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Juha suoranta

Pulppeita
tarinoita1

I

Monet Ahmavaaran aikalaiset, ikäto-
verit ja kollegat tuntevat Ahmavaaran
argumentaation eivätkä enää vaivau-
du lukemaan kirjaa. Heille tuuli on jo
käynyt Ahmavaaran tieteellisen habi-
tuksen yli. Joku kirjaa silti lukee, ellei
Ahmavaara ole ostanut ensimmäistä
painosta itselleen. Joukossa on ikä-
polveni edustajia, joille Ahmavaaran
ajattelun kontekstualisointi ei ole it-
sestään selvää.

Jos kirjan liittää tällä hetkellä elet-
tävän aikakauden yleiseen poliittiseen
ja kulttuuriseen keskusteluun, medioi-
tuneen, semioottisen kulttuurin mai-
semaan, voi siihen avata aikalaiske-
hyksestä johtuvaa torjuntaa, kieltoa
ja piittaamattomuutta kiinnostavam-
pia merkityksiä. Parhaillaan elettävä
uuskonservatismin ja -individualis-
min aika antaa Ahmavaaran kirjalle
sen tämänhetkisen luennan.

On tietenkin otettava varauksena
huomioon, että Ahmavaaran kirja on
parodia. Tuntematta Ahmavaaran
huumorin laatua, amerikkalaisen vir-
kaveljensä Alan Sokalin tempauksen2

jälkeen tulee aina epäillä tämäntyyp-
pisten tekstien tekijäintentiota.

Oli kysymys sitten pilasta eli ei,
Alan Sokalin tiedefuula ja Richard
Hernsteinin ja Charles Murrayn Bell
Curve ovat joka tapauksessa Ahma-
vaaran kirjan sisällöllinen konteksti.
Medioituneessa todellisuudessa ne ar-
tikuloituvat hegemoniseksi, vallitse-
vaksi yhteiskunnalliseksi diskurssik-
si, jossa ihmisen ideaalisen täyteyden
toteutumisehdot tarkoittavat massa-
muotoisen individualismin ihannetta
ja rahataloudella mitattua kokonais-
arvoa. Tässä artikulaatiossa Ahma-
vaara ei tule määritellyksi vain em.
kirjoittajien tieteelliseen heimoon,
vaan luetuksi älykkyyden kaikkivoi-
puutta korostavan ajattelun merkki-
henkilöksi.

Kritiikkiä Ahmavaaran kirjaan voi
esittää monesta suunnasta. Helpoin ja
varmin tapa olisi osoittaa Ahmavaa-
ran perustavanlaatuiseen skientis-
miin, vankkaan uskoon objektiivisiin-
tieteellisiin menetelmiin ja niiden voi-
maan muuttaa maailmaa ja vaikuttaa
yhteiskunnalliseen päätöksentekoon
tai alkaa problematisoida älykkyyden
ja sen tutkimisen merkityksestä ih-
miskunnan tulevaisuudelle.

Kirjan kommentoinnissa – ns. tie-
teellisen tekstin arvioinnissa yleensä
– keskeisin kysymys ei kuitenkaan
ole, mitä Ahmavaara todella kirjal-
laan tarkoittaa (sillä tarkoitukset voi-
vat hyvinkin olla jalot), mitkä ovat

Ahmavaaran todelliset uskomukset,
vaan se, millaista todellisuutta teks-
tillä tullaan tuottaneeksi.

Artikulaatiosta ei olisi paljon kir-
joittamista ellei Sokalin, Hernsteinin
ja Murrayn heimo tuottaisi sellaista
koulutuksellisen ja muun yhdenver-
taisuuspuheen ”vasta-vastadiskurs-

sia”, jolla on selvää sosiaalista kysyn-
tää meneillään olevassa yhteiskunnal-
lisessa uusjaossa, jossa Suomeen luo-
daan uudelleen yhteiskunnallista to-
dellisuutta. Todellisuus tuottaa omal-
la omituisella ja perverssillä tavallaan
samoja, yhteiskuntaruumista halvek-
sivia arvoja kannattavat ala- ja ylä-
luokat.

II

Hyvinvointivaltion tabujen julkisen
reseption alku on Suomen Kuvaleh-
den3  jutussa, jossa kirjasta synnytet-
tiin konservatiivisen puhuri. Kirjassa
esitettyjen näkemysten pohjalta nos-
tettiin kysymyksiä suomalaisen kou-
lun kurjuudesta ja luonnollisesti kyt-
kettiin koulukeskustelu Suomen me-
nestymiseen maailmanmarkkinoilla.
Seikko Eskola4  arvioi kirjaa kuvaile-
van myönteisessä hengessä ottaen esi-
merkiksi täysin annettuna kirjaan
upotetut rotuopit (joita Jukka Tuome-
la5  puolestaan osuvasti problemati-

soi). En ole havainnut, että rotu-
puheita taannoin Kanavaan kirjoitta-
nut historian emeritusprofessori Ta-
tu Vanhanen olisi vielä ennättänyt
kunnostautua tässä asiassa.

Seuraavaksi kasvatustieteen pro-
fessori Kari Uusikylä6  ja sosiaalipoli-
tiikan professori J.P Roos7  esittivät
arvionsa kirjasta. Ahmavaaran aika-
laisten arviot olivat samansuuntai-
sia. Molemmissa kiinnitettiin huomio
Ahmavaaran monitasoiseen ja seka-
vaan argumentointiin, jossa käyttäy-
tymistieteellisen mittaamisen kieli-
oppi sekoittuu populaarilähteistölle
perustuvaan mielipidekirjoitteluun.
Roosin arvio oli houkutteleva: pauk-
kujaan ja aikaansa ei muiden kanna-
ta tuhlata moiseen kirjaan.

III

Hyvinvointivaltion tabujen kommen-
toinnin retoriseksi keinoksi voi kun-
non rortylaisessa hengessä ottaa yh-
teiskuntatieteellisen sanaston tai
kieliopin metaforan ja valita kom-
menttinsa sanastoksi laajasti ym-
märretyn sosiaalisen konstruktionis-
min, joka on mahdollisimman kauka-
na ahmavaaralaisesta naivin realis-
min kieliopista:

”Sosiaalinen konstruktionismi,
etenkin jos se kasvaa ymmärryk-
seksi siitä, miten asioita tuote-
taan yhteiskunnallisesti – yhteis-
kunnalliseksi konstruktionismik-
si – on toivoakseni korjaava beha-
viorismin ja usein perin lapselli-
sen laboratoriotieteen tekemät va-
hingot.”8

Konstruktionismin tulkinnoista käyt-
tökelpoisin on juuri muunnelma, jos-
sa huomio kiinnitetään esim. julki-
sessa, yhteiskunnallisessa keskuste-
lussa tuotettuihin asiantiloihin ja ns.
totuuksiin. Kirja on sellainen sisäi-
sesti epäkoherentti sekametelisoppa,
että siitä on tieteellisen tekstin reto-
riikkaan ja faktuaalistamisstrategioi-
hin keskittyvälle diskurssianalyyti-
kolle paljon pedagogista iloa.

Konstruktionistisesta lähtökohdas-
ta kulttuurin voi määritellä semioo-
siksi, merkkien ja merkitysjärjestel-
mien kokonaisuudeksi9. Semioosissa
erilaiset todellisuuden ilmiöt merki-
tyksellistyvät kontekstuaalisesti, ts.
suhteessa objekteja ympäröiviin mer-
kityskokonaisuuksiin tai niihin liit-
tyviin toisiin merkkiyhdistelmiin.

Samalla kun Suomen Kuvalehden
keskustelukontekstissa jätettiin poh-
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timatta koulun kulttuurinen merkitys
(koulun merkin suhde sitä ympäröi-
viin ja sen läpäiseviin muihin merki-
tysjärjestelmiin) unohdettiin semioo-
sin mielessä myös kysyä sitä kes-
kusteluavaruutta, johon Ahmavaaran
teksti kontekstoituu.

Tämän kysyminen olisi kui-
tenkin ollut tärkeää, sillä
merkitysten maailman viek-
kaus ja sanojen voima on ni-
menomaan kulloistenkin kes-
kusteluavaruuksien ja kon-
tekstien ennustamattomuu-
dessa. Tästä merkitysten
maailman – semioottisen yh-
teiskunnan – ominaisuudesta
parhaita nykyesimerkkejä
ovat poliitikkojen puheiden
tulkkiutumiset. Viimeisin ja
aikanaan journalistiikan op-
pikirjojen eettisiä dilemmoja
käsitteleviin lukuihin kirjoi-
tettava esimerkki on Sund-
qvist-Lipponen-Alho-tapaus,
jossa sodanjälkeisen aikakau-
den poliittista kulttuuria tuo-
tettiin paljon referenttiään te-
hokkaammin.

Kontekstuaalisen tulkin-
nan idea valottaa myös Ah-
mavaaran kirjan problema-
tiikkaa. Kontekstuaalisuu-
desta tulee tärkeä teoreetti-
nen kysymys yhteiskunnalli-
sessa tilanteessa, jossa on
mahdollista tehdä virhetul-
kintoja toiminnan luonteesta
tai tekstin merkityksestä10. Virhe-
tulkinnat johtuvat eroista tulkinnan
konteksteissa.

Tällaiseen tilanteeseen viittaa in-
tersemioottisen käsite. Intersemiootti-
nen on kulttuurinen tilanne, jossa
merkit tulevat tulkituiksi villisti, ts.
eivät ole tekijöidensä, syntykonteks-
tinsa tai minkään muunkaan semioo-
siin osallisen hallittavissa. Asioiden,
ilmiöiden, merkkien, tekstien merki-
tykset huojuvat, ovat epäselviä, vaih-
tuvat seuraavassa hetkessä, yhdisty-
vät kuvittelun tuolla puolen olevalla
tavalla, katoavat, huokoistuvat, pa-
laavat takaisin kuvitteelliseen läh-
tökohtaansa, ovat olleet koko ajan sil-
mien edessä, jos olisimme osanneet
katsoa.

Intersemioosissa on keskeiseltä
osaltaan kysymys ”dynaamisesta af-
firmaatiosta” l. sellaisten viestien luo-
misesta, ”joiden ydinsisältö on pelkkä
merkitysten leikin kiihdyttäminen”11.
Artikulaatio on intersemioottisen ti-
lanteessa käyttökelpoinen operatio-
naalistus, joka tarkoittaa karkeistaen
sitä, että erilaiset sosiaalisesti

tuotetut ja sosiaalisessa vuorovaiku-
tuksessa merkityksiä saavat entiteetit
(mitä erilaisimmat tekstit ja käytän-
nöt) kytkeytyvät yhteen erilaisiksi uu-
siksi merkitysrakenteiksi, joilla on so-
siaalisessa, psyykkisessä ja materiaa-

lisessa todellisuudessa erilaisia, usein
ennustamattomia vaikutuksia.

”Kulttuurimutaatioiden ja dynaami-
sen affirmaation muuttuminen osaksi
kaikkien arkipäivää ja niiden globaali
mittakaava toki ovat jotain uutta”,
mutta eräiden nykyteoreetikkojen
(Baudrillard, Deleuze & Guattari, Ja-
meson) tulkinnat intersemioottisesta
tilasta, tulkintojen mutkallistumi-
sesta, hajoamisesta ja siirtymästä tul-
kintojen tuolle puolen, ovat monessa
suhteessa yhtäläisiä sosiologian klas-
sikoiden (Marx, Weber, Durkheim)
esittämien aikalaistulkintojen kans-
sa12.

Siinä missä nykyteoreetikot operoi-
vat postmodernin tilanteen, simulaa-
tion, identiteetin tai refleksiivisyyden
käsitteillä, klassikot käsitteellistävät
intersemioosia kaiken kiinteän haih-
tumisena, anomiana, toiminnan mie-
len katoamisena tai työn ja ihmisen
yksiulotteistumisena. Ainakin jälkim-
mäisistä tematisoinneista luulisi Ah-
mavaarankin olevan tietoinen ja kiin-
nostunut – onhan hän lukenut Mar-
xinsa – eri asia sitten millä tavalla ja

missä kontekstissa.
Intersemioottisessa tilanteessa on

karkeaa semanttista behaviorismia
kuvitella, että tieteellinen diskurs-
sikaan voisi pysyttäytyä merkkien so-
siaalisesti sattumanvaraisen tulkkiu-

tumisen ulkopuolella.
Näin Ahmavaara kuiten-
kin tahtoo kuvitella. In-
tersemioosissa tosin ole-
tetaan, että kirjoittava mi-
nä edelleen tulkitsee mer-
kityksiä, mutta ajatellaan
myös, ettei tekijä pysty
hallitsemaan tulkinta-
avaruutta, johon merki-
tyksensä sinkoaa. Erityi-
sesti länsimainen moderni
aika (ihmisten, artefak-
tien ja viestien liikkumi-
sen määrä ja nopeus) lisää
intersemioosin laadulli-
sesti sellaisiin mittoihin,
joita yhteiskuntateorian
klassikot eivät voineet ku-
vitella13.

Ennen kuin vastaan ky-
symykseen, miten Ahma-
vaaran teksti artikuloituu
osaksi maapalloistuneen
kapitalismin hegemonis-
tadiskurssia, katsotaan
lyhyesti millaisia tekstu-
aalisia vakuuttamisen
keinoja, sanastoa, Ahma-
vaara käyttää vakuut-
taakseen lukijansa esityk-
sensä pätevyydestä.

IV

Aluksi todettakoon, ettei Ahmavaaran
retoriikka ole muuttunut sitten Yh-
teiskuntatieteen kyberneettisen meto-
dologian. Tässä yhteydessä em. teok-
sen keskeisteesi voitaisiin muotoilla
esim. seuraavasti, ajatuksen pysyessä
samana: Tutkimalla psykometrisesti
älykkyyden objektiivisesti mitattavis-
sa olevaa ulottuvuutta, g-älykkyyttä,
on mittausten perusteella mahdollista
johtaa yhteiskunnalliselle toiminnalle
ja erityisesti formaalille kasvatukselle
sen osana objektiivisesti perusteltuja
arvopäämääriä. Kysymys oli ja on
klassisen positivismin perusoppilau-
seesta, ideatieteellisestä yhteiskunta-
opista14.

Ahmavaaran tieteellinen ynnä muu
maailma näyttää rakentuvan kolmelle
premissille. Ensinnäkin Ahmavaaral-
la on järkkymätön usko mittaamiseen.
Kerran on ihmismieli kyennyt raken-
tamaan (ja hän on itse ollut tätä inno-
vaatiota tekemässä) välineen, jolla
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voidaan objektiivisesti ja tarkasti mi-
tata ihmisen ominaisuuksista arvok-
kainta, se on, älykkyyttä. Jos ei enää
kybernetiikka, niin sitten psykomet-
riikka edustaa Ahmavaaralle ihmis-
tutkimuksen korkeinta ja objektiivi-
sinta saavutusta.

Toiseksi mittaamisen järkähtämä-
töntä uskoa tukee käsitys (tieteen)
kielestä maailman kuvana. Semantti-
nen behaviorismi yhdistyneenä ideolo-
gisesti tulkkiutuneisiin käsitteisiin,
johtaa seurauksiin, joista Ahmavaara
on ilmeisen tietämätön, kuten kal-
taisensa luonnontieteellisestä identifi-
kaatiosta lohdun löytäneet tutkijat
(biolääketieteilijöiden yhteiskunnalli-
sesti naivit lausahdukset viimeisim-
pinä esimerkkeinä) ja jotkut igno-
ranttisuudessaan miltei fasistiset
yhteiskuntaoppineet.

Kolmas ajatuspilari on käsitys luon-
nontieteestä kasautuvaa tietoa tuotta-
vana rationaliteetin muotona. Kult-
tuurintutkimuksen näkökulmasta lu-
ettuna kysymys on reduktiivisesta
ajattelusta, jossa ihmisen sosiaalisen
toiminnan selittäminen – yhteiskun-
ta- ja sosiaalisen järjestyksen teoria –
voidaan johtaa molekyylien liikkeistä.

Reduktiivisessa mallissa kysyttä-
viksi ongelmiksi tulevat ne siltaperi-
aatteet, joilla olemassaolon laadulliset
erot voidaan kausaalisesti ylittää ja
samoja teoreettisia ja metodisia väli-
neitä käyttäen harppoa ilmiömaail-
masta toiseen. Silloittamisessa ei ole
yksimielisyyttä niidenkään joukossa,
jotka työstävät näitä kysymyksiä pää-
töinään.

Esimerkki, joka premissien osalta
kuvaa Ahmavaaran ajattelua (kirjan
sivulta 49) koskee television kuvallis-
ta uutisinformaatiota. Ahmavaaralai-
sessa realistisessa argumentaatiossa
sähköisten joukkoviestimien toimin-
nassa kysymys on informaation välit-
tämisestä. Relationalistisessa argu-
mentaatiossa sähköisten joukkovies-
timien toiminnassa kysymys on infor-
maation tuottamisesta. Välittämisen
ja tuottamisen kieliopeissa on episte-
mologinen ero.

Ahmavaaran mukaan esitetyt uutis-
kuvat ovat sellaisinaan objektiivista
informaatiota, mutta kuville annetut
selitykset jo osittain subjektiivisia. On
kuitenkin syytä olettaa, että samaan
tapaan kuin vahvoinkin epistemolo-
ginen relativisti saattaisi hyväksyä
väitteen, että tietyssä mielessä kuvat
todella ovat objektiivisia, ts. kuvaavat
jotain empiirisen maailman entiteet-
tiä, samoin vahvoinkin epistemologi-
nen realisti voisi hyväksyä väitteen,
että kuva on vain yksi näkökulma tä-

hän tai tuohon maailman objektiin.
Tätä eroa Ahmavaara ei tuo esiin.

Erosta johtuva lisäongelma kuitenkin
on, että yhteiskunta- ja kulttuurin-
tutkimuksen kohteissa ei riitä, että
tunnistaa em. epistemologisen eron.
On oltava tietoinen myös epistemo-
logisten olettamusten ja niiden eettis-
ten seurausten yhteyksistä. On siis
täysin mahdollista, että Ahmavaaran
objektiivisuus tuottaa maailmasta yk-
sisilmäisen kuvan ja jättää muut
mahdolliset kuvakulmat kertomatta.
Lisäksi problematisoimaton puhe ro-
duista ja älykkyyseroista tuottaa mu-
assaan yksilön ja yksilöllisyyden ky-
selemättömiä puhekäytäntöjä arkipäi-
vän koulutuksellisiin jakokamppai-
luihin.

Puheavaruus, jossa puhe roduista,
älykkyydestä ja niiden mukaisista
eroista yhdistyy saalistus kapitalis-
min eetokseen, on viemässä yhteis-
kuntia sosiaaliseen barbariaan ja eet-
tiseen taantumukseen. Jos uskotaan,
että moraali on samanlainen luonnon-
historiallinen fakta15  kuin älykkyys-
kin, näyttää siltä, että Ahmavaaran
artikulaatio vie moraalin evoluutiota
taaksepäin.

Humanistiset ja yhteiskuntatieteet
ovat viimeisen 150 vuoden aikana
tuottaneet milloin minkäkin ismin,
viimeisimpinä sosiaalisen konstruk-
tionismin ja relationaalisuuden, ni-
missä kiinnostavia havaintoja merki-
tyksistä ja kertomuksellisesta olemis-
tavasta. Näissä on tähdennetty, että
objektiivista havaintoa ilman havain-
non tulkintaa, ts. sen merkityksellis-
tämistä, on vaikea kuvitella ihmis-
kommunikaatiossa. Jokin merkitsee
aina jotain jollekin jossakin ajassa ja
paikassa. Merkityksen ilmiöstä emme
pääse eroon. Eroon ei myöskään pääs-
tä merkityksiä kantavasta, ihmiselle
ominaisesta narratiivisesta modalitee-
tista, kertomuksellisesta olemistavasta.

Näihin kielellisiin resurssiin Ahma-
vaarakin joutuu kirjoittaessaan tur-
vautumaan ja käyttääkin niitä taita-
vasti hyväkseen retorisesti pulppeas-
sa tarinassaan. Ahmavaaran keskeis-
tä lähteistöä ovat aikakaus- ja sano-
malehtiartikkelit. Ei näiden käytössä
sinänsä mitään väärää ole, osoittaa-
han niiden käyttö implisiittistä kiin-
nostusta kulttuurintutkimukseen.

Kysymys on pikemminkin siitä, mi-
ten em. aineistoa käytetään. Jos ne
otetaan kertomaan objektiivisista to-
siasioista sellaisinaan ja asetetaan
tieteellisen evidenssin asemaan, ku-
ten kuten Ahmavaara tekee, ollaan
jälleen syvällä tiedeuskon suossa. Us-
koon tieteellisen tiedontuottamasta

kasautuvasta tiedosta kuuluu, että tu-
loksien kelpoisuus on yhtä kuin luo-
tettavuusmittausten antamat vahvis-
tus tai heikennys, muita merkityksiä
ei tarvitse pohtia. Aikakaus- ja
sanomalehtiartikkelit ovat kuitenkin
aina oma erityinen keskustelukon-
tekstinsa, jonka hyväksikäyttö vaatii
vähintään tarkkaa lähdekritiikkiä.

Lisäksi olisi paikallaan muutenkin
tarkastaa tämänkaltaisten tekstien
kytkennät taloudelliseen ja poliitti-
seen valtaan. Jos tämän jättää teke-
mättä, osoittaa olevansa naivilla ta-
valla ideologisten artikulaatioiden ar-
moilla. Tällöin on kysymys sellaisten
merkitysten tahallisesta tai tahatto-
masta tuottamisesta, joissa koplataan
yhteen poliittisia ideologioita, muka
tieteellisiä faktoja ja populaaria kan-
salaisviisautta.

Eräältä kannalta katsoen tämä voi
olla jopa vaarallista. J.P. Roos16  viit-
taa käsittääkseni nimenomaan tähän
kirjoittaessaan, että ”älykkyystutki-
mus Ahmavaaran markkinoimassa
muodossa on todellinen uhkatekijä
vulgäärikeskustelussa.”

Vulgäärikeskustelun voi tulkita tar-
koittavan mediajulkista diskurssia,
jossa julkisuusarvoiset asiat tulkkiu-
tuvat – intersemioottisessa tilantees-
sa – diskurssin tarkoittamattomana
yhteisvaikutuksena moraaliseksi pa-
niikiksi tai toinen toistaan myyvem-
miksi lööpeiksi. Tästä huomautukses-
ta päästään kysymään, miten Ahma-
vaaran teksti tuottaa merkityksiä, joi-
ta se luennasta riippuen implikoi tai
tulee tuottaneeksi, miten teksti arti-
kuloituu osaksi maapalloistuneen ka-
pitalismin hegemonista diskurssia?

V

Mikään teksti ei koskaan ole viaton,
ts. kykene sanomaan sitä mitä tar-
koittaa. Tulkinnallinen viattomuus
menetetään sosiaalisessa semioosissa,
jossa tekstin kehystävät ja tulkitsevat
muut tekstit. Tämä lienee Ahmavaa-
ralle kuitenkin korkeampaa matema-
tiikkaa. Niin tai näin, Ahmavaaran
teksti artikuloituu osaksi interse-
mioottista diskurssia, jonka muita te-
kijöitä ovat seuraavat:

– Julkinen ja akateeminen keskus-
telu kilpailutaloudesta,  maapal-
loistuneesta kapitalismista, mark-
kinatalouden pelisäännöistä ja ta-
louden merkityksestä yhteiskunta-
elämän keskeisseikkana, jossa ei
ole sijaa sisällölliselle keskustelul-
le ihmisen toteutumisesta muuna
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kuin taloudellisena toimijana – ta-
loudellista toimintaa ”sääteleviä
lakeja” pidetään pätevinä kaikilla
inhimillisen toiminnan kentillä;

– Julkinen ja akateeminen keskus-
teluhyvinvointivaltios-
ta, julkisen talouden ja
sektorin koosta, julkis-
ten palveluiden luon-
teesta ja sosiaaliturvan
hyväksyttävästä käytös-
tä ja tavoiteltavan ratio-
naalisuuden muodoista,
joka pelkistää ihmisen
toiminnan instrumen-
taalisen rationaalisuu-
den kaavaan ja ihmisen
puhtaaksi homo oecono-
micukseksi;

– Julkinen ja hallinnol-
linen diskurssi koulu-
laeista, koulujen yksi-
tyistämisestä ja yksilöl-
lisyyttälisäävästä valin-
naisuudesta peruskou-
lujärjestelmän sisällä,
jossa yksilöllisyys ote-
taan annettuna yleishy-
veenä vuorovaikutus- ja
yhteistoimintapuheen
kustannuksella;

– Keskustelu lahjak-
kuuden vaalimisesta ja
kehittämisestä koulun
ensisijaisena ja miltei
ainoana funktiona, ja
älykkyyden nostaminen kasvatus-
ja muun julkisen keskustelun tär-
keimmäksi puheenaiheeksi ja tä-
hän kuuluva keskustelu mittaami-
sen ja normittamisen tärkeydestä
evaluaatiotoiminnan nimissä, joka
mahdollistaa siirtyä taloudellisen,
sosiaalisen ja koulutuksellisen
pääoman elitismistä älykkyyden
tyranniaan.

VI

Hyvinvointivaltion tabujen johdatta-
mana kiinnittyy huomio myös kysy-
mykseen yhteiskunnan ja kulttuurin-
tutkimuksen yleisestä merkityksestä.

Intersemioottisessa tilanteessa
kulttuurintutkimuksen yksi tärkeä
opetus on, että ihmisten välisessä
viestinnässä – myös tieteellistyyppi-
sessä –, keskeisiä eivät ole empiiriset
näytöt tai todisteet sinänsä, vaan ne
retoriset keinot, joilla toiset pystytään
ylipuhumaan ja vakuuttamaan oman
näkemyksen oikeutuksesta ja päte-

vyydestä suhteessa toisiin näkemyk-
siin.

Vaikka tuottamisen tai konstruoi-
tumisen ajatus on intersemioottisessa
tilanteessa tärkeä, on se ahmavaa-
ralaiselle diskurssille kokonaan vie-

ras. Se on itseasiassa niin tärkeä, että
ilman sitä yhteiskuntatieteet, Ahma-
vaaran kielellä kommentoivina tie-
teinä, voidaan mielestäni lopettaa jou-
tavan päiväisenä puuhasteluna.

Väitän, että medioituneen yhteis-
kunnan julkisessa keskustelussa ja
sosiaalisissa käytännöissä tuotettujen
ns. tosiasioiden ja ns. totuuksien tut-
kimuksella mitataan yhteiskunta- ja
kulttuurintutkimuksen todellinen yh-
teiskunnallinen relevanssi. Yhteis-
kuntatieteissä on medioituneessa ti-
lanteessa kaksi tapaa perustella ja
tuottaa relevanttiutensa.

Ensinnäkin voidaan tuottaa, ja
luonnollisesti tuotetaankin, empiirisiä
kuvauksia ja tulkintoja moninaisista
ns. tosiasia maailman ilmiöistä. Täl-
laisia kuvauksia voidaan tuottaa
esim. tieteellisistä käytännöistä (labo-
ratorioelämästä, tieteellisistä kult-
tuureista), sosiaalitoimistojen tai kou-
lujen arjesta, voidaan tuottaa selon-
tekoja ja tulkintoja historiallisista do-
kumenteista jne.

Toiseksi voidaan analysoida mitä

erilaisimpia julkisia tai vähemmän
julkisia diskursseja etsien niistä tapo-
ja, joilla tuotetaan yhteistä kogni-
tiivisesti ja moraalisesti jaettua elä-
mää ja pyritään vastaamaan sosiaali-
ja kasvatustieteiden peruskysymyk-

seen yhteisen ymmärryksen
mahdollisuudesta ja sosiaa-
lisen järjestyksen rakentu-
misesta.

Molempia tapoja tuottaa
yhteiskunta- ja kulttuurin-
tutkimuksen relevanssia
yhdistää analyysien tulos:
kriittinen tietoisuus sosiaa-
lisen todellisuuden merki-
tyksistä, järjestyksistä ja
kutoutumisista, jotka lisää-
vät toiveikkuutta, valtaut-
tavat meitä toimintaan ja
mahdollisesti antavat pa-
rempia eväitä julkiseen
päätöksentekoon – viimei-
nen kohta on tietenkin
toiveunta.

VII

Ahmavaaran diskurssi sopii
kuin hanska käteen artiku-
laatioon, jossa edellä mai-
nittuun välinerationaali-
seen  mittaamismentali-
teettiin yhdistyy biolääke-
tieteellinen, reduktiivinen
käsitys ihmisestä. Ahma-
vaara tulee ilmeisen tahat-
tomasti tuottaneeksi tie-

teelliseksi puettua päivänpolitiikkaa.
Ja vieläpä tieteelliseksi naamioitua
ravintoa koulutus- ynnä muille poliit-
tisille tahoille, joita itse ei luultavasti
edes edusta. Koulutus, koulu ja koulu-
tuksen yhteiskunnallisiin funktioihin
kohdistettu kriittinen tutkimus ovat
valkoisia täpliä Ahmavaaran tieteelli-
sellä kartalla.

Tässä yhteydessä voi nostaa esiin
kaksi koulutussosiologista havaintoa.
Ensinnäkin kouluun tullaan aina eri-
laisista yhteiskunnallisista lähtökoh-
ta-asemista. Tiivistäen kysymys on
siitä, että määrätynlaisesta sosiaali-
taustasta ja sosiaalisella pääomalla
varustetusta kodista ”lähtevät oppi-
laat ottavat osakseen enimmät tarjol-
la olevista palkinnoista pelkästään
sen vuoksi, että heidän on muita hel-
pompaa oppia koulun edellyttämät ta-
vat, ”kielipelit” ja oikea suhtautumi-
nen opetukseen”17 .

Toiseksi on naivia uskoa, että älyk-
kyyden hirmuvalta tuottaisi yhteis-
kuntaan nykyistä yhdenver-
taisemman koulutuksellisen tai yh-
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teiskunnallisen järjestyksen. Tässä
olettamuksessa ajatellaan, että koulu
todella tuottaisi pääasiallisena tuot-
teenaan oppimista. Tähän olettamuk-
seen on kuitenkin esitettävä kaksi
varausta. Ensinnäkin oppiminen
kognitiivisena (ja kognitiivisen psyko-
logian tuottamana tosiasiana) on on-
gelmallinen ajatus intersemioottises-
sa (ja muussakin) tilanteessa, jossa
sosiaaliset faktat tuotetaan ja niillä
on vaikutuksia sosiaalisessa semioo-
sissa. Kognitivismin yleinen ongelma
on, että se unohtaa tai sulkeistaa ‘so-
siaalisen’. Erityisesti oppimiseksi
kutsutun ilmiön kohdalla tämä on
suuri, lähes periaatteellinen ongelma.

Toiseksi ei ole lainkaan varmaa,
että koulu täyttäisi tehtävänsä oppi-
misen paikkana. Pikemminkin onniin,
että koulun käytännöissä ja koulua
koskevassa keskustelussa (käytiin
sitä sitten vaikka ”edistyksellisten”
opettajankouluttajien kesken) oppimi-
nen ja kasvatus mytologisoidaan
oman opetuspraksiksen erinomaisuu-
teen. Näin koulussa (ja yliopistossa)
opitaan lähinnä kaikkea sitä, mitä ei
ollut tarkoitus oppia: piiloisia toimin-
ta- ja selviytymismekanismeja, hyvää
käytöstä, opettajan nöyristelyä, tent-
teihin ja kokeisiin oppimista, ts. kaik-
kea sellaista, jolla ei ole mitään tai ai-
nakin hyvin vähän käyttöarvoa kou-
lun ulkopuolella.

Koulutuskoneen kaikilla rattailla
esikoulusta yliopistoon oppilaat ja
opiskelijat ovat äärimmäisen herkkiä
vainuamaan opettajiensa valheellisen
maailman, mutta toisaalta myös tun-
nistamaan nuoruuden viisautta kun-
nioittavan dialogin.

Vaikka ahmavaaralaisesti ajateltai-
siinkin, että koulu (tavalla jota en
osaa kuvitella) perustettaisiin älyn
rasismille syntyisi tästä huolimatta
toiset, eliitin koulutusuomat ja talou-
dellisen eliitin oma muusta yhteis-
kunnasta eristynyt yhteiskunta. Se
vähät välittäisi tiedemiesvaltaisesta
älykkyyden tyranniasta, jossa psyko-
metriikan ammattilaiset antaisivat
vanhemmille mahdollisuuksia Sofian
valintoihin.

Jollain tavalla tahtoisin sympati-
seerata kivettynyttä ahmavaaralaista
diskurssia, se ehkä antaisi kirjoitta-
miselle ja tieteelliselle asiantuntija-
elämälle takaisin menetetyn peruste-
lun, elleivät diskurssin piiloiset ole-
tukset ja mahdolliset seuraukset olisi
niin vaarallisia toiveikkuutta ylläpitä-
vän elämäntavan kannalta.

Tällaisesta problematiikasta näyt-
tää Ahmavaara olevan kritiikissään
tyystin tietämätön, vaikka kirjan ta-

kakansi tuottaa kirjoittajasta vakuut-
tavan kuvan kansainvälisesti tunnet-
tuna ja aktiivisena tiedemiehenä. Kol-
me kirjaa kansainväliseltä kustanta-
jalta kolmen viimeisen vuoden aikana.
Sellaisia Suomi tarvitsee, mutta heitä
on kovin vähän. Sanoisin kuitenkin,
että onneksi meillä vielä on muun-
kinlaisia – vaikka kuinkakin pieniä
tarinoita18 , joissa ihmisen olemis-
puolet saavat Hyvinvointivaltion
tabuissa esitettyä kattavamman tar-
kastelun.
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