenaan nuorelle polvelle. Demokratia on Deweylle kasvatusta 

ohjaava ideaali, joka ei merkitse ainoastaan poliittisen hallinnon muotoa, vaan 

kommunikatiiviselle, jaetulle kokemukselle perustuvaa yhteiselon muotoa. Sen 

perustana on jaettujen intressien moninaisuus ja niiden välisen vuorovaikutuksen 

vapaus. Tämän ideaalin valossa kasvatuksen tulee Deweyn mukaan tukea oppijoiden 

kokemuksen kasvua (growth) eli kokemuksen koetun merkityksellisyyden syvenemistä 

ja laajenemista sekä lisääntynyttä kykyä toimia tämän merkityksen mukaisesti. 

Kasvatettavat tulee myös saada sisäistämään jaettu sosiaalinen intressi (social interest) 

eli kokemaan osallisuutta, kuuluvuutta ja moraalista vastuullisuutta laajemmasta 

sosiaalisesta viitekehyksestään. (DE, MW 9: 91–3.)  

Deweyn mukaan yhteiskunnan jakautuminen erillisiin luokkiin ja ryhmittymiin 

hankaloittaa täyttä ja joustavaa vuorovaikutusta yhteiskunnan jäsenten kesken ja 

heikentää täten myös demokraattisen ideaalin toteutumista kasvatuksessa. Hänen omana 

elinaikanaan 1800 ja 1900-lukujen vaihteessa teollinen vallankumous oli nopeuttanut 

Pohjois-Amerikan perinteisen kyläyhteisöelämän rappeutumista ja saanut aikaan 

nouseviin teollisuuskaupunkeihin kohdistuvan siirtolaisten aallon. Tätä seurasi etnisten 

ja kulttuurillisten erillisalueiden synty. (Jackson 1998, 167.) Dewey uskoi 

kasvatusinstituutioilla olevan ratkaiseva merkitys yhteiskunnallisen eriytymisen 
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ehkäisemisessä. Kasvatusjärjestelmän oli katettava kaikki kansalaiset 

yhteiskuntaluokkaan ja syntyperään katsomatta. (mts. 168.) Koulun tuli myös 

tasapainottaa ja laajentaa oppilaiden kasvuympäristöstään saamia vaikutuksia 

altistamalla heidät laajemman sosiokulttuurisen ympäristön vaikutuksille (DE, MW 9: 

24–5; Alhanen 2013, 140).  

Deweyn mukaan yhteiskunnallista jakautumista eri luokkiin ja ryhmittymiin vastaavat 

erinäiset dualismit mm. työn ja vapaa-ajan, käytännöllisen ja älyllisen toiminnan, 

ihmisen ja luonnon, yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden välillä. Näitä dualismeja 

puolestaan vastaavat klassisessa filosofiassa artikuloidut jaot mielen ja ruumiin, mielen 

ja maailman, yksilön ja yhteisön sekä, perustavimmillaan, ajattelun ja toiminnan välillä. 

(DE, MW 9: 300.) Ajattelun ja toiminnan dualismia edusti vielä 1900-luvun alussa 

kasvatuksessa vallinnut lockelainen käsitys ihmisestä passiivisena, ulkoisen 

stimulaation liikuttelemana olentona, jonka mieli vastaanottaa tietoa puhtaan taulun 

tavoin. Mieli käsitettiin etupäässä intellektuaalisena ja erillisistä fakulteeteista 

koostuvana, joista kutakin katsottiin voitavan harjoittaa sille soveltuvilla, toistuvilla 

harjoituksilla. Vastaavasti kokemuksen ajateltiin koostuvan erillisistä, eri oppiaineiden 

edustamista alueista, joista kullakin oli oma arvonsa, asiasisältönsä ja metodinsa. 

Muutos tieteellisessä ihmiskäsityksessä ajoi kuitenkin näiden jaotteluiden 

kyseenalaistamiseen. Muun muassa William Jamesin vaikutuksesta kehittyneessä 

uudessa psykologiassa ihminen käsitettiin toiminnallisena ja tutkivana olentona, jolla on 

paitsi älyllisiä, myös fyysisiä ja emotionaalisia tarpeita. Uusi psykologia käsitti ihmiset 

myös läpeensä sosiaalisina ja fyysisen, sosiaalisen ja kulttuurisen ympäristönsä 

muovaamina olentoina. Ihminen alettiin mieltää ruumiillisen konstituutionsa, 

ympäristössään toimimisen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen määrittämänä olentona. 

Deweyn kasvatusfilosofiassa tämän käsityksen omaksuminen merkitsi, että kasvatuksen 

metodeissa tuli integroida kaikki kokemuksen aspektit: vuorovaikutus ympäristön 

kanssa, sosiaalisuus, toiminta, ajattelu ja tunteet. (Jackson 1998, 169.)  

Uuden psykologian käsitysten mukaisesti Dewey ajatteli, että kasvatus tapahtuu 

ensisijaisesti ympäristön kautta. Toisin sanoen opetuksen asiasisältö on vain pienessä 

roolissa suhteessa siihen, mitkä fyysiset ja sosiaaliset edellytykset ja esteet koulussa 

ohjaavat kasvatettavien ajattelun, tuntemisen ja toiminnan tapojen muodostumista. (DE, 

MW 9: 14–5.) Kuten olen edellä todennut, ympäristö ei tarkoita Deweylle vain yksilön 

toiminnan kulissia, vaan jotakin, jonka kanssa hän muovautuu ja kehittyy. Näin ollen 

kasvatusinstituutioissa tulisikin rakentaa sellaisia ympäristöjä, jotka mahdollistavat 
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todellisen ja halutunlaisen transaktion oppijoiden kokemuksen kanssa. (Garrison et al. 

2012.) Ensiksi kasvatusympäristö tulee rakentaa sellaiseksi, että siinä tiettyjen 

toiminnan tapojen omaksuminen on mahdollista. Tämän jälkeen kasvatettavat tulee 

tehdä osalliseksi jaetusta toiminnasta, jossa heidän on mahdollista omaksua ryhmänsä 

emotionaaliset tavat ja kokea sen päämäärät, onnistumiset ja epäonnistumiset ominaan. 

Tätä kautta he voivat pikkuhiljaa omaksua ryhmänsä tiedolliset dispositiot eli kehittyä 

tunnistamaan sen tiedollisia ja toiminnallisia päämääriä sekä näiden saavuttamisen 

keinoja. (DE, MW 9: 18.) Ensisijainen kasvatuksellinen menetelmä tähän ovat toimet 

(ks. 2.2.3).  

Kasvatus on Deweylle tekniseltä määritelmältään ”kokemuksen uudistamista tai 

uudelleenjäsennystä, joka lisää kokemuksen merkityksiä ja parantaa kykyä ohjata 

tulevien kokemusten suuntaa”. Tämä implikoi lisääntynyttä ymmärrystä toiminnan 

yhteyksistä, edellytyksistä ja seurauksista, joka pitkällä aikavälillä kehittää 

kasvatettavien edellytyksiä ennakoida, ohjata ja hallita toimintaansa ja tulevia 

kokemuksiaan. Sillä on kuitenkin myös välitön päämäärä: kokemuksen laadun (quality) 

muuttaminen. (DE, MW 9: 82.) Tämä kasvatuksen välitön päämäärä, kokemuksen 

laadun rikastaminen, unohtuu helposti kasvatusinstituutioiden määrittyessä niille 

asetettujen, kasvatuksen itsensä suhteen ulkoisten päämäärien, kuten oppilaiden 

työelämään valmistamisen ja kansainvälisissä vertailuissa pärjäämisen, mukaan. 

Tällaiset päämäärät ovat ongelmallisia ensinnäkin siksi, että on kenties mahdotonta 

ennustaa tarkalleen, mitä tietoja ja taitoja kasvatettavat tulevat tarvitsemaan 

aikuistuttuaan. Toisekseen heitä on vaikea saada kiinnostumaan nykyiselle 

kokemukselleen etäisistä asioista, joiden tuntemuksesta väitettävästi on hyötyä heille 

hamassa tulevaisuudessa. (Alhanen 2013, 148.) Syvemmällä tasolla Deweyn kritiikki 

kasvatuksen ennalta asetettuja päämääriä kohtaan kohdistuu filosofiseen erotteluun 

toiminnan päämäärien ja välineiden välillä. Käsitteellisenä tämä erottelu selkiyttää 

ajattelua, mutta realisoituessaan johtaa helposti tilanteeseen, jossa toiminnalle annetaan 

jokin staattinen ja ulkokohtainen päämäärä, joka ei anna aitoa suuntaa toiminnalle eikä 

elävöitä sen vaiheita merkityksellään. Vastaavasti toiminta päämäärän saavuttamiseksi 

muuttuu puuduttavaksi ja mekaaniseksi, pelkäksi välineeksi päämäärän saavuttamiseksi. 

Päämäärien ja välineiden luonne tuleekin ymmärtää kasvatuksessa oikein. Toiminta on 

jatkumo, jossa toiminnan päämäärä antaa suuntaa sen vaiheille. Toiminnan vaiheiden 

merkitys ja arvo ei kuitenkaan redusoidu päämäärän saavuttamiseen, vaan niistä 

jokainen on merkityksellinen ja arvokas itsessään, osana toiminnan kokonaisuutta. (DE, 
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MW 9: 112–3.) Dewey pitikin kasvatuksen tärkeimpänä tehtävänä välittömän 

kokemuksen merkityksen ja arvon syventämistä ja laajentamista. Kasvatus ei ole vain 

aikuisuuteen valmistautumista, vaan elämisen praktiikka, jolla on oma sisäinen laatunsa 

ja arvonsa tässä ja nyt. 

2.2.2 IHMISEN JA LUONNON VUOROVAIKUTUSSUHTEET KASVATUKSEN 

ASIASISÄLTÖNÄ  

Deweyn transaktionaalinen naturalismi näkyy hänen käsityksessään kasvatuksen 

asiasisällön organisoinnista ja painotuksista. Hänen mukaansa kasvatuksessa tulee 

välittää oppijoille maailmankuva, jossa kulttuuri ja luonto ovat alituisessa keskinäisessä 

vuorovaikutuksessa ja inhimilliset merkitykset ja arvot kehkeytyvät naturalististen 

prosessien myötä. Dewey kiinnitti erityisesti huomiota mekanistisen filosofian 

(mechanistic philosophy) sudenkuoppiin luonnontieteen opetuksessa. Mekanistisella 

filosofialla hän tarkoitti modernin tieteen kanssa rinnakkain kehittynyttä käsitystä 

luonnosta arvoista ja kvalitatiivisista aspekteista riisuttuna kvantiteetin, massan ja 

liikkeen alueena, jonka tapahtumia voidaan tieteen avulla ennustaa ja kontrolloida. (mts. 

293). Tosiasiassa kokemus ei kuitenkaan Deweyn mukaan tunne eroa inhimillisten 

merkitysten ja arvojen ja mekanistisen luonnon välillä, vaan luonto on ihmisen koti, 

jossa hänen päämääriensä toteutuminen riippuu ratkaisevasti luonnon olosuhteista. 

Ihmiskokemuksen kannalta ero ihmisen ja luonnon välillä voidaan oikeutetusti tehdä 

vain päämääriemme ja niiden olosuhteiden välillä, jotka täytyy ottaa huomioon näiden 

päämäärien muodostamisessa ja tavoittelussa. (mts. 294) Toisin sanoen, vaikka ihminen 

muodostaakin päämäärät, luonto on näille päämäärille konstitutiivinen ja ehto niiden 

toteutumiselle. Ihminen on osa luontoa ja ihmisen toimijuus maailmassa on ”luonto 

muovaamassa itseään”. Colwellin (1985) mukaan Deweyn kasvatusfilosofia edustaakin 

kasvatuksellista maailmankuvaa, jossa ihmisen tarpeet ja intressit ovat erottamattomasti 

linkittyneet tämän biofyysiseen ympäristöön, ja joka edistää vastavuoroista käsitystä 

ihmisen ja luonnon funktioista ja tarpeista (256). Kuten olen edellä todennut, Deweyn 

naturalismissa ihmisellä ei ole metafyysisesti etuoikeutettua asemaa, vaan ihmisen 

kokemus, ajattelu ja oppiminen emergoituu tilanteissa, jossa ihmisorganismi on vain 

yksi vuorovaikutteinen luonnon elementti muiden muassa. Ihmisen toiminta ei ole 

toimintaa itsestä erillistä ympäristöä kohtaan, vaan vaihtoa muiden tilanteessa 

vuorovaikuttavien elementtien kanssa. (mts. 257.) 

Dewey ajattelikin, että luonnon ja ihmisen välisen jatkuvuuden osoittamiseksi ja 

luonnon kvalitatiivisuuden ymmärtämiseksi on olennaista ottaa ihmisen ja luonnon 
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väliset vuorovaikutussuhteet kasvatuksen ensisijaiseksi asiasisällöksi. Eri oppiaineet 

tulee kehystää erilaisina tapoina tutkia samaa todellisuutta, luontoa ja ihmisten jaettuja 

pyrkimyksiä luonnossa. Tämä ei implikoi eri oppiaineiden sekoittamista keskenään, 

vaan niiden välisten yhteyksien osoittamista siten, että niiden näkökulmat voivat 

rikastaa toisiaan. (mts. 260.) Erityisen tärkeää tämä on Deweyn mukaan humanististen 

tieteiden ja luonnontieteiden yhteydessä (DE, MW 9: 286). Merkittävimpinä ihmisen ja 

luonnon vuorovaikutusta käsittelevinä oppiaineina hän piti maantiedettä19 ja historiaa, 

josta ensimmäinen painottaa tämän vuorovaikutuksen fyysisiä aspekteja ja 

jälkimmäinen sosiaalisia (mts. 218). Vaikka oppiaineiden painotukset ovat erilaiset, 

niiden tarkastelema aihe on sama: ihmisten jaettu elämä luonnossa. Maantiede ei koske 

ainoastaan luontoa, eikä historia pelkästään ihmistä, vaan ihmisen historia asettuu 

luonnon kontekstiin, ja ihmisen toiminnat historiassa muokkaavat luontoa. Luonto ei ole 

vain sivilisaation tausta tai kulissi, vaan väliaine tai medium (medium), joka tarjoaa 

ihmisen toiminnalle sen alkuperäisen yllykkeen, resurssit ja esteet. Tällaisena se sisältyy 

sivilisaation rakenteeseen. Sivilisaation ominaisuuksia ei vastaavasti voi ymmärtää 

ymmärtämättä luonnollista ympäristöä, johon ne asettuvat: ilmasto, maanpinnan 

muodot, maaperä ja kasvillisuus muodostavat ne puitteet, joissa tietyt yhteiselämän 

organisoimisen muodot voivat kehittyä. (mts. 221–2.) Ihmisen historian ja nykyisyyden 

ymmärtäminen edellyttää siis luonnon historian ja nykyisyyden ymmärtämistä. Koska 

sivilisaatio puolestaan on luonnon moninaisten energioitten vaiheittaista hallintaa (mts. 

218–9), ei luonnon historiaa ja nykyisyyttä voida ymmärtää kytkemättä sitä ihmisten 

toimintaan. Ihmisen ja luonnon kohtalot ovat yhteen kietoutuneet. 

2.2.3 TOIMET  

Deweyn transaktionaalinen naturalismi näkyy myös hänen käsityksessään toimien 

(occupations) roolista kasvatuksessa. Toimet ovat teoreettista opetusta sisältäviä 

yhteistoiminnan muotoja, jotka edustavat tyypillisiä yhteiskunnallisia ja kulttuurillisia 

aktiviteetteja ja ammatteja. Ne kytkeytyvät ihmisten jaettuihin kiinnostuksenkohteisiin 

ja tarpeisiin, kuten ravinnonhankintaan ja valmistukseen, asumiseen, taloudenhoitoon, 

vaatetukseen, käyttöesineiden valmistukseen, tuotantoon, vaihtoon ja kulutukseen sekä 

taiteisiin. Toimiin lukeutuvat esimerkiksi leikit ja pelit, käsi-, puu- ja metallityöt, 

puutarhanhoito, ruoanvalmistus sekä kuva-, musiikki- ja teatteritaiteet (mts. 204, 207).  

 
19 Dewey kuului oman aikansa ympäristökasvatuksen edeltäjän, nature studiesin puolestapuhujiin ja 

kirjoitti, että tämän tuli tulla osaksi maantieteen opetusta (DE, MW 9: 213). 
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Huolellisesti valikoidut ja organisoidut toimet sisältävät Deweyn mukaan enemmän 

oppimista edistäviä ominaisuuksia kuin mikään muu opetusmetodi. Tälle väitteelle on 

kolme keskeistä perustetta, jotka nivoutuvat Deweyn kokemusfilosofian keskeisiin 

piirteisiin. Ensinnäkin toimet muodostavat hedelmällisen viitekehyksen reflektiivisen 

ajattelun ja tutkimisen harjoittamiselle. Dewey piti reflektiivisen ajattelun oppimista 

kasvatuksen ensisijaisena tavoitteena, jonka merkitys ohittaa kaikkien partikulaaristen 

asiasisältöjen oppimisen. Reflektiivisen ajattelun opettamisen metodin vaiheet ovat 

samat kuin tutkimisen menetelmän, eli määrittymätön tilanne, ongelmallinen tilanne, 

ratkaisuvaihtoehtojen muotoileminen, järkeily ja ratkaisuvaihtoehtojen testaaminen (ks. 

2.1.3) (DE, MW 9: 157). Kuten Alhanen (2013) kirjoittaa, Deweyn mukaan oppimista 

tapahtuu oppilaiden kohdatessa välittömässä toimintaympäristössään haasteita, joka 

herättää heissä reflektiota ja saa heidät työstämään tilannetta omien 

toimintapyrkimystensä kannalta suotuisammaksi (139). Kasvatuksessa tuleekin luoda 

autenttisia oppimisen tilanteita, joissa oppilaat voivat kohdata reflektiota herättäviä 

ongelmia, muotoilla niiden mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja tilanteen havainnoinnin ja 

muun informaation pohjalta sekä testata näitä ratkaisuvaihtoehtoja käytännössä (DE, 

MW 9: 170). Vaikka tutkimisen menetelmää voi toki harjoittaa myös kirjallisissa 

tehtävissä, toimet ovat erityisen hedelmällisiä viitekehyksiä tutkimisen alkupisteenä 

toimivien ongelmallisten tilanteiden kehkeytymiselle sekä niiden ratkaisuvaihtoehtojen 

testaamiselle. Esimerkiksi puutarhanhoidon yhteydessä tutkimisen voi käynnistää 

jonkin kasvin yllättävä nuupahtaminen tai tuhohyönteisten ilmaantuminen puutarhaan. 

Ongelman kehkeydyttyä tilanteesta tehtyjen havaintojen ja teoreettisen opetuksen 

pohjalta voidaan ryhtyä pohtimaan ongelman syitä ja sen mahdollisia ratkaisukeinoja. 

Näitä ratkaisukeinoja voidaan edelleen testata käytännössä, jolloin niiden toimivuus tai 

toimimattomuus voidaan todeta omakohtaisesti.  

Toiseksi toimet mahdollistavat niissä kohdattujen objektien, asiantilojen ja prosessien 

merkitysten välittymisen oppilaille konkreettisella ja välittömällä tavalla (mts. 208). 

Toimien avulla teoreettista opetusta voidaan pohjustaa antamalla oppijoille tuntu uuden 

opiskeltavan aihealueen tosiasioista ja ongelmista. Kuten olen edellä todennut (ks. 

2.1.2), kokemus on Deweylle perustasollaan ympäristössä toimimista ja tämän 

toiminnan seurausten läpikäymistä. Oppimisen kannalta olennaista onkin luoda 

tasapainoa toiminnan ja läpikäymisen välille eli yhtäällä konkretisoida opetettavia 

asiasisältöjen omakohtaisella toiminnalla ja toisaalta rikastaa toiminnan 

merkityksellisyyttä teoreettisella opetuksella. Käytännön opetuksen ja teoreettisen 
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opetuksen suhdetta voidaan selventää Deweyn käsitteellisellä erottelulla välittömän 

kokemuksen (immediate experience) ja välittyneen tai representatiivisen kokemuksen 

(representative experience) välillä. Välitön kokemus on läpikäyty ja vain minimaalisesti 

reflektion muovaama ”raaka” kokemus (experience in the raw), joka asettaa sen 

määrittymättömän tilanteen, jossa reflektio ja tutkiminen voi nousta. Representatiivinen 

kokemus on puolestaan käsitteiden ja symbolien välittämä kokemuksen vaihe, jossa 

voidaan eritellä, selkiyttää ja rikastaa välittömän kokemuksen merkitysyhteyksiä. (mts. 

240–2.) Reflektiivinen ajattelu tulee siis pohjustetuksi kokemuksen välittömässä 

vaiheessa. Steven Fesmire (2012) havainnollistaa tätä erottelua esimerkillä lapsesta, 

joka kaatuu polkupyörällä ajaessaan ensimmäistä kertaa ilman apupyöriä. Tämä raaka, 

omakohtainen kokemus toimii pohjustuksena hänen vanhempiensa tarjoamalle 

valistukselle siitä, mitä pyörällä pystyssä pysyminen edellyttää. Se voi myös herättää 

lapsen kiinnostuksen aiheeseen liittyvien abstraktien asiasisältöjen, esim. Newtonin 

liikkeen lakien opettelulle. (168.)  

Vaikka Dewey tunnetaankin käytännön toimintaa korostavana kasvatusfilosofina, hän ei 

ollut teoreettisen opettamisen absoluuttisen vähentämisen kannalla. Hänen mukaansa 

teoreettinen opetus tuli vain mahdollisuuksien mukaan kytkeä käytännön toimintaan, 

erityisesti nuorempien oppilaiden kohdalla sekä uusiin opetettaviin aihealueisiin 

siirryttäessä. Opetuksen tulisi lähteä liikkeelle oppilaiden elämään liittyvistä 

konkreettisista ilmiöistä, ja edetä näistä kohti abstraktimpia ja monimutkaisempia 

asiasisältöjä. (DE, MW 9: 24, 44; Alhanen 2013, 139–140)20 Esimerkiksi 

puutarhanhoidon kautta voidaan pohjustaa ja konkretisoida teoreettista opetusta kasvien 

kasvun kemiallisista ja biologisista aspekteista sekä viljelyteollisuuden historiasta. 

Puutarhanhoidon kautta näiden kysymysten tarkempaan tutkimiseen voi myös nousta 

aito kiinnostus (DE, MW 9: 208). 

Kolmanneksi oppiminen yhdistyy toimissa parhaassa tapauksessa itsessään 

mielekkääseen ja nautinnolliseen toimintaan ja tapahtuu ikään kuin sen sivutuotteena. 

(mts. 210). Dewey käytti käsitettä leikin asenne (the play attitude) (mts. 214) 

kuvaamaan tätä kasvatuksen saavutettavissa olevaa ideaalia. Käsite perustuu hänen 

 
20 Tähän liittyy Deweyn hierarkkinen käsitys tiedon kehittymisestä. Hänen mukaansa tieto ilmenee 

tekemisen kykynä, tietona siitä, kuinka toimimalla voi saavuttaa tiettyjä päämääriä. Tämä tiedon taso 

ilmenee asioiden tuttuutena. Toiseksi tieto ilmenee kommunikoituna tietona tai informaationa. Ollakseen 

opettavaista kommunikoidun tiedon tulisi kytkeytyä ensimmäiseen tiedon muotoon. Kolmas tiedon taso 

on puolestaan tiede. Tätä loogisesti organisoitua käsitteiden ja väitelauseiden kokonaisuutta ei voi välittää 

oppilaille sinällään, vaan heidät tulee johdatella sen pariin pala palalta psykologisen kehitysasteensa ja 

tiedon relevanssin mukaan. (DE, MW 9: 184–8.) 
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käsitykseensä työn (work) ja leikin välisestä jatkuvuudesta. Deweyn mukaan työ on 

keskeisin toimi vanhemmille oppijoille ja leikki nuorimmille. Ne ovat molemmat 

jaettuun päämäärään suuntautuneita yhteistoiminnan muotoja, joissa toiminnan 

päämäärä antaa suuntaa ja merkitystä sen osavaiheille.21 Olennainen ero niiden välillä 

on siinä, kuinka pitkän toimintaketjun niille ominaisen päämäärän tavoittaminen 

edellyttää. Leikissä päämäärä on välitön, toiminnan seuraava vaihe. Työssä päämäärä 

on kaukaisempi, jolloin sen tavoittaminen edellyttää pidemmän toimintaketjun sekä 

jatkuvaa tarkkaavaisuutta ja reflektiota siitä, millä keinoilla päämäärä voidaan tavoittaa. 

(mts. 210–1.) Jos työstä häviää leikin asenne eli jos sen päämäärä ikään kuin hyppää 

itse toiminnan ulkopuolelle, se muuttuu rutiininomaiseksi uurastamiseksi (labour, 

drudgery). Tällöin työ ei onnistu herättämään tekijänsä emootioita ja mielikuvitusta eikä 

sitomaan tämän yllykkeitä työn elementteihin kohdistuvaksi kiinnostukseksi. Tällöin 

työn tekemistä siedetään vain sille ulkoisen päämäärän, palkkion tai rangaistuksen 

vuoksi. Mikäli toimesta katoaa leikin asenne, sen toteuttamisesta tulee mekaanista ja 

epäreflektiivistä ja sen kasvattavuus kärsii. (mts. 212–3). Kasvatuksessa siirtymän 

leikistä työhön tulisikin tapahtua vaiheittaisesti siten, että työhön sisällytetään leikin 

elementtejä. Tämä ei tarkoita leikillisten elementtien ulkokohtaista kytkemistä työhön, 

vaan työn organisointia siten, että oppijat voivat ymmärtää ja omaksua työn päämäärän 

ja vaiheiden merkityksen sekä vaikuttaa itse työn kulkuun ja toteutuksen tapaan.22  

2.2.4 TOIMIEN KRIITTINEN JA LUOVA POTENTIAALI 

Kuten edellä on todettu, toimet ovat hedelmällisiä viitekehyksiä kasvatuksessa 

tapahtuvalle tutkimiselle. Ne mahdollistavat tutkimisen lähtökohtana olevien 

määrittymättömien ja ongelmallisten tilanteiden kehkeytymisen, näiden ongelmien 

merkityksen selvittämisen sekä niiden ratkaisuvaihtoehtojen muotoilun ja käytännön 

testauksen. Tutkittavan ongelman merkitys ja ratkaisu artikuloituvat vasta 

tutkimisprosessissa, joka on kokeellinen dialogi tutkivien ihmisten ja tutkimisen 

kohteen välillä. Jotta tutkimisprosessi voisi onnistua, siinä on oltava tutkimuskohteen 

rakenteiden sekä tutkivan yhteisön jaettujen merkitysten ja käytäntöjen tuomaa 

järjestystä. Tutkimisen viitekehyksenä oleviin tilanteisiin sisältyy kuitenkin aina myös 

 
21 Dewey kieltää käsityksen siitä, että leikin ja työn erottaisi toisistaan se, että leikissä toiminnan 

päämäärä on toiminnalle sisäinen ja työssä taas jokin ulkoinen lopputulos. Päämäärän ulkoisuus on 

työnteolle usein de facto ominaista, mutta tämä ei ole työn sisäsyntyinen vaan historiallisista olosuhteista 

johtuva ominaisuus. 
22 Deweyn käsitys leikistä voidaan rinnastaa myös Donald Winnicottin käsityksen leikin merkityksestä 

lapsen identiteetille ja maailmasuhteelle. Winnicottin mukaan luovan toiminnan kautta jo pienet lapset 

rakentavat omaa subjektiivista todellisuuttaan kiinni ympäröivään maailmaan. Ks. Saarinen, Jussi & 

Taipale, Joona (2019). ”Donald Winnicott luovuudesta”. Niin & näin 4/19, 69–78. 
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avoimuutta ja muutospotentiaalia. (Alexander 1987, 168.) Tutkimisessa onkin 

mahdollista paitsi löytää, myös luoda jotakin uutta. Tutkimisen kohteena oleva ja 

tutkimisen prosessiin sisältyvä maailma itsessään rekonstruoituu tämän prosessin 

myötä. (Colwell 1985, 262.)  

Kuten edellä on osoitettu, tämän tutkimisen kautta tapahtuvan rekonstruktion luonnetta 

voidaan ajatella Hickmanin (1996) kahden luonnon funktionaalisen tason erottelun 

avulla. Luonto luontona tarkoittaa kokemuksen horisonttia, jonka osana me aina jo 

olemme ja jonka sisällä kokemus voi uudelleenfokusoitua ja uudet reflektiivisen 

kokemuksen kohteet nousta esiin. Luonto kulttuurina puolestaan tarkoittaa kokemuksen 

horisontin muovautumista tutkimisen ja uusien tiedon kohteiden emergoitumisen myötä. 

Kokemuksen horisontin sisällä tapahtuvan uudelleenfokusoitumisen kautta voimme 

laajentaa luontoa koskevien tietojemme ja pyyteidemme alaa. (56.) Kokemuksen 

horisontti on läsnä kaikissa kokemuksissa, ja on siis toki toiminnassa myös kirjallisessa 

ja keskustelevassa opetuksessa. Toimissa sen merkitys kuitenkin korostuu. Toimet, 

kuten puutarhanhoito, ruoanlaitto ja koneiden korjaaminen, tarjoavat mahdollisuuden 

suoraan kontaktiin niiden luonnossa piilevien suhteiden kanssa, jotka eniten vaikuttavat 

ihmisten elämään. Täten ne mahdollistavat luonnossa piilevien potentiaalien ja aiemmin 

huomaamattomien ominaisuuksien ja suhteiden havaitsemisen. Toimissa voidaan 

tavoittaa sellaisia implisiittisiä merkitysyhteyksiä, jotka ohittuvat kielen tasolla 

tapahtuvassa opetuksessa. (DE, MW 9: 226.)  

Kuten Dewey esittää, kokemuksessa piilee aina yhteyksiä, jotka pakenevat ihmisen 

tietoisuutta. Ei ole määritettävissä a priori mitä merkityksiä kokemukselle voi tulla, 

vaan tämä riippuu toiminnan kontekstista sekä mielikuvituksesta, jonka kyky realisoida 

asioiden välisiä yhteyksiä on rajaton. (mts. 215.) Toimilla onkin myös dramaattinen, 

oppijoiden emootioita ja mielikuvitusta elävöittävä funktio. Niiden avulla voidaan 

vapauttaa heidän ajatteluaan, kehittää heidän älykkyyttään ja laajentaa heidän 

intressejään uusille alueille. Toimilla voidaan myös kehittää oppijoiden kriittistä 

tietoisuutta niiden elementteihin ja vaiheisiin sisältyvistä potentiaaleista, jotka eivät 

aktualisoidu niiden tyypillisissä sovellutuksissa. (Colwell 1985, 259.) 

Ympäristökasvatuksen kontekstissa toimien avulla voidaan herättää kriittistä reflektiota 

liittyen siihen, minkälaisia vaikutuksia vallitsevilla yhteiskunnallisilla käytännöillä on 

luontoon ja ihmiseen. Tässä on toki olennaista myös toimiin kytkeytyvä teoreettinen 

opetus, jonka kautta voidaan käsitellä niiden tieteellistä sisältöä ja yhteiskunnallisia 

merkityksiä (DE, MW9: 208). 



36 

 

Kuten olen todennut edellä, Deweyn mukaan kasvatus tapahtuu ensisijaisesti 

ympäristön kautta, joka sisältää toiminnan fyysiset ja sosiaaliset edellytykset ja esteet 

(mts. 15–6). Toimien kasvatuksellinen vaikuttavuus piileekin pitkälti siinä, että niissä 

fyysinen ja sosiaalinen toimintaympäristö tekee suuren osan kasvattamisesta kirjallisten 

menetelmien asettuessa toissijaiseen tai avustavaan rooliin. Toimissa oppijoihin 

pyritään vaikuttamaan tietoisesti heidän ympäristönsä kautta. Deweyn mukaan 

kasvatettavien ajattelun, toiminnan ja tuntemisen tavat ja näin ollen heidän luonteensa 

kokonaisuudessaan muotoutuukin etupäässä toimissa, joissa kehittyneitä tapoja 

symbolisella opetuksella voidaan lähinnä vapauttaa ja hienosäätää. (mts. 21.) Koska 

kasvatusympäristön vaikutus oppilaiden tapojen ja luonteen kokonaisuuteen on niin 

suuri, koulun tuleekin olla valikoiva ja kriittinen sen suhteen, mitä laajemman 

sosiokulttuurisen ympäristön elementtejä kasvatusympäristöön sisällytetään ja mitä siitä 

suljetaan pois. Näin ollen on oltava valikoiva myös sen suhteen, minkälaisiin toimiin 

oppilaita kasvatetaan. (mts. 24; Alhanen 2013, 140.) Tämä pätee mitä suurimmassa 

määrin ympäristökasvatuksen kohdalla. Ympäristökasvatuksessa ei tule arvioida 

ainoastaan kasvatuksen eksplisiittisten asiasisältöjen ekologista luonnetta, vaan myös ja 

ennen kaikkea niiden toimien, joista oppijat tehdään koulun arjessa osallisiksi. Koska 

tiedolla ja arvoilla, ei ole muuttumatonta perustaa vaan ne nousevat ihmisen 

materiaalisesta vuorovaikutuksesta biofyysisen, sosiaalisen ja kulttuurisen ympäristönsä 

kanssa, yhteiskunnan tulee jatkuvasti arvioida rakenteitaan ja instituutioitaan siitä 

näkökulmasta, minkälaista maailmaa ja luontosuhdetta ne ovat luomassa (Armitage 

2003, 94). 

2.3 YHTEENVETO 

Tässä luvussa olen muotoillut DE:n alustavan ekologisen rekonstruktion. Pohjustin tätä 

käsittelemällä Deweyn kokemusfilosofian pääpiirteet. Ympäristökasvatuksen kannalta 

olennainen ulottuvuus Deweyn kokemusfilosofiassa on transaktionaalinen naturalismi, 

käsitys luonnon ja kulttuurin molemminpuolisesta vuorovaikutuksesta sekä niiden 

välisestä jatkuvuudesta. Luonto asettaa ihmisen kokemuksen ja toiminnan raamit, sen 

esteet ja edellytykset. Ihmisen suhde luontoon on ensisijaisesti toiminnallinen ja tapojen 

ja yllykkeiden välittämä. Luonnon puitteissa ihminen voi kasvattaa tai rekonstruoida 

kokemustaan ja ympäristöään. Hänellä on muihin luonnonolentoihin suhteutettuna 

poikkeuksellisen kehittyneet edellytykset reflektiiviseen ajatteluun ja tutkimiseen. 

Deweyn instrumentalismissa luonnon tutkiminen ei ainoastaan paljasta siinä piileviä 
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aspekteja, vaan muovaa sitä aktiivisesti. Tässä prosessissa luonto luontona tulee 

vaiheittain osaksi luontoa kulttuurina.  

Käsiteltyäni Deweyn kokemusfilosofian kävin läpi DE:n ympäristökasvatuksen 

kannalta olennaiset aspektit. Argumentoin DE:n sisältävän modernin 

ympäristökasvatuksen piirteitä siinä mielessä, että siinä ihmisen ja luonnon väliset 

vuorovaikutussuhteet ovat kasvatuksen ensisijainen asiasisältö. DE:ssä myös luonnolla 

itsessään on kasvattava rooli, mikä ilmenee erityisesti toimien yhteydessä. Argumentoin 

toimien olevan erityisen relevantteja ympäristökasvatuksen kannalta siinä mielessä, että 

niiden kautta on mahdollista luoda ja vakiinnuttaa jaettuja ekologisia käytäntöjä. Niiden 

avulla voidaan myös herättää kasvatettavissa kriittistä reflektiota koskien sitä, 

minkälaisia vaikutuksia yhteiskunnassa vallitsevilla käytännöillä on luontoon ja 

ihmiseen. On syytä tarkastella näiden teemojen kytköksiä Belgradin perustusasiakirjassa 

ja Tbilisin julistuksessa kirjattuihin ympäristökasvatuksen päämääriin. Kuten olen 

edellä kirjoittanut, näihin päämääriin lukeutuu ympäristöä ja ympäristöongelmia sekä 

taloudellista, sosiaalista, poliittista ja ekologista keskinäisriippuvuutta koskeva tietämys; 

ympäristön integriteetin säilyttämiseen ja edistämiseen tarvittavat tiedot, taidot, asenteet 

ja arvot sekä uusien ympäristöä koskevien käytäntöjen rakentaminen yksilöllisesti ja 

kollektiivisesti. Kuten todettua, Deweyn kasvatusfilosofiassa luonnon ja sivilisaation 

elementtien ja prosessien keskinäisriippuvuudet ovat opetuksen ydinsisältö. Hänen 

käsityksensä toimista puolestaan tarjoaa lupaavan viitekehyksen sellaisten 

kasvatuskäytäntöjen rakentamiselle, joiden kautta voidaan edistää oppijoiden kriittistä 

ekologista tietoisuutta sekä luoda ja säilyttää jaettuja ekologisia käytäntöjä. Uskoakseni 

nämä piirteet toimivat alustavana todistuksena hänen kasvatusfilosofiansa perustavasta 

ekologisuudesta.  

Belgradin perustusasiakirjassa ja Tbilisin julistuksessa kirjattuihin 

ympäristökasvatuksen tavoitteisiin lukeutuu myös oppijoiden arvojen, asenteiden ja 

sitoumusten muovaaminen ekologisesti kestävän elämäntavan mukaisiksi. Arvo- ja 

asennekasvatus on tärkeää, koska vallitseva ekologinen kriisi ei ole ainoastaan eikä 

välttämättä edes ensisijaisesti tiedon, vaan myös nautinnon ja arvostuksien kriisi. Tieto 

ja ymmärrys tilanteemme vakavuudesta ja sen edellyttämistä toimenpiteistä ei riitä, 

vaan meidän on kyettävä myös muotoilemaan käytäntöjä, jotka voivat sitoa 

yllykkeitämme, tunteitamme ja halujamme ja jotka meidän on mahdollista omaksua 

elämänmuotomme perustaksi. Ympäristökasvatuksessa tuleekin pyrkiä luomaan ja 

toteuttamaan jaettuja käytäntöjä, jotka ovat paitsi ekologisia myös itsessään 
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nautinnollisia. Tarkastelen tätä ympäristökasvatuksen ulottuvuutta seuraavassa luvussa, 

joka käsittelee Deweyn näkemystä taiteesta ja taiteellista kvaliteettia sisältävistä 

toimista kasvatuksessa. Kuten olen edellä todennut, DE:ssä painottuu Deweyn filosofian 

instrumentalistinen puoli, jonka keskiössä on luonnon muovautuminen ihmisen 

toimijuuden ja tutkimisen kautta. Jotta saataisiin tasapainoinen kuva Deweyn 

kasvatusfilosofiasta, sitä täytyy vielä täydentää hänen taidekäsityksellään, jonka 

viitekehyksessä painottuu luonnon esteettinen arvostaminen. Taidenäkökulman kautta 

syvennän myös toimiin sisältyvän leikin asenteen, kriittisyyden ja luovuuden aspektien 

käsittelyä, joka jäi vielä tässä luvussa alustavalle tasolle.  
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3. TAIDE JA KASVATUS 

Tässä luvussa syvennän Deweyn kasvatusfilosofian ekologista rekonstruktiota tuomalla 

esiin ja kehittelemällä eteenpäin siihen sisältyvää taidenäkökulmaa. Vaikka Dewey 

kirjoittaa jo DE:ssä taiteen kasvatuksellisesta merkityksestä, hän esittää systemaattisen 

taiteen teorian vasta kaksikymmentä vuotta myöhemmin julkaistussa teoksessaan Art as 

Experience (AE) (1934). Tämän teoksen keskiössä ovat Deweyn käsitykset esteettisestä 

kokemuksesta sekä taiteellisesta ilmaisusta ja luomisesta. Pyrin tämä luvun 

alkupuoliskossa osoittamaan, että nämä kokemuksen ja toiminnan muodot ovat 

olennaisia Deweyn kokemusfilosofian kokonaisuuden kannalta (3.1). Ensiksi 

tarkastelen esteettisen kokemuksen käsitettä (3.1.1). Deweyn käsityksen mukaan 

esteettiset kokemukset ovat ihmisen ja tämän ympäristön välisen jännitteen 

työstämisestä seuraavia poikkeuksellisen eheitä ja täyttymyksellisiä kokemuksia. 

Argumentoinkin esteettisen kokemuksen olevan komplementaarinen kokemuksen 

aspekti suhteessa instrumentalismiin, jota käsittelin edellisessä luvussa. Tämän jälkeen 

esitän Deweyn käsityksen taiteen asemasta luonnon- ja kulttuurihistorian jatkumossa 

(3.1.2). Taide on hänen mukaansa kehittynyt ihmisten pyrkimyksistä tavoitella 

esteettisiä kokemuksia. Taiteen alkuperä voidaan jäljittää kauas ihmiskunnan historiaan 

ja taiteellisen ilmaisun esiasteita voidaan löytää myös ei-inhimillisestä luonnosta. 

Kolmanneksi esitän Deweyn käsityksen taiteellisesta ilmaisusta ja luomisesta (3.1.3). 

Nämä toiminnan muodot ilmentävät Deweyn mukaan ihmisen ja tämän ympäristön 

välistä vuorovaikutusta parhaimmillaan ja syvimmillään. Ne ovat todisteita ihmisen 

perustavasta pyrkimyksestä ymmärtää maailmaa ja kokea yhtenäisyyttä sen kanssa.  

Luvun loppupuoliskolla tarkastelen taiteen merkitystä kasvatuksen ja erityisesti 

ympäristökasvatuksen kannalta (3.2). Pohjaan tämän tarkastelun DE:n vähäisiin mutta 

merkitseviin taidetta käsitteleviin osioihin. On kuitenkin syytä muistuttaa lukijaa siitä, 

että Dewey ei eksplisiittisesti kytke taidekäsitystään ympäristökasvatuksen teemoihin. 

Niiden välisten kytkösten osoittaminen ja kehittely edustaa omaa tulkintaani, joka 

pohjautuu kuitenkin vankasti Deweyn alkuperäisteksteihin ja tulkintakirjallisuuteen. 

Pohjustan ensin taiteen kasvatuksellisen roolin käsittelyä tarkastelemalla taiteessa 

kohdattavien merkitysten luonnetta sekä kielellisten ja sanattomien merkitysten välistä 

eroa (3.2.1). Tämän jälkeen tarkastelen kokemuksen välittömän ja reflektiivisen vaiheen 

välistä erottelua suhteessa Deweyn arvoteoriaan ja esittelen hänen käsityksensä 

välittömien arvostuksen kokemusten perustavuudesta reflektiivisten arvojen 
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muodostumiselle. Argumentoin, että taiteella on erityinen rooli näiden välittömien 

arvostuksen kokemusten herättämisessä ja että taide näin ollen pohjustaa reflektiivisiä 

arvojamme (3.2.2). Seuraavaksi tarkastelen Deweyn käsitystä taiteesta yhteiskunnallisen 

kritiikin väylänä ja esitän oman tulkintani, että tämän pohjalta voidaan ajatella taiteen 

mahdollisuuksia ja rajoitteita myös ekologisen kritiikin välineenä (3.2.3). Lopuksi 

tarkastelen sitä, mitä Dewey tarkoittaa toimien esteettisellä ja taiteellisella kvaliteetilla, 

mikä tekee niistä niin tärkeitä kasvatukselle ja mikä voisi olla niiden merkitys 

ympäristökasvatuksen kannalta (3.2.4). Deweyn käsityksen mukaan taiteellista 

kvaliteettia sisältävät toimet konstituoivat kokonaisvaltaisesti tyydyttävää ja onnellista 

elämää. Väitän, että niiden kautta voidaan myös luoda, elvyttää ja toteuttaa jaettuja 

ekologisia käytäntöjä.  

3.1 TAIDE DEWEYN KOKEMUSFILOSOFIASSA 

Tässä luvussa pyrin osoittamaan, mikä rooli Deweyn taidekäsityksellä on hänen 

kokemusfilosofiansa kokonaisuudessa. Argumentoin, että Deweyn taiteenfilosofia on 

syytä lukea mukaan hänen kasvatusfilosofiansa ekologiseen rekonstruktioon, sillä ilman 

sitä hänen kokemusfilosofiaansa ei voida ymmärtää kokonaisuudessaan. Deweyn 

taiteenfilosofian ytimessä on käsitys taiteesta jatkumossa suhteessa muihin elämän 

prosesseihin. Esteettiset kokemukset sekä taiteellinen ilmaisu ja luominen asettuvat 

siihen samaan kokemusfilosofiseen kontekstiin, jota tarkastelin edellisessä luvussa. 

Niiden perusta on elävän olennon ja tämän ympäristön välisessä vuorovaikutuksessa 

nousevissa jännitteissä, yllykkeissä ja näiden työstämisessä kohti uutta tasapainotilaa ja 

uusien merkitysten muodostumista. Kun olennon ja tämän ympäristön välisessä 

vuorovaikutuksessa nousee jännite, olennossa viriää yllyke uudenlaisen suhteen eli 

tavan muodostamiselle ympäristöönsä. Koska tämän jännitteen ratkaiseminen on viime 

kädessä elämän ja kuoleman kysymys, se herättää olennossa emootioita, jotka 

kehittyvät pyrkimykseksi tämän jännitteen työstämiseen ja ratkaisemiseen ympäristön 

tarjoaman materiaalin avulla. Kun jännitteen työstäminen johtaa tasapainon 

palautumiseen olennon ja tämän ympäristön välillä, tämä koetaan emotionaalisesti 

tyydyttävänä. (AE, LW 10: 19–21; Määttänen 2012, 132.) Tämä kokemus elävän 

olennon ja tämän ympäristön välisestä sovituksesta, joka Deweyn mukaan on syvimpien 

ja kestävimpien onnen ja nautinnon kokemustemme alkuperä, on esteettisen 

kokemuksen esiaste. Tällaiset kokemukset ovat paitsi täyttymyksellisiä, myös 

kokemusta rekonstruoivia, sillä ne merkitsevät uuden suhteen muodostumista olennon 

ja tämän ympäristön välillä. (AE, LW 10: 23.) Taiteellinen ilmaisu ja luominen ovat 



41 

 

Deweyn mukaan kehittyneet pyrkimyksistä tavoitella tällaisia kokemuksia. Vaikka ne 

ovatkin omanlaisiaan kulttuurillisia praktiikoita, niiden perusta voidaan kuitenkin löytää 

näistä naturalistisista prosesseista. Esteettinen kokemus sekä taiteellinen ilmaisu ja 

luominen ovat jatkumossa suhteessa muihin kokemuksen ja toiminnan muotoihin ja 

niiden vastineita esiintyy kaikilla elämän alueilla.  

3.1.1 ESTEETTINEN KOKEMUS JA INSTRUMENTALISMI 

AE:ssa Dewey kirjoittaa, että mikäli filosofi tahtoo ymmärtää kokemuksen luonnetta, 

hänen on tarkasteltava esteettistä kokemusta. Tämä johtuu siitä, että se on 

esimerkinomaisen eheä ja yhtenäinen kokemuksen muoto, joka on vapautettu niistä 

voimista, jotka pyrkivät estämään kokemuksen kehittymisen kokemuksena. Toisin 

sanoen se on vapautettu niistä voimista, jotka pyrkivät valjastamaan välittömän 

kokemuksen jonkin itselleen ulkoisen päämäärän tavoitteluun. Esteettisessä 

kokemuksessa olemme niin uppoutuneita kokemukseen itseensä, että sen sisällä tehtävät 

erottelut itsemme ja ympäröivien objektien välillä lakkaavat olemasta operatiivisia. (AE, 

LW 10, 278.) Siten esteettisessä kokemuksessa ilmenee parhaiten se yhtenäisyys 

kokemisen ja koetun välillä, jonka olen edellä esittänyt olevan Deweyn 

kokemusfilosofian ytimessä. Siinä missä reflektiiviselle ajattelulle ja tutkimiselle 

ominainen kokemuksen muoto asettuu ongelmalliseen tilanteeseen, jossa kokemuksen 

kokonaisuus on haljennut ja erottelut kokemuksen komponenttien – kokijan ja tämän 

psykologisten tilojen, koettujen objektien ja asiantilojen ja niiden piirteiden – välillä 

ovat toiminnassa, esteettisessä kokemuksessa kokija ja koettu, subjekti ja objekti 

fuusioituvat osaksi yhtenäistä kokemusta. (AE, LW 10: 251; Jackson 1998, 3.) 

Esteettiset kokemukset erottuvat kokemuksen virrasta poikkeuksellisen yhtenäisinä, 

eheinä ja täyttymyksellisinä kokemuksina. Arkisia esimerkkejä tällaisista kokemuksista 

on se, kun jokin työurakka saadaan päätökseen tyydyttävällä tavalla, kun jokin ongelma 

saadaan ratkaistua tai jokin peli pelataan loppuun. Ne alkavat jännitteisestä, emootioita 

ja ajattelua herättävästä tilanteesta ja kehittyvät kumulatiivisesti vaiheiden kautta 

täyttymykselliseen päätepisteeseensä. Esteettisellä kokemuksella on päämäärä, joka 

organisoi kokemusta ja antaa sille suuntaa ja herättää kokijassa kiinnostuksen niihin 

kokemuksen elementteihin ja vaiheisiin, jotka ovat olennaisia päämäärän saavuttamisen 

kannalta. Päämäärän saavuttaminen kulminoi kokemuksessa tapahtuvan liikkeen ja 

merkitsee uuden suhteen muodostamista ympäristöön. (AE, LW 10: 46–7.) 
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Esteettiselle kokemukselle ominaista on emotionaalisuus, joka värittää kokemusta, ajaa 

sitä eteenpäin ja integroi sen vaiheita ja elementtejä toisiinsa. Emootio ilmenee 

kokemuksessa kiinnostuksena, joka kohdistuu kokemuksen materiaaleihin, vaiheisiin ja 

päämäärään. (mts. 49; Jackson 1998, 13). Emootio antaa esteettiselle kokemukselle 

kvalitatiivisen yhtenäisyyden, jonka nojalla se nousee kokemuksen virrasta omana 

yhtenäisenä, nimenomaisena kokemuksenaan: se keskustelu, se veneretki, se 

lauantaiaamu jne. (AE, LW 10: 44). Samalla nämä kokemukset integroituvat 

kokemuksen virran osaksi rekonstruoiden sitä. Esteettisen kokemuksen myötä ihminen 

kokee suhteensa ympäristöönsä ja kokemuksensa jatkumoon yhtenäisenä ja 

uudistuneena. Ne muuttavat ihmisen tapaa kokea maailmaa, ja ovat siten keskeisessä 

asemassa ihmisen kokemisen kehittymisessä. (Alhanen 2013, 182.) 

Deweyn mukaan esteettisiä kokemuksia esiintyy kaikilla elämän alueilla. Taiteella on 

niihin kuitenkin erityinen suhde. Taide on syntynyt pyrkimyksestä tavoitella esteettisiä 

kokemuksia ja niiden tuottamista voidaankin pitää taiteen nimenomaisena tehtävänä. 

Tämä käsitys kytkeytyy estetiikassa keskeiseen käsitykseen taiteen pyyteettömyydestä 

(disinterestedness). Kuten Määttänen (2012) kirjoittaa, Immanuel Kant tarkoitti taiteen 

pyyteettömyydellä sitä, että taiteen kauneuden aikaansaama mielihyvä on hyödystä, 

tieteestä ja moraalista erillistä, ”puhdasta” mielihyvää. Schopenhauerille taiteen 

pyyteettömyys puolestaan tarkoitti esteettisen kontemplaation riippumattomuutta 

ruumiillisista tarpeista. (136.) Deweylle esteettisen kokemuksen pyyteettömyys tulee 

kuitenkin ymmärtää suhteessa sen jatkuvuuteen muiden elämän prosessien kanssa. Siinä 

missä pyyteet ovat haluja ja tarpeita, joita elävässä olennossa nousee tämän ollessa 

vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa, esteettisen kokemuksen pyyteettömyys ei 

tarkoita näiden halujen ja tarpeiden poissaoloa. Halujen ja tarpeiden läsnäolo 

pikemminkin takaa esteettisen kokemuksen emotionaalisen vaikuttavuuden. Esteettisen 

kokemuksen pyyteettömyys tarkoittaa ainoastaan, että lupaus näiden halujen ja 

tarpeiden täyttymyksestä toteutuu jo havainnon tasolla. Toisin sanoen esteettinen 

kokemus on jo itsessään täyttymyksellinen ja arvokas, ei ainoastaan keino joidenkin 

muiden asioiden tavoitteluun. (mts. 137.)  

Kuten Määttänen esittää, taiteellisen toiminnan suhteellista pyyteettömyyttä voi 

tarkastella Aristoteleen poiesiksen ja praksiksen käsitteiden kautta. Poiesis tarkoittaa 

toimintaa, joka on suuntautunut jonkin toimintaan nähden ulkopuolisen tavoitteen 

toteutumiseen. Se voidaankin ”toiminnan” sijaan suomentaa ”tekemiseksi” tai 

”valmistamiseksi”. Praksis puolestaan on toimintaa, joka sisältää oman tavoitteensa 
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itsessään. Tärkein praksiksen muoto on hyvä elämä, jota luonnehtii eudaimonia eli 

onnellisuus. Aristoteleen käsitteistöön suhteutettuna esteettiset kokemukset eivät ole 

pyyteettömiä siinä merkityksessä, että ne olisivat irrallisia toiminnasta yleensä, vaan ne 

on ymmärrettävä praksiksen muotona; toimintana, joka sisältää itsessään oman 

tavoitteensa. Sellaisena ne ovat myös hyvän ja onnellisen elämän rakennuspalikoita. 

(Määttänen 2012, 138; ks. myös Aristoteles 2012, 1140b7-9 & 1097a30-b8.)  

Taiteen pyyteettömyys ei Deweyn filosofiassa tarkoita sitä, ettei taiteella voisi olla 

välineellistä arvoa. Deweyn mukaan taide ei koskaan ole ainoastaan päämäärä 

itsessään (end in itself), vaan myös väline. Toisin sanoen esteettinen objekti ei ole 

ainoastaan täyttymyksellinen (consummatory), vaan myös instrumentaalinen uusien 

täyttymyksellisten kokemusten saavuttamiselle. Vastaavasti taide-esineen muovaamisen 

vaiheet ja välineet eivät ole ainoastaan välineellisesti arvokkaita suhteessa niiden 

lopputulokseen, vaan konstitutiivisia taide-esineen muovaamiselle ja sellaisenaan 

itsessään arvokkaita. Päämäärän saavuttaminen edellyttää myös välineisiin sitoutumista 

ja niiden huolekasta omaksumista. Taide-esineen muovaamisen vaiheet voivat olla 

myös itsessään välittömästi nautinnollisia ja kokemuksen merkitystä ja arvoa 

syventäviä. Tämä ei päde ainoastaan kaunotaiteisiin vaan mihin tahansa 

toimintamuotoon, joka sisältää taiteellista kvaliteettia. (EN, LW 1: 273–6.) 

Deweyn taidekäsityksen kasvatuksellisia implikaatioita käsittelevässä artikkelissaan 

Westerlund & Väkevä (2011) esittävät, että esteettisen tasapainotilan saavuttaminen 

tapahtuu aina tutkimisen välityksellä. Kuten näimme edellisessä luvussa, tutkimisen 

alkupiste on määrittymätön tilanne, jossa vakiintuneiden toiminnan tapojen ja 

vallitsevien olosuhteiden välille on kehkeytynyt jännite. Kun jännitteen syy määritetään, 

tilanne muuttuu ongelmalliseksi. Tämä ongelma voidaan ratkaista kiinnittämällä 

tarkkaavaisuus tilanteen piirteisiin sekä suorittamalla siinä erinäisiä käsitteellisiä ja 

instrumentaalisia operaatioita. Tutkimisen päätepiste on uuden merkityssuhteen eli 

tavan muodostuminen. Westerlund & Väkevän mukaan esteettinen kokemus on 

tutkimisen prosessin täydentävä vaihe, väliaikainen, nautinnollinen tasapainotila, joka 

seuraa tutkimisen aikana koettua kitkaa ja ponnistelua (42). Monenlaisista 

tutkimisprosesseista koostuvan kokemuksen jatkumossa itsessään nautinnolliset 

esteettiset kokemukset ylläpitävät ihmisen halua kokemisensa kehittämiseen, 

kokemuksista oppimiseen.  

Siinä missä Deweyn instrumentalismi kuvaa ihmisen edellytyksiä saavuttaa tietoa 

maailmasta, esteettinen kokemus viittaa siihen, mihin tämä tiedon tavoittelun projekti 
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on suuntautunut. Esteettinen kokemus on erityisen kehittynyt, havainnoiltaan, 

merkityksiltään ja arvoltaan syvä kokemuksen muoto. Siinä ihmisen tarve ymmärtää 

itseään ja ympäröivää maailmaa toteutuu, ei ainoastaan kielellisellä vaan myös 

aistimellisella ja tunteellisella tasolla. Tällaisena se on instrumentalistisen maailman 

tutkimisen projektin – ja ihmiskokemuksen ylipäätään – päämäärä. (Alexander 1987, 

xiii-xiv, 199.) Jotta voitaisiin ymmärtää Deweyn kokemuskäsitys, tulee näin ollen ottaa 

huomioon niin instrumentalismiin sisältyvä tutkiminen kuin esteettinen kokemuskin. Ne 

ovat Deweylle kaksi komplementaarista, toisiaan täydentävää kokemuksen vaihetta. 

Tutkimista ohjaava käytännöllinen intressi on edellytys esteettisen kokemuksen 

saavuttamiselle ja itsessään nautinnollinen esteettinen kokemus täydellistää tutkimisen 

prosessin. (Westerlund & Väkevä 2011, 41.)  

3.1.2 TAIDE SIVILISAATION HISTORIASSA 

Kuten edellä osoitin, Deweyn mukaan taiteellisen ilmaisun ja esteettisen kokemuksen 

alkuperä voidaan jäljittää esikulttuurillisiin elämänprosesseihin. Niiden esiasteita 

voidaan ei-inhimillisen luonnon tasolla nähdä esimerkiksi linnun 

pesänrakennuspuuhissa, jossa se työstää sisäisten yllykkeittensä ohjaamana objektiivista 

ulkoista materiaalia saaden aikaan edeltävien täyttymyksen ja jälkimmäisten 

muodonmuutoksen. Linnun pesänrakennuksesta puuttuu ihmiselle ominainen tietoisuus 

luonnossa vallitsevista syyn ja vaikutuksen yhteyksistä ja kyky muuttaa nämä keinoiksi 

ja päämääriksi. Kaikki tietoiset päämäärät kuitenkin kehittyvät alun perin ei-tietoisista 

vuorovaikutuksista elävän olennon ja tämän ympäristön välillä. Tämä suhde säilyy 

myös kunkin taidemuodon alitajuisena perustana. (AE, LW10: 30–31.) 

Esteettisen kokemuksen ja sen esiasteen ilmentämät väliaikaiset sovituksen ja 

yhtenäisyyden kokemukset ympäristön kanssa ovat Deweyn mukaan osoitus siitä, että 

luonnossa on muotoa ja järjestystä, joka ei kuitenkaan ole staattista vaan dynaamista ja 

kehittyvää (mts. 20). Tämä dynaamisuus mahdollistaa sen, että ihminen voi osallistua 

luonnon muovautumiseen. Dewey väittääkin taiteen syntyneen siinä vaiheessa 

ihmislajin historiaa, kun ihminen ei enää vain mukauttanut toimintaansa luonnon 

rytmeihin –vuorokauden ja vuodenaikojen vaihteluiden, nälän ja kylläisyyden, unen ja 

valveen, syntymän ja kuoleman rytmeihin – vaan alkoi itse luomaan luontoon uusia 

rytmejä. Kaikki alkukantaiset laulu-, tanssi-, maalaus- ja veistotaiteen muodot ovat 

syntyneet ihmisen pyrkimyksistä luoda järjestystä ja rytmiä kokemuksiin, joista se 

muuten olisi puuttunut ja tehdä täten maailmaa itselleen tutuksi ja asuttavaksi. (mts. 22, 

153–5.) Taide on kuulunut ihmisten yhteiselämään sivilisaation alkuhämäristä asti. 
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Alkukantaisten kulttuurien taiteet olivat kiinteästi kytköksissä yhteisöllisiin käytäntöihin 

ja rituaaleihin, joiden kautta kulttuuri välitettiin seuraaville sukupolville. Näissä 

rituaaleissa yhteiselämän käytännölliset ja sivistykselliset elementit muodostivat 

yhtenäisen, esteettisesti järjestäytyneen kokonaisuuden. (mts. 330–1.) Taide oli 

kiinteästi yhteydessä elämän merkittävimpiin ja toistuviin prosesseihin, haasteisiin ja 

onnistumisiin. Sen funktiona oli elämän tavanomaisten prosessien ja objektien 

ehostaminen. (mts. 12.) Sillä oli keskeinen rooli yhteisöjen koheesion ylläpitämisessä ja 

vahvistamisessa sekä yhteisten tavoitteiden ja ideaalien ilmaisemisessa (Alexander 

1987, 190). 

Taiteen luonteen ymmärtäminen edellyttää sen kehityshistorian ymmärtämistä. 

Taiteenfilosofiassa on kuitenkin ollut tyypillistä mieltää 1800-luvulla kehittynyt 

puhtaan taiteen tai museotaiteen paradigma taiteen olemuksen ilmentymäksi. Tälle 

paradigmalle ominaista on käsitys taiteesta vain itsensä vuoksi olemassa olevana, 

muista elämän prosesseista irrallisena ja omiin fyysisesti erillisiin tiloihinsa – museoihin 

ja konserttisaleihin – sijoittuvana. (mts. 190.) Dewey korostaa, ettei museotaiteen synty 

ole ilmaus taiteen itsensä olemuksesta, vaan seurausta tietyistä kontingenteista 

historiallisista prosesseista, joiden yleensä katsotaan johtaneen moderniin aikaan. 

Ensinnäkin nationalismi, imperialismi sekä globaalien taidemarkkinoiden ja kaupallisen 

taiteen synty mahdollisti taiteen irtautumisen paikallisista materiaalisista ja 

kulttuurillisista olosuhteista. Täten taide-esineet, jotka olivat aiemmin olleet 

merkityksellinen osa paikallista yhteisöelämää, alkoivat toimia erillään alkuperäisestä 

kontekstistaan. Seurauksena oli uudenlainen taiteellinen individualismi, jossa taide-

esineistä tuli enemmässä määrin yksilöllisen taiteellisen maun ja erilliskulttuuriin 

kuulumisen merkkejä. (AE, LW 10: 15.)  

Osatekijänä esteettisen kokemuksen ja taiteen irtautumisessa muista elämän prosesseista 

on Deweyn mukaan ollut modernin luonnontieteen kehitys ja mekanistisen filosofian 

merkityksistä ja arvoista puhdistetun maailmankuvan ajautuminen ristiriitaan taiteen ja 

uskonnon kanssa. Kaikista merkittävin tekijä tässä prosessissa on kuitenkin ollut tieteen, 

teknologian, ei-inhimillisten energiamuotojen ja globaalien kapitalististen markkinoiden 

välinen liitto, joka on aiheuttanut ennennäkemättömiä murroksia ihmisten 

yhteisöelämässä, elinkeinoissa ja elinympäristöissä (mts. 340). Tuottavan työn 

muuttuminen mekaaniseksi massatuotannoksi, jossa työntekijöillä ei ole todellisia 

mahdollisuuksia vaikuttaa työnsä luonteeseen ja organisointiin, on ajanut esteettisen 

tyydytyksen pois työnteosta ja muista elämän prosesseista. Taide on puolestaan löytänyt 
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paikkansa kaunotaiteeseen erikoistuneista instituutioista. Dewey esittääkin, että 

tavanomaisen kokemuksen ja esteettisen kokemuksen välinen kuilu voidaan jäljittää 

niihin samoihin prosesseihin, jotka ovat moderneissa yhteiskunnissa luoneet kuilun 

tuottajien ja kuluttajien välille. (mts. 15–6.)  

3.1.3 TAITEELLINEN ILMAISU JA LUOMINEN 

Taiteellinen ilmaisu (expression) ja luominen (creation) ovat esteettiselle kokemukselle 

komplementaarisia toiminnan muotoja. Siinä missä esteettinen kokemus tarkoittaa 

taiteen vastaanottavaa, nauttivaa ja läpikäyvää aspektia, taiteellinen ilmaisu ja luominen 

tarkoittavat taiteen tekevää, aikaansaavaa ja ruumiille ulkoisia materiaaleja muovaavaa 

aspektia. (EN, LW 1: 267.) Taiteellinen ilmaiseminen ja luominen ovat eri puolia 

samassa prosessissa, jossa taiteilija työstää ”sisäistä” kokemustaan ja ”ulkoisia” 

materiaaleja saaden aikaan taideteoksen23, joka on näiden kahden fuusio. Ilmaisu viittaa 

siihen, mitä tapahtuu taiteilijan puolella hänen työstäessään yllykkeitään, emootioitaan 

ja ideoitaan uuteen muotoon ja luominen siihen, mitä tapahtuu työstettävän materiaalin 

puolella sen tullessa muovatuksi ilmaisun myötä.  

Ilmaisemiselle on ominaista emotionaalisuus, epäsuoruus ja mielikuvituksellisuus. 

Ilmaiseminen saa alkunsa, kun ihmisessä nousee spontaanisti yllykkeitä, jotka hän 

kokee tietoisuutensa tasolla emootioina. Ilmaisussa nämä emootiot suunnataan 

objekteihin, jotka eivät ole niiden alkuperäinen kohde. Yhdistyessään näihin uusiin 

objekteihin ne muuttavat muotoaan ja saavat uudenlaisia seurauksia, jolloin niiden 

merkitys muuttuu. (AE, LW10: 83.) Dewey erottelee toisistaan emootion ilmaisemisen 

ja purkamisen (discharge). Siinä missä emootion purkaminen tarkoittaa sen suoraa 

manifestoimista toiminnassa, emootion ilmaiseminen tarkoittaa sen ohjaamista 

epäsuoriin väyliin. Dewey havainnollistaa näiden eroa esimerkillä henkilöstä, joka on 

syystä tai toisesta ärsyyntynyt. Tämä ärsyyntymisen emootio voi purkautuessaan 

manifestoitua esimerkiksi huutamisena, kiukutteluna tai tavaroiden paiskomisena. 

Mikäli henkilö ryhtyy ilmaisemaan emootiotaan, ei hänen ulkoista toimintaansa 

tarkkailemalla voi välttämättä lainkaan päätellä, mikä emootio sitä ajaa. Hän voi 

kanavoida emootionsa esimerkiksi huoneensa siivoamiseen. Tällöin huoneessa 

 
23 Dewey käyttää termiä taide-esine (art product tai artistic object) viittaamaan siihen, mitä tavallisesti 

tarkoitetaan termillä taideteos, siis sitä objektiivista tuotosta, joka on taiteellisen luomisprosessin tulos, 

kuten sinfoniaa, elokuvaa, maalausta tai runoa. Taideteoksella (work of art) hän puolestaan viittaa siihen, 

mitä taide-esine tekee kokemuksessa – kirjaimellisesti taiteen työtä tai työstämistä kokemuksessa. (AE, 

LW 10: 9.) Toisin sanoen taideteos on Deweylle vuorovaikutteinen tapahtuma taide-esineen ja taiteen 

kokijan välillä.  
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vallitseva epäjärjestys, sen sisältämät esineet ja huonekalut sekä siivousvälineet 

toimivat vastuksena ärsytykselle, joka muuttaa muotoaan siivoamisen myötä. Mikäli 

henkilö onnistuu kanavoimaan ärsytyksensä tämän vaihtoehtoisen kohteen 

työstämiseen, niin alkuperäinen emootio kuin huonekin saavat uuden järjestyksen. 

Tällöin siivottu huone ilmaisee henkilölle sen muutoksen, joka hänen omassa 

emotionaalisessa tilassaan on siivoamisen myötä tapahtunut. Hän on onnistunut 

objektivoimaan tunteensa emotionaalisesti tyydyttävällä tavalla. (mts. 83–4.)  

Vaikka ilmaisua ja luomista voi tapahtua kaikilla inhimillisen kokemuksen alueilla, 

Deweyn mukaan ne ilmenevät taiteessa parhaimmillaan ja vapaimmillaan. Osatekijänä 

tässä on se, että taide praktiikkana mahdollistaa vapaamman mielikuvituksen käytön 

kuin esimerkiksi tiede tai tuottava työ. Mielikuvitus kuitenkin operoi myös näillä 

toiminnan alueilla. Dewey kirjoittaa kaiken tietoisen kokemuksemme olevan jossain 

määrin mielikuvituksellista sikäli, että merkitysten palauttaminen menneistä 

kokemuksista nykyisiin ja nykyisen kokemuksen laajentaminen merkityksillä, jotka 

eivät ole läsnä, on aina mielikuvituksen aktiviteetti (mts. 276). Hänen mukaansa 

mielikuvitus on yhtä normaali ja olennainen osa ihmisen toimintaa kuin lihasten 

liikuttaminen (HNC, MW9: 245). Fesmiren (2003) mukaan mielikuvituksen käsitteellä 

on Deweyn filosofiassa kahtalainen merkitys. Mielikuvitus tarkoittaa ensinnäkin kykyä 

asettua toisen ihmisen asemaan ja eläytyä hänen pyrkimyksiinsä, kiinnostuksiinsa ja 

huoliinsa ikään kuin ne olisivat omiamme. Toisessa, ensisijaisessa merkityksessään 

mielikuvitus tarkoittaa tilanteiden mahdollisuuksien luovaa käsittelyä eli tilanteiden 

havaitsemista niihin sisältyvien mahdollisuuksien valossa. Mielikuvitus tässä 

merkityksessään asettuu kontrastiin kokemuksen rutiininomaisten ja mekaanisten 

elementtien kanssa. (65.) Myös Alexanderin (1993) mukaan mielikuvitus tarkoittaa 

Deweylle kykyä nähdä aktuaalinen tilanne mahdollisuuksiensa valossa. Se on 

kokemuksen vaihe, jossa vallitsevaa tilannetta suhteutetaan kuviteltuihin mahdollisiin 

toimintatapoihin ja tapahtumiin. Tämä syventää vallitsevan hetken merkitystä ja 

muodostaa tilan vallitsevien arvojen kritisoinnille. Se on nykyhetkessä tapahtuva 

operaatio, joka kytkee menneen, nykyisen ja ennakoidun tulevaisuuden jatkumoksi. 

Täten se on merkityksellisen kokemuksen edellytys. (384–6.)  

Dewey korostaa, ettei mielikuvituksellista (imaginative) tule sekoittaa kuvitteelliseen 

(imaginary). Siinä missä kuvitteellinen viittaa subjektiiviseen, toiminnan objektiivisista 

olosuhteista irtautuneeseen kokemuksen aspektiin, mielikuvituksellinen viittaa 

tilanteiden kanssa vuorovaikuttavaan, niiden objektiivisiin piirteisiin juurtuneeseen sekä 



48 

 

niiden täyden laajuuden huolekkaasti omaksuvaan kokemuksen aspektiin. (HNC, MW9: 

244–5.) Taiteen mielikuvituksellisuus ei tarkoita taiteilijan kokemuksen subjektiivisten 

aspektien projisoimista maailmaan, vaan kokemuksen subjektiivisen ja objektiivisen 

aspektin fuusiota. Onnistuneessa ilmaisussa työstettävä materiaali ohjaa luomisprosessia 

eli ilmaisussa ennakoidaan ja hyödynnetään tuon nimenomaisen materiaalin 

ominaisuuksia ja siinä piileviä mahdollisuuksia. Tällöin taiteilijan kokemusten, ideoiden 

ja tekniikan sekä työstettävän materiaalin välillä on vuoropuhelu. (AE, LW 10: 233.) 

Ilmaisun materiaalit tarjoavat vastustusta taiteilijan yllykkeelle, mikä edellyttää häneltä 

yllykkeen kehittämistä. Taiteilijan onkin ilmaisun prosessissa reflektoitava 

yllykkeessään orastavan tarkoituksen, aiempien kokemustensa sekä työstettävän 

materiaalin tarjoaman vastustuksen suhdetta, muokattava päämääräänsä materiaalin 

tarjoaman vastustuksen mukaan ja tutkittava kokeellisesti materiaalin tarjoamia 

työstämismahdollisuuksia. (Alhanen 2013, 184–5.)  

Taiteilija ei ainoastaan representoi tai toisinna ilmaisemaansa materiaalia, vaan valikoi 

teokseensa sen merkitykselliset ja arvokkaat aspektit kiinnostustensa ja 

mielikuvituksensa ohjaamana (AE, LW 10: 189). Ilmaisua ohjaavat myös hänen oman 

taiteenlajinsa perinteet sekä kulttuuri- ja taidealaspesifit tavat työstää ilmaisun 

materiaaleja. Ilmaisun materiaalit voidaan jakaa sisäisiin ja ulkoisiin. Sisäisiin 

materiaaleihin lukeutuu teoksen asiasisältö (subject matter) eli ne ideat, muistot, 

mielikuvat, havainnot ja emootiot, joiden perusteella taiteilija teosta muovaa. Ulkoisiin 

materiaaleihin lukeutuu ilmaisun väliaine tai medium (medium), kuten maali, savi, 

marmori, teksti, ääni, taiteilijan oma keho jne. (mts. 81; Jackson 1998, 43.) Taiteilija 

työstää tätä materiaalia omalle taiteenlajilleen ominaisella tavalla, esimerkiksi maaleja 

sekoittamalla, savea tai marmoria muotoilemalla tai säveliä ja rytmejä yhdistelemällä.  

Taiteilijan aiemmat kokemukset, tavat ja kiinnostukset määrittävät sitä, mihin hänen 

yllykkeensä suuntautuvat ja miten hän valikoi ja muovaa työstämäänsä materiaalia. Kun 

taiteilija ilmaisee emootioitaan aiempia kokemuksiaan ja taiteellista materiaalia 

hyödyntäen, nämä ottavat uuden muodon, elävöityvät ja saavat uusia merkityksiä (AE, 

LW 10: 66–7). Kun esimerkiksi maalari maalaa taulua ja näkee työnsä tulokset, 

maalaamista ohjaavat ideat ja emootiot selkeytyvät, järjestäytyvät ja saavat uuden 

merkityksen (mts. 81). Deweyn kuvaus taideteoksen luomisesta voidaankin Alhasen 

sanoin lukea yleisenä kuvauksena siitä, kuinka kokemus kehittyy määrittymättömistä 

yllykkeistä kohti uusien merkitysten muodostumista (Alhanen 2013, 183). Taiteellinen 
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ilmaisu on ihmiselle keino merkityksellistää maailmaa, luoda siihen järjestystä sekä 

ymmärtää itseään ja omaa asemaansa maailmassa (Alexander 1987, xviii-xix).  

Deweylle yksilöllisyys – yksilön synnynnäiset kyvyt ja ominaisuudet – on alun perin 

potentiaalia, joka realisoituu vasta vuorovaikutuksessa ympäröivien olosuhteiden 

kanssa. Itsen luonne löydetään vasta ympäristön tarjoamien vastustusten työstämisen 

kautta. Myös taiteellisen ilmaisun kautta luova yksilö löytää itsensä muovaamastaan 

materiaalista, taide-esineestä. (AE, LW10: 286.) Samalla luomisessa työstetystä raa’asta 

materiaalista – maalista, savesta, äänimateriaalista jne. – tulee inhimillisiä merkityksiä 

ilmaiseva medium, omanlaisensa kieli ja kommunikaation muoto (Jackson 1998, 40). 

Mikäli taideteos on taidokkaan työstämisen tulos, siinä nämä merkitykset ovat ottaneet 

aistimellisesti ja mielikuvituksellisesti tavoitettavan muodon, joka on jaettavissa muiden 

ihmisten kanssa. Taideteoksen vastaanottajien emootiot ja ideat voivat vastaavasti saada 

uuden järjestyksen ja merkityksen heidän työstäessään niitä suhteessa teokseen. (AE, 

LW 10: 93.) 

Niin taiteilijaan itseensä kuin hänen työstämäänsä materiaaliin sisältyvät potentiaalit 

aktualisoituvat ilmaisun myötä. Tällöin tapahtuu fuusio taiteilijan yksilöllisyyden ja 

objektiivisen materiaalin välillä. Ilmaisun medium ei taiteessa ole subjektiivinen eikä 

objektiivinen, vaan näiden fuusio (mts. 41.) Kuten Dewey kirjoittaa, jokaiselle 

taideteokselle ominaista on subjektin ja objektin läpikotainen integraatio (AE, LW 10: 

281). Taiteellisessa luomisessa dualismit ruumiin ja mielen, toiminnan ja ajattelun sekä 

subjektin ja objektin välillä tulevat välttämättä ylitetyiksi (Chaloupka 1987, 251). Koska 

taide ruumiillistaa inhimillisiä merkityksiä ja arvoja ulkoiseen materiaaliin, se madaltaa 

ihmisen ja maailman välistä jännitettä. Taiteen avulla ihminen tekee maailmasta kodin 

itselleen (becomes habituated) (AE, LW 10: 163). 

3.2 TAIDE JA KASVATUS 

Tässä luvussa siirryn käsittelemään Deweyn käsitystä taiteen roolista kasvatuksessa. 

Kuten olen edellä argumentoinut, esteettinen kokemus ja instrumentalismi ovat 

komplementaarisia aspekteja hänen kokemusfilosofiassaan. DE:n kirjoittamisen aikaan 

instrumentalismi oli kuitenkin Deweyn filosofisen projektin keskiössä. Vaikka myös 

taiteella on olennainen rooli tässä teoksessa, Dewey alkoi käsitellä sen luonnetta 

systemaattisemmin vasta uransa myöhäisvaiheessa. Taiteen merkitys DE:ssä jääkin 

helposti hämäräksi, ellei sitä tuoda eksplisiittisesti esiin. Osasyy tälle 

vaikeaselkoisuudelle on myös se, että taiteella on teoksessa kahtalainen merkitys. 
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Ensinnäkin Dewey tarkoittaa taiteella distinktiivistä kulttuurillista praktiikkaa eli 

kaunotaiteita (fine arts), joihin lukeutuvat mm. kaunokirjallisuus, musiikki ja 

kuvataiteet. Kaunotaiteet ilmenevät kasvatuksessa yhtäällä erilaisille taide-esineille 

altistumisen, niiden havainnoinnin ja reflektoinnin sekä niistä keskustelun muodossa 

sekä toisaalta taide-esineiden suunnittelun ja valmistamisen muodossa. Kaunotaiteita 

vasten asettuvat käytännölliset taidot (useful arts), jotka eroavat kaunotaiteista lähinnä 

tarkoituksensa perusteella. Käytännöllisten taitojen harjoittamisen tarkoitus on tuottaa 

hyödyllinen ja sosiaalisesti merkityksellinen lopputuote, kun taas kaunotaiteen tarkoitus 

on edistää välittömien esteettisten kvaliteettien tunnistamista ja arvostusta. Toimet 

voidaan vastaavasti jakaa käytännöllisiin ja taiteellisiin toimiin sen mukaan, kumpi 

tarkoitus on niissä vallitsevampi. Riippumatta siitä, onko toimi käytännöllinen vai 

taiteellinen, sillä voi kuitenkin olla esteettistä ja taiteellista kvaliteettia (esthetic and 

artistic quality). Tämä on taiteen toinen merkitys Deweyn kasvatusfilosofiassa. Mikäli 

toimi herättää tekijänsä tunteet ja mielikuvituksen, sillä on kaunotaiteille ominaista 

esteettistä kvaliteettia. Mikäli se edellyttää taitojen ja tekniikan kehittämistä sekä 

materiaalin työstämistä erilaisin työkaluin, sillä on taiteelliselle ilmaisulle ominaista 

taiteellista kvaliteettia. (DE, MW 9: 246.)  

Tässä luvussa tarkastelen Deweyn käsitystä taiteen merkityksestä kasvatuksessa ja 

eritoten arvo- ja moraalikasvatuksessa. Kuten todettua, hän ei kirjoittanut taiteen ja 

ympäristökasvatuksen kytköksistä, vaan näitä teemoja koskevat pohdinnat edustavat 

omaa tulkintaani. Ensimmäiseksi käsittelen sitä kokemusfilosofista perustaa, jolle 

taiteen kasvatuksellinen merkitys Deweyn ajattelussa rakentuu. Tarkastelen taiteissa 

kohdattavien merkitysten luonnetta sekä kokemuksen välittömän ja reflektiivisen 

vaiheen välistä erottelua suhteessa Deweyn arvoteoriaan. Esitän, että välittömät 

arvostuksen kokemukset, joita koetaan muun muassa taiteen yhteydessä, pohjustavat 

reflektiivisiä arvoja. Tarkastelen myös Deweyn käsitystä taiteen mahdollisuuksista ja 

rajoitteista yhteiskunnallisen kritiikin väylänä ja kytken nämä pohdinnat 

ympäristökasvatuksen ja ekokritiikin teemoihin. Lopuksi tarkastelen sitä, mikä on 

toimien esteettisen ja taiteellisen kvaliteetin kasvatuksellinen merkitys ja mitä 

implikaatioita tällä voisi olla ympäristökasvatukselle.  

3.2.1 VÄLITTÖMÄT JA KIELELLISET MERKITYKSET 

Kuten olen osoittanut luvussa 2., Dewey omaksui Jamesilta käsityksen kokemuksesta 

kenttätapahtumana, jossa on välitön tietoisuuden fokus ja epäsuorasti koettu horisontti. 

Kokemuksen horisontti määrittää tarkkaavaisuuden kohdistamista ja merkityksien 
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muodostumista. Se muodostuu niistä tavoista – lajityypillisistä, kulttuurispesifeistä sekä 

yksilöllisistä – jotka määrittävät ihmisen suhdetta ympäröivään maailmaan. Se sisältää 

kaikki potentiaalit niille merkityksille ja arvoille, joita kokemuksessa voi kehkeytyä. Se 

on perustava suhteessa kieleen ja kaikki kielellinen operointi tapahtuu sen puitteissa. 

Kielellinen operointi voi toki myös uudelleenohjata kokemuksen suuntautumista tässä 

horisontissa, mutta olennaista on, että kieli ei itsessään rakenna kokemaamme 

todellisuutta, vaan asettuu aina jo tapojemme määrittämään kokemuksen horisonttiin.  

Tavallisesti kokemuksen horisontti on kokemuksessa läsnä vain implisiittisesti eli siihen 

itseensä ei kiinnitetä huomiona, mutta taiteessa se manifestoituu sellaisenaan. 

(Alexander 1987, xix.) Toisin sanoen taiteessa voidaan tehdä nähtäväksi, kuultavaksi tai 

muulla tavoin jaettavaksi sellaisia kokemukseen implisiittisesti kuuluvia merkityksiä ja 

arvoja, jotka ohjaavat kaikkea tietoista ja fokusoitunutta havainnointia ja 

merkityksenantoa ja joita ei voida tyhjentävästi kääntää kielelliseen muotoon (mts. 

111). Taide ja esteettiset kokemukset, joiden tuottaminen on taiteen ensisijainen funktio, 

ovat täten eräänlainen vastaus ihmisen perustavaan yllykkeeseen tai tarpeeseen 

ymmärtää ympäröivää maailmaa. Taide tavoittaa tästä maailmasta merkityksen tasoja, 

joita muut kulttuurilliset praktiikat kuten tiede eivät tavoita. Vaikka taide voi Deweyn 

mukaan lisätä ymmärrystä luonnon ja kulttuurin objekteista, hän ei kuitenkaan pidä 

taidetta tiedon muotona. Taiteellisessa luomisessa ja esteettisessä kokemuksessa tieto 

yhdistyy ei-älyllisiin elementteihin muodostaen kokemuksen, joka on arvokas 

kokemuksena. Täten se muuttuu ”enemmän-kuin-tiedoksi”. (AE, LW 10: 294.)  

Mikäli taideteoksissa on merkityksiä, näiden merkitysten on oltava välittömän 

aistimellisesti koettavissa. Koska merkitykset ovat määritelmällisesti asioiden välisiä 

relaatioita, nouseekin kysymys siitä, kuinka välittömästi koettavat merkitykset ovat 

mahdollisia. Deweyn ratkaisu on, että välitön esteettinen havainto on jo itsessään 

välittynyttä, relationaalista ja merkityksellistä. Tämänkin käsityksen taustoja voidaan 

hakea Jamesin filosofiasta. Kuten Alexander (1987) kirjoittaa, Jamesin mukaan välitön 

aistikokemuksemme jäsentyy aina osaksi kokemuksen virtaa, joka on ajallista ja 

tilallista, elämänprosessien, toiminnan ja sen päämäärien määrittämää (30–1). Emme 

siis aisti merkityksetöntä aistidataa ja assosioi tätä merkitykselliseksi korkeamman tason 

kognitiivisissa prosesseissa, vaan aisteillemme paljastuvat objektit ja asiaintilat ovat 

meille merkityksellisiä jo välittömästi koettuina. Ne kuuluvat siihen elämismaailmaan, 

josta me aina jo löydämme itsemme ennen kuin alamme sitä tietoisesti reflektoimaan ja 

objektivoimaan. (mts. 81.)  
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Kuten olen edellä osoittanut (ks. 2.1.2), Deweylle merkitykset ovat tapoja. 

Havaitsemisen, tuntemisen, toiminnan ja ajattelun tapamme ovat merkityskertymiä 

kaikesta siitä, mitä me ja esi-isämme olemme kokeneet moninaisissa 

vuorovaikutuksissamme ympäristömme kanssa. Koska tapamme aina jo jäsentävät 

kokemustamme maailmasta, kokemuksemme on väistämättä merkityksellistä. Tämä 

merkitys ei ole eksklusiivisesti eikä ensisijaisesti kielellistä. Kuten Määttänen esittää, 

Deweyn filosofiasta voidaan erottaa kaksi merkityksen lajia. Ensinnäkin on kielellisiä 

merkityksiä, jotka ovat konventionaalisia ja edustavat jotakin muuta, viittaavat johonkin 

itsensä ulkopuolelle. Toiseksi on sanattomia merkityksiä, jotka ilmenevät suoraan 

koettujen objektien ominaisuuksina. Nämä merkitykset ovat välittömästi koettavissa, ne 

ovat läsnä tai annettuna kokemuksen kohteena olevassa objektissa. Ne ovat laadullisia, 

aistimellisia ja emotionaalisesti ilmaisuvoimaisia. (Määttänen 2012, 109–10.) Taiteessa 

sanattomat merkitykset ovat vallitsevassa asemassa, vaikkakin esimerkiksi runoudessa 

ja näytelmätaiteessa kielelliset merkitykset ovat ilmeisen keskeisiä. Taiteessa myös 

kielelliset merkitykset kuitenkin toimivat eri tavalla kuin esimerkiksi tieteessä. Siinä 

missä tieteen ja filosofian kaltaisissa älyllisissä praktiikoissa elämän prosessit tehdään 

ymmärrettäviksi redusoimalla ne käsitteelliseen muotoonsa, taiteessa ne tehdään 

ymmärrettäviksi esittämällä niiden merkitykset järjestetyn ja voimistetun kokemuksen 

materiaalina. Tieteessä merkityksiä esitetään (state) kielellisin symbolein ja väitteiden 

muodossa, kun taas taiteessa niitä ilmaistaan kvalitatiivisesti ja aistimellisesti, muovatun 

taiteen materiaalin välityksellä. (AE, LW 10: 90.) 

Sanattomien merkitysten tulkitseminen ei ole samaan tapaan konventioiden varassa kuin 

kielellisten, vaikka kulttuurilliset erot toki vaikuttavat jossain määrin niidenkin 

tulkintaan. Siinä missä kielelliset merkitykset ovat yleisiä, sanattomat merkitykset ovat 

yksilöllistettyjä. Taideteokset, kuten maalaukset, ovat laadullisia kokonaisuuksia, joissa 

merkityksiä kantavat konkreettisina koettavat laatumääreet, kuten punaisuus. Kuten 

Määttänen (2012) kirjoittaa, ”[p]unaisen värin näkee aina jonakin tiettynä punaisen 

vivahteena, mutta mikään näistä vivahteista ei ole sama kuin punaisuus yleiskäsitteenä, 

joka on sanan ”punainen” merkitys” (111). Myös tavalliset havainnon kohteet – hymyt, 

järvenrannat ja kukkapurkit – ovat monivivahteisia laatupiirteiden kokonaisuuksia, jotka 

eroavat laadullisesti muista samaan kielelliseen kategoriaan kuuluvista kohteista (mts. 

114). Kukin niiden laatupiirre virittää erilaisia tapoihimme ruumiillistuneita 

ennakointeja tulevista kokemuksista, ja näin ollen ne virittävät myös laadullisesti 

erilaisia kokemuksia.  
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Kokemuksemme kohteet siis ilmaisevat meille välittömästi erilaisia merkityksiä ja 

virittävät meissä laadullisesti erilaisia kokemuksia sen mukaan, minkälaisia tapoja 

niihin assosioituu. Jos esimerkiksi metsä on totuttu kokemaan arkipäiväisissä 

yhteyksissä etupäässä rakennusmateriaalina ja polttopuuna, se ilmaisee erilaisia 

välittömiä merkityksiä ja virittää erilaisia laadullisia kokemuksia kuin 

virkistäytymispaikkana tai suojeltavana ekosysteeminä koettu metsä. Havaintomme 

kohteiden laatupiirteiden monivivahteisuus ja niihin assosioituvien tapojen moneus 

tarkoittaa, että niiden herättämät kokemukset voivat ottaa mitä moninaisimpia muotoja. 

Deweyn mukaan yksi taiteen tärkeimmistä tehtävistä onkin herättää aistikykymme ja 

tunteellinen herkkyytemme, jotta voisimme kokea meitä ympäröivän maailman 

laadullisessa rikkaudessaan ja elävyydessään. Taide ravistelee rutiininomaisiksi 

jäykistyneitä havaitsemisen – ja havaitsemattomuuden – tapojamme ja ”heittää sivuun 

peitteet, jotka kätkevät koettujen asioiden ilmaisevuuden […] Se nappaa objekteista 

jokaisen ilmaisevuuden sävyn ja järjestää ne uuteen kokemukseen elämästä”24. (AE, LW 

10: 110.)  

3.2.2 VÄLITTÖMÄT ARVOT, REFLEKTIIVISET ARVOT JA TAIDE 

Myös arvot sisältyvät kokemuksen välittömiin merkityksiin. Koska ihminen on elävä 

olento, jonka olemassaolo ja hyvinvointi on aina suhteellista ympäristöön, välitön 

kokemus ympäristöstä ja sen elementeistä on väistämättä arvojen kyllästämää. Kuten 

olen aiemmin todennut, ihmisen vuorovaikutukselle ympäristönsä kanssa on ominaista 

jännitteiden ja tasapainotilojen vuorottelu. Ihmisen olemassaolo, tarpeentyydytys ja 

hyvinvointi riippuu näistä jännitteistä ja tasapainon palautumisista, joten ne ovat 

inhimillisten arvojen perusta25. Tavat tuovat nykyhetkeen ihmisen aiempien kokemusten 

perusteella kertyneen implisiittisen ymmärryksen ympäristön piirteiden ja elementtien 

arvosta. Emootiot ovat tietoisuuden tasolle tulevia merkkejä näistä arvoista. 

Emotionaaliset vasteet muodostuvat niihin ihmisen ja ympäristön vuorovaikutuksen 

piirteisiin, jotka ovat jännitteiden ja tasapainon palautumisen kannalta olennaisia. 

(Määttänen 2012, 101–2.) Kuten Määttänen esittää, siinä missä David Hume muiden 

moraalisentimentalistien ohella ajatteli arvojen perustuvan emootioihin, pragmatismissa 

emootioiden ajatellaan perustuvan arvoihin. Kokemuksiin ja kokemuksen objekteihin 

 
24 “Art throws off the covers that hide the expressiveness of experienced things […] It intercepts every 

shade of expressiveness found in objects and orders them in a new experience of life”. 
25 Koska ihminen on biofyysinen ja ruumiillinen olento, nämä arvot kytkeytyvät viime kädessä hengissä 

säilymiseen ja ruumiillisten tarpeiden tyydytykseen. Koska ihminen on myös kulttuuriolento, ne eivät 

kuitenkaan rajaudu eivätkä palaudu näihin luonnollisiin hyviin. 
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kytkeytyvä emotionaalinen lataus perustuu niihin arvoihin, joita niihin aiemman 

kokemuksen perusteella yhdistyy. (mts. 87; ks. myös Hume 2011, 471). 

Kuten olen edellä esittänyt (ks. 2.2.3), Dewey erottelee toisistaan kokemuksen 

välittömän vaiheen, joka on läpikäyty ja vain minimaalisesti reflektion muovaama, sekä 

kokemuksen reflektiivisen vaiheen, joka on symbolien ja käsitteiden välittämä. 

Kokemuksen välitön vaihe asettaa sen määrittymättömän tilanteen, josta reflektiivinen 

ajattelu voi nousta, ja kokemuksen reflektiivisessä vaiheessa voidaan analysoida ja 

tutkia välittömän kokemuksen elementtejä. Koska kokemuksen välitön vaihe on 

edellytys reflektion heräämiselle oppilaassa, sitä ei voida kasvatuksessa ohittaa. 

(Fesmire 2017, 168.) Merkittävä motivaatio toimille kasvatuksen keskeisenä 

menetelmänä onkin se, että niissä välitön ja reflektiivinen kokemus yhdistyvät: 

välittömät aktiviteetit esimerkiksi puutarhanhoidon parissa pohjustavat ja konkretisoivat 

reflektiivistä ajattelua, jonka kautta välittömien kokemusten merkityksiä voidaan 

puolestaan laajentaa ja syventää.  

Välittömälle ja reflektiiviselle kokemukselle analoginen erottelu voidaan tehdä myös 

välittömien ja reflektiivisten arvojen välillä. Deweyn mukaan tarpeita tyydyttävät ja 

nautinnolliset asiat ovat hyviä (goods) tai välittömästi arvostettuja (valued), mutta eivät 

vielä arvokkaiksi (valuable) todettuja eli reflektoituja arvoja. Reflektoituja arvoja eli 

arvoja sanan varsinaisessa mielessä niistä tulee vasta, kun ymmärretään, mitä niiden 

tavoittelu edellyttää ja mitä mahdollisia seurauksia niiden tavoittelulla on. (QC, LW 4: 

207–8.) Reflektoitujen arvojen perusta on näin ollen välittömissä arvostuksen 

kokemuksissa ja reflektiivisen kokemuksen tasolla nämä arvostukset voidaan 

vakiinnuttaa arvoiksi.  

Välittömien arvotuksen kokemusten merkitystä reflektiivisten arvojen muodostumisessa 

voidaan selventää Deweyn erottelulla muodollisten (nominal) ja varsinaisten arvon 

standardien välillä (effective or real standards of value). Deweyn mukaan ihmisten 

varsinaiset arvon standardit muotoutuvat heidän moninaisissa arkisissa ja 

konkreettisissa vuorovaikutuksissaan biofyysisen ja sosiokulttuurisen ympäristönsä 

kanssa. ”Moraalin oppitunneiksi” (lessons of morals) Dewey kutsuu sellaista 

moraaliopetusta, jossa arvostuksen sääntöjä ja periaatteita pyritään välittämään 

oppijoille vain kielellisen opetuksen kautta. Tällaiset säännöt ja periaatteet jäävät 

helposti vain muodollisiksi arvon standardeiksi ja voivat jopa asettua oppijoiden 

varsinaisia arvon standardeja vastaan. Jos oppija saa elämässään ja koulun arjessa 

konkreettisesti kokea esimerkiksi ystävällisen käytöksen arvon, ystävällisyyden 
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arvostus rakentuu osaksi hänen varsinaisia arvon standardejaan. Jos taas ei, on tätä 

arvostusta hyvin vaikea välittää hänelle kielellisellä tasolla. Parhaimmillaankin kielen 

tasolla tapahtuvalla moraaliopetuksella voidaan selkiyttää, syventää ja vakiinnuttaa 

arvoja, jotka oppijat ovat jo omaksuneet toimissa ja muissa konkreettisissa 

vuorovaikutuksissa ympäristönsä kanssa. (DE, MW 9: 242–3.)  

Esimerkiksi koskemattoman luonnon arvon tuleminen osaksi kasvatettavien varsinaisia 

arvon standardeja edellyttää reflektiivisellä kokemuksen tasolla tapahtuvan arvo-

opetuksen lisäksi välittömiä ja konkreettisia arvostuksen kokemuksia luonnon parissa. 

Tästä voidaan havainnollistaa myös Hickmanin erottelulla luontoon luontona ja 

luontoon kulttuurina. Luonto luontona, siis luonto välittömästi koettuna ja arvostettuna, 

tarjoaa raakamateriaalia luonnolle kulttuurina, luonnolle reflektiivisesti koettuna. 

Reflektiivisen kokemuksen ja tutkimisen tasolla luonnon välittömästi koettuja mutta 

sellaisenaan epävakaita ja ohimeneviä merkityksiä ja arvoja voidaan selkiyttää, syventää 

ja vakiinnuttaa. (Hickman 1996, 65–6.) Olennaista on kuitenkin, että nämä välittömästi 

koettavat merkitykset ja arvot ovat konstitutiivisia reflektiivisesti muodostetuille 

arvoille ja merkityksille.  

Deweyn luonnehdinnat esteettisestä kokemuksesta ja hyvän kokemuksesta ovat 

huomattavan samankaltaiset. Hyvä koostuu hänen mukaansa siitä merkityksestä, joka 

koetaan useiden yhteensovittamattomien impulssien ja tapojen välisen ristiriidan 

ratketessa yhtenäisessä ja järjestäytyneessä toiminnassa (HNC, MW 14: 146). 

Esteettisessä kokemuksessa jokapäiväisessä elämässämme vallitseva jännite puolestaan 

muuttuu liikkeeksi kohti täyttymyksen tuottavaa päätepistettä (AE, LW 10: 

62). Nähdäkseni tämä hyvän ja esteettisen kokemuksen välinen yhteneväisyys implikoi, 

että esteettiset kokemukset voivat hyvän kokemusten tavoin toimia pohjana 

reflektiivisten arvojen muodostumiselle. Dewey antaakin DE:ssä arvostusten 

standardien muovaamisessa erityisen painoarvon taiteille ja taiteellisille toimille, kuten 

kirjallisuudelle, musiikille ja kuvataiteille. Tämä johtuu siitä, että vaikka taiteet eivät 

olekaan ainoa arvostuksen kokemuksia aikaansaava inhimillinen aktiviteetti, ne ovat 

ensisijainen voimistunutta arvostusta aikaansaava voima. Niiden ensisijainen funktio 

kasvatuksessa onkin arkisten kokemusten merkityksellisyyden ja arvostuksen 

voimistaminen. Taiteet ovat itsessään ja välittömästi nautinnollisia, mutta niillä on myös 

voima muovata ja vakiinnuttaa ihmisten mieltymyksiä ja arvostandardeja.  

Ne herättävät tyytymättömyyttä olosuhteisiin, jotka eivät yllä niiden mittoihin; 

ne luovat vaatimuksen ympäristöön, joka saavuttaisi niiden tason. Ne paljastavat 
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merkityksen syvyyden ja laajuuden kokemuksista, jotka muuten saattaisivat olla 

keskinkertaisia ja triviaaleja. Toisin sanoen ne varustavat meidät näkemisen 

kyvyllä. Täyteydessään ne representoivat muutoin hajanaisten ja epätäydellisten 

hyvän elementtien tiivistymistä ja täydellistymistä. Ne valikoivat ja fokusoivat 

niitä arvon elementtejä, jotka tekevät kokemuksista välittömästi nautinnollisia. 

Ne eivät ole kasvatuksessa ylellisyyksiä, vaan painokkaita ilmauksia siitä, mikä 

tekee kasvatuksesta arvokasta26. (DE, MW 9: 247.)  

Deweyn käsitys taiteen vaikutuksesta arvojen muodostumiselle on lähellä David Carrin 

(2004) hyve-eettistä näkemystä, jonka mukaan hyveellisen luonteen rakentuminen 

edellyttää affektiivisten ja esteettisten asenteiden, arvojen ja herkkyyksien (sensibilities) 

kehittämistä. Oikeiden ajattelu- ja toimintatapojen kehittäminen ympäristöä kohtaan 

edellyttää Carrin mukaan ympäristöstä välittämistä, johon sisältyy paitsi oikea 

ymmärrys ja käyttäytyminen, myös emotionaalinen kiinnittyminen ja esteettinen 

arvostus. (226.) Ympäristökasvatukseen tämä keskustelu liittyy sen kysymyksen kautta, 

millä keinoilla oppijoita voitaisiin ohjata luonnon intrisiittiseen arvostamiseen ja mikä 

rooli taiteella on tässä.  

Deweyn mukaan taiteilija voi mielikuvituksellisen visionsa kautta siirtää merkityksiä ja 

arvoja yhdeltä kokemuksen alueelta toiselle ja täten muovata ja syventää arkisten 

objektien koettuja merkityksiä (AE, LW 10: 123). Carr (2004) esittää, että yhteys 

ympäristöön kohdistuvien moraalisten asenteiden ja esteettisen herkkyyden välille 

muodostuu parhaiten juuri sellaisen taiteen kautta, jossa luonto tai jotkin sen elementit 

on asetettu laajempien taiteellisten, metafyysisten tai eettisten pyyteiden kontekstiin 

(227). Luonnon elementtien sijoittaminen uusiin henkisiin ja moraalisiin konteksteihin 

tai henkisten ja moraalisten elementtien sijoittaminen luonnonmaisemaan voi herättää 

niiden mielikuvituksellista uudelleenarviointia, jonka myötä vakiintuneet arvostuksen 

tavat voivat muovautua (mts. 228). Esimerkkinä tällaisesta taiteellisen ilmaisun kautta 

tapahtuvasta elementtien ja kontekstien mielikuvituksellisesta fuusiosta Carr esittää 

maataiteen (land art) nimellä tunnetun taidemuodon sekä veistotaiteen, esim. Henry 

Mooren veistokset, joissa orgaaniset materiaalit ja ihmishahmo kohtaavat 

luonnonympäristössä. (mts. 229–231.) Luontorunous voi puolestaan tuoda esiin luonnon 

pienistä yksityiskohdista avautuvia alati laajenevia merkitysyhteyksiä. Näin se voi 

 
26 “They arouse discontent with conditions which fall below their measure; they create a demand for 

surroundings coming up to their own level. They reveal a depth and range of meaning in experiences 

which otherwise might be mediocre and trivial. They supply, that is, organs of vision. Moreover, in their 

fullness they represent the concentration and consummation of elements of good which are otherwise 

scattered and incomplete. They select and focus the elements of enjoyable worth which make any 

experience directly enjoyable. They are not luxuries of education, but emphatic expressions of that which 

makes any education worth while.” 
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elävöittää moraalisia ja henkisiä kokemuksia luonnon yhteydessä ja kehittää 

emotionaalista ja moraalista herkkyyttä. (mts. 235.) Luontokirjallisuus ja -runous 

ovatkin Deweyn mukaan parhaita ilmauksia ihmisen kyvystä kokea esteettisiä 

kokemuksia luonnon parissa. Hän havainnollistaa tätä lainauksellaan Emersonin 

teoksesta Luonto (1836/2002):  

Joskus olen kaamosaikaan kulkenut pilvien peittämän taivaan alla, ja tuntenut 

itseni sohjoisilla joutomaillakin täydellisen hyväntuuliseksi, vaikka en ole 

ajatellut mitään erityisen hauskaa. Olen ollut miltei pelottavan hilpeä. (28.) 

Deweyn mukaan paras selitys tällaisille kokemuksille on, että ne herättävät ihmisessä 

resonansseja taipumuksista, jotka ovat kehittyneet alkukantaisista vuorovaikutuksista 

elävän olennon ja tämän ympäristön välillä (ks. 3.1.2). Emotionaalisuutensa ja 

merkitystensä välittömyyden nojalla taide, ja esteettistä kvaliteettia sisältävät 

jokapäiväiset kokemukset, voivat nostattaa tällaiset kokemukset taas pintaan. (AE, LW 

10: 35–6.) 

3.2.3 TAIDE JA KULTTUURIKRITIIKKI 

Deweyn mukaan jokaisella kulttuurilla on kollektiivinen yksilöllisyytensä (collective 

individuality), jaettu omaleimainen tapa sopeutua elämään ja ympäristöön, joka jättää 

merkkinsä tuon kulttuurin taiteeseen (mts. 333). Taideteosten kautta sellaiset 

merkitykset ja arvot, jotka muuten saattaisivat vaipua historiaan, voidaan ruumiillistaa 

ja vakiinnuttaa osaksi jaettua kulttuuriympäristöä (mts. 329.) Kuten olen edellä todennut 

(ks. 2.2.1), Deweyn mukaan kasvatus tapahtuu ensisijaisesti ympäristön kautta ja 

symbolisella opetuksella voidaan selventää, syventää ja tukea tätä vaikutusta älyllisesti. 

Vastaavasti Dewey kirjoittaa, että kunkin aikakauden taide – arkkitehtuuri, kirjallisuus, 

teatteri jne. – muodostaa moraalisen ympäristön (moral environment), jolle tieteelliset 

ja filosofiset tutkimukset moraalista voivat lähinnä tarjota älyllisen perustan. (mts. 347–

8.)  

Kuten olen edellä argumentoinut (ks. 2.2.4), toimet ja niiden viitekehyksessä tapahtuva 

tutkiminen sisältävät kriittistä ja luovaa potentiaalia. Sama pätee myös taiteelliseen 

ilmaisuun ja taiteellisiin toimiin. Taiteen kriittinen potentiaali on kuitenkin erilaista kuin 

käytännöllisiin ja älyllisiin päämääriin suuntautuneiden toimien. Tämä johtuu eritoten 

taiteen mielikuvituksellisesta luonteesta (ks. 3.1.3), joka mahdollistaa vapaamman ja 

syvemmän merkitysten ja arvojen assosioinnin ja ilmaisemisen kuin älylliset ja 

käytännölliset toimet. Taiteessa nykyisen hetken ylittävät merkitykset, ideat ja arvot 

ruumiillistetaan materiaaliin, josta tulee niiden ilmaisun medium. Täten taide syventää 
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ja laajentaa välitöntä kokemusta. (mts. 277.) Taideteos haastaa myös taiteen kokevaa 

osapuolta mielikuvituksellisesti herättämään ja järjestämään itsessään siihen 

ruumiillistetut merkitykset ja arvot. Taide voi näin ollen vavisuttaa tapojen ja perinteen 

jäykistämiä havaitsemisen tapoja ja ennakkoluuloja. (mts. 328.) Se voi paljastaa 

aktuaaliseen ympäristöömme sisältyviä potentiaaleja sekä uusia aspekteja ja 

kvaliteetteja tutuissa esineissä ja tilanteissa (DE, MW 9: 240).  

Deweyn mukaan vain mielikuvituksellinen näkemys voi tuoda esiin aktuaalisiin 

olosuhteisiin kutoutuvat mahdollisuudet. Ensimmäiset merkit kulttuurissa vallitsevasta 

tyytymättömyydestä sekä toiveet paremmasta tulevaisuudesta löytyvätkin usein juuri 

taideteoksista. (AE, LW10: 348.) Täten taide voi toimia myös kulttuurikritiikin elimenä. 

Taiteen kautta tapahtuva kritiikki eroaa kuitenkin olennaisesti esimerkiksi poliittisesta 

tai yhteiskuntafilosofisesta kritiikistä. Taide ei ole kritiikkiä kritisoimisen, 

tuomitsemisen, tai jonkin moraalisen pyyteen suoran esittämisen merkityksessä. Mikäli 

taiteilija pyrkisi taiteessaan vain ruumiillistaman omat näkemyksensä oikeasta ja 

väärästä, hän tulisi todennäköisesti vain toisintamaan omassa ajassaan ja kulttuurissaan 

vallitsevat käsitykset. (mts. 350.) Kuten olen osoittanut, taiteellinen ilmaisu on prosessi, 

jonka myötä sitä ohjanneet emootiot ja ideat muuttavat muotoaan taiteilijan työstäessä 

ilmaisun ulkoisia materiaaleja. Jos taiteilija on jo ennalta päättänyt teoksessaan toteuttaa 

esimerkiksi ekokritiikkiä, on mahdollista, että hänen teoksestaan muodostuukin 

taideteoksen sijaan poliittinen pamfletti. Taiteen kautta tapahtuva kritiikki on 

vallitsevissa olosuhteissa aktualisoimattomien mahdollisuuksien paljastamista ja niiden 

kontrastoimista aktuaalisuuteen. (mts. 349.) Voi olla, ettei taiteilija itsekään tiedä 

ennalta, mitä nämä mahdollisuudet ovat. Vain avaamalla mielensä kokemuksen 

horisontissa piileville, artikuloimattomille mahdollisuuksille hän voi tuoda teoksessaan 

koettavaksi jotakin aivan uutta (mts. 347).  

Deweyn mukaan kaikki moraaliset ideaalit ovat luonteeltaan mielikuvituksellisia sikäli, 

että ne eivät ole sellaisenaan annettuna missään yksittäisessä hetkessä. Mielikuvitus 

onkin keskeinen osa moraalista ajattelua ja toimintaa. Tämä tarkoittaa sitä, että myös 

taide on moraalisesti olennainen praktiikka. Koska taide puhuu kunkin yksilön 

mielikuvitukselle, haluille ja tunteille tavoin, joita ei voida tarkalleen ennakoida, sitä ei 

kuitenkaan voi noin vain valjastaa minkään tietyn moraaliopin välineeksi. Taiteen 

epäsuoran vaikutuksen vuoksi sen roolia moraalikasvatuksessa onkin Deweyn mukaan 

aliarvioitu. Taiteen etu moraalikasvatuksessa on kuitenkin se, että siinä missä 

eksplisiittiset moraalijärjestelmät muuttuvat helposti perinteen ja vallitsevan 
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maailmanjärjestyksen pönkittäjiksi, taide kykenee mielikuvituksellisuutensa vuoksi 

paljastamaan ja ylläpitämään sellaisia merkityksiä ja ideaaleja, jotka ylittävät 

vakiintuneet yhteiskunnalliset uskomukset, arvostukset ja käytännöt. (mts. 349–350.)  

Kuten olen jo todennut, Dewey ei kytkenyt pohdintojaan taiteen kriittisestä 

potentiaalista ympäristökasvatuksen teemoihin. Hänen käsityksensä taiteen 

mahdollisuuksista ja rajoitteista kulttuurikritiikin elimenä auttaa kuitenkin ajattelemaan 

taiteen mahdollisuuksia ja rajoitteita ympäristökasvatuksessa. Ymmärrys taiteeseen 

sisältyvistä mahdollisuuksista taloudellisten, poliittisten ja kulttuurillisten olosuhteiden 

kritiikkiin on olennainen pyrkimyksillemme luoda kollektiivisesti uusia tapoja 

merkityksellistää elinympäristöämme sekä toimia sen suhteen. Taidekasvatuksella 

voidaan harjaannuttaa kasvatettavia kiinnittämään huomiota niihin merkityksiin ja 

arvoihin, jotka operoivat kokemuksen horisontissa ja määrittävät sen fokusoitumisen 

suuntaa. Taidekasvatuksen kautta voidaan tutkia sitä, minkälainen arvomaailma 

tarkkaavaisuutemme ja halujemme suuntautumista sekä käytäntöjämme ohjaa. 

Ympäristökasvatuksen kannalta tämä tarkoittaa huomion kiinnittämistä siihen, kuinka 

orientoidumme luonnon suhteen havainnoissamme, ajattelussamme, tunteissamme ja 

toiminnassamme. Tähän kuuluu esimerkiksi sen pohtiminen, minkälaisia välittömiä 

merkityksiä liitämme luontoon, tiettyihin luonnonympäristöihin, kasviin ja eläimiin. 

Kuten Alhanen (2013) esittää, taide avaa meille myös näköaloja toisten kulttuurien 

tapoihin merkityksellistää biofyysistä ympäristöään ja olla vuorovaikutuksessa sen 

kanssa. Täten se mahdollistaa meille oman luontosuhteemme kriittisen reflektoinnin ja 

toisenlaisten elämisen tapojen visioinnin. (191.) Toisaalta ympäristökasvatuksen 

kannalta on tärkeää huomioida myös taiteen kautta tapahtuvan kulttuurikritiikin ja 

moraalikasvatuksen rajoitteet. Mikäli taide valjastetaan kasvatuksessa jonkin 

käytännöllisen, tiedollisen tai moraalisen päämäärän – esimerkiksi ekologisesti 

kestävien arvojen ja asenteiden – välineeksi, taide voi epäonnistua paitsi opettamaan, 

myös olemaan taidetta (Biesta 2017/2020, 55–7). Onkin muistettava, että taide on jo 

itsessään kasvattavaa siksi, että se kultivoi havainnoinnin herkkyyttä, tunteen 

intensiteettiä ja arvojen kauaskatseisuutta. Ensisijaisen tärkeää olisikin, että taiteen 

materiaali kumpuaisi kaikenlaisista lähteistä ja sen hedelmät olisivat kaikkien saatavilla. 

Tähän suhteutettuna taiteilijan henkilökohtainen poliittinen tai muu pyrkimys on 

merkitykseltään toissijainen. (mts. 347.) Taide opettaa kuten ystävät opettavat eli 

olemalla olemassa, ei pyrkimällä välittämään jotakin eksplisiittistä moraalista tai 

poliittista agendaa (mts. 349). 
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3.2.4 TAITEELLISEN JA ESTEETTISEN KVALITEETIN INTEGROINTI 

KASVATUKSEEN 

Kuten olen edellä pyrkinyt osoittamaan, Deweyn filosofian viitekehyksessä esteettinen 

kokeminen sekä taiteellinen ilmaisu ja luominen ovat keskeisiä arvostustemme, 

kokemuksemme ja luonteemme muovaajia. Hänen mukaansa jokainen ”vallankumous” 

– toisin sanoen jokainen pyrkimys uuden elämänmuodon rakentamiseen – joka ei 

onnistu vaikuttamaan ihmisten mielikuvitukseen ja emootioihin, on tuomittu 

epäonnistumaan. Taide puolestaan vaikuttaa eritoten näihin kokemuksemme 

aspekteihin. (AE, LW 10: 346–7.) Kuten William Chaloupka asian esittää, filosofian, 

joka mielii toimia yhteiskunnallista muutosta ohjaavana voimana, tulee näin ollen 

omaksua esteettinen näkökulma (Chaloupka 1987, 245). Uuden ekologisen 

elämänmuodon rakentamisen on ulotuttava esteettisten sensibiliteettiemme, makujemme 

ja arvostustemme tasolle. Taiteella distinktiivisenä praktiikkana on tässä ratkaiseva 

merkitys. Mutta kuten olen aiemmin tässä luvussa osoittanut, Deweyn filosofiassa 

esteettisen kokemuksen, ilmaisun ja luovuuden mahdollisuus sisältyy kaikkiin 

inhimillisen toiminnan alueisiin, olivat ne sitten vallitsevasti taiteellisia, älyllisiä tai 

käytännöllisiä. Kasvatuksen kannalta tärkeää on siis taiteen ohella myös taiteellisen 

kvaliteetin integroiminen toimiin, joiden olen edellä (ks. 2.2.3) esittänyt olevan 

ensisijainen konteksti kasvatettavien tuntemisen, ajattelun ja toiminnan tapojen 

muovautumiselle.  

Deweyn mukaan taide on siis jatkumossa muiden elämänprosessien kanssa. Taiteella on 

ollut ihmiskulttuurin historiassa merkittävä rooli yhteisöelämän koheesion 

ylläpitämisessä, arjen prosessien ja esineiden koristamisessa sekä erilaisissa juhlissa ja 

rituaaleissa. Se, että taide on irtautunut muista elämän prosesseista ja siirtynyt 

nimenomaisesti taiteelle tarkoitettuihin tiloihin ja tapahtumiin on seurausta niistä 

samoista moderniin aikaan johtaneista historiallisista tapahtumakuluista, jotka ovat 

luoneet kuilun tuottajien ja kuluttajien välille (AE, LW 10: 15–6). Kun työntekijöillä ei 

ole enää ollut mahdollisuuksia osallistua työnsä organisointia, päämääriä, menetelmiä ja 

materiaaleja koskevaan päätöksentekoon, esteettinen ja taiteellinen kvaliteetti on 

hävinnyt työnteosta ja taide siirtynyt kaunotaiteeseen erikoistuneisiin instituutioihin. On 

uskoakseni turha haikailla paluuta hypoteettiseen esimoderniin aikaan, jolloin tätä 

kokemuksen jakaantumista ei olisi vielä tapahtunut. Mutta taiteen alkuperää 

reflektoimalla voidaan pyrkiä hahmottamaan sitä, mikä on esteettisen ja taiteellisen 
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kvaliteetin merkitys kokemuksemme kokonaisuudessa ja millä keinoin sitä voitaisiin 

pyrkiä elvyttämään myös nykykasvatuksessa.  

Kuten todettua, Deweyn mukaan toimilla voi olla esteettistä tai taiteellista kvaliteettia 

riippumatta siitä, edustavatko ne ensisijaisesti käytännöllisiä taitoja vai kaunotaiteita. 

Mikäli toimi herättää tekijänsä tunteet ja mielikuvituksen, sillä on kaunotaiteille 

ominaista esteettistä kvaliteettia. Jos se edellyttää taitojen ja tekniikan kehittämistä sekä 

materiaalin työstämistä erilaisin työkaluin, sillä on taiteelliselle ilmaisulle ominaista 

taiteellista kvaliteettia. (DE, MW 9: 246.) Toimien esteettinen ja taiteellinen kvaliteetti 

voidaan nähdäkseni rinnastaa leikin asenteeseen (ks. 2.2.3). Kuten todettua, Deweyn 

mukaan yhteiskunnallista työtä vastaavissa toimissa tulisi säilyttää leikin asenne eli 

toiminnan suuntautuminen omaan jatkumiseensa, jotta se palvelisi kasvatettavien 

kokemuksen kehittymistä. Jos toimesta häviää leikin asenne, se muuttuu 

rutiininomaiseksi uurastamiseksi. Tällöin työ ei onnistu sitomaan tekijänsä yllykkeitä, 

emootioita ja mielikuvitusta, vaan siitä tulee mekaanista ja epäreflektiivistä ja sen 

tekemistä siedetään vain sille ulkoisen päämäärän vuoksi. (mts. 212.) Dewey 

kirjoittaakin, että leikin asenteen säilyttävä työ on taidetta kvaliteetiltaan, vaikka sen 

lopputuote ei olisikaan taide-esine (mts. 214). Leikin asenteen säilyttävä työ vertautuu 

taiteelliseen ilmaisuun, jossa yksilön yllykkeet, emootiot, ajattelu ja kiinnostus ovat 

sitoutuneet toimintaan ja sen objekteihin. Yksilön muovatessa objekteja ja 

havainnoidessa niissä tämän seurauksena tapahtuvia muutoksia hänen yllykkeensä ja 

päämääränsä muovautuvat. Hänen tunteensa ja ideansa objektivoituvat muovattavaan 

materiaaliin ja tulevat helpommin käsiteltävään muotoon. Taiteilija saa ilmaisun kautta 

selkeyttä ja muotoa epämääräisille ja potentiaalisesti tuhoisille emootioilleen ja 

kanavoitua ne epäsuoriin väyliin. Taiteellinen ilmaisu on olennainen osa sivilisaatiota, 

koska sen avulla ihmiset voivat toteuttaa myös aggressiivisia ja potentiaalisesti tuhoisia 

taipumuksiaan sosiaalisesti soveliaassa ja tuottavassa muodossa. 

Taiteelliseen ilmaisuun vertautuvassa työssä yksilön ja tämän ympäristön välinen 

jännite vähenee hänen löytäessään itsensä enemmässä määrin ympäröivästä maailmasta. 

Siinä työntekijä ja työn kohde ovat vastavuoroisessa transaktiossa ja työprosessi 

aktualisoi molempiin sisältyviä potentiaaleja. Kuten olen edellä kirjoittanut (ks. 3.1.1), 

Deweylle taidetta luonnehtii suhteellinen pyyteettömyys, jota voidaan havainnollistaa 

Aristoteleen poiesiksen ja praksiksen käsitteillä. Taiteellista kvaliteettia sisältävä 

toiminta ja leikin asenteen säilyttävät toimet edustavat praksista ja konstituoivat 

sellaisenaan hyvää, onnellista elämää. Tällaisena ne eroavat poesiksesta, joka on jonkin 
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itsensä ulkopuolisen lopputuotteen valmistamiseen suuntautunutta toimintaa. Viime 

kädessä toiminnan taiteellisen kvaliteetin ja leikin asenteen kultivoimisessa on kyse 

toiminnan koetun merkityksellisyyden ja itseisarvoisuuden kultivoinnista.  

Kuten johdannossa esitin, esteettinen kokemus on realisaatio ihmisen yllykkeestä 

ymmärtää maailmaa ja pyrkiä ykseyteen sen kanssa (Alexander 1987, xix). Taiteelliseen 

ilmaisuun vertautuva työ ja toiminta syventää esteettiselle kokemukselle ominaisella 

tavalla ihmisen kokemusta itsensä ja ympäristönsä välisestä yhteydestä. Taiteellisessa 

ilmaisussa yllykkeet ja emootiot, jotka nousevat nimenomaan ihmisen ja ympäristön 

välisistä jännitteistä, tulevat ruumiillistetuksi ihmisen työstäessä niiden avulla 

ympäristönsä materiaaleja. Tässä prosessissa jännite väistyy tilapäisesti ja ihminen voi 

kokea kuuluvuutta ympäröivään maailmaan. Hän voi tuoda täten itseään osaksi 

ympäristöään ja tehdä maailmasta itselleen kotia. Samalla hän voi kokea 

henkilökohtaista emotionaalista yhteyttä maailmaan ja kokea itsensä ”oman elämänsä 

subjektina”, aktiivisena osanottajana maailman prosesseissa, maailmaa muovaavana 

taiteilijana sanan laajassa merkityksessä (Westerlund & Väkevä 2011, 51). Taiteellista 

kvaliteettia sisältävät toimet ovatkin ihmiselle keino toteuttaa sisäisiä yllykkeitään 

mielikuvituksellisella ja emotionaalisella tavalla, tuoden samalla itseään osaksi täten 

muovaamaansa ulkoista materiaalia.  

Kuten Rosenthal & Buchholz (1996) esittävät, vain koko persoonaa kasvattamalla 

voidaan tehdä heidän kokemuksestaan niin laaja ja syvä, herkkä ja mielikuvituksellinen, 

että tapahtuu sovitus heidän välittömien arvostuksen kokemustensa ja reflektiivisten 

arvojensa välillä. Tällainen sovitus on välttämätön, jotta voitaisiin aikaansaada 

ympäristöetiikan täytäntöönpanon edellyttämä muutos ihmisten moraalisessa 

tietoisuudessa. (47.) Toimien tuleekin kyetä kasvattamaan oppijoiden koko persoonaa 

emootioineen, mielikuvituksineen ja nautintoineen. Toisin sanoen niissä on oltava leikin 

asennetta ja taiteellista kvaliteettia. Tällaiset toimet mahdollistavat oppijoille 

yllykkeittensä kanavoimisen sosiaalisesti rakentavalla tavalla. Ympäristökasvatuksessa 

tämä tarkoittaa, että heidän yllykkeensä kanavoituvat ekologisesti kestävän toiminnan, 

nautinnon ja arvostamisen tapoihin. Tämä kuuluu myös Belgradin perustusasiakirjassa 

ja Tbilisin julistuksessa kirjattuihin ympäristökasvatuksen tavoitteisiin. Koska vallitseva 

ekologinen kriisi ei ole vain tiedollinen vaan myös nautinnon ja arvostuksien kriisi, 

ympäristökasvatuksessa tulisi pyrkiä muovaamaan käytäntöjä, jotka ovat paitsi 

ekologisia myös itsessään nautinnollisia. Taide ja taiteellista kvaliteettia sisältävät 

toimet ovat olennainen osa ympäristökasvatusta juuri tämän vuoksi. Kuten luonto 
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kulttuurina perustuu Deweyn filosofiassa luonnolle luontona, myös symbolinen arvo- ja 

asenneopetus on toissijaista suhteessa niitä pohjustaviin hyvän ja nautinnon 

kokemuksiin. Taide ja taiteellista kvaliteettia sisältävät toimet ovat hedelmällinen 

maaperä juuri tällaisille kokemuksille.  

3.3 YHTEENVETO 

Tässä luvussa olen pyrkinyt täydentämään Deweyn kasvatusfilosofian ekologista 

rekonstruktiota esittelemällä hänen taidekäsityksensä ympäristökasvatuksen kannalta 

olennaiset piirteet. Luvun alkupuolella tarkastelin esteettisen kokemuksen sekä 

taiteellisen ilmaisun ja luomisen merkitystä Deweyn kokemusfilosofian 

kokonaisuudessa. Deweyn taidekäsityksen ytimessä on ajatus taiteen ja elämän 

tavanomaisten prosessien välisestä jatkumosta. Taide on ihmiselle yhtäällä keino tehdä 

maailmaa ymmärrettäväksi ja asuttavaksi ja toisaalta keino juhlistaa yhteiselämän 

merkittävimpiä hetkiä. Taide on kehittynyt ihmisten pyrkimyksistä tavoitella esteettisiä 

kokemuksia. Esteettiset kokemukset ovat erikoislaatuisen eheitä ja täyttymyksellisiä 

kokemuksia, joita luonnehtii kokemus kokemisen ja koetun, subjektin ja objektin, 

ihmisen ja tämän ympäristön välisestä harmoniasta ja yhtenäisyydestä. Esteettiset 

kokemukset edustavat sitä kokemuksen vaihetta, johon tutkimisen projektit ovat 

suuntautuneet. Niitä voidaankin luonnehtia suhteellisen pyyteettömiksi tai 

itseisarvoisiksi kokemuksiksi. Sama pätee myös taiteelliseen ilmaisuun ja luomiseen, 

joiden kautta ihminen työstää itsessään viriävien yllykkeiden pohjalta ympäristönsä 

materiaalia saaden aikaan näiden molempien muodonmuutoksen. Olen pyrkinyt 

osoittamaan, että Deweyn taidekäsitys on osoitus hänen filosofiansa perustavasta 

ekologisuudesta. Hänen mukaansa taiteellinen ilmaisu ja luominen osoittavat, että 

ihminen käyttää luonnon materiaaleja ja energioita oman elämänsä laajentamiseen (AE, 

LW 10: 35). Esteettiset kokemukset ovat ilmaus ihmisen ja luonnon välisestä 

jatkuvuudesta ja siitä, että tämän jatkuvuuden kokemukset voivat olla nautinnollisia ja 

merkityksellisiä. (Armitage 2003, 61.) Esteettinen kokemus, taiteellinen ilmaisu ja 

luominen ovatkin täydellisimpiä ilmauksia ihmisen ja tämän ympäristön välisestä 

yhteydestä ja siitä, kuinka niiden välinen vuorovaikutus voi rekonstruoida molempia 

osapuolia.  

Luvun loppupuolella tarkastelin taiteen roolia Deweyn kasvatusfilosofiassa. Pyrin 

kytkemään nämä tarkastelut ympäristökasvatuksen filosofiaan tehden samalla selväksi 

sen, että Dewey ei itse tuonut eksplisiittisesti esiin taiteen ja ympäristökasvatuksen 

teemojen välisiä yhteyksiä. Ensin käsittelin taiteen ja esteettisen kokemuksen roolia 
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moraalikasvatuksessa. Esitin, että taide toimii erityisesti välittömän kokemuksen sekä 

välittömien aistimellis-emotionaalisten merkitysten tasolla. Näin ollen taiteen kautta 

voidaan tehdä jaetuksi kokemuksen tasoja, jotka jäävät kielellisen kommunikaation 

ulkopuolelle. Osoitin myös, että taiteilla ja taiteellisilla toimilla on erityinen painoarvo 

arvostusten standardiemme muovaamisessa ja että niiden ensisijainen funktio 

kasvatuksessa on voimistaa ja syventää arkisten kokemusten merkityksellisyyttä ja 

arvostusta. Taide voi mielikuvituksellisen luonteensa nojalla paljastaa ja ylläpitää 

merkityksiä ja arvoja, jotka kurkottavat yhteiskunnassa vakiintuneiden uskomusten, 

arvojen ja käytäntöjen tuolle puolen kokemuksen horisonttiin. Täten taide sisältää myös 

mahdollisuuksia vallitsevien poliittisten, taloudellisten ja kulttuurillisten olosuhteiden 

kritiikkiin. Tämä on olennainen huomio pyrkiessämme löytämään uusia tapoja 

merkityksellistää elämäntapaamme ja elinympäristöämme sekä muovaamaan 

käytäntöjämme ekologisesti kestävään suuntaan. Käytäntöjemme muovaamisen 

kannalta kasvatukseen on olennaista integroida paitsi taidetta, myös taiteellista 

kvaliteettia sisältäviä toimia. Taiteellista kvaliteettia sisältävät, leikin asenteen 

säilyttävät toimet edustavat itsessään merkityksellistä ja arvokasta praksista, jossa 

tutkiva instrumentalistinen asenne sekä esteettinen arvostus tukevat ja rikastavat 

toisiaan.  

Kuten olen kirjoittanut edellä (2.2.1), kysymys tieteellisen ja käytännöllisen asenteen 

sekä esteettisen arvostuksen yhteensovittamisesta on keskeinen Deweyn filosofiassa. 

Katkelma hänen teoksestaan Reconstruction in Philosophy (1920) osoittaa, että hän 

kytki tämän kysymyksen – jonka näki kenties tärkeimpänä aikamme haasteista – 

eksplisiittisesti luonnon kohtelun teemaan:  

[T]iede on ottanut luonnon hallintaan, mutta sen asenteessa luontoa kohtaan on 

jotain kovaa ja aggressiivista, mikä ei sovi maailman esteettiselle nauttimiselle 

[…] Ilman ensimmäistä ihminen on hallitsemattomien luonnonvoimien 

heittopussi ja uhri. Ilman jälkimmäistä ihmiskunnasta saattaa tulla taloudellisten 

hirviöiden laji, joka on herkeämättä tekemässä kovia kauppoja luonnon ja 

toistensa kanssa, vapaa-aikaan kyllästynyt tai kykenevä hyödyntämään sitä 

ainoastaan mahtailevaan näyttämiseen ja liioittelevaan elosteluun. (Dewey 

1929/2012, 153.)  

Esteettisten kokemusten suhteellinen pyyteettömyys tai itseisarvoisuus sekä taiteiden 

merkitys kokemusten merkityksellisyyden ja arvostuksen syventämisessä osoittautuu 

keskeiseksi seuraavassa luvussa, jossa käsittelen Deweyn kasvatusfilosofian suhdetta 

antroposentrismin käsitteeseen. Kysymys antroposentrismista on yksi eniten 

keskustelua herättäneistä aiheista ympäristöfilosofian ja ympäristökasvatuksen 
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filosofian saralla. Kysymys luonnon itseisarvosta on sen keskiössä. Kuten edellisestä 

lainauksesta voidaan huomata, kysymys tavastamme suhtautua luontoon ja antaa sille 

arvoa vaivasi myös Deweya. Hän ei kuitenkaan missään vaiheessa uraansa ottanut 

asiakseen puolustaa käsitystä luonnon itseisarvosta tai ottanut muutoinkaan 

eksplisiittistä ympäristöeettistä kantaa. Seuraavassa luvussa pyrin selvittämään, miksi 

näin on ja onko meillä tästä huolimatta perusteita pitää Deweya ekologisena ajattelijana.  
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4. IHMISEN JA LUONNON SUHDE - 

ANTROPOSENTRISMIN ONGELMA 

Tässä luvussa pyrin vastaamaan kritiikkeihin, joita Deweyn filosofiaan on 

ympäristöetiikan ja ympäristökasvatuksen filosofian saralta kohdistettu. Käsittelemäni 

kritiikit kiteytyvät kysymykseen siitä, onko Deweyn filosofia antroposentrististä. 

Ympäristöetiikassa antroposentrismi (anthropocentrism) nähdään yleensä yhtenä 

merkittävimmistä ideologisista esteistä eettisen ympäristölainsäädännön ja ekologisten 

käytäntöjen omaksumiselle. Käsite on monitulkintainen ja kiistelty, enkä tämän 

tutkielman puitteissa aio pureutua sen semantiikkaan tarkemmin kuin on välttämätöntä. 

Thompsonia (2016) seuraten erottelen selkeyden nimissä kolme antroposentrismin 

muotoa. Ensimmäinen näistä on käsitteellinen antroposentrismi. Tämän näkemyksen 

mukaan ihmiset voivat ymmärtää ja arvottaa maailmaa vain heille ominaisen 

käsitteellisen kehikon puitteissa ja kaikki arvottaminen tapahtuu väistämättä ihmisen 

näkökulmasta. Myös luonnon itseisarvo on inhimillinen arvo tai arvo ihmiselle sikäli, 

että ihmisten arvostukset kumpuavat aina heidän normatiivisesta ja aksiologisesta 

konstituutiostaan. Toisin sanoen ihmisen on mahdotonta hypätä inhimillisen 

näkökulman ulkopuolelle arvottamaan luontoa ”sinänsä”. Ontologisen 

antroposentrismin mukaan ihmisillä on ontologisesti ensisijainen asema 

maailmankaikkeudessa, ja he eroavat perustavalla tavalla muista elävistä olennoista27. 

Eettisen antroposentrismin mukaan ihmiset ovat moraalisesti ylempiarvoisia suhteessa 

muihin luonnonolentoihin. Tämä näyttäytyy tyypillisesti joko käsityksenä, että vain 

ihmisillä on itseisarvoa (intrinsic value) 28, tai että luonnolla on jonkin verran itseisarvoa 

mutta ihmisten moraalinen arvo on tähän nähden ensisijaista29. (79–80.)  

Myös itseisarvon käsitteen määritelmästä on erilaisia näkemyksiä. Käsitteen 

tavanomainen merkitys voidaan ilmaista siten, että jokin asia X on itseisarvoinen, jos se 

 
27 Kuten Thompson esittää, ontologinen antroposentrismi kytkeytyy usein erilaisiin uskonnollisiin 

maailmankuviin. 
28 Itseisarvo ei ole täydellinen suomennos käsitteelle intrinsic value, mutta tämä suomen kieleen 

vakiintunut termi palvelee omia tarkoituksiani tarpeeksi hyvin. Termin lähimmät vastineet intrisiittinen ja 

intrinsinen arvo ovat paitsi vakiintumattomia, myös kieliopillisesti kömpelöitä. Käytän kuitenkin 

tutkielmassani itseisarvon vastinkappaleena termiä ”ekstrinsinen arvo”, sillä tälle termille ei löydy 

vakiintunutta ja termin sisällön säilyttävää suomen kielen vastinetta.   
29 Kuten Thompson esittää, eettisen antroposentrismin kannattaminen ei edellytä ontologisen 

antroposentrismin kannattamista. Tieteellisten maailmankuvien kehittyminen on vähentänyt ontologisen 

antroposentrismin uskottavuutta. Eettistä antroposentrismia onkin usein puolustettu ilman viittauksia 

ontologiaan, esim. vetoamalla johonkin ihmiselle ominaiseen kykyyn tai ominaisuuteen, kuten 

rationaalisuuteen tai intentionaalisuuteen. 



67 

 

on arvokas itsessään tai itsensä vuoksi. G.E. Mooren (1922) klassisen määritelmän 

mukaan jonkin asian X kutsuminen itseisarvoiseksi tarkoittaa, että kysymys X:n 

itseisarvoisuudesta riippuu yksinomaan X:n sisäisestä luonteesta (intrinsic nature) 

(260)30. Itseisarvon vastinpari on ekstrinsinen arvo (extrinsic value). Ekstrinsisesti 

arvokas asia Y ei ole arvokas itsessään, vaan siksi, että sillä on jokin suhde 

itseisarvoiseen asiaan X. Jos Y:n ja X:n välillä vallitsee keinon ja päämäärän välinen 

suhde, Y on välinearvo ja X päämääräarvo, mutta niiden välillä voi olla myös jokin muu 

suhde. Käytän tässä luvussa ekstrinsistä arvoa ja välinearvoa pitkälti samassa 

merkityksessä. Eettistä antroposentrismia koskeva filosofinen keskustelu koskee siis 

sitä, onko luonnolla tai joillain sen elementeillä, kuten yksittäisillä eliöillä tai elollisia ja 

elottomia aineksia sisältävillä ekosysteemeillä itseisarvoa vai ainoastaan ekstrinsistä tai 

välineellistä arvoa. Ympäristökasvatuksen filosofian saralla keskustelua käydään myös 

luonnon itseisarvoisuuden ajatuksen ympäristökasvatuksellisesta merkityksestä sekä sen 

yhdenmukaisuudesta muiden ympäristökasvatuksen periaatteiden kanssa. Onko käsitys 

luonnon itseisarvoisuudesta esimerkiksi yhdenmukainen luonnon ja ihmisen välisen 

jatkuvuuden ja keskinäisriippuvuuden kanssa, vai implikoiko se näiden välistä 

dualismia? Mikäli käsitys luonnon itseisarvosta on olennainen ympäristökasvatuksen 

tavoitteiden saavuttamisen kannalta, millä kasvatuksellisilla keinoilla oppijoita 

voitaisiin ohjata arvostamaan luontoa itsessään?  

Esitän tässä luvussa oman näkemykseni siitä, onko Deweyn filosofiaa syytä tulkita 

antroposentristisenä sanan kolmessa edellä eksplikoidussa merkityksessä. Pääasiallisesti 

olen kuitenkin kiinnostunut siitä, edustaako hänen filosofiansa eettistä 

antroposentrismiä. Luvun ensimmäisellä puoliskolla tarkastelen sitä, onko kysymys 

luonnon itseisarvosta ylipäätään mielekäs Deweyn filosofian viitekehyksessä (4.1). 

Motivaatio tälle tulokulmalle kumpuaa siitä, että Dewey on esittänyt kritiikkiä 

itseisarvon ja välinearvon erottelulle. Tarkalleen ottaen hän on kritisoinut käsitystä, että 

jonkin asian itseisarvo on täysin riippumatonta sen suhteista muihin asioihin sekä 

ihmiskokemukseen. Väitänkin, että Deweya on syytä tulkita käsitteellisenä 

antroposentristina, ainakin mikäli tämä käsite ymmärretään hänen naturalisminsa kanssa 

yhteensopivalla tavalla (4.1.1). Tämän jälkeen muotoilen itseisarvon käsitteelle 

määritelmän, joka sopii yhteen käsitteellisen antroposentrismin kanssa (4.1.2). Tämän 

määritelmän mukaan väitteet X:n itseisarvosta ovat väitteitä siitä tavasta, jolla meidän 

 
30 "[T]o say that a kind of value is 'intrinsic' means ... that the question whether a thing possesses it ...  

depends solely on the intrinsic nature of the thing in question."  
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on järkevää välittää X:stä. Tarkastelen myös toista Deweyn esittämää kritiikkiä itseis- ja 

välinearvojen erottelulle. Tämän kritiikin mukaan itseis- ja välinearvot – tai välineet ja 

päämäärät – voidaan erottaa toisistaan käsitteellisesti, mutta osana toiminnan 

kokonaisuutta niiden välillä voidaan tehdä vain suhteellisia, ei absoluuttisia erotteluja. 

Väitän, ettei tämä kritiikki kuitenkaan ole ristiriidassa sen kanssa, että voisimme 

käsittää luonnon myös itsessään eikä ainoastaan ekstrinsisesti arvokkaana (4.1.3). Tältä 

pohjalta muotoilen myös yleisen perustelun sille, miksi itseisarvon käsite tulisi säilyttää 

ympäristökasvatuksen filosofiassa (4.1.4).  

Luvun toisessa osassa tarkastelen sitä, onko Deweya syytä tulkita eettisenä 

antroposentristina (4.2). Tässä yhteydessä käsittelen kritiikkejä, joita Bob Pepperman 

Taylor, George Sessions, Paul Morgan ja Chet A. Bowers ovat kohdistaneet Deweyn 

filosofian ekologisiin tulkintoihin. Koska eettiset, ontologiset ja epistemologiset 

huomiot kietoutuvat toisiinsa paitsi Deweyn filosofiassa, myös näissä kritiikeissä, 

lähestyn kysymystä Deweyn eettisestä antroposentrismista ontologian ja epistemologian 

kautta. Ensin tarkastelen kysymystä siitä, edustaako Deweyn filosofia ontologista 

antroposentrismia (4.2.1). Esitän tässä yhteydessä Taylorin kritiikin, jonka mukaan 

Deweyn ontologia on vain näennäisesti ekosentrististä ja sen keskiössä on varsinaisen 

luonnon sijaan ihmisen muovaama ”uusi luonto”. Taylor esittääkin, ettei Deweyn 

filosofinen kiinnostus kohdistu luontoon sinänsä, vaan siihen, kuinka luontoa voidaan 

hallita ihmisten tarkoitusperien edistämiseksi. Myös Sessions ja Morgan argumentoivat, 

että Dewey mielsi ontologiansa ekosentristisistä sitoumuksista huolimatta ihmisen 

tehtäväksi luonnon hallinnan. Tarkastelen myös Bowersin kritiikkiä Deweyn 

kasvatusfilosofian ekologista tulkintaa kohtaan (4.2.2). Bowersin kritiikki kohdistuu 

Deweyn epistemologiaan, erityisesti hänen tietokäsityksensä väitettyyn kapeuteen ja 

tiedekeskeisyyteen sekä sen perustana olevaan naiiviin edistysuskoon. Lopuksi pyrin 

vastaamaan näihin kritiikkeihin Deweyn taiteenfilosofian pohjalta (4.2.3). Väitän, että 

luonto on Deweyn filosofiassa konstitutiivinen inhimillisille merkityksille ja arvoille. 

Näin ollen on mahdotonta, että sillä olisi ihmisille vain ekstrinsistä arvoa. Deweyn 

taiteenfilosofiassa näkyy parhaiten hänen käsityksensä siitä, että kaikki merkitykset ja 

arvot muotoutuvat ihmisen ja luonnon välisessä transaktiossa ja että tämä transaktio voi 

olla nautinnollista ja arvokasta. Taide on ilmaus ihmisen ja luonnon välisestä 

kommunikaatiosta parhaimmillaan ja syvimmillään. Deweyn taiteenfilosofian kautta 

voimme myös huomata, että luonnon intrisiittisellä arvostuksella on olennainen 

merkitys hänen filosofiassaan.  



69 

 

4.1 ANTROPOSENTRISMIN ONGELMA DEWEYN FILOSOFIAN 

VIITEKEHYKSESSÄ 

Tässä alaluvussa tarkastelen sitä, onko luonnon itseisarvoisuuden ajatus lähtökohtaisesti 

yhteensopiva Deweyn ajattelun kanssa. Itseis- ja välinearvojen suhdetta käsitteleviä 

keskusteluja löytyy jo Antiikin ajalta muun muassa Platonin ja Aristoteleen 

kirjoituksista. Modernissa filosofiassa niitä koskeva keskustelu kytkeytyy vahvasti 

1900-luvun analyyttisen etiikan perinteeseen, johon Dewey pyrki pragmatismillaan 

tekemään pesäeroa. Itseis- ja välinearvojen erottelua käsittelevän keskustelun 

sovittaminen Deweyn filosofiaa käsittelevään tutkielmaan ei olekaan aivan 

yksinkertainen tehtävä. Deweyn pragmatismia ja eritoten hänen instrumentalismiaan on 

ajoittain tulkittu kapeasti tarkoituksenmukaisuuteen ja hyötyyn orientoituneeksi 

filosofiaksi, jossa kysymys luonnon itseisarvosta ei ylipäätään esiinny mielekkäänä. 

Tähän ovat epäilemättä vaikuttaneet Deweyn eksplisiittiset kritiikit itseis- ja 

välinearvojen sekä välineiden ja päämäärien erottelua kohtaan. Pyrinkin tässä luvussa 

selventämään, mikä näiden kritiikkien kohde ja sisältö tarkalleen ottaen on ja miten 

Deweyn ajattelu niiden valossa asemoituu suhteessa antroposentrismin 

problematiikkaan. 

4.1.1 KÄSITTEELLINEN ANTROPOSENTRISMI 

Kuten todettua, käsitteellisellä antroposentrismilla tarkoitetaan käsitystä, että kaikki 

arvottaminen tapahtuu väistämättä ihmisen näkökulmasta ja kaikki ihmisen luonnolle 

attribuoimat ekstrinsiset arvot ja itseisarvot kumpuavat ihmisen kyvystä ymmärtää ja 

arvottaa ympäröivää maailmaa. Ihmiskokemuksesta riippumattomien ja ”luontoon 

sinänsä” kuuluvien arvojen ajatus on näin ollen ristiriidassa käsitteellisen 

antroposentrismin kanssa.  

Mooren (1903) ”eristystestin” mukaan meidän on itseisarvoiset asiat tunnistaaksemme 

pohdittava, minkä asioiden olemassaolon arvioisimme hyväksi, vaikka ne eksistoisivat 

täydellisessä eristyksessä kaikista muista asioista (187). Dewey kritisoi Mooren 

määritelmän implikoimaa käsitystä itseisarvosta jonakin, joka on täysin riippumatonta 

ihmiskokemuksesta sekä itseisarvoisen asian suhteista muihin asioihin (TV, LW 13: 

216). Tämän kritiikin taustoja voidaan hakea transaktionaalisesta naturalismista (ks. 

2.1.1). Kuten olen esittänyt, toisin kuin Deweyn uran varhaisvaiheen idealismissa, 

transaktionaalisessa naturalismissa luonto ei palaudu ihmiskokemuksen osaksi vaan 

omaa olemassaolon tästä riippumatta. Luonto ei kuitenkaan ole ihmiskokemuksesta 

erotettu ja itseriittoinen, vaan alituisessa muutoksen tilassa ja ihminen luontoon 
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upotettuna olentona aktiivisesti muovaa sitä. (Boyles 2012, 150.) Luonto muovaantuu 

muun muassa tutkimisen välityksellä. Kuten olen edellä todennut (2.1.3, 2.1.4), 

tutkiminen on vuorovaikutteinen tapahtuma tutkijan ja tutkimuskohteen välillä. 

Tutkimisen kautta luonnosta voidaan saavuttaa tietoa. Tämä tieto ei kuitenkaan ole 

tietoa luonnosta ”sinänsä”, siis tutkimisesta ja sen sisältämästä inhimillisestä panoksesta 

erillään, vaan tietoa luonnon kanssa tapahtuvista vuorovaikutuksista. 

Se, mikä pätee luonnosta saatavaan tietoon, pätee myös luonnon arvoihin. Myös 

arvottaminen on vuorovaikutteinen tapahtuma arvottajan ja arvottamisen kohteen 

välillä. Kuten Dewey kirjoittaa, ”arvottamisesta irrallaan olemassa olevat asiat, kuten 

timantit, kaivokset ja metsät, ovat arvokkaita silloin, kun ne ovat tiettyjen inhimillisten 

aktiviteettien kohteena”31 (TV, LW 13: 194) – tarkemmin ottaen ihmisten haluamisen ja 

arvottamisen kohteena. Arvon emergoituminen luonnosta edellyttää siis arvottavan 

ihmissubjektin. Mutta loogisesti se edellyttää myös arvotettavan luonnon: arvostelma 

luonnon arvosta on tulos luonnon ja ihmisen välisestä vuorovaikutuksesta (Armitage 

2003, 54). Ihminen ei konstruoi luonnon arvoja tyhjästä, vaan arvottaa luontoa sen 

perusteella, minkälaisia luonnon ominaisuudet ja prosessit ovat itsessään, ihmisen 

koettavaksi annettuina.  

Tämän perusteella Deweya on uskoakseni syytä pitää käsitteellisenä antroposentristina. 

Tämä käsite tulee kuitenkin ymmärtää hänen naturalisminsa kanssa yhdenmukaisella 

tavalla. Käsitteellisen antroposentrismin naturalistisessa versiossa kaikki luonnon arvot 

emergoituvat ihmisen ja luonnon välisessä vuorovaikutuksessa, jolloin luonto itsessään 

sisältyy elimellisesti arvottamisen prosessiin.  

4.1.2 ITSEISARVO KÄSITTEELLISEN ANTROPOSENTRISMIN 

VIITEKEHYKSESSÄ  

Tässä alaluvussa pyrin selvittämään, voidaanko itseisarvolle löytää käsitteellisen 

antroposentrismin kanssa yhteensopiva määritelmä. Kuten todettua, Deweyn ajattelu on 

ristiriidassa sellaisten itseisarvon tulkintojen kanssa, joissa itseisarvot luetaan luontoon 

ihmiskokemuksesta erillään. Samoilla kannoilla on myös pragmatisti Anthony Weston 

(1985), joka argumentoi Deweyn etiikan pohjalta, että ympäristöetiikassa tulisi luopua 

luonnon itseisarvon puolustamisen projektista. Westonin mukaan ympäristöetiikassa on 

omaksuttu hyvin spesifi ja vaativa itseisarvon käsite, jonka kytkeminen luontoon saattaa 

 
31 "Things which exist independently of being valued, like diamonds or mines and forests, are valuable 

when they are the objects of certain human activities.” 
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olla tuhoon tuomittu projekti. (328). Tämän määritelmän ensimmäinen ehto on se, että 

itseisarvot ovat itseriittoisia eli niiden arvo ei riipu mistään muista asioista. Toinen ehto 

on, että itseisarvot ovat abstrakteja tai yleisiä, eivät partikulaarisia ja konkreettisia. 

Kolmas ehto on, että itseisarvolla on oltava erityinen oikeutus eli ne eivät voi saada 

oikeutustaan toisilta arvoilta tai miltään luonnollisilta ominaisuuksilta. Nämä ehdot ovat 

Westonin mukaan ristiriidassa Deweyn etiikalle ja pragmatistiselle etiikalle yleisesti 

ominaisen arvopluralismin, arvojen konkreettisuuden, kontekstuaalisuuden ja 

ihmislähtöisyyden periaatteiden kanssa. (mts. 324). Asioiden arvoa ei voida oikeuttaa 

tarkastelemalla niitä täydessä eristyksessä, vaan kontekstissaan ja tosiasiallisissa 

suhteissaan toisiin asioihin32. Ympäristöetiikassa ei tulisikaan pyrkiä osoittamaan 

luonnolla ja sen elementeillä olevan abstraktia, kokemuksestamme ja kaikista muista 

asioista irrallista itseisarvoa. Tämän sijaan tulisi pyrkiä hahmottamaan niiden paikka 

holistisessa, epähierarkkisessa arvojen verkostossa, jossa asioiden arvo määrittyy 

suhteessa konkreettisten tilanteiden vaatimuksiin sekä siihen, mitä yhteyksiä niillä on 

muihin arvostamiimme asioihin. (mts. 322.)  

Weston kohdistaa kritiikkinsä ympäristöetiikassa käytettyyn spesifiin ja vaativaan 

itseisarvon käsitteeseen. Käsitteen uudelleenmäärittelyn sijaan hän näkee parhaaksi 

luopua siitä kokonaan. Itseisarvon käsite voidaan kuitenkin määritellä myös 

pragmatismin ja erityisesti Deweyn etiikan kanssa yhdenmukaisella tavalla. Tällaisen 

määritelmän antaa Katie McShane (2007). McShanen mukaan Weston ja muut 

itseisarvon käsitteen kriitikot33 esittävät käsitettä kohtaan tyypillisesti kahdenlaisia 

kritiikkejä. Ensimmäinen kritiikki kohdistuu käsitykseen, että itseisarvoinen asia X on 

arvokas riippumatta sen suhteista muihin asioihin ja arvoihin. Jos X on luonto, luonto 

on tällöin kaikkina aikoina ja kaikissa paikoissa arvokas ja olennaisesti arvokkaampi 

kuin mikä tahansa ekstrinsisesti arvokas asia, esim. raha. Toinen kritiikki kohdistuu 

käsitykseen, että itseisarvoinen asia X on arvokas sen sisäisten ominaisuuksien vuoksi 

ja riippumatta sen suhteista ihmiskokemukseen. (47–9.) Jos X on luonto, luonto on 

tällöin arvokas omien sisäisten ominaisuuksiensa vuoksi riippumatta siitä, onko ihminen 

sitä arvottamassa vai ei.  

McShanen mukaan etiikassa esiintyy myös kolmas itseisarvon määritelmä, joka väistää 

nämä tyypilliset kritiikit. Tämän määritelmän mukaan väitteet X:n itseisarvosta ovat 

 
32 Ks. myös Beardsley, Monroe (1965). "Intrinsic Value". Philosophy and Phenomenological Research 

26, s. 13. 
33 Kuten Andrew Light, Bryan G. Norton ja Bruce Morito. 
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väitteitä siitä tavasta, jolla meidän on järkevää välittää X:stä. Jos X on luonto, väitteet 

luonnon itseisarvosta ovat siis väitteitä siitä, että meidän on järkevää välittää luonnosta 

itsessään, ei ainoastaan välineenä tai muulla tapaa ekstrinsisesti. Tämä määritelmä tekee 

itseisarvosta vain tietyllä tavalla koetun arvon, ei välttämättä ainoan tai kaikki muut 

arvotyypit jokaisessa tilanteessa syrjäyttävän arvon. (mts. 58). Määritelmä myös viittaa 

nimenomaan siihen, miten ihmiset arvottavat asioita ja mitä arvottamisen tapoja he 

pitävät oikeutettuina (mts. 59). Se näyttäisi siten olevan yhteensopiva käsitteellisen 

antroposentrismin kanssa.  

4.1.3 ITSEIS- JA VÄLINEARVOJEN SUHTEELLINEN EROTTELU  

Tässä alaluvussa esitän erään toisen itseis- ja välinearvon erotteluun kohdistuvan 

kritiikin, jonka lukija on saattanut tämän tutkielman perusteella tunnistaa Deweyn 

ajattelusta. Kuten olen kirjoittanut edellä, Dewey kritisoi päämäärien ja välineiden 

erottelua kasvatuksessa (2.2.1) sekä käsitystä taiteesta päämääränä itsessään (3.1.1). 

Kritiikki asioiden jakamiselle päämääriin ja välineisiin, toisin sanoen itseisarvoihin ja 

välinearvoihin, toistuu saman sisältöisenä useissa Deweyn teoksissa. Koska 

pyrkimyksenäni on osoittaa, että Deweyn filosofiassa on tilaa luonnon itseisarvon 

ajatukselle, tämän kritiikin luonnetta on syytä tarkastella hieman tarkemmin.  

DE:ssä Dewey argumentoi päämäärän ymmärtämisen toiminnasta erillisenä johtavan 

päämäärän ja välineen keinotekoiseen erotteluun, käsitykseen päämäärästä jonakin 

staattisena ja sellaisenaan tavoiteltavana ja toiminnasta vain välttämättömänä välineenä 

tämän päämäärän saavuttamiselle. Tällainen käsitys päämäärän ja keinon suhteesta 

johtaa helposti päämäärän tavoittamista edeltävän toiminnan mekanisoitumiseen ja sen 

koetun merkityksellisyyden heikentymiseen. Tämän sijaan päämäärä tulisi Deweyn 

mukaan ymmärtää jonakin, joka kehittyy toiminnassa ja toiminnan suuntaamiseksi. 

Täten ymmärrettynä päämäärä on samalla toiminnan suuntaamisen väline. Toiminnan 

vaiheet ja välineet jäsentyvät suhteessa toiminnalle suuntaa antavaan päämäärään, mutta 

niiden merkitys tai arvo ei kuitenkaan ole toissijainen suhteessa päämäärään. Jokainen 

toiminnan vaihe ja väline on itsessään väliaikainen päämäärä, kunnes se saavutetaan. 

Jokaisesta toiminnalle suuntaa antavasta lykätystä päämäärästä (end-in-view) tulee 

vastaavasti väline toiminnan jatkamiselle, kun se saavutetaan. Käytäntö on kokonaisuus, 

jatkumo, jonka merkitys ja arvo muodostuu kaikista sen sisältämistä toiminnan vaiheista 

ja välineistä. Dewey havainnollistaa tätä esimerkillä maanviljelijästä. Maanviljelijän 

työhön kuuluu kasvien ja eläimien hyödyntäminen ravinnon ja muiden hyödykkeiden 

tuottamiseksi. Hänen on mahdollista suhtautua kasveihinsa ja eläimiinsä vain välineinä, 
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joiden avulla hän voi saavuttaa jotakin muuta itselleen mieluista, esimerkiksi palkkaa. 

Toisaalta hän voi olla aidosti mieltynyt niihin, mikä tekee hänen työprosessistaan 

kokonaisuudessaan merkityksellisen ja sen jokaisesta vaiheesta omalla tavallaan 

arvokkaan. Hänen työnsä päämäärä toteutuu tällöin jokaisessa toiminnan vaiheessa ja 

toiminnan lykätty päämäärä antaa suuntaa näille vaiheille. (DE, MW 9: 112–3.) Kuten 

olen edellä todennut (ks. 2.2.3), toiminnan arvon ja päämäärän sisäisyys suhteessa 

toimintaan itseensä eli leikin asenne on Deweyn mukaan ensisijaisen tärkeää oppimisen 

kannalta. Kasvatuksen tärkein yleinen päämäärä onkin välittömän kokemuksen 

merkityksellisyyden ja arvostuksen syventäminen. Kuten olen osoittanut, Dewey myös 

kirjoittaa leikin asenteen säilyttävällä työllä olevan taiteellista kvaliteettia (ks. 3.2.4). 

Taiteen – niin kaunotaiteen kuin toimien taiteellisen kvaliteetinkin – funktiona 

kasvatuksessa onkin välittömän kokemuksen koetun merkityksen syventäminen ja 

laajentaminen sekä sen omakohtaisuuden ja vaikuttavuuden voimistaminen.  

Deweyn kritiikki päämäärien ja välineiden tai itseis- ja välinearvojen erotteluun ei näin 

ollen kohdistu niiden käsitteelliseen erotteluun, vaan ajatukseen niiden faktuaalisesta 

erillisyydestä. Dewey argumentoi, että välineet ja päämäärät tulee ymmärtää osana 

toiminnan jatkumoa. Ensinnäkin meidän tulee suhtautua toimintamme päämääriin myös 

välineinä eli harkita päämääriämme suhteessa siihen, mitä vaikutuksia niiden 

saavuttamisella on tuleviin kokemuksiimme. Toiseksi meidän tulee suhtautua 

toimintamme välineisiin myös päämäärinä eli harkita ja oikeuttaa toimintamme 

kokonaisuutta sen kaikkien vaiheiden eikä ainoastaan sen päämäärän perusteella. 

Deweyn viesti ei siis ole se, ettei meillä voisi ylimalkaan olla päämääriä, joita 

tavoittelisimme itsessään, vaan että kun meillä on tällaisia päämääriä, niiden arvo 

koostuu myös niiden saavuttamisen vaiheiden ja välineiden laadusta sekä siitä, 

minkälaisia vaikutuksia niiden saavuttamisella on myöhemmille kokemuksille. Näin 

ollen väitänkin, että Deweyn kritiikki ei sulje pois ajatusta luonnosta päämääränä 

itsessään tai itsessään arvokkaana.  

4.1.4 MIKSI SÄILYTTÄÄ ITSEISARVON KÄSITE YMPÄRISTÖKASVATUKSEN 

FILOSOFIASSA? 

Tässä alaluvussa pyrin muotoilemaan positiivisia syitä luonnon itseisarvon käsitteen 

säilyttämiselle ympäristökasvatuksen filosofiassa. Erityisesti tarkastelen sitä, miksi 

Deweyn kaltaisen pragmatistin tulisi olla kiinnostunut itseisarvon käsitteen 

problematiikasta. McShane (2007) esittää kaksi tällaista syytä. Ensinnäkin itseisarvon ja 

ekstrinsisen arvon erottelu on hänen mukaansa olennainen ymmärryksellemme koskien 
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sitä, kuinka me tosiasiallisesti välitämme asioista. Fenomenologisesti tarkastellen 

vaikuttaa siltä, että me ihmiset yksinkertaisesti pidämme eräitä asioita – esimerkiksi 

rakkautemme, arvostuksemme ja kunnioituksemme kohteita – arvokkaina myös 

itsessään emmekä ainoastaan ekstrinsisesti. Toiseksi erottelu vastaa myös normatiivisia 

käsityksiämme siitä, että meidän tulisi välittää asioista tietyin tavoin; että meidän tulisi 

pitää eräitä asioita, esim. ihmisiä tai luontoa, arvokkaana myös itsessään ja toisia, esim. 

rahaa, arvokkaana vain ekstrinsisesti. Jos sitoutuisimme käsitykseen, että itseisarvon 

käsite on mieletön tai ettei millään asialla ole itseisarvoa, osoittautuisivat tällaiset 

kokemuksemme tietyssä mielessä virheellisiksi. (52–4.) Kuinka tällainen ”illuusio” tai 

virhe kokemuksissamme olisi selitettävissä? Tässä yhteydessä voidaan nostaa esiin 

myös Tom Reganin (1981) argumentti, jonka mukaan käsitykset siitä, että ympäristön 

tietynlainen kohtelu – esim. luonnonvarojen ylikulutus – loukkaa jotakin ihmisten 

muotoilemaa ideaalia, ei ole ristiriidassa luonnon itseisarvon ajatuksen kanssa, vaan 

pikemminkin olettaa tämän jo ennalta.34  

Kolmas positiivinen peruste itseisarvon käsitteen säilyttämiselle on, että sen kautta 

voimme arvioida sitä, millä tavoin ja miksi arvostamme erilaisia asioita ja mitä 

ongelmia arvottamisen tapaamme saattaa liittyä. Kuten Jacoby Adeshei Carter (2012) 

esittää ympäristöpragmatismin kritiikissään, itseisarvon ja ekstrinsisen arvon käsitteiden 

avulla voimme kriittisesti tarkastella ja haastaa ajankuvaamme hallitsevia arvottamisen 

tapoja, kuten nykyajan globaalissa kapitalismissa vallitsevaa talouskeskeistä eetosta. Jos 

ajatus luonnon itseisarvoisuudesta hylätään ja sen arvo asetetaan samalle viivalle 

kaikkien muiden ihmiselle arvokkaiden asioiden kanssa, voi tämä johtaa 

irtisanoutumiseen siihen kohdistuvista erityisistä eettisistä velvollisuuksista. Viime 

kädessä tämä voi johtaa luontoarvojen alistamiseen taloudellisille arvoille. (140.) Tähän 

voidaan toki väittää vastaan, etteivät luontoarvot ja taloudelliset arvot ole toisilleen 

vastakkaisia ja että ilmastonmuutoksen ja ekokriisin ongelmat voidaan ratkaista 

nimenomaan taloudellisin ja poliittisin keinoin. Näin argumentoi ympäristöpragmatisti 

Bryan G. Norton (1984), jonka mukaan adekvaatti ympäristöeettinen arvoteoria voidaan 

muotoilla viittaamatta lainkaan ei-inhimillisen luonnon itseisarvoon. Tämä johtuu siitä, 

että ihmiselämän jatkuminen ja kukoistus on riippuvaista ympäristön hyvinvoinnista, 

esim. luonnonvarojen varjelusta (147.) Vakavimmat konfliktit ihmisen ja 

luonnonympäristön välillä nousevat tilanteissa, joissa ihmisten koettujen, 

 
34 En ota tässä yhteydessä kantaa siihen, minkälainen itseisarvon määritelmä Reganilla on tässä 

mielessään. Uskoakseni argumentti pätee siihen McShanen muotoilemaan itseisarvon määritelmään, jota 

pyrin tässä puolustamaan.  
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reflektoimattomien preferenssien tyydyttäminen johtaa luonnonvarojen ylikulutukseen 

ja ihmisten elämän jatkumisen edellytykset vaarantuvat. Tämä konflikti voidaan 

kuitenkin ratkaista vetoamalla harkittuihin inhimillisiin ideaaleihin, jolloin viittausta 

luonnon itseisarvoon ei tarvita. (mts. 146) Norton (1991) nimeää tämän käsityksensä 

konvergenssihypoteesiksi: oikein ymmärrettynä antroposentrismin ja ekosentrismin 

tavoitteet käyvät yksiin eli konvergoituvat.  

Nortonin argumenttiin voidaan kuitenkin Carterin (2012) tavoin huomauttaa, että vaikka 

lainsäädännön ja taloudellisten kannustimien avulla saataisiin aikaan luonto- ja 

ilmastoystävällisempiä valintoja, eivät ne kuitenkaan sellaisenaan kehitä ihmisten 

moraalisia kykyjä (144.)35 Tämä on kasvatuksen kannalta olennainen huomio. 

Ympäristöpolitiikan ja -lainsäädännön lisäksi luonnon integriteetin turvaaminen 

edellyttää kollektiivista ymmärrystä sen merkityksestä ja arvosta sekä kollektiivisia 

käytäntöjä sen turvaamiseksi. Kuten Dewey kirjoittaa, muutos kollektiivisessa 

ymmärryksessä ja käytännöissä puolestaan edellyttää kasvatusinstituutioiden hengen, 

tavoitteiden, materiaalien ja metodien uudelleenorganisointia (CF, LW 11: 232–3). 

Vallitsevan eko- ja ilmastokriisin näkeminen taloudellisin ja poliittisin keinoin 

ratkaistavina ongelmina sivuuttaakin kysymykset siitä, minkälaisiin ajattelun, toiminnan 

ja arvostamisen tapoihin oppilaita tulisi niiden valossa kasvattaa ja miten.  

Mikäli emme voi tehdä erottelua itseis- ja välinearvojen välillä, on myös epäselvää, 

miten kasvatuksessa voitaisiin perustella konkreettisten arvostuksen kokemusten – 

esteettisten kokemusten – fasilitointia tiettyjen asioiden parissa, mutta ei toisten. Kuten 

olen argumentoinut edellä (ks. 3.2.2), Deweyn arvokäsityksessä esteettiset kokemukset 

ja muut välittömät hyvän kokemukset pohjustavat reflektiivisiä arvojamme. Arvojemme 

muodostumisen kannalta onkin olennaista kyetä arvioimaan sitä, minkä asioiden parissa 

esteettisiä kokemuksia ja muita välittömiä hyvän kokemuksia tulisi pyrkiä fasilitoimaan. 

Näin silläkin uhalla, että taide operoi epäsuorasti eikä ole siten valjastettavissa minkään 

tietyn moraalisen agendan tarkoituksiin (ks. 3.2.3). Miten kasvatuksessa voitaisiin 

perustella esteettisten kokemusten fasilitointia esim. luonnon parissa, jos meillä ei olisi 

mitään syitä välittää luonnosta erityisellä tavalla?  

 
35 Carter antaa esimerkin koulukiusaajasta, jonka vanhemmat saavat hänet lopettamaan kiusaamisen 

lahjonnan avulla. Vaikka tämä lopputulos on kieltämättä hyvä, se ei kuitenkaan ole moraalinen, koska se 

ei vahvista lapsen sitoutumista moraalisiin, vaan taloudellisiin arvoihin. (mts. 145). 
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4.2 OLIKO DEWEY EETTINEN ANTROPOSENTRISTI? 

Tähän mennessä olen argumentoinut, että Deweyn filosofia edustaa käsitteellistä 

antroposentrismia, että on olemassa itseisarvon käsitteen määritelmä, joka soveltuu 

käsitteellisen antroposentrismin viitekehykseen ja että on olemassa positiivisia 

perusteluja itseisarvon käsitteen säilyttämiselle ympäristöetiikassa yleisesti ja 

ympäristökasvatuksen filosofiassa erityisesti. Nämä positiiviset perustelut motivoivat 

myös tässä alaluvussa käsittelemääni kysymystä siitä, onko Deweya syytä tulkita 

eettisenä antroposentristina. Kuten esitin tämän luvun johdannossa, eettinen 

antroposentrismi on käsitys, jonka mukaan ihmiset ovat moraalisesti ylempiarvoisia 

suhteessa muihin luonnonolentoihin. Se voidaan jakaa vahvaan versioon, jonka mukaan 

vain ihmisillä on itseisarvoa ja heikkoon versioon, jonka mukaan ei-inhimillisellä 

luonnolla on jonkin verran itseisarvoa, mutta ei yhtä paljon kuin ihmisillä. (Thompson 

2016, 79–80.) Koska tämän tutkielman tavoitteiden kannalta olennaista on selvittää 

ainoastaan, onko luonnolla Deweyn filosofiassa ylipäätään itseisarvoa vai ei, en aio 

setviä tässä heikon ja vahvan antroposentrismin luonnetta tai keskinäistä suhdetta sen 

tarkemmin. Huomautettakoon myös, että käytän tässä itseisarvon käsitettä siinä 

nimenomaisessa merkityksessä, jonka totesin edellä (ks. 4.1.2) olevan yhteensopiva 

käsitteellisen antroposentrismin kanssa. Tämän määritelmän mukaan väitteet X:n 

itseisarvoisuudesta ovat väitteitä siitä tavasta, jolla meidän on järkevää välittää X:stä. 

Nämä välittämisen tavat ovat puolestaan intrisiittinen ja ekstrinsinen arvostus. Jos X on 

luonto, väitteet luonnon itseisarvosta ovat väitteitä siitä, että meidän on järkevää välittää 

luonnosta myös itsessään, ei ainoastaan ekstrinsisesti tai välineellisesti. Tavoitteenani 

on näin ollen argumentoida, että voimme Deweyn filosofian pohjalta puolustaa käsitystä 

siitä, että meidän on järkevää välittää luonnosta myös itsessään eikä pelkästään 

ekstrinsisesti tai välineellisesti. 

Lähestyn tässä kysymystä eettisestä antroposentrismistä epäsuorasti ontologian ja 

epistemologian kautta, mikä saattaa vaikuttaa epäortodoksiselta. Perustelen tätä 

lähestymistapaa sillä, että vaikka ontologia, epistemologia ja etiikka tuleekin filosofisen 

selkeyden nimissä kyetä erottamaan toisistaan käsitteellisesti, ne kytkeytyvät kuitenkin 

kiinteästi toisiinsa paitsi Deweyn filosofiassa, myös käsittelemissäni kritiikeissä. 

Esimerkiksi Bob Pepperman Taylorin kritiikin mukaan Deweyn naturalistisen 

ontologian ytimessä ei tosiasiassa ole luonto sinänsä, vaan ihmisen muovaama ”uusi 

luonto”. Taylor esittääkin, että Deweyn kiinnostus luontoon kohdistui oikeastaan siihen, 

kuinka luontoa voidaan hallita ihmisten pyrkimysten edistämiseksi. Myös George 
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Sessionsin ja Paul Morganin mukaan Dewey näki ihmisen tehtävänä luonnon hallinnan, 

vaikka hänen ontologiaansa voidaankin luonnehtia ekosentriseksi. Chet A. Bowersin 

kritiikki puolestaan kohdistuu Deweyn epistemologiaan, jonka sisältämä kapea 

tietokäsitys, tiedekeskeisyys ja edistysusko muodostavat Bowersin mukaan 

merkittävimmän haasteen Deweyn kasvatusfilosofian ekologiselle tulkinnalle. Pyrin 

vastaamaan näihin kritiikkeihin Deweyn taiteenfilosofian pohjalta. Väitän, että Deweyn 

mukaan luonto on inhimillisille arvoille konstitutiivinen ja kaikki merkitykset ja arvot 

muotoutuvat ihmisen ja luonnon välisessä transaktiossa. Taide on ilmaus tästä 

transaktiosta parhaimmillaan ja syvimmillään. Taiteessa ihminen ja luonto käyvät 

vuoropuhelua, jossa luonto tarjoaa materiaalin ja mediumin taiteilijan yllykkeiden 

työstämiselle. Tämä edellyttää taiteilijalta poikkeuksellista herkkyyttä havaita luonnossa 

uusia piirteitä ja potentiaaleja sekä ruumiillistaa ilmaisunsa kautta taideteokseen 

luonnon vielä aktualisoimattomia merkityksiä ja arvoja.  

4.2.1 ONTOLOGINEN ANTROPOSENTRISMI 

Kuten todettua, ontologinen antroposentrismi tarkoittaa käsitystä, että ihmisellä on 

ontologinen erityisasema muihin luonnonolentoihin nähden. Olen esittänyt kattavan 

pohjustuksen ontologista antroposentrismia koskevan kysymyksen käsittelyyn luvussa 

2.1, jossa tarkastelin Deweyn kokemuskäsitystä ja transaktionaalista naturalismia. 

Deweyn käsitys ihmisen ja luonnon suhteesta voidaan tiivistää siihen, että ihminen on 

aina jo osa luontoa ja kulttuurilliset ilmiöt emergoituvat luonnosta. Tämä ontologinen 

sitoumus näyttäisi viittaavan ekosentrismin suuntaan, mutta Deweya on tästä huolimatta 

tulkittu myös ontologisena antroposentristina. Esimerkiksi Taylorin (1990) mukaan 

Dewey argumentoi perinteisiä ihmisen ja luonnon toisistaan erottavia filosofioita 

vastaan, mutta asetti tästä huolimatta olemassaolon perustaksi sosiaalisen todellisuuden 

luonnon sijaan. Taylorin mukaan se, mitä Dewey kutsuu ”luonnoksi” on itse asiassa 

ihmisen kontrolloima ja muovaama ”uusi luonto”, ei luonto esikulttuurisessa tai puhtaan 

biologisessa mielessä. Tämä ”uusi luonto” on puolestaan hyvin kaukana (”stands very 

much apart from”) biofyysisestä luonnosta sinänsä. Taylorin mukaan Deweyn 

filosofinen kiinnostus ei kohdistunutkaan luontoon sinänsä, vaan siihen, kuinka luontoa 

voitaisiin tieteen avulla kontrolloida inhimillisten tarkoitusten toteuttamiseksi. Hänen 

filosofiansa ei näin ollen poikkea liberaalin filosofian antroposentristisesta perinteestä. 

(180–1.) 

Taylorin tulkinta on kuitenkin yksipuoleinen (ks. McDonald 2003, 59). Kuten luvussa 

2.2 näimme, Deweyn mukaan kokemus on luonnossa ja luonnosta: luontoon upotettu, 
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luonnosta kehittynyt sekä luontoa kokeva. Taylor itsekin lainaa – tosin vain alaviitteessä 

– seuraavaa katkelmaa Deweyn teoksesta Logic: The Theory of Inquiry (1938):  

[E]ksistentiaaliset olosuhteet, jotka muodostavat fyysisen ympäristön sisältyvät 

joka vaiheessa sosiokulttuuristen ilmiöiden konstituutioon. Kukaan yksilö tai 

mikään ryhmä ei tee mitään muuten kuin vuorovaikuttamalla fyysisten 

olosuhteiden kanssa… Olkoon halut, taidot, tarkoitukset, uskomukset mitä 

ovatkaan, se, mitä tapahtuu, on tulosta fyysisten olosuhteiden kuten maaperän, 

merten, vuorten, ilmaston, välineiden ja koneiden, kaikessa moninaisuudessaan, 

vuorovaikutuksesta inhimillisten tekijöiden kanssa.36 (LTI, LW 12: 485–6.)  

Taylorin tulkinta on selvästi ristiriidassa tämän katkelman kanssa. Jos fyysisen 

ympäristön konstituoivat tekijät – ”maaperä, meret, vuoret ja ilmasto” – ovat osa 

sosiokulttuuristen ilmiöiden konstituutiota, ei kulttuuri epäilemättä ole ”hyvin kaukana” 

biofyysisestä luonnosta. Hickmanin (1996) tulkinta luonnon ja kulttuurin suhteesta 

Deweyn filosofiassa onkin nähdäkseni Taylorin tulkintaa osuvampi. Kuten luvussa 2. 

esitin, Hickmanin mukaan Deweyn käsitys luonnosta voidaan jakaa kahteen tasoon: 

luontoon luontona eli luontoon välittömästi koettuna, ja luontoon kulttuurina eli 

luontoon reflektiivisesti koettuna. Luonto kulttuurina on tulos pyrkimyksistä selvittää ja 

turvata ne merkitykset ja arvot, jotka luonto luontona on tarjonnut koettaviksi. Se on 

kimppu ideoita, jotka ovat osoittautuneet hyödyllisiksi ja arvokkaiksi ihmisen ja 

luonnon välisen vuorovaikutuksen historiassa. (57.) Nämä kaksi luonnon tasoa ovat 

analogiset tosiasioille ja ideoille Deweyn tutkimuksen mallissa (ks. 2.1.3). Luonto 

luontona asettaa sen tilanteen ja ne ongelmat, jonka pohjalta luonto kulttuurina voi 

tutkimisen välityksellä rakentua.   

Taylorin mukaan Dewey asetti sosiaalisen todellisuuden olemassaolon perustaksi 

luonnon sijaan eikä osoittanut filosofista kiinnostusta luontoon sinänsä, vaan ainoastaan 

siihen, kuinka luontoa voitaisiin tieteen avulla kontrolloida inhimillisten pyrkimysten 

toteuttamiseksi. (Taylor 1990, 180.) Tästä voidaan huomata ontologisen ja eettisen 

kysymyksenasettelun läheinen suhde toisiinsa: se, minkälaisena luonto ymmärretään 

ontologisessa mielessä määrittää sitä, miten käsitämme sen eettisessä mielessä suhteessa 

ihmisten pyrkimyksiin ja arvoihin. Kuten Boyles (2012) argumentoi, jos luonto olisi 

Deweyn filosofiassa jotakin, jota ihmisen tulee kontrolloida ja joka ihmisen tulee alistaa 

tai ylittää, tämä asettaisi luonnon erilleen ihmisestä. Jos Deweya luetaan koherentisti 

 
36 ”[T]he existential conditions which form the physical environment enter at every point into the 

constitution of sociocultural phenomena. No individual person and no group does anything except in 

interaction with physical conditions… Let desires, skills, purposes, beliefs be what they will, what 

happens is the product of the interacting intervention of physical conditions like soil, sea, mountains, 

climate, tools and machines, in all their vast variety, with the human factor”. 
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antidualistisena ajattelijana, ei tällainen erottelu hänen filosofiansa sisällä ole 

mahdollinen. (147.) Toisin kuin Taylor väittää, kulttuurillinen todellisuus ei ole 

Deweylle perustava suhteessa luontoon, vaan ihminen ja kulttuuri ovat aina ja 

väistämättä jo osa luontoa. Hickmanin termein luonto luontona on perustava suhteessa 

luonnolle kulttuurina. Mutta tästä ontologisesta näkemyksestä voidaan vetää myös 

eettisiä implikaatioita. Ensinnäkin siitä seuraa, että ihminen väistämättä tavoittelee 

pyrkimyksiään luonnossa ja luonnon tilan vakaus on edellytys sille, että ihmiset voivat 

toteuttaa näitä pyrkimyksiään. Näin ollen ihmisen arvojen toteutuminen väistämättä 

edellyttää luonnon hyvinvoinnin edistämistä. Biofyysisen ympäristömme hyvinvointi on 

ehto kaikkien pyrkimystemme toteutumiselle ja viime kädessä sille, että säilymme 

hengissä elämämme loppuun saakka. Luonnon hyvinvoinnin edistäminen puolestaan 

edellyttää ymmärrystä ihmisen toiminnan vaikutuksista luontoon, minkä olen edellä (ks. 

2.2.2) todennut olevan Deweyn mukaan kasvatuksen ydinsisältöä.  

Käsitys, että luonto on ihmisen pyrkimysten toteutumisen ehto ja ihmisillä on näin ollen 

syy ylläpitää ja edistää luonnon hyvinvointia, operoi kuitenkin vielä eettisen 

antroposentrismin viitekehyksessä eli säilyttää luonnon välineellisenä suhteessa ihmisen 

pyrkimyksiin. Tarvitaankin vahvempi argumentti heikentämään väitettä Deweysta 

eettisenä antroposentristina. Kuten olen edellä (ks. 2.1.2) argumentoinut, ihmisen 

jäsentymättömät ja epämääräiset yllykkeet saavat muotonsa ja tulevat merkityksellisiksi 

vasta luonnon materiaalien työstämisen myötä. Kaikki inhimilliset merkitykset ja arvot 

muotoutuvat ihmisen ja luonnon välisessä transaktiossa. Esitänkin, että luonto ei voi 

Deweyn filosofiassa olla välineellinen suhteessa ihmisen pyrkimyksiin ja arvoihin, 

koska luonto itsessään on se perusta, jolta nämä pyrkimykset ja arvot nousevat ja 

muotoutuvat. Toisin sanoen luonto on inhimillisille arvoille konstitutiivinen. Kuten 

Dewey asian esittää, ihminen on käytäntöineen, instituutioineen, haluineen, 

ajatuksineen, pyrkimyksineen, ideaaleineen ja ponnisteluineen luonnossa. Tämä tekee 

luonnosta ihmisen liittolaisen tämän tavoitellessa inhimillistä hyvää (LW5, 114). Koska 

arvot nousevat ympäristön, ihmisten ja muiden tuntevien olentojen välisessä 

vuorovaikutuksessa, ihmisen ja tämän ympäristön hyvinvoinnin välille ei voida vetää 

rajaa (Rosenthal & Buchholz 1996, 45). Luonnon ja ihmisen arvot oikein ymmärrettynä 

ovat toisistaan erottamattomat.  

On kuitenkin syytä epäillä, ettei tämä vakuuta kaikkia kriitikoita. Esimerkiksi 

syväekologi George Sessionsin (1983) mukaan Deweyn naturalistinen käsitys ihmisestä 

osana luontoa vaikuttaa olleen pinnallinen, koska hän tästä käsityksestään huolimatta 
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mielsi ihmisen tehtäväksi biosfäärin hallinnan (29). Myös Paul Morgan (1996) esittää, 

että vaikka ihminen ja kulttuuri Deweyn naturalismissa olisivatkin osa luontoa, ei tämä 

sinällään tarjoa vastausta kaikkein merkittävimpään kysymykseen, joka koskee ihmisen 

roolia luonnossa. Onko ihminen luonnon hallitsija vai onko hän sen kanssa 

yhteistyössä? Morgan esittääkin, että kasvatuksen ekologinen rekonstruktio edellyttää 

eksplisiittistä sitoutumista biologisen elämän olosuhteiden säilyttämiseen sekä 

kestävien, luonnolliseen ympäristöön juurtuneiden elämäntapojen ylläpitämiseen ja 

luomiseen. (298.) Sessionsin ja Morganin kritiikkien tiivistetty ydin on siis se, että 

Dewey oli ekosentristisestä ontologiastaan riippumatta eettinen antroposentristi. Ennen 

kuin vastaan näihin kritiikkeihin, esitän seuraavassa alaluvussa niiden kanssa 

yhdenmukaisen mutta syvemmälle Deweyn kasvatusfilosofiaan pureutuvan kritiikin 

Chet A. Bowersilta. 

4.2.2 DEWEYN EPÄEKOLOGINEN EPISTEMOLOGIA - BOWERSIN KRITIIKIT  

Esittelen tässä alaluvussa Bowersin (2003) kolmiosaisen kritiikin Deweyn 

kasvatusfilosofian ekologista tulkintaa vastaan. Kuten jo todettua, tämä kritiikki 

kohdistuu erityisesti Deweyn epistemologiaan. Ensinnäkin Dewey painottaa Bowersin 

mukaan epistemologiassaan yksipuoleisesti länsimaisen tieteen perinteessä kehittynyttä 

kokeellisen tutkimisen menetelmää (ks. 2.1.4), joka on ollut osaltaan edesauttamassa 

vallitsevan ekokriisin syntyä. Tämä yksipuoleinen painotus esti Deweya huomioimasta 

vaihtoehtoisia, ekologisesti kestävämpiä, perinteeseen perustuvia ja erityisesti 

luontokeskeisissä kulttuureissa kehittyneitä tietämisen tapoja. (26). Sitä, mitä Bowers 

tarkoittaa vaihtoehtoisilla tietämisen tavoilla hän havainnollistaa esimerkillä balilaisista, 

jotka torjuivat länsimaiseen tieteeseen ja kokeelliseen tutkimiseen perustuvien ”vihreän 

vallankumouksen”37 maanviljelyteknologioiden käyttöönoton alueellaan. Luottaessaan 

omaan viljelyä koskevaan perinnetietoonsa ja ylisukupolvisiin viljelykäytäntöihinsä he 

eivät ainoastaan osoittaneet, ettei kokeellinen tutkiminen ole ainoa pätevä tietämisen 

menetelmä, vaan että muunlaisilla tietämisen tavoilla voi olla ekologisesti suotuisampia 

seurauksia.  

 
37 ”Vihreä vallankumous” tarkoittaa maanviljelyssä n. vuosina 1960–1985 tapahtunutta teknologista 

kehitystä ja sitä seurannutta tuottavuuden kasvua, joka tarkoitti käytännössä siirtymää laaja-alaisesta 

luomuviljelystä tehomaanviljelyyn. Vallankumous noin kolminkertaisti maailmanlaajuisen 

viljantuotannon vähentäen täten nälänhätiä ja aliravitsemusta. Se kuitenkin edesauttoi myös 

väestönkasvua, joka kumoaa näitä hyötyjä. Vallankumouksen uudet tekniikat, kuten lannoitteet, torjunta-

aineet ja koneistuminen ovat myös johtaneet ympäristön saastumiseen ja rehevöitymiseen sekä muihin 

ympäristöhaittoihin.   
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Toiseksi Dewey ei Bowersin mukaan tunnista perinteen merkitystä tiedon 

ylisukupolvisessa välittymisessä ja jalostumisessa. Hän kirjoittaa Deweyn samaistaneen 

perinteet tapoihin ja pitäneen niitä aiemman toiminnan määrittäminä, rutinoituneina ja 

monotonisina sekä alituista älykästä rekonstruktiota edellyttävinä. Bowers siteeraa 

Deweya seuraavasti: “tavat muuttuvat rutiininomaisiksi tai rappeutuvat meitä 

orjuuttaviksi toimintatavoiksi siinä määrin, kuin älykkyytemme irtaantuu 

niistä…Rutiininomaiset tavat ovat ajattelemattomia tapoja.”  (DE, MW 9: 53–4.) Tämä 

on Bowersin mukaan vääristynyt kuvaus sukupolvelta toiselle välittyvistä tavoista ja 

perinteistä, jotka eivät tosiasiassa ole staattisia vaan ajan, ympäristön ja olosuhteiden 

muutosten myötä jalostuvia (Bowers 2003, 38). Esimerkiksi alkuperäiskansojen 

perinnetieto elinympäristönsä kasvillisuudesta on kasaantunut ja jalostunut vuosien 

myötä, kun kasvilajien ja ekosysteemien yhteyksiä on havainnoitu, kasveja syöty ja 

muuten hyödynnetty yhteisön tarpeisiin sekä tarkkailtu tästä aiheutuvia seurauksia ja 

välitetty näitä kokemuksia symbolisesti sukupolvelta toiselle. (mts. 34.) Koska Dewey 

ei Bowersin mukaan tunnista perinteen tiedollista roolia, hänen filosofiansa pohjalta on 

vaikea arvioida ja vertailla eri kulttuuriperinteiden ekologisia vaikutuksia sekä käsitellä 

kysymystä siitä, kuinka moninaisten kulttuuriyhteisöjen sisällä voitaisiin elvyttää ja 

kehittää ekologisemman elämäntavan mahdollistavia tietämisen tapoja, taitoja ja 

käytäntöjä. (mts. 25.)  

Bowersin kolmannen kritiikin mukaan Deweyn filosofiseen maailmankatsomukseen 

kuuluu implisiittinen, ekologisesti tuhoisa ja naiivi usko tieteellis-tekniseen edistykseen 

ja sen ihmiskunnalle suomiin hyötyihin. Tähän edistysuskoon sisältyy kritiikitön 

luottamus siihen, että kokeellisen tutkimisen menetelmä ja osallistava demokratia 

johtavat vääjäämättä yhteiskunnalliseen edistykseen38. (mts. 35). Näiden kolmen 

toisiinsa kytkeytyvän piirteen vuoksi Deweyn kasvatusfilosofian pohjalta on Bowersin 

mukaan vaikea muotoilla ympäristökasvatuksen filosofiaa. (mts. 25.) 

 
38 Bowersin tulkinnan mukaan tälle on syynä se, että Deweyn ajattelu perustuu länsimaisille kulttuureille 

tyypillisille ”juurimetaforille”. Bowersin kritiikin taustalla on teoria kielen metaforisesta luonteesta, jonka 

tarkastelu ei tämän tutkielman puitteissa ole olennaista. Mainittakoon kuitenkin, että tämän teorian 

mukaan kieli toisintaa ja välittää eteenpäin juurimetaforia, metakognitiivisia skeemoja tai tulkinnallisia 

kehikkoja, joista tulee ajan myötä implisiittinen osa ihmisten päivittäistä ajattelua ja toimintaa. 

Juurimetaforien perusta on sivilisaation varhaisissa, merkittävissä kokemuksissa ja keskeisissä teksteissä. 

Länsimaisille kulttuureille tyypillisiä juurimetaforia ovat Bowersin mukaan mm. patriarkaalisuus, 

ihmiskeskeisyys, individualismi, mekanistisuus, ekonomismi, evoluutio ja lineaarinen edistys (Bowers 

2003, 32.). Länsimaisten kulttuurien luontosuhde perustuu näille metaforille ja luontokeskeisillä 

kulttuureilla puolestaan on omat ekologisesti kestävämmät juurimetaforansa. Eri kulttuurien 

juurimetaforien tunnistaminen, arviointi ja vertailu on Bowersin mukaan ensiarvoisen tärkeää ekokriisin 

aikana. (mts. 29) 
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4.2.3 VASTAUS KRITIIKKEIHIN  

Esitettyäni Bowersin kolme kritiikkiä vastaan nyt niihin yksi kerrallaan. Argumenttini 

ydin on, että Bowers tulkitsee Deweyn filosofiaa yksipuoleisesti ja päätyy siten 

kritisoimaan olkiukkoa. Ensinnäkin hänen tulkintansa kokeellisesta 

tutkimusmenetelmästä on kapean tieteellis-tekninen ja luonnontiedettä painottava. Tämä 

on nähdäkseni pääasiallinen syy sille, miksi hän mieltää Deweyn kokeellisen tutkimisen 

menetelmän uhaksi perinnetiedolle (ks. myös Parker 2004). Kuten olen edellä osoittanut 

(ks. 2.1.4), kokeellisen tutkimisen menetelmä ei rajaudu Deweylla vain 

luonnontieteeseen eikä edes tieteeseen, vaan pätee myös arkiseen tutkimiseen. Se ei 

siten ole myöskään sisäisessä ristiriidassa perinnetiedon kanssa. Kuten Kelly Parker 

(2004) esittää, myös Bowersin oma esimerkki balilaisten vaihtoehtoisesta tietämisen 

menetelmästä ilmentää kokeellisen tutkimisen menetelmää. Jos balilaiset harkitsivat ja 

kokeilivat vihreän vallankumouksen menetelmiä, vertailivat niitä kokemukseensa 

perinteisistä viljelymenetelmistä ja päätyivät tämän seurauksena hylkäämään sen, he 

käyttivät nimenomaan kokeellisen tutkimisen menetelmää. (334.)  

Toinen argumenttini on, että Bowers ymmärtää väärin tapojen luonteen. Ensinnäkään 

Dewey ei samaista tapoja perinteisiin toisin kuin Bowers väittää. Kuten olen jo esittänyt 

(ks. 2.1.2), tapoja ovat Deweylle kaikki hankitut toiminnot evoluution myötä 

kehittyneistä kyvyistä kulttuurisiin käytäntöihin sekä yksilöllisesti varioiviin 

havaitsemisen, ajattelun, toiminnan ja tuntemisen tapoihin. Perinne voidaan mieltää 

kulttuurillisena käytäntönä tai joukkona kulttuurisia käytäntöjä riippuen siitä, kuinka 

hienosyisestä perinteestä on kyse. Laaja tavan käsite siis kattaa perinteen mutta ei 

rajoitu siihen. Myös Bowersin väite, että Deweylle tavat ja perinteet olisivat 

monotonisia ja alinomaa rekonstruoitavia, on kyseenalainen. Dewey kirjoittaa tapojen 

olevan suhteellisen vakaita mutta myös plastisia, kokemuksessa muovautuvia (MW 9, 

DE 52). ”[T]apa tottumisena” on hänen mukaansa ”suhteellisen passiivista; me totumme 

ympäristöömme – vaatteisiimme … ilmastoon … päivittäisiin tuttaviimme, jne.” (mts. 

51). Mutta ”tapa tarkoittaa myös älyllistä dispositiota. Siellä missä on tapa, on myös 

tuntemusta toiminnan materiaaleista ja välineistä.”39 ”Tapojen älyllinen elementti 

mahdollistaa niiden monipuolisen ja joustavan käytön, ja siten jatkuvan kasvun”40 (mts. 

 
39 Kuten esitin luvussa 2, tapa on Deweylle elävän olennon ja tämän ympäristön välisessä 

vuorovaikutuksessa muodostuva merkitys. Merkityksenä se sisältää myös ymmärrystä siitä, minkälaisia 

vaikutuksia tietynlainen toiminta saa aikaan tietynlaisessa ympäristössä.   
40 “Habit as habituation is […] something relatively passive; we get used to our surroundings—to our 

clothing […] to the atmosphere […] to our daily associates, etc.” “A habit also marks an intellectual 

disposition. Where there is a habit, there is acquaintance with the materials and equipment to which 
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53). Toisin sanoen tapoihin itseensä, ja näin ollen myös perinteisiin, sisältyy paitsi 

tottumisen ja rutinoitumisen elementti, myös älyllisyyden ja joustavuuden elementti.  

Väitän myös, että Bowers kärjistää turhaan perinteen ja kokeellisen tutkimisen välistä 

eroa. Dewey ajatteli, että perinne on väistämätön osa reflektiivistä toimintaa. Perinteet 

eivät kuitenkaan ole pyhiä siinä mielessä, että ne olisivat ainoa toimintaa ohjaavien 

normien lähde. (McDonald 2004, 61.) Kaikkia arvoja, ideoita ja käytäntöjä ei tule – eikä 

voi – asettaa kerralla kyseenalaisiksi, mutta tarvittaessa kunkin sukupolven edustajien 

tulisi kyetä kyseenalaistamaan perittyä tietoa ja käytäntöjä (Parker 2004, 334). Tämä on 

edellytys sille, että ihmiset kykenevät kohtaamaan nyky-yhteiskunnan asettamia uusia 

elämisen haasteita, jotka edellyttävät vanhoista ajattelu- ja toimintatavoista 

irtaantumista ja uusien kehittämistä (Alhanen 2013, 150). Esimerkiksi tästä käy 

vallitseva ekokriisi, joka esittää ennennäkemättömiä vaatimuksia vallitsevien tapojen 

kehittämiselle. Kuten olen edellä osoittanut, Deweyn kasvatusfilosofiassa toimet ja 

erityisesti taiteelliset ja taiteellista kvaliteettia sisältävät toimet ovat keskeisin 

menetelmä tapojen kehittämiselle. Onkin huomionarvoista, että Bowers ei mainitse 

lainkaan toimia kritisoidessaan Deweyn kasvatusfilosofiaa, vaikka nämä ovat Deweylle 

kasvatuksen ensisijainen menetelmä. Kuten olen argumentoinut (2.2.4), toimet ovat 

myös juuri se menetelmä, jonka kautta ekologisia käytäntöjä voitaisiin elvyttää ja 

kehittää ja jonka kautta voidaan myös arvioida kriittisesti vallitsevia yhteiskunnallisia 

käytäntöjä.  

Kolmannen argumenttini mukaan Bowersin tulkinta Deweyn filosofian 

edistysuskoisuudesta ja tiedekeskeisyydestä on yksipuolinen. Tarkemmin ilmaisten 

Bowers ei lainkaan ota huomioon Deweyn filosofian ytimessä olevia eettisiä ja 

esteettisiä konsideraatioita. Hän perustaa tulkintansa Deweyn uran kypsää vaihetta 

edustavaan teokseen Reconstruction in Philosophy (1929). Kyseisen teoksen pääviesti 

on Bowersin mukaan se, että todellisuus on jatkuvassa muutoksen tilassa, kokeellisen 

tutkimusmenetelmän hyödyntäminen on ainoa tapa suitsia tämä muutos edistykseksi ja 

kulttuurit, jotka eivät omaksu tätä uutta tieteellistä tietokäsitystä sabotoivat 

mahdollisuutensa demokraattiseen yhteiskuntamuotoon ja teollistumiseen (Bowers 

2006, 77). Tässä tulkinnassa sivuutetaan kuitenkin täysin se, kuinka Dewey samassa 

teoksessa kritisoi aikansa tieteellis-teknologista kehitystä. Hän oli huolissaan muun 

muassa siitä, kuinka tieteen kehitys oli kasvattanut kuilua tieteellisten sekä moraalisten 

 
action is applied.” “Above all, the intellectual element in a habit fixes the relation of the habit to varied 

and elastic use, and hence to continued growth.”  
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ja esteettisten arvojen välillä. Deweyn mukaan taiteisiin liittyy uteliaisuus ja rakastava 

kiinnostus maailman muotoihin ja liikkeisiin riippumatta niiden hyödyllisyydestä, kun 

taas tieteeseen liittyy käytännöllinen asenne, kiinnostus luonnon muotojen takana 

piilotteleviin prosesseihin sekä pyrkimys niiden hyödyntämiseen. Hän kirjoittaa:   

Tiede on ottanut luonnon hallintaan, mutta sen asenteessa luontoa kohtaan on 

jotain kovaa ja aggressiivista, mikä ei sovi maailman esteettiselle nauttimiselle. 

Tuskin on tärkeämpää kysymystä maailman edessä kuin kysymys käytännöllisen 

tieteellisen asenteen ja esteettisen arvostuksen yhteensovittamisen 

mahdollisuudesta ja tavasta. Ilman ensimmäistä ihminen on hallitsemattomien 

luonnonvoimien heittopussi ja uhri. Ilman jälkimmäistä ihmiskunnasta saattaa 

tulla taloudellisten hirviöiden laji, joka on herkeämättä tekemässä kovia 

kauppoja luonnon ja toistensa kanssa, vapaa-aikaan kyllästynyt tai kykenevä 

hyödyntämään sitä ainoastaan mahtailevaan näyttämiseen ja liioittelevaan 

elosteluun. (Dewey 1929/2012, 153.) (Korostus lisätty.)  

Kuten olen jo todennut, Deweyn filosofian tulkinnoille on tyypillistä instrumentalismin 

yksipuoleinen painotus ja taidenäkökulman sivuuttaminen. Bowersin tulkinta käy 

hyvänä esimerkkinä tästä. Kuten Reid & Taylor kirjoittavat, Dewey pyrki nimenomaan 

ylittämään kuilun tavanomaisen ja esteettisen kokemuksen välillä ja osoittamaan, että 

kokemuksen esteettinen taso on läsnä arkisessa elämässä, työnteossa ja tieteen 

tekemisessä. Hän kritisoi sitä samaa hyötyorientoitunutta ja institutionalisoitunutta 

tiedekäsitystä kuin Bowerskin ja pyrki ylittämään kuilua luonnon tieteellisen tutkimisen 

ja esteettisen arvostuksen välillä. (Reid & Taylor 2006, 31; 2003, 89.)  

On tärkeää tunnistaa kokemuksen instrumentalistiset ja esteettiset aspektit ja tarkastella 

niiden välistä jatkuvuutta, mutta kuitenkin puhua niistä omilla nimillään. Täten voidaan 

välttää kategoriavirheet, joihin Bowers vaikuttaa itse ajoittain lipsuvan rinnastaessaan 

vaihtoehtoiset tietämisen tavat seremonioihin ja rituaaleihin. Kritisoidessaan kokeellisen 

tutkimisen menetelmän yksipuoleisuutta hän kirjoittaa, että Amerikan intiaaneille kuvat 

ovat keino juhlistaa, ei selittää mysteereitä. Hän kirjoittaa myös, että Navaho-intiaanien 

parannusrituaalit osoittavat, ettei voimaantuminen (empowerment) seuraa ainoastaan 

tieteellisen metodin soveltamisesta. (Bowers 1992, 99.) Väitän, että parannusrituaalit ja 

mysteerien kuvallinen juhlistaminen tulee kategorisoida vaihtoehtoisten tietämisen 

tapojen sijaan esteettisen kokemisen ja taiteellisen toiminnan muodoiksi. Koska Bowers 

ei ota tulkinnassaan huomioon Deweyn taiteenfilosofiaa, hän ei myöskään huomaa sitä 

arvoa, jonka Dewey antaa nimenomaan tällaisille esteettis-taiteellisen kokemisen 

muodoille. Vaikka ne eivät olekaan hänen filosofiassaan tietämisen tapoja, ne ovat 

ohittamaton ja arvokas osa ihmisen kokemusta. Kuten olen edellä osoittanut (ks. 3.1.1), 

ne ovat sitä, mihin tiedon hankinnan projektit ovat suuntautuneet.  
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Deweyn taidekäsityksen tarkastelun myötä on uskoakseni selvää, ettei hänen 

filosofiansa edusta yksipuolista käsitystä ihmisestä luonnon hallitsijana. Tulkitsemalla 

Deweya hänen taiteenfilosofiansa kautta voidaankin vastata myös Taylorin, Sessionsin 

ja Morganin edellä esiteltyihin kritiikkeihin. Taiteessa ihminen ja luonto käyvät 

vuoropuhelua: luonto tarjoaa materiaalin ja mediumin taiteen työstämiselle, ja taiteilija 

työstää näitä omien yksilöllisten taipumustensa pohjalta. Nämä yksilölliset taipumukset 

ovat myös osa luontoa, ne ovat luonnon emergenttejä ominaisuuksia. Taiteessa ilmenee 

hienosyisessä ja kulttuurillisesti kehittyneessä muodossa se kokemuksen naturalistinen 

perusmuoto, jossa ihmisen jäsentymättömät ja epämääräiset yllykkeet saavat muotonsa 

ja tulevat merkityksellisiksi luonnon materiaalien työstämisen myötä. Deweyn mukaan 

taide on ilmaus ihmisen ja luonnon, ideaalien ja materian välisestä yhteydestä 

parhaimmillaan. Taiteellisessa ilmaisussa korostuu paitsi taiteilijan aktiivinen, 

mielikuvituksellinen yksilöllinen panos, myös ilmaisun mediumin ja asiasisällön 

tarkkaavaisen ja huolekkaan omaksumisen tärkeys. Kyvykäs taiteilija ei luomistyössä 

vain pura yllykkeitään eikä suoraan esitä halujaan ja arvostuksiaan, vaan työstää niitä 

vuorovaikutuksessa taiteen materiaalin kanssa. Tämä edellyttää taiteilijalta 

poikkeuksellista herkkyyttä havaita sekä poikkeuksellista taidokkuutta ilmaista sellaisia 

luonnon piirteitä ja potentiaaleja, jotka jäisivät muuten huomaamatta ja 

aktualisoitumatta. Deweylle taide on osoitus siitä, että luonto sisältää ihmisen 

ymmärryksineen ja ideaaleineen vuorovaikutuksessa biofyysisen ympäristönsä kanssa 

(AE, LW 10: 156). 

4.3 YHTEENVETO 

Tässä luvussa olen tutkinut Deweyn kasvatusfilosofian suhdetta ympäristöetiikassa ja 

ympäristökasvatuksen filosofiassa keskeiseen keskusteluun antroposentrismista. Purin 

tämän käsitteen käsitteelliseen, ontologiseen ja eettiseen antroposentrismiin. Pyrin 

luvun alkupuolella osoittamaan, että Deweyn filosofia ei ole yhteensopimaton luonnon 

itseisarvoisuuden ajatuksen kanssa. Näin on siitä huolimatta, että hän kritisoi 

päämäärien ja välineiden sekä itseis- ja välinearvojen välistä erottelua. Deweyn 

filosofiassa arvot emergoituvat ihmisen ja maailman välisessä vuorovaikutuksessa. Hän 

kritisoikin ajatusta ihmiskokemuksesta ja kaikista muista asioista riippumattomista 

itseisarvoista. Tässä mielessä hänen filosofiansa edustaa käsitteellistä antroposentrismia. 

Osoitin kuitenkin, että itseisarvon käsite voidaan määritellä käsitteellisen 

antroposentrismin kanssa yhteensopivalla tavalla. Tämän määritelmän mukaan väitteet 

jonkin asian itseisarvosta ovat väitteitä siitä, että meidän tulisi välittää tuosta asiasta 
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myös itsessään eikä pelkästään välineenä. Dewey kritisoi myös välineiden ja 

päämäärien absoluuttista erottelua ja korosti niiden välistä jatkuvuutta toiminnan 

kokonaisuudessa. Pyrin osoittamaan, että voimme tämän kritiikin puitteissa kuitenkin 

tehdä suhteellisia erotteluja toimintamme välineiden ja päämäärien välillä. Voimme 

myös arvioida minkä asioiden tulisi olla toimintamme päämääriä ja minkä sen välineitä 

ja organisoida toimintaamme ja käytäntöjämme tämän mukaisesti. Väitin myös, että 

kykymme tähän on olennaista ympäristökasvatuksen kannalta, minkä vuoksi itseisarvon 

käsite tulisikin säilyttää ympäristökasvatuksen filosofiassa.  

Luvun loppupuoliskossa käsittelin kysymystä siitä, onko luonnolla Deweyn filosofian 

viitekehyksessä itseisarvoa siinä nimenomaisessa ”itseisarvon” merkityksessä, jonka 

rajasin edellä. Lähestyin tätä kysymystä epäsuorasti Deweyn ontologian ja 

epistemologian kautta. Argumentoin luonnon olevan Deweyn ontologiassa perustava 

suhteessa kulttuuriin ja ihmiseen eli luonnon kulttuurina perustuvan luonnolle luontona. 

Ihminen tavoittelee pyrkimyksiään väistämättä luonnossa ja luonnon tilan vakaus on 

edellytys sille, että ihmiset voivat toteuttaa näitä pyrkimyksiään. Antroposentristisen 

etiikan viitekehyksessä tämä tarkoittaa, että ihmisen tulee ylläpitää luonnon 

hyvinvointia koska inhimillisten arvojen ja pyrkimysten toteutuminen edellyttää sitä. 

Ekosentristisen etiikan piiriin siirtyminen edellyttääkin vahvempaa väitettä, että luonto 

itsessään on inhimillisille arvoille konstitutiivinen. Arvot nousevat luonnosta, ihmisen ja 

luonnon välisestä vuorovaikutuksesta. Luonto ei voi olla vain välineellinen suhteessa 

inhimillisiin arvoihin, koska luonto itsessään on se perusta, jolta nämä arvot nousevat ja 

jonka kanssa vuorovaikutuksessa ne muotoutuvat. Tässä mielessä ihmisen ja luonnon 

arvot ovat toisistaan erottamattomat. Yhtenä kasvatuksen merkittävimmistä tehtävistä 

onkin nimenomaan osoittaa, miten ne tarkalleen ottaen ovat toisistaan erottamattomat. 

Kritiikkeihin, jotka pyrkivät esittämään Deweyn eettisenä antroposentristina, 

voidaankin vastata parhaiten hänen taiteenfilosofiansa kautta. Taiteellisessa ilmaisussa 

luonto tarjoaa materiaalin ja mediumin, jota taiteilija työstää yllykkeittensä, tapojensa, 

tunteittensa ja mielikuvituksensa pohjalta. Kyvykäs taiteilija ei luomistyössä suoraan 

toteuta yllykkeitään, halujaan ja tarpeitaan, vaan työstää niitä vuorovaikutuksessa 

taiteen materiaalin kanssa. Tämä edellyttää häneltä materiaalinsa tuntemusta; 

poikkeuksellista herkkyyttä havaita sekä taidokkuutta ilmaista sellaisia luonnon piirteitä 

ja potentiaaleja, jotka jäisivät muuten huomaamatta ja aktualisoitumatta. Taide on 

Deweylle korkein ilmaus ihmisen ja luonnon välisestä vuorovaikutuksesta, jonka 

suhteen jopa tieteen merkitys on toissijainen (EN, LW 1: 269). Tämän valossa 
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näyttääkin siltä, ettei ihmisen tehtävä Deweyn filosofiassa ole luonnon hallinta tai 

saattaminen valtaansa, vaan luonnon kanssa kommunikoiminen. Taidokas taideteos on 

seurausta taiteilijan ja luonnon välisestä vuoropuhelusta. Taideteoksessa 

ruumiillistuneet ja jaettavaksi tehdyt merkitykset ja arvot ovat tämän vuoropuhelun 

hedelmä.  
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämän tutkielman aiheena on ollut John Deweyn kasvatusfilosofian ekologinen 

rekonstruktio. Tutkimuskysymys, johon olen pyrkinyt vastaamaan, on ollut kahtalainen. 

Yhtäällä olen tutkinut kysymystä siitä, onko Deweyn kasvatusfilosofian tulkitseminen 

modernin ympäristökasvatuksen näkökulmasta ylipäätään mielekäs. Toisekseen olen 

pyrkinyt vastaamaan kysymykseen siitä, mitä uutta tällainen tulkinta voisi tuoda 

ympäristökasvatusta koskevaan filosofiseen keskusteluun. Johtavana ajatuksenani on 

ollut suorittaa tämä tulkinta Deweyn taiteenfilosofisten käsitysten kautta.  

Luvussa 2. pyrin osoittamaan, miltä osin Dewey käsittelee jo DE:ssä modernin 

ympäristökasvatuksen teemoja. Deweyn kasvatusfilosofian pohjana on hänen 

kokemuskäsityksensä, jonka ytimessä on ajatus ihmisestä luontoon kuuluvana, alinomaa 

ympäristönsä kanssa vuorovaikuttavana olentona. Deweyn transaktionaalisessa 

naturalismissa luonto ja kulttuuri eivät ole toisilleen vastakkaisia, vaan kulttuurilliset 

prosessit emergoituvat luonnosta ja ovat niiden suhteen jatkumossa. Ne eivät kuitenkaan 

redusoidu luonnollisiin prosesseihin. Luontoon kuuluvana ihmisellä on myös aktiivinen 

rooli luonnon muovaajana. DE:ssä ihmisen ja luonnon väliset vuorovaikutussuhteet 

ovatkin opetuksen tärkein asiasisältö. Deweyn mukaan kasvatus myös tapahtuu 

ensisijaisesti ympäristön kautta, jolloin oppijoiden ympäristöllä – niin biofyysisellä, 

sosiaalisella kuin kulttuurillisellakin – sinänsä on kasvattava rooli. Ympäristön 

kasvattavuus ilmenee parhaiten toimissa. Oman tulkintani mukaan toimien kautta 

voidaan yhtäällä muovata jaettuja käytäntöjä osana ekologisemman tulevaisuuden 

rakennusta ja toisaalta tarkastella kriittisesti vallitsevien yhteiskunnallisten käytäntöjen 

ekologisia vaikutuksia.  

Luvussa 3. syvensin Deweyn kasvatusfilosofian käsittelyä analysoimalla siihen 

sisältyvää taidenäkökulmaa. Tässä osassa tutkielmaani tulee nähdäkseni parhaiten esille 

se, mitä uutta annettavaa Deweylla voisi olla ympäristökasvatuksen filosofialle. Osoitin, 

että Deweyn taiteenfilosofiassa taiteen perusta on esteettisissä kokemuksissa, 

erityislaatuisen eheissä kokemuksissa, joita luonnehtii kokemus yhtenäisyydestä ja 

harmoniasta ihmisen ja tämän ympäristön välillä. Taiteellinen ilmaisu ja luominen ovat 

kehittyneet keinoiksi tavoitella näitä kokemuksia. Niissä ihmisen ja tämän ympäristön 

välinen vuorovaikutus ilmenee syvimmillään ja parhaimmillaan ja ne ovatkin ihmiselle 

keino tehdä maailmaa itselleen ymmärrettäväksi ja asuttavaksi. Taide onkin paras 

ilmaus ihmisen ja luonnon välisestä jatkuvuudesta ja siitä, kuinka niiden välinen 



89 

 

vuorovaikutus voi rekonstruoida molempia osapuolia. Deweyn mukaan taiteilla ja 

taiteellisilla toimilla on erityinen painoarvo arvojemme muovaamiselle, koska ne ovat 

ensisijainen voimistunutta arvostusta aikaansaava inhimillinen käytäntö. Niiden 

ensisijainen kasvatuksellinen funktio on arkisten kokemustemme merkityksen ja arvon 

syventäminen. Koska taiteellisen ilmaisun kautta voidaan paljastaa ja aktualisoida 

kokemuksen horisontissa piileviä merkityksiä ja arvoja, taiteella on kasvatuksessa myös 

kriittinen funktio. Oman tulkintani mukaan tällä on implikaatioita myös 

ympäristökasvatukselle. Toisaalta kasvatukseen ei ole syytä integroida ainoastaan 

taidetta distinktiivisenä praktiikkana, vaan myös taiteellista kvaliteettia sisältäviä 

toimia. Tällaiset toimet edustavat hyvää elämää konstituoivaa praksista, toimintaa, 

johon ihminen voi mielikuvitustaan käyttäen kanavoida orgaanisia yllykkeitään ja 

emootioitaan muovaten samalla ympäristöään itselleen kodiksi. Tämä on 

ympäristökasvatuksen kannalta relevanttia koska, kuten olen edellä todennut, vallitseva 

eko- ja ympäristökriisi ei ole eksklusiivisesti tiedollinen kriisi, vaan myös nautinnon 

kriisi. Ilmastonmuutoksen ja ekokriisin hillitsemiseksi meidän on kyettävä luomaan ja 

vakiinnuttamaan jaettuja käytäntöjä, jotka voivat ulottua luonteemme pohjamutiin ja 

muovata varsinaisia arvostuksen standardejamme. Näiden käytäntöjen tulee olla paitsi 

ekologisia, myös itsessään nautinnollisia. Taide ja taiteelliset toimet ovat yksi vastaus 

tähän vaateeseen. 

Luvussa 4. käsittelin kritiikkejä, joihin Deweyn kasvatusfilosofian ekologisessa 

rekonstruktiossa on syytä vastata. Näiden kritiikkien ytimessä oli kysymys siitä, onko 

Deweyn filosofia antroposentristista. Argumentoin arvojen olevan Deweyn 

kokemusfilosofian viitekehyksessä jotakin, joka emergoituu ihmisen ja maailman 

välisessä vuorovaikutuksessa. Arvot eivät näin ollen sisälly maailman objekteihin tai 

luontoon sinänsä. Tässä mielessä Deweyn filosofia edustaa käsitteellistä 

antroposentrismia, joka ei kuitenkaan implikoi antroposentrismia ontologisessa tai 

eettisessä merkityksessä. Argumentoin myös, että vaikka Dewey kritisoi itseis- ja 

välinearvojen absoluuttista erottelua, tätä ei kuitenkaan ole syytä ulottaa niiden 

käsitteellisen ja suhteellisen erottelun kritiikiksi. Argumentoin Deweyn ajattelun olevan 

yhteensopiva sellaisen itseisarvon käsitteen kanssa, jonka mukaan väitteet jonkin asian 

itseisarvosta ovat väitteitä siitä, että meidän tulisi välittää tuosta asiasta myös itsessään 

eikä pelkästään välineenä. Tämän jälkeen ryhdyin tutkimaan kysymystä siitä, onko 

luonnolla syytä ajatella olevan Deweyn filosofian viitekehyksessä itseisarvoa tässä 

nimenomaisessa merkityksessä.  
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Argumentoin luonnon olevan Deweyn filosofiassa ihmisen olemisen ja toiminnan sekä 

kulttuurin kaikenkattava konteksti ja ”luonnon luontona” olevan perustava suhteessa 

”luontoon kulttuurina”. Näin ollen ihminen tavoittelee pyrkimyksiään väistämättä aina 

jo luonnossa ja ihmisen arvojen toteutuminen edellyttää luonnon hyvinvoinnin 

ylläpitämistä. Tämän vielä eettisen antroposentrismin viitekehykseen sijoittuvan 

käsityksen lisäksi esitin vielä vahvemman väitteen siitä, että luonto itsessään on 

konstitutiivinen suhteessa inhimillisiin arvoihin. Luonto ei voi olla vain välineellinen 

suhteessa inhimillisiin arvoihin, koska luonto itsessään on se perusta, jolta nämä arvot 

nousevat ja jonka kanssa vuorovaikutuksessa ne muotoutuvat. Esitin edelleen, että tämä 

voidaan nähdä Deweyn filosofiassa parhaiten nimenomaan hänen taidekäsityksensä 

yhteydessä. Deweylle taide on ilmaus ihmisen ja luonnon välisestä yhteydestä 

parhaimmillaan. Taiteessa ihminen ja luonto käyvät vuoropuhelua, jossa luonto tarjoaa 

materiaalin ja mediumin taiteen työstämiselle, ja taiteilija työstää näitä omien 

yksilöllisten taipumustensa ja mielikuvituksensa pohjalta, jotka ovat myös osa luontoa. 

Taiteellisessa ilmaisussa ihmisen jäsentymättömät ja epämääräiset yllykkeet saavat 

muotonsa ja tulevat merkityksellisiksi luonnon materiaalien työstämisen myötä. Kaikki 

inhimilliset arvot ja merkitykset muotoutuvat tällaisessa transaktiossa, 

ainestenvaihdossa ihmisen ja luonnon välillä. Deweyn käsitys taiteesta osoittaakin, ettei 

hänen filosofiansa edusta yksipuolista käsitystä ihmisestä luonnon hallitsijana. Kyvykäs 

taiteilija ei vain suoraan ilmaise sisäisiä emootioitaan, vaan työstää niitä 

vuorovaikutuksessa taiteen materiaalin kanssa. Tämä edellyttää taiteilijalta 

materiaalinsa tuntemusta. Deweyn terminologiaa käyttäen voidaan sanoa, että 

kyvykkään taiteilijan kokemuksessa läpikäyminen ja tekeminen ovat sopivassa 

suhteessa toisiinsa. Hänellä on poikkeuksellista herkkyyttä havaita sekä poikkeuksellista 

taidokkuutta ilmaista sellaisia luonnon piirteitä ja potentiaaleja, jotka jäisivät muuten 

huomaamatta ja aktualisoitumatta.  

Kuten esitin luvussa 3., Dewey myös antaa painoarvoa luonnon esteettiselle 

kontemplaatiolle ja arvostukselle. Ne eivät kuitenkaan ole Deweylle kohdistuneet 

ihmisestä erotettuun ja inhimillisistä ideaaleista riisuttuun luontoon. Deweylle taide on 

osoitus siitä, että luonto sisältää ihmisen ymmärryksineen ja ideaaleineen 

vuorovaikutuksessa biofyysisen ympäristönsä kanssa. Esteettisen arvostuksenkin kohde 

tarkalleen ottaen on ihmisen ja luonnon välinen vuorovaikutus, kokemus, joka sisältää 

nämä molemmat, ei ihmisten subjektiiviset tai kollektiiviset kokemukset yhtäällä eikä 

luonto ihmisestä irrallaan toisaalla. Vastaavasti meillä on syitä välittää luonnosta myös 
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itsessään eikä pelkästään välineenä siinä mielessä, että luonto olemisemme, ajattelumme 

ja toimintamme perustana konstituoi sitä, mikä ylipäätään on merkityksellistä ja 

arvokasta meille. Samoista syistä meillä on syitä kasvatuksessa keskittyä ihmisen ja 

luonnon vuorovaikutuksen tapojen ja elementtien sekä niiden keskinäisriippuvuuden 

tunnistamiseen niin symbolisessa kasvatuksessa kuin käytännöllisissä ja taiteellisissa 

toimissakin. Myös toimien parissa on syytä keskittyä luonnon tarkkailuun, antaa sen 

suunnata toimintaamme, ajatteluamme ja arvostuksiamme sekä omaksua sen 

elementtejä huolekkaasti osaksi toimintaamme. 

Deweylla ei, kuten olen jo moneen kertaan todennut, ollut eksplisiittistä normatiivista 

ympäristöagendaa kasvatusfilosofiassaan. On mielekäs kysymys, miksi näin on. Kenties 

yksi syy on se, ettei teema yksinkertaisesti ollut hänen omana aikanaan niin polttava 

kuin se on nykypäivänä. Toinen syy voi olla se, että hän ajatteli kasvatusympäristön 

sekä niiden käytäntöjen, joihin kasvatettavat osallistuvat viime kädessä määrittävän 

heidän moraalisen konstituutionsa eksplisiittisen moraaliopetuksen voiden lähinnä 

voimistaa ja selkeyttää täten muotoutuneita dispositioita. Dewey argumentoi myös 

taiteen operoivan epäsuorasti, emootioiden ja mielikuvituksen kautta, minkä vuoksi 

taidetta ei voi suoraviivaisesti valjastaa minkään tietyn eettisen ideologian palvelukseen. 

Taide voi kuitenkin herkistää ihmisiä havaitsemaan tarkemmin, tuntemaan syvemmin ja 

ajattelemaan laajemmin ja kriittisemmin ympäröivää maailmaa.  

Lopuksi on syytä tarkentaa, ettei tämän tutkielman tarkoituksena ole ollut osoittaa, että 

Deweyn kasvatusfilosofiasta olisi löydettävissä eksplisiittinen 

ympäristökasvatuksellinen agenda. Pikemminkin tarkoituksena on ollut kaivaa 

ympäristökasvatusnäkökulma esiin Deweyn kasvatusta ja taidetta käsittelevistä 

kirjoituksista. Olen osoittanut, että tulkitsemalla Deweyn kasvatusfilosofiaa 

johdonmukaisesti hänen laajemman ontologiaa, epistemologiaa ja erityisesti taidetta 

koskevien käsitystensä kautta, päädytään kasvatusnäkemykseen, joka on perustaltaan 

ekologinen. Näin on siitä huolimatta, ettei hänellä ollut kasvatusfilosofiassaan 

eksplisiittistä ympäristöeettistä fokusta. Täten tutkielmani ei ole ainoastaan osoitus 

tämän kasvatusfilosofian klassikon arvosta nykykeskustelulle, vaan myös 

rekonstruktiivinen kritiikki: Dewey ei oman aikansa kysymyksenasetteluihin sidottuna 

kyennyt artikuloimaan filosofiaansa sisältyvää ympäristöeettistä sitoumusta. Tämä 

filosofinen tehtävä on jäänyt meidän suoritettavaksemme.  
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