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Kasvatus- ja yhteiskuntatieteiden metodologisista käänteistä 
 
Juha Suoranta 
 
 

”Eikö ole odotettavissa se, että [kasvatustieteiden] yhteiskuntatieteellisen orientaation 
vähäisyydestä johtuen heterodoxian vahvistaminenkin jää parhaimmillaan pelkäksi 
kriittiseksi mutta epäanalyyttiseksi ja – synteettiseksi puheeksi, jossa helposti ajaudutaan 
vain puolustamaan vanhaa hegemoniaa (so. asiantuntijavaltaa, byrokraattista kuria ja tasa-
arvon eetosta), mutta jolla ei juuri siitä syystä kyetä tekemään todellista interventiota sen 
paremmin diskursiiviseen kuin ei-diskursiiviseenkaan todellisuuteen?” (Simola 2008, 415). 

 
 
Aluksi 
 
Kasvatus- ja yhteiskuntatieteiden metodologisia kysymyksiä on tavattu tarkastella erilaisina 
vaiheina tai käänteinä. Mammuttimaisessa laadullisen tutkimuksen menetelmäkäsikirjassa The 
Sage Handbook of Qualitative Research (Denzin & Lincoln 2005) erotellaan yhdeksän toisistaan 
teoreettisilta olettamuksiltaan ja menetelmällisiltä käytännöiltään poikkeavaa vaihetta tai 
”hetkeä”. Nykyhetkeä (2005–) käsikirjan toimittajat luonnehtivat metodologisten koitosten ajaksi 
(methodologically contested present) (Denzin & Lincoln 2005a, 20). Tällä hetkellä tutkijat 
keskustelevat vilkkaasti metodologisista kysymyksistä tehden erilaisia menetelmällisiä kokeiluita 
ja keksien uusia tapoja kertoa tutkimustensa tuloksista. Toisaalla kasvatus- ja yhteiskuntatieteisiin 
kohdistuu yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja objektiivisen tieteellisen tutkimuksen nimissä 
esitettyjä ulkoisia näyttö- ja tulosvastuupaineita. Tulevaisuudessa kirjoittajat näkevät tutkijoiden 
jakautuvan kahdeksi ryhmäksi: ”Satunnaistetut kenttäkokeet, tieteellisen kasvatustieteellisen 
tutkimuksen ylistettyinä standardeina, työllistävät yhden osan tutkijoista toisen puoliskon 
työskennellessä sosiaalisesti ja kulttuurisesti vastuullisen, yhteisöllisen ja oikeudenmukaisuuteen 
tähtäävän tutkimuksen parissa” (Lincoln & Denzin 2005, 1123). 
 
Tässä artikkelissa tarkastelen pintaa sipaisten kasvatustieteiden metodologisessa keskustelussa 
tapahtuneita käänteitä sinä aikana, jona olen ollut niiden osallinen (1990–). Tänä aikana tutkijat 
ovat olleet luomassa tutkimuksillaan ainakin neljää käännettä: diskursiivista, esteettistä, 
pragmaattista ja kriittistä. Metodologisten muutosten ohella kasvatustieteilijät ovat eri aikoina 
suuntautuneet teoreettisesti eri tavoin. Kasvatusteoreetikko Pauli Siljander (2008) on jäsentänyt 
näitä kolmena käänteenä – kommunikatiivisena, konstruktivistisena ja narratiivisena – epäillen 
tutkimuksen teoreettisen monivivahteisuuden osittain häivyttäneen kiinnostuksen kasvatukseen, 
tieteenalan keskeisimpään kohteeseen. Näihin Siljanderin mainitsemiin teoreettisiin käänteisiin 
lienee lisättävä vielä neljäs, oppimisen neurokognitiivisia prosesseja tutkiva neurotieteellinen 
käänne (ks. Kumpulainen 2008). Kriittinen mieli voi epäillä näin palattavan sosiobiologian kautta 
darwinilaiseen luonnonoppiin, jossa evoluutio on siirretty geenitasolle ja kehitys (ehkä 
kasvatuskin) tarkoittaa geneettisen informaation lisääntymistä (Sarmela 1993, 50). 
 
Tässä tekstissä tarkastelemani neljä metodologista käännettä voi nähdä vastauksiksi niihin 
metodikiistoihin, joita on käyty jo 1800-luvun lopulta, kun keskusteltiin positiivisesta 
yhteiskuntatieteestä ja sen tieteellisestä menetelmästä sekä selittämisestä ja tulkinnasta, tai kun 
1960-luvulla otettiin esiin ”uusi positivismikeskustelu” (Positivismusstreit). Käänteet ovat 
liittyneet myös 1970-luvulta alkaen käytyihin keskusteluihin empiiristen tutkimusmenetelmien 
perusteista. Näitä kiistoja ja keskusteluita on yritetty tehdä ymmärrettäviksi paradigman käsitteen 
ja paradigmassa tapahtuvan muutosten avulla. Paradigmaselitys olettaa, että tapahtuu eräänlainen 
täyskäännös yhden paradigman vaihtuessa toiseksi. Kasvatus- ja yhteiskuntatieteissä tällainen 
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selittäminen on kuitenkin ongelmallista, sillä toisin kuin luonnontieteissä, ihmistieteissä on aina 
olemassa yht’aikaa rinnakkaisia selitys- ja tulkintamalleja. Niinpä erilaiset käänteet eivät korvaa 
tai seuraa toisiaan, kuten teoriassa vaihtuvista tieteellisistä paradigmoista, vaan ovat päällekkäisiä 
ja lomittaisia, ikään kuin toisiaan täydentäviä oppilauseita. Se, millaista ja missä määrin eri 
käänteiden mukaista kasvatustieteellistä tutkimusta on käytännössä tehty, vaatisi tehdyn 
tutkimuksen perusteellisen empiirisen läpikäynnin, johon tässä en kuitenkaan ryhdy.  
 
 
Metodologiset käänteet 
 
Diskursiivinen käänne  
 
Diskursiivisella käänteellä tarkoitetaan kasvatus- ja yhteiskuntatieteiden metodologisen 
keskustelun vaihetta, jossa kiinnostus kääntyy yhteiskuntarakenteista sekä ihmisten toiminnasta ja 
asenteista lähemmin heidän kielen käyttöönsä ja siihen, miten kielellä tullaan eri tilanteissa ja 
paikoissa tuottaneeksi erilaisia asiantiloja, vaikutuksia, merkityksiä ja ”tulkintarepertuaareja”, 
joilla tarkoitetaan ”laajoja termi-, kuvaus- ja puhefiguuriryppäitä, jotka usein ovat ryhmittyneet 
metaforien ja vahvojen kuvien ympärille” (Potter ja Wetherell 1995, 89, sit. Burr 2004, 129). 
 
Tämän keskustelun pyörteisiin jouduin jo opiskeluni alkuvaiheessa erkaannuttuani ensin 
teoreettisesti mielenkiinnottomista aikuiskasvatuksen opinnoista ja löytääkseni niiden tilalle 
Tampereen yliopistossa harjoitetun yhteiskunnallisen sosiaalipsykologian – palatakseni 
myöhemmin uudelleen aikuiskasvatuksen pariin. Diskurssianalyysista kiinnostuneiden 
sosiaalipsykologien Jonathan Potterin ja Margaret Wetherellin vaikutusvaltainen kirja Discourse 
and Social Psychology (1987) oli ilmestynyt samana vuonna kun aloitin aikuiskasvatuksen ja 
sosiaalipsykologian opiskeluni. 
 
Diskursiivisen käänteen teoreettiset kysymykset vetivät mukaansa, ja keskusteluteemat niin 
identiteetin ja minuuden diskursiivisesta ja narratiivisesta luonteesta kuin aiheeseen liittyvät 
epistemologiset kysymykset siitä, mitä ja miten ihmisen toiminnasta voidaan tietää, mylläsivät 
arkiajatteluni perusteellisesti ympäri. Diskurssianalyytikoiden korostama kielen käytön sosiaalista 
todellisuutta rakentava luonne vaikutti tärkeältä ajatukselta, joka suuntasi tutkijoiden 
mielenkiintoa kielen arkisen käytön tutkimukseen. 
 
Joillekin kielen käytön tutkimus merkitsi muun sosiaalisen todellisuuden sulkemista ulos 
yhteiskuntatutkimuksen piiristä. Uskaliaimmissa väitteissä kaikki oli kieltä, jota tutkittiin ilman 
tekijöitä ja konteksteja (ilman kielen käytön ideologisia ja poliittisia yhteyksiä) nostaen diskurssit 
todellisuuden omalakisiksi osiksi. Luontevampaa kuin ”kaikki on kieltä” oli ajatella diskurssit 
”yhteiskunnallisiksi käytännöiksi, jotka muokkaavat puheena olevien asioiden lisäksi myös 
puhujia ja kuulijoita” (Husa 1995) luoden erilaisia valta- ja ideologisia asetelmia. 
 
Diskurssianalyysin kriitikot ovat tavan takaa muistaneet huomauttaa diskurssien tutkijoita siitä, 
että he unohtivat sosiaalisen todellisuuden omalakisuuden, yhteiskunnallisten rakennetekijöiden 
vaikutukset ja ylideterminismin, ja sen kuinka ”leijona löytää lämpimälle hiekalle ilman 
lämpimän hiekan käsitettä”, kuten Erik Allardt erään diskurssien tutkimusta polemisoivan 
kantansa muistaakseni esitti. Lisäksi kriitikot ovat huomauttaneet, että ”kaikki on vain kieltä” -
väitteen taustalla olevan ”diskursiivisen empirismin” lisäksi diskurssianalyytikot yleensä vain 
kuvaavat aineistoaan ilman yhteiskunnallista kontekstointia kääntäen arkikielen omalle 
asiantuntijakielelleen (Parker 2007, 137–138). 
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Jo muutamia vuosia ensimmäisten ulkomaisten peruskirjojen ilmestymisen jälkeen kirjoittivat 
Arja Jokinen, Kirsi Juhila ja Eero Suoninen suomenkielisen johdatuksen kielen käytön 
diskurssianalyyttiseen tutkimiseen (Jokinen ym. 1993). Diskurssianalyysista kehkeytyi jollain 
kasvatustieteiden laitoksilla suosittu aineistojen analyysitapa myös kasvatustieteellisissä 
opinnäytteissä, onpa sellainen palkittu vuoden parhaana pro gradu-tutkielmanakin (Räisänen 
2007). Joidenkin opinnäytteitä ohjaavien käsityksen mukaan diskurssianalyysia käytetään 
nykyisin jopa liikaa kasvatustieteellisissä tutkielmissa. Asia riippuu siitä, kuinka menetelmää 
käytetään sekä millaisista teoreettisista lähtökohdista ja mihin tutkimusongelmaan sitä käytetään. 
 
Diskursiivinen käänne on pitänyt sisällään useita erilaisia teoreettisia lähestymistapoja kielen 
käytön tutkimukseen. Yhtäällä on foucaultlainen diskurssianalyysi, jossa korostetaan kielen 
käytön suhdetta institutionaaliseen valtaan ja sitä, kuinka erityisillä diskursseiksi kutsutuilla 
historiallisesti ehdollisilla kielen käytön tavoilla luodaan normaaleiksi ja epänormaaleiksi 
(sairaiksi, vammaisiksi, perversseiksi, hulluiksi, marginaalisiksi) käsitettyjä asiantiloja ja 
yhteiskunnallisia toimija/puhuja-asemia. Toisaalla on valtavirran diskurssianalyysi, jossa kielen 
käyttö on siinä mielessä kuin mikä tahansa muu tutkimuksen kohde, ettei sen tutkimus sisällä 
kriittistä painotusta. Tästä erottuu se kriittinen diskurssien tutkimuksen perinne, jossa korostetaan 
diskurssien valtaan liittyviä ulottuvuuksia ja hegemonista luonnetta sekä kritisoidaan 
valtavirtatutkimuksen epäpoliittisuutta. 
 
Kriittisessä diskurssianalyysissa tutkimus kohdistuu kielen käytön moniäänisyyteen 
mielensisäisten psykologisten prosessien sijaan ja niihin semioottisiin käytäntöihin, joilla kieltä 
käytetään keskusteluissa, kirjoitetuissa teksteissä ja kuvissa. Kriittisessä diskurssianalyysissa 
kiinnitetään huomiota resistanssiin, eli kieleen vallan ja vastavallan käyttönä; siihen kuinka 
tietyillä kielen käytön tavoilla oikeutetaan jokin poliittinen kanta tai jokin muu ’tosiasia’. 
Diskurssin käsite määritellään sidokseksi, jolla kielen käyttöä ja sosiaalista toimintaa käytännössä 
organisoidaan: kuinka heteroseksuaalisuuden diskurssi määrittelee epänormaalit seksuaalisuuden 
muodot, lääketieteellinen diskurssi sairauden jne. (Parker 2005, 89-90.) 
 
Esteettinen käänne 
 
Esteettinen käänne jatkaa diskursiivisesta käänteestä alkanutta kiinnostusta todellisuuden 
kielelliseen rakentumiseen painottaen erityisesti tieteellistä toimintaa erityisenä tekstien 
lukemisen, kirjoittamisen ja kommentoinnin käytäntönä: esillä pidetään niin tekstien lukemiseen, 
kirjoittamiseen ja rakenteeseen kuin niiden esitystapaa ja ilmaisuvoimaan kuuluvia kysymyksiä.  
 
Eräässä kollegalleen kirjoitetussa yksityiskirjeessä sosiologi Seppo Toiviainen (Virtanen 2007, 
37) toteaa pisteliäästi: ”Suomessa on joitakin yhteiskuntatieteilijöitä, jotka osaavat kirjoittaa (ja 
siis myös ajatella). Mutta sitten on koko joukko niitä, jotka kirjoittavat kamalia tekstejä, joissa ei 
ole ’tutkimusta, esitystä eikä ilmaisua’, jotka osoittavat ’lukeneisuuttaan’ täysin sekalaisilla 
lähdeviitteillä, kirjoittavat päättymätöntä pandakarhunpaskaa vuodesta toiseen – ja pääsevät 
lopulta peräti professoreiksi muutaman tuhannen muun virkaprofessorin joukkoon.” Suurin osa 
meistä kai on juuri tuollaisia virkaprofessoreita, jotka suoltavat tekstejä, joissa ei ole sen 
paremmin tutkimusta, esitystä kuin ilmaisuakaan, vaikka tämä kolmijakoa – tutkimustapa, 
esitystapa ja ilmaisutapa – on jäsennysperuste sille, mitä kasvatustieteelliseltä 
tutkimusmenetelmäopetukselta vähintään voitaisiin edellyttää.  
 
Sikäli kun tiedän, kasvatustieteellisessä tutkimusmenetelmä- ja metodologisessa koulutuksessa on 
keskitytty opettamaan lähinnä empiiristen tutkimusmenetelmien hallintaa, viime ajat erityisesti 
laadullisia tutkimusmenetelmiä, siis sitä, mihin tutkimustapa viittaa. Vähemmälle on jäänyt 
esitystapojen miettiminen, vaikka siellä täällä näkeekin järjestettävän ”tieteelliseksi 
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kirjoittamiseksi” otsikoituja kursseja. Näiden sisällöt vaihtelevat luultavasti paljon. Epäilen, että 
kysymys on liian usein luonnontieteiden standardoituun ja osin mekaaniseen tieteelliseen 
esitystapaan ohjaamisesta, lähdeviitteiden merkitsemisestä jne., eikä erilaisten tieteellisen 
esitystavan mahdollisuuksien pohtimisesta. Tämä on hieman surullista, sillä kuten Seppo 
Toiviainen huomauttaa, on ”olemassa niin tavattoman monta tutkimuksen ja esityksen tapaa, eikä 
kukaan voi koskaan sanoa, mikä on oikea ja mikä väärä, mikä hyvä ja mikä huono, mikä paras ja 
mikä vieläkin parempi. Esim. Lukácsilla oli aina (paria poikkeusta lukuun ottamatta) hyvin 
erikoinen tapa ilmaista itseään, hän kirjoitti itsestään muiden kautta – ja kääntäen. Hänen 
kaikkein kovimmat tekstinsä kertovat ’muista’: ’Nuori Hegel’, ’Goethe ja hänen aikansa’, 
’Thomas Mann: porvarin jäljillä’ jne., tähän muotoon laadittuja tekstejä on kymmeniä.” (Virtanen 
2007, 37). 
 
Esitystavan miettimiseen kuuluu olennaisena osana tekstin muodon ja rakenteen kysymys. 
”Rakenne on argumentoinnin kaava ja logiikka, yhtä lailla tieteellisessä tekstissä kuin tarinan 
kulussa”, kirjoittaa sosiologi Matti Virtanen (2008, 283). Tekstin rakenne on itsessään 
tutkimuksen tärkein tulos tiivistää Virtanen historioitsija Jorma Kalelaan viitaten. Minusta tuli 
tekstin rakenteeseen uskova ”strukturalisti” vasta muutaman kirjan kirjoittamisen jälkeen: niiden 
kirjoittamisessa ja uudelleen kirjoittamisessa alkoi selvitä rakenteen merkitys lukijanäkökulmasta. 
Siitä lähtien olen yrittänyt tähdentää graduntekijöilleni esitystapaan kuuluvia rakenneasioita. En 
siksi, että haluaisin osoittaa jonkin valmiin ratkaisun, vaan eritelläkseni ja purkaakseni 
tiedetekstiin kuuluvia rakenneosasia. 
 
Esitystapaan kuuluvat erilaiset tieteellisen tekstin tyylilajit: on pohdittu kaunokirjallisen 
esitystavan mahdollisuuksia, tieteellisen tutkimuksen kirjoittamista romaanimuodossa, 
näytelmäksi, dialogiksi tai runoksi (ks. esim. Denzin 2003). Tyylikysymykseen kuuluu 
esimerkiksi sen miettiminen, kuka tieteellisen tekstin kertoo? Voiko tiedekerronnan tekijä 
vaihtua, tai voiko kertojia olla monia, kuten proosakerronnassa? Kuinka tarina etenee, missä 
sukelletaan syvälle, missä kohdassa kirjoitetaan viitteellisemmin jne.? Esteettiseen käänteen 
kriitikot ovat varoittaneet ’kokeilevien tekstien’ laatijoita keskittymästä liikaa itseensä ja 
henkilökohtaisten salaisuuksiensa turhanaikaiseen paljastamiseen sekä tutkimuskohteen 
alkuperäisten merkitysten kadottamisesta erilaisiin esittämiskonventiokokeiluihin (ks. Atkinson & 
Delamont 2005, 834-835). Toisaalta voi ajatella näinkin: 
 

”En usko että henkilökohtaisten tai ’häpeällisten’ salaisuuksien salassa pitäminen olisi 
jotenkin rakentavaa tai merkityksellistä. Minä uskon päinvastoin että henkilökohtaisten ja 
’häpeällisten’ salaisuuksien salassa pitäminen on repivää ja merkityksetöntä. Jokainen 
ihminen on mitä hän on tai luulee olevansa, mutta salailemalla salaisuuksiaan, oman 
itsensä osia, käy tarpeettoman suureksi ero sen välillä mitä hän on itselleen ja mitä hän on  
muille. Sen takia että me salaamme salaisuutemme, se mitä me olemme olevinamme 
muiden silmissä ei vastaa sitä kokemusta mikä meillä on itsestämme. Ja muut tekevät 
johtopäätöksensä meistä sen perusteella mistä me onnistumme saamaan heidät 
vakuuttuneiksi, poiketen siitä mitä me itse koemme itsestämme, yhdistettynä siihen, minkä 
he arvelevat tai oivaltavat todellakin olevan teeskentelyä meidän puoleltamme, tietämättä 
kuitenkaan mitä itse asiassa kätkeytyy tämän teeskentelyn taakse. Sillä tavoin muuttuu 
lopulta koko meidän sosiaalinen kanssakäymisemme, koko sosiaalinen olemassaolomme, 
’olevinaan olemiseksi’, väärennetyillä nopilla ja valepanoksilla pelaamiseksi. Me emme ole 
kosketuksissa keskenämme, vaan niiden valhekuvien kesken joita meidän yhteinen 
hienotunteisuutemme, turhamaisuutemme, tahdikkuutemme, tahdittomuutemme, 
suvaitsemattomuutemme, epävarmuutemme, uteliaisuutemme ja tietämättömyytemme 
meistä itsestämme ja muista meille muodostavat.” (Kihlman 1971, 5–6.) 
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Esteettiseen käänteeseen kuuluu myös sen pohtiminen, mitä Seppo Toiviainen kutsuu 
ilmaisutavaksi. Ilmaisutapa lienee kirjoittamisen kaikkein vaativin tehtävä ja elinikäinen 
kehityshaaste. Se viittaa mahdollisuuteen ja vaatimukseen löytää tekstilleen oma, tunnistettava ja 
kuuluva ääni. Se tarkoittaa yhtä hyvin oman kirjoittamisen tyylin ja rytmin löytämistä kuin sitä, 
tuntuuko teksti kuivalta, pinnalliselta ja tylsältä vai onko siinä imua, syvyyttä ja vakuuttavuutta. 
Virtanen (mt., 39) lainaa Osmo Kivistä, joka puolestaan on poiminut seuraavan ajatuksen Olof 
Lagercrantzilta: ”Tärkeintä on rytmi. Se miten löytää kirjoitukseensa tietyn vaikeasti 
tavoitettavan sisäisen järjestelmän, itse ajatuksen.” Kirjoittamisen tapa ja tyyli ovat siis keskeisiä 
myös niin sanotussa tiedeproosassa, jossa ei ole kysymys pelkästä tutkimustulosten 
”raportoinnista”. Hyvässä tiedeproosassa lienee samoin kuin kaunokirjallisuudessa, että se alkaa 
”elämän keskeltä” ja jatkuu viimeisen sivun jälkeen. Viimeisen pisteen ei koskaan pitäisi olla niin 
valtava, etteikö lukijan olisi mahdollista jatkaa kertomusta uusia kysymyksiä esittäen ja 
havaintoja tehden. Lisäksi hyvässä tiedetekstissä pitäisi olla ’arvoitus’ ja avoimia kysymyksiä 
niin kuin elämässäkin on. Hyvä teksti virittää lukijassa ”sosiologista mielikuvitusta”: 
 

”Tätä mielikuvitusta tarvitaan säännöllisesti niin käytännöllisten kuin moraalisten 
ongelmien tarkastelussa, kirjallisessa työssä ja poliittisessa analyysissä. Tästä 
mielikuvituksesta on mitä moninaisimmissa yhteyksissä tullut älyllisten ponnistusten ja 
kulttuurisen ymmärryksen keskeinen piirre. Johtavat kriitikot samoin kuin merkittävät 
journalistit ovat esimerkkejä näistä ominaisuuksista – itse asiassa kumpaistenkin työtä 
arvioidaan usein tältä perustalta. Niinpä kritiikin yleistajuiset peruskäsitteet – 
korkeakulttuuri, keskivertotaide ja populaaritaide – ovat nykyisin ainakin yhtä suuressa 
määrin sosiologisia kuin esteettisiä käsitteitä.” (Mills 1990, 18.) 
 

Tiivistäen esteettinen käänne tarkoittaa ainakin seuraavia seikkoja. Kirjoittajan on osattava 
asettaa itsensä tekstiin, ei välttämättä tekstinsä sankariksi tai tähdeksi, mutta niin että hän pystyy 
osoittamaan tekstissään intellektuaalisen käytäntönsä perusteet esimerkiksi niin kuin Douglas 
Kellner luonnehtii Henry Giroux’n kirjoittakuvaa: ”Giroux also takes care to contextualize his 
writings within his own working-class background, his history as critical educator, and his 
emergence as a radical critic of existing culture, society, politics, and educational establishment” 
(Kellner 2001, 2). Toinen seikka on se, että tieteellinen kirjoittaminen on parhaimmillaan aina 
metodologisesti motivoitua: samalla kun se tuottaa havaintoja, kuvauksia ja yleistyksiä eli 
tutkimusteoriaa jostain empiirisen maailman ilmiöstä, se edistää tieteenalan metodologista 
keskustelua. 
 
Näin tieteellisen tekstin on mahdollista täyttää useita vaatimuksia ja asettua muiden sosiaalista 
todellisuutta hahmottavien tekstimuotojen rinnalle. Sosiologi Zygmunt Baumania lainaten: 
”Tekisi mieli sanoa, että sosiologia on kolmas virta ja se virtaa samaan suuntaan kuin runous ja 
historia. Tai ainakin sen tulisi olla, mikäli se aikoo pystyä kuvaamaan ja selittämään inhimillistä 
tilannetta sisältä päin.” (Bauman 2002, 242.) Siinä se: ymmärtää inhimillistä tilannetta sisältä 
päin. Mutta miten se tehdään tai tapahtuu? Tuskin pelkästään ”raportoimalla” (kamalia 
esimerkkejä löydät lukemalla kasvatustieteellisiä väitöskirjoja) tuloksista, kiinnittämättä 
huomiota siihen, miten kirjoittaa, tai pohtimalla miksi ja kenelle kirjoittaa. ’Tutkimustulosten’ 
rinnalle tarvittaisiin pohdiskelevaa viisautta, joka panisi lukijan ajatukset liikkeelle ja sysäisi 
hänet toimintaan (ks. myös Eskola 1999, 88). 
 
Esteettiseen käänteeseen liittyy myös kysymys siitä, millä kielellä tiedetekstejään kirjoittaa ja 
julkaisee, äidinkielellään vai jollain muulla. 1990-luvun puolivälistä näihin päiviin on painotus 
ollut englanniksi julkaisemisessa. Itse en ole jaksanut ottaa asiassa tiukkoja periaatteellisia 
kantoja, vaan julkaissut sekä suomeksi että englanniksi. Olen kuitenkin sitä mieltä, että mikäli 
jollain muulla kuin äidinkielellä julkaisemiseen haluttaisiin tosissaan panostaa, olisi kääntämiseen 
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löydyttävä nykyistä rutkasti enemmän resursseja. Keskustelussa tästä asiasta sekoitetaan turhan 
usein vieraalla kielellä ajatteleminen, kirjoittaminen ja julkaiseminen, ja siksi argumentaatio on 
vähintään sekavaa (ks. esim. Skinnari 2008). 
 
Vaikka sanoilla luodaan merkityksiä ja asioita, ja sanat liittyvät toisiin merkityksiin ja asioihin, 
on niiden tällä ja tuolla puolella kuitenkin olemassa se perusta, mistä ne ovat kerran syntyneet, ja 
mihin ne kiinnittyvät, eli monimuotoiset inhimilliset käytännöt.  
 
Pragmaattinen käänne 
 
Pragmaattinen käänne tarkoittaa lyhyesti sanoen kiinnostusta erilaisten käytäntöjen toimintaan ja 
niiden teoreettisuuteen kääntäen ympäri pitkään ylläpidetyn käsityksen tieteen antamalla 
auktoriteetilla toimivista asiantuntijoista ja erilaisissa käytännön tehtävissä toimivista 
maallikoista. 
 
Erään sysäyksen tähän käänteeseen antoi Stephen Toulminin teos Kosmopolis, jossa filosofi pohti 
sitä, miten koko länsimaisen ajattelun projekti on karahtanut kiville. Modernin länsimaisen 
filosofian henki on toki tuottanut edistysaskeleita monilla tekniikan ja lääketieteen alueilla, mutta 
vastaavasti aiheuttanut ongelmia luonnossa ja ihmisen yhteiskunnallisessa toiminnassa. Toulmin 
korostaakin eräänlaisen filosofisen korjausliikkeen tai uudelleen arvioinnin tarpeellisuutta 
kysymällä, voidaanko jonkinlaista uutta käytännöllistä viisautta saavuttaa menettämättä etuja, 
jotka länsimainen systemaattinen ajattelu on tuottanut lähtemällä liikkeelle ”siitä missä juuri nyt 
olemme eli käyttäen valikoivasti ja kriittisesti tässä ja nyt olevia ideoita ja kokemuksen 
todistusvoimaa” (Toulmin 1998, 328–336). Hän pitää tärkeänä palauttaa filosofian ja ajattelun 
ohjelmaan holistinen ajattelutapa, jossa epistemologia, kysymys tiedon mahdollisuudesta, ei 
koske vain intellektuaalisia vaan myös moraalisia kysymyksiä, jotka auttavat pitämään huolen 
koko inhimillisestä kokemusmaailmasta ”kaikkine konkreettisine yksityiskohtineen” (mt., 96). 
 
Tässä ”käytännön arvonnousua” (Eskola 1997, 154) koskevassa keskustelussa ajatellaan, että 
käytännöt ovat monimuotoisia, merkitysrikkaita ja siten ikään kuin jo ’valmiiksi’ teoreettisia, 
vaikka parempi lienee ajatella teorian ja käytännön käsitteiden ja niiden suhteen olevan kielellisen 
konstruktion. ’Valmis’ viittaa ennen muuta siihen, että käytännölliseen sisältyvä kokemus on aina 
historiallisesti ehdollistettua ja ennalta tulkittua, leväten maailmanhistorian hartioilla. Tästä 
syntyvä kerroksisuus monimuotoisuus tekee erilaisista käytännöistä kiinnostavia tutkimuksen 
kohteita ja houkuttelee kehittämään tutkimustapoja, jotka sopisivat kuvaamaan ja arvostamaan 
käytäntöjen omaperäisyyttä muistuttaen samalla siitä, mistä ”käytäntöyhteisöjen” (communities 
of practice) teoriaa kehittänyt Lave Wenger (1998, 48) teroittaa: ”Jotkut yhteisöt ovat 
erikoistuneet teorioiden keksimiseen, mutta myös se on käytäntö. Teoreettisen ja käytännöllisen 
erottelu viittaa pikemminkin eroihin erilaisissa toiminnoissa kuin perustavanlaatuisiin eroihin 
inhimillisen kokemuksen ja tietämyksen laaduissa.” Kriittinen kysymys koskee teoriaa 
rakentavien käytännön toimijoiden eli tutkijoiden ja muissa käytäntöyhteisöissä toimivien 
suhdetta; miten tulla toimeen yhdessä, kunnioittaa toista ja tehdä yhdessä sellaista työtä, jolla on 
merkitystä käytännön kehittämisessä? 
 
Käytäntöjen arvonnousu palautuu Kantin transsendentaalifilosofiaan sekä tieteenteoreettisen ja -
filosofisen tutkimuksen ideaan havaintojen ja kokemuksen teoriapitoisuudesta (Hanson 1958). 
Sen mukaan emme pääse ajatuskategorioidemme emmekä käsitteidemme ulkopuolelle, ja siksi 
emme koskaan myöskään tee havaintoja tosiasioista sinänsä, vaan tapahtumista, esineistä ja 
prosesseista. Se, mitä kulloinkin pidämme kokemuksellisesti totena ja mahdollisena, on 
teoreettisesti määräytynyttä, teoriapitoista. Vastaavasti mikä tahansa käytäntö, kuten lääkärin, 
opettajan, on teoriapitoinen. Jokaiseen käytäntöön liittyy erilaisia teoreettisia ennakkokäsityksiä 
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ja sitoumuksia, jotka yleensä määräävät, millaiseksi käytännöt ymmärretään ja kuinka niissä 
toimitaan (ks. Karjalainen & Siljander 1997, 67). Tällaiset ennakkokäsitykset ovat kuitenkin 
usein julkilausumattomia ja ne otetaan itsestäänselvyyksinä. Lähinnä kai siksi tarvitaan 
käytännön teoreettista tarkastelua, jotta käytännöt tulisivat entistä paremmin ymmärretyiksi, ja 
jotta niissä ja niistä voitaisiin oppia. 
 
Monilla aloilla on jo alettu problematisoida ja uudelleen arvioida niiden käytäntöjä. Selvimpiä 
esimerkkejä ovat siirtymät asiantuntijalähtöisestä sosiaalityöstä asiakaslähtöiseen sekä 
ongelmakeskeisestä terapiasta ratkaisukeskeiseen. Aikaisemmin asiakkaan tai potilaan puhetta 
kuunneltiin, jotta työntekijä tai terapeutti saisi käsityksen asiakkaan ongelman laadusta 
voidakseen sen jälkeen soveltaa omaa teoreettista, tutkimukseen perustuvaa tietoaan tähän 
ongelmaan. Asiakas- ja ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa sen sijaan asiakkaan puheen avulla 
yritetään selvittää, millä keinoin hän itse on kyennyt hallitsemaan ongelmaansa. Pääosassa ei nyt 
ole työntekijän tieteellinen teoria, vaan ne keinot, joilla asiakas on onnistunut saamaan 
ongelmaansa lievitystä edes hetkeksi. Pragmaattiseen käänteeseen sisältyy myös niin kutsutun 
asiantuntijuuden kritiikki. ”Terapeutin tai työntekijän tehtävänä ei ole kylvää oman viisautensa 
siemeniä, vaan havaita asiakkaan omassa toiminnassa piilevät ratkaisun idut sekä vaalia ja 
kasvattaa niitä yhdessä asiakkaan tai potilaan kanssa” (Eskola 1997, 154–155). Kysymys on 
toisin sanoen Kurt Lewinin ohjeen ”mikään ei ole niin käytännöllistä kuin hyvä teoria” 
kirjoittamisesta uudelleen muotoon ”mikään ei ole niin teoreettista kuin hyvä käytäntö” (Parker 
2005, 125) tai ”mikään ei ole teoreettisesti niin kiinnostavaa kuin hyvin toimiva käytäntö” 
(Eskola 1997). 
 
Tältä pohjalta voidaan pohtia myös kasvatuksen kysymyksiä. Miten kasvattaja ottaa omassa 
toiminnassaan huomioon lasten ja nuorten kokemukset ja sovittaa erilaiset elämismaailmat 
yhteen? Jos kasvavien oppimiskokemukset tulevat yhä enemmän muualta kuin muodollisista 
kasvuympäristöistä, millaisia neuvottelu- ja viestintätaitoja kasvattaja tarvitsee? Tällaisten 
kysymysten selvittäminen edellyttää irrottautumista ahtaista oppimisen teorioista ja 
kasvatustieteen asiantuntijavaltaisesta käytäntösuhteesta. Näiden vaihtoehtona on 
neuvottelukeskeinen käytäntösuhde, jossa kasvattaja osallistuu kasvatustilanteiden luomiseen 
kasvavien kanssa yhteisissä päivittäisissä käytännöissä. Näissä ”pedagogisissa neuvotteluissa” 
tärkeitä voimavaroja eivät niinkään ole valmiit teoriat kuin teoreettisia ideoita ja käytäntöjä 
yhdistävät kokemukset; parhaimmillaan tällaiset kokemukset toimivat kasvatustilanteina 
silloittavina tulkintakehyksinä teorioiden ja käytäntöjen välissä. 
 
Kriittinen käänne 
 
Niin tutkimusyhteisöt kuin muut käytännön toimintamuodot – samoin kuin näiden tarjoamat 
kokemukselliset tulkintakehykset – ovat kriittisen käänteen näkökulmasta osa ideologispoliittista 
yhteiskuntatodellisuutta (kriittisen teorian termein ”yhteiskuntakonetta”), ja ihmistieteellinen 
tutkimus sisältää aina poliittisen kannanoton; kysymys on vain siitä, miten tähän tutkimuksen ja 
muun toiminnan poliittisuuteen suhtaudutaan. Kriittisen tutkimuksen edustajat pitävät 
tutkimustyötään usein yhtenä poliittisen osallistumisen muotona (Parker 2007). Kriittinen käänne 
poikkeaakin muista käänteistä siinä, että sen puitteissa tutkimuksen tehtävänä pidetään 
osallistumista kamppailuun yhteiskunnan poliittisten, sosiaalisten ja taloudellisten 
voimasuhteiden muuttamiseksi aiempaa yhdenvertaisemmiksi. Kasvatus- ja yhteiskuntatieteiden 
kriittinen käänne on ajoittunut 1990-luvun puoliväliin, tai Marxin ja Engelsin Kommunistisen 
manifestin 150-vuotispäivän tietämille. 
 
Kriittistä tehtävää on painotettu yhteiskuntatieteiden tehtävänä miltei tieteenalan synnystä lähtien, 
mutta erityisesti Karl Marxin jälkeen. Sosiologi C. Wright Mills piti 1950-luvun lopulla 
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julkaisemassaan teoksessa Sosiologinen mielikuvitus tärkeänä sellaisen ajattelu- ja 
havainnointitaidon kehittämistä, jolla päästäisiin tarttumaan aikakauden polttavimpiin ongelmiin, 
yhteiskunnan hillittömyyteen, sen vieraannuttaviin tuotantomenetelmiin ja poliittisen hallinnan 
verhottuihin tekniikoihin, sekä kyettäisiin yhdistämään yksittäinen yleisiin, yhden ihmisen 
sisäinen kokemus yhteiskunnan mahdollisimman yleiseen rakennepiirteeseen. 
”Yhteiskuntatieteilijän ensisijainen poliittinen ja älyllinen – tässä nämä kaksi lankeavat yhteen – 
tehtävä on nyt aikamme ahdistuksen ja välinpitämättömyyden piirteiden selvittäminen. Tämä 
keskeisen vaatimuksen hänelle asettavat muut kulttuurin parissa työtään tekevät – 
luonnontieteilijät ja taiteilijat, yleensäkin älymystö.” (Mills 1990, 17.) 
 
Hieman samaan tapaan kuin kaunokirjallisuuden ja kirjoittamisen ytimeksi on väitetty vihaa ja 
aggressiota (Nylén 2007, 228), kriittisiä tutkijoita on toisinaan pidetty erilaisten asioiden 
vastustajina ja toisinajattelijoina. Tällöin on kuitenkin unohdettu, että kriittistä ajattelua 
harjoitetaan pääasiassa jonkin inhimillisesti tärkeän asian puolesta. Kasvatusfilosofi Paulo Freiren 
ajattelusta lähtöisin olevassa kriittisen kasvatustieteen suuntauksessa tätä on kutsuttu ”toivon 
pedagogiikaksi” (Freire 1995), ja toisaalta ”sydämen metodologiaksi” (Denzin 2006). Tämän 
metodologian hengessä tutkijoiden tulisi vaalia avoimuutta ja arvioida tutkimustoimintaansa 
yhteiskuntaetiikan ja moraalisten seurausten kannalta. 
 
Kasvatussosiologi Hannu Simola on tämän tekstin alkuun lainaamissani sanoissa epäillyt 
yhteiskuntatieteellisesti suuntautuneen kasvatustieteen merkitystä; nähdäkseni hänen osin 
itsekriittinen epäilynsä kohdistuu ennen muuta kriittisen käänteen jälkeiseen kasvatustieteelliseen 
tutkimukseen, ja erityisesti tiettyyn kriittisen kasvatussosiologian ja kriittisen pedagogiikan 
piirissä esiintyvään ”verbaaliseen revolutionismiin”. Simolan sanat toistaen: ”eikö ole 
odotettavissa se, että [kasvatustieteiden] yhteiskuntatieteellisen orientaation vähäisyydestä 
johtuen heterodoxian vahvistaminenkin jää parhaimmillaan pelkäksi kriittiseksi mutta 
epäanalyyttiseksi ja -synteettiseksi puheeksi, jossa helposti ajaudutaan vain puolustamaan vanhaa 
hegemoniaa (so. asiantuntijavaltaa, byrokraattista kuria ja tasa-arvon eetosta), mutta jolla ei juuri 
siitä syystä kyetä tekemään todellista interventiota sen paremmin diskursiiviseen kuin ei-
diskursiiviseenkaan todellisuuteen?” (Simola 2008, 415). 
 
Simolan käyttämä heterodoksian käsite kuuluu sosiologi Pierre Bourdieun sanastoon. Bourdieu 
piti sosiaalista todellisuutta yhteiskunnalliseen valtaan ja etuoikeuksiin liittyvien sosiaalisten 
erottelu- ja luokituskamppailujen kenttänä (korvaten tällä yhteiskunnan käsitteen); esimerkiksi 
kasvatuksella ja koulutuksella saadaan aikaan ja tuotetaan ihmisten välisiä eroja ja rakenteellista 
eriarvoisuutta samalla kun koulutusjärjestelmä uusintaa yhteiskunnan sosiaalisen järjestyksen. 
Näihin rakenteellisiin kamppailuihin liittyy aina kielen ja kulttuuristen merkitysten välityksellä 
tapahtuvaa symbolisen väkivallan käyttöä esimerkiksi koulutuksen tai median alueella, jossa 
vallassa olevat ryhmät määräävät sekä koulutuksen ja tapahtumien sisällöistä että siitä tavasta, 
jolla asioista kielen avulla kerrotaan. 
 
Bourdieun mukaan sosiaalisen todellisuuden kenttä tulee yleensä tulkituksi itsestään selvänä ja 
kyseenalaistamattomana kokonaisuutena. Tästä sosiaalisen todellisuuden olomuodosta ja 
tulkinnasta hän käytti nimitystä doksa. Se tarkoittaa "tilannetta, jossa sosiaalinen järjestys 
näyttäytyy toimijoille ainoana mahdollisena vaihtoehtona totunnaisten käyttäytymistapojen ja 
niihin liittyvien epäsystemaattisten uskomusten kautta" (Purhonen ym. 2006, 21). Tälle 
vastakkaisia tilanteita Bourdieu kuvaa heterodoksian ja ortodoksian käsitteillä. Edellinen 
tarkoittaa annettuna otetun sosiaalisen järjestyksen kritiikkiä ja jälkimmäinen olemassa olevan 
järjestyksen puolustamista. Doksaa horjuttavan kriittisen tehtävän Bourdieu asettaa 
yhteiskuntatieteille. Hänen mukaansa sosiologin on omine taitoineen mentävä mukaan ja 
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osallistuttava poliittiseen keskusteluun harjoittaen erityistä sokraattista, vapauttavaa tehtävää: 
paljastaa doksaan sisältyvät valtamekanismit. 
 
Tähän Bourdieun painottamaan osallistuvaan asenteeseen Simola ei usko, vaan haluaa säilyttää 
etäisyyden ajankohtaiskeskusteluun, joka hänen mielestään saattaa nielaista tutkijan mukaansa 
niin, ettei tämä näe esitettyjen kantojen yli. Lisäksi hän epäilee kriittisen asenteen tukevan 
”vanhaa hegemoniaa (so. asiantuntijavaltaa, byrokraattista kuria ja tasa-arvon eetosta)”. Simolan 
ajatus on sinänsä hieman outo, sillä kriittisissä perinteissä on nimenomaan pyritty 
kyseenalaistamaan vanhan hegemonian sisältämät valta-asemat. Näin on tehty muun muassa 
kriittisessä pedagogiikassa ja julkisessa sosiologiassa, joista käydyssä keskustelussa on 
puolustettu kaikkien näkemysten julkituomisen keskeisyyttä ja yhteistyöhön perustuvia 
tutkimuksellisia toimintatapoja, sekä tutkijoiden ja käytännön toimijoiden solidaarisuutta samalla 
kritisoiden tutkinnoille pystytettyä asiantuntijavaltaa ja byrokratian muotoja (ks. esim. Blau & 
Iyall Smith 2006; McLaren & Kincheloe 2007). Myös Simolan korostaman ”todellisen 
intervention” on kriittisessä pedagogiikassa ja julkisessa sosiologiassa käsitetty rakentuvan näistä 
samoista aineksista. 
 
Kysymys interventiosta liittyy yleisemmin kysymykseen kasvatus- ja yhteiskuntatieteiden 
yhteiskunnallista vaikuttavuudesta ja merkityksestä. Kriittisen käänteen jälkeen on uudelleen 
yleistynyt käsitys, jonka mukaan demokraattiselle ja tasa-arvoiselle yhteiskuntakehitykselle on 
välttämätöntä valheellisen, hallitsevien ryhmien ortodoksialla ylläpitämän konsensuksen sijaan 
edistää heterodoksiaa eli kriittistä tutkimusta ja keskustelua. Miten tätä sitten edistetään? 
Periaatteessa kriittisellä tutkijalla on kolme mahdollisuutta: ulkopuolisuus, osallisuus ja dialogi. 
 
Ensimmäisen ryhmän edustaja pitäytyy tieteen luomassa asiantuntija-asemassaan ottamatta 
suoraan kantaa ”päivän poliittiseen” keskusteluun tai ”kentällä toimiviin osapuoliin” (Simola 
2008, 414). Hänen tavoitteenaan on nähdä aikalaiskeskustelun yli sen yleislinjat ja kytkeä 
keskustelu esimerkiksi tieteenalansa antamaan sosiohistorialliseen asiayhteyteen. Osallistuva 
tutkija voi kyllä lyöttäytyä mukaan poliittiseen keskusteluun, mutta säilyttää silti eron arkitiedon 
ja tieteen tuottaman tiedon välillä. Tätä kantaa edustavat esimerkiksi bourdieulaiset sosiologit ja 
edellä mainittu C. Wright Mills, jotka korostavat sosiologiatieteen erinomaisuutta sosiaalista 
todellisuutta koskeviin muihin tietomuotoihin nähden. Silti he ovat valmiit antamaan tietonsa ja 
taitonsa tavallisten ihmisten käymän poliittisen kamppailun käyttöön. Dialogista lähestymistapaa 
korostava tutkija näkee käytännön maailman teoreettisena ja teoreettisesti kiinnostavana, ja pyrkii 
tuomaan oman ammattitaitonsa käytännön toimijoiden oman ja heidän tuottamansa tiedon 
yhteyteen. Arkijärjen ja tieteellisen ajattelun tuottamat tietomuodot ovat samanarvoisessa 
asemassa ratkottaessa käytännön elämän ongelmia ja pyrittäessä muuttamaan maailmaa kaikille 
kutakuinkin siedettäväksi paikaksi olla ja elää. Tätä ajattelutapaa edustavat monet kriittiset 
pedagogit, naistutkimuksen edustajat, julkiset sosiologit (esim. Burawoy 2006) ja ”sosiologit 
ilman rajoja” (www.sociologistswithoutborders.org/) sekä psykologiatieteessä kriittisen tai 
radikaalin psykologian tutkijat (ks. Parker 1999; 2007). He on niitä, jotka haluavat osallistua 
tutkimuksellaan yhteiskunnalliseen muutokseen, toisenlaisen maailman luomiseen. 
 
Kaikkien kolmen ryhmän edustajien yrityksiä ymmärtää sosiaalista todellisuutta ja vaikuttaa 
siihen erilaisin interventioin yhdistää Bourdieun rakenteelliseksi väärinymmärrykseksi kutsuma 
ongelma: ”ne, joilla on edellytyksiä ymmärtää sosiologin sanottava, eivät sitä halua, kun taas ne, 
joille siitä olisi hyötyä, eivät siihen useinkaan pysty” (Purhonen ym. 2006, 23). Kasvatustieteilijää 
ja kasvatustieteiden alaa laajemmin koskeva kysymys kuuluu, keitä näiden ryhmien edustajat 
ovat, mitä ”sosiologin sanottavan” ymmärtäminen vaatii, ja miten sitä voitaisiin edistää 
(korkeakoulu)pedagogisesti? 
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Kriittinen metodologia 
 
Itse kaipaan etenkin sosiaalisten ongelmien käsittelyyn paitsi vahvaa tutkimuseettistä panosta 
myös eettisesti kestävää – kantaaottavaa, vapauttavan tiedonintressin mukaista – kirjoitusotetta: 
ongelmien kirjoittamista ymmärrettävällä kielellä, pahan sanomista pahaksi, sortoa sorroksi, 
syrjimistä syrjimiseksi, nöyryyttämistä nöyryyttämiseksi. Tämä tarkoittaa sen 1900-luvulla 
syntyneen kriittisen kasvatus- ja yhteiskuntatieteen perinteen palauttamista kunniaan, jossa 
sosiaalista todellisuutta ei jätetä pelkkien markkinamiesten ja taloudellisten voimien armoille. 
Tällainen tutkimus edellyttää astumista ulos akateemisen maailman sisältä, luopumista 
objektiivisuudeksi luulotellusta arvoneutraaliudesta maailman sosiaalisten ongelmien edessä (ks. 
Bourdieu 2003, 12). Kriittisen käänteen edistämiseksi kasvatustieteissä esitän seuraavat 
metodologiset provokaatiot: 
 
1. Vaihda aihetta ja näkökulmaa! Kriittisinä kasvatus- ja yhteiskuntatieteilijöinä meidän tulisi 
vähintään oppia kysymään oikeita kysymyksiä, vaihtamaan tarvittaessa aihetta ja näkökulmaa. 
Asian voi ajatella myös niin, ettei anna lähteen käyttää itseään, vaan itse käyttää lähdettään 
ymmärtäen että ”there’s often more at play than meets the eye-ball”. Tässä aiheen ja näkökulman 
vaihdon tärkeydessä meitä opettaa vanha vitsi miehestä (tai naisesta, kuten halutaan), joka saapuu 
kotiin hieman odotettua aikaisemmin ja tietenkin tapaa elämänkumppaninsa yhteisestä vuoteesta 
vieraan miehen (tai naisen) kanssa. Elämänkumppaninsa nähdessään nainen (tai mies) tokaisee 
muitta mutkitta sängystä: ”Mitä sinä teet kotona näin aikaisin?” Johon toinen puolestaan vastaa 
kysymyksellä: ”Mutta mitä sinä teet vuoteessamme vieraan kanssa?”, ja ensimmäinen sanoo: 
”Minä esitin ensin kysymyksen sinulle. Älä yritäkään vaihtaa aihetta!” Kasvatus- ja 
yhteiskuntatieteilijöinä meidän on joka tapauksessa osattava vaihtaa aihetta ja vähintä, mitä 
voimme tehdä globaalin tuhokapitalismin olosuhteissa, on toistaa Pierre Bourdieun oman maansa 
mediamoguleille esittämä kysymys: ”maailman valtiaat, tiedättekö todella mitä teette, mitä olette 
tekemässä, ja mihin tekemisenne ovat johtamassa?” (Bourdieu 2008, 340). Kysymys motivoitui 
Bourdieun uskosta Platonin väitteeseen, jonka mukaan kukaan ei ole paha tai tee väärin tieten 
tahtoen. Tämänkaltaisten kysymysten esittämistä ehkäisee konsensusyhteiskunnallinen 
kuolonkankeus ja älyllisen dissidenssin puute, etenkin kasvatustieteissä. Bourdieun kysymyksen 
esittämistä ei myöskään auta kasvatustieteellisen tutkimuksen tilanne, joka heijastelee alojen 
yleistä lamaannusta osana kaupallistettua yliopistoa. Ei ole hyvä, jos opetushallinnon virkamiehet 
ja Elinkeinoelämän keskusliitto kertovat, mikä on tutkimuksen arvoista ja mikä ei. 
 
2. On (siis) lisättävä tietoa ja kriittistä tietoisuutta, joka vaatii jatkuvaa opiskelua. Tässä 
yhteydessä muistakaamme lämmöllä Leninin kuuluisaa tunnuslausetta sosialistisen maansa 
nuorille: ”opi, opi, ja vielä kerran opi”. Neukkuvitsin mukaan Marxilta, Engelsiltä ja Leniniltä 
kysyttiin kerran, kumman he mieluiten ottaisivat, jos saisivat valita, vaimon vai rakastajattaren? 
Perheasioissa tunnetusti konservatiivinen, vakaan kodin lämpöä rakastava Marx sanoi empimättä 
valitsevansa vaimon. Hyvästä ruoasta ja juomasta ja iloisesta elämästä Marxia enemmän nauttiva 
Engels taipui rakastajattaren puoleen. Kaikkien yllätykseksi Lenin sanoi haluavansa valita 
kummatkin. Miksi ihmeessä? Ehkäpä tämän vallankumouksellisen raudanlujan imagon takaa 
löytyy tilkkanen dekadenttia aistillisuutta? ”Ei suinkaan, sanoo Lenin. Kysymys on siitä että 
tällöin voisin sanoa vaimolleni meneväni rakastajattareni luo, ja rakastajattarelleni, että joudun 
olemaan vaimoni seurana, kun tosiasiassa etsiydyn yksinäiseen paikkaan oppimaan, oppimaan, ja 
vielä kerran oppimaan.” Itse asiassa tässä Lenin opettaa identiteettipolitiikan ja isolla p-
kirjaimella kirjoitetun politiikan eron. Kriittisyyden leimaa kantavina yhteiskuntatieteilijöinä 
meidän pitäisi omata edes hippunen Leninin päättäväisyydestä oppia, oppia ja vielä kerran oppia!, 
mutta totta kai myös rakastaa, vaikka se olisi nykykapitalismin olosuhteissa vaikeaa (ks. Bauman 
2003, 7). Ensimmäinen tehtävämme on kuitenkin nimenomaan vaihtaa aihetta ja näkökulmaa 
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niistä, joita meille yhä enemmän tuputetaan. On uskallettava keskittyä tärkeiden kysymysten 
esittämiseen ja sanottava ei valtajulkisuudessa ja tieteen kentillä esitetyille typeryyksille. Osaltaan 
tämä vaatii politiikan palauttamista puoluepolitiikkaan ja yhteiskuntaan sekä yliopistokampuksille 
yhteiskunnan ja sen poliittisen sfäärin olennaisina osina. 
 
3. Lisäksi on uskallettava puhua asioista niiden oikeilla nimillä. Kuvatkoon tätä kriittisen 
yhteiskuntatieteen tehtävää vielä yksi tositarina. Toisen maailmansodan melskeessä natsiupseeri 
vieraili kerran Picasson Pariisin studiossa ja näki studion seinällä taiteilijan Guernica -teoksen, 
joka, kuten tiedämme, kuvaa natsien suorittamaa totaalihävitystä espanjalaisessa Guernican 
kaupungissa. Upseeri kysyi Picassolta: ”Sinäkö tämän teit?” johon Picasson vastasi rauhallisesti: 
”En, te sen teitte”. Tämänkaltainen suorasukaisuus – ehkä myös välineet – suurimmalta osalta 
kasvatustieteilijöitä nykyisin täysin puuttuu sanoissa ja teoissa. Tutkimusrahoituksen toivossa ei 
huomata eikä uskalleta kysyä olennaisia kysymyksiä tai tehdä olennaisia tekoja. Takerrutaan 
epäolennaisiin kysymyksiin, jotka tyydyttävät rahoittajaa – viranomaista, markkinoijaa tai muuta 
lobbaria kun olennaista olisi tiedostaa sen järjestelmän perverssit toimintaperiaatteet, ja sitten 
kertoa näiden toimintaperiaatteiden vaikutuksista, joka mahdollistaa rikkaiden vähemmistön 
hegemonisen dominanssin ja tavallisten ihmisten enemmistön absoluuttisen ja suhteellisen 
kurjuuden. Asioista puhuminen niiden oikeilla nimillä tarkoittaa kriittiselle tutkijalle kuuluvan 
tulkintahegemonian ja ajatteluvapauden harjoittamista: 
 

”Nykyistä liberaalidemokraattista hegemoniaa pidetään yllä samantyyppisellä 
julkilausumattomalla ajattelukiellolla kuin 1960-luvun lopun Saksassa pahamaineista 
Berufsverbotia; sille joka yrittää kyseenalaistaa vallitsevan järjestyksen vastataan: ’niin 
hyväntahtoinen kuin kyseenalaistamisyrityksesi onkin se ennen pitkää johtaa uuteen 
Gulagiin’. Ja juuri tätä samaa perustelua käytetään puhuttaessa tieteellisestä 
objektiivisuudesta. Sitä joka yrittää vakavasti haastaa vallitsevan liberaalin konsensuksen, 
syytetään tieteellisen objektiivisuuden hylkäämisestä ja vanhentuneen ideologisen 
käsityskannan ylläpitämisestä. Mutta tällaisia syytöksiä ei voi, eikä pidä hyväksyä: 
todellinen ajattelunvapaus tarkoittaa tänään vapautta kyseenalaistaa hallitseva 
liberaalidemokraattinen ja jälki-ideologinen yhteisymmärrys – tai se ei tarkoita mitään.” 
(Zizek 2002.) 

 
Usein kaikkein pahimpia esteitä kriittisen tutkimuksen tiellä ovat poliittisesta tai hallinnollisesta 
keskustelusta tutkimuksen sanastoon omaksutut termit ja käsitteet, jotka alkavat ohjata sekä sitä, 
mitä tutkitaan että sitä, miten tutkimuksessa toimitaan. Kasvatustieteilijät ovat tänään erityisen 
innostuneita esimerkiksi kompetenssien, reflektion ja asiantuntijuuden käsitteistä ilman näiden 
suhteuttamista yhteiskuntapoliittiseen yleistilanteeseen tai niiden ihmisille aiheuttamien 
vahinkojen punnintaa. Tällainen tutkimus on poliittisesti sokeaa palvellen järjestelmää ja 
vallanpitäjiä viljellessään omaa ammattilaisslangiaan ja poliittishallinnollisesta kielestä 
omaksuttuja eufemismeja. 
 
Asioiden nimittäminen siksi mitä ne ovat, voi kuitenkin olla vaikeaa suomalaisissa 
kasvatustieteissä ja suomalaisessa akateemisessa keskustelussa yleensä, jolle on luonteenomaista 
kirjoittaa ja puhua pikkusievästi ja ilman turhan kärjistyksiä luullen tätä tieteelliseksi tai vieläpä 
objektiiviseksi tavaksi asioiden esittämiseen. Ilmeisesti on pelätty myös maineen menetystä, 
vaikkei mitään mainetta olisi ollut menetettävänä. Kysymys kirjoittamisen ja ilmaisemisen 
tavasta on joka tapauksessa tärkeä myös kasvatus- ja yhteiskuntatieteellisen toiminnan 
vaikuttavuuden kannalta; kuinka kirjoittaa niin, että sanat tulevat kuulluiksi ja ymmärretyiksi? 
Erityisen tärkeä tämä kysymys on mediakulttuuriksi kutsuttuna nykyaikana, jona 
tutkimusperustainen tai muutoin huolellisesti argumentoitu puhe ja kirjoitus on hukkunut muun 
julkisen puheen sekaan. Oman ongelmansa kasvatus- ja yhteiskuntatieteellisen keskustelun 
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käymiselle tuo elinkeinoelämän ja muun eliitin harjoittama ”kielenhuolto”, jota voi pitää yhtenä 
rakenteellissymbolisen väkivallan muotona: 
 

"Muutaman vuoden aikana kaikkien kehittyneiden maiden työnantajat, kansainvälisten 
toimenhaltijat, korkea-arvoiset virkamiehet, mediaintellektuellit ja korkealla liitelevät 
journalistit ovat alkaneet käyttää outoa uuskieltä. Sen ei mistään tuleva sanasto on kaikkien 
huulilla: ’globalisaatio’ ja ’joustavuus’, ’hallinta’ ja ’työllistyvyys’, ’alaluokka’ ja 
’eksluusio’, ’uustalous’ ja nollatoleranssi’, ’kommunitarismi’ ja ’monikulttuurisuus’; 
näiden lisäksi sanojen postmodernit serkukset kuten ’vähemmistö’, ’etnisyys’, 
’identiteetti’, ’fragmentoituminen’ ja niin edelleen. Tämän uuden planetaarisen puheen 
josta puuttuvat sellaiset termit kuin ’kapitalismi’, ’luokka’, ’hyväksikäyttö’, ’dominanssi’ 
ja ’epätasa-arvo’, leviäminen on uudentyyppisen kulttuuri-imperialismin seurausta. ... 
Kuten etninen tai sukupuoleen perustuva hallinta, myös kulttuuri-imperialismi on sellaisen 
symbolisen väkivallan muoto, joka nojaa rajoitetun kommunikaation ja tottelevaisuuden 
kiristämisen suhteeseen." (Bourdieu & Wacquant 2001.) 

 
 
Lopuksi 
 
Nykyisen tutkimustilanteen yksi ongelma on, että tutkimuksen yllykkeet tarjoillaan entistä 
voimakkaammin tutkimusyhteisön ulkopuolelta korostamalla yliopistojen ja yhteiskunnan tai 
elinkeinoelämän yhteistyötä. Elinkeinoelämä eli pääoman intressejä palvelevat työnantajat ovat 
pitkään pyrkineet vaikuttamaan tieteellisen tutkimuksen suuntaamiseen. 1980-luvulta käytössä 
ollut lobbausohjelma on nyt lyömässä läpi miltei kaikilla koulutuslohkoilla (ks. Suoranta 2008). 
 
Pääoman intressi kaventaa kriittisen kasvatus- ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen 
toimintaedellytyksiä. Kasvatustieteiden tutkimuskulttuurit eriytyvät niiden 
”elinkeinoelämäkelpoisuuden” mukaisiin luokkiin: tutkimusresurssien kärjessä ovat pääoman 
intresseille kuuliainen työelämätutkimus ja psykologisoivat kysymyksenasettelut, perää pitävät 
yhteiskunnallisista antagonismeista, yhteiskuntaluokista ja eriarvoisuuksista kiinnostuneet 
tutkijat. Alan kriittisesti suuntautuneet tutkijat joutuvat Denkverbotin kaltaiseen kriittiselle 
ajattelulle vihamieliseen tilanteeseen, jossa minkään muiden kuin uusliberalistista järkeä 
edustavien voimien masinoima muutos ei näytä mahdolliselta. Kaikki muu on vaarassa tulla 
leimatuksi ideologiseksi tai fundamentalistiseksi väkivallaksi tai terrorismiksi, niin sanotun 
vakaan yhteiskuntakehityksen, jatkuvan taloudellisen kasvun ja globaalin kilpailun viholliseksi. 
Tai, kuten kulttuuriantropologi Matti Sarmela 1990-luvun alussa kirjoitti: 
 

”Globaalissa, maailmanlaajuisessa kulttuurijärjestelmässä lähestytään aikaa, jolloin 
teollistuneet maat joutuvat yhä kovemmin kilpailemaan raaka-ainevarastoista, tuotannon 
kasvusta ja talouden kehityksestä. Paikallinen ihminen tulee kaikkialla jäämää yhä 
kauemmaksi niistä koneistoista, jotka tuottavat maailmanlaajuisen tietokone-, video- ja 
satelliittikulttuurin. Meritokratiassa, tieteellis-teknisen eliitin johtamassa kulttuurissa 
tarvitaan ehkä oma maailmanjärjestyksen filosofiansa: kulttuuriteknokraattien 
epistemologia, joka perustelee kyvykkyysyhteiskunnan eliittiryhmien vallan ja oikeuden 
johtaa massat loppuun suunniteltuun yhtenäiskulttuuriin.” (Sarmela 1993, 51.) 

 
 
Huomautus 
 
Sänkykamari- ja neukkuvitsi sekä Picasso-tarina (Žižek 2007; 2008). 
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