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Saatteeksi

Olemme koonneet oheen J.P.Roosin kirjoituksia juhlakirjaksi hanen
tayttaessaan 40 vuotta. ICiljoitukset ovat vuosilta 1978-85. Kiijoitusten
painopiste on elamantapatutkimuksessa, jossa Roosin panos on ollut
Suomessa varsin merkittava. Roos johti 70-luvun lopulla erasta vuo-
sikymmenen huomattavimmista suomalaisista yhteiskuntatieteellisis-
ta tutkimusprojekteista, Elamantavan muutoksen tutkimusprojektia
(1977-80), joka tuotti mm. Matti Kortteisen LahiOn ja Ahposen ja Jarve-
Ian Maalta kaupunkiin —tutkimuksen.

Paradoksaalisesti Roos ei itse koskaan julkaissut yhteenvetoa ela-
mantapatutkimuksesta, vaikka han on alan teoreettisena guruna kir-
joittanut useita artikkeleita aiheesta. aka sellainen yield ilmestyykin
pOytalaatikosta. Mutta sita odotellessa meista tuntui silta, etta Roosin
tahanastiset elamantapaa kasittelevat kirjoitukset ansaitsevat tulla jul-
kaistuksi kiijana. Yhdessa ne muodostavat sangen yhtendisen teo-
reettisen kokonaisuuden — vaikka olemmekin joutuneet jattamaan ti-
lasyista ulkopuolelle yhden kaikkein substantiaalisimmista tutkielmis-
ta, nimittain Roosin yhdessa Anni Vilkon kanssa julkaiseman kirjoituk-
sen Suomalaisten elama elamakertojen valossa (Sosiaalipolitiikka-
vuosikiija 1980).

Kootut kirjoitukset heijastavat myOs Roosin ajattelun — ja hyvinkin ha-
nen oman elamantapansa — kehitysta, siirtymista "tirkistelevasta" ela-
mantapatutkimuksesta lahinna ranskalaisvaikutteiseen ns. uuden
keskiluokan ja alymystOn "itsekriittiseen" erittelyyn. Kokoelman toi-
se7 osastoon on lisaksi liitetty Roosille luonteenomaisia intellektuaa-
lisia puheenvuoroja arkkitehtuurista, ty6ajan lyhentamisesta ja
alymystOsta.
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Tassa yhteydessa olisi enemman kuin houkuttelevaa soveltaa Roo-
sin kehittelemad elamankertamenetelmaa ja hanenlanseeraamaansa
bourdieulaista distinktioanalyysia haneen itseensa. Mutta vaikka ai-
neisto sen sallisikin (Roos on kertonut allekirjoittaneelle sanelleensa
taannoin elamakertansa nauhalle kesamOkillaan Koitereen rannalla),
ei tallainen tarkastelutapa olisi niin sanoakseni tutkimuseeftisista syis-
ta oikein korrektia. Jattakaamme siis Roosin "onnellisuusmuuri" rau-
haan. Aivan pieni raapaisu tuohon muuriin kuitenkin sallittaneen. Ker-
rotaan nimittain etta Roos jo varhain opiskelijana — odotellessaan
paasyd silloisen sosiaalipolitiikan professorin Heikki Wariksenvastaan-
otolle — paatti pyrkia professoriksi. Nyt, 40-vuotiaana han on aika la.-
hella tuota tavoitetta, apulainen. Siis mies parhaassa iassa, kuten sa-
nonta kuuluu. Bourdieulaisittain sanoen: hanen habituksensa viestii ai-
dosta h o m o ac ad e m i c u k s es t a. Ja sen osoittanevat myiis ohei-
set kiijoitukset.

J.P. Roosin ystavien puolesta

Keijo Rahkonen
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Elamantapaa etsimassa





Piirteita elamantavan tutkimisesta

Hyvinvointitutkimus - kayttaakseni tuota 60-luvun optimismin savytta-
mää nimed - muodostaa yhden yhteiskuntatutkimuksen todella laa-
joista, kokoavista teemoista. Sen puitteissa viriavat useimmat tarkeat
yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen ongelmanasettelut, nun myEis
kysymys, josta aion tassa lahtea liikkeelle.

Jos sanoo asian karkeasti, niin elinolosuhdetutkimuksen -palatakse-
ni "neutraalimpaan" nimitykseen - perimmaisina motiiveina on ollut
kaksi seikkaa: uteliaisuus silt& mit ens ihm is et tode 11 a a la y a t
ja toisaalta pyrkimys saada tietoa yhteiskuntapolitiikan edellytyksista
ja seurauksista. On selvaa, etta muitakin motiiveja on ollut - esimer-
kiksi maailman muuttaminen - enka tassa esimerkiksi puhu valtiolli-
sen tutkimuksen ongelmasta yleensa, mutta paastakseni elintapatut-
kimukseen riittaa tallainen jaottelu.

Jalkimmainen pyrkimys, yhteiskuntapolitiikan tarpeista johdettu tut-
kimus - josta pisimmalle viety esimerkki on tietenkin Ruotsin elintaso-
selvitys - poikkeaa luonteeltaan ja tavoitteiltaan huomattavasti edelli-
sesta pyrkimyksesta, vaikkakin aina silloin tallOin esiintyy yhtymakoh-
tia naiden kanden valilla. Kuitenkin tahtoisin vaittaa, etta halu saada
tietaa miten ihmiset todella elavat tuottaa viime kadessa aivan toisen-
laista elinolosuhdetutkimusta, se tuottaa elamantapatutkimusta hyvin
yleisessa mielessa.

Taman motiivin voisi vaitta.a hallinneen yhteiskuntatutkimusta viime
vuosisadalla. Seka, tutkijat etta kirjailijat halusivat saada selville miten
kansa elda. Puhuttiin tutkimusmatkoista "vieraaseen maanosaan", joka
tosin sijaitsi vain muutamien kilometrien paassa omasta elinymparis-
tOsta, mutta joka silti oli tutkijalle lahes tuntematon. Tallainen' tutki-
musmatkailija oli esimerkiksi Jack London, joka todella vaittaa men-
neensa matkatoimistoon kysymaan jarjestavatkii nama tutustumismat-
kan Lontoon slummeihin. Sittemminhan esimerkiksi Chicagossa tallai-
sia matkoja jopa jarjestettiin, ne kuuluivat jokaisen aloittelevan yhteis-
kuntatieteilijan ensi kokemuksiin.

Nyt voidaan vaittaa, etta todellisen elaman tutkimisen motiivi jai va-
hitellen 1920- ja 30-luvulla syrjadn ja elinolosuhdetutkimuksen valtiolli-
nen, yhteiskuntapoliittinen motiivi, joka tuotti erilaisia keskiarvosel-
vityksia, yleistyksia, ktiyhyyden selvitysyrityksia tms., muodostui vallit-
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sevaksi aina 1970-luvulle asti. Sosiologia tieteend omaksui ja sai
muunlaisia tehtavia: juuri tieteiden eriytymiskehityksella oli tassa
olennainen vaikutuksensa. Kulttuuri- ja sosiaaliantropologian tehta-
vaksi jai — useinmiten muiden kuin nyky-yhteiskunnassa elavien ihmis-
ten — arkielaman kuvaaminen. Middletown oli viimeisia eksplisiittises-
ti sosiaaliantropologian ja sosiologian yhdistavia laajoja tutkimuksia,
joissa todellisen elaman tutkimisen motiivi oli tarkea.

Todellisesta elamasta on nyt tullut taas kiinnostuksen kohde, joskin
eri mielessa kuin aikaisemmin. 2 Yhdysvalloissa ovat tutkimusmatkat
slummeihin yield mandollisia. Maid slummit ovat luonteeltaan toisen-
laisia, ne ovat lahiOita, joissa suuri osa suomalaisia asuu. Niihinmatkus-
taakseen ei tarvitse naamioitua , ei tarvitse ostaa kaytettyja vaatteita
pelastusarmeijan kaupasta; riittaa kun hyppaa bussiin ja on aivan oma
itsensa. Tosin meilla tuo tuntemattoman maailman romantiikkaa, jota
mytis onkutsuttukeskiluokkaiseksi tirkistelyksi, ilmeneee-
merkiksi kylatutkimuksena, joka on viime aikoina laajalle levinnyt suo-
malaisen maalaiskylan pelastamisen varjolla. Tosiasiassahan kylaa ei
pelasta enda mikaan, joskin lama sen haviarnista tilapaisesti hidastaa.
Joka tapauksessa sita ja siind elavia kummallisuuksia on hauska'tirkis-
tella' .

On tietysti yksi maailma, johon tutkimusretkia jarjestavat matkatoi-
mistot — naisten- ja viild<olehdet — hoitavat tehtavansa mandollisim-
man huonosti sulkemalla bussien ikkunat ja johdattelemalla lukijansa
keinotekoisiin, turisteja varten rakennettuihin miljOihin. Tama maailma
on tietenkin tuo kapean mutta silti todellisen suomalaisen ylaluokan
elama. Tassa yhteydessa termi keskiluokkainen tirkistely on aivan pai-
kallaan; kukapa meista — niita harvoja lukuunottamatta joille tuo ympa-
ristO on jostain syysta tuttu ei haluaisi joskus vahan tirkistaa miten to-
della rikkaat elavat, ja tietysti pohtia taman elaman edellytyksia ja ole-
musta. Ja lottovoittoahan kaikki tavoittelevat.

Edella olevat ovat esimerkkeja nykyisesta todellisen elaman tutki-
misen tarpeesta. Keskeinen kysymys on told kuitenkin tavallisen kan-
salaisen elaman tutkiminen. On vaikea sanoa, mista paasta tata laby-
rinttia ryhtyisi kulkemaan: oleellisia kysymyksia ovat esimerkiksi 1. to-
dellisen elaman tutkimisen teoreettinen mandollisuus ja mandotto-
muus ; 2. kapitalismin ns. sivilisoivan ja repressiivisen vaikutuksen suh-
de ihmisen elarnassa (tasta yhtend formulointina voidaan esittaa
kysymys ihmisen onnellisuudesta ja onnettomuudesta), ihmisen ela-
mansisallOn ongelma; 3. kysymys todellisen elaman tutkimisen mene-
telmista ; 4. emansipatoristen prosessien, vastainstanssien kysymys; 5.
elarnantavan tutkimisen "ohjelma" kokonaisuutena.
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Aloitan metodologisesta kysymyksesta, nimittain todellisen elaman
tutkimisen teoreettisesta mandollisuudesta. Partanen ym. ovat esitta-
neet TANDEMin loppuraportissa nakemyksensa asiasta mm. nain:
"Ongelma — todellisen elaman tutkimisen hankaluus — on itse kapita-
listisen subjektiviteetin luonteessa. Satunnaisuus ja erillisyys, jotka
voidaan ylittaa "ymmdrtamisen" ja empatian avulla, mutta ei ajattelun
kautta, ovat yksilon elaman ominaispiirteet. Teoreettisesti
ma jasentyy vain siind maarin kuin yksilOn elaman erityisissa tapahtu-
missa ilmentyvat ihmisend olemisen yhteiskunnallisesti valttamattO-
mat muodot. Tieteellisesti voidaan jasentaa vain jasentynytta todelli-
suutta ..." (Gronow et al. 1977, 48).

Todettakoon heti, etta tassa heijastuu myOs mainitsemani elamanta-
van tutkimusmenetelman kysymys: lainauksessahan, naytaan suljetta-
van "pehmeat" menetelmat tieteellisen tarkastelun ulkopuolelle ko-
rostettaessa, etta, satunnaisuutta ja erillisyytta ei voida ylittaa ajattelun
vaan ainoastaan ymmartamisen ja empatian kautta. Perusongelma on
kuitenkin kysymys todellisen elaman — elaman kokonaisuuden
— tieteellisen tutkimisen mandollisuudesta, kuilun ylittamisesta tie-
teen ja elaman valilla. Partanen ym. vaittavat oleellisesti, etta todelli-
sen elaman kuvaaminen ja tutkiminen ei kapitalismissa kerro viela ih-
misend olemisesta, ei kerro siita, mika on olennaista ihmisen elarnas-
sa. Vain yhteiskunnallisten edellytysten, valtion tutkimisen kautta
voidaan tutkia elamantapaa. Oman kasitykseni mukaan elamantavan
tutkimisen idea on juuri todellisen elaman tutkimisessa ja etta juuri tats
kautta on mandollista paasta kasiksi niihin kapitalismin mysteereihin,
joita valtion ja talouden monimutkaisten suhteiden kuvaus ei viela va-
lota. Tassa meilla on siis perustavaa laatua oleva kasitysero. Mielesta-
ni elamantapatutkimus ei ole valtion tutkimustaja olisi haitallista yrittaa
sitoa sita tandn. Elamantapatutkimus tarjoaa juuri siksi marxilaiselle
tutkimukselle uusia virikkeita, etta, sen perspektiivi on erilainen kuin
poliittisen taloustieteen kritiikin.3

Seuraava kohta vaatii pienta johdattelua, nimittain viittauksen Pentti
Linkolaan, jonka artikkelisarja Suomen Kuvalehdessa synnytti mielen-
kiintoisen haviajien ja voittajien valisen keskustelun, jossa haviajapuoli
naytti kovin voittoisalta. Linkola pohti miksi kukaan ei myOnna sita ke-
hityskulkua todeksi, minka kaikki kuitenkin tietavat vallitsevaksi: "En-
tä sitten varsinaiset yhteiskuntatieteilijat? He ovat herrojensa palve-
luksessa. Eivat he voi tehda viihtyvyystutkimusta, jossa todettaisiin
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90% vaestOsta hautovan itsemurhaa ja toivovan maailmanloppua."
Mutta Linkola toteaa mytis — ilmeisesti tietamatta onnellisuustutki-
muksen tuloksista: "Jos sosiologit tulisivat kaavakkeineen (katsotko
onnistuneesi elamassasi hyvin — osittain — en ollenkaan, rasti ruutuun),
niin useimpien haviavien omanarvontunto kieltaisi paljastamasta
omaa epaonnistumista."

Ja nainhan juuri on : Allardtin tutkimuksen mukaan suomalaisista
91% on hyvin onnellisia tai melko onnellisia (19% hyvin onnellisia), kun
taas Pohjois-Karjala—projektin mukaan 73% miehista katsoi onnistu-
neensa elamassa ja 27% epaonnistuneensa. Todettakoon, etta suoma-
laiset eivat lainkaan eroa esimerkiksi ruotsalaisista tai amerikkalaisis-
ta, joista 89% sanoo olevansa hyvin tai melko onnellisia (Allardt 1977,
mix; Campbell 1976, 26).

Mielestani tarna on kiintoisa ja ihmisten todellisen elarnan tutkimi-
sen kannalta aivan keskeinen ongelma. Hyvin yleinen olettamushan
on se, etta ihmiset yleensa ottaen eivat ole onnellisia eivatka onnetto-
mia, pikemmin kuitenkin jalkimmaista. Onnellisuus on siten darimmai-
sen poikkeuksellinen elarnan huipentuma, huikaiseva hetki josta jaa
vain muisto, kuten Balzac sanoo.

Mutta kansalaiset ovat toista mielta. He ovat onnellisia nyt ja aina,
yleisesti ottaen.

Yhteiskuntatutkijan ei onneksi tarvitse uskoa niihin vastauksiin joita
han saa, erityisesti kun han tutkii asiaa kysely- tai haastattelulomak-
keen avulla. Siihen, etta onnellisuus yleisesti ottaen on kansalaisille
kovin vieras kasite, viittaa mm. se, etta kysymyksia spesifioitaessa on
usein paasty huomattavasti alhaisempiin lukuihin (esim. tiedusteltaes-
sa erilaisia huolenaiheita). Tyytyvaisyys elarnaan yleensa ja tyyty-
vaisyys elaman spesifeihin osatekijOihin on mandollista erottaa toisis-
taan.

Tasta Campbell et al.(1976) ovat saaneet hyvin mielenkiintoisia vas-
tauksia, joissa tyytyvaisyys yleensa on ollut vahvassa ristiriidassa
konkreettisempiin tyytyvaisyyden osatekijOihin.

Tietylla tavoin vastaavaa kokemusta on saatu sellaisten syvahaastat-
telujen yhteydessa, joissa kysymyssarja on aloitettu yleisella onnelli-
suuskysymyksella ja paddytty keskustelun jalkeen siihen, etta henkilO
itse huomaa: oho, eipa se elama tainnutkaan niin onnellista olla kuin

aluksi vaitettya. (Rubin).
Olen siis taipuvainen v4ittamaan, etta Linkola on oikeammassa kuin

onnellisuustutkij at yleetsa ja etta ihmisella on maaratynlainen onnelli-
suusmuuri, eras heidan persoonallisuutensa suojamekanismeista,
jonka murtuminen on itse asiassa henkiliikohtainen katastrofi ja lopul-
lisen tuhon merkki.
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Onnellisuuden problematiikkaan liittyy monia mielenkiintoisia
kysymyksia. Onko onnellisuus — sekin — kapitalismin henkinen tuote,
joka aikaisemmin koski vain harvalukuisia ajattelijoita ja pohdiskelijoi-
ta? Onko onnellisuudesta tullut yksi kapitalismin elinvalttamattOmyyk-
sista, elaman tarkoituksista, jonka toteutuminen keinolla mina hyvansa
ja mandollisimman monella keinolla samanaikaisesti on jokaisen kan-
salaisen kansalaiskunnon osoitus? Onko onnellisuus siis kapitalistisen
elamantavan ydinvaatimus ja samalla sd vaatimus, joka osoittaa kapi-
talistisen elamantavan ristiriitaisuuden ja valheellisuuden? Itse olen si-
ta mielta, etta onnellisuuden ja sen yhteiskunnallisen valttamattOmyy-
den tutkiminen on varsin keskeinen osa elamantavan tutkimisen prob-
lematiikkaa (joka myOs muodostaa omalla tavallaan kytkennan todel-
lisen elaman tutkimismotiivin ja elamantavan

3.

Tulen nyt kysymykseen elamantavan tutkimisen menetelmista. Tassa
oli jonkin verran keskusteltu jo edella. Tassa yhteydessa en ryhdy kä-
sittelemaan aihetta laajemmin, vaan viittaan toisaalla julkaistavaan ar-
tikkeliini (Roos 1978). Tassa minua kiinnostaa ihmisten todellisen eld-
man tutkimisen intressi ja sen toteutumine

Mielestani on selvad, etta ns. pehmeisiin enetelmiin tai kvalitatiivi-
slin menetelmiin kohdistuva kiinnostus ja t dellisen elaman tutkimus-
intressi liittyvat kiinteasti toisiinsa. Ilmanjal . mmaista ei olisi edellista
mutta voiko jalkimmaista olla ilman edellist , siis voidaanko todellista
elamaa tutkia ilman kvalitatiivisia menetelm. a? Mielestani ei voida. Ta-
ma vaite on varsin ankara. En kuitenkaan t do tassa venyttad sita niin
kirealle, etta vaatisin luopumista kovista enetelmista. Painvastoin
ohjenuorana tulee olla mandollisimman m .puolinen ja joustava, ai-
heeseen sovitettu menetelmien kayttO. Mu to silti pehmeat menetel-
mat ovat ensisijaisia tutkittaessa juuri "tode l lista" elamaa, elamaa ko-
konaisuutena.

Tassa esitetaan usein se vaite, etta ovatha
mat hauskoja ja niilla tulee mukavaa yksit
pohjalta ei voida tehda johtopdattiksia. Ei vo
syyt ovat siind ja siina, etta taloudelliset pro
sen ja sen. Mutta nain ei voida koskaan sa
mien perusteella. Voidaan eliminoida syit
uskottavia selityksia, mutta ei juuri muuta. J
taa ilman sen kummempaa kausaliteettia.

Mielestani usein juuri kvalitatiivisista men
sematta se seikka, etta ne ovat varsin lahe
lyprosessia. Toisin sanoen: kun raaka empi

• I

nama pehmeat menetel-
ista tietoa, mutta niiden

da sanoa, etta kOyhyyden
essit ovat aikaansaaneet
oa kovienkaan menetel-
, voidaan saada aikaan
tietenkin voidaan ennus-

telmista on jaanyt havait-
teoreettista tyOskente-

a, suorat jakautumat, tau-
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lukot ja sen sellaiset ovat aineistoa, josta jollain tuskallisella prosessil-
la pitaisi saada aikaan teoreettista ajatuksenjuoksua (ajateltaessa me-
todioppaiden normaalia ohjetta, joka siis poikkeaa hiukan Marxin an.-
tamasta), niin kvalitatiivisella metodilla tuotettua aineistoa ei pitaisi
rinnastaa tallaiseen raaka-aineistoon, vaan itse asiassa teoreettisen
tyOn hahmottamiseen. Kvalitatiivisen menetelman avulla tuotettu ai-
neisto on siis olennaisesti teoreettisen tytiskentelyn aineistoa samas-
sa mielessa kuin kirjallisuudesta lainatut ideat, kokemuspojaiset pad-
telmat jne. Ne ovat laajennettua kokemusta.

Siis optimaalisessa - adrim.maisen harvinaisessa - tapauksessa kva-
litatiivinen aineisto merkitsee sellaista valiaskelmaa teorian ja raa'an
empirian valilla, joka pelastaisi tutkijan silts kuolemanhypylta, minks
han tavallisesti suorittaa siirtyessaan aiheensa teoreettisesta empiiri-
seen kasittelyyn (tams kuolemanhyppy koskee valitettavasti myOs
marxilaisia tutkijoita).

Ja tietenkin juuri vain tams antaa mandollisuuden elaman tarkaste-
luun kokonaisuutena.

4.

Mika sitten on elamantapatutkimuksen asema keskustelussa, jota on
kayty kapitalistisen repressiivisyyden vastainstansseista, liukene-
mattomasta ytimesta, emansipatorisista tendensseista (vrt. Hartikai-
nen 1978, Ottomeyer 1977, Pohrt 1977) ?

Jos oletetaan, etta kapitalistisen yhteiskunnan eldmantavalle raken-
tamat edellytykset ovat tosin houkuttelevia, mutta helposti ansaan vie-
via ja ennen kaikkea ihmisen monipuolisen kehityksen, ihmissuhtei-
den, elamankokemuksen kannalta vahingollisia niin etta ne pitkalla
tahtayksella luovat ihmisesta itsensa taydelliseen hemmotteluun pyr-
kivan elaimen (kuten amerikkalainen markkinoinnin designekspertti
toteaa, Papanek 1973,350), niin mita uusia naktialoja elamantapatutki-
mus sinansa voi avata? Mita voidaan eldmantapatutkimuksen kautta
asettaa kapitalistisen yhteiskunnan elamantapavaikutuksia vastaan?
Tama on tutkimuksen legitiimi kriittinen tehtava, joka kuitenkin epaile-
matta, erottelee marxilaiset tutkijat niista., joille on saman.tekevad mita
ihminen esimerkiksi lukee - kunhan vain Helsingin Sanomia, Aku Ank-
kaa ja Vampyyria (eika tee mitaan).

Naita vastainstanssejahan on etsitty usealta taholta, mutta luultavasti
useimmiten menneisyydesta - esikapitalistisesta arkielamasta ja sen
muodoista, siita orgaanisesta solidaarisuudesta, mika tuolloin vallitsi.
Monet ovat pettyneet, esimerkiksi Lefebre, Pohrt, Sartre, joule nykyi-
nen tilanne ei tarjoa mitaan hyvaa.

Mytis Ottomeyer (1977) puhuu esikapitalistisista solidaarisuuden
muodoista ja niiden hyvaksikaytOsta, etsimisesta, pohtiessaan ratkai-
sua taloudellisten pakkojen ja inhimillisten suhteiden dilemmaan. Toi-
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saalta han sentaan mytis uskoo, etta kapitalismi itse synnyttaa niita so-
lidaarisuuden muotoja, jotka tarjoavat ulospdasytien eristyneisyyden,
rakastettavan naennaisyyden ja kilpailun kahleista.

Eriasteinen pessimismi on tietenkin helpoin ratkaisu. On tosiaan
nahtavissa, etta ankarimmatkaan iskut ihmisen kaikkein arimpia ela-
manosia vastaan ovat itse asiassa toinen puoli slita porvarillisen julki-
suuden kehasta, joka	 pahemmin sulkee sisaansa kapitalismissa
toimivan ihmisen. Ihmisten kokemusmaailmaan eivat vality heidan
naapuriensa karsimykset ja ongelmat siten, etta se synnyttaisi yhteista
solidaarista lliketta.

Talle ilmi011e elamantapatutkija voi lOytad selityksen juuri ihmisen
elamantavan ristiriitaisuudesta, sen muodollisuudesta, sen vangitse-
vuudesta. Mutta voiko han esitta.a muita vaihtoehtoja?

Elamantapa on ilmeisesti adrimmaisen vastustuskykyinen ja osittain
nippumaton myOs niista tekijOista, jotka ovat sen saaneet aikaan. Mut-
ta sen muutoksilla voi olla valtava merkitys yhteiskuntaan, mytis tuo-
tantosuhteisiin. Taman vuoksi elamantapa on kapitalismin pehmed
pallea, jota sen on suojeltava. Tama suojamuuri koostuu erilaisista ela-
mantapaa muovaavista esineista aina asumalahiOihin asti — ja juuri
den avulla kapitalismin elamantapa onkin muuttunut olennaisimmin.
Kaupunkimainen elamantapa on esinekulttuurin, kulutuksen, madrit-
telemad ja suojelemaa ja sen muuttaminen ei-aineellisilla keinoilla:
osallistumisella, itse-tutkimuksella, kansanliikkeilla ei ole helppoa.
Nama ovat kuitenkin ainoita tutkijalle mandollisia keinoja.

5.

Elamantavan tutkimiseen liittyy nyt juuri tietty tieteellinen integraatio-
tendenssi tai tarve, joka on tehnyt elamantavasta niin lyhyessa ajassa
tavattoman suositun ja yleisesti kaytetyn kasitteen. Kuka ena.a muistaa-
kaan kasitetta hyvinvointi? Jotenkin tuntuu silts kuin elamantapa olisi
yhtakkia ilmaantunut mita merkillisempien asioiden yhteiseksi selitta-
jaksi. Aivan erinomaisella tavalla se soveltuu esimerkiksi terveyden
tutkimukseen (vrt. Rimpeld-Eskola 1977), mutta sen sijaan jo yhteys
elamantavan ja teeastiaston valilla tuntuu hiukan keinotekoiselta. Tal-
loin myOs yhteys todelliseen elamaan on taydellisesti havinnyt.

Kaiken kaikkiaan elamantapa on aarimmaisen monikayttOinen, uni-
versaali kasite. Tata universaalisuutta en silts tando riistaa: mielestani
on mytinteista, etta hyvinvoinnin sijasta puhutaan nykydan elamanta-
vasta: se kertoo suuresta muutoksesta ajattelutavassa. Vaikka onkin
vahatelty eroa resurssiajattelun — jota johanssonilainen elintasotutki-
mus puhtaimmillaan edustaa — ja toiminta-ajattelun valilla, nun mie-
lestani ero on kuitenkin merkittava: jalkimmainen antaa huomattavasti
monipuolisemman kuvan ihmisen elaman kokonaisuudesta ja suoras-
taan vaatii ottamaan huomioon sellaisia asioita, joita resurssi-hyvin-
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vointitarkastelu ei ota huomioon.
On my6s mielenkiintoista huomata, etta perinteinen hyvinvointitutki-

mus edustaa tassa erdanlaista liberalismia: on tarkeda, etta ihmisilla
on tietyt resurssit, tehk6Ot niilla sitten mitd haluavat, kun taas elaman-
tapatutkimus johtaa pyrkimyksiin vaikuttaa ihmisten elamaan: pohdis-
keluihin tavoista, joilla ihmiset elavat elamaansa. Se edustaa siis
erdanlaista uuspuritanismia, mika on tietenkin yksi syy sen akilliseen
suosioon.

Elamantavan tutkimisohjelmaan sisaltyy kuitenkin my6s enemman.
Lopuksi onkin syyta todeta, mitka ovat olleet eldmantapatutkimuksen
yhteydessa esitetyt, usein implisiittiset vaatimukset tutkimukselle:

Elamantapatutkimuksen on kyettava toteuttamaan:
talouden ja sosiaalisen yhdistaminen, se on: vedettava taloudesta
sosiaaliseen maareet ja siita edelleen yksi1011isyyden madreet si-
ten, etta yhteys ei ole pelkka trivialiteetti;
yhteiskunnan toiminnan so. talouden ja sosiaalisen sfadrien ja per-
soonallisuuden, so. yksilOmaareiden yhdistaminen;
subjektiviteetin ja objektiivisten edellytysten yhteenkytkemisen

vaatimus, mihin liittyy juuri todellisen eldman perinpohjaisen analy-
soimisen vaatimus;
reaalisen elamantavan, kapitalistisen elaman vastainstanssin kehit-
tamisen ja toteuttaminen vaatimus; siis elarnan hahmottaminen ko-
konaisuutena.
Nama ohjelmalliset vaatimukset, joiden toteuttaminen on yhta kuin

yhteiskuntatieteen kohottaminen uudelle, todella kehittyneelle tasol-
le, ovat olleet implisiittisesti marxilaisen tutkimuksen ohjelmana, joka
on toteutunut vain darimmaisissa poikkeustapauksissa.

Nahtavaksi jaa, tuleeko elamantapatutkimus viemaan tata ohjelmaa
eteenpain. Tavoitteet on asetettu korkealle: aineisto on olemassa, tu-
lokset ovat yield hamaran peitossa.

Viitteet
1 Kayttamani termi — todellinen elama — on provokatorinen. Vaatimattomam-
paa olisi puhua vaikkapa arkielamasta; Toisaalta tallOin kysymys pinnan ja sen
sisapuolisten tekijOiden suhteista jaisi harnaraksi. Sen sijaan termia e 1 a m a n
kokonaisuus voisi hyvin kayttaa todellisen elaman vastineena siind mie-
lessd kuin se tassa ymmarretaan.
2 Esim. etnometodologiassa tama pyrkimys heijastuu arkielaman itsestaan-
selvyyksien etsimisessa ja kuvaamisessa.
3 Todettakoon kuitenkin etta elamantapatutkimus arkielaman tutkimuksena
on kuulunut marxilaisten tutkijoiden ohjelmaan jo pitkaan (Lefebvre kirjoitti
ensimmaiset osat mahtavaa arkielaman kritiikkiaan ollessaan yield RKPn johta
va filosofi) — erityisesti jos katsomme, etta mytis Frankfurtin koulukunta sai lah-
tOvoimansa marxilaisuudesta kritikoidessaan kapitalismia.

Tulokset eivat ole tosin olleet kovin merkillisia, mutta kapitalismikin on
muuttunut.
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Kriisi, elamantapa, onnellisuus

Suomalainen yhteiskunta on kokenut jatkuvia rajuja muutoksia kym-
menen viime vuoden aikana. Ensin akkijyrkka rakennemuutos yhdis-
tettyna samanaikaisiin sosiaalisiin, poliittisiin ja taloudellisiin shokkie-
fekteihin, joita vuosikymmenen "voimakkaat hallitukset" ovat tuottan-
net, sitten nyt jo neljatta vuotta jatkunut lama. Narna kaksi yhdessa jat-
tavat jalkensa Suomeen ja suomalaisiin viela pitkaksi aikaa eteenpain,
eika vahiten suomalaisten elamantapoihin ja arkielamaan.

Tuleville tutkijapolville tams ajanjakso on luultavasti erittain kiintoisa
ja siihen vedottaneen pohdittaessa tapahtuneita historiallisia muutok-
sia esimerkiksi 1980-luvulla. Meille, jotka tata muutosta elarnme, tilan-
ne on toisaalta yield kiintoisampi: joudummehan itse nama mullistuk-
set kokemaan ja nakemaan, vaikka toisaalta on darimmaisen vaikea
saada johdonmukaista kokonaiskuvaa siita, mita oikein on tapahtu-
massa.

Mielenkiintoinen kysymys nykyisessa kriisissa on kurj istumis-
te orian ajankohtaisuus. Voidaanko se kaivaa taas pOlypussista esiin
kuin sosialismin luuranko ikaan? Tunnustan, etta olen jo pitkan aikaa
ajatellut, etta kurjistumisteoria kaipaisi hieman lisaselvittelyja. Kuten
Bernhard Wintered toteaa, juuri kurjistumisteorian kohdalla seka ty-
perin marxismin kritiikki etta lapsellisin puolustelu ovat viettaneet
suurta juhlaa. Kun reaalipalkat ovatkin nousseet, ei kurjistumisteorias-
ta voi olla puhettakaan Min yksi Marxin teorioista/ennusteista on ko-
kenut romanduksen. Toisaalta meilla kuitenkin on nalkaisten suunnat-
tomat laumat: eivatkO ne todista kurjistumisteorian globaalista ajan-
kohtaisuutta, kun taas kapitalististen maiden aineellinen hyvinvointi
kertoo jostain aivan muusta? Jalkimmaisessa tapauksessa on asia tosin
niin, etta se tapa, jolla Marx muotoili tyOldisten kurjistumista koskevat
vaitteensa, oli varsin yksiselitteinen ja selvd: se koski kapitalististen
maiden tyOldisia. 2 Mutta asian ydin on siina, etta. Marx ei esittanyt mi-
taan kurjistumisteoriaa tai suoranaista ennustetta kurjistumisesta.
Han vain esitti, miten eraista kapitalismin ominaisuuksista, nimittain
tuotannon ja uusiintamisen tai lisaarvon ja tarpeiden tyydyttamiseen
tahtadvan tuotannon ristiriidasta seuraa tytivaenluokan kokonaisvaltai-
sen kurjistumisen abstrakti lainalaisuus. Tama lainalaisuus on kuiten-
kin vain yksi maare useiden muiden samanaikaisesti vaikuttavien teki-
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joiden joukossa, maare, jonka valittyminen todellisuuteen on erittain
monimutkaista.3

Toinen tarkea kurjistumisteoriaan liittyva huomio on se, etta Marx
puhui tytilaisten kurjistamisesta riippu rn at t a heidan s aamas-
t a an p -alk as t a:"Siita seuraa niin muodoin,etta samassa maarin kuin
paaoma kasaantuu, taytyy tyOldisten aseman, olipa hanen palkkansa
millainen hyvansa, korkea tai alhainen, huonontua...Rikkauden ka-
saantuminen toiseen kohtioon on siis samalla kurjuuden, tyOrasituk-
sen, orjuuden, tietamattOmyyden, raaistumisen ja siveellisen alentu-
misen kasautumista painvastaiseen kohtioon, ts. siihen luokkaan, joka
tuottaa omia tuotteitaan padomana." 4 Kurjistuminen on sosiaalista,
moraalista, e lam ant av allis t a kurjistumista eika suinkaan reaalipal-
kan alenemista. Itse asiassa taman lauseen moraalinen tulkinta on ns.
Frankfurtin koulukunnan,mm.Marcusen kapitalismikritiikin ydin.Mutta
sen elamantavallinen tulkinta on mielestani jaanyt vahemmdlle huo-
miolle (tietenkin elamantapa on kovin lahella moraalia, mutta periaat-
teena on pyrkia sailyttamaan ero naiden valilla).

"Eldmantavallinen kurjistuminen" empiirisend ilmiOnd ei ole menet-
tanyt ajankohtaisuuttaan. Esitan mytihemmin luettelon eraista kapita-
lismin "kurjuuden" ilmenemismuodoista ja indikaatioista, joka havain-
nollistaa tata. Mutta aina on muistettava, ettei kysymys ole kurjistumis-
teoriasta, vaan tytivaenluokan asemasta ja siind tapahtuvista muutok-
sista kokonaisuudessaan, kurjistumisesta ja sen vastavoimista, tietoi-
suudesta, tyOsta ja taistelusta.5

Onnellisuus ja onnettomuus laiisin oireena

Pentti Linkola on askettain Suomen Kuvalehdessa 6 . esittanyt moraali-
ja kulttuurikritiikin aarimmaisen jyrkan version, jonka perussisaltOna
on, etta Suomi ja suomalaiset ovat haviajia, epaonnistuneita, etta hei-
dan elamansa on mennyt vain huonompaan suuntaan huolimatta eri-
naisista parannuksista ja suhteellisten asemien muutoksesta. Voittajia
on vain se pieni ryhma, joka tasta kaikesta vastaa (tosin voittajien ryh-
ma jaa kovin hamaraksi, ja Linkola muistaa huomauttaa, etta sekin oi-
keastaan on haviaja). Voittajiin nayttaisivat kuuluvan johtavat poliitikot,
ay-miehet, menestyvat yrittajat jne. tama todella harvalukuinen kerma,
joka helposti mahtuu esimerkiksi Finnjetille tai Korpilammelle. Toi-
saalta eraassa kohdassa Linkola nayttaa lukevan voittajiin myiis tuo-
tannossa olevat palkkatyOldiset, joiden ty6ajat, lomaetuisuudet ja so-
siaaliturva saavat turpeenpuskij at yms. vihreiksi kateudesta. Tama lie-
nee kuitenkin enemmankin suhteellisen eron esiintuomista kuin todel-
lisen onnistumisen korostamista.

Linkolan kirjoitus on ilmaus seka yleisemmasta kuin pelkastaan la-
man aiheuttamasta tilanteesta etta Linkolan omasta henkiltikohtaises-
ta	 elamantapaansa taydellisesti muuttamaan pyrkineen ihmi-
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Taulukko 1: Onnellisuutta koskevia tietoja eri maista

	

Suomi' Ruotsi l No/ja i	Tanska	 Ranska2 Italia2 SaksanLT2 Hollanti2 USA3
1972	 1972	 1972	 1972	 1976 2	1976	 1976	 1976	 1976	 1972

Hyvin onnellinen	 19	 41	 35	 40	 31	 14	 4	 13	 38	 22
Melko onnellinen	 72	 54	 60	 53	 57	 61	 54	 63	 52	 68
Ei juurikaan onnellinen	 8	 3	 3	 4	 6	 22	 38	 18	 8	 10
Ei osaa sanoa	 2	 2	 2	 2	 6	 3	 4	 6	 2

100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100

Lahteet:
Erik Allardt & Hannu Uusitalo: Questionaire & Code Book of The Scandinavian Welfare Study,
Research Group for Comparative Sociology, University of Helsinki, Research Reports No.14, 1977,s.XXXE
The Perception of Poverty in Europe, Brussels 1977, taulukko 12.
Angus Cambell et al.:The quqlity of American Life, New York 1976, s.26.
Melko onneton ja hyvin onneton on yhdistetty Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa (1972).



sen epaonnistumisesta. Onkin tarkeaa etta tams toiminnallinen as-
pekti otetaan huomioon: tietoinen pyrkimys muuttaa elamantapaa on
yield harvinainen, intelligentsiaan ja ylaluold<aan rajoittuja ilmiO, jolla
on pitkat perinteet (Helen ja Scott Nearing, Thoreau jne.) Tavallinen
kansalainen ei ratkaise eika voikaan ratkaista – ongelmiaan talla ta-
voin. Hanen on sopeuduttava, koetettava kestaa.

Eras taman sopeutumisen olennainen piirre on onnellisuus, tyyty-
vaisyys elamdan. Linkola toteaa hauskasti, etta sosiologit eivat muka
voisi tutkia ihmisen surkeutta – koska juuri sosiologiset onnellisuustut-
kimukset johdonmukaisesti osoittavat, etta ihmiset ovat tavattomen
tyytyvaisia ja onnellisia. Olen taulukkoon 1 kerannyt muutamia asket-
taisia lukuja eri maista. Ne osoittavat tiettya maittaista vaihtelua, joka
kuitenkin on sangen vahainen. Onnettomimpia ollaan Italiassa, Rans-
kassa ja Saksan Liittotasavallassa, kun taas sellaiset maat kuin Ruotsi,
Tanska, Norja ja Hollanti nayttaisivat johtavan "onnellisuuskilpaa".

Mielenkiintosempia olisi kuitenkin ajalliset vertailut. Kuvion 1 kay-ra
kertoo muutoksista eri tuloryhmissa. USA:ssa. Tassa siis tuloryhmien
valinen ero on vahvasti kaventunut samalla kun kaikki ovat kokeneet
tiettya onnellisuuden vahentymista.

Kuvio 1:
onnellisten - osuus eri tulotasoilla Yhdys-

valloissa 1957-1972
60 	 Suurttutoiset

Keskttulutset

Ptent,io,ot
50

40

30

10	 1	 1 

1957	 1963	 1971	 1972

Labde: Campbell et al.: The Quality of American Life, New York 1976. s.
28.

Tiettavasti mytis meilla. Suomessa on tehty jatkuvia onnellisuusky-
selyja, mutta toistuvista pyynnOista huolimatta elamantapatutkimus-
projektini ei ole saanut naista tietoja.

Kaikki tarna on kuitenkin varsin periferista peruskysymyksen, siis
nykyisen yhteiskunnallisen tilanteen ja inhimillisten ja sosiaalisten on-
gelmien valinen suhteen kannalta. Se kertoo kuitenkin jotain ihrnisten
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puolustusmekanismeista ja niiden murtumisesta. Kiinnostavaa olisi
verrata toisiinsa toisaalta kaikkein tyytyvaisinta, toisaalta kaikkein
tyytymattOminta ryhmaa ja etsia naita erottavia tekijOita. Seuraavaksi
tarkastelen yhta tallaista vertausyritysta, EEC:n komission toimek-
siannosta tehtya tutkimusta "Poverty in Europe", jossa on kyselty EEC-
maiden kansalaisten mielipiteita (ks. taulukko 2). Tutkimus sisaltaa
varsin mielenkiintoisen jaottelun, jossa kansalaiset on ryhmitelty sub-
jektiivisen tyytyvaisyytensa mukaan erilaisiin ryhmiin. Naita ryhmia
on lukuisia: tarkastelen tassa erityisesti kahta ryhmda: tyytymattbmirn-
pia ja tyytyvaisimpia. TyytymattOmat jakautuvat kolmeen ryhmaan.
kOyhat, vanhat ja katkerat (termit ovat peraisin raportista). Naista kaksi
ensimmaista ovat selvia kapitalistisen yhteiskunnan marginaaliryh-
mia, joskin on korostettava etta ryhmien ainoana luokituskriteerind ei
ollut kOyhyys tai vanhuus vaan mytis tyytymattOmyys. Nain osa kOyhista
joutuu toisiin, tyytyvaisempiin ryhmiin, samoin osa vanhoista jne. Tyyty-
mattOmat kOyhat ovat tietenkin mielenkiintoinen ryhma juuri siksi, etta
he reagoivat tavalla, joka ei ole odotettu. KOyhdhan on nykyaikaisen
yhteiskuntatutkimukseri 7 mukaan onnellinen, tyvenessa tietamat-
tOmyydessa elava ihminen, joka ei osaa kaivata parempaa. Samoin
tyytymattiimat vanhat on suhteellisen odottamaton ryhma joskin van-
huuden surkeus alkaa olla jo laajemminkin tiedostettu. Kuitenkin "kat-
kerat", joilla ei ole mitaan ilmeista syyta tyytymattOmyyteen, on ryhma.-
na kaikkein mielenkiintoisin. Heidan sosio-demografiset ominaisuu-
tensa eivat juurikaan poikkea keskiarvosta; heilla ei ole mitaan "hy-
vaksyttavaa" syyta olla tyytymatiin, katkera. Todettakoon etta he eivat
ole samalla tavoin globaalisen tyytymattOmia kuin kiiyhat ja vanhat. He
pitavat omaa henkilOkohtaista tilannettaan kohtalaisena, eivat pida it-
sedan kOyhina, ovat suhteellisen terveita. Kun kOyhista 80 % ja van-
hoista 51 % oh tyytyrnattiimia elarnaansa, nun katkerista 'vain' 40 % oli
tyytymattOmia (EEC:n keskiarvo 24 %). Samoin kOyhista 73 %, vanhois-
ta 44 % ja katkerista 31 % ilmoittaa, ettei ole juurikaan onnellinen (yh-
teisOn keskiarvo 20). Sama koskee tulevaisuuden odotuksia.

Sen sijaan kysyttaessa esityisia tyytymattOmyysalueita paastaan to-
della huomattaviin eroihin: tassa seka ktiyhat etta katkert poikkeavat
muista merkittavasti.

Erityisen suuria ovat erot sellaisten keskeisten tekijOiden kuin ty6,
vapaa-aika ja yhteiskunnan tyyppi. Tyytyvaisten suhteellinen tyyty-
vaisyys pohjautuu siis kaikkein strategisimpiin arkielaman alueisiin.

Ainoa selittaja, joka kaytettyjen muuttujien joukosta lOytyy (kOyhyy-
den ja vanhuuden ohella) on maa. Tyytyvaisyys ja tyytyrnattOmyys vaih-
televat maittain erittain drastisesti. "KOyhat" keskittyvat Italiaan, missa
heita on kerrassaan 16%, kun taas katkeria on eniten Italiassa, Rans-
kassa ja Liittotasavallassa. Vahiten kOyhia ja katkeria on Tanskassa,
Hollannissa ja Irlannissa, missa on mytis eniten tyytyvaisia (Tanskassa
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Taulukko 2: Onnellisuus ja tyytyvdisyys EEC—maissa TyYty-
Ktiyhat Vanhat Katkerat vdiset Kaikki

H	 n onnellinen 1 4 1 56 19
Melko onnellinen 23 50 57 39 58
Ei juurikaan onnellinen 73 44 31 2 20
Ei osaa sanoa 3 2 11 3 3

100 100 100 100 100

TYYTYVAISYYSINDEKSI
(Osa-alueet ovat jarjes-
tyksessa koko otoksen
vahenevan tyytyvaisYy-
den mukaan)
Ihmissuhteet 75 105 76 123 100-7.50
Asuinalue 71 105 77 127 100-7.27
Terveys 66 82 86 123 100-7.10
Asuminen 50 99 78 137 100-6.70
TYE5 41 80 77 137 100-6.54
Vapaa-aika 46 81 78 139 100-6.49
Sukupolvien valiset suhteet 73 104 69 129 100=6.20
Sairausvakuutus 45 77 84 124 100-5.91
Tulot 32 63 78 140 100-5.71
Yhteiskuntatyyppi 42 96 70 138 100-5.32

PESSIMISMI/..
TYYTYMATTOMYYS % %
atkuva sdastamisentarve 82 86 54 43 52

mattOmyys elamadn 80 51 42 3 24
Vahemman tyytyvaisia kuin
5 vuotta sitten 58 68 31 15 27
Suhtautuvat pessimistisesti
seuraaviin 5:een vuoteen 41 50 30 26 25
Pitdvat tulojaan
riittamattiimind 72 59 38 25 34
Luokittelevat itsensa
ktiyhiksi 43 18 6 3 8
Nakevdt ktiyhyytta
ympdrilldan 61 47 47 33 47

SOSIO—DEMOGRAFINEN
RAICENNE:
Asuinpaikka: kyla 29 42 36 40 38

pikkukaupunki 35 31 36 37 37
suurkaupunki 36 27 28 23 25

100 100 100 100 100

Koulutustaso: Heikko 71 68 50 52 51
Keskitason 18 25 30 32 32
Hyva. 11 7 20 16 17

100 100 100 100 100

Tulotaso: Matala R-- 34 31 16 13 16
Matala R— 25 27 25 17 21
Matala R+ 19 19 25 28 25
Korkea R+ + 8 11 22 28 25
Ei tietoa (13) (12) (12) (14) (13)

100 100 100 100 100

Johtajuusindeksi:
Ei johtajia-- 31 32 27 24 24
Ei johtajia— 30 30 30 33 32
Ei johtajia+ 21 26 30 31 31
Johtajia+ + 18 12 13 12 13

100 100 100 100 100

20



ja Irlannissa 44% ja 42%). Kaiken kaikkiaan tyytymattOmia on Italiassa
53%, Ranskassa 41% ja Liittotasavallassa 29%. TyytymattOmyys on siis
varsin huomattavaa TalousyhteisOn keskeisissa jasenmaissa, Hoskin
sen koostumus vaihtelee jonkin verran. Ranskan ja Italian "katkerien"
suuri maara liittyy ilmeisesti poliittisiin kantoihin ja heijastaa vasem-
miston voimakkuutta. Tosin selvityksessa ei ole kysytty poliittista kan-
taa, joten varmuutta asiasta ei ole.

Liittotasavallan suuri onnettomien maara on sen sijaan hiukan yllat-
tavampi: siellahan varsinaista poliittista vasemmistoa ei ole olemas-
sakaan: sen sijaan kaksi suurta, keskenaan samankaltaista puoluetta,
jotka keradvat lahes kaikki adnet. TyytymattOmyyden heijastuminen
on siis varsin toisenlaista ja poliittisesti heterogeenisempaa. Tulokset
viittaavat siihen, etta onnettomuudella on vahvahko poliittinen ja kan-
sallinen konteksti, mutta mytis ehka siihen, etta suuressa maassa ihmi-
set ovat tyytymattOmampia kuin pienessa.

Seka tyytyvaisten etta tyytymattOmien ryhmia tulisi tutkia yield paljon
tarkemmin. Huomattakoon kuitenkin, etta jo taman kaltaisella analyy-
silla paastaan paljon pienempiin tyytyvaisten ryhmiin kuin mita pell<as-
taan onnellisuutta kyselemalla.

Tanskaa koskevat, suhteellisen vertailukelpoiset tiedot taas viittaa-
vat siihen, etta kriisilla on tiettya vaikutusta onnellisuuslukuihin, mutta
silti lienee ilmeista, etta onnellisuus on pitkalti henkilOn tap a suhtau-
tua asioihin, asioiden laadusta riippumatta. Onnellinen on aina onnel-
linen, tapahtuipa haneDe mita tahansa7 On selvad, etta tallainen suh-
tautuminen olisi ihanteellista kapitalistisen yhteiskunnan kannalta:
juuri naissa ihmisissa on yhteiskunnan tuki ja turva. Olisi erittain kiin-
nostavaa tietaa, millaisia he ovat, mita he tekevat, mika heita tahan yh-
teiskuntaan niin lujasti yhdistaa.

Edella on siis jouduttu sellaiseen vaittamaan, etta ihmisten reagoin-
titavat, so. kriisin subjektiivinen aspekti, ovat varsin pysyvia. Suurin
osa ihmisista muokkaa ennemminkin maailmankuvaansa omien lahtO-
kohtien perusteella kuin antaa maailman tapahtumien muokata sits.
Tama perussuhtautuminen — onnellisuus, onnettomuus, katkeruus —
on myOs yksi kapitalistisen yhteiskunnan elamantavan olemuksen
keskeinen tekija. Se muodostaa keskeisen elamantavan suodattimen,
jonka avulla tietyt arkielaman yhdistelmat tyhjyydestaan huolimatta
toimivat toivotulla tavalla.

Se, mita tata vastaan on asetettavissa, siis kapitalistisen elamanta-
van vastainstanssien ongelma, on kysymys johon en tassa puutu.

Viitteet
1 Bernhard Winterer: Traktat fiber Elend and Bediirfnis. Hamburg 1973, s.12-
13.
2 Ks. Wolf Wagner: Verelendungstheorie. Frankfurt/M 1976, s.13-20
3 Vrt. Wagner, emt. Valpas lukija huomannee, etta ongelma on analoginen voi-
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ton suhdeluvun laskutendenssin lain kanssa.
4 Karl Marx: Paaoma,I. Moskova 1974, s.580.
5 Vrt. Wagner, emt. s.96-98 tai Wolfgang Pohrt: Theorie des Gebrauchwert
(Frankfurt/M 1976), joka sisaltaa ehka hurjimmat nykyisen elamantavan kurjis-
tumista koskevat vaittarnat, joiden ytimend on toteamus, etta tytilaisista on tul-
lut hyOnteisia!
6 Kalastaja Pentti Linkolan tilitys I—II, Suomen Kuvalehti 1 ja 2, 1978.
7 Ks. esim. Erik Allardt: On the relationship between objective and subjective
predicaments. Research Group for Comparative Sociology, University of Hel-
sinki, Research Reports, No. 16, 1977.
8 On huomattava, etta kysymys on todella tyytymattOmista kOyhista: muunlaisia
kiiyhia on Irlannissa kylla runsaasti!
9 Tassa esitan siis onnellisuuskasityksen, joka poikkeaa taysinyleensa Myths-
sa olevasta, vrt. esim. Erik Allardt: Hyvinvoinnin ulottuvuuksia (Porvoo 1976,
s.33.) Talla kasityksella on nandakseni huomattavasti enemman selitysvoimaa
kuin Allardtin kasityksella. Juuri onnellisuuden pysyvyys — kriiseista huolimat-
ta — on kapitalistisen yhteiskunnan stabilisuuden perusta (vrt. myOs Wolf Wag-
ner: USA — ein Land von Inseln der Gleichheit and Happiness, Leviathan 1,
1977, joka nayttad olevan samaa mielta).
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Elarnisen laatu ja elamantapa
1970 — luvulla

Otsikon aihe on laaja ja helposti latteuksiin houkutteleva. Niilta tuskin
tassakaan artikkelissa valtytaan, mutta yritan jossain madrin niita torjua
valitsemalla melko kapean nakOkulman. Tarkastelen paaasiallisesti
kanden sukupolven elamantilanteita ja niiden eroja kayttaen hyvaksi
Yleisradion ja Elamantavan muutoksen tutkimusprojektin elamanker-
takilpailun aineistoa , muulla vastaavalla aineistolla hiukan tayden-
taen. Kysymys on siis ihmisten omasta, subjektiivisesta elaman laatua
koskevasta kuvasta ja sen arvioinnista. Yhteys elamantapaan selvin-
nee elamantavan madrittelyn

Erdassa uudessa paakaupungin lahitissa haastateltu aviopari (ks.
tarkempi kuvaus: Roos 1979) toteaa elamastaan:
K:Mita pitaisit tarkeinpina eroina kun vertaat omaa elamaasi vanhem-
piesi elamaan?
Vaimo: Sus mun vanhempien elama ja mun oma elamani. Se on ihan
erilainen, ei niissa ole mitaan samaa.
K: Ei mitaan samaa?
Vaimo: Ei oo kylla, ei voi sanoo, etta olis tammOsta...on niin paljon hel-
pompaa. Et vanhemmat on ty011a saanu kaikki mita ne on saanu aika-
seks. Ma en kylla voi sanoa samaa.
K:Mista se on tullut tama helppous?
Vaimo:...toi rahan hankkiminen, nun onhan se nyt mulla helpompaa
kuin mita se on mun vanhemmilla ollut, ne on ruumiillisella tytilla hank-
kinu sen. Ja sama tan asunnon hankkiminen, tan sai rahalla, isa rakensi
itte. (Vanhemmilla oli mytis) semmonen suht tasanen elama, ettei oo
mitaan semmoisia kovin suuria mullistuksia, se on samaa, mutta ela-
mantapa on ihan erilainen.
K:Mita muuttaisitte elamassanne?
Mies: Perhekohtaisesti vai noin laajemmalla tasolla?
K:Perhekohtaisesti.
Mies :Meidan elamanmenossa?
K:Niin.
Mies: Se on niin helppoa, noin mukavuudenhaluisesti ajatellen. Liian
helppoa ja tasasta.
Vaimo:Musta se on niin hyva, et se on niin tasasta. Yks milla sen nyt
sais on se, etta hankkis sen toisen lapsen, sit se vahanmuuttuis sitten...

Ydinajatuksena siis on , etta elama on ollut melkeinpa liian helppoa
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ja mutkatonta. Vanhempien elamaan sits ei oikeastaan voisi verrata-
kaan. Elama on hallinnassa ja jarjestyksessa: kovin dramaattisia mul-
listuksia ei ole odotettavissa, elleivat haastateltavat itse niita aiheuta
(esimerkiksi vaihtamalla ammattia, hankkimalla toisen lapsen, otta-
malla avioeron, alkoholisoitumalla tms.)

Tama teema — elaman muutos turvattomasta turvalliseksi, yllatyk-
sellisesta hallittavaksi — on ehkapa keskeinen tai ainakin yksi keskei-
sia elamakertakilpailun elamakertoj en teemoja. Elarna on siis laadulli-
sesti muuttunut merkittavasti. Niinpa suomalaisten elamakerrat j akau-
tuvat melko selvasti toisistaan poikkeaviin sukupolviin. Olen erottanut
4-5 sukupolvea (viimeisimman kanden sukupolven kohdalla rajanveto
on vaikeaa).

Sukupolvet ovat suosittu jaottelutapa kirjallisuudessa, missa mielel-
laan kaytetaan kymmenlukuja erottavina telgorna. Elamakerroissa su-
kupolvi on laveampi kasite. Elamakertoj en analyysi tuottaa ainakin tas-
sa tapauksessa nelja sukupolvea, kun kysymyksessa ovat talla hetkel-
la elavat ja kirjoittavat ihmiset.

Jaon perustana on tallOin ihmisten elaman aktiivisimman vaiheen ko-
kemukset ja tapahtumat. Aktiivisimmalla elinvaiheella tarkoitetaan
padasiallisesta nuorempaa keski-ikaa: perheen perustamista, sen ai-
neellisen perustan hankkimista, siis tietyssa mielessa elarnantilan-
teen tai uran muovautumista. Muovautumisvaihe oli eittarnatta lyhempi
ennen kuin nyt; toisaalta muovautumistyyppi saattoi pysyd pitkaan sa-
manlaisena, mika merkitsee ikaan kuin yhtenaista sukupolvea.

Sotien ja pulan sukupolven elamasta.

Ensimmainen elarnakerroissa esiintuleva suomalainen sukupolvi on
sotien ja pulan sukupolvi. Sen jasenet ovat syntyneet ennen Suomen it-
senaistymista 1900-1918 (rajat ovat tietysti jossain maarin liukuvat),
mutta 80-vuoden ikainen alkaa olla jo oman elamakertansa kirjoittami-
seen pystymisen ylin ikaraja,paitsi poikkeustapauksissa. Keskeinen
taman sukupolven elamaa leimaava tekija on seka kansalais- etta tal-
vi- ja jatkosotien muistaminen seka aktiivivaiheen toteutuminen nai-
den sotien valisena aikana. Tosin sodan jalkeen monet joutuivat aloit-
tamaan enemman tai vdhemman alusta: uuden elaman.

Tyypillisia ensimmaisen sukupolven kokemuksia ovat joutuminen
eroon perheesta jo lapsena perheen ktiyhyyden tai aidin ja isan kuole-
man johdosta, huutolaisuus, sairaudet, jatkuva puute, koulun kes-
keytyminen lyhyeen, kaiken tekeminen itse, jatkuva tyOnteko ja pon-
nistelu, sota-ajan puutteet ja vaivat. Kaikki eivat joutuneet kokemaan
kaikkea, mutta silti voitaneen puhua yhteisesta kokemusmaailmasta,
joka pahimmassa tapauksessa merkitsi elaman parhaiden vuosien
menetysta.

Toinen sukupolvi, sodanjalkeisen jalleenrakennuksen ja nousun su-
kupolvi on syntynyt 1920- ja 1930-luvuilla siten, etta se muistaa yield so-
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dan elavasti ja oli aktiivi-iassa heti sodan jalkeen tai sodan kestaessa.
Talla polvella on monia yhteisia kokemuksia ensimmaisen polven
kanssa, itse asiassa niin, etta se monin tavoin on yhdistettavissa edelli-
seen, mutta silti on ehka nykyhetken na.kOkulmasta tarkasteltuna yield
erillinen. Sen jasenet ovat yield osittain tyOelamassa, tarkeissa ja va-
hemman tarkeissa asemissa yhteikunnassa ja tama varittaa heidan na-
kOkulmiaan.

Tama sukupolvi on se, joka monella tavalla on nykyisen Suomen ra-
kentajien ja haltijoiden sukupolvi. Se on vasta siirtamassa "valtaa ja
vastuuta" nuorempien kasiin. Suomi on paljolti sita, millaiseksi tama
polvi on sen rakentanut, suunnitellut ja estanyt. Sen kokemukset ovat
toisaalta ensimmaisen sukupolven kokemuksia lapsuuden ja nuoruu-
den ajoilta: puutetta, sairauksia, turvattomuutta, kuolemaa, mutta jos-
sain vaiheessa tapahtuu taydellinen murros ja nyt tama polvi elad ai-
neellisesti mukavasti (tai melko mukavasti) vanhuuden paivia odotel-
len, tosin eri tautien runtelemana. Toisin kuin vanhempansa, jotka hei-
dan iassaan olivat aivan yhta koyhia kuin nuorenpinakin ja yield paljon
sairaampia.

Suuren murroksen sukupolven elamasta

Kolmas sukupolvi on taman kertomuksen toinen keskeinen sukupolvi.
Sita olen kutsunut suuren murroksen sukupolveksi. Se on syntynyt so-
dan kestaessa tai sen jalkeen ja kokenut aktiivikautensa 60-luvun mo-
lemmin puolin.
Taman polven lapsuuden kokemukset poikkeavat jo melko lailla edel-
lisista polvista: sairaudet eivat enda olleet yhta yleisia, turvattornuus ei
ollut enaa samanlaista, lapsuus oli kehityksen ja optimismin aikaa, jol-
loin maaseutu kukoisti (ainakin siina mielessa ettei kukaan ennAkoinut
sen romandusta), tyOta tehtiin ja ensimmaiset hyvinvoinnin merkit
alkoivat ilmaantua tavallisen kansan keskuuteen television, kodinko-
neiden ja auton muodossa. Yhteisia kokemuksia ovatkin maaltamuutto
(suurin osa tasta sukupolvesta on syntynyt maalla ja suurin osa on siita
muuttanut kaupunkeihin), koulunkaynnin raju pidentyminen ja koulun
merkityksen muutos, erityisesti ammatin hankkimiseen liittyvan koulu-
tuksen ilmaantuminen, asuntosaastaminen, tyOttOmyys ja lasten paiva-
hoito-ongelmat. Mytis erilaisten kulutushyOdyld<eiden hankkiminen
(auton ennen kaikkea) liittyvat taman sukupolven keskeiseen koke-
muspiiriin. Asuntoa ei enaa rakenneta itse, vaan se ostetaan, sita var-
ten saastetaan.

Ensimmaista kertaa ei-kokemukset tulevat vahvasti kuvaan: taman
sukupolven elamassa ei ole sairauden, katastrofien, suoranaisen
puutteen2 , akillisten muutosten, sotien ja sen sellaisen kokemuk-
sia.
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Kolmannen sukupolven jalkeen on yield ainakin yksi sukupolvi, suu-
ren murroksen jalkeinen, kaupungissa kasvanut sukupolvi. Sita voisi
kutsua vaikkapa lahiOiden sukupolveksi, varsinkin nuoremmasta
paasta, jollei se kuuluisi myOs nopeasti kasvaneiden keskikokoisten
kaupunkien todellisuuteen. Tama sukupolvi on elamakertojen osalta
yield oikeastaan kiijoittamaton lehti, enka siihen tassa puutu.

Keskeisind tarkastelujeni kohteina ovat siis ensimmainen ja kolmas
sukupolvi ja heidan valisensa erot elamisen laadussa.

Elamisen laadulla ymmarran tassa Inglehartin tavoin erityisesti ela-
man subjektiivista kokemusta, eldman sisaltOa., sen intensiivisyytta,
vaihtelevuutta, onnen ja karsimyksen, hallinnan ja hallitsemattomuu-
den ulottuvuuksia. Kuten alussa jo kavi ilmi kokee nykyinen suuren
murroksen polvi elamansa aivan erilaiseksi kuin vanhempiensa (jotka
kuuluvat joko 1 tai 2 polveen), ja yksiselitteisesti paremmaksi. On sel-

paradoksi siina, etta suuri murros muodostaa toisaalta ikaan kuin
hyvan ja huonon elaman valisen rajan, toisaalta historiallisille yksilOille
todellisuus on tasmalleen painvastainen.

Sukupolvien valiset keskeiset erot

Viisi keskeista muutosta erottavat naita kahta sukupolvea. Ensiksikin
fyysisen ja sosiaalisen turvallisuuden ja vaurauden huima lisaantymi-
nën on asia jota ei mielestani voi korostaa liiaksi. Se nimittain tahtoo
meilta nuoremmilta usein unohtua. Kun perheen isa saattoi kuolla pie-
neen leikkaukseen tai nyt helposti parannettavaan sairauteen (jolloin
perheen asemassa tapahtuu valtava muutos), kun toimeentulo oh epa-
varmaa ja luonnonolosuhteista kiinni, kun sosiaaliturvaa ei juurikaan
ollut ja se vahainen turva mita oh, kytkeytyi erittain epamiellyttavaan
valvontaan ja kun perheet voivat joutua erilleen ja ennen kaikkea lap-
set saattoivat joutua lahtemaan perheesta aivan pienina, niin tama on
todellisuutta, jota kolmannelle polvelle ei enaa oikeastaan ole. Enin-
than aivan varhaisimmat lapsuuden muistot saattavat yield muistuttaa
tallaisista olosuhteista.

Tilalla on itsestaan selva sosiaaliturva ennen kaikkea sairauksien
osalta sairasaj an palkka ja paivarahat, irtisanomissuoj a, hoitomandolli-
suudet), merkittavasti parempi terveydentila, vakivallan epatodenna-
kOisyys, perheiden sailyminen yhdessa erittain pitkalle (avioeron
yleistyminen ei suinkaan kompensoi aikaisempaa perheiden luonnol-
lista hajoamista).

Toinen keskeinen muutos liittyy tytihOn. Ensimmaisen sukupolven
elamakertoihin kuuluu ylpeys tyOsta, tyOn liittyminen elaman keskei-
siin alueisiin ja saavutuksiin (esimerkiksi talon rakentamisen kautta) ja
toisaaltajatkuva, herkeamatiin tyOnteko. Elama on tytita, myOs naisille.
Kolmannen sukupolven eldmassa ammatin hankkiminen, siis koulutus
ja etsiytyminen uralle ovat tarkeita, mutta tyti ei. Varsinkin naisten eld-
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masts ty6 haviaa. kokonaan. — Slis seka kotona etta tOissa kaynnin
subjektiivisena kuvauksena.

Kolmas tahan liittyva muutos on koulutuksen uusi korostuminen. Jo
ensimmaisen sukupolven piirista lOytyy voimakasta kouluh4ua., mut-
ta kolmannella sukupolvella koulutus on elaman tarkeita alueita. Kou-
lunkaynti, ammattikoulutus ja alalle etsiytyminen kuvataan tarkkaan,
paljon tarkempaan kuin itse ty6.

Neljas muutos on ihmissuhteiden merkityksen voimakas kasvu. Ih-
missuhteet irrallisina, ongelmallisina, pohdittuina asioina eivat nayta
kuuluvan ensimmaisen sukupolven ongelmiin, ainakaan sen nykyises-
sa elamantilanteessa. Ihmissuhteet ovat itsestaanselvyys, tai tuntuvat
olevan. Sen sijaan kolmas sukupolvi velloo erilaisissa ihmissuhdeon-
gelmissa loputtomiin. Ensimmaisen sukupolven kohdallakin lOytyy
tragedioita, leppyrnattOmyyta ja vihamielisyytta. Elama saattaa menna
pilalle jonkin sitoutumisen, esimerkiksi avioliiton takia.

Mutta kolmannen sukupolven ihmisten elamassa ihmissuhteet
nakyvat paljon keskeisimpind eivatka pelkastaan negatiivisessa mie-
lessa. MyOs positiiviset ihmissuhteet ovat tarkeita. Lapset tulevat edes
jossain madrin mukaan kuvaan ja "perhehelvettien" luonne muuttuu:
niista tulee erdanlaisia itsensa ja aviokumppanin jatkuvaa tuhoamista
hienojen kulissien takana. Kuva ulospain ja kuva sisaanpain saattavat
poiketa uskomattomalla tavalla toisistaan.

Viides muutos liittyykinjuuri kulissien luomiseen. Ihmiset eivat enda
niinkaan tieda, miten pitaa elda., mutta he tietavat mina elaman pitaa
nayttaa.. He siis rakentavat arkielamassaan julkisivuja ja nayttavat to-
dellisen olemuksensa yha harvemmille. Tata pidan keskeisend yksi-
tyistymisen nykysisaltOna.

Enta elamantapa? Miten se muuttui?

Edella on esitetty ihmisten elamantilanteen yleinen muutos joka valai-
see 70-luvun elaman laatua. Laadultaan se on tullut tasapaksummaksi,
mutta sisalltiltaan se on kovasti ohentunut, menettanyt kiinnostavuut-
taan, aivan kuin monet muutkin asiat. Voidaanko elamantavasta sanoa
samaa? Mielestani ei voida puhua 70-luvulle ominaisista elamanta-
voista kovinkaan vahvassa mielessa. Kysymys on enemmankin samo-
jen korttien uudelleen jaosta ja siita., kuinka merkittava rooli elamanta-
pojen muutoksessa asumiselle voidaan antaa. Sind asuinymparistOis-
sa on juuri 70-luvulla tapahtunut melko dramaattinen muutos. Kuinka
tams on vaikuttanut elamantapoihin — kaupunkimaiseen elamanta-
paan — ei ole aivan selvaa. 70-luvun lahiOrakentamisessa tavoiteltiin
kaupunkimaisuutta: autoja, ravintoloita, keskustelevia ihmisia, liikkei-
ta ja suljettua kaupunkitilaa. Mutta »tuli kylla kerroksia, mutta ei tullut
kaupunkia» (Mikael Sundman 1980).
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Tuli erillisia, toinen toistaan onnettomamman nakOisia kaukioita,
joista ainoastaan Asuntohallituksen paajohtaja voi olla ylped. Mutta
kun lahiOitalkaukioita arvostellaan ei kysymys ole niissa asuvista ihmi-
sista ja heidan elamantavoistaan, vaan ennen kaikkea niista rajoista,
joita elamalle asettuu, aijen ankeudesta ja harmaudesta. LahiOt ilmai-
sevat raa'alla tavalla elaman nykyista yhteiskunnallista kehikkoa. Paha
kylla huonoimmat niista leimaavat my6s asukkaansa hapean poltin-
merkilla.

Keskeiset elamantapoihin vaikuttavat tekijat ovat ehdottomasti se,
mista alunperin on kotoisin, mika on vanhempien asema seka oma am-
matti ja elamanvaihe. Asumisella on aluksi marginaalinen merkitys,
mutta elaman vakiintumisen myOta sen merkitys kasvaa ja siita tulee
ennen kaikkea elamantavan tulkki, tiivistetty ilmaisija. Vain maaratty
elamantavallinen orientaatio vanhemmilta saadun tai itse hankitun pik-
ku pesamunan lisaksi vie perheen omakotitaloon. Taman talon hankki-
miseen kohdistunut uhraus on kuitenkin my6s elamantavan indikaatto-
ri. Asunto on elamantapa silloin, kun sen hankkiminen muodostuu eld-
man paatarkoitukseksi. Tamakin elamantapa on hyvin erilainen riip-
puen slit& onko elaman paatarkoitus pelkastadn saastaminen ja laino-
jen maksu, vaiko my6s konkreettinen rakentaminen.

Asunto elaman saavutusten mittari

Kayttamani elamakerta-aineisto viittaa erittain vahvasti siihen, etta
asunto on talla hetkella aktiivisen ian ohittaneiden ihmisten me-
nestyksen keskeinen mittari heidan itsensa kannalta. Oli itse elama
ollut melkeinpa mita tahansa, vanhuuden paivien viettaminen oman
katon alla on melko hyva sen saavutusten mittari. Ongelma vain on, et-
ta tassa tapauksessa saa usein pelata yield joutuvansa muuttamaan
kun paakaupunkiseudulla suunnitellaan.

Nykyaikaisesta lahiOasunnosta, vaikka se olisikin omistusasunto ei
tule koskaan samassa mielessa jonkun erityisen elamantavan symbo-
lia ja kiinnekohtaa kuin omakotitalosta. Pain vastoin asunnon vaihtami-
nen alkaa olla joillekin elamantapa, ehka my6s valttamattOmyys ny-
kyisten lainanormien ja porrastetun omaan asuntoon kiinni paasemi-
sen aikana.

Yksi keskeisia vaitteita minka elamantavan tutkimuksen perusteella
voi esittaa onkin, etta sinansa ulkonaisesti melko samassa asemassa ja
elamantilanteessa olevat ihmiset todella poikkeavat elamantapojensa
osalta dramaattisesti toisistaan. Tulot, asumistaso, ajankayttO eivat se-
lita enaa paljon mitaan, koska niissa erot ovat daripaita lukuunottamat-
ta suhteellisen vahaiset. Tastd huolimatta edellamainitsemieni tekijoi-
den suhteen ihmisten elintavat eroavat toisistaan jyrkasti. Nain lahiOis-
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sa voi erottaa useita suuresti toisistaan eroavia elamantapoja. Ei voida
puhua myOskaan lahiOiden asukkaiden ylettOmasta eristymisesta.,
vaan ennemminkin klikkiytymisesta, elamantavaltaan samanlaisten
yhteydesta. LahiOn ensimmainen vaikutus kaikkien naiden ryhmien
elintapojen osalta on, etta se erottaa ihmiset konkreettisesta, luonte-
vasta tekemisesta. Tama koskee erityisesti yhteistoimintaa, jota la-
hiOssa on paljon, erityisesti uusissa omistusasunnoissa elavien ihmis-
ten kesken. Useimmat lahiOissa tapahtuvat toiminnat ovat sellaisia,
joilla ei sinansa ole mitaan kayttOarvoa. Lenkkeily on tasta hyva esi-
merkki. Sen arvo on siina, etta se pitaa kunnon ylla. Mutta kunnon lenk-
keilija ajaa autolla tOihin (tai hanen on pakko ajaa). Minulla ei ole mi-
taan lenkkeilya vastaan, harrastan sits itsekin, mutta usein lenkkeilles-
sani ajattelen sits, kuinka paljon parempi olisi osata tehda jotain konk-
reettista, jossa samalla voisi pitaa kuntoaan ylla.

Palaan takaisin kirjoituksen lahtOkohtaan; elaman hallintaan ja help-
pouteen. Elamantapaa subjektiivisesti madrittavat tekijat nayttaisivat
70-luvulla keskittyvan yha vahvemmin kysymykseen elaman sisaises-
ta hallinnasta kun sen ulkoinen hallinta on lakannut olemasta keskei-
nen ongelma. Yha yield tapahtuu katastrofeja, liikenneonnettomuuk-
sia, sairastumisia, elinolojen jyrkkia ulkoisia muutoksia tyOttOmyyden,
asuinpaikan pakollisen muuttamisen jne. muodossa. Voidaan puhua
mytis ihmisten jakautumisesta uudenlaisiin luokkiin, niihin, joilla elama
on tasaista eteenpain menoa ja niihin, jotka ponnistelevat elamansa
ulkoisen hallinnan sailyttamiseksi. Mutta jalkimmainen ryhma ei ole —
verrattuna aikaisempien sukupolvien tilanteeseen — kovin suuri. Edel-
lisen ryhman ongelmat ovatkin sitten aivan uudenlaisia. On lOydettava
elaman sisaisen hallinnan uusia muotoja, tapoja tuoda elamaan sisal-
tOa., jthjestysta, tarkoitusta, kun ponnistelu elaman ulkoisen hallinnan
saavuttamiseksi ei enda riita. On selvaa, etta myOs sosiaalipolitiikan
tehtavakentta muuttuu. Sen painopiste on nyt turvallisuuden takaami-
sessa elaman eri vaiheissa; tarna painopiste ei selvastikaan ole enda
niin keskeinen 80-luvun sosiaalipolitiikassa, mikali sosiaalipolitiikka
yleensa kykenee ajan haasteisiin vastaamaan.

Viitteet
1 Aineisto kasittaa kokonaisuudessaan lahes 140 omaelamakertaa, joista olen
valinnut noin 50 varsinaisen tarkastelun kohteeksi. Elamakerrat on jaoteltu ela-
mantavallisten teemojen mukaan, jolloin on ollut mandollista erottaa joukko
tyyppeja. Aineiston edustavuuttaja luotettavuutta en kasittele tassa: ainakin on
ilmeista, etta elamakerrat ovat autenttisia ja etta niiden kasittelemat aiheet
ovat yhteydessa Suomen lahihistoriaan (ks. Roos—Vilkko 1980).
2 Eras kirjoittaja kertoo, kuinka he tyOttOmina ollessaan joutuivat ostamaan su-
latejuustoa voin sijasta ja vielakin sulatejuuston tarjoaminen liittyy ktiyhyyteen.
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Suomalainen elamantapa

Elamantapa on kasite, jonka avulla yritetaan kuvata sits, miten ihmiset
elavat. Elamantavan voidaan sanoa muodostuvan yksilOiden, perhei-
den, sosiaalisten ryhmien, luokkien tai koko yhteiskunnan jasenten
kasvu— ja elinolosuhteiden, elamanvaiheen, elamantoimintojen, kes-
kinaisen vuorovaikutuksen ja tietoisuuden — arvojen, normien, elamaa
koskevien arviointien — muodostamasta jaijestaytyneesta kokonai-
suudesta.

Elamantapa on yhteydessa mm. elamantyyliin, elamisen laatuun, hy-
vinvointiin, ajankayttOtin ja kulutukseen, jotka kukin valaisevat jotakin
elamantavan osaa. Elamantapa on tyypillinen monitieteinen kasite; si-
ts voivat tutkia kansatieteilijat (kansanperinne ja tavat), psykologit,
sosiologit ja laakarit (terveet elamantavat). Mita enemman yhteydet ih-
misten erilaisten terveydellisten, sosiaalisten, psyykkisten ongelmien
ja heidan elintapojensa valilla tulevat yleiseen tietoisuuteen, sits tar-
keammaksi kysymys elamantavasta muodostuu.

Elamantapa ja ajatus "hyvasta" ja "oikeasta" elamasta nayttavat liitty-
van vahvasti yhteen. Elamantavan tutkimuksen ajatellaan antavan vas-
tauksia kysymyksiin siita, mina tavalla ihmisten pitaisi nykyaikana elda.
Tata todistaa mm. suuri maara elamantapa—aiheista opaskirjallisuutta,
esim. Pertti Pakarisen Suhteet kohalleen.

Kasite suomalainen elamantapa

Elamantavat Suomessa vaihtelevat suuresti. Kansallinen elamantapa
onkin erilaisten elamantapojen kokonaisuus, jossa yhdella tai kandel-
la elamantavalla on maaraava osuus. Toisaalta kansalliset ominaispiir-
teet ovat jaamassa kansainvalisen tavarakulttuurin ja sen maaraamien
elamantapojen jalkoihin.

Runsaat 100 vuotta sitten suomalaisen elamantavan perusominai-
suudet olivat selvia: padosa vaestOsta eli lakes luontaistaloudessa ja
elamaa hallitsivat perinteet. TyOlaisten elama poikkesi tasta lahinna
vain tyiin luonteen perusteella. Suurkaupunkeja ei ollut, ja ainoa muus-
ta kansasta erottuva ryhma, kaupunkien porvaristo ja sivistyneistO, oli
pieni ja melko homogeeninen ryhrna. Toisaalta juuri perinteiden an-
siosta alueelliset erot olivat suuria; vaitettiin voitavan helposti erottaa
eri paikkakuntien vaki toisistaan ulkonat5n, vaatteiden, luonteen ja ela-
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mantapojen perusteella (Zakharias Topelius, Maamme-kirja).
Nykyisen suomalaisenelamantavan kirjo on yhtendisempi, mutta s a-

malla my6s tuhruisempi: on mandoton tehda sellaisia elamantapaa
koskevia tarkkoja yleistyksia kuin aikaisemmin. Elarnantavalta tuntuu
puuttuvan kiinted muoto. Osin tarna on elamantavan kansainvalistymi-
sen ja muoti-ilmiOiden tuomaa harhaa.

Suomi on monien samanaikaisten darialueiden, taloudellisten, po-
liittisten ja kulttuuristen, leikkauspisteessa. Pysyvin ja tarkein naista on
liittynyt luonnonolosuhteisiin ja ilmastoon viljelymandollisuuksien dari-
rajoilla ankaran talven ja huonojen yhteyksieri puristuksessa.

Syntyneiden ominaisuuksien klassinen kuvaus on Topeliuksen Mat-
ti: sisukas, itsepainen, hidas, ald(inainen, syrjaanvetaytyva, mutta mu-
kavassa seurassa .(j a pullon kanssa) liiallisuuksiin yltyva, puuskittaisen
ahkera. Naista ominaisuuksista tunnetaan my6s nykysuomalainen
maailmalla; kuten jo Topelius sanoi: "muistuttavat he ulkonaisesti mui-
ta hienompia ihmisia, mutta sisallaan kantavat he kuitenkin aina osaa
Matista."

Suomalaisuus on siis syrjaisyyden, huonommuuden ja muita parem-
man kestavyyden (sisu) yhdistelma. Suomalaisessa elamantavassa ta-
ma nakyy ihmissuhdevaikeuksina, elamantavan sisdisind jannityksina.,
sairauksina ja erilaisina purkauksina. Voidaan jopa sanoa, etta suoma-
laisen luonteen peruspiirteet eivat kovin hyvin sovellu elamantaval-
lemme nykydan asetettuihin puitteisiin.

Suomalaisen elamantavan perustyypit

Tarkein elamantapojen tyypittelykategoria on historiallinen, aiempien
elamanvaiheiden madradma. Voidaan puhua talla hetkella elavan
vaestOn osalta (kun jatetaan pois lapset ja nuoriso itsendisend ryhma.-
nä) kolmesta paasukupolvesta: sodan ja sita edeltavan pulan ja muu-
tokset kokeneesta sukupolvesta, sodanjalkeisen ajan ankaran tyOn ja
elintason nousun toisesta polvesta seka ns. suuren murroksen, Suo-
men viimeisimman cajun muutoskauden (1966-70), muuttajien suku-
polvesta.

Ensimmainen polvi lahestyy elakeikaa tai on jo elakkeella. Lapset
ovat aikuisia; he itse elavat ehka kaksin, eronneina tai leskina., suureh-
ko osa maaseudulla, mutta my6s kotipaikoiltaan muuttaneina.

Keskipolvi on 40-50 vuotiaita, lapset yield kotona tai sielta irtautu-
massa. Ty011a on keskeinen sija, mutta tassa vaiheessa on parhaat
mandollisuudet kulutukseen ja kustannuksia vaativaan vapaa—ajan-
viettoon kuten matkailuun.

Kolmas polvi on 20-30 vuotiaita, perheen perustaneita tai sita pe-
rustamassa olevia nuoria aikuisia. Heidan elamaansa leimaavat asun-
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non saastaminen, lapset, keskeisten kestokulutushyOdykkeiden han-
kinta ja vahittainen totuttautuminen pois siita vapaammasta ja aktiivi-
sesta elamasta, jota ennen avioitumista vietettiin.

Elinoloiltaan,	 ja ammattiasemaltaan seka koulutukseltaan na-
ma kolme polvea eroavat merkittavasti toisistaan. Elinvaiheiden erilai-
suus vaikuttaa my6s heidan tietoisuuteensa; ensimmainen polvi on ko-
kenut elinolojensa lahes uskomattoman paranemisen mutta kaipaa
menetettya ymparistOdan, kotiseutua, joka on kadonnut joko muutta-
misen tai yhteiskunnallisen muutoksen kautta. Vain harvat heists ovat
pystyneet sailyttamaan edes lahiymparistOnsa ennallaan.

MyOs toinen polvi on kokenut elamansa huiman paranemisen sodan
jalkeisen ajan niukkuudesta nykyiseen korkeaan elintasoon. Se on
muuttanut seka padstakseen parempaan etta. pakosta. Nama polvet
ovat my6s kokeneet keskeisen traumaattisen muutoksen: maanvil-
jelyn romanduksen elinkeinona. Heists suurin osa on jossakin elaman-
sa vaiheessa joutunut lahtemaan maaseudulta parempaa elamaa etsi-
maan.

Kolmas polvi on se, jonka elamanmuutosta koskevat kokemukset
ovat huomattavasti ristiriitaisempia. Heidan elamansa on paljon hel-
pompaa kuin heidan vanhempiensa elama aineellisten mukavuuk-
sien, sosiaaliturvan ja terveyden puolesta. Sitakin keskeisemmiksi
ovat muodostuneet ongelmat, joita aiemmin on pidetty vahapatOisina,
ihmissuhteet, elaman sisallOn ja tarkoituksen seka vaikutusmandolli-
suuksien puute ja ty6elaman epahumaanisuuden ongelmat.

Kanden ensimmaisen sukupolven elamantavalliset liittymakohdat
ovat ilmeiset; kummallakin on yhteiset, elintasoon ja turvallisuuteen
liittyvat tavoitteet. Toisen sukupolven osalta on lasten aseman paran-
taminen koulutuksen avulla korostunut, ja my6s heille itselleen koulu-
tus on muuttunut yha tarkeammaksi.

TyOn muuttuminen elamantavan keskeisesta pilarista ihmisen tietoi-
suudessa yha vahemman tarkeaksi asiaksi on monen tutkimuksen do-
kumentoima seikka. TyOn luonne on kehittynyt suorastaan painvastai-
seen suuntaan muiden elamanalueiden kanssa: yksitoikkoistunut,
eristynyt. Sen kanssa kilpailevien elamantavan tekijOiden maara on
kasvanut.

Sukupolviraja kulkee tassa ennen kaikkea kolmannen ja edellisten
polvien valilla. MaanviljelytyO, ammattitaitoa vaativa, itsenainen teolli-
suusty6 ja pienyrittaminen ovat elamantavan sisallOn muodostavaa
ty6ta. Liukuhihna—, valvonta— tai konttority6 eivat sita voi olla. Tilalle
ovat tulleet perheeseen ja asumiseen llittyvat toiminnat, tarkeimpana
asunnonhankinta, kulutus ja perheessa tapahtuvat vapaa—ajanvietto-
muodot. MyOs koulutuksella on monille elamantavan kamialta mer-
kitysta.
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Nykysuomalaisten keskeiset elamansisallOt liittyvat siis asumiseen.
Kokonaisuutena suomalaiset asuvat edelleenkin luonnonlaheisesti ja
erillaan; tutkimusten mukaan (1978) vajaa miljoona 15 vuotta taytta-
neista asui suurkaupunkialueilla ja saman verran haja-asutusalueilla.
Muissa kuin suurkaupunkialueiden taajamissa asui suurin osa eli 1,8
milj. suomalaista. Pientaloissa asui 62% ja kerrostaloissa 35% (joista
enemmistO suurkaupunkialueilla).

Suomalaisen tavoitteena on omakotitalo, mutta viela tarkeampi on
oma asunto. Sellainen on yli 65%:11a suomalaisista. Asuntosaastaminen
on keskeisimpia tyOn tilalle tulleita elamantavan peruspilareita. Se on
tietyn elamanvaiheen aikana tapahtuvaa ja kestoltaan vaihtelevaa.
Vuokra-asuntojen merkityksen vahentyessa yha useampi suomalai-
nen on joutunut saastarnaan perheelleen asunnon. Talloin ei ole enda
niinkaan tarkeda, missa asunto on.

Asunto on useimmiten lahiOssa joka onkin kolmannen sukupolven
elamantavan vertauskuva. Uudet lahiot ovat juuri taman sukupolven
asuttamia, puhtaita nukkumalahiOita. LahiOissa ei suinkaan asu suoma-
laisten enemmistO, tuskin edes miljoonaa, mutta lahiOiden elamanta-
pa on levinnyt mytis laajemmalle: Won ja vapaa-ajan jyrkka erottami-
nen, palkkatyOn yksinomaisuus, asuntoon sulkeutuminen ja naapu-
rikyraily, lastenkasvatusongelmat, alkoholiongelmat, jatkuva ajan ja
rahan puute, kuluttaminen kompensaationa ty011e ja elarnan sisallOt-
tOmyydelle.

Kuluttamisella ihmiset voivat parhaiten ilmaista elarnantapaansa.
Kulutus tarjoaa elamansisaltoja, ja jotkin artikkelit, kuten auto, kodin-
koneet, viihde-elektroniikka, vaatteet, ovat suoranaisia elamantavan
tunnuksia.

AjankayttO muodostaa pohjan elarnantavalle. Maarallisesti ajankayt-
tO ei erottele suomalaisia kovin selvasti toisistaan. Keskeisia ovat maa-
seudun ja kaupungin ajan.kaytOn luonteen ero seka kaupunkimaisen
ajankayttin yha voimakkaampi sitoutuneisuus. TyOaika, tyOmatkat, os-
tokset, lasten hoito ja kodin yllapito ovat yha enemman sidottua aikaa.
Todella vapaasta ajasta kahmaisevat televisio ja alkoholi varsin suuren
osan; "perjantaipullon" siemaisee yha useampi 20-29-vuotias.

Ajasta tuntuu tulleen kaikista resursseista niukin. Ihminen on juuttu-
nut arkielamansa rutiineihin juuri aikarajojen puitteissa. Vapaus mad-
ratysta ajasta vapaat ty6ajat, vaihtelevat arkirutiinit, vapaa aika ilman
kelloa — ovat vapautta kontrolloida omaa elarnaansa. Ja tarna vapaus
useimmilta suomalaisilta puuttuu. He ovat menettaneet sen historialli-
sesti katsoen varsin askettain.

Huolimatta elamantapansa rajuista muutoksista suomalainen on
tyytyvainen elarnaansa. Tutkimusten mukaan 90,5% suomalaisista on
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tyytyvaisia elamaansa, 91% tyytyvaisia asuntoonsa ja 94% tyytyvaisia
ty6hOnsa (1978). Tyytyvaisyydelld ei ole juuri tekemista koettujen hait-
tojen kanssa. Esimerkiksi niista, joiden tyOssa oli vahintaan nelja vaka-
vaa haittatekijaa, tytihOnsa tyytyvaisia oli 88%. Sama koski asunnon ja
asuinalueen haittoja.

Elamaansa tyytyminen on tarkea suomalaisen elarnantavan histo-
riallinen, jo Saarijarven Paavosta periytyva piirre. "Jonkunhan namakin
hommat on hoidettava" ja "jonkunhan taallakin on asuttava" on yleinen
haastatteluvastaus kysyttaessa suhtautumista tytihtin tai asuntoon.

Silti suomalaisen kulttuurin arkimuodot, esim. suositut laulut, kerto-
vat kaihosta, onnen kaipuusta, ikavasta ja yksindisyydesta. Raskas-
mielisyys on erottamaton osa suomalaista elamantapaa. Tassa suh-
teessa on vaikea tehda eroja, mutta mOkOttaminen lahiiiasunnon sei-
nien sisapuolella ei parantane tarnan elaman sisaltOd.
Hallitsevat suomalaiset elamantavat ovat monin tavoin menettaneet

sisaltOdan ja luonnollisuuttaan. Ihmisten elama on monirnutkaistunut ja
sen monet itsestaanselvyydet ovat kadonneet, tilalle ovat tulleet irralli-
set pakot. On pakko hankkia rahaa voidakseen asua ja kuluttaa: ostaa
auton, varitelevision, sohvakaluston, kodinkoneet. On pakko alistua
yha ahtaampaan arkirutiiniin, josta vapautumisen muodot ovat pako-
nomaisia: raju ryyppdaminen, raskaat matkat.

Kun elamantapa nayttaa aiemmin olleen itsestaanselvyys, se koe-
taan nykydan yha useammin kahleena, joka estaa ihmista tekemasta
mita han todella haluaisi. Mutta elamantavan muuttaminen ei ole yksin-
kertainen asia. Yksin ei elamantapaansa voi muuttaa. Arkielamassa to-
teutuva ihmisten yhteisyys on elarnantavan muutoksen perusta. Ta-
man yhteisyyden luominen on yksi taman paivan suomalaisen yhteis-
kunnan keskeisista tehtavista, mutta se vaatii ilmeisesti perustakseen
aivan uusia ratkaisuja.
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Elamantapojen tyypeista
elamakertojen valossal

Elamakertojen analysointitapa: tyypit ja tematisointi

Yhteiskuntatutkimuksen- historia on osoittanut miten vaikeaa eldmd-
kertojen analyysi on ryhmand. Yksittaiset eldmakerrat ovat niita joiden
kautta eldmakertametodi on ylipdansd sailynyt elossa. Taman lisdksi
myOs analysoimattomat eldmankertakokoelmat, joiden tuoreus ja
konstailemattomuus tekevat aina yhtd suuren vaikutuksen, ovat myEis
toimineet hyvin. Kaikenlainen analyysi nayttaisi havittavan autenttisuu-
den, eika useinkaan ole mandollisuutta tai jarkevad tilastoida aineis-
toa, taulukoida ristiin ym. Sisallon analyysi on yksi mandollisuus, mutta
sekin vaatisi suurempia aineistomddrid ellei sitten olla kiinnostuneita
vain joidenkin ilmaisujen, sanojen tms. esiintymistiheydesta eri ikajak-
soina tai muusta sen kaltaisesta. Mutta kun eldmakertoja halutaan
analysoida tavalla joka antaisi niista koko eldmad ja eamantapoja kos-
kevia johtopdatOksid, niin ollaan vaikeuksissa.

Kvalitatiivisella analyysilld on kaytOssaan karkeasti ottaen kaksi pe-
russtrategiaa: ternatisointi ja tyypittely. Koko aineisto on mah-
dollista hajottaa eri teemoihin ja pohtia sits miten eri teemat esiinty-
vdt, tavallisesti joidenkin taustamuuttujien kuten slikupuolen, sukupol-
ven, ammatin tms. mukaan. On oikeastaan aina valttamatOnta analysoi-
da aineistoa talla tavoin. Lapikaytavat sivumadrat tai kuunneltavat nau-
hasekunnithan ovat varsin huomattavia, vaikka lukumdardisesti
kysymys olisi suhteellisen pienesta aineistosta. Esimerkiksi pelkdn
Yleisradion eldmakerta-aineiston laajuus — runsaat 3000 liuskaa — te-
kee mandottomaksi kaydd sits lapi kovin montaa kertaa. Tarvitaan tii-
vistamistd, valikointia ja teemakortistoja. Mutta tematisoinnin avulla
on usein vaikea esittad tuloksia havainnollisesti. Tarvitaan erittain jan-
teva teoreettinen rakenne, jotta tyo pysyisi koossa tai sitten aineiston
taytyisi olla erittain yhtendistd (edellisesta esimerkkind on Sennet-
Cobb 1977, jalkimmaisesta. Breslow-Rubin 1976). Pahimmassa tapauk-
sessa tuloksena on vain kokoelma mielenkiintoisia erillisid tietoja joita
lukijatkaan ei kykene yhdistamdan mihinkdan yhtendiseen kehikkoon
(ei-tieteellisend esimerkkind voinee mainita .juha Nummisen kaksi
teosta: Mind keski-ikainen mies,1979 ja Sind kypsd nainen,1980).
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Lukijalle ystavallisempi ja ehka myOs kokonaisuutta aidosti paremmin
hahmottama tapa on kayttad tyypp ej a analyysin apuvalineina.2
Nayttaa silts, etta syntynyt elamakerta-aineisto sinansa ehka edustaa
tyyppeja: tyypillistad ja tiivistaa. Tyypin perusominaisuus onkin se, et-
ta siihen andetaan kaikkea sellaista mita jossain erillisessa havaitta-
vassa yksilOssa ei suinkaan esiinny. Puhumme tyypillisesta ihmisesta
silloin kun tams nayttaisi kantavan kaikkia niita ominaisuuksia joiden
jostain syysta kuvittelemme kuuluvan yhteen. Elamakerta-aineisto on
luonnollisesti erittain kiitollinen tahan tarkoitukseen kaytettavd.

Ei ole ihme, etta tyypit ovat juuri kirjallisuudelle ominainen tapa hah-
mottaa todellisuutta. Pekka Tarkka on vaitoskirjassaan Putkinotkon
tausta (1977) kasitellyt hyvin etilaisia tyyppeja, jotka hanen mukaansa
esiintyvat Joel Lehtosen Putkinotkossa. Hanen analyysinsa perustuu
sellaisten kirjallisuusteoreetikoiden kuin Rene Wellekin, Peter De-
metzin ja Hippolyte Tainen tyyppijaotteluihin. Erityisesti Tainen tyyp-
pien kolmijako muoti-, sukupolvi- ja kulttuurikausityyppeihin on mie-
lenkiintoinen, sills hanen sukupolvityyppinsa on juuri sen sukupolvika-
sitteen mukainen mihin itsekin olen paatynyt (ks. Roos 1980). Kysymys
on siis kiijallisuudessa edustettujen tyyppien luokittelusta, toisen ker-
taluvun tyypittelysta. Tamahan on tietenkin mandollista myOs elama-
kertoj en analyysin yhteydessa: ei kiinniteta niinkaan huomiota sisa1161-
lisiin tyyppeihin, vaan etsitaan naita tyyppeja yhdistavia muodollisia
tekijOita ja saadaan nain luokittelu joka kertoo minkalaisesta tyyppika-
tegoriasta on kysymys. Tama nayttaisi olevan etnologinen tapa lahes-
tya elamakerrallisia tarinoita (ks.esim. Lassi Saressalo 1981). Ne luoki-
tellaan arkielaman folkloreen, kronikoiksi, anekdooteiksi, ja niita kay-
tetaan lahinna erillisia perinteita ja tapoja koskevien tietojen esille
saamiseen.

Seuraavassa esitetaan maaratyn tematisointistrategian pohjalta ra-
kennettu typologia, jonka tarkoituksena on liittya elamantavan muu-
tokseen ja yleensa elamantavallisiin tekijOihin. Typologian konstruoin-
ti on tapahtunut kandessa vaiheessa: ensin on aineisto tematisoitu
yleiseen elamantapa—elamankertakehikkoon ja sitten kehikon pohjal-
ta on muodostettu "muuttujia", ulottuvuuksia, joiden avulla tyypit ra-
kentuvat. On selvaa, etta tyypit eivat ole muodostuneet nain deduktii-
visen jaljestelman pohjalla, vaan suurelta osin mytis aineiston lukemi-
sesta saadun yleisvaikutellnan kautta. Typologian muuttujat ovat siis
jalkeisrationalisointia, jonka tarkoituksena on ankkuroida typologia
teoreettiseen kokonaisuuteen.

LahtOkohta analyysille oli ihmisen elamdtavan eri ulottuvuuksien pe-
rusjaottelu seuraavan elamantavan maaritelman pohjalta:
Eldmantapa on yksiliin tai perheen eldmanvaiheiden,

elinolosuhteiden, elamantoiminnan, arkielaman ja in-
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teraktion kokonaisuus, joka muodostuu — jarjestyy —
hanen subjektiviteettinsa kauta. Subjektiviteetilla tar-
koitetaan ihmisen arvomailmaa, arvioita omasta ela-
mastaan, tarkeita elamanalueita jne.

Tallainen elamantavan maaritelma on toki aivan liian laaja, jos ajatel-
laan esimerkiksi surveyanalyysissa mandollista kasittelya (ks. esim.
Luoma 1981, 8), mutta elamakertojen tarkasteluun se on pikemminkin
liian suppea kuin laaja, koska monia elamakerroissa mainittuja asioita
jaa tamankin maaritelman ulkopuolelle. Toisaalta tietyt jaottelun osat,
esimerkiksi arkielama *vat usein pois elamakerroista. Kokonaisuu-
tena ylla esitetty maaritelma soveltuu varsin hyvin elamakertojen
analyysiin ja tarjoaa mandollisuuden tiettyyn systematiikkaan. Elama-
kerrathan eivat suinkaan ole kiijoitettu maaratyn kaavan mukaan, vaik-
ka esimerkiksi kronologinen jarjestys on saantOnd (josta on muutamia
hienoja poikkeuksia), ja nain kehikko antaa mandollisuuden jthjestad
elamakertojen monimuotoinen aineisto yhtenaisemmin (ja "kaavamai-
semmin").

Maaritelmassa esitetyt tekijat ovat niita jotka tulevat esiinkaytannOl-
lisesti katsoen kaikissa elamakerroissa. Riippuen elaman monipuoli-
suudesta tulee eri vaiheita enemman. useampia koteja, useampia tyii-
paikkoja jne. Vahintaan mainitut elamanalueet kuuluvat jokaisen taysi-
ikaisen henkilon elamaan. Jaottelu ei ole mitenkaan alkuperainen. Voi
sanoa, etta siihen tiivistyvat useiden erilaisten elamaa koskevien jaot-
telujen sisallOt. Tarkeinta on ehka se, etta voidaan vaittaa kaikkia naita
aspekteja kasiteltdvan itse tutkimuksessa mell<o monipuolisesti. Toi-
sin sanoen, kun tavallisesti hyvinvointitutkij at (jotka tallaisia luokituksia
ovat esittaneet) tyytyvat konkreettisessa aineistossaan vain murto—o-
saan esittamistaan tavoitteista koska aineisto ei yksinkertaisesti sisal-
la tarvittavaa informaatiota, nun tassa tapauksessa asia on painvastoin:
aineisto sisaltaa yield paljon enemman, mutta tassakin on tarpeeksi.

Sukupolvet

Olen aikaisemmassa kirjoituksessani (Roos 1980) esittanyt sukupolvi-
jaottelun, johon tassakin nojaudutaan. Sita tarkastellaan mystis Erik
Allardtin tassa lehdessa ilmestyvassa artikkelissa. Erittain tiivistetysti
kysymys on siita, etta elamakerta—aineistosta erottuu selvasti kolme--
nelja. elamankokemuksiltaan hyvin erilaista sukupolvea:

—ensimmainen, sotien ja puutteen sukupolvi, joka ennen kansalais-
sotaa syntyneend on kokenut useampia sotia, kasvanut maaseudun ta-
loudellisen epavarmuuden ja puutteen oloissa, joutunut varhain ty6-
hOn ja jopa pois kotoaan, muuttanut kaupunkien lahist011e, rakentanut
itselleen asunnon ja elelee nyt elakevuosiaan. Elamakertojen valossa
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taman polven kokemuspiiri on erittain monipuolinen ja vaihteleva,
mista klijallisuuskin on antanut rikkaan kuvan.

— toinen, sodanjalkeisen jalleenrakennuksen ja nousun sukupolvi
on ensimmaiseen verrattuna kokenut sodan vahvana murroksena: eld-
ma ennen sotaa oli pitkalle samankaltaista kuin ensimmaisen sukupol-
ven lapsuudessa, mutta sodan jalkeen tilanne on muuttunut, ja juuri ta-
man sukupolven elamassa nakee selvimmin yhteiskunnan muutoksen
vaikutukset. Toisaalta tarna polvi on yield usein raivannut talonsa "kor-
p een" , joka vain sijaitsi aivan Helsingin tuntumass a mutta jo esimerkik-
si koulutuksen osalta sen asema on ollut toinen.

—kolmannen, suuren murroksen polven, joka on syntynyt sodan kes-
taessa tai sen jalkeen, elamassa koulunkaynti ja asuntosaastaminen
muodostavat tarkeita kiinnekohtia. Tapahtunutta muutosta voi parhai-
ten kuvata sanomalla etta elamakertoja leimaavat usein ei-kokemuk-
set: elama on ollut mell<o mutkatonta ja ongelmat pienia. Tama ei kui-
tenkaan merkitse etteikO tunnettaisi turvattomuutta ja pohdiskeltaisi
elaman muutoksen mandollisuuksia. Ongelmat nayttaisivat kuitenkin
ennen kaikkea liittyvan ihmissuhteisiin.

Tallaiset sukupolvittaiset yleistykset ovat tietenkin ongelmallisia. Si-
kuin sosiologinen tutkimus ottaa sukupolven tutkimuskohteek-

seen, niin voidaan odottaa suuriakin muutoksia naihin peruslinjoihin.
Edella esitetty tulee kuitenkin kayttamassani aineistossa esille hyvin
selkedna ja ehka selvimmin elamakertoja erottelevana tekijana — su-
kupuolen ohella.

Elarnakertoj en typologia

Kuten edella todettiin, naen typologian erinomaisena laadullisen ai-
neiston havinnollistamisen ja teoreettisen kasittamisen valineena. On
kuitnkin aina muistettava, etta jokin tietty typologia ei ole ainoa tapa
ryhmittaa jotakin aineistoa. Muita, aivan yhta mandollisia ja teoreetti-
sesti perusteltuja tapoja on, eika tulos ole koskaan yksikasitteinen. Ta-
ma on tietenkin typologian heikkous. Tyypittely ikaan kuin vangitsee
aineistoa ja nain lukijan on vaikea antaa sille omaa, itsenaista hahmoa.
Uskoisin kuitenkin, etta seuraavassa esitettava typologia tarjoaa si-
nansa mielenkiintoisen nakOkulman suomalaisten ihmisten elamaan.

Elamakerran muovautuminen on ennen kaikkea prosessi, jossa ih-
minen suodattaa ulkoiset tapahtumat, tekee niista subjektiviteettinsa.
Elamankaarien moninaisuus syntyy vasta siita, kun ulkoiset tapahtu-
maketjut saavat henkilOkohtaisen merkityssisallOn. Tama on edella
esitetyn elamantavan maaritelman ydinajatuksia.Seuraavassa esite-
than nelja keskeista, elamakerta-aineiston pohjalta muovautunutta
subjektiviteettitason ulottuvuutta. Nama ulottuvuudet perustuvat siis
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elamakertoihin ja ovat niiden lukemisessa silmiinpistaVia. Ne ovat kui-
tenkin sinansa jo elamakertoja koskevia tulkintoja: niiden esiintymi-
nen valittOmasti elamakertaa jarjestavina tarkastelukulmina itse eld-
mantarinoissa on hyvin harvinaista.

Ensimmainen ja keskeisin elamakerroista ilmeneva ulottuvuus on
elaman ha 11 int a. Elamakerroista on selvasti nahtavissa se, kuinka

kertojan kannalta yksi elaman avainkysymyksia on elaman kokeminen
joko sellaiseksi, jossa tapahtumat ovat seuranneet toisiaan ilman etta
kertojalla olisi ollut niihin otetta, tai sitten sellaiseksi joka kokonaisuu-
dessaan on ollut kertojan vaikutusvallassa, jossa ei oikeastaan ole ta-
pahtunut mitaan odottamatonta. Jalkimmainen koetaan myOnteiseksi
ja edellinen ehka syvimmdksi pettymyksen aiheeksi omassa elaman-
tarinassa. Kertoja ei ole ikaan kuin "omistanut" oman elamaansa, vaan
vieraat voimat ovat hanta heitelleet.

Korostettakoon etta kysymyksessa on usein hyvin henkiliikohtainen
arvio. Elama koetaan hallinnassa olevaksi,vaikka se ulkopuolisen tark-
kailijan silmin ei ehka sita olisikaan. Tassa toteutuu ehka. hienoimmin
W.I.Thomasin klassinen metodologinen prinsiippi sosiaalitutkimuk-
selle : "what is real for the individual is real in its consequences." Itse
asiassa on mandollista osoittaa elamakertojen joukosta perusvaiheil-
taan melko samankaltaisia tarinoita, joissa ainoastaan nakOkulma
eroaa, ja taman mukana koko elama saa aivan uuden

Mutta tietenkaan elaman hallinta ei ole pelkastaan itse kuviteltua,
vaan myOs mita suurimmassa madrin todellista. Onkin jarkeva erottaa
kaksi elaman hallinnan muotoa: ulkoinen ja sisainen.

Ulkoinen elamanhallinta on kysymyksessa silloin kun ihminen on
pystynyt suurin piirtein ohjaamaan elamansa kulkua, ilman etta sen
vaiheisiin ovat vaikuttaneet kovin monet hanesta itsestaan riippumat-
tomat tekijat (lukuunottamatta tietenkaan niita yleisia yhteiskunnallisia
ja luonnollisia tekijOita, jotka vaikuttavat meidan kaikkien elamaan mi-
ta suurimmassa maarin; kysymys on tassakin eraanlaisesta elamanhal-
linnan illuusiosta tai suhteellisesta elamanhallinnasta). Ulkoinen ela-
manhallinta on yksinkertaisimmillaan sita, etta mitaan odottamatonta
ja elaman kulkuun suuresti vaikuttavaa ei ole tapahtunut ja monimut-
kaisimmillaan sita, etta ihmisen itsensa asettama tavoitteiden ja eld-
man tarkoitusperien ketju on lathes katkeamattomasti paassyt toteutu-
maan. Tallaiseen elaman hallintaan vaikuttavat edella mainitut suku-
polvi, sukupuoli, koulutus ja ammatti mita suurimmassa maarin. 011a ai-
neellisesti ja henkisesti turvatussa asemassa on siis juuri elaman ulkoi-
sen hallinnan olemassaoloa. Aineellisen vaurauden, taloudellisen
aseman tavoittelu on elaman hallinnan tavoittelua ja tassa mielessa  aa-
rimmaisen keskeinen osa ihmisen elaman kokonaisuutta, Min kuin ela-
makerrat osoittavat. Yleistaen voi vaittaa, etta yksi elamakertojen kaik-
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kein kantavimmista teemoista, suoraan ja epasuorasti, on elam an
ulkoisen hallinnan tavoittelu.

Elaman sisainen hallinta on taas paljon monimutkaisempi ongelma.
Se merkitsee, etta ihminen, riippumatta slit& mita hanelle elamassa
tapahtuu, kykenee sopeutumaan, "katsomaan asioita parhain pain",
sisallyttamaan elamaansa mita dramaattisimpia tapahtumia. Sisainen
elamanhallinta on siis jotain joka on opittava, vahitellen ja jo lapsuu-
dessa. Sisainen elamanhallinnan romantisoitu esimerkki on Saarijar-
ven Paavo, joka vastoinkaymisista valittamatta teki sita mita katsoi oi-
keaksi. Tallaisia Saarijarven Paavoja ja vaimoja elamakerroista lOytaa.
lukuisia. Saarijarven Paavo osoittaa my6s, etta sisaista hallintaa ei pida
sekoittaa alistumiseen, antautumiseen ja ajopuuna kulkeutumiseen.
Saarijarven Paavo hyvaksyi kohtalon nurkumatta, mutta ponnisteli silti
varmistaakseen itselleen leivan, parantaakseen elamansa ulkoista
hallintaa.

Elaman aito sisainen hallinta kuuluu siis talonpoikaiseen elamanta-
paan sen valttamattOmand osana. Luonnon jarjestyksen hyvaksymi-
nen, sen pohjalta ponnistelu on vaikea oppia, mutta se on madra-
tyissa oloissa valttamatOn. Nykyaikana, kaupunkimaisissa oloissa
lainen suhtautuminen elamaan on juuri se josta yritetaan paasta pois.
Turvallisuus, mukavuus, helppous, vaikeuksien valttaminen, mandolli-
suus valita kuuluvat kaupunkimaisen elaman perustavoitteisiin.

Elaman sisaisen hallinnan luonne muuttuu. Kysymys ei enaa ole so-
peutumisesta, vaan ennen kaikkea julkisivusta, elaman hallinnan ima-
gosta jonka taytyy olla mandollisimman ehea. Nykyajan onnen tavoitte-
lu ,on juuri tallaista elaman hallintaan pohjautuvaa, sisainen hallinnan
luomista. Mainoskuvien onnellinen perhe nayttaa onnelliselta, harmo-
niselta. On samantekevaa tai ainakin vahemman merkityksellista onko
se sita.

Yksinkertaistettuna elaman hallinnan vaihtoehdot voidaan esittaa
seuraavasti:

Taulukko 1

Sisainen hallinta

Ei	 Aito	 Epaaito

Ei	 Onneton, kuija	 Perinteinen,	 Epaonnistumisia
elama	 tavanomainen	 tiukan julkisivun

Ulkoinen	 elamantarina	 takana
hallinta

On	 Valittaja, kaik-	 Aidosti onnel-	 Moderni, minulla
keen tyytymatOn linen tarina	 menee hyvin tyyppi
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Elarnanhallinta tai sen puuttuminen lyo leimansa koko elamaan. Se
on kasittaakseni kaikkein keskeisin kysymys ihmisten elaman aikana.
Tata korostavat monet kirjailijat (esimerkiksi kun Malamudin Dubin sa-
noo : "Haluan muuttaa elamaani, ennen kuin se muuttaa minua tavoilla
joilla en halua muuttua", niin ajatuksena on juuri elaman hallinta, se etta
itse hallitsee elarnaansa eika painvastoin), rnutta yllattavaa on miten
selvasti se 10 itsensa lapi elamakerroissa. Ihmiset todellakin pohtivat
tata kysymysta ja usein elamakerrassa todetaan erikseen ajankohta,
jolloin kertoja otti itsedan niskasta kiinni, havaitsi kulkeneensa kuin
unessa ja ajelehtineensa tapahtumien mukana. Joskus tams tapahtuu
vain liian myOhdan. Elama on jo mennyt menojaan.

Arkipaivaisemmalla tasolla oman asunnon hankkiminen nayttad ole-
van tallainen elaman ulkoisen hallinnan saavuttamisen keskeinen
edellytys. Asuminen vuokra—asunnoissa, vuokraisannat, vahan valid
tapahtuvat muutot ovat sita todellisuutta jonka kautta oman asunnon
hankkiminen muuttuu tarpeeksi.

Antti Hyryn kuvaama ihminen "joka kasvaa terveend ja viisaana ja
keskustelee tarked ja ihailtava ilme kasvoillaan ja nauraa ja tuntuu, et-
tei siita koskaan tule loppua" on' aidon sisaisen ja ulkoisen hallinnan
perustyyppi, harvinaisuus, joita maid jokaisella varmaan on tuttava-
phrissaan. Heillakin on heikot kohtansa ja vaikeat hetkensa, mutta niis-
ta he paasevat nopeasti eroon. Useimmat ihMiset saavuttavat elaman
hallinnan kuitenkin vasta kovan ponnistelun jalkeen, eika se sitten-
Man ole taysin varma. Aina voi tapahtua ratkeaminen taijokin akkinai-
nen mullistus. Elaman hallinta onkin se muuttuja jonka varassa nyt esi-
tettava typologia lepaa. Muut kaytetyt muuttujat ovat taydentavia ja
neljantena ulottuvuutena toimiva keskeinen elamanintressi onkin jo
luokittelijana toisen tyyppinen.

Toinen elarnakertojen perusteella keskeiseksi nouseva tyyppi-
muuttuja ovat perustavat elamankokemukset. Jokaisessa
elarnakerrassa tulee yleensa vahintaan yksi sellainen kokemus joka
asetetaan muiden edelle, avainkokemukseksi. Elamakerta jasentyy
luontevasti tallaisten keskeisten elamankokemusten sarjaksi. Ihmisil-
la on niita enemman tai vahemman. Joillakin ei niita ole kuin muutama,
toisilla elarna on ollut darimmaisen vaihtelevaa. Pelkka kokemusten
runsaus tai vahaisyys on jo sinansa merkitsevad. Ensimmaisen suku-
polven (ks. Roos 1980) tarinoissa on useimmiten juuri kokemusmaail-
man rikkaus, sisaisen elamanhallinnan ohella, elamakerralle lei-
maa—antava piirre. Sen sijaan kolmannen sukupolven tarinoille taas on
silmiinpistavaa tapahtumaktiyhyys, vaikka verrataan vain kummankin
sukupolven saman ikakauden kokemuksia. Itse asiassa ensimmaisen
sukupolven elamantarinat keskittaytyvat nekin samaan ikakauteen,
lapsuuteen, nuoruuteen ja varhaiseen keski—ikaan, kuin kolmannella-
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kin sukupolvella
Elamankokemuksille annetaan myOs kielteinen tai myOnteinen pe-

russavy. Tama on tarkea subjektiviteetin ilmaus, sills hyvinkin saman-
laiset tapahtumat voivat leimautua hyvin eri lailla. Niinpa joku kuvailee
elamansa tapahtumia hyvinkin negatiivisessa valossa, ikavina asioina,
kun toiselle samat tapahtumat voivat olla savyltaan neutraaleja tai jopa
myOnteisia.. Ihmisten omia arviointeja kaytetaan siis perustana:
kysymyksessa ei useinkaan ole oma arvointini jonkun tapahtuman
merkityksesta. Hyvin harvoin tapahtuma esitetaan taysin neutraalisti,
arvioimatta sits millaan tavoin, suorasti tai epasuorasti.

Nain tyypittelymuuttujana kaytetaan kahta asiaa yhdessa: elamanta-
pahtumien, elamankokemusten monipuolisuutta — yksipuolisuutta se-
ka tapahtumien merkityssisalt6a. On helppo havaita etta tams on var-
sin lahlla elaman hallintaa, joskaan ei taysin. Esimerkiksi hyvaan
ulkoiseen elarnanhallintaan saattaa liittya joko suuri madra erilaisia
myOnteiseksi nahtyja kokemuksia kuin hyvin \than minkaanlaisia ko-
kemuksia. Elama on toki turvallista silloin kun mitaan ei ole tapahtunut
Kielteiset tapahtumat liittyvat taas heikkoon elaman ulkoiseen hallin-
taan, mutta my6s maarattyyn sisaiseen hallintaan.

Kolmantena subjektiviteetin tyypittely—muuttujana, joka erottelee
elamakertoja selvdsti, kaytan julkisen ja yksityisen erottelua eli
kysymysta julkisivusta. Tamahan on monien sosiaalihistorioitsijoiden
kiinnostuksen kohteena ja nayttaa ilmeiselta, etta on tapahtunut kult-
tuurihistoriallisesti erittain tarkea muutos ajasta jolloin ihmiset eivat
tehneet oikeastaan eroa julkisen ja yksityisen valilla, jolloin yksityiela-
man alue oli adrimmaisen kapea ja lahes kaikki toiminnot ulostamises-
ta riitoihin — tyOnteosta puhumattakaan — tapahtuivat taysin julkisesti.
Nykydan taas yksityisyyden alue on huimaavasti laajentunut ja esimer-
kiksi katu tai kahvila nayttamOna, jossa ihmiset "esiintyvat" paljastaen
koko elamansa pienimmatkin piirteet, on %hes kokonaan menettanyt
merkityksensa. Tama muutos (ks. esim. Elias 1978, Sennet 1977) on
erittain keskeinen nykyajan ihmisen ja elamantavan ymmartamisessa;
se etta julkisuus koetaan joksikin vieraaksi ja etaiseksi ja yha suurempi
osa elamasta tapahtuu suojassa tunkeilevilta katseilta, kodin neljan
seinan sisalla. Huomattakoon etta my6s tyOnteko on tehokkaasti piilo-
tettu ja tehtaat tarkkaan vartioituja. Avoin ty6paikka, kauppoja lukUun-
ottamatta alkaa olla melkoinen harvinaisuus. Kaupassahan myyjan ja
asiakkaan valilla vallitseva suhde on taas mita suurimmassa madrin
keinotekoinen, kanden julkisivun valinen kosketus. (ks. Ottomeyer
1978).

Omaelamankerran kiijoittaminen on tietyssa mielessa ehdottomas-
sa ristiriidassa taman yksityisyyden alueen kasvun kanssa. Siinahan
yksil6 juuri paljastaa yksityisalueen.sa muffle nahtdvaksi. Julkisten hen-
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kilOiden ollessa kyseessa tiedamme aina etta kyseessa on tarkoin var-
tioitu julkisuus. Poikkeukselliset paljastukset kuten Tikkasen monio-
sainen monologi — ovat asia erikseen, nhta eivat saannOnmukaisuudet
koske. Tavallisten ihmisten kirjoittaessa elamastaan he tuskin ajattele-
vat julkisuutta. Pikemminkin kysymyksessa on eras yksityisyyden
muoto, oman elaman pohdiskelu. Yksityisen ja julkisen raja—aita nakyy
kylla myos tarkastelluissa elamakerroissa. Kuka puhuu elamastaan
vailla mitaan rajoituksia, tarkoituksena todella panna kaikki kortit pOy-
dalle, kuka taas kertoo vain tarkoin valikoituja, ulkopuoliselle melko
merkityksettOmia yksityiskohtia itsestaan ja taustastaan. Tama julki-
sen ja yksityisen raja—aidan ulottuvuus ei ole pelkastaan subjektivi-
teettiin liittyva, vaan silla on vahva yhteys koulutukseen. Niinpa tats
tyypittelyulottuvuutta voi pitaa myOs erdand kapitalistisen yhteiskun-
nan selvimpana heijastumana yksilOiden ajatusmaailmaan. Kapitalisti-
nen sosialisaatioprosessi, yhteiskuntaan sopeuttaminen on samaa
kuin julkisen ja yksityisen raja—aidan mandollisimman selked yllapita-
minen. Tassakin niin perinteinen kylakulttuuri edustaa toista adrim-
maisyytta.: yha vielakin melko taydellista julkisuutta, johon tosin liittyy
samalla vahva sosiaalinen kontrolli (nlin kuin monet elamakertojen kir-
joittajat valittavat). Sen puitteissa oman elamansa kertominen ei
useinkaan merkitse salaisuuksien paljastamista. Sen sijaan nykyaikai-
sen, lahitiasunnossaan majaa pitavan ihmisen elamantarinan kertomi-
nen on todella paljastamista, vaikka itse tarinan sisaltO saattaa olla
huomattavasti vahemman mielenkiintoinen.

Neljas tyyppiulottuvuus joka samalla muodostaa oman moniulottei-
sen kokonaisuutensa on keskeinen elamanalue Kutenlukuisat
tutkimukset osoittavat, ihmiset painottavat eri elamanalueita hyvin eri
tavoin. Zetterbergin (1978) vitsikas pikku analyysi eri elamantyyleista
perustuu lahinna elamanalueiden etsimiseen. Kuka pitaa tystistaan, ku-
ka ruuanlaitosta, kuka korkealaatuisten kulutushyOdykkeiden ostami-
sesta jne. Keskeiset elamanalueet jotka nain muodostuvat ovat tieten-
kin perhe, ty6, asuminen, kulutus ja huvittelu, seurustelu. Muitakin on ,
mutta !lama tyhjentavat padosan tavallisen ihmisen keskeisista ela-
manalueista. Kysymys on lahinna siita, kuinka detaljoidusti elamana-
lueet hahmotetaan: esimerkiksi onko TV:n katselu ihmisen keskeinen
elaman sisaltO vai onko han viihteeseen orientoitunut, perhekeskei-
nen tyyppi. Elamakerrat tarjoavat mandollisuuden melko yleisluontoi-
siin painotuksiin. Perhe, asuminen, tyti, jokin vapaa-ajanharraste, esi-
merkiksi maalaaminen tai kasitytit ovat niita, joita elamakerroissa
enemman kuvaillaan. Sen sijaan esimerkiksi kuluttaminen, tavaroiden
ostaminen, tulee hyvin harvoin elamakerroissa keskeiseksi asiaksi.
Tama saattaa hyvin johtua kirjoittajien valikoitumisesta enemman kuin
slita, etta kuluttamisesta on hankala kiljoittaa elamakertaansa.
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Keskeinen tarnan alueen muutos on jo edella mainittu suhde ty6hOn.
Ensimmaisen polven elamakerroissa tyii on itsestaan selvasti tarkein
kuvattu asia, raskas, vaivalloinen, mutta tyydytysta tuottava ty6. Nyt ti-
lanne on toinen: tyOsta ei juuri elarnakerroissa puhuta. Henkiliikohtai-
sesti olen vakuuttunut siita, etta vaikka Suomessa edelleenkin arvos-
tetaan tystita elamansisaltOna poikkeuksellisen paljon, niin tama arvos-
tus ei ole luonteeltaan samanlaista kuin se on ensimmaisen sukupol-
ven elamantarinoissa. Tilalle on keskeisend elamansisaltOnd tullut la-
hinna perhe ja asunto ja laajemmin yleensa erilaiset ihmissuhteet ja
niiden vaikeudet. Karjistaen: raskaan ja siksi arvostetun tytin ohi ovat
ajaneet vaikeat ihmissuhteet.

Tama on karjistys, jota ei pysty elamakerta—aineiston valossa miten-
kaan verifioimaan (niin kuin ei monia muitakaan tassa esitettyja vaittei-
ta), mutta se tuntuu intuitiivisesti melko vakuuttavalta muunkin aineis-
ton valossa. Nain neljas tyyppimuuttuja sisaltaa suurin piirtein seuraa-
van kehityskulun: ensimmaisen sukupolven kohdalla tyo keskeisena
elamanalueena, toisella sukupolvella tyo, asunto ja elaman suuri mur-
ros sodanjalkeisena aikana, so. sopeutuminen yleensa, kolmannella
sukupolvella asunto, perhe ja hankalat ihmissuhteet. Lisaksi tulevat
erityistyyppien mukaiset painotukset (ks. taulukko 2).

Kaytetyt nelja tyypittelyulottuvuutta itse asiassa sisaltavat samalla
myOs objektiivisten taustatekijOiden vaikutuksen. Ne edustavat vain
kunkin kirjoittajan subjektiivisesti valittarna.a kuvaa hanen kasvu— ja
elinoloistaan. Tyypit eivat siis edusta pelkastaan subjektiivisia nakti-
kohtia, vaan elarnakaarten erilaisuutta kokonaisuudessaan. Nama viisi
tyyppia. ovat.

talonpoikainen, elaman "pakkorakonen",
sopusointuinen, aidosti onnellinen elama,
kurja ja onneton, useinmiten vastoinkaymisten tayttama elama,
turvattu "minulla menee hyvin, ehka liiankin hyvin"-elama.,
vastoinkaymiset julkisivun takana, onnellisuusmuuri-elama.
Naista kolme ensin mainittua ovat oleellisesti ensimmaisen ja toisen

sukupolven elamankaaria, kun taas kaksi viimeista on enemmankin
kolmannen ja neljannen sukupolven elamankaaria. Raja ei kuitenkaan
ale ehdoton: kysymys on tyypillisyyksista.

Taulukko 2 sisaltad periaatteessa oman selityksensa eika sits tarvin-
ne kommentoida kovinkaan laajasti. Viisi tyyppia edustavat siis erilai-
sia elamakerrallisia vaihtoehtoja. Yhdistelmat ovat tavallisia niin kuin
seuraavasta kay ilmi: esimerkiksi onnellinen eldma on mandollista
saavuttaa elaman normaalien vastoinkaymisten jalkeen. Toisaalta vas-
toinkaymiset julkisivun takana ja turvallinen elama on hyvin lahella toi-
siaan.

Alun perin luokittelin tarkasteltavat elamakerrat kahteen paaryh-
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Taulukko 2: Elamakertatyypit.

TYYPITTELY
uunTuvuus

Talonpoikainen,
"elamin pakko-
rakonen"

Kurja ja
katkeroitunut elama

Sopusointuinen,
aidosti onnellirien
elama

"Minulla menee hy-	 Vastoinkaymiset
vin, ehka liiankin hy-	 julkisivun takana
vin" — vai meneekO?	 (onnellisuusmuuri)

1. Elimin hallinta
ulkoinen/sisainen
aito/keinotekoinen

Aito sisainen, mutta
huono ulkoinen hal-
linta: vaikeuksiin so-
peutuminen, tietoi-
suus vaikeuksien kes-
timisesti.

Puuttuva ulkoinen ja
sisainen

elimi kaaosta,
hahmotonta.

Hyva ulkoinen ja aito
sisainen eliminhallin-
ta, elama jarjestykses-
si ja valvonnassa.

Hyva ulkoinen, mutta
keinotekoinen, ei aito
sisainen hallinta.

Huono ulkoinen,
mutta hyva keinote-
koinen sisainen hallin-
ta.

2. Elaminkokemukset	 Monipuolinen ja ta-
mytinteisii/kieltei-	 pahtumarikas elan*
sia	 seki myOnteisia etta
paljon/vahan	 kielteisia kokemuksia.

Lihes pelkistain kiel-
teisia tai sellaisiksi
koettuja tapahtumia.

Piiasiassa mytinteisii
(so. sellaisiksi koettu-
ja) tapahtumia, mutta
vaihteleva ja moni-
puolinen elima.

Vahan, mutta mytin-
teisia kokemuksia
(vain niisti kerrotaan).

mutta kieltei-
sia kokemuksia, erityi-
sesti ihmissuhdevai-
keuksia.

Yksityisen ja
julkisen raja —
onnellisuusmuuri

Raja varsin episelva ja
vaihteleva,	 kysymys
yksityisyydesta ei olen-
nainen, tietyistl asiois-
ta vain ei puhuta.

Kaikki koetaan yksityi-
seksi, itsei koskevaksi,
mutta siita halutaan
kertoa, purkautua.

Ei juuri rajaa, ei mi-	 Erittain selva raja yksi-	 Luja fasadi, joka alkaa
taan salattavaa. 	 tyisen ja julkisen	 rakoilla.

tirkei asia.

Eliman alueet ja
painopisteet

Tye., perhe, oma koti
ja sen rakentaminen.
Oman tytinteon arvos-
tus, oman kodin hank-
kimisen itsestainsel-
vyys.

Elarnan painopisteet
epaselvit, paljon epa-
onnistumisia.
Tyhjiin valunut tyo,
epionnistuneet ihmis-
suhteet. Hyvia alueita
ei arvosteta.

Monipuoliset kiinnos-
tukset. Tyo ja perhe
taydentivit toisiaan,
koulutuksesta	 saatu
varmuus omista ky-
vyista.

Perhe ja vapaa-aika,
kuluttaminen, koulu-
lutus, koulunkaynti
(tyosta melko vahan).

Ihmissuhteet ja perhe
ongelmina; matkusta-
minen, alicoholiongel-
mat.



maan: onnen tarinoihin ja karsimystarinoihin. Mina kaksi tarinatyyp-
pia erottuivat hyvin selvasti. Vasta myOhemmin aloin nanda etta niiden
taustalla olikin hyvin erityyppisia karsimyksen ja onnen kaaria. Muun
muassa elamanhallinnan suhteen vaihtelut olivat suuria ja nain luoki-
tusta oli tarkennettava. Kuitenkin alkuperainen jaottelu oli nandakseni
yllattavan toimiva: ihmisilla on elamantarinassaan tietty perussuhtau-
tuminen elamaan, toisilla valoisa, toisilla synkka ja tama vaikuttaa voi-
makkaasti koko elamantarinan luonteeseen. Olen esimerkiksi
paatynyt siihen nakemykseen etta onnellisuus on perussuhtautumi-
nen elamaan eika suinkaan jotain hetkellista ja tilapaista. Onnellinen
ihminen on yleensa onnellinen, joitakin tilanteita lukutinottamatta ja
onneton ihminen on yleensa onneton, miten hyvin hanen elamansa
muuten meneekaan. Nama daripaat ovat tyypittelyssa mukana. Muut
tyypit edustavat sitten erilaisia valivaihtoehtoja joissa kumpikaan — on-
nellisuus tai onnettomuus — ei ole niin keskeisesti mukana. Joka ta-
pauksessa on selvad etta onnea pelkastaan hetken huumaksi vaittavat
eivat tieda mita onni sanan arkisimmassa merkityksessa on.

Toisessa yhteydessa olen kehitellyt tata typologiaa edelleen pohti-
malla sen sisaltamien tyyppien luokkaspesifisyytta (Roos 1981). Esi-
merkiksi talonpoikainen "pakkorakonen" kuuluu nandakseni niin
maalais— kuin kaupunkilaisproletariaatin osalle, mutta ei tule
kysymykseen porvariston perinteisend elamantavan tyyppina. Sen
ihanteena lienee ennen kaikkea toiminut ajatus onnesta ja harmo-
niasta, mutta todellisuus on ehka ollut enemmankin lahempana onnel-
lisuusmuurin takaista elamaa. Periaatteessa voidaan kuitenkin kulle-
kin tyypille esittaa useampi kuin yksi luokkamaaritys. Kysymys ei siis
ole luokkaproblematiikan sivuuttamisesta, vaan sen taydentamisesta.
Onhan told ilmeista, etta luokka on yha vahemmassa madrin elamanta-
vallisesti madradva, ja taman vuoksi tarvitaankin juuri lisamaareita.

Viitte et
Tama artikkeli liittyy laajempaan kasikirjoitukseen, jonka tyOnimend on

"Suomalainen elarna". Kasikirjoituksessa analysoidaan joukkoa elamakertoja,
jotka on keratty paaasiallisesti Suomen Yleisradion ja Elamantavan muutoksen
tutkimusprojektin jarjestamassa elamakertakilpailussa. Tassa artikkelissa esi-
tellaan analyysin pohjana oleva typologia, jonka aikaisempia versioita olen ka-
sitellyt erilaisissa esitelmissa. Yksi kasikirjoitukseen liittyva elamakerta on il-
mestynyt teoksessa: Koskiaho et al. (1981, 163-169).

2 Tassakin on useita vaihtoehtoja: joko valitaan autenttisia tapauksia edus-
tamaan eri tyyppeja kuten esim. Coffield et al. (1980) ovat tehneet tai konst-
ruoidaan tyyppi useiden autenttisten tapausten pohjalta, niita yhdistamalla ku-
ten kixjallisuudessa on tapana.
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Elamantapatutkimus ja
elamantavan tyypit

Elamantavan tutkimus on Suomessa noussut laajan kiinnostuksen koh-
teeksi 1970-luvun lopulla. Se on virittanyt keskustelua alan tieteellisis-
sa julkaisuissa ja monien tutkimusten otsikkoon se on ilmestynyt mita
erilaisimmissa yhteyksissa, kuten tyOttOmyyden, kasvatuksen, tupa-
kanpolton ja kulutuksen liitannaisena.(Esimerkiksi Sosiologia-leh-
ti, n: of 1 ja 2 1978, Martti Takala et al 1979, Ilmari Rostila 1980, Jussi Mel-
kas 1980, Liisa Uusitalo 1979, Ari YlOnen 1977, Antti Kasvio 1982.)

Vuonna 1977 paatti Suomen Akatemia tutkimussopimuksesta ela-
mantavan muutoksen tutkimiseksi Suomessa ja sen kansainvaliseksi
vertailuksi. Sopimus paattyi 1980 vuoden lopussa, mutta ty6 jatkuu
edelleen erityisesti kansainvalista vertailua koskevana. (Ks. Roos et al.
1981.)

Suomen Akatemia on mybs rahoittanut muita laajoja elamantapaan
liittyvia projekteja, kuten terveyden ja eldmantavan, perheen vuoro-
vaikutuksen ja elamantavan seka Kostamuksen ja Tornion tyOntekijOi-
den elamantapojen eroa koskevat tutkimukset.

Tallainen laaja, samanaikaisesti virinnyt kiinnostus elamantapaan
heijastaa selvaa murrostilannetta maamme yhteiskuntatieteissa. Ta-
ma murros nakyy niin kysymyksenasetteluna, menetelmallisina kes-
kusteluina kuin teoreettismetodologisina ongelmina. Murros ei tieten-
kaan koske pelkdstaan elamantapatutkimusta, mutta juuri taman tutki-
muksen alueella on helppo nanda kaikkien kolmentyyppisten ongel-
mien vaikutukset.

Typologioiden kehittelysta.

Teoreettisesti keskeisend tehtavana naen typologioiden kehittelyn
luonnollisena osana kvalitatiivista tutkimusprosessia. Typologian kri-
teerit ratkaisevat sen, kuinka kompleksisesta teoreettisesta kokonai-
suudesta on kysymys. Tassa esitettava typologia ei ole yield hirvitta-
van monimutkainen, mutta se on aidosti aineistosta esiin nouseva
yleistys. Sen intersubjektiivisuudesta ja kontrolloitavuudesta en mene
takuuseen, sen sijaan kylla avoimuudesta.
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Typologioita on arvosteltu niiden alkeellisuudestaja yksinkertaisuu-
desta. Tama on kuitenkin harhaanjohtavaa. Kuten edella todettiin, teo-
ria ilman subjektiivista sisaltod, ilman kasitteille annettavaa jarkevaa
tulkintaa on yhteiskuntatieteessa arvoton. Tallaisia teorioita on kuiten-
kin kuin Vilkkilassa kissoja. Typologian olennainen idea on, etta siind
tiivistetaan sisallollista tietoa teoreettisesti mielenkiintoisiksi kasit-
teiksi. Ne eivat siis suinkaan merkitse askelta taaksepain, vaan valitet-
tavasti syrjaan jaanytta valiaskelta. Ja lisaksi sinansa arvokasta kuvauk-
sen apuvalinetta.

Kuten Daniel Bertaux on monessa yhteydessa todennut, hyva, kasit-
teellisesti perusteltu, johdonmukainen kuvaus on usein huomattavasti
arvokkaampi kuin keinotekoinen teoreettinen yritelma. Tallaisessa
kuvauksessa ei ole mitaan vaheksyttavad: jos se on hyvin jasennelty ja
loogisesti johdonmukainen s'aa siita usein huomattavasti paremman
teoreettisenkin kokonaiskasityksen asiasta kuin jostain lainalaisuuk-
sien etsinnasta.

LahtOkohtani on seuraava elamantavan maaritelma: "Elamantapa on
yksilOn tai perheen elamanvaiheiden, elamantoiminnan, arkielamanja
interaktion kokonaisuus, joka jarjestyy yksilOiden subjektiviteetin
kautta."

Tama maaritelma on esimerkiksi laajempi kuin mists antropologias-
sa puhutaan (arkielaman jarjestelma), mutta se soveltuu erinomaisesti
juuri sellaiseen aineistoon, jossa elamanhistoria painottuu.

Typologian keskeinen kriteeri on elama, nh all i nt a, so. se missa
madrin ihminen on tai katsoo olevansa oman elamansa ja elamanta-
pansa madradja (ks. tasta tarkemmin Roos 1981a).

Ei ole pelkastaan minun keksintOdni, etta elamanhallintaa voi olla
kandenlaista, ulkoista ja sisaista. Mutta tarkeinta on, etta se tulee niin
sell<easti esille tutkimissani elamakerroissa (ei kuitenkaan niin, etta
ihmiset itse puhuisivat nailla kasitteilla).

Sen sijaan aito ja keinotekoinen sisainen elamanhallinta on jaottelu,
jossa todella subjektiivisesti tulkitsen lukemiani elamankertoja. Tama
liittyy elamakerran esitystapaan, siihen mita asioita elamasta kertoo
(kaytOssanihan on laaja vertailuaineisto, jolloin yksittaisen elamaker-
ran "puutteet" nakyvat heti).

Keskeinen vaittamani on toisaalta., etta elaman ulkoisen hallinnan ta-
voittelu edelleenkin leimaa suomalaisten ihmisten elamantarinoita ja
elamantapoja varsin pitkalle. Aineellinen turvallisuus on tasta tarkea
osa, mutta olisi harhaanjohtavaa puhua yksinomaan siita. Toisaalta eld-
man sisaisessa hallinnassa on suunta kohti yha andistavampaa ja sa-
malla keinotekoisempaa sisaista. hallintaa. Tama liittyy toiseen ulottu-
vuuteen nimittain julkisivun, fasadin kontrollointiin.
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Puhtaimmillaan keinotekoinen sisdinen hallinta on pelkkd julkisivu
ilman mitdan todellisuutta ja tallbin on toki tarkedd pitd.a huoli siitd, et-
tei julkisivun taakse asiattomat kurkistele. Mutta julkisivun suojaami-
seen leytyy muitakin perusteita, jotka eivat nouse yksinomaan eldman
sisdisestd hallinnasta. Kysymys on myOs siitd riippuvasta kulttuurisesta
dimensiosta, joka pitad ottaa mukaan.

Kolmas tarked ulottuvuus on myOs kytkennassa eldman hallintaan.
Kaytansiitdnimed perustavat eldmankokemukset. Jokaises-
sa eldmdnkerrassa tulee esille erditd avainkokemuksia ja eldmakerta
jasentyy ndiden avainkokemusten sarjaksi. Mutta ihmisilla on niita
enemman tai vahemman ja niiden luonne vaihtelee. Tastakin lOytyy
selva sukupolvittainen linja, jota voi pitad melko selvand: eldmakoke-
mukset vahenevat ja ohenevat silmiinpistavasti sen aineiston ja ajan-
jakson valossa, jota olen tarkastellut. Tama on toki erinomainen asia,
silly se merkitsee, etta ihminen valttyy eldmansa aikana sairastumasta
tuberkuloosiin, menettdmdsta vanhempiaan, joutumasta sotaan, karsi-
mastd kaikkien arkipaivaisimpienkin tavaroiden puutetta jne. Mutta
toki luulisi, etta ndiden tilalle tulee toisia, yhtd intensiivisesti koettuja
asioita. Ndin ei nayta olevan.

Neljds ulottuvuus, eldmantoimintojen painotus on se, jota aion tassa
kehitella eteenpain kuviossa 1 esitettavdsta tilanteesta.

Viisi elamantavan tyyppia.

Ensi vaiheen tuloksena on nain viisi elamd.n ja eldmantavan tyyppid,
joiden jarjestys on ongelmallinen, koska kysymyksessd ei ole yksi ai-
noa ulottuvuus vaan monta.

Kurja ja onneton eldmd, joka usein on myOs hahmoton. Keskeista on
eldmdn sisaisen ja ulkoisen hallinnan puuttuminen.

Talonpoikainen, eldman pakkorako, jossa siis olennainen kysymys
on ulkoisen eldman hallitsemattomuus, mutta siihen liittyvd aito sopeu-
tuminen ja elarndn

Onnellisuusmuurin rakoilu —eldmantapa, jossa keskeisend on julki-
suuden tiukka kontrolli toisaalta ja lukuisten vaikeuksien paljastumi-
nen toisaalta. Miesten ja naisten kertomina taind elarnd on hyvin erilai-
nen.

menee hyvin"—tyyppi, jossa kuitenkin nakyy erilaisia
kysymysmerkkejd matkan varrella ja jossa kysymys ei ole harmoniasta
vaan elaman tiukasta sisdisestd jarjestamisestd.

Sopusointuinen eldmd, aidosti onnellinen, jossa jo itse eldmantarina
elaman sisaisine ja ulkoisine hallintoineen on silmiinpistavasti erilai-
nen.
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Kuvio	 Elimakertatyypit.

TYYPITTELY
ULOTTUVUUS

Talonpoikainen,
"eliman pakko-
rakonen "

Kurja ja
katkeroitunut elima

Sopusointuinen,
aidosti onnellinen
elima

"Minulla menee hy-	 Vastoinkaymiset
yin, ehki liiankin hy-	 julkisivun takana
yin"	 vai meneekii?	 (onnellisuusmuuri)

1. Mifflin hallinta
ulkoinen/sisainen
aito /keinotekoinen

Aito sisainen,	 mutta
huono ulkoinen hal-
linta: vaikeuksiin so-
peutuminen ,	 tietoi-
suus vaikeuksien kes-
tamisesta.

Puuttuva ulkoinen ja
sisainen elamanhallin-
linta: elami kaaosta,
hahmotonta.

Hyva ulkoinen ja aito
sisainen elaminhallin-
ta, elama jarjestykses-
si ja valvonnassa.

Hyva ulkoinen, mutta
keinotekoinen, ei aito
sisainen hallinta.

Huono ulkoinen,
mutta hyva keinote-
koinen sisainen hallin-
ta.

2. Elaminkokemukset
myOnteisia/kieltei-
sia
paljon /vihan

Monipuolinen ja ta-
pahtumarikas elarna,
seka mytinteisia etta
kielteisia kokemuksia.

Lahes pelkastain kiel-
teisia tai sellaisiksi
koettuja tapahtumia.

Piaasiassa myOnteisia
(so. sellaisiksi koettu-
ja) tapahtumia, mutta
vaihteleva ja moni-
puolinen elima.

Whin, mutta mytin-
teisia kokemuksia
(vain niista kerrotaan).

Vahan, mutta kieltei-
sia kokemuksia, erityi-
sesti ihmissuhdevai-
keuksia.

Yksityisen ja
julkisen raja —
onnellisuusmuuri

Raja varsin epaselva ja
vaihteleva,	 kysymys
yksityisyydesta ei olen-
nainen, tietyista asiois-
ta vain ei puhuta.

Kaikki koetaan yksityi-
seksi, itsea koskevaksi,
mutta siita halutaan
kertoa, purkautua.

Ei juuri rajaa, ei mi-	 Erittain selvi raja yksi-	 Luja fasadi, joka alkaa
tain salattavaa.	 tyisen ja julkisen	 rakoilla.

la, tarkel asia.

Elimin alueet ja
painopisteet

Tyo, perhe, oma koti
ja sen rakentaminen.
Oman tyiinteon arvos-
tus, oman kodin hank-
kimisen itsestlinsel-
vyys.

Elamin painopisteet
epaselvit, paljon epa-
onnistumisia.
Tyhjiin valunut ty6,
epionnistuneet ihmis-
suhteet. Hyvia alueita
ei arvosteta.

Monipuoliset kiinnos-
tukset. Tyi5 ja perhe
taydentivit toisiaan,
koulutuksesta saatu
varmuus omista ky-
vyista.

Perhe ja vapaa-aika,
kuluttaminen, koulu-
lutus, koulunkaynti
(tyosta melko vahan).

Ihmissuhteet ja perhe
ongelmina; matkusta-
minen, alkoholiongel-
mat .



Mainittakoon muuten, etta Zetterbergin askettain esittelema ns. mo-
tivaatiotyyppien jaottelu tulee varsin %Ilene edella esiteltya jaottelua,
vaikka lahttikohtana onkin hyvin erityyppinen aineisto ja teoreettinen
viitekehys (ks. Zetterberg 1981).

Nyt esitetty typologia jaa "toisesta paastaan avoimeksi". Sen luoki-
tuksia voi tarkentaa sits mukaa kun siihen liitetaan ihmisten varsinaisia
arkielarnan toimintamalleja, keskeisia elamanalueita. Mita ei elarna-
kerta-aineisto oikeastaan tarjoa, vaan tarvitaan muuta. Esimerkiksi
ajankayttOtutkimus on erinomainen taydentava aineistomuoto, samoin
sellaiset elarnantyylitutkimukset kuin vaikkapa Zetterbergin kehitta-
mat (ks. Suomen osalta Lotti 1981).

Zetterbergin toiminnalliset elamantyyliulottuvuudet ovat edella esi-
tetyn neljannen ulottuvuuden tarkennus ja sellaisena mielenkiintoinen
tyypittelyn taydentaja. Seuraavassa tarkastelen lyhyesti kuvion 2 avul-
la tilannetta. Siind lahttikohtana ovat Zetterbergin keskeiset tyypit: ko-

seuralliset, tybituniset, kulutusintoilijat, liikunnanharrastajat,
moan harrastajat, yhteiskunnallisesti suuntautuneet. Ainakin kaksi
mielenkiintoista puutetta nayttaisi Zetterbergin jaottelussa olevan: ko-
ti-ihmisia pitaa ottaa kahta lajia: kotikeskeiset ahertajat ja kotikeskei-
set lOhOdjat (yield ovat kotikeskeiset seuraihmisetkin) ja toisaalta mo-
nipuoliset kodin ulkopuolella toimijat, joissa yhdistyy eri tyyleja.

Nain siis oma ryhmittelyni on seuraava: Kotikeskeinen lOhOdja, koti-
keskeinen toimija, seuraihminen, kuluttaja, tyOihminen, monipuolinen
toimija.

Tdssa paaulottuvuutena on siis ankkuroituminen kotiin. Kim taman
taulukoi ristiin elamantapatyyppien kanssa, lopputulos nakyy kuviossa
2.

Kysymyksia tyypittelyn pohjalta

Tallainen kulttuurikriittinen ja pessimistinen tyypittely, jota edella
olen hahmotellut, on todella subjektivistinen ja subjektiivinen. Kuuluu
maarattyyn filosofiseen perinteeseen kuvitella varhaisemmat ajat pa-
remmiksi kuin nykyiset. Kukaan ei toki luule, etta nama ajat olivat joka
suhteessa parempia, mutta jotain inhimillista nayttaa kehityksen myti-
ta koko ajan elamasta karisevan pois.

Spesifisesti edella esitetysta tyypittelysta nousee kaksi kysymysta:
Onko olemassa jokin nykyinen elaman tyyppi, jonka voisi esittaa nyt

esitetyn kulttuurikriittisen jaottelun vastapainoksi, ja jos, nun mika?
Zettenbergin uusiutuva ihminen voisi ehka olla tallainen.

Toinen kysymys koskee taman aineiston historiallisesti ajatonta on-
nellista harmoniaa, ehytta elarnad. Se on siis aina mandollinen, mutta
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Kunio 2

Kotikeskeinen	 Kotikeskeinen	 Kulutusintoilija	 Seuraihminen	 Monipuolinen	 Monipuolisen toi-
lOhOdja	 touhuaja	 toimija	 minnan ihminen

Kurja elama
Perhehelvetti

1	 2
"Kapertynyt"	 "Kiusaaja"

Kulutus kdrsimyksend 	 Jengi & viina
epatoivon kuluttaja	 elarnan tapana

Ci]	 Pakkorako "'sante	 "Emânta"	 Sukulaisrakas	 Parhaat puolet	 "'sante
tyOldisisd	 tyOldisaiti 	 esiin "Kultareunat"

Rakoileva onnel-Fasadi puristuk-	 Koti suoja- 
lisuusmuuri	 sissa	 paikkana	 kuluttaja

Tytipakoilija
(ty6 korvikkeena)

Hyvin menee? Passiivinen
tyytyydinen

Oma koti kullan
kallis

Vauhti paalla Kiipija vauhdissa

Perhetoiminta
Onni & harmonia	 keskuksena

Toiminta ulospain
suuntautunutta
sosiaalinen
itsensa toteuttaja

Tyo elaman
sisdltOnd



mitka oikein ovat sen ehdot. Saako elamakerroista sille valaistusta? Ai-
nakin elamakertojen yksi kayttOtarkoitus on usein ollut juuri tama.: on
etsitty toimintamalleja. Esimerkiksi Vasarin "Taiteilijoiden elamanker-
roista" monet ovat ammentaneet oppia siita miten pitaa elda, jos ha-
luaa olla suuri taiteilija. Mutta ongelma on sama, kysymys on elaman si-
saisen, mutta keinotekoisen hallinnan oppimisesta. Oikein naivisti sa-
nottuna: pitaa olla hyva tuuri elamantapahtumien suhteen ja lisaksi pi-
taa yield kehittya oikealla tavalla elamaansa hallitsevaksi. Etta elaman
sisal1011isesta hallinnasta tulee toinen luonto. Tata ei varmasti opi kou-
lussa eika televisiosta eika usein edes kotoa.

Viela yksi keskeinen kysymys, joka liittyy typologian totuudellisuu-
teen. Onko nyt elama nyky—yhteiskunnassa todella tallaista. Eikti mui-
ta vaihtoehtoja ole? Vain kokemus voi sen meille kertoa!
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Yhteiskunnan muutos ja arkieldma

Jokainen meista voi havaita ymparillaan muutoksia ja kuvitella toisia:
tyypillisinta on kai luulla, etta se, mika nyt on, on jotain uutta ja ennen
kokematonta, vaikka niin ei ole. Mutta jos hyvaksymme sen, etta yh-
teiskunnallinen muutos on koko talla vuosisadalla ja varsinkin kahtena
viime vuosikymmenend ollut ennennakernattOman rajua, tulee kes-
kimmaiseksi kysymys, miten tata muutosta voidaan analysoida. Me
tarkastelemme muutoksia aina tietyn kasitteellisen viitekehyksen
avulla, vaikka ehka kuvittelisimmekin puhuvamme vain raaoista tosi-
seikoista. Vieraantuminen, yksityistyminen, perhekeskeisyys, identi-
teettiongelmat, narsismi, uudet elamantavat... Kaikki llama ovat teo-
reettisia kasitteita, joista on vahitellen tullut melkeinpa arkipaivaisia
tosiasioita.

Kaikkeen tahan nartaisi jotenkin liittyvan Karl Marx. Hanhan hah-
motteli ennen kaikkea teoriaa siita, miten yhteiskunta muuttuu kapita-
lismin kehittyessa, miten traditionaaliset yhteiskuntasuhteet ja ela-
mantavat muovautuvat vahitellen paaomasuhteen puristuksessa uu-
siksi: padomat keskittyvat, ihmiset palkkatytilaistyvat ja tytista tulee
abstraktia palkkatyOta. (Toisin kuin Pekka Kuusi naen taman keskeise-
nä Marxilla, en hanen historiallisia profetioitaan tai hanen evoluutio-
teoriaansa.)

Tama teoria on useimmille meista jossain muodossa tuttu. Se on
sailynyt ihmeen hyvin ajan myOta; monet Marxin kuvaamat ilmiot ovat
edelleen keskeisia. Mutta on kiistamatOnta, etta Marxin teo-
ria kaipaa taydennysta: sen hahmottamat ilmiot ovat yleisesti tunnettu-
ja, mutta ne eivat kata yhteiskunnallisen muutoksen koko kirjoa. Ehka
tarkeinta on, etta teorian selitysvoima on menettanyt mielenkiintoi-
suuttaan. On syyta epailla, etta teoria ei yksinkertaisesti kasitteellista

jotka silmiemme edessa. tapahtuvat. Ja kun maid — tutkijoilla
— ei ole kasitteita, emme myiiskaan na.e, mita tapahtuu.

Yha useammat ovat kuitenkin ryhtyneet etsimaan uudempia, pa-
rempia, monitahoisempia selityksia, hyvin monet luopuneet marxis-
mista selitysten lahtOkohtanakin. On mielenkiintoinen paradoksi, etta
se teoreetikko, jota tassa aion kayttaa hyvakseni, oli 60- ja 70-luvuilla
juuri marxilaisen kritiikin hampaissa, mutta on nyt monista kriitikois-
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taan poiketen kehittanyt todella mielenkiintoisesti marxilaista (?) teo-
riakehikkoa. Han on Jurgen Habermas, jonka tiiliskivi The orie des
kommunikativen Handelns I—II onjuuriilmestynyttoissavuon-
na ja herattanyt suurta huomiota. Siind Habermas hahmottelee sosiolo-
gian klassikoiden kautta uuden version kriittisesta teoriasta, joka poik-
keaa merkittavasti hanen aikaisemmista selityksistaan.

En tassa tarkastele naita eroja, vaan keskityn yhteen Habermasin
ydinajatuksista, joka erityisesti yhteiskunnallisen muutoksen kannalta
on aivan keskeinen, nimittain Systeminja Lebensweltin valiseen eroon
(ks. myOs Gronow 1983).

System, jthjestelma, on helppo kaantaa, mutta Lebenswelt ei. E1a-
mismaailma kuullostaa kOmpe101ta.. Habermas tarkoittaa erottelullaan
sita, etta yhteiskunnassa on kaksi toisiinsa kietoutuvaa mutta teoreetti-
sesti erillista aspektia: jarjestelmallinen, objektiivinen, erilaisina ulkoi-
sina suhteina ja verkostoina ilmeneva todellisuus seka toisaalta sub-
jektiivinen, ihmisten keskindiseen kommunikointiin ja toistensa yrn-
martamiseen perustuvat todellisuus, heidan elamismaailmansa, jossa
tarkeinta ovat merkitykset, tulkinnat ja symbolit.

Tata sinansa yksinkertaista erottelua Habermas kehittelee hyvin he-
delmallisella tavalla. Keskeista Habermasin ajattelulle on r ati onaa-
lisuus — onkin sanottu, etta han on viirneisia puhdaspiirteisia ratio-
naalisuuteen perustuvan yhteiskuntateorian kehittajia. Mutta rationali-
suuttakin on monta lajia, habermasilaisittain kolmea: (1) padmadrara-
tionaalisuus, strateginen rationaalisuus, jossa kulloisellekin tavoitteel-
le alistetaan muu. Tama rationaalisuus on Jthjestelmalle ominaista, se
on talousmiehen ja byrokraatin rationaalisuutta. Toisaalta on (2) kom-
munikatiivinen, kulttuurillinen rationaalisuus, jossa kysymys on ym-
marretyksi tulemisesta sosiaalisissa tilanteissa, argumentaatiosta ja
vakuuttamisesta. Se on modernin Lebensweltin rationaalisuus. Ja kol-
mas rationaalisuuden muoto on (3) moraalis-kaytann011inen, "veljey-
den etiikka", jonka Habermas nakee kytkeytyvan ennen kaikkea lansi-
maiseen uskonnolliseen perintOOn. Tama kolmas rationaalisuuden
muoto (naita muotoja vastaavat kolme ihmis- tai elamantavan tyyppia:
fakki-ihminen, nautintoihminen ja "veljesihminen") on tuomittu jauhau-
tumaan nautinnon ja asiantuntemuksen vallin. Se kuuluu told elamis-
maailmaan mutta sen traditionaaliseen osaan, ei moderniin.

Kysymys ei ole siita, etta System ja Lebenswelt olisivat aina olleet
erossa toisistaan, painvastoin. On nykyajan keskeisia tunnusmerkke-
ja, etta ne erottuvat aivan kasinkosketeltavalla tavalla, etta erityisesti
System alkaa elad omaa elamdansa. Siis monimutkaistuva ja yha
hemman havaittavissa oleva yhteiskunta, jonka infrastruktuuri, oikeus-
jarjestelma ja tekninen tuotantojarjestelma muodostuvat yha epasel-
vemmiksi mutta erillisiksi kokonaisuuksiksi, joita emme hallitse juuri
lainkaan.
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Samalla Lebenswelt differentioituu; sen sisaiset osat erottuvat toi-
sistaan: kulttuuri, sosiaalinen yhteisti ja persoonallisuus. Samalla eroa-
vat niiden uusiintamisprosessit: kulttuurinen uusiintaminen, sosiaali-
nen integraatio ja sosialisaatio.

Habermasin ydinajatus Oil, etta jarjestelma, ennen kaikkea talous-ja
hallintojarjestelma eli valtiobyrokratia, alkaa jarjestelmand vaikuttaa
valittOmasti elamismaailmaan, tuoda siihen elementteja, jotka eivat sii-
hen sovi. Ne kolonialisoivat elamismaailman samalla tavoin kuin siirto-
maavallat istuttivat omia yhteiskunnallisia jarjestelmiaan siirtomaihin
ja tuhosivat alkuperaiset yhteiskuntamuodot ja kulttuurit.

Siis: elamismaailmalle keskeiset ymmartamis- ja symbolijarjestel-
mat eivat parjaa talouden ja hallinnon lainalaisuuksille vaan alkavat
murtua. Elamismaailma sanan varsinaisessa mielessa kaventuu, "ai-
dot" elamismaailman alueet supistuvat. Raha ja liana hallitsevat myOs
elamismaailman suhteita (Tassa Habermas on siis hyvin lahella Hirsc-
hin lapikapitalisoitumisen ja -valtiollistumisen teemoja.)

Tama analyysi ei ole sinansa kovinkaan kaukana marxilaisesta. Ha-
bermasin mielesta se kuitenkin on olennaisesti laajempi: kun Marx na-
kee vain yhden vaihtosuhteen Systeemin ja Elamismaailman valilla,
niin Habermas nakee niita nelja: tyiimarkkinat ja kulutus vaihtona ta-
luoden ja yksityissfaarin valilla seka organisaatiotoiminnat ja

toiminnan julkisen hallinnon ja julkisuuden valilla.(Julkisuus ja
yksityissfaari ovat kaksi elamismaailman institutionaalista jarjestysta.
Ks. kuva 1.)

Tassa on nandakseni paljon perad, joskaan se ei taysin pida paik-
kaansa. Kylla Marx tarkasteli kulutusta juuri elamismaailman ja talou-
den yhteytend (vapauden ja valttamattOmyyden valtakunnan valisena
suhteena). Mutta julkisuuden ja hallinnon valinen itsenainen yhteys,
siis se valtava sosiaalivaltiollinen ja oikeudellinen kehitys joka moder-
nissa yhteiskunnassa on tapahtunut, jai kylla hanelta vahalle huomiol-
le.

Ja ajatus siita, etta kaikki nama nelja vaihdon muotoa muovaavat
omalla tavallaan elamismaailmaa systeemin ehdoilla, on erittain mer-
kittava teoreettinen lahtOkohta.

Habermas itse ottaa esimerkiksi sen, kuinka siirtyma persoonalli-
suudessa oidipaalisista patologioista narsistisiin hairioihin selittyy juu-
ri uuden tarkastelukulman kautta. Oidipaaliset hairiOt olivat ilmauksia
vanhempien auktoriteetin taakse naamioituneista yhteiskunnallisista
repressioista. System (yhteiskunnallinen valta) ja Lebenswelt (van-
hempien auktoriteetti) olivat yhta ja samaa. Nyt on toisin. Suhteet per-
heessa ja yhteiskunnalliset suhteet ovat kaksi jyrkasti toisistaan poik-
keavaa asiaa. Narsistinen identiteettikonflikti on tasta luonteva tulos
(Habermas, osa II, s.569).
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Habermasin ajatusta siita, etta vain jarjestelma tunkeutuu Lebenswel-
tiin, on arvosteltu aiheellisesti (Berger 1982). Yhta hyvin voidaan tode-
ta, etta Lebensweltilla on ollut historiallisesti erittain merkittavia vaiku-
tuksia jarjestelmaan: tyOelaman vahittainen demokratisointi, tytiajan
lyhentaminen, tyOn humanisointi, hallintoon osallistuminen jne. Tama-
han on ollut itse asiassa konservatiivisen kritiikin ydinajatus: Lebens-
welt on saanut liian suuren painon ja alkanut vakavasti hairita jarjestel-
man toimintaa. Sosiaalivaltio on purettava, jotta System voisi toimia.

Elimismaailma
	

Systeemi

tytivoima
......._...),
tytitulot

yksityis- tavarat ja talous
sfdari palvelukset

<,_................._

kysynta
....I.n•n••n>

I

verot
nIIMINn11041

palvelukset

hallinto-E----
julkisuus poliittiset jadestelma

plattikset (valtio)

joukko-
kannatus
••n•n•n111.141

Ku •a 1.

Kysymys onkin siita, etta Habermasin ajatuskehikkoa voidaan kayt-
tad mytis nain pain ja lisaksi ottaa mukaan marxilainen perspektiivi
systeemin sis aisis t a ristiriidoista (naitahan ei Habermas juuri kasit-
tele). Siis ristiriidoista, jotka sisaltyvat kapitalistisen talouden arvonli-
saysmuotoon sinans a, ei sen mandollisiin elamismaailmaa vahin-
goittaviin elementteihin.
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Arkielama ja elamantapa

Arldelaman perusdilemma on siina, etta se on meille jokaiselle tuttu,
laheinen ja jokapaivainen ilmi6 mutta silti nun vaikeasti haltuunotetta-
vissa, ymmarrettavissa. Elamismaailma ei yksinkertaisesti ole mikaan
rationaalinen, kasitteellisesti hallittava kokonaisuus. Puhutaan antro-
pologisesta paradoksista: jonkin primitiivisen kulttuurin yhteydessa
se nakyy siten, etta kaikki, mika tuohon kulttuuriin kuuluu, on kielta tai-
tavan antropologin havaittavissa ja.kuuluu my6s jokaisen kulttuurin ja-
senen intuitiiviseen tietoon, mutta samalla tams kulttuuri on darimmai-
sen vaikeasti ymmarrettavissa.

Nykyisessa arkielamassamme edes ensimmainen premissi ei usein
pida paikkaansa. Emme tunne toistemme arkielamaa, emme tieda
toistemme merkitysmaailmaa. Puhumattakaan, etta ymmartaisimme
koko arkielaman jarjestelmaa. Itseani juuri tams on kiehtonut elaman-
tavan tutkimuksessa kaikkein eniten: kuinka taysin arkipaivaiset il-
mi6t, tavallisen ihmisen tavallinen elama on nun hankala ilmiOnd ym-
martaa, analysoida, ottaa haltuunsa.

Italialainen sosiologi Francesco Alberoni on sanonut: "Arkielaman
tuntee pettymyksista...mita me todella haluamme tehda, emme kos-
kaan saa aikaan, ja loppujen lopuksi emme oikeastaan tieda, haluam-
meko sita...arkielamassa meidat nielaisee lopulta kokonaan tarve teh-
da jotakin muuta jollekin muulle: elamamme rajoittuu siihen, etta
teemme aina jotakin muuta." Taman vastakohdaksi Alberoni esittaa
rakastumista, kanden ihmisen valista kollektiivista prosessia, jossa
kaikki rajat ylitetaan. Alberonin hieno oivallus on siina, etta yhteiskun-
nassamme rakastumisella utopiana on keskeinen sija: useimmat radi-
kaalit yhteiskunnalliset liikkeet hahmottelevat asioita, joita ihmiset to-
teuttavat kandenkesidsissa suhteissa rakastumisen kautta.

Mutta arkielama on siis se osa elamaa, jossa mikaan ei toteudu, jos-
sa mik4an ei onnistu. On my6s puhuttu arj en terr orista: rutiineis-
ta, joiden keskelle joudumme ja joista tuntuu mandottomalta paasta
eroon. Arjen terrorin heijastumiseksi on tulkittavissa my6s se merkilli-
nen tulos, joka ty6voimatiedustelun yhteydessa jarjestetysta ty6aikaa
koskevassa kyselyssa saatiin. alle kouluikaisten lasten vanhemmat pi-
tivat johdonmukaisesti elakeian alentamista tarkeinpana ty6ajan ly-
hentamiskeinona. Told selityksia on muitakin: loputon rahan tarve, jo-
ka ei salli ty6ajan lyhentarnista, pienten lasten aitien jo nyt lyhyempi
ty6aika (osapaivatyo) jne.,mutta silti on selvaa ,etta my6s ajatus pois-
paasysta, andistavasta arjesta vapautumisesta on tassa mukana

Onko arid aina ollut yhta. andistavaa? Tai onko nyt aivan erityi-
sen andistavaa? Kysymys on erityyppisesta andistuksesta kuin aikai-
semmin. Koskaan ei tavallisen ihmisen elama ole ollut niin helppoa
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kuin nyt, jos ajatellaan turvallisuutta, aineellisia ongelmia, elaman mu-
kavuuksia, juuri arkielaman kulkua. Tama tosiasiassa tulee vais-
tamattOmasti esille, kun lukee eri sukupolvien kirjoittamia omaelarna-
kertoja. Olen kerdillyt tallaisia elamakertoja viime vuosien aikana ja
tarkoituksenani on jatkaa keraystytita. Otan tall y kertaa esimerkin
askettain omakustanteena ilmestyneesta ilomantsilaisen Eino Koite-
reen elamankenasta K o it ere en kasv at ti , jota pidan erinomai-
sen ansiokkaana tytina. Siind kerrotaan vuosisadan vaihteessa synty-
neen pienviljelija---metsatyOlaisen pojan, itsekin metsasta paaosin
elantonsa saaneen miehen tarina sarjana enemman tai vahemman
hauskoja mutta usein mytis surullisia tarinoita elarnasta. Kertoja sanoo
viettaneensa huolettoman ja unohtumattoman lapsuuden Koitereen
lammassaaressa ja sen hiekkarannoilla (joita ei enda juuri ole, kiitos
yhteiskunnallisen muutoksen). Tama lapsuus katkesi kuitenkin hyvin
lyhyeen, silly isan loukkaantuminen savotassa johti perheen asuinpai-
kan menetykseen ja muuttoon Ilomantsin kirkolle, ja jo 8-vuotiaana
kertoja "pdasi" rottapojaksi. Tasty alkoi loputon ja hyvin vaihteleva ty6-
sarka, elama tyOntekona, johon mahtui tyOskentelya Donin hiilikaivok-
silla, Muurmannin radan rakentamista, vakavia sairastumisia, mutta
myOs paljon arkista aherrusta, perheen perustamista ja toimeentulo-
vaikeuksia. Tarinan ydin on se, etta elama on taynna erilaisia vaikeuk-
sia ja hankaluuksia, jotka on voitettava, etta elaman tams puoli on otet-
tava sellaisena kuin se on eika annettava vaikeuksien heilutella it-
sedan. Korhosen elamantarinassa vielapa vaikeudet kerrotaan vahan
huumorilla hoystettyina, kuten tarina slit& kuinka Korhonen ja hanen
vaimonsa innostuivat hankkimaan lehman tuoretta maitoa antamaan,
eli "Mekin lankesimme ahneuden syntiin...ajattelimme, etta otetaan
nyt yield maidolla lisatuloja. Tama operaatio oli kylla jo liikaa, eihan
koyhan sovi akkia rikastua, siihen jo kohtalo pistaa sormensa peliin.
Vajaat kaksi kuukautta ehti perjakka olla meilla kun vaimoni sairastui
akkia ja minun oli landettava viernaan hanta Sortavalaan laakariin." Eli
lehma oli myytava pois melkoisella tappiolla. Nain on vitsiksi vaannetty
yksin melkoinen vastoinkayminen (joka ei ollut laheskaan suurin Kor-
hosen elamassa).

Entapa nykyihmisen arkielama? Elamakerta-aineistot kertovat valit-
tOmasti sen, kuinka elaman kokonaisuus on muuttunut. Olen itse aikai-
semmin hahmottanut tata muutosta seuraavilla ulottuvuuksilla: aineel-
linen ja sosiaalinen turvallisuus on valtavasti lisaantynyt; kovan ja lop-
pumattoman tyOn tilalle on tullut ammatti, johon hakeutumisprosessi
on elamantarinan keskeinen osa, ei itse ty6 (naisten yhteydessa voi
ehka lisaksi puhua tytin kuvausten haviamisesta kokonaan); tahan liit-
tyen koulutuksesta on tullut elamantarinoiden hyvin keskeinen osa;
neljanneksi ihmissuhteet, ennen kaikkea perheen sisaiset emotionaa-
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liset suhteet ovat korostuneet voimakkaasti; mytis voidaan havaita
eraanlainen naihin suhteisiin uppoutuminen, niista riippuvuus ja vii-
denneksi yksityissfaarin ja julkisuuden valinen kulissi tai muuri on kas-
vanut merkittavalla tavalla. Ihmiset omistavat yha merkittavamman
osan elamastaan julkisivujen rakentamiselle ja yllapitamiselle, mytis
julkisivunomaisten, kulissimaisten elamantapojen organisoinnille.

.Arkielama ei toki kata tata prosessia, mutta ennen kaikkea turvalli-
suuden, ihmissuhteiden seka elamantapakulissien ongelmat ovat
arkielaman kysymyksia. Arkielama on se vakiintunut, jaijestynyt
ma, josta ei elamakertaa voi kirjoittaa, mutta jonka jarjestaytyneisyys
on arvokasta. Eli arkielama on se osa ihmisten elamankokonaisuudes-
ta, joka on vallannut yha enemman alaa. Yha suurempi osa elamasta on
puhdasta arjen harmautta, ei muuta.

Ehka on vielapa nlin, etta tietyissa elamanvaiheissa arjen valttami-
nen korostuu voimakkaasti, kun taas arjelle alistutaan taysin juuri lapsi-
perheissa, tyOrutiinien ja perherutiinien muodostamassa kokonaisuu-
dessa.

Uudet ilmiot elamantapojen kehityksessa ovatkin mielestani selvim-
min kytkettavissa juuri arkielaman vastakohtien luomiseen, ei pakoon
arjesta, vaan kontrastien syntymiseen.

Ihmiset tarvitsevat elamassaan vaikeuksia, he haluavat kurittaa it-
sedan; uuspuritanistiset, terveyden ja liikunnan dominoimat elamanta-
vat ovat hyvin usein juuri tietoista vaikeuksien synnyttamista. Finlan-
dia—hiihto, suomalaisen toimihenkilOmiehen elamdn yksi huippukoh-
ta, on juuri tallainen julkinen itsensa raakkadmistilaisuus (jonka "mus-
tikkasoppajengiin" suhtaudutaan hiukan ylimielisesti: liikunnan ei pi-
da olla helppoa ja mukavaa).

Turismi on tottakai toinen samankaltainen ilmiO, mutta elamantapa-
na sits ei voi pitaa: se on vain osa kontrastien etsintaa elamantavan
puitteissa. Naihin ilmioihin llittyy myOs hyvin tarkeana osana elaman
hallitsemisen elementti: jarjestetaan itse elamaa, synnytetaan itse it-
selle vaikeuksia.

Kaikki ylla kuvattu on luonteeltaan hyvin toimihenkikikeskeista;
palkkatyOlaisiahan tassa ollaan kaikki, mutta silti kunnon duunari voi
vie% suhtautua melko halveksuvasti ajatukseen kontrasteista, elaman
vaikeuttamisesta vapaaehtoisesti, ajatukseen rajojen kokeilusta. Ta-
vallisen suomalaisen tytilaisen elamassa tyti sisaltaa seka riittavasti
sellaista ulkoista maaraysvaltaa omaan elamaan nanden, etta siita yli
meneminen on usein silkkaa typeryytta. Samoin oman kodin hankkimi-
nen takalaisissa suomalaisissa oloissa on ihmiselle, jolla ei ole muuta
omaisuutta kuin oma tyOvoimansa, erittain raskas elamanprojekti. Ta-
man projektin raskaudesta ja merkityksesta ihmisten elamassa elama-
kerrat antavat erittain hyvan kuvan. Niin kauan kuin asunto—ongelma
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on sita mita on, tuntuu ehka liiottelulta puhua ihmisten elarnan helpot-
tumisesta.

Itsehallinta

Ihmiset ovat lisanneet elamansa hallintaa merkittavdsti ja kiistattomas-
ti. Asian toinen puoli on kuitenkin myOs erittain tarkea ja mielenkiintoi-
nen eika se nay elamankerroissa kuin epasuorasti, nimittain itsehallin-
nan, sisaisen kontrollin hirmuinen lisaantyminen. Amerikkalainen so-
siologi David Riesman heratti aikoinaan huomiota vaittamalla, etta si-
saisesti ohjautuneista ihmisista on tullut ulkoa ohjattuja. Tama on
humpuukia: todellisuudessa on kaynyt juuri painvastoin.

Yksi tapa, milla on kautta aikojen voitu ennustaa elamantapojen
muutosta, on ollut katsella, mita yhteiskunnan hallitseva kerrostuma
tekee tai mita se omassa elamassaan pitaa tarkeand. Juuri tallaista
ylhaalta alaspain suuntautuvaa prosessia on saksalais—englantilai-
nen sosiologi Norbert Elias tarkastellut ja luonut siita. teoriaa.

Ongelmana talla hetkella on, ettei meilla ole samassa mielessa kiin-
tead ylaluokkaa, jolla olisi yhtendinen arvomaailma (tai nousevaa luok-
kaa, joka olisi syrjayttamassa. edellisen). Mutta jos otetaan ne, joilla on
taloudellista ja kulttuurista paaomaa, niinkuin Pierre Bourdieu on asiaa
hahmottanut teoksessaan La Distinction , niin nandaan, etta hei-
dan elamassaan on olennaista, etta

kulutuksen supistamisesta, vaatimattomuudesta ja yksinkertaisuu-
desta ei voi puhua, vaan elamantapavaihtoehdot edellyttavat aina
hyvin kalliita ratkaisuja (niin yhteiskunnallisesti kuin yksityisestikin).

tyii on vaistynyt tai vaistymassa keskeisen arvon asemasta; to-
taalinen uppoutuminen tyOliOn on tehottomuuden merkki.

henkilOkohtainen terveys ja sen rakentaminen padasiassa kun-
toilun avulla on noussut erittain tarkeaksi.

tarkeinta on totaalinen itsemadradmisoikeus, elaman hallinnan ja
arkielaman puuttumisen korostaminen. Elaman ydin on tassa: kukaan
ei paata nyt elamastani eika tule madradmaan siita. Jos tyti muuttuu ru-
tiiniksi, se on vaihdettava.

jatkuva vaihtoehtojen runsaus on sailytettava kalliin kulutuksen
avulla (asuntoja, veneita., autoja...).

julkinen ja yksityinen erotetaan tiukasti toisistaan (ks. B. Roos
1981).

Kuten nakyy, talta perustalta ei voi ennustaa kapitalismin pikaista
haviOta. Ainoastaan rutiinien, arjen kieltaminen tavoitteena ja kaytan-
tOnd merkitsisi kapitalismille tuhoisaa iskua. Mutta ylaluokankin rutii-
nittomuus perustuu sukupolvien myOta sisaistettyyn itsehallintaan (si-
ten, etta. "kasvatus" on melkein tuntematon asia). Vanhempien ei "tar-
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vinnut" kasvattaa lapsiaan, ja kysyttdessd nama eivat muista, etta heita
olisi koskaan madratty tai kasvatettu sanan varsinaisessa merkitykses-
sd. He vain tiesivdt, miten piti kayttaytyd. Aidin tai isan pelkkd ilme tai
huokaisu riitti ohjeeksi (ks. Lagren—Frykman tai B.Roos 1981).

Norbert Elias on kaksiosaisessa opuksessaan sivilisaatioprosessis-
ta kuvannut tata kehitysta yhd suurempaan sisdistettyyn itsehallintaan.
Jos keskiaikainen ihminen oli lapsen kaltainen (joskin kokemusmaail-
maltaan hyvin toisenlainen), lyhytjannitteinen, kykenemattin itsehillin-
tadn, vailla hapean ja pelon tunteita sosiaalisissa suhteissaan, nun ny-
kyihminen on sisdistanyt valtaisan madran kayttaytymistdan koskevia
velvotteita, hapeilee lukemattomia asioita ja sopeuttaa kayttaytymis-
tdan aina muiden kaytOkseen.

Toisin sanoen nykyihminen eldd tavalla, jonka keskeisid aineksia
ovat juuri madratty julkisivu ja tiukka itsensd

Tamahan kuulostaa hyvin paradoksaaliselta, silly koemmehan me
kaikki vapautuneemme. Olemme vapautuneet lukuisista peloista ja
andistuksen aiheista, koemme vapautuneemme omissa ihmissuhteis-
samme jne. Mutta asialla onkin kaksi puolta: vapautemme perustuu
siihen, etta men% on niin ddrimmaisen vahva itsekontrolli.

Yksityisyys ja julkisuus ovat taman itsekontrollin tasapainottajia: juu-
ri yksityiseldmassa voimme olla "oma itsemme", olla esittamattd. Eld-
mantapakeskustelu puuttuu usein juuri tahan viimeiseen vapauteen;
se kohdistuu yksityisyyden alueeseen ja kaventaa sita "taydellisen"
vapauden aluetta, joka jokaisella yield on.

Julkisivun yllapitaminenhan ei ole mitdan uutta tai erikoista meidan
kulttuurissamme. Yldluokan elamdan uuden ajan alusta ldhtien kuuluu
erottamattomasti julkisuuden ja yksityisyyden kahtiajako. Yksityisa-
lueen laajentumisprosessi lienee ollut juuri ylemmissd sosiaaliryhmis-
sd erityisen voimakasta 1800- ja 1900-luvuilla, jolloin yldluokka tutki-
muskohteena muodostuu yhd vaikeammaksi tiedon heikon saatavuu-
den takia.

Emile Zola esittdd kiijassaan Pot—Bo ui 11 e erittain kthjistetyn,
mutta erinomaisen kuvauksen vauraan porvariston (suurkauppiaat,
arkkitehdit, kuponginleikkaajat) asuintalon eldmastd, julkisivusta, ra-
kastajattarista, palvelijoista tietoldhteind, porvariston eldman teen-
ndisyydestd. Taman ilmitin levidminen laajoihin kansankerroksiin ja
samanaikainen muodonmuutos on yksi ilmeisimpia historiallisia ten-
densseja.

Suomessa vahan tunnetussa mutta erittain hauskassa kiijassaan
Den kultiverade manniskan Jonas Frykman ja Orvar Lofgren

kuvaavat etnologian kannalta ihmisen kultivoitumisprosessia kayttden
hyvaksi pohjoismaista aineistoa. Heidan perusajatuksensa on sama
kuin Eliasilla: ihmisen oman itsevalvonnan ja itsehillinnan valtava
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saantyminen, taman prosessin levittaytyminen hiljalleen ylaluokkaisis-
ta elamantapaideaaleista koko kansan omaisuudeksi. Esimerkiksi las-
ten kurittaminen on-tullut yleisimmin paheksutuksi tavaksi ja on jo luul-
tavasti suhteellisen harvinaista. Avoin, spontaani vakivalta korvautuu
nyt toisenlaisilla rangaistusmuodoilla: lapsen omalla hapeantunteel-
la, syyllisyydella ja huonolla omallatunnolla. Toisin sanoen lasten sel-
kasauna heijastaa sita spontaania, sivistymatOnta ihmista, joka myOs
lapselleen opettaa, ei itsehillintaa, ei kykya ajatella seurauksia, ei ky-
kya esittaa tunteita, vaan suoraa ulkoisen kontrollin ja vakivallan pel-
koa. Sen tilalle humaanit lastenkasvattajat tuovat siis itsekuria ja ha-
peantunnetta synnyttavia rangaistustapoja.

TyOldisperheisiin alettiin itsekuripropagandaa kohdistaa heti, kun
he joutuivat tyOkurin ja aikakontrollin piiriin. TyOldisia voitiin toki tyti-
paikalla valvoa darimmaisen pikkutarkasti (nun tehdaan vielakin),
mutta samaa valvontaa oli yha hankalampi ulottaa koteihin. Ndin tilalle
tarjottiin koko elamaan kohdistuvaa saatelya. Ihanteellinen tytilaisper-
he kuvettiin samanlaiseksi kuin porvarisperhe, vain pienemmissa
puitteissa toimivaksi: isa valvomassa lapsia pOydan paassa sanoma-
lehden daressa, lapset soittamassa ja laulamassa aidin kanssa. On
melko varmaa, etta talla propagandalla, jota tuli niin monen tuutin
kautta kuin silloisessa porvarillisessa tiedonvalityksessa oli mandollis-
ta, ei juuri ollut vaikutuksia. Tarkeampaa oli, etta kapitalismi kehitti
mekanismeja, joiden kautta tyOldiset itse kovan vastaanpyristelyn
keen alistettiin pikkuporvarillisen eldmantavan peruspiirteisiin. En sa-
no, etta tyOlaisten elamantavasta tuli porvarillinen, mutta vaitan, etta
samat palkkatyOldisyyden peruspiirteet alkoivat lyOda siihen leiman-
sa: itsekuri, julkisuuden ja yksityisyyden voimallinen erottaminen, per-
heen tunnetehtava ja kulutuksen kaikkivoipa vaikutus.

Matti Kortteinen on ldhiOtutkimuksessaan hienosti kuvannut tata il-
miOta tyOldiperheen ja eritoten tyOldismiehen elamassa: kuinka mies
joutuu vahitellen luopumaan niista vapautensa alueista, joita han yksi-
tyiselamassaan pitaa tarkeind ja arvokkaina vastakohtina tyOssaan ko-
kemilleen alistumisille ja nOyryytyksille. Tama ei onnistu ilman hirvitta-
vaa kapinaa ja purkauksia.

Moni tyOldisaiti puolestaan kavi lapi vaiheen porvariskodin pild<upii-
kana, joka sai oppia paitsi ruuanlaittoa ja jthjestyksenpitoa mytis lukui-
san maaran oivia moraalinormeja, jotka /Ian parhaassa tapauksessa
siirsi perheeseensa niin hyvin kuin kykeni. Eras Vera Hjeltin kuvaamis-
ta ihannetyOlaisperheista vuosisadan vaihteessa oli juuri tallainen: isa
kunnollinen, raitis, tyOtelias ja itseaan kouluttava, diti oppinut herras-
perheessa monipuolisen ruuanvalmistuksen, jthjestyksenpidon, ta-
loudenhoidon ja kulutusihanteet. Epaonnistuminen tassa taas tuotti
katkeruutta ja loputtomia nstinitoja perheen sisalla.
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Siis: kun puhumme arkielaman tyranniasta tai ehka yield suoremmin
el am ant ap at yr annias t a , emme puhu niinkaan suorista mää-

rayksista, arkielarnan valittOrnasta sidonnaisuudesta vaan paljon sy-
vemmasta prosessista, johon meidat kaikki on enemman tai vahem-
man tiukasti alistettu. Kyse on elamantapatyranniasta, jossa usemmille
ihmisille avoinna olevien vaihtoehtojen etsinta johtaa vain yha tiukem-
min kiinnittyvaan verkkoon. Elamantapojen tavaton kirjo ymparillam-
me on suurelta osin naennainen: kysymys on vain yhden ja saman ela-
mantavan eri muunnoksista (jotka sinansa ovat mielenkiintoisia).

Vaitan siis, etta arki ei sinansa ole tullut andistavammaksi, mutta sen
sisaistetty, ihmisten itsensa maaradma sidonnaisuus on lisaantynyt
valtavasti. Arkielaman piirissa ponnisteleva ihminen ei kykene kapi-
noimaan, han ei kykene edes muuttamaan itseaan saati sitten yhteis-
kuntaa. Haneen kohdistuu valta, jota kayttaa tehokkaimmin han itse.
Tama on siis kapitalistisen elamantavan ydin. Se on kaikkine muun-

noksineen (joita on lukematon maara) aarimmaisen sitova, puristava ja
vaativa. Vapautumis- ja irrottautumismandollisuutta siita ei ole, paitsi
todella palkkatyOjarjestelman ulkopuolelle asettautuminen. Mutta esi-
merkiksi tyOttOrnyys ja sen vaikutukset osoittavat selvasti, etta tama-
kaan ei ole kovin realistinen vaihtoehto.

Ja itsehillinta on told kayttOkelpoinen asia, siirtyma kommunikatiivi-
seen rationaalisuuteen systeemin ja vakivallan sijasta oil paljon
miellyttavampaa, elama on kaiken kaikkiaan paljon mukavampaa ja
helpompaa.

Mika sitten on loppujen lopuksi vialla? Se, etta tama samainen jar-
jestelma synnyttaa yha kasittarnattOmampia irrationaalisuuden ja vas-
tuuttomuuden muotoja, eliminoi ennen kaikkea kollektiivisesta kayt-
taytymisesta yha selvemmin kaiken jarjellisyyden, johtaa elaman tyh-
jenemiseen	 ja perhetasolla, tekee meista kyynisia ja avuttomia
reagoimaan ymparistOmme todellisiin uhkiin.

Ihmisind olemme ehka mukavampia, sivistyneempia, humaanimpia,
jarjestelman osasina olemme yha avuttomampia.

Itse naen kaikki todella realistiset muutoksen mandollisuudet osina
sellaisia mullistuksia, joissa kapitalismin sisaistetty kontrollijarjestel-
ma lakkaa toimimasta. Sellaiset vaihtoehdot tuntuvat kammottavilta,
niita ei tee mieli edes ajatella. MyOnteisimpia naista pelottavista vaih-
toehdoista lienevat todelliset ekologisen kiertokulun katkeamiset ku-
ten joidenkin avainraaka-aineiden loppuminen tai sitten pankkijarjes-
telman romandus jnpp.

Yksi ratkaisuvaihtoehto on told pako. Kuten Barrington Moore to-
teaa: kautta aikojen ovat tavalliset ihmiset vaistyneet, paenneet eli ad-
nestaneet jaloillaan paljon enemman kuin paalidan.

Pakoa harrastaa meista itsekukin kaiken aikaa. Suuri osa elamanta-
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voistamme tai niiden osista kuvataankin useina pakoina: pako kau-
punkiin, pako maalle, pako viinaan, pako television darelle, pako ete-
ldnmatkoille, pako tytihtin...Mutta onko pakeneminen kokonaisesta
elamantavasta mandollista? Tiedammehan hyvin, etta kapitalismilla
on keinonsa taman joukkopaon estamiseksi.

Olisin valmis veikkaamaan duaaliyhteiskunnan todennakOisimmin
toteutuvaksi pakkomuodoksi. Kysymys olisi duaalitaloudesta ja kak-
soiselamantavasta, jossa ihmiset aidosti ja valittOmasti pakenevat toi-
seen yhteiskuntaan, toiseen elamaan joko tyOvelvoitteensa (pari kuu-
kautta vuodessa tai lyhyt tyiiviikko) jalkeen. Tallaisessa yhteiskunnas-
sa kapitalismissa vain "pistaydytaan" silloin, kun se todella on tarpeen.
Nythan esimerkiksi opiskelijat elavat tietyssa maarin tallaisessa jarjes-
telmassa, tytittOmat usein pakosta ja vastenmielisesti, mutta olen kuul-
lut toisenlaisistakin ihmisista.

Suhtaudun siis melko epailevasti elarnantapojen ohjailuun, liialli-
seen elamantapamoralisointiin ja uuden elamantavan propagointiin
eli pyrkimyksiin sisaistaa lisda. normeja. Paljon tarkeampaa olisi kyeta
sanomaan, mita on tapahtumassa, millaiset elamantavat oikein liittyvat
jarjestelman ylivaltaan elamismaailmassa, mita kriiseja nama elarnan-
tavat sisaltavat.

Olen epaileva myOs siksi, etta elarnantapamalleihin ja elamantapa-
normistoihin sisaityy aina huono omatunto ja saavuttamisen puute.
Miehen maailma kuvataan usein "pitaisi"-maailmaksi, mutta vaitan, et-
ta kysymyksessa •on jo paljon muutakin kuin pelkka miesten maailman
normi. Naisilla on omat "pitamisensa", usein samat mutta toisaalta esi-
merkiksi perheeseen llittyvind hiukan toisenlaiset. Kun naihin yhteis-
kunnan ja kulttuurimme murroksen synnyttamiin normeihin yield lisa.-
taan julkisuuden kannalta tulevat, tiedotusvalineiden maailman nor-
mit, niin tilanne on melkeinpa mandoton, ainakin tavallisen ihmisen
kannalta, iota arjen vattamattOmyydet puristavat.

Paljon miellyttavammalta tuntuu Francesco Alberonin ajatus: vain
r a k as tuminen saa meidat todella ylittarnaan arkielaman rajat. Ky-
seessa on rakastuminen sanan laajassa mielessa: aito innostuminen
jostakin elavasta ja tarkeasta. Tama voi toteutua vain ja ainoastaan kak-
soisyhteiskunnan toisessa osassa eli vapaan elamismaailmamme pii-
rissa. Molemmat edellyttavat toistaan, mutta vain parhaimmillamme:
rakastuneina, innostuneina, vapaina jazjestelman paineista maid on
yield toivoa.
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Aiheuttaako elarnantapamme
yksindis ta?

Otsikon kysymykseen nayttaisi olevan vain yksi ainoa vastaus: nykyih-
misen (lisaantyva) yksinaisyys on teema, josta vallitsee melko laaja
yksimielisyys, samoin kuin siita, etta tama yksinaisyys on pahasta. Pu-
hutaan privatisaatiosta, yksityistymisesta, nykyajalle tyypillisend on-
gelmana.

Olisi toki houkuttelevaa ja jopa helppoakin etsia vastavaitteita:
osoittaa, miten historiallisesti uusia ylipaansa turvalliset, pelkastaan
ystavyyteen ja kumppanuuteen nojautuvat ihmissuhteet ovat ja kuinka
ystavallinen, rauhallinen kanssakayminen tuntemattomien ihmisten
kanssa on asia, mita ei suinkaan pidetty itsestaanselvyytena muutama
vuosisata sitten. Mita muuta on todellinen yksindisyys ihmisten keskel-
la kuin sits, etta saa olla koko ajan varuillaan, valmiina turvautumaan
aseeseensa yllatyshyOldcayksen varalta, niin kuin Norbert Elias kes-
kiajan ihmisen elarnantilannetta kuvaa.

Tdsta huolimatta vastaan kysymykseen elamantavan ja yksindisyy-
den yhteydesta mytintavasti, mutta tarkoitukseni on pyrkia rajaamaan
yhteytta elamantavan ja yksindisyyden valilla. On joukko yksindisyy-
den muotoja, joita ei voi pitad elamantavan aiheuttamina. Elamantapa-
han on told erotettava yhteiskunnan muutoksesta yleensa, sellaisista
tekijOista, jotka vaikuttavat samalla elamantapaan ja yksinaisyyteen.

Kuvamme yksindisyyden lisaantymisen historiallisesta tendenssista
perustuu kuitenkin ehka enemman mielikuviin taydellisen vuorovai-
kutuksen leimaamista kylayhteisiiista tai sellaisesta kaupunkielarnas-
tä, jota kuvataan vaikkapa Brueghelin tauluissa. Nehan ovat nykyihmi-
selle niin fasinoivia, koska niissa kaikki elaman yksityiskohdat ovat jul-
kisia. Ihmiset rakastavat, ulostavat, riitelevat, tekevat tyOta taysin julki-
sesti. Kaikki elaman muodot ovat samanaikaisesti esilla: kaikki osallis-
tuvat kaikkeen. Tama oli varmasti liioiteltu kuva tuon ajan kaupunkiela-
masta, mutta samanlaisten maalausten tekeminen nykyihmisten ela-
masta olisi taysin keinotekoista: mitaan ei tapandu kaduilla. Ainoa rat-
kaisu olisi kerrostalon etuseinan poisjattaminen ja erillisten perheiden
ja yksiloiden toimintojen kuvaaminen (kuten esimerlasi Annette Tiso-
nin ja Talus Taylprin lastenkirjassa Utanpá och inuti). Olemme tallOin
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katsojia, tirkistelijOita, emme osallistuvia havainnoitsijoita. Sama kos-
kee myOs arkielamaa kasittelevaa yhteiskuntatutkimusta, jonka suo-
sion yksi peruste on varmaan siina, etta "tirkistelya" tarvitaan, koska on
mandotonta tietaa, mita muiden perheissa oikein tapahtuu.

Se etta. Suomessa yksindisyys aivan yksinkertaisesti yksin asuvien ja
elavien ihmisten maaralla mitattuna on todella lisaantynyt, johtunee
vain hyvin pienelta osaltaan elamantavasta. Aineelliset edellytykset
yksin asumiseen ovat toisenlaiset, ja elinian pidentyminen taas lisad
sellaisten vanhusten madrad, jotka ovat kasvattaneet lapsensa aikuisi-
kaan ja joutuvat yksin. Avioerot lisadvat yksindisten ihmisten madrad
melko tasaisesti eri ikaluokissa. Naissakin tapauksissa on mandollista
myOs puhua elamantavasta: liittyyhan juuri elamantavan muutokseen
se, ettei isovanhempien haluta asuvan samassa taloudessa, etta lap-
set muuttavat melko aikaisin pois kotoa ja etta ollaan valmiit avioeroon
valien muuttuessa epatyydyttaviksi. Silti rajaisin tallaiset vaikutusyh-
teydet pois: elamantapa ei ole sama asia kuin koko elama.

Toinen yksindisyyden perusmuoto on se, etta ihmisilla on tosin en-
laisia pinnallisia yhteyksia, tyOtovereita ja muita, joiden kanssa vaihdé-
taan kohteliaisuuksia tai kerrotaan vitseja ja kommentoidaan paivan
tapahtumia. Kuitenkin varsinaiset perheen ulkopuoliset ystavyyssuh-
teet puuttuvat. Tama on perheen yksityistymiskehitysta, jossa per-
heelta yksikkOna puuttuvat edellytykset saada ulkopuolelta apua. Ta-
ma on yksindisyytta, joka liittyy kaupungistumiseen ja tyOn muutok-
seen, siina tarvittavien yhteistyiitaitoj en vahenemiseen. Vastakohtana
talle on tuo kuulu kylayhteisti, jossa kaikki tunsivat toisensa hyvin ja
kaikkia tarvittiin, mutta mytis joku hyvin perinteinen tehdas, jossa tyOt
tehtiin pienessa, hyvin kiinteassa. porukassa.

Yksindisyys on tallOin sosiaalisten kokonaisuuksien puuttumista ja
siita johtuvaa avuttomuutta, omaan perheeseen rajoittumista.

Mutta tamakaan yksindisyyden muoto ei ole mitenkaan valttdmatta
juuri elamantavasta johtuva. Pikemminkin on kysymys siita, etta juuri
kaupungistumisprosessi, tytin luonteen muutos jne. ovat keskeisia
elamantapaa muuttavia tekijoita. Ne synnyttavat elamantapoja, joiden
olennaisena piirteena on yksindisyys.

TallOin on taysin mandotonta sanoa elamantavan aiheuttavan yksi-
naisyytta. Yksindisyys kuuluu elamantapaan sen perustekijana, eika
siina ole mitaan ihmeellista. Itse asiassa yksinaisyys on yhteiskunnas-
samme ja kulttuurissamme varsin korkealle arvostettu asia. Yksityise-
laman suoja, mandollisuus eristaytya ihmisista, mandollisuus valttad
ihmisten laheisyytta ja kosketuksia ovat kaikki arvostettuja asioita, jois-
ta ollaan valmiit maksamaan. Junien tai lentokoneiden ensimmainen
luokka tarjoaa ennen kaikkea yksinaisyytta j a riittavaa valimatkaa, suo-
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jaa tungettelevilta katseilta ja puheliailta isantamiehilta. Laajemmin-
kin: yksi tarkeimpia varallisuuden suomia etuoikeuksia on mandolli-
suus suojautua, eristaytya yksinaisyyteen. Yksinaisyys onkin ylaluok-
kaisen elamantavan keskeisia arvoja. Tietysti valikoivan: siihen liittyy
mandollisuus ja halu valita tarkkaan ne ihmiset, joiden kanssa on teke-
misissa, mutta silti yllapitaa etaisyys kaikkiin, my6s omiin perheenja-
seniin.

Tassa on kysymyksessa pitka historiallinen perinne, kapitalismin
kehityksen ja erityisesti porvariston nousun tulos. Missa aatelisto ja
vanha ylaluokka yield korosti keskeisesti seuraelaman merkitysta ja
tiettya intimiteettia, siina 1800-luvun porvaristo jo eristaytyi, loi erittain
muodollisia kanssakaymisen muotoja ja valtti henkilOkohtaisia tunteen
ilmauksia. Julkinen ja yksityinen eroteltlin toisistaan tiukasti (tasta on
varsin hieno esitys Richard Sennetin The Fall of Public Man, 1977).

Samaan aikaan rahvas eli jatkuvassa ahtaudessa, ihmispaljoudessa,
kaikkia elamanalueita koskevassa valvonnassa. Mandollisuus eris-
taytya, olla yksin oh perin harvinaista suurkaupunkien ty6laisalueilla,
joissa kodin ja kadun ero oh vahainen ja koti oh aina taynna ihmisia.
Richard Hoggart kuvaa ty6vaenluokan elamaa: Koti voi olla yksityisa-
luetta, mutta etuovi aukeaa olohuoneesta kadulle, ja kun laskeudut
tuon yhden askelman tai kaytat sits istuimena lampimana iltana, sinus-
ta tulee osa naapuruston elamaa., jossa lampimyyden tunne on erittain
voimakas. Jopa oma makuusija saattoi puuttua sangyn ollessa ympari-
vuorokautisessa kaytOssa (Roberts:The Celssic Slum).Ei ole ihme,etta
yksinaisyys maarattyyn pisteeseen asti on kulttuurimme keskeisia ar-
voja ja etta esimerkiksi kollektiivisia asumismuotoja nayttaisi olevan
vaikea toteuttaa.

On mielenkiintoista, etta huolimatta kerrostaloasumisen tarjoamas-
ta melko hyvasta yksityiselaman suojasta, monet kerrostaloissa asu-
vat, erityisesti maalta muuttaneet, korostavat mielellaan sits, etta hell-
% pitaisi olla jokin alue, missa saavat vapaasti olla ilman naapurien
asiaanpuuttumista. Kerrostaloissa naapurien kontrollin on puhtaasti
negatiivista ja diskriminoivaa: hairikOita pyritaan panemaan kuriin, ja
monet tarkeat toimintamuodot ovat mandottomia. Ennen kaikkea ns.
oman kaden taidot muuttuvat hankaliksi. Niiden harjoittamiseen tarvi-
taan omakotitalon suojaa, joka my6s tarjoaa sen valttamattOman, kay-
tann011isen yhteyden luontoon, mika kerrostaloista yleensa puuttuu.

Yksindisyydella on nain elamantavassamme myOnteinen merkitys.
Mandollisuus olla halutessaan yksin, vapaana ulkopuolisesta valvon-
nasta ja asioihin puuttumisesta, on keskeinen subjektiivinen hyvin-
voinnin edellytys. On siis sanottava, etta elamantapamme ei ehka nun-
Man aiheuta yksindisyytta kuin edellyttaa. sits. Yksindisyys on yksin-
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kyajan kaupungistuneen, menestyvan ihmisen elamantavan perus-
pilari.

On kuitenkin \field kolmas yksindisyyden muoto, jota vasta voi pitaa
elamantapamme aiheuttamana yksindisyytend ja josta voi my6s puhua
tarkeand yhteiskuntamme ongelmana. Tama yksindisyys on nakymd-
tOnta, vaikeasti havaittavaa ja tutkittavaa. Itse olen joutunut tdman yksi-
naisyyden kanssa tekemisiin lukiessani ihmisten kirjoittamia e1ama-
kertoja ja yrittaessani tulkita niiden sisalt6a..

Havainnollistan tats yksinaisyytta kandella Yleisradion elamdkerta-
kilpailusta (ks. Roos— Vilkko 1980, Roos 1981) valitulla esimerkilla (jos-
sa nimet ja erdat vuosiluvut on muutettu mutta tarina on autenttinen):

VainO Savolainen syntyi 1934 KarkOlassa, jo yli 40-vuotiaan metsa-
tyOrniehen yhden huoneen mOkkiin, missa ennestaan oh jo nelja lasta,
kaikki tyttOja.. Sodan jalkeen syntyi Vain011e yield veli, VainOn lahtOkoh-
ta oh heikko, mutta vailla dramatiikkaa. Han ei joutunut kunnan elatiksi
(mita nyt kumisaappaita sai koulussa), molemmat vanhemmat olivat
elossa ja kutakuinkin terveita, isalla oli toita. VainOn lapsuus oh arkinen
kOyhan kodin lapsen lapsuus, jota ei pidetty mitenkaan merkillisend.
Isa harrasti tyOva.en rientoja olematta kovin aktiivinen, diti — jostaVainO
ei paljon kerro — ahersi kotona.

Nyt ovat VainOn olosuhteet aivan toiset: oma, kokonaan maksettu
kanden huoneen ja keittiOn huoneisto Kaivokselassa, kaukana tyOpai-
kasta, jonne Vain6 ajaa omalla autolla, melko uudella ja kalliilla. Vari-
TV, stereot »kaikki mika kuuluu elintasoon» on kotona. Ainoa lapsi on
vastikaan valmistunut suvun ensimmaiseksi ylioppilaaksi. Vaimo on
tyOssa konttorissa. Huolena on ollut sydanveritulppa vuonna 1975.

VainOn ty6 on vuorotyOta siten, etta VainO tekee pysyvaa iltavuoroa
koneensa aaressa keskisuuressa konepajassa. Ilman toiveita etene-
misesta, mutta melko korkean elintason saavuttaneena. Se mita taman
kaiken taakse katkeytyy paljastuu VainOn elamakerrassa.

VainOn elaman ensimmainen suuri pettymys oli, kun isa kielsi hanen
paasyn oppikouluun, vaikka han oli luokkansa paras ja olisi saanut va-
paaoppilaspaikan. Isar mielesta piti »pdasta ty6n laitaan kiinni» eika
siihen ollut Vain011a mitaan sanomista. »Niin oli minun opiskeluhaavee-
ni tyrmatty ja taytyy sanoa, etta taisin vahan vetistaa, niin katkeraa se oli
kun tiesin etta olisin parjdnnyt...»

Muutamaa vuotta my6hemmin Vain6 alkoi itsenaistya ja rupesi kay-
maan tansseissa. »Tama taas ei ollut isani mieleen. Niinpa meille tuli-
kin kerran hanen kanssaan yhteenotto. Olinhan isan kiellosta huoli-
matta jo salaa kaynyt tansseissa. Isa sanoi: Kun sins et monesta kiellos-
ta huolimatta tottele, vaan et kysy lupaa menoihisi nun en minakaan ole
enaa velvollinen sinua elattamaan. Mene sy6maan sinne missa kayt
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tienaamassakin. Taman jalkeen han antoi minulle elintarvikekortit
kouraan.»

Nain oli isa, tuo sitked tervaskanto (joka yha yield elad) vaikuttanut
ratkaisevasti VainOn elamankulkuun: ensin estamalla koulunkaynnin
ja sitten irrottamalla perheesta.

Aiti kuoli vatsasybpdan VainOn paastessa. armeijasta. Armeija muok-
kasi VainOd kaantamalla hanen kunnianhimonsa »herran peloksi ja
nOyryydeksi». Aidin kuoleman jalkeen ei Vaintilla ollut juuri kiinnekoh-
taa kotiin ja metsatyOtkin alkoivat loppua. VainO lahti karjanhoitajakou-
luun haaveenaan yield joskun kayda tytissa salkku kainalossa. »En itse
tiennyt, miten tallaiseksi 'salkkuherraksi' etenisin, mutta jotenkin mi-
nusta tuntui, etta kun paasen irtautumaan kotiseudultani, minulla on
mandollisuus tulla joksikin.» Karjanhoitajakoulu osoittautui erehdyk-
seksi ja niin vaino lOysi itsensa lopullisesti Helsingin seudulta. Hanes-
tä oli tullut kaupunkilainen. Kuvaus kaupunkielaman erikoisuuksista
maalta tulleen kannalta on aito, mutta nun yleisesti tunnettu, ettei sita
kannata toistaa: ihmissuhteiden erilaisuus, vuokranmaksu, tyOnteon
sa.an.n011isyys ja pakko olla tytipaikalla maarattyyn aikaan, liian reuhto-
misen haitallisuus tytipaikalla ja tyOtoverien nopea haihtuminen toista.
Ihmiset olivat vieraita toisilleen niin ty6paikalla kuin erityisesti sen
ulkopuolella. Aloitettuaan tyOt vaarallisessa lyijysulattamossa VainO
alkoi etsiskella itselleen elamankumppania. Han kavi ahkerasti tans-
seissa ja lopulta kolmeakymmenta ikavuottaan jo lahestymassa tapasi
tyttin, joka »oli hiljattain tanne kaupunkiin muuttanut».

Vaimostaan VainO on tyytyvainen. »Taytyy sanoa, etta minulla oli
ollut onnea vaimon saannissa. Han ymmarsi minua, vaikka mina olin
tallainen ammattitaidoton tyhjatasku.» Seurusteluaika olikin »paras ja
onnellisin vuoteni», jopa niin etta Vainti ja htinen valittunsa luulivat, etta

ei arkea tule. Tassa olimme vaarassa. Elaman arkipaiva tulee
kaikille, niin meillekin.» Arkipaiva tulikin sitten lapsen ja asuntosaasta.-
misen muodossa. Asuntosaastajaksi ryhtymistadn VainO kuvaa hyvin
dramaattisesti. Tuohon aikaan jopa oikeus paasta asuntosaastajaksi
oli saannOstelty ja niinpa »jouduttiin jonottamaan pitkat ajat ulkona
pakkasessa» ennen kuin saastokirja saatiin kateen.

Muutettiin ahtaampaan asuntoon saastamisen helpottamiseksi, lap-
si ilmoitti tulostaan ja Vaintin sairaudet alkoivat ilmaantua, vatsahaava
puhkesi. Mutta onnen hetkia viela riitti. Lapsen tulo oli suuri tapaus, jo-
ka pani Vaintin aivan sekapaiseksi ilosta: »Kun tuli p kotiin (juhlittuaan
pojan syntymaa), ajatukseni rauhoittuivat. Hiukan tuli itsesyytOstakin
siita, etta minulla ei ollut tarjota parempaa kotia, kun hakisin vauvan.
Paatiikseni hankkia meille uusi, isompi koti vahvistui. Mytis ajattelin,
etta tulen jarjestamaan talle pojalleni mandollisuuden opiskeluun nun
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pitkalle kuin vain haluaa, ainakin tilaisuuden hankkia kunnon ammatin,
jota minulla ei ollut. Hanen ei ikind tarvitsisi kulkea samoja jalkid p011i-
savotoissa mita mina olen kulkenut. Siirsin siis jo tassa vaiheessa omat
toteutumattomat toiveeni poikaani.»

Samoin oh myOhemmin muutto omaan asuntoon suuri tapaus lapsen
syntymisen ohella.

Mutta ennen muuttoa: »Kavimme siis toissa paivisin, ja voi sanoa, et-
ta valvoimme Oisin. Lapsemme oh erittain paljon sairaana, oli jos mitka
rokot, nuhakuumeet ja oksennustaudit. Minakin kun kavin vuorotyös-
sd, olin joskus niin vasynyt tyOssa ollessani, etta lauloin ja tein vaikka
mita, pysyakseni hereilld. Vatsani oli myOs melkein jatkuvasti kiped.»
Viimeinen suuri tahtihetki oh sitten omaan asuntoon muuttaminen. So-
pivaa saatiin jonkun aikaa odottaa, mutta lainaa saatiin hiukan enem-
man mita sdastOosuus edellytti ja niin pdastiin oman katon alle. »tuntui
etta on sittenkin jotain saatu aikaan. Jopa ainaiset vatsakivutkin hellitti-
vat joksikin aikaa.» Mutta vain joksikin aikaa: »Taytyy taas tassa vai-
heessa huomauttaa, etta vatsani oh yhtendan kiped ja lisaksi olin alka-
nut tuntea kipuja rinnassa sydammen paild<eilla.»

Enta tyti? TyOtdan ei Vainti juuri kuvaa. Han on koneenhoitaja melko
vanhanaikaisella koneella (nuoremmat saavat uudemmat), ty6 on ras-
kasta vuorotyOta ja hdn on ollut samassa ty6paikassa jo 15 vuotta.

Vaintia harmittaa se, etta hdn tunnollisena ja perusteellisena tyOnte-
kijana joutuu huolehtimaan muidenkin tOista niin paljon, etta hanella ei
ole mandollisuutta edes sellaiseen pieneen edistysaskeleeseen kuin
pdasyyn uudelle koneelle. Salkkuherraksi ei Vaino ole edennyt, vaik-
ka » salkun kanssa kylla olen toihin kulkenut; se on sisaltanyt kuitenkin
vain voileivdt ja maitopurkin». Mutta ajaessaan tOihin hdn voi olla var-
ma siita, etta hdntd pidetdan salkkuherrana.

Nain siis Vaint5 on eldmassadn edennyt. Sairaudet kuitenkin vainoa-
vat hanta ja perhettd. Vuonna 1974 poika sai sokeritaudin. Kesdlld
1977 keskella tystipaivd.a. Vdinti sai sydankohtauksen. »Ensimmaiseksi
masennuin vieldkin pahemmin, olinhan thin tuskin selvinnyt poikani
sairastumisesta johtuvasta surusta. MyOs saalin vaimoani, jolla tulisi
olemaan nyt yhden sijasta kaksi sairasta kotonaan. Kuitenkin kokosin
tarmoni rippeet, pdatin viela, etta mina palaan jos suinkin mandollista
tyOelamdan ja vaimoni rinnalla huolehtimaan pojastamme ja kodistam-
me.» (Muistettakoon, etta kirjoittaja on tassa vaiheessa 44-vuotias,
mies parhaassa iassa.)

VdinOn eldmassa ei ole tapahtunut mitaan kovin dramaattista, ellei
sellaisina pideta hanen joutumistaan lahtemdan kotoaan tai veritulp-
paansa. Sen sijaan eraat eldmansd vaiheet han on itse kokenut hyvin
dramaattisina kuten lapsen syntyman ja omaan asuntoon muuttami-
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sen. Tassa tulemmekin hanen elamantarinansa erikoisuuteen: siihen,
etta se tuntuu joka suhteessa valmiiksi mietitylta. Vain6 on kykeneva
arvioimaan niin elarnansa tarkeimpia motiiveja kuin saavutuksiakin ta-
valla, joka lahestyy mielenkiintoisella tavalla suorastaan teoreettista
tietoa hanen luokkansa ihmisten ongelmista. Uhrautumisen ja jatkuvan
ponnistelun tuloksena on ollut saavutuksia. »Ehka suurimmaksi saavu-
tuksekseni jaa se, etta olen yhdessa, vaimoni kanssa pystyneet hankki-
maan kodin irtaimistoineen. Sen hankkimiseen ovat kuluneet elamani
parhaimmat vuodet. Katson kuitenkin etta ponnisteluni eivat ole men-
net aivan hukkaan. Lapsellamme tulee olemaan jo paljon helpompaa
kuin minulla. Olen maalta muuttaneena ja tanne kodin perustaneena
suorittanut mielestani 'pioneerity6n'. Tasta on lapsemme helpompi
alkaa. Tata pidan suurimpana saavutuksenani.»

Vain6 on joutunut uhrauksistaan konkreettisesti maksamaan. Hanen
sairaskertomuksensa on ilmeisen selva kuvaus sairauksien psykoso-
maattisesta luonteesta ja samalla siita., miten tahan suhtaudutaan. Vai-
no itse ymmartaa etta hanen tyOnsa, asuntosaastamisen ja lapsen sai-
rauksien aiheuttamat huolet johtivat vatsakipuihin, unettomuuteen ja
lopulta veritulppaan, johon tietenkin my6s tupakalla oli osuutensa.
Koska Vain6 itsekin oletti, etta vatsakivut johtuvat suurista veloista ja
ty6paikan menettamisen .pelosta, han ei pahemmin niista. piitannut.
Syythan olisivat sellaisia, joille ei voinut mitaanja josta mikaan laakari ei
olisi voinut poistaa. Vain6 oh elamankierteessa, josta ei ollut irtipaa-
syd. Sairaudet sen osana oh pakko hyvaksyd. VainOn itsensa kannalta
ei ulospaasytieta juuri ollut. Han oh sulkeutunut, synkkamielinen ihmi-
nen, jolla oli tapana nanda asiat huonommin pain. Ilman myOnteisem-
min suhtautuvaa vaimoaan han ei oikein tieda, miten jaksaisi.

VainOn elama voidaan siis kuvata kehaksi, jossa VainOn itsensakin
vahaisiksi arvioimat saavutukset ovat vaatineet raskaan veron. Itse
asiassa elamankerta paattyy vaiheeseen, jossa paljon positiivista ei
ole nakOpiirissa. »Toiveet ovat pienia ja vahaksi ajaksi kerrallaan.»

Tata noidankehaa kuvaavat hyvin hanen toteamuksensa: »Oikeas-
taan voisin olla onnellinen ja tyytyvainen elamastani, ellei siihen liittyisi
niin paljon sairautta.» (Joka johtuu olennaisesti siita, etta. Vain6 ei voi
olla onnellinen ja tyytyvainen, vaan joutuu koko ajan huolehtimaan ja
pelkaarnaan.) Toisaalta »kun nyt katselen elamaani jalkeenpain, niin
jonkunlainen tappiomieliala tulee vakisinkin».

Taustalla kummittelee koko ajan pelko taydellisesta romandukses-
ta. »On yritettava vain yhta tunnollisesti tehda tehtavansa, vaikka aina
ei tunne jaksavansa. Tiedan etta tyOsuoritustani tarIckaillaan, pystynk6
samaan ty6tehoon kuin ennen. Sairaselakkeelle en haluaisi kuiten.-
kaan jaada. Se saattaisi olla viimeinen pisara romandukseen. Usein
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tuntuu kuitenkin silts, etta en jaksa.»
On helppo havaita, etta. VainO Savolaisen elamantarina on melko

yksinaisen, synkkiin ajatuksiin taipuvan suomalaisen tarina. Han to-
teaakin lopuksi: »ICiitokseni sinulle, jos olet jaksanut lukea taman. It-
sellani on tats kirjoitettaessa ollut hyvin 'leelianlepotuolimainen' tun-
tu.» Han sanoo mystis: »Tarkoitukseni ei olekaan voittaa tall y kirjoituk-
sella mitaan palkintoa tai julkisuutta. Miksi sitten kirjoitin? On totta, etta
puhuminen helpottaa, tassa tapauksessa kirjoittaminen. Kuvittelen, et-
ta minulla on ystava, joka kuuntelee kerrontaani.» Tata ystavaa hanella
siis todellisuudessa ei ole.

Itse asiassa \Taint, Savolaisen elamantarina on varsin hieno esimerk-
ki perheen yksityistymisesta ja sen taustoista. Miten elaman tarkeat ta-
voitteet keskittyvat perheeseen, omaan kotiin, omaan poikaan ja ta-
man tulevaisuuteen. Mutta eraassa mielessa VainO Savolainen ei ole
yksin. Han osaa avautua ja kertoa elamastaan. Hanen elamantarinas-
taan syntyy side muuhun maailmaan. Nain ei ole seuraavassa elaman-
tarinassa, jossa saamme tietaa kertojan elamasta varsin vahan.

Kirjoittaja on vuonna 1946 syntynyt konttoripaallikkO, Helsingin Ou-
lukylassa, joka sai ensimmaisen kosketuksen Vantaalle, kun kavi Tik-
kurilan yhteiskoulua, koulun kunnallisuuden ja halpojen lukukausi-
maksujen vuoksi. Koulumatka muodostui nain ollen monimutkaiseksi:
»Kouluaikana ehdin kayttaa junaa, linja-autoa, polkupyOrad ja mootto-
ripyOrad seka mopedia.»

Kevaalla 1965 han paasi ylioppilaaksi ja muutti talloin vanhempiensa
kanssa Tikkurilaan, jonne 'lama olivat tulleet tytipaikan perassa. Nain
pitka koulumatka vain jatkui. » Helsingin maalaiskunta ei tuntunut
paikkakunnalta, silla ei ollut keskusta, vain hajanainen alue Helsingin
ymparilla. 60-luvun jalkipuoliskolla keskusteltiin vakavasti maalais-
kunnan, liittamisesta kaupunkiin, varsinkin Vuosaaren liittamisen jal-
keen -66. Puheet vaimenivat 70-lukua lahestyttaessa.» Kirjoittaja ei
viihtynyt Vantaalla ja halusi pois »takaisin kaupunkiin, ja tahan tuli tilai-
suus vuoden -68 alusta, jolloin solmin avioliiton ja muutin vaimoni kans-
sa Eteld-Haagaan vuokrayksiOtin. Tunsin elavani Aileen kaupunkilai-
sena.» Mutta jo kanden vuoden paasta han valmistui, sai ty6paikan ja
tyOsuhdeasunnon — Vantaalta.

»Talla kertaa muutin perheeni kanssa, vaimo ja yksi lapsi, mielella-
ni.» He kotiutuivat nopeasti, mutta saivat kokea uuden lahiOn asukkaan
murheet: lahiOsta tuli vuosina 70-71 silmatikku, josta kirjoitettiin paljon
pahaa. Kirjoittaja kuitenkin ryhtyi aktiivisesti osallistumaan vuokralais-
demokratiaan, talkoisiin ja mystis puoluetoimintaan. »Minusta oli tullut
vantaalainen.» Mutta vain vahaksi aikaa. Jo kevaalla 1971 tuli eteen ty6-
paikan vaihto ja samalla uusi tyOsuhdeasunto Helsingista. »Sinne jaivat
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vuokralaisdemokratia, yhdistykset ja uudet ystavat seka nopeasti kas-
vava Vantaa.»

Ero ei kuitenkaan jaanyt lopulliseksi, vaan vuonna 1977 tapahtunut
ty6paikan vaihdos johti asunnon ostamiseen Vantaalta. Niin nykyisesta
konttoripaallikOsta tuli Vantaan Koivukylan tyytyvainen asukas. Asunto
oli tilava, kolmikerroksisen talon ylimmassa kerroksessa. Perhe oli
tyytyvainen. »Asumme nyt Koivukylassa, alue, jonka rakentaminen on
yield taysin kesken, mutta joka on rakennettu viisaasti osina. Se ei tun-
nu niin keskeneraiselta, mutta tietoisuus uuden rakentamisesta luo
tiettya epavarmuutta asuinymparistOn muovautumisesta tulevaisuu-
dessa. Tama siitakin huolimatta, etta olen tarkkaan perehtynyt kaavoi-
hin ja suunnitelmiin.» Nain kirjoittaa konttoripaallikkO elarnastaan vii-
della liuskalla.

Elamakerta on tarkkaan rajattu hanen kosketuskohtiinsa Vantaalle,
mutta tallOinkin vain melko muodollisesti. Esimerkiksi Helsingin maa-
laiskunnan liittamiseen Helsinkiin kaytetaan tilaa, mutta varsinaiset
asumisen olosuhteet ja ongelmat on jatetty pois. TyOpaild(oja ei maini-
ta, ainoastaan kehitys, joka on vaikuttanut asuntojen vaihtoon.Perhees-
sä on ilmeisesti tally hetkella jo parikin lastaja koira, mutta sekinjaa ar-
vailujen varaan. Kysymyksessa on told vain esimerkki. Kuka tahansa
meista voisi tulkita elamansa nain kapeasti jossain tilanteessa. Mieles-
tani kuitenkin talle tulkinnalle voidaan esittad tiettyja saannOnmukai-
suuksia, jotka tekevat siita yleisemman. Yksinkertaisemmalla tasolla
voi tietysti vain todeta, etta jotkut osaavat kirjoittaa omaelama.nkertoja,
toiset eivat. Jos ei ole mitaan kerrottavaa, nun mita sits turhia lavertele-
maan. Oma tulkintani kuitenkin on, etta tall y erolla on tekemista my6s
elamantavallisen yksindisyyden kanssa. Kyky omaelama.kerran aitoon
kirjoittamiseen on valittOmasti yhteydessa kykyyn ylipaansa olla aito,
paljastaa itsensa muille, omata syvia. ihmissuhteita. Vaitan, etta jalkim-
mainen elamakerta tyyppind (ei valttarnatta juuri kirjoittajan koh-
dalla) edustaa elamantavallista yksindisyytta, muureja, joita
kirjoittaja on rakentanut itsensa ja kanssaihmisten valiin. Han ei kyke-
ne kirjoittamaan elamakertaa, koska se vaatisi hanelta aitoa paljasta-
mista, asettumista alttiiksi muffle, mihin han ei enaa ole valmis eika ha-
lukas.

Nykypolvien hallitsevat elamankertatyypit nayttavat olevan enem-
man tai vahemman yllakuvatun kaltaisia ja niihin sisaltyy sama ongel-
ma: kyvyttOmyys ylittad tiettyja rajoja, kun kerrotaan itsesta.

Klaus Ottomeyer (1979) on mielenkiintoisella tavalla hahmottanut
identiteetin ja interaktion ongelmia. Nama nayttavat hyvin selkeytta-
van elamantavallisen yksindisyyden kasitetta. Ottomeyer korostaa, et-
ta identiteetissa ei ole suinkaan kysymys pelkastaan interaktiosta,
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vaan etta identiteetti syntyy olennaisesti triadin puitteissa, jossa kah-
den yksilOn valisen vuorovaikutuksen lisaksi tarvitaan suhde materiaa-
liseen tuotteeseen, joka on yhteistoiminnan tulos. Ottomeyerin vaite
on, etta samalla kun ihmisten yhteys materiaaliseen tuotteeseen ka-
toaa niin heidan keskindiset suhteensa mytis vaaristyvat. Tuloksena on
perspektiivien yhteensovittamiseen kohdeorientoituneessa yhteistoi-
minnassa on havinnyt. Nain katoaa yksiloiden mandollisuus lujittaa
keskindista luottamusta ja pysyvia identiteeteja. Tilalle tulee tuottei-
den sinansa valittamia, luonnenaamioina ilmenevia suhteita, joissa
yksilot suhteissaan toisiinsa eivat siis edusta omaa »itsedan», identi-
teettiaan, vaan itselleen vieraita luonnenaamioita. Nama yield hajaan-
tuvat eri eldmanpiireihin, joten arkielama repeytyy irrallisiksi lohkoik-
si.

Nain sus identiteetin murtuminen merkitsee samalla kyvyttOmyytta
aitoihin ja kokonaisiin vuorovaikutussuhteisiin, eristymista ja yksi-
naisyytta. Tilalle tulee epatoivoisia yrityksia luoda naennaisia suhteita,
korvikekohteita: seksuaalinen avoimmuus, suhteet lapsiin, kuluttami-
nen ovat tallaisia. Itse asiassa voi vaittaa, etta varsin suuri osa moder-
nia elamaa on juuri korvikesuhteita, aitojen inhimillisten suhteiden ja
yhteyksien korvaamista.

Juuri tasta on elamantavallisessa yksindisyydessa kysymys. Vaitan
etta ihminen on viime kadessa yksin silloin, kun han on yksin oman it-
sensa kanssa. 011essaan muiden kanssa hanella on aina jokin naamio
yllaan. Ongelmalliseksi tama muodostuu, kun naamio estaa kaikki la-
heiset ihmissuhteet, tekee kaikista enemman tai vahemman keinote-
koisia. Tosin voidaan kysya., onko vastakohtaa, siis aitoa avoimmuutta,
ylipaansa olemassa — vai onko sita joskus ollut olemassa.

Norbert Elias (1978) esittaa sivilisaatioteoriassaan juuri taman lahtO-
kohdan: itsedan hillitsemaan kykenemattOmien, valittOmasti ajatuk-
sensa toiminnaksi muuttavien ja kaikissa toimissaan taysin vailla mi-
taan hapead olevien ihmisten muuttuminen roolihahmoiksi, automaat-
tisesti tiettyja asioita hapeaviksi, muita tarkkaileviksi ja itsensa taydel-
lisesti hillitseviksi ihmisiksi. Kummatkin ominaisuudet koskevat Eliak-
sen kuvauksessa ainoastaan yhteiskunnan huippukerrostumia, mutta
olettamus on, etta sama kehitys kay lapi koko yhteiskunnan saavut-
taakseen alemmat kerrostumat.

Kulttuurinen kehitysprognoosi on siis, etta olemme kaikki tulossa
yha yksindisemmiksi, mytis tavoilla, joita emme edes huomaa ja jotka
eristavat meidat kaikista, jopa omasta itsestamme. On merkittavaa, et-
tä tama yksindisyyden muoto, johon told taiteessa on lukuisia kertoja
puututtu (tassa voisi esimerkkeind mainita vaikkapa Joseph Hellerin
romaanin Something Happened tai Ingmar Bergmanin elokuvan »Koh-
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tauksia eraasta avioliitosta», jossa tams eristyneisyys korostuu suoras-
taan pelottavalla tavalla), tulee niin selvasti ilmi ihmisten itsensa kirjoit-
tamissa omaelamakerroissa, joita mikaan kirjallinen tai taiteellinen
esikuva ei ole inspiroinut.

Kehitys ei ole kuitenkaan tapahtunut kokonaan vastoin tahtoamme,
vaikka onkin ilmeista., etta taydellinen yksinjaaminen ei ole mikaan ha-
luttava tilanne. Kysymys on yksinkertaisesti siita, etta lisaantyva eld-
man ulkoinen hallinta, turvallisuus elamassamme edellyttaa yha pie-
nempaa itsensa alttiiksi panemista, yha vahaisempaa kiinnostusta
ulkopuolisiin kontakteihin. Me emme tarvitse muita ihmisia, tams nayt-
taisi olevan elamakertojen yksi keskeinen sanoma. Ja yksindisyyden
kulttuurinen ambivalenssi on mytis hyva pitaa mielessa: yksinaisyys
on yha haluttu, ylaluokkainen arvo. Eika ainoastaan ylaluokkainen: tai-
teilijoiden ja tiedemiesten elamassa sills on mita suurin merkitys. Mut-
ta mita sitten tapahtuu, kun yksinaisyydesta tulee avoimesti hallitseva
arvo kulttuurissamme?

83



k



Upper class life over three generations:
The Case of the Swedish Finns*

The stydy of upper class life which we discuss here was undertaken as
part of a larger project on changing ways of life in Finland, and in
comparison with Poland.' We first became interested in the upper
class because we hoped to find among them a continuity of life which
could contrast with the changes in popular ways of life. But our focus in
this article is rather on the changes which, through collecting life
histories from three different generations, we found in the upper class
too.

Our intention was to discover through these individual life histories
the way of life of the upper class. This approach in itself requires
some justification. The term 'way of life' is sometimes understood
simply as what people usually do, in terms of their day to day
activities. But this is conceptually insufficient. It gives us a set of
practices, patterns of behaviour, but no sense of how they fit together,
of their overall harmony or disharmony. We see 'way of life' more
broadly as a pattern of activities ordered, not formally, but around
'subjectivity' — how each person understands his or her own life, sees
its different stages and spheres, gives or denies importance to them..
In our view this approach is particularly applicable to a study of the
upper class — for they really do see their lives as controlled and
managed by themselves.

We have insufficient space here to more than refer to the
'objective—subjective' problem. Daniel Bertaux has shown how this
distinction, pushed to the extreme, makes the effective analysis of life
histories very difficult. He finds a solution through the concept of
'practiques', which bring together in what people do, both the
subjective meaning of life, for the reason why somebody drinks is in
itself part of the way he drinks. The same intimate duality is the foun-
dation of the concept of labitus' used by Pierre Bourdieu. Indeed,
Bourdieu opens his Sens pratique with the remark that 'of all the
oppositions that artificially divide the social sciences, the most
fundamental and harmful is the distinction between subjectivism and
objectivism'. 2 Much of his work can be interpreted as an attempt to
overcome this opposition practically . These two concepts of

*Together with Barbara Roos.	 85



'practiques' and 'habitus' lie behind our own way of reading life his-
tories.

Swedish—speaking Finns are the most important minority group in
Finland, about 7% of the national population. They have a long history,
going back to the time when Finland was part of the Swedish kingdom.
They grew partly through migrants from Sweden, but also from many
Finns who over the generations switched their language. They have
always been divided between two quite separate groups: on the one
hand peasant and fishermen and artisans of the coastal regions, and
on the other the ruling class who are our concern here. The noble
families of Finland were almost all Swedish—speaking and right up to
the end of the 19th century Swedish was the official language of the
country. Helsinki, for instance, had a Swedish—speaking majority. It
was only with the revival of national consciousness at the point — in
which many Swedish—speaking Finnish nationalists themselves
played a part — that the Finnish language began the slow advance
through which it has now become the country's dominant language. At
the same time the Swedish—speaking minority began to take on an
increasingly middle class, bourgeois character (e.g. Allardt).

In the economy, the Swedish Finns — as they are called, held their
position much longer. The majority of the leading 'twenty families' of
Finland were still Swedish—speaking after the Second World War. In
was principally these Swedish Finns who, together with foreigners
who became Swedish speakers, established modern industry in
Finland. While many of them came from solid bourgeois
backgrounds, quite a few were members of the nobility.

Hence it is still a common, but mistaken, image in Finland that most
Swedish speakers belong to the upper class. In fact even in the world
of capital and finance the Swedish Finns are a minority. But they are a
more important minority than their national numbers warrant, and to
that extent there is truth in the image. And certainly to study the
Swedish—speaking upper class in Finnland is to study a core of
the upper class with exceptionally long traditions.

Our wish to study people who are undeniably and definitely upper
class by origin (although even here, as we shall see, we encountered
some problems when we reached the the third generation of a 'great
family'): people who, in class terms, fit the distinctive 'ideal type'
characteristics of membership of an upper class. They are
distinguished, in Bourdieu's terms, by both economic and cultural
capital from ordinary people. The upper class, as defined here,
consists of renowned families, either of the nobility or the bourgeoisie,
with several generations of such capital behind them.
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We did not therefore have to face a problem of defining the limits of
the upper class — of whether, for instance, to include leading
politician, intellectuals or industrial managers in the group. We
start  from its heart, as far as Finland is concerned. But on the
other hand our study certainly does suggest a set of criteria for 'upper
classness' and how to live as an upper class person. And indeed,
although the Swedish—speaking upper class has undoubtedly moved
far from the old international French—speaking upper class style of
court aristocracies with the tastes and manners so vividly portrayed by
Norbert Elias, which formed the model for all the European upper
classes to follow, it certainly retains astonishingly many similarities to
it. One of them, for instance, is speaking a different language from the
majority of the people.
The way in which the members of the upper class themselves define
their own distinctiveness is through their way of life. This is important,
for they are perhaps the only social group who express this
spontaneously and consciously. They see their way of life as both a
definite style and also set of distinctive moral attitudes:

That one behaves in a certain manner. That one dresses in a
certain manner. It is not just a question of being in fashion. One
must also follow a particular style...One's home must be of a
particular kind...There must be a distinctive pattern, a definite
connectoin with tradition.

(Interview:third generation young manager.)
In this sense, an upper class life can best be defined in the phrase

of Proust, quoted by Bourdieu (1979, 70), as the 'art infinement vane de
marquer les distances' : a combination between the art (habitus) and
the actual marking of distances (style of life) which develop together,
for the marking of distance has to be constantly renewed as the lower
class follows suit, and difference is eliminated. But while the art
survives, the upper class continues to develop new forms of
distinction. When, on the other hand, they lose ability or interest in this,
they merge with the middle classes. It is thus this 'definition of upper
classness' as expressed by the members of the upper class
themselves which must constitute the heart of our study: an account of
the upper class as they see it themselves.

The childhood recollections of the first generation are all rosy. The
problems came afterwards. Let us recapture those years through an
old lady's memories.4
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They lived in surroundings which had everything one could dream
of: space, comfort, nature, variety—winter travelling in Central Europe,
summers spent in the country manor, and only springs and autumns
spent in the city capital. The family manor had on its first floor 'an
immense ballroom in white and gold. And small rooms, in white and
light blue, in white and light green, in white and rose, and the billiard
room.' On the ground floor there was the entrance hall with a large
bear skin, and the library — `so beautiful...such a pleasant room with
such a literary atmosphere'. It had dark shelves up to the ceiling, a
porcelain stove, yellow 'peasant rococo' furniture and a vast desk.
And outside, 14 000 hectares of land, and a great park tended by army
of gardeners. She recounts how a picture of the house appeared in a
leftist newspaper, with a caption saying here were the gentlefolk
having fun. In fact it was the servants and gardeners playing croquet
in the garden.

For the winter they had a city apartment in an 'absolutely charming'
mansion in the fashionable part of the capital. The staircase looked
like a small chapel, with coloured windows and wall paintings. 'I had a
room of my own, I was terribly proud of it, and Thome (a Finnish artist)
had designed the furniture for me, bright yellow and blue material.'
Memories of family life were sunny too:

There was never a harsh word between us...My parents adored
each other and our relationship with them was wonderful, simply
wonderful. My father was calmness personifield — he did not talk
very much, but we loved to be with him...to go for walks with him
...and he loved flowers.

Mother was 'an angel', who never quarrelled, never was angry. In
daily life the children's main contacts were of course with the servants.
`One didn't really think of them as just "servants". They were our own
trusted servants, and friends. They were all our life'. Indeed, some of
them were to be 'inherited', to take care of this generation's own chil-
dren.

Growing up was indeed under so benign a regime, that the process
of adopting the right values and the right relationship to others seems
to have been almost unconscious. 'One did not have to control oneself,
one just did it, quite simply'. The order of things was natural, self-
evident: one was meant to lead a pleasant life, to have people to take
care of one's everyday problems, so one could concentrate on self-
development.

This essential element in this generation's life stories is a conscious-
ness of childhood as quite different from adulthood, and remembered
to the end of your life. This distinguished not only the upper class and
bourgeoisie from people, but also the older generation from the
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younger ones, who did not see childhood so rosily. Although their
memory of childhood may in time develop more distinctly, it can hard-
ly take on this particular quality.

Only the 1918 Finnish civil war obtrudes as an unpleasant memory,
of the misbehaving masses bursting into the houses to carry out
searches and take things away. But this was later, when they had
already grown out of childhood.

A girl's life task was to get suitably married, so as either to recruit an
able and well-mannered young man from some other good family into
their own, or to forge an affiance between two families. You could
make either a good or a bad choice of husband: and your fate depen-
ded on it. After childhood two diverging paths were described to us.

The first came from marriage into an equally family, with life continu-
ing largely as it was: new manors and farms, the husband a banker,
children brought up in the old traditions. The transion was smooth and
the only regret was the breaking off of university studies. The family
estates were almost as large, although post-1918 tenant reform had
brought some diminution; the manors were still luxurious, and
servants in abundance, even if the classic type was already less easy
to find.

For a family life of this kind the Second World War proved the first
decisive turning point. After it the social and economic basis neces-
sary for maintaining such a life had been transformed. The children
now left home to become young middle class doctors, lawyers or
engineers. No one was eager to take on the upkeep of the old manor. It
became economically and also physically more and more difficult to
continue with it.

Such a life story can be described as a smooth transfer of upper
class heritage from one generation to the next. The family as a whole
remains still very wealthy, but with the wealth now invested in capital
rather than in land. It has become much less important for the younger
generation to keep the manor, the symbol of family tradition, intact.
This was one of the few things — within the family circle itself — which,
in telling her life story, the old lady regretted. Old age for her is
otherwise pleasant, filled with activity and with beautiful memories.
She is — like a beautiful, well preserved old house, still alive with
people — a living monument to the good old times.

But not all were so fortunate. The second path for a girl of this
generation was to marry a man who was only a gentleman, no use to
the family firm, and to see her own family ravaged by crises, internal
and intergenerational. One girl's father had come to Finland in the late
19th century and had established a firm in a technologically new field,
expanding it rapidly to become by 1914 one of the leading and most
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prosperous businesses in the the metal industry. The family had
bought up considerable landholdings. But her father died, as the
family tradition has it, 'too early' — he was sixty — and the sons, who had
been brought up as his successors, had had life too easy for them.
Neither had the dynamism to continue developping the family firm.

In her story the extremely beautiful and rosy childhood of remem-
berance is this time succeeded by a conflict-ridden time of worries
and quarrelling. Mother was too weak to take over: she was not accus-
tomed to such things. So the Buddenbrook story was almost repeated.
The boys led a pleasant social life, hunted, gave parties, travelled,
but did little for the firm. Finally it was on the verge of collapse. Only
takeover — backed by the bank — by a family friend, in which the
brothers were forced to give up part of their holdings, saved it.

The girl married a boy who was not unlike her brother, the heart and
soul of parties, well-mannered and handsome. He never worked. For-
merly he held a good position in his family firm; but in practice he did
nothing but entertain, hunt, go to the club. She found herself living in
relatively meagre circumstances as he squandered away the family
money. Slowly he became an alcoholic. Eventually he shot himself: to
the great relief of the whole family, and herself above all.

In both of these life stories men only appear when they make a de-
cisive impact on the women's lives, rather than as persons in their own
right. Each story is clearly shaped by external social forces. The first
puts the primacy on preserving an old family. But also reveals a sigfi-
cant degree of adoption — such as we shall see again in the next
generations — alongside of a strong role for tradition. For its perioid, it
presents an essentially anachronitic life. But it is a distinguishing
priviledge of upper classness, to be able to determine not only places
and things, but also the times when they exist. To be able to
infinitely vare the time and place and things, that is the
true mark of a successful upper class life.

* * * *
The second generation present both the traditional aspects of a

very proper upper class life, and also the necessity to adapt, the emer-
gence of problems which are difficult to handle. We use the notion of
'broken automatism' to identify this. Their own ascent to power in the
firm, acceptance of good things in life, inheritance of family servants,
had all been automatic, self-evident. But how to hand all this on to the
next generation had become much less easy.

Interviews with the second generation took place in extremely
pleasant surroundings: in vast offices well decorated and full of
emblems of tradition, in homes with many beautiful objects in large
rooms, fantastic views and quiet servants, or in large, black cars,
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driven by uniformed chauffeurs...all this was a matter of fact. In
additional, the interviewer would be told about the family's summer
place, the old manor, the 'other' summer home, or a yacht, whose
advantage was its total isolation, freedom from all responsibility: 'One
must have a time when one is not available at all'. And there was a ca-
bin in Lapland too, used for skiing, and also for weekends in summer
or autumn.

Today's president of the firm remembers his own father as a patron,
with absolutely unquestioned authority. He was never angry, he took
care personally of his workers problems, and he was well liked by
everybody, but he was a distant person. Nowadays the situation is dif-
ferent. Interperson reletionships are less formal, though perhaps little
closer: 'If one now says we'll do without titles, and the boss slaps his
employees on the back, they don't become closer to each other that
way'.

For him, choice of career was natural. 'One day Pa said, "Now it's
time to come and work here"' . His education was both practical and
theoretical: practising, starting from the lowest level — as errand boy —
and working at menial tasks in various deparments, but with simul-
taneous studies at the Business School, where he enjoyed pleasant
years of 'free' student life. After matriculation, he was sent for one year
to the continent where for most of the times he was a factory worker —
which would have been impossible at home. For this experience, a
milestone in his life, 'I am grateful'. He returned to start a rapid climb in
the firm, in accordance with 'the plan of Pa'. When father was ready to
leave the firm, the son was already a managing director. Now he is an
'active chairman'.

For the chairman, the central thing in life is the relationship between
his family and his firm. 'I am happy when I live a healthy and good
family life and the feeling in the firm is good'. These two things go
hand in hand. The firm is part of the family: an essential part.

In his view the pace of work has increased greatly for top
management. Perhaps not the length of the day, for his father already
worked very long days, but he had long pauses in between. But now
the days are long and not so 'porous'. A manager really has to work all
the time. But he enjoys his work. The only problem is interpersonal
conflicts. They are the worst part of the job: especially when they take
place in a family firm, for which chairman has a very special feeling.

In fact, from his observations and discussion one gets the impres-
sion, that the role of the active chairman is to a very large exent an 'or-
namental' one. He seems to be already more or less an outsider. The
rupture, the broken automatism, has taken place within his life ,
not between generations. He no longer has the necessary technical
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qualifications, but nor are the firm's institutional arrangements any
more appropriate for him to play the part of leader. This process of
abdication is typical, and it depends less on personal ablities than on
the new social situation.There are some exeptions, strong owner-
mangers who still continue to hold the reins, but the rule is rather that
of slow and impercetible abdications.

It was much less easy to get onto family life, or to discuss his child-
hood. Many questions were left out altogether. In the context of a
friendly talk it was not possible to press them. But some things were
strongly emphasised. The first is family feeling  , family solidarity.
This is 'extremely important' and has been one of the main goals in life
for him. 'I believe I have been able to keep it alive'. The family as a
whole — all its branches — has annual reunions at a place close to his
father's former mansion.

In this he feels he has been very successful. But he had doubts
about the way in which he has brought up his children, in following the
example of his own parents and entrusting them to care of servant.
Especially as he remembers how in his own childhood he longes after
his father, whom he did not see often. When father did have time, he
took the boys with him to ski, for instance. And then they would have a
break in a cafe and have pastries and juice before coming home again
—`that was the gilt edge'. All in all, one can say that throught contacts
with people in a different social positions from his own, as a young boy
the chairman had learned to see on the one hand the advantages of his
own situation, and on the other how much more formal and distant his
father was than other people. His own children were brought up in a
broadly similar way, althought in a changed social circle.

The chairman's father held strict principles about money. Money
should not be used for personal consumption. It was meant for invest-
ment. Of course this did not imply poverty, or meanness, but it meant
that all 'unnecessary' consumption — such as on horses, racing, or
other extravagances — was unthinkable.

It was at the sailing club that he met his wife to be. This has been
one of the points of stability in the Swedish Finnish upper class way of
life. One finds a wife in the sailing club, and sails for a hobby.

After the war his life was given up to work. He married, and at first
they lived quite modestly, in a three-room apartment with one maid.
But things began to change when the first son arrived. They moved
into a larger apartment and 'inherited' the servant who had taken care
of chairman himself as a boy. Then everything developed rapidly. 'We
worked hard and increased our property. We built houses and bought
summer places and antiques. We felled woods and picked
mushrooms. We ate crabs and went out to sea'. That was post-war
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upper class life in a nutshell: very different from the lives of ordinary
people.

The next turning point came in the sixties. Rapid social change, the
intensification of political life, movements of the young, and the Viet-
nam war, seemed to shake their life's foundations. 'We lost our belief
in family life, in work — everything became different... and not better'.
Many — althought not the chairman himself — saw their own children
desert them, denounce them as dirty capitalists, as the ones really res-
ponsible for the situation.

A great change took place in social life too. After the war it had
been intensely active.They always had guests staying at their house,
and dinners every week — rarely in a restaurant, for with ample homes
and their own service, why try a restaurant, 'especially as Finland has
never had good restaurants'? Nowadays this has ended too.

The chairman's wife is a very charming and well-preserved lady
who has lived the life of a traditional upper class wife. The mother of
only two children, she is surrounded by the servants, the cook, the
nurse and the maid. She wanted an active social life and confesses, 'I
do think I even neglected my family in a way'. Her main intrests out-
side home were parties and charitable or cultural activities. She has
been a supporter of her husband, an elegant piece of decoration,
rather than the kind of strong, independent mother who seems to have
been needed for upper class children to come out 'right'. She wished
above all to emphasis one thing: 'I am grateful for my husband, be-
cause without him I could never have experienced such a life as I have
had'.

When we come to the third generation, we find two alternative paths
for the men. The more typical are what are called the 'young lions ';
and less typical, although more traditional, the 'boys of the
straight  path '. The young lions are who, helped by their back-
ground, are constructing a notable career in the competitive
capitalist business world of multinational firms or smaller extra-dy-
namic enterprises. The boys of the straight path are those who have
followed their father's footstep into the family firm, but are finding the
going difficult, and beginning to doubt their ablity to take over from
them.

Thus, even though it is clearly true that the personified capitalism of
family firms is in difficulties, this does not mean that the young upper
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class boys do not have it made for them. On the contrary, they have an
upbringing and a self-confidence — part of Bourdieu's social capital —
produced both by home and school, which bring many advantages.
Together with a wish to succeed, with a will to overcome all obstacles,
the result will be a succesful career. There was a clear feeling from
our interviews that the boys who had really made it, who were really
something, had refused to go into their father's businesses. One
'young lion' whose father had suffered a bankruptcy expressed his,
gratitude, because he would have probably been otherwise 'doomed'
to the family firm and its flabbiness. Now he has the change to go really
far in a multinational. Hence it seems that the most effective upbring-
ing now is not to emphasise tradition, but to stress the will to succeed,
self-confidence, and belief in oneself.

The change in management qualities has also been very noti-
ceable. And the attitude to work. The young lions, even thought work-
ing very hard and travelling a great deal — perhaps for more than half
of their working time — like to speak of a distinction between work and
leisure. The really good executive does not spend 18 ours a day in the
office. That just shows bad organisation. They did not want to sell
themselves all out for the firm, but keep back time for themselves and
their families.

In this however lies the main conflict in the lives of these young exe-
cutives. Just as they found it easy to talk about work, they found it diffi-.
cult to discuss family life. When compared with their open and ever-
changing work situation where a young man could display immense
capacities, their family life looked commonplace, unglamorous,
dreary. Most of their wives had absolute responsibility for the home,
but were also working themselves too — at universaty jobs, for
example, or in smart boutiques. There were no servants: perhaps just
a girl who came in to look after the children if parents went out. Home
itself varied from the very ordinary to the relatively luxurious, but was
no sense 'representative' in the traditional sense. Nor were wives any
longer expe.cted to play a decorative or representative role for family
or firm.

'High' culture was glaringly absent. They went only rarely to the
theatre, to very ordinary plays; they read Maclean thrillers for
pleasure and their hobbies ranged from carpentry to miniature
railways. Sailing, riding and skiing now took second place. There was
simply not enough time for that.
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`I'm tremendously happy and relaxed 99% of the time', declared the
34year-old deparmental head of a large manufacturing firm. He was
dressed in a blue and white striped shirt, immaculate beige trousers,
and a very flashy tie: wide, with large horses' heads. His hair was well-
gloomed andalreadyshowed touches of light grey, the only sign of the
onset of middle age. He was, in short, the very personification of the
image of successful young up-and-coming manager oozing with self-
confidence and drive: the archetypal 'young lion'. His surroundings
were in tune: a large room with modern art and extremely comfortable
but not plushy furniture.

'He believed that everyone made his own fortune:
To be happy you must be at ease with yourself... And to accept my-
self, I must know what I really want. What i s my aim? I've come so
far that now it's simply to go further in the same direction... I'm one
of those people who think there is nothing you can't do if you really
want to. And when you know what you want, and you really do want
it, then you'll succeed with it.

The explanation for this self-confidence comes, according to the
`young lion' himself, for his childhood. 'I've always been tremendously
self-confident... and I think it must come from having been secure,
being backed by the family'. His fondest memories are the family
tradition of coming together at dinner, when everyone would sit down
for an hour or so round the table, and just talk, telling each other what
had happened during the day.

There was a clear emphasis in his upbringing of the need for self-
determination and independence. From early childhood he was
supposed to have a life of his own, to make his own dicisions. But he
was also aware of the moral standards that his parents laid down for
their own behaviour. And then there were all the various activities — in
sport (especially sailing), parties, cars, traveling — that his parents
provided while the children were young.

The next stage was school. He was sent to an elite school. But the
boys there quickly formed an inner elite group among themselves,
which was linked to many kinds of extra-curricular activity not open
to other boys, like skiing in Lapland, sailing, or hanging around the
yacht club. Other boys were seen as outsiders —`maybe they were
more intellectual, they discussed Bach and we thought that a bit of a
pose'. There were some boys who tried to get into the 'gang' and
whose parents made great efforts to acquire slalom skis, sailing boats
and so on for them but it was not easy as that. `No, it wasn't just open to
come and join. And the worst of it was if you were found out trying this,
that was terribly shameful...'
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He followed tradition in his happy memories of college days. 'Never
had so much fun, and never will again either. That's obvious. Choice of
subject did not seem so critical. They all knew what they wanted to do:
some of 'the gang' had chosen a diplomatic career, some were going
into the law, but most wanted to study for business. Student life was
split equally between study and pleasure. There was a perioid in fact
when he did almost no work at all. But everyone in the group com-
pleted their courses and took the examination in the end. 'It was partly
due to a feeling of responsibility, partly self-preservation and sheer
common sense'.

After college, his career began. He had already taken one impor-
tant decision: not to go into the family business. Throught working in
industry during summer vacations he had realised how many people
expected him to go straight into his father's firm after gollege. But he
had been 'more or less taught that wasn't the best way, and I never
liked the idea'. In fact he has felt himself driven in the opposite direc-
tion. 'I've tried to get just those organizations where my background
would have the least possible relevance'.

If he had gone into the family business, he is conviced that 'I'd've
never done anything else but ski and sail and have fun'. Now he is the
youngest man in his management group and can. boast that, 'odd as it
may sound, when I think of myself at 34 I feel I've already made my
career'. Such a sentiment contradicts the assumption in occupational
sociology that executives usually only begin their careers at his age,
while it is workers who have already 'made it'. But it can be understood
in context: he has 'made it' in the sense that everything is clear. He is
certain to advance, for the ground is prepared. In fact he is starting to
feel a little bored.

He spoke at great lenght about his work and the firm. In fact right
through the interview that was the main subject of discussion, the
topic which seemed to be endless. How to treat people, what they
actually do, what is the best decision-making strategy, and — perhaps
most interesting — how you really get to the top. Self-analyses of this
kind are now very fashionale in industry — holding sessions with your
statt and listening to them fully, so as to get your good and bad points
evaluated.

We can see that while the career of a successful 'young lion' is very
different from that of the previous generation, the essential formative
influence—family, school, social life—are very much the same. The re-
cipe for success is always the same, but what success is changes in
a different social setting.

The question of their material remuneration in itself seemed not to
interest them in the least. All of those we interviewed assured us of
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this. But what does such an attitude really mean? All of them had very
good incomes with substantial fringe benefits—personal car, credit
cards, expense allowances. Hence increases in earnings were no
more than a marginal consideration. One interviewed had just been
offered a post with a salary of 400 000 Fim a year — around $100 000
—but he had turned it down because the job seemed uninteresting.

In one sense we can speak of `saturation'.0f course these people
did not have larger incomes than they needed. They spent practically
all their earning, and all had large loans. But they felt they were never
restrained their incomes. In deciding whether or not to buy something
they did not have to ask, 'Can I afford it?' but simply, Do I need it?' And
it is important to observe that these young men did not live modestly.
They displayed all the external signs of hig income: good cars, expen-
sive new domestic equipment, all sorts of gadgets and so on. It was
not a modest life style.

All them had second homes for the summer. Not all used the family
manor: some preferred a small, isolated house instead. Here the
family could be in peace, live a quiet family life, while he could do
something with his hands. He had dreams of retiring to the countryside
and starting to till the land — but in this he was no different from most
Finns. The crucial difference was that for him, the dream would have
been immediately realisable.

This underplaying of the material needs of everyday life, consump-
tion and leisure was linked to a contrasting emphasis on family
relationships. The 'young lions' spoke of their children as playing a
very important part in their lives. Their wives had their own activities
which they respected. The problem was how to fit the wife's ambitions
and the husband's career. If his advancement required a long stay in a
foreign country, would she accept it? Or would it be fair for him to
make her accept it? Such questions clearly troubled them. And as we
shall see from the interviews with the wives, the problem is a serious
one. We shall find a marked discrepancy between what the men
thought of their role in the family, and how their wives saw it in reality.

Even for the 'boys of the straight path' there does not in fact exist any
automatic succession for a son in a family firm. The essential dif-
ference between the young lions and themselves is that they have
never had the experience of really being on their own, with —
supposedly —no help from the family name. They do not know whether
they are good in business, because they have not tried. At the start
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they had the same enormous self-confidensce as the young lions. 'But
during the last few years I think perhaps it's been nibbled around the
margins'. And in this three influences are at work: ambivalent feelings
about the family, especially towards the father, evident problems in
the working relationship between father and son in the firm, and
obviously negative attitudes towards the son of the firm's upper
echelons, and especially its young managers — its own cubs.

On his side the boy of the straight path complains he was always
treated as a crown prince, brought up to see it was natural, so he never
had any other choice. His education, training, everything, was orien-
tated towards eventually going into the firm and proceeding rapidly
throught various positions in it. It was only too late that he understood
that this was not the right way. He should have started somewhere
else, shown his guts. But the family, above all father, failed to say this
clearly or early enough. He feels he is now being consciously
underestimated, passed by for natural promotions, and yet that more
is expected of him than others: in other words, that the present
management considers him as a dangerous enemy and is subtly try-
ing to get him to leave the firm.

What makes you stay?
I am company man and that's that. I've been born with it. You need a
lot of soap to wash that away.

This feeling for the firm is his great advantage, for it is a feeling
which cannot be simply picked up by an outsider who has just entered
the firm. But his treatment has made him more careful with that feeling.
In any case, the job is interesting and he likes it. The problems are not
so very important. 'I have put them aside — they are just trifles'.

The other differences from the young lions stood out much less
clearly. It dpes seem that the crown princes were more concerned
about matters outside work. They put more value on a very comfor-
table house — in other words, they kept closer to the family style — and
also on leisure pursuits like tennis, sailing and skiing. But by and large
the same qualities abounded. It is just that the traditional variant is
more in all respects, while for every tradition there can be found some
young lion who has broken with it.

For the first two generations we have prensented a one-sided pers-
pective —either just that of women, or just that of men. In fact it seems
clear that the perspective of a second generation housewife did not
differ much from that of the first generation. The main change was that
participation in the affairs of the firm, which had been crucial if the firm
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was to thrive and sustain the family, was much more superficial for se-
cond generation housewives. The third generation of women are,
however, of a different kind. It is true that there are those who still fol-
low the traditional role of upper class housewife. But the dominating
ideal is now that of the working wife, well-educated, independent, not
preparated to give up her own career for that of the husband.

How did upper class women grow up? The picture they present does
not differ essentially from that of the men: strong family cohesion, a li-
beral education, father as an authority figure, family activities together
— an ideal picture of a good family in a fortunate position, But there
were some exceptions of significance. Some women spoke of a dif-
ferent kind of family life and even claimed that the picture we had
from the second generation was completely false — that instead of
family the truth had been coldness, indifference, conflict...Only the
facade was solid.

For girls, as boys, there were exactcly the same kinds of outdoor
activities: skiing, riding, tennis and sailing. The parents saw to it that
girls got chance in all this. On the other hand, girls less often descri-
bed a close 'gang' of friends. They did belong to groups, but their
'mixed' groupings were less intense that the boys' groups and disin-
tegrated more rapidly. Today, the men still continue to meet regularly,
but the women do not.

The purpose of their education was more diffuse. It was not clear
what they would become. The majority of them knew that they would
work for a time. But when a prospective husband entered the scene, it
was also easy to opt for home:

I thought it was wonderful to get maried. To organize this house
meant a lot of work... And then came the children, so it was even
more natural. I thought it was nice to devote yourself to all this. I was
also terribly in love and all that...
So she stayed at home.
To keep on working was less simple: it was not 'natural', and re-

quired determination. Most women stayed at home when their chil-
dren were small, but went back to work quite soon.Many express a
feeling of being tied by the children. They would like to get with their
career, but with children it is impossible

So now I've noticed that my career means much less to me... Not
that I completely ignore my career, but now it's not so much the
career, the important thing is that I'm doing things I find meaning-
ful... I know that without the children, my career would develop
much faster, that I could do much more... But the children are there.
And that is the first thing for me. You just have to accept.
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This statement is strikingly different from that of the men who ex-
press a feeling of responsibility for the family and children, and say
that they 'try' to give more time to them, but that it is a 'problem'. For
the women, the family is a concrete reality which they cannot treat as
just another problem to be solved in the future. It is obvious that here
even upper class traditions remain very important. To give up one's
family for work is not a proper thing to do, however modern one is.

Yet the picture these upper class working women give of their
everyday lives is a very long way from the traditional upper class way
of life. The surroundings are certainly much better than average:
beautiful homes within old houses, equipped with all modern
conveniences — such as dishwashers which are still uncommon in Fin-
land — and with a girl to take care of the chidren when they are not in
the park or school. Yet it is still a very routinised everyday life which
the wives describe. Indeed we can say that upper class women do
have an everyday life, while upper class men do not.

It would evidently be much more covenient for these upper class
husbands if their wives would stay at home, especially when there are
no servants any more. The family has no need for extra income.
Everything would be much easier: they could come home from the
office to a well-prepared dinner, to find everything cleaned and in or-
der. They could have a home as well organized as the firm. But this is
no longer always — indeed less and less so — possible. And when a
woman works, everyday life becomes a big problem for men. A
messy thing that cannot solve so easily: that spills over onto life as a
whole.

It must of course be reiterated that there is a gilt edge to all this
drudgery. Shopping is under select circumstances. They patronise a
local shop specialising in upper class service, offering very good
meat, delicacies and imported specialities: never a need to think of
going to the neighbourhood markets. The same quality conciousness
prevades everything, from the daily riding session onwards. But this
selectivity is especially the priviledge of the upper class housewife. A
drastic change ensues when an upper class woman goes out to work
and does not want — or decides she cannot afford — a servant. After
that it is double work for her, just as for her ordinary middle class sis-
ters.

Two things are emphasised about their children's education: cul-
tural tradition and background, and the need for variety of life ex-
perience. Children ought not to be protected as they feel they were
protected themselves. But at the same time they should learn to value
their background, its cultural heritage and family solidarity.
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These two ideals pull in different directions and are difficult to re-
concile, even though as a whole presented within the framework of a
rather traditional upper class ideal. And the substance of their life ex-
perience may be very different. In practice this owes much less to
changing ideals than to changing circumstances: to the absence of
servants except for the occasional au pair girl or cleaning help, and
the parents' more direct relationship with their children, which both
undermine self-control. As one wife told us, she can get angry rather
easily and shout at the children, but her husband has even shorted
temper, so that when he comes home he can raise hell over almost
nothing. We have come a very long way from the childhood idyll of the
first generation...— to an upper class everyday life which now seems
much closer to the class picture of traditional, patriarcal, working
class family.

What makes the upper class so interesting from a sociological point
of view is the semiautonomous character of its existence, its ability to
create milieus, to preserve relationships, to produce distinctions in a
society where the majority of men and women are always victims sub-
jected to external forces, where the 'peasant logic' of things is to ad-
just to everything that happens, to accept one's fate uncomplainigly.
The upper class never accepts: it fashions its own life.
Certainly the upper class does have to face social forces outside its
own control. Nevertheless the contrast between peasant logic and
upper class logic is dramatic. Hense all ideas of self-realisation, self-
fulfilment and independent development are related to what is at
heart an,upper class way of being. This is the most important single
reason why people aspire to be upper class, why they envy the upper
class.

Thus in a sense the upper class represents a historically developed
way of living which has the qualities of a truly human, ideal existence.
Here a slender thread of men and women have been able, over the
generations, to develop and refine a style of life which relates to
almost all the qualities which we know have ever been highly valued in
the world of mankind.

Now the interesting question is what happens to this well-
developed mechanism of self-refiment and distinction of upper class
from ordinary life when society itself changes: when accepted class
positions become attainable ones, and when the mass media pro-
claim upper class way of life — that fusion of perceptions and practices
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which Bourdieu calls 'habitus' — is the outcome of a long historical pro-
cess, which at the same time has generated rather different ways of
looking at the contemporary world from those of ordinary people. The
'habitus' can change in response to changes in practice, which in turn
reshape perceptions. But the essential thing is that it has a strong iner-
tia, an ability to withstand short-term change. This is especially true
because the resistance of the upper classes to outward change is
exeptionally strong_ .5

Yet on the other hand their ability to bring change on themselves is
powerfull too. It follows from their ambition to realise a rich and many-
sided life. Because of the possibility of moulding one's own life, of
being independent of basic social pressures — free of the need to
work for a living, of the need to keep regular hours and work in unheal-
ty conditions, never lacking privacy, never lacking culture...—
paradoxically the possibilities for the destruction of one ' s own
life are also infinitely more varied. For the lower classes, the tragedy
of life is simple: hunger, illness, drink. But the depravitives, social
problems, nastiness, the moral baseness of the upper class at its worst
are simply unthinkable among them. Literature has again and again
reiterated this: from Balzac, Zola, d'Annunzio to Sinclair Lewis
(M egapolis) and, in Finland itself, to Henrik Tikkanen, with his
account of the fall of an illustrious upper class family and all the gross
details hidden behind its elegant life facade.
There is a third alternative to self-realisation or self-destruction. This is
ossification: the total formality of a way of life without meaning,

which has also been described in literature many times over. Thomas
Mann's "Buddenbrooks", or in the cinema Visconti's "The Damned",
are the finest portrayals of both the ossification and the destruction of
the human qualities in the upper class way of life. We have, perhaps,
overemphasised the pleasantness of life in upper class circles at the
expense of this problem of lack of meaningfulness. In many of our
interviews we were struck by the thinness of the experience recoun-
ted, the isolation of the teller from the real world. The accounts given
by the young lions, for instance, are often revealed as illusory when set
against those of their wives. Indeed one of those who must steadfastly
extolled to us the idea that family life just needs better organisation
has since had to watch his wife pack her things and take their children
with her. Another is close to divorce, his wife not only tired of the
absence of any common family life, but disgusted by the falseness of
family feeling, the hatred behind the facade

In La Distinction, Bourdieu distinguishes between three kinds
of capital: economic, cultural and social capital. Economic
capital is ownership of capital in the straightforward sense. Cultural
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and social capital are more complicated. Social capital consists in the
qualities and abilities generated by the family (mainly). It also implies
certain standars of consumption and style in everyday life. Cultural
capital derivies mainly from education but also from knowledge of
and interest in culture.

In the case of the Swedish-speaking upper class of. Finland, the pic-
ture given by the first and second generations is evidently that of har-
mony between the three forms of capital. Whwn imbalances do
appear the results are drastic. In the third generation, however, the
problem arises of the kind which Bourdieu has called that of conver-
sion from one kind of capital to another (p. 57). Some forms of capital
gain in value while others lose. For the younger generation, the most
valuable form has become social capital, while cultural value has
waned in importance. And in career-building economic capital
appears even to be a handicap.

Nevertheless, in the final analysis it all still boils down to one thing:
dist in ctio n. There can be no upper class without its ability to dis-

tinguish itself from others. Historically, this has seemed so obvious as
perhaps to blind us to its importance. Thus the classic nobility of 16th
century France simply despised the common people: they did not pity
them. The separation of their worlds was complete.

But there is another side to the coin. This is the attemp of other aspir-
ing classes to follow the lead of the upper classes, to ape their
language, dress style, ways of eating and so on: the cumulative trans-
formation of European manners wich has been desribed by Norbert
Elias in the Civilizing Process . Habits first adopted by the king
and his immediate entourage were slowly spreading all throught so-
ciety, becoming subconscious assumptions, inner obligations, so that
the non-observance of them produced feelings of shame and disgust
in others. The nobility were thus riven to develope new forms of dis-
tinction in turn, more elaborate and complex,more difficult to follow.

The logic of Elias' process of civilisation is based essentially on the
notion of the increasing interdependence of people in their activities
in relation to others. The network of actions becomes more and more
organised and this produces the need for increasing self-control.
The key to this growing interdependence lies in the centralisation of
power and especially of violence, bringing with it a growing freedom
from the primitive necessity to defend oneself, to be constantly physi-
cally on guard. Put in its place comes the need to be on guard mental-
ly, to control one's behaviour and self-expression?

Bourdieu's contribution is in showing how this process of finding
new spheres and fields of distinction, documented over the centuries
by Elias, still continues, although now on very different forms.
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Nevertheless, the basic impulse behind it remains much the same. For
the aristocrats of the court the qualities which counted were, as Elias
puts it, 'deliberation, looking ahead a very strict control of one's own
feelings, knowing the people...' He quotes La Bruyere's Caracteres:

Un homme qui sait la cour, est maitre de son geste, de ses yeux et de
son visage; it est profond, impênetrable: it dissimule les mauvais
offices, sourit a ses ennemis, constraint son humeur, dèguise ses
passions, dement son coeur, agit contre ses sentiments (370-1).
The development of the upper class way of life as presented above

thus seems to imply that the nature of being different, of dis-
tinction from others, has undergone a dramatic change just as the idea
of distinction has been spreading among the wider population. This
change is from a conspicuous and sharp outward distinction to a
subtle, inner difference. Yet the essential qualities of the upper class
remain. They are two: self-control, and the ability to manipulate others.
Only the fields in which they used have changed — from the royal court
to the worlds of intellectuall life, big business or high politics.

What the third generation retain of their upper classness is essen-
tially their self-control, their self-assurance and ease in the manipii-
lation of others. But there are also counter-influences at work, coming
from several directions — a question which Bourdieu has perhaps
insufficiently considered. These are to be found in the fields of
everyday life and family relationships.Andheretheroleof

women — already central in the courtly form of upper class life —
seems to be crucial. Insofar as upper class women refuse to take on
the traditional role of guardian angel, transmitter of tradition, or-
ganiser of the household, to continuance of a truly upper class way of
life is under serious threat. The foundation of the habitus begin to give.
The handing down of upper class values and forms becomes less and
less possible.

This does not mean that elites or ruling groups are disappearing:
simply that the preservation of true upper class positions over several
generations become increasingly difficult. The consequence of this is
the increasing social dominance of the middle classes, of groups
whose symbols of achievement and recognition stand in their own
right, rather than on the basis of tradition.

In fact, democratic capitalism has at one and the same time des-
troyed -the foundation for the continued existence of the upper class
way of life, and also dramatically widened its vistas of power and in-
fluence. An aspiring young Finnish manager today sees the whole
world as his field of activity. One of the characteristics of his work
seems to be the constant business travels, in which the work routine is
as far as possible maintained — so that such journeys are simply des-
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cribed as extended working days. Yet there are in fact a kind of work
which remorselessly destroys the fabric of his day to day family life.
Even the young lion, for all his sense of power, is now a pawn in a
greater system which can throw him where it wills. Capitalism, in short,
has both paved the way for a major increase in the power of the ruling
groups, but also undermined the essential characteristics of that
power: the continuity, the social networks and the family solidarity in
which it has been rooted.

Notes

1 On the study as a whole, see Roos (1982). This article is a much condensed
version of the original report, written in Swedish.
2 Bourdieu (1980), 43.
3 In what follows the unrefercend quotations are always direct quotations from
the interviews. But it should be emphasised that the cases pr es ented
are always composite portaits, and never real persons. They
are thus types constructions for which the authors are responsible. Altogether
29 people were interviewed, for an average of three to four hours but up to
eight hours in all. Of the 29, six belonged to the first generation, four to the se-
cond and 19 to the third. Altogether twelve were men and 17 were women. The
interviews, particularly for the first generation, were further supplemented by
literary sources - autobiographies, biographies, and personal experience
novels.
4 Bourdieu provides the explanation for this: for the different groups in the
upper class differ precisely in their attitude to culture, their valuation of cul-
tural capital. Our interviews did not include the true liberal professions and
the upper class intelligentsia described in many books on the Swedish-speak-
ing upper class. The group we interviewed comes closer to Bourdieu's
'patrons du commerce ou de l'industrie', with a notable position on terms of
economic and social but less so in cultural capital. In the French context too
this group does not exhibit any cultural refinement. (Bourdieu
(1979), 139-144, 307).
5 There is another dimension to the abilities of the upper class: the ability to
shape other people's destinies, that is to say power. On this, however, the
interview material is understandably of much less help- for power is best stu-
died in terms of its effects, rather than of the consciousness of its holders.
6 The important question is of course what this subjectively honest but objec-
tively mistaken presentation implies for the upper class as a whole.
7 One weakness of Elias' argument is his failure to discuss privat is a t i on .
In many ways people have become less directly depend on others - for
services, transport, repairs and so on. How does this fit into the picture? Is it
that the more internalised certain practices become, the less controll is
needed, the boarder the field in which people 'can be left alone' without any
external forms of control. Privatisation is thus the logical consequence of
people becornming more `turstworthy'.
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Studying the Finnish new middle class in
a French dressing

At the time of writing this, almost all of the "new middle classes" in
Finland are on strike: social workers, day care employees, teachers,
doctors. For a while it seemed that all the senior employees, including
university professors would have gone on strike. This did not take
place, however. The year before, hospital nurses had a very succes-
ful strike. Altogether, then, the whole new middle class seems to be
very class conscious.

This is reflected in the main cause of the strikes: dissatisfaction with
the diminishing salary differentials — or in the case of social workers,
an attemp to create some differentials. The real incomes of em-
ployees have gone down rapidly whereas the workers have been able
to defend their real incomes relatively well. Especially such groups as
doctors or professors have been hard hit. Of course there are
individual ways to react: extra jobs, private firms, consultation etc. But
these solutions are strongly resented. So the requirement is simple:
restore the differences between average workers and university edu-
cated employees. Considering that all the groups on strike receive
their salaries from the state (directly or through communes) the
demands have important implications in the present situation where
the welfare state has been seriously questioned, even in Finland
(although not to the same exent as in Great Britain or Federal Republic
of Germany).

This does not mean, that the question of middle classes or the new
middle classes would be highly topical in Finland. On the contrary,
one may say that there has been very little discussion, and that the new
middle classes as a category do not exist socially (in terms of what Luc
Boltanski has called "le travail social de definition et de delimitation").
A recent attempt by the Finnish liberal party to appeal to the middle
classes failed miserably ( the party is now defunct) and the new
middle class divides its support between conservatives and social
democrats, with a small green vote. So it may be said that the impetus
to study new middle classes in Finland comes from outside.
As far as this conference is concerned, there is no point to discuss the
question whether middle classes exist or not. It is still important to see
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that middle classes are a difficult topic in sociological discourse.
Dominique Monjardet and Georges Benguigui note in an article,
which has caused a lively debate in France, that the new middle
classes are difficult because they are not well inserted in an estab-
lished "grand theory" and because they imply for sociologists and
intellectuals, a self-analysis which is rather difficult (Monjardet &
Benguigui 1982, 605-606). One may add that the marxist discussion
has found the middle classes exceptionally difficult although this
should not be inevitable (see Urry 1973, Baudelot et al. 1974).

Also, as has been remarked, the new  middle classes have been
discovered and rediscovered more often than the wheel. According
to Luc Boltanski, the term "new" engenders a fascination with new-
ness, which is misleading. The new categories so designated have not
come out of the blue, but are more often just structural reorganisation
which affects the objective properties as well as representation of a
given group (Boltanski 1982, 59). This may be so, but it seems to me
that in most cases the meaning of new is simply that: a category which
in some sense is new with respect to the original group. To speak of
new middle classes does not imply complete newness (they are part
of the middle class) but, on the other hand, it implies that there is
something which is quite new and which makes it different from others
of the same group. In the case of the "new middle classes" the dif-
ferences seem often greater than the similarities.

It seems justified to claim that the French have been much more
preoccupied with their middle classes as compared to the British. In
any case in the recent times. Here it is only sufficient to mention the
name of Pierre Bourdieu, from whom much of the inspiration of this
paper comes. Also, it might be more useful, when discussing the
theoretical background of one's study, to cover something which may
be less familiar to the participants as their own home field 2 .

For Monjardet and Benguigui as well as for Bidou et al the one dis-
tinctive feature of new middle classes is their activity in the new social
movements — ecology, feminism, consumerism, transportation, hous-
ing, regional, anti-nuclear — all these movements get their activists
from this class (even though its members may simultaneously be the
adversaries on the other side or at least "objective" specialists). Mon-
jardet and Benguigui (1982, 626) emphasize also that these
movements are n o t secondary to class struggle, because their spe-
cificity lies exactly in the fact they represent another social scene,
valued precisely because they are autonomous in relation to the social
relations of production (see p. 626). In any case, this new visibility of
the new middle classes has been major reason for the reawakening of
the French interest in this subject.
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Bidou et al (1983) present several possible alternatives of viewing
the new middle classes (nouvelles couches moyennes), from new
intellectuals or mediators, a disintegrating small bourgeoisie (petit
bourgeoisie eclatee), a new subelite, to agents of the apparatuses
(appareils). Here i shall only discuss the ones which have even the
remotest revelance in Finnish situation, namely as part of a small bour-
geoisie, a subelite and the agents of the "machines". However, these
are not the only alternatives, and it might be said that these alter-
natives have all an identical methodologcal basis, namely the ques-
tion of the criteria and the role of a new social category, which is assu-
med to exist. Another approach would be to look for the process of so-
cial definition, to the historical origins of a given group. This is what
Luc Boltanski (1982) has done in the case of the "cadres", a specifially
French phenomenon (as far as its social identity is concerned).

The petite bourgeoisie eclatee is a conception which
would seem to be roughly that of Pierre Bourdieu. In his book La Dis-
tinction (1979) he does not devote so much attention (but what atten-
tion! see p.422-431) towards the middle classes and especially the
new middle class (a term he does not use) as one would reasonably
expect. For Bourdieu the class with the "bonne volonte culturelle" is so
much defined by its attempts and frustrations to follow the dominating
class that there is no need to go into too much detail. He distinguishes
three groups, the declining small bourgeoisie, the executive small
bourgeoisie (petite bourgeoisie d'execution) and new small bour-
geoisie, which he treats however, in many cases together — e.g. in
their food tastes or in their basic moral principles — even though there
are large differences between the three groups. This is all the more
strange as it is the habitus and style of life which form for Bourdieu the
basis of class distinctions and these are exactly the aspects which dis-
tinguish most clearly the three groups9 .

Also, the new petite bourgeroisie is seen by Bourdieu in a rather
negativistic way: it is a group whose members have either come down
as compared to their parents and therefore frusrated, or gained their
diplomas after much hard work only to find out that their worth is much
lower than expected.

It is interesting to note that Bourdieu does also have a distinct dislike
for the new petite bourgeoisie, which he describes in rather denigrat-
ing terms, He confesses this dislike and explains it in Bourdieu
(1980,143).

Yet it is precisely the basic approach of Bourdieu which is doubtless
the one which has inspired most of the recent research in the middle
classes, namely idea of strict class hierarchy on the basis of styles of
life and their cultural determinations expressed in the habitus. The
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new middle classes are namely the group which most often is
proposed as the one able to play its own game.

In the Finnish case, this approach makes much sense, but with major
adjustements. A good part of our new middle classes have a lower
original background, mainly small scale agriculture and their present
position is both a dramatic change and a social rise. For them, the di-
plomas have been worth their while, until quite recently. Yet they have
carried much of their cultural luggage with them ( = peasant
individualism and a nostalgia for the nature), and this makes their
position very interesting.

The second approach, that of a subelite (see Dagnaud & Mehl 1983)
differs greatly from the first one. In it the new middle classes are seen
as being very close to the dominating class. It is a sub-elite, depen-
dent on the real elite but having a real position of power and a relative
autonomy. Of specific interest in this optique is that the new middle
classes are simultaneously active in counter-movements, against
themselves. In fact, Dagnaud and Mehl see in the subelite the poten-
tial for a "class challenging the strongholds of existing power"
(1983,845), which doesn't seem quite probable.

This approach has, however, some validity in Finland. Traditionally
academic education carries high esteem and academic titles are a
must in leading positions (although the cult of a doctor is not so widely
spread as in Germany and the doctorate not so easy to get). Thus per-
sons with education are usually classified as belonging to the elite.
Also, in a small country , like Finland, the networks are based on edu-
cation perhaps to a larger extent and less discriminately than in Fran-
ce (we have no Grandes Ecoles system, and almost any title will do).
Yet it is clear that many groups which otherwise would be classified
into new middle classes (teachers, social workers ...) are definitely not
a subelite. They are mostly badly paid women who bring second pay
in a family of two earners.

The third approach, that of agents in the "machines" comes from
Monjardet and Benguigui (1982, 606 — 607), who propose a following
definition of new middle classes: they are situated in a crossing of two
axes: the axis of state — civil society and the axis of social relations of
social management (gestion). The name of this crossing is apparatus
(appareil, "machine") and the new middle classes are the agents of
enca d r ement. The apparatus is not an institution but part of it, for

instance a party machine, that part of an organization where "concep-
tion, gestion et encadrement" take place (p. 610). As well in private as
in public organizations. In such a way that the positions where "politi-
cal" decisions take place as well as the practical execution of de-
cisions are excluded.
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This approach has also much that speaks for it in the Finnish
situation. The role of the state is very strong, the kinds of functions dis-
tinguished by Monjardet and Benguigui are definitely real. The ques-
tion is that the resulting group is much too heterogeneous (which is
true in France also) and that the emphasis is too much on functions
which are much more developed in the private sector than in the pub-
lic sector. In fact, to restrict Monjardet — Benguigui's definition a little
we come to the cadres as a specific group of the new middle class.

Here the fourth approach, that of Boltanski (1982) may be noted. Its
specificity lies in the fact that Boltanski is interested in the social con-
stitution of the cadres. In France, this happened in the 30's, when it
was important to assure the political position of the salaried em-
ployees of the private sector which showed a regrettable tendency of
turning towards the popular front. This was all the more urgent as the
public sector employees, such as teachers were rather radical and
critical of the church. This task succeeded handsomely with the result
that there probably are quite few countries where inside the new
middle classes there are so deep political cleavages as in France.
The difference between a cadre and a patron (even small patron) was
ideologically much smaller than between a cadre and a schoolteacher
(see Boltanski 1982, 81 —).

In Finland this is not so. All these three groups are rather close and
the big cleavage is between workers, peasants and others. Yet the
method of Boltanski is important and revealing. Exactly the fact that in
Finland it is difficult to find a discourse in which the constitution of new
middle classes would be an object (and those that exist are rather pe-
jorative) is remarkable. It signifies that there has not been a political
need to keep middle classes apart. They have never been a risk
group. The recent activities of the new middle classes, for instance
the strikes are politically harmless (until now), as they don't change
the basic positions.

The characteristics of the new middle classes in France

Even though the approaches discussed above are not without con-
tradictions, it is possible to paint a general picture of the new middle
classes through them. The new middle classes a la fr ancaise are a
group with following characteristics:
— participation in the social movements is a central feature, already
discussed above.
— perhaps more important than the new social movements is that the

new middle classes are the group which both produces and con-
sumes a major part of the services of the welfare state. They are the
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users of collective equipments par exellence — from school to roads —
and they even tend to exclude other groups, as Michel Pinson and
Monique Pinson-Charlot have shown in several articles, one on the
activities of a conservatory in a predominantly working-class neigh-
bourhood another about a Cultural Centre in a new housing area
(Michel Pinson & Monique Pinson-Charlot 1982, Michel Pinson 1981).
— their class identity comes through the way of life, expressed in it, or
which is almost the same thing, emphasis is given to representation in-
stead of objective conditions. Here the new middle classes are indis-
tinguishable from the old middle class, except in the representation
forms.

the emphasis is on activity outside work — in fact leisure effects
work and not vice versa. The new social movements are movements
where "hors du travail" is primary whereas questions of work come se-
cond. Good examples of this are ecological and feminist movements
where both put the questions in a framework which largerly ignores
existing social relations of production (see Monjardet & Benguigui
1982, 627-626). In other words, questions of work — after a certain
level has been attained — are not a central life interest for the new
middle classes.

as to occupations of the new middle class, the preference is for
positions, which are hard to define, which say little or nothing about
the actual content of one's work. Consultans, planners, coordinators,
marriage counselors are good examples of such titles, not to speak of
researchers (Bourdieu 1979, 167-168, 415).

their ideology is deeply contradictory. As Monjardet and Benguigui
(1982, 632) claim, the basic contradiction in their ideology of new
middle classes is what they call "utopie gestionnaire" ie. the simul-
taneous utopia of an almighty state which regulates all conflicts and
the utopia of a civil society free of all state influence, self-managed by
"good savages", in a natural condition. The tension between these two
poles is an essential aspect of middle class utopian ideology in terms
of concepts have been discussed by Monique Pinson-Charlot (1984).

a good discource is a discource on oneself, on one's life, world-
view, politics, raison d'etre. In fact the discussion on narcissistic per-
sonality is definitely a discussion which concerns the new middle
classes before all other groups in society (see Dagnaud-Mehl, who
make a reference on this, 1983, 843).

an important aspect which separates new and old middle classes
most clearly is their position on consumption and enjoyment. There
have been many attemps to gloss over this difference; as Boltanski
(1979, 89) has shown, when it was necessary to explain away the dif-
ference between the cadres and the old "classes laborieuses inde-
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pendantes", in 1930's, it was explained that these two classes have in
common "...un p a tri m o ine de v al eurs qu'on retrouve au-deli
de leurs interets parfois opposes: parfois la possession des instru-
ments du travail, l'autonomie, les nsques et les perils dans le travail;
toujours l'esprit d'initiative, l'epargne, l'heritage, une modeste
aisance, la vie sobre, la consideration" (Abbe G. Lecordier: Les
classes moyennes en marche, quoted in Boltanski 1979, 101), ie. that
the middle class in something connected with saving, rationality,
planning, orientation towards future, sacrifice, the situation is now
quite the contary. Middle class can be seen as the class which wants
everything at once, immediately, without delay. This fundamental
change is important. It has been perhaps best analyzed by Francis
Godard and Paul Cuturello (1982) in their book on how French get
their dwellings, where they also show how the working class is now the
hard-saving, future-oriented class (Francis Godard — Paul Cuturello
1982)4
Pierre Bourdieu has combined the two traits, ascetism and enjoy-

ment in the "duty to enjoy"(devoir de plaisir, 1979, 422—) trying to
make the contradiction apparent. Yet there is something in it, and
Bourdieu himself points out the vast differences between the petite
bourgeoisie d'execution and the nouvelle petite bourgeoisie. In any
case, the new need to have everything "avant son  heure" (Bourdieu)
is one of the most important aspects of the life style of the new middle
classes.

The Finnish situation

Above I have characterized the French new middle class as it comes
out in French sociological discourse. The question is whether this dis-
cource is at all relevant in the Finnish context. Let us enumerate some
of the basic differences without going deeply into them. Compared to
France, Finnish social structure is much less complicated and connec-
ted with much fewer traditions. Whereas it can be said that the French
new middle class is "old" in the sense that it carries many traditions,
such as a cultural heritage or an urban life style, the Finnish class
structure is really new. Truly urban living in Finland is half a century old
(see the discussion of Olavi Paavolainen in the 20's) and a middle
class properly speaking is not much older. Small bourgeoisie did
exist even earlier, but not much earlier. The only really old and indi-
genous class in Finnish society is the peasant class, who should not be
confused with small bourgeoisie.
In order to see difference of conseption, it is enough to compare the
differences of categorisation in official statistics. In France, the follow-
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ing categories of official statistics can be included into the middle
classes:
From Patrons de l'industrie et du commerce: artisans, petits commer-
cants, from Professions liberales et cardes superieurs: professeurs,
professions litteraires et scientifiques, ingenieurs, part of professions
liberales; from Cardes moyens all four categories (instituteurs, pro-
fessions intellectuelles diverses, services medicaux et sociaux, tech.-
niciens, cardes administratifs moyens). In addition, there are three
"Autres categories", artistes, clerge and armee et police; parts of
which belong to the middle classes.

All these categories are in Finnish statistics covered by following
three categories: entrepreneurs (with the possibility of distinction
according to number of emloyees), upper level employees, lower
level employees! And it is to be noted that lower level employees are
largerly identical with the category on employe in French statistics.
This does not mean that it would be impossible to get similar detailed
information of socio-professional groups in Finland as in France, only
that it is not considered important enough to be published in official
statistics. Which is significant.(About the French categories, see
Desrosieres et al 1983.)

The rapid transformation of social structure (industrialisation and
almost simultaneous development of the tertiary sector) has led to the
formation of the new middle class directly out of peasantry which is
rather exceptional. This means that the new middle classes have
neither cultural nor urban traditions to preserve or defend. But they do
have a country background which carries interesting cultural impli-
cations. Of course this is very simplified, and as an additional feature
one might say that inside the middle new class itself, there is probably
much more cultural heterogeneity than in France because the com-
position of the new middle classes vary dramatically. The descen-
dants of an "old urban middle class, and now members of the new
middle classes, have a wholly different outlook and habitus than
middle classes directly out of the country, more familiar with cows and
growing grain than with wine drinking and eating in restaurants.
Above, it was already referred to the political orientation of the new
middle class which is much more conservative than that of its French
couterpart. In addition, following traits might be mentioned. The Fin-
nish new middle classes are not discursive, they are not prone to self-
analysis, except in a very indirect manner. Consequently, as a group,
they are extremely difficult to interviw more than superficially, be-
cause of their self-discipline an rather simple orientation towars re-
presentation ("inner thoughts" or "real nature" are not part of a re-
presentation as they are in France). The possible topics of discussion
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are certainly not culture or food, but perhaps politics, nature and
sports. In France, the intellectuals (save the top intellectuals) are con-
sidered — and consider themselves — as a part of the new middle
class. In Finland, until quite recently, this was unthinkable. The new
middle classes and the intellectuals are seen as two different
categories. In fact much of the French discourse might be applied to
the small group of Finnish intellectuals, but this would be extremely
misleading as a class discource. It is important to note that the new
middle classes are in both countries composed of mostly identical
occupations: cadres, teachers, social workers but their class prac-
tices are quite different. A typical Finnish social worker or school-
teacher is not an intellectual, whereas her French counterpart is — at
least comparatively. So when studying new middle class, a Finnish
researcher is not consciously doing self-analysis although some of his
friends migth be classified as new middle class. In fact, in Finland, the
new middle class has some rather pejorative connotations. A Finnish
alcOhol researher, writing a popular book on Finnish alcohol consump-
tion, coined the term "a business school graduate driving a small dat-
sun" to describe the typical member of a new middle class in Finland
(Virtanen 1982). In French terminology, this would be the cadre
moyen or petite bourgeoisie d'execution. This caused a
certain outcry as the business school graduates did not like to be la-
beled as representatives of a large group which does not even drink
propertly but only sips wine or beer a few glasses every night, never
getting drunk.

After this one might rightly ask whether there is any point at all in
starting from a French discussion. The first point is definitely
methodological: the French analysis is useful as to the approaches,
concepts etc. Yet there are other relevant aspects: such as the future
of Finnish new middle classes. It may be assumed that it will develope
quite rapidly into proper new middle class, that its "bonne volontè cul-
turelle" will assure a swift transformation in the same direction where
the French new middle classes have already moved during several
decades. Also, the above difference notwithstanding, there are quite
a lot of useful points in the characterisation of French middle classes
which fit well in the Finnish sitation, too. This includes inderterminacy
of occupations, consumption of collective goods, emphasis on re-
presentation etc.

To illustrate the situation with a Finnish example, I shall use some
data collected by the group directed by me a few years ago. One part
of the project was to study a Finnish "new town" and its inhabitants.
The new town in question was inhabited mainly by young families, the
majority of whom were workers and what could be called "lower
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middle class" (French employês). But it did have some genuine new
middle class representatives, for whom this was only a temporary
stage in a career leading to properly bourgeois positions. Typical re-
presentatives of this group were discussed in a following way by a
project coworker (Kortteinen 1982).

They were a family with two small children, wife was (temporarily)
not working, although she had a hgher education than her husband,
who was a graduate of an engineering college. By the standards of the
neighbourhood, his salary was high, but the fact that the wife was not
working made that the family income did not differ from the neigh-
bours. He had a country background (but parents were not farmers,
but genuine small bourgeois), whereas she came from well-to do
middle class family. He was employed by a large firm in a position that
can best be defined as carde. He is responsible for projects in which
the product (an installment of a complex of machines and software) is
a work of small team. Work is very intense and the main object is
advancement in the career in competition with other members of the
team and other teams. Household work is complety the deparment of
the wife. In the case when h e would have to ask her to go to work, he
should also feel obligated to take part on the household work. Conse-
quently, she feels very frustrated in the family, with nobody to talk to.
This is accentuated by the fact that she feels herself a stranger in the
town, not wanting to take part in the daily activities of other hou-
sewives, whom she considers unciviliced, stupid, "meatball people".
The only thing that keeps the family really together and makes her life
bearable, is the joint planning of the use of money. As she says: "In the
evenings, when the kids are asleep, we sit down and make plans.
Take evening drinks and build castles in the air. Everyday life is about
all this (chidren and household work), but the life does not " (Kort-
teinen 1982, 202.) They plan the next apartment (a row house in a bet-
ter suburb), the next bigger concumption object: a sofa, a household
machine, an antique rug. According to Kortteinen, their home is
already in dramatic contrast to other homes in the town: the furniture is
very expensive and distinctive (rather modern), the materials are ex-
pensive, etc.

Kortteinen emphasizes also the isolation of the family from other
families via the medium of evil gossip which helps the researcher to
find new middle class families, and because the family is very difficult
to interview. It does not open up as other families do and the topics
freely discussed are very few — work, career, money as a means, fur-
nishing, future plans.

This picture of the family is certainly old-fashioned even in Finland,
but it still significant as to the differences between the Finnish scene
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and the French new middle class. It is certainly more typical in new
middle class families that both parents work, that household is
somewhat more evently distributed, that the role of money is not so
much emphazised, that there are some intellectual interests. But the
basic traits of representation, control of privacy, orientation towards a
certain kind of consumption, unwillingness to participate socially (to
assume or to admit social leadership) are certainly more generally
valid for the Finnish new middle classes. In a sense their position is
that of a go-between of the new and old French middle classes, if such
a comparison is permissible.5

In other articles (Roos 1983, Roos 1984), I have discussed the value
basis of the new middle class as a part of a "third generation" of Finns.
Here the central aspect of this discussion is that the one
"achievement" of the new middle classes as compared to previous
generations and lower classes (from which the majority of them come)
is an increased external life control. One important part of this control
is the control of facade, or representation, as a link between internal
and external life control. This important historical gain is something
which is not easily relinquished. For me, it is the key to the whole new
middle class problem. Both the representations and what are hidden
behind them, are indications of the fundamental changes taking place
in the Finnish society. The new middle classes can in a sense be
treated as a spearhead of post-modernisation, and they reflect ex-
tremely rapidly the new social necessities .6

Also, comparison with the French new middle class gives a good
additional perspective to what is genuinely specific and what is cul-
turally shared by the European new middle classes?

Who will be studied?

I have been admittedly very unclear as to the group which is to be
studied. One reason is methodological; in agreement with Boltanski. I
do not wish to make too strict definitions before the fact. Even more so
than the French new middle classes, the Finnish are in a flux. Who real-
ly belongs, is a question of research and social labour of self-de-
finition. Yet some preliminary delimitations must be made.

In the Finnish case, the requirement of an academic examination
would be probably too restrictive. College examinations which do not
require a baccalaureat are in many cases sufficient. It is also obvious
that the new middle classes are salaried, but the question arises
whether some of the new entrepreneurs are really so much different.
In any case the work tasks are, in the terminology of Eric Olin Wright,
autonomous or semi-autonomous and they require a certain cultural
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and social capital. The profession should be also "new" in some
sense, i.e. something which has not existed very long, or something
which has undergone a dramatic transformation, such as the profes-
sion of the teacher or social worker. To "newness" belongs also age.
It is assumed that the people under study are generally not above 40.

These are only starting guidelines. The actual constitution of the
new middle classes will be one of the tasks of the study.

Some problems are already obvious: If we include, as I have done,
cadres to the new middle classes, then academic examination is not a
good requirement. However, if we exclude cadres, as for instance
Monique Pinson (1984) has done, then academic examination is very
good criterion to distinguish between, say, new and old social
workers.

As to the difference that generation and education make, a good
example are the interviews of two nurses in La Distinction, one of a
nurse of 50, another of a nurse of 25. "Il suffit de rapprocher (les deux
interviews)... pour voir tres contrement que les oppositions entre les
classes d'age qui divisent nombre_professions correspondet en fait a
des differences de generation scolaire et de trajectoire sociale et, par
la, de style de vie."(Bourdieu 1979,373.)

One might very well ask, if there is any sense to keep together two
so different groups as for instance the cardes and the (culturally) new
middle classes are. Also, as said above, the cardes and some groups
of modern entrepreneurs, modern shopkeepers who should not be
confused with the proverbial small bourgeois are really no so different
in life style and habitus. (In Boltanski's example, when his cadre has
burnt out all his bridges in private boltes , he considers the possi-
bility of "retiring" into state enterprises.) In the Finnish case, there is
some justification for the higher cardes are included into the bour-
geoisie. This brings a third problem, namely the preliminary deter-
mination of "lower" and "upper" limits. It is equally tempting to place
the upper limit rather high than to place the lower limit rather low. The
first approximation, as here is done, is to do both simultaneously, and
make finer divisions afterwards. In any case, in order to study new
middle class, it is necessary to study both those who are on their way
out and those who are on their way in.

The Research strategy: Variants of life histories

As already mentioned, this paper was meant to be a presentation of
research on Finnish new middle class. At the time of writing, the
situation is such that a pilot study is being carried out and some
interviews have been made, but the actual work is still to be done.
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Here I shall present the basic ideas.
Of course, the approach will be based on life histories. In the first

stage, interviews of the new mddle class families will be made. The
spouses will be interviewed either separately or together, and
sometimes only one interview per family is made. To make ex-
perimentation, some families will be interviewed with the help of a
relatively detailed interview guide and othes absolutely freely,
without any directives, letting the subjects to talk freely. Also, the
situations will be varied: from more formal, business—type interview J:1
the office of the subject or of the interviewer, to more relaxed
interviews after a meal and a good bottle of wine at a restaurant (or at
home).

But the second type of procedure is also envisaged: an autobio-
graphy collection by competition, where members of some new
middle class trade unions (teachers, social workers, cadres) are
asked to write their own autobiographies. Here the practical purposes
of these autobiographies for the work of the unions will be invoked,
but in a very general manner. No directions as to the emphasis of the
autobiograhies will be given.(This has usually rather harmful effects.)
It is obvious that the participants of the competition cannot be chosen
(except in the sense that we know their occupation), whereas the
interviewees may be chosen. Here choice will be based on the

research problem, i.e. the people will be chosen consecutively de-
pending on the results of previous interviews. Part of the interviews
will take place before and part after the competition has been
finished. With reference to previous experience, I have no doubts that
the "sample" will be rather similar in both cases. The self-choice exer-
cise in the decision to participate does not seem to be biased as to life
experiences, but rather on the manner they are reflected upon.

As has been said several times, it is expected that difficulties will
arise when interviewing the new middle classes. This problem has
been discussed more theoretically above, but here some practical im-
plications will be mentioned.The members of new middle classes and
especially the men are extremely reticent about what they consider as
being outside (or rather inside) their decor, their system of represen-
tation. This reticence is an essential part of the new middle class ha-
bitus , but it means that the picture we get is rather biased. One way to
avoid this bias is the competion, where the variation in the represen-
tation forms may be greater. Another is the use of a "relaxed at-
mosphere", wine, friends... Third is the simultaneuos presence of both
spouses when discussinng topics which are central to both of them,
for instance the purchase of their apartment. Also the quality of
interviewers will be an important factor. In addition to myself — a rather
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mediocre interviewer, but with some chances of succes among cer-
tain types of men as well as in certain situations — at least two or three
others will be used, both men and women. In the pilot stage, I have em-
ployed some advanced students who have already practically
entered the new middle class.

Notes

1 In this presentation, I shall utilize the term "new middle classes" to designate the
category I am interested in. The other possible alternatives "new petite bourgeoisie",
"new middle strata" are considered as less apt because of their more restrictive conno-
tations. To use class in plural is perhaps a little imprecise, but better than start•rom the
assumption of one single category. The term "new middle classes" signifies here three
things, the relative "newness" of its members, that they belong to a class structure, and
that they are not simply a part of the bourgeoisie.

The French term "cadre" which according to Monjardet &Benguigui (1982, 633) does
not have an equivalent in other countries, is here retained in the specific use of techni-
cal, commercial and administrative higher employees as distinct from teachers or so-
cial assistants.

2 I hope I'll be excused for using French terms at some places, instead of translating
them from French into English via Finnish.

3 See Bidou (1983, 25). Bourdieu, who himself does not spare his expression when criti-
cizing others, has been subjected to severe but rather unjust criticism by Alain Caillè
(1981) who sees him as another functionalist, or Etienne Sweisguth (unpubl.) whose ex-
tremely harsh article was dropped out of the Bidou et al. collection. In Sweisguth's criti-
que, there is much that seems justified (he tries to defend the thesis of a specific
salaried middle class which is different from the small bourgeoisie and rather more au-
tonomous than Bourdieu assumes), but the general tone in it is certainly not deferential
enough, even though he acknowledges his debt to Bourdieu.

4 See also what Boltanski writes about the newly established contradiction between the
"independents" and "salaries", "patrimoine economique" vs. "patrimoine culturel" and
the past against the future, ie. the contradiction between the new and old middle
classes (Boltanski 1979, 88).

5 Cf. Bourdieu's "un technicien qui essaie de grimper" (1979, 384 — 387).

6 The concept of "mobile privatisation" by Raymond Williams (1983) would seem to be
one such post-modern development adopted exclusively by the new middle classes.
Also I find the analysis of Bernard Cathelat (1977), especially the lifestyle of "recen-
trage" very interesting from this point of view. The idea that post-modern is an uneasy
mixture of new and old is very appealing.

7 An interesting previous case is a French-Swedish comparison of social workers and
nurses. The French results have been published, the comparisons are not yet available,
see Pitrou et al. (1983).
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Ornamentiikan haviaminen ja perinteet
suomalaisessa arkkitehtuurissa
—keskustelun kommentointia

Viime talven aikana on kayty sanomalehdissa ja televisiossa suhteelli-
sen vilkasta arkkitehtuurikeskustelua, jonka lahtOkohtana oli Reima
Penttilan protestinomainen eroilmoitus Oulun yliopiston arkkitehtuu-
rin professorin virasta. Tama keskustelu on sittemmin jatkunut myOs
arkkitehtikunnan sisdlla ja valistustytinomaisesti luentosarjoina suu-
relle yleis011e. Ajatuksena on selvdsti ollut maallikoiden valistaminen
arkkitehtuurin ongelmista. Esimerkiksi Kriittisen korkeakoulun jthjes-
tamassa keskustelussa "Miten paasta irti laatikkoarldcitehtuurista?" ta-
ma tavoite ei vain lainkaan toteutunut. Arkkitehdeille, kuten mille ta-
hansa ammattikun.nalle on ominaista suojautua uhilta omalla termino-
logialla, pysyttaytyrnalla oman viitekehyksen sisalla.

Kirjoitus, jonka joulukuun alussa 1978 lahetin Helsingin Sanomien
keskustelupalstalle sai aika paljon reaktioita osakseen. Taman vuoksi
lahetin lehdelle viela yhden, asiaa koskevan kirjoituksen tammikuus-
sa 1979. Tata ei valitettavasti enad julkaistu: aihe oli loppuunkasitelty.
Tuntuu siksi jarkevalta julkaista HS:lle kiijoittamani vastine suurinpiir-
tein sellaisenaan. Lopun olen vain kirjoittanut uudelleen: konstruktii-
vista puolta asiassa korostaakseni.
Suunnittelijapiireissa keskustelu yield ela.a. Tuntuu siksi jarkevaltajul-
kaista HS:lle kirjoittamani vastine suurinpiirtein sellaisenaan. Lopun
olen vain kiijoittanut uudelleen: konstruktiivista puolta asiassa koros-
taakseni.

Kun puoli vuotta sitten lahetin kirjoitukseni suomalaisen arkkitehtuu-
rin luovuuskompleksista HS:iin, oli kiljoituksen muoto . tarkoitukselli-
sen kaiiistetty, mutta ajatus aivan vakavasti otettavaksi tarkoitettu:
suomalaisen ark k it e htuurin ongelma ei ole niinkaan luovuuden
kuin perinteettOmyyden puute. Talla en tarkoita, etta llama kaksi asiaa
olisivat vastakkaisia (pikemminkin painvastoin), mutta suomalaisen
arkkitehtuurin ajatusmaailmassa ne nayttavat olevan.

Kirjoitukseni oli mielestani hyvin selvasti rajattu yhden erityisen on-
gelman tarkasteluun. Tama ongelma oli: miten arkkitehdit arkkitehtei-
nä voisivat ajatella (ja tehda) asioita toisin nykyis t en e d ellytys -
t en vallitessa. Minua on moitittu siita, etten — vaikka sosiaalipolitiikan

125



professori olenkin — ymmarra mitaan teknis-taloudellisista tekijOista
jotka lahes taydellisesti sitovat arkkitehtien kadet.

Pois se minusta, etta pitaisin maan yksityisomistusta, gryndereita,
kaavoitusta, rakentamisen rahoitusta ja valtiontukea, byrokratiaa ja
korruptiota lopputuotteen ja talon rakennetun ymparistOn kannalta
merkityksettOmind asioina. Pain vastoin — tuskin missaan flak/vat kapi-
talistiseri yhteiskunnan perusongelmat, taloudellisten suhteiden mad-
raavyys ihmisten elamassa niin selvasti kuin juuri kaupunkirakentami-
sessa. Voisimell<einpa puhua yhteiskunnan its ekritiikist a asuina-
lueiden muodossa. Valtion ja paaoman yhteenkietoutuminen,
voitontavoittelu ja ihmisten tarpeista piittaamattomuus ovat arkkiteh-
tien muotoilemina synnyttaneet arkielaman nayttamOita, joiden sana-
ton kaunopuheisuus on joskus aivan hammastyttavaa. Joku Ita-Pasila
tai Merihaka ovat niin uskomattoman tarkkoja yhteiskuntamme analyy-
seia, etta tuskinpa siihen kirjailijoita saatikka yhteiskuntatieteilijOita
enda tarvitaankaan, paitsi huomautuksia ja alaviitteita kirjoittamaan.

Kirjoituksessani ihmeteltiin myOs sita miksi yhteiskunnassa, jossa
asioiden todelliset suhteet on yleensa huolellisesti katketty kauniiden
pakkausten sisaan alkaen tulopaketeista ja paatyen olutpurkkeihin,
arkkitehtuuri muodostaa niin raikean poikkeuksen? Miksei myOs ark-
kitehtuuri ole mukana luomassa harhakuvia ja unelmia, joita yhteiskun-
tamme muuten on taynna. Verratkaamme vaikkapa autoa ja asuintaloa
toisiinsa, niin huomaamme valtavan eron: missa auto on pyOred, kiilta-
va, ulkoa voimakkaan ja menevan nakOinen, sisalta turvallinen ja peh-
med kuin aidin syli, siind talo on ankara, kulmikas, ankea betonilaatik-
ko, taynna elottomia pintoja, raikeita vareja ja nopeasti rapistuvaa
maskia.

Kun arkkitehdit tarjoavat talle ihmeelliselle paradoksille (jota he ei-
vat kyllakaan ole huomanneet itse) selitykseksi aukotonta determinis-
mid, yhteiskuntatieteellisen selityksen irvikuvaa, jonka mukaan yhteis-
kunnallis-teknis-taloudelliset edellytykset jaannOksettOmasti madrad-
vat myOs asioiden ilmenemismuodot, niin on selvaa etta tam 'a selitys
on vadra.

Kylla arkkitehdeilla itsellaan talojen lopulliseen hahmoon jonkinlai-
nen vaikutus on, aivan samoin kuin kaavoitukseen, jossa erilaiset muo-
tivirtaukset ovat seuranneet toistaan. Kaiken kaikkiaan: arkkitehdeilla
on ideologia, ajattelutapa, tyyli, ja tarna ideologia ei suinkaan ole ollut
vailla tarkoitusta.

Jos yhteiskunnalliset edellytykset ovat lopputulokseen nanden pal-
jon sallivampia kuin mita arkkitehdit uskottelevat, niin tekniikan suh-
teen on sama juttu. Olen sataprosenttisen varma slit& etta nykyaikai-
nen tekniikka tarjoaa halpoja ja tehokkaita mandollisuuksia muidenkin
kuin erikokoisten laatikoiden tuottamiseen. Taas kerran henkilOauton,
tuon sarjatuotannon ja teknologian symbolin, ja talon vertailuvalaissee
mandollisuuksien ja kaytettyjen keinojen kuilua.

Lisaksi olen kylla sita mielta, etta ero sellaisten tilanteiden valilla,
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joissa arkkitehdilla on ollut suhteellisen vapaat kadet, ilman kustan-
nus- tai materiaalirajoituksia, ja sellaisissa tilanteissa joissa grynderin
kustannusrajat ovat olleet tiukat, ei loppujen lopuksi ole suuri, eika
aina edellisen vaihtoehdon eduksi. SuuryhtiOiden paakonttorit, kirkot
ja etela-Helsingin luxustalot ovat melkeinpa raikeimpia esimerkkeja
siita mists on ollut puhe, suomalaisen arkkitehtuurin perinteettOmyy-
desta, ankeudesta ja rumuudesta.

On myEis mielenkiintoista havaita, etta arkkitehdit itse ovat vapautta-
neet itsensa tasta yhteiskunnallis-teknisesta. pakkopaidasta. Ne arkki-
tehdit, jotka itse asuisivat Helsingin seudun "parhaiten suunnitelluis-
sa" lahiOissa taitavat olla aika harvinaisia. Miten moni arkkitehti sattuu-
kaan asumaan Eirassa, Katajanokalla, Puu-Kapylassa!

En suinkaan '<lista sits, etta monet arkkitehdit ovat erittain aktiivisia
rakennetun ymparistOmme suojelijoita siis eivat ymmartaisi hyvan
paalle. Juuri arkkitehdeillehan lankeaa suurelta osin ansio siita., etta jo-
tain on rakennussuojelunkin alalla tapahtunut. Esimerkiksi Helanderin
ja Sundmanin erinomainen kirja Kenen Helsinki oh tassa suhteessa
suorastaan silmia. aukaiseva.

Mutta: samanaikaisesti useimmat arkkitehdit tuntuvat tekevan jyr-
kan 	 rakennusten suojelun ja uuden rakentamisen valilla. Jalkim-
maisen kohdalla ei tule kysymykseenkaan perinteiden hyOdyntami-
nen, ymp4ristOn huomioon ottaminen tai "kopiointi", joka oh kirjoituk-
sen ehka kaikkein jarkyttavin ehdotus.

Katajanokan rakentaminen, jonka esilleottoa monet ihmettelivat, ei
ollut esimerkki suomalaisen arkkitehtuurin ja suunnittelun huonoudes-
ta vaan olennaisesti siita, etta vanhan jaljittely ei suomalaisille arkki-
tehdeille nayta olevan ajateltava vaihtoehto. Katajanokallahan jugend-
vaihtoehto oli jollain tapaa esilla, muttei vakavasti otettavana vaihtoeh-
tona. Ja syy naytti olevan ainakin lehtitietojen perustella olennaisesti
arkkitehtoninen: haluttiin rakentaa "parasta uutta" eika "vanhaa hy-
vää". Itse olen taysin vakuuttunut "vanhan hyvan" vaihtoehdon parem-
muudesta. Siis talojen ull<oasun osalta. Sen sijaan en missaan tapauk-
sessa halua arvostella Katajanokalla sovellettuja suunnittelu- ja kaavoi-
tusperiaatteita muilta osin, en myOskaan pyrkimysta edes jollain tavoin
sopeuttaa uusi rakennuskanta vanhaan. Mutta silti kutsun kaikki kiin-
nostuneet vertailemaan tulosta viiden vuoden kuluttua vanhan Kataja-
nokan kanssa.

Alvar Aallon Enson paakonttori Kauppatorin laidassa on kaikessa
ymparistOsta piittaamattomuudessaan tietenkin paljon dramaattisem-
pi esimerkki arkkitehtuurin ideologiasta: historiattomuudesta, luovuu-
den kompleksista. Sille ei mitaan manda, etta Aalto on saatava jalustal-
taan jotta suomalainen arkkitehtuuri voisi paasta ulos kriisistaan.

Suomalainen arkkitehtuuri ei tietenkaa.n ole ainoa, joka on kriisissa.
Jo kauan on puhuttu modernin arkkitehtuurin jalkeisesta arkkitehtuu-
rista.Time-aikakauslehden askettaisessa numerossa julistettiin mo-
demi arkkitehtuuri kuolleeksi ja kerrottiin mita on tulossa tilalle:firen-
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zelaisen pikkukappelin valtava suurennos AT&Tn paakonttorina, fal-
loksen muotoinen asuintalo (jonka karjesta tulevat portaat esittavat
siemensyOksyd), isoisan kellon muotoinen hiihtomaja jne. Meilla Suo-
messakin esiintyy oireita tasta samasta ilmiOsta, joka taas kerran nayt-
tad olevan hienosti ajan hengen mukainen: mieleton ja mata.

Mika sitten olisi se konkreettinen utopia, joka tassa tilanteessa voisi
esittad vaihtoehdoksi? On ilmeista etta ornamentiikka, muotojen va-
pautuminen ja tabujen haviaminen ovat aivan lahitulevaisuuden asioi-
ta mytis suomalaisessa arkkitehtuurissa. Ensimmaiset arkailevat
yritykset jugendin mukailuun on jo tehty. Samoin on jo arkkitehteja jot-
ka ottavat ymparilla olevat rakennukset huomioon uutta suunnitelles-
saan: suvereeni piittaamattomuus rakennetusta ymparistOstahan oli —
ja on — suomalaisen nykyarkkitehtuurin keskeisia. tunnusmerkkeja.
Tassa suhteessa useimmat keskustan uudisrakennuksista ovat aivan
pijyristyttavia. Mutta yield puuttuu tarkeimman tabun rikkominen:
avoin ja rehellinen paluu ekletismiin: vanhojen tyylien hyOdyntaminen
pieteetilla ja mielikuvituksella: uusjugend, uusbarokki, uusuusklassis-
mi jne. Oireita tastakin on: talonpoikaistalojen paluu, mutta kerrostalo-
ja kaupunkien pientalorakentamisen suhteen ollaan yield aivan neit-
seellisella maaperalla.

Arkkitehtien tarkein vastavaite tahan paluuseen on mystinen ajan
henki. "Kansallisromantiikkaa tai jugendin ajan torneja ja erkkereita
emme voi pakottaa takaisin. 80-luvun ymparistO on pakko ratkaista 80-
luvun keinoin. Tasta arkkitehdit ovat harvinaisen painokkaasti yksi-
mielisia" (Ilpo Aarniala: Arkkitehtuuri on tilataidetta joka on sidottu
omaan aikaansa. 6.12.78).

Kuitenkin, ennen kuin funktionalismi taydellisesti nujersi eklektisis-
min, oli arkkitehdin ammattitaidon ydin se, etta han hallitsi useita eri
tyyleja, joita sitten sovelsi asiakkaan (tai itsensa) haluamalla tavalla.
Juuri tats funktionalistit eniten kammoksuivat: barokkiajan palatseja
muistuttavat tehtaat olivat heille kauhistus. Ajan henki oli siis kaupun-
kien koristelu menneiden aikakausien esimerkkien mukaisesti. Suu-
rinta osaa tuotteista ei niinkaan pidetty kauniina: nytkin niiden "kau-
neus" on paljolti kokonaisvaikutelmaa seka kontrastia aikamme tuot-
teisiin. Kuitenkin uskallan vaittaa, etta valtaenemmiste talla vuosikym-
menella syntyneesta fyysisesta ymparistOsta on sellaista, ettei sita
koskaan tulla sanomaan kauniiksi tai viehattavaksi. PientalomiljOissa
luonto peittaa nopeasti talot ja nain lopputulos voi olla mita viehattavin,
mutta kerrostalojen suhteen edes tama ei ole mandollista. Vahan, etta
Kapteeninkatu 9:ssa sijaitseva, Matti Liedon suunnittelema talo ei
koskaan tule olemaan kaunis. Sen rakentaminen perustui piittaamat-
tomuuteen ymparistOsta (ehka olettamukseen etta loputkin korttelista
puretaan) ja puhtaaseen taloudelliseen spekulointiin. "Kaunista" siita
ei voi tulla kuin kandella tavalla: purkamalla tai paallystamalla.

Olen aika toiveikas sen suhteen, etta rakennettaessa uusia taloja
vanhoihin ymparistOihin arkkitehdit vahitellen unohtavat ammattiyl-
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peytensa ja saattavat jopa suunnitella talon joka edustaa samaa tyyli-
suuntaa kuin ymparistO (tahan on yield pitka matka maid Suomessa:
jossain Italiassa se on hyvinkin tavallista). Mutta tams jattaa yield uudet
asuinalueet ja uudet monumentaalirakennukset (kirkot, paakonttorit)
ulkopuolelle, ja juuri ndissahan ajan henki taydellisimmin toteutuu. On-
ko ornamentti-jugendlahiO mandollinen? Mielettin ajatus, sanovat ark-
kitehdit (ajatuksen esittajan taytyy olla hullu tai sairas, kuten Lilius tote-
si eraassa keskustelussa). Mielestani ajatus ei ole mielette, ja se myOs
toteutuu kunhan siita tulee a) markkinointikelpoinen ja b) hinnaltaan
kilpailukykyinen. Kummatkin edellytykset ovat nandakseni olemassa.
Tarvitaan vain arkkitehtia joka uskaltaa toteuttaa taman ajatuksen.

129



111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Stockmanns	 2, .2. ss

arkitekttavling
For en tid sedan deltog undertecknad aktivt i arki-

tekturdebatten, men nu har jag hillit mig tyst. Intresset
har inte svalnat, men det har filrefallit mig som om kli-
matet i Finland skulle ha fliriindrats i en mjukare,
mindre dogmatisk riktning, och att alit flera arkitekter
tar hansyn till helhetsmiljiin och att helt allmant viljan
att riva firms kvar bara hos de mest hirdkokta, som
t.ex. Penalhi eller Siren.

Men nu viii jag uttrycka min
bestOrtning over den lOsning
som Stockmanns varuhustavling
har Litt Det ar som om juryn
och den vinnande arkitektgrup-
pen (och annu mera andra
sets "skapare") skulle ha velat
Lamas det faktum att de liar
blivit illa tvungna att bevara Ar-
gos hus. Nar man inte fir riva,
sA mAste man Atminstone fOr-
stOra miljOn, det tycks ha varit
planeringens ledtrM. Om man
tanker, att Argos hus raddar
mycket i Mannerheimvagens
trista miljo med dens fOrstOrda
Svenska teater, f.d. Uusi Suomis
hus, hotell Marski och andra
anonyms kopparlAdor, fOr att
inte tala om nya Forum som
minsann inte fOrbattrar situa-
tionen, di ar det speciellt sorg-
ligt att vyn frAn Slullnaden eller
Esplanaden fOrstOrs av en grupp
ansvarslOsa arkitekter som inth-
gen lyckas "ta revansch" och
komma pA ett centralt stalk i
HeLsingfors.

Hai" har nu den finlindska
modernismen feat en triumf,
vats enda positiva aspekt ar att
den kommer troligen att stA den
dyrt i fortsattningen. Jag skulle
kalla det en Pyrrhos-seger i stil
med Rewells korvhus, som fOr-
stOrde hans namn raft sA effek-
tivt. Att, som juryn saga att en
harmoniserande lOsning "inte
Acker den uppmarksarnhet som
man kan krava av ett varuhus",
yore direlct skrattretande om in-
te ganska stora varden stod pA
sPei.

Vad horde man dA ha gjort i
stallet? OcksA i Finland firms
det arkitekter som utgAr frAn
den historiska helheten, miljon
som Wan och bygger vidare pA
den (ayes i derma tavling farms
det fOrslag, som inte skulle ha
fOrstOrt miljOn, t.ex. Katainen
och Filosof, om man baserar sig
pa de publicerade bilderna).
Det masse medges att i det alc-
tuella fallet firms det redan
ganska stora kontraster. Men
tank om man skulle i stallet ha
fOrsOkt bygga en "bro" mellan
de tvá. byggnaderna, ragonting
som skulle ha skapat en helhet?
Som skulle ha kunnat betyda att
man itminstone anvander sam-
ma taklutning, samma typ av

material, fOnsterOppningar etc.
Med andra ord, man skulle ha
visat hansyn, gAtt mjukt tillvaga,
varit tolerant och odogmatisk, I
stallet fOr en hansynslOs arm-
gars och en fantasilOs, fOrstel-
nad och dogmatisk modernism.
Detta skulle ha kravt inte bara
verklig skapande talang, utan
ocksA mod, bide av juryn och
av deltagarna.

Isom parentes kan man saga
att har har vi ett intressant
exempel pA liar yin system av
arkitekturtavlingar ar en ytterst
konservativ institution, dar inga
alternativ kommer fram. Den
hindrar automatiskt all verklig
konkurrens redan under fOrsta
omgingen, om inte arum tidiga-
re. Varje arkitekt med ambi-
tioner vet mycket val vad som
isle kommer att godkannas (det
hindrar inte, att nAgra m
la fall deltar i tavlingar fu t ve-
tande att de inte kommer att
vinna, och att juryn inlOser dem
som narmast varnande exem-

AMA det ocksA noteras all jag
inte i och fOr sig motsitter mig
glaspalats av den typ som nu
vunnit Stockmanns tavling, bars
de inte byggs i en vardefull och
OrntAlig miljO dar det finns Kopp
om en Mare framtid (jag har
inte gets upp hopper om Svens-
ka teaterns Aterstallande i des
ursprungliga skick, eller to.m.
mOiligheten till exakt motsatta
operationer till de som verk-
staildes under funktionalismens
styre fOr bara nAgra Artionden
sedan, namligen skapandet av
fasader till hus som inte har sA-
dana, exempelvis Pukeva, Mars-
ki, korvhuset,	 KOP-Kam-
pen ...). Ldt Gullichsen et al LA
sin "revansch" vid Vasa torg, till
exempel (eller i Abo, Kuopio,
St. Michel ...) Dar skulle kon-
trasten inte vara sA stor, och ef-
fekten snarare positiv.

Det ends man kan hoppas pA
ar, all Stockmanns annu en gAng
slainlagger projektet. NAgra Ar
till och Gulhchsen & on fOrslag
ar endast ett historiskt kurio-
sum, sA som Rewells korvhus
skulle vara, om det irate yore
verklighet	 J. P. Roos

bitr. prof.
Helsingfors



Arkkitehtimme ovat andasmielisid
Vaikka olenkin ibises siiti, ettil

hiukan yliampuva puheenvuoroni
"uusvanhasta" rakentamisesta (HS
7. 2.) on vihdoin herAttinyt vasta-
kaikua muutenkin kuin postikort-
tien ja puhelinsoittojen muodossa,
on ilmeistA, cult asia ei oikein ole
mennyt perille sinne minne se oli
tarkoitettu.

Taman kirjoituksen tarkoitukse-
na on vain nAyttAA tihan mennessa
tulleiden vastineiden onttous: ne
lepAAvAt *sin tyhjan pAillA.

En tietenkLin ole ajanut "luo-
vuuden" karkottamista arkkiteh-
tuurista!

Se, eta olen vaatinut jo rakes-
netun ympAristen huomioonotta-
rr.ista uudisrakentamisessa (ran
kuin Porvoossa poikkeuksellisesti
ja ilanduttavasti tapahtuu) tai yh-
den lAhian rakentamista "uusvan-
hasti", ei merkitse nykyarkkiteh-
tuurin thydellisti

Ahdasmielisiä,
jaljitteleviä

MydnnAn Loki, etten juurikaan
osaa arvostaa suomalaista ny-
kyarkkitehtuuria — ehkil Pietileitil,
ja muutamia muita lukuunottamat-
ta — mutta en siksi eta suomalai-
set arkkitehdit olisivat niin luovia
ja tuoreita, vaan siksi, ettli he ovat
niin onnettoman andasmielisill,
mielikuvituksettomia ja toistaan
jkljittelevia

Heidin tydnth on tiynni toinen
toistaan ahtmmpia rajoituksia: ta-
buja, joita Jan Saderlund (arkki-
tehtini aivan ammattiveljiensi kal-
tainen) on hienosti kisitellyt artik-
kelissaan A RK-lehdess11.

On totta, etti anti tabut ovat
hiljalleen vAhenemAssA, mutta
muutos on ollut kovin vAhdistA.
Esimerkiksi Lanai-Pasilan suunnit-

telukilpailun tulokset ovat kerras-
saan	 "sallittuja" ovat
pienet orvot viistokatot, kattojen
lievil porrastaminen, kandeksan-
kulmaiset huoneet!

Matta ornamentit, elAvAt, vaih-
televat julkisivupinnat, tornit, pyl-
väät jne ovat edelleen poissa. Ei
edes kaarevaa viivaa juuri lerydA.

Mista johtuu
jyrkkã murros?

Maallikkona minus siis surettaa
nykyarkkitehtuurimme köyhyys ja
tustoriattomuus, kyvyttômyys jous-
taa odes silloin kun uudisrakennus
take hienoon, herkkAin ympiris-
tiidn (niin kuin esimerkiksi valtio-
neuvoston finnan uudisrakennus,
josta take hirvittivi hAirikkO SAS-
tytalon puistikon kupeelle). Luu-
len etti tAssi puhun aika monies
maallikoiden suulla.

YhteiskuntatieteilijinA	 minus
kiinnostaa dui keskustelussa seu-
raava ongelma: mist' johtuu jyrk-
ka murros eri tyylisuuntia noudat-
tavan arkkitehtuurin ja timin vuo-
sisadan alkupuolella syntyneen
u,"trittOrnAn" arkkitehtuurin

Mites on mandollista, eta ark-
kitehtuurin muotokieli kaventui
uskomattoman nopeasti ja nun, et-

nykyajan arkkitehdille koko aja-
tuskin eri tyylisuuntien noudatta-
misesta on *sin viers.? His saat-
tan ihailla vanhaa arkkitehtuuria,
suojella sill jopa antaumuksella
mutts codua ehdottomasti vaikka-
pa palaneen rakennuksen entisel-
leen rakentamisen vanhojen
tusten mukaan, uusvanhan rakes-
tamisesta puhumattakaan.

Peg torjumisessa hinen argu-
menttinsa ovat tAysin naiveja ja

Ne civic ole pe-

rusteluja lainkaan. Matti Kuusela
sanoi kommentoidessaan kirjoitus-
tani (HS 20. 2.) "johtopitätbs (uus-
vanhan rakentanunen) on tietysti
vAlrii (eteenpAin on hankala kul-
ken takaperin)". Todella valcuutta-

Jukka Ervamaa ja Riitta Nikula,
jotka ovat taidehistorioitsijoita,
puhuvat tyylistii valheena ja moit-
tivat mina vAiirennOsten suosimi-
sestaja kyynisyydesti.

Sellaiset sanat kuin absurdi, ki-
sittllmättin, ym. mat myds vilisseet
keslcustelussa. TyypillistA on ollut
moraalinen kauhistus, amid joka
kuuluu nykyarkkitehtuuriin sen
historialllsena erikoiauutena, niin-
kuin Peter Watkins on todennut.

Ymmarran sen, ettil taidehisto-
rioitsijalle aidon ja epilaidon erot-
taminen on tirkei kysymys, mutta
arkkitehtuurin kanssa sink ei juuri-
kaan ole tekemistA. Ervamaan ja
Nikulan kirjallisuusvertauskaan ei
oikein toimi, silk tAllil
voidaan esimerkiksi suomalaisessa
kirjallisuudes.sa puhua erittlin voi-
makkaasti klassiaen realistisen ro-
maaniperinteen elpymisesti mo-
niosaisissa, yhteiskunnallista kehi-
tysti kokonaisuutena kuvaamasn
pyrkivissi romaaneissa.

Kehikkona on
itsestAAnselvyys

EikA tArni ole vierasta muualla-
kaan: esimerkiksi John Fowles
edustaa perinteistil hy8dyntilvAl
modemia kirjailijaa vanin onnistu-
neesti.

Jospa sellaisia lOytyisikin arlaci-
tehtien keskuudestal Sen sijaan
Osmo Jokisen Nollapisteen arkki-
tehtonisia toteuttajia laytyy aimo
liuta.

KysymyksessA on ilmi8, josta
tieteen sosiologiassa voidaan käyt-
till niznitystA paradigms: kehikko,
jota ei aseteta lainkaan kyse,enalai-
seksi. On "itse.stiAn selviiii", että
nykyarkkitehdit eivit voi
uusvanboja taloja tai alueita, vaik-
ka he ovaticin tyytymattOrniA siihen
ympAristikin, mikA parina viime
vuosikymmeneni on syntynyt.

On "itsestiiin selvAi", eta olisi
kopioimista tehdi tyylitaloja, vaik-
ka esimerkiksi 1800-luvun arkki-
tehtejA ei pidetty silloin eikil pide-
th nytkLin kopioijina. Puhumatta-
kaan sad etta kopiosta tall kirosa-
na vasty juuri 1800-luvulla.

Kun sitten take joku, joka ne-
w ehdottomana totuutena pide-
tyn kyseenalaiselcsi, his on joko
hullu tai kyynikko. En usko oleva-
ni kumpaakaan. Olen aivan yaks-
vissani.

Haluaisinkin pyytAll arkkitehteja
miettimilin mielessiiin ja muotoi-
lemaan chid kirjallisestikin todella
pitirvat penutelut sille, mikai yksi-
kAin ackkitehti ei say eikA voi
hy8dyntili suoraan eri tyylisuuntia
ty8ssAlln. Matta alkaa moralisoiko
tai puhuko taaksepiln kulkemises-
ta tai ajan beneath! J miettikii,
onko todella luovuuded huippu ke-
hittAA tam anal ikkudakompositio
samaan vsnhaan laatikkoonl

1Cirjoitan naita kysymyksilt Le-
ningradissa, jests koko keskustelu
omalta kohdaltani alkoikin. Tamil
kaupungissa kun kiveke, eosin
keskuatassa, sitten esikaupungeis-
sa, sitten taaa keskustassa, niin be-
at' todella, eta vastausten keksi-
mines kysymyksiini on vaikeaal

J.P. Roos

apulaisprofessori
Helsinki





Muistoja Joensuun ajoilta (1974-78)

Joensuu on keskikokoinen (40 000 as.) ruma, banaali kaupunki keskel-
la karua mutta vaikuttavaa Pohjois—Karjalaa. Se muodostaa vastakoh-
dan Pohjois—Karjalalle yleensa.: missa. Pohjois—Karjalan luonto
on jylhaa, pehmeasti ja vdliin teravasti aaltoilevaa, havupuuvaltaista,
vesien laikuttamaa nun Joensuu on tasainen, rumasti rakennettu, koi-
vuvaltainen ja vesistOistaan vieraantunut kaupunki. Joensuussa asuval-
le kaupungin paras puoli onkin ehka se, etta sielta paasee nun helpos-
ti pois luontoon.

Haluan erityisesti korostaa Joensuun rumuutta, sills kaupungin nor-
maalissa matkailumainonnassa se esitetaan kauniina, viihtyisana ja
luontoon sulautuvana kaupunkina, matkailijan keitaana. Ja monet joen-
suulaisetkin nayttavat siihen ainakin virallisesti uskovan. Jos Joensuun
rumuutta ja vastakohtaisuutta ympdrOivaan Pohjois—Karjalaan haluaa
tasmentaa niin se koostuu ainakin seuraavista elementeista:

—silmia hivelevien, kauniiden nakymien puuttuminen kaupungin
strateg is ist a kohdist a. Joensuussa on kauniita nakymia, kau-

nlita taloja, mutta ne on etsittava., ne eivat tule kaupunkilaisten jokapai-
vaisten kavelyreittien varteen. Ja harvat, potentiaalisesti viehatta.vat
paikat on osittain pilattu. Aivan viime aikoina on kaupungin suunnitteli-
joiden toimesta ryhdytty luomaan erdanlaista paraatirantakatua: tats
vastustetaan ja pilkataan yleisesti. Kuitenkin potentiaalisesti viehatta-
via. paikkoja Joensuussa on paljon: ennen kaikkea Pielisjoen varsi, joka
onkin osittain viehattava.. Sen keskeiset osat (esimerkiksi vanhan sil-
lan korva) on onnistuttu turmelemaan parilla hyvin valitulla rakermuk-
sella: Lastulevytehd fras, Kimmel, Osuuspankin talo.

Ehka oikeastaan vain Joensuun molemmat kirkot ja niiden ymparis-
tot ovat yield kutakuinkin sailyneita. Tdrkeda on mytis muistaa, etta
Joensuu on ollut kaunis: puhdas puutaloruutukaavakeskusta, jonka
yield jaljella olevat harvat jaanteet todistavat hyvasta mausta ja karja-
laisista puutyOperinteista.

—talla hetkella Joensuu on kuitenkin elementtirakennettu, ankea ja
epaesteettinen kaupunki. Sen keskustoria rumempaa tuskin lOytyy
mistaan muusta Suomen kaupungista (Kotka?), vaikka mandollisuudet
kauniiseen tassakin olivat olemassa (Saarisen kaupungintalo, vanha
kauppahalli). Nyt sen ruutukaava-alueen asuintalot ovat kaikki lahes
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samanlaisia, erilaisista toinen toistaan rumemmista materiaaleista ra-
kennettuja. Sanalla sanoen, Joensuu on modernin suomalaisen arkki-
tehtuurin syvaa rappiotilaa loistavasti osoittava kaupunki. Erityisesti
talvella, kun lehtipuut ovat kaljuina, on naky uskomattoman ankea poh-
joistuulen puhaltaessa lunta ja hiekkaa kadulta.1'

--tarked erityinen piirre Joensuun rumuudessa on sen "ylaluokan"2
nousukasmaisuus ja perinteiden puute. Erityisen hyvin tama tulee
nakyviin siina tavassa jolla Joensuun "ylaluokka" tuhoaa parhaillaan
suhteellisen hyvin sailyneita, yhtendisia omakotitaloalueita eri puolilla
kaupunkia, Siihtalan kaupunginosassa joka vain joitakin aikoja sitten
on ollut pispalatyylinen, vapaasti syntynyt, sokkeloinen tyOlaiskaupun-
ginosa pienine kujineen ja tihedan rakennettuine, elavine puutaloi-
neen. Nyt sinne on syntynyt tiililaatikoita joissa keramiikka ja pysyvasti
ikkunan edessa olevat ryppyverhot muodostavat keskeisen tunnus-
merkin ja joissa omistajan nimi on mahtavin kirjaimin kirjoitettu autotal-
lin ajotien kylkeen. Yhteisvaikutus on kammottava.

Kaupungin mahtavin rakentaja asuu rumassa ja surkeassa tiilitalos-
sa kaupungin eteldosassa. Samoin kaupungin oikeistolaisen lehden
paatoimittaja asuu kurjassa tiiliomakotitalossa (sinansa vauraammasta
paasta ja rikkauden merkit hyvin nakyvilla) kun hanella oli mandolli-

, suus asua Vivi LOnnin suunnittelemassa elegantissa jugend—huvilassa
keskella kaupunkia pienen puiston ympariiimand. Sen sijaan han (ja
hanen omistamansa yhtiO) on tehokkaasti turmellut ko. talon ymparis-
ton erilaisilla uudisrakennuksilla ja antaa talon hyvaa vauhtia rappeu-
tua voidakseen purkaa sen.

Toisin sanoen "ylaluokalla" ei yield ole omaa asuinaluetta: se on vas-
ta sita tekemassa. Jokaisella "ylaluokan" itselleen enemman tai va-
hemman merkitsemalla alueella asuu yield kOyhda vakea, elakelaisia,
tavallisia tyOlaisia jne. Kaupunki on tehnyt parhaansa luodakseen sel-
laisen tilanteen etta nama sopimattomat asukkaat mandollisimman
pian lahtisivat, mutta odotettavissa on silti pitka prosessi. Nain mitaan
sellaista silmiahivelevaa, ylaluokkaista, vanhaa asuinkantaa ei Joen-
suusta lOydy, joka on monen hiukan vanhemman ja kultivoituneemman
kaupungin tunnusmerkki. Tassa mielessa Joensuu on demokraattinen,
mutta vain naennaisesti: sen ylaluokka ei vain "osaa" osoittaa ase-
maansa.

Poliittisesti Joensuu on hengeltaan konservatiivinen ja melko kor-
ruptoitunut kaupunki. Yksi talked piirre joka Helsingista tullutta aluksi
varsin voimakkaasti hakellyttaa, on paikallisen maakuntalehden, Kar-
jalaisen hallitseva asema. Vasta taalla tajuaa miten yksipuolisen ja sur-
kean tiedonvalityksen varassa suurin osa maamme vaestOd paikallisi-
ne valtalehtineen on. Tosin Karjalainen — erittain hyvin menestyva ja
melkeinpa sataprosenttisesti alueensa kattava — on niita hurjimpia, ai-
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van Turun Sanomien ja Aamulehden veroinen mielipiteidensa aarim-
maisyydessa ja ristiriitaisuudessa. Paikallisen valtalehden menestys
perustuu oleellisesti sen vahitellen saavuttamaan valta-asemaan. Se
toimii paaasiallisena alueensa ilmoituskanavana, jota kaikki — sanan-
mukaisesti — lukevat ja jonka kautta tietoja on siis valitettava. Tama on
se noidankeha jonka vuoksi lehted luetaan. Mutta taman lisaksi paikal-
linen valtalehti on saannOnmukaisesti porvarillinen ja usein merkitta-
vast vahemman liberaali ja pluralistinen kuin koko maan valtalehti
Helsingin Sanomat. Esimerkiksi Karjalainen ryhtyi juuri kaupunkiin
saapumiseni aikoihin (1974) pitkaaikaiseen ja tarmokkaaseen kam-
panjaan korkeakoulun "vasemmistolaisuutta" vastaan, kuvaten kor-
keakoululla tapahtuvaa vasemmistoterroria ja aivopesua. Kampanja
liittyi valtakunnantasoiseen aktiviteettiin joka lyhyessa ajassa muutti
ratkaisevasti korkeakoulun henkista ilmapiiria. Lehti epailematta on-
nistui vaikuttamaan korkeakoulun tyOilmastoon varsin tehokkaasti kar-
jistamalla korkeakoulun sisdista tilannetta.

Kokoomuslaisen ja aarikonservatiivisen Karjalaisen asema maakun-
nan ykkOslehtend ei nayta tavallista joensuulaista ihmeemmin vaivaa-
van. Hanen elamassaan ei sanomalehti ole kovin tarkea ja sen edusta-
mat kannanotot eivat hanta liikuta. SivistyneistOOn kuuluvan kannalta
tilanne on toinen. Sanomalehti ja sen ottamat kannanotot ovat tarked
yhteys muuhun maailmaan, muihin ihmisiin. Paivalehden taantumuk-
selliset ja avoimen sepademokraattiset kannanotot saavat ihmisen
tuntemaan itsensa avuttomaksi ja voimattomaksi. On masentavaa
ajatella, etta tallainen roska levida koko maakuntaan.

Tunnustan, etta kolmena viime oleskeluvuotenani en enda lukenut
Karjalaista kuin satunnaisesti. Ensimmaisena vuonna tilasin sen
mutta havaitsin tilanteen karjistyvan siihen, etta joka aamu poimin leh-
den tietylla jannityksella nandakseni mita tOrkeyksia se taas oli kek-
sinyt: ei kovin mukava tapa aloittaa aamu. Vapautuminen lehden pai-
nostavasta ilmapiirista oli todella suuri helpotus: kuin jokin paha taika
olisi lauennut. Tietenkin tams merkitsi myOs paikallisista uutisista
poisjattaytymista., mika oli menetys.

Elama Joensuussa ei kuitenkaan, kaupungin rumuudesta ja matala-
henkisesta ilmapiirista huolimatta, ole vailla monenlaisia miellyttavia
puolia. Ihmiset ovat suhteellisen valittOmia ja aina valmiita vaihtamaan
muutaman sanan. Etaisyydet ovat olemattomia ja keskeiset palvelut
toimivat kohtalaisesti. Kauppapalvelukset ovat korkeatasoisia joskin
taysin irrationaalisesti jarjestettyja. Kaupunki on maakunnan keskus ja
imee suuren osan sen maksukykyisesta kysynnasta. Pienella alueella
kaupungin keskustan pohjoispuolella sijaitsee viisi suurta tavaratalo-
supermarket-yksikkOd, jotka aiheuttivat huomattavia liikenteellisia on-
gelmia. Kuvaavaa on, etta ratkaisua on etsitty keskustan kehavaylasta,
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paikoitustaloista ja sokeripalana kavelykadusta: tams viimeinen ja ai-
noa myOnteinen osa suunnitelmaa on tosin jo hylatty. Arkielarna on
helppoa: tassa suhteessa Joensuu on epailematta kooltaan optimaali-
nen. Pienemmassa paikassa monet arkipaivaisetkin palvelut saattavat
puuttua tai olla kaukana, suuremmassa taas palveluiden saatavuus, jo-
notus ym. muodostavat ongelman.

Kulttuuripalvelusten suhteen Joensuun anti on heikohko: suuren
teatteritaistelun jalkeinen teatteri on varsin matalatasoinen ja ohjel-
mistoltaan mielenkiinnoton, elokuvateatterien ohjelmisto koostuu
paaasiassa pornosta ja vakivallasta. Erdat teatteri- ja konserttivierailut
seka elokuvakerhot muodostavat varsinaisen korkeakulttuurielemen-
tin. Korkeakoulu ei — tyypillista kylla — ollut tassa suhteessa aikaansaa-
nut sysaysta tai muutosta, vaikka sits voisi pelkkien opiskelija- ja opet-
tajamaarien perusteella odottaa.

Parhaimmillaan Joensuu on lampimana kevatkesan aamuna, kun
ajaa pyOralla Pielisjoen vartta muiden pyOrailijOiden ja ka.velijoiden
joukossa tai kay torilla juomassa aamupaivakahvia ja ostamassa pan
lamminta (okra) karjalanpiirakkaa. Tai kun menee lasten kanssa leik-
kimaan viereiseen puistoon, jossa eri-ikaiset lapset leildthat suhteelli-
sen hyvassa sovussa keskendan ja jossa aikuiset istuskelevat aurin-
gonpaisteessa ja juttelevat niita naita.

Talvi ja sen hiihtomandollisuudet on yield mainittava myOnteisind
puolina. Tassakaan suhteessa Joensuu ei tosin ole taysin virheettin:
sen tasaisuuden vuoksi kaupungin laheisyydessa ei ole kovinkaan
monipuolisia hiihtomaastoja, mutta jo runsaan kymmenen kilometrin
paassa niita on. Ja mandollisuus hiihtarniseen on joulukuun alusta huh-
tikuun loppupuolelle, normaalitalvina. Hiihtaminen hyvalla ladulla,
kauniin luonnon keskella, sopivassa pakkasessa: tams on Joensuun
epailematta suurin yksittainen nautinto.

Synkimmillaan Joensuu on myndissyksylla ja kevattalvella kun sula-
na oleva joki lahettaa raa'an kosteaa ilmaa, joka aiheuttaa jatkuvia vi-
lustumisia, kun loska roiskuu ja valoisaa on vain lyhyt hetki keskella
paivad: kun paljaat elementtitalot markine mineriittilevyineen ja raj-
keanvihreine tillineen seisovat lohduttomina kuolevien kuusten ja koi-
vunrankoj en reunustamina.

Tana tavoin Joensuussa ymparist011isten tekijoiden merkitys on var-
sin korostunut verrattuna esimerkiksi Helsinkiin, jossa sawn dramaatti-
sia vaikutuksia on ehka helpompi kompensoida.

Itse asiassa hiihtoharrastus on keskeisin asia, mika on jaanyt minulle
jaljelle Joensuusta ja joka minua aina syksyisin ja kevaisin saa tuota ru-
maa pikkukaupunkia kaipaamaan.
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Viitteet
1 ' Minulle on sanottu etta moitteeni Joensuun rumuudesta on kovin yleista. Mita
sills oikein tarkoitan? Eivathan Joensuun elementtitalot mitenkaan poikkea
Helsingin lahiOiden elementtitaloista. Juuri nain asia on, mutta Joensuun suh-
teen lahtOkohta — josta tiettyja esimerkkeja on yield nakyvissd — on toinen. Vie-
la 1950-luvulla Joensuu oli mita viehattavin suomalainen pikkukaupunki, jonka
avaruus, koristeellisuus, saann011isyys luonnon keskella teki siita aivan erikoi-
sen. Taman voi nanda tutustumalla Henrik Liliuksen erinomaiseen tutkimuk-
seen asiasta. Tassakin siis rumuudella on kontrastinsa jonka vuoksi joensuulai-
set elementtitalot ovat erityis en vastenmielisia.
2 Ylaluokka-termilla tarkoitan tassa pikkukaupungin ylinta kerrostumaa, joka
vain pienelta osalta kuuluu maan todelliseen yldluokkaan. Mutta joensuulaisit-
tain he ovat kaupungin ehdottomia valtiaita, paljon selvemmin kuin esimerkik-
si ylaluokka Helsingissa.
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Tytiajan lyhentaminen on
valftamatOnta. — mutta miten?

Kysyttaessa mika on "paras" ty6ajan lyhentamisen tapa
tytipaivan lyhentamisesta, osapaivatyOsta, viikonlo-
pun pidentamisesta, lomien pidentamisesta.,
sen tyiiajan lyhentamisesta tai jaksottelusta, niin vas-
taus on yksinkertainen: kaikki yhdessa, tarpeen mu-
kaan. Tulevaisuudessa tyOntekija kay lapi monta, ehkapa useimmat
vaihtoehdot elamansa aikana: han tekee pitkaa paivaa ja viikkoa tarvi-
tessaan tuloja, lyhennettya viikkoa tarvitessaan yhtendisid vapaita esi-
merkiksi perhesyista tai tehdessaan omia tOitaan, tekee kesalla lyhyt-
tä paivaa, pidentaa lomiaan, siirtyy osapaivatyOhOn ja osaelakkeelle
tai ennenaikaiselle elakkeelle, palaa halutessaan yield takaisin ty6hOn
jne. Tallaisessa jarjestelmassa ei ole mitaan utopistista. Se on eri osil-
taan enemman tai vahemman toteutunut ja on kokonaisuudessaankin
jo aivan elavad kaytanttia.

Voitaisiin yield kysya, onko olemassa jotain optimaalista,"oikeaa"
tyijaikaa, jota voitaisiin pitaa pidemmallakintahtayksella tavoitteenaja
jonka alle ei ole syyta enda menna. Allekirjoittaneen vastaus on, etta
melko varmasti tallainen optimaalinen tytiaika on olemassa, joskin se
jossain madrin vaihtelee eri ih.misryhmissa eika ole historiallisesti va-
kio. Erilainen epasuora evidenssi huomioon ottaen nayttaisi siltd, etta
viikkotasolla tallainen "normaalityOpaiva" asettuisi sii-
nä 30 tunnin paikkeille ja vuositasolla ehka n. 1200—
1300 tuntiin. Arvioni on korkeampi kuin esimerkiksi Andre Gorzin,

jolle 20 tuntia viikossa olisi ihanne, mutta tallOin Gorz olettaa, etta ihmi-
set tekevat vapaaehtoisesti "tytita" ainakintoisen mokoman. Mina taas
landen siita, etta kysymys on palkkatyOsta, jota ihmisten taytyy tehda
eldakseen, ja etta lopusta ajasta kaytetaan suhteellisen vahan varsi-
naisten elamistarpeiden turvaamiseen. To ine n asia on, etta tä-
ma 30 tunnin tystiviikko on jaettavissa lukuisilla eri ta-
voilla, ja juuri siita tytaikapolitiikassa on kysymys.

TyOaikakomitean rnietintO (taulukko 36, s.112) kertoo, etta 40 tun-
nin viikko on suosituin tytiajan pituus silloin kun tytiaika sidotaan yksi-
selitteisesti tuloihin. Kuitenkin voidaan mytis todeta, etta. taitekohta,
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jossa ihmiset nayttavat melko tasaisesti haluavan seka lyhyempad etta
pidempaa, ty6aikaa on siina 35 viikkotunnin vaiheilla. Alle 30 tunnin
mentaessa enemmistO haluaisi jo pidentaa ty6aikaansa ja yli 35 tunnin
mentaessa ty6ajan lyhentajia on paljon enemman kuin pidentajia. Voi-
daan siis esittad sellainen spekulatiivinen olettamus, etta mikali ty6ai-
kaa ei sidota kiinteasti tuloihin, niin n. 35 tunnin ty6viikko olisi se, johon
oltaisiin tasapuolisimmin tyytyvaisia, talla hetkella. Miehet olisivat tal-
loin selvasti pitemman tyOajan haluavia kuin naiset.

Siirtyminen suoraan 30 tunnin ty6viikkoon ei tietenkaan ole mandol-
lista yleisend ratkaisuna, vaikka niin lomautetuilla kuin osapaivaty6ta
tekevilla on tasta vaihtoehdosta erittainrunsaasti kokemuksia. Tuntuu-
kin kohtuulliselta asettaa valitavoitteeksi sama, minks Ranskan hallitus
v. 1981: siirtyminen 35 tuntiseen tyOviikkoon v. 1985 mennessa.

Kysymys on yleistavoitteesta, jonka puitteissa kaikki eri ty6ajanly-
hennysvaihtoehdot mitoitettaisiin.

Kysymys ei siis ole ns. vanhan tyOaikapolitiikan mukaisesta ylei-
sesta 35 tunnin ty6ajasta, joka on toteutettava tarkoin maaratyn tyOpai-
van ja tyOviikon puitteissa. Kysymys on siita, etta 35 tuntia on ohjenor-
mi, joka maarittelee miten pitka on ty6viildco jossa voi olla 4-5 ty6pai-
vää tai 7-9 tuntia paivassa tai jossa työviikon edellyttama tuntimadra
voi vaihdella yhden tai useamman kuukauden mittaisilla tasoitusjak-
soilla ja jossa itse ty6aika voi sijoittua paivan mittaan vaihteleviin aikoi-
hin, vain muutamia vaihtoehtoja mainitakseni.
Yksi asia mita on syyta korostaa puhuttaessa siirtymisesta 35 tunnin

tyOviikkoon: se on jo todellisuutta lukuisille kokopaivatyOntekijOille
voimassa olevien ty6ehtosopimusten puitteissa. Valtion virkamiesten.
ty6aika on yleensa. 35-36.5 h 15 min. viikossa ja kesaaikana se lyhe-
nee yield tastakin eli on vain 32.5-33.5 tuntia viikossa. Kim siis puhu-
taan 32-35 tunnin ty6ajasta utopiana tai 6 tunnin tyOpaivasta eparealis-
tisena ollaan todella kaukana todellisuudesta, siita paivittaisesta to-
dellisuudesta, jossa n.500 000 tyOntekijaa eli runsas neljannes palkan-
saajista jo on.

Tyijaika, palkkaty6, vapaa—aika

Viime kadessa kaikki edella kiljoitettu koskee hyvin pienta osaa yh-
teiskunnallisen kokonaismuutoksen ongelmasta. Kuten jo lahtOkohta-
na on todettu, tyOaikakysymys on ennen muuta palkkaty6-
kysymys. Se koskee vain ja ainoastaan pall<katy6ta ja sikali kuin
palld<atyOn alue (ajallisesti) supistuu, sand mdarin my6s ty6ai-
kakysymys menettad merkitystaan. TyOaikakysymyksen pitkan tah-
tayksen ratkaisu lOytyykin juuri palkkatyOn aseman va-
hentamisesta ja informaalin sektorin kasvattamisesta.
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Tama vaatimus nayttaisi olevan vastakkainen sine kehitykselle, mika
kehittyneissa kapitalistisissa maissa on tapahtunut. Voidaanhan pu-
hua palkkatyOn alanjatkuvasta laajenemisesta, kaikkien muuttumises-
ta palkkatyOntekijOiksi, jopa taiteilijoiden ja kotona olevien ditien ("ai-
dinpalkka"). Tallainen kehitys on kuitenkin tosiasia vain siind mieles-
sa, etta yha useammat ovat joutuneet tavalla tai toisella palkkaty6jar-
jestelmanpiiriin. Sen sijaan on yhta ilmeista, etta palkkatyOn mer-
kitys meidan jokaisen elamanpiirissa on vahentymas-
sa seka tyOn arvostuksen vahenemisen etta tyOajan ly-
henemisen kautta.

Palkkaty6laistietoisuus on vain osa todellisuutta. Toisen osan muo-
dostaa tyOn ulkopuolinen elama, seka siina tehtavan palkattoman tyOn
(auttamisen, korjaamisen, hoitamisen, rakentamisen yms. osalta) etta
muun vapaan ajan osalta. Toisin sanoen, mita lyhemmaksi ty6ajat muo-
dostuvat, sita vahemman on jarkevaa tarkastella yhteiskunnan talou-
dellista tilaa ja tuotantotoimintaa pelkastaan palkkatyOn kannalta. Va-
hintaan yhta tarked on palkaton tyO, joka muodostaa ihmisten hyvin-
voinnin varsinaisen perustan ja mita todenna.kOisimmin tulevaisuudes-
sa yha suurenevan osan aineellisestakin perustasta.

Yksi osa tats aineellista perustaa on jo ns. pimea ty6, se ty6 mika
tehdaan verottajalta piilossa. Paitsi verottajalta tams ty6 on my6s pii-
lossa ty6aikakurista: sita tehdaan milloin se on sopivinta tekijalle ja
teettajalle. Pohjoismaissa pimean tyOn osuus on arvioitu varsin suurek-
si ja jokainen meista on tavalla tai toisella joutunut tekemisiin sen kans-
sa.

KotityOt, vapaaehtoinen auttaminen, autojen korjaaminen, asuntojen
kunnostaminen, pimed ty6 ovat kaikki niita ihmisen ty6toiminnan muo-
toja, jotka kuuluvat ns. informaaliseen sektoriin, vapaaseen, yhteis-
kunnan normien saatelyn ulkopuoliseen alueeseen. Talla sektorilla
vallitsevat normit ovat sosiaalisia, lahjan antamista ja saamista, tyOn
tarkoitusta ja ominaisuuksia, perheen jasenten valisia suhteita saate-
levia. Informaalisen sektorin kehittaminen merkitsee ns. kaksoisyh-
teiskunnan ja duaalitalouden mallin kehittamista.

Tasta mallista on paljon puhuttu ja yha vahemman utopiana: duaali-
talous nayttaa toteutuvan melkeinpa itsestaan. On kuitenkin tosiasia,
etta useimmat duaalitalousmallit ovat viela luonteeltaan utopioita.

Andre Gorz jakaa yhteiskunnan kolmeen osaan: heterono mi-
seen, milla han tarkoittaa aluetta, joka on valttamatta hoidettava yh-
teiskunnan toiminnan kannalta, mutta jonka tulokset, valineet tai ty6-
prosessit eivat ole suoraan ihmisen hallinnassa; ko opera tivis en,
jolla tarkoitetaan aluetta missa pienyhteis6n tasolla voidaan yhteis-
tyOssa hoitaa erilaisia valttamattOmia tehtavia seka autonomisee n.,
missa ihmiset itse tekevat sita mita haluavat, tuottavat, korjaavat, autta-
vat jne.
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Gorzin mukaan heteronomisella sektorilla pitaisi tulla toimeen puo-
lella nykyisesta elamanikaisesta tyOtuntimaarasta. (so. n. 40 000 tunnis-
ta) eli suurin piirtein 20 viikkotunnilla. Tama edellytta.a sits, etta hetero-
nomisen sektorin ulkopuolella tapahtuu merkittavampi osa yhteiskun-
nassa tehtavasta. "t y 6 s t a" . Se ei kuulu ena.a.palkkatyOnpiiriin. (Gorz
ei kutsukaan heteronomisen sektorin ulkopuolista toimintaa tyOksi.)

Palkkaty6 on luonteeltaan "tyOvelvollisuus", jonka suorittamisajan-
kohta on pitkalti asianomaisen itsensa ratkaistavissa, joko osapaivai-
sena, osaviikkoisena, osavuotisena tai jopa pitemmalla periodilla. Sen
sijaan kooperatiivinen ja autonominen ty6 ovat jatkuvaa ty6ta, jota suo-
ritetaan vapaasti valittuina ajankohtina.

Kaikkien tallaisten mallien yhteydessa vap aa—aj an kasite joutuu tay-
sin uuteen valoon. Vapaa—aika siina mielessa, etta ei tehda mitaan tai
pelkastaan rentoudutaan, ei suinkaan lisaanny. Sen sijaan lisaantyy se
aika, joka on vapaata ulkopuolisista teknisista ja yhteiskunnallis—talou-
dellisista rajoituksista. Erdat naisliikkeen kannattajat ovat kritikoineet
duaalitalouden malleja siita., etta niissa viime kadessa naisten ty6 jou-
tuisi autonomiseen tai kooperatiiviseen sektoriin ja miesten ty6 olisi
palkkaty6ta heteronomisessa sektorissa. Taman ajatuksen on Gorz it-
se kysyttaessa jyrkasti kiistanyt. On ilmeista., etta nykytilanteen suora
siirtaminen duaaliyhteiskunnan malliin johtaisi miesten ja naisten yield
jyrkempaan eriytymiseen, mutta siirtyminen duaaliyhteiskuntaan ei ta-
pah.dukaan talla tavoin vaan asteittain, merkittavien yhteiskunnallisten
muutosten kautta.

TyOajan lyhentamisen valttarnattOmyys

TyOaikakysymys palkkaty6hOn liittyvana ongelmana on kaikessa
yksinkertaisuudessaan seuraava: ty6voiman tarve tulee lahes kaikilla
marlddnakysyntaan perustuvilla tuotannon ja palveluiden aloilla jatku-
vasti vahenemaan niin automaation lisaantymisen kuin ty6voimakus-
tannusten suhtellisen kasvun johdosta. Ainoastaan ty6voiman suhteel-
lisen hinnan raju alentuminen muuttaisi tats kehityssuuntaa.

Kim kaiken lisaksi tyOajan lyhentaminen on my6s ihmisten elamanta-
pojen muutoksen ansiosta yha valttamattOmampi ja ihmisten arvora-
kenteen muutoksen johdosta yha halutumpi, niin on ilmeista, etta ty6a-
jan lyhentamiselle olisi olemassa kaikinpuolinen tarve, jonka havaitse-
miseen ei komiteaa tarvita.

Told on olemassa se vaihtoehto, mika yha edelleen nayttaa olevan
vallitseva suuntaus: tyOttOmyyden jatkuvan lisadmisen avulla toteutet-
tu ihmisten syrjayttaminen yhteiskunnasta, lopputuloksena pahasti
kahtiajakautunut kova yhteiskunta, jossa osa vaestOsta tekee tiukasti
saanneltya kokopaivatyOta osan vaestOsta eldessa toimeentulon raja-
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mailla yha tiukentuvan sosiaalipolitiikan tuella.
Vaikka tyOttOmyyden pelkoa ei pidakaan liioitella, niin on aivan

meista, etta osallistumisella palld<aty6hOn on useimmille ihmisille po-
sitiivista merkitysta, varsinkin jos tams osallistuminen on heidan itsen-
sa

Nain yhteiskunta, joka tarjoaa kaikille kansalaisilleen mandollisuu-
den osallistua edes jossain maarin ja jossain eldmansa vaiheessa palk-
katyntin, on huomattavasti inhimillisempi kuin sellainen, joka mad-
ratyssa vaiheessa ikaan kuin valikoi "parhaat" paalta ja heittaa loput
huoltovaltion romukoppaan tavalla tai toisella epakelpoina.

Inhimillisempi yhteiskunta ei tietenkaan toteudu aivan itsestaan. Sil-
ti yhteiskunnassa jossa kansalaisten omille kasityksille ja hyvinvoin-
tipyrkimyksille pannaan melko lailla painoa, on inhimillisilla ratkaisuil-
la yleensa \thin erin taipumusta toteutua, epainhimillisempien ratkai-
sujen karsiutuessa pois. Niinpa on nandakseni melko lailla varmaa, et-
ta Tytjaikakomitea 1980:n vakavat pohdinnat erilaisten hyvin vaati-
mattomien vaihtoehtojen ymparilla tulevat muutamassa vuodessa si-
vuutetuiksi. On luultavaa, etta myOs tassa esitetyt "utopistiset" nä-
kemykset muuttuvat piankin vaatimattomaksi arkitodellisuudeksi. Jo
talla hetkella monet tyOntekijat vahankin pienemmissa yrityksissa tai
sitten moderneissa pitkalle kvalifioitunutta tyOvoimaa kayttavissa
yrityksissa ovat mukana tytiaikajaijestelyissa, jotka jokainen havaitsee
kulkemalla perjantaisin kaupungilla, seuraamalla lenkkeilypolkuja
ja urheiluhalleja. Kysymys on vain siita, etta ihmiset eivat itse ole riitta-
vasti tiedostaneet sits, etta se mika tapahtuu on koko yhteiskuntaa
mullistava samanaikainen prosessi.

Tybaikakomitea 1980:n mietintO esittad taloudellisesti mandotto-
maksi ja eparealistiseksi tulavaisuuden kysymykseksi sellaisen, joka
parhaillaan toteutuu lukemattomissa eri muodoissa.

Jarkevaa olisi se, etta valtio pyrkisi kaikin keinoin tekemaan taman
kehityksen mandolliseksi, vahentamaan sen haittailmiOita ja kitkakoh-
tia. Toimimaan siis perinteisen kapitalistisen yhteiskunnan valtion ta-
voin, eclistavana ja edellytyksia luovana. Tallaisia edellytyksia olisivat
tytjaikalainsdadanntin valjentaminen, taloudellisten edellytysten pa-
rantaminen (yhteiskunnan tuki sellaisille tytiajanlyhentamistoimille,
joilla on esim. tytillisyytta lisdava vaikutus) seka tutkimus— ja tiedotus-
toiminta. Yhteiskunnassamme viime vuosina toteutetut tystiajan ly-
hennysmuodot ovat — hapea sanoa Tytiaikakomitea 1980:n jasenena
edellenkin %hes taysin kartoittamatta.

Ongelmana on lahinna se, miten tallaiseen jarjestelmaan parhaiten
voidaan siirtya: mitka ovat ne askeleet, joiden kautta uusi tfiaikapolit-
tikka on toteutettavissa. Tybaikapolitiikka nayttaisi olevan institutio-
naalisista syista jumissa. Ay—liike, tyOnantajajarjestOt ja valtiovalta ovat
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sitoutuneet sellaiseen sopimusten ja intressien jarjestelmaan, jossa
uudet vapaammat tyOaikajarjestelyt sotkevat pahasti kuvioita. Ty 6 a i-
k ap olit iik an toteuttaj a a ei toisin sanoen ole nakOpiirissa. Ta-
man ajatuksen allekirjoittaa mielellaan kolme vuotta tyOaikakomiteas-
sa istuneena. Mutta ty6ajan lyheneminen muodossa tai toisess a on sel-
lainen yhteiskunnallinen lainmukaisuus, jota kukaan ei pysty esta-
maan.

Ehdotuksia tybajan lyhentamiseksi

Seuraava luettelo e h do tuk sis t a ty6ajan lyhentamisestaja ty6aikaa
koskevien jarjestelyjen muutoksista pohjautuu edellaesitettyyn, mut-
ta ei sisalla laheskadn kaikkia niita vaihtoehtoja, joita olen tarkastellut.
Olen tahan ottanut mukaan vain ne, joiden suhteen olisi aihetta melko
valittOmiin toimenpiteisiin. Kysymys on kandesta asiasta: o le m as -
saolevasta tarpeesta,jonka osoittamista komitean toi-
meksianto edellyttaa, seka edellytysten luomisesta
ty6aikapolitiikan merkittavalle muutokselle.

Ty6ajantasaus ("solidaarinen ty6aikapolitiikka") siten, etta niiden
toimihenki16— ja tyOntekijaryhmien tyOajat, jotka ylit-
tavat valtion virastotyOajan pituuden lyhennetaan as-
teittain n.37 tuntiin viikossa. Tama on tasa—arvon ja kaiken
muun ty6aikapolitiikan oikeudenmukaisen toteutumisen valttamatOn
perusedellytys.

Hallitus tekee periaatepaatOksen siirtymisesta kaikkia k o sk e -
vaan 35 tunnin tyOviikkoon vuoteen 1990 mennessa. Ta-
ma tyOviildw toteutetaan niin, etta eri ty6ajanlyhennystoimien lasken-
nallinen yhteisvaikutus olisi sanottu 35 tuntia. Itse ty6ajan lyhennystoi-
met voisivat olla edella tekstissa tarkasteltujen vaihtoehtojen kaltaisia.

TyOntekijan mandollisuus siirtyajoustavasti varhais-
elakeelle jarjestetaanraskaissaja kuluttavissa amma-
teissa mandollisimman pian. On kohtuutonta, etta taytyy menettaa
tyOkykynsa ennen kuin paasee elakkeelle, jos silloinkaan. TyOttO-
myyselakejarjestelmad kehitetaan my6s puhtaan varhaiselakkeen
suuntaisesti.

Pienten lasten vanhempien mandollisuus tyOajan lyhentamiseen ja
joustaviin ty6aikajarjestelyihin selvitetaan ottaen huomioon toisaalta
sukupuolten tyOnjako ja toisaalta diskriminaatioriski.
5. Valtion ja kuntien tyOpaikoissa siirrytaan joustaviin valinnaisiin tyOai-
koihin, joissa tyontekija voi halutessaan valita 50-120% perustyOai-
kaan suhteutetut ty6ajat palkanvaihdellessa vastaavasti. Niissavaltion
ja kuntien virastoissa jalaitoksissa, joissa tapahtuuyleisOnpalvelua, pi-
dennetaan samalla aukioloaikoja tyO-ja toiminta-aikojen erottamiseksi
toisistaan.
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TyOaikajthjestelyjen edellytyksia koskevat ehdotukset:
1. TyOaikalakia valjennetaan merkittavasti tytiaika-
s a a nn Osten os al t a samalla kun ohjeellista perustyijaikaa alenne-
taan. Toisaalta tyijaikalakiin lisataan madrayksia tytiaikajthjestelyja
koskevasta neuvottelujthjestelmasta, tyiiajan lyhentamisedellytyksis-

tytiaika—asiamiehesta (ehdotus 2), lomautusmenettelyistajne. Vas-
taavasti aukiolosaannOkset puretaan turhina.
2.Perustetaan ty6 aika—asiamiehen virka, jonka tehtavana on
seurata ja tiedottaa eri tyijaikavaihtoehdoista, puuttua epakohtiin,
tytiaikadiskriminointiin, liiallisiin ylitOihin jne.
3.Kehitetaan ty6paikkakohtainen tystiaikoja koskeva neu-
vottelujarj este lm a, jossa tyOnantajien on otettava huomioon
tyOntekijOiden perustellut vaatimukset tyoaikojen muuttamiseksi,
joustavuuden lisaantymiseksi jne.

Kehitetaan sopimuspohjainen valtiontukijarjestelma, jossa valtio
osallistuu mandollisiin tybajan lyhentamisesta aiheu-
tuviin kuluihin (elakkeisiin, uusien tyOntekijOiden sosiaaliturva-
maksuihintms.) kun tyOnantaja sitoutuu ottamaan tytiaj an lyhentamista
vastaavan maaran uusia tyOntekijOita tOihin. Jarjestelma voisi toimia sa-
mankaltaisena kuin Rinteen malli. Sopimukset neuvoteltaisiin ty6paik-
kakohtaisesti tyOntekijOiden ja ja tyOnantajan valisina.

TyOntekijOitalomauttaessa tyOnantaj a velvoitettaisiin tar-
joamaan useita eri lomautusvaihtoehtoja, joista yhden
olisi aina oltava tytiviikon lyhennys tai vastaava ty6a-
j an ly h en t amis t oimi. Ilman tyOntekijOiden itsensa suostumusta
lyhennetylta tyoviikolta ei saa siirtya johonkin toiseen lomautusmuo-
toon.

Ammattiyhdistysliiketta koskevat ehdotukset:
Ay—liike perustaa ty b ai k av alt us ku nn an , jonka tehtavana on

tiedottaa vallitsevista tytsaikaeroista, ty6ajan lyhennys— ja joustavuus-
kokeiluista, tehda aloitteitaja esityksidja auttaa tyOntekijOitakaymadn
neuvotteluja tyOaikakysymyksista.

Ammattiyhdistysliike kehittaa alue— ja tyiipaikkakohtaista neuvotte-
lujarjestelmaansa siten, etta se paremmin pystyy vastaamaan eri ty6-
paikkojen ty6aikojen muutostarpeita.

Ja lopuksi pikku toivomus valistuneille tyOnantajille ja tyOnantajajar-
jestOille:

Etta ne pyrkisivat innokkaasti kehittamaan k o k e iluj a tyOntekijoil-
leen parhaiten sopivien ty6aikojen lOytamiseksi ja lomautusvaihtoeh-
tojen edelleen kehittamiseksi yha joustavampaan suuntaan. Lomau-
tuksethan eivat ole muuta kuin tytiajan lyhentamista tuotannon vahen-
tarniseksi,
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(7,

barannii massa kaz8„5-,gy
Viime aikoina Finnair on mai-

nostanut ahkerasti lehdissa, kuinka
Asiakas on ykkOnen, kuinka kaikki
palvelu alkaa asiakkaasta, erityises-
ti suomalaisesta jne. Kuinkahan
on?

Kuulun suhteellisen paljon lenta-
viin, silly teen ehka 4-6 matkaa
vuodessa, joskus enemmankin. Ai-
kaisemmin kone oli jaettu kahteen

.luokkaan: pieneen ja vaatimatto-
maan ensimmaiseen luokkaan, jota
harvat kayttivat ja joka ei miten-
kaan hairinnyt muiden matkusta-
costa, sekd turistiluokkaan, jossa
matkustusmukavuus riippui olen-
naisesti siita, oliko kone taynna vai
ei. Mina nyt on toisin.

Koncissa on joko kolme osastoa:
edelleenkin tyhja ensimrnitinen
luokka, uutuutena Exucutive Class
(Liiketniesluokka) (EC) ja sitten
turisti- eli alennuslippulaisten luok-
ka — tai vain kaksi jalkimmaista.

Periaatteena navttiia olevan, etta
turistiluokka muodostetaan varaus-
ten perusteella siten, etta siella ei
koskaan ole tyhjaa, riippumatta
siitii miten koneessa muuten on
tilaa. Kaikki tyhjat paikat jatetaan
Iiikemiesluokan puolelle. Viinteksi
matkallani Tukholmasta Helsin-
kiin, jolloin minulle oli vahingossa
varattu Finnairin lento, laskin etta
koneen takaosan 10 rivilla istui
jokaisella viisi matkustajaa (so 50
henkea), kun taas EC:n puolella
oli 15 rivii ja 20 matkustajaa!
Jokainen voi kuvitella eron mat-
kustusmukavuudessa.

Tarjoilu on luonnollisesti rnyiis
erilaista, niin ruoan kuin palvelun-
kin osalta. Lisaksi viela liikemies-
luokka on jaettu tupakoivien ja
tupakoimattomien osastoihin siten,
etta heti turistiluokan tupakoimat-
tomien edessil on aina pari hermos-
tunutta ketjupolttajaa, jotka pita-
vat huolta siitä, etta ruoan mandol-
liset puutteet eivat pahemmin tun-
nu turistiluokan tupakoimattomien.
keskuudessa.

Inc matkustan useimmiten —
jos joudun Finnairia kAyttamaiin —
peraosan sardiinina. Se johtuu sii-

etti matkustan useimmiten apu-
rahalla, jolla ei ole tietenkian
mandollista mallata. Olen siis hen-
kiliikohtaisesti usein saanut kokea
EC:n harmit.

Ennen jos lento oli tyhjä, saattoi
saada itselleen hyvän ty6- ja luku-
rauhan vieruspaikan ollessa tyhja,
saattoi hengittaa suhteellisen puh-
dasta ilmaa, tiesi saavansa samat
palvelut kuin muutkin.

Nyt vallitsee aina sietämãtOn ah-
taus, ilma on sinisenä savusta, pal-
velu on Ittaisti ja niukkaa. Jopa
koneesta ulospUsykin on luokitel-

sardiinit saavat odottaa, kunnes
hitainkin EC-luokan matkustaja on
suvainnut poistua koneesta. Mer-
killistli kylla, matkatavaroita ei ole
keksitty vieli luokitella kahteen

.
Lentäessi Finnairin koneella saa

mid nOryyttlivimmAllii • tavalla
huomata olevansa toisen luokan
kansalainen, rupusakkia.

Tissä on asian sosiologinen mie-
lenkiintoisuua. Samalla kun Poh-

joisrnaissa korostetaan tasa-arvoi-
suuden ja tasapuolisen kohtelun
merkitysta seka koetaan vallan ja
vaurauden Itian avoin nityttimitien
hiukan sopimattomaksi, niin Finn-
air ja mytts SAS ovat ryhtyneet
uranuurtajiksi kansalaisten luokit-
telussa ja eriarvoisessa kohtelussa.

Ja oval vielá lasts vlpeital
Jiirjestelmadhin markkinoidaan

kiireisen liikemiehen matkustusmu-
kavuuden lisAykseni. Samalla
myOnnetlän, etta lentirninen on
normaalisti melkoisen epämiellyt-

Todellisuudessa kysymys on
siiti, etta markkinoidaan jàrjestel-
rniia, jossa osalle asiakkaista pyri-
tâan merkkikielen avulla luomaan
mielikuva, etta he oval parempia
ihrnisiä. Se edellyttaä, etta osa

olevansa huonompia.
Kysymys on erittdin puhtaasta

ranskalaisen sosiologi Pierre Bour-
dieun analysoimasta erotteluilmiOs-
ti, varsinkin kun lahes kaikki len-
tomatkustajat kuuluvat niihin sosi-
aalisfin ryhmiin, joille erottelupeli
on tärkeli.

Finnairin liikemiesluoldca ja.rjes-
telmil on ndin vain yksi esimerkki

miten luokkaerottelujãrjestel-
mät kehittyvät yha kovemmiksi,
vaikka ehkã luulemmekin painvas-
taista.

Liikemiesluokka	 järjestelmän
perustelut oval melkoisen läpini-
kyvii: ne jotka maksavat enetn-
mln, oval oikeutettuja parempaan
kohteluun . . . Erohan on sins,
etta EC:ssa matkustavat ns. muovi-
korttimiehet, jotka eivAt itse maksa
matkojaan. Suuri osa "sardiineis-
ta" taas on juuri itse maksavia ja
joutuvat alistumaan melko rajoitta-
viin ehtoihin lipun hankinnassa.

Olisi ymmirrettivali, jos lento-

yhtiat tarjoaisivat uskoliisille kan-
ta-asiakkailleen tiettyjä etuja, ku-
ten esimerkiksi etuoikeuden tyh-
jaan vieruspaikkaan, mutts taman
sitominen kaikenlaisiin tyhjanpäi-
viiisyyksiin kuten ilmaisecn viinaan
tai tarjoiluun valkoisissa hansik-
kaissa on silkkaa erottelun halua.

Valitettavasti vain Executive
Class (liikemiesluokka) näyttli
olevan kilpailukeinona luonteel-
taan samantapainen kuin uusi oh-
jusjärjestelmi: kilpailijan ainoa
vastaus on kehittia itse samanlai-
nen. Tähän mennessi slid on saa-
nut kArsiti vain jos on matkustanut
Skandinaviassa SAS:n tai Finnairin
koneilla, mutta viime aikoina on
saanut lukea mainoksia siita, etta
Executive Class on leviiimiissi
vauhdilla.

ltse olen kiyttanyt järjestelman
vastustamisessa klassista keinoa:
pakoa. Olen vfilttänyt Finnairia,
olen vältanyt nits lentoja joilla
Executive Class on Iceiyttissi ja olen
ilmaissut tamin selvAsti matkatoi-
mistossa On olen kuullut ettA mo-
net tekevit samoin).

Tehokkain tapa olisikin niiden
lentojen ja lentoyhtiOiden mandol-
lisimman laaja boikotointi, joissa
Executive Class on kAytOssi. Toi-
nen olisi vaikkapa se, etta liikenne-
ministeri kiinnittlisi huotniota
jestelmän	 soveltumattomuuteen
Suomen kaltaisessa demokraatti-
sessa maassa.

Asialla olisi kiire, silla jiirjestel-
mã on paraikaa leviamassa syCivin
lailla.

J .P. Roos
sosiaalipolitiikan

vs. professori
Helsinki
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Puheenvuoro

Yliopiston kirjoituskoneongelma
Nain vuoden vaihtuessa on ollut aikaa

pohdiskella ongelmaa, joka sinansa vai-
kuttaa vdhdiselta, mutta jonka merkitys
voi olla arvaamattoman suuri, nimittain
Helsingin yliopiston kirjoituskonehankin-
toja. Tunnettua on, etta niista on tullut
tietty ongelma: kirjoituskoneista saa tais-
tella loputtomasti, ja koneet, jotka han-
kitaan ovat laadultaan ja ominaisuuksil-
taan onnettomia, kun hankintaporras ha-
luaa pysyd yhdessa ainoassa merkissa.
Esimerkiksi sdhkOkirjoituskone, joka ai-
na virran ollessa Nana surisee tai vinkuu
epdmiellyttdvalla tavalla, haittaa pahasti
tyOskentelya. Kuitenkin markkinoilla oli-
si taysin adnettOmiakin koneita.

Ongelma on kuitenkin jo aivan toinen. Voidaan
naet hyvin perustein vaittaa, etta enda ei yhdel-
lekain yliopiston kirjoitustyiita tekeville tutkijalle
kannata hankkia kirjoituskonetta, vaan pelkastian
tekstinkisittehlaitteita	 siis mikrotietokoneita.
Saattaa kuulostaa yllattavaltd, ainakin niiden tut-
kijoiden mielesta, jotka saavat "keskustella" kuu-
kausia teknillisen osaston kanssa tavalliseri kir-
joituskoneen hankinnasta tai joille tietokone as-
sosioituu "kovaan" tekniikkaan, automaatioon,
surveanalyysiin, log-lineaarisiin malleihin ja sen
sellaisiin.

Vaite perustuu paitsi kirjallisuuteen ennen kaik-
kea omaan kokemukseeni. Hankin vuosi sitten
itselleni suhteellisen halvan (= n. 10 000 mk mak-
savan) kotimikroon perustuvan tekstinkasittelypa-
ketin, jonka kallein osa oli hyva kirjoitin. Nyt voin
vahaakaan liioittelematta sanoa, etta muutos ver-
rattuna aikaisempaan oli vallankumouksellinen,
seuraavista syista:

Ensiksi se, etta kaikki kirjoitettu on tallennet-
tavissa ja korjattavissa. Ei koskaan enda tekstin
vaivalloista uudelleenkirjoittamista tai saksien ja
liiman kaytted. Kerran kirjoitettu teksti on kay-
tettavissa eri tarkoituksiin.

Toiseksi, erillinen puhtaaksikirjoitusvaihe jaa
kdytann011isesti katsoen kokonaan pois, mika mer-
kitsee valtavaa ajan ja rahan saasted.

Kolmanneksi, tytiskentelyn Niles taydellinen 55-
nettOrnyys. Itse kirjoitin on danekas, mutta sen
voijattdd tyiiskentelernadn, kun on poissa tai pitad
taukoja.

Neljanneksi, tekstinkasittelyohjelma tarjoaa
mandollisuuden erilaisiin sanahakuihin, toistoi-
hin, taulukoiden rakenteluun jne. Englanninkie-
lista tekstia kirjoitettaessa seka oikeinkirjoitus etta
jopa tyyli on tarkastettavissa koneen avulla.

Omalta kannaltani !lama ominaisuudet ovat
aivan fantastisia, mutta on selvad, etta myiis
yliopistolle niista olisi etua: puhtaaksikirjoituksen
tarve vahenee dramaattisesti, aputyOvoiman kva-
lifikaatiotaso nousee, tytin tuottavuus kohoaa.
Enka usko, etta laatu ainakaan huononee.

Itse teen koneellani varsinaisen tekstin ohella
mm. luentojen runkoaineiston, tenttikysymykset
ja tenttitulokset, muistiinpanot, kortistot, kirjeet
ym. ja voin vuosittain helposti kehitella luento-
runkoja, haen muistiinpanot tietysta aiheesta, lay-
clan vaivatta aikaisemmat kirjeeni jollekin henki-
1611e, kokoan kirjallisuusluettelon tms. Sen perus-
teella, mita kirjallisuudesta olen lukenut, tams on
vain alkua.

Nandakseni on selvda, etta ylla kuvattu teks-
tinkasittely on ainoa jarkeva tieteellisen tekstin
tuottamismuoto niille, jotka nyt kayttavat kirjoi-
tuskonetta (ne, jotka kirjoittavat kasin, ovat asia
erikseen, heidan olemassaolonsahan perustuu hal-
van naistytivoiman suoranaiseen riistoon). Tutki-
joilla olisi huoneissaan kuvaruutu, nappdimistii ja
levyasema (aluksi kannettavat mikrot olisivat par-
haita, koska niita voisi siirtaa huoneesta toiseen
helposti) ja laitoksella olisi yksi laatukirjoitin ja
muutama halpa kirjoitin, joilla valitekstit saatai-
siin nopeasti. Ja esimerkiksi kirjastoissa dAnettii-
mat "kirjoituskoneet" olisivat valtava etu.

Edella kuvattu ei ole mitadn utopiaa, vaan
ilmiO„ joka on leviamassd hyvin nopeasti (mm.
yliopistomme hallintoon!). Taas kerran ndyttaa
vain kayvan niin, etta ne, joiden tytita ko. jar-
jestelma todella helpottaisi, saavat sen viimeisind
kayttiiOnsa. Toisin sanoen tutkijan, joka aikoo
pdasta tekstinkasittelysta osalliseksi, on sijoitet-
tava siihen omia rahojaan melkoisia maarid. EikA
suinkaan ole sanottua, etta juuri ne, joilla on tahan
parhaat edellytykset, ovat niita joille siita olisi
eniten hyiityd (heilla on usein myOs mandollisuus
kayttaa sihteereita ym.).

Tekisinkin vaatimattoman ehdotuksen: panta-
koon nyt liikkeelle projekti, jolla kanavoidaan
konehankintaresursseja niin, etta kaikki halukkaat
ja tarvitsevat saavat v. 1990 mennessa itselleen
tekstinkasittelylaitteistot. Rahaa voitaisiin kerata
vaikka myymalla suurin osa yliopiston kirjoitus-
koneista huutokaupalla!

Uuden vuoden terveisin yliopistomme
epabyrokraattiselle hallinnolle

J.P. Roos
apulaisprofessori

PS. Tatd tekstia ovat lukeneet ja kommentoineet
monet kollegat, ja se olisi pitanyt puhtaaksikir-
joittaa vahintaan kolmasti. Toisin sanoen sita ei
olisi koskaan lahetetty...





Tekopyhat intellektuellit

Oheisessa artikkelissa tarkastelen Pierre Bo ur dieun yhteiskun-
tateoreettista peruskonseptiota ja sen sovellutusta intellektuelleihin.
Bourdieun analyysia on syysta ja syytta pidetty kovin intellektuellien
vastaisena. Bourdieun oman vakuutuksen mukaan tasta ei ole
kysymys. Han painvastoin pyrkii erottautumaan muodikkaasta intel-
lektuellien vastuun arvostelusta ja hurskastelevasta kritiikista. Mutta
se, mita han tarjoaa tilalle, on varsin rajua tekstia.

En niinkaan kasittele Bourdieun teorian implikaatioita suomalaisen
sivistyneistOkeskustelun kannalta. Nandakseni kuitenkin suurin osa
siita, mita Bourdieu esittaa, on sovellettavissa muOs, mutantis mutan-
dis, suomalaisiin intellektuelleihin, joskaan eivat ehka kaikkein syvalli-
simmat huomautukset, jotka meilla "menevat yli".

Bourdieu on itse ranskalaisen koulujarjestelman ja sen eliittiosan
kasvatteja, mUtta ei told tyypillisimpia. Han on provinssista kotoisin,
Bearn'sta, mihin han itse usein kirjoituksissaan viittaa ja hanen taustan-
sa on ldhinna pikkuporvarillinen. Mikaan ei siis ennalta maarannyt etta
han kavisi lopulta Ecole Normale Superieurin ja etta hanesta lopulta
tulisi College de Francen professori, yksi Ranskan johtavia sosiologe-
ja ja intellektuelleja.

Mielipidetiedustelussa, jota Bourdieu analysoi toimittamansa aika-
kauslehden, Actes de la Recherche en Sciences Sociales
(ARSS) kommenttipalstalla, on pyritty selvittamaan, ketka olisivat
Ranskan johtavia intellektuelleja (maitres a penser) todella suurten ni-
mien haviamisen jalkeen. Bourdieu tulee 36. tilalle 10 aanella saavut-
taen kolmannen tai neljannen sijan varsinaisten yhteiskuntatieteilijOi-
den "sarjassa" (jossa L evi- Straus s ja Foucault ovat kiistamattO-
mat karkinimet). Neljan huipun: Levi-Strauss, Aron (kuollut 1983),
Foucault (kuollut 1984) ja Lacan (kuollut 1982?) jalkeen muiden sijoi-
tukset perustuvat lahinna hajaaaniin. Nain ollen voidaan sanoa, etta
Bourdieulla on hyvat mandollisuudet nousta yield merkittavasti (ks
ARSS, 52/53 (juin 1984), 95-100: La hit parade des intellectuels fran-
cais).

Bourdieulla on mytis kyky (ja halu) luoda koulukuntaa. Hanen oppi-
laikseen lukeutuvat monet ranskalaiset nuoremman polven sosiologit,
enemman tai va.hemman kriittisen etaisyyden ottaneina. Bourdieulla
on mytis selvasti marxilainen seuraajakunta, johon hanen suhtautumi-
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sensa on varsin kielteinen. Han onkin askettain todennut: "Ensimmai-
sen tieteelliseksi itsedan kutsuvan teorian, joka pyrki my6s toteutu-
maan mandollisimman taydellisesti kaytannOssa, marxilaisen teorian,
historiallinen menestys on saanut aikaan sen, etta tams teoria, joka on
vahiten kykeneva integroimaan teorian vaikutukset — joita sills on
ollut enemman kuin millaan muulla teorialla — on talla hetkella epailyk-
setta kaikkein suurin este sosiaalista maailmaa kyllin hyvin kuvaavan
teorian kehitykselle, vaikka se onkin varhemmin kyennyt tahan pa-
remmin kuin mitkaan muut teoriar(Espage social et genese des clas-
ses, ARSS 52/53, 1984, 12).

Mutta Bourdieulla on paljon annettavaa marxilaisuudelle: hanen ke-
hittamansa luokkatarkastelu on my6s marxilaiselta kannalta erittain
mielenkiintoinen, minks lisaksi marxismin suuri kompastuskivi,sub-
jekti-objekti-dialektiikka saa Bourdieun tarkastelussa varsin elegantin
ratkaisun.

Seuraavassa esittelen lyhyesti Bourdieun teoreettiset peruslaht6-
kohdat ja kasittelen sitten niiden sovellutuksia intellektuelleihin.

Monen lajin padomaa
Jos yrittad darimmilleen tiivista.a sen mika Bourdieun teoreettisessa
tarkastelussa on ominta Bourdieuta, niin tams olisi ajatus siita, etta ih-
miset, agentit toimivat sosiaalisessa maailmassa, sen eri kentilld kayt-
taen hyvaksi niita ominaisuuksiaan eli sita paaomaa, mika talla kental-
lä on kaikkein arvokkainta, tarkoituksenaan voittojen maksimointi ja
paaoman kasaaminen.

Mutta toisin kuin yritysten maailmassa, jossa voiton tavoittelu on suh-
teellisen avointa ja tietoista, ihmiset eivat "Ueda" tai "myOnna" tavoitte-
levansa voittoa ja kasaavansa paaomia, sills he ovat sisaistaneet ta-
man asenteina ja suhtautumistapoina (dispositioina), joiden jaijestel-
mää Bourdieu kutsuu habitukseksi. Olennaista on, etta kentalla, so.
suhteellisen autonomisella sosiaalisen toiminnan alueella, esimerkik-
si taiteessa, jossain oppiaineessa, intellektuellien kaymassa julkises-
sa keskustelussa, urheilussa tms. on omat pelisaantOnsa, joiden nojal-
la paaoman arvo maaraytyy.

Taiteen kentalla paaomaa on kyky madrata se, mika kulloinkin on
"hyvaa" taidetta kun taas vaikkapa sosiologiassa paaomaa ovat mene-
telmien hallinta, kyky saada jostain asiasta keskustelun kohde jne.
Mutta padomaa on my6s monta lajia: on taloudellista, kulttuurista, so-
siaalista paaomaa ja lisaksi yield naiden alalajeja (esimerkiksi kulttuu-
risen paaoman alalajeja ovat koulutuksellinen tai taiteellinen paaoma
jne.).
Paaoman kasitteessaan Bourdieu poikkeaa selvimmin marxilaisesta
terminologiasta, vaikka se naennaisesti sita lahimmin muistuttaa.
Padoma on Bourdieulle ominaisuus, ei suhde. Nain eri paaoman muo-
dot ovat ihmisten eri ominaisuuksia: taloudellinen paaoma omaisuutta,
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tuloja, virka-asemia, kulttuurinen paaorna oppiarvoja, tietoja, saavutet-
tua arvonantoa esimerkiksi teosten arvioijana, sosiaalinen pdaoma sits
kuinka monia ja millaisia suhteita henki1011a on, kuinka hyvin han tun-
tee vaadittavat kaytOstavat kussakin tilanteessa jne.

Nama eri paaoman muodot saadaan osittain perheen kautta, kasva-
tuksen, perinnOn yms. muodossa, mutta osittain ne mytis hankitaan toi-
mittaessa kentalla, "taistelussa" (mita. Bourdieu hyvinkin keskeisesti
korostaa) muiden kentalla olijoiden kanssa. Kentta on myOs sikali eril-
linen alue, etta sinne paasee sisalle vain omaksumalla kulloinkinvallit-
sevat ,saannOt ja osoittamalla hallitsevansa ne.Uusien tulokkaiden ta-
voitteena on told pitaa huolta siita, etta saantoja muutetaan niin, etta
heidan suhteellinen asemansa paranee, mutta ei niin paljoa, etta koko
kentta romahtaa.

Kapinointia saantOraameissa

Kapinointi tapahtuu aina perussaantOjen puitteissa. Todella rajut mul-
listukset (kuten esimerkiksi funktionalismin lapimurto arkkitehtuuris-
sa) merkitsevat sits, etta jotkut paaoman lajit menettavat taysin arvon-
sa kun taas aikaisemmin taysin tuntemattomat tulevat arvokkaiksi. Tal-
lainen saantoja ja niiden noudattamista ja uudistamista koskeva, sym-
bolinen taistelu, on Bourdieun teoreettisen tarkastelun ydin: ajatus, jo-
ta han soveltaa kaikkia ongelma-alueita koskevassa tarkastelussaan.
Sikali kuin jokin tarkasteltava kohdealue voidaan maaritella kentaksi,
kysymys on sen saantojen identifioimisesta, niiden lOytamisesta jotka
hallitsevat naita saantoja, niiden paaoman lajien identifioimisesta, jot-
ka kentalld ovat harvinaisia, siis arvokkaita.

Eras tarkea lisays Bourdieun teoriaan taytyy esittaa, tai pikemminkin
korostus. Han pyrkii valttamaan seka subjektivismin Skyllan etta
objektivismin Kharybdiksen. Tama tapahtuu siten, etta han kiistaa, et-
ta agentit toimisivat tietoisesti tavoitellessaan maarattyja asioita, mutta
toisaalta nakee, etta kentan "objektiiviset" lainalaisuudet syntyvat jat-
kuvasti agenttien valisesta taistelusta, jossa sinansa ei ole mitaan
objektiivista. Jossa kukaan ei ole ennalta tuomittu haviamaan, jossa ke-
hittyy koko ajan uutta ja ennalta ennustamatonta.

Ehka raflaavimpia tuloksia Bourdieun kasitevalineistO tuottaa kun
silla tarkastellaan ryhmaa, joka useimmiten kokee olevansa analysoija
eika analyysin kohde, nimittain intellektuelleja. Kuten alussa totesin,
Bourdieuta ei ole aivan suotta sanottu vihamieliseksi erittain sivisty-
neistOa kohtaan, silla hanen analyysinsa ovat luonteeltaan varsin
myrkyllisia. Vain yhdelle ainoalle sosiaaliselle ryhmalle on Bourdieulla
taijolla viela tiukemmin kriittista analyysia, nimittain niille uuden pik-
kuporvariston ryhmille, joiden ammattina on valistus, erilaiset epa-
madraiset palvelut (kuten vaikkapa hivenainehoidot) ja tiedottaminen,
"selittaminen". Tama viimeksi mainittuhan on "korkeammalla" tasolla
jo intellektuellin tehtavaaluetta.
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Intellektuellien petos

Mika tekee intellektuelleista Bourdieulle niin erityisen vastenmielisia
ja inhottavia? Se, etta he toisin kuin useimmat muut ryhmat pystyvat
luomaan kuvan siita etta he ovat kaikenlaisen symbolisen taistelun ja
voitontavoittelun ylapuolella, kun he todellisuudessa ovat taitavimpia
ja karkicaimpia kaymaan tallaista taistelua, kun heidn koko elamansa
pyOrii symbolisen taistelun saantOja koskevan julkilausumattoman,
mutta verisen kamppailun ymparilla. AlymystOn ryhma, joka tassa tais-
telussa voittaa, on juuri se joka onnistuu parhaiten tekemaan itses-
taan pyyteettOman, puhtaan, vain kauneutta, sivistysta, tietaa janoavan
ryhman.

Ja juuri tama petos, se etta intellektuellien toiminta perustuu valheel-
le heidan omasta olemassaolostaan, on Bourdien cajun kritiikin koh-
teena. Jopa niin, etta han joskus unohtaa olevansa itse intellektuelli ja
julistaa tuomiotaan ulkopuolisena, mihin erdassa tilaisuudessa hienos-
ti puututtiinkin, kun han esitelmoi ranskan kielen opettajille kielesta ja
paheesta. Pyrkirnyksend oli osoittaa, etta opettaja ei ole vapaa, etta
han on sidottu kielen markkinoihin, jotka madradvat mita kielta tulee
missakin tilanteessa kayttaa ja etta opettajan mandollisuudet ovat tas-
sa hyvin naennaiset. Etta tahtoen tai tahtomattaan opettaja on vallan
valikappale, tietyn luokkarakenteen yllapitaja. Kunnes sitten Bour-
dieulta lipsahti: "ICieli jota opettajat kayttavat, se mita to kaytatte pu-
huaksenne minulle" jolloin spontaani valihuuto oli: "Te kaytatte mytis
site, minka Bourdieu oli aivan ilmeisesti unohtanut! (Questions de so-
ciologie, 1980/110.)

Itse asiassahan Bourdieun strategia on selva pyyteettOmyysstrate-
gia, jossa vaitetaan etta hanen ainoana pyrkimyksendan on vain pal-
jastaa muiden salatut voiton ja vallantavoittelun strategiat, jotta ihmiset
eivat tulisi nenasta vedetyiksi ja pystyisivat puolustamaan itseaan. Eli
kuten han sanoo: "kysymys on symbolisen hallinnan puolustuskeino-
jen tuomisesta ihmisten ulottuville". Mikapa voisi olla pyyteettOmam-
pad! (Mutta toki on sympaattista, etta Bourdieun julkinen kiivailu koh-
distuu juuri niihin ryhmiin, jotka ovat kaikkein puolustuskykyisimpia.
Hanen teksteissaan ei panna matalaksi tyiivaenluokkaa tai muita "hal-
littuja" ryhmia.)

Bourdieu on puolustautunut myOs siten, etta jos aikoo saada symbo-
lisen vallankayttin paljastuksille sosiaalista merkitysta, on pelattava
samaa pelia kuin muutkin intellektuellit, on kaannettava intellektuel-
lien omat aseet heita vastaan. Ja juuri tassa han on erityisen eteva.

On yield yksi syy, joka saa Bourdieun arvostelemaan niin kiivaasti
juuri hallitsevia intellektuelleja. Harvoissa omaa itseaan koskevissa
kommenteissa han on todennut olevansa muukalainen intellektuellien
maailmassa, "vaarassa asemassa" oleva, stigmatisoitu henkilO. Hanen
taustansa ei ole oikea, han ei tunne olevansa kotonaan, han esittaa so-
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pimattomia kysymyksia jotka raivostuttavat "oikeita " intellektuelleja.
(Tama liittyy Bourdieun teoriaan siita, etta juuri "vaarassa asemasa"
olevat henkilOt ovat niita, jotka vievat maailmaa eteenpain, muuttavat
sits, saavat aikaan uusia saantOja. Se, joka on kuin kala vedessa jossain
ymparistOssa ei pyri muutamaan sits. Vain se, joka ei tunne olevansa
oikein kotonaan, pyrkii muuttamaan saantOja.)

Sosiologit vs intellektuellit

Se intellektuellien ryhma, jota vastaan Bourdieu hyOkkaa, on hyvin eri-
tyinen. Kysymys on ranskalaisen kulttuuri-intelligentsian huippuker-
rostumasta: niista jotka julkisesti arvioivat taideteoksia, filosofoivat,
luovat uusia virtauksia ja antavat niille kuoliniskuja. Tama ryhma, jonka
asema Ranskassa on erityisen keskeinen, jolla on todellista valtaa, jou-
tuu juuri valta-asemansa takia Bourdieun hyOkkayksen kohteeksi. ja
taman takia Bourdieu voi asettaa vastakkain sosiologit — kuten itsensa
— ja intellektuellit, Min kuin han tekee haastattelussa, "Comment 1 i-
berer les intellectuels libres". Kuten kaikissa ryhmissa, on
tutkittava tassakin ryhmassa sen toiminnan yhteiskunnallisia
edellytyksia, saantOja, saantojen muodostumisperusteita. Bourdieun
kritiikki on erityisen teravaa niita kohtaan, jotka seuraavat aikaansa,
kirjoittavat "halusta, ruumiista tai viettelyksesta" silloin kun se on ajan-
kohtaista. Ja kuten han sanoo, "mikaan ei ole haudantakaisempaa kuin
lukea kahtakymmentavuotta mybhemmin naita kilpailuharjoituksia..."

Hauska esimerkki on myOs Bourdieun kiljoituksessaan "Ce que par-
ler veut dire" mainitsema selitys sille, miksi intellektuellit puhuvat hiu-
kan epaselvasti, toksandellen: paaasiallinen selitys on se, etta he pyr-
kivat valttamaan hyperkorrektisuutta (siis pikkuporvarien pyrkimysta
esittaa intellektuellia), ja valitsevat keinon, joka samalla osoittaa, etta
he ankyttamisestaan huolimatta tietavat hyvin oikean kielenkaytOn
saannOt... Suomessa moinen selitys ei ehka ole aivan riittava, joskin se
selittanee, miksi ankytyksesta ei tunneta tarvetta pyrkia eroon. Toi-
saalta kuka on kuullut pikkuporvarilliseSta perfektionismista? Meilla
raja kulkee pikemminkin oikeisto- ja vasemmistointellektuellien valil-
la.

Heikinheimot ja steinbockit

Meilla Suomessa tallainen Bourdieun tarkoittama intellektuellien ker-
rostuma on adrimmaisen ohut. Siihen kuuluvat esimerkiksi suurten
pdivalehtien kulttuuriosastojen hallitsevat, tarkat, heikinheimot, kaja-
vat, seka niiden paistoilla saannollisesti kirjoittelevat, steinbockit,
alhot etc. seka tietenkin intellektuelleina kirjojaan saannollisesti jul-
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kaisevat, haavikot, paasilinnat, donnerit. Tama ryhma ei siis ole homo-
geeninen.

Ehka parhaiten Bourdieun maalaamaa kuvaa tekopyhasta hallitse-
van luokan intellektuellista vastaavat juuri heikinheimon ja steinbockin
kaltaiset muotia seuraavat ja tuomioitaan jakavat tyypit. Tietenkin
myEis vasemmiston jaloilla sieluilla on oikeus paasta naiden harvojen
ja valittujen jould<oon. Mutta jos pohdimme suomalaisten intellektuelli-
pelien erikoisuuksia, niin tilanne on hiukan toinen. Voidaan kysyd, mi-
kä ovat varsinaisen pelin saannOt, mita ovat suomalaisitain ar voste-
t u n intelligentsian toiminnan ehdot, millaisesta taistelusta ja millai-
sesta kentasta tallOin on kysymys?

MyOs Suomen oloissa intellektuellien pyyteettOmyysstrategiasta
voitaisiin esittaa paljon esimerkkeja; siita etta itse pyritadn asettumaan
kaiken sen ulkopuolelle jota arvioidaan. Keha on toki loputon. Tassa
mina, sosiaalipolitiikan apulaisprofessori, suomalaiseen intellektuel-
lien kenttaan marginaalisesti (?) kuuluva henkilO kirjoitan muista intel-
lektuelleista kayttaen valineenani Bourdieuta. Mika mina olen arvoste-
lemaan muita? Minullahan ei ole intressia pyrkia saavuttamaan talla.
kirjoituksella rnitaan asemaa. Sitapaitsi Ydin on pyyteettOmien intel-
lektuellien lehti par exellence. Sen kautta ei saada valtaa, eika pa-
hemmin kunnioitustakaan...

Itsekukin voi edellisen perusteella miettia asemaansa suomalaisen
intelligentsian kentassa. Mika on tavoiteltu strategiasi? Mita voittoja
arvostat erityisesti? Voitko panna muita matalaksi? Mika on arvokkain
paaomasi?

Kentalle paasee helposti taalla

Suomalaisten intellektuellien kentan erityispiirteita voisivat olla vaik-
kapa se, etta kentalle paasy on suhteellisen helppoa, etta ei edellyteta
mitaan kovin kehittynytta ja monimutkaista intellektuaalista pdaomaa,
etta kentalla on jatkuva ja ankara kysynta "uusista ajatuksista" ja "kasit-
teista" (mutta ei kenen tahansa esittamana), etta kentalla ei parjaa jos
on liian "hienostunut", etta monet johtavat intellektuellit kokevat ole-
vansa marginaalisessa asemassa, mika toisin sanoen merkitsee sits,
etta kentan ydinaluetta ei ole selvasti maaritelty, etta tama marginaali-
suus on luonteeltaan porte a faux-tyyppista, epamukavassa asemassa
olemista. Tama johtuu luullakseni myOs siita, etta meilla saannOt ovat
paljon epaselvempia ja vahemman kiinteita.

Suomalainen intellektuelli yrittaa kaikenlaista, haven toimintansa on
usein ristiriitaista, hyppelehtivaa. Ja sellaisia intellektuelleja arvoste-
taan eniten, jotka ovat menestyneet muuten, "kovilla" aloilla. Paavo
H a avikk o, jota itse pidan melko mitattOmand epaintellektuellina, on
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juuri sen vuoksi nun arvostettu, koska han oli "ajatteleva firmanjohtaja".
Nyt "vapaana" intellektuellina, han on menettanyt paljon viehatykses-
taan. JOrn Donner ei ole koskaanlbytanyt sits mita han todella osaa,
eika ehka koskaan lOydakkaan. Silt' hanen hyvatasoinen amat6Oriy-
tensa lukuisilla eri aloilla herattad kunnioitusta.

Tunnustaminen kuuluu my6s suomalaisen intellektuellin orninai-
suuksiin. Jos ajattelemme ranskalaisia intellektuelleja, joiden persoo-
na on usein taysin piilossa itse luovan ty6n kannalta, paitsi sitten eld-
man loppuun ajoitettuja suurisuuntaisia ja melko vahan henkilOkohtai-
sia muistelmia (jotka ovat itsendisia taideteoksia enemman kuin itse-
paljastuksia) tai varhaislapsuuden analyyseja, niin ero suomalaisen in-
telligentsia itsessaan rypemiseen on melkoinen. Nama paljastukset
ovat kuitenkin darimmaisen tarkea osa kentan struktuuria. Ne eivat toi-
mi paasylippuina kuin harvoissa tapauksissa, mutta ne markkeeraavat
usein tiettya kentan sisaista raja—aitaa. Ne merkitsevat lopullista eta-
bloitumista, muuttumista nimeksi. Selvin esimerkki tasta on Henri  k
Tikkanen, joka ennen suurta elamakerrallista sarjaansa oli varsin
vahan arvostettu.

Olen valinnut esimerkeiksi kirjailijoita ja muita julkkisintellektuellej a.
Jos puhuttaisiin toimittajista, tutkijoista, keskustelijoista, niin rajat olisi-
vat ehka hiukan toiset. Mutta sellaiset tapaukset kuin Kajava ja Heikin-
heimo tai Saarinen ja Steinbock soveltuvat yllakuvattuun kaavioon
mainiosti. Puhumattakaan sitten varsinaisesta tiedeyhteisOsta, jonka
bourdieulain.en analyysi jaak6On toiseen kertaan.
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Toimittajien ja tutkijoiden
valuuttamarkkinat

Suomi on pieni maa. Tadlid on helppo paasta asemaan, jossa tuntee
kaikki jotka kannattaa tuntea. Taman vuoksi Suomessa on vaikea pu-
hua toisistaan selvasti erottuvista "kentista.", kuten tieteen, intelektuel-
lien, toimittajien, politiikan kentista. Presidentti on entinen sosiologi,
sittemmin pankkimies, professorit siirtyvat suhteellisen kevyesti seka
politiikkaan (missa enda harvemmin menestyvat) etta journalismiin
(professori—paatoimittajalla voi moni maakuntalehti yrittaa, kohentaa
surkeaa imagoaan, mutta itse lehdet ovat tapOtaynna opintonsa kes-
keyttaneita), ja useimpien lehtien palstat suorastaan vilisevat erilaisia
akateemisia kolumnisteja ja arvostelijoita pienten provinssikorkea-
koulujen rehtoreista Helsingin yliopiston assistentteihin ja rehtoriai-
nesta oleviin professoreihin asti. Puhumattakaan nyt Paavo Haavikos-
ta, joka kilpailee seka kirjallisuuden, oopperalibrettojen,historiogra-
flan, yrityshistoriikkien etta samisdat—kirjallisuuden markkinoilla. Mita
tahansa han kirjoittaakin, sills on Arvoa — joidenkin silmissa. Han on
loistava esimerkki padoman eri lajien vaihtokurssien hyOdyntajasta,
suuren luokan valuuttakeinottelijasta, nun suuren, ettei sanaa keinotte-
lija enda voi kayttaa, vaan pitaa puhua valuuttanerosta.

Suomessa valuutan vaihto on mandollista paljon suuremmassa mi-
tassa kuin esimerkiksi Ranskassa, josta Pierre Bourdieu kirjoittaa uu-
dessa kixjassaan "Homo Academicus". Siena ero toimittajien, intellek-
tuellien ja tiedemiesten valid on varsin selvd, niin selvd, etta tiede-
mies, joka ryhtyy journalistiksi, menettaa usein arvonsa tieteellisen
yleison silmissa. Mutta mikali han onnistuu valuutanvaihdossaan, ha-
nesta tulee yleisintellektuelli.

Toisaaltahan Ranskan korkean tason poliitikon tulee korostaa intel-
lektuaalisuuttaan toisin kuin Suomessa, missa paaministerilla on varaa
osoittaa, ettei han ole perehtynyt lainkaan kasittelemaansa asiaa (in-
fokratiaa) koskevaan tieteelliseen keskusteluun, tai missa poliitikot
voivat huoletta ottaa kantaa taideteoksiin.

Pierre Bourdieu, jonka manttelia tassa kannan (so. jonka avulla koe-
tan kohottaa omien sijoitusteni vaihtoarvoa), on kuitenkin huolissaan
siita kehityksesta, joka Ranskassa on tapahtunut ja joka on vienyt sa-
maan suuntaan kuin missa meilla Suomessa on aina oltu, nimittain in-
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tellektuellien, toimittajien ja tieteen kenttien kiintedan keskindiseen
vaihtoon.

Bourdieu asettaa kaksi tutkijastrategiaa vastakkain. Toisessa tutkija
pitkan ja sitkean tytinjalkeen saavuttaa tuloksia joiden arvo oivalletaan
vasta pitkan viiveen jalkeen. Bourdieun aito tiedemies saa harvoin ai-
kalaisiltaan tunnustusta ja arvonantoa. Hanelle riittaa, etta pieni ryhma
alan tuntijoita arvostaa hanta ja on valmis levittamaan hanen tulok-
siaan, uskoo haneen. Toinen strategia on sitten tutkija—journalistin tai
journalistien kautta tutkimuksiaan julkistavan henkiltin. Tassa tapauk-
sessa tutkija toimii toimittajien ehdoilla, antaa haastatteluja naistenleh-
tiin, esiintyy TV:n ajankohtaisohjelmissa, kiljoittaa Helsingin Sanomien
alakertoja, ryhtyy kolumnistiksi, toisin sanoen vuosien aherruksen si-
jasta saa itselleen valittOmasti kuuluisuutta ja mainetta ja tats hyvak-
seen kayttaen onnistuu julkaisemaan erilaisia puoliraakoja kiijojaan,
jotka ilman nain synnytettya tavaramerkkia juuttuisivat jo ensimmai-
seen kustantajien karsintaportaaseen. Tastakin on told erotettava lu-
kuisia muunnelmia.

Tahan on lisattava yield sellainen tutkija, joka pelaa taysin toimitta-
jien kentan ehdoilla: hanelle soittaa aamulla hatainen toimittaja joka
kertoo, etta ensi viikolla pitaisi tehda juttu suomalaisen yhteiskunnan
elamantavan muutoksesta 1900—luvulla ja voisiko tutkija antaa haastat-
telun, mieluiten huomenna kun hanella on jo kameraryhma. valmiina.
Jos tutkija sanoo kylla, niin asia on sills sipuli, jos han sanoo ei, niin toi-
mittaja muuttuu epamiellyttavaksi. Han ei kasita tallaista yllattavad
kieltaytymista ja sen motiiveja: tamahan ei vie kuin viisitoista minuut-
tia, enintaan puoli tuntia, onko tutkijalla jotain hanta, toimittajaa vas-
taan, onhan tutkija aikaisemminkin antanut haastatteluja, mitakOhan
tassa on takana, tutkijahan on alan asiantuntija, eihan taman tarvitse mi-
tenkaan valmistautua, sen kuin kertoo sen minks tietaa. No hyva on,
tutkija alistuu taas kerran ja seuraavana paivana toimittaja ilmestyy
paikalle, kameraryhman kanssa tai ilman, muistilehtiO mukanaan ja sa-
noo no niin, aloitetaan sitten. Useimmissa tapauksissa toimittaja ei ole
tehnyt itse mitaan esitoita, ei kysymyksia, ei edes ongelman rajausta,
vaan han odottaa, etta tutkija keksii ne hanen puolestaan. Toki on poik-
keuksia ja heita on kahta lajia: niita jotka ovat tehneet kysymyksia, joi-
hin tutkijan on mandoton vastata, joilla ei ole mitaan tekemista tutkijan
intressien kanssa (jolloin tutkija voi olla vastaamatta, mutta useimmi-
ten kiltisti vastaa) tai sitten kysymyksia jotka ovat juuri oikeita, jotka
saavat tutkijan puhumaan, avautumaan, laukeamaan. Mika on yleensa
harvinaista, jos taustalla hadrii kolmihenkinen aarimmaisen ikavysty-
nyt kameraryhma joka kommentoi keskustelua puoliadneen.

Kaiken taman vastapainoksi tutkija saa sitten kuvansa ja "mielipi-
teensa" lehteen, radioon tai televisioon ja jos hyvin kay niin jopa
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kohua, keskustelua, lisaa pyyntoja. Kierre jatkuu.
Tietenkin on selvaa, etta toimittaja ei ole ainoa konna, tutkijalla on

my6s oma osuutensa. Jos hanen kieltaytymisensa olisi aito ja ehdoton,
niin kylla toimittaja sen uskoisi. Mutta on selvaa., etta tutkija on, vastoin
tahtoaankin, mukana pelissa. Kun oma nimi alkaa olla tavaramerkki,
monet asiat ovat paljon helpompia. Oman puolen tayttaminen sopi-
muksesta on se joka pelottaa. Sills toimittajien kentan pelisaannOt ei-
vat ole pelkastaan pinnallisuuteen ja valittOmiin reaktioihin johtava,
vaan my6s muulla tavalla sitovia: ne muuttavat koko suhtautumista tie-
teeseen ja tieteelliseeri ne tekevat vaikean ja monimutkaisen helpok-
si ja triviaaliksi ja olennaisen ja valttamattOman arvottomaksi.

Jos tieteen kentta on eriytynyt ja paaomia koskeva taistelu kovaa,niin
sama pitaa toki paikkansa my6s toimittajien keskuudessa. Rivitoimitta-
jien, helppoheikkien (mattieskojen) seka varsinaisten kentan hallitsi-
joiden valilla on suunnaton ero, vaikka puhuttaisiin pelkastaan "kult-
tuuri"toimittajista. Koulutuksella ei tassa juuri ole merkitysta, vaan nimi
hankitaan muulla tavoin.

Se ryhma, josta Bourdieu on erittain kiinnostunut, ovat tieteen maail-
massa tiettya meriittia saaneet journalistit, joilla asemansa takia on
mandollisuus palkita ja rangaista. Kirjailijamaailmassa tdma, jarjestel-
ma on kaikkein tunnetuin: arvostelijoina toimivat kirjailijat saattavat
muodostaa verkostoja, joiden ulkopuolelle joutuneilla ei ole toiveita
saada ylistavia arvosteluja, varsinkaan tunneltuilta arvostelijoilta.

Tieteen maailmassa tama jarjestelma on vasta muotoutumassa. Ne
tutkijat jotka ovat saaneet jalansijaa tiedotusvalineissa nayttavat yield
keskittyvan yksinomaan oman henkilOnsa esillenostamiseen. Verkos-
tonmuodostus on vahaista. Tama johtunee my6s osittain siita, etta hei-
dan tieteellinen padomansa on ollut suhteellisen vahaista jo ennen
siirtymista tiedotusvalineiden pariin (mika on teorian mukaista). Ta-
paukset, joissa voidaan puhua seka toimittajan etta tutkijan karridaris-
tä ovat suhteellisen harvinaisia ja niissa menestys ei ole yleensa ollut
kovin hyva. Belinkin tapaus on told aarimmainen esimerkki, jossa mu-
kana on yield naistutkimuksenkin erityisintressi (suojautua huijareilta).

Jos pidamme pahana sita, etta tieteen maailmassa heikot ja hataiset
vaihtavat padomansa keinotekoisen korkeaa kurssia vastaan ja kaytta-
vat nain saamaansa paaomaa tieteen maailman hallitsemiseen, niin
mita voidaan tehda? Bourdieun resepti on naennaisen yksinkertainen:
vain poistamalla mandollisuudet tieteen vadrinkayttOOn muilla alueilla
ja ennen kaikkea siita saatava hyOty tieteessa, voidaan tulevaisuus taa-
ta. Ja nama mandollisuudet poistuvat vain, jos tiedeyhteis6 kykenee
analysoimaan omaa toimintaansa, omia toimintaehtojaan. Niin etta va-
luutan vaarentamisyritykset ovat mandottomia, koska oikeat seteli-
mallit ovat kaikkien tiedossa. KaytannOssd tama on raju tehtav,a, enka
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voi vaittaa Bourdieun itsensakaan onnistuneen siina kovin hyvin. Mutta
jo tieteen ja journalismin kenttien pelisaantOjen analysointi ja vertailu
voisi auttaa, samoin kuin yleisimpien strategioiden julkistaminen.

Lopuksi yield kaino toivomus: toivon, etta arvoisat toimittajat tyytyvat
lukemaan kizjoitustani ja mandollisesti kommentoimaan sits omalla
kentallaan, mutta eivat pyyda haastatteluja, kiitos! Tosin minulla ei en.-
nenkaan ole pyydetty haastatteluja sellaisista asioista, joista olisin ku-
vitellut niita pyydettavan, kuten esimerkiksi ty6ajan lyhentamisesta...
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Homo academicus

Askettain on ilmestynyt kirja, jossa pyritaan kurkistamaan sisalle ylio-
pistoon kayttaen lahttikohtana sen syvallista kriisia, joka maid Suo-
messa ilmeni esim. Vanhan valtauksena ja hallinnonuudistustaistelu-
na. Sehan oli Suomessa johtaa todella rajuun yliopistolaitoksen refor-
miin (mies ja dani -periaatteen lapimenoon mita mainitun kirj an kirjoit-
taja olisi jyrkasti vastustanut).

Kirjan nimi on Homo academicus (Les editions de Minuit, Paris
1984) ja sen kirjoittaja on Pierre Bourdieu, College de Francen profes-
sori, Ranskassa erittain kiistanalainen mies. Kirja kasittelee ranskalais-
ta yliopistolaitosta vuonna 1968-lahes 20 vuotta tapahtuneen jalkeen !-
mutta sen sanoma on hyvin ajankohtainen ja yleismaailmallinen.
Kysymyksessa on mika tahansa yliopistojarjestelma ja sen kriisitila sii-
nä vaiheessa, kun opiskelijamaarat alkavat kasvaa, yliopistollisen op-
piarvon asema heiketa ja yliopistollinen ura muuttua epavarmaksi.
Suomessa Tiede&edistyksen lukijat kuulunevat suurimmaksi osaksi
siihen ryhmaan, jota H o rn o academic us kaikkein valittOmimmin
puhuttelee, jolle sills on kaikkein eniten annettavaa. Siis niihin, jotka
talla hetkella tyOskentelevat tai opiskelevat yliopistoissa tai jotka ovat
sijoittuneet erilaisiin enemman tai vahemman umpikujiksi muodostu-
neisiin asemiin valtiokoneistossa ja tuntevat ehka jopa "menettaneen-
sa" elamansa parhaat vuodet ylioppilasliikkeen tai "taistolaisuutensa"
takia.

* * *

Kirjan ytimena on tarkastella erilaisia vaihtoehtoisia yliopistomaailman
voittostrategioita, joista vain yksi liittyy puhtaasti tutkimukseen. Se on
myEis nain mainio esimerkki Bourdieun analyysikehikosta, "hallinnan
teoriasta", jota han soveltaa lukuisiin vaihtoehtoisiin ongelmiin.

Kysymyksessa on kirja, jossa pyritaan osoittamaan yliopiston kriisin
kautta se, miten yliopistojarjestelma toimii, mitka voimat sita liikutta-
vat. Yliopisto on kentta, jossa vallitsee lukuisia toisiaan leikkaavia hal-
littujen ja hallitsevien valisia ristiriitoja.
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Ensimmainen on tiedekuntien valinen tai yleisemmin kanonisten
oppiaineiden ja uusien, marginaalisten oppiaineiden valinen ristiriita.
Toisen ristiriidan osapuolina ovat ne homo academicukset, joiden
asema perustuu valtaan instituutioissa, jotka ovat suuria isantia (pat-
rons) seka ne, joiden asema perustuu tutkimukseen. Kolmas ristiriita
taas koskee niita, jotka tavoittelevat tieteellista autonomiaa ja niita, jot-
ka luovat asemaa journalisti—tiedemiehina tai
Ja neljas on sitten yliopistohierarkian eri portaiden valinen, ennen
kaikkea professorien ja muiden mutta myOs toissijaisesti opettajien ja
oppilaiden valinen ristiriita. Kaikki nama ristiriidat menevat tietysti
kalle paallekkain. Ja lisaksi tulevat ulkoiset ristiriidat: erot sosiaalises-
sa taustassa ja koulutustaustassa (Pariisi vai provinssi, grande e c o-
le vai tavallinen yliopisto), jolla on vaikutusta valittuihin strategioihin:
mita varmempi sosiaalinen ja taloudellinen asema henki1011a on, sits
helpompi hanen on ottaa riskeja ja nain murrostilanteessa paasta etu-
lyOntiasemaan.

Bourdieu ottaa siis kohteekseen kentan, jota yleisesti pidetaan pyy-
teettOman, ylevia padmadria palvelevan toiminnan tyyssijana, jolle
kenlaisen itsekkaan etutaistelun ja voittoajattelun tulisi olla vierasta
(tats fiktiota on ollut ehka helpompi yllapitaa taiteessa, mutta tieteessa
kaikille on ilmeista, etta tutkijat kayvat jatkuvaa keskindista taistelua
erilaisista etuisuuksista: rahasta, asemista, apulaisista) ja osoittaa,
kuinka todellisuudessa tams kentta perustuu kunkin kentan toimijan
habituksen saantelemalle taistelulle hallinnasta, herruudesta, voi-
toista ja pallthnoista. Ilman taman taistelun tunnustamista ja analysoi-
mista ei yliopistoa tai tieteellista tutkimusta voi ymmartaa eika usein
myOskaan professorien erilaisia ehdotuksia yliopistojen aseman pa-
rantamiseksi.

Bourdieulla itsellaan — College de Francen professorina ja Ecole
des hautes etudes en sciences socialesin tutkimuslaitoksen johtajana
(jotka molemmat ovat hanen jthjestelmassaan marginaalisia asemia
verrattuna varsinaisiin yliopistollisiin asemiin) — on vahintaankin ambi-
valentti suhde siihen, mists ja miten han kirjoittaa. Bourdieu
viittaa mytis siihen, etta tamankaltaiset oman maailman salattujen
saantojen paljastamisen ovat mytos luonteeltaan hyvin henkiliikohtai-
sia Freudin Uni en t ulk inn an tavoin, jossa useat unista liittyvat
Freudiin itseensa. Toisaalta, aivan samoin kuin Unien tulkinn a s
s a , Bourdieu on naamioinut nama henkilOkohtaiset kannanotot erit-
tain huolellisesti jattaen yleensa myöss nimet mainitsematta. Han sallii
itselleen vain muutamia suoria hyOkkayksia kuten Raymond Boudonin
vastaan, jota han pitaa "amerikkalaisen tieteen" inkarnaationa, Lazars-
feldin & kumppanien,agenttina. Vastenmielisyys on molemminpuolis-
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ta: Boudonille Boudieu on pelkka tieteen ulkopuolinen huijari ja alke-
misti.

Vaikka useimmiten hanen nuolensa ovat vailla nimettya osoitetta,
hanen lahtOkohtansa, perspektiivinsa ei jaa epaselvaksi: se on uuden,
marginaalisen tieteen ja marginaalisten asemien seka ennen kaikkea
tutkimuksen perspektiivi. Henkiltin, joka pyrkii tieteen autonomiaan,
tieteellisen tytin puolustamiseen toisaalta akateemisten asemien vaa-
rinkayttOd, toisaalta tieteellisen tiedon ja arkitiedon (journalistisen tie-
don) yhdistamista vastaan. Nain Bourdieu antaa, kuten hanelle on tyy-
pillista, itselleen aseman, jota on helppo kritisoida lahtien hanen
omasta krittikistaan niita vastaan, jotka yrittavat esiintya pyyteettOrni-
nä, yleisten arvojen puoltajina.

Tata voi ihmetella, mutta ehkapa Bourdieu todella antaa habituksen-
,	 sa puhua, pikkuporvaristotaustaisena korkeaan asemaan omilla tutki-

muksillaan nousseena, itsensa tietoisesti hierarkioiden ulkopuolelle
jattaneena (ja jatettyna), jopa kerettilaisena.

Bourdieu kuvaa yliopistomaailman murrosta, akillista muutosta insti-
tuutiosta, jonka hierarkia oli vakaa, jossa "mestarit" nimesivat seuraa-
jansa, jotka karsivallisesti odotettuaan paasivat "mestareiksi", jossa
opetteja ja hanen oppilaansa olivat seka samanarvoisia, koska heidan
uransa olivat identtisia, etta absoluuttissesti eriarvoisia, koska he
edustivat taman uran eri vaiheita ja tassa mielessa mestarin asema
suhteessa oppilaaseen oli absoluuttinen. Ero nykyiseen yliopistoon,
jossa lahjakkaat ja vahemman lahjakkaat juuttuvat alempiin asemiin,
jossa professorin arvovalta on ennen kaikkea hanen tekemansa tutki-
muksen tai hanen "ty011istamiskykynsa" funktio, jossa itse oppiarvot tai
harjoitettu tutkimus ovat karsineet rajun inflaation, on valtava. Sikali ai-
neiston keruuajankohta, 1960- ja 70-lukujen taite on melkeinpa paras
mandollinen naiden erojen esilletuomiseksi.

Bourdieun aineistona on 400 pariisilaista professoria, jotka jakautu-
vat neljaan tiedekuntaan: laaketiede, oikeustiede, luonnontieteet
(sciences) ja humanistiset tieteet (lettres), joka sisaltaa siis myOs yh-
teiskuntatieteet. Nailta professoreilta kysyttlin seka mielipidetta etta
heidan uraansa koskevia tietoja ja kerattiin lisaksi heita koskevia tieto-
ja hyvin vaihtelevista tietolahteista pyrkimyksena saada tietoja profes-
sorien niin sosiaalisesta, kulttuurisesta kuin opillisestakin paaomasta
seka heidan valta—asemastaan tieteen ja yliopiston piirissa.

Mina tiedot on aluksi koottu laajaan taulukkoon, jossa neljaa tiede-
kuntaa vertaillaan keskenaan. Tulos on varsin selvd: siirryttaessa hu-
manistisesta laaketieteelliseen tiedekuntaan matemaattis—luonnon-
tieteellisen ja oikeustietteellisen kautta nousevat lahes kaikki mandol-
liset sosiaalisen aseman osoittimet: poikkeuksena on vain se, etta

165



"marginaalisempien" tieteiden edustajat ovat useimmin kayneet kuu-
luisaa pariisilaislyseota (grandes lycees) ja se, etta heidan isansa on
ollut intellektuelli tai professori. Toisaalta taas kaikilla tieteellista toi-
mintaa ja arvostusta osoittavilla indikaattoreilla (julkaisuja, kaannOk-
sia, kirjoituksia le M o n d e s s a, akateemisia tunnustuksia, taskukir-
joja tms.) humanistiset tieteet ovat karjessa.
Bourdieun tulkinta on, etta ns. hallitsevien tiedekuntien edustajat ovat

niita, joille keskeista on porvarillinen tausta, akateemisen, yliopistolli-
sen valta—aseman hankkiminen ja joille itse tiede on oikeastaan sivu-
seikka, valine hallintataistelussa.

Sama toistuu myOs eri tiedekuntien sisalla perinteisten tieteiden ja
uusien tieteiden valisend. Bourdieu korostaa, etta hallitsevan tieteen
edustaja voi told puhua tieteesta, tutkimuksesta, opetuksesta, mutta
taustalla on hyvin erityyppinen kasitys siita, mita tutkimus on.

Joku laaketiefeen professori saattaa tutkimuksella tarkoittaa toimin-
taansa tutkimusryhman hallinnollisena johtajana, rahojen hankkijana,
mita yhteiskuntatieteilija pitaa tutkimuksen vastakohtana. Opetuksel-
la voidaan tarkoittaa taas joko mekaanista vuosittain toistuvaa penis-
kurssia tai sitten intiimia pienta tutkijaseminaaria...

Viime kadessa kysymys on siis tieteellisen ja sosiaalisen kompe-
tenssin vastakkaisuudesta, perusristiriidasta yliopistomaailman sisal-
lä, jonka taustalla on mytis Bourdieun kaikkien kenttien ikuinen vasta-
kohtaisuus ortodoksian ja kerettilaisyyden valilla. Ortodoksia ja hallit-
seva asema kuuluvat yhteen, samoin kerettilaisyys ja marginaalisuus.
Hallitut ovat siind valissa: heists kilpaillaan.

Bourdieun yliopistossa on kolmenlaisia professoreita: ensinkin on
valtansa institutionaalisiin asemiin perustavia, niita jotka hallitsevat tie-
teita, jotka ovat kanonisia, hallitsevassa asemassa olevia. Nama pro-
fessorit harjoittavat valtaansa erilaisten avainasemien avulla: toimi-
kunnat, seurojen johtopaikat, yliopistolliset tehtavat. Heidan aikansa
kuluu taman institutionaalisen paaoman yllapitamiseen. Toisen pro-
fessorityypin muodostavat ne, joiden valta—asema perustuu kytken-
taan tiedotusvalineiden ja journalismin kanssa. He ovat julkkisintellek-
tuelleja, jotka kayttavat asemaansa hyvakseen seka tieteessa etta sen
ulkopuolella. Kolmatta valtastrategiaa noudattaa professori, jonka val-
asema perustuu hanen tekemaansa tutkimukseen ja sen merkityk-
seen. Voi olla, etta tama professori ei saavuta asemaansa ennen kuin
kuolemansa jalkeen... Itse asiassa kaksi ensinmainittua professo-
rityyppia pyrkivat yleensa pitamaan huolen siita, etta nain kavisikin.

Homo academicuksen toisessa osassa kasitellaan sitten kaikkein
"mahtavimpia" professoreita eri tieteissa. TallOin otoksena on siis va-
littu, ei umpimahkainen eika lumipallotekniikalla keratty, vaan val-
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ta—asemansa mukaan keratty joukko. Vastakohta—asetelmia ovat esi-
merkiksi Nanterre — College de France seka yhteiskuntatieteiden
ja erityisesti Ecole des hautes etudesin VI jaoksen ja toisaalta Sorbo-
nen ja kirjallisuustieteen ja filologian valinen. Tassa taas tieteellinen
kuuluisuus laskee jyrkasti mentaessa Sorboneen pain (ei siteerauksia,
ei kaannOksia) mutta koulutustausta (Ecole normale superieure, hieno
lyseo) ja konservatiivisuus lisaantyvat.

Taman osan parasta antia ovat suorat haastattelusitaatit, jotka kerto-
vat herkullisella tavalla nimeamattOmien professorien asemasta ja
heidan eri paaomalajeistaan, esim. professoreista, joita kukaan ei pi-
da tieteellisesti arvossa, mutta jotka ovat kasanneet itselleen keskei-
sia asemia ja joihin taman vuoksi pitaa suhtautua kunnioituksella. Sa-
moin kuvaillaan perinteisia yliopistollisen nousun strategioita, oikei-
den oppi-isien (patrons) valintaa niista keskeisena.

Bourdieu hyOkkaa myOs rajusti journalisti—tutkijoita vastaan ja syyt-
tad heita ennen kaikkea journalististen valta-asemiensa hyvaksikay-
tOsta tieteen piirissa, verkostossa, joilla tallaiset journalisti—tutkijat
yllapitavat valtaansa, edistavat niita, jotka ovat samanmielisia ja esta-
vat niita, jotka ovat heille vaaraksi. Toisaalta he Bourdieun mukaan pyr-
kivat rikkomaan raja—aitoja ja tekevat nain autonomisen tieteellisen
kompetenssin mandottomaksi.

Kirja paattyy analyysiin siita, mita tapahtuu, kun jarjestelma alkaa
murtua, kun akateeminen reproduktio eri syista ei toimi, kun professo-
rin arvovalta horjuu ja hanen tieteellinen paaomansa romahtaa.

Bourdieu liittaa taman yleisempaan luokkarakenteen muutokseen,
strukturaaliseen luokasta putoamiseen, jonka yhtend valikappaleena
yliopisto ja sen antamien oppiarvojen inflaatio toimu. Bourdieun se-
lityksena onkin juuri rakenteellinen epatasapaino toisaalta asemaa
koskevien odotusten ja todellisten mandollisuuksien valilla. Kun ylio-
pisto ei enda ole valine , jonka avulla (tutkimalla) vuorenvarmasti saa-
vutetaan maaratty asema, ei homo academicuksenkaan asema enad
ole turvattu. Ja mita korkeampi on henkilOn tausta, sits suurempi on
epatasapaino.

Toukokuu 1968 ja ylioppilasliikkeen nousu loi uuden tilanteen, jossa
mandollisuudet olivat tilapaisesti auki kaikille, jossa rakenteet eivat
olleet nakyvissa ja jossa asiat olivat kaantyneet paalaelleen: professo-
rit joutuivat kuuntelemaan opiskelijoita, Sartre haastatteli Cohn—Ben-
ditia...
Bourdieu vaittaa., etta hallitsevien luokkien opiskelijoiden kapina oli
olennaisesti asemia koskeva ja luonteeltaan paljon viattomampi kuin
niiden kapina, jotka ikaan kuin "vahingossa" olivat paasseet yliopis-
toon hyvin alhaisista asemista ja jotka alkoivat kysya todella vakavia
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asioita tullessaan mukaan opiskelijaliikkeeseen. So. siina, miss y hallit-
sevien luokkien lapset avasivat itselleen mandollisuuksia itse jarjes-
telmassa ohi normaalien kanavien ja tunsivat hyvin jarjestelmdn penis-
teet, muualta tulleet suuntasivat kritiikkinsa kohti valtaisaa hiljaisuu-
den perustaa, joka muodostaa yliopistoinstituution.

Ei lien epaselvad, etta Bourdieu itse identifioituu niihin, jotka ovat
tehneet todella vakavia kysymyksia, jotka ovat rikkoneet hiljaisuuden.
Samoin voinee ajatella, etta eraiden hanen tunnettujen kiistakumppa-
niensa tausta on aivan toisenlainen kuin Bourdieun...

Kaiken kaikkiaan yliopistokriisi on Bourdieun yleisen analyysikehi-
kon kannalta loistava esimerkki siita, kuinka arkisen olemassaolon
symbolinen ulottuvuus, ajattelutavan muutos ja symbolisen struktuu-
rin kyseenalaistaminen, johtaa varsinaisiin vallankumouksellisiin muu-
toksiin; pyrkimys vallan vaihtoon saman symbolisen struktuurin si-
sand — josta on kysymys kun jonkin kentan hallitsijat ja oppositio tais-
televat keskendan — ei tallaisia muutoksia koskaan tuota.

* * *

Ranskalainen yliopistomaailma on told pitkdlle oma maailmansa ja
Bourdieun kirja sisaltaa paijon sellaista, mika tuntuu vaikealta siirtaa
muihin maihin.

Kuitenkin varsin paljon Bourdieun analysoimasta tilanteesta on siir-
rettavissd mutatis mutandis suomalaiseen yliopistoon: meiddn eliittiy-
liopistomme nimi on Helsingin yliopisto; meillakin laaketiede ja oike-
ustiede ovat traditionaalisesti olleet elitistisimpia; meillakin vuoden
—68 murros sai aikaan valtaisan reaktion juuri niiden professorien kes-
kuudessa, joiden paaoma romahti taydellisimmin (tai jotka eniten pel-
kasivat paaomansa menetysta); meillakin tapahtui raju muutos opetta-
jaryhmien maarissa, mika merkitsi sits, etta entiset odotukset varmas-
ta pdasysta korkeimpiin asemiin osoittautuivat vadriksi; meillakin voi-
daan havaita Bourdieun kolme professorityyppia: valta—asemia tavoit-
televa professori, julkisuusprofessori ja tutkimukselle omistautunut

professori (tyyppi, jota Bourdieu ei mielenkiintoista kylla mainitse on
konsultti—professori, joskin han kertoo suunnitelleensa Foucault'n
kanssa "valkoista kirjaa" siita, miten tieteellista tutkimusta on vddrin-
kaytetty yhteiskuntapolitiikassa).

Professoriliiton olemassaolo on mielenkiintoinen suomalainen eri-
koisuus, samoin sen viime vuosina korostunut ammattiiiittoluonne . Am-
mattiliitto, jonka tehtavana on palauttaa protessonen intlaation kar-
sinyt ammatin vanha arvostus, jopa lakon avulla, tuntuu aika paradok-
saaliselta, varsinkin kun yliopistojarjestelmamme raju muutos on saa-
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nut aikaan melkoisia eroja professorien ja professorien valilla. Joen-
suun tai Rovaniemen "yliopiston" "professori" saa tosin samaa palkkaa
ja on muodollisesti samanlainen professori kuin Helsingin yliopiston
virkaveli, mutta todellisuudessa lahtOkohta—asemien ero on valtava.
Viime kadessa ko. professorin prestiisi riippuu hanen tutkimuksis-
taan, kansainvalisesta arvostuksesta jne., mutta lahtOkohta on hyvin
epatasainen. Eivatka sellaiset tapahtumat, joissa provinssiyliopistot
erilaisilla paikallisilla perusteilla valitsevat professoreita, jotka tieteel-
lisesti ovat vahemman patevia, ole omiaan vahentamaan tats eroa.

Olisi houkuttelevaa toistaa Bourdieun analyysi Helsingin yliopiston
osalta. Tulokset voisivat olla mielenkiintoisia; varsinkin kun Matti Klin-
gen Helsingin yliopiston historia tullee tarjoamaan mainiota tausta-ai-
nerstoa. Tdllaisen analyysin kautta voitaisiin saada vastauksia moneen
kysymykseen, vaikkapa siihen, miksi Helsingin yliopisto on kyennyt
nun menestyksekkdasti vastustamaan kaikkia hallinnonuudistusrefor-
meja, mutta toisaalta nujertunut niin helposti oman ja yliopiston ulko-
puolisen byrokratian edessa. Sills virkarakenteen muutoksen ja uu-
sien oppialojen haalimisen ohella yliopisto on kokenut epailematta
suurimmat muutokset juuri hallinnossaan ja suhteessa opetusministe-
ritiOn.

Tekee mieli lopuksi sanoa, etta Helsingin yliopisto on nostanut ka.-
det pystyyn kummankin byrokratian edessa. Ja tams on jotenkin teke-
misissa professorien, homo academicusten muuttuneen aseman
kanssa. Professoreista on tullut jo omallekin hallinnolle alistettuja,  ins-
titutionaalisesti mitattOmia virkamiehia, jotka suhtautuvat niin tyOhOnsa
kuin yliopistoonsa korostetun virkamiesmaisesti.
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