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reettista materiaa, eikä siksi voi-
da käyttää mitään konkreettisia 
mittareita. – – Määrän mitta on 
sen lausumissa; liikettä syntyy, 
kun siitä puhutaan”.

Se on liikkeenjohdollista pu-
hetta, manageri-kieltä. Uuskieli 
on noussut uuden julkishallin-
non opin (New Public Manage-
ment) propagoimisesta.

”Kyseessä ei kuitenkaan ole 
pelkkä kieli, vaan siihen kytkey-
tyvät elimellisesti kaikkien na-
hoissaan tuntemat uudet käy-
tännöt: organisaatiouudistusten 
oikeuttaminen markkina- ja kil-
pailukielellä myös julkishallin-
nossa, tulosyksikköjen, tiimi-
työn, projektien, alihankinnan 
ja pätkätyön lisääntyminen jul-
kisella kuin yksityiselläkin sek-
torilla, järjestelmien joustavuu-

desta ja kannattavuudesta kan-
nettu alituinen huoli, yksilölli-
syyden ja yksilön vastuun pai-
nottaminen.”

Kirjassaan Tervetuloa laiskuus 
Corinne Maier toteaa: ”Yritys-
kieli on malliesimerkki kielestä, 
joka on ottanut eron ajattelu-ni-
misestä puolisostaan, muttei ole 
(ihan vielä) kuollut eron jälki-
seurauksiin.”

Nevanlinna ja Relander eivät 
istahda näiden sanojen kuolin-
vuoteen ääreen. He näkevät, että 
työn ja talouden alalla sanat saat-
tavat olla myös merkitysten pii-
lopaikkoja. Sanoja ei voi loput-
tomasti eristää niiden historias-
ta: ”Ne kantavat muassaan var-
joa, eräänlaista tiedostamatonta. 
Jokaisella taloudenkin sanalla on 
lapsuutensa, piilevä totuutensa, 

josta emme pyristelyistä huoli-
matta pääse täysin eroon.”

He koodaavat uuskielen auki 
etsien merkityksiä, jotka voisivat 
auttaa tiedostamaan kielen taus-
talla olevaa vallankäyttöä. Esipu-
heessaan he sanovat, että ”enim-
mäkseen orjatalouden piirissä 
kehitetyt työn sanat ovat yllät-
tävällä tavalla ajankohtaistuneet 
vapaudellaan ylpeilevän uuden 
talouden kontekstissa”.

Mutta mitä sanoikaan eräs 
hyvin tunnettu valtakoneiston 
tuottaman puheen käsikirjoit-
taja, ohjaaja ja lavastaja – herra 
Goebbels: ”Me emme puhu sa-
noaksemme jotain vaan tehdäk-
semme vaikutuksen.”

Ja keinoina olivat toisto, toisto 
ja toisto. Ja niin kieli alkaa aja-
tella meidän puolestamme.

Yhdysvaltalainen Henry Giroux 
kuuluu aikamme tunnetuim-
piin kasvatusteoreetikkoihin, 
ja häneltä julkaistaan jo toinen 
hänen laajaa tuotantoaan esit-
televä teos. Aikaisempi julkais-
tiin vuonna 1997 toiselta kus-
tantamolta (Giroux 1997). Suo-
meksi Giroux’n työtä on esitel-
ty teoksissa Kasvatussosiologian 
suunnannäyttäjiä (Aittola 1999) 
ja Radikaali kasvatus (Suoranta 
2005).

Giroux on kiinnostava tapaus 
kasvatustieteilijänä, sillä hän ei 
ole jäänyt paaluttamaan kasva-

tustieteen akateemista linnaket-
ta, vaan on laajentanut tutki-
mustaan moniin suuntiin. Hä-
nen jatkuvassa liikkeessä oleva 
kriittinen ajattelunsa on aiheut-
tanut ongelmia konservatiivis-
ten kollegoiden keskuudessa. Ja 
Giroux’n ajattelua on ollut jos-
kus vaikea niellä sielläkin, mis-
sä tunnustetaan kriittistä peda-
gogiikkaa.

Uusi Giroux’ta esittelevä ko-
koomateos antaa kiinnostavan 
yleiskuvan hänen ajattelunsa 
pääpiirteistä. Jo osastojen otsi-
koinnista näkee ajattelun muu-

toksen suunnat. Aluksi Giroux 
kehitteli uusiin suuntiin koulu-
tusta koskevia kriittisiä raken-
ne- ja uusintamisteorioita, jois-
sa otettaisiin entistä paremmin 
huomioon ihmiselämän aktiivi-
sen toiminnan puoli. Giroux’n 
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mukaan sortavissa ja kahlitsevis-
sakin olosuhteissa ihmiset voivat 
koota vastarintaa ja muuttaa asi-
oita parempaan suuntaan. Tämä 
ajatus nosti hänet kriittisen kas-
vatustieteen julkisuuteen 1970-
luvun lopulla, ja siitä hän loi 
resistanssiteoriaksi kutsuman-
sa käsityksen koulutuksesta jat-
kuvien yhteiskunnallisten valta-
kamppailujen alueena (contest-
ed terrain). 

Myöhemmin hän sovelsi re-
sistanssiteorian ajatusta kult-
tuurin ja populaarikulttuurin 
tutkimukseen, ja näin alistami-
sen ja vastarinnan, rakenteen ja 
toiminnan, ja materiaalisen ja 
symbolisen suhdetta koskevat 
yhteiskuntateoreettiset perusky-
symykset kohtasivat toisensa.

Kulttuurintutkimuksen kon-
tekstissa katse kohdistui ennen 
kaikkea populaarikulttuuriin, 
elokuviin ja mainontaan, nuori-
son materiaalisen ja symbolisen 
kuluttamisen keskeisinä kohtei-
na. Giroux’n kriittinen viesti oli 
ja on se, että nuorison kasvul-
le on taattava ”mainosvapaita” 
vyöhykkeitä, joissa on mahdol-
lisuus kehittää sosiaalisia suhtei-
taan ja koostaa identiteettiään 
muutenkin kuin populaarikult-
tuurin lukutaidossa. Yksi tällai-
nen on koulu. Giroux tutki esi-
merkiksi Benettonin ja Disneyn 
mainoskieltä toistakymmen-
tä vuotta ennen Naomi Kleinin 
No logoa.

Laajennettuaan reviiriään 
kriittisen kasvatuksen teorias-
ta kulttuurintutkimukseen Gi-
roux alkoi kutsua kehittämään-
sä ajattelutapaa ”julkisuuden pe-
dagogiikaksi”. Tämä ei kuiten-
kaan ollut hänen keksimänsä kä-
sitteellinen innovaatio, vaan pe-
rua jo John Deweyltä (2006) ja 
muilta progressivisteilta. Aja-
tuksen mukaan kaikki julkiset 
laitokset mukaan lukien media 

ovat kasvattavia, eivät pelkkiä 
”oheiskasvattajia”, niin kuin jot-
kut kasvatustieteilijät ovat toh-
keissaan väittäneet.

Tai kuten Giroux sanoo New 
Orleansin rannikolla riehuneen 
hirmumyrsky Katriinan jälki-
laineissa kirjoittamassaan ”tais-
telukirjassa” Stormy Weather 
(2006, 73):

”Kulttuuripolitiikan ja julki-
sen pedagogiikan alueina julki-
set sfäärit tarjoavat ainutlaatui-
sen mahdollisuuden kriittisesti 
ajatteleville kansalaisille – niin 
nuorisolle ja akateemiselle vä-
elle kuin opettajille ja erilaisil-
le intellektuelleille – liittyä mu-
kaan kasvatuksellisiin kamppai-
luihin, joissa synnytetään sosiaa-
lisen valtautumisen edellytyksiä. 
(– –) Näitä kamppailuja voidaan 
käydä yhtä hyvin uuden median 
ja elokuvien avulla kuin julkai-
suin, radiohaastatteluin ja muin 
kulttuurisen tuotannon muo-
doin.” 

Julkisen pedagogiikan kai-
ken nielevässä myllyssä jauhe-
taan uusia merkityksiä myös yli-
opiston kuten muunkin koulu-
tusjärjestelmän merkityksestä 
ja tarkoituksesta. Kasvatukses-
ta on julkisuudessa tulossa tuot-
teistettu markkinatavara, ja tätä 
muutosta vastaan on Giroux’n 
mukaan kaikin voimin tapelta-
va niin opettajien kuin julkisten 
intellektuellien.

Mutta onko kasvattajilla ja 
muilla vastuullisilla kansalaisil-
la voimaa tai ymmärrystä tehtä-
vään? Ovatko he riittävän tietoi-
sia läpikapitalisoituneen yhteis-
kunnan seurauksista? Tätä kysy-
mystä Giroux ei juuri käsittele, 
vaan uskollisena tavoilleen lataa 
tekstiinsä joukon yleisluonteisia 
toimenpide-ehdotuksia ja huu-
dahduksia niin elämisen arvoi-
sen yhteiskunnan kuin kriittisen 
tutkimuksen puolesta. Giroux 

on tietenkin omalla kohdallaan 
joutunut pohtimaan C. W. Mill-
sin esille tuomaa intellektuellien 
kriittistä tehtävää ja sen toteu-
tumismahdollisuuksia koskevaa 
epäsuhtaa. Millsin (1944) ajatus 
sopii kuvaamaan niin Giroux’n 
kuin meidän muidenkin asemaa 
yhteiskunnallisen osallistumisen 
sivustakatsojina: 

”Tiedämme yhä enemmän 
modernista yhteiskunnasta sa-
malla, kun etäännymme yhä 
kauemmas sen poliittisesta pää-
töksen teosta. Tämä synnyttää 
ahdistusta erityisesti sellaisessa 
intellektuellissa, joka on puur-
tanut sen illuusion varassa, et-
tä hänen ajattelunsa vaikuttaisi. 
Mutta tämän päivän maailmas-
sa mitä enemmän hän tietää, si-
tä vähemmän hänen ajattelunsa 
näyttää vaikuttavan asioihin. 
Koska hänestä näin tulee entis-
tä ahdistuneempi, näyttää siltä, 
kuin tieto johtaisi voimattomuu-
teen. Hän tuntee avuttomuutta 
siinä perustavassa merkityksessä, 
ettei voi hallita sitä, mitä pystyy 
näkemään ennakolta.” 

Yhteiskuntateoreetikko Mar-
tin Jay (2006, 103) ajattelee, et-
tä vallattomuutensa korvikkeena 
intellektuelleilla olisi mahdolli-
suus kertoa totuus vallanpitäjil-
le. Noam Chomsky (2003, 132) 
sanoo tämän mahdollisuuden 
olevan lähinnä ajanhukkaa, sil-
lä vallanpitäjät ja eliitit tietävät 
totuuden: ”Totuus on kerrotta-
va kansalle joka hillitsee valtaa, 
purkaa sitä, ja jos tarvis, suistaa 
sen asemastaan.” Giroux’n vas-
taus lienee Chomskyn linjoilla 
painottaen hyvien perustietojen 
ja taitojen sekä sivistyksen mer-
kitystä asioiden analysoimises-
sa ja niiden oikean laidan kerto-
misessa. Ja tässä suhteessa Ket-
til Bruunin ajatus vuodelta 1981 
(Tutkimuksen …, 1981) on tär-
keä kaikille tutkijoille:
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”Jos tutkimus samastuu val-
litseviin näkemyksiin ja käytän-
nön politiikkaan, se menettää 
merkityksensä. – – Tutkimuksen 
ja päätöksenteon välillä on luon-
nollinen, rakenteellinen jännite, 
joka vain on opittava tietoisesti 
hyväksymään. Eivät tutkijat ole 
ilkeyttään kriittisiä, se kuuluu 
heidän toimenkuvaansa.”

Giroux’n tekstit osoittavat 
valtavaa lukeneisuutta, mutta ei-
vät makeile sillä. Hän omaksuu 
uudet ideat kriittisesti ja sulat-
taa ne osaksi omaa ajatteluaan. 
Giroux on kertonut tutkijoiden 
kirjoittamistapoja käsitteleväs-
sä kirjassa (Olson & Worsham 
2003, 99–103) omista tutki-
mus- ja muistiinpanotavoistaan, 
joiden perusteella voi vakuuttua 
hänen ahkeruudestaan ja perus-
teellisuudestaan. Hän on myös 
auliisti antanut 40 vuoden aika-
na tekemiään muistiinpanojaan 
nuorempien tutkijoiden käyt-
töön, kuten nyt julkaistun ko-
koelman toimittaneelle Christo-
pher Robbinsille, joka toimi lu-
kuvuoden Giroux’n opetusassis-
tenttina.

Meillä ei ole vastaavaa opetus-
assistenttijärjestelmää, jossa pro-
fessoria avustaa maisteriopinto-
jensa loppuvaiheessa oleva tai 

jatko-opintojaan aloitteleva 
opiskelija ja saa arvokasta ensi-
käden tietoa opettajansa tutki-
mus- ja opetustoiminnasta sii-
hen oppilaana ja opiskelijana 
osallistuen. Vastaavaa järjestel-
mää olisi syytä harkita kehitet-
täväksi meilläkin, mikäli todel-
la olemme kiinnostuneita uuden 
tutkijapolven kasvattamisesta.

Teoksen taustalla olevan yh-
teistyön synty on kiinnostava. 
Robbins opiskeli samalla laitok-
sella (Penn State -yliopistossa), 
jossa Giroux vielä tuolloin opet-
ti, muttei ollut osallistunut tä-
män opetukseen. Perehdyttyään 
Giroux’n teksteihin opintojensa 
loppuvaiheessa hän päätti men-
nä tapaamaan itse tekijää ja kiit-
tämään oivalluksen hetkistä. Ta-
paamisen lopuksi Giroux kan-
nusti Robbinsia hakeutumaan 
tohtoriopintoihin ja lupautui 
ottamaan tämän opiskelija-as-
sistentikseen, kunhan paikka 
vapautuisi. Robbinsin epäillessä 
kykyjään Giroux tokaisi: ”Pas-
kapuhetta. Kasvoin itse työväen-
luokassa. Tämä on ainutkertai-
nen tilaisuus. Joko otat tai jätät 
sen. Ota yhteyttä, jos päädyt en-
simmäiseen vaihtoehtoon.” 

Robbins on koonnut toimit-
tamaansa teokseen valikoiman, 

joka valaisee Giroux’n ajatte-
lun perusteemoja ja -käsitteitä 
(kasvatuksen kamppailuluon-
netta, julkisen pedagogiikan kä-
sitettä ja opettajuutta muutok-
seen tähtäävänä intellektuelli-
na) ja niiden muunnelmia eri-
laisten ajankohtaisten yhteis-
kunta- ja kasvatusteoreettisten 
kysymysten yhteydessä. Tehtävä 
ei ole ollut helppo, sillä Giroux 
on lähes neljäkymmentä vuotta 
kestäneellä urallaan kirjoittanut 
miltei 40 kirjaa ja julkaissut pit-
källe viidettä sataa artikkelia.

Robbins on esipuheessaan 
kiteyttänyt hienosti yhden 
Giroux’n keskeisistä metodolo-
gisista ohjenuorista: pysyminen 
samaan aikaan valppaana todel-
lisuudesta tehtyjen esitysten eli 
representaatioiden ja sen suh-
teen, kuinka sosiaalinen todel-
lisuus on muuten järjestetty ja 
koetaan. ”Hän [Giroux] katsoo 
toisella silmällään symboliseen 
ja toisella materiaaliseen. Tulok-
sena on hienoja oivalluksia ta-
loudellisen ja symbolisen vallan 
vääristyneistä suhteista sekä, mi-
kä tärkeintä, yhteiskunnallisen 
hallinnan vastustamisen ja sen 
muuttamisen aktuaalisista olo-
suhteista.”




