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ESIPUHE

Lahes tarkalleen kolme vuotta sitten ilmestyi Tutkijaliiton jul-
kaisusarjassa Keijo Rahkosen toimittama, allekirjoittaneen
teksteja sisaltava kirja "Elamintapaa etsimassa" Sen painos
on ajat sitten loppu ja jopa kirjastoista teosta on tiettavasti han-
kala lOytaa; uutta painosta kirjasta, joka oli samalla allekirjoit-
taneen "40-vuotisjuhlakirja" ei kannata sellaisenaan ottaa.
"Elamantavasta elimakertaan" tayttaa nain ollen kaksi tehta-
vaa: siina ovat mukana "Elamantapaa etsimassa" teoksen kes-
keiset artikkelit seka lisaksi kokoelma kirjan ilmestymisen jah
keen valmistuneita ja julkaistuja teksteja, joista osa on suo-
mennettu tats kirjaa varten. Yksi vanhempi teksti, joka jatet-
tiin aiemmasta valikoimasta pois tilanpuutteen vuoksi on nyt
mukana juonenkehittelyn kannalta olennaisena valiaskelmana
(Roos—Vilkko). Aikaisemman kirjan tavoin ei teksteihin ole
tehty kuin toimituksellisia korjauksia: nain niissa on tiettya
toistoa ja epayhtenaisyytta, joka kertoo kirjoittajan kehitykses-
ta seka kiinnostusten etta kannanottojen osalta.

"Elamantapaa etsimassa" kirjaan sisaltyi teksteja jotka oli-
vat peraisin lempiharrastuksestani, yleisOnosastokirjoittelusta
ja arkkitehtuurista. Nyt tams puoli on jatetty pois ja kirja hei-
jastaa vahemman privaatteja ja narsistisia aspekteja.

Toinen tarkea ja aidosti sisal1011inen muutos on, etta nyt pai-
nopiste on selvasti elamakerroissa ja niiden pohdiskelussa. Vii-
me aikoina olen keskittynyt juuri elamantarinoiden analysoin-
tiin ja keraimiseen. Nain kirjan nimi: "Elamintavasta eliman-
tarinaan" puolustaa paikkaansa.

Vaikkakin elamantapa on edelleen tutkimustyOni kattokasi-
te, niin siihen sopii hyvin kangastuksen metafora: kaukaa se
nayttaa hyvin selvalta mutta mita lahemmas tullaan, sits utui-
semmaksi se muuttuu. Ja yhtakkia se havida kokonaan, haih-
tuu ilmaan (kuten Marshall Bermanin postmoderni). Elarnan-
tavan "todelliseksi" haltuunottamiseksi tarvitaankin monien
eri tutkimusalojen yhteistyOta (sosiologia, kulttuuriantropolo-
gia ja etnologia, sosiaalihistoria, tarkeimmat mainitakseni) sa-
moin kuin hyvin erilaisia aineistoja. Itse olen viime aikoina siis
keskittynyt elamantarinoihin, jotka eivat toki ole mikaan yleis-
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avain elamantapaan. Elamakertojen avulla piastain kuitenkin
alueille, jotka muuten jaisivat hyvin heikoisti kasitellyiksi: Eh-
ka tarkeimpana erityisena alueena voi mainita habituksen
muutoksen, joka muodostaa perustan elimantavan muutoksel-
le. Elarnakerroissaan ihmiset paljastavat ennen kaikkea habi-
tuksensa piirteita (eivat toki kaikkia) ja tuovat esille ne kainne-
kohdat jotka liittyvat habituksen muutoksiin. Toisaalta varsi-
nainen muutos saattaa jaada heilta itseltain usein huomaamat-
ta.

Toinen elarnakertoihin Iiittyva erityispiirre, joka pelkastaan
elimantavan tutkijalta jaisi huomaamatta, on se etta kysymys
on kerrotuista tai kirjoitetuista tarinoista. Narratiivisuuden on-
gelma on tunkeutunut yhteiskuntatieteeseen myohemmin
kuin historiaan tai kulttuuriantropologiaan, mutta sen merki-
tys on sitakin suurempi. Hahmottaessaan elimantilannettaan
ja elamantapaansa ihminen toimii tarinankertojana: tams on-
kin "luonnollinen" tapa kuvata elamia. Kun yhteiskuntatut-
kija rikkoo taman yhteyden kysymyslomakkeineen, niin hen
menettia jotain aivan olennaista, nimittain hahmotustavan ja
rakenteen. Elimakertojen ehka suurin yksittainen ansio yhteis-
kuntatutkimuksessa on taman menetetyn yhteyden palautta-
minen, tarinan tuominen paaoven kautta yhteiskuntatietee-
seen. Tietysti mytis se, etta elimakerrat ovat aineistona
"aitoja" ja "todentuntuisia" on tarkeaa, ei vahiten tutkimus-
tytin mielenkiinnon kannalta, mutta olisi erehdys kuvitella, et-
a elimakerroissa olisi kysymys vain tai edes ensisijaisesti Usti.

le	 lc	 lc

Haluan erityisesti kiittai Keijo Rahkosta, joka toimitti Ela-
mantapaa etsimassa teoksen, ja jonka vaikutus nakyy siis tassa-
kin teoksessa. Mutta ei siina kyllin: juuri Keijo kehitteli idean
jatko-osasta ja sen toteutuksesta ja ehdotti jopa otsikon. Raimo
Parikka on hoitanut teoksen kaytannOn toimitustyOn. Soile
Veijola on suomentanut alunperin englanniksi ja ruotsiksi kir-
joitetut artikkelit Tilalta toimistoon, Halu dig toisin seka
makerta, omaelamakerta, tosi elms.

Helsingissi 30.4.1988
J .P .Roos
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ELAMANTAPA, KULITUURI,
LUOKKA





ELAMANTAPATEORIAT JA
SUOMALAINEN ELAMANTAPA*

Johdanto

Yhteiskunnan tutkimuksen historia on aaltoliiketta, jossa kes-
keiset ajatukset toistuvat uusissa yhteyksissa, merkitysten vaih-
tuessa usein jyrkasti. Elamantapa on yksi naista ajatuksista. Jo-
kainen ymmartaa, mita elamantavalla tarkoitetaan. Kuitenkin
elamantavat voidaan ja on voitu yhdistad historiallisesti hyvin
eri tavoin. Marxia mukaillen — ihmiskunnan historia on luok-
kien elamantapojen historiaa. On aina ollut luonnollista kuva-
ta suurten ihmisryhmien olennaisia piirteità heidan elimanta-
pansa perusteella. Vasta marxilainen sosiologia teki asiasta on-
gelmallisen liittaessaan luokan kasitteen tuotantosuhteisiin ja
tuotantovoimien hallintaan.

Marx viittasi usein elamantapaan mytis kritiikin valineena.
Porvarillinen elamantapa oli 'Arlene jotain darimmaisen inhot-
tavaa. TyOvaenluokkaa Marx analysoi elamantapaan perustuen
ja myiis monet hanen kommunismia ja kommunistista yhteis-
kuntaa kuvaavat esityksensa, ovat luonteeltaan elamantapaan
perustuvia. Marx ndkee elamantavan liittyvan kiinteasti tuo-
tantotapaan, kuten hanen ehka tunnetuin elamantapasitaat-
tinsa osoittaa: "ihmiset ovat sits mita he tekevat, miten he ela-
mansa ilmaisevat" .

Elamantapa ei kokonaisuutena hallitse Marxin tuotannon
padosaa. Weberista, joskin tietyin varauksin, voidaan sanoa
toisin. Weberin Protestanttinen etiikka on kuuluisin esimerkki
kokonaisen historiallisen prosessin selittamisesta elamantapaan
perustuen. Kapitalismin syntymekanismina Weber nakee us-

• muokattu artikkelista "Kymmenen esseed elamintavasta", Yleisradio 1986



konnollisen eetoksen muovaaman elamantavan. Weberin laaja
Wirtschaft and Gesellschaft-teos on sekin jatkuvaa elamanta-
van analyysia ja kuvausta. Elamintavalle on teoksessa annettu
jo oma metodologinen paikkansa. Se on liitetty statusryhmiin
(Stand), jotka ovat erdanlaisia luokkien moderneja ilmiasuja
(ks. Weber 1978, 302).

Muodostuakseen eldmantapa edellytti Weberin mukaan si-
tu, etta suuret ihmisryhmat omaksuivat jonkin periaatteen,
millainen oli esimerkiksi varsinaisen kapitalistin kutsumus (ks.
Weber 1976, 55, 66-67). Sama koskee toista Weberin keskeistd
kasitettd, eetosta. Esimerkiksi ero feodaaliselle yhteiskunnalle
tyypillisen elamantyylin, jonka ytimend olivat leikit ja pelit, ja
toisaaltapatriarkaalisen, porvarillisen yhteiskunnan ehdotto-
man leikinvastaisuuden valilla perustuu muodostuneeseen ee-
tokseen (Weber 1978, 1105-1109).

Eldmantapa tai elamantyyli ovat Weberille eradnlaisia an-
nettuja suureita, aksioomia. Niita ei ole koettu tarpeeelliseksi
ottaa metodisen tai kasitteellisen tarkastelun kohteeksi tai eri-
tyisemmin madritella. Tama koskee kasittaakseni suurinta osaa
klassista sosiologiaa. Elamantapa oli kasitteend harvinaisen on-
gelmaton, siind missa organisaatio, byrokratia, luokka yms. pi-
ti selittad melkoisen perinpohjaisesti.

Edella oleva selittad sen, miksi elamantapa valilld hdvisi sosi-
ologiasta melkein jalkid jattarnatta, ja miksi se sitten saatettiin
"lOytad" uudestaan melkoisen neitseellisessa asussa, varsinkin
teoreettisesti hyvin problemaattisena ja moniin kysymyksiin
uutta valaistusta antavana (ks. esim. Eskola (1985)). Toinen syy
tahan oli ilman muuta ainakin Suomessa marxilaisen
yhteiskunta- ja luokkateoreettisen keskustelun vaikutus: ela-
mantapa ei tallaiseen ajatteluun aluksi lainkaan soveltunut.
Sittemmin tilanne muuttui suuresti. Tama tapahtui ilmeisesti
siten, etta suhde marxismiin muutti luonnettaan: elamanta-
vasta tuli marxilaisessa viitekehyksessa hyvaksyttavd kdsite.

Georg Simmel kuuluu myOs niihin sosiologian klassikoihin,
joiden tuotannossa elamantavalla oli melkoisen keskeinen ase-
ma, jonkin epasuorasti. Simmelhan on klassikkona kaksijakoi-
nen: Ilan on toisaalta "puhtaan" sosiologian edustaja, toisaal-
ta modernin suurkaupungin eldman tulkitsija. Tassa jalkim-
maisessa roolissaan Simmel oli hyvin kiintoisa elamantavan
luokka- ja kulttuurierojen tarkkailija, joka oh muun muassa
hyvin tietoinen koulutuksen yhteiskunnallisia eroja lisaavasta
vaikutuksesta seka koulutuksen noususta rahan rinnalle yhd
keskeisemmaksi erottelevaksi tekijaksi (ks. Simmel 1978, 442).

Simmel ei koskaan kehittanyt varsinaista elamantapaa ja sen
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muutosta koskevaa teoriaa. Onkin mentava varsinaisten sosio-
logian klassikoiden ulkopuolelle jos haluaa mainita jonkun
piaasiallisesti elamantavan kautta yhteiskuntaa tarkastelleen.
Esimerkkeja tallaisista tutkijoista 	 voisivat olla Maurice
Halbwachs ja Werner Sombart, joiden kummankin luokka-
analyysia savytti vahvasti elamantavan nakOkulma (ks. esim.
Halbwachs 1964, Sombart 1967).

Elamintapa nousi uudelleen keskeiseksi kasitteeksi tutki-
muksessa lahinna seuraavista syista: se vastasi tarpeeseen yhdis-
tää etnografiaa ja sosiologiaa, se vastasi tarpeeseen soveltaa laa-
dullisia menetelmia maarallisten asemasta ja se vastasi tarpee-
seen saada aikaan uusi teoria-kaytantO-liitanta, jossa teoria olisi
merkittavasti vahemman etaista kuin aikaisemmin(esimerkiksi
verrattuna siihen kun paiomalogiikka hallitsi hetkellisesti kes-
kustelua). Yhta.kkia oli my8s mielenkiintoista ja oikeutettua
kysya, miten ihmiset oikein elavat, miten he hahmottavat ela-
mainsa ja mita mielenkiintoista on heidan arkisessa elamas-
sian.

Unohtaa ei voi mytis sits, etta elamantapa loi itsensa lapi jul-
kisuudessa salamannopeasti ja riippumatta tutkimuksellisista
intresseista. Elamantapa tai elamantyyli osoittautui hyvin kayt-
tOkelpoiseksi markkinatutkijoiden ostovoimaisten kuluttajien

kkotied
hmittelyssa. Samoin siita alettiin puhua esimerkiksi juuri

otuksen kulutuksen yhteydessa (ks. Yleisradion jul-
kaisema "Elamaa ohjelmiin" -kirjanen).

Ehka kaikkein yleisimmin elimantavan kasitetta kaytetaan
terveyteen Iiittyvassa tutkimuksessa (ks. mytis Karisto 1984).
Terveyden ja terveiden el" "n 	 yhteys on levinnyt yha
laajemmin ihmisten tietoisuuteen ja se muodostaa joskus suo-
rastaan elamaa kokonaisuutena jasentavan valityksen: eletain
jotta pysyttaisiin terveina. Suomessa Pohjois-Karjala-projektin
vaikutus oli huomattava erityisesti vaestiin ruokavalioon.

Toinen elamantavan suhteellisen tuore kytkenta julkisuu-
teen on vaihtoehtoliikkeiden kautta. Vaihtoehtoiset elamanta-
vat muodostavat useimmissa tapauksissa vaihtoehtoliikkeen
toiminnallisen perustan: vain hyvin harvat liikkeet eivat

jasenilta.an mytis jonkinasteista elamantavan muutosta. Na-
ma elamantavan kasitteen merkitysta korostavat ilmiot eivat
ole olleet millaan tavoin riippuvaisia kasitteen kehittamisesta
tutkimuksessa vaan ne ovat syntyneet aivan muista syista. Nai-
tä syita voidaan. toki pitaa myas elamantavan tieteellisen tutki-
muksen virittaima.
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Eliimeintavan kdsite

Elarnantavan kasitteen ymmartaa melkeinpa vaistomaisesti.
Sen tarkempi mdarittely onkin jo vaikeampaa. Elamantapa, ta-
pa dad, se mika . muodostaa elaman nakyvan run on, elamaa
jasentavan toimintalinjan (juominen elamantapana, hiihto
elamantapana). Ulan asti on helppo edeta. Tutkijalle houku-
tus on suuri tehda myiis tarkkoja kasite-erotteluja: elamantapa,
elimantyyli, elimanmuoto, arkielarna, habitus, vielapa itse
elarna ovat kasitteita, joiden erottaminen toisistaan ei ole aivan
helppoa. Seuraavassa tyydyn tarkastelemaan elamantavan, cid-
mantyylin ja habituksen suhteita.

Elamantavalla ymmarran kaikkein laajimmassa mielessa ai-
kaisemman elarnanhistorian ja elinolojen muodostaman habi-
tuksen kautta jasentynytta, nykyisten elamantapamuotojen ja
-asenteiden (dispositioiden) muodostamaa jasentynytta koko-
naisuutta. Elamantapa voi olla 	 perheen, sosiaalisen
ryhman, sukupuolen, sukupolven tai luokan elamantapa, tar-
kastelun yleisyydesta riippuen. Tamdn madritelman mukaan
elamantapa on yhteydessa ennen kaikkea elimanhistoriaan,
habitukseen ja toimintaan. Naista habitus tarvitsee tarkempaa
esittelya. Sills tarkoitetaan tassa yhteydessa samaa kuin Pierre
Bourdieu teoksessaan La distinction (1979): habitus on disposi-
tioita synnyttava ja dispositioiden pohjalta syntynyt tapa jasen-
tda ja arvottaa, hierarkisoida elamaa. Tasta nakiikulmasta kat-
soen habitus on elamantavan nakymaton perusta. Habitus se-
hada elamantapaa. Elamantavan avulla Rita voidaan tehdd
paatelmia, mutta ei ainoastaan elamantavan perusteella, vaan
myOs tarkasteltavan henkilOn tai ryhman nykyisten ja aikaisem-
pien elinolosuhteiden, elamanhistoriallisten vaiheiden seka
vallitsevien kulttuuristen olosuhteiden perusteella.

Eras pysyva kysymys onkin mild on elamantavan ja kulttuu-
rin suhde. On jopa vaitetty, etta kulttuuri on korvannut ela-
mantavan ja etta elamantapa oli vayla sosiologian siirtymisessa
yhteiskunnasta kulttuuriin. Nain ei kuitenkaan ole. Elamanta-
pa ilmentad kulttuuria, mutta olisi virhe puhua elamantavoista
osakulttuureina. Olkoon kulttuuri tuo laaja ja jahrnea kokonai-
suus, Sc mild. elamassamme on yhdenmukaista, saann011ista ja
samanmielista (vrt. Sulkunen et al 1985, 142). Elarnantapa on
kulttuurin puitteissa mandollinen elarnan jasentamisen tapa.
Samassa kulttuurissa kaikilla, tai lahes kaikilla, elamantavoilla
on jokin yhteinen nimittaja, jokin yhteinen jasentava tekija.
Suomalaisessa kulttuurissa naita ovat esimerkiksi tietty
meys, tunteiden ilmaisun rajallisuus, kasitys tyOn suuresta
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merkityksesta ja eristyvyys.
Elamantyylia voidaan taas pitaa joko elamantavan synonyy-

mina tai sitten elarnantapaa ohuempana, erilaisia arkisia toi-
mintoja ja lahinna kulutusta ilmentavana. Jasennamme
mantyyliamme kuluttamalla, pukeutumalla, pitarnalla, kun
taas elamantapa jasentyy ennen kaikkea toimintojen ja niiden
arvostuksen kautta.

Missaan tapauksessa edella mainitut jaottelut eivat ole tar-
keita. Sen sijaan voidaan kysya onko elamantavan maarittelyn
perusasetelma pitava. Mina tavoin se erottuu sosiologian va-
kiintuneista kasitteista? Standardivastaus on ollut, etta ero on
tietyn kokonaisuuden sailyttaminen. Elarnantapa yrittaa koota
pirstoutunutta maailmaa, jasentaa sits (ks. myess Eskola 1985).

Tosiasia kuitenkin on, etta kasitteella ei mitaan jasenneta.
Kasitteet vain antavat mandollisuuden ajatella asioista tietylla
tavalla. Ennen elamantavan kasitetta ei ollut mandollista aja-
tella elamda elarnantapana. Nyt voidaan siis kysya asioita, joita
toisenlainen ajattelun kehikko ei sallinut. Nayttaa myiis silts,
etta tama ajattelu on tuottanut tuloksia, joskin myOs

Esimerkiksi Lahitiravintolageoksessa mennaan elaman ja-
sentamisessa ehka hiukan liian pitkalle, kun kaikki ihmisten
toiminnat nandaan kulttuurille homologisina (Sulkunen et al
1985).

Elamantavan tutkimuksen pettavan yksinkertainen, naiivi
peruskysymys on: miten ihmiset todella elavat? Mita kapakois-
sa kaynti merkitsee? Miten televisiota katsellaan elaman osana
jne. ? Juuri nama kysymyksenasettelut elamantapa-kasite on oi-
keuttanut. Aikeisemmin asiaa kysyttiin toisin. Esimerkiksi hy-
vinvoinnin tutkijat eivat koskaan kysyneet, miten ihmiset to-
della elavat. He kysywat, voivatko ihmiset pahoin tai hyvin tai
mita tekijOita kuuluu hyvinvointiin ja miten niita voitaisiin mi-
tata.

Tarkastelemaani ongelmaan liittyy mylis mielenkiintoinen
moderni sivujuonne. Vain runsaat sata vuotta sitten ei tarvin-
nut kysya, miten ihmiset elavat. Heidan luokka-asemansa,
asuinpaikkansa ja ammattinsa sisalsivat aivan nittavan infor-
maation. Luokka maarasi elamantavan. Kuuluisa julkisen ja
yksityisen elaman valinen verho ei ollut viela laskeutunut. Ih-
nuset tiesivat toisistaan melkoisen paljon. Tavallisten ihmisten
elama oh julkista ja avointa. Eristaytyja oli omituinen, jopa
vaarallinen, hanella oli jotain salailtavaa. Viela 1900-luvun ty8-
laisslummit olivat avoimia paikkoja, kuten vaikkapa Richard.
Ho art (1977, 58) lukuisten muiden ohella on todennut, pu-
humattakaan Oscar Lewisin (1975) kuvaamista Mexico Cityn
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ty-Olaisslummeista, jotka edustavat toki jo aivan toista kulttuu-
ria.

Nykyain tilanne on jossain maarin toisenlainen. Mielenkiin-
toista on se, etta nimenomaan modernin tyiivaenluokan kes-
keisena piirteena pidetaan usein vaistomaista vihamielisyytta
kaikkea sosiaalista valvontaa, julkisuutta vastaan. Se kokee
naapureiden kiinnostuksen ja tarkkailun vastenmielisena ja sita
yritetaan torjua. Verhon takaa kurkisteleva naapuri on nyt vi-
hattu olento, vaikka hanen toimintansa 50 vuotta sitten kuului
asiaan. Keskiluokan valvontavihamielisyys ei taas kohdistu
niinkaan naapureihin kuin julkiseen valtaan ja ehka se onkin
kaikkiaan vahaisempaa. Tasta voinee paatella, etta yksityisyys
on tytivaenluokalle suhteellisen asken saavutettu arvo ja
sena arvokkaampi kuin keskiluokalle, jonka yksityisyys toteutui
jo paljon aikaisemmin.

Yksi modernin historiantutkimuksen kiinnostavia kohteita
onkin juuri ihmisten arkielama. Esimerkiksi Fernand Braudel,
Emmanuel Le Roy Ladurie, Carlo Ginzburg, Norbert Elias tai
Michel Foucault ovat osoittaneet hyvinkin arkisten ilmiOiden
tutkimisen merkityksen nykypaivana. Se, miten ihmisten ar-
kielama on muuttunut vuosisatojen kuluessa, kertoo paljon
paitsi nykyihmisesta mytis yhteiskunnan keskeisista muutos-
prosesseista. Esimerkiksi Norbert Eliasin (1978) kuuluisa teos
kuvaa ihmisluonteenpitkia kurinalaistumisen ja itseinhon
prosessia, jonka kautta olemme todella oppineet sosiaalisiksi.
Elias kuvaa siis olennaisesti habituksen muutoksia, jotka hei-
jastuvat sitten myOs elamantavoissa. Merkittavia on mytis se,
etta Eliaksen paakohteena ovat itse asiassa pOytatavat ja niiden
muutos. Tama sinansa vahapatiiiselta tuntuva asia heijastaa ta-
vatonta kulttuurista mullistusta, ehkei ainoastaan habituksen,
vaan suorastaan ihmisluonteen muutosta.

Elamantapa on viesti ja valine — ei enia jotain, johon olem-
me sidottuja koko elamamme. Elamantapa on keskeinen
ne esimerkiksi luokka-aseman muuttamisessa, sen avulla ilmai-
semme itsedmme muille. Elimantavat ovat usein myiis enem-
man tai vahemman tietoisia strategioita, joihin perustuen ta-
voittelemme asemia, valtaa ja tunnustusta. Tama elamintavan
muutos ulkoisesta, annetusta sosiaalisesta tosiasiasta muunnel-
tavaksi tekijaksi muistuttaa Klaus Mikelan (1985) havaintoja
kielen merkityksen muutoksista. Makelan mukaan maissa, jois-
sa luokkarakenne on jasentynyt, kieli paljastaa ihmisen luokka-
aseman: ihminen eipysty valitsemaan kayttamaansa kielta ti-
lanteen mukaan. Suomesatams taas on mandollista. Makelan
esitys yksinkertaistaa hiukan liikaa, mutta silti voidaan ajatella
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elamantapaan perustuvaa analogiaa: ennen ihmiset eivat kyen-
neet valitsemaan elamantapojaan luokka-asemastaan riippu-
matta. Nyt tams on jossain madrin — ei toki taydellisesti —
mandollista, mika merkitsee samalla sitd, etta luokkarakenne
on joutunut liikkeeseen. Tietenkaan ihminen ei voi muuttaa
elamântapaansa taysin luokka-asemastaan riippumatta ja nain
sum/ luokasta toiseen. Kysymyksessa onkin selva vuorovaiku-
tussuhde, 'olla on suurin merkitys yhteiskunnan keskikerrostu-
missa. Hallitsevaan luokkaan eiaase pelkastaan muuttamalla
elarnantapaa: sen sijaan valitsemalla "vadran" elamantavan
duunari tai keskiluokkaan kuuluva henkilopYstyy melko hel-
posti putoamaan luokastaan.

Kulttuuri, eldmdntapa, habitus

Kolme laajaa selitysmallia on kamppaillut keskenaan viimeai-
kaisessa suomalaisessa sosiologisessa keskustelussa: yksilOseli-
tykset, elinolosuhdeselitykset ja kulttuuriselitykset. Ne voi-
daan tulkita mytis eri tieteenalojen, psykologian, sosiologian ja
kulttuuriantropologian panoksiksi keskusteluun (ks. Sulkunen
et al 1985, Eskola 1985). Elamantapa on kiehtova kasite, sins
se nayttaa asettuvan edella mainittujen kolmen selitysmallin
valiin. YksilOn elamantapaa rajaavat elinolosuhteet ja
elamanhistoriansa, jotka puolestaan nojautuvat kulttuuriin.
Toisaalta elarnantapa-kasitteen avulla voidaan tarkastella eri
selitysmallien painotuksia ja olla tietoinen niiden nakiikulmae-
roista. Sen sijaan, etta yritettaisiin tehda synteesid selitysmal-
leista nayttaa silts, end luontevin paikka elamantavalle on
kulttuurin yhteydessa. Elamantapa on kulttuuristen pohjavir-
tojen heijastumaa ihmisten elamassa. Ihmiset muokkaavat kui-
tenkin naità pohjavirtoja varsin paljon tekemalla valintoja. Ela-
mantapa on siis erdanlainen "kompromissi" ihmisten keskeis-
ten elamanhistorian vaiheiden ja kulttuuristen maareiden \ra-
ffia. Taman kompromissin suodatin on habitus, ilmio, jota
voimme pitaa kulttuurin ja elarnantavan yhteisend nimittajd-
nä. Mita kannalta katsottuna kulttuuriin ja elamantapaan pe-
rustuvat selitykset eivat ole toistensa kilpailijoita.

Suomalaisen kulttuurin erikoislaadusta on puhuttu paljon.
On puhuttu luonnon merkityksesta suomalaisille, talonpoikai-
sen kulttuurin ahtaasta intiimisyydesta, viinakulttuurista — tai
winapdastã — ja suomalaisen heikosta kyvysta ilmaista itsedan.
On kuitenkin kyseenalaista, voidaanko puhua erityisesta suo-
malaisesta ela.mantavasta kasitteen tiukassa merkityksessa. Ih-
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misen elamantapaan liittyy toisaalta niin palion yleismaailmal-
lisia inhimillisiaa toisaalta kovia taloudellisia ja kansainvalisia
tekijOita, etta ainakin se on ilmiasultaan kovin kansainvalinen.
Paljon riippuu mystis, mists elamantavan kantajaryhmasta pu-
hutaan. Juppius on melko puhdas kansainvalinen elamantapa.
Suomalainen pienviljelijatyOtOn Pohjois-Karjalassa taas varsin
omaleimainen kansallinen ilmio, vaikka hanella onkin kohta-
lotovereita — joskaan ei ehka samassa miarin maahan sidottu-
ja — kaikissa kehittyneissa teollisuusmaissa.

Kulttuurille on usein annettu eraanlaisen yleisselityksen roo-
li. Mairityn eldmantavan taustalla on patriarkaalinen talon-
poikaiskulttuuri, perinteinen tyiivaenkulttuun jne. Kulttuuri-
kasitteen kayttii talla tavalla on toki paikallaan. Riski on, etta
kulttuuria pidetaan	 yleisena selittajand. Talonpoikaiskult-
tuuri saa selittad seka suomalaisen uuden keskiluokan sinnik-
kaki eteenpain pyrkimisen etta keskuspuistossa asuvan pultsa-
nn alistuneisuuden . Tytivaenkulttuurin avulla taas niin tikan-
heitto kuin tuurijuoppous saavat luontevan hahmon (Sulku-
nen et al 1985). Tallainen ei toki ole jarkevad. Kulttuurin
osuus selittamisessa pitaisi maaritella tarkemmin: se antaa tiet-
tyja yhteisia rakennusvalineita ja tapoja valita en vaihtoehtojen
valilla. Kulttuurin rooli on ongelmallinen varsinkin television
ja radion seuraamisessa. Televisio ja radio valittavat jotain hy-
vin hankalasti hahmotettavissa olevaa kulttuuria. Toisaalta nii-
den seuraamisessa on omalla kulttuuritaustalla suhteellisen va-
hainen merkitys lukuunottamatta aivan poikkeuksellisia ryh-
mia.

Kulttuuri voidaan ymmartad ainakin kolmella eri tavalla. Se
voidaan mieltia taiteen ja tieteen saavutusten summana, hen-
gen viljelyna — jolloin kulttuurihenkile• on henkilO, joka riitta-
vassa maarin tuntee ja hallitsee tats kulttuuria. Toiseksi kult-
tuuri voidaan nanda laajasti ymmarrettyind tapoina, tottu-
muksina ja uskomuksina, jotka ovat omiaan tietylle kansakun-
nalle tai muilla perusteilla rajatulle 	 kulttuuri
onkin usein suoraan rinnastettu elamantapaan — kysymyksessa
on jotain pysyvad, saannOnmukaista ja ihmisen tandosta nip-
pumatonta. Esimerkiksi Oscar Lewis puhuu kiiyhyyskulttuuns-
ta elamintapana ja Raymond Williamsin (1981, 11) mukaan
1700-1800-luvulla kulttuuri oli yhta kuin elamantapa. Kol-
manneksi kulttuuria voidaan pitaa hierarkisena jarjestelmand,

nossa e elarnantavat on suhteutettu toisiinsa. Simmelin yksi
yleisimmista kulttuurin maaritelmista nayttaisi liittyvan sel-
vimmin kolmanteen vaihtoehtoon: "Kultur entsteht — and
das ist das schlechthin wesentliche fur ihr Verstandnis - indem
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zwei Elemente zusammenkommen, deren keines sie far sich
enthalt: die subjektive Seele and das objektiv geistige Erzeug-
nis" (Simmel 1983, 186).

Tassa esityksessa tulen omaksumaan kaikki kolme edella
mainittua kulttuurin merkitysta: kulttuuri sivistyksellisenl
paaomana, kulttuuri elamintapana eli ihmisten enemman tai
vahemman valittavissa olevana toimintojen ja merkitysten
maaritelmana seka kulttuuri kokonaisuutena, joka muodostaa
elamantapojen jariestelman. On merkillista, etta kulttuuri on
haluttu usein rigidayhtena ainoana elimantapana, kun todel-
lisuudessahan kulttuuri aina luo edellytykset erilaisille eliman-
tavoille. Kun puhumme tytivaenkulttuurista emme toki tarkoi-
ta vain yhta ainoana, vaan lukuisia tyiivienluokkaan perustu-
via, enemman tai vahemman homologisia elamintapoja.
Kiinnostavaa kulttuurin ja elamantavan suhteissa on se, miten
maaratty kulttuuritausta muovaa ihmisen elamantapaa, miten
joillekin elimantavoille syntyy hyvia kehitysedellytyksii, kun
taas toisille ei. On kiinnitetty huomiota esimerkiksi suomalai-
sen tyOlaiselamantavan koulutuskeskeisyyteen, jonka tilalla esi-
merkiksi Englannissa oli melko vahva koulutusta kohtaan tun-
nettu vastenmielisyys. Selitykset tahan voisivat olla toisaalta
suomalaisen kulttuurin yleinen koulutussuuntautuneisuus ja
toisaalta tyOvaenkulttuurm suhteellinen heikkous eli tyOvaen-
luokan elamantapojen suhteellinen kulttuurinen heikkous (ks.
Makela 1985).

Toisaalta sivistyksen ja "korkeakulttuurin" suhteessa ela-
mantapaan on monia mielenkiintoisia piirteita. Kulttuuri tassa
merkityksessa kuuluu ja vaikuttaa joidenkin ihmisten elaman-
tapoihm, kun taas toisiin se ei kummemmin vaikuta, ainakaan
suoraan. Television ja radion seuraamisen rooli on tassa valissa.
Toisaalta ne edustavat kulttuuria seki sanan laajassa etta sup-
peassa mielessa. Ne ovat osittain erilaisten elimantapojen ra-
kennusvalineita, osittain ne taas edustavat elamantapojen mer-
kityksia. "Kulttuuri"vilineita ne ovat vain osittain.

Ruotsalaiset tutkijat Jonas Frykman ja Orvar Lagren ovat
pitkassa projektissaan (1979, 1985) pohtineet kulttuurmja luo-
kan valisia jannitteita. Luokkakulttuurit eivat ole puhtaita.
Toisaalta yleiskulttuurin ja luokkakulttuurien valiset suhteet
ovat epaselvia. Mita epamiaraisemmiksi nami rajat tulevat, si-
ts tarkeampaa on hahmottaa niiden tilalla henkiltikohtaisia, si-
saisia eroja. Frykman ja Lofgren selittavat nain kuvitelmaa
luokka- ja kulttuurierojen haviamisesta 1930-luvun Ruotsissa
(1985, 33). Tama osoittautui illuusioksi. Pyrkimykset
kohtaisiin eroihin kehittyivat osaksi uuden kulttuurin muodos-
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tumista, jossa juuri symboliset erot ja henkiltikohtaiset mark-
keeraukset olivat keskeisid. Frykmanin ja Lofgrenin mukaan
ylemmassa virkamieskunnassa tallaistenpyrkimysten huippu-
kausi oli ennen sotia, jolloin esimerkiksi kdytiisoppaiden suosio
oli suurimmillaan. Tam selitys on siis aivan pa
kuin Klaus MakeIan selitysmalli: pyrkimys jaykkien symbolis-
ten muotojen madrittelemdan erotteluun oli suurin silloin kuin
luokka- ja kulttuurierot alkoivat pienentyd ja tilanteet muut-
tua epdvarmoiksi. (Frykman-Lagren et al 1985, 87: "Det
mot denna bakgrund vi fir se striderna on rangordningen och
det flitiga bruket av prestigemarkOrer i minga av mellankrigs-
tidens tjanstemannamiljOer. Nya befattningar och karriarvagar
brut traditionella monster och osakerhet om var man horde
hemma pi den sociala skalan. Det a.t i sidana situationer som
saiskiljandets konst kan bli hogt uppdriven och kampen om
det symboliska kapitalet i form av prestige, smak, forfining och
kulturell kompetens hirdnar.") Markkeeraus on tarkedd niille
joiden luokka-asema on epdvarma joko nouseva tai laskeva.
Tiukkoihin saantOihinperustuvan markkeerauksen vahenemi-
nen heijastaa ndin ollen tilanteen vakiintuneisuutta, sitd, ettd
erot alkavat olla selvia. (Toinen selitys on se, ettd erot ovat yk-
sinkertaisesti havinneet, mihin on vaikea uskoa.) Kuitenkin
Frykmanin ja Lagrenin ajatus etta hierarkiataistelu olisi ollut
ankarinta Ruotsissa juuri 30-luvulla on ongelmallinen:
hetkella taistelua kayclaan vain eri asioista, huomattavasti pie-
nemmin muodollisuuksin ja vahemmista muodollisuuksista.

On mytinnettavd, etta edella mainitun kaltainen avoin hie-
rarkiakamppailu, jota virkamiesmaailmassa kaydadn vielakin,
kuuluu seIvasti menneisyyteen. On hiukan noloa vaatia julki-
sesti suurempaa pOytdd kuin muilla tai muita vastaavia aseman
tunnusmerkkeja. Niiden taytyy joko kuulua virka-asemaan tai
sitten toteutua hyvin hienovaraisten ponnistelujen tuloksena.
Erottelun kieli on my8s muuttumassa monitulkintaisemmaksi
ja sen valineet monikayttiiisemmiksi. Erottautumisesta kieltay-
tyminen on uusi, yhd tarkeampi erottautumisen laji.

Toisistaan erottuvat luokkakulttuurit ja niiden yhteiset piir-
teet ovatkin elamantavan tarkastelun kannalta keskeisia.
tOkohta on talloin ajatus, end kulttuuri on arvojen hierarkia,
portaikko. Kullakin luokalla on oma alueensa portaikossa, jo-
hon sisdltyy luokalle ominaisia arvoja, jotka ovat vahemman
tarkeita seld sellaisia, joita yield tavoitellaan. Erityista luokka-
kulttuuria leimaa portaikon korkein, talle kulttuurille ominai-
nen arvo, joka seuraavassa vaiheessa on saavutettu ominaisuus,
eika endd kulttuurin ydinkohta (ks. Bourdieu 1979, 275). Toi-
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saalta portaikon portaiden merkitykset ja toteutusmuodot
vaihtelevat, Bourdieun portaikossa esimerkiksi harmonialla ja
mukavuudella on hyvin erilaiset merkitykset eri luokissa.

Niinpa tyiivaenkulttuurin keskeisia arvoja ovat nandakseni
samat arvot kuin keskiluokalla: elamanhallinta, itsekontrolli,
autonomia, riippumattomuus ja vapaus. Nama ilmenevat
usein kuvitteellisina: alkoholi on monille keskeinen vapauden
valtakunta, vaikka se on ristiriidassa itsekontrollin kanssa. Itse-
kontrolli taas toteutetaan usein toisten — esimerkiksi vaimon

avulla.
Edella mainitut ovat siis keskiluokan ajatusmaailman

kulmasta vakistymia, harhoja. Oikeaa kontrollia keskiluokalle
on se, etta saa itse maarati elamastaan, joko harjoittamalla
tiukkaa itsekuria tai muilla keinoin, ja etta on laaja vaihtoehto-
jen valintamandollisuus, jatkuvan valinnan diskurssi. Todelli-
suushan voi sitten olla aivan toinen. Elama voi olla aarimmai-
sen sidottua.

Elimantapa voidaan maaritella suhteessa kulttuuriin siten,
etta eri osakulttuurit ovat perusta, jolle habitukset eli ihmisten
henkiltikohtaiset toimintataipumusten jarjestelmat kehittyvat.
Habituksen ja elimantavan suhde voidaan taas nanda nfin, et-
ta habitus maaria niita valintoja, joiden kautta havaittavissa
oleva elamantapa muodostuu. Habitus maaraa mytis sen, mi-
ten ihminen arvostaa ja torjuu en elimantapoja. Olennaista on
kuitenkin, etta habitukseen vaikuttavat paitsi yksi ainoa maa-
ratty luokkakulttuuri myOs yleiset kulttuurimaareet kuten lahi-
kulttuurit — koko kulttuuriarvojen portaikko. Nama vaiku-
tukset ovat toki suoria ja epasuoria: kulttuurit vaikuttavat suo-
raan toisiinsa siten, etta tyiivienkulttuuria ei sinansa voida pi-
tai kovin selvana itsenaisena kokonaisuutena. Elimantavan
tyyppi on siis elamantavan tasolla katsottuna suppeampi koko-
naisuus kuin osakulttuun. Toisaalta osakulttuunt vaikuttavat
ristikkain elamantapoihin. Tama elamantapojen ja osakulttuu-
nen eriaineksisuus on keskeinen tekija vaikkapa .radion ja tele-
vision yleistijen tarkastelussa. Olisi absurdia pitaa televisiota
tyOvaenkulttuurin osana — sen sijaan on thysin mandollista pi-.
tai sits jonkun tytilaisen elamantapatyypin osana. Televisio ei
myOskaan muutu tytivaenkulttuuriksi, vaikka tyOlaiset sits kat-
sovatkin. Sen sijaan sen ohjelmisto — tai osa siita	 voi muo-
dostua jonkun elamantapatyypin sisallOksi silloin kun ihmiset
alkavat hahmottaa omaa elimaansi television ohjelmiston
kautta eli kun mairatyista televisio-ohjelmista tulee osa heidan
habitustaan.
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Luokat ja eamdntavat

Kuten edella todettiin, keskeinen tavoite elimantapojen hah-
mottelussa on niiden suhteuttaminen luokkiin. Tassa yhtey-
dessa ei ole mandollista kayda kattavaa luokkia koskevaa kes-
kustelua. Luokkahan liittyy yhteen yhteiskuntatieteiden ikui-
suuskysymyksista, joista ei saavuteta yksimielisyytta niin kauan
kuin yhteiskunta muuttuu ja aiemmin tehdyt jaottelut osoit-
tautuvat vanhentuneiksi. Joku luokkakasitys on tarkastelun
pohjaksi kuitenkin otettava, vaikkakin sen yhteys lopulliseen
potteluun ei valttamatta ole ehdottoman yksiselitteinen.

Seuraavassa hahmottelenkin paiasiassa Pierre Bourdieun
luokkakasitysta, jossa elamantavan ja luokan yhteydet tulevat
hyvin esille. Bourdieunhan voi sanoa pyrkivan yhdistamaan
Marxin ja Weberin luokkakasitykset suureksi synteesiksi.

Kenties keskeisin "bourdieulainen" luokkateoreettinen aja-
tus on se, etta ihmisten luokka-aseman maaraa paitsi
asemansa tuotantosuhteiden jarjestelmassa, mykis hanen ase-
mansa muilla keskeisilla sosiaalisilla kentilla. Taman lisaksi yk-
silOn luokka-aseman miarittaa handle kertynyt historiallinen
kokemus, hanen habituksensa. Habitus onkin yksi Bourdieun
avainkasitteista. Taman ajatuksen mukaan ihmiset toimivat so-
siaalisilla kentilla pyrkien vahvistamaan niita ominaisuuksiaan
eli sits piaomaa, mika kullakin kentalla on arvokkainta. Tar-
koituksena on voittojen maksimointi ja paaoman kasaaminen.
Ihmiset ovat sisaistaneet taman asenteina ja suhtautumistapoi-
na, joiden jarjestelmaa Bourdieu siis kutsuu habitukseksi (ha-
bituksesta, ks. Bourdieu 1979, 190-191, myOs Sulkunen 1983
tai Brubaker 1985).

jokaisella kentalla, suhteellisen itsendisella sosiaalisen toi-
minnan alueella — esimerkiksi koulutuksessa ja kulttuurissa,
politiikassa ja julkisuudessa — on omat pelisaantOnsa, joiden
perusteella paaoman arvo maaraytyy. Paaomaa on siten monta
lajia: taloudellista, kulttuurista 	 sosiaalista paaomaa. Lisaksi
on viela naiden alalajeja, jotka ovat kayttOkelpoisia eri kentilla.

Ominaisuudet ovat paaomaa vain suhteessa johonkin maa-
rattyyn kenttaan. Millaan paomalla ei ole kuitenkaan ehdoton-
ta monopoliasemaa eri kentilla. Esimerkiksi kulttuuripaiomal-
la on tiettya itsenaista vaikutusta taloudessa ja painvastoin.

Piaomat saadaan osittain perheen kautta, kasvatuksena, pe-
rintOna ja niin edelleen, osittain taas koulussa. Niita hankitaan
kuitenkin myds kentalla "taistelussa" — mita Bourdieu koros-
taa — muiden kentalla toimivien kanssa.

Kentalle paasee sisalle vain omaksumalla siella kullonkin
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vallitsevat sainnlit ja osoittamalla hallitsevansa ne. Uusien tu-
lokkaiden intressissa on yrittal vaikuttaa saintthhin siten, etta
heidan suhteellinen asemansa paranee — ei kuitenkaan niin
paljon, etta koko kentta uhkaa romahtaa. Todella rajuissa mul-
listuksissa — kuten esimerkiksi funktionalismin lapimurto ark-
kitehtuurissa — jotkut paaomanlajit menettävat arvonsa kun
taas aikaisemmin tuntemattomat tulevatyhtakkia arvokkaiksi.

Edella kuvattu siantäjen maarittelyi, miden noudattamista
ja uudistamista koskeva symbolinen taistelu on Bourdieun teo-
reettinen ydinajatus, jota han soveltaa kaikkiin ongelma-
alueisiin. Jotta tarkasteltava kohdealue voidaan mairitella ken-
taksi, on lOydettiva kentin todelliset pelisaannOt, ne henkilOt
jotka hallitsevat Waits saantOji ja ne paaoman lajit, jotka ovat
harvinaisia, siis arvokkaita kentalla.

Yhteiskuntaluokan ongelma on myiis luokittelun ongelma.
Yleensa luokat ovat luokittelun, kategorisoinnin tulosta. Bour-
dieu huomauttaa, etta "kategoresthai" tarkoittaa julkista syy-
Vista. Yhteiskuntaluokissa on kysymys juuri tats luokittelua
koskevasta taistelusta. "Kaikki kentat ovat enemmin tai va-
hemman avoimia kentin ja ottelun legitiimeja periaatteita kos-
kevia taistelukohteita" (Bourdieu 1984, 8).

Kentaila kaytava taistelu on ennen kaikkea luokitustaistelua,
esimerkiksi taistelua siita kuka voi malrata mika on "hyvaa" ja
"huonoa" ja miten en ryhmia nimitetain. Se, etta valtaapita-
va ryhmi on usein epamaarainen ja vailla nimea, johtuu siita,
etta ryhma luokittelee mytis itsensa omilla ehdoillaan. Tiedo-
tusvalineiden valta, infokratia, on juuri niiden valtaa luokitella
ja nimeta. Tasta seuraa, etta symboliset toimintamuodot,
mantyylit, ovat keskeisia luokkien erottelijoita. Bourdieu kir-
joittaa "Distinkno — sanan .tavanomaisessa mielessa — on ero
joka sisaltyy itse sosiaalisen tilan rakenteeseen sills se havaitaan
taman rakenteen kategorioiden mukaisesti; ja Weberin Stand
(statusluokka) joka mielellaan asetetaan marxilaista luokkaa
vastaan on luokka joka muodostuu kun sosiaalinen tila jaotel-
laan statusluokkien rakenteesta johdettujen kategorioiden
avulla" (Bourdieu 1984, 7). Ainoa jarkeva Weberin ja Marxin
luokkien esitystapa onkin esittaa ne rinnakkain.

Bourdieu jakaa yhteiskunnan kolmeen luokkaan maun pe-
rusteella:

—ne, joilla on taydellinen "erojen taju" , siis ne joiden ma-
ku on oikeutettua makua. Tahanryhmaan kuuluvat muodos-
tavat hallitsevan luokan ryhmat, sivistynyt porvaristo, johtavat
intellektuellit jne.

—ne joilla on " hyvd kulttuuritahto" , siis ne jotka pyrkivat
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seuraamaan hyvai makua. Milan ryhmaan kuuluvat erilaiset
nousukkaat, ja koko se keskiluokka, Jolla on halua ja edellytyk-
sia seurata legitiimin maun maarayksia.

—ja lopulta ne, joiden maun perusta on " vattamdttOmyy-
den valitseminen" Tahan ryhmaan kuuluvat kaikki muut,
joista tassa yhteydessa voi kayttaa kunnianarvoisaa termia
'rahvas" .

Rahvas on tausta, josta hyvan maun tulee mandollisimman
selvasti erottua. Rahvas seuraa myiis hallitsevaa makua omalla
tavallaan. Se juo kuohuviinia, ostaa tekonahkaisia huonekalu-
ja, ajaa ja anilaisilla autoilla, jotka ovat ranskalaisten, amerik-
kalaisten ja saksalaisten autojen tyylittOmia kopioita, pistal sei-
nilleen jaljennOksia populaäreista teoksista ja niin edelleen.
keskeista on kuitenkin se, etta rahvas mukautuu ja hyvaksyy
kulloisetkin olosuhteet valttamattOmyydeksi. ValttimattOmyy-
den pakosta se hylkaa kaiken symbolisen voitontavoittelun, ja
vaatii samaa kaikilta oman luokkansajasenilta. Tama "hienou-
den" toriunta, joka ilmenee halveksuvina huomautuksina, se-
lantakaisina puheina ja juoruina, on Bourdieun mukaan suo-
rassa yhteydessa juuri 	 etta vain yksi vaihtoehto on mah-
dollinen: kyseessa on luokan itsesuojelu.

Hyvan maun kohteet kayvat periaatteessa la.pi kaikki kolme
maun lajia. Vivaldi on tast a hyva esimerkki. Hanet hyvan
maun edustajat 60-luvulla "lOysivat uudelleen" , mutta nyt
hanen musiikkinsa on muuttunut to sin rahvaanomaiseksi.
Suomalainen esimerkki tasta voisi olla Aallon lasimaljakko, jo-
ka on muuttunut avantgardistisesta, ylen arvokkaasta taide-
taoksesta rahvaanomaiseksi standardimaljakoksi.

Yksi Bourdieun eniten kritiikkia herattaneista ajatuksista on
se, etta tylivaenkulttuuri tai yleensa kansankulttuuri ei ole
muuta kuin hallitsevan maun pohjalta syntynytta, sits, joka on
vahitellen siirtynyt hallitsevan maun piirista rahvaan maun

josaksi. Kulttuuri on yksi ja jakamaton ja sen ulkopuolella ei ole
kulttuuria, on vain materiaalisia arvoja, tytihtin ja arkielamaan
liittyvia esineita.. Esteettisen, symbolisen arvon antaminen niil-
le tapahtuu aina ulkoa pain, oha gta. Esimerkiksi pelimanni-
musiikki eli pitkaan hiljaiselamaa, kunnes sen keksivat savelta-
jat ja tutkijat. Sen tekeminen "kansankulttuuriksi" onnistui
niin hyvin, etta "hyva maku" on jo hylannyt sen. Kansanpa-
rannustavat puolestaan ovat vanhoja laiketieteen kehittamia ja
hylkaamia hoitomuotoja (kuppaus, yrtit) jne.

Yksi mielenkiintoinen makuun liittyva johtopaatOs on se,
etta koska maku on usein rajaamista, torjumista ("tuosta en
pida"), niin mytis luokkarakenteessa torjunnalla on keskeinen
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asema.
Niista asioista joita tiedimme varmasti inhoavamme, olem-

me vankimmalla pohjalla — ne muodostavat luokkahabituk-
semme perustan. Ja	 mita kiteytyneempi on luokka-
asemamme, sits varmempia ovat nama inhon ja torjunnan
kohteet. (Itse asiassa ajatus on peraisin Norbert Eliakselta, joka
rakentaa kulttuurihistoriaansa taman varaan. Bourdieun tutki-
mukset liittyvat melko saumattomasti Eliaksen perinteeseen.)

Bourdieu ei ole, nun kuin eivat ole monet muutkaan, varsi-
naisesti yrittanyt maaritella luokkia. Artikkelissaan luokista
(1984) ban kuitenkin esittaa joitakin suhteellisen selkeita luok-
kamairitelmia, joiden tarkoitus on lahinnd erottaa yhteiskun-
tatieteilijOiden teoreettinen luokkakasite kaytann011isesta, toi-
minnallisesta luokasta, jollainen luokka voi vain olla silloin
kun se toimii tietoisena luokkanaja on itse maaritellyt itsensa
sellaiseksi. Teoreettiset luokat ovat toimijoiden ryhmia, jotka
ovat suunnilleen samanlaisissa asemissa ja joilla taman vuoksi
on todennakoisyys omata samanlaisia suhtautumistapoja ja int-
resseja ja taman vuoksi heidan kaytantOnsa muotoutuvat to-
dennakiiisesti samanlaisiksi (Bourdieu 1984).

Olennainen ero Bourdieun ja muiden luokkateorioiden va-
lilla on siis se, etta Bourdieu nakee "sosiaalisen tilan" (Ispace
social) koostuvan joukosta osa-avaruuksia, jotka ovat suhteelli-
sen itsenaisia ja joiden sisalla kaytavasta taistelusta muodostuu
henkilOn kokonaisluokka-asema. Min esimerkiksi statusryh-
mat ovat tietyn sosiaalisen osa-avaruuden luokkia, ei jotain
muuta. Hierarkiat on maaritettava kentta kentalta ja hierarkiat
ovat aina useidan ulottuvuuksien tasapainottelua.

Min siis Bourdieu mieltaa luokan aidosti rakenteeksi eika
miksikaan yhdeksi ainoaksi ulottuvuudeksi. Kovinkaan kauka-
na tasta ei olla tietenkaan kun puhutaan rakenteistumisesta:

jso. jonkin perusulottuvuuden ja muiden ulottuvuuksien yh-
teydesta (Luokkaprojekti1984)

Edella esitetyn perusteella erityisesti ne ryhmat, joiden olo-
suhteet vaihtelevat eniten, tai joiden taustat suhteessa nykyti-
lanteeseen eroavat eniten, ovat luokkamairittelyn kannalta on-
gelmallisia ryhmia ja ehka eniten luokittelua vaativia. Juuri
naissa ryhmissa esimerkiksi kulttuuri ja luokka-asema poikkea-
vat selvimmin toisistaan, kun taas luokassa joka on pysynyt
suhteellisen muuttumattomana, tilanne on aivan toinen: luok-
kakulttuuri maaria ja ilmaisee luokkaa lahes jaannOksettOmas-
ti.

Seuraavassa esitettava luokkamalli perustuu ajatukselle siita,
etta kahtiajako porvaristoon ja proletariaattiin, herroihin ja
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rahvaaseen muodostaa sinansa luokkien perusjakautuman ja
etta toisaalta yhteiskunnassa on yha laajempia ryhmia, jotka ei-
vat kuulu kumpaankaan naista ryhmista. Mita voidaan kutsua
keskiluokiksi ja ne irtautuvat sits joko porvaristosta tai proleta-
riaatista, jotka edustavat enemmankin luokkarakenteen pysy-
vyytta ja muuttumattomuutta.

Rahvaaseen kuuluvat ne ryhmat, jotka jaavat keskiluokan ala-
puolelle: alimmat toimihenkikit (myylat tms.), ty011iset, pienvil-
jelijat, pienyrittajat, joita Ranskassa nimitetlan "classes populai-
res " Nam luokkajaottelussani on kolme perusluokkaa: ylin luok-
ka, hallitseva luokka eli porvaristo sanan	 historial-
lisessa mielessa (koska meilla Suomessa aatelisto ei ole erillinen
luokka, niin tallaisessa tarkastelussa pidan sits osana
porvaristoa); keskiluokka ja rahvas. Jokainen perusluokista ja-
kautuu erilaisiin osiin, joiden elamantapojen tarkastelusta tas-
sa viime kadessa on kysymys.

Nain siis saadaan seuraava malli, jonka rakenteistumisen ai-
neksia kasitellaan jatkossa:

hallitsevaporvaristo: piaomistajat, pankkien ja suuryritysten
j ohtaj at , johtavat virkamiehet , suurmaanomistaj at

"uusi" hallitseva luokka: johtavat poliitikot, ay-johto, jar-
j estOj ohto

kulttuurinen hallitseva luokka: johtavat journalistit, tiede-
miehet, taiteilijat, muut vapaat ammatinharjoittajat

vanha keskituokka: perinteiset virkamiehet, perinteinen yri-
tysten keskijohto

uusi keskiluokka: uudet ammattiryhmat, kulttuuri- ja uu-
sintamistehtivien toimihenkiliit

pikkuporvaristo: pienyrittajat, keskiviljelijat, osa ammatin-
hat) oittaj ista

rahvas: ns. alemmat toimihenkilOt (toimistovirkailijat, pal-
veluammatientyiintekijat), tytilaiset (vanhat ja uudet), talon-
poj at

marginaaliryhmdt: asunnottomat, tytittOrnat . jne.
Tietysti tallainen luokkajako on itsessaan erittain karkea ja

on harhaanjohtavaa puhua pelkistaan ammateista: koulutuk-
sella on keskeinen asema eri henkilOiden sijoittumisessa — pu-
humattakaan iasta, jolla on vaikutusta paitsi suoraan, myess su-
kupolven valityksella: luokkarakennetta monimutkaistaa esi-
merkiksi se, etta yksi luokka saattaa pitaa sisaMan monta suku-
polvea, kun taas jossakin toisessa luokassa luokka ja sukupolvi
sattuvat yhteen.

Tarkasteluun on siis Iiitettava mukaan edella tarkastellut ele-
mentit. Vasta sitten paasemme elamantavan kannalta todella
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mielenkiintoisiin ryhmittelyihin.

Suomalthen yhteiskunnan sukupolvet

Sukupolvi-kasitteen viime aikainen melko laaja suosio on osit-
tain y-hteydessa edella mainittuun kulttuuriin ja elamantapaan
suuntautuvaan kiinnostukseen. Sukupolvellahan tarkoitetaan
sellaista ihmisryhmaa, jota yhdistavat samankaltaiset elamin-
kokemukset, jolla siis erad.ssa. mielessa on ajallisesti yhtenainen
kulttuuritausta (Kohli 1978). Varsinkin jos sukupolvella tarkoi-
tetaan suhteellisen pitkan ajan kattavaa kokonaisuutta (10-20
vuotta), sen kytkenta kulttuuriin on selva.
Sukupolven "kesto" riippuu oleellisesti kulttuurin ja yhteis-
kunnallisen muutoksen nopeudesta. Taysin muuttumattomas-
sa yhteiskunnassa ei ole sukupolvieroja. On vain ika- ja
elamanvaihe-eroja. Sukupolvi on talloin vain tekninen kasite
— vanhemmat ja lapset kuuluvat muodollisesti eri sukupol-
viin, mutta heidan ajattelutavoissaan ja elimankokemuksis-
saan on vain satunnaisia eroja.

Nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa sukupolvella on taysin
eri merkitys. Sukupolven madrittely saattaa laheta kohortin,
ildluokan, maarittelya: uusi sukupolvi muovautuu joka viides
vuosi tai useamminkin. Tama merkitsee mm. sits, etta van-
hempien ja lasten valilla on useampia sukupolvia.

Sukupolvi-kasite voidaan ulottaa myOs tietyn erikseen mai-
ratyn toiminnan alueelle tai rajata johonkin ryhmaan, kuten
luokkaan. Voidaan puhua alkoholinkaytOn marasta ja kuivasta
sukupolvesta, erilaisista musiikkisukupolvista jne. Varsinkin
talloin on sukupolven yhteys osakulttuuriin ilmeinen: uusi su-
kupolvi ilmentia uudenlaista kulttuurillista tyyppia.

Seuraavassa ymmarran sukupolven kasitteen "kokonaisyh-
teiskunnallisesti" . Sukupolvi ilmentaa yhteiskunnan kulttuu-
rillista ja historiallista muutosta — tai muuttumattomuutta —
seld laajojen ihmisryhmien yhteisid kokemuksia. Avoimeksi
Oa, voimmeko kuitenkaan puhua luokkarajat ylittivista suku-
polvikokemuksista. Ainakin seuraavassa nain uskotaan, sills
oletamme, etta sukupolvet ovat samoja vaikka niihin kuuluisi-
kin eri yhteiskuntaluokkia. Sukupolven sisalla luokkasuhteet
saattavat vaihdella huomattavasti verrattuna toiseen sukupol-
veen, mika onkin yksi sukupolvia erottava tekija. Samoin luok-
kien voimasuhteet ja niiden sisaiset rakenteet voivat erota toi-
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sistaan melkoisesti.
Sukupolveen perustuva tarkastelu soveltuu hyvin suomalai-

sen yhteiskunnan analyysiin. Suomessa tails vuosisadalla ta-
pahtuneet jyrkat historialliset muutokset ovat aiheuttaneet
melko selvid sukupolvieroja. Kansalaissodan tai toisen maail-
mansodan kokeminen on tallainen sukupolvelle leimaa anta-
nut kokemus, yhta lailla kuin maaseudun voimallinen muutos
1960-luvulla ja yhtakkinen lahioiden rakentaminen. Yleisradi-
on elamakertakilpailussa vuonna 1979 kerattyjen elamakerto-
jen perusteella (aineistosta ks. Roos-Vilkko 1980, muuten ks.
Roos 1985a) olen paatynyt tekemaan seuraavan sukupolvijaot-
telun. Sovellan sits myithemmin teoreettisessa jasennyksessa.
1)pulan, sodan ja jalleenrakennuksen sukupolvi
2)suuren murroksen sukupolvi
3)15hiOiden ja koulutuksen sukupolvi

Ensimmdinen sukupolvi, 1910-30-luvulla syntyneet, on ko-
kenut hyvin kaksijakoisen elaman. Sota on sille keskeinen ni-
velkohta, riippumatta siita kuvataanko sits tai ei. Mama ennen
sotaa oli puutetta, huolia, traagisia menetyksia ja pettymyksid,
esimerkiksi koulunkaynnissd. Vanhemmat ihmiset saattavat

kuvata, kuinka juuri kun lopulta oli asetuttu aloilleen,
tuli sota ja kotipaikan menetys. Nuoremmille sota on yhtey-
dessa eliman epavarmuuteen ja heilahteluun. Ensimmdisen
sukupolven luokkaerot ovat mplis suuret. Suomalaisen ylaluo-
kan ja ylemman keskiluokan jasenet muistavat tyypillisesti ela-
mansa ennen sotia olleen hyvin vilkasta ja ongelmatonta aikaa
— jatkuvaa liiketta, juhiia, tapahtumia, vauhtia ja tietenkin
suhteellista ylellisyytta.

Luokka-asemasta riippumatta sota merkitsi kuitenkin suo-
malaisille ratkaisevaa muutosta, joka voimisti normaalia ela-
manvaiheen murrosta. Ihmiset kuvaavat sodanjalkeisen ajan
elamantarinoissaan aivan uudella tavalla. EIama saattoi olla an-
karaa nousua, jossa tapahtui paljon samaan aikaan 	 asunto,
perhe, yhteistoiminta ja suuret sosiaalipoliittiset muutokset,
joista tarkein on terveydenhoitojarjestelman kehitys. Nii11a,
jotka menivat tai joutuivat asutustoimintaan oh edessa viela
monia kovia vuosia 1930-luvun malliin, ilman vandisintkaan
toivoa siita, etta elima muuttuisi paremmaksi. Sen sijaan ne,
jotka ryhtyivat rakentamaan omakotitaloja kaupungin liepeil-
le, huomasivat pian uhraustensa kantavan ainakin taloudellista
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hedelmaa.
Tyska riitti kaikille, niin rintamaiden asukkaille kuin kyl-

mien tilojen asuttajille. Viimeksi mainitut eivat tosin juuri saa-
neet tylistain taloudellista hytitya. Heidan sodan jalkeinen ai-
neellinen vaurastumisensa tapahtui vasta myithaan 70-luvulla.

llOin he olivat jo menettaneet terveytensa, rikkoneet selkan-
sa ja nivelensa.

Taman sukupolven toinen laripaa, lahinna suomenruotsa-
lainen ylaluokka, kuvaa elamansi kaarta aivan toisin. Mystis sil-
le sodanjalkeinen aika merkitsi ankaraa tyOntekoa ja rakenta-
mista; silti elama ei kokonaisuudessaan koskaan tullut entisen
kaltaiseksi. Palvelijoiden, suurten juhlien ja mannermaisen
eliman aika oli ohitse. Missaan tapauksessa suomenruotsalai-
sen ylaluokan toisen maailmansodan jalkeista aikaa ei voi kuva-
ta jatkuvaksi nousuksi toisin kuin monien tavallisten ihmisten
elamantarinoissa kuvataan. Painvastoin sota oli taitoskohta,
josta Widen oman luokan ulkoiset voimat alkoivat vaikuttaa
kehitykseen (ks. Roos-Roos 1984).

Suuren murroksen sukupolvi, joihin luen lahinna 1940-
luvulla syntyneet, on seuraavassa tarkastelussa keskeinen. Juuri
siita loytyvat ne keskeiset elimantapaerot, joita tassa pohdin.
Tama sukupolvi edustaa mytis luokkarakenteeltaan aivan uutta
tyyppia. "Tyypillisia" ovat tarinat, joissa kerrotaan, kuinka
maanviljelija- tai tyOlaisperheesta noustaan koulutuksen kautta

Taman sukupolven lapsuudenkokemukset ovat melko lailla
erilaiset kuin edellisien polvien. Sairaudet eivat enda ole yhta
yleisia, turvattomuus ei enda ole samanlaista, lapsuus on kehi-
tyksen ja optimismin aikaa myOs maaseudulla, tytita tehdaan ja
ensimmdiset hyvinvoinnin merkit — televisio, kodinkoneet ja
auto — alkavat ilmaantua tavalliselle kansalle. Elamantarinoil-
le tyypillista on maalta muutto. Huomattava osa tasta sukupol-
vesta on syntynyt maaseudulla tai maaseututaajamissa, ja
muuttanut myohemmin kaupunkeihin tai kokenut asuinpaik-
kansa seka muodollisen ettd tosiasiallisen kaupungistumisen —
koulunkiynnin huomattava pidentyminen ja erityisesti amma-
tin hankkimiseen liittyvan koulutuksen painottuminen ja
asuntosaktiminen, siis ei asunnon rakentaminen itse. Uusia
ongelmia, jotka mainitaan ensimmaista kertaa, ovat tyiitts5-
myys — joka silloin kun se on kertojaa koskettanut, on jaanyt

27



mieleen hyvin epamiellyttivand tilanteena — seka lasten
pdivahoito-ongelmat, jotka ovat nuorten tyOssakayvien naisten
huolen aihe.

Taman sukupolven elamantarinoiden leimallisin piirre on
kuitenkin "jonkin" puuttuminen. Olen kutsunut tats jotakin
ei-kokemukseksi. Tarinoista puuttuvat dramaattiset kaanne-
kohdat, puutteen ja sairauksien aiheuttamat iskut, samoin
kuin jatkuva, alistuneena kestetty karsimys — esimerkiksi epa-
onnistunut avioliitto, vallanhaluinen anoppi, puutteelliseksi
jaanyt koulutus ja sen aiheuttama menetyksen tunne. Elamasta
puuttuu myOs toteutettujen saavutusten aiheuttama syva tyy-
dytys. Toisin sanoen, tarinat sisaltavat vahemman kokemuksia
ja vahemman koettua. Parhaimmillaankin ne ovat elavia, mel-
ko arkisen ja ohuen elamantarinan kuvauksia. Tama merkitsee
toki sita, etta eldma on ollut melkoisen ongelmatonta siis tur-
vallista, mutta mytis sita, etta elama on ollut vahemman inten-
siivista. Ei ole niin voimakkaita kokemuksia ja elamyksia, etta
ne katsottaisiin elamakertaan kirjaamisen arvoisiksi.

Edella sanottu on ehka jossain madrin liiottelua. Uusi inten-
siteetin kohde, jota aikaisempien sukupolvien tarinoissa ei yie-
ld ole, ovat ihmissuhteiden ongelmat. Seka lapset, aviopuolisot
etta tytitoverit ovat uudenlaisessa asemassa naiden ihmisten
elamassa. Naitakin suhteita kuvataan eniten, kun niissa on on-
gelmia. Ainoastaan lapsiin liittyvat positiiviset kokemukset
nayttavdt olevan mainitsemisen arvoisia.

Keskeiset erot suuren murroksen sukupolven ja sita edelta-
vien sukupolvien valilla ovat turvallisuuden huima lisaantymi-
nen, tyOn merkityksen suhteellinen vaheneminen ja koulutuk-
sen nousu sen tilalle, perhe-elaman ja ihmissuhteiden korostu-
minen seka elamantarinan yleinen latistuminen. Viimeksi mai-
nitusta ei sinansa ole pahaa sanottavaa, koska se heijastaa en-
nen kaikkea turvallisuuden lisaantymista.

Suuren murroksen sukupolvi jakautuu luokkiin epamaarai-
semmin kuin sita edeltanyt sukupolvi. Osittain sen luokka-
asema on muovautumisvaiheessa ja osittain luokka-asemissa on
hyvin vaihtelevia tunnusmerkkeja. 	 ja ylempian keskiluok-
kaan kuuluvien elamantarinoissa voi liiytad selvien perinteisen
ylaluokan tunnusmerkkien rinnalla mytis tyypillisia keskiluok-
kaisia piirteita. Luokka-asema ei ole laheskaan niin kiteytynyt
kuin aikaisemmin. Samalla perinteisen tyiivaenluokkaisen ja
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uusien keskiluokkaisten luokkatilanteiden valiset erot nousevat
keskeisiksi. Y1la kerrottu suuren murroksen sukupolven ela-
mantarinan muutos heijastaa laajassa mielessa juuri uusia kes-
kiluokkaisia piirteita. Tytivaenluokkaiseen elamaan kuului yie-
ld tuolloin riittamiin dramatiikkaa ja akillisia tapahtumia.

Kolmas taman tarkastelun sukupolvi, lahioiden ja koulutuk-
sen sukupolvi, on syntynyt lahinna 1950-luvulla ja 1960-luvun
alussa. Se on kaynyt koulut ja tullut tytielamaan vuoden 1968
jalkeen ja sen olennainen kasvuymparistii ovat olleet lahiot ja
lahitiiden kaltaiset kerrostaloalueet Suomen taajamissa. Tasta
sukupolvesta on koottu aineistoa vain sen enemman oppia saa-
neesta ryhmasta. Koulutus on sukupolvelle keskeinen tekija,
noin puolet ikaluokasta suoritti ylioppilastutkinnon ja lopuilla-
kin on usein ammatillisia opintoja keskikoulun jalkeen. Kol-
mas yhteinen taustapiirre on televisio ja musiikkikulttuuri,
jonka ensimmainen aalto oli Beatles. Sen jalkeen sukupolveen
perustuvan populaarikulttuurin aallot ovat seuranneet toisiaan
nopeasti. Jotkut ovat tulleet niin yleisesti hyvaksytyiksi, ettei
niista enia ole ollut vastakulttuuriksi. Nain on valitettu mm.
suomalaisesta rockista, joka on kaiken lisaksi imenyt itseensa
suuren maaran klassisen populaarikulttuurin piirteita.

Jos siis lahistipolven jalkeiselle uudelle sukupolvelle annettai-
siin nimitys, yksi vahva ehdokas on rock ja muu siihen liittyva.
Nimitys heijastaisi talloin tosin vain yhta ajanjaksoa sukupol-
ven elamassa (ks. Heiskanen- Mitchell 1985).

Jokaisella sukupolvella on sille ominainen luokkarakenteen-
sa. Sukupolvia tarkastelemalla voidaan ri gida selvasti suoma-
laisen yhteiskunnan luokkarakenteen raju muutos. Se, etta
luokkarakenteen vaiheet nakyvat suhteellisen yhtenaisina su-
kupolven sisalla merkitsee, etta monet kokonaisluokkaraken-
teeseen liittyvat hankaluudet selviavat. Tama lisaa huomatta-
vasti sukupolvi-kasitteen kayttOkeipoisuutta.

Ensimmaisestd sukupolvesta voimme erottaa kolme puhdas-
ta luokkaa: porvariston, vanhan keskiluokan seka tytilaisista ja
viljelijOista koostuvan rahvaan. Toisesta sukupolvesta lOytyvat
naiden lisaksi ensimmaiset uuden keskiluokan- ryhmat. Kol-
mannessa sukupolvessa uusi keskiluokka ja rahvaan uudet ryh-
mat ovat hallitsevassa asemassa. Se, etta kulttuurilliset piirteet
korostuvat kolmannessa sukupolvessa — lihinni koulutuksen
kautta — muuttaa selvisti koko luokkarakennetta. Voidaan
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olettaa, etta edestakainen aaltoliike luokasta toiseen on tallOin
yleisempia. Kaiken kaikkiaan siis sukupolviin perustuvalla tar-
kastelulla olisi paljon annettavaa niin luokkien kuin kulttuuris-
ten elamantapojen tutkimukselle. Tama edellyttaa kuitenkin
viela elimantapaan perustuvien typologioiden kehittelya.

Suomalaisen eldmdntavan ulottuvuudet

EdeIla on tarkasteltu erikseen suomalaisen yhteiskunnan kult-
tuurisia, sukupolvi- ja luokkajaotteluja. Naista voidaan raken-
taa eraanlainen suomalaisen yhteiskunnan perusryhmittely-
malli. Tama edellyttia suhteellisen laajaa aineistojen yhdista-
mista. Tietysti voidaan yhta hyvin jattaa ylla esitetyt ryhmitte-
lyt myOs avoimiksi ja todeta, etta ne eivat ole paallekkaisia ja
todella kiinnostavia tapauksia ovat juuri ne, joissa esimerkiksi
habitus, elamantyylit ja luokka-asema poikkeavat toisistaan.

IlOin jonkun niista taytyy antaa periksi tai joillakin on strate-
gisesti tarkeampi asema kuin muilla.

Esitykseni seuraavassa on luonteeltaan teoreettis-spekulatii-
vista. Se nojautuu osittain empiiriseen aineistoon, mutta suu-
reksi osaksi se kartoittaa oletettuja teoreettisia yhteyksia.

Seuraavassa esitettava habitusten jaottelu nojaa aikaisem-
massa, elamankertoja koskevassa tutkimuksessa kehittamaini
tyypittelyyn. Sen osioita voidaan tassa kutsua habitustyypeiksi:
tie kuvaavat ihmisten perussuhtautumista elamaan, heidan ko-
konaisvaltaista elamanotettaan (ks. Roos 1985a). Kriteeri on
tallOin elamantarinan kokonaisuus, johon voidaan liittaa viela
"subjektiivisempia" habituksia, mentaliteetteja, joita tarkas-
teltiin elimantyyleja koskevassa osassa.

Seuraavassa jaottelu perustuu osittain elamakerta-aineistoon
ja osittain Cathelat'n typologiaan (1977, Mermet 1985). Siina
on esitetty pareittain saman habitus-ulottuvuuden vastakkaiset
piat. Eraassa mielessa siirrymme samalla objektiivisemmista
habituksista subjektiivisempiin habituksiin.
—"Pakkorako" , elamian tyytyminen vs. eliman pitkalle viety
hallinta

Seikkailu vs. turvallisuus
—Tiukka julkisivu vs. mitaan ei peitella

Ambivalenssi vs. konstailemattomuus
Kuviota voidaan viela yksinkertaistaa sijoittamalla samalle
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ulottuvuudelle pant julkisivu-avoimmuus ja kurinalaisuus-
pidakkeettOmyys

Luokkaryhmittelyna on sama kuin edella esitetty ja luokat
esitetaan maarattyina alueina efi peruskehikoissa.
—hallitseva luokka

vanha keskiluokka
—uusi keskiluokka

pikkuporvaristo
—rahvas:

—alemmat
tyOvaenluokka (vanha ja uusi)
talonpoj at
marginaaliryhmat

On selvaa, etta myiis "hallitseva" luokka jakautuu osiin,
esimerkiksi kulttuuri/talous-aspektin perusteella, mutta tams
sivuutetaan tassa yhteydessa. Keskeinen lisatekija on varsinkin
keskiryhmien sosiaalinen liikkuvuus luokasta toiseen ja luokan
sisalla. Seuraavassa otetaan huomioon kolme vaihtoehtoa. Nii-
den makallinen merkitys vaihtelee, mutta niilla voi olettaa
olevan suuria vaikutuksia henkilon elamintavan kannalta:

Sosiaalinen nousu: rahvaasta keskiluokkaan tai hallitsevaan
luokkaan; keskiluokasta hallitsevaan luokkaan

Siirtymat luokan sisalla: vanhasta uuteen keskiluokkaan,
pikkuporvaristosta palkkaty6hOn; vanhasta uuteen tylivaen-
luokkaan, ruumiillisesta tytista tietotyalin

Sosiaalinen lasku: hallitsevasta hiokasta keskiluokkaan tai
rahvaaseen; keskiluokasta tyOvaenluokkaan

EdeIla tarkasteltujen suomalaisen yhteiskunnan sukupolvien
sijainti luokka- ja elamantaparakenteessa ja niiden vaikutukset
luokkiin ja habituksiin ovat avoimia. Perussukupolvia oletan
sits olevan nelja, jos nuorisosukupolvia ei eroteta (ks.
Heiskanen-Mitchell 1985). (Vuosiluvut ovat tarkoituksellisesti
paallekkain, sukupolvien aikarajathan ovat aina ongelmallisia.)

Sotien ja pulan sukupolvi (1920-40)
Suuren murroksen sukupolvi (1940-55)
Lahiosukupolvi (1955-65)
Rocksukupolvi (1965-)
Kulttuuri nandaan tassa lahinna sen kanden aspektin yhdis-

telmana. Toinen erottelu-ulottuvuus kattaa korkeakulttuurin
ja rahvaan kulttuurin. Edellista edustaa mystis merkkitavara-
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kulttuuri, jalkimmaista varsinaisen rahvaan kulttuurin ohella
massakulttuuri yleensi. Toinen ulottuvuus on luokkapohjai-
nen. Se erottelee joukon perinteisid luokkakulttuureja. Moder-
nit, "uudet" luokkakulttuurit ovat nandakseni vasta muovau-
tumassa uusien elamantapojen kautta. Voikin sanoa, etta jos
eldmantapa osoittautuu pysyvdksi, siita tulee kulttuuria.

Alustava jaottelu on seuraava:
—korkeakulttuuri, yldluokan kulttuuri
—porvariskulttuuri ( = traditionaalinen keskiluokan kulttuuri)
—merkkitavarakulttuuri ( = uuden keskiluokan kulttuuri)
—rahvaan massakulttuuri
—tyOvaenkulttuuri
—talonpoikaiskulttuuri

Tassa artikkelissa ei voida kasitella tarkeda, sukupuoleen pe-
rustuvaa jakoa. Vaikka monet elamantavan tutkijat ovat pita-
neet perhetta keskeisend elamantapayksikkona, kaikki edella
kasitellyt kasitteet — luokka, sukupolvi ja habitus — ovat var-
masti yhteydessa myiis sukupuoleen. Sukupuoli onkin yksi
niista tekijOista, joiden lahempi tarkastelu on jatkossa valtta-
matOnta.

Seuraavassa hahmottelen kaksi tapaa edeta esitettyjen jaotte-
lujen perustalta. Yksi tapa on ottaa jokin jaottelu lahtOkoh-
daksi — luontevimmin habitus tai luokka 	 ja sijoittaa sitten
muut ominaisuudet suhteessa tahan perusulottuvuuteen. Ku-
viossa 1 kehikon ulottuvuuksia ovat subjektiiviset ja objektiivi-
set habitukset, joiden virittdmaan avaruuteen sijoitetaan luok-
ka, sukupolvi ja kulttuuri. Nain saadaan kokonaiskuva efi teki-
jOiden valisista yhteyksista elarnantavan kannalta. Elamantapa
muodostuu tallOin habituksen, sukupolven, luokan, kulttuu-
rin ja monissa tapauksissa sukupuolen, jota tassa ei tarkastella,
yhteisvaikutuksena. Puhumme siis madratyn habituksen, su-
kupolven, luokan ja kulttuurin virittamasta elamantavasta.

Kuviossa 1 luokat sijoittuvat habitus-avaruuteen selvasti toi-
sistaan erilleen. Sen sijaan luokkien ja sukupolvien valinen yh-
teys on ongelmallinen. Kussakin sukupolvessa voi esiintya
kaikkia luokkia. Ajatus on lahinna esittia, mind tavoin tietyt
habitukset ja sukupolvet liittyvat yhteen. Talloin ovat kiinnos-
tavia ne ryhmat, jotka sijoittuvat oman sukupolvensa ja
luokka-asemansa kannalta ristiriitaisesti.

Kulttuuri-jaottelun sijoittaminen kuvioon on vaikeaa. Kult-
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tuuri on selvasti luokkasidonnainen ja habitusta muokkaava te-
kijd. Kulttuurijaottelut ovat sits jossain mairin habituksesta
riippumattomia. Ne on tassa liitetty suhteellisen selvasti
luokka-asemaan.

Toinen tapa edeta on ottaa lahtOkohdaksi edella hahmoteltu
luokkarakenne. Tavoitteena on tallOin luoda sellaiset laajat ela-
mantapamallit, jotka ikaan kuin kattavat koko kentan ja jotka
jakavat toisaalta luokat ja toisaalta sukupolvet jarkeviin koko-
naisuuksiin.

Nain voidaan esimerkiksi seuraaville luokille antaa habituk-
seen, sukupolveen ym. perustuvia maareita:
—Uusi keskiluokka on maardtyssa mielessa lahiOpolven ja ehka
jo jossain maarin rock-polven osajoukko, jonka piirteita lei-
maavat hyva ulkoinen elamanhallinta, pyrkimys hallittuihin
"seikkailuihin" ja elamantavan vahva ambivalenssi, hallittu
julkisuus ja toiminnallisuus useilla eri aloilla samanaikaisesti.
Uusi keskiluokka edustaa luokkataustaltaan nousua rahvaasta
keskiluokkaan.
—"Vanha" tydvdenluokka, jolle tarkeda ovat turvallisuus,
konstailemattomuus ja sopeutuminen annettuihin olosuhtei-
siin, mutta joka saattaa myiis ajautua "hillittOmaan" elamaan
so. alkoholin suurkulutukseen.
—"Uusi" tydvdenluokka, jonka elamanhallinta on edellista
merkittavampda, elamantyyli ambivalentimpaa, vahemman
konstailematonta, jolla on enemman koulutusta, jonka tytiteh-
tavat ovat ainakin osittain luonteeltaan tietotylita, mutta jolla
on vahainen autonomia tybssa ja jonka tausta ja sukupolviti-
lanne ovat yhteisia uuden keskiluokan kanssa.
—Vanha hallintaa, turvallisuutta ja itsekuria korostava
luokka. Sen uudempi versio on lahempana ambivalenssia. Se
ei pida turvallisuutta yhta keskeisena, mutta sille elaman tay-
dellinen hallinta — mytis julkisivun — on arvo numero yksi.

Edella olevin perustein luokat jakautuvat ryhmiin, joita nyt
voidaan kutsua elamantapaan perustuviksi luokkafraktioiksi.
Tallaiset ryhmat muodostavat kasitykseni mukaan hedelmalli-
sen tutkimuslahttikohdan selvitettaessa esim. televisio- ja radi-
osuhdetta tai television asemaa elarnantavassa. Tasta voitaisiin
jatkaa kysymalla, miten yhteiskunnan muutos jasentda naita
eri kategorioita (esimerkiksi Eliaksen teoria on selvasti vain osit-
tainen: se soveltuu erityisesti porvariston ja keskiluokan kehi-
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HALLINTA	 KURINALAISUUS
JULKISIVU

AMBIVALENSSI

KONSTA LEMATTOMUUS
PIDAKKEETTOMIYS

AVyAUUS
MINEN

ALISTUMINEN

tyksen tarkasteluun taman vuosisadan puolivaliin asti). Taman
jalkeen ilmeisesti tulee uusia aspekteja mukaan: seksuaalinen
vapautuminen ja	 heijastavat uudenlaisia kehi-
tyspiirteita, kulttuurin eraanlaista "lapsellistumista" mm.
juuri joukkotiedotusvalineiden ansiosta. Juuri historiallisen
ulottuvuuden huomioonottaminen esimerkiksi mentaliteet-
tien kehityksessa, sukupolvitarkastelun kautta ja niiden lisaksi
se on hedelmallisin alue, jonka kehittelya tarvitaan mytis Suo-
messa. Yha viela tiedetaan varsin vahan ennen kaikkea keski-
luokkien ja kaupunkityiivaestOn elamintapojen historiallisen
muutoksen olennaisista piirteista.

Toisaalta kategorioiden ydinryhmia kiinnostavampia ovat ne
tapaukset, jotka edustavat samanaikaisesti useita, osittain kes-
kenain ristiriitaisia aineksia. Mita ovat kulttuurillisesti suun-
tautuva, ambivalentti uusi keskiluokka, tyiivaenluokan tietyt
uudet osat ja vaikeasti luokiteltavissa olevat sukupolviin ank-
kuroituneet ryhmat. Naiden ryhmien jatkotarkastelu strategisi-
na ryhmina olisi tutkimuksen kannalta nandakseni hedelmalli-
sinta.

- SEIKKAILU	 TURVALLISUUS-

Kuvio 1.1.
Luokat habitusavaruudessa

34



TURVALLISUUS-- SEIKKAILU

AMBIVALENSSI HALLINTA KURINALAISUUS
JULKISIVU

PIDAKKEETTOMYYS
AVOIMUUS

TYYTYMINEN
ALISTUMINEN MKONSTAILEMATTO UUS

Kuvio 1.2.
Sukupolvet habitusavaruudessa

AMBIVALENSSI HALLINTA KURINALAISUUS
JULKISIVU

-SEIKKAILU

PIDAKKEETTOMYYS	 TYYTYMINEN/	 ALISTUMINEN

Kuvio 1.3.
Kulttuuri habitusavaruudessa

AVOIMUUS

TURVALLISUUS-

MKONSTAILEMATTO UUS
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LUOKKA
	

HABITUS
	

KULTTUURI	 SUKUPOLVI

Hall.luokka 	 Muuri

Vanha kl	 Ambivalens	 Korkeakultt—Sodat ja pula

Uusi kl	 Seikkailu	 Tavarakultt 	 klurros

AI toimih.	 Hallinta	 Massakultt

Vanha tytivden1	 Turvallisuus	 LahiO

Uusi tytiväen1	 Kurinalaisuus	 Tyiivaenkultt
Rock

Talonpojat	 Konstailematt.	 Talonp.kultt

Marginaali	 HillittOmyys

MitAdn ei peitellã

Taulukko 1.
Hallitsevan luokan habitus-, kulttuuri- ja sukupolviulottuvuu-
det.

LUOKKA
	

HABITUS
	

KULTTUURI	 SUKUPOLVI

Hall.luokka	 Muuri

Vanha kl	 Ambilansst	 Korkeakultt\ Sodat ja pula

Uusi kl	 Seikkailu	 Tavarakultt	 Murros

Al toimih	 Hallinta	 Massakultt

Vanha tyiivden1	 Turvallisuus	 Lahiö

Uusi tytivden1	 Kurinalaisuus	 Tytivaenkultt
Rock

Talonpojat	 Konstailematt	 Talonp.kultt

Marginaali	 HillittOmyys

Mitaán ei peitelld

Taulukko 2.
Vanhan keskiluokan habitus-, kulttuuri- ja sukupolviulottu-
vuudet.

36



LUOKKA HABITUS KULTTUURI	 SUKUPOLVI

Hall tuokka Muuri

Vanha kl Ambivalenssi Korkeakultt	 Sodat ja pula

Uusi kl Seikkailu Tavarakuftt

Al toimih Hbitata Massakulft
Murros 

Vanha tydvden1 Turvallisuus

Uusi tydviiten1 Kurinalaisuus Tyiivitienkultt
Rock

Talonpojat Konstailematt Talonp.kultt

Marginaali HillittOmyys

Mitadn ei peitellá

Taulukko 3.
Uuden keskiluokan habitus- , kulttuuri- ja sukupolviulottu-
vuudet .

LUOKKA
	

HABITUS	 KULTTUURI	 SUKUPOLVI

Hall luokka	 Muuri

Vanha kl	 Ambivalenssi	 Korkeakultt 	 Sodat ja pula

Uusi kl	 Seikkailu	 Tavarakidtt	 Murros

Al tolmlh 	 Haled.	 Massakuftt	 LAM

Vanha tyliviten	 Turvalftsuus

Uusi tydviien1	 KurInalaisuus	 Tydviienkultt
Rock

Talonpojat	 Konstailematt	 Talonp.kultt

Marginaali	 HillittOmyys

Mitian ei peitellii

Taulukko 4.
Alempien toimihenkiliiiden habitus-, kulttuuri- ja sukupolviu-
lottuvuudet.
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LUOKKA	 HABITUS	 KULTTUURI	 SUKUPOLVI

Hall Iuokka

Vanha kI

Uusi kI

Al toimih

Vanha tyttviienl

Uusi tydváen1

Talonpojat

Marginaali

Muuri

Ambivalenssi	 Korkeakultt	 Sodat ja pula

Seikkailu	 Tavarakultt	 Murros

Hallinta	 Massakultt	 Lähid

Turvallisuus

Kurinalaisuus	 Tykhdienkuitt
Rock

Konstallematt	 Talonp.kultt

HillittOmyys

Mitddn ei peitelld

Taulukko 5.
Vanhan tyOvaenluokan habitus-, kulttuuri- ja sukupolviulottu-
vuudet

LUOKKA
	

HABITUS	 KULTTUURI	 SUKUPOLVI

Hall luokka

Vanha kl

Uusi kl

Al toimih

Vanha tydvden1

Uusl tythytten1

Talonpojat

Marginaali

Muuri

Ambivalenssi	 Korkeakultt 	 Sodat ja pula

Seikkailu	 Tavarakultt - Murros

Hallinta 	 Massakultt	 Lihitt

Turvallisuus

Kurinalalsuus	 Tytiviienkultt
Rock

Konstallomatt	 Talonp.kultt

HIllittamyys

Mitäin ei peitellti

Taulukko 6.
Uuden tyOvienluokan habitus-, kulttuuri- ja sukupolviulottu-
vuudet.
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LUOKKA	 HABITUS	 KULTTUURI	 SUKUPOLVI

Hall luokka	 Muuri

Vanha kI	 Ambivalenssi	 Korkeakultt	 Sodat ja pula

Uusi kI	 Seikkailu	 Tavarakultt	 11117011

AI toimih	 Hallinta	 Massakulft

Vanha tylivAen1	 Turvallisuus

Uusi tpfiviien1	 Kurinalaisuus	 Tydváenkultt

Talonpojat 	 Konstailematt	 Talonp.kultt

Marginaali	 Hillittemyys

Mitaan ei peitellä

Taulukko 7.
Talonpoikaisluokan habitus-, kulttuuri- ja sukupolviulottu-
vuudet.

LUOKKA HABITUS	 KULTTUURI SUKUPOLVI

Hall luokka Muuri

Vanha kI Ambivalenssi	 Korkeakultt Sodat Ja pula

Uusi kI Seikkailu	 Tavarakultt ,Murros

AI toimih Hallinta Massakultt LINO

Vanha tyliviken1 Turvallisuus

Uusi tyliväen1 Kurinalaisuus Tyliviienkultt
Rock

Talonpojat Konstailematt Talonp.kultt

HINIttlienyysMargInaali

Milan 4,1 pattern'

Taulukko 8.
Marginaalien habitus-, kulttuuri- ja sukupolviulottuvuudet.

Rock
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"Habitus"	 ELAMAAN	 URASUUN-	 AM BIVALENSSI
TYYTYMINEN	 TAUTUMINEN

Pädas.
sos. liikkuvuus
SOSIAALINEN	 Tãydellinen	 Paluu alkuper.	 Piittaamatto-
LASKU	 luopuminen	 luokka-ase-	 muus

maan	 koulutuksesta
"omin avuin"	 tai ammatista

HORISON-
TAALI-	 Uusi pikku-	 Juppien
LIIKE	 porvaristo	 perustyyppi

Uuden keski-
luokan perus-
tyyppi (joko

SOSIAALINEN	 Kaikki saavu-	 horis.liike tai
NOUSU	 tettu eldmassa 	 sosiaalinen

nousu

"Juntit"	 "Nousukkaat"

Taulukko 9.
Uuden keskiluokan tyypit.
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YHTEISKUNNAN MUUTOS
JA ARICIELAMA.

Jokainen meista voi havaita ymparillaan muutoksia ja kuvitella
toisia: tyypillisinti on kai luulla, etta se, milka nyt on, on jotain
uutta ja ennen kokematonta, vaikka niin ei ole. Mutta jos hy-
vaksymme sen, etta yhteiskunnallinen muutos on koko talla
vuosisadalla ja varsinkin kahtena viime vuosikymmenena ollut
ennennakemattOrnan rajua, tulee keskimmaiseksi kysymys,
miten tats muutosta voidaan analysoida. Me tarkastelemme
muutoksia aina tietyn kasitteellisen viitekehyksen avulla, vaik-
ka ehka kuvittelisimmekin puhuvamme vain raaoista tosisei-
koista. Vieraantuminen, yksityistyminen, perhekeskeisyys,
identiteettiongelmat, narsismi, uudet elamantavat... Kaikki
Hama ovat teoreettisia kasitteita, joista on vahitellen tullet mel
keinpa arkipiivaisia tosiasioita.

Kaikkeen tahln nayttaisi jotenkin liittyvan Karl Marx. Han-
hahmotteli ennen kaikkea teoriaa siita, miten yhteiskunta

muuttuu kapitalismin kehittyessa, miten traditionaaliset yh-
teiskuntasuhteet ja elamantavat muovautuvat vahitellen paao-
masuhteen puristuksessa uusiksi: piaomat keskittyvat, ihmiset
palkkatylilaistyvat ja tyiista tulee abstraktia palkkatyiita. (Toi-
sin kuin Pekka Kuusi naen tarnan keskeisena Maxilla, en ha-
nen historiallisia profetioitaan tai hanen evoluutioteoriaansa.)

Tama teoria on useimmille meista jossain muodossa tuttu.
Se on sailynyt ihmeen hyvin ajan myOtd; monet Marxin kuvaa-
mat ilmiest ovat edelleen keskeisia. Mutta on kiistamatOnta, et-
ta Marxin teoria kaipaa taydennysta: sen hahmottamat ilmiOt
ovat yleisesti tunnettuja, mutta ne eivat kata yhteiskunnallisen
muutoksen koko kirjoa. Ehka tarkeinta on, etta teorian selitys-
voima on menettanyt mielenkiintoisuuttaan. On syyta epailla,
etta teoria ei yksinkertaisesti kasitteellista ilmioita, jotka sil-
miemme edessa tapahtuvat. Ja kun meilla — tutkijoilla — ei
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ole kasitteita, emme mysliskaan nae, mita tapahtuu.
Yha useammat ovat kuitenkin ryhtyneet etsimaan uudem-

pia, parempia, monitahoisempia selityksia, hyvin monet luo-
puneet marxismista selitysten lahtOkohtanakin. On mielen-
kiintoinen paradoksi, etta se teoreetikko, jota tassa aion kayt-
taa hyvakseni, oli 60- ja 70-luvuilla juuri marxilaisen kritiikin
hampaissa, mutta on nyt monists kriitikoistaan poiketen kehit-
tanyt todella mielenkiintoisesti marxilaista (?) teoriakehikkoa.
Han on Jurgen Habermas, jonka tiiliskivi Theorie des kommu-
nikativen Handelns I—II on juuri ilmestynyt toissa vuonna ja
herattanyt suurta huomiota. Siina Habermas hahmottelee sosi-
ologian klassikoiden kautta uuden version kriittisesta teoriasta,
joka poikkeaa merkittavasti mytis hanen aikaisemmista selityk-
sistaan.

En tassa tarkastele naita eroja, vaan keskityn yhteen Haber-
masin ydinajatuksista, joka erityisesti yhteiskunnallisen muu-
toksen kannalta on aivan keskeinen, nimittain Systeemin ja Le-
bensweltin valiseen eroon ( ks. myOs Gronow 1983).

System, jarjestelma, on helppo kaantaa, mutta Lebenswelt
ei. Elamismaailma kuulostaa kOmpeltilta. Habermas tarkoittaa
erottelullaan sits, etta yhteiskunnassa on kaksi toisiinsa kietou-
tuvaa mutta teoreettisesti erillista aspektia: jarjestelmallinen,
objektiivinen, erilaisina ulkoisina suhteina ja verkostoina ilme-
neva todellisuus seka toisaalta subjektiivinen, ihmisten keski-
naiseen kommunikointiin ja toistensa ymmartamiseen perus-
tuva todellisuus, heidan elamismaailmansa, jossa tarkeinta
ovat merkitykset, tulkinnat ja symbolit.

Tata sinansa yksinkertaista erottelua Habermas kehittelee
hyvin hedelmallisella tavalla. Keskeista Habermasin ajattelulle
on rationaalisuus — onkin sanottu, etta han on viimeisia puh-
daspiirteisia rationaalisuuteen perustuvan yhteiskuntateorian
kehittajia. Mutta rationaalisuuttakin on monta lajia, haberma-
silaisittain kolmea: (1) paamaararationaalisuus, strateginen ra-
tionaalisuus, jossa kulloisellekin tavoitteelle alistetaan muu.
Tama rationaalisuus on Jarjestelmalle ominaista, se on talous-
miehen ja byrokraatin rationaalisuutta. Toisaalta on (2) kom-
munikatiivinen, kulttuurillinen rationaalisuus, jossa kysymys
on ymmarretyksi tulemisesta sosiaalisissa tilanteissa, argumen-
taatiosta ja vakuuttamisesta. Se on modernin Lebensweltin ra-
tionaalisuus. Ja kolmas rationaalisuuden muoto on (3)
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moraalis-kaytann011inen, "veljeyden etiikka" , jonka Haber-
mas nakee kytkeytyvan ennen kaikkea lansimaiseen uskonnol-
liseen perintOtin. Tama kolmas rationaalisuuden muoto (naita
muotoja vastaavat kolme ihmis- tai elamantavan tyyppia:
fakki-ihminen, nautintoihminen ja "veljesihminen") on tuo-
mittu jauhautumaan nautinnon ja asiantuntemuksen
Se kuuluu toki elamismaailmaan mutta sen traditionaaliseen
osaan, ei moderniin.

Kysymys ei ole siita, end System ja Lebenswelt olisivat aina
olleet erossa toisistaan, painvastoin. On nykyajan keskeisia
tunnusmerkkeja, etta ne erottuvat aivan kasinkosketeltavalla
tavalla, etta erityisesti System alkaa elaa omaa elamaansa. Siis
monimutkaistuva ja yhd vahemman havaittavissa oleva yhteis-
kunta, jonka infastruktuuri, oikeusjärjestelma ja tekninen tuo-
tantojarjestelma muodostuvat yha epaselvemmiksi mutta erilli-
siksi kokonaisuuksiksi, joita emme hallitse juuri lainkaan.

Samalla Lebenswelt differentoituu; sen sisaiset osat erottuvat
toisistaan: kulttuuri, sosiaalinen yhteisO ja persoonallisuus. Sa-
malla eroavat niiden uusintamisprosessit: kulttuurinen uusin-
taminen, sosiaalinen integraatio ja sosialisaatio.

Habermasin ydinajatus on, etta jarjestelma, ennen kaikkea
talous- ja hallintojarjestelma eli valtiobyrokratia, alkaa jarjes-
telmana vaikuttaa valittiimasti elamismaailmaan, tuoda siihen
elementteja, jotka eivat siihen sovi. Ne kolonialisoivat elamis-
maailman samalla tavoin kuin siirtomaavallat istuttivat omia
yhteiskunnallisia jarjestelmiaan siirtomaihin ja tuhosivat alku-
peraiset yhteiskuntamuodot ja kulttuurit.

Siis: elamismaailmalle keskeiset ymmartamis- ja symbolijar-
jestelmat eivat par* talouden ja hallinnon lainalaisuuksille
vaan alkavat murtua. Elamismaailma sanan varsinaisessa mie-
lessa kaventuu, "aidot" elamismaailman alueet supistuvat.
Raha ja valta hallitsevat mytis elamismaailman suhteita (tassa
Habermas on siis hyvin lahella Hirschin lapikapitalisoitumisen
ja -valtiollistumisen teemoja).

Tama analyysi ei ole sinansa kovinkaan kaukana marxilaises-
ta. Habermasin mielesta se kuitenkin on olennaisesti laajempi:
kun Marx nakee vain yhden vaihtosuhteen Systeemin ja Ela-
mismaailman valilla, niin Habermas nakee niita neljd: ty6-
markkinat ja kulutus vaihtona talouden ja yksityissfaarin valilla
seka organisaatiotoiminnat ja poliittisen toiminnan julkisen
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Elimismaaihna
	 Systeemi

tylivolina
.......____÷
tyOtulot
+.....-.........

yksityis- tavarat ja talons
sfatiri palvelukset

.,(—......____
kysynta

verot

palvelukset
hallinto-4--

julkisuus poliittiset jiirjestelma
piiiitOkset (valtio)

joukko-
kannatus
......_—.....9.

kuva 1

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

Tassa on nandakseni paljon peraa, joskaan se ei taysin pida
paikkaansa. Kylla Marx tarkasteli kulutusta juuri elamismaail-
man ja talouden yhteytena (vapauden ja valttamattOmyyden
valtakunnan valisena suhteena). Mutta julkisuuden ja hallinon
valinen itsenainen yhteys, siis se valtava sosiaalivaltiollinen ja
oikeudellinen kehitys joka modernissa yhteiskunnassa on ta-
pahtunut, jai kylla hanelta vahalle huomiolle.

Ja ajatus siita, etta kaikki nama nelja vaihdon muotoa muo-
vaavat omalla tavallaan elamismaailmaa systeemin ehdoilla, on
erittain merkittiva teoreettinen lahttikohta.

Habermas itse ottaa esimerkiksi sen, kuinka siirtyma persoo-
nallisuudessa oidipaalisista patologioista narsistisiin hairiiiihin
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selittyy juuri uuden tarkastelukulman kautta. Oidipaaliset
riot olivat ilmauksia vanhempien auktoriteetin taakse naamioi-
tuneista yhteiskunnallisista repressioista. System (yhteiskun-
nallinen valta) ja Lebenswelt (vanhempien auktoriteetti) olivat
yhta ja samaa. Nyt on toisin. Suhteet perheessa ja yhteiskun-
nalliset suhteet ovat kaksi jyrkasti toisistaan poikkeavaa asiaa.
Narsistinen identiteettikonflikti on tasta luonteva tulos (Ha-
bermas, osa II, s. 569).

Habermasin ajatusta siita, etta vain jarjestelma tunkeutuu
Lebensweltiin, on arvosteltu aiheellisesti (Berger 1982). Yhta
hyvin voidaan todeta, eta. Lebensweltilla on ollut historiallises-
ti erittain merkittavid vaikutuksia jarjestelmaan: tyOeldman vd-
hiadinen demokratisointi, tyijajan lyhentaminen, tyiin huma-
nisointi, hallintoon osallistuminen jne. Tamahan on ollut itse
asiassa konservatiivisen kritiikin ydinajatus: Lebenswelt on saa-
nut him suuren painon ja alkanut vakavasti hairita jarjestel-
man toimintaa. Sosiaalivaltio on purettava, jotta System voisi
toimia.

Kysymys onkin siita, etta Habermasin ajatuskehikkoa voi-
daan kayttad mplis nain pain ja lisaksi ottaa mukaan marxilai-
nen perspektiivi systeemin sisdirirtd ristiriidoista (naitahan Ha-
bermas juuri kasittelee). Siis ristiriidoista, jotka sisaltyvat kapi-
talistisen talouden arvonlisaysmuotoon sindnsd, ei sen mandol-
lisiin elamismaailmaa vahingoittaviin elementteihin.

Arkieldmd ja eldmdntapa

Arkielaman perusdilemma on siind, etta se on meille jokaiselle
tuttu, laheinen ja jokapaivainen ilmio mutta silti niin vaikeasti
haltuunotettavissa, ymmarrettavissa. Elamismaailma ei yksin-
kertaisesti ole mikaan rationaalinen, kdsitteellisesti hallittava
kokonaisuus. Puhutaan antropologisesta paradoksista: jonkin
primitiivisen kulttuurin yhteydessa se nakyy siten, etta kaikki,
mika tuohon kultuuriin kuuluu, on kielta taitavan antropolo-
gin havaittavissa ja kuuluu myOs jokaisen kulttuurin jasenen
intuitiiviseen tietoon, mutta samalla Ulna kultuuri on ddrim-
maisen vaikeasti ymmarrettavissa.

Nykyisessa arkielamassamme edes ensimmainen premissi ei
usein pida paikkaansa. Emme tunne toistemme arkielamad,
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emme tieda toistemme merkitysmaailmaa. Puhumattakaan,
etta ymmartdisimme koko arkielaman jarjestelmad. Itseani
juuri ta.ma on kiehtonut elamantavan tutkimuksessa kaikkein
eniten: kuinka taysin arkipaivaiset ilmiot, tavallisten ihmisten
tavallinen elama on niin hankala ilmiOnd ymmartaa, analysoi-
da, ottaa haltuunsa.

Italialainen sosiologi Francesco Alberoni on sanonut: "Ar-
kielaman tuntee pettymyksista.... mita me todella haluamme
tehda, emme koskaan saa aikaan, ja loppujen lopuksi emme
oikeastaan tieda, haluammeko sita... arkielamassa meidat nie-
laisee lopulta kokonaan tarve tehda 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, end yhteiskunnas-
samme rakastumisella utopiana on keskeinen sija: useimmat
radikaalit yhteiskunnalliset liikkeet hahmottelevat asioita, joita
ihmiset toteuttavat kandenkeskisissa suhteissa rakastumisen
kautta.

Mutta arkielama on siis se osa elimad, jossa mikaan ei toteu-
du , jossa mikaan ei onnistu. On mytis puhuttu arj en terrori sta:
rutiineista, joiden keskelle joudumme ja joista tuntuu mah-
dottomalta paasta eroon. Arjen terrorin heijastumiseksi on tul-
kittavissa mytis se merkillinen tulos, joka tyOvoimatiedustelun
yhteydessa jarjestetysta tyi5aikaa koskevasta kyselysta saatiin: al-
le kouluikaisten vanhemmat pitivat johdonmukaisesti elakeian
alentamista tarkeimpind ty6ajan lyhentamiskeinona. Toki seli-
tyksia on muitakin: loputon rahan tarve, joka ei salli tyliajan
lyhentamista, pienten lasten aitien jo nyt lyhempi tytiaika (osa-
paivaty6) jne., mutta silti on selvad, etta mytis ajatus poispaa-
systa, andistavasta arjesta vapautumisesta on tassa mukana.

Onko arki aina ollut yhta, andistavaa? Tai onko nyt aivan eri-
tyisen andistavaa? Kysymys on erityyppisesta andistuksesta
kuin aikaisemmin. Koskaan ei tavallisen ihmisen elama ole ol-
lut niin helppoa kuin nyt, jos ajatellaan turvallisuutta, aineelli-
sia ongelmia, elaman mukavuuksia, juuri arkieldman kulkua.
Tama tosiasiassa tulee vaistamattOmasti esille, kun lukee eri su-
kupolvien kirjoittamia omaelamakertoja. Olen keraillyt tallai-
sia elamakertoja viime vuosien aikana ja tarkoituksenani on jat-
kaa keraystyOta. Otan talla kertaa esimerkin askettain omakus-
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tanteena ilmestyneesta ilomantsilaisen Eino Koitereen elama-
kerrasta Koitereen kasvatti, jota pidan erinomaisen ansiokkaa-
na tytina. Siind kerrotaan vuosisadan vaihteessa syntyneen
pienviljelija-metsatyolaisen pojan, itsekin metsdsta paaosin
elantonsa saaneen miehen tarina sarjana enemman tai vahem-
man hauskoja mutta usein mytis surullisia tarinoita elamstd.
Kertoja sanoo viettaneensd huolettoman ja unohtumattoman
lapsuuden Koitereen Lammassaaressa ja sen hiekkarannoilla
(joita ei enda juuri ole, kiitos yhteiskunnallisen muutoksen).
Tama lapsuus katkesi kuitenkin hyvin lyhyeen, sills isdn louk-
kaantuminen savotassa johti perheen asuinpaikan menetyk-
seen ja muuttoon Ilomantsin kirkolle, ja jo 8-vuotiaana kertoja
"pdasi" rottapojaksi. Tasta alkoi loputon ja hyvin vaihteleva
tytisarka, elama tyOntekona, johon mahtuu tykiskentelya Do-
nin hiilikaivoksilla, Muurmannin radan rakentamista, vakavia
sairastumisia, mutta myiis paljon arkista aherrusta, perheen
perustamista ja toimeentulovaikeuksia. Tarinan ydin on se, et-
ta elama on taynna erilaisia vaikeuksia ja hankaluuksia, jotka
on voitettava, etta elaman tams puoli on otettava sellaisena
kuin se on eika annettava vaikeuksien heilutella itsedan. Kor-
hosen elamantarinassa vielapa vaikeudet kerrotaan vahan huu-
morilla hOystettyna, kuten tarina siita, kuinka Korhonen ja ha-
nen vaimonsa innostuivat hankkimaan lehman tuoretta maitoa
antamaan, eli "Mekin lankesimme ahneuden syntiin... ajatte-
limme, etta otetaan nyt yield maidolla lisatuloja. Tama operaa-
tio oli kylla jo liikaa, eihan kiiyhan sovi akkia rikastua, siihen jo
kohtalo pistad sormensa peliin. Vajaat kaksi kuukautta ehti
perjakka olla meilla kun vaimoni sairastui akkia ja minun oli
landettava viemaan liana Sortavalaan laakariin. " Eli lehma oli
myytava pois melkoisella tappiolla. Nain on vitsiksi vaannetty
yksi melkoinen vastoinkayminen (joka ei ollut laheskaan suurin
Korhosen elamdssa).

Entapa nykyihmisen arkielamd? Elamakerta-aineistot kerto-
vat valittomasti sen, kuinka eliman kokonaisuus on muuttu-
nut. Olen itse aikaisemmin hahmottanut Old muutosta seu-
raavilla ulottuvuuksilla: aineellinen ja sosiaalinen turvallisuus
on valtavasti lisaantynyt; kovan ja loppumattoman tyOn tilalle
on tullut ammatti, johon hakeutumisprosessi on elamantari-
nan keskeinen osa, ei itse tyo (naisten yhteydessd voi ehka
saksi puhua tyiin kuvausten haviamisesta kokonaan); tahan
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liittyen koulutuksesta on tullut elimantarinoiden hyvin keskei-
nen osa; neljanneksi ihmissuhteet, ennen kaikkea perheen si-
saiset emotionaaliset suhteet ovat korostuneet voimakkasti;
mytis voidaan havaita eraanlainen naihin suhteisiin uppoutu-
minen, niista riippuvuus ja viidenneksi yksityissfaarin ja julki-
suuden valinen kulissi tai muuri on kasvanut merkittavalla ta-
valla. Ihmiset omistavat yha merkittavamman osan elamastaan
julkisivujen rakentamiselle ja yllapitdmiselle, mytis julkisivun-
omaisten, kulissimaisten elarnantapojen organisoinnille.

Arkielama ei toki kata tats prosessia, mutta ennen kaikkea
turvallisuuden, ihmissuhteiden seka elimatapakulissien ongel-
mat ovat arkielaman kysymyksia. Arkielama on se vakiintunut,
jarjestynyt elama, josta ei elamakertaa voi kirjoittaa, mutta
jonka jarjestaytyneisyys on arvokasta. Eli arkielama on se osa
ihmisten elarnankokonaisuudesta, joka on vallannut yha
enemmin alaa. Yha suurempi osa elamasta on puhdasta arjen
harmautta, ei muuta.

Ehka on vielapa niin, etta tietyissa elamanvaiheissa arjen
valttaminen korostuu voimakkaasti, kun taas arjelle alistutaan
taysin juuri lapsiperheissa, tybrutiinien ja perherutiinien muo-
dostamassa kokonaisuudessa.

Uudet ilmidt elamantapojen kehityksessa ovatkin mielestani
selvimmin kytkettavissa juuri arkielaman vastakohtien luomi-
seen, ei pakoon arjesta, vaan kontrastien syntymiseen.

Ihmiset tarvitsevat elarnassaan vaikeuksia, he haluavat kurit-
taa itseaan; uuspuritanistiset, terveyden ja liikunnan dominoi-
mat elamantavat ovat hyvin usein juuri tietoista vaikeuksien
synnyttamista. Finlandia-hiihto, suomalaisen toimihenki1O-
miehen elamin yksi huippukohta, on juuri tallainen julkinen
itsensa riakkaimistilaisuus (jonka "mustikkasoppajengiin"
suhtaudutaan hiukan ylimielisesti: liikunnan ei pida olla help-
poa ja mukavaa).

Turismi on tottakai toinen samankaltainen ilmio, mutta ela-
mantapana sits ei voida pitaa: se on vain osa kontrastien etsin-
taa elarnantavan puitteissa. Naihin ilmioihin liittyy myOs hyvin
tarkeana osana elarnan hallitsemisen elementti: jarjestetaan it-
se elamaa, synnytetaan itse itselle vaikeuksia.

Kaikki ylla kuvattu on luonteeltaan hyvin toimihenkilOkes-
keista; palkkatyolaisiahan tassa ollaan kaikki, mutta silti kun-
non duunari voi viela suhtautua melko halveksivasti ajatukseen
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kontrasteista, elaman vaikeuttamisesta vapaaehtoisesti, ajatuk-
seen rajojen kokeilusta. Tavallisen suomalaisen tytildisen ela-
massa tyii sisaltaa seka riittavasti sellaista ulkoista maaraysvaltaa
omaan elamdan nanden, etta slid yli meneminen on silkkaa
typeryytta. Samoin oman kodin hankkiminen talcalaisissa suo-
malaisissa oloissa on ihmiselle, jolla ei ole muuta omaisuutta
kuin oma tytivoimansa, erittain raskas elamanprojekti. Taman
projektin raskaudesta ja merkityksesta ihmisen eldmassa elama-
kerrat antavat erittain hyvan kuvan. Niin kauan kuin asunto-
ongelma on sits mita on, tuntuu chid liioitellulta puhua ih-
misten elamdn helpottumisesta.

Itsehallinta

Ihmiset ovat lisanneet elamansa hallintaa merkittavasti ja kiis-
tattomasti. Asian toinen puoli on kuitenkin mytis erittain tar-
kea ja mielenkiintoinen eika se nay elamakerroissa kuin epa-
suorasti, nimittain itsehallinnan, sisaisen kontrollin hirmuinen
lisaantyminen. Amerikkalainen sosiologi David Riesman herat-
ti aikoinaan huomiota vaittamalla, etta sisaisesti ohjautuneista
ihmisista on tullut ulkoa ohjattuja. Tama on humpuukia: to-
dellisuudessa on kaynyt juuri painvastoin.

Yksi tapa, mills on kautta aikojen voitu ennustaa elamanta-
pojen muutosta, on ollut katsella, mita yhteiskunnan hallitse-
va kerrostuma tekee tai mita se omassa elamassaan pitad
na. Juuri tallaista ylhadlta alaspain suuntautuvaa prosessia on
saksalais-englantilainen sosiologi Norbert Elias tarkastellut ja
luonut siita teoriaa.

Ongelmana talla hetkella on, ettei meilla ole samassa mie-
lessa kiinteaa ylaluokkaa, jolla olisi yhtendinen arvomaailma
(tai nousevaa luokkaa, joka olisi syrjayttamassa edellisen). Mut-
ta jos otetaan ne, joilla on taloudellista ja kulttuurista pado-
maa, niinkuin Pierre Bourdieu on asiaa hahmottanut teokses-
saan La Distinction, niin nandaan, etta heidan elamassaan on
olennaista etta:

(1) kulutuksen supistamisesta, vaatimattomuudesta ja yksin-
kertaisuudesta ei voi puhua, vaan elamantapavaihtoehdot
edellyttavat aina hyvin kallita ratkaisuja (nfin yhteiskunnalli-
sesti kuin yksityisestikin).
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tyii on vaistynyt tai vaistymassa keskeisen arvon asemasta;
totaalinen uppoutuminen tytihiin on tehottomuuden merkki.

henkiltikohtainen terveys ja sen rakentaminen paaasiassa
kuntoilun avulla on noussut erittain tarkeaksi.

tarkeinta on totaalinen itsemaaramisoikeus, elarnan hal-
linnan ja arkielaman puuttumisen korostaminen. Elaman ydin
on tassa: kukaan ei paata nyt elamastani eika tule maariamaan
siita. Jos tyo muuttuu rutiiniksi, se on vaihdettava.

jatkuva vaihtoehtojen runsaus on sailytettava kalliin ku-
lutuksen avulla (asuntoja, veneita, autoja...).

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

Kuten nakyy, talta perustalta ei voi ennustaa kapitalismin
pikaista havitita. Ainoastaan rutiinien, arjen kieltaminen ta-
voitteena ja kaytantiind merkitsisi kapitalismille tuhoisaa iskua.
Mutta ylaluokankin rutiinittomuus perustuu sukupolvien
myOta sisaistettyyn itsehallintaan (siten, etta "kasvatus" on
melkein tuntematon asia). Vanhempien ei "tarvinnut" kas-
vattaa lapsiaan, ja kysyttaessa nama eivat muista, etta heita oli-
si koskaan maaratty tai kasvatettu sanan varsinaisessa merkityk-
sessa. He vain tiesivat, miten piti kayttaytya. Aidin tai isan
pelkka ilme tai huokaisu riitti ohjeeksi (ks. Lofgren-Frykman
tai B. Roos 1981).

Norbert Elias on kaksiosaisessa opuksessaan sivilisaatiopro-
sessista kuvannut tata kehitysta yha suurempaan sisaistettyyn
itsehallintaan. Jos keskiaikainen ihminen oli lapsen kaltainen
(joskin kokemusmaailmaltaan hyvin toisenlainen), lyhytjannit-
teinen, kykenemattin itsehillintaan, vailla hapean ja pelon
tunteita sosiaalisissa suhteissaan, niin nykyihminen on sisaista-
nyt valtaisan maaran kayttaytymistaan koskevia velvoitteita,
hapeilee lukemattomia asioita ja sopeuttaa kayttaytymistaan
aina muiden kaytiikseen.

Toisin sanoen nykyihminen elad tavalla, jonka keskeisia ai-
neksia ovat juuri mdaratty julkisivu ja tiukka itsensa hillinta.

Tamahan kuulostaa hyvin paradoksaaliselta, silla koemme-
han me kaikki vapautuneemme. Olemme vapautuneet lukui-
sista peloista ja andistuksen aiheista, koemme vapautuneemme
omissa ihmissuhteissamme jne. Mutta asialla onkin kaksi puol-
ta: vapautemme perustuu siihen, etta meilld on niin aarimmai-
sen vahva itsekontrolli.
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Yksityisyys ja julkisuus ovat taman itsekontrollin tasapainot-
tajia: juuri yksityiselimassa voimme olla "oma itsemme" , olla
esittimatta. Elamantapakeskustelu puuttuu usein juuri tahan
viimeiseen vapauteen; se kohdistuu yksityisyyden alueeseen ja
kaventaa sits "taydellisen" vapauden aluetta, joka jokaisella
viela on.

Julkisivun yllapitiminenhan ei ole mitaan uutta tai erikoista
meidan kulttuurissamme. Ylaluokan elamain uuden ajan
alusta lahtien kuuluu erottamattomasti julkisuuden ja yksityi-
syyden kahtiajako. Yksityisalueen laajentumisprosessi lienee
ollut juuri ylemmissa sosiaaliryhmissa erityisen voimakasta
1800- ja 1900-luvuilla, jolloin ylaluokka tutkimuskohteena
muodostuu yha vaikeammaksi tiedon heikon saatavuuden ta-
kia.

Emile Zola esittia kirjassaan Pot-Bouille erittain karjistetyn,
mutta erinomaisen kuvauksen vauraan porvariston (suurkaup-
piaat, arkkitehdit, kuponginleikkaajat) asuintalon elamasta,
julkisivusta, rakastajattarista, palvelijoista tietolahteina, porva-
riston elaman teennaisyydesta. Taman ilmion leviaminen laa-
joihin kansankerroksiin ja samanaikainen muodonmuutos on
yksi ilmeisimpia historiallisia tendensseja.

Suomessa \Titan tunnetussa mutta erittain hauskassa kirjas-
saan Den kultiverade mdnnirkan Jonas Frykman ja Orvar Lofg-
ren kuvaavat etnologian kannalta ihmisen kultivoitumisproses-
sia kayttien hyvaksi pohjoismaista aineistoa. Heidan perusaja-
tuksensa on sama kuin Eliasilla: ihmisen oman itsevalvonnan ja
itsehillinnan vallan lisaantyminen, timan prosessin levittayty-
minen hiljalleen ylaluokkaisista elamantapaideaaleista koko
kansan omaisuudeksi. Esimerkiksi lasten kurittaminen on tul-
lut yleisimmin paheksutuksi tavaksi ja on jo luultavasti suh-
teellisen harvinaista. Avoin, spontaani vakivalta korvautuu nyt
toisenlaisilla rangaistusmuodoilla: lapsen omalla hapeantun-
teella, syyllisyydella ja huonolla omallatunnolla. Toisin sanoen
lasten selkasauna heijastaa sits spontaania, sivistymatiinta ih-
mista, joka myOs lapselleen opettaa, ei itsehillintaa, ei kykya
ajatella seurauksia, ei kykya esittaa tunteita, vaan suoraa ulkoi-
sen kontrollin ja vakivallan pelkoa. Sen tilalle humaanit lasten-
kasvattajat tuovat siis itsekuria ja hapeantunnetta synnyttavia
rangaistustapoja.

Tyolaisperheisiin alettiin itsekuripropagandaa kohdistaa he-
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ti, kun he joutuivat tyOkurin ja aikakontrollin piiriin. TyOlaisia
voitiin toki tylipaikalla valvoa aarimmaisen pikkutarkasti (niin
tehdain vielakin), mutta samalla valvontaa oli yha hankalampi
ulottaa koteihin. Nain tilalle tarjottiin koko elamain kohdistu-
vaa saatelya. Ihanteellinen tytilaisperhe kuvattiin samanlaiseksi
kuin porvarisperhe, vain pienemmissa puitteissa toimivaksi: isa
valvomassa lapsia piiydan piassa sanomalehden aaressa, lapset
soittamassa ja laulamassa aidin kanssa. On melko varmaa, etta
talla propagandalla, jota tuli niin monen tuutin kautta kuin
silloisessa provarillisessa tiedonvalityksessa oli mandollista, ei
juuri ollut vaikutuksia. Tarkeimpla oli, etta kapitalismi kehitti
mekanismeja, joiden kautta tyOlaiset itse kovan vastaanpyriste-
lyn jalkeen alistettiin pikkuporvarillisen elamantavan perus-
piirteisiin. En sano, etta tyOlaisten elimantavasta tuli porvaril-
linen, mutta vaitan, etta samat palkkatyOlaisyyden peruspiir-
teet alkoivat lytida siihen leimansa: itsekuri, julkisuuden ja yk-
sityisyyden voimallinen erottaminen, perheen tunnetehtava ja
kulutuksen kaikkivoipa vaikutus.

Matti Kortteinen on lahiiitutkimuksessaan hienosti kuvan-
nut tata ilmiota tyOlaisperheen ja eritoten tyOlaismiehen ela-
massa: kuinka mies joutuu vahitellen luopumaan niista vapau-
tensa alueista, joita han yksityiselamaisain pitai tarkeina ja ar-
vokkaina vastakohtina tytissaan kokemilleen alistumisille ja
nOyryytyksille. Tama ei onnistu ilman hirvittavai kapinaa ja
purkauksia.

Moni tyolaisaiti puolestaan kavi lapi vaiheen porvariskodin
pikkupiikana, joka sai oppia paitsi ruuanlaittoa ja jarjestyksen-
pitoa rnylis lukuisan maaran oivia moraalinormeja, jotka han
parhaassa tapauksessa siirsi perheeseensa niin hyvin kuin kyke-
ni. Eras Vera Hjeltin kuvaamista ihannetyOlaisperheista vuosi-
sadan vaihteessa oli juuri tallainen: isa kunnollinen, raitis, tyti-
teliis ja itseaan kouluttava, aiti oppinut herrasperheessa moni-
puolisen ruuanvalmistuksen, jarjestyksenpidon, taloudenhoi-
don ja kulutusihanteet. Epaonnistuminen tassa taas tuotti kat-
keruutta ja loputtomia ristiriitoja perheen sisalla.

Siis: kun puhumme arkielaman tyranniasta tai ehka viela
suoremmin eldmdntapatyranniasta, emme puhu niinkain suo-
rista maarayksista, arkiellman valittOmasta sidonnaisuudesta
vaan paljon syvemmasta prosessista, johon meidat kaikki on
enemman tai vahemman tiukasti alistettu. Kyse on elamanta-
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patyranniasta, jossa useimmille ihmisille avoinna olevien vaih-
toehtojen etsinta johtaa vain yha tiukemmin kiinnittyvaan
verkkoon. Elimintapojen tavaton kirjo ymparillamme on suu-
relta osin naennainen: kysymys on vain yhden ja saman ela-
mantavan eri muunnoksista (jotka sinansa ovat mielenkiintoi-
sia).

Vaitan siis, eta arki ei sinansa ole tullut andistavammaksi,
mutta sen sisaistetty, ihmisten itsensa maaraima sidonnaisuus
on lisaantynyt valtavasti. Arkielaman piirissa ponnisteleva ih-
minen ei kykene kapinoimaan, han ei kykene edes muutta-
maan itseaan saati sitten yhteiskuntaa. Haneen kohdistuu val-
ta, jota kayttaa tehokkaimmin han itse.

Tama on siis kapitalistisen elamantavan ydin. Se on kaikkine
muunnoksineen (joita on lukematon maara) aarimmaisen sito-
va, puristava ja vaativa. Vapautumis- ja irrottautumismandolli-
suutta siita ei ole, paitsi todella palkkatytijarjestelman ulko-
puolelle asettautuminen. Mutta esimerkiksi tytittOmyys ja sen
vaikutukset osoittavat selvasti, etta tamakaan ei ole kovin rea-
listinen vaihtoehto.

Ja itsehillinta on toki kayttlikelpoinen asia, siirtyma kommu-
nikatiiviseen rationaalisuuteen systeemin ja vakivallan sijasta
on paljon miellyttavampaa, elima on kaiken kaikkiaan paljon
mukavampaa ja helpompaa.

Mika sitten loppujen lopuksi on vialla? Se, etta tams samai-
nen jarjestelmd synnyttal yha kasittamattOmampia irrationaa-
lisuuden ja vastuuttomuuden muotoja, eliminoi ennen kaik-
kea kollektiivisesta kayttaytymisesta yha selvemmin kaiken jar-
jellisyyden, johtaa elaman tyhjenemiseen	 ja perhetasol-
la, tekee meista kyynisia ja avuttomia reagoimaan ymparistOm-
me todellisiin uhkiin.

Ihmisina, olemme ehka mukavampia, sivistyneempia, hu-
maanimpia, jarjestelman osasina olemme yha avuttomampia.

Itse naen kaikki todella realistiset muutoksen mandollisuu-
det osina sellaisia mullistuksia, joissa kapitalismin sisaistetty
kontrollijarjestelma lakkaa toimimasta. Sellaiset vaihtoehdot
tuntuvat kammottavilta, niita ei tee mieli edes ajatella. MyOn-
teisimpia naista pelottavista vaihtoehdoista lienevat todelliset
ekologisen kiertokulun katkeamiset kuten joidenkin
avainraaka-aineiden loppuminen tai sitten pankkijarjestelman
romandus jnpp.
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Yksi ratkaisuvaihtoehto on toki pako. Kuten Barrington
Moore toteaa: kautta aikojen ovat tavalliset ihmiset vaistyneet,
paenneet eli a.anestaneet jaloillaan paljon enemman kuin paal-

Pakoa harrastaa meista itsekukin kaiken aikaa. Suuri osa ela-
mantavoistamme tai niiden osista kuvataankin useina pakoina:
pako kaupunkiin, pako maalle, pako viinaan, pako television
a'arelle, pako etelanmatkoille, pako	 Mutta onko pa-
keneminen kokonaisesta elamintavasta mandollista? Tiedim-
mehan hyvin, etta kapitalismilla on keinonsa taman joukko-
paon estamiseksi.

Olisin valmis veikkaamaan duaaliyhteiskunnan todennaktii-
simmin toteutettavaksi pakomuodoksi. Kysymys olisi duaalita-
loudesta ja kaksoiselamintavasta, jossa ihmiset aidosti ja valit-
tOmisti pakenevat toiseen yhteiskuntaan, toiseen elarnaan joko
tyOvelvoitteensa (pari kuukautta vuodessa tai lyhyt tytiviikko)
jalkeen. Tallaisessa yhteiskunnassa kapitalismissa vain "pistay-
dytaan" silloin, kun se todella on tarpeen. Nythan esimerkiksi
opiskelijat elavat tietyssa maarin tallaisessa jarjestelmassa, ty8t-
Omit usein pakosta ja vastenmielisesti, mutta olen kuullut toi-
senlaisistakin ihmisista.

Suhtaudun siis melko epailevasti elarnantapojen ohjailuun,
liialliseen elamantapamoralisointiin ja uuden elamintavan
propagointiin eli pyrkimyksiin sisäistaa lisaa normeja. Paljon
tarkeampia olisi kyeta sanomaan, mita on tapahtumassa, mil-
laiset elimantavat oikein liittyvat jarjestelman ylivaltaan ela-
mismaailmassa, mita kriiseja nama elamantavat sisaltivat.

Olen epailevi mylis siksi, etta elamantapamalleihin ja ela-
mantapanormistoihin sisaltyy aina huono omatunto ja saavut-
tamisen puute. Miehen maailmaa kuvataan usein
"pitaisi" -maailmaksi, mutta vaitan, etta kysymyksessa on Pal-
jon muutakin kuin pelkka miesten maailman normi. Naisilla
on omat "pitamisensi" , usein samat mutta toisaalta esimer-
kiksi perheeseen liittyvana hiukan toisenlaiset. Kun naihin yh-
teiskunnan ja kulttuurimme murroksen synnyttamiin normei-
hin vieli lisataan julkisuuden kannalta tulevat, tiedotusvalinei-
den maailman normit, niin tilanne on melkeinpa mandoton,
ainakin tavallisen ihmisen kannalta, jota arjen valttamittO-
myydet puristavat.

Paljon miellyttavammalta tuntuu Francesco Alberonin aja-
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tus: vain rakastuminen saa !mid& todella ylittamian arkiela-
man rajat. Kyseessa on rakastuminen sanan laajassa mielessa:
aito innostuminen jostakin tarkeista. Tama voi toteutua vain
ja ainoastaan kaksoisyhteiskunnan toisessa osassa eli vapaan
elamismaailmamme piirissa. Molemmat edellyttavat toistaan,
mutta vain parhaimmillamme, rakastuneina, innostuneina,
vapaina jarjestelman paineista mai on viela toivoa.
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ELAMISEN LAATU JA ELAMANTAPA
1970-LUVULLA

Otsikon aihe on laaja ja helposti latteuksiin houkutteleva.
tuskin tassakaan artikkelissa valtytian, mutta yritan jossain

marin niita torjua valitsemalla melko kapean nakOkulman.
Tarkastelen paaasiallisesti kanden sukupolven elamantilanteita
ja niiden eroja kayttaen hyvaksi Yleisradion ja Elamantavan
muutoksen tutkimusprojektin elamakertakilpailun aineistoal
muulla vastaavalla aineistolla hiukan taydentaen. Kysymys on
siis ihmisten omasta, subjektiivisesta ellman laatua koskevasta
kuvasta ja sen arvioinnista. Yhteys elimantapaan selvinnee ela-
mantavan maarittelyn mylita.

Eriassa uudessa paikaupungin lahiossa haastateltu aviopari
(ks. tarkempi kuvaus: Roos 1979) toteaa elimastaan:
K: Mita pitaisit tarkeimpina eroina kun vertaat omaa elamaasi
vanhempiesi elamaan?
Vaimo: Siis mun vanhempien ja mun oma elamani. Se on ihan
erilainen, ei niissa ole mitian samaa.
K: Ei mitian samaa?
Vaimo: Ei oo kylla, ei voi sanoo, etta olis tammOsta... on niin
paljon helpompaa. Et vanhemmat on tyiilla saanu kaikki mita
ne on saanu aikaseks. Ma en kylla voi sanoa samaa.
K: Mists se on tullut tams helppous?
Vaimo:	 toi rahan hankkiminen, niin onhan se nyt mulla
helpompaa kuin mita se on mun vanhemmilla ollut, ne on
1 Aineisto kisittil kokonaisuudessaan lilies 140 omaellmikertaa, joista olen valinnut
noin 50 varsinaisen tarkastelun kohteeksi. Elarnikerrat on jaoteltu elamintavallisten
teemojen mukaan, jolloin on ollut mandollista erottaa joukko tyyppeja. Aineiston
edustavuutta ja luotettavuutta en kasittele tassa: ainakin on ilmeisti, etti elimakerrat
ovat autenttisia ja eta niiden kisittelemat aiheet ovat yhteydessa, Suomen historiaan
(ks. Roos—Vilkko 1980).
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ruumillisella ty011a hankkinu sen. Ja sama tan asunnon hankki-
minen, tan sai rahalla, isa rakensi itte. (Vanhemmilla oli mylis)
semmonen suht tasanen elama, ettei oo mitian semmosia ko-
vin suuria mullistuksia, se on samaa, mutta elamintapa 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 ajatel-
len. Liian helppoa ja tasasta.
Vaimo: Musta se on niin hyva, et se on niin tasasta. Yks milli
sen nyt sais on se, etta hankkis sen toisen lapsen, sit se vahin
muuttuis sitten...

Ydinajatuksena siis on, etta elama on ollut melkeinpa Liian
helppoa ja mutkatonta. vanhempien elarnaan sits ei oikeastaan
voisi verratakaan. Elama on hallinnassa ja jarjestyksessa; kovin
dramaattisia mullistuksia ei ole odotettavissa, elleivat haasta-
teltavat itse niita aiheuta (esimerkiksi vaihtamalla ammattia,
hankkimalla toisen lapsen, ottamalla avioeron, alkoholisoitu-
malla tms.)

Tama teema — elaman muutos turvattomasta turvalliseksi,
yllityksellisesta hallittavaksi — on ehkapa keskeinen tai aina-
kin yksi keskeisia elamakertakilpailun elimakertojen teemoja.
Elama on siis laadullisesti muuttunut merkittivasti. Niinpa
suomalaisten elamakerrat jakautuvat melko selvasti toisistaan
poikkeaviin sukupolviin. Olen erottanut 4-5 sukupolvea (vii-
meisimman kanden sukupolven kohdalla rajanveto on
vaikeaa).

Sukupolvet ovat suosittu jaottelutapa kirjallisuudessa, missa
mielellaan kaytetaan kymmenlukuja erottavina tekijoina. Eli-
makerroissa sukupolvi on laveampi kasite. Ellmakertojen ana-
lyysi tuottaa ainakin tassa tapauksessa nelja sukupolvea, kun
kysymyksessa ovat talla hetkella davit ja kirjoittavat ihmiset.

Jaon perustana on tallOin ihmisten elamin aktiivisimman
vaiheen kokemukset ja tapahtumat. Aktiivisimmalla elinvai-
heella tarkoitetaan paaasiallisesti nuorempaa keski-ikia: per-
heen perustamista, sen aineellisen perustan hankkimista, siis
tietyssa mielessa elamantilanteen tai uran muovautumista.
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Muovautumisvaihe oli eittamatta lyhempi ennen kuin nyt; toi-
saalta muovautumistyyppi saattoi pysyd pitkaan samanlaisena,
mika merkitsee ildan kuin yhtendista sukupolvea.

Sotien ja pulan sukupolven eamelstd

Ensimmainen elamakerroissa esiintuleva suomalainen sukupol-
vi on sotien ja pulan sukupolvi. Sen jasenet ovat syntyneet en-
nen Suomen itsendistymista 1900-1918 (rajat ovat tietysti jos-
sain maarin liukuvat), mutta 80-vuoden ikainen alkaa olla jo
oman elamakertansa kirjoittamiseen pystymisen ylin ildraja,
paitsi poikkeustapauksissa. Keskeinen Oman sukupolven ela-
mad leimaava tekija on seld kansalais- etta talvi- ja jatkosotien
muistaminen seld aktiivivaiheen toteutuminen naiden sotien
valisend aikana. Tosin sodan jalkeen monet joutuivat aloitta-
maan enemman tai vahemman alusta: uuden elaman.

Tyypillisia ensimmaisen sukupolven kokemuksia ovat joutu-
minen eroon perheesta jo lapsena perheen koyhyyden tai lidin
ja isin kuoleman johdosta, huutolaisuus, sairaudet, jatkuva
puute, koulun keskeytyminen lyhyeen, kaiken tekeminen itse,
jatkuva tyOnteko ja ponnistelu, sota-ajan puutteet ja vaivat.
Kaikki eivat joutuneet kokemaan kaikkea, mutta silti voita-
neen puhua yhteisesta kokemusmaailmasta, joka pahimmassa
tapauksessa merkitsi elaman parhaiden vuosien menetysta.

Toinen sukupolvi, sodanjalkeisen jalleenrakennuksen ja
nousun sukupolvi on syntynyt 1920- ja 1930-luvuilla siten, etta
se muistaa yield sodan elavasti ja oh aktiivi-iassa heti sodan
keen tai sodan kestaessa. Talla polvella on monia yhteisia koke-
muksia ensimmaisen polven kanssa, itse asiassa niin, etta se
monin tavoin on yhdistettavissa edelliseen, mutta silti on ehka
nykyhetken nakOkulmasta tarkasteltuna yield erillinen. Sen ja-
senet ovat yield osittain tybelamassa, tarkeissa ja vahemman
tarkeissa asemissa yhteiskunnassa ja tarna varittka heidan
kulmiaan

Tama sukupolvi on se, joka monella tavalla on nykyisen Suo-
men rakentajien ja haltijoiden sukupolvi. Se on vasta siirtamas-
sa "valtaa ja vastuuta" nuorempien kasiin. Suomi on paljolti
sits, millaiseksi tama polvi on sen rakentanut, suunnitellut ja
jarjestanyt. Sen kokemukset ovat toisaalta ensimmaisen suku-
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polven kokemuksia lapsuuden ja nuoruuden ajoilta: puutetta,
sairauksia, turvattomuutta, kuolemaa, mutta jossain vaiheessa
tapahtuu taydellinen murros ja nyt tams polvi elaa aineellisesti
mukavasti (tai melko mukavasti) vanhuuden paivia odotellen,
tosin eri tautien runtelemana. Toisin kuin vanhempansa, jotka
heidan iassaan olivat aivan yhta kOyhia kuin nuorempinakin ja
yield paljon sairaampia.

Suuren murroksen sukupolven eldmiirtd

Kolmas sukupolvi on taman kertomuksen toinen keskeinen su-
kupolvi. Sita olen kutsunut suuren murroksen sukupolveksi.
Se on syntynyt sodan kestaessa tai sen j gkeen ja kokenut aktii-
vikautensa 60-luvun molemmin puolin.

Taman polven lapsuuden kokemukset poikkeavat jo melko
lailla edellisista polvista: sairaudet eivat enaa olleet yhta yleisia,
turvattomuus ei ollut enaa samanlaista, lapsuus oli kehityksen
ja optimismin aikaa, jolloin maaseutu kukoisti (ainakin siina
mielessa ettei kukaan ennakoinut sen romandusta), tykita teh-
tiin ja ensimmdiset hyvinvoinnin merkit alkoivat ilmaantua ta-
vallisen kansan keskuuteen television, kodinkoneiden ja auto-
jen muodossa. Yhteisia kokemuksia ovatkin maaltamuutto
(suurin osa tasta sukupolvesta on syntynyt maalla ja suurin osa
siita on muuttanut kaupunkeihin), koulunkaynnin raju piden-
tyminen ja koulun merkityksen muutos, erityisesti ammatin
hankkimiseen liittyvan koulutuksen ilmaantuminen, asunto-
saistaminen, tyOttOmyys ja lasten paivahoito-ongelmat. Mytis
erilaisten kulutushyOdykkeiden hankkiminen (auton ennen
kaikkea) liittyvat tarnan sukupolven keskeiseen kokemuspii-
riin. Asuntoa ei enaa rakenneta itse, vaan se ostetaan, sits var-
ten saastetain.

Ensimmaista kertaa ei-kokemukset tulevat vahvasti kuvaan:
taman sukupolven elamassa ei ole sairauden, katastrofien, suo-
ranaisen puutteen 2 , akillisten muutosten, sotien ja sen sellais-
ten kokemuksia.

Kolmannen sukupolven jalkeen on viela ainakin yksi suku-

2. Eris kirjoittaja kertoo, kuinka he tyOttOmina ollessaan joutuivat ostamaan sulate-
juustoa voin sijasta ja vielakin sulatejuuston tarjoaminen liittyy kiiyhyyteen.
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polvi, suuren murroksen jalkeinen. Sita voisi kutsua vaikkapa
lahiOiden sukupolveksi, varsinkin nuoremmasta piasta, jollei
se kuuluisi myiis nopeasti kasvaneiden keskikokoisten kaupun-
kien todellisuuteen. Tama on sukupolvien elimakertojen osal-
ta viela oikeastaan kirjoittamaton lehti, enka siihen tassa puu-
tu

Keskeisina tarkastelujeni kohteina ovat siis ensimmainen ja
kolmas sukupolvi ja heidan valisensa erot elimisen laadussa.

Elamisen laadulla ymmarran tassa Inglehartin tavoin erityi-
sesti elaman subjektiivista kokemusta, elaman sisalts3a, sen in-
tensiivisyytta, vaihtelevuutta, onnen ja karsimyksen, hallinnan
ja hallitsemattomuuden ulottuvuuksia. Kuten alussa jo ka.vi ii-
mi kokee nykyinen suuren murroksen polvi elamansi aivan eri-
laiseksi kuin vanhempiensa (jotka kuuluvat joko 1 tai 2 pol-
veen), ja yksiselitteisesti paremmaksi. On selva paradoksi siina,
etta suuri murros muodostaa toisaalta ikaan kuin hyvan ja huo-
non elaman Olsen rajan, toisaalta historiallisille yksiloille to-
dellisuus on tasmalleen painvastainen.

Sukupolvien valiset erot

Viisi keskeista muutosta erottavat naita kahta sukupolvea. En-
siksikin fyysisen ja sosiaalisen turvallisuuden ja vaurauden hui-
ma lisaantyminen on asia jota ei mielestani voi korostaa liiaksi.
Se nimittiin tahtoo meilta nuoremmilta usein unohtua. Kun
perheen isa saattoi kuolla pieneen leikkaukseen tai nyt helposti
parannettavaan sairauteen (jolloin perheen asemassa tapahtuu
valtava muutos), kun toimeentulo oh epavarmaa ja luonnono-
losuhteista kiinni, kun sosiaaliturvaa ei juurikaan ollut ja se vi-
hainen turva mita oh, kytkeytyi epamiellyttavaan valvontaan ja
kun perheet voivat joutua erilleen ja ennen kaikkea lapset saat-
toivat joutua lahtemaan perheesta aivan pienina, niin tams on
todellisuutta, jota kolmannelle polvelle ei enai oikeastaan ole.
Enintaan aivan varhaisimmat lapsuuden muistot saattavat viela
muistuttaa tallaisista olosuhteista.

Tilalla on itsestain selva sosiaaliturva ennen kaikkea sairauk-
sien osalta (sairasajan palkka ja paivarahat, irtisanomissuoja,
hoitomandollisuudet), merkittivasti parempi terveydentila,
vakivallan epatodennakOisyys, perheiden sailyminen yhdessa
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erittain pitkalle (avioeron yleistyminen ei suinkaan kompensoi
aikaisempaa perheiden luonnollista hajoamista).

Toinen keskeinen muutos liittyy ty6hOn. Ensimmaisen su-
kupolven elamakertoihin kuuluu ylpeys tyOsta, tyiin liittymi-
nen elaman keskeisiin alueisiin ja saavutuksiin (esimerkiksi ta-
lon rakentamisen kautta) ja toisaalta jatkuva, herkeamatOn
tyOnteko. Elarnd on tyOta, mybs naisille. Kolmannen sukupol-
ven elamassa ammatin hankkiminen, siis koulutus ja etsiytymi-
nen uralle ovat tarkeita, mutta ty6 ei. Varsinkin naisten ela-
masta tyo haviaa kokonaan. — Siis seka kotona etta tOissa
kaynnin subjektiivisena kuvauksena.

Kolmas tahan Iiittyva muutos on koulutuksen uusi korostu-
minen. Jo ensimmaisen sukupolven piirista lOytyy voimakasta
kouluhinkua, mutta kolmannella sukupolvella koulutus on
elaman tarkeita alueita. Koulunkaynti, ammattikoulutus ja
alalle etsiytyminen kuvataan tarkkaan, paljon tarkemmin kuin
itse tyti.

Nelja.s muutos on ihmissuhteiden merkityksen voimakas
kasvu. Ihmissuhteet irrallisina, ongelmallisina, pohdittuina
asioina eivat nayta kuuluvan ensimmaisen sukupolven ongel-
miin, ainakaan sen nykyisessa elamantilanteessa. Ihmissuhteet
ovat itsestaanselvyys, tai tuntuvat olevan. Sen sijaan kolmas su-
kupolvi velloo erilaisissa ihmissuhdeongelmissa loputtomiin.
Ensimmaisen sukupolven kohdallakin läytyy tragedioita, lep-
pymattlimyytta ja vihamielisyytta. Elama saattaa menna pilalle
jonkin sitoutumisen, esimerkiksi avioliiton takia.

Mutta kolmannen sukupolven ihmisten elamassa ihmissuh-
teet nakyvat paljon keskeisempina eivatka pelkastaan riegatiivi-
sessa mielessa. Myiis positiiviset ihmissuhteet ovat tarkeita.
Lapset tulevat edes jossain maarin mukaan kuvaan ja "perhe-
helvettien" luonne muuttuu: niista tule eraanlaisia itsensa ja
aviokumppanin jatkuvaa tuhoamista hienojen kulissien taka-
na. Kuva ulospain ja kuva sisaanpain saattavat poiketa usko-
mattomalla tavalla toisistaan.

Viides muutos liittyykin juuri kulissien luomiseen. Ihmiset
eivat enaa niinkaan tieda, miten pitaa dad., mutta he tietavat
milta elaman pitaa nayttda. He siis rakentavat arkielamassaan
julkisivuja ja nayttavat todellisen olemuksensa yha harvemmil-
le. Tata pidan keskeisena yksityistymisen nykysisaltOna.
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Entd elömantapa? Miten se muuttui?

Edella on esitetty elimantilanteen yleinen muutos joka valaisee
70-luvun elaman laatua. Laadultaan se on tullut tasapaksum-
maksi, mutta sisal101tain se on kovasti ohentunut, menettanyt
kiinnostavuuttaan, aivan kuin monet muutkin asiat. Voidaan-
ko elamantavasta sanoa samaa? Mielestani ei voida puhua 70-
luvulle ominaisista elimantavoista kovinkaan vahvassa mieles-
sa. Kysymys on enemmankin samojen korttien uudelleen jaos-
ta ja siita, kuinka merkittava rooli elamantapojen muutoksessa
asumiselle voidaan antaa. Sills asuinymparistiiissi on juuri 70-
luvulla tapahtunut melko dramaattinen muutos. Kuinka tams
on vaikuttanut elamantapoihin — kaupunkimaiseen eliman-
tapaan — ei ole aivan selvad. 70-luvun lahiiirakentamisessa ta-
voiteltiin kaupunkimaisuutta: autoja, ravintoloita, keskustele-
via ihmisia, liikkeita ja suljettua kaupunkitilaa. Mutta "tuli
kylla kerroksia, mutta ei tullut kaupunkia"(Mikael Sundman
1980).

Tuli erillisid, toinen toistaan onnettomamman nakesisia kau-
kioita, joista ainoastaan Asuntohallituksen paajohtaja voi olla
ylpea. Mutta kun lahitiita/kaukioita arvostellaan ei kysymys ole
niissa asuvista ihmisista ja heidan elarnantavoistaan, vaan en-
nen kaikkea niista rajoista, joita elamalle asettuu, arjen ankeu-
desta ja harmaudesta. Lahiot ilmaisevat raa'alla tavalla elaman
nykyista yhteiskunnallista kehikkoa. Paha kylla huonoimmat
niistd leimaavat mytis asukkaansa hapean poltinmerkilla.

Keskeiset elimantapoihin vaikuttavat tekijat ovat ehdotto-
masti se, mists alunperin on kotoisin, mika on vanhempien
asema seka oma ammatti ja elamanvaihe. Asumisella on aluksi
marginaalinen merkitys, mutta elaman vakiintumisen myesta
sen merkitys kasvaa ja siita tulee ennen kaikkea elamantavan
tulkki, tiivistetty ilmaisija. Vain mairatty elimantavallinen
orientaatio vanhemmilta saadun tai itse hankitun pikku pesa-
munan lisaksi vie perheen omakotitaloon. Tama talon hankki-
miseen kohdistunut uhraus on kuitenkin mylis elimantavan
indikaattori. Asunto on elamantapa silloin, kun sen hankkimi-
nen muodostuu eliman paatarkoitukseksi. Tamakin elamanta-
pa on hyvin erilainen riippuen siita, onko elaman paatarkoitus
pelkastain saastaminen ja lainojen maksu, vaiko mytis konk-
reettinen rakentaminen.

3 Elamantavasta elâmAlcertaan
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Asunto eldmdn saavutusten mittari

Kayttamani elamakerta-aineisto viittaa erittain vahvasti siihen,
etta asunto on talla hetkella aktiivisen ian ohittaneiden ihmis-
ten menestyksen keskeinen mittari heidan itsensa kannalta.
Oli itse elama ollut melkeinpa mita tahansa, vanhuuden pai-
vien viettaminen oman katon alla on melko hyva sen saavutus-
ten mittari. Ongelma vain on, etta tasta tapauksessa saa usein
pelata viela joutuvansa muuttamaan kun paakaupunkiseudulla
suunnitellaan.

Nykyaikaisesta lahibasunnosta, vaikka se olisikin omistusa-
sunto ei tule koskaan samassa mielessa jonkun erityisen ela-
mantavan symbolia ja kiinnekohtaa kuin omakotitalosta. Pain
vastoin asunnon vaihtaminen alkaa olla joillekin elamantapa,
chika mylis valttamattomyys nykyisten lainanormien ja porras-
tetun omaan asuntoon kiinni paasemisen aikana.

Yksi keskeisia vaitteita minks elamantavan tutkimuksen pe-
rusteella voi esittaa onkin, etta sinansa ulkonaisesti melko sa-
massa asemassa ja elarnantilanteessa olevat ihmiset todella
poikkeavat elamantapojensa osalta dramaattisesti toisistaan.
Tulot, asumistaso, ajankaytto eivat selita enaa paljon mitaan,
koska niissa erot ovat aaripaita lukuunottamatta suhteellisen
vahaiset. Tasta huolimatta edella mainitsemieni tekijOiden
suhteen ihmisten elintavat eroavat toisistaan jyrkasti. Nain la-
hiOissa voi erottaa useita suuresti toisistaan eroavia elarnanta-
poja. Ei voida puhua myOskaan lahioiden asukkaiden ylettii-
masta eristymisesta, vaan pikemminkin klikkiytymisesta, ela-
mantavaltaan samanlaisten yhteydesta. LahiOn ensimmainen
vaikutus kaikkien naiden ryhmien elintapojen osalta on, etta se
erottaa ihmiset konkreettisesta, luontevasta tekemisesta. Tama
koskee erityisesti yhteistoimintaa, jota lahiossa on paljon, eri-
tyisesti uusissa omistusasunnoissa elavien ihmisten 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 pitai kunnon ylla. Mutta
kunnon lenkkeilija ajaa autolla tOihin (tai hanen on pakko
ajaa). Minulla ei ole mitaan lenkkeilya vastaan, harrastan sita
itsekin, mutta usein lenkkeillessani ajattelen sita, kuinka pal-
jon parempi olisi osata tehda jotain konkreettista, jossa samalla
voisi pitaa kuntoaan ylla.
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Palaan takaisin kirjoituksen lahtOkohtaan; elamin hallin-
taan ja helppouteen. Ellmantapaa subjektiivisesti maarittavat
tekijat nayttlisivat 70-luvulla keskittyvan yha vahvemmin kysy-
mykseen eaminsisaisesta hallinnasta kun sen ulkoinen hallinta
on lakannut olemasta keskeinen ongelma. Yha viela tapahtuu
katastrofeja, liikenneonnettomuuksia, sairastumisia, elinolojen
jyrkkia ulkoisia muutoksia tytittOmyyden, asuinpaikan pakolli-
sen muuttamisen jne. muodossa. Voidaan puhua mylis ihmis-
ten jakautumisesta uudenlaisiin luokkiin, niihin, joilla elama
on tasaista eteenpain menoa ja niihin, jotka ponnistelevat ela-
mama ulkoisen hallinnan sailyttamiseksi. Mutta jalkimmainen
ryhma ei ole — verrattuna aikaisempien sukupolvien tilantee-
seen — kovin suuri. Edellisen ryhman ongelmat ovatkin sitten
aivan uudenlaisia. On lOydettava elaman sisaisen hallinnan uu-
sia muotoja, tapoja tuoda elamaan sisaltstia, jarjestysta, tarkoi-
tusta, kun ponnistelu elaman ulkoisen hallinnan saavuttami-
seksi ei enaa riita. On selvaa, eta myels sosiaalipolitiikan tehta-
vakentta muuttuu. Sen painopiste on nyt turvallisuuden takaa-
misessa eliman eri vaiheissa; tama painopiste ei selvastiklan
ole enaa niin keskeinen 80-luvun sosiaalipolitiikassa, mikali so-
siaalipolitiikka yleensi kykenee ajan haasteisiin vastaamaan.
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J.P. Roos ja Keijo Rahkonen

TOISIN ELAMLSEN HALU - UUTIA
KESKILUOKKAA ETSINIASSA

Uuden keskiluokan ongelma

Tassa artikkelissa etsimme uuden keskiluokan olemassaolon
ehtoja ja olemusta nojautuen lahinna bourdieulaiseen teoria-
kehykseen ja haastatteluaineistoon l , jossa eriat suomalaisen
uuden keskiluokan jasenet kertovat elimastain. Ongelmanam-
me on toisaalta maaritella, mika tams uusi keskiluokka oikeas-
taan on, ja toisaalta nayttla millainen on sen sisainen struktuu-
ri.

Kasitehistoriallisesti uusi keskiluokka ei ole mikaan uutuus.
Jo 1800-luvulla Ranskassa puhuttiin uusista keskiluokista ja
niiden roolista, samoin 1900-luvun alun Saksassa; myohemmin
40-luvulla kysymysta pohti esimerkiksi Schumpeter ja Suomes-
sa Heikki Waris. Tama kytkenta johonkin uuteen, nopeasti
ohimenevaan ja illusoriseen on saanut eraat kirjoittajat (kuten
esimerkiksi Boltanskin 1982) pitamaln lasitetta "cadre" uut-
taa keskiluokkaa parempana. Toiset taas pitavat turhana ilmai-
sua "keski-" ja puhuvat Bourdieun tavoin mieluummin "uu-

1. Artikkeli perustuu melko vaatimattomaan aineistoon: 23 eliminkuvaukseen, jotka
sosiaalipolitiikan kvalitatiivisen metodikurssin osanottajat Helsingin yliopistossa kerá-
sivit kevailli 1984. Opiskelijoiden tehavina oli tehda elimanhistoriallinen haastatte-
lu seka tayttli haastattelu- ja havainnointilomake. Lomake perustui Pierre Bourdieun
kaavakkeeseen La distinctionissa (1979, 600ff), mutta se oli sovitettu suomalaisiin olo-
suhteisiin. Tarkempia tietoja varten aineistostamme ja lomakkeesta ks. esitutkimusra-
porttimme (1985).

Keijo Rahkonen on alun perin kirjoittanut makua koskevat jaksot ja J.P. Roos muut
osat. Kiitimme Risto Alapuroa, Arto Noroa, Barbara Roosia ja Christoffer Tigersted-
tia, jotka ovat lukeneet eri versioita artikkelista. Artikkeli on kirjoitettu ruotsiksi,
kainnOs on Soile Veijolan.
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desta pikkuporvaristosta" . Heidan lisakseen ovat viela ne, joi-
den mielesta kasite "kerrostuma" on parempi kuin luokka
(vielapa monikossa: nouvelles couches moyennes, ks. esim. Bi-
dou ym. 1983 seka keskustelua uudesta keskiluokasta lehdessa
Revue francaise de sociologie (RFS) 1982-83, jossa esiintyvat
kaikki mandolliset vaihtoehdot).

On kuitenkin olemassa hyvia syita pitaa kiinni uuden keski-
luokan kasitteesta vallitsevassa historiallisessa tilanteessa — nyt
kun kysymys modernin olemuksesta on osittain monivivahtei-
sen "postmodernismi"keskustelun yhteydessa ajankohtaistu-
nut uudelleen. Tassa voimme viitata erityisesti Daniel Bellin
(1980) kriittiseen maarittelyyn uudesta luokasta (jolla han tar-
koittaa uutta keskiluokkaa). Se sisaltaa kaksi elementtia.: toi-
saalta se on uusi ryhma ihmisia, uusi sosiaalinen kerrostuma ja
toisaalta "moderni" kulttuurinen asenne, tyyli joka tavallaan
hallitsee ajankohtaista diskurssia: kulutuksen maailmaa, tiedo-
tusvalineita ja urbaania miljOOta. Kanden taysin erilaisen ek-
mentin yhdistaminen johtaa siihen, etta uudelle keskiluokalle
on erittain vaikea vetad rajoja. Edelleen voidaan todeta, etta
tietyt tutkijat pitavat keskiluokan rajaamisen ongelmaa taysin
epakiinnostavana — ja huomauttavat etta uusi keskiluokka pi-
kemminkin maarittelee ulos muita; " 'ei — eika' , on taman
kategorian yhteiskunnallinen determinantti" vaittaa Sulkunen
(1984, 184).

Me otamme lahtOkohdaksemme ajankohtaisen ranskalaisen
keskustelun uudesta keskiluokasta. Taman keskustelun taustal-
la on Bourdieun dominaatio- ja distinktioteoria (jota ilman
voidaan keskustelua uudesta keskiluokasta pitai jokseenkin
tarkoituksettomana). Tama teoria on jo suhteellisen tunnettu
niiden kirjojen ja artikkelien ansiosta, joita Pohjoismaissa on il-
mestynyt (Bourdieu 1984, 1985, Broady 1983, Roos 1985, Roos
et al 1983, Sulkunen 1982).

Kuten tunnettua Bourdieu erottelee kolme laajaa kulttuuris-
ta suhtautumistapaa, jotka liittyvat kolmeen efi luokka-
asemaan: "erottelutietoisuus" , "hyva kulttuuritahto" ja
"valttamattoman valitseminen" . Kulttuurista keskiluokkaa
luonnehtii se, etta se pyrkii kaikin kaytettavissain olevin kei-
noin omaksumaan hallitsevan tyylin yhteiskunnassa 	 tai vas-
tustamaan sits sellaisilla tavoilla, jotka valittOmasti heijastavat
tata makua.
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Bourdieulainen distinktioteoria perustuu kahteen erityiseen
aspektiin: habitukseen ja paaoman eri muotoihin. Habituksel-
la tarkoitetaan dispositioiden jarjestelma,a, joka seka tuottaa
dispositioita etta on niiden tuottama. Habituksemme perustuu
siis kaikkiin niihin dispositioita luoviin tilanteisiin, joita lapi-
kaymme elamamme aikana. Saadaksemme esiin habituksen on
siis tutkittava ihmisen elaminhistoriaa sen yhteiskunnallisista
determinanteista, esimerkiksi vallitsevasta kulttuurisesta ra-
kenteesta kasin. Habitus sisaltaa myiis tietyn piaomien yhdis-
telman: taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista paaomaa, ylei-
simmat mainitaksemme.

Habitus on ennen muuta paaomaa luova valine: habituksen-
sa "avulla" ihminen voi lisa,ta paiomaansa, tehda vaihtokaup-
poja paaoman eri muodoilla jne. Paiomakasitteesta tulee siis
kiinnostavin kysymys, kun ollaan tekemisissa uuden keskiluo-
kan kanssa. Talle luokalle on luonteenomaista juuri se, etta sen
taytyy luoda uusi habitus hyvin vaihtelevista lahtOkohdista ka-
sin ja etta sen taytyy myöss lahtea liikkeelle piaomilla, jotka ei-
vat sovellu erityisen hyvin tarkoitukseen (kuten esimerkiksi
hallitsevan luokan jasenen, joka on vajonnut sosiaalisesti, min-
ks mytita tietyt osat hinen piaomastaanovat kayneet kayttii-
kelvottomiksi) taikka asemasta, jossa lahes kaikki peruspaioma
("peritty" paaoma) puuttuu ja se on hankittava itse — lihin-
na koulutuksen mutta mytis epasuorasti suhteiden avulla, esi-
merkiksi politiikassa tai elinkeinoelimassa.

Maku luokkaerottelujen perustana

Bourdieun (1979, 9—) mukaan maku on yksi vallan uusinta-
misen ja legitimoinnin keskeisimpia taistelukenttia. Maku on
salaisen vallankayttin kentta. Se on "itsestaanselvyys" , "luon-
nollinen ero" , joka on irrottautunut sosiaalisesta. Bourdieu
huomauttaa, etta ne ihmiset, joiden etujen mukaista on mysti-
fioida maun ja koulutuksen tai muiden sosiaalisten tekijOiden
valinen suhde, ovat ensimmaisia sanomassa kuinka triviaalia
on yrittia tieteellisesti osoittaa nun itsestaanselvia asioita.

Bourdieu lahtee kandesta sosiologisesta faktasta. Kulttuuri-
sen paaoman ja koulutuksen valilla on ensinnakin voimakas
yhteys jopa alueilla, jotka eivat sisally opetussuunnitelmaan.
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Toiseksi: vasta saman koulutuspadoman omaavilla voidaan ma-
kuerot selittad sosiaalisella taustalla. Nama tosiasiat nayttavat
sosiologisesta nakOkulmasta triviaaleilta, kuten Bourdieu tote-
aa (Bourdieu 1985, 40). Mutta vain aniharva on yrittanyt syste-
maattisesti tutkia, miten tdrna hienostunut erottelujarjestelmd
kaytannlissa toimii (aiheesta on kylla olemassa runsaasti sosiaa-
liantropologista ja sivilisaatiohistoriallista aineistoa, esim. Elias
1976 ja Schivelbusch 1980). Tassa Bourdieun panos on hyvin
vaikuttava, erityisesti kirjassa La distinction, Critique sociale
du jugement (1979), joka on samalla Kantin estetiikan "vul-
gaaria kritiikkid" (Bourdieun omin sanoin).

Arkielama on Bourdieun mukaan kamppailua siita, kuka
paattai "hyvdsta" , legitiimista mausta — mausta, joka on
myiis "universaali" . Kamppailu on kulttuurinen peli, jota ku-
kaan ei voi valttad eikd astua sen ulkopuolelle. Bourdieulle on
olemassa kolme erilaista makutyyppia: puhdas, legitiimi ma-
ku, so. legitiimien kulttuuriobjektien maku (esim. 	 Bach,
Brueghel, Goya, cinema d'auteur (ohjaaja elokuvan tekijana)
jne.). Tama maku on yleisin niissa hallitsevan luokan fraktiois-
sa, joiden koulutuspdaoma on suurin. Toinen on "keskiverto-
maku" (le goilt moyen), joka suuntautuu vahemman arvok-
kaisiin ja tavallisempiin kohteisiin (esim. Sininen rapsodia,
Unkarilainen rapsodia, Nelja vuodenaikaa, Utrillo, Renoir...).
Kolmas on "rahvaan" vulgaari maku, jota edustaa Bourdieun
sanoin, esimerkiksi "vakava musiikki, jonka arvo on laskenut
sen yleistyessa" (Bourdieu 1979, 16; esim. Tonava kaunoinen
tai La Traviata) seka taiteellisia ambitioita vailla oleva kevyt
musiikki. Tama kolmijako kasittaa implisiittisesti toisaalta
'vastakulttuurin" , joka Bourdieun mukaan on riippuvainen

joko keskivertomausta tai legitiimistd mausta, sen adrimuotona
seka toisaalta taydellisen "barbaarisen" mauttomuuden.

On ilmeistd, etta nama kolme tyyppia ovat suorassa suhtees-
sa ylla esitettyyn habitustypologiaan. Ne ovat oman habitus-
tyyppinsa ilmauksia. Mutta maku on mytis vallan 	 hallit-
seva luokka hallitsee maullaan. Se pyrkii Bourdieun mukaan
erottautumaan suhteessa niihin, jotka edustavat muita maku-
kategorioita, siten etta tarkeat erottelurajat kulkevat "hyvan"
ja huonon, "barbaarisen" maun valista. Avantgardistiset ryh-
mat paattavat, mika on distinktiivista kullakin hetkella. Siina
vaiheessa, kun populaari maku viimein kattaa aiemman hyvan
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maun (esim. Nelja vuodenaikaa tai Albinonin Adagion), on se
muuttunut hyvasta mausta vulgaariksi.

Tama mekanismi muistuttaa suuresti Georg Simmelin ku-
vausta muodin vaihtelusta (1983, 34—). Voidaankin vaittia,
etta Simmelilla ja Bourdieulla on paljon yhteista, enemman
kuin mita Bourdieu itse on halunnut myiintaa. Syy tahan lai-

lienee se, etta Simmelia "puhtaan sosiologian"
edustajana on Ranskassa kaytetty lytimaaseena eri sosiologisten
suuntausten vgisissa taisteluissa (niinpa Bourdieun arkkivihol-
linen Raymond Boudon on markkinoinut Simmelia abstrakti-
na teoreetikkona).

Uusi keskiluokka "kulttuuriluokkana"

Ranskalaiset (ja suomalaiset) keskustelut lahtlikohtanamme
yritamme seuraavassa esitta.a joitakin yleisia piirteita, jotka pe-
riaatteessa erottavat uuden keskiluokan muista ryhmittymista.
Msa voimme liittya yleisemmalla tasolla keskusteluun suoma-
laisesta uudesta keskiluokasta.

Ranskalaiset sosiologit, jotka ovat julkaisseet yhdessa kirjan
uusista keskikerrostumista (Les nouvelles couches moyennes,
Bidou ym. 1982), lahtevat siita, etta se mika naiti ryhmia sitoo
yhteen on kulttuurimalli (modele culturel), yhteiset kulttuuri-
set ominaisuudet, "une somme de representations, de valeurs,
d'attitudes, de comportements" . On siis etsittava tats kulttuu-
rimallia, jos haluamme kaivaa esille olennaisen uudessa keski-
luokassa.

Yksi traditionaalisesti uuteen keskiluokkaan liitetty ominai-
suus, joka ei kuitenkaan mainittavasti erota sits keskiluokasta
yleensa, on sen urasuuntautuneisuus, ylenemisen tavoite (ks.
esim. Sulkunen 1984). Ilmeisestikin osa uudesta keskiluokasta,
"les cadres" , kaadereista, (so. johtoryhmien ja alemman tytin-
johdon valisesta keskikerroksesta yrityksissi ja valtiolli-
sissa /kunnallisissa laitoksissa: osastopiallikOt, myyntipaallikot,
ylitarkastajat jne: ks. Boltanski 1982) on erityisen kiinnostunut
urastaan, kun taas toiset eivat ole, ainakaan yhta avoimesti. Ta-
ma tulee hastatteluistamme hyvin selvasti esille. Pikemminkin
voidaan olettaa uuden keskiluokan representaatiomallin vaati-
van, etta karrierismia ei julisteta avoimesti, vaikka sen olemas-
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saoloa ei voidakaan kieltaa.
Sen sijaan voidaan sanoa, etta uuden keskiluokan universaali

ominaisuus on sen suuntautuneisuus vapaa-aikaan ja erilaisiin
vapaisiin aktiviteetteihin. Tast y vapaa-ajan intressit ovat vain
osa: olennaista on korostaa kuuluvansa ryhmian, joka kayttai
aikansa vapaasti. Jos tyti ei mandollista tamin fiktion yllapita-
mista, suuntaudutaan vapaa-ajan aktiviteetteihin.

Cuturellon ja Godardin tutkimus (1982) asunnonhankkimi-
sesta tuo esiin mielenkiintoisen piirteen. He osoittavat, etta
uuden keskiluokan asumisuraa hallitsee pyrkimys saavuttaa ta-
voite valittomasti, tassi ja nyt, ilman odotusaikaa. Tama on ris-
tiriidassa klassisen kasityksen kanssa keskiluokasta saastavaisena
ja suunnitelmallisena luokkana, joka pidattyy valittOmista ku-
lutuksesta nauttiakseen myithemmin kohtuudessa pysymisensi
hedelmista (esim. Kortteinen kuvaa jopa uutta keskiluokkaa
tally tavoin), kun tans proletariaatilla ei ole minkainlaista pit-
kin tahtayksen perspektiivia. Kaikki halutaan saada

viivytyksetta, riskeitta — se on uuden keskiluokan pe-
rusideologia.

Sita voidaan taydentia toisella Bourdieun mainitsemalla
kiintoisalla ominaisuudella: devoir du plaisir. Jopa nautintoi-
hin suhtaudutaan kurinalaisella tavalla: osana normaalia ela,-
misen mallia. Halu saada kaikki samanaikaisesti ei siis ole niin-
kiln Iyhytnakiiisyyden ilmausta kuin heijastusta kulttuurista,
elamantyylista, jota pidetaan valttamattlimana ja joka muo-
dostaa osan riippumattomuudesta.

Hiljattain ilmestyneessi kirjassaan Catherine Bidou (1984)
esittai keskiluokalle lisaksi viela joitakin mielenkiintoisia omi-
naisuuksia. N"' in kuuluu mm. ristiriitainen vapauden ja au-
tonomian diskurssi, jossa itse nandain toisaalta "pienyrittaja-
nä" , "ilman pomoa" , ja toisaalta osana hierarkiaa, tyOntekija-
na taistelussa riistajia vastaan.

Bidou vaittaa, taman ristiriitaisuuden ja kaksiselitteisyyden
olevan hallitseva piirre, johon kuuluu mytis haluttomuus tulla
luokittelluksi millaan tavalla. Saman ristiriitaisuuden toisena
ilmauksena halutaan seka pitaa kakku etta syiida se, olla tur-
vassa ja dal vaarallisesti, olla "seikkailija arkielamassi" , kuten
Bidou on asian kirjansa otsikossa osuvasti ilmaissut.

Tama liittyy aivan erityisella tavalla luokka-asemissa tapah-
tuneisiin nopeisiin muutoksiin, joko yids- tai alaspain. Eras Bi-
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doun haastateltava kayttaa sanaa "fragilite" , hauraus, kuvaa-
maan tats tilannetta, jossa ihminen tuntee olevansa vailla kiin-
teaa kosketuskohtaa, hailyva, verrattuna vanhempiinsa.

Bidou painottaa mytis uuden keskiluokan kulttuurista mo-
derniteettia, halua olla "uusi" ja erilainen kuin muut. Mutta
tams moderniteetti edellyttaa tyypillista kylla nostalgisia ele-
mentteja: mennyt romantisoidaan, erityisesti oman taustan ol-
lessa porvarillinen.

Kaikki ylla mainittu liittyy laheisesti uuden keskiluokan eh-
ka keskeisimpaan ominaisuuteen, joka on mielenkiintoisessa
suhteessa traditionaaliseen porvaristoon, nimittain uuden kes-
kiluokan representaatiohaluun ja -tarpeeseen, kulisseihin. Uu-
si keskiluokka, samoin kuin porvaristo aikoinaan, pystyttaa so-
pivan kulissin, mutta sellaisen diskurssin avulla, jonka ristirii-
taisuus osittain perustuu sen keinotekoiseen luonteeseen: se si-
saltaa niin paljon vastakkaisia elementteja, ettei se yksinkertai-
sesti voi sortua: jokin osa jaa aina pystyyn. Kulisseja myiis
muutetaan tarpeen vaatiessa.

Taman representaatiodiskurssin ydin on ei—eikd ja
sekd—etta. Ensimmaisen on Sulkunen (1984) nimennyt kes-
keiseksi osaksi uuden keskiluokan diskurssia, jossa tarked osuus
on kieltaytymisella luokitelluksi tulemisesta. Toinen,
sekd—ettd, on merkittava uuden keskiluokan harjoittamalle
positiiviselle diskurssille. Tama koskee erityisesti ylla mainittua
vastakohtaparia turvallisuus—seikkailu. Ajatus, etta on mah-
dollista samanaikaisesti seka sybda kakku etta pitaa se, on ehka
kaikkein tyypillisin nuorelle, nousevalle uudelle keskiluokalle,
joka ei viela ole kohdannut suurempia vaikeuksia. Kyseessa on
universaalimpi ominaisuus, mutta uudessa keskiluokassa se
kulminoituu ja pysyy pisimpdan. Aarimmaisissa tapauksissa se
ehka ei havia koskaan.

Suomalaisen uuden keskiluokan yleirid piirteitd

Lahttikohtanamme on ollut suorittaa hyvin yleinen rajanveto
uuden keskiluokan ja muiden ryhmittymien valille: ika (25-
40), ammatti (ylempi toimihenkilO "uudessa" ammatissa tai
"uudella" asenteella vanhaan ammattiin), koulutus (akatee-
minen tutkinto) ja asuinalue (urbaani). Naha rajoja voidaan
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pitad myOs verraten ahtaina, verrattuna esim Bidoun uuteen
keskiluokkaan (joka sisaltaa jopa erikoissairaanhoitajat, ks. Bi-
dou 1984, 47).

Lahthaseman ja koulutustason lisaksi "jasenyyteen" vaikut-
taa uudessa keskiluokassa kuten sanottua myiis suhtautuminen
elamaan ja uraan, perheen eldmantapa, sen normit jne. Mei-
dan ryhmastamme loytyi tapauksia, jotka asenteissaan ja kehi-
tyksessadn sijoittuivat hyvin lahelle traditionaalista pikkupor-
varistoa. Olemme silti tarkastelleet myess naita tapauksia, la-
hinna osoittaaksemme eron uuden keskiluokan ja "vanhan"
tai traditionaalisen keskiluokan valilla.

Tyypillisin tie uuteen keskiluokkaan Suomessa vie koulutuk-
sen kautta, siten, etta kyseisen henkilOn vanhemmat ovat ol-
leet joko pienviljelijoita tai ty8laisia, jotka ovat halunneet (tai
myOntyneet) kouluttamaan lapsensa, jotta heilla "olisi parem-
mat ja helpommat oltavat kuin vanhemmillaan" . Useissa ta-
pauksissa kumpikin puoliso tulee samasta luokasta. Ryhma,
jossa joko miehella tai vaimolla on keskiluokkainen tausta, on
myOs suuri. Tista syntyy joko verraten suuria konflikteja taikka
myiis hyvin kiinnostava sopeutumisprosessi, joka paljastaa tiet-
tyja uuden keskiluokan kehitysmekanismeja.

Ylla mainitut erilaiset ominaisuudet tulevat hyvin selvasti
nakyviin mytis meidan tutkimuksessamme. Ennen kuin me-
nemme kehittamaamme typologiaan lahemmin, yritamme
konkretisoida erditd naista ominaisuuksista suomalaisessa uu-
dessa keskiluokassa.

Oikeastaan vain urasuuntautuneisuutta ei muutamaa poik-
keusta lukuunottamatta selkeasti esiintynyt. Painvastoin
useimmiten sanotaan, etta tavoiteltu asema on jo saavutettu.
Sità vastoin muut ominaisuudet — vapaus- ja autonomiadis-
kurssi, ei—eika ja seka—etta -diskurssi — tulevat hyvin sel-
keasti aineistoissamme esiin. Mind perusominaisuudet saavat
vain hiukan toisenlaisen muotoilun suomalaisissa olosuhteissa.

Tarkein ominaisuus on punnitseminen kanden tai useam-
man vaihtoehdon valilla. Se on erityisen tyypillista uuden kes-
kiluokan ydinryhmalle, jota olemme kutsuneet ambivalenteik-
SI

Ensimmainen vaihtoehto, jonka eteen keskiluokka joutuu,
on priorisointi tyOsuuntautumisen tai vapaa-aikasuun-
tautumisen valilla. Mutta jo Ulna valinta, jonka kanssa suurin
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osa miehista kamppailee ja joka naisilla tarkoittaa lahinna va-
lintaa kodin ja lasten tai tyOn valilla, on tarked uudelle keski-
luokalle osana "turvallista seikkailua" . Mandollinen on myiis
valintatilanne nykyisen uran ja totaalisen vaihdon valilla jo-
honkin, jota "todella haluttaisiin tehda" , joka esimerkiksi
vaatii kokonaan uuden koulutuksen (tasta enemman uuden
keskiluokan ambivalenttia tyyppid koskevassa osassa).

Analysoimamme ryhma ei kuluttajina eroa niin merkittavas-
ti muista yhteiskuntaryhmista kuin mita olimme odottaneet.
Halu saada kaikki valittOrnasti ei tule erityisen selkeasti ilmi
paitsi siina, etta etukateissaastamisen sijasta asuntoa aletaan
saastaa vasta ensimmaisen asunnon hankkimisen jalkeen.
Haastatellut voidaan kuitenkin jakaa kahteen efi kuluttaja-
tyyppiin: askeettisempaan, kulttuurisesti orientoituneeseen se-
kä enemman kulutukseen orientoituneeseen. Tama ero koskee
kaikkia tassa esiteltyja tyyppeja, mutta tavalla, joka viittaa as-
keettisemman muunnelman olevan heikkenemassi. Niilla, joi-
den asketismi ei ole tietoinen valinta, kulutusorientaatio tulee
nakyviin vasta verraten mytihaisessa elamanvaiheessa, kun
asuntosaastaminen ja lapsista aiheutuvat kustannukset vahene-
vat. Mutta osassa haastateltavia nakyy vahva kulutukseen suun-
tautuminen, so. valitän kulutustarpeiden tyydytys jo asunto-
sadstamisen aikana.

Useimmissa tapauksissa kulutustaso siis nousee. Se on vain
vienyt aikansa. Jopa niiden, jotka tietoisesti pitavat kulutus-
taan alhaisena, voidaan odottaa seuraavan samaa kehityssuun-
taa vapaa-aikaan liittyvien kestokulutustavaroiden, matkojen
yms. kohdalla. Tama johtuu mm. siita, etta uuden keskiluo-
kan "luonnollinen" tulotaso, kun kummallakin puoliskolla on
korkea koulutus ja he tytiskentevat kodin ulkopuolella, on suh-
teellisesti melko korkea kun taas saastamishalu — poikkeukse-
na asunnonsaastaminen — on suhteellisen, vahainen.

"Kiiyhyysloukku" , johon nama ihmiset joutuvat lasten ol-
lessa pienia ja asumiskustannusten taivaissa, on pian pelkka
muisto. Voidaan siis todella lahted siita, etta on olemassa vaih-
toehtoja joista valita. Namd vaihtoehdot voivat sittemmin si-
saltad pikkuporvarillisen olemassolon valitsemisen tai aarim-
mgsen valinnan kuten maaseudulle tai saaristoon muuttami-
sen ja urbaanin elamismaailman kieltamisen. Kaikki nama
mandollisuudet tulivat esiin aineistossamme, ainakin diskurs-

77



sina mutta myiis todellisuutena.

Suomalaisen uuden keskiluokan maku

Musiikki on Bourdieulle se kentta, jolla kulttuurisen paaoman
ja maun valinen suhde tulee selkeimmin esiin. MyOs maalaus-
taiteen alueella erot ovat selvia. Suomalaisissa olosuhteissa Lla-
ma kaksi aluetta eivat oletettavasti ole yhta hyvia ilmaisimia sil-
le, mika on tyypillisinta suomalaiselle maulle — erityisesti mita
tulee uuteen keskiluokkaan, mika tekee vertailut legitiimin
maun kanssa hankaliksi, ainakin aineistomme puitteissa. Voi-
daan ajatella esimerkiksi kirjallisuusmaun olevan suomalaisessa
tapauksessa informatiivisempi, erityisesti uuden keskiluokan
sisalla.

Voimme kuitenkin erottaa joitakin yhteisia piirteita, jotka
tulevat ilmi tekemistamme haastatteluista. Suomalaisen uuden
keskiluokan maku ei selvastikaan ole yhta sofistikoitunut kuin
vastaavan ryhman Ranskassa. Kaksi useimmin valittua musiik-
kia koskevaa vaihtoehtoa olivat "pidan kaikesta hyvasta musii-
kista" tai "pidan klassisesta musiikista mutta en tunne sits hy-
vin

Kysyttiessa haastateltavilta, tunsivatko he tietyt klassiset
musiikkikappaleet ja niiden saveltajat, kavi ilmi, etta harva
tunsi niita useita. Erityisen tuntemattomia olivat ne kappaleet,
jotka voidaan lukea kuuluviksi legitiimin maun piiriin (esim.
Das Wohltemperierte Klavier ja Konsertto vasemmalle kadel-
le, viimeksimainittua ei tuntenut yksikaan). Kaikki kykenivat
kuitenkin nimeamaan suosikkinsa. Selvasti suosituimpia kap-
paleita olivat Nelja vuodenaikaa ja Valse Triste. Molemmista
kappaleista on olemassa useita populaariversioita ja niita soite-
taan aika usein Suomessa.

Populaarimusiikin suhteen oli ryhmamme hyvin koherentti.
Laulajalistastamme, jota oli huomattavasti modifioitu verrattu-
na Bourdieun listaan ja joka sisalsi useita suomalaisia, ylivertai-
sia suosikkeja olivat Arja Saijonmaa ja Vesa-Matti Loiri, melko
selvina "keskimaun" edustajina. Kolmantena ja neljantena
tulivat Maija Hapuoja ja Charles Aznavour. Vain erittain harva
valitsi suosikikseen Julio Iglesiaksen, Michael Jacksonin, Tapa-
ni Kansan, Paula Koivuniemen tai Matin & Tepon. Tassi sano-
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ma on hyvin selva: valitset sen, jota pidetain "hienompana"
kevyessa musiikissa ja out pois populaareimman ja/tai rahvaa-
nomaisimman (esim. Mattia ja Teppoa ei sietanyt kukaan haas-
tatelluista). Jos klassisen musiikin yhteydessa on niinmuodoin
suhteellisen vaikea nail& muuta kuin epamaaraista yritysta
seurata "keskivertomakua" , on hyvin ilmeista, etta kevyen
musiikin suhteen ryhmamme ei ole pelkastaan hyvin yhtenai-
nen vaan tekee mykis selvin eron oman makunsa ja rahvaan
maun \raffia.

Vastaavat mutta vahemman selkeit peruspiirteet tulevat
esiin uuden keskiluokan kuvataidemaussa. Gallerioissa ja mu-
seoissa haastatellut olivat kayneet selvasti useammin kuin kon-
serteissa. Oma kuvataidemaku kyettiin yleisesti ilmaisemaan ja
suosituin vastaus oli "pidan kovasti impressionisteista" tai
"olen yhta kiinnostunut klassisesta ja abstraktista taiteesta" .
Eniten pidettiin Gallen-Kallelasta, Renoirista ja van Goghista,
joita seurasivat da Vinci ja Picasso. Braquesta, Warholista tai
Sam Vannista sits vastoin ei ilmaissut pitivinsa kukaan ja vain
hyvin harva valitsi Brueghelin, Dalin, Kandinskyn ja Munchin.
Voimme sits sanoa, etta keskivertomaku (turvallinen maku)
hallitsi selvasti ja ero legitiimiin makuun nanden on aika suuri.
Sellaisia eroja, joita Bourdieu loysi Ranskassa esimerkiksi nii-
den valilla, jotka pitivat Renoirista (joka Ranskassa edusti tra-
ditionaalisempaa legitiimia makua niiden piirissa joilla oli
enemman taloudellista paiomaa) ja jotka pitivat Goyasta
(avantgardistisempi maku Bourdieun tehdessa tutkimustaan),
ei meidan aineistomme pohjalta voinut loytaa. Suurin osa
haastatelluistamme nojautui turvalliseen keskivertomakuun ja
niiden harvojen, jotka valitsivat avantgardistisemman vaih-
toehdon, ei voida sanoa omanneen merkittavasti enemmin
kulttuurista paiomaa.

Bourdieulla mytis elokuva oli tarkei erotteluvaline. Meidan
aineistossamme elokuvalla oli aika vahainen osuus. Tama voi
selittya osin sills, etta monella oli pienia lapsia jotka sitoivat
vanhemmat kotiin, mutta ennen kaikkea sills etta elokuvan
kulttuurinen asema Suomessa on huomattavasti heikompi
kuin Ranskassa. Vain "intellektuellit" nakevat elokuvan kult-
tuurina. Haastatellut tunnistivat vahan elokuvia mutta kylla
tietyin painotuksin "oikeita" elokuvia kuten Curtizin Casab-
lanca, Fassbinderin Maria Braunin avioliitto, Kaurismaen Rikos
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ja Rangaistus ja Sauran Carmen.
Bourdieu ohittaa, kuten sanottu, kaunokirjallisuuden miltei

taysin. Bourdieun aivan Ifian yleinen kysymys, jota kaytimme
haastattelulomakkeessamme antoi tulokseksi, etta niin klassi-
nen kuin moderni kaunokirjallisuus on suosittua haastatelta-
viemme keskuudessa. Valitettavasti emme taydentaneet sits
listalla suomalaisia ja ulkomaalaisia kirjailijoita. Suomessa on
tehty useitakin lukijatutkimuksia, joista ilmenee, etta erottelu-
tendensseja on olemassa, vaikka tutkimuksissa ollaan pikem-
minkin oltu kiinnostuneita sfita mild on kaikille yhteista (Es-
kola 1984).

Sikali kuin me voimme arvioida, suomalaisen uuden keski-
luokan edustajien parista ei loydy yhta voimakkaita korkea-
kulttuuria koskevia erottelutendensseja kuin vastaavasta ryh-
masta Ranskassa. Mutta voidaan silti todeta, etta ryhmastam-
me, jonka tausta useimmissa tapauksissa on verraten tytivien-
luokkainen, loytyy vahva ja selva kiinnostus "korkeampaa"
kulttuuria kohtaan (haluttiin kayda useammin teatterissa, kay-
tiin usein taidenayttelyissa jne.). Se osoittaa, etta on tapahtu -
nut dramaattisia muutoksia verrattuna naiden haastateltujen
alkuperaiseen kulttuuriseen habitukseen. Nama muutokset
viittaavat mystis siihen, etta suurimmat investoinnit on tehty
kulttuuriseen paaomaan. Kyseessa ovat investoinnit jotka ovat
nun sanoaksemme spontaaneja, koska nama kulttuurisen paa-
oman muodot eivat mainittavassa mitassa sisally koulun ope-
tussuunnitelmaan.

On myOs huomionarvoista, etta "luokastaan pudonneet"
(so. ne joilla on ylaluokkainen tausta) haastateltujemme jou-
kossa eivat osoittaneet mainittavasti "parempaa" makua tai
korkeampaa kulttuurista paaomaa, jos kohta tiettyja "hienom-
man" maun osoituksia saattoi esiintyakin elokuvan ja musiikin
kohdalla. Tama vastaa aiempia tuloksia tutkimuksesta, joka
koski "nuoria leijonia" , nuoria ylaluokkaisen taustan omaavia
yritysjohtajia: heida kulttuurinen paaomansa oli hammastytta-
van pieni ja seka heidan kulttuurinen aktiviteettinsa etta ma-
kunsa aika epamaaraisia (Roos & Roos 1984). Yksi mandolli-
nen selitys talle olisi se, etta "peritty" paioma tally alueella
otetaan kaytti5On vasta mythemmin, kun sen tamanhetkinen
arvo on yhta kuin nolla, so. olisi mandotonta ajatellakaan sen
asettamista Ifikkeeseen.
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Asunnon, vaatteiden, ruokien ja juomien suhteen ryhman ma-
ku oli hyvin homogeeninen. Se etta melkein kaikki asuivat ker-
rostalossa johtuu heidan iastain ja perhetilanteestaan. Heidan
sisustusmakunsa seurasi modernia suuntausta tai nk. talonpoi-
kaistyylii, eika kukaan halunnut tyylihuonekaluja. Kodeissa
tehtyjen havaintojen mukaan asuttiin viela suhteellisen vaati-
mattomasti, huonekalujen ollessa sekalaisia ja lundiahyllyjen ja
japanilaisten paperiverjostimien yleisia. Mita vaatteisiin tulee,
haluttiin joko sellaisia, joissa olo tuntuu mukavalta taikka
"muodikkaita ja persoonallisia" vaatteita. Useimmat ostivat
vaatteensa suuresta tavaratalosta.

Suurin osa haluaisi tarjota ystavilleen "jotakin yksinkertaista
mutta hyvaa" , mika kaytannOssa enimmakseen tarkoittaa kui-
tenkin kahvia ja jotakin pienta sylita.vaa. Aterialle kutsuttiin
huomattavasti harvemmin. Juomapuolella tyypillisimpia olivat
halvat, taalla pullotetut viinit, mutta kukaan ei sanonut tarjoa-
vansa olutta ja snapseja tai cocktaileja. Mielenkiintoista kylla
viini eika siis olut — oli aivan selvasti tamin ryhman scums-
telujuoma. Ryhma poikkeaa nain huomattavasti suomalaisten
enemmistOn juomatavoista (vrt. Simpura (toim.) 1985). Jos
landettiin ulos (mika tapahtui suhteellisen harvoin), mentiin
pieniin ruokaravintoloihin tai pizzerioihin, taikka tanssimaan.
"Traditionaalinen" viikonlopun perhelounas oli erittain har-
vinainen.

Typologia uudesta keskiluokasta

Ylla esitetysta nakOkulmasta lahtien perustamme typologiam-
me haastateltujen ihmisten sosiaaliseen kokonaistaustaan —
alkuperaiseen habitukseen — suhteessa heidan nykyiseen ase-
maansa. Kun oletamme kolmen yhteiskuntaluokan perustilan-
teen, niin luokkasiirtymavaihtoehtoja on keskiluokalla kolme:

—Ne, joiden sosiaalinen asema on huomattavasti kohonnut
joko verrattuna vanhempiensa asemaan tai mandollisesti mystis
verrattuna omaan alkuperaiseen lahtOkohtaan tai ensimmai-
seen paittikseen saatettuun koulutustasoon (esimerkiksi kansa-
tai peruskoulu samoin kuin ammattikoulu ja myohemmin seu-
ranneet yliopisto-opiskelut). Taman voidaan sanoa olevan tyy-
pillisimman kehityslinjan Suomessa puhuttaessa keskiluokasta.
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—Ne, joiden asema on muuttunut verraten \Titian: mandolli-
sesti vanhasta keskiluokasta uuteen tai keskisuuresta maanvilje-
lijasta verraten vaatimattomaan virkaan byrokratiassa (mild on
tyypillinen tilanne pitka11e urbanisoituneessa yhteiskunnassa,
jossa on vakiintunut keskiluokka).

—Ne, jotka ovat kokeneet sosiaalisen putoamisen kiistatto-
masta ylaluokkaisesta asemasta jokseenkin vaikeasti maaritelta-
vain luokka-asemaan (tams koskee yhteiskuntia joissa aikai-
semmat eliitit ovat sosiaalisen muutoksen takia menettaneet
asemiaan, so. joissa demokratisoitumisprosessi on ollut voima-
kas).

Nama yksinkertaiset vaihtoehdot monimutkaistuvat, kun
otamme huomioon myels avio- tai avopuolisoiden sosiaaliset
asemat. On esimerkiksi mandollista, etta haastateltava itse tu-
lee	 tai pienviljelijaperheesta kun taas puolisolla on kes-
kiluokkainen tausta. Tama oli aika yleista haastateltaviemme
keskuudessa: erityisesti aviopuolison tullessa toisesta (korkeam-
masta) luokasta nousi asia spontaanisti esille. Tama epatasapai-
no nayttelee joka tapauksessa tarkeal roolia heidan habituk-
sensa muotoutumisessa, kuten jaljempana tulemme nake-
main.

Luokka-aseman muutos saattaa olla aaltomainen, nousui-
neen ja laskuineen. Eras haastateltu oli jopa vastikain sanonut
itsensa irti hyvatuloisesta ty6paikasta mainostoimistossa ryh-
tyakseen Aileen freelanceriksi ja jatkaakseen opintojaan. Sama
koskee avioerosta johtuvia muutoksia. Mutta useimmissa ta-
pauksissa kayrin voidaan sanoa olleen joko nouseva, suora tai
laskeva, koska jo haastateltujen ika ja nykyinen tilanne sulke-
vat pois suuremmat heilahtelut.

Typologia perustuu kahteen luokitteluun: luokkauraan ja
luokansisaisiin orientaatioihin. Ensiksi mainitulla tarkoitamme
henkilOiden habitustaustaa, jota kasiteltiin edella. Viimeksi
mainitulla tarkoitamme annetussa asemassa oleville ihmisille
avoimia vaihtoehtoja. Tietysti saavutetusta asemasta kasin on
mandollista valita efi elamintapa- ja asennemuunnelmien vi-
hill. Se on olennaista nimenomaan keskiluokalle, ainakin ajat-
telutapana ja elamai koskevana perusarvona. Sen sijaan emme
tassa vaiheessa tarkastele eliminvaihetta, jolla epailematta, on
mytis suuri merkitys.

Toinen elamantapaan liittyva aspekti, jota emme tassi voi
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ottaa mukaan, on kulutussuuntautuminen. Kaikissa tassa
tellyissi tyypeissa voidaan erottaa enemman tai vahemman ku-
lutukseen orientoitunut tyyppi, joka selittyy lahinna juuri ela-
minvaiheen perusteella, mutta, kuten edella huomautimme,
joille on olemassa perustavampiakin selityksia.

Taulukko 1: Typologia uudesta keskiluokasta

Elimaan
tyytyminen

Urasuuntau-
tuminen

Ambivalenssi

Taydellinen
luopuminen

Paluu alku-
perliseen luok-
kaan (ilman
apua)

Valinpitimatte•-
myys koulutusta
tai ammattia
kohtaan

Uusi pikku-
porvarillisuus

Juppius
(kapeassa
mielessa)_..... _ _. _ _

Uuden keski-
luokan ydin-
ryhma_,.....	 .....	 _	 ....	 ....

(joko nousu
tai paik. pys.)

Kaiken halua-
mansa saavut-
taneet tai liian
pitkille
kurottaneet

Nousukkaat

Putoaminen

Paikallaan
pysyminen

Nousu

Taulukon 1 pohjalta voimme siis erottaa seuraavat viisi
joita seuraavaksi analysoimme lahemmin:
Sosiaalisesti vajonnut uusi keskiluokka, ne, joiden juuret

ovat vanhassa keskiluokassa ja jotka ovat joko ambivalentteja
tai uraorientoituneita.

Sosiaalisesti nouseva uusi keskiluokka, joka voidaan jakaa
neljaksi habitustyypiksi:

-pikkuporvarillisesti orientoituneet
-resignoituneet ja askeettiset
-vahvasti urasuuntautuneet
-ambivalentit.
Typologiamme rakennusosat ovat teoreettiset, eika aineis-

tomme anna mandollisuutta analysoida syvallisemmin sosiaali-
sesti vajonneita eika niita, jotka ovat liikkuneet horisontaalises-
ti, erikseen, saati sitten heidan luokansisaisia orientaatioitaan.
Sama koskee kulutusorientaation tai elamantyylin problema-
tiikkaa.

Analysoitaessa sits, mika on johtanut annettuun habitus-
tyyppiin, on landettava bourdieulaisesta paaoma-analyysista.
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Esimerkiksi asuntosaastaminen on johtava strategia taloudelli-
sen plioman kartuttamiseksi. Koulutus on kaikille ollut kes-
keinen investointi, mutta tassakin ovat investoinnit hyvin eri-
laisia: jotkut ovat alun alkaen sijoittaneet kovasti koulutuk-
seen, kun taas toiset ovat aloittaneet hyvin mystihain.

Lapsuuden kodista on myess omaksuttu piirteita, jotka erityi-
sesti ollessaan ristiriidassa keskiluokkaisen miljtiOn kanssa,
osoittautuvat joko heikoiksi tai vahvoiksi ja muuttuvat joksikin
kokonaan toiseksi tai vahvistuvat nopeasti. Esimerkiksi sosiaali-
sesti hyvin alhainen ja turvaton tausta voi johtaa hyvin vahvaan
asunto-orientaatioon ja sita kautta puhtaaksi viljeltyyn pikku-
porvarilliseen

Sosiaalisesti vajonneet

Sosiaalisesti vajonneita ja niita, jotka ovat liikkuneet "horison-
taalisesti" , tarkastellaan tassa yhdessa, ja heita voidaankin pi-
tää melko yhtenaisend ryhmana. Heilla esiintyi monia yhteisia
piirteiti. Kaikilla oli suhteellisen vahainen koulutuspaaoma,
kaikilla oli suuria sopeutumisongelmia ja hyvin suuria vaikeuk-
sia lOytia "oikea" asema. He kuvasivat koulutustaan sarjana
erehdyksia ja etsivit parhaillaan vaihtoehtoa, joka antaisi heille
mandollisuuden tehda sits mita he todella haluaisivat. Mutta
oli mytis eroja: yhdessa tapauksessa putoaminen oli tapahtunut
jo lapsuudessa ja aiheuttanut paljon ongelmia, kun taas kerto-
jat kandessa muussa tapauksessa olivat perheen mustia lampai-
ta. Eriassa tapauksessa alkuperainen koulutustaso oli hyvin al-
hainen ja haastateltava yritti parhaillaan ottaa vahinkoa takai-
sin.

Niiden, joilla oli ollut horisontaalisempi kehitys, vanhem-
mat olivat olleet joko virkamiehia tai varakkaita maanviljelijOi-
ta ja heidin uransa olivat sisaltaneet suurempia investointeja
koulutukseen ja vihemmin eparäintia. Mutta perusmieliala oli
slid huolimatta melkein sama kummassakin osaryhmassa —
diskurssi, jossa tietty kevytmielisyys varittaa kaikkea: ollaan
"suruttomia pinnareita" , elamaa ei olla koskaan opittu otta-
maan vakavasti (tai ollaan juuri oppimassa), "han kuoli tule-
matta koskaan tajuihinsa" ; tai kuten eraassa tapauksessa, jossa
purjevene niyttaytyy ulkopuoliselle hyvin keskeisena mielen-
kiinnon kohteena: "kaytanhan mina sits aika paljon, mutta ei
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se saa olla koko elima" ; tai "jopa sen (= asunnon) oston hoi-
din niin etten ollut edes hoitanut lainaa pankista, mutta alle-
kirjoitin kauppakirjan ja ajattelin etta kylla kaikki Orjestyy..."
"Kun ajattelen kaikkia suuria piatOksia joita olen tehnyt

koulutusta, avioliittoa, armeijaa... niin kaikkia lei-
maa pitkajanteisyyden puute. Ei siis ole mitain pitkin tahtayk-
sen suunniteltua ajatusta kaiken takana... , se etta aloitin Han-
kenilla johtui siiti etta se vaikutti turvalliselta ja hyvalta paikal-
ta. Se sijaitsi lahella ja loppututkinnolla oli statusta. Kaikki

jotka eivit oikeastaan ole kauhean tarkeiti Ja naimisiin-
menon kanssa oli sama asia, mina pidin hanesta ja me viih-
dyimme hyvin yhdessa joten miksei jarjestettaisi hyvat juhlat...
Se mita mina nyt etsin elamissani on jonkinlaista selvaa
mairia. Ja toisaalta sita sitoo itsensi samanaikaisesti... "

Tama, on klassinen yliluokan diskurssi hieman banalisoituna
versiona, versio jonka taustalta lOytyy aristokraattinen periaate
taydellisesta vapaudesta ja monipuolisuudesta, mutta vailla  lii-
an taydellista jonkin erityisalan hallintaa. Koskaan ei saa olla
vain yhden alan spesialisti, koskaan ei saa omistautua pelkas-
taan yhdelle asialle (esimerkiksi ty011e).

Taman ryhman perheasiat olivat aika sotkuisia: on avioeroja,
yhdessiasumista, mutta ennen kaikkea suhteellisen vaatimat-
tomia investointeja perhe-eliman muihin alueisiin verrattuna.
Joka tapauksessa on mielenkiintoista, etta avioero tai suhteelli-
sen lOysit aviosuhteet, joissa painotetaan itsenaisyytta ja
"omaa elamaa" , kuuluvat sosiaalisesti vajonneiden elamanti-
lanteeseen. Sen periaatteen, etta mitaan ei pida ottaa vakavas-
ti, voidaan olettaa olevan myOs tassa tarkea taustatekija yhdessa
sopeutumisvaikeuksien kanssa, jotka eivat koske pelkastain
koulutusta.

Koulutusurassa horjuva ja huoleton asenne tulee kuitenkin
selkeimmin esiin — sehan on ensisijaisin syy siihen, etta voim-
me puhua sosiaalisesta putoamisesta. Haastatelluista melkein
kaikilla oli ollut vaikeuksia koulussa — mylis jokaisen tandates-
sa jatkokoulutukseen. Tassa vakavuus, jolla opintoihin suhtau-
dutaan, on suorassa suhteessa vanhempien asemaan: heidan
ollessaan marginaalisemmin tai selkeasti keskiluokkaa, tulee
koulusta tarkeampi. Mutta koulunkaynnin paattymisen jal-
keen on opintosuunnan valitseminen suuri ongelma. Joko ei
tiedeti mita halutaan tai ei paasta opiskelemaan halutulle alal-
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le. MyOs vanhempien painostus ja odotukset voivat johdattaa
vaarain suuntaan: joku voi esimerkiksi aloittaa kauppaopistos-
sa (epaonnistuneen yrityksen jalkeen piasti kauppakorkeaan),
piasta sitten kauppakorkeakouluun, mutta tietaa koko ajan
olevansa vaaralla alalla ("ongelmani on juuri se etta olen aloit-
tanut vaaralla alalla"). Tama voi myithemmin johtaa taydelli-
seen akkiklannOkseen, esimerkiksi kirjallisuuden opintoihin
samalla kuin tyoskennellaan ekonomina. Voi myiis loytaa kier-
toteita piasta halutulle alalle: opiskella arkkitehtuuriopintojen
sijasta rakennusarkkitehdiksi teknisessa opistossa, mutta alku-
perainen epaonnistuminen tuntuu vaikealta: "Oh airimmai-
sen turhauttava kokemus, ettei tullut hyvaksytyksi" Mutta
myOs silloin, kun todistus oh verraten hyva eika valitulle linjal-
le paasy tuottanut minkaanlaisia vaikeuksia, oh ongelmia:
"Ensin meni viisi vuotta hukkaan luonnontieteellisessa tiede-
kunnassa ja vasta sitten vaihdoin valtiotieteelliseen ja aloin
opiskella tosissani. " Syy luonnontieteen valintaan oli piasyko-
keen puuttuminen. Eras toinen haastateltava kertoo oikeastaan
aikoneensa aloittaa Turussa, "mutta kun oh nun helvetin hie-
not (purjehdus)ilmat elokuussa ettei siita tullut mitain"

Nama kertomukset etsimisesta, epaonnistumisista ja lopulli-
sesta ryhdistaytymisesta (tai sellaisen vihjeesta), siten, etta joko
tyohon (joka on saatu koulutuksen perusteella) on sopeuduttu
ja suuntauduttu kokonaan muille alueille kuin tyOhtin tai on
alettu kouluttautua uudelleen tai luotu ura, jossa koulutuksel-
la ei ole merkitysta — ne ovat kaikki kuin suoraan Bourdieun
kuvauksista pikkuporvaristosta. Talle ryhmalle ei sosiaalinen
asema yksinkertaisesti ole enaa alusta saakka taattu eika sits ole
oivallettu ennen kuin se on melkein liian myethaista.

Kaikkien ammattiura on ollut suhteellisen mutkitteleva tai
sitten on aloitettu hyvin alhaisista asemista ja kiivetty suhteelli-
sen korkealle samassa tyiipaikassa (josta ei piasta enai eteen-
pain). Useimmista voidaan sanoa, etta heidan urakehityksensa
jatkuu edelleen ja etta he yrittavat korvata koulutusvaiheen ha.-
puilun aiheuttamat puutteet esimerkiksi taydentavalla koulu-
tuksella tai sijoittumalla verraten itsenaisiin ja ennen kaikkea
vaikeastima.ariteltaviin asemiin. Haastatteluissa painotetaan
usein, etta ellman todellisuus on vihdoinkin oivallettu.

Perusstrategiasta riippuen ollaan joko vahvasti tyiisuuntau-
tuneita tai sitten on luotu elama, jossa kaikki muu paitsi tyli on
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tarkeata. Lahinna on purjehtiminen, kulttuuri, intensiivinen
sosiaalinen seurustelu tai hyva parisuhde. Olennaista on paat-
taa taysin itse ne alueet, jotka koetaan tarkeiksi. Elaman olen-
naisuudet ovat aina omassa kontrollissa, joko ennustettavan
uran tai tytin ulkopuolisten harrastusten muodossa.

Tylisuuntautuneisuuden voidaan sanoa sisaltavan tietyn an-
noksen kaaderitietoisuutta (Boltanskin mielessa): ura nandaan
pelina, jossa on joukko riskeja, jossa persoonallisuus ja ihmis-
suhteet ovat hyvin tarkeita, jossa osa menestyksesta riippuu hy-
vasta (peli)onnesta: "Tama tyti on hyvin vastuullista, mutta
toisaalta hyvin antoisaa. Vapausasteita on runsaasti, voi tehda
mita haluaa, kunhan vain hoitaa tyiinsa. Palaute on toistaiseksi
ollut positiivista... kaikki on sujunut kertakaikkiaan fantasti-
sesti. Olen hyvin yllattynyt, taytyy sanoa hyvin yllattynyt. "

Taloudelliset kysymykset kuvataan vahemman tarkeiksi.
"Sits saa kaiken mita haluaa, kun vain haluaa". Esimerkiksi
asuntoura, joka sosiaalisesti nousevan uuden keskiluokan ela-
massa on aarimmaisen tarkea, on huomattavasti vahaisemmas-
sa asemassa luokastaan pudonneiden keskuudessa, vaikka joi-
den haastateltujen oli ollut pakko osittain itse kustantaa en-
simmainen asunnonostonsa. Mutta asunto ei ole osa perustur-
vallisuutta, vaan pikemminkin itsestaanselvyys.

On huomionarvoista, etta kulutuksen suhteen tams ryhma
erottautuu selkeasti: kulutustavaroiden maira on selvasti suu-
rempi, paitsi yhdessa tapauksessa, jossa vaimo edelleen opiske-
li. Kaikki haastatellut yhta lukuunottamatta omistivat veneen,
kaikilla oli auto(ja) ja useita kestokulutushyOdykkeita. Mutta
naista omistusesineista ei puhuta, se ei ole kiinnostavaa.

Sita vastoin tams ryhma ei eroa juuri lainkaan muista tyy-
peista kulttuurisen paaoman subteen, kuten jo ylla huomau-
timme. Tama on yllattava asia, ja vaatii lisaanalyysia, koska se
on selvassa ristiriidassa niiden teoreettisten olettamusten kans-
sa, joista olemme lahteneet.
Nousevan uuden keskiluokan tyyppejti

Aloitamme sellaisesta sosiaalisesti kohonneen uuden keskiluo-
kan tyypista, joka eroaa seka sosiaalisesti vajonneesta ja tietyssa
maarin mykis uudesta keskiluokasta yleensa, nimittain pikku-
porvarilfisesti orientoituneesta tyypista.

Talle pikkuporvarilliseksi nimeamallemme tyypille asunto-
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slastaminen on taidetta. Avioliiton alussa ostetaan ensin pieni
asunto, sitten muutaman vuoden kuluttua vihan isompi ja
niin edelleen. Lopulta, kolmannen tai neljannen asunnon jal-
keen, on jo saavutettu sangen korkea asumistaso. Mutta uh-
raukset ovat olleet suuret. On saatu elaa kurinalaista elimaa,
johon kuuluu taloudellista niukkuutta, vaikeuksia lasten pai-
vahoidossa, ikuista ajanpuutetta, ainaista sidonnaisuutta jo-
honkin. Tama on selva vastakohta viimeiselle ryhmalle, ambi-
valenteille, jotka pohtivat avoimesti erilaisia vaihtoehtoja, haa-
veilevat toisesta elamista, suurista muutoksista. Pikkuporvaril-
linen tyyppi ei ainakaan avoimesti myiinna tallaisia tunteita.
Sanotaan mieluummin: "ei minulla koskaan ole ollut sellaista
tunnetta, etta olisin jaanyt paitsi joistakin merkittivista mah-
dollisuuksista... minulla on kylla mielestani ollut rikas elima.
En ole tehnyt valintojani niin tietoisesti, mutta sitten olen aina
huomannut etta tams on hyva asia kun olen jatkanut sits jon-
kin aikaa. En ole koskaan ajatellut etta minun pitaisi elaa toi-
sella tavalla."

"Meilla asetetaan suuri paino sille miten sytidian. Meilla on
aina lauantaina ja sunnuntaina jotakin hyvaa, mika merkitsee
sits, etta katamme pOydan, poytaliinan ja kynttiliiiden kanssa
ja valmistamme jotakin oikein hyvaa. Se on mytis lapsista tax-
keata. Ne ovat viikon kohokohtia. Talvisaikaan sytytamme
kynttilit ja soitamme taustamusiikkia ja juttelemme ajankoh-
taisista asioista, sills emme nae toisiamme paljoa viikolla."

Lapsille omistetaan myOs paljon huomiota. Lapset kayvat
musiikkitunneilla, soittavat pianoa, viulua, osallistuvat partio-
toimintaan. 011aan tarkkoja siita, etta lapses lukevat paljon.
Tima ei sinansa ole erityista juuri tine tyypille, paitsi etta juuri
nainen ottaa lasten kultivoinnin projektikseen, traditionaalisen
porvarillisen mallin mukaisesti. Ylipaansa uuden keskiluokan
kaiki ssa tyypeissa nakyy joitakin traditionaalisia porvarillisia
ominaisuuksia.

Toinen tyyppi, resignoituneet, tulee verraten lahelle pikku-
porvarillista tyyppia, ja heita voidaan tietyssa maarin kasitella
saman kehitysskeeman kahtena varianttina. Erot ovat lahinna
erilaisessa suhteessa kulutukseen, omaa tilannetta koskevassa
vahemmin positiivisessa diskurssissa seka vahaisemmissa inves-
toinneissa kotiin olemassaolon keskipisteena. Mutta yhtalaisyy-
det ovat mylis 	 sosiaalinen lahtiasema on hyvin
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samankaltainen. Kumpikaan ei odota suurempia mullistuksia
elamassaan; molemmat vaittivat olevansa tyytyvaisia elimain,
molemmat pitavat itsekuria elimassi keskeisena. Pikkuporva-
rillinen tyyppi on vain kehittanyt pitemmalle useita piirteita,
jotka lOytyvat jo resignoituneesta tyypista. Viimeksi mainittu
on lisiksi rajatapaus uuden keskiluokan ja traditionaalisem-
man keskiluokan valilla. Tassa asketismi elintavoissa ja kulu-
tuksessa yhdistyy usein selkeilla pikkuporvarillisilla arvoilla ja
ajattelutavoilla varustettuun tyoetiikkaan. Asketismin taustalta
lOytyy usein suhteellisen vaikea lahteasema, joka tapauksessa
voimakas sosiaalinen nousu. Samoin tunne, etta on itse saanut
aikaan menestymisensa maailmassa. Erotuksena uraorientoitu-
neeseen self-made -tyyppiin, joka edelleen keskittyy vahvaan
nousujohteiseen uraan, askeettinen tyyppi on usein tyytyvai-
nen nykyiseen tilaansa. Han katsoo tehneensa osansa ja se saa
riittaa. "Minulla ei ole mitaan valtavaa kunnianhimoa tyOn
suhteen. Minun tylitani tai tytita yleensa. Siksi etta on saavut-
tanut tietyn tason — ehka se on vasymista."

Syyksi tahan asennemuutokseen naiset ilmoittavat usein lap-
set, tai jonkin ulkopuolisen aktiviteetin, jota arvostetaan
enemman kuin omaa uraa.

Elama on aina ollut aika vaihtoehdotonta, andasta. "Tama
elama on oikeastaan vain sarja kompromisseja." Ktiyhasta lap-
suudesta on verraten katkerat muistot, ehka jopa aikaisessa vai-
heessa katkaistu koulutus, jota on aiottu jatkaa mysThemmin.
Joka tapauksessa itselle ei aseteta korkeita tavoitteita. Seka avi-
oliitto etta asuntosalstaminen merkitsevat lisarajoituksia.

Tamantyyppinen resignaatio kay yksiin suhteellisen vaati-
mattomien elintapojen ja suhteellisen matalan kulutustason
kanssa. Ihminen sanoo vaativansa itseltain paljon, muttei salli
itselleen lainkaan vapauksia.

Resignoituneille on luonteenomaista mytis keskittyminen jo-
honkin elimankulun puoleen: on ollut joko pakko omistaa
paljon aikaa opinnoille (epaonnistuneen tai keskeytyneen en-
simmaisen koulutusvaiheen jalkeen) tai keskittyi esimerkiksi
asunnonsaastamiseen.

On mytis tyypillista, ettei tytita millain tavalla painoteta: tyti
ei nayta olevan kiinnostavaa. Se jatetain keskustelun ulkopuo-
lelle. Tytimania ei aiheuta asketismia elamassa, vaan pikem-
minkin painvastoin.
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Kulttuurisesti resignoitunut ja pikkuporvarillinen tyyppi eroa-
vat verraten vahan muista. Mandollisesti he ovat aktiivisempia.
Tunnetaan musiikkia, kaydaan teatterissa ja taidenayttelyissa.
Nelja vuodenaikaa on suosittu, kuten muidenkin keskuudessa.
Taidemaku on jonkin verran sofistikoidumpi kuin muilla. Hal-
pa viini on tyypillisin juoma, mutta myOs vuosikertaviineja tar-
jotaan. Olutta ja snapseja yhdessa ei tarjota koskaan.

Tasapainoisuus on tavoitelluin ominaisuus, sitavastoin nau-
tiskelevaa tai "pehmeata" ihmista kohtaan tunnetaan vasten-
mielisyytta.

Voimakkaasti uraonentoitunut , nopeasti nouseva uusi keski-
luokka on ollut tyypillisesti miehinen amid. Nykyain tims ei
pida taysin paikkaansa ja juuri naisten parista lOytyvat urao-
rientoituneimmat ja nopeimmin kohonneet tapaukset.

Urasuunntautuneissa voidaan erottaa kaksi vaihtoehtoa: ne,
jotka rakentavat uransa sosiaalisen paaoman varaan ja oppivat
nopeasti hyOdyntamdan suhteita, tuttavuuksia ja ne, jotka pe-
rustavat uransa erittain kovaan tylipanokseen. Jalkimmainen
vaihtoehto on tuttu yritysmaailmasta, jossa on kysymys kun-
nostautumisesta valtavan tytipanoksen, alyn ja itseluottamuk-
sen avulla. Uuden keskiluokan tapauksessa kuvaa monimut-
kaistaa se, ettei urakiinnostusta pida osoittaa him avoimesti.

Yhteista kaikille naille tapauksille on verraten alhainen sosi-
aalinen tausta, lahinna maanviljelijatausta, jossa usein omak-
sutaan ajatus, etta jokainen on oman onnensa seppa ja etta on
selviydyttava kamppailusta yhteiskuntaa vastaan, kuten aiem-
min kamppailusta luonnonvoimia vastaan. Mytis kodin roolia
tandennetaan: se on positiivinen ilmapiiri, jossa vanhemmat
tukivat lapsia ja antoivat heille perusturvallisuuden. "Kun
ajattelen lapsuuttani, minun taytyy sanoa, etta minut valtaa ai-
na lammin ja miellyttava tunne. Minulla on ollut erittain on-
nellinen lapsuus."

Mylis koulu tuki tats itseluottamusta ja siella selviydyttiin
hyvin vaikeuksista huolimatta (koulumatkat, pakko asua kou-
lupaikkakunnalla ym.) ja jatkaminen yliopistossa oli itsestaan-
selvaa. Vahaisesta eparäinnista huolimatta koulutuslinjan va-
lintaa pidettiin hyvin onnistuneena. Jo varhaisessa vaiheessa
myOs tulevaisuuden suunnitelmat olivat verraten selvia: selkea-
tä ura-ajattelua ilmaisi mm. poliittisen valinnan perustelu uran
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kannalta. Kandessa tyypillisessa tapauksessa oli kotoa saatu va-
semmistolaistausta ja olisi ollut luonnollista liittya opiskeluai-
kana (70-luvun puolivalissa) silloin hyvin vahvoihin kommu-
nisteihin. "Oli hyvin lahella etta minut olisi vedetty mukaan
kommunistiseen opiskelijaliikkeeseen, mutta synnynnainen
varovaisuuteni voitti..." Niinpa valinta osui sosiaalidemok-
raatteihin, jotka tuolloin olivat vahemmistOsuuntauksena opis-
kelijavasemmistossa. Se oli merkittava valinta tulevan uran
kannalta.

Osakuntatoiminta oli myiis tasked asia, varsinkin johtavassa
asemassa ja yleisesti hyvin laaja sosiaalinen verkosto yliopiston
sisalla. Tama osoittautui hyvin hyOdylliseksi uranvalinnan
ajankohtaistuessa. Juuri ystavien ja kollegojen kautta kertoja
sai ensimmaisen aseman valtionhallinnossa.

Vaikka ura on tarkea ("ei alma eldkevirka ole"), ovat intres-
sit hyvin selvisti jossain muualla. Tytin ei saa antaa sitoa liikaa:
"Sen pitaa vähitellen saada se paikka mika ty011e kuuluu" .
Kiinnostava, todellinen elama lOytyy tyiin ulkopuolelta, mutta
myOs perheen ulkopuolelta ("se on aivan liian andas piiri, jo-
hon en missaan nimessa halua joutua suljetuksi, se ei missadn
nimessa

Varovaisuus voi menna niin pitk gle, ettei myliskaan haluta
sitoutua asuntosdastamiseen. Jos on sattunut saamaan varman
ja hyvan vuokra-asunnon, se saa riittda. Perheen tulot pitaa
kayttad elaman elamiseen: matkustamiseen, hyvissa ravinto-
loissa kaymiseen, taiteen tai huonekalujen ostamiseen: "Halu-
aisin kayttaa rahani juuri elamiseen ja matkustamiseen... ja sit-
ten kodin tekemiseen viihtyisaksi."

Suhde taustaan on ambivalentti: tyOldisid pidetaan suurim-
maksi osaksi hyvin rajoittuneina. Heald saa kaikin mokomin
olla yhta isot tulot kuin "meilla" , jos he vain kykenisivdt kayt-
tamaan niita oikealla tavalla. "He eivat oikeastaan osaa kayttaa
rahojaan muuhun kuin viinaan... ja tuhlaukseen, he eivat yk-
sinkertaisesti osaa nauttia elamasta. En tie& johtuuko se hei-
dan rajoitetusta koulutuksestaan vai jostain muusta. Mutta
heilla ei ole kykya nauttia elamasta, se heilta puuttuu. He liik-
kuvat paljon kapeammalla alueella." (Huomautettakoon, etta
siteeratulla henkiliilla on "korpikommunistinen" tausta.)

Ajatuksesta, etta perhe voi sitoa liikaa, seuraa etta sits tuskin
mainitaan: miesten kertomuksissa vaimo lay tytissa, vaimon
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valintaa pidetain onnistuneena, mutta siina melkein kaikki.
Perhe-elima ei ole keskeista. "Ei minulla ole ollut kriisitilan-
teita, ainoa vaara on siina, eta tulevaisuudessa kaikki menee
tietyksi rutiiniksi... etta sits menee täihin aamulla ja tulee ko-
din illalla, kuluttaa ja kayttia vapaa-aikaa, kay elokuvissa, te-
atterissa ja sellaista ja on tyytyvainen elamaansa ja unohtaa kai-
ken muun. Suurin vaara on etta sits pysihtyy... taytyy olla her-
kat tuntosarvet joka suuntaan, ettei sits vain lasanda paikal-
leen... "

Yleensa onnea oli riittanyt toistaiseksi ja melkein kaikessa
mihin oli ryhdytty oli onnistuttu. Niinpa paikalleen pysahty-
misen riski on verraten pieni, ja se myOs esitetaan pieneni.

Taman ryhman ei voida sanoa kunnostautuvan kulttuuri-
maullaan, jos kohta pyrkimys sen kehittamiseen ilmaistaan.
Sosiaalinen piaoma (seka suhteiden etta uran muodossa) on ol-
lut etusijalla, kun taas kulttuurinen paioma on saanut odot-
taa. Se ei osoita varsinaista erikoisasiantuntemusta, mutta sen
sijaan tiettya sosiaalista orientaatiota: halutaan tarjota jotain
todella herkullista ja erikoista. Mutta vuosikertaviineihin tams
halu ei ulotu: paaasiallisesti tarjotaan halpoja viineja.

Viimeisen paakategorian muodostavat ambivalentit. Kyse
on ihmisista, joiden luonteenomainen piirre on se, etta he ovat
enemman tai vahemman tyytymattiimia nykyiseen tilantee-
seensa, vaikkakin se objektiivisesti katsoen nayttai hyiralta.
Heilla on hyva tyäpaikka, korkeat tulot, mandollisuudet uralla
etenemiseen, odotuksia, mutta samanaikaisesti he haluaisivat
kokeilla jotakin muuta, uskaltaa tehda jotakin uutta.

Taman kategorian ihmiset ovat sen prosessin eri vaiheissa,
joka alkaa tietylli erilaisia eliminvaihtoehtoja koskevalla dis-
kurssilla. Se on myOs osittain luonteenomaista hyvin uratietoi-
sille. Osa on ottamassa ensimmiista askelta, toiset ovat pais-
sect jo aika pitkalle ja jotkut ovat jo tehneet ratkaisevan valin-
nan. On selvai, etta loppujen lopuksi aika harvat ottavat kui-
tenkin ratkaisevan askeleen esimerkiksi kahteen samanaikai-
seen ammattiin (kuten virkamies-maanviljelijaksi), opintoihin
jollakin uudella alalla tai luopuvat hyvinpalkatusta asemasta.

Vaitamme, etta tams punnitseminen kanden vaihtoehdon
valilla on erityisen tyypillista juuri uudelle keskiluokalle, toisin
kuin esimerkiksi juuri ne ominaisuudet, joita pikkuporvarilli-
sesti tai askeettisesti orientoituneet tyypit osoittavat. Uraorien-
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toituneilla sitavastoin nayttaa olevan joukko epailyksia sen sub-
teen, mika todella on tarkeata ja sen myota aika vahvoja koske-
tuskohtia ambivalentin tyypin kanssa. heidin representaatio-
strategiansa vain estaa heita avoimesti myOntimasta ambiva-
lenssia.

Yksinkertaisimmat vaihtoehdot, joiden valilla voidaan halu-
ta tehda valinta, ovat tytisuuntautuneisuus ja vapaa-
aikasuuntautuneisuus. Mutta jo tarna valinta, jonka kanssa
useimmat miehet kamppailevat ja jossa naisilla on kyse llhinna
valinnasta kodin/lasten ja tytin valilla, on tarked uudelle keski-
luokalle. Suurempi ongelma on valinta nykyisen uran ja jonkin
sellaisen valilla, mita. "todella haluaisi tehda", ja joka esimer-
kiksi vaatisi kokonaan uuden koulutuksen, tai naisilla valinta
kotiinja.amisen tai urakiinnittymisen valilla, jonka kanssa
useimmat edelleen nayttavat kamppailevan, mild on yllatta-
vaa, kun ajattelee sits kuinka peruuttamattomana naisten

siirtymista on pidetty.
Ambivalentin habituksen omaava ihminen tuntee ajautu-

neensa tiettyihin ratkaisuihin: "Se on jollakin tavalla johtanut
siihen, etta sits on hankittu vahin mammonaa ja lainalla asun-
to ja kaikkea mandollista ja niin sits asuu dal taysin pikku-
porvarillisessa miljObssa" Niinpa esimerkiksi joskus omatut
vasemmistoihanteet ovat kadonneet hyvin nopeasti. Mutta ne
lOytyvat kylla tavallaan timan nykyiseen ja erityisesti tulevaan
elimaan liittyvan epailyksen takaa. "Ensimmaista kertaa olen
alkanut ajatella etta (jotakin pitaisi tehda)... TO on ollut mi-
nulle aina tarkeita ja haastavaa... elan nyt mielestani taysin
tyydyttIvia, ehka liian tyydyttavai, monessa suhteessa hyvin
etuoikeutettua elamai. Mutta toisaalta pitaisi voida muuttaa
elamansa ulkoista muotoa..."

Naisilla tassa konfliktissa on siis useimmiten kyse lapsista.
Mielenkiintoinen tysti vaatii liikaa suhteessa perheeseen. Siihen
taytyy sijoittaa liikaa seka psyykkisesti etta ajallisesti. Se on
merkinnyt pysyvaa konfliktia toisaalta lasten ja kodin vaati-
musten ja toisaalta tylin valilla. Ja tima konflikti vaatii kan-
nanottoa.

"Silloin kun ensimmainen lapsemme syntyi, muuttui tapa
jolla ajattelin elarnad. Tyo ei saa tayttia koko elitnaa, taytyisi
ehtia tehda paljon muutakin. Ja erityisesti lasten kanssa..."

Naisilla on useita vaihtoehtoja: osa-aikaty6, vapaaehtoinen
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aitiysloma, uudet opinnot ym. Eras haastateltu nainen kertoo
tutusta, joka oli lopettanut palkkatyOn ja alkanut kirjoittaa:
"Minusta ihmisten pitaisi tehda juuri nfin. Ajattelin omalla
kohdallani, etta kylla on kummallista ellen uskalla jaada kotiin
lasten kanssa... Se merkitsisi varmasti suurta muutosta meille
jos mieheni ryhtyisi yksityisyrittajaksi... minullakin on itse asi-
assa yksi projekti... minullahan on nama kangaspuut... voisin
tehda jotakin, siis kasityiita... se on just se etta vaatii rohkeutta
tehda sellainen paitOs."

Tama diskurssi ei kuitenkaan ole konsekventti, kuten edelli-
nen sitaatti osoittaa. Samanaikaisesti kun han puhuu kotiin
jaamisesta, han paljastaa suunnitelmia jatko-opinnoista voi-
dakseen edeta urallaan ja toisaalta toivoo puolison hiljentivan
tahtia ja samalla miettii, etta mies voisi ryhtya yksityisyrittajak-
si jne. Se, mita han todella haluaa tai tulee lopulta tekemain,
jaa epaselvaksi. Viesti on siis hyvin ambivalentti.

Ylla viittasimme siihen, etta uusi keskiluokka haluaa seka
sytida kakun etta pitad sen, olla turvassa ja elaa vaarallisesti, ol-
la seikkailija arkielamassa. Kuitenkin lahinna ambivalentti
tyyppi on tehnyt tasta elamanmaksiiminsa.

Ambivalenttien kohdalla voidaan mytis puhua sosiaalisesta,
jopa voimakkaasta kohoamisesta, ja elamasta vailla suurempia
vastoinkaymisia ja tapahtumia. Perhetausta on usein tyiivien-
luokkainen, mutta aika vakaa ja turvallinen. Koulu avasi uusia
mandollisuuksia ja nakymia, matkustaminen oli mylis jonkin
verran esilla. Koulutus ei ehka ollut aivan sits, mita haluttiin,
mutta siita on selvitty hyvin. Lapsilla on tarkei osa tassa vaih-
toehtojen etsinnassa. he ovat seka kannustin etta este.

Tassa diskurssissa ei korosteta menestysta. Esimerkiksi asun-
tosaastaminen ei ole nun tarkeata silloinkaan kun lopullinen
tavoite, omakotitalo on saavutettu. Pikkuporvarillisille tarkei-
na esiintyvat menestyksen ainekset ovat tassa pikemminkin ku-
lisseja, joita ei haluta erityisesti korostaa.

Ambivalentit arvostavat eniten "myOnteista elamanasennet-
ta" ja vahiten "sivistyneisyytta" ja "hienostuneisuutta" (joi7
den kasitetaan olevan todellisten tunteiden nayttamisen, oma-
na itsenaan olemisen valttamista). Aikapaineella, johon viita-
taan, tarkoitetaan sits, etta sellaiset kulttuuriset harrastukset,
jotka eivat liity lapsiin, ovat verraten vahaiset. Elokuvissa ei
kayda eika liioin nayttelyissa, teatterissa tai konserteissa. Mutta
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muistellaan mielellaan aikaa, jolloin oltiin aktiivisempia ja seu-
rattiin kaikkea mielenkiintoista.

Alustavia johtopadtasid

Uuden keskiluokan diskurssi muistuttaa "vapaasti leijuvaa in-
telligentsiaa" (freischwebende Intelligenz), joka reflektoi
omaa tilannettaan olematta tavallaan kiinteasti sidottu mihin-
Idan sosiaaliseen asemaan, toisin kuin ne, jotka Bourdieun
mukaan "valitsevat valtdmattOman" tai seuraavat selkeita tra-
ditioita. Se mild erottaa uuden keskiluokan intellektuelleista
on lahinna reflektoiniin laatu: uusi keskiluokka pohtii suhdet-
ta perhe—lapset—ty6—vapaa-aika (lyhyesti sanottuna: eld-
mantapaa) ja sen vaihtoehtoja, ei filosofisia ja yhteiskunnallisia
nakemyksia ja kantoja.

Uuden keskiluokan ongelma on kiinnittymiren ongelma:
kenelle antaa lojaalisuutensa. Yksi puoli tast y on ilmio, joka
typologiassa tuli esille: uusi keskiluokka nayttdd liukuvan toi-
saalta kohti "proletaarista resignaatiota" (vasemmistopuoluei-
den ja ammattiyhdistysten ongelmallinen passiivinen
nen) ja toisaalta kohti traditionaalista pikkuporvarillisutta
(mutta mylis tietyissd tapauksissa kohti hallitsevaa luokkaa).
Mutta tyypillista juuri uuden keskiluokan asemalle on siis sen
leijuva, epaselvd, tilapainen luonne. Ne, jotka tayttivat korke-
akoulut muutama vuosi sitten, tayttdvat nyt uuden keskiluo-
kan rivit. Kysymys onkin siita, pysyvatkO he siellikaan. Toisin
sanoen: tuleeko uudesta keskiluokasta ja sen erityisominai-
suuksista jotakin pysyvaa, jota ei enad voi kutsua uudeksi, vai
onko se pikemminkin vain tilapainen vaihe suurten ikaluok-
kien elamankaaressa? Kummassakin tapauksessa pitaisi luopua
ilmaisusta "uusi" ja lOytaa jotain muuta sen tilalle.

Tassa yhteydessa voi myslis kysyd, heijastaako uusi keskiluok-
ka jotakin uutta, jota voisi kutsua "moderniteetiksi". Tama
koskee erityisesti sits ryhmaa jota olemme kutsuneet ambiva-
lentiksi. Voi olla, eta yllakuvatunlainen ambivalenssi on ylei-
nen ilmio, tyypillinen tietyssa elamankaaren vaiheessa, eika sa-
id ole mitaan tekemista luokan tai moderniteetin kanssa.

Vaittaisimme kuitenkin, etta ambivalenttiuden ongelma to-
dellakin on jotakin spesifia, seka luokan etta moderniteetin
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suhteen. On modernia lahtea siita, ett5, voi valita vapaasti, olla
autonominen, valita elamantyylinsa sellaisista kriteereista kasin
kuin itsensatoteuttaminen tai vaihteleva aikarakenne (vaikka
sen aikarytmi oikeastaan on hyvin kirea). Aikaisemmin histori-
assa tama mandollisuus on ollut vain hyvin pienella vahemmis-

nyt se on osa luokkaproblematiikkaa, yha suuremman ih-
misryhman ongelma.

Oli miten oli, voidaan ainakin alustavasti aineistomme pe-
rusteella sanoa, etta maku ei ole uudelle keskiluokalle Suomes-
sa yhta tarkea distinktiostrategia kuin mita se on Ranskassa
(olettaen etta uskomme mm. Bourdieun tutkimusten
tuloksia). Mei lla painopiste on pikemminkin subjektiviteetissa,
ihmissuhteissa ja niiden terapeuttisessa luonteessa, elimanta-
vassa laajemmassa merkityksessa. Mutta katsomme kuitenkin,
etta olisi liian aikaista ja hataista luopua tannin perusteella tay-
sin distinktiostrategioista uuden keskiluokan analysoinnissa
Suomessa. Voidaan lisaksi todeta, etta meidan ryhmamme ei
edusta amerikkalaista muoti-ilmiäta "juppeja" , joilla on hy-
vin pitkalle kehitetty kulutustyyli ja erittain vahva urasuuntau-
tuneisuus (vrt. "The Year of the Yuppie" Newsweek, joulu-
kuu 1984).

Pyrimme jatkossa tarkistamaan naita johtopiatäksia sellaisen
aineiston avulla, joka suuntautuu paremmin sellaisille maun
alueille, jotka ovat relevantimpia suomalaisissa olosuhteissa,
kuten kirjallisuus, television "korkeakulttuuriset" ja populaa-
rit piirteet seka teatterimaku. Puhumattakaan uuden keskiluo-
kan elamantyylin syvallisemmista analyysista kokonaisuutena2.

Kirjallisuus

Simpura, Jussi (toim.): Suomalaisten juomatavat. Haastattelututkimusten tuloksia
vuosilta 1968, 1976 ja 1984. Alkoholitutkimussaatiii, Jyvaskyla 1985.

2. Aineiston keruu onkin tapahtunut, ja sen analyysi tukee pitkalle edella esitettyja
johtopaitiiksia. Julkaisu ei vain ole viela valmis.
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SOSIAALIPOLITIIKKA
JA KESICELUOKKA*

Erik Allardtin 60-vuotisjuhlakirjassa Alestalo, Flora ja Uusitalo
(1985, 189-191) luettelevat hyvinvointivaltion kehityksesta
viisi vaihtoehtoista hypoteesia l , joista yksi on ajatus keskiluo-
kan vaikutuksesta, slita etta keskiluokka on seka kehittanyt hy-
vinvointivaltion etta hytityy eniten hyvinvointivaltiosta. Suo-
men osalta Alestalo ym. hylkdavat yllattaen taman hypoteesin
ilman minkaanlaisia perusteluja. Kuitenkin hypoteesi, jota ei
told voi pitia luonteeltaan historiallisena, on hyvin mielenkiin-
toinen, kun ajatellaan mylis suomalaisen sosiaalipolitiikan ke-
hitysta, erityisesti 1960- ja 70-luvuilla2.

Taman esityksen tarkoituksena onkin pohtia erdiden sosiaa-
lipolitiikan kehitysilmiOiden liittymista luokkarakenteen kysy-
myksiin ja erityisesti keskiluokan aseman vahvistumiseen suo-
malaisessa yhteiskunnassa.

Sosiaalihallitukselle kirjoittamassaan raportissa Antti Karisto
(1985) kiinnittad mystis monessa kohdin huomiota sosiaalipoli-
tiikan keskiluokkaistumiseen ja sen seurannaisilmioihin, mm.
erilaisten sosiaalisten taitojen merkityksen kasvuun ja syrjaytta-
misilmitin luonteen muutokseen. (Toisin kuin Karisto en ko-

* Sosiaalipolitiikan paivilli 25-26. 10. 85 pidetty esitelma. Kiitin Keijo Rahkosta
erittain hyOdyllisista kommenteista.

Hypoteesit ovat: 1. hyvinvointivaltio kehittyy sielli missa sosialidemokraatit ovat
vahvoja, 2. se kehittyy siella missa oikeisto on heikko, 3. se kehittyy sielli missa keski-
luokka on voimistunut nopeasti, 4. se on kehittynyt konsensuksen oloissa, 5. se on ke-
hittynyt siella missa on tapahtunut fundamentaalisia sosiaalisia muutoksia.

Mainittakoon, etta Quebecissa, jossa iskettain kavin, ja jossa sosiaalipolitiikan kehi-
tys muistuttaa mielenkiintoisesti suomalaista, dna kehitys on yhdistetty keskiluokan
aseman nousuun ja jopa keskiluokan ty011istamiseen; Renaud 1984.

4 ElitmAntavasta elAmlikertaan
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rostaisi syrjaytyneiden ja ei-syrjaytyneiden valimatkan pitene-
mista, vaan eron laadullista uudenlaisuutta, josta han myiis
puhuu). Yhteiskunnallisessa suhtautumisessa erilaisiin huo-
nompiosaisiin on tapahtunut ilmeinen kaanne samanaikaisesti
sosiaalipolitiikan kehityskauden piattymisen kanssa, ja talla
hetkella on aivan hyvaksyttivaa puhua pahaa tasa-arvosta ja
solidaarisuudesta 3 . Tata on painottanut mytis Jorma Sipila, jo-
ka kirjassaan Sosiaalipolitiikan tulevaisuus hahmottaa sosiaali-
poliittisen kulttuurin muutosta varsin synkissa savyissa (Sipila
1985, ert. ss. 50-71).

Toisaalta syrjayttamisestakin voidaan puhua hyvin efi ta-
voin: voi hyvin kuvitella syrjaytymisdiskurssin jonka lopputu-
loksena on vakavia lisaseuraamuksia syrjaytyneille. Onko pa-
rempi tietaa olevansa syrjaytynyt vai olla siita tietarnattin? On-
ko parempi etta muut kykenevat jo vahaisten taustatietojen tai
vaikkapa joidenkin kulutustottumusten perusteella sanomaan,
kuka on syrjaytynyt ja kuka ei?

Jos sosiaalitytin kohteeksi joutuminen merkitsee syrjaytymis-
ta, niin mita se merkitsee sosiaality011e? Jeannine Verdes-
Leroux (1978, 249-259) arvostelee erittain ankarasti niita jot-
ka puhuvat syrjaytymisesta, mika johtaa siihen etta tytivien-
luokka on jaettu kahteen osaan: "normaaliin" ja ryysyktiyha-

raittiisiin ja juoppoihin jne. ("Vihred lanka" otsikoi-
kin osuvasti Jorma Sipilan kirjan arvostelunsa: "Ryysyktiyhalis-
ton come back" (37 /85). Ja nain itse luokka ja sen elimantapa
muuttuvat kasittimattOmiksi, niita tarkastellaan ulkoapain.
Puhumattakaan koko kasitteeseen liittyvasta pelon tekniikasta,
sellainen luokasta putoamisen pelon yllapitimisesti joka on
historiallisesti ollut tarkea tekija tyiivienluokan elamantavassa.

Sosiaalipolitiikan ja keskiluokan suhde ei ole mikain merki-
tyksetOn ongelma, silla, kysymys on kaikkein yleisimmassa, mie-
lessa sosiaalipolitiikan luonteen muutoksesta, siita etta beve-
ridgelainen minimitoimeentuloon, universaalisuuteen ja tasa-
etuuksiin perustuva politiikka, joka Suomessa on ollut erityisen
vahva ja nakyy meilla etuuksien alhaisuutena suhteessa muihin
maihin, on 80-luvulta lahtien kaynyt lapi muodonmuutoksen,

3. Tai olla siita piittaamatta; itse olen ollut lasni tilaisuudessa jossa huomattavassa ase-
massa oleva poliitikko sanoi: "kun kuulen sanan tasa-arvo, poistan varmistimen pis-
toolistani " .
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siten eta nyt suositaan saavutetun tulotason sailyttamista eikg
vain sen, vaan myOs sosiaalisen aseman sailyttamista. Toisaalta
sosiaalipolitiikka toimii kuten nurinp ginkginnetty suojaverkko
sirkuksessa: mita Ighemmas reunaa putoaa, sen helpompi on
pudota vielg alemmas ja lopulta kokonaan pois verkolta. (Ks.
mm.: Niemela & Ruotsalainen 1983, Karisto & Takala 1985,
Sipilg 1985, Wagner 1982).

Painopiste on mytis erilaisten henkilollisten palveluiden ke-
hittimisessg mina on tarke g tytillisyysvaikutus, mutta palvelui-
den luonne on mylis muuttunut siten, ettg koulutuksella, va-
listuksella, ohjauksella on tai niill g ajatellaan olevan keskeinen
merkitys. Ja byrokratian ja suunnittelun kasvu, jota kaikki ny-
kygin valittavat merkitsee samalla ty011isyyden lisgantymista
koulutetuille, akateemisen tutkinnon suorittaneille4.

Kaikkeen ali gn on toki olemassa hyvi g selityksig : esimerkiksi
tyOmarkkinoiden neuvottelujarjestelma ja saavutetun edun pe-
riaate, kaiken riippuvuus kaikesta, mutta tassa esityksess g ha-
luan tarkastella sits, voidaanko puhua mandollisesta keskiluo-
kan dominanssista ja missy mielessg.

Voidaan nimitUin vgittag , ja ehkg joidenkin mielestg yllgt-
tavgsti, ettg sosiaalipolitiikka on luokkaerottelujirjestelm g par
excellence, joskin luonteeltaan hyvin ristiriitainen ja karkea:
sosiaalipolitiikassa on vain kaksi luokkaa: Me ja Muut, tai Nuo
ja Me Tavalliset Ihmiset (ks. esim. Wagner 1983 tai Verdes-
Laroux 1978).

Tunnetussa modernia lasittelevass g teoksessaan Marshall
Berman (1983) kayttia hyvakseen Baudelairen runoa osoittaak-
seen, miten kaupunkisuunnittelu vaikutti yhteiskunnalliseen
tiedostukseen. Runossa Kiiyhien silm gt kuvataan rakastavaisia
Pariisin uusien bulevardien kulmakahvilassa, koyhien silmien
alla. Ja Bermanin idea on se, eta. Haussmann, faustilainen san-
kari, modernisoimalla Pariisin toi kyhyyden esille, nahavaksi,
ja samalla teki mytis koyhille mandolliseksi ihailla I gheltà rik-
kaita. Titng koyhien tulo ngkyville, rikkauden ja koyhyyden
uusi, julkinen suhde, sai itse asiassa aikaan modernin sosiaali-
politiikan kuten tiedgmme.

4. TUm5. nandain Quebecissa keskeiseksi selitykseksi sosiaalipolitiikan kasvulle sills
ranskankielisilla akateemisesti koulutetuilla on ollut lahes mandoton saada tytipaikkaa
yksityiselta sektorilta (Renaud 1984).
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Runo plattyy siihen, etta kertojan rakastettu, jonka silmissa
kertoja nakee omat ajatuksensa, sanoo ne julki: toivomuksen
etta kahvilanomistaja toimittaa ktiyhat pois nakyvilta, katso-
masta.

Taman on moderni sosiaalipolitiikka onnistunut toteutta-
maan lahes sataprosenttisesti, mutta paljon huonommin on
kaynyt koyhyyden havittamisessa kuin koyhyyden piilottami-
sessa, eristamisessa. Lahitit ovat bulevardien vastakohta juuri
julkisuudessa, avoimmuudessa...

Sosiaalipolitiikka on toimintaa, jossa auttajat ja autettavat
ovat lanes aina eri luokasta, jossa jo heidan suhteensa synnyttia
subjektiivisen luokkaeron siina missa eroa ei objektiivisesti oli-
si. Sosiaalipolitiikka on myiis aluetta, jossa julkilausutut tavoit-
teet ovat hyvin usein, elleivat aina, kaukana toimintaa todelli-
suudessa ohjaavista lausumattomista arvostuksista. Ja mills yh-
teiskunnallisen ellman alueella on lopputulos niin selvasti ol-
lut ristiriidassa ainakin lyhyella aikavalilla asetettujen tavoittei-
den kanssa kuin sosiaalipolitiikassa (ja varsinkin sosiaaliturva-
politiikassa, tai asuntopolitiikassa, tai tystivoimapolitiikassa)?
Joskin on todettava, eta pitemmalla tahtayksella sosiaalipoli-
tiikan turvallisuusvaikutukset ovat olleet merkittavia.

1960- ja 70-luvulla kayty keskustelu sosiaalipolitiikasta ja
luokista on jo ohi. Sen merkitysta ei pida vaheksya (ks. Lehto-
nen), mutta talla hetkella sosiaalipolitiikan "luokkaluonteen"
tarkastelu vaatii aivan uusia valineita.

Jos landemme liikkeelle perinteisesta kaaviosta, niin jonkin
verran yksinkertaistaen voidaan puhua hyvantekevaisyydesta
aristokraattisena sosiaalipolitiikkana: auttajat ja autetut olivat
niin kaukana toisistaan, etta kaynnit "kentalla" vain karjisti-
vat tats eroa. Tallaisen sosiaalipolitiikan suhteen luokka-
analyysi ei ole kovin mutkallista.

Sama voidaan sanoa "porvarillisesta" sosiaalipolitiikasta,
jossa kuten Jeannine Verdes-Leroux (1978, 218-219) on Rans-
kan osalta kuvannut, sosiaalityOntekijat kokivat kohteensa vi-
hollisiksi, ja parhaassa tapauksessa olevansa kuin siirtomaaher-
roja rauhallisten, mutta salaperaisten villi-ihmisten keskuudes-
sa. Min on kieltamatta usein vielakin sosiaalityOssa, varsinkin
kun ajatellaan "vahvoja" alakulttuureita, vaikkapa surullisen
kuuluisaa vantaalaista vuokrataloa, jonne poliisikaan ei mielel-
lian mene (ks. Asuntotuotannon... 1983).
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Modernissa hyvinvointivaltiossa, siina johon soveltuu Niemi-
sen ja Wariksen sosiaalipolitiikan maaritelma kaikkiin yhteis-
kuntaryhmiin kohdistuvana toimintana, on onnistuttu melko
hyvin luokkien haivyttamisessa. Mutta ovatko itse luokat ha-
vinneet todella sosiaalipolitiikasta? Minka luokan politiikkaa
on sosiaalipolitiikka? Kuka sits harjoittaa, keihin se kohdistuu?

Tasta ongelmasta keskusteleminen edellyttia pienta johda-
tusta bourdieulaiseen terminologiaan ja ajattelutapaan, koska
ilman niita koko kysymyksenasettelu olisi liian yksinkertaista-
va.

* * *

Jos yrittia tiivistaa Bourdieun teorian ytimen mandollisimman
pitkalle (ks. Bourdieu 1979, Bourdieu 1984, Roos 1985), niin
tams olisi ajatus, etta ihmisen luokka-aseman makia paitsi
nen asemansa tuotantosuhteiden jarjestelmassi myiis hanen
habituksensa, joka on yksi Bourdieun avainkasitteista. Habitus
maaraa osaltaan sen, miten ihmiset toimivat konkreettisesti ja
symbolisesti eri kentilla vahvistaen samalla niita ominaisuuksi-
aan eli sits paaomaa, mika tally kentalla on kaikkein arvok-
kainta, tarkoituksenaan voittojen maksimointi ja piaoman ka-
saaminen.

Jokaisella kentalla, so. suhteellisen autonomisella sosiaalisen
toiminnan alueella, esimerkiksi taiteessa, jossain oppiaineessa,
intellektuellien kaymassa julkisessa keskustelussa, urheilussa
tms. on omat pelisaintOnsa, joiden nojalla paioman arvo mad-
raytyy. Taiteen kentalla paaoma on kyky maarata se mild kul-
loinkin on "hyvaa" taidetta kun taas vaikkapa sosiologiassa
pliomaa ovat menetelmien hallinta, kyky saada jokin asia kes-
kustelun kohteeksi jne. Mutta paaomaa on myOs monta lajia:
taloudellista, kulttuurista, sosiaalista paiomaa ja viela naiden
alalajeja (esimerkiksi kulttuurisen paioman alalajeja ovat kou-
lutuksellinen tai taiteellinen paioma jne.).

Eri ominaisuudet ovat paiomaa vain suhteessa johonkin
maarittyyn kenttian. Itsessaan niilla ei ole mitain arvoa. Ng-
ma piaoman efi lajit saadaan osittain perheen kautta, kasva-
tuksen, perinnOn tms. muodossa, osittain koulussa, mutta nii-
ta hankitaan mytis toimittaessa kentalla, "taistelussa" (mita
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Bourdieu hyvin keskeisesti korostaa) muiden kentalla toimi-
vien kanssa. Korostettakoon etta kentta on siis moniulotteinen
hierarkia, jossa eri ulottuvuuksien paaomia voi vaihtaa keske-
nain.

Kenaile pdasee sisgle vain omaksumalla kulloinkin vallitse-
vat sainnOt ja osoittamalla hallitsevansa ne. Uusien tulokkai-
den intressissa on toki pitaa huoli siita, etta 0.51100. muute-
taan niin, etta heidan suhteellinen asemansa paranee, mutta ei
niin paljoa, etta koko kentta romahtaa. Todella rajut mullis-
tukset (kuten esimerkiksi funktionalismin lapimurto arkkiteh-
tuurissa) merkitsevat sita, etta jotkut pa,doman lajit menettavat
taysin arvonsa kun taas aikaisemmin taysin tuntemattomat tu-
levat arvokkaiksi.

Tallainen saantOjen maarittelya ja niiden noudattamista ja
uudistamista k6skeva symbolinen taistelu on Bourdieun teo-
reettisen tarkastelun ydin, ajatus jota han soveltaa kaikkia
ongelma-alueita koskevassa tarkastelussaan. Sikgi kuin jokin
tarkasteltava kohdealue voidaan maaritella kentaksi, on loydet-
tava kentan sainnOt, ne jotka hallitsevat naita saantOja, ne pia-
oman lajit, jotka kentalla ovat harvinaisia, siis arvokkaita.

On muistettava, etta kentan saannOt eivat suinkaan ole nii-
ta, joita kentan toimijat kuvittelevat saannOiksi, vaan aivan
muuta. Juuri tassa on yksi Bourdieun analyysin keskeisia koh-
tia.

Kaikki kentan toiminta on luokitustaistelua: taistelua siita
kuka voi mairata mika on "hyvaa" ja "huonoa" , miten eri
ryhmia nimitetaan jne., miten paaomien vaihtokurssit muo-
dostuvat. Se etta esimerkiksi valtaa pitava ryhma on usein epa-
maargnen, vailla nimed, johtuu siita, etta tams ryhma luokit-
telee mylis itsensa omilla ehdoillaan (tiedotusvgineiden valta,
infokratia, onkin juuri niiden vallassa luokitella ja nimeta).

Ehka tarkein Bourdieulta oppimani yksittainen asia on se,
etta luokkarakenne on jotain muuta kuin ihmisten suhdetta
tuotantoon tai empiirisesti ammattiasemaa ja koulutusta ja tu-
loja. Luokkarakenne on meissa jokaisessa sisgla, meidan ela-
mantavassamme ja ennen kaikkea siina mists emme pida.

Niissa asioissa, joista tiedamme varmasti etta inhoamme nii-
ta, olemme vankimmalla pohjalla, ne muodostavat luokkaha-
bituksen perustan. Ja mita kiteytyneempi on luokka-asemam-
me, sita varmempia ovat narna inhon ja torjunnan kohteet.
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Mika tarkeinta, inho liittyy aina riskiin. On monia asioita, jois-
ta emme pida, mutta jotka ovat meille suhteellisen merkityk-
settOmia, koska niista ei ole meille pelkoa. Vasta koettu uhka
saa meidat realisoimaan inhomme. Kukaan ei luultavasti pida
ydinsodasta, mutta on monia, jotka eivat koe sits valitttimaksi
uhkaksi. Luokkaerotteluissa sama ajatus merkitsee sits, etta ne
luokat, joista meilla ei ole minkainlaista valitOnta uhkaa, joita
vastaan ei siis tarvitse puolustautua, eivat tule intensiivisen in-
hon kohteiksi. Sen sijaan meita lahella olevat luokat ovat niita,
joihin aktiivisin inhomme kohdistuu. Esimerkiksi juuri keski-
luokassa tai sivistyneistOn keskuudessa prolet tai pultsarit ovat
suopean mystitatunnon kohteina nun kauan kuin heita ei olla
sijoittamassa esimerkiksi omalle asuinalueelle. Kun taas "tur-
bomerkonomit" , jupit ja juntit eivat ole niinkain vitseja vaan
kysymys on osittain aidosta — ja molemminpuolisesta — in-
hosta merkonomikeskustelua yllapitavien ryhmien ja kohtei
den valilla, jotka ovat yllattavan lahella toisiaan (tapaavat sa-
moissa ravintoloissa, kayvat samoissa elokuvissa,
juoksevat samoilla lenkkipoluilla, lukevat samoja lehtia).

* * *

Nyt voimme taas siirtya sosiaalipolitiikkaan. Meidan on siis ky-
syttava: onko sosiaalipolitiikka kentta, ja jos on, niin mild on
sosiaalipolitiikan kentta, mitka ovat sen rajat, keita ovat taman
kentan toimijat ja millaisia ovat pelisianntit. Kaikki nama ky-
symykset Iiittyvat toisiinsa ja niihin vastaaminen ei ole yksin-
kertaista. Voidaan sanoa, etta jos Ulna esitys saa liikkeelle asiaa
koskevan keskustelun (julkisen tai kaytIvilla tapahtuvan) nun
olemme hyvgla alulla.

Sosiaalipolitiikan kentta voidaan ymmartaa monella eri ta-
valla. Normaalikielessa "kentta" on yhti kuin asiakkaat: men-
na kentalle tarkoittaa toimintaa niiden keskuudessa joilla on
sosiaalisia ongelmia. Joskin myess puhutaan virastoista kenttana
— ainakin yliopistoissa. Tassa esityksessa ymmarran kentalla
kuitenkin jotain muuta: kentta ovat yhta kuin ne jotka legitii-
misti voivat kayttia itsestain sosiaalipoliitikon tai sosiaalipoli-
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tiikan alan ongelmia kasittelevan toimijan nimea, jotka siis toi-
mivat jossain yhteisesti tunnustetussa "viitekehyksessa" Esi-
merkiksi Sosiaalipolitiikan paivien osanottajat ovat melkoisen
edustava otos sosiaalipolitiikan kentasta ja mytis sille pyrkijOis-
ta. Sills todellisuudessa kulkee nlkymatiin raja niiden sosiaali-
politiikan tutkijoiden, hallintovirkamiesten ja tyOntekijOiden
valilla, jotka ovat sosiaalipoliitikkoja, ja niiden valilla, jotka ei-
vat ole. Esimerkiksi pelkka sosiaalityOntekijyys ei viela tayta
kentan jasenyyden ehtoja: kentan jasenyys edellyttaa myOs
omaa intressia kuulua kenttaan, omaa panosta ja muiden tun.-
nustusta sille etta henkilii on legitiimi kentan jasen. Sosiaalipo-
litiikan kentta ei ole pelkka tieteen kentta, mutta se ei ole
mytiskaan puhdas toimijakentta. Ero esimerkiksi sosiologian
kenttain on tassa hyvin selva.

Tietenkaan kentan maarittely talla tavoin mielivaltaisesti,
muodollisesti, ei ole kuin karkea approksimaatio. Mielestani
on ilmeista — jos asiaa tarkastellaan historiallisesti — etta viela
kymmenen vuotta sitten yhtenaista sosiaalipolitiikan kenttaa ei
ollut olemassakaan, mutta nyt se on muodostunut ja eragnã
osoituksena tasta on naiden Sosiaalipolitiikan paivien muuta-
massa vuodessa taydellisesti muuttunut luonne.

Korostettakoon sits, etta bourdieulaisessa mielessa sosiaali-
politiikan kentta on ns. alistettu kentta, sills hankittu pa.aoma
ei ole muualla kaypaa valuttaa kuin vahaisessa maarin. Toisaal-
ta sills on helppo saada paaomaa kayttimilla kentan ulkopuo-
lista valuuttaa5.

Sosiaalipolitiikan kentalla toimivien paaryhmia ovat:
tutkij at , sosiaalipolitiikan maarittelij at , kasitteellistaj at , te-

oreetikot ;
virkamiehet, saannOsten laatijat ja valvojat;
sosiaalipolitiikan keskustelijat ja kriitikot;
sosiaalityOntekijat; ja
vapaaehtoiset tytintekijat.

Tarkkaavainen lukija huomaa heti, etta olen mytis samalla
esittanyt kentan sisaisen hierarkian suhteessa toimijoiden paa-

5. Verdes-Leroux (1978, 72) analysoi mielenkiintoisella tavalla ranskalaisten sosiaali-
tyOntekijOiden keskusjirjestOn tapaa kutsua kokouksiinsa esitelmoitsijoita. Hin osoit-
taa kuinka nami esitelmoitsijat olivat sainneomukaisesti henkilOita, joiden tarkein
funktio oli pOnkittia sosiaalityOn kovin heikkoa arvovaltaa ja kohottaa ammatillista
identiteettia, varmistaa se, etta asiakkaiden ja sosiaalityOntekijOiden valilla on ero.
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omaan ja sen arvostukseen. Kaikki narna ryhmat jakautuvat
viela osaryhmiin ja lahes kaikkia ryhmia voisi kasitella kenttini
erikseenkin.

Mutta hierarkia ei ole yksiulotteinen: aivan kuin bourdieu-
laisessa luokka-analyysissa voimme tassakin puhua moniulot-
teisesta hierarkiasta, eri paiomien lajeihin perustuvasta strate-
giasta. Eri ulottuvuudet eivat ole toisistaan riippumattomia,
joten meilla on viuhka jonka toisessa aaripaassa ovat korkeat
virkamiehet, toisessa professorit ja muuten nimekkaat tutkijat.
SosiaalitytintekijOiden valitettavana roolina on olla tarnan
viuhkan alaosassa, ryhmana, jolla on aina vlhemman jotain
piaomaa kuin jollain muulla ryhmalla, mutta jolla on paljon
"hyvaa tahtoa" (bonne volonte culturelle, kuten Bourdieu sa-
noo) (Kuvio 1).

Kuvio 1. Sosiaalipolitiikan kenta
Akateeminen
pLloma

KulttuuripAdoma	 Hallintopiiaoma

/
/

/

»Hohto.	 Sosio-ekonominen
eliimAkerrallinen	 ptietoma
piiãoma
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Viela on ratkaistava yksi kysymys, nimittain kent gle plasyn ja
sen saintOjen ongelma. Kentan toimijoilta vaaditaan piasy-
maksu joka voi olla hyvin erilainen. Esimerkiksi sosiologille ei
tuota vaikeuksia "alentaa" itsensa sosiaalipoliitikoksi kun taas
pain vastainen operaatio on hyvinkin hankala. Sosiologi tekee
siis "uhrauksen" , mutta useimmiten vgittOman voiton ollessa
nakopiirissa. SosiaalityOntekijalle pansy kent gle edellyttaa
usein opiskelua, oppiarvoa, mutta mytis osallistumista vaikka-
pa Sosiaalipolitiikan paiville. Toisin ilmaistuna, sosiologi vaih-
taa osan paiomastaan vahemman arvokkaaseen valuuttaan,
jonka takaisinvaihto on erittain hankalaa, kun taas sosiaali-
tyOntekijan pitad kerata paiomansa tyhjasta.

Piasylipun hinta siis vaihtelee ja se voi olla jopa negatiivinen
nun kuin aina alistettujen kenttien ollessa kysymyksessa, mutta
enta voitto? Siis toisin sanoen se asia jonka saavuttaminen yh-
distaa kentgla toimijat, tekee kentasta kentan ja saa aikaan et-
ta sille paasya joudutaan useimmiten rajoittamaan?

On ilmeista, etta yhteista voittoa kent gla ei ole esimerkiksi
huono-osaisten aseman parantaminen, pyyteetOn toiminta
avuntarvitsijoiden hyvaksi, ylipaansakaan sosiaalipolitiikan
moniaineksisen asiakaskunnan auttaminen vailla rajoituksia.
Jos nain olisi, nun silloin homma olisi jo hoidettu eika kukaan
varsinkaan istuisi taalla keraimassa itselleen kentan sisaista
paaomaa (eika myliskaan olisi ymmarrettavai se, miksi sosiaali-
poliitikot eivat yleensa osallistu sosiaalipoliittisiin yhden asian
liikkeisiin).

Ei, kylla voittoa ovat niin kuin aina, raha, arvovalta, valta, ja
ennen kaikkea, kun kysymys on kuitenkin yha vahvemmin tie-
teen kautta itsea.in maarittelevasta alasta, symbolisen hallin-
nan ja luokittelun muodot. Ja voittoa on mytis kulttuurinen
asema ja kulttuurinen erottautuminen muilla kentilla kuin
tyOssa (joskin mystis tyiin luonne voi olla yksi erityisvoitto: so.
autonominen vaihteleva tyi5). Mutta voidaan vaittaa, etta toi-
sin kuin monilla muilla kentilla nama voitot ovat aidosti risti-
riidassa kentan julkilausuttujen tavoitteiden kanssa.

Sosiaalipolitiikan kentgla aivan kuten muillakin kentilla
kaydain jatkuvaa taistelua symbolisesta vallasta eri ryhmien ja
yksiloiden vgilla. Taistelu on harvoin avointa tai edes tiedos-
tettua, mutta taistelua se on silti. Eri laitokset, eri sosiaalipoli-
tiikan alueet, eri ammattiryhmat kamppailevat keskendan pa-
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noksinaan mm. asiakkaat ja resurssit. Ja toisaalta sosiaalipolitii-
kassa kokonaisuudessaan on kysymys keskiluokan vallasta ja
mandollisuuksista, lahinna suhteessa sosiaalipolitiikan palasi-
alliseen kohderyhmaan, siihen jotoa voidaan kutsua hiukan
huonomaineisella nimella rahvas.

Taman esityksen kannalta on tarkea se havainto, etta kaytan-
n011isesti katsoen kaikki yllamainittujen sosiaalipolitiikan ken-
tan osaryhmien jasenet ovat keskiluokkaa ja vielapa uutta kes-
kiluokkaa. Kysymys on mita suurimmassa maarin keskiluokkai-
sesta kentasta, kentasta jolle keskiluokka antaa sen paaasialli-
sen luonteen.

Paitsi etta keskiluokalla on hallitseva asema sosiaalipolitiikan
tuotannossa on hyvin tunnettua, etta varsin suuri osa hyvin-
vointivaltion palveluksista kohdistuu juuri uuteen keskiluok-
kaan tai on luonteeltaan sellaisia, etta uudella keskiluokalla on
niihin nanden valitOnta intressia. Avainryhma ovat koulutus-
palvelut, mutta myOs kaikenlainen valistus, kuluttajansuojelu
seka verotuksellinen sosiaalipolitiikka kohdistuvat yleensa kes-
kiluokkaan. Ja jos puhumme hyvinvointivaltion kulttuuripal-
veluista nun yhteys on vielakin selvempi. Voidaan ehka jopa
maaritella keskiluokan kannalta ihanteellinen sosiaalipolitiik-
ka: se on (mikali siihen liittyy raha) persoonatonta, automaat-
tista, oikeuteen perustuvaa, vaadittavissa (ei siis anottavissa),
vailla stigmatisoivaa leimaa. Asuntosaastajan verovahennys on
ihanne-esimerkki siita miten hyvinvointivaltio voi jakaa rahaa
jopa niin, etta sen saaja kokee itsensa paremmaksi ihmiseksi
(siis mita enemmln han onnistuu vahentarnaan). Eika kysymys
ole pikkusummista (ks. myiis Karisto & Takala 1985,. 78).

Hyvaksyttavaa, legitiimia, siis hyvan maun mukaista sosiaa-
lipolitiikkaa ovat toki myiis erilaiset palvelut, joita keskiluokan
jasenet tarjoavat toisilleen usein huomaamatta luokkayhteyt-
tain. Mainio, joskaan ei suomalainen esimerkki on Monique
Pinconin ja Yves Garnierin (1984) tutkimus erain
punginosan kunnallisesta musiikkikoulusta, jossa hyvin tehok-
kaasti onnistuttiin sulkemaan viimeisetkin tytivaenluokan lap-
set pois koulun piirista (tai tekemaan heists keskiluokkaisia).

Eras tapa tutkia sits mika on keskiluokalle hyvaksyttaval so-
siaalipolitiikkaa ja mika ei ole, on tutkia niita palveluita, joita
keskiluokka hylkii; siis toisin sanoen tutkia mills alueilla priva-
tisoitumiskehitys on kaikkein nopeinta. Yksi tallaisista alueista
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on terveyspalvelut. Esimerkiksi Helsingin kaupungin omat ter-
veysasemat lienevat jo nykyaan selvasti rajattujen erillisryh-
mien palvelupisteita: vanhusten, syrjaytettyjen, mandollisesti
koyhyysloukussa olevien lapsiperheiden. Perussyyna tassa ta-
pauksessa hence pakko jonottaa ja odottaa, tuo Tittmusin ihai-
lema National Healt Servicen tasa-arvoisuuden symboli, se etta
jonossa voi olla niin professoreita kuin pultsareita ja ainoa kri-
teeri on vuoro ja laiketieteellisesti maaritelty kiireellisyys. Juuri
tallainen on keskiluokan kannalta kaikkein vastenmielisinti.
On paljon mukavampi saada maaritella itse oman tarpeen suu-
ruus, rahalla tai tuttavuudella.

Ehka kuitenkin kaikken pahin yksittainen piirre, joka liittyy
keskiluokan vierastamaan sosiaalipolitiikkaan, on ulkoinen
kontrolli. Jos palveluun koetaan liittyvan tallaisen elementin,
se on paha. Sen sijaan sellaiset palvelut, joissa keskiluokka voi
"loistaa" , osoittaa itsekontrollia ja elamansa hallintakykyi,
ovat hyvaksyttavia, esimerkiksi neuvolapalvelut.

Ero on tassa usein hiuksenhieno, varsinkin kun keskiluokkai-
sen itsekontrollin muodot ovat paljon ankarampia ja yksityis-
kohtaisempia kuin mikaan hyvinvointivaltion vihattava ulkoi-
nen kontrolli voi koskaan olla. Toisaalta on aivan luonnollista,
etta sosiaalipolitiikka mylis uuden keskiluokan harjoittamana
on luonteeltaan olennaisesti valvontaa, kontrollia, normalisoi-
mista.

Edella on yritetty yleisesti hahmottaa tiettyja keskiluokkai-
sen sosiaalipolitiikan piirteita. Kentan toiminnan kannalta ta-
ma ei riita. On myOs tarkasteltava toimijoita, tassa tapauksessa
erityisesti sosiaalityäntekijäita. Kuten edella todettiin, heidan-
han voi myäs olettaa osaltaan edustavan juuri uutta keskiluok-
kaa (vaikka puhunkin seuraavassa sosiaalityOntekijOista, koskee
analyysi periaatteessa koko kenttia).

Kuten jotkut tietavat, nykyinen tutkimusaiheeni on uusi
keskiluokka ja olen jo jonkin aikaa lahinna pitkalle ehtineiden
opiskelijoiden avustuksella kerannyt uuden keskiluokan ell-
makertoja (ks. Roos & Rahkonen 1985). "Sivutuotteena"
olemme saaneet myos sosiaalityOntekijOiden elimakertoja. Ne
eivat toki ole mitenkaan edustavia ja se mita jatkossa esitan on
vain era.anlaisia vaikutelmia (impressionistiseen tyyliin), jotka
kaymieni keskustelujen jalkeen eivat tunnu aivan poikkeuksel-
lisilta.
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Esitan erain maaritelman uudelle keskiluokalle: Uusi keski-
luokka koostuu ihmisista, jotka ovat: 1. uusia keskiluokassa. 2.
saaneet patevyytensa oppiarvon kautta. 3. ammateissa jotka
yhteiskunnallisesti ovat uusia tai muutoksen alaisia (kuten juu-
ri sosiaalitytintekijan ammatti) seka 4. suhtautuvat ambivalen-
tisti omaan asemaansa seka tehtaviinsa. Viimeinen kohta pe-
rustuu yhdessa Keijo Rahkosen kanssa tekemaamme analyysiin
uuden keskiluokan habituksesta.

Tallaisen ryhman, uuden keskiluokan suhde sosiaalipolitiik-
kaan seka sosiaalipolitiikan kohteena etta sen harjoittajana on
hyvin mielenkiintoinen. Olen kehitellyt eraanlaista uuden kes-
kiluokan typologiaa jossa maaratyilla ominaisuuksilla varuste-
tut henkilOt edustaisivat uuden keskiluokan ydinkategoriaa
(ks. kuvio 2).

Kuvio 2. Uuden keskiluokan typologia.
.Habitus.

Alistuminen,	 Urasuunt.
tyytyminen

Ambivalenssi

sos.liikk.
Sosiaalinen lasku

Horisontaalinen
hike

Sosiaalinen nousu

Tiyd luopu-
minen

Paluu alku-
per. luokka-
asemaan
*omin avuin.

Piittaamatt.
koulut. tai
ammatista

Uusi pikku-
porvaristo Juppien sosi-

aalinen perus-
kategoria

	 _ _ _
.nousukkaat.

_ _ _

_ _ - - - - - - - —

Uuden keski-
perils-

tyyppi

Kaikki saa-
vutettu, ei
tavoitteita
.juntit.

Kysymyksessa on sosiaalisen liikkuvuuden ja keskiluokkaisen
habitustyyppien leikkaus, jossa uuteen keskiluokkaan kuuluisi-
vat siis ne, jotka ovat kokeneet sosiaalisen nousun ja joiden ha-
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bitustyyppi on ambivalenssi. Voidaan keskustella siita, pitaisi-
kuvion urasuuntautunut habitus lukea uuteen keskiluok-

kaan, omasta mielestani ei, koska kysymyksessa on varsin pe-
rinteikas habitus. Viime aikoina paljon keskustellussa juppi-
ilmiossa ole sinans5, paljonkaan uutta, paitsi oivallus erottau-
tumisen, distinktion lisaantyvasta tarkeydesta (ks. Rahkonen
1985).

Edella totesin, etta sosiaalityiintekijat edustavat sosiaalipoli-
tiikan kentassa suhteellisen heikossa asemassa olevaa ryhma.a.
Aseman heikkouteen, so. heidan palomansa vahaisyyteen ffit-
tyy vahainen koulutus ja tietenkin mytis alhainen palkkataso.
On myäs ilmeista, etta asiakaskunnan luonteella on jotain te-
kemista asian kanssa.

Liian kiintea yhteys him huono-osaisiin asiakkaisiin on sosi-
aalipolitiikan kentalla selvasti ongelmallista. Nain mystis erilai-
set asiakkaat vaikuttavat eri tavoin: kentan sisainen sosiaalinen
paaoma vaihtelee. Keskiluokan alkoholistien tyOnohjaus tai
tyiinvalitys tai perheongelmien pohtiminen on jotain aivan
toista kuin asunnottomien alkoholistien "huolto" sosiaalisen
paaoman kannalta.

Millaiset strategiat ovat talloin kannattavia sosiaalityOnteki-
jan kannalta? Professionaalistuminen, so. koulutuspadoman ja
sen arvostuksen lisaaminen, akatemisoituminen, esimerkiksi
koulutuksen siirtyminen yliopistoon, oman aseman irrottami-
nen tyasta ja etaisyyden luominen asiakkaisiin.
ratkaisuna siirtyminen hallintoon on mandollinen. On luotava
oma elimanpiiri jolla on mandollisimman vahan tekemista so-

ja sosiaalipolitiikan kannalta. On luotava kulttuurin
ja elamantavan suojamuuri. Normaalisti uusi keskiluokka jou-
tuu tekemisiin vain kaltaistensa kanssa: se tapaa samoissa ra-
vintoloissa, tytipaikalla, harrastuksissa. Se ei usein edes huo-
maa tata. Mutta sosiaalityäntekijat ovat ammattinsa takia hy-
vin tietoisia siita, etta maailmassa on muutakin kuin heidan
oma elamantapansa. Siksi voisi olettaa, etta keskeista sosiaali-
tyOntekijOiden elarnantavassa on suhteellisen tietoinen erot-
tautuminen, halu muokata elama joka on mandollisimman
kaukana kohteiden elamasta. Tama on tarkeaa myOs siksi, etta
sosiaalityOntekijat saattavat yhd useammin joutua tekemisiin
sellaisten asiakkaiden kanssa joiden tulot ovat heidan omaa
(henkiliikohtaista) palkkaansa korkeammat. Talloin on tarke-
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, etta elamantapojen ero on mandollisimman selva.
Suorittamiemme haastattelujen perusteella nayttaisi silts,

etta edella hahmoteltu strategia olisi todella sosiaalityOntekijiii-
den kayttarna, ja etta sosiaalityiintekijat nayttaisivk todella
edustavan seka objektiiviselta etta subjektiiviselta kannalta
uutta keskiluokkaa: heidan kulutustasonsa on erittain korkea
samoin asumistasonsa — paradoksi, joka selittyy sills, etta sosi-
aalityOntekijOiden aviopuolisot yleensa ovat melko hyvatuloista
vakea (so. he sijoittuvat korkealle kuvion 1 sosio-ekonomisen
paioman ulottuvuudella, mutta tama ei kuulu kentalla vaih-
dettaviin paiomiin). Ja mika mielenkiintoisinta, kaikki haasta-
tellut sosiaalitylintekijat olivat habitukseltaan erittain ambiva-
lentteja.

Kolmas mielenkiintoinen asia on se, etta haastattelutavasta
johtuen elamantarinan kertominen tapahtuu yleensa kertojan
omilla ehdoilla, mika nayttad johtaneen siihen, etta meillã ei
ole oikestaan mitaan aineistoa sosiaalitylintekijan tylista. Paitsi
hyvin yleisluontoisia toteamuksia mielenkiintoisesta, mutta  lii-
an sitovasta (aikaa, energiaa, ajatuksia vievasta) tyOsta, siita et-
ta on tullut nahtya sellaista, mita ei voisi uskoa todeksi, ellei
olisi itse nahnyt, mutta myos, mild on mielenkiintoista, halus-
ta pysytella asiakastyOssi tai riittavan lahella sits. Toisin sanoen
hallintopaáoma ei sosiaalityOntekijaa kiinnosta6.

Kun kuvataan hiukan tarkemmin sosiaalityOntekijOiden ela-
mad, niin haastatteluidemme perusteella urallaan jo vuosia toi-
mineet sosiaalityOntekijat asuivat siis varsin hyvin — omakoti-
taloissa, rivitaloissa, tilavissa kerrostalohuoneistoissa — ja he
olivat mystis kayneet lapi suhteellisen nopean asuntourakehi-
tyksen siren, etta heidan nykyinen asuntonsa oli tulosta useam-
mista asunnonvaihdoista. He olivat kiinnostuneita kulttuuris-
ta, taiteesta, kirjallisuudesta ja heidan kotinsa olivat hyvinva-
rustettuja. Esimerkiksi astianpesukone, joka on vasta nopeasti
leviamassa keskiluokan koteihin, kuului asiaan, samoin piano,
vene, vahintian yksi mutta useammin kaksi autoa jne.

Siis viela kerran: haastattelemamme sosiaalityOntekijat tun-
tuivat olevan puhtainta uutta tai jopa "perinteisempaa" keski-

6. Minulle on huomautettu, eta en ota huomioon sosiaalityOntekijan sukupuolta. Ta-
ma on totta, mutta ehka juuri viimeksi mainittu seikka saa selityksensi sukupuolesta.
Toisaalta juuri miesten kohdalla on erityisen harnmastyttival etta he eivat puhu

sills tylista puhuminen on tyypillisti toimihenkilOammateissa.
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luokkaa viikonloppujen juhla-aterioineen ja lasten kulttuuri-
painotuksineen.

On varmaa, etta sosiaalivirastoista lOytyy mylis ns. proletaari-
nen sosiaalitylintekija: vastavalmistunut, opiskelijamiestaan tai
-vaimoaan elittava, tai yksinhuoltajaaiti tai -isa, tai sitten van-
hempi naimaton naishenkilo, mutta monet vakiintuneemmat
sosiaalityOntekijat vastaavat edella olevaa kuvausta.

Se mild on mielenkiintoista on, etta sosiaalitylintekijan am-
matissa ei nayttaisi olevan edes sits hohtoa, minks kuvittelisi
jannittivien asiakkaiden, jannittavien tilanteiden, kurjuuden
ja poikkeavuuden tuovan muuten keskiluokkaiselle ryhmalle.
Tama "hohto" , "seikkailu" 7 olisi, keskiluokan habituksen
kannalta analysoituna, se keskeinen oma piaoma jonka sosiaa-
litytintekijat voisivat kentalle heittaa, mutta jota he eivat ole
osanneet tehda, oikealla tavalla. Talle plaomalle voi antaa
mytis oppineemman nimen: se olisi elamakerrallista, elamin-
kokemuksellista paaomaa (vrt. kuvio 1). Toisin sanoen, koros-
tamalla asiakkaittensa elimantarinoiden arvoa, mielenkiintoi-
suutta, jannittavyytta, sosiaalitytintekijat kohottaisivat mytis
omaa arvoaan. Korostamalla vain heidan ja oman tilanteensa
kurjuutta he toimivat juuri painvastoin8.

Ede111 esittimani on saattanut kuulostaa kyyniselta ja kir-
joittaessani olen miettinyt teenkO vain vahinkoa puhumalla
naista asioista ja tassa savyssa. Onko hyvi, etta sosiaalipolitii-
kan luokkaluonne on tiedossa ja onko hyva etta kentalla toimi-
jat tiedostavat selvasti kentan strategiat?9

En osaa vastata tahan, mutta yhta asiaa haluaisin korostaa:
olen kirjoittanut taman kentan toimijana, pelitoverina, en ul-
kopuolisena. Minahin kuulun asemani puolesta yhteen sosiaa-
lipolitiikan kentan ylla mairittelemissini muodossa hallitsevis-
ta fraktioista ja kaikki mita edella esitin koskee myOs minua.

Olen halunnut tuoda esiin asian, jonka olen Pierre Bourdi-
eun avulla oivaltanut: etta luokka-asemalla on tavaton merki-
tys juuri sellaisissa asioissa, joissa kuvittelemme ettei sills ole

Vrt. Catherine Bidou 1984; parhaat tuntemani suomalaisen sosiaalitylin arkea ja
"hohtoa" kisittelevat kirjoitukset ovat Leena Erisaaren kisialaa (1981, 1983).

On muuten mielenkiintoista, etta iskettaisessa Tytiolosuhdetutkimuksessa (1985)
sosiaalitytintekijin ammatti "pirjil" aika hyvin (ks. liite).
9. Siis esimerkiksi etta kentalle pyrkijat tietivat heti parhaat asiakkaat oman plioman
kasaamisen kannalta: en toki usko esittineeni mitaan sellaista mika olisi tassa suhtees-
sa uutta, mutta luulisin, etta aka asioita ei juuri ole yhdistetty toisiinsa.
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mitain merkitysta. Ja etta erityisesti meidan hallitsevaan frakti-
oon kuuluvien on tekopyhaa puhua syrjaytymisesta, sosiaalipo-
litiikasta asiakkaiden ehdoilla, kohteiden kapinasta, kun koko
toimintamme logiikka johtaa painvastaiseen suuntaan.

Toisaalta se, mika on keskeista ovat kentan pelisaannOt ja
kentan rajat. Kauniiden tavoitteiden esittaminen ei muuta
kenttaa vahaakaan, mutta uusien ryhmien tulolla kentalle saat-
taa olla dramaattisia vaikutuksia. Jos puhumme erityisesti sosi-
aalityOntekijOiden kannalta "edullisesta" kollektiivisesta stra-
tegiasta, niin se olisi tietysti pyrkimys muuttaa kentan saantii-
ja, esimerkiksi arvokkaiden paaomien ja niiden vaihdettavuu-
den suhteen. Toisaalta uusien ryhmien tuominen kentgle (esi-
merkiksi juuri "asiakkaiden" , josta ns. edistyksellisessa sosiaa-
litylissa usein puhutaan) olisi luultavasti ongelmallisinta juuri
sosiaalitytintekijOiden oman aseman kannalta. Strategiavaih-
toehtoja on loputtomasti.

Lopuksi voisi todeta, etta yksi erityinen symbolisen paaoman
laji, josta sosiaalipolitiikan kent gla nayttaisi olevan puute, on
itseluottamus. Tgla on toki mytis objektiivinen perustansa. Sii-
hen tOrmaa kaikkialla mita erilaisimmissa muodoissa: tieteelli-
sena turhantarkkuutena, mahtipontisuutena, pelkona etta
tehty ty6 ei tayta vaadittuja tieteellisyyden kriteereja, tai keino-
tekoisina moraalisina standardina, mutta myOs epavarmuutena
suhteessa asiakkaisiin. Ja niin naivilta kuin ehka kuulostaakin,
ainoa laake on se ettei koko ajan yriteta verrata muihin, olla
riippuvaisia muista, pelata muita. Siis pitaisi pelata tata pelia
tietoisena siita, etta pelaa, mutta keskittyen itse peliin, ei kat-
sojiin eika erotuomareihin. Mutta toisaalta on myels osattava
pelata. Jos luulee tietavansa mita tekee, eika tiedakaan,
sills voi olla kohtalokkaat seuraukset, erityisesti sosiaalipolitii-
kassa .
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LUOKKAICUVAA ON RETUSOMJ
Suuri luokkatutkimus on 1980-luvun Tandem

Luokkaprojekti muistaa trin
mutta unohtaa elimintavan

Suomalaiset luokkakuvassa-teoksella on kaksi lahtOkohtaa.
Ensiksi taustalla on amerikkalaisen Erik Olin Wrightin joh-

tama kansainvalinen luokkarakenneprojekti, jonka perustana
on Wrightin esittama luokkakasite.

Toiseksi Suomalaiset luokkakuvassa kuuluu siihen sarjaan
suomalaista marxilaista yhteiskuntatutkimusta, jonka edeltajia
ovat TANDEM-raportti Demokratian rajat ja rakenteet ja
Vamokap-projektin Suomalainen kapitalismi. Yhdessa tama
sarja muodostaa jo melkoisen freskon suomalaisesta yhteiskun-
nasta — oikeastaan puuttuu vain eldmantapa (ja siitakin on is-
kettain ilmestynyt Antti Kasvion mammuttivaitäskirja).

Fresko on tarkea sinansa: jos suomalaisen sivistyneistOn mar-
xilaisuusaalto ei olisi muuta saanut aikaan kuin nama tutki-
mukset, niin se olisi jo sinansa merkittavaa suomalaisen yhteis-
kuntatutkimuksen kannalta.

Suomalaiset luokkakuvassa on tietoisesti ja avoimesti marxi-
laista tutkimusta. Se merkitsee, eta, ei-marxilaiselle ja marxi-
laisuutta vahan tuntevalle lukijalle se avautuu hyvin hankalasti
(tuskinpa sits kukaan lukee sujuvasti!).

Fakta ja fiktio

Marxilaisen teoriaperinteen puitteissa on keskusteltu siita,
ovatko yhteiskuntaluokat yleensa olemassa vai ovatko ne vain
teoreettisia rakennelmia.
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Useimmat marxilaiset tarkastelut ovat perustuneet ajatukseen,
etta luokat taytyy "lOytaa" kehittamalla oikeita kriteereja ja
etta luokalle on kehitettava tietoisuus. Mutta on myiis kasityk-
sia, joiden mukaan luokat ovat useinmiten fiktioita: kaytan-
nOssa yhteiskunnalliset ilmiot ovat jatkumoita, joiden katkai-
sukohdat ovat aina tutkimuksen tai arkielaman madriteltivissa.
Luokat ovat olemassa luokkina vain sikali kuin niilla on edustus
(puolue tai johtaja) tai kun ne toimivat todella luokkina, esi-
merkiksi vallankumouksellisissa tilanteissa.

Erottelu on tarkei, Luokkaprojektin tylin ymmartamiseksi.
Kirjassa on nimittain kysymys molempien vaihtoehtojen rin-
nakkainelosta: yhdella tasolla tutkimus katsoo itsestaan selvasti
etta luokat ovat olemassa ja ne taytyy vain läytaa, toisella se
taas lahtee siita, etta luokkakasite on vailinainen.

Luokka maaritellain tutkimuksessa sen perusteella, onko
henkildlla paatiisvaltaa, alaisia ja itsenaisyytta tydssan tai ase-
massaan tuotannossa (esimerkiksi omistajana).

Nain syntyy jaottelu, jonka toisessa paassa on porvaristo
(tuotantovgineiden omistajat, yli 10 tylintekijaa, vaikutus in-
vestointeihin), neuvoa-antavat johtajat, hierarkian ulkopuoli-
set piatifsksentekijat (va.hemman pagOsvaltaa, ei alaisia), vali-
ton tytinjohto (alaisia, ei koko yritysta koskevaa paatOsvaltaa),
pientylinantajat (2-10 tytintekij aa), pikkuporvaristo (enintaan
yksi tylintekija) ja puoli-itsengset tyiintekijat (ei paattisvaltaa
mutta itsenaisyytta).

Lopuksi tulee tytivaenluokka eraanlaisena jaannOskategoria-
na: kaikki ne joilla ei ole minkaanlaista pakOsvaltaa tai todel-
lista itsenaisyytta. Heita on Luokkaprojektin mukaan 46 % .

Kehdad kehdOn

Jaottelua voidaan arvostella ainakin kandelta kannalta: siina
kaytetaan totuttuja termeja merkityksessa, joka poikkeaa totu-
tusta (johtaja, tyolainen, pikkuporvari). Kun viela rinnan kay-
tetaan kaikille tuttuja ammattiluokituksia, tulos on hammen-
tava.

Pankki- ja vakuutusalan toimihenkilOsta kaytetty nimitys on
lanes kautta koko tutkimuksen "rahakierron tyOlainen" mita
jotkut ehka vierastavat. Yliopiston opettajat ovat valtion puoli-
itsenaisia tytilaisia (tai hierarkian ulkopuolisia paatoksenteki-
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Oita) ellei heilla satu olemaan jokin tutkimusprojekti jolloin
heists tulee suoraan johtajia.

Luokkien tarkastelussa Luokkaprojekti erottaa kolme tasoa:
luokka-asema, luokkatilanne ja luokkatietoisuus. Naha kolmea
tasoa ei kirjan mukaan voida tarkastella erillisina vaan ainoas-
taan kolmena kehana.

Ajatuksena on se, etta suoraan tasolta toiselle ei voida edeta.
Ts. kun luokka-asema on tiedossa, siita ei paasta luokkatilan-
teeseen ja slita edelleen luokkatietoisuuteen ennen kuin hallit-
semme kanden kokonaisuuden valisen vaikutussuhteen.

Metodisesti tyti on melkoisen puhdas survey-tutkimus, jossa
muun aineiston kayttO on hyvin vahaista. Marxilaisuus yhdis-
tyy nain perinteisiin menetelmiin, mita on syyta valittaa.
Muunlaista aineistoa on toki pyritty keraamaan, mutta sits ei
ole kaytetty hyvaksi.

Perusaineiston muodostavat 1 400 henkillin haastattelut,
jotka edustavat tytiikaista viested ja sen ammattirakennetta.
Kaytetty lomake oli poikkeuksellisen laaja ja raskas, eika sen si-
saltamai aineistoa tyhjenneta yhdessa tutkimuksessa. Esimer-
kiksi sosiaalisesta liikkuvuudesta on tulossa erillisraportti.

Jos Tandemin huono puoli oli se, etta sen suomalaista yh-
teiskuntaa korrektisti hahmottava aines oli kovin heiverOista,
eika Vamokap-projektikaan varsinaista uutta empiirista tietoa
juuri ole tuottanut, niin Luokkaprojektilla tietoa tulee niin
paljon, eta sits on suorastaan vaikea hallita. Niin tekijOiden
kuin lukijankin.

Symbolinen pddoma

Luokkaprojektin luokkateoria on — tietysta horjuvuudestaan
huolimatta — tiukasti taloudellisiin maareisiin perustuva.
Luokkia strukturoivat omistus ja asema tyiissa. Sen sijaan muita
yhteiskunnallisia rakennemaareita ei hyvaksyta. Toisin sanoen,
esimerkiksi koulutus, sosiaaliset suhteet, kulutustyylit jne. ei-
vat ole luokkamiareita.

Tassi on vanha kiista, joka nousee aina esille puhuttaessa
esim. keskiluokkaistumisesta. Weberin ja Marxin luokkakasi-
tysta erottaa juuri se, etti Weber ottaa huomioon esim. ela-
mantyylin — mutta ei sitten puhukaan enia luokista vaan
"statusryhmista" (Stand). Jos mukaan otetaan enemman kri-

117



teereja, nun luokat tuntuvat hajoavan kasiin: kaksi- tai kolmi-
jakoisen luokkarakenteen tilalle tulee loputon kerrostuminen
ja ulottuvuuksien parvi.

Ranskalainen sosiologi Pierre Bourdieu, jonka luokka-
analyysi on kiinnostavinta mita moderni sosiologia on saanut
aikaan, eroaa muista jo siina, etta han ottaa luokkarakenteensa
pohjaksi kolme "paaoman" muotoa: nimittain taloudellisen,
kulttuurisen ja sosiaalisen. Viimeisella han tarkoittaa ihmisen
kykya kayttaytya efi miljiiissa, mutta mytis yksinkertaisesti
"suhteita" , mika muodostaa luokka-aseman hyvinkin keskei-
sen komponentin, nun kuin viime aikaiset lahjusskandaalit hy-
vin osoittavat.

Kaikki nama paaoman muodot ovat symbolisia: merkityksia,
kielta, tietoa, suhteita. Vasta usean sukupolven kestanyt sym-
bolisen paaoman omistus, sen mukainen kasvatus, koulutus ja
tietoisuus seka kaiken timan ilmeneminen esimerkiksi henki-
Ion kayttamassa kielessa, tekevat henkilOsta aidon porvariston
jasenen.

Sama koskee tytivaenluokkaan kuulumista. Esimerkiksi me-
talliteollisuuden ammattitaitoinen tytintekija, joka vastikain
on muuttanut maalta ja saanut ammattikoulutuksen, ei ole
viela aito tyiilainen. Kestai kauan ennen kuin hanen suhteensa
tyOhiin, hanen kasitteensa ja suhteensa tylitovereihin ovat ty45-
vaenluokkaisia.

Jos suurten ihmisryhmien elimantilannetta ei niinkaan maa-
raa heidan asemansa tuotannossa kuin koulutus ja kulutus, on-
ko silloin lainkaan jarkevaa, etta luokka-asema mairatain pel-
kastaan tyiin mukaan?

Pankkien proletaarit

Toimihenkilo ei ole Luokkaprojektille mukaan luokkakategoria,
eika uusi keskiluokka ole kiinnostava luokkateoreettisesti:
"Toimihenkiltit eivat muodosta mitian uutta keskiluokkaa yk-
sinkertaisesti siksi, etta toimihenkiltit eriytyvat olennaisella ta-
valla sisaisesti eri luokkaryhmiin" .

Nain helposti ei toimihenkilOista kuitenkaan paasta eroon,
varsinkaan kun kysymyksessa on tautologia: Luokkaprojekti on
maaritellyt asian niin, etta toimihenkilot joutuvat eri luokka-
ryhmiin .
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On totta, etta pankkitoimihenkilt5 saa huonoa palkkaa, han on
tytissaan alistettu eika omista tuotantovalineita vaan on riiston
kohteena. Mutta bourdieulaisittain tarkasteltuna olisi hirvitta-
va virhe tehdi pankkitoimihenkiliista tyolainen, koska hanen
kulttuurinen paaomansa — tapa mieltaa maailma, tapa rigida
oma asemansa, elamantavasta puhumattakaan — on erilainen
kuin

ToimihenkilOiden laaja ja heterogeeninen ryhma jakautuu
suomalaisten luokkakuvassa kahtia: osa tyOvaenluokkaan, osa
ns. ristiriitaisissa luokka-asemissa oleviin, siis sellaisiin, joiden
tplin ominaisuudet ovat ristiriidassa sen kanssa, etta he eivat
ole porvaristoa.

Keskiryhmien suhteen Luokkaprojekti iskee kirveensa pa-
himmin kiveen ja jattaa mandollisuutensa kayttamatta. En tar-
koita, etta kasite "toimihenkilii" olisi sinansa puolustamisen
arvoinen; painvastoin projektille on annettava tunnustus siita,
etta tats suomalaista yleiskategoriaa (jonka esim. ranskalaiset
ovat jakaneet viiteen, kuuteen eri ryhmaan) on pyritty hiukan
hajottamaan osiinsa. Mutta nyt ovat liian monet toimihenkilOt
joutuneet ojasta allikkoon: osaksi viela laajempaa ja heterogee-
nisempaa ryhmaa, tytivaenluokkaa.

Keskiryhmia koskevan tarkastelun kannalta pankkitoimi-
henkilot 	 hyvin mielenkiintoinen joukko. Ryhman profiili
poikkeaa monissa suhteissa muusta "tytivaenluokasta": sen
ty6 on helpointa, tyijajat lyhyita ja vaikka tyti on varsin alistet-
tua, sen haltijoilla on paljon koulutusta, he saavat osakseen
symbolisia palkintoja, sosiaalista integrointia. Ryhman tietoi-
suus on mylis hyvin merkillinen: se on nimittain kaikkein vahi-
ten integroitunutta (siis korostaa vahiten etujen yhteisyytta)
kaikista luokkaryhmista! Kuitenkin se on samalla vahiten va-
semmistolaista. . .

PankkitoimihenkilOiden kohdalla wrightillinen luokka-
analyysi on riittamattOmimmillaan. Heihin Bourdieun luokka-
teoria soveltuu parhaiten, porvariston ohella.

Yksi Luokkaprojektin erityisansioita on se, etta se tarkastelee
naisten ja miesten luokka-asemaa erikseen. Tama tapahtuu
kautta koko teoksen, mika vahentaa havainnollisuutta. Nah-
dakseni olisi voitu tapauskohtaisesti harkita, milloin eroja voi
pitaa relevantteina, milloin ei.
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Moukalista alusastiaan

Useimmille hence uusi ajatus, etta tylivaenluokan varsinainen
ydin on vahvasti naisvaltainen (mika osoittaa, etta naiskysymys
ja luokkakysymys eivit ole niin irrallaan toisistaan kuin on ha-
luttu vain*. Luokkaprojekti toteaa tilanteen hiukan melo-
dramaattisesti: "jos mielikuva tyOvienluokasta on tahan asti
ollut julisteista tuttu lihaksikkaassa kidessaan moukaria kan-
natteleva, vahvaleukainen mies, on tams kuva korvattava toi-
sella: tyiivienluokkaa symboloi nyt raihnasta potilasta alusasti-
alla kohottava hento (!) hoitotyOlainen tai ATK-paatteen kir-
jaimistoa siroin (!) sormin nappaileva toimistotyOlainen".

Mutta miten on tulkittava tilannetta kun molemmat avio-
puolisot ovat tylissa? Tassa Wrightin luokkamairitelma osoit-
taa jalleen heikkoutensa.

Tosiasia on, etta vaimon ammatilla ei ole juuri merkitysta jos
mies kuuluu porvaristoon. Vastaavasti kanden
muodostama ns. tytilaisperhe on aivan eri asia kuin teollisuus-
tyOlaismiehen ja alemman toimihenkilOnaisen perhe.

Enta tytin luonne? Sen kuluttavuus ja kehittavyys tuottavat
ehka kaikkein hammentavimpia tuloksia perinteisen marxilai-
sen luokkateorian kannalta. Kay nimittain ilmi etta jos maan-
viljelijOita ja metsureita ei oteta huomioon, niin raskainta ja
vahiten mandollisuuksia muuhun kuin elpymiseen tarjoavaa
tyska tekevat ei-palkkatyOlaiset, olivat he sitten porvareita,
pientyOnantajia tai pikkuporvareita.

Porvaristosta 70-80 % :11a on kirea tytitahti ja tyes henkisesti
rasittavaa. Toisin sanoen tyOvoiman riisto kohdistuu ennen
kaikkea ei-palkkatyOlaisiin. (Ainoastaan ruumiillisessa rasitta-
vuudessa suhde on f:dinvastainen.) Toisaalta tams riisto on it-
seriistoa: juuri samat tyOntekijaryhmat korostavat mytis eniten
sita, etta he itse voivat paittaa ty6ajoistaan, tyOtandistaan, teh-
tavistaan jne.

Tata havaintoa ei juurikaan pyrita tulkitsemaan. On mieles-
tani harhaanjohtavaa paatella edellamainitusta, etta "tyOvaen-
luokkainen asema ei johda sellaiseen tyOvoiman kulumiskoke-
mukseen joka jasentaisi elaman". Kun itse asiassa tulos on tas-
malleen painvastoin: tyiilaiset eivat kokonaisuutena nae
taan laisinkaan kovin kuluttavana, kun taas yrittajan tyti sita
todella on!
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Wrightilainen luokkakasite toimii OM se erottelee ryhmia ai-
van fantastisesti) mutta painvastoin kuin luokkateoria edellyt-
taa.

Samassa veneessd

Tietoisuuden ja luokkakokemuksen tarkastelu on teoksessa
melko hajanaista. Niin sanottu tietoisuustypologia ei ole typo-
logia lainkaan, vaan erittain sotkuinen kokoelma erityyppisia
vaihtoehtoja, joiden empiirinen arvo on olematon.

Kiinnostavin on kysymys siita, miten vastaajat suhtautuvat
ns. yleiseen etuun, samassa veneessa olemiseen. Luokkaprojek-
ti erottaa kolme ryhmaa. Integroituneiden mielesta kansantu-
Ion kasvu on yhteinen etu ja jokaisen on tingittiva omista
eduistaan kilpailukykymme turvaamiseksi. Etutaistelijat kiista-
vat jalkimmaisen vaitteen kun taas antikapitalistit eivat hyvak-
sy kumpaakaan. 49 % tyiiikaisista suomalaisista on integroitu-
neita, 17 % etutaistelijoita ja vaivaiset 6 % antikapitalisteja
(vajaa kolmannes ei ota kantaa). Konsensusyhteiskunnasta pu-
huminen ei ole aivan perusteetonta.

Mielenkiintoiseksi asian tekee se, etta ay-aktivistit ovat kaik-
kein integroituneimpia, eli kuten Luokkaprojekti toteaa
"Luottamustehtavia hoitavien aktivistien tietoisuusprofiili
muistuttaa joiltakin osiltaan enemman jarjestaytymittOmien
tylilaisten kuin ay-liikkeen muun jasenistOn tietoisuus-
profiilia" .

Tutkimuksen ansiokkaimpia puolia on sen pyrkimys vertailla
erilaisia marxilaisia luokkakasityksia toisiinsa. Nama kolme
ovat Wrightin, Poulantzasin ja lansisaksalaisen PKA:n ( =
luokka-analyysiprojekti: esikuva on ilmeinen).

Jos Poulantzasin etuna on keskiluokkaisuuden selvempi
maarittely, nun PKA:n etuna on taas valtion huomioonottami-
nen, mita ei wrightilainen teoria tee. On toki merkillista, etta
ei ole voitu kehittaa mallia, jossa kaikki kolme aspektia — tyti,
valtio ja elamantapa/kulutus — olisivat yhdella kertaa muka-
na.

Tulokset osoittavat etta yksikain naista kolmesta mallista ei
toimi kovin hyvin kansalaisyhteiskunnan tasolla, tietoisuutta ja
toimintaa selvitettaessa. Wrightin malli soveltuu parhaiten
juuri tyi5n piirissa tapahtuvaan strukturaatioon.
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Ruumis oikea, pas yard

Sain juuri kateeni pikkupoikani ensimmaisen luokan luokka-
kuvan, jossa 17 oppilasta katsoo odottavasti kameraan, yhdella
on sormi suussa ja omalla pojallani sangen miettiviinen ilme.
Kaikki ovat kovin kiltteja ja kunnollisia. Kuvan viesti avautui
huomattavasti yksinkertaisemmin kuin Luokkaprojektin luok-
ka kuvan, jota ei ole otettu suoraan edesta vaan varsin viistosti
alavasemmalta.

Vanhan kunnon marxilaisen historiankirjoituksen tapaan
Luokkaprojekti on retusoinut epamiellyttavat hahmot melko
rajusti pois kuvasta, mutta jaljelle jaavk hahmot ovat toki hy-
vin selvasti ja havainnollisesti esilla. Mystis retusoitujen henki-
lOiden vartalot ovat kuvassa mukana, mika on hiukan ham-
mentavaa, ja joillekin heists on annettu uusi ja huonosti istuva

Naiset ja miehet erottuvat hyvin toisistaan, vaikka he istu-
vatkin kuvassa sekaisin. Hiukan hajanainenhan tuo luokkaku-
va mytis on, etten sanoisi repaleinen.

Ei ole epailystakaan, etteik8 seuraavaan luokkakuvaan mah-
tuisi myOs nyt pois jatettyja. Saattavatpa istua siina kaikkein
suurimapana ja parhaiten nakyvana ryhmana.

J.P. ROOS

Luokkaprojekti (Raimo Blom, Marja Jarvela, Markku Kivinen,
Harri melin, Jouko Nikula, Liisa Rantalaiho): Suomalaiset
luokkakuvassa. Osuuskunta Vastapaino 1984.
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KNEEN PAREMMAT

KIVINEN, MARKKU: Parempien piirien ihmisid. Ndkäkul-
mth uusiin keskiluokkiin. Tutkijaliitto 1987.

Markku Kivisen kirjan tavoitteet ovat monisaikeisia: arvioida ja
kehittaa Wrightin luokkateoriaa ottaen kantaa sen uusimpaan
versioon, hahmottaa kuva keskiluokkien rakenteesta Suomes-
sa, kasitella teoreettisesti ja empiirisesti keskiluokkien luokka-
tietoisuutta, ja kehittia oma vaihtoehtoinen keskiluokkia kos-
keva teoria, joka voisi kilpailla niin Wrightin kuin
Abercrombie-Urryn tai Ehrenreichien kanssa.

Ensimmaiseksi lukija ihmettelee Kivisen kirjan nimea "pa-
rempien piirien ihmisid" joka on monella tavoin harhaanjoh-
tava: Kivinen kasittelee keskiryhmia, ei sita mita tavallisesti
ymmarretaan parempien piirien ihmisilla. Han ei kasittele
mytiskaan etuoikeuksia, distinktioita vaan yleisia luokkakritee-
reja, eika han oikeastaan puhu ihmisista, vaan luokkasubjek-
teista ja naiden yleisista ominaisuuksista.

Selitys loytyy Kivisen kayttamasta motosta: kysymyksessa on
sitaatti Henry Millerin Kravun kddntOpiiriftd (sinansa mielen-
kiintoinen valinta!) jossa Miller puhuu nollista, mitattOmista
ihmisista, joissa ei ole mitaan muistettavaan. "Piiri" tarkoittaa
dantelaisia helvetin pike* Ja toisaalta piiri liittyy siihen, eta.
Kivisen "tuloksena" on ympyrakuvio erilaisista keskiryhmien
piireista.

Kivisen tyii on nahtava paitsi yrityksena jasentaa suomalaisia
keskiluokkia, mytis pesanselvityksena Erik Olin Wrightinl
kanssa, jonka teoria muodostaa tutkimuksen lahtOkohdan. Sii-
na kritikoidaan, nun kuin Kivinen sanoo, "musertavasti"
Wrightin luokkateoriaa alusta loppuun, mutta ennen kaikkea
mita tulee wrightiliiseen autonomian kasitteeseen ja sen kayt-
tamiseen luokkateoriassa.

1 Kivinen jostain syysti Waal nimea Erik Wright; samalla tavoin han vaantaa E.P.
Thompsonin Edward Thompsoniksi ja J.P. Roosin Jeja-Pekaksi: moinen piittaamatto-
muus henkileon omasta nimesta ei sovi keskiluokkatutkijalle.
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Tyylillisesti Kivisen ty45 on paikoin arsyttivin juhiallista ja
mahtipontista: siina otetaan liian useaan asiaan kantaa vain
kannanottamisen vuoksi ja Erik Olin Wright -parka saa toimia
liian paljon harjoittelusikkina jota huitaistaan mennen tullen.
Mutta paiasiallisesti Kivinen tekee huolellista katsausta eri
tyyppiseen luokkateoriaan ja osittaisesta liiallisesta suoraviivai-
suudestaan huolimatta han onnistuu sanomaan monia tarkeita
asioita.

Verrattuna seka Wrightin omaan luokkateoriaan etta Suo-
malai set luokkakuvassa -kirjaan Kivinen tuo paljon uutta.
nen uusia keskiluokkia koskeva teoriansa on samalla jannittava
mutta ongelmallinen. Kun ajattelee, etta Wrightin yhtena jul-
kilausuttuna lihtOkohtana oli juuri marxilaisen luokkatutki-
muksen keskiluokkia koskevan sokean pilkun poistaminen,
niin on paradoksaalista, etta Wright itse ei dna alueella ole
paassyt kovin pitkgle, ainakaan Kivisen mukaan. Sen sijaan
han on kaynnistanyt prosessin, jonka lopputuloksena marxilai-
nen keskiluokkatutkimus kokee varmuudella mullistuksen.

Seuraavassa kiinnitan paahuomion Kivisen autonomian mo-
niulotteisuutta koskevaan pohdiskeluun (milka on siis selva
edistysaskel verrattuna Wrightiin jolle kysymyksessa on yksiu-
lotteinen suure) seka taman perusteella johdettuihin uuden
keskiluokan ydin- ja reunaryhmiin. Sen sijaan luokkatietoi-
suutta ja ylipiansa luokkateoriaa koskevat keskustelut jatan si-
vummalle .

Yksi tamin arvioinnin perusajatuksia on pohtia bourdieulai-
sen luokkateorian ja Kivisen wrightilais-marxilaisen luokkateo-
rian eroja ja yhteyksia. On harmi, etta Kivinen itse ei ole ollut
tallaisesta vertailusta kiinnostunut, vaikka uusien keskiluok-
kien ongelma on Bourdieulla varsin keskeinen (joskin Kivinen
jonkun kerran viittaa esim. taloudellisen ja kulttuuripaaoman
jaotteluun). Niinpa Kivinen ei esimerkiksi huomaa sits tarkeaa
liittymakohtaa omaan tekstiinsa, eta. Bourdieun lahtokohdat
ovat itse asiassa varsin poulantzalaisia: strukturalistinen perus-
kehikko, luokkatietoisuuden korostaminen, henkisen tytin
merkityksen korostaminen sen kulttuuristen ulottuvuuksien
kautta. On todella valitettavaa, etta Kivinen ei mitenkaan
pohdi sits, mita symbolisen kulttuurisen ja sosiaalisen paao-
man mukaantuominen luokkatarkasteluihin oikein merkitsisi.
Tassa han on edelleen luokkaprojektin eri abstraktiotasoja kos-
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kevan idie fixen vanki, huolimatta siita, etta huomauttaa Erik
Olin Wrightin osoittaneen tamin kritiikin Weberin kohdalla
patemattämaksi. Ja vielakin merkillisempal Ulna on siksi, etta
Kivinen korostaa myiis vahvasti henkisen tyslin aseman keskei-
syytta luokkateoreettisessa kehittelyssa: sen symbolistiset ulot-
tuvuudet eivit ole voineet Aida !Afield huomaamatta.

Voidakseni kasitella tad ongelmaa Kivisen tutkimuksen
kannalta on tarkasteltava ensin Kivisen keskiluokkateorian
avainkohtaa, nimittain siina sovellettua luokkakriteeria, auto-
nomiaa, eli kontrollia omaan tylihän. Tassa on myiis Kivisen ja
Wrightin olennainen ja jo Luokkaprojektilta periytyvi ero: yh-
den yksiulotteisen autonomiakriteerin sijasta Kivinen soveltaa
laadullisesti erilaisia autonomiatyyppeja, jotka samalla muo-
dostavat uusien keskiluokkien ryhmittelyperusteen. Autono-
miatyyppeja on seitseman: professionaalisen, paloma-
adekvaatin, tieteellis-teknisen, viranstotylin, hoidon ja repro-
duktion, ammattimiehen ja pienyrityksen autonomian tyypit.
Nimet eivat chid ole kaikkein havainnollisimpia (esim.
tieteellis-teknisella autonomian tyypilla ei suinkaan tarkoiteta
tutkijoita ja paaoma-adekvaatilla tarkoitetaan lahinna manage-
reita seka myynti- ja markkinointihenkilOstiia), ja hence mylis
selva, etta vain osa naista tyypeista voi todella edustaa "uusia"
keskiluokkia (Kivinen ei muuten merkillista kylla, puhu van-
hoista keskiluokista mitian!), mutta silti kysymyksessa on mo-
nella tapaa hyvin keskeinen ryhmittely.

Sinansa Wrightin idea tarkastella autonomian kautta luok-
karakennetta, siis ottaa Marxia vakavasti, mutta jatkaa tarkaste-
lua puhtaasta dikotomiasta, on sits tervetta jarkei jota melko
harvoin pilkottaa marxilaisessa luokkateoreettisessa keskuste-
lussa. Huomattakoon, etta kun Kivinen sitten "murskaa"
Wrightin teorian niin han murskaa lahinna sen jalkimmaisen
version, jossa autonomiaa on taydennetty riistolla. Keskeinen
Wrightin teoreettinen vika on Kivisen mukaan hInen taipu-
muksensa kasitella useita yhteiskuntamuodostumia saman teo-
rian, yleisen tuotantotavan tahi yleisen historiateorian puitteis-
sa. Eli selkeammin sanottuna Wright ei tee selvia periaatteel-
lista eroa reaalisosialismin ja kapitalismin valilla. Tamakin on
luultavasti aika paljon terveen Alien ratkaisu, vaikkakin luon-
teenomaisesti ameromarxilainen.

Autonomiatyyppien tarkastelu on ilman muuta kirjan koho-
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kohtia. Mutta juuri tassa kohdin tullaan mytis erittlin lahelle
bourdieulaista tarkastelua. Mita muuta ovat eri autonomian
tyypit kuin erilaisia kulttuurisen, taloudellisen ja sosiaalisen
paioman kombinaatioita! Eli kuten Kivinen sanoo: "Luokka-
teorian on otettava huomioon autonomian tyyppien erilaiset
maaraytymisperusteet" ja narna mairaytymisperusteet ovat
ainakin Kivisen tarkastelun mukaan puhtaasti

luokkakulttuurisia. Kivinen nimittain argumentoi juuri eri
autonomiatyyppien "tyOvaenluokkaisuuden" ja "keskiluok-
kaisuuden" perusteella sen, miten ne sijoittuvat hanen kehate-
oriassaan: ytimeen vaiko reunoille. "TyOvaenluokkaisia" omi-
naisuuksia ovat esimerkiksi tulojen alhaisuus, tylin ruumiilli-
nen rasittavuus ja rutiininomaisuus, uranakymien puute, al-
hainen koulutustaso: sinansa triviaaleja, mutta Kivisen argu-
mentoinnin kannalta aivan keskeisia ominaisuukia. Eka ole
mitaan syyta, miksi autonomiatyyppien tarkasteluja ei ulotet-
taisi kulttuurisen, taloudellisen ja sosiaalisen paioman suun-
taan (mihin mandollisuuteen Kivinen itsekin viittaa). Ongel-
ma on vain siina, etta silloin koko Luokkaprojektin rakenteistu-
misidealta putoaa pohja: miksi rajoittaa luokkatilanteen ensisi-
jainen rakenteistuminen vain tytioloihin ja tuloihin? Siina ei
ole mitain jarkea, vaikka sita voisikin perustella kovin marxilai-
sesti. Mutta tatahan ei kukaan oikeaoppisesti ajatteleva usko,
yhta vahan kuin ennen oli mandollista ajatella eta tuotantova-
lineiden omistuksen lisaksi olisi muita relevantteja luokkakri-
teereja... Ja varsinkaan symbolisia, sellaisia kuin representaa-
tio, kulttuuristen erottelujen taju jne. Puhumattakaan nyt
edes koulutuksesta ja siihen Iiittyvista luokkamerkityksista, joi-
hin Kivinen silloin talloin viittaa, mutta joita han ei juurikaan
pohdi.

Luokkatietoisuutta koskevat luvut olisivat did kannalta kat-
soen kiintoisia, mutta valitettavasti niissa pysytellaan melko
kaukana itse ongelmasta: siina missa mielessa uudet keskiluo-
kat muodostavat todella kaikilta tietoisuusmuodoiltaan erityi-
sen ryhman. Ja onko esimerkiksi jarjestOissi toiminta hyva tie-
toisuuden indikaattori (senhan on pakko olla kun se ei kelpaa
primaariksi luokkakriteeriksi! )?

Erik aineistosta vedetyt johtopiatiikset ovat kuitenkin hy-
vin mielenkiintoisia: esimerkiksi uusien keskiluokkien ytimen
tietoisuusprofiilien tarkastelu. Kivisen tulos on, etta tams ryh-
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ma ei koe olevansa riistetty, alistettu eika epaoikeudenmukai-
sesti kohdeltu: toisin sanoen se kokee kuuluvansa pikemmin-
kin hallitsevaan luokkaan. Entipa jos se kuuluukin?

Kirjassa on tiettyja, rakenteellisia ongelmia: se ikaan kuin
paktyy useampaan kertaan. Ensin Kivisen omaan luokkateori-
aan ja sitten Wrightin uusimman luokkateorian version ku-
moamiseen ja viela lisaksi keskiluokkien itsenaisen merkityksen
pohtimiseen. Kivisen omaa luokkateoriaa havainnollistetaan
kehakuvion muodossa, jossa ytimessa ovat uuden keskiluokan
perusryhmat, ensimmaisella kehalla reunaryhmat ja kolman-
nella kehalla tyOvienluokka. Uuden keskiluokan ytimeen kuu-
luvat tallOin nelján autonomiatyypin mukaiset ryhmat: profes-
sionaalit, tieteellis-tekninen uusi keskiluokka, virastotylin joh-
tavassa asemassa olevat seka paaoma-adekvaatti ryhma. Reuna-
ryhmia taas ovat virastotytin ei-johtavat, hoivatylintekijit, am-
mattimiehet, ei-autonomiset johtavassa asemassa olevat ja pien-
yrityksen autonomian tyyppeihin lukeutuvat. Tama jaottelu
perustuu autonomiatyyppien ristiriitaisuuksien ja yhtenaisyy-
den analyysiin. Makallisesti ryhmat jakautuvat niin, etta n.
puolet palkkaty011isista on tyigaisia, ja loput jakautuvat la es
tasan uusien keskiluokkien ytimeen ja reunaryhmiin (joskin
tassa kuviot 8.1 ja 8.2 ovat ristiriitaisia: jalkimmaisen mukaan
uusien keskiluokkien ydinryhma olisi suurempi kuin reunaryh-
ma).

Nain maaritellylla uusien keskiluokkien ydinryhmalla on
muutamia hyvin mielenkiintoisia ominaisuuksia: ensinnalcin se
on erittain miesvaltainen ja toiseksi se on suhteessa porvaris-
toon (Bourdieun terminologiassa hallitsevaan luokkaan) hyvin
suuri ja heterogeeninen. Lahes kaikki Bourdieun hallitsevan
luokan alistetut fraktiot ovat Kiviselle uuden keskiluokan ydin-
ryhmia. Mutta kun palkkatytintekija ei kerran voi kuulua hal-
litsevaan luokkaan, niin asiahan on paivanselva...

Keskiluokkien alaraja on vahintain yhti suuri ongelma.
Nythin keskiluokkiin kuuluu Kivisen mukaan myees ammatti-
miehen autonomian ryhma, so. erilaisia korkean ammattitai-
don tai ammatillisen erityisaseman omaavia tyolaisia. Toisaalta
Kivisti ei ole hetkauttanut "rahakierron tykillisten" eli pank-

asemaa koskeva keskustelu: he ovat edel-
leenkin tystovienluokkaa. Ongelman voisi muotoilla vaikkapa
nain: mita on ajateltava sellaisesta luokkateoriasta, jonka mu-
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kaan merkkivaatteisiin pukeutunut, naistenlehtia ja sisustus-
lehtia seuraava, sijoitusneuvoja antamaan pystyva (nais)pank-

joka viettaa talvilomansa Ranskan alpeilla ja
kay erilaisilla kielikursseilla, on tytilainen, kun taas pitkan lin-
jan kovan ammattitaidon omaava hitsari joka on SKPn puolue-
osaston puheenjohtaja, ajaa Ladalla, asuu omakotitalossa, kay
talvisin pilkilla harva se viikonloppu, on istumalakossa kerran
kuussa, tytittOmina pari kuukautta vuodessa, ja pistaa nimensa
Tiedonantajan tai KUn vapputervehdykseen, kuuluu uuteen
keskiluokkaan? Tuskinpa Marx tarkoitti tats kehitellessaan
luokkateoriaansa!

Autonomiakriteeri yhdessa luokkien yla- ja alarajoihin liitty-
vien ongelmien kanssa aiheuttaa mytis sen, etta uuden keski-
luokan ydin on hyvin miesvaltainen, kun taas tytivaenluokan
enemmistO on naisia. Timakin mielestani osoittaa, etta auto-
nomiakriteeri ei ole riittava luokkakriteeri. Itse olen taipuvai-
nen nakemaan uuden keskiluokan kulttuurisessa mielessa nais-
valtaiseksi, ainakin suhteessa muihin luokkaryhmiin, ja joka
tapauksessa naen sosiaalisen sukupuolen hyvin tarkeina keski-
luokkaisuuteen liittyvana tekijana, josta Kivinen ei puhu pal-
joakaan.

Taman lisaksi Kivinen ei kasittele oikeastaan lainkaan seu-
raavia	 siirtyminen luokasta toiseen, luokkataustan on-
gelma seka ristiriitaiset luokkaperheet. Kaikista naista kysy-
myksista Luokkaprojektin aineistossa olisi ollut tietoa ja ne ovat
juuri keskiluokkien subteen merkityksellisia. Pankkitoimihen-
kilOiden keskiluokkaisuus liittyy usein miehen asemaan (paitsi
koulutukseen ja tystin luonteeseen), aikaisemmalla luokkahabi-
tuksella on taas erittain keskeinen merkitys nykyisen orientaati-
on kannalta. Puhumattakaan nyt "uusien" keskiluokkien pe-
ruspiirteena olevasta monimuotoisesta luokkasiirtymista:
oman luokka-aseman muutoksesta yhdistyneena luokan ase-
man muutokseen.

Kivisen kirja sisaltia nyt yhden tarkean kriteerin mukaan ta-
pahtuvan ryhmittelyn, joka ollakseen todella uusia keskiluok-
kia kokonaisuudessaan koskeva, tarvitsisi rinnalleen muita kri-
teereja. Sen pahin vika on siina, etta se tekee uusista keskiluo-
kista miesten hallitseman ja ylipaansa liian hallitsevan. Eika se
tee riittavaa eroa uuden ja vanhan keskiluokan valilla.

Tuntuu mytis silts, etta Kivinen hylkaa liian hataisesti
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Wrightin uusimman luokkateoriaversion, jossa mm. uusien ja
vanhojen keskiluokkien ongelmaan tuodaan lisavalaistusta ja
jossa itse riistetyksi tulemisen ja muiden riistarnisen samanai-
kainen mandollisuus on tarkel edistysaskel (esimerkiksi Luc
Boltanski rakentaa kaaderikirjansa analyysin paljolti taman
idean varaan). Tosin Wrightin teorian uusinkaan versio ei pe-
lastaisi pankkitoimihenkilOparkoja luokka-asemalta, johon he
eivat kuulu eivatka haluakaan kuulua, vaikka se tuokin enem-
man naisia uuteen keskiluokkaan.

Pierre Bourdieu toteaa teoksessaan La Distinction, jota Kivi-
nen olisi voinut hyOdyntal kirjassaan paljon enemmin kuin
mita tekee: "Luokka maaritellaan yhta paljon sen kautta miten
se havaitaan kuin millainen se on, mita se kuluttaa jonka ei
tarvitse olla kerskakulutusta ollakseen symbolista — ja yhta
paljon sen kautta mild on sen asema tuotantosuhteissa (vaikka-
kin on totta etta jalkimmainen mairáa, edellista). Berkeleylii-
sella visiolla joka kutistaa sosiaalisen olemisen havaituksi tule-
miseen ... on se ansio, etta se viittaa symbolisten representaati-
oiden logiikan suhteelliseen autonomiaan suhteessa aineellis-
ten olosuhteiden malreisiin: luokitustaistelu, joka tahtaa yh-
teiskunnan havaitsemisen ja arvottamisen kategorioiden muut-
tamisen, on luokkataistelun unohdettu dimensio."

Bourdieu tekee siis oikeastaan eron kolmen luokkamaaritte-
lytason valilla, jotka kaikki ovat tarkeita ja joista representaa-
tio, symbolinen taso on se mild vaatisi eniten parannusta koska
se on laiminlytity alue. Tama koskee mita suurimmassa maarin
Kivisen kirjaa, niin kuin yleensa keskiluokkaa koskevaa tutki-
musta. Kun kerran tiedamme, etta keskiluokan avain on repre-
sentaatio, niin miksi sits ei voi ottaa keskiluokkatutkimuksen
avainkysymykseksi, vaan pitaa kiertai sits kuin kissa kuumaa
puuroa? Eika ole mandotonta ajatella, etta joskus etsittaisiin
vakavasti manalairia perusteita sille, miksi keskiluokan avain
on representaatio.

5 Ellirnantavasta elamAkertaan
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KULUTUS, ELAM:MAMMA,
ADDIICrIO

Kommentti Kulutustutkimuksen seminaarissa 8.10.87

Juha Partasen teksti on itseaan kommentoivan merkkitavaran
vastakohta. Barthesilaiset reunamerkinnat, vgiin sirotellut
henkiliikohtaiset ja elamakerralliset katkelmat, tekstin palape-
linomaisuus (luin sen seka sivunumerojarjestyksessa eta., sisal-
lysluettelojarjestyksessa ja se toimi melkein yhta hyvin): kysy-
myksessa on abstraktia arkkitehtuuria, Stockmannin uudisra-
kennus jossa ulkokuori on mandollisimman raikeassa ristirii-
dassa itse sen materian kanssa josta on kysymys.

Ehka voi kuitenkin sanoa, etta Partasen tekstin sisaisena juo-
nena on kulutuksen ja elamismaailman suhde: se kuinka si-
llama arkipaivainen, selkeita merkityksia tavoitteleva kulutus
mullistaa elamismaailmaamme erilaisilla arvaamattomilla ta-
voilla. Ihmiset hahmottavat minuutensa, jasentavat elamansa
kulutuksen kautta on yksi Partasen teeseista. Itse olen ollut ha-
vaitsevinani etta juuri rain ei ole silloin kun luodaan identi-
teettia elamakerroissa. Ainoa asia mita kulutuksesta sanotaan
on: meilla on kaikki mita kuuluukin olla (kuka on maarannyt,
missa mielessa, se ei selvia, sits pidetaan itsestaanselvyytend
jonka kertoja ja kuulija tietavat muutenkin) ja toisaalta kovin
silmiinpistavaa kulutusta havetaan. Jos omistetaan uusi, iso ja
kallis auto joka ei ole firma-auto, sen hankintaa taytyy selitella
ja puolustella. Kulutusta ei siis voi tunnustaa oman identitee-
tin rakennusosaksi! Mutta tams osoittaa juuri elamakertojen
rajallisuuden: on aivan varmaa etta kulutus on minuuden ra-
kentamista, mutta sen myOntaminen on mandotonta.
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Otan kolme ongelmaa lahempaan tarkasteluun:
addiktio ja elaman hallinta
tavaran etenemisura ja muuntuminen
kulutuksen segmentit

Juha ottaa esimerkiksi itsensa ja havaitsee etta elimme addikti-
on (riippuvuuden) aikakautta: riippuvuudet erilaisista tava-
roista ja toiminnoista lisdantyvat. Addiktio on lisaantyvan ela-
manhallinnan kaantOpuoli. Nerokas ajatus, jota haluan hiukan
taydentaa ja pohtia. Onko addiktioita nyt enemman kuin en-
nen? Ainakin tavallisilla ihmisilla on enemman mandollisuuk-
sia tulla addikteiksi ja myess on olemassa kokonainen addiktiota
tuottava koneisto, markkinointi joka pyrkii luomaan positiivi-
sen addiktion ketjuja.

Mita on elarndnhallinta: sellaisena kun sen olen elamdker-
roissa lOytanyt se on yha vahvempaa suojaa ulkoa pain tulevia
mullistuksia ja katastrofeja vastaan sekd toisaalta mandollisuus
(ja intressi) itse muuttaa omaa elamad haluttuihin suuntiin.
Juhan pointti siita, etta addiktio tulee takaoven kautta sisaan
on upea: tehdessamme muutoksia kulutuksen kautta (sysays
annetaan usein hankkimalla jokin tavara joka aloittaa ketjun
hankintoja ja vuorovaikutuksen tavara-toiminta-tavara-
toiminta: esim. lenkkitossut-juoksu-kalliimmat tossut- juok-
suasu...)

Joudumme yhd useammin timan muutoksen vangeiksi. Siis
menetarnmekii itsekontrollin? Tama on tietysti monimutkai-
sempi kysymys. Esimerkiksi juoksua on pidetty mytis esimerk-
kind kurinalaisuudesta, esimerkiksi kun joku pakottaa itsensa
juoksemaan vaikka on vasynyt ja vihainen ja ulkona sataa,

ei ole aina helppoa. Itsekuriaddiktio? En siis ole riippuvai-
nen juoksemisesta vaan juuri elamanhallinnan illuusiosta.

Eiko sikarinpoltossakin ole kysymys juuri halusta yllapitaa
maarattya kuvaa itsesta. So. kontrolloida omaa elamaansa. Mi-
nulla on tapana polttaa yksi sikari iltapaivisin, toisaalta siksi et-
ta se sopii mukavasti mietiskelevaan, rauhalliseen elimanta-
paan (siis edesauttaa minua mairittelemaan elamantapaani),
toisaalta siksi etta koska kerran pidan kunnostani huolta, mi-
nulla on varaa moisiin ekstravagansseihin, suorastaan hillittO-
maan elarnadn.

Siis addiktio ei ole niinkaan addiktiota tavaroihin kuin ad-
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diktiota maarattyihin elamanmalleihin. Elimanhallinta ja ad-
diktio eivat siis ole toistensa kaintOpuolia vaan toistensa edel-
lytyksia. Vain addiktion kautta voi hallita elamaansa.

Toinen tarkea idea Juhan esityksessa on ajatus siita miten kulu-
tus prosessina on jaanyt tutkimuksen ulkopuolelle. Tuottajaa/
markkinoijaa ei tietenkain enaa kiinnosta se miten tavara "ku-
luu" kun raha on vaihtanut kasia (tai alkaa vaihtaa niinkuin
osamaksukaupassa). Mutta juuri se etta uudella autolla, tieto-
koneella, vaatteella on aivan eri sisalto kuin eriasteisesti kayte-
tylla, on tavattoman kiintoisaa. Ja tassa tietenkin markkinoijat
tekevat parhaansa tuhotakseen hankitun tavaran arvon. Hyva
esimerkki on PC-maailma, jossa kehitys on sellaista, eta juuri
kun olen purkanut uuden fantastisen mikroni pakkauksestaan,
oppinut sits kayttamaan ja ihastellut sen ominaisuuksia verrat-
tuna aikaisempaan, alkaa tulla kummia tuntemuksia. PC:ni
onkin oikeastaan jo vanhanaikainen, siina on pahoja puutteita,
se ei enaa taytikaan tarpeitani. Kaytin sits kasvavan inhon val-
litessa. Miksi olen sitonut itseni tuollaiseen dinosaurukseen.
Miksi minulla ei ole nopeaa, monipuolista, joustavaa, salk-
kuun mahtuvaa jattimuistista mikroa, uutta naytted, uutta tu-
lostusta... Jos piasee taman vaiheen yli voi vanhaan mikroonsa
ehka jopa kiintya, sen puutteet voi hyvaksyd, sits voi alkaa tay-
dentia lisamuisteilla ja sen sellaisilla. Siis siita voi tehda itsel-
leen persoonallisen, riatalOidyn tavaran, joka on yksinomaan
minun.

Palatakseni taas kerran elimakertoihin: tavaroiden elama-
kerrat olisi kiva sivuteema joka on erittain harvinainen. Miksi
ihmiset eivat kerro enempaa tavaroistaan, itselleen tarkeista ta-
varoista. Johtuuko se siita, etta emme ole uskollisia tavaroil-
lemme, etta hylkaamme ne liian helposti, etta meilla on huo-
no omatunto niin kuin Juhalla? Vai onko niin etta tavaroihin
kiintyminen on moraalitonta, ei sovi 'oikeaan' elamakertaan?
(luin askettain mielenkiintoisen esimerkin naistutkimuksesta:
rintojen elamakerrat. Naiset ovat puhuneet rinnoistaan ja nii-
den muutoksesta tutkijalle ja samalla kertoneet muutenkin
elamastain...)

Ja sitten kolmas kohteeni joka on ehka se kaikkein keskeisin
ja teemaan liittyvin: segmentaatio ja kuluttajaryhmien muo-
dostaminen. Tassahan markkinointitutkimus on toiminut
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edellikavijana ja luonut suuren maardn typologioita ja kulutta-
jasegmentteja jotka ovat siirtyneet mytis yhteiskuntakeskuste-
luun ja tieteelliseen diskurssiin. Oikeastaan vain ns. b-jengi on
saanut jaadd yliopistojen yksinoikeudeksi.

Suhde markkina- ja yliopistotutkimuksen valilla ei ole kui-
tenkaan ongelmaton, niin kuin Juhakin toteaa. Nayttai silts
etta markkinointitutkimus pyrkii yha enemman legitioimaan
kasitteistOadn yliopistotutkimuksen avulla, mika tuottaa ylio-
pistotutkijoille ongelmia. Esimerkiksi taalla Suomessa lansee-
rattu kansainvalinen tavaramerkki Ultrat on kiusallisella tavalla
kytketty allekirjoittaneen ja Keijo Rahkosen uusi keskiluokka-
analyyseihin. Kuitenkin, mikali sellainen ryhma (erottuvana
ryhmana) kuin ultrat todella on olemassa, niin se on hyvin pie-
ni ja sen yhteys uuteen keskiluokkaan on problemaattinen.
Emmeka me tietenkaan halua toimia taman tavaramerkin 'to-
denperaisyyden' takuumiehina.

Ranskassa on Nicholas Herpin (1986) ampunut tayslaidalli-
sen Bernad Cathelat'n meillakin tunnettuja sosiotyyleja vas-
taan. Toisaalta han vaatii parempia perusteluja, vankkaa meto-
dista otetta, validiteettia, Idhdekritiikkid. Toisaalta han vaatii
enemmin avoimuutta ja metodien nayttdmista. Tama onkin
ehka keskeisin ongelma: vaikka me yliopistotutkijat emme aina
ole kovin avoimia kun puhutaan siirtymisesta aineistosta tul-
kintaan, niin ero on valtava markkinatutkimukseen nanden
missa tulokset huitaistaan esiin kuin taikasauvalla. Asiakkaat
eivát tarvitse eivatka halua selityksia ja lisaksi aineisto on yksi-
tyista salaista omaisuutta. Tassa on eroja ja itse olen hyOtynyt
varsin avoimesta kaytannOsta jota erdat tutkimuslaitokset har-
joittavat. Itseani hammastyttai ehka eniten se, kuinka vahaan
ja huonoon taustatietoon asiakkaat tyytyvat. Mita johtopaitOk-
sia he voivat tehda esimerkisi kaytetyn sosioekonomisen luoki-
tuksen pohjalta kun esimerkiksi keskiluokka on todella surke-
asti hahmotettu, jos ollenkaan? Surkeinkin sosiologinen tutki-
mus eroaa tassa edukseen.

Herpin osoittaa mytis kuinka markkinatutkimus nojautuu
sosiologiaan, ilman viitteita. Siis etta lahtokohtana usein on
sittenkin yliopistotutkimus! Joka jo sinansa on valittynytta: esi-
merkiksi kun Roosin ja Rahkosen bourdieulaisia sovellutuksia
lainataan ja tulkitaan kaytantliOn niin lopputulos on melko
kaukana alkuperaisesta tarkoituksesta, itse asiassa pain vastai-
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nen.
Ja lopuksi sitten kommentti Juha Partasen tekstiin sisalty-

vain tulkintaan siita etta suomalainen juppi ei erotu eika var-
sinkaan juntista, koska meilla vallitsee kulttuurinen sekamels-
ka (Sulkunen; tad. ajatustahan ovat jostain syysta juuri Alko-
holipoliittisen tutkimuslaitoksen tutkijat propagoineet voi-
makkaasti). On syyta muistaa asian kaantOpuoli: jos kerran
symbolinen hierarkia on heikosti kehittynyt, jos merkkijarjes-
telma on primitiivinen, karkea, niin se on myiis helpompi op-
pia. Uuden tulokkaan on helppo tulla kentalle, kun vain viitsii
oppia pari-kolme perussiantiii. Jos riittal se, etta kun ostan
mita tahansa korkkiruuviviinia, niin erotun 98 prosentista suo-
malaisia niin elimini on paljon helpompaa kuin etta minun
pitaisi deaa mild, on beaujolais'n ja bordeaux'n ero, ja viela
osata lausua nimet oikein. Tietysti se merkitsee etta kentta ei
ole kovin hyvin suojattu, mutta toisaalta siella on helppo suun-
nistaa suhteellisen	 tiedoilla. Mina olen toisin sanoen
taipuvainen sanomaan, end dna hetkella vallitseva yksimieli-
syys slid, etta suomalainen juppi on pelkka moukka, johtuu
siita etta suurin osa meista tarkastelee naita moukkia melkoisen
lahelta, mutta kuitenkin turvallisesti pari askelmaa ylempla.

Ainakin tista kannattaa olla tietoinen kun esittal arvioitaan.
Meidan intressissamme jota siis emme tiedosta, on tehda erot-
telun kentista sekavampi kuin mita se todellisuudessa onkaan.
Ja sulkea silmimme (ja toistenkin silmit) todellisilta erotteli-
joilta, joita itse sovellamme taidokkaasti. Juhan paperihan on
sinansa loistava esimerkki hyvin hienostuneesta, distinktiivises-
ta tekstista, jota lukiessa tunsin selvasti moukkamaisuuteni.

Eli ehka varoituksen sana: alkas luulkokaan etta Bourdieu
on jo ohitettu muoti ja etta Bourdieusta ei enda, lande mitian
irti. Se olisi paha virhe. Ja lukekaa Tiede & Edistys 1/1988 jossa
Bourdieu vastaa kriitikoilleen, ja mainitsee muutamia uusia ta-
poja joilla intellektuellit penis* itseian.
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aiimAKERTA, omAHarrAKERTn,
TOSI ELAMA:

JOHDANTOA SOSIOLOGISEEN
ELAMAKMATUTICIMUKSEEN

Johdanto

Tassa kirjoituksessa esitellaan lyhyesti elamakertatutkimuk-
sen i kayttda ja mandollisuuksia sosiologiassa ja sosiaalitieteissa
yleensa. Elamakertatutkimus sosiaalitieteissa voidaan maaritel-
la kandesta nakiikulmasta kasin: seka elamantarinoiden omasta
etta niiden keruu- ja kayttOtavan nakiikulmasta. Kasittelen tas-
sa vain sellaista elamakertatutkimusta joka voidaan varsinaises-
ti kasittal kvalitatiiviseksi, so. ei-tilastolliseksi, ei-
surveylahestymistavaksi. On aivan mandollista kerata elarna-
kertoja tavallisella surveytekniikalla ja analysoida niita tilastol-
lisesti (nk. elamankaaritutkimus on tavallisesti tats tyyppia, ks.
Mayer-Muller 1986). On myess mandollista kasitella ja analysoi-
da pelkastaan elarnanhistorioiden fragmentteja. Tarkastelen
tassa kokonaisia elimAkertoja jotka on keritty vapaamuotoisis-
sa narratiivisissa haastatteluissa tai jotka ovat ko. henkiliiiden
kirjoittamia. Niinpa kyse on teksteisti eika kyse-
lylomakkeista, teksteista, jotka ovat normaalisti 30-50 sivua

1. Terminologinen huomautus: mandollisia kasitteita on olemassa useita, ja niilla kai-
killa on eri merkitykset ainakin vivahteissaan: elamintarina, elaminhistoria, elima-
kerta, muistelmat, omaelarnakerta. Ero omaelimakerran ja muiden valilla on ilmei-
nen, mutta tassakin puhuttu ja kirjoitettu omaelarnakerta tulisi erottaa toisistaan.
Tietty konsensus vallitsee siita, etta elimantarina (life story, recit de vie) on se kasite,
joka parhaiten ilmaisee aineiston luonteen: tarina henkilon elamista itse kerrottuna
jollekulle toiselle (ks. Bertaux 1981). Tekstissa kaytetain kaikkia ri ga kasitteita rinnan
ja ainoa olennainen ero, josta pidetaan tiukasti kiinni, on elimakerran ja omaelima-
kerran vginen. Koherentin kasitteellisen jarjestelman kehittamiseksi on tehty useita
yrityksia, mutta tavallisesti kehittajan on itsekin vaikea pitaytya jirjestelmassian.
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pitkia (vastaten kandesta viiteen tuntiin kestivia nauhoja). Ta-
ma merkitsee sits, etta psykoterapeuttisesta "syva"haastatte-
lusta (useine kymmenia tunteja kestavine istuntoineen) ei tasoa
ole kysymys. Tapauksissa, joissa vain yhta elarnanhistoriaa ana-
lysoidaan, teksti voi kuitenkin olla paljon pitempi, mutta tas-
sakaan tapauksessa ei yleensa ole jarkevad puhua "syva" haas-
tatteluista psykoterapeuttisessa mielessa2.

Miarittelen eliminhistorian tai elknAkerran tarinaksi (tai
tarinoiden kokoelmaksi), joka perustuu henkilon omaan elá-
main, jossa tarinan kertova henkilO esitedän tarinan subjekti-
na ja jossa hän itse matittelee mita. tarinaan sisállytetiän ja
mid ei. Haastattelutapauksissa tams merkitsee sits, etta henki-
16 itse maarittelee ne tarinan kehykset, joiden sis gla kysymyk-
sia voidaan esittaa. Tutkimuksessa tarinaa ei yleensa kayteta
sellaisenaan vaan sits kasitellaan aineistona hyvin laajassa mie-
lessa.

Voidaan myess sopia, etta elamanhistoria tai elamakerta ei
ole pelkastaan mika tahansa tarina tai tarinoiden kokoelma,
jonka ihmiset ovat kertoneet. Siina taytyy olla tietty koherens-
si, yritys kuvata yhta elamai, omaa elamaa tietysta nakOkul-
masta (esim. Burgos, 1983, 1988). Tama vaatimus merkitsee si-
ts, etta monet tarkeat elamanhistoriat jaavat pelkiksi elamaker-
rallisiksi aineistoiksi (testimony, temoignage) sills ne eivat saa-
vuta tats koherenssin tasoa. Kysymys on mytis siita, etta tams
koherenssi on yksinkertaisesti illusorinen, konstruoitu (Bourdi-
eu 1986): kertojan tai haastattelijan luoma, hyvan tarinan tai
juonen aikaansaamiseksi 3 . "Oikea" elama on hajanainen ja ja-
sentymatOn, taynna irrallisia yksityiskohtia, joita ei pida yhdes-
sa muu kuin henkilOn oma nimi. Tassa onkin yksi keskeisista
elamakertatutkimuksen metodologisista peruskysymyksista, jo-
hon viela palataan.

Eldmdkertatutkimuksen historia
En aio tasoa syventya keskusteluun kirjallisen omaelamakerran

2. On olemassa lukemattomia esimerkkeja kirjanmittaisista yhden ihmisen sosiologi-
sista tai kulttuuriantropologisista elamanhistorioista Wladek Wiszniewskista (Thomas-
Znaniecki) Pedro Martinziin (Oscar Lewis) ja Tante Suzaneen (Maurizio Catani). Ne
perustuvat joko erittain pitkiin teksteihin tai useihin pitkin ajanjakson kuluessa toteu-
tettuihin haastatteluistuntoihin.
3.Huomautettakoon, etta Daniel Bertaux on todennut taman jo 1970-luvulla tarkeas-
sa mutta julkaisemattomassa tekstissaan elamanhistoria-analyysin metodologiasta
(Bertaux 1976).
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historian valtavasta kentasta4 . Riittaa kun sanon, etta elamd-
kerrat nayttaisivat olevan ikivanha kirjallisen esityksen tapa ja
etta ne heijastavat monin mielenkiintoisin tavoin individuali-
teetin kehityksessd tapahtuvia sosiokulttuurisia muutoksia. Mi-
hail Bahtin (1978, 278-292) esimerkiksi huomauttaa, etta
kreikkalaisessa kirjallisuudessa elarnakerta oli merkittava genre,
mutta muotona, joka ei erottanut toisistaan yksilollista, yksi-
tyista henkilO ja julkista. Siten erossa elamakerran ja omaeld-
makerran valilla ei ollut jarkei. Augustinuksen Tunnustuksissa
Ulna. on totta mita tulee Augustinuksen suhteeseen Jumalan
kanssa. Hanen "yksityinen" elamansa ei ollut kiinnostavaa,
koska Jumala tunsi sen. Bahtinin mukaan Augustinuksen
omaelamakerta on sellaisen vanhan tradition mytihainen edus-
taja, jossa "sisaisessd" ja "ulkoisessa" ei ollut mielta. Toisaalta
sen voidaan kuitenkin katsoa sisaltavan joitakin individualitee-
tin moderneja elementteja (syyllisyytta, vastuuta), jotka aiem-
mista omaelamakerroista puuttuivat. Paul Ricoeur on monu-
mentaalisessa teoksessaan Temps et recit pyrkinyt osoittamaan
kuinka Augustinuksen Tunnustuksien ongelmallinen muoto
liittyy siihen, end Augustinukselle ajalla ja tarinalla ei ollut
viela yhteytta.

On ilmeista, etta varhaisista tunnustus— ja muistelma-
omaelamakerroista on pitka matka Rousseaun tai Goethen
"moderneihin" omaelamakertoihin. Georges May (1979) on
esimerkiksi sits mielta, eta omaelamakerrasta kirjallisena
muotona ei oikeastaan voi puhua ennen Rousseauta: vasta
Rousseaun jalkeen voimme alkaa nail& hanta ennen kirjoite-
tuissa "muistelmissa" tai "elamissd" spesifisesti omaelamd-
kerrallista luonnetta. Naissa omaelimakerroissa tapahtumat,
seikkailut eivat olleet tarkeita itsessaan vaan osana henkilOn ke-
hitysprosessia, johon kirjailijan pohdiskelu keskittyy. Erilaiset
aktiviteetit koordinoidaan taman yhdistavan teeman alle. Ta-
ma ei pade yield sellaisiin kuuluisiin renessanssin omaelama-
kertoihin, kuten Benvenuto Cellinin Vitaan, joka on kokoelma
jannittavia seikkailuja, anekdootteja ja tapahtumia (hyvin ylei-
nen omaelamakerran muoto yhd) ja joka on sen lisaksi ujostele-

4. Laajimman omaelamakertojen historian on kirjoittanut Georg Misch, joka omisti
tyolleen lahes puoli vuosisataa, mutta kentta itse on valtava ja kattaa aarimmaisen
vaihtelevia teksteja, joita normaalisti ei voisi pitaa omaelamakertoina.
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mattoman itsetyytyvdinen (mutta, kuten Cellini sanoo, ehdot-
toman rehellinen). Niinpa kehitysprosessi, joka lOytyy omaeld-
makerroista kirjallisena genrena, heijastuu myiis "tavallisten"
ihmisten omaelamakertoihin siten, etta kaikki omaelamaker-
ran muodot lOytyvat tavallisen ihmisten teksteista, vain karke-
ampina ja vahemman komplisoituina. Tama merkitsee kuiten-
kin elamanhistorioitten tutkimuksen kannalta sita, etta klassi-
set omaelamakerrat tarjoavat tarkeata aineistoa vertailua, selit-
tamista ja analyysia varten (esim. May 1979, Egan 1983, Lejeu-
ne 1975).

Mita tavallisiin ihmisiin tulee, on mandotonta ajoittaa en-
simmaisia niiden ihmisten kirjoittamia (puhumattakaan puhu-
tuista) omaelamakertoja, joilla ei ollut mitaan "erityistd" syyta
(vaikea erottelu!), jotka kirjoittivat tavallisesta elamista ja ta-
vallisista saavutuksista. Olen varma, eta Mesopotamiasta,
Egyptista, Intiasta ja Kiinasta loytyy t glaisia "omaelamakerto-
ja" tai niiden katkelmia. Euroopassa ensimmaiset sellaiset
omaelamakerrat ovat todennakOisesti perdisin varhaisen renes-
sanssin ajalta. Siita lahtien on kasvava tulva tavallisia elamia
tallennettu ja — ennemmin tai mytihemmin — julkaistu. Ar-
kistot ovat taynna tglaista materiaalia (ks. Lejeune 1986, Bar-
rington Moore 1978).

Sosiologiassa ja kulttuuriantropologiassa elamanhistorioita
kaytettiin laajemmassa mitassa tutkimustarkoituksiin ensim-
maisen kerran taman vuosisadan alussa, ensin antropologiassa
mutta sitten vakavammin sosiologiassa, missa ns. Chicagon
koulukunta perustui ensisijaisesti elamakertatutkimukselle.
Klassinen Polish Peasant in Europe and America (1918), joka
sisgsi yhden taysimittaisen Thomaksen ja Znanieckin pyynntis-
ta kirjoitetun omaelamdkerran, aloitti elamantarinoiden, la-
hinna haastateltujen, kayttin Chicagon tutkimuksessa. Nama
tarinat vaihtelivat pikkurikollisista prostituoitujen tarinoihin ja
mytis aivan tavallisiin perhetarinoihin. Chicagon koulukunta
oli ensimmainen samoihin metodologisiin periaatteisiin perus-
tuva suuri sosiologisen tutkimuksen aalto, mutta sita seurasi
pian mutta ja 1930-luvun loppuun mennessa elamantarinat
olivat menettaneet asemansa sosiologisessa tutkimuksessa (sa-
moin yleisemmin nk. kvalitatiiviset menetelmat, joita siihen
aikaan kutsuttiin henkilOkohtaisiksi dokumenteiksi (ks. esim.
Plummerin (1983) hyva historiallinen esittely). Vain tietyilla
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alueilla, kuten kriminologiassa, elamantarinoita kaytettiin
mytihemminkin ja yleisemmalla tasolla. Surveymenetelma hal-
litsi sosiologiassa useita vuosikymmenia. Antropologiassa yksit-
taisia elamantarinoita esiintyi silloin talloin (esim. Talayesvan
Sun Chief), mutta poikkeuksina. Lisaksi joissain maissa, kuten
Puolassa, elimantarinoilla oli vahva asema, erityisista syista.
Puolassa Znanieckin aloittama omaelamikertojen keriamisen
traditio kilpailujen kautta kasvoi merkittavaksi ja sailytti ase-
mansa yhteiskunnallisista mullistuksista huolimatta (ks. Sisyp-
hus II, 1982).

Elamantarinoiden kaytiin kannalta tarkea tapahtuma oh Os-
car Lewisin tunnettujen Meksikon tutkimusten julkaiseminen:
Children of Sanchezista ja Pedro Martinezista tuli laajalevikki-
sia klassikoita. Silloin elamantarinoiden kayttli sosiologiassa al-
koi ikaankuin uudelleen. Useat tutkijat aloittivat yhta aikaa so-
siologiassa, antropologiassa ja historiassa henkilOkohtaisten,
paiasiassa suullisten, lahteiden kaytOn (ks. Bertaux 1981,
Bertaux—Kohli 1984, Thompson 1978, Kohli—Robert 1984).
Kiinnostus oli aluksi luonteeltaan hyvin yleista: elamantarinoi-
ta pidettiin uudentyyppisena aineistona, joka mandollisti sel-
laisten kokemusten ja faktojen valittOman tavoittamisen, joita
survey-lahestymistapa tai historioitsijoiden arkistot eivat voi-
neet valittaa. Elamantarinoita kaytettiin rikastuttamaan tutki-
muksia, mutta myOs kunnianhimoisemmin uudenlaisia selitys-
ja analyysiasetelmia varten. Tama osoitti, etta niiden luonne
yhteiskuntatutkimuksen aineistona on monimutkainen ja vaati
tiettyjen metodologisten periaatteiden tiedostamista. Keskei-
siksi nousivat esimerkiksi seuraavat kysymykset: useiden ela-
mantarinoiden kayttii yhden sijasta, ero suullisten, haastattele-
malla hankittujen ja kirjoitettujen elamantarinoiden valilla,
elamantarinoiden kasittelyn menetelmat.

Tuntuu hammastyttavalta, ettei elamantarinoita ole kaytetty
useammin marxilaisessa sosiologisessa tai sosiaalipsykologisessa
tutkimuksessa. Kuten Lucien Seve on huomauttanut, voidaan
vaittia etta elimakertatieteen tulisi olla marxilaisen tutkimuk-
sen yksi perustavimpia tieteita (ks. Seve 1972, 468). Tama ei
valitettavasti ole johdattanut marxilaisia tutkijoita kayttarnain
elimanhistorioita kaytanntin tutkimuksessaan. Esimerkiksi
luokkatutkimuksessa elamakerrat olisivat, ja ovat, verrattomia.
En voi kuitenkaan esittaa yhtaan esimerkkia, lukuunottamatta
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Daniel Bertauxin tOita (Bertaux—Bertaux—Wiame 1981 ja
Pierre Bourdieu 1979), joissa tams vaatimus on esitetty (mutta
joitakin mielenkiintoisia keskusteluja individualiteetista marxi-
laisilta kirjoittajilta lOytyy Kon 1978, Je. Sur l'individualite
1987).

Keruumenetelmdt

Elamantarinoita voidaan kerata monilla tavoilla. Kuten sanoin
edella, aion sivuuttaa tassa surveylomakkeen ja kasitella kahta
paalahestymistapaa: nk. narratiivista haastattelutekniikkaa se-
ka itsekirjoitettujen omaelamakertojen keraamista. Muitakin
menetelmia on olemassa, kuten hyvin tunnettu avoin teema-
haastattelu, jossa haastattelija kontrolloi (tai yrittai kontrolloi-
da) tilannetta ja sailyttaa haastateltavan kannalta ulkoisen joh-
donmukaisuuden (ks. esim. Thompson 1978). Ensin mainittu
on ehdottomasti yleisin tekniikka, jos katsomme narratiivisiksi
haastatteluiksi kaikki ne haastattelut, joiden aikana haastatel-
tavan annetaan puhua suhteellisen vapaasti ilman erityista ky-
symyssarjaa. Mutta narratiivisen haastattelun voi maaritella ah-
taammin tekniikaksi, joka koostuu kandesta osasta: ensiksi
osasta, jossa kohteen sallitaan puhua taysin vapaasti ja keskeyt-
tamatta elamantarinastaan. Haastattelua voidaan sitten tay-
dentaa erityiskysymyksilla, jotka koskettavat henkilon kerto-
maa tarinaa. Luonnollisesti naita kahta osaa edeltaa enemman
tai vahemman hankala valmisteleva osa, jossa kohdetta johda-
tetaan ymmartamaan ja motivoitumaan tehtavaa varten.

Normaalisti haastattelut voivat kestaa verraten kauan ja ne
voidaan toteuttaa useissa jaksoissa. Yhteensa kolmesta neljaan
tuntiin kestavan haastattelun pitaisi riittaa sellaisen tutkimuk-
sen tarkoituksiin, jossa kerataan useita elamantarinoita. Yhden
henkilon taydellinen elamantarina on toinen asia. Silloin yksi
tarina voi kestaa useita kymmenia tunteja, joista lopullinen
versio konstruoidaan (esim. Citani 1982 esittad tamin proses-
sin hyvin mielenkiintoisella tavalla).

Kohteen motivointi on tarkeita monestakin syysta. On tar-
keata valttaa liian spesifi "sopimus" , jolloin kohde kertoo tari-
nansa tutkimuksen erityisnakOkulmasta. Tuloksena ei enia ole
"autonominen" elamantarina. Toisaalta ihmisilla on hyvin
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erilaiset intressit ja motivaatiot, jotka on tunnistettava.

Otanta, haastateltavien henkilOiden valinta on vaikea asia. Ta-
vallisesti ei ole mandollista turvautua satunnais- tai todenni-
käisyysotantaan, sills tams vaatisi liian monta haastattelua
analyysia varten (koska yksi haastattelu • on jo aika laaja
yksikko). Mutta tahan on myiis toinen, perustavampi syy. Sa-
tunnaisotannassa haluamme otannan edustavan viesttia niin
hyvin kuin mandollista siten, etta jos vaestOssa on joku laaja
alaryhma ihmisia, sen tulisi olla laaja myiis otannassa. Kvalita-
tiivisella tutkimuksella on kaksi tavoitetta: lOytia "tyypilliset"
tapaukset, erilaisten vaihtoehtoisten alaryhmien hyvat edusta-
jat ja kyeta nain tarjoamaan koko vaestOn kattava presentaatio.
Then tarvitsemme ainoastaan yhden "hyvan" tapauksen kus-
takin alaryhmasta, jota tutkimuksen nakiikulmasta voidaan pi-
taa yhdenmukaisena. Tata varten on useimmiten jarkevampaa
valita haastateltavat jarjestyksessa, seuraten haastattelujen an-
tamia vihjeita siita, minkatyyppisia ongelmia pitaisi viela tut-
kia jne. Jos ongelma on hyvin maaritelty, saavutetaan useinmi-
ten jossakin vaiheessa taso, jolloin voidaan puhua saturaatios-
ta, so. tilanteesta, jossa uudet haastattelut eivat tuo mitia.n
uutta kasilla olevan ongelman valaisemiseksi (Bertaux 1980).

Kirjoitettu ornaelimikerta on "tekniikka" , jota on harvoin
kaytetty Puolan ulkopuolella. Viime vuosina joitakin kerayksia
on organisoitu esimerkiksi Skandinavian maissa (ks. Roos
1987). Taman tekniikan suuri etu on se, eta tuloksena saatavat
omaelamakerrat ovat airimmaisen autonomisia ja vapaasti esi-
tettyja. "Haastattelijan vaikutusta", joka usein on hyvin mer-
kittava ja ongelmallinen, ei ole. (Institutionaalista vaikutusta
toisaalta voi olla, mika on tarkeata, jos organisoivalla instituu-
tiolla on selva oma merkityksensa osallistujien silmissa).

Keraimiseen liittyvat ongelmat ovat yhta lailla tarkeita: va-
linnanmandollisuuksia on vahan: emme voi valita osanottajia,
paitsi esittamalla tiettyja negatiivisia rajoituksia (vain maanvil-
jelijat tai tyOlaiset tai toimihenkilbt voivat osallistua). Emme
voi paattaa tuloksia tai kasiteltavia teemoja. Mutta kun meilla
on aineisto, se on aarettOman rikas. Tietysti loytyy teemoja,
joita tavallisesti ei esiteta, ja niista taytyy kysya erikseen (esim.
tietyntyyppinen kulutus, television katselu jne). Mutta tehdes-
simme tallaisia erityistiedusteluja saatamme kadottaa autentti-
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suuden. Ja niin edelleen. Yksi suurimmista ongelmista on var-
masti edustavuuden puute. Kirjoittajat edustavat vain itselin
— jo se, etta he antautuvat kirjoittamaan omaelamakertaansa
tekee heists jo erityisia. Ongelman ratkaisuna voi olla joko ela-
mantarinoiden nakeminen poikkeuksellisen rikkaina ja syvina,
mutta silti tyypillisina tarinoina, joissa heijastuvat mystis kirjoit-
tamattomat tarinat — tai yritys lOytia vahvistavia todisteita
vertailemalla haastatteluja kirjoitettuihin teksteihin jne. Voi
mytis yksinkertaisesti olla valittamitta tasta ongelmasta ja kasi-
tella kirjoitettuja omaelarnakertoja teksteina, tarinoina, arvok-
kaina itsessaan so. esittimatta lainkaan kysymysta, edustavuu-
desta, tai pikemminkin yleistettavyydesta.

Analyysin ' 'teknitkat' '

Elimantarinoiden yhteydessa on vaikeata puhua
"tekniikoista" . On kuitenkin tarkeita huomauttaa me 's, ettei
elimantarinoita voi kasitella 'naiivisti', uskoen ainoastaan nii-
den luonteeseen vAlittOmina, subjektiivisina tosiasioina. Pain-
vastoin — ne on nahtava kompleksisuudessaan, samanaikaises-
ti sosiaalisina ja historiallisina tosiasioina (mutta myOs valhei-
na), jotka koskevat tapahtumia ja miljOita, niiden subjektiivis-
ta representaatiota ja tulkintaa — tarinoina, joita hallitsevat
tietyt narratiiviset sainnOt. Samalla ne ovat mylis teksteja,
kaikkine implikaatioineen (kielioppisakinest, presentaatio, tyy-
li, jne. ks. Burgos 1983, 1988, Eco 1985, Ricoeur 1985).

Sosiologisen analyysin nakiikulmasta on tirkeata muistaa
mytis, etta kaikilla nailla elamantarinoiden neljalla tasolla on
omat sosiaaliset kontekstinsa, jotka on huomioitava analyysis-
sa, tai joita ei ainakaan pida sivuuttaa merkityksettOmina. Ta-
ma on tarkea nakiikohta, jonka sosiologit ovat juuri vastikaan
omaksuneet, mutta jolla on vastineensa historiallisissa ja et-
nografisissa tieteissa. Esimerkiksi historiassa viimeaikainen kes-
kustelu narrativiteetin roolista historiallisessa tutkimuksessa
liittyy hyvin laheisesti elamakertoihin (ks. esim. Bruner 1987,
Carr 1986, Ricoeur 1985). Ajatus, etta elimantarina on aina
kertomus, tarina jolla on alku ja loppu ja valiin Obit tapahtu-
mat muodostavat kausaalisen ketjun, etta kertoja tietaa mika
suhde tarinan tapahtumilla on tarinan loppuun (tarinan
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seen ajankohtaan) ja valitsee tapahtumat tarinan logiikan ja
yleistin mukaisesti, toisaalta merkitsee sits, etta tarina ei kos-
kaan voi olla yksinkertaisesti kokoelma tapahtumia, taydelli-
nen tai epataydellinen. Mutta toisaalta, kuten Carr huomaut-
taa, voidaan mylis vaittaa, ettei "todellista" elamai taman ta-
rinan ulkopuolella voi olla, so. elamintarinoita vailla subjek-
tia, kertojaa. Tama on jotakin, joka muuttaa koko tavan tar-
kastella elamintarinoita.

"Then todellinen ero 'taiteen' ja 'elaman' valilla ei ole or-
ganisaatio vastaan kaaos, vaan pikemminkin sen nakiikulman
puuttuminen elamasta, joka muuntaa tapahtumat tarinaksi
kertomalla ne." (Carr 1986 58-59) ja Carr jatkaa: "pyrimme
jatkuvasti paremmalla tai huonommalla menestyksella otta-
maan tarinankertojan aseman suhteessa omaan toimintaam-
me... tarinat kerrotaan elamassa ja eletaan kerrottuina... kerto-
muksen muoto ei ole puku, joka peittia jotakin muuta, vaan
inhimillisen kokemuksen ja toiminnan sisainen struktuuri."
(Carr 1986, 58-65).

Naiivit kysymykset "onko tarns totta", "voinko uskoa ta-
han" , "onko kertoja rehellinen", joita useimmiten esitetdan
kun elimakerroista on puhe, osoittautuvat naennaiskysymyk-
siksi, joiden sijasta voidaan esittaa useita ja paljon merkityksel-
lisempia kysymyksia elamantarinoista tarinoina, samanaikai-
sesti fiktiivisina ja historiallisesti tosina kertomuksina, kysy-
myksia jotka vaikuttavat niiden analyysiin dramaattisesti.

Narrativiteettia ovat jo lingvistit, folkloristit ja etnologit tut-
kineet varsin paljon. En vaita olevani aiheen asiantuntija, mut-
ta tietyt hyvin yksinkertaiset periaatteet on hyva muistaa. Ker-
tomus perustuu ajatukseen, eta joku kertoo tarinan ja etta ta-
ma kertoja esittaa sarjan tapahtumia, jotka ovat loogisesti yh-
teydessa toisiinsa siten, etta toisiaan seuraavat tapahtumat
mytis liittyvat toisiinsa. Jotta kertomus olisi johdonmukainen,
on suhde yleensa kausaalinen. Kertomuksessa on mylis alku ja
loppu. Kertomukselle asetettavat vaatimukset eivat itseasiassa
ole kovin ankarat. Tarkeaa on, eta kertomukset voidaan erot-
taa toisaalta kronikoista, joissa tapahtumat vain seuraavat toisi-
aan ilman muuta kuin ajallista yhteytta ja toisaalta teksteista,
joissa ei ole selvaa juonta tai jotka ovat enemman tai vahem-
man selitysjarjestelmia, analyyseja (ks. Linde 1987, Mitchell
1981, Ricoeur 1985).
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Omaelimakerralliselle kertomukselle voidaan lisaksi asettaa
erityisia ehtoja jotka Iiittyvat kertojan ja kertomuksen paahen-
kiiOn valiseen suhteeseen seka kertojan ajatellun lukijansa
kanssa tekemain ns. omaelarnakerralliseen sopimukseen
("pacte autobiographique" , Lejeune 1975). Omaelamaker-
tansa kertova tai kirjoittava henkilo lupautuu, suhteessa johon-
kin ajateltuun lukijaan tai kuulijaan ("narrataire") tayttamain
tietyt rehellisyyden, avoimuuden, motiivien vaatimukset, jot-
ka ovat hanen pohdinnoissaan joko eksplisiittisia tai implisiitti-
sia. "Mina" kertoo, kirjoittaa oman tarinansa, versionsa siita
tavalla, josta ban itse paittia: tams on }linen ja haven yleiskin-
si valilla tehty sopimus. Koska sopimuksen luonne vaihtelee
melkoisesti, on syyta yrittia erotella eri sopimuksia — niiden
vaikuttaessa tapaan, Jolla tarina kerrotaan (ks. myds Lejeune
1986).

Elamantarinoiden analysoimiseksi on tarkasteltava ennen
kaikkea sits, ketka ihmiset tarinoita tuottavat; ja missa kon-
tekstissa, ja miksi. Ensinnakin kysymykseen "kuka" vastaa, jos
ei taydellisen niin akimmaisen kattavasti, elamastaan kertova

Mutta on useita asioita, jotka ihmiset ottavat itses-
taanselvyyksina, esimerkiksi sukupuoli (seka sosiaalinen etta
biologinen), luokka, tietyt historialliset peruskokemukset.
Naista taytyy tehda selkoa etukateen. Sukupuoli esimerkiksi
nayttai olevan hyvin tarkea, sills miesten ja naisten tarinoiden
muodot (kertomistavat, kerronnan kohteet) ovat hyvin erilai-
set.

Konteksti on tarkei, sills ilman sits et voi todella tietia ela-
mantarinaan sisaltyva.a. intentiota. Jokaisella ihmisella on useita
potentiaalisia elamantarinoita, useita versioita esitettavaksi
kontekstin mukaisesti: kenelle, mills tarkoituksella, mills pai-
notuksella jne: viranomaisille, tytinhakuun, ystaville, puolisol-
le, lapsille. Kertomus vaihtelee mytis elamanvaiheen mukaan:
elamakerran erityisongelma onkin, etta sills ei oikeastaan ole
loppua sanan varsinaisessa mielessa, koska kertoja esittaa tari-
nansa ellessain, mutta silti tarinalle annetaan yleensa jokin
loppu.

Toinen tarkei seikka on se, etta elarnantarinalla on aina
maaratyt mallinsa ja muotonsa, joihin tarina aina perusuu.
Kuten ylla sanottiin, elamantarinat ovat kertomuksia ja nou-
dattavat siten kansantarinoiden klassisia muotoja kuten mytis
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niiden romaanimaisia muunnelmia. Useimmat elamantarinat
on "muovattu" (mutta ei tietoisesti) klassisen realistisen ro-
maanin tai sen kansanomaisempien muunnelmien mukaisiksi.
Eeppisii tai kronikkatyyppisil versioita told esiintyy. Moderni,
"uusi" romaani hajanaisine rakenteineen ei sen sijaan ole hei-
jastunut elimantarinoissa, ja on epatodennaktlista etta se tulee
nakymainkain, jos hyvaksymme olettamuksen, etta elamaker-
ta on aina kertomus — (post)modernin kirjallisuuden
si nimenomaan kertomusmuodon (ks. Jameson 1986, Bahtin
1978, Burgos 1988).

Kirjallisuuden ohella folkloristien ja lingvistien kehittimit
kertomusten analysointitekniikat voivat olla tarkeita elamanta-
rinoita kasiteltiessa. Esimerkiksi skeemoja, jotka Vladimir
Propp (1970) kehitti venalaisten kansantarinoiden analysoimi-
seksi, on menestyksekkaisti sovellettu alkoholistien elimanta-
rinoiden analyysissa (Alasuutari 1986).

Esimerkiksi Susanna Egan (1983) tarkastelee neljaa omaela-
makerroisssa toistuvasti esiintyvai myyttista elementtia, jotka
hanen mukaansa ovat kirjallisia keinoja esittia todellisuutta,
jota ei muuten voisi tehda ymmarrettavaksi: paratiisi ja kado-
tettu paratiisi (lapsuus), sankarimatka, kaantymys ja kriisi.
Eganilla myytti tulee ensin. Voisimme kuitenkin kysyi, olisiko
pikemminkin niin, eta tahan myyttiin kuuluvat elementit
ovat lasna kaikessa inhimillisessa elarnassa ja siten syntyy myyt-
ti... Joka tapauksessa on selvia, etteivit ihmiset tietoisesti
muokkaa elimainsa naiden myyttien mukaiseksi. Analyysin
naketikulmasta on hyva voida tunnistaa toistuvat myytit tai kye-
ta, huomaamaan tietyn myytin puuttuminen.

Teemat ja tapaukret

Sosiologille elamantarinoiden "real thing" on tarinan subs-
tanssi, sisalt8 ja paikka laajemmassa sosiaalisessa kontekstissa.
Olen ylli yrittanut osoittaa, etta tams substanssi ei ole jotakin,
jota voidaan analysoida sellaisenaan kuten surveyanalyysin
raaka-aineistoa, ottamatta huomioon kertomusten, kuten ela-
mantarinoiden, kertomista hallitsevia muotoja ja saintOja.
Mutta mytis painvastainen on totta; pelkka muoto, teksti sel-
laisenaan ei ole merkityksellinen sosiologille. Tekstin yksityis-
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kohtien liian tarkka lukeminen voi merkita kyvyttOmyytta
sits tarkeata seikkaa, etta kyse on maaratyssa sosiaalisessa ja

historiallisessa tilanteessa elavan henkilon elamasta. Jos taman
seuraamuksia ei oteta huomioon, ei jää paljoa jaljelle elarna-
kertatutkimuksen alkuperaisesta tarkoituksesta, yhteiskunnan
tarkastelemisesta ihmisten elaman avulla.

Pierre Bourdieu (1986) on painottanut tats lyhyessa artikke-
lissaan "biografisesta illuusiosta" , jossa Jain vertaa elamakerta-
tutkimusta karttaan metron linjaverkostosta: "asemat" ' ovat
elamin eri tapahtumia, jotka eivat ole ymmarrettavia ellei niita
sijoiteta kontekstiinsa: "kaupunkiin" jossa ne sijaitsevat.
Bourdieulle adman jatkuvuus ja yhtendisyys on sits paitsi ii-
luusio, johon seka elamakerran kertojalla etta tutkijalla on tar-
ve, intressi, kun taas todellisuudessa ainoa asia joka yhdistaa
eaman eri tapahtumat on se, etta ne tapahtuvat samannimi-
selle henkilolle. Ihminen itse muuttuu, tapahtumat eivat valt-
tamatta ole kausaalisessa yhteydessa, "todellisuudessa" elamd
ei ole kertomus. Tarnankaltainen dualistinen nakemys (erotte-
lu todellisuuden ja sen kertomuksellisen version valilla) sivuut-
taa yllamainitun kysymyksen, voiko "todellista" elamakertaa
olla sille annetun kertomuksellisen muodon takana, so. voim-
meko koskaan kasitella tallaista todellisuutta erillaan muodos-
ta, jonka se saa tullessaan kerrotuksi. En yritakaan vastata kysy-
mykseen tissa, mutta on selvdd, etta elamakertatutkimukselle
on olennaisen tarkead ottaa huomioon seka "tarina" sen kaik-
kine saannonmukaisuuksineen eta se yhteiskunnallinen tilan-
ne ja prosessi, jossa tarina on muovautunut.

Pragmaattisesti esitettyna erilaisten elimantarinoiden analy-
soinnissa on tarkead etsia seka omien intressien kannalta rele-
vantteja teemoja eta narratiivisia struktuureja, joissa nama
teemat esiintyvat. Sellaisia kertomuksen struktuureja, jotka
ovat toisaalta kertomuksellisia ja toisaalta riippuvaisia subs-
tanssista, "elamasta" (so. jotka yhdistavdt molemmat tasot
tehden tarinan sosiologisesti ymmarrettavaksi, on yleensa pal-
jon vaikeampi lOytad.

joitakin mielenkiintoisia tutkimuksia

Esittelen lopuksi joitakin konkreettisia esimerkkeja elarnantari-
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noiden analysoinnista. Ne on valittu kuvaamaan aihetta mah-
dollisimman monipuolisesti. Jos tila sallisi, paras tapa havain-
nollistaa elamakerta-analyysin ongelmia olisi alkaa yhdesta tai
useammasta elimantarinasta ja analysoida ne. Tama ei ole tas-
si mandollista, mutta lukijan hyOdyksi viittaan useihin erittain
kayttOkelpoisiin teksteihin, joissa Ilhestymistavat poikkeavat
suuresti toisistaan seka ahalyysin etta aiheen nakOkulmasta.

Daniel Bertaux ja Isabelle Bertaux-Wiame 1981: Artisanal
bakery in France. Spesifin luokkafraktion ja sen olemassaolon
ehtojen analyysi. Tassa elamantarinat, yhteiskuntaluokka ja
mobiliteettianalyysi ovat kiinteasti punoutuneet yhteen.

Martine Burgos 1983: Un recit en creux on teravaa pohdiske-
lua siita, kuinka elarnantarinaa voidaan analysoida tekstina,
kertomuksena, sen kirjallisen muodon rialaikulmasta.

Maurizio Catani — Suzanne Maze 1982: Tante Suzanne on
hyva esimerkki tapaustutkimuksesta, jossa tutkija ja kertoja,
Tante Suzanne, ovat tytiskennelleet yhdessi tuottaessaan teks-
tin, joka on hyvin tarkka tulkinta haastatteluista.

Francis Codard — Paul Bouffartique 1984: Au fil de la lig-
nee ja 1988: D'une generation ouvriere a l'atutre. Analyysi
metallityOlaisten perheista uudella teollisuusalueella, kaytetty
melko systemaattista (ns. life course-analyyseissa kehitettya) la-
hestymistapaa seka vertailuja.

Francine Muel-Dreyfus 1983: Le metier d'educateur. Kirjoi-
tettuihin elamantarinoihin ja haastatteluihin perustuva analyy-
si erityisopettajista ja heidan asemastaan. Vertailee kahta suku-
polvea.

Michel Pincion 1987: Desarrois ouvriers. Tutkimus tyiilaisten
elamasta pienessa, rappeutuvassa, yhdyskunnassa joka on ke-
hittynyt aiemmin hyvin Inenestyvan, nyt konkurssiin ajautu-
neen metalliteollisuusyrityksen varassa.

J.P.Roos 1987: Suomalainen alma. Elamantarinakilpailuun
perustuva tutkimus neljasta sukupolvesta suomalaisia. Kehitte-
lee sukupolvi- ja elamantapatypologian kertomusten muodon
ja sisallOn kautta.

J.P.Roos — Andrzej Sicinski 1987: Ways of life in Finland
and Poland. Vertaileva tutkimus nykyajan puolalaisesta ja suo-
malaisesta elamintavasta, perustuu elamantarinoihin ja ha-
vainnointeihin.
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Anni Vilkko 1987: Tarina tarinasta Tirkei tutkimus tavasta,
jolla naiset kertovat elimistiin, siiti mitki ovat niiden tari-
noiden ennakkoedellytykset ja milli tavoin ne esitetiin.
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J. P. Roos & Anni

SUOMAIAISTEN ELAMA
ELAMAKMAKILPAILUN

VALOSSA1

Omaeliimelkertojen kdyteistd yhteirkuntatieteellisessd
tutkimuksessa

"Omaelamakerta on korkein ja kaikkein opettavaisin elarnan
ymmartamisen muoto: ulkoapain nakyva elamankulku, joka
muodostaa perustan sen ymmartamiselle, mika tuon eliman
on tuottanut maaratyssa ymparistOssa. HenkilO joka etsii yhdis-
tavia lankoja elamansa historiassa on jo eri nakOkulmista luo-
nut align elamian yhtenaisyytta, minks han nyt on muodosta-
massa sanoiksi ...Han on muistinsa avulla jarjestanyt ja koros-
tanut niita hetkia, joita han pitaa tarkeini: muiden han on an-
tanut vajota unohduksiin	 ensimmainen historiallisten
yhteyksien haltuunoton kasittamisen ja esittamisen ongelma
on jo elamin itsensa puoliksi ratkaisema" (Wilhelm Dilthey;
ks. Thomson 1978, 45-46).

Tassa lainauksessa Dilthey esittia eraan keskeisen omaela-
makertojen ansion, nimittain sen, etta niissa ihminen itse jar-
jestai elamansa siten kuin han muistaa sen kokeneensa merkit-
tavaksi. Kuitenkin psykoterapian kaytanniissa tiedetaan, etta
on monia tarkeita asioita, joita ei muisti paasta ulos juuri nii-
den tarkeyden vuoksi; toisaalta on asioita, joita muistetaan
mutta ei pideta tarkeina, vaikka ne todellisuudessa olisivatkin
tarkeita. Nain omaelamakerta, omakuva elamasta, kaipaa aina
taydennyksekseen aineistoa, jolla aukot paikataan ja keskeisiin
tapahtumiin saadaan toinen naktikulma. Mutta on mytis mah-
dollista tyytya pelkkaan omaelamakertaan — silloin kun on ky-
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symyksessa elaman hahmottaminen ihmisten itsensa kannalta.
Voimme varmuudella sanoa, etta se mild elamakerroissa nayt-
taytyy tarkeand, on mylis sosiaalisesti merkitsevad ja kertoo hal-
litsevien elamantapojen keskeisista ominaisuuksista.

Jokainen ihminen kantaa omaelamakertaansa mielessain
ajatusrakennelmana, joka saattaa esiintya esimerkiksi tehtyjen
ratkaisujen pohtimisena, tyytyvaisyytend elettyyn elamaan
("mitdan en ole katunut"), kaiken eletyn ja menetettyjen ti-
laisuuksien harmitteluna, ehld mytis uusien ratkaisujen arvioi-
misena aikaisemman elaman valossa. Mutta elaman paperille
pistaminen tai suullinen muistelu kokonaisuutena on kuiten-
kin valitettavan harvinaista.

Kuitenkin jo 1800-luvulla tytivaenliikkeen nousun mytita
syntyi tyOldisten omaelamakertatraditio. Aluksi Englannissa,
sitten muuallakin alkoivat tytilaiset, jotka olivat tulleet tietoi-
siksi asemastaan ja merkityksestaan, kirjoittaa omaelimakerto-
jaan. Niissa he kuvasivat tylitaan ja lapsuuttaan tavalla, joka ei
suuresti poikkea esimerkiksi tassa selostettavan kilpailun tuo-
toksista (ks. Burnett 1978, johon on keratty tallaisen perinteen
parhaimmistoa viime vuosisadalta ja tarnan vuosisadan alku-
puolelta). Mita elamakertoja ei kertynyt koskaan paljon, mut-
ta ne osoittavat havainnollisesti miten tietoisuus omasta tilan-
teesta johti mytis omien elamankohtaloiden esittamisen tar-
peeseen .

Yhteiskuntatutkimuksen nousu vaikutti edassa mielessa tu-
kanduttavasti tallaiseen omakohtaiseen esittamiseen: haastat-
telut ja raportit muuttivat taas tyOldiset luokaksi, joukoksi, jon-
ka elamankohtalot olivat universaaleja. Tama on karjistys,
mutta yhteiskuntatieteen historia on pitkalle juuri tapauskoh-
taisten esitysten ja detaljien vaistymisen historiaa yha parem-
pien tilastollisten yleistysten ja lainalaisuuksien esittamisen
kustannuksella (eika vahtamatta niin, eta tutkitut lainalaisuu-
det olisivat olleet merkittavid). Yksittainen aineiston osanen
hukkui reikakortiksi tai nauhanpatkaksi, alkuperaiset aineistot
alkoivat pOlyttya tyithuoneiden laatikoihin ja nurkkiin, joista
seuraava tutkija ne heitti pois. Mytis historiantutkimus luopui
tallaisen aineiston kaytOsta, niin kuin Paul Thompson on osoit-
tanut (1978, 19-20).

Tallaista suhtautumista heijastelee myOs kvantitatiivisen ja
kvalitatiivisen tradition merkittavan yhdistajan Paul F. Lazars-
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feldin toteamus hinen omaelamakerrallisten muistelujensa
alussa: "Omaelimakertoja kannattaa kirjoittaa jos jokin seu-
raavista kolmesta ehdoista tayttyy: jos tekija on saanut paljon
aikaan, jos han on ollut tekemisissi monien merkittavien ih-
misten ja tapahtumien kanssa taikka jos hind voidaan syysta
tai toisesta pitia tapauksena, joka edustaa kiinnostavaa tilan-
netta tai kehitysta. Tassa viimeksi mainitussa merkityksessa
omaelamakerrat ovat kauan olleet yhteiskuntatutkimuksen va-
line" (Lazarsfeld 1972, 245).

Lazarsfeldille elarnakerrat ovat ensinnakin aina erikoista-
paus: han ei suinkaan yhdy Thomasin ja Znanieckin klassiseen
huomautukseen elamakerroista sosiologisen tutkimuksen ihan-
neainoistona. Ja toiseksi, Lazarsfeldille elamakerta, omaelama-
kerta edellyttia aina erityista tapausta, jossa jokin yleinen kehi-
tyssuunta tai tilanne heijastuu. Handle toisin sanoen useim-
pien ihmisten elarna on harmaata, mielenkiinnotonta massaa,
josta vain tiettyjd tapauksia voidaan erottaa. Tassi nikyy hyvin
se ajatustapa joka saa ihmiset olemaan kirjoittamatta omaela-
makertojaan.

Omaelamakertojen tradition jatkuvuuden kannalta keskei-
nen maa on Puola, missa Florian Znaniecki jatkoi tats perin-
netta palattuaan Yhdysvalloista 1920-luvun alussa (ks.
Markiewicz-Lagneau 1976). Ensimmainen, vuonna 1921 Puo-
lassa jarjestetty elamakertakilpailu koski tytilaisia ja sen anti sai
heti suuren suosion: puolalainen sivistyneistii koki sen tarkea.k-
si yhteydeksi tavalliseen kansaan. Toista maailmansotaa edelta-
vana aikana elamakertakilpailuja jarjestettiin Puolassa vuosit-
tain, jopa useita kilpailuja vuodessa. Niista muodostui puola-
laisen yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen kulmakivia: niita
kaytettiin hyvaksi lukuisten erityisongelmien kuten tyiittOmyy-
den, maaltamuuton, maaseudun muutoksen, ja naisten ongel-
mien valaisemisessa. Myiis puhtaasti kirjallisena aineistona,
"kansankirjallisuutena" , niilla oli vankka asema.

Saksan hytikkays Puolaan ja sita seurannut tuhoisa miehitys-
kausi keskeytti luonnollisesti mytis kilpailuperinteen. \Witt&
masti sodan jalkeen sits jatkettiin keriarnalla ensiksi sodanai-
kaisia muistelmia. Lyhyena 50-luvun laskukautena stalinismi
tukandutti Puolassa lahes kaiken yhteiskuntatieteen, mutta
elamakerrat kokivat vilittOmasti vuoden 1956 tapahtumien jal-
keen uuden nousun, joka on jatkunut siita asti katkeamatto-
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mana. Nykyian jarjestetaan Puolassa vuosittain useita elama-
kertakilpailuja ja osanottajamaarat ovat kymmenissa tuhansis-
sa. Lasketaan etta 70-luvun alkuun mennessa Puolan Elama-
kertojen ystavien yhdistyksella oli koossa jo runsaat neljannes-
miljoona elamakertaa, ja on varmaa etta 300 000:n raja on nyt
jo rikottu.

Tglainen valtava aineisto merkitsee sen kayttin kannalta ai-
van erityisia ongelmia. Paitsi suoraa, parhaiden elamakertojen
julkaisutoimintaa kayttavat monet tutkijat aineistoa hyvak-
seen, mutta suurin osa jaa silti kayttamatta. Elamakertojen ys-
tavien yhdistys julkaisee lehtea Pamietnikarstwo Polskie, jossa
julkaistaan jatkuvasti tutkimuksia, kilpailutietoja ja katkelmia
elamakerroista.

Voi sanoa, etta puolalaisilla yhteiskuntatutkijoilla — ja
muillakin: historioitsijoilla, kielitietielijOilla, poliitikoilla — on
kaytOssaan aarrekammio, jonka vertaista tuskin missaan muus-
sa maassa lOytyy. Tglaisen "aarteen" keraaminen Suomessa ei
ole mandoton, mutta kyllakin erittain vaativa tehtava.

On valtavia eroja siina miten elamakerran kirjoittaa. Otetta-
koon esimerkiksi vaikka jokin kymmenliuskainen elamakerta,
josta kay ilmi end kirjoittaja on kasvanut, kaynyt koulua, men-
nyt naimisiin, saanut lapsia ja rakentanut itselleen talon, missa
nyt asuu, ja toisaalta vaikkapa Simone de Beauvoirin neliosai-
nen, aarimmaisen yksityiskohtainen elamakerta, jossa yksiltin
elaman rinnalla seurataaan useiden muiden tekijalle tarkeiden
henkilOiden elamaa, yhteiskunnallista muutosprosessia, tarkei-
ta historiallisia tapahtumia, kaytetaan hyvaksi tavatonta mad-
rää dokumenttiaineistoa, tekijan kirjeita, paivakirjoja, joita
han on pitanyt varhaisesta lapsuudesta saakka, vanhempien
hanesta tekemia muistiinpanoja ja kertomia tarinoita. Niinpa
esimerkiksi lapsuudestaan de Beauvoir "muistaa" mita usko-
mattomimpia seikkoja: kokemuksia, tilanteita, ymparistOja,
joita han taatusti ei voi autenttisesti muistaa. TallOin elamaker-
rasta muodostuu paitsi oman elaman myiis koko yhteiskunnal-
lisen muutoksen tietoinen kuvaus, mita tavalliset elamakerrat
ovat vain epasuorasti.

On selvaa, etta jos "tavallinen ihminen" kykenisi kirjoitta-
maan tuollaisen elamakerran, han ei olisi tavallinen ihminen.
Kuitenkin mytis "luonnonlahjakkuus" saattaa synnyttaa aivan
hammastyttavan monipuolisia ja taydellisia elamakertoja. Ela-
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makertakilpailussamme mm. kirjoitusten pituus oli maaritelty
ja tama asetti omat rajoituksensa. Eraat aiemmat, Kustannus-
yhtiO Otavan elimakerrallisten kirjojen kirjoituskilpailuun tul-
leet tekstit ovat ehka viela parempia esimerkkeja aidoista luon-
nonlahjakkuuksista, kirjoittamisen pakosta olosuhteista riippu-
matta, mutta myOs kieltamatta taman kilpailun parhaat tuot-
teet saavuttavat ainakin ajoittain vastaavan tason.

Verrattaessa merkittavien henkiloiden elamakertoja "taval-
listen ihmisten" elamaan voidaan todeta myess toinen mielen-
kiintoinen seikka: eldmdkerran ja yksi1011isyyden yhteys.
Omaelimakerta ei ole mandollinen, ellei ihminen koe itselan
yksiloksi, omiin kohtaloihinsa vaikuttavaksi, erityisen elimgn
kokijaksi. Jossakin de Beauvoirin tai Russelin omaelamikerras-
sa tams nakyy harvinaisen selvasti: elimakerta on suoranaista
yksi1011isyyden ja erityisen elimankohtalon jatkuvaa julistamis-
ta.

Mutta kuten Karl Weintraub toteaa, yksilollisyys, ajatus yk-
silOsta itsealn muokkaavana, omista kohtaloistaan maaragvana
on sekin, niin kuin moni muu ajatusmuoto historiallisesti kapi-
talismin nousuun liittyva. Aiemmin vain merkittivimmat yksi-
lot saattoivat nousta yli yhteiskunnallisten ajatusmuotojen ra-
joitusten, kokemaan itsensa yksilOina, ja heidankin elamaker-
roissaan kay selvasti ilmi olemassaolevien ajatusmuotojen vai-
kutus. Augustinuksen tai Abelardin elamakerrat verrattuna
vaikka Goethen ja Rousseaun elamakertoihin antavat aivan eri-
laisen kuvan yksilollisyydesta, yksiltina olemisen mandollisuu-
desta (ks. Weintraub 1978).

Vida nykyainkin voi vaittaa, etta monille ihmisille omaell-
makerta on ajatuksellisesti mandoton: heidan elarnassian ei
ole mitaln kertomisen, pohtimisen arvoista. Taman ajatuksen
ylitaminen on historiallisesti merkittava, erityinen tapahtu-
ma, jolla on merkitysta kansallisen tietoisuudenkin kannalta.

Ihmisten tamankaltainen yksiltillistyminen on aivan toista
kuin se yksityistyminen, eristiytyminen muista ihmisista, sosi-
aalisten suhteiden yksipuolistuminen ja sosiaalinen avutto-
muus, jota pidetaan aikamme vitsauksena. Kysymyksessa on
ulkoinen, pakonomainen yksilollistyminen, joka ehka my&
hemmassa vaiheessa saattaa johtaa yleisemminkin yksi1011isty-
miseen, oman minuuden kokemiseen todella merkittavana asi-
ana.
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Omaelamakerta yksilollisena dokumenttina on siis mairat-
tyyn yhteiskunnalliseen kehitysvaiheeseen kytkeytyva ajatus-
muoto, josta tietyissa versioissa on kehkeytynyt suorastaan

("Juurten" etsiminen, Gail Sheehy Passages:
keski-ikaisten ihmisten elaman tarinoita, Studs Terkel, human
potential movement, the me-generation Yhdysvalloissa. Yha
enemman pyritaan kerdarnaan elamakertoja mytis hyvin eri-
tyyppisten tutkimustehtavien yhteydessd. Esimerkiksi Yhdys-
valloissa sosiaalityäntekijat ovat varsin systemaattisesti ryhty-
neet keraamaan elamakertoja.) Eraita ihmisen elamaan liittyvia
yleistyksid on suoritettu jo paljon aiemmin. Tunnettu on pit-
kan historiallisen perinteen omaava ihmisen eldmanvaiheiden
jaksottelu, ihmisen ikakaudet. 1800-luvulla Thomas Colen ih-
misten ikakausia kuvaava taulu oli erittain suosittu amerikka-
laisen keskiluokan kotien seinilla. Tassa taulussa esitettiin run-
saan symboliikan kera lapsuus, nuoruus, naimisiin meno,
tyOnteko, lapsen kasvaminen, vanhuus ja kuolema. MyOs Suo-
messa tallainen kuvasarja oli varsin yleinen. Yleisia olivat kaa-
pit, esim. toisen kirjoittajan kotona ollut, ehka vuosisadan
vaihteessa Pohjanmaalla tehty kaappi, joka rakentui kolmesta
aukeamasta: lapsuus ja nuoruus, sitten rakastuminen, naimi-
siinmeno ja oman kodin perustaminen seka tylinteko, ja sitten
vanheneminen, omien lasten lahtä pois kotoa ja kuolema.
Korkeakulttuurisempi esimerkki on Shakespearen naytelman
"Kuten haluatte" ihmisen eldmanvaiheiden kuvaus toisen
naytiiksen seitsemannessa kuvaelmassa. Tama klassinen ihmi-
sen seitseman ikakauden kuvaus oli jo vanhaa traditiota, jonka
Shakespeare vain kirjasi. Tama perinne on elanyt nykyisyyteen
asti teologian, moraalifilosofian ja omaelamdkertojen (huom!)
kautta siirtyakseen kansankulttuuriin ja myiis koulujen ope-
tukseen 1800-luvulla.

Tarkeaa on huomata tassa ajatuksen universaalisuus ja vais-
tarnattOmyys, epdyksildllisyys. Jokainen ihminen koki nama
vaiheet elamassaan, ja mita tarkemmin tallainen elaman vaihe
kuvattiin, sits vahemman jatettiin tilaa yksilolliselle variaatiol-
le. Elamanvaiheet olivat maarattyja, vaistamattOmia, itsestaan
selvyyksia.

Tama on vastakkainen ajatus oman elaman yksi1011isyydelle,
elamakerran kirjoittamiselle, jossa kerrotaan oma erityinen ela-
ma. On merkittavaa, etta useissa elamakertakilpailun elama-
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kerroissa mainitaan ajatus siita, ettei Ulna kuvaus varmaan ke-
than kiinnosta tai eta siita ei ole kenellekd.an juuri hyotya,
paitsi ehka asianomaisen sukulaisille, jotka usein ovat elarna-
kertaa lukeneetkin. Samoin on mielenkiintoista miten vahan
tavalliset ihmiset tietdvdt vanhempiensa elinvaiheista: ei ole
suinkaan harvinaista, etta vanhemmat kertovat vain hyvin ly-
hyità katkelmia omasta elarnastdan lapsilleen.

Siis elimánvaiheiden universaalisuus ja niiden tunteminen
merkitsevat itse asiassa oman eldman vahattelyd, merkitykset-
tiimyyttd, epakiinnostavuutta. Vasta pdaseminen irti tasty uni-
versaalisesta kehikosta, sen murtuminen ja vaihtoehtoisten ke-
hityskulkujen ymmartaminen tekivat mandolliseksi omaeldmd-
kerran populddrind

Historiallisen kehityksen, kapitalistisen yhteiskunnan muo-
dosturnisen mye•ta myOs ihmisen eri eldrndnalueisiin kohdistu-
vat muutokset ovat muuttaneet itse eldman rakentumista.
Yleiset eldmanvaiheet, lapsuus, nuoruus, aikuisuus, vanhuus,
sailyvat (ja laajenevat: esim. lapsuus) toki eldmankaaren kehi-
tyksen osina, mutta niille muotoutuvat sisallot eivdt endd ole
yhtd ennalta madrattyjd, yhtd selvasti itseddn samoissa muo-
doissa toistavia kuin kapitalismia edeltdvissa yhteiskuntamuo-
doissa. Biologiseen ikdankin sidottujen eldman kehitysvaihei-
den rakentumisessa tapahtuu yhteiskunnan ja sen kulttuurin
kehitykseen sidoksissa olevia muutoksia, kuitenkin suunnatto-
masti enemman naita muutoksia ja eldman variaatioita loytyy
ihmisidn kehityskaaren sisaltoalueilta. Naiden eldmansisaltii-
jen kautta elarndstd muotoutuu yksilollinen eldmankaari, jolle
ihmisen biologinen kehitys itse asiassa on enemman kehikko
kuin ndita elamanalueita ja ihmisen toimintaa maaraava tekija.
Osa elamanalueista on luonnollisesti sidottu biologiseen ikaan
ja kehitysvaiheisiin, mutta joidenkin alueiden suhteellisen au-
tonominen asema merkitsee muutosta perinteisten elamanvai-
hetarkastelujen ndklikulmaan. Ja ennen kaikkea: ihmisen
mandollisuudet vaikuttaa oman eldmdrisd muotoutumiseen
ovat objektiivisesti ottaen lisdantyneet samaan aikaan kun ovat
lisaantyneet mytis itse yhteiskunnan tuottamat, sen luontee-
seen vdistamdttOrndsti kuuluvat vaihtoehtoiset kehityskaaret,
joita ilman kapitalistista yhteiskuntaa on yhtd vaikea tarkastella
kuin ihmistd ilman hdnen "ihmisyyttadn"

Toisaalta voidaan Norbert Eliaksen tavoin todeta, eta. ih-
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misen elamansisallOn keskeinen muutos on sisaisen pakon, it-
sekurin voimakas kasvu verrattuna toisaalta "spontaaniin" ,
luonnolliseen tarpeiden tyydytykseen ja toisaalta ulkoisiin pak-
koihin ja kieltoihin. Nain kehitysta leimaa samanaikaisesti
vaihtoehtojen lisaantyminen ja yha sitovamman "sisaisen nor-
miston" kehittyminen jonka avulla elama ohjautuu naennai-
sesti vapaita mutta tiukkaan maarattyja ratoja pitkin. (Ks. Elias
1978.

Vantaalla jarjestettyyn omaelamakertakilpailuun osallistui
kaikkiaan 136 kirjoitusta. Laajuudeltaan kirjoitukset vaihtele-
vat alle viiden sivun mittaisista 50 konekirjoitusliuskaan tai la-
hes 100 kasinkirjoitettua liuskaa ksoittaviin kirjoituksiin. Nais-
ta on arviomme mukaan noin puolet ehjia, kokonaisia elama-
kertoja, joista eliman vaiheet ja niiden sisaltamat tapahtumat
vilittyvat aidosti, havainnollisesti ja monipuolisesti. Kilpakir-
joituksissa on myOs suuri maara erittain hyvia kirjoituksia, jot-
ka kattavat kuitenkin vain jonkin tai jotkut kirjoittajan ela-
minvaiheista. Samoin esim. aitous on karsinyt joidenkin kir-
joittajien pyrkimyksesta kaunokirjalliseen ilmaisuun. Kaiken
kaikkiaan aineisto kirjallisena elimisen osoittimena on kuiten-
kin todentuntuista, tarkkaa ja monipuolista kuvausta.

Perinteisten edustavuuskasitysten mukaan elamakerta-
aineistoa voitaisiin arvioida vertaamalla sen efi piirteita ja kir-
joittajien ominaisuuksia yhteiskunnan ja erityisesti Vantaan
yleisiin, keskivertoa osoittaviin lukuihin. Esimerkiksi kun kil-
pailuun osallistui 80 naista ja 54 miesta verrattaisiin sits tahan
suhteeseen Vantaalla, tai kun kirjoittaneista 40 oli Helsingin
seudulla syntyneita, loput tanne muuttaneista, tarkasteltaisiin
sits, mild on tarns suhde Vantaan asukkaissa. Voitaisiin arvioi-
da mystis kuinka suuri ma.ara kirjoittaneista henkiläista harras-
taa "poytalaatikkokirjoittamista" ja verrata tad saatavissa ole-
viin, kaikkia suomalaisia koskeviin tietoihin. MyOs voitaisiin
verrata tai verrattaisiin kirjoittajien ikajakaumaa (yli puolet kir-
joittaneista oli 1910-, 1920- ja 1930-luvulla syntyneita) Suo-
men tai erityisesti Vantaan vaestOn ikajakaumaan. Luonnolli-
sesti taman kaltaiset kysymykset edustavuudesta ovat oikeutet-
tuja, mutta eivat valttamatta aiheellisia tutkimuksen tassa vai-
heessa, jossa tarkeita ovat itse elamakertojen sisallOsta nousevat
kysymykset ja piirteet, itse elamakertatyyppisen aineiston kayt-
tiitin liittyvat kysymykset.
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Kun elamakerran kirjoittajien todetaan olevan ei-tavallisia
ihmisia siina kummallisessa suhteessa, etta he muista poiketen
kirjoittavat elarnakertaa, otetaan tavallaan annettuna se tosia-
sia, eta kirjoittajat ovat valikoituneet osin tuntemattomilla
kriteereilla. Joudutaan hyvaksymaan mystis se, etta elamakerto-
ja ei voida menna pyytamdan ovelta ovelle, joten otanta perin-
teisten periaatteiden mukaan on mandoton suorittaa. Aineisto
voitaisiin tosin kerata siten, etta se edustaa tiettya ammattiryh-
mää: kotirouvia, jotain elamanvaihetta jossakin selvasti maki-
tellyssà ryhmassa tms. Toisin sanoen kohderyhmaksi voitaisiin
ottaa henkiloita, joille on annettavissa tiettyja aineiston kasit-
telya helpottavia yhteisia determinantteja. Kuten Daniel Ber-
taux asian ilmaisee, "saturaatiopiste" — riittava taydellisyys
— voidaan nain saavuttaa ja lelytaa ne yleiset ja yhteiset piir-
teet, jotka kullekin ryhmalle ovat tyypillisia (Bertaux 1978, 6).
Taman jalkeen voidaan saada esiin vain merkityksettOmia de-
taljeja.

Suomalaisessa yhteiskunnassa on piirteita, jotka kaikille dab
la. divine ihmisille yhteisina ja kaikkiin vaikuttavina voidaan
todentaa esim. tilastollisten tietojen ja perinteisten survey-
tyyppisten tutkimusten avulla. Yksittaisten kokemusten anta-
ma kuva elatnista ja sita kautta mytis osittain yhteiskunnasta
on huomattavasti detaljoidumpi kuin muista lahteista saatu.
Ovatko nain paljastuneet ilmiot ja yhteydet aineiston heikon,
perinteisten mitttapuiden mukaan mitatun edustavuuden ta-
kia epasystemaattisia? Onko kysymyksessa vain detaljien histo-
ria, ei elamanhistoria? Vai onko kysymyksessa itse elaman mo-
nimuotoisuus, jota ei voi eika saa pirstoa tilastollisiin luokkiin
ja vastausvaihtoehtoihin?

Sita tosiasiaa, etta itse aineistosta saattaa johtua tietty syste-
maattinen harha ja esimerkiksi sellaisia kysymyksia kuin "mik-
si eivat kaikki oleelliset, suomalaiseen elamaan liittyvat tapah-
tumat ja piirteet tule julki?" joudutaan luonnollisesti pohti-
maan. Aineisto antaa kuitenkin tietyn kuvan suomalaisesta yh-
teiskunnasta ja elamasta siina, kirjoittaneiden ihmisten nain
julki tuodun kasityksen ihmisen ja yhteiskunnan suhteista.
Vantaan vaestOpohja antaa kirjoittajajoukkoon omat erityiset
piirteensa, joita ei voida sivuuttaa, mutta yksi kuva yhteiskun-
nasta ja ihmisen elamasta siina kylla tietyssa mielessa muodos-
tuu. Jos otetaan huomioon edella esitettyja elamakerran rajoi-
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tuksia, voidaan piirtal kuva, jota voidaan tarkastella sininsa.
TaIlOin ei enal olekaan kysymys siita, miten kirjoittajat ovat va-
likoituneet, edustavatko he suomalaisia yleensa vai vain van-
taalaisia, vaan siita, minkalaisen kuvan suomalaisesta yhteis-
kunnasta ja elamasti siina naiden kirjoitusten kautta voi saada.
Toisin sanoen edustavuuskysymys siirtyy toiselle tasolle: joudu-
taankin pohtimaan sita, onko kirjoitusten kautta syntyva kuva
suomalaisesta yhteiskunnasta ja ihmisen elarnasta sling. edusta-
va. Kysymyksen asettelu muuttuu: kyseessa onkin omaeleimd-
kertojen antaman yhteiskuntakuvan edustavuus. Talloin itse
omaelamakerran kirjoittaja, yksild, jai taustalle, hanen anta-
maansa kuvaa tarkastellaan yhteiskunnan ja siina elamisen
maisijana.

Kirjoittava ihminen tassa valissa on kuitenkin valttamatem,
ei vain valine tai reikakortti, vaan itse elimainsa ja sita kautta
ympariiivia yhteiskuntaa arvioiva, toimiva subjekti, jolle ell-
makerran kirjoittaminen on merkityksellista muutoinkin kuin
vain tutkimuksen tarpeiden kannalta. Kirjoituksien kautta hei-
jastuva kuva suomalaisesta elarnista on eraissa mielessa yhteis-
kunnallista todellisuutta ja sinansi tutkimisen arvoinen; toi-
saalta yksilon tekemat oman historiansa tulkinnat ja uudel-
leenarviot ovat se perusta, jolla yksilkin identiteetti

Aineiston tarkastelusta

Ideaalitapaus tietyn elimankaaren kasittelyssa on, etta kullekin
yksiltin elamin tarkeille ja vahemmin tarkeille tapahtumalle
voidaan mairittal ne objektiiviset realiteetit, jotka tapahtuma-
hetkella vallitsivat seka saada yksilOn silloinen kisitys naista ta-
pahtumista. Toisaalta uudelleenarviointi olisi erotettava omak-
si erityiseksi vaiheekseen ja paikallistettava naiden menneisyy-
den tapahtumien objektiiviset ja subjektiiviset seuraukset ha-
nelle. Elamankaari olisi tallOin hallittavissa seka subjektiivisilta
etta objektiivisilta puoliltaan ja alistettavissa hyvinkin monen
eri tieteenalan tutkimuskohteeksi ja aineistoksi. (Clausen
1972, 464.)

On kyseenalaista, voidaanko edella esitettya pitia edes ela-
makertojen tutkimuksen tavoitteena. Tasta kokonaiskuvasta
kirjoitettu omaelimakerta antaa vain osan ja on tallaisena osa-
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nakin puutteellinen. Syvallisemmin tutkimuksen kannalta se
vaatii aina jatkotutkimuksia, lahinna syvahaastatteluja, joihin
kirjoitettu omaelimakerta tarjoaa erinomaisen lahtOkohdan.
Omaelimakerta antaa ihmisen siihen astisesta elamasta juuri
tietyn kirjoittavan yksiltin silmin nihdyn arvion. Omaelima-
kerta on ihmisen oma kasitys, tulkinta elimansa kulusta ja
nain ollen voimakkaasti subjektiivinen, sidoksissa tietoisuu-
teen .

Se, mita elaminkaaren ihanteellisesta kasittelysta kirjoitet-
tuihin omaelarnakertoihin sisaltyy, vaihtelee huomattavasti
elamakerrasta toiseen. Erilaiset persoonallisuuteen, kulttuuriin
ja sosiaaliseen ymparistOtin liittyvat tekijat vaikuttavat siihen,
mita yksilti omaelimakerrassaan kirjoittaa; mita on halunnut
kirjoittaa ja mita jittanyt kertomatta, mita on muistanut ja mi-
ten on muistanut seka miten syvalta han niita elimansa tapah-
tumia ja omia tuntemuksiaan luotaa.

Elarnantavan kasitteen tuominen mukaan saattaa antaa hie-
man selvyyttl titian sisaltOjen ja muotojen moninaisuuteen.
Esimerkiksi Partasen ja Parviaisen mukaan voidaan
mantapa nail& hänen elinymparistOnsa, sosiaalisten voimien,
yksiltin ominaisuuksien ja hanen tekemiensa valintojen muo-
dostamana kokonaisuutena (Partanen & Parviainen 1979,
202). Jos hieman yleistetaan kirjoitettujen omaeliznakertojen
piirteiti, nayttla silts, etta kirjoittaessaan elamakertaansa hei-
jastaa yksilo vain epasuorasti hanta ymparOivia sosiaalisia voi-
mia, yhteiskuntaa, mutta tuo yleensa esiin jopa erittainkin pik-
kutarkasti oman elinymparistOnsa puitteet, jossain maarin
mylis elimiansa vaikuttaneiden tai tulevien valintojen koko-
naisuuden ja naiden esittamisen kautta sitten heijastaa omia
subjektiivisia erityispiirteitain ja omainaisuuksiaan. Kysymys
on toisin sanoen hyvin pitkalti siita, etta seka yhteiskunta, etta
yksilOn persoonallisuus ovat niitl kokonaisuuksia, jotka vain
valittyvat, huonommin tai paremmin, yksilollisten valintojen
ja yksilon lahiymparistOn muodostaman kokonaisuuden kaut-
ta

Yksilon persoonallisuus ei kuitenkaan ole timan tutkimuk-
sen kannalta polttopisteessa, vaan toinen niista valittyvista ko-
konaisuuksista: yhteiskunta, yksiloa ympariiivit sosiaaliset voi-
mat. Mita suomalaiselle ihmiselle hanen elaminsa aikana on
tapahtunut ja miten ne ovat yhteydessa yhteiskunnassa tapah-
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tuvaan muutokseen, ovat kysymyksia, joihin pyritaan etsimaan
vastauksia. Kysymys on tavallaan tunkeutumisesta kirjoitetun
elaman itsereflektion taakse, valittyvaan yhteiskuntakuvaan.
Ta118in luonnollisesti elamakertojen totuudellisuus ja julkisuu-
den huomioon ottaminen elamakertaa kirjoitettaessa ovat asi-
oita, joita joudutaan pohtimaan. Kirjoituksien kautta saavu-
tettu yhteiskuntakuva, kuva elamasta suomalaisessa yhteiskun-
nassa, on monessa suhteessa epatarkka vedos, jonka taydenta-
miseksi joudutaan pohtimaan mylis kuvasta puuttuvia ele-
mentteja siihen jo sisaltyvien elementtien tarkentamisen lisak-.
si.

Toisaalta taman tekemiseksi joudutaan ensin etsimaan sits
kuvaa, joka suoraan eri elamakertojen kautta valittyy: elaman-
kaaren elementteja sellaisina, kuin kirjoittajat ne tuovat esiin.
Seuraava vaihe on pyrkia selvittimaan kuvan totuudellisuutta
ja puuttuvia elementteja. Liikkuminen ihmisten itse elarnis-
tian muodostaman kuvan armoilla on tutkimuksen alkuvai-
heessa myiis edellytys seuraavan vaiheen saavuttamiselle.

Ongelman voisi maaritella myiis siten, etta tassa vaiheessa
tutkimusta joudutaan etsimaan yhtenaisyytta ja yhtenaisia
malleja tapahtuneen muutoksen ja eriytyneiden kehityskaarien
tutkimisen pohjaksi.

Tata tutkimuksen vaihetta ja sen paperille kirjaamista tulee
tarkastella juuri eraana osavaiheena, jonka kautta pystytaan
etenemaan ehjempaan omaelimakerrallisten kirjoitusten tar-
kasteluun. Seuraavassa pyritainkin muutamaa kilpailun par-
haimmistoon kuuluvaa omaelimakertaa hyvaksikayttlen muo-
dostamaan alustavaa elamanvaiheluokittelua ja lOytimaan nii-
ta solmukohtia, joiden kautta suomalaisen ihmisen elamaa voi-
taisiin tarkastella kokonaisvaltaisemmin. Elamanvaiheiden
esittamisen pohjana olevien muutaman elamakerran antama
kuva elamasta suomalaisessa yhteiskunnassa, erityisesti Van-
taalla, on kuitenkin siina maarin alustava ja aineiston armoilla
liikkuva, etta taxa puutetta voisi korvata tylin tassa vaiheessa ai-
noastaan yksittaisten omaelamakertojen esittaminen kokonai-
sina elamankaarina, edellisen tarkastelun antamaa taustaa vas-
ten.

Elarnanvaihetarkastelun taustalla on pyrkimys lOytal pohjaa
erityyppisten yleisten elamankaarien makittimiselle, jotta
omaelamakerroissa nayttaytyvien moninaisten elimankulkujen
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strukturointi ja tarkastelu olisi tutkimuksen edetessa mandol-
lista.

Kilpailuun osallistuneet elamakerran kirjoittajat ovat hyvin
eri ikaisia, koululaisista hyvin vanhoihin	 Suoma-
laisen yhteiskunnan rakenteessa tapahtuneet muutokset ovat
Calla aikavalilla olleet erittain voimakkaita ja ihmisten elama.n
muotoutumiseen vaikuttavat tekijat kovin erilaisia. Esimerkiksi
ennen sotaa jo aikuisvaiheeseen ehtinyt ja sodan nuoruudes-
saan kokenut sukupolvi, samoin kuin vasta sodan jalkeen syn-
tynyt sukupolvi on nahnyt ymparillaan hyvin erilaisen yhteis-
kunnan. Nama sukupolvierot nakyvat muutoksina ihmisten
elamansisallOissa ja elamantavoissa. Mita muutoksia ei kuiten-
kaan tassa kyeta kovinkaan paljon kasittelemaan, vaan pikem-
minkin on kysymyksessa niiden solmukohtien loytaminen, joi-
den kautta muutoksia ihmisten elarnansisalliiissa ja elamanta-
voissa voidaan tarkastella.

Se, mita elamansisaltOja ja niiden saamia muotoja elaman-
vaihetarkastelussa kasitellaan, on luonnollisesti sidoksissa tytin
alustavaan vaiheeseen samoin kuin siihen, etta tarkastelun
pohjana on kaytetty vain kandeksaa elamakertaa. MyOs elama-
kertojen lukijoille on muodostunut kasitys "suomalaisen ela-
man tyypillisyyksilta" nayttavista kokonaisuuksista, eliman-
vaiheista, jotka ovat ja koetaan niin tarkeiksi, etta niista kirjoi-
tetaan. Tallaisia asioita ovat esimerkiksi muuttaminen maalta
kaupunkiin, perhe, asunnon hankkiminen, terveys ja koulu-
tus.

Tarkasteltavat eldmäketrat

Tahan raporttiin on valittu esimerkkielamakertoja siita, mita
yksittaiselle ihmiselle elamankaaren kehitysta tarkastellen voi
suomalaisessa yhteiskunnassa tapahtua. 	 Eliman sisaltamat
muutokset ja niiden rajuus tai puuttuminen ovat olleet keskei-
sena kriteerina. Elamin tasaisuus voi olla paikallaan pysymista,
mutta myiis tasaista nousua ja laskua. Elama voi mytis sisalda
heilahteluja laidasta laitaan, mutta akilliset laskut samoin kuin
voimakkaat nousutkin voivat kuulua kuvaan.

Raportissa kaytetyt elamakerrat on valittu kirjoitusten pa-
remmasta Oka Kaikki esiintyvat 	 ja paikannimet on
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muutettu.
Elamanvaihetarkastelun pohjana olevia omaelamakerran kir-

joittajia lienee paikallaan hieman luonnehtia edelta kasin. Lu-
kijan kannalta strukturoivaa nakOkulmaa naihin elamantari-
noihin tuo niiden suhteuttaminen jonkin suuren yhteiskunnal-
lisen tapahtuman ajankohtaan. Toinen maailmansota muodos-
taa era.an taitekohdan suomalaisen yhteiskunnan historiassa ja
lahimenneisyydessa. Itse sodan luonne vakivaltaisena ja yilatta-
varia ilmiona ja toisaalta toisen maailmansodan sijoittuminen
suomalaisen yhteiskunnan lahimenneisyyteen tiettyna yhteis-
kunnallisena, taloudellisena ja sosiaalisena vedenjakajana ovat
piirteita, joiden nojalla sita voidaan kayttaa eraanlaisena vertai-
lupisteena.

Kolmen vanhimman kirjoittajan elaman muotoutumisen,
heidan aikuistumisen vaiheensa ja sita kautta tietty suhde ym-
paredvaan yhteiskuntaan ja omaan elamaan voidaan olettaa ta-
pahtuneen ennen sotaa. Neljas kirjoittaja sen sijaan on elanyt
lahes koko nuoruutensa sodan aikana. Kolmen seuraavan kir-
joittajan eIamanvaiheille taas on yhteista, etta he ovat sodan ai-
kana olleet lapsia, ihmisia, joiden nuoruus ja aikuistuminen
tapahtui rauhan olosuhteissa. Viimeinen kirjoittaja sen sijaan
on viela melko nuori, edellisiinkin nanden kokonaan toisen
ajan lapsi.

Ammatti antaa ihmisesta kuvan, jonka perusteella ulkopuo-
lisen on huomattavasti helpompi muodostaa kasityksensa ih-
misesta. Kirjoittajien ammatit eivat sanan varsinaisessa merki-
tyksesa kuitenkaan sano erityisen paljon, vaan enemman sano-
vat maareet, jotka yleensa kuvaavat suhdetta tyohon ja siita ai-
heutuvia seurauksia. Seuraavassa tullaan naita kandeksaa hen-
kiloa 	 seuraavien nimikkeiden alla:

nainen, 75 v. elakelainen;
mies, 71 v. elakelainen;
mies, 66 v. elakelainen;
nainen, 57 v. kanslisti;
mies, 44 v. vuorotyOlainen ;
nainen, 42 v. siivooja;
nainen, 38 v. toimistotyOntekija ja
nainen, 28 v. opiskelij a .

Seuraavassa lyhyt kuvaus naiden kandeksan kirjoittajan ela-
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mankaaresta:
Vanhin kirjoittajista, tally hetkella 75-vuotias naispuolinen

elakelainen, syntyi Ita-Suomessa, mutta muutti eraaseen Eteld-
Suomen rannikkokaupunkiin pian syntymansa jalkeen. Han
aloitti tyOnteon noin viisitoistavuotiaana, muutti Helsinkiin
19-vuotiaana, tapasi siella melkein heti tulevan miehensa ja
meni naimisiin 20-vuotiaana. Nuori pari muutti asuntovai-
keuksien takia Vantaalle pieneen mokkiin, osti sielta tontin ja
alkoi omin kasin rakentaa taloa. Lasten synnyttya nopeasti avi-
oitumisen jalkeen jai kirjoittaja kotiin heita hoitamaan ja alkoi
naihin aikoihin kirjoitella lehtiin pienid juttuja. Toiminta ty8-
vaenyhdistyksessa seka urheilu- ja kulttuurijarjestOissa kuului
kirjoittajan elamaan erityisesti 30-luvulla. Vuonna -41 perhe
rakensi yleisen saunan, joka sitten ty011isti elaman 24 vuoden
ajan ja sitoi kirjoittajan lujasti asuinpaikallen. Elamertakir-
joituksesta huokuu luja ja kiintea suhde lahiymparistliOn, mika
yield elakepaivillakin antaa pohjaa aina uusille toiminnoille ja
tehtaville.

Kirjoittajista toiseksi vanhin, 71-vuotias mies, on syntyperai-
nen vantaalainen, jonka lapsuuden ymparistOd olivat vauraat
kartanot ja niiden tyOntekijOiden elama. Fallen nuoruudes-
saan "nuoret muuttivat etupdassa Helsinkiin asumaan ja sielta
mytis hakivat tyOnsa.", niin myiis kirjoittaja, joskin seka tyti- et-
a. sukulaissiteet Vantaalle sailyivat lujina. Kirjoittaja avioitui
19-vuotiaana, ensimmainen lapsi syntyi seuraavana vuonna.
Perhe, ty6 ja ystavdt muodostivat ehjan kokonaisuuden, vaikka
tyti ei ollut pysyvad ja taloudellinen turvallisuus oli heikko.
Tytipaikat vaihtuivat melko tiheaan, yhteisend nimittajana
kuitenkin pysyi se, etta tytit olivat yleensa erilaisia autonkuljet-
tajan tehtavia, erdassa vaiheessa jopa alan yksityisyrittajyytta.
Kirjoittaja rakensi 30-luvulla kaksi huvilaa Vantaalle, muutti
perheineen vuonna 1938 tyiisuhdeasuntoon Vantaalle ja vuon-
na 1939 omaan huvilaan. Sota ei kirjoittajan elamaa katkaissut
samalla tavalla kuin monen muun vastaavan ikaisen, vaan han
tytiskenteli koko sodan ajan sotateollisuudessa ja saattoi nain
asua yhdessa perheensa kanssa. Pojan kuolema 1950 oli erittain
kova isku. Perheelle jai yksi lapsi, 1935 syntynyt tytar. Kirjoit-
tajan siirtyminen 42-vuotiaana Helsingin maalaiskunnan pal-
velukseen on merkittava muutos kirjoittajan elamassa. Sodan
jalkeen juuri ty6, mutta myOs perhe ja kodin jatkuva rakenta-
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minen ovat taas kirjoituksen perus
suhteessa. Suuri muutos elamassa
lema neljankymmenenkanden avi
pian taman jalkeen jaaminen
on tasaista, elake riittaa ja kirjoitta
verran nuoremman naisen kanssa.
tellakin voi jonkin verran. Ympar'
jan elinaikana kovasti muuttunut,
"kaikesta huolimatta on edistyst
palattaisiin ajassa 70 vuotta taaks

Kirjoittajista seuraavaksi vanhi
lapsuutensa maaseudulla Keski-S
talon lapsena, irtaantui kotoa
vuotiaana ja meni ty6hOn erittai
Poiketen monen muun saman i
kirjoittaja kartanossa asuessaan k
kikoulun jalkeen merilla vietetty
manuran suunnittelua. Tama jai
vuonna 1936. Pysyvaksi asuinpaik
hen liittyva opiskelu tekstiiliteoll
alullaan, kun sota katkaisi taman
sama tyti, perhe oli kasvanut mel
kentaa rintamamiestontille Helsi
taalle) asuintaloa, johon muutet
lisaksi kirjoittaja perusti oman
1960-luvun alussa lama koetteli t
joutui tytittOmaksi eika oma yrity
kuitenkin paasi kunnan palveluk
hetta oli jo edeltanyt aktiivinen t
sa luottamustehtavissa, samoin ki
nyt erittain lahelta Vantaan kasv
vaiheen. Oman elaman tasaisuus
tavan nyt elakkeella olevalle kirjo
luasemat hanen havainnoidessaan
on sitten kysymys Vantaan rakent
sista kuvioista.

Seuraavan kirjoittajan, talla he
elama poikkeaa huomattavasti m
tarinoista. Han syntyi Helsingissa
kiluokan lapsena, kivi hienostok

•

eella erittain tasapainoisessa
oli kirjoittajan vaimon kuo-
liittovuoden jalkeen ja heti

keelle. Talla hetkella elama
a asuu yhdessa hand jonkin
Terveys on hyva ja matkus-
iva yhteiskunta on kirjoitta-
Vantaa sen mukana, mutta
tapahtunut, en toivo, etta

pain" , sanoo kirjoittaja.
, 66-vuotias elakelainen eli
omessa melko hyvinvoivan
kansakoulun jalkeen 12-
valistuneeseen kartanoon.

apolven maalaispojista kavi
kikoulun tylin ohessa. Kes-
aihe oli osa kirjoittajan eli-
esken hanen avioiduttuaan
ksi tuli Helsinki. TO ja sii-
suuden alalla olivat hyvalla
aiheen. Sodan jalkeen jatkui
oisesti ja kirjoittaja alkoi ra-
gin maalaiskuntaan (Van-

iin vuonna 1950. PaivityOn
rityksen talonsa alakertaan.
kstiiliteollisuutta, kirjoittaja
kaan menestynyt. Kirjoittaja
een 50-vuotiaana, mita vai-
iminta erilaisissa kunnallisis-
kollisissa. Kirjoittaja on nah-
n ja kehityksen nopeimman
ja onnistuminen tuntuu an-
ttajalle melko hyvat tarkkai-
erilaisia ymparOivia ilmioita,
misesta tai suurvaltapoliitti-

kella 57-vuotiaan kanslistin,
ista tassa kaytetyista elaman-
uotsinkielisen ylemman kes-

It uluja ja eli turvattua perhe-
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tytiin elamda aina sodan alkuun saakka. Sodan aikana kirjoitta-
ja meni naimisiin itseain huomattaysti vanhemman, korkeassa
asemassa olevan miehen kanssa. Elaman ylelliset raamit sailyi-
vat tassa vaiheessa, joskin ne olivat taynna ristiriitoja. Aviolii-
tosta syntyi kolme lasta, joista yksi oli vaikeasti vammainen.
Miehen pitkaaikainen sairastelu, omat sopeutumisvaikeudet ja
taloudelliset huolet kuitenkin tekivat elamasta erittain vaike-
an: vaikeuksia lisasivat viela ongelmat lasten kasvatuksessa.
Miehen kuolema vuonna 1961 muutti elamad vain silts osin,
etta yksi huoli oli poissa. Kirjoittaja avioitui vuonna 1963 uu-
delleen, alkoi elaa tavallaan uutta huoletonta nuoruutta,
johti ennen pitkaa perheen taloudellisen pohjan romahtami-
seen. Omaisuuden menetyksen myOta myiis asumiseen, ty8-
hOn ja elamaan suhtautumiseen tuli vaistamattOmia muutok-
sia, joista kirjoittajan psyykkiset vaikeudet antavat ehka kosket-
tavimman kasityksen. Nykyinen elamantilanne on vastakohta
lahes kaikelle, mita kirjoittaja lahtiikohdissaan oli: voimakas
sosiaalinen lasku on johtanut kirjoittajan kaupungin omista-
maan vuokra-asuntoon ja tyOhiin, josta ei juuri elamalle lOydy
sisaltdd.

44-vuotias vuorotytilainen syntyi Ita-Hameessd suuren, kely-
han perheen lapsena. Han aloitti tyOnteon isansa kanssa metsa-
tOissa jo kouluaikanaan ja jatkoi tassa tydssa edelleen, kun kavi
selvaksi, ettei vanhemmilla ollut varoja antaa hanen jatkaa ko-
lunkayntidan oppikoulussa. Kirjoittaja muutti 16-17 -vuoti-
aana pois kotoa, tyliskenteli maa- ja metsathissa, hakeutui ar-
meijan jalkeen ammatilliseen koulutukseen, mutta keskeytti
sen. Hakeutuminen tyOhlin Helsinkiin ja naimisiin meno pian
sen jalkeen 60-luvun alussa muuttivat melkoisesti kirjoittajan
elamaa. Useista sopeutumisvaikeuksista ja hankalista ongel-
mista suurimmaksi kirjoittajan elamassa nousi oman, pysyvan
asunnon hankkiminen, mika perheen ahkeran saastamistoi-
minnan ansiosta saatiin 60-70-lukujen taitteessa. Kirjoittajalla
on yksi lapsi, oma asunto ja pysyva tytipaikka, mutta hanen
terveytensa on erittain heikko. Tama seikka varjostaa talla het-
kella koko elamda ja sumentaa tulevaisuuden nakymid.

Edellisen kirjoittajan kanssa samaan ikapolveen kuuluva 42-
vuotias siivooja on talla hetkella kolmen aikuisen lapsen
joka perheineen dad omasssa asunnossaan Vantaalla. Kirjoitta-
ja syntyi Karjalassa, muutti lapsuudessaan paikasta toiseen erit-
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taro useasti, irtosi lapsuuden perheestaan jo 12-vuotiaana ja
kivi kansakoulun loppuun ollen samaan aikaan koko ajan ty6s-
si. Han muutti Helsinkiin vuonna -54, tapasi pian taman jal-
keen tulevan miehensa ja avioitui 19-vuotiaana. Oman asun-
non hankkiminen merkitsi kirjoittajalle suurien ponnistelujen
lisaksi mytis ty6paikan vaihtoa, sins perhe oli aikaisemmin ta-
lonmiesperheena Helsingissa. Nyt elama on kirjoittajan mie-
!esti tasaista ja tyydyttavia.

Kirjoittajista toiseksi nuorin on 38-vuotias toimistotytinteki-
ja, jonka elamin tayttivat perhe, tyo ja omat harrastukset. Han
syntyi Lansi-Suomessa melko varakkaan maalaistalon tyttarena,
jatti keskikoulun kesken ja kavi ammatillisia kursseja, jonka
jalkeen sai ammattiaan vastaavan tystipaikan Helsingista vuon-
na -53. Kirjoittaja meni naimisiin pian taman jalkeen ja ensim-
mainen lapsista syntyi mytis nopeasti. Asuntovaikeudet pakot-
tivat perheen hankkimaan oman asunnon, jossa he asuvat edel-
leenkin. Perheella on kolme lasta, joista nuorin on viela vau-
vaikainen.

Nuorin kirjoittajista on 28-vuotias opiskelija, naimisissa ja
yhden lapsen aiti. Han on syntynyt Helsingissi tyOlaisperheen
lapsena, kaynyt kansa- ja oppikoulun ja opiskelee tall y hetkella
yliopistossa. Mytis mies on opiskelija ja perhe dal opiskelija-
asunnossa. Tulevaisuuden arviointi on tassa elamakerrassa mer-
kittivalla sijalla.

Naiden melko 'tavallisten' ihmisen maareita kantavien kir-
joittajien elamassa omaelamakerran kirjoittaminen tapahtuu
luonnollisesti erilaisessa elamanvaiheessa ja -tilanteessa. Nain
kirjoittamisen motiivitkin eri henkilOilla ovat erilaisia. Tama
vaikuttaa itse kirjoitusten sisaltstiOn ja sits kautta myess tassi
tehtaviin paitelmiin. On selvaa, etta nuori tai nuori aikuinen
kirjoittaa eri tavoin, eri asioita painottaen kuin vanhempi hen-
kilo. Karkeimmillaan tama ero voi olla oman kehityksen ku-
vauksen ja tulevaisuuden perspektiivien kasittelyn ja menneen
muistelun valinen ero. Nain tiukasti kyseessa olevia elamaker-
toja ei kuitenkaan voida toisistaan erottaa. Piirteita molemmis-
ta aaripaista sisaltyy kaikkiin, joskin iasta johtuen jompi kumpi
yleensa painottuu enemman. Elamantilanteen merkitys kirjoit-
tamiselle taas voi olla asia, jota on toisaalta vaikea erottaa edel-
lisesta jatkumosta, mutta jolla on tekemista (esim.) ajankay-

kriisitilanteiden ym. kanssa. Kasiteltava aineisto
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on siis tasoa mielessa melko heterogeeninen.

Eamanvaihetarkastelusta

Identiteetin muotoutumista kapitalismissa kasittelevassa artik-
kelissaan Klaus Ottomeyer (1979,118) toteaa, etta "identiteet-
ti on yksiliin kyky syntetisoida elamansa erilliset lohkoutuneet
toiminnot enemmin tai vahernman refleksiivisesti ja itsetietoi-
sesti". Tata synteesil yksilo luo seka elimansa horisontaalisella
etta vertikaalisella ulottuvuudella, arkielaman kiertokulussa ja
elaminhistorian suunnassa. Elamanhistoriallisella akselilla ih-
misen elamassa on vaiheita, jolloin identiteetti tietyissa kriisiti-
lanteissa joutuu uhatuksi. Toisaalta arjen jokapaivaisen kierto-
kulun alueiden, tuotannon, kierron (jaon) ja kulutuksen (yksi-
lesiden uusintamisen) alueiden sisalla ja valilli on ristiriitoja,
joista identiteetti karsii. (Ottomeyer 1979, 118, 126 ja Ottome-
yer 1977, 63-67.) Vaikkakaan tasoa ei ole tarkoitus tutkia
identiteettia sinansa, tarjoaa tams kasite valineen ja lahtiikoh-
dan, jonka sisaltamien prosessien seuraamisen kautta voidaan
edeti elamakertojen tutkimuksessa.

Omaelimakerrallisissa kirjoituksissa voidaan paikallistaa ela-
man ajallinen tapahtuminen, biograafinen kehitys, vertikaali-
sessa suunnassa. Toisaalta horisontaalisessa suunnassa tapahtu-
va efi elamanpiirien kuten esim. tyon, koulutuksen, vapaa-
ajan ja perheen kasittely antaa talle vertikaaliselle tapahtumi-
selle ne sisal1011iset alueet, jotka eri tavoin painottuen kulkevat
biografisen kehityksen vaiheissa mukana.

Narna kaksi tasoa muodostavat erianlaisen kehyksen ihmi-
sen omaelamakerrassa ja rajaavat hinen kerrontaansa: omista
tuntemuksista ja kokemuksista kerrotaan naissi puitteissa. Ela-
makerta saattaa rajautua kerronnaksi vain tasta kehyksesta,
man voimakkaita subjektiivisia painotuksia, vuosi vuodelta
etenevaksi elarninvaiheiden "luetteloinniksi" . Useinmiten
elimakerrat sisaltavat kuitenkin seka biografisen elarnankulun
etta horisontaalisen tason elamanpiirien elaval kuvausta, josta
kay mylis ilmi, miten tapahtumat on koettu, miten ne ela-
manprosesseihin niveltyvat ja mita ne ovat elamaan vaikutta-
neet .

Ottomeyerin malli on melko karkea, mutta tarjoaa lain&
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kohdan elamakertojen tarkastelulle. Ongelmana on siis toisaal-
ta maarittad elamankulun vertikaalisen suunnan vaiheet ja kye-
tä yhdistamaan naihin vaiheisiin elaman sisaltiialueet.

Suomalaisen eliimiinkaaren vaiheet

Lapsuus. Melko yleisesti on hyvaksytty kasitys, etta lapsuusian
kehitys- ja kypsymistapahtumassa syntyneet persoonallisuuden
piirteet ovat yksilOn myithemmalle kehitykselle erittain merkit-
tavia. Erityisesti tata painottavat psykoanalyytikot, joiden kehi-
tyspsykologisissa tarkasteluissa yksilon elamanhistoriallinen ke-
hitys, elaman vertikaalinen suunta saa huomattavasti enem-
man painoa kuin arkielaman alueiden piirissa tapahtuneet asi-
at

Kehityksen voimakkuus ja nopeus, erityisesti varhaislapsuu-
dessa, on tietenkin merkittavaa, mutta sen sisasyntyisyytta, bi-
ologisen kehityksen osuutta ei kuitenkaan tule yliarvioida ja
sen nojalla vaheksya lapsuuden elinymparistOn vaikutusta.
Lapsuuden vaihetta maarittavat mytis lapsen perhe, perheen
taloudellinen toimeentulo, lahiymparistO, perheen ilmapiiri
ym. tekijat, jotka lapsi kehitysprosessissaan omaksuu ja muok-
kaa, ja joiden varassa han elamansa rakentaa.

Varhaislapsuudessa ja ennen kouluikaa lapsen kehitysympa-
ristOna ja taten hanen mandollisuuksiaan maaritta.vana tekija.-
na on perhe: Ottomeyerilla kulutuksen sfaari 2 , jossa seka van-
hempien yksilOiden uusintaminen etta lapsen kasvaminen ja
kasvattaminen tapahtuu. Valmentautuminen tulevaa elarnaa
varten, sosiaalistuminen, on Oman vaiheen tavoitteena. Peri-
aatteessa aika on vapaa-aikaa, joskin lapsen itsensa kannalta
taytta tytita. Omaelamerroissa painottuukin juuri tams toi-
minnallinen puoli lapsuudesta erittain voimakkaasti ja van-
hemmat henkilOind jaavat taustahahmoiksi. Heista kerrotaan
yleensa vain, mikali jotain normaalista poikkeavaa on tapahtu-
nut tai mikali aid tai isa tai yleensa lapsen huoltaja on ollut eri-
tyisen voimakas persoona. Sama patee myOs veljiin ja sisariin.
On jopa yllattavad huomata, etta perheesta kerrotaan huomat-
tavasti vahemman kuin esimerkiksi talosta, jossa asui, tai arki-
sista tehtavista, joita suoritti. Lapsuuden arjessa ei perheenjase-
nia juuri huomaa, arviot heista esitetaan yleensa myohempien
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elaminvaiheiden yhteydessa, aikuisen silmin.
Erittain selvana nakyvatkin juuri toiminnallisten painotus-

ten kautta erot maalaislapsen ja kaupunkilaislapsen
Erottavan, sosialisaation kannalta merkittavan piirteen tahan
elamanvaiheeseen tuo lapsen suhde tyOhlin. "Maalla tottuivat
lapsetkin aikaisin tytintekoon, kukin voimiensa mukaan. Vali-
tettavasti vain rigta lapsille sopivia Oita ei enaa nykyisissa maa-
talouksissa pystyta koneellistumisen takia jarjestamaan. Minus-
ta ainakin tammtiiset tytit kohottivat lapsen itsetuntoa eli sai-
vat hanet tuntemaan itsensa tarkeaksi perheenjaseneksi. Tie-
tysti riippuu siita, mitenka vanhemmat tahan lapsen tylinte-
koon suhtautuvat. Minulle itselleni nama muistot ovat aurin-
koisimpia muistoja lapsuudestani, kun taas miehelleni hanen
isapuolensa ankarat tyiimaaraykset katkeroittavat hanen mie-
lensa vielakin hanen niita muistellessaan. . . . Tana paivana
omat liian valmiisiin leluihin ja keinotekoisiin virikkeihinsa
tottuneet lapseni kadehtivat minun lapsuuttani juuri eniten
naiden tytikokemusten takia", kirjoittaa 38-vuotias toimisto-
tytintekij a.

On sitten kysymyksessi vapaaehtoinen tai pakollinen toi-
minta, suhde tythiin ja sita kautta ympariiivaan yhteisiiOn ja
luontoon syntyy maalla vaistamatta. Maalla tai maalaismaisissa
olosuhteissa lapsuutensa viettineet ihmiset my8s kirjoittavat
naista vaiheista huomattavasti enemman kuin kaupungissa
asuneet. Lahiymparistätin on suhde, jossa kiinnittyminen nayt-
tää voimakkaammalta kuin kaupunkilaislapsen kohdalla: van-
hemmat tekevat tyska kotona, eivatka heidin elamanpiirinsa
liittyvat asiat jaa lapselle epaselviksi. Tassa mielessa yhteiskun-
nan kehitys ja kupungistuminen muuttavat lapsuuden vaiheen
sisaltOja todella melkoisesti: lasten ongelmat uusilla
cilia ovat varmasti osa tats muutosta, mika lapsen kiinnittymi-
sessa lahiymparisttiOn tapahtuu.

Ensimmaisena suurena tapahtumana lapsuudessaan mainit-
sevat lanes kaikki kirjoittajat kansakouluun menon. Koulun
aloittaminen on taitekohta, jolloin elama laajenee kodin ulko-
puolelle: sita odotetaan ja siihen valmistaudutaan. Perheen
toiminta ainoana sosialisaatiolahteena on kouluun siirtymisen
jalkeen viistimatttimasti ohitettu vaihe. Nyky-yhteiskunnassa
on ennen tats vaihetta olemassa valivaihe, lastentarha, jolloin
lapsi jo saa kosketuksen odotettavissa olevaan. Koulu kuiten-
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kin lopullisesti muuttaa elaman sisaltbalueiden painottumista.
"Koulun ja perheen eriytyminen on aikuisten maailman iden-
titeettiongelmia ennakoiva vaihe" (Ottomeyer 1979, 127).

"Kun menin kouluun vuonna -42, oli jatkosota jo kaynnis-
sa. Pith pula-aika sota-aikana oli meille kOyhan kodin lapsille
kovaa aikaa. Ei silti, etta en olisi parjannyt lukuhommissa,
mutta kun ei tahtonut olla oikein paallepantavaa. Koulussa
kun tdytyi sentdan olla vahan siistimmin puettu. Kylld sain
kuulla monet pilkkanimitykset vaatteistani ja kengistani, jotka
oli useimmiten toisten vanhoja tai vanhoista tehtyja. 'Kunnan
elatti' sain myiis kuulla aina kun jaettiin kunnan kustantamia
kumisaapaspareja. Vahan varakkaammilla oli helpompaa, heil-
la 	 sentaan siistit vaatteet ja opettajalle viedyt ruokatarvik-
keet korvasivat usein huononkin lukupaan" (mies, 44 v. vuo-
rotyeddinen).

Edellisessa sitaatissa nakyvat lapsen elarnanalueiden laajene-
minen ja uusilta alueilta tulevat paineet tavallaan luokkapers-
pektiivista. Toisaalta on selvaa, end kodin piirin ulkopuolelle
astuminen tapahtuu vahitellen ja etta kasitys omasta asemasta
ja itsestaan ihmisend alkaa muotoutua jo ennen kansakouluun
menoa. Koulun antamat institutionaaliset puitteet asettavat
lapsen kuitenkin ensimmaista kertaa yksin kodin ja perheen ul-
kopuolella olevaa maailmaa vastaan. On siksi mytis hyvin ym-
marrettavad, etta ihmiset muistavat opettajansa ja kertovat
heists (usein enemman kuin aviopuolisostaan). Tuskin opetta-
jan roolia ja merkitysta lapselle kodin ulkopuolisena auktori-
teettina kukaan vaheksyy, vaikka seuraavan kertomuksen mu-
kaista tulkintaa ei aina voitaisikaan tehda: "Erdana tuntina
opettaja kutsui minut pulpettinsa lahelle ndyttarndan jotain
taululta, jota han sitten edelleen tiedusteli muilta. Sitten han
yhtakkia katsoi minua pitkaan ja kysyi mika minulla oli otsalla.
Vastasin, etten tieda. Han kutsui toisen oppilaan lahelleni ja
kysyi talta samaa. Tama vastasi: tai. Ravistin sen kateeni ja tai-
han se oli, oikein suuri itsensa pulleaksi syOnyt veripunainen
tai. Minun piti sitten ravistaa se lattialle ja tallata se kuoliaaksi.
. . . itkin ja hapesin asiaa yksinani. Jotenkin arvelen luonteeni
kieroutuneen taman jalkeen niin, etta jos joku vain istui taka-
nani pelkasin hanen tarkastavan aka niskastani ja
vaatteistani" (nainen, 75 v. elakelainen).

Kodin ja koulun valinen suhde: seka vanhempien suhtautu-

176



minen kouluun etta koulun suhtautuminen lapsen kotiin, on
alue, jolla esiintyy monia ristiriitoja. Jos aina ei ole kysymys
suoranaisista luokkaristiriidoista, tulevat kuitenkin esim. kodin
henkinen ilmapiiri, vanhempien kyvyttOmyys ymmartad kou-
lun ja lapsen muun elaman suhdetta ym. hyvin lahelle naita eri
luokkien eroavaisuuksia. 42-vuotias siivooja kirjoittaa: " . .
isa ei kajonnut minun koulunkayntiini. Hanella oli tapana sa-
noa, todistuksesta sen sitten nakee, onko luettu vai ei. Jos mi-
nulla olisi ollut huono todistus, selkasauna siita olisi tullut" .

Erityisen selvasti nama ristiriidat nakyvat vaiheessa, jolloin
lapsen tulevaisuutta jo ryhdytaan suunnittelemaan ja nousee
esille kysymys edessa olevan koulunkaynnin pituudesta. Eri
tyyppisiin kvalifikaatioihin tahtdavien koulutusvaylien valinta
tuo jo mukanaan ennakoivan suhteen tytin ja vaihdon

Tassa tilanteessa, tapahtuipa se sitten ennemmin tai my&
hemmin, myOs lapsi itse on ristiriidan sisalla. Yleissivistavan
koulutusvaylan valinta on ensimmainen mandollisia ristiriitoja
sisallaan pitava tilanne. Ammatillisen koulustustien valinnan
kohdalla ristiriita kertautuu usein konkreettisempana, joskin
talloin jo enemman nuoren itsensa ratkaistavana.

Tata yleissivistavan koulutusvaylan valinnan vaihetta, joskin
talla hetkella asenteiltaan, mutta ei ehka sisaltamiltaan proses-
seilta historiaan siirtyvaa, kuvaa seuraava lainaus erittain hyvin:
"Sitten tulikin eras elamani katkerimpia pettymyksid. Silloi-
seen kotikuntaani Jamsaan saatiin oppikoulu. Olin luokkani
pojista parhain ja ottaen huomioon valtaisan lukuhimoni, mie-
leni teki tietenkin pdasta oppimaan vahan enemman kuin mita
kansakoulu voi tarjota. Sen hetkinen opettajani suositteli mi-
nua jatkamaan oppikoulussa ja sanoi, etta vapaaoppilaspaikka-
kin voi jarjestya. Silloin isa sanoi painavan sanansa, etta se ei
kay. Olisihan siina joutunut kustantamaan joka tapauksessa
kirjat seka asunnon, asuimme 17 km pdassa kirkolta. Ja enhan
olisi nain ollen moniin vuosiin paassyt i tyti laitaan' kiinni, joka
tuntui olevan isani ensimmainen toivomus. Siis koulu nopeasti
loppuun ja tienaamaan pois 'sytimasta' " (mies, 44 v. vuoro-
tyOlainen).

Lapsi perheenjasenena, kasvavana ja epaitsenaisena, ei yield
tybelamaan siirtyneena, on ihminen, jonka suhteen ratkaisut
tehdaan perheen elamantilanteesta ja elarnanasenteista riip-
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puen. Vain suhteellisen itsenainen ja riippumaton suhde per-
heeseen, joka tally ills yleensa on enemman poikkeus kuin
saintO, antaa mandollisuuden tehda ratkaisuja omasta puoles-
taan. Kotoa poissa asuvalla 12-vuotiaalla puutarhurin apulai-
sella (mies, 66 v. elakelainen) tai 12-vuotiaana ensimmaisen
kerran navettapiiaksi ryhtyneella ihmisella (nainen, 42 v. sii-
vooja) on jo lapsuuden kodista riippumaton asema ja jalat

alueella: on mandollista, luonnollisesti elarnan reali-
teettien puitteissa, tehda itse ratkaisunsa siita, jatkaako kou-
lunkayntia vai tyOntekoa (tai molempia rinnan). "Niinpa isan-
ta kysyikin minulta, haluaisinko Mina, yhteiskouluun sills eh-
dolla, etta olisin kartanon pojalle samalla kotiopettajana.
Vapaa-aikoina auttelisin muissa thissi. No sehan oli minulle
niinkuin olisi sytimaAn pyydetty. . . . Elarna tuntui ihanalta" ,
kertoo 66-vuotias elakelainen.

Omaelimakerta-aineiston parhaimmiksi valikoituneet kir-
joitukset saattavat antaa osittain epaedustavan kuvan yleensa
suomalaisten ja erityisesti tahankin kilpailuun kirjoittaneiden
henkilesiden koulutustaustasta. Voimakas tiedonjano saattaa
liittya mytis selvasti kiinnostukseen kaunokirjallisuuteen ja sits
kautta kirjoittamiseen, mika piirre sitten saa hyvan kanavan
omaelamakerran kirjoittamisessa, kun siihen kehoitetaan. Kai-
killa kirjoittajilla ei kuitenkaan ole selvia kirjallisia intresseja, ja
harvojen kirjoittajien koulutustaso on korkea. Lapi koko aineis-
ton nakyy joka tapauksessa erianlainen koulutusnalka, josta
puhutaan paljon. Se ei ole tiedonjanoa, tarvetta saada koulu-
tusta sinansa, vaan selvasti yhteydessa ihmisten tytihtin ja toi-
meentuloon. Tama tulee esille erityisesti nuoruusvaiheessa ja
osittain aikuisvaiheen kohdalla tiettyjen ammatillisten kvalifi-
kaatioiden tarpeena, jota kasitellain naiden vaiheiden yhtey-
dessa tarkemmin.

Tama ehka osittain selittinee mytis niita paineita, joita lahi-
menneisyydessi melko tyypillisen koulutuskaaren lapikaynee-
seen ihmiseen on kohdistettu. "Minun kohdallani kavi kuten
oli odotettukin. Pyrin ja piasin eriaseen Helsingin valtion op-
pikouluun, johon siihen aikaan oli valtavasti pyrkijoita. Oli
minua niihin paasykokeisiin valmistettukin. Joka iltaiset
sanelu-ja laskuharjoitukset olivat vasyttaneet minua niin, etta
opettajani oli kieltanyt kokeita edeltavalla viikolla vanhempia-
ni enaa preppaamasta minua" (nainen, 28 v. opiskelija). Sama
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kirjoittaja kuvaa sitten oppikoulun kayntiaan todella voimak-
kaissa ristiriidoissa: "Kolmannella luokalla oppikoulussa ta-
pahtui lopullinen katastrofi ja sain ehdot geometriassa. Sen
kauheampaa ei perheessamme olisi voinut sattua. Siskoni oli
aina selvinnyt ehdoitta luokalta toiselle, joten minut katsottiin
todella epaonnistuneeksi, kun en pystynyt hoitamaan koulu-
asioitani paremmin. Minulta kiellettiin sins kesana, kokonaan
television katselu, kirjojen lukeminen, jopa radion kuuntelua-
ni rajoitettiin. Ehdoista selvisin ensimmaisella yrittimalla,
mutta minusta tuntui viela kauan jalkeenpain, etta olin lian-
nut perheemme hapeatahralla, jota en milloinkaan saisi puh-
distetuksi pois" .

Nykyisin ennen nuoruusikaa tyiklamian siirtymista siina
mielessa kuin edelli esitetyissa esimerkeissa ei enaa tapandu,
joten suhde tyeshiin ei mytiskaan mairita suoraan suhdetta pe-
ruskoulutukseen. TyOn sfairi tunkeutuu perheen lapselle aset-
tamiin koulutusvaatimuksiin lahinna kierron, markkinoiden
valittamana, lapsen ennakoituna mandollisuutena toimia
myohemmin oman tylivoimatavaransa myyjana. Koulutuksen
valineellinen luonne saattaa siten heijastua edella esitetyn esi-
merkin tavoin kyvyttämyytena nail& koulunkayntia vain osa-
na lapsen maailmaa: kouluun liittyvien asioiden ylikorostami-
sena siina maarin, etta lapsen omat mandollisuudet suhteuttaa
eri elimanalueita, vapaa-aikaa ja koulutusta toisiinsa estyvat.
Kun jo ennestaankin toisistaan irrallaan olevien kodin ja kou-
lun valiin viela tunkeutuu tams odotettavissa oleva siirtyminen
tyiimarkkinoille ja sita kautta tyiimaailmaan, ovat ristiriidat
mandollisia. Kysymys on osittain niista lapsuuden sosialisaati-
oprosessin vaikeuksista, joista nykyisin keskustelevat seka alan
ammattilaiset, opettajat ja tutkijat, etta myOs hasten vanhem-
mat .

Lapsuudessa tehdyt koulutusratkaisut ovat vain osa siita tu-
levaisuutta pohjustavasta prosessista, jonka aikana lapsen odo-
tetaan sosiaalistuvan yhteiskuntaan. Koulutuksen suhteen teh-
dyt ratkaisut ovat kuitenkin oleellisia tekijOita, jotka maaritta-
vat myiihempai astumista tytimarkkinoille ja tyoelamaan ja
mytis luovat pohjaa aikuisen (ihmisen) elamintapojen kehitty-
miselle. Koulutusmandollisuudet ja niiden realisoiminen on
kuitenkin pidettava jossain maarin erillain toisistaan, joskin
periaatteessa on eri asia, lahteekii anunatillisen koulutuksen
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vaihe liikkeelle kansakoulu- vain ylioppilaspohjalta.
Nuoruus. "Isa sanoi: Kun sins et monesta kiellosta huoli-

matta tottele, etka kysy lupaa menoihisi, niin en minikaan ole
enia velvollinen sinua elattamain. Mene sylimaan sinne, missa
kayt tienaamassakin" , kirjoittaa 44-vuotias vuorotyOlainen
oman nuoruusvaiheensa eraasta suuresta taitekohdasta.

Ottomeyerin mukaan nuoruusvaiheeseen sijoittuva itsenais-
tyminen ja lopullinen irtaantuminen lapsuuden perheesti no-
jaa oikeuteen myyda omaa tyOvoimatavaraansa palkkaa vastaan
ja oikeuteen kayttia tams palkka kierron sfairissa oman tah-
don ja tarpeiden mukaan (Ottomeyer 1979, 127). Nuoruus
elimanvaiheena on aikuisuuteen tahtaava siirtymavaihe, jota
suhde tytihtin maarittaa, joskin pelkka suhde tyiin tai tyohon
tahtiavan koulutuksen maarittami kuva nuoruudesta on liian
kapea. Nuoruuteen sisaltyvat voimakkaan biologiset, psyykki-
set ja sosiaaliset muutokset toimivat kokonaisuutena, jonka
kaltaista kehityksen vaihetta ei elamassa mystihemmin tavoita.
Siirtymavaiheen ennakoiva, dynaaminen luonne antaa talle
vaiheelle piirteita, jotka aikuisvaiheen suhteellisen tasaiseen tai
ainakin hitaampaan liikkeeseen verrattuna voivat olla myel-
hemman kehityksen kannalta ratkaisevan tarkeita. Tallaisia
ovat juuri tyithstin ja koulutukseen ja naiden mukanaan tuo-
miin muutoksiin Iiittyvat ratkaisut. Toisaalta nuoren ihmisen
elamanpiiriin sisaltyy mytis muita elamanalueita kuin tytita
koskettavia erityispiirteita, joilla saattaa olla erittain syvia vai-
kutuksia nuoren kehityksen kannalta.

Vaikka alussa esitetyn sitaatin kirjoittajan eteen asetettu ti-
lanne tuntuu aarimmaiselta, on tilanne kuitenkin periaatteessa
samankaltainen, tapahtuipa itsenaistyminen ja kotoa irtoami-
nen mita teita tahansa. Kirjoittajan oma reaktio tilanteeseen
kuvaa hyvin myOs muita itsenaistymisen vaihetta maarittavia
tekijiiita kuin vain suhdetta	 "Itse en tasta kotoa vieroi-
tuksesta karsinyt. Painvastoin tunsin ylpeytta siita, etti pystyn
elattimain itseni" , kertoo kirjoittaja ja jatkaa: "Tunsin oleva-
ni vapaa, sain menna ja tulla oman mieleni mukaan. Olin
myiis muutenkin tullut tayteen miehen mittaan. Joskus, hyvin
harvoin, tuli mieleeni, mita mina olisin, jos olisin saanut jatkaa
opiskelua. Karkoitin kuitenkin nama ajatukset mielestani.
Olin ronski tukkijatka, osasin tupakoida ja olinpa ottanut jo
ensimmaisen kanninkin. Tansseissa kavin ahkerasti, eihin mi-
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nua enaa isa kieltanyt jos ei kaskenytkaan" (mies, 44 v. vuoro-
Kirjoittaja oli tallOin 16-17 vuotias.

Kokonaan toinen on kuva, joka piirtyy 28-vuotiaan opiskeli-
ja ylioppilaaksi tulon jalkeisia vaiheita kasittelevasta jaksosta:
"Halusin perehtya itse elimain entista paremmin ja siksi
tin menna eriaseen Suomen ruotsinkielisista pikkukaupun-
geista kirjastoharjoittelijaksi. Tuo pikes osoittautui kuitenkin
erittain epaonnistuneeksi. Sain vieraalla paikkakunnalla hyvin
nopeasti huomata olevani viela 'Han epaitsenainen tullakseni
yksin maailmalla toimeen. . . . Palasin kotiin tuolta siipien-
koetusmatkaltani hyvin masentuneena ja itseeni pettyneena.
Sen kevain piileskelin kotona" (nainen, 28 v. opiskelija).

Pitenevi nuotuusian koulutusvaihe antaa mandollisuuden
hitaaseen kotoa irtoamiseen ja mandollistaa vahittaisen valmis-
tautumisen tyiklimain siirtymiselle. Nuoruuden vaihe opiske-
luvaiheena voidaan myiis kokea eraanlaisena valivaiheena, jol-
loin itsenaistymista jopa tietoisesti siirretaan. Opiskelijalla on
"etuoikeus keinotekoisella tavalla pidennettyyn nuoruusvai-
heeseen"' (Ottomeyer 1977, 231).

Toisaalta suoraan tytielimain siirtymisellakin on omat vali-
vaiheensa, jotka tavallaan muistuttavat pitkin koulutustien ka-
vijOiden vilivaihetta. Ensimmainen tytipaikka ei yleensa ole
pysyva, yleensi ei mykiskaan mandollisuutta koulutukseen ole
siirretty pois mielesta. Naille kandelle erilaiselle valivaiheelle
nayttaa taman aineiston valossa olevan tyypillista se, etta sa-
malla tavoin kuin tyohon hakeudutaan tai plastaan melko sat-
tumanvaraisesti, on mystis pitempain koulutukseen hakeutu-
minen osittain sattumanvaraista. Harhailu tyiipaikasta toiseen
ja hakeutuminen tai suoranainen ajautuminen ammatilliseen
koulutukseen ei elaminvaiheena periaatteessa kovin paljon
poikkea niista korkeakouluopiskelijan elimantilannetta maa-
rittavista epivarmuustekijOista, jotka niin usein esiintyvat kysy-
myksena 'mita minusta oikein tulee?' .

"Selailin lehtia ja nain ilmoituksen, etta maatalousoppilai-
tokseen otetaan oppilaita" (mies, 44 v. vuoroty011inen), " . . .
ihan sattumalta nain lehdesta ilmoituksen syksylla alkavasta
yksityisesti kartanpiirustuskurssista Iisalmessa" (nainen, 38 v.
toimistotyOntekiji), "Joutessani aloin myiis opiskella pyrkiak-
seni Helsingin yliopistoon" (nainen, 28 v. opiskelija) ovat lau-
sumia, jotka kuvaavat elamin tats vaihetta, jolloin lahes
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mika tahansa mandollisuus on pohdinnan kohteena. Itse asias-
sa on kysymys oman itsenaistymiskehityksen vauhdittamisesta,
ei niinkaan saavutetun itsenaisyyden tuloksena syntyneesta rat-
kaisusta. Suoraan tytielamaan siirryttaessa ratkaisuja vain jou-
dutaan tekernaan usein varhaisemmassa vaiheessa ja siten usein
mylis vahemmilla persoonallisilla varustuksilla. TallOin ei
yleensa enaa nykyisin pida taysin paikkaansa huomautus "rip-
pikoulu oli viimeinen kouluni, sitten alkoivat tytihuolet"
(mies, 71 v. elakelainen), vaan huolimatta tyOn sfairiin ankku-
roitumisesta kvalifikaatioiden kehittamista koulutuksen kautta
pidetaan jatkuvasti mielessa.

Vaikka tams eraanlainen orientaatiovaihe nuoren ihmisen
elamassa kaikilla sisaltaa samankaltaisia elementteja, elaman-
kaaren kehityksen kannalta on kuitenkin luonnollista tarkastel-
la naita kahta akipHta, peruskoulun jalkeista suoraa siirtymis-
tä tylielamaan (vaikka henkilO myOhemmin menisikin uudel-
leen kouluun) ja korkeakouluopiskelun mandollistamaa pit-
kaa, tyOsta irrallaan olevaa siirtymavaihetta toisistaan erillian.
TyOhOn kehittyva suhde ja sita kautta saavutettu suurempi itse-
naisyys ja koko elamantilanteensa hallinta, aikuisen maailman
elamanalueiden kokonaisuus, on se vedenjakaja, jonka sub-
teen nama kaksi aaripaata eroavat toisistaan. Valiin jaa hyvin-
kin erilaisia kehityskulkuja, mutta 'suoraan tydhOn', 'tylistd
kouluun' ja 'suoraan kouluun' ovat niita paaluokkia, joissa it-
senaistymisen ja aikuistumisen kehitys tapahtuu joko tylin
sfaarissa, tyOn sflarin valittamana tai suhteellisen irrallaan sii-
ta. Ihmisen mytihempi elimanhistoria heijastaa naita orientaa-
tiovaiheen erilaisia kehityskulkuja tavalla tai toisella.

Toisaalta nuoruusvaiheeseen sisaltyy myiis itse vaiheen voi-
makkaan, fyysisia, psyykkisia ja sosiaalisia muutoksia sisallaan
pitavan, luonteen johdosta erityispiirteita, jotka ovat enem-
man tai vahemman vahvasti sidoksissa edella esitettyyn tyliela-
maan siirtymiseen. Eras tallainen muutos on fyysisen elinym-
paristiin vaihtaminen tai vaihtuminen.

Muutto paikasta toiseen tuo mylis muiden ikavaiheiden ai-
kana rajujakin muutoksia ihmisen elamaan. Nuoruusvaiheessa
se taman muutoksia sisaltavan luonteensa lisaksi on myiis erial-
la tavalla itse ikakauden luonteeseen sidoksissa. "Rupesi tun-
tumaan, etta ei ole mitaan, mika minua enaa taalla pitaa" ,
kirjoittaa omaelimakerrassaan 38-vuotias siivooja. " . .joten-
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kin minusta tuntui, etta kun paasen irtaantumaan kotiseudus-
tani, minulla olisi mandollisuudet tulla 'joksikin' " , toteaa
44-vuotias vuorotylilainen.

Muuttaminen on yhteydessa itsenlistymiskehitykseen, ai-
kuisen ihmisen elamin kokonaisuuden saavuttamiseen: etai-
syyden saavuttaminen on tietyssa mielessa valttamatiinta. Kun
tylin sflariin on syntynyt ennakoiva suhde tai kun siihen jo on
siirrytty ja nain luotu mandollisuudet toimia kierrossa palkkaa
vastaan itsenaisena ostajana, on myiis luotu mandollisuuksia it-
se saadella kulutusta, uusintamista. Nami elementit ovat
luonnollisesti jo olleet olemassa muodossa tai toisessa, mutta,
usein vanhempien taloudellinen asema on siadellyt nuoren os-
tovoimaa ja toisaalta lapsuuden perhe uusintamisen alueena
on ollut saatelemassa mytis vapaa-ajan kaytiin mandollisuuk-
sia. Toiminta tytielimassa asettaa uudet vaatimukset
selle uusintamiselle ja sen turvaamiseen tahtalvalle toiminnal-
le vaihdon, ostosten valtakunnassa. (Ottomeyer 1977,
231-240.)

Opiskelijoiden 3 kohdalla tilanne ei ole nain selva, vaan ajal-
lisesti aikuisen eliman kokonaisuuden saavuttamiseen on viela
matkaa, koska suhde tytin maailmaan on yield kehittymatiin.
Suhteessa kaikkiin kolmeen aikuisuutta maarittavain sfaariin
ovat jo tylissa olevat nuoret saavuttamassa aikuisuutta, vaikka
biologisen ian mukaista nuoruuden vaihetta ei viela olisikaan
ohitettu. On sitten kysymyksessa tytissa tai koulutuksessa oleva
nuori, ovat ne elamantavat, jotka ovat aikuisuuden vaiheelle
tyypillisia, alkaneet jo muotoutua. Aikaisemmin esitetty jako
kolmeen suhteessa tyOhiin olevaan luokkaa aiheuttaa kuitenkin
erilaisia kehityskulkuja tassd prosessissa.

Muutto tapahtumana ei ole vain etaisyyden saavuttamista,
itsenaisyyden tarpeesta kumpuavaa elaman ehtojen ratkaise-
mista, jossa kilometreissa mitattua etaisyytta lapsuuden kotiin
voitaisiin tarkastella vain oman valinnan tuotteena. Muuttoon
vaikuttavat tekijat ovat enemmankin yhteiskunnallisia kuin yk-

vaikka toimivan subjektin valinnoille taytyykin antaa
painoa. Valinta, muutto kotoa, voi olla vapaaehtoista halua ir-
taantua ja itsenaistya, mutta se voi olla vapaaehtoista valintaa
vain realiteettien sallimissa puitteissa. Naiden erottaminen toi-
sistaan omaelamakerta-aineiston valossa on usein erittain vai-
keaa. Toiminnan ja tietoisuuden tasolla riamd kaksi eri tyyppis-
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ta, toisilleen taysin vastakkaista prosessia kietoutuvat kokonai-
suudeksi, jossa niiden rajat hamartyvat.

Jos muuttamisen syita ei taman aineiston valossa kyetakaan
tarkemmin erittelemaan, niin kytkenta ty6- ja koulutusmah-
dollisuuksiin voidaan kuitenkin hyvin selvasti nanda. Tata
seikkaa tuskin hamartaa se, eta aineisto luonnollisesti korostaa
vain muuttoliikkeen toista suuntaa, maalta kaupunkiin muut-
tamista, mika on yksi timan aineiston 'tyypillisyyksia' Maalta
kaupunkiin ja taajamiin muuttamisen suunta on kuitenkin sa-
malla koko suomalaisen yhteiskunnan 'tyypillisyyksia' , jonka
seurannaisvaikutuksia voidaan nanda mita moninaisimmissa
muodoissa.

Muuttotapahtuma sisaltaa aina enemman tai vahemman elin-
ymparistOn muuttumista. Kulttuuriin ja sosiaalisiin
1iittyvia muutoksia ja niiden aiheuttamia vaikeuksia sopeutua
kuvaa seuraava katkelma maaltamuuttajan tarinasta hyvin:
"Enpa kuitenkaan tiennyt miten paljon tama elinyhteistin
vaihdos toisi outoja asioita esiin. Ensin minun oli totuttava
saann011iseen vuokranmaksuun. Maalla ollessani en yield kos-
kaan ollut joutunut asumisestani maksamaan. Tyiissani, joka
oli hyvin likaista tehda, reuhdoin tyiitoverien mielesta aivan
liikaa, joka minua ihmetytti, olinhan aina tehnyt tykita lujasti
ja saanut sen mukaisen palkan. Mutta taalla kaverit sanoivat
minun pilaavan koko homman liialla hosumisellani. Taallahan
oli tuntipalkka ja se tuli tytimaarasta riippumatta melkein 'pai-
kallaolosta' . Tama oli minusta ihmetta, samoin kuin se, miten
nopeasti kaverit haihtuivat tytipaikalta illalla, usein ennen kel-
ion sallimaa maariaikaa. Mina jain usein pesuhuoneeseen vii-
meiseksi, kun olin odottanut santillisesti kellon lupaamaa ty6s-
tapoistumisaikaa. Taalla minuun myOs iski jalleen 'herranpel-
ko' , olihan taalla minulla kaksikin esimiesta, mestaria, jotka
hyvinkin tarkkaan seurasivat thitten kulkua. Nama mestarit
olivat minulle niin suuria herroja, etta usein hatkandin, kun
huomasin jomman kumman seuraavan tytitani. Tein tyOni kui-
tenkin aina tunnollisesti, etta minulla ei olisi pitanyt olla syyta
pelata.

Eras uutuus mielestani oli tyi5hOnlandOn saann011isyys.
Maalla, etenkin metsathissa ollessani, tein Oita mielentilani
mukaan. Joskus tein 12-tuntisiakin paivia. Toisinaan taas, esi-
merkiksi maanantaisin, jos olin ollut tansseissa ja vasynyt, en
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mennyt tyiimaalle ollenkaan, vaan nukuin puolille paivin ja lo-
pun paivad kunnostelin tyijkaluja. Uudessa tytipaikassa se ei
kaynyt, vaan joka aamu piti head kellon soittoon ja suoriutua
bussipysakille, oli sitten vasynyt tai ei.

Mytis ihmettelin ihmisten vierautta toisilleen. Ensimmainen
asuntoni oli Pakilassa, Helsingissa. Samassa talossa asui kolmet
vuokralaiset. Koska eriat heists, kaksihenkinen vahan van-
hempi pariskunta vaikutti mukavalta, menin heita tervehti-
maan. Sanoin hyvaa paivaani ja samalla mainitsin jotain mie-
hen tyOsta, han oli leikkaamassa vuokraisantimme orapihlaja-
aitaa. Rouva lahti heti sisalle, etta ovi Iliskihti, mies murahti
jotain ja alkoi entista vikkelimmin naykkia pensasaitaa. En jat-
kanut enempda vaan siirryin vahan kauemmaksi, jolloin rouva-
kin tuli taas miehensa luo ja kuulin, kun han minuun vilkais-
ten sanoi jotain 'kummallisesta' . Minusta he olivat kummalli-
sia, en mina!' ' (mies, 44 v. vuorotylilainen).

On selvaa, etta edella esitetty kuvaus on vain yksi monista ja
etta muutto tapahtumana voidaan kokea hyvin eri tavoin. Juu-
rettomuuden, vierauden ja omituiseksi itsensa kokemisen tun-
teet, jotka edellisen katkelman kirjoittaja niin selvasti tuo
esiin, eivat ole matkan pituudesta riippuvaisia, vaan uuden
elamantilanteen mukanaan tuomia psyykkisia ja sosiaalisia seu-
rauksia.

Paikallaan pysyneet ja muuttajat voidaan luonnollisesti erot-
taa toisistaan jalkimmaisten elamantilanteessa yleensa tapahtu-
neen suuremman muutoksen perusteella. Omaelamakertojen
perusteella taman erottaminen itse nuoruusvaiheeseen sisalty-
vista voimakkaista muutoksista on kuitenkin vaikeaa: nuoruus-
vaihe, toisin kuin esimerkiksi lapsuus, kuvataan yleensl melko
lyhyesti muilta kuin ammatin ja tyiin etsimisen osalta. Kotoa
irtoaminen on asia, josta kerrotaan, mutta esimerkiksi ystavat
ja suhteet toiseen sukupuoleen jaavat vahemmalle kasittelylle.
Lukijalle jaa useinkin kasitys nuoruusvaiheesta todellisena ela-
man 'valivaiheena'

Edella on kasitelty lapsuuden ja nuoruuden vaiheita seka
naisille etta miehille kaikilta osiltaan samanlaisina. Erityisesti
aikuisvaihetta kasiteltaessa lienee kuitenkin vaistamattinta
sitella naisen ja miehen elamankaaria jossain maarin toisistaan
erillaan. Eriytyvia piirteita naisen ja miehen roolijaosta sisaltyy
luonnollisesti jo nuoruusvaiheeseen, samoin kuin lapsuuteen.
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Miehilla eras tallainen erityispiirre, joka yleensa sattuu nuo-
ruuteen, on heidan suhteensa armeija-aikaan. Asevelvollisuu-
den suorittamisen, 'miesten koulun' lapikaymisen, nimeavat
useimmat kilpailuun osallistuneet miehet erdaksi elamansa tai-
tekohdaksi. Useinhan onkin niin, etta asevelvollisuuden suo-
rittaminen edeltaa lopullista astumista tytin maailmaan tai ty6-
ta ennakoivaan koulutukseen. Silmiinpistáva on kuitenkin se
paino, jonka armeijakokemukset elamantarinoissa saavat. Ker-
tomuksissa korostuu armeijakokemusten irrallisuus: tata aikaa
on vaikea integroida osaksi elaman vertikaalista ja horisontaa-
lista tasoa, ellei tglaisena jatkuvuuden ja integroinnin osoitti-
mena sitten pideta niita negatiivisia tunteita, joita on jo aikai-
semmin kokenut, kokee armeijassa ja tulee mytis armeijan jal-
keen kokemaan. "Jalleen kerran uudet ja *sin oudot olosuh-
teet. Jalleen kerran ihmisen annetaan ymmartaa, ettei han ole
yhtdan mitadn, muodotonta massaa vain, josta vahitellen ali-
paglystOn ankaralla huolella ja vaivalla saadaan jonkin verran
ihmista muistuttavia 	 kirjoittaa 66-vuotias elakeldi-
nen armeijakokemuksistaan.

Hyvin samansuuntaisia ovat myOs noin kaksikymmenta
vuotta mykihemmin saadut kokemukset: "Olin armeijassa hy-
vin arka ja pelkasin esimiehiani tavattomasti. Maalla ollessa
olin mielestani kylla rohkea tutussa ymparistOssa, mutta armei-
jassa tuli minuun sellainen 'herran pelko'. En ollut tuntenut
sellaista pelkoa sitten kansakouluaikojen. Armeija onkin ollut
minun eldmassani sellainen kuin vedenjakaja. Voi jakaa ela-
man niinkuin kahtia, ennen ja j gkeen varusmiesajan. . . . Ta-
ma herrain pelko on sitten seurannut minua mukanani aina
myohemminkin, kun siirryin vakituisesti tytielamaan. . . . Sa-
notaan, end armeija tekee pojista miehid ja rohkeita sotilaita.
Minun kohdallani asialle taisi kayda pain vastoin. Siena opin,
etta taytyy olla nOyra ja tottelevainen, jos mielii menestya, tai
oikeammin valttya rangaistuksilta" (mies, 44 v. vuorotyOlai-
nen).

Negatiivisten kokemusten positiivisiksi kaantaminen on vai-
keaa, varsinkin jos nama kokemukset tavalla tai toisella luoki-
tellaan itsestaan selvina elamankaareen kuuluviksi, kuten ar-
meijan kohdalla nayttad olevan. On myOs luonnollista, etta
mikali yhteiskunnassa on voimassa yleinen asevelvollisuus, yh-
teiskunta mytis maarittaa asevelvollisuuden sisalted; normisto
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siella ei perimmaisilta piirteiltdan voi kovin paljon poiketa yh-
teiskunnan 'yleisesti hyvaksytysta' normistosta.

Nuori ja keski-ikainen aikuinen. Edella on kasitelty kapita-
listisen yhteiskunnan sfaarien ja yksilon ellman kehitysta kohti
sfaarien kokonaisuutta ja elaman aikuisvaihetta. Elamanvaihei-
den kehitysta on tarkasteltu naiden sfaarien subteen tapahtu-
vana kehityksena, jossa yhteiskunnalliset suhteet mdarittavat
yksilOn eldmanprosessia ja tunkeutuvat taman elamanprosessin
lapi. Nama yhteiskunnalliset suhteet eivat kuitenkaan, kuten
Ottomeyer huomauttaa, ole olemassa jokapaivaisen kayttayty-
misen ylapuolella, vaan ne ovat yksilollisen kayttaytymisen yh-
teiskunnallinen luonne, sen yhteiskunnallinen puoli (Ottome-
yer 1976, 71). Ihmisen elama on naiden madreiden leimaa-
maa, mutts ihminen itse naissa yhteiskunnan raameissa toimii
maailman haltuunottajana, subjektina, eika pelkastaan naiden
maareiden objektina. Aikuisen ihmisen elArnassa tams kolmen
saarin kokonaisuus muodostaa sen perustavalaatuisten toimin-
tojen kentan, jolla ihmisen arkipaivaa voidaan tarkastella. Ty&
palkan vaihto tavaroiksi ja palveluksissa ja vapaa-aikana tapah-
tuva uusintamiseen tahtaava koulutus ovat luonnollisesti kar-
keita kokonaisuuksia, joille elamassa loytyy hyvin erilaisia sisal-
tOalueita. Seuraavassa tarkastellaan naita sisaltiialueita niilta
osin, kuin ne ovat paikallistettavissa naissa kandeksassa esi-
merkkielamakerrassa.

Koska aikuisuus edellisiin ikavaiheisiin verrattuna on ajalli-
sesti huomattavasti pitempi, joudutaan tassa aikuisuuden eri
vaiheita erottelemaan joillakin kriteereilla. Ei ole tarkoituksen-
mukaista tehda tiukasti biologiseen ikaan sidottuja luokkia
vaan kasitteet 'nuori aikuinen', 'keski-ikainen' ja 'vanha' niil-
le yleisessd kielenkaytOssa annetun sisaltOnsa mukaan riittane-
vat selvittimaan, mists aikuisuuden vaiheesta on kysymys.
Koska erityisesti nuoren aikuisen ja keski-ikaisen aikuisen erot-
taminen toisistaan jonkin tietyn pisteen tai suuren muutoksen
subteen on jokseenkin vaikeaa, kasitellaan tasta naita molem-
pia yhdessa, kun taas vanhuutta sen elaman sfadreihin tuovan
muutoksen vuoksi kasitellaan erillisend elamanvaiheena.

Lisdksi joudutaan rinnan elamanalueiden kasittelyn kanssa
kuljettamaan jossain mdarin sits jakoa kahteen, jonka aiheut-
tavat naisen ja miehen elamankaarien tietyt eriytyvat piirteet.

Jos esitetaan hyvin ylimalkaisesti tasta aineistosta esiin piirty-
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va aikuisen ihmisen elaminsisaltOjen kokonaisuus, voidaan sa-
noa, eta, elamin tayttavat elamisen yllipitamiseksi valttima-
ton tyti ja muu toiminta oman ja perheen uusintamiseksi \rait-
tarnattOmien edellytysten turvaamiseksi. Naista ensimmainen
on yleensa vain 'se valttamatOn' , jota on pakko tehda, toinen
kokonaisuus taas pitia sisallain seki yhteiskunnan sanelemien
ehtojen tayttimista etta hyvin efi tavoin tapahtuvaa vapaa-ajan
kulutusta. Tyo maarittaa pitkalle uusintamisen mandollisuuk-
sia, toisaalta uusintamiselle valttamittOmien ehtojen tlyttami-
nen, esim. asumisen jarjestaminen on sen pakonomaisen luon-
teen vuoksi osittain riippumaton tyiipalkan suomista mandolli-
suuksista. Aikuisen ihmisen uusintamisen kenttana on yleensa
perhe, jonka muidenkin jasenten uusintamisesta aikuisen on
vastattava. Tata kautta myess suhde lapsiin on eras keskeisia
alueita. Kaikkien naiden tehtivien tayttimista uhkaa kaksi asi-
aa: terveyden menetys ja tyiin menetys.

Mina elaminalueet painottuvat hieman eri tavoin nuoren ja
keski-ikaisen aikuisen elarnassa, samoin kuin mylis naisen ja
miehen elamassa.

Nuoren aikuisen ja keski-ikaisen aikuisen elimanpiirien toi-
sistaan erottamiselle voidaan antaa joitakin itse elamin sisal-
läista johtuvia erityispiirteita, huolimatta slid, etta naiden
kanden vaiheen sitominen johonkin tiukasti niita toisistaan
erottavaan ikaan olisikin vaikeaa. Kasitellessian amerikkalaisen
miehen elaminvaiheita on Levinson kuitenkin erottanut nama
ikikaudet toisistaan esittamalla, etta samoin kuin siirtyminen
nuoren aikuisen elamaan tapahtuu 17-22 vuotiaana, voidaan
mykis keski-ikaan siirtymiselle mairitella tietty ikakausi, 40:n ja
45:n ikavuoden valinen jakso, joka luonteeltaan on naita ika-
kausia erottava (Levinson 1978, 18-20). Samoin voidaan ha-
nen mielestaan erottaa seka nuoren aikuisen etta keski-ikaisen
aikuisen kehityksessa tietyt siirtymavaiheet itse naiden kausien
sisM, nimittain 30 ikavuoden paikkeille ja 50 ikavuoden paik-
keille sijoittuvat siirtymavaiheet (emt. 56-57). Nama, osat
ovat hanen mukaansa elaminkaaren makrostruktuuria, jossa
kukin kausi saa toisista eroavia piirteita elarnisen prosessin
luonteesta riippuen (emt. 19).

Vaikka nain tiukkoja rajoja tuskin voidaan, ainakaan
omaelimakerta-aineiston pohjalta tehda, voidaan tiettya syk-
lista vaihtelua elimankaarissa kylla nanda eliminsisaltOjen
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painottumisen kautta. Nuoren aikuisen elamissi sijoittuu al-
kupuolelle voimakkaiden muutosten aika, jolloin tytimaail-
maan ankkuroituminen, perheen perustaminen ja ensimmais-
ten lasten syntyminen samoin kuin yleensa mytis asunnon
hankkiminen ovat keskeisia. Kolmenkymmenen ikavuoden jal-
keen seuraa tavallaan todellinen paikoilleen asettuminen, jol-
loin edella esitetyt elementit ovat kylla mukana elamassa, mut-
ta eivat enia niin uusina kuin aiemmin: arki rutiineineen mää-
rittaa pitkalti tats vaihetta. Keski-ikain siirtymisen vaiheessa
eliman perustoiminnot saavat uusia painotuksia: alkaa
tya aika, jolloin lapset kasvavat ulos kodista ja koska elamisen
perusvalttimattOmyyksien hankkiminen ei enai ole

oman tulevaisuuden arviointi tulee keskeisemmaksi kuin se
oli edeltivassa, arjen huolien tayttamassa vaiheessa. Viiden-
kymmenen ikavuoden saavuttaminen on usein kulminaatiopis-
te, jonka jalkeen katsotaan elarnan piaty6 jo tehdyksi asiaksi ja
tulevaisuus nandain pitkalti vain vahittaisena etenemiseni
kohti vanhuutta. Paapiirteissian llama eivat paljoa poikkea Le-
vinsonin esittamista raameista, joskin edelle esitetty voidaan
sanoa vain sills edellytyksella, etta yksilollinen vaihtelu loysien-
kin vuosirajojen suhteen otetaan huomioon.

TyOta ja sen perustavanlaatuista asemaa elaman maarittajana
on kasitelty jo nuoruusvaiheen kohdalla, joskin lahinna
valmistautumisen perspektiivista. Vaikka koulutuksen ja kou-
lutusmandollisuuksien korostaminen naissi omaelamakerroissa
antaisi aiheen olettaa, etta tyti myess subjektiivisesti koettaisiin
erittain tarkelni toiminnan alueena, ei aikuisian kohdalla nain
kuitenkaan nayta olevan: tyiin sisallon antama tyydytys nayttia
olevan erittain vahaisti. Usein kirjoittajat kytkevat timin tyOn
valineellisen luonteen suoraan siihen, etteivat ole saaneet kou-
lutusta ja ovat rain tavallaan vain ajautuneet johonkin tyohon.
TO on heille vain palkan, mandollisimman suuren palkan saa-
miseksi valttimatiin elimanalue.

Miehet tosin painottavat tad eliminaluetta enemmin kuin
naiset ja puhuvat siita enemman. Toisaalta nakyy omaelima-
kerroissa se, etta miehet tavallaan nakevat omaan rooliinsa per-
heen paaasiallisina elattajina kuuluvan, etta tyosta myiis kirjoi-
tetaan. Kuten 'sivuraiteille' , perheen tulevaisuutta kuvaamaan
eksynyt kirjoittaja huomaa: "TyOsti ja touhustahan tissi pitii-
si kirjoittaa" (mies, 66 v. elikellinen). Tytin maailma perintei-
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sesti miehelle kuuluvana saattaa jopa oikeuttaa kirjoittajan ko-
konaan unohtamaan joitakin muita elimanalueita.

Huolimatta siitd, cud itse tyiin sisalttiOn ei eldmakerroissa
juuri kajota, tykieldmasta ja urakehityksestd pidetdan luonnolli-
sena ja valttamattlimdnd puhua. Tylissd saavutettu menestys,
hyvan tytintekijan maine ja ty6paikan sosiaaliset suhteet ovat
positiivisia asioita, joiden kautta tyolle annetaan mielekista si-
salted. Niiden kautta voidaan korvata se puute, etta itse ty6 ei
ole sits, mita nuorena toivoi. Erityisesti naiset painottavat tyiin
yhteydessa syntyvid sosiaalisia suhteita ja niiden merkitysta ko-
ko elamalle, ja mitatOivat nailla tyiin ikavid piirteita ja pakkoa
kaydd tyOssd rahan vuoksi.

Monia puolia suhtautumisesta ty6hOn kuvaa seuraava kat-
kelma nuorehkon naisen eldmakerrasta: "Meilla on kellokortti
ja liukuva tyoaika, ja usein saan ottaa illasta jatkoaikaa,
viikon lopussa plussat ja miinukset asmaisivat. Toissa varsi-
naista ammattiini kuuluvaa tyOta minulla on aika vahan.

ei ole varsinaista juoksutyttOd, ja kun kukaan muu ei kos-
kaan pitanyt kopioiden otoista ja paketoimisista, ja kun viimei-
sen aitiysloman jalkeen minun siihenastiset tyoni reikdkorttild-
vistys ja siihen Iiittyvat ohjelman teot olivat siirtyneet muille, ja
kun piirtamista oli vahan, ovat minun tydni nykyisin vaihtele-
vaa juoksemista kerrosten	 ...Minusta nain on ihan mu-
kavaa, kun palkkanikin on kivasti noussut, viimeisen kuoppa-
korotuksen jalkeen taitaa tulla jo yli 3000 mk brutto. Vakitui-
sesta piirtimisesta mind en pitaisikaan. Meilla on piirtdjilla
kauhea stressi pdalld koko paivan. Siind he istuvat takapuoli tii-
viisti samassa tuolissa selkd kumarassa ja kasi ja silmat rasittu-
neina koko	 ...Ei, mind en sits jaksaisi. Nyt minusta on
ihan rentouttavaa kdydd tOissa ja vaihtaa ajatuksia toisten kans-
sa. Usein on ihan mielenkiintoista ja antoisaa olla asioista eri
mieltd" (nainen, 38 v. toimistotylintekija).

TyOn sosiaalisten piirteiden lisdksi painotetaan sits tytin yh-
teiskunnan mekanismeihin Iiittyvad puolta, joka saattaa aset-
taa yksiltin ja hanen perheensd uusintamisen mylis kyseenalai-
seksi. Tyytyvaisyys ty6hOn on usein tyytyvdisyytta siihen, etta
ylipadtdan saa olla tyOssa, etta on tytipaikka, jolla elarnan tur-
vaa. Sama pelko tytipaikan menettdmisestd, joka tavallaan pa-
kottaa olemaan tyytyvainen tyiihtin, on myiis takana siind kau-
huntunteessa, jonka vgieneva tyOkyky ja terveyden pitkaaikai-
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nen menetys aiheuttavat. "Olen kuitenkin jaksanut toistaisek-
si kayda tylissani" , kertoo monien sairauksien rasittama per-
heenisä ja jatkaa: "On yritettiva vain yhta tunnollisesti tehda
tehtavansa, vaikka aina ei tunne jaksavansa. Tiedan, etta
hoani tarkkaillaan, pystynke, samaan tyosuoritukseen kuin en-
nen. ...Sairaselikkeelle en kuitenkaan haluaisi Okla. Se saat-
taisi olla viimeinen pisara romandukseen" (mies, 44 v. vuoro-
tylilainen).

"Kylla silloin oli mukavaa, oli ystavii, oli hyva perhe ja tun-
tui kuin elama olisi ruusuilla tanssimista, mita se ei todellisuu-
dessa mytihemmin ollutkaan" , kirjoittaa 71-vuotias elakelai-
nen. Naimisiin meno ja lasten syntymat ovat oleellinen osa
nuoren aikuisen elamanpiiria, mutta on melko hammastytta-
vaa, etta timan alueen astuminen elamaan sivuutetaan omae-
larnakerroissa nun usein. Samantapaiset lausumat kuin "pitaa
kai valilla kertoa, etta ali gn mennessa olin jo ehtinyt menna
naimisiinkin" (mies, 66 v. elakelainen) tai "menimme yksin-
kertaisesti eraina paivana ostamaan sormukset" (mies, 44 v.
vuorotyOlainen), eivat ole harvinaisia. Naisten kohdalla tad
ratkaisua selvitetaan kylla usein hieman vivahteikkaammin,
joskin elimaan itsestaanselvana kuuluvana. Luonnollisesti las-
ten syntymit ovat naiselle merkittavampii tapahtumia kuin
miehelle, mutta erityisesti miesten elarnakerroissa esiintyvi
pelkka lasten syntymien toteaminen asettaa taas eteen kysy-
myksen timan elimanvaiheen pitamisesta itsestaanselvyytena.
Toisaalta nakevat miehet perheen kasvamisen perheen uusinta-
misedellytysten turvaamisen nakOkulmasta. "Hiukan tuli itse-
syyttiksiakin siita, ettei minulla ollut tarjota parempaa kotia,
kun hakisin vauvan. Piatiikseni hankkia meille uusi isompi ko-
ti vahvistui. ...Myi5s ajattelin, etta tulen jarjestamian tine po-
jalleni mandollisuuden opiskeluun niin pitkalle kuin han vain
haluaa, ainakin tilaisuuden hankkia kunnon ammatti, jota mi-
nulla ei ollut" , kirjoittaa 44-vuotias vuorotytilainen ajatuksis-
taan ensimmaisen lapsen syntyman jgkeen.

Naisen elaminkaareen tuo lasten olemassaolo piirteita, jotka
poikkeavat miesten eliman kokemuksista. Jos miehille hasten
syntymat eivat tunnu tuovan elamaan kovinkaan paljon muu-
tosta, naisille ne ovat tapahtumia, jotka irrottavat heidat ansio-
tyOsta kokonaan perheen piiriin. Tama tilapainen poissaolo
palkkatytista ei kuitenkaan selita sits painoa, joka aineiston
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naiskirjoittajien elamantarinoissa annetaan lapsille ja yleensa-
kin perheelle. Naisille lapset ja lasten elamdan liittyvat seikat
ovat usein niin tarkeita, etta kun kirjoittaja arvioi tulevaisuutta
tai kertoo merkittavista tapahtumista omaelamakerrassaan, voi
huomata kysymyksessa olevan lasten tulevaisuuden ja lasten
kohdalle tapahtuneet merkittavat tapahtumat, ei kirjoittajaan
itseensa kohdistuvat arviot. Elama eletaan osittain lasten kaut-
ta. Sama koskee usein myOs perhetta: kirjoittaja ei kirjoita it-
sestaan vaan perheestaan ja sen tulevaisuuden perspektiiveista,
lukien tietenkin itsensa mukaan tahan perheeseen.

MyOs miesten kohdalla tallaista kauttaelamista tapahtuu,
mutta Nieman eri merkityksessa. Heille lasten arkipaivan ilot ja
surut eivat ole se, johon kiinnitettaisiin huomiota, vaan lapsen
tulevaisuus. Lapsi on heille joko tulevaisuuden yhteistyOkump-
pani tai sitten se henkilO, joka tulee saavuttamaan kaiken sen,
mita, heilta itseltaan on jaanyt saavuttamatta. Toive, etta lapsil-
la olisi hyvin, realisoituu toimeentulo- ja etenemismandolli-
suuksien turvaamisena, ei niinkdan arjen jokapdivaisten sosiali-
saatiokysymysten ratkomisena. Taman viimeksi mainitun taa-
kan kantavat naiset usein melkein yksin, joten Ottomeyerin
'kaksoistaakan' (Doppelbelastung) kasite kuvaa erittain hyvin
naisen asemaa seka perheen elaman taloudelliseen turvaami-
seen osallistuvana etta lahes kokonaan perheen, lasten lisaksi
myOs miehen uusintamisesta vastaavana (Ottomeyer 1977,
128). Roolien jakautuminen kulkee pitkalti sits linjaa, jolla
miehen tehtavana perheessa on turvata aineelliset edellytykset
perheen uusintamiselle, naisen tehtavand on vastata taman uu-
sintamisen tapahtumisesta. Tama jako on luonnollisesti kar-
kea, mutta suuntaa antava. "Olen maalta muuttaneena ja Uri-
ne kodin perustaneena suorittanut mielestani pioneerityiin,
tista on lapsemme helpompi alkaa, tata pidan suurimpana saa-
vutuksenani" kirjoittaa 44-vuotias vuorotyOlainen ja siirtda sa-
malla osan toteutumattomista toiveistaan poikaansa.

Luonnollisesti naisellekin suhde lapseen pitaa sisallaan tule-
vaisuuden toiveita, mutta usein mytis pelkoja tulevaisuuden
mukanaan tuomista muutoksista. Kuten asiasta kirjoittaa 38-
vuotias toimistotyOntekija: "Lasten tulevaisuudelta toivon, et-
tä heidan tyOnsa olisi maaseudulla. En toivo heists akateemisia
ihmisia, en — pain vastoin pelkaan sits" Kuvastaako edelli-
nen katkelma todellisia lasten osalle asetettuja toiveita ja pel-
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koja vai aidin omaa pelkoa muutoksista, esim. nun sanotun
tyhjan pesan vaiheen ennakoimista vaikeampana, jos lapset
olisivat kovin kaukana ditinsa juurista, on vaikea sanoa. Saman
tyyppisia lausumia lOytyy muistakin naisten kirjoittamista
omaelarnakerroista, kun taas miehet tuntuvat asettavan ai-
noaksi tulevaisuuden kriteeriksi lapsen paasemisen mandolli-
simman korkealle.

Lapsuuden vaihetta kasiteltaessa esitetyn ristiriitaisen per-
heen ja koulutuksen valisen suhteen kertautuminen nayttád
siis tapahtuvan myOs omien lasten kohdalla, mutta saavan uu-
sia piirteita ja vivahteita, joista keskeisin on mandollinen per-
heen aikuisten valinen perspektiivien erilaisuus lapsen tulevai-
suuden suhteen.

Perheen aineellisten uusintamisedellytysten turvaamisessa
nayttaa tarnan aineiston kohdalla olevan asunnon, kodin hank-
kiminen keskeisin tehtava. Vuokra-asuntokierteen, him pie-
nien asuntojen tai jatkuvan paikasta toiseen muuttamisen ai-
noana vaihtoehtona nayttaã olevan oman asunnon hankkimi-
nen. TyOra tehdaan kovasti, usein kahtakin tytita rinnakkain,
jotta kyettaisiin sà.astamaan alkupaaoma. "Mieheni teki paljon-
ylitijita ja mina siivosin vierailla ja siivottiin me yhdessakin,
kaikella konstilla yritettiin saada rahaa ja saatiinhan sits, aina
kuukauden kiintio tayteen" (nainen, 42 v. siivooja). Sitten
tehdaan taas lujasti tytid, jotta saataisiin velat maksetuksi.

Kukaan ei kuitenkaan voi kiistaa sits, etta 'oma on aina
oma' , sisaltyyhan sen hankkimiseen valtava ma.ara ponnistelu-
ja, joten on myiis hyvin luonnollista, etta pakon edessa kaik-
kensa tehnyt ihminen kirjoittaa: "Tama oli elarnamme tahti-
hetkia, kun illalla kallistimme paamme nukkumaan, ensi ker-
taa oman katon alle" (mies, 44 v. vuorotyOlainen).

Kauan suunnitellun rakentamisen kohdalla tarns ikioman
kodin saaminen on kokonaan toisenlainen, elarnan sisaltOihin
oleellisena ja edeltakasin suunniteltuna vaiheena sisaltyva rat-
kaisu, jolla vapaaehtoisesti viitoitetaan vapaa-ajan kayttstia
eteenpain. "Kun tontit olivat paikoillaan ja nimitetty saajat,
alkoi rakentaminen. En pysty kenellekaan selittamaan sits tun-
netta, mika taytti rintani, kun ensimmaisen kerran astelin
omalla maallani. Jokainen saappaanjalki tuli omaan tanteree-
seen. Oli helppo ymmartaa niita miehia, jotka olivat keksineet
sanan 'isanmaa'. Kavelin tonttia ristiin rastiin ja suunnittelin,
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mihin tulee rakennus ja millainen sen pitaa olla. Tuossa on
kasvimaan paikka, tahan omenapuut, tuonne lasten leikki-
mOkki" kertoo tuolloisista tunteistaan ja suunnitelmistaan nyt
66-vuotias elakelainen.

Maid molemmat eri tyyppiset, mutta samaan tavoitteeseen
tahtaavat prosessit ovat yleensa yhteisia molemmille aviopuoli-
soille ja monissa tapauksissa jopa lapsillekin. Yhteiskunnassa,
jossa ty6 ja vapaa-ajan kulutus irtautuvat hyvin selvasti toisis-
taan, muodostuu yhteisesta saastamisesta tai yhteisesta raken-
tamisesta keskeinen vapaa-ajan toimintojen kohde, jolla mytis
viitoitetaan tulevaisuuden elaman raameja melkoisesti. Hyvin
usein kirjoitetaan, etta tams kaikki tapahtuu lasten takia: et-
teivat lapset joutuisi nielemaan pakokaasuja (nainen, 38 v. toi-
mistotyOntekija), etta lapsen olisi helpompi, kuin itsella(an) on
ollut (mies, 44 v. vuorotyOlainen). Prosesseina nama kaksi kui-
tenkin poikkeavat toisistaan melkoisesti. Asuntosaastaja vain
tekee tytita ja saistaa, suurimmaksi osaksi itse taloaan rakenta-
va tekee tyOta ja rakentaa ja nakee koko ajan oman tyOnsa tuot-
teen edistyvan. Nailla piirteilla voisi ainakin olettaa olevan jo-
tain vaikutusta myOs valitussa asuinpaikassa viihtymiseen, sen
kokemiseen omana. Omakotirakentajilla asumisen ymparistO
on yleensa erittain keskeinen tekija, sen sijaan kerrostaloasumi-
sen ymparistOOn ei kiinniteta kovin paljon huomiota, vaan
asunto otetaan sielta, mists saadaan, kuitenkin katsoen jossain
madrin mytis alueen palvelutasoa ja toisaalta edes pienta koske-
mattomaan luontoon viittaavaa tekijaa. Kerrostaloalueiden jat-
kuva muuttuminen niiden rakentamisen myiita usein muuttaa
asunnon ymparistiia melkoisesti, mutta useimmat eivat valita:
asuntoon on ehka uhrattu niin suuri maim tyska ja omaa nuo-
ruutta, etta valittaminen tehdysta ratkaisusta on kuin maan
kaivamista omien jalkojen alta.

Perheen taloudellisen aseman vakiintuminen, pysyvan asun-
non saaminen ja lasten kasvaminen ovat tyOn lisaksi niita piir-
teita, jotka maarittavat eiamaa siirryttaessa keski-ikaan. Tasai-
nen, vahan muutoksia sisaltava elama heijastuukin kirjoituksis-
sa usein sellaisina lausumina kuin "vuodet vierivat mandotto-
man nopeasti" tai "aika kului, ja minun ohi jaatava
elikkeelle" (nainen, 38v. siivooja ja mies, 71 v. elikelainen).
Ilmeisesti aika myiis kuluu ja elama kulkee tasaista rataansa,
jossa uusia piirteita ovat vain lasten kasvaminen ja kotoa lahte-
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minen, sairaudet, jotka tekevat elaman vaikeammaksi kuin
nuorena ja muut yllattavat, yleensa ei-toivotut tapahtumat.
Koko keski-inn vaihe kuvataan yleensa huomattavasti lyhyem-
min kuin muut elamanvaiheet ja erityisesti tama koskee my&
haista keski-ikaa.

Naista akillisista muutoksista sairauksien lisaksi tytittOmyys
luonnollisesti on asia, joka mainitaan, jos se sijoittuu keski-inn
loppupuolelle. Tystielamassa tapahtuva paikallaan pysyminen
tai tasainen nousu yleensa vain todetaan, ilman mitaan erityi-
sia maareita. Omat vapaa-ajan kiinnostuksen tai harrastuksen
kohteet eivat nayta sanottavasti muuttuvan, huolimatta lasten
kasvamisen vapauttamasta vapaa-ajasta. Tietyt elamantavat
ovat jo vakiintuneet ja muutoksia niihin naytetaan tekevan
vain akillisen muutoksen, kuten esim. sairauden, aiheuttamas-
ta pakosta.

"Meilla on taloudellisesti asiat hyvin. On kaikki laitteet, mi-
ta keskitason perheelta voidaan vaatia. On melkein uusi auto,
varitelkkari ja stereot. Ulkomailla emme ole kayneet, en tieda,
kestaisikes terveyteni sits. Kaikkea siis on riittavasti mika on ai-
neellista. Terveytta puuttuu" kirjoittaa tamanhetkisesta ela-
mantilanteestaan 44-vuotias vuorotyolainen. Kun tahan viela
yhdistaa hanen kertomastaan sen, kuinka suuria ponnistuksia,
kieltaymyksia ja tyska pansy tahan tilanteeseen on vaatinut, ei
lainkaan ihmettele, etta kirjoittaja elamaansa taaksepain kat-
sellessaan toteaa eradnlaisen "tappiomielialan" pyrkivan esiin.
Jos han omalla kohdallaan ei voikaan mainita juuri muita saa-
vutuksia kuin asunnon, on siita hanen mielestaan pojan hel-
pompi ponnistaa. "Oikeastaan voisin olla onnellinen ja tyyty-
vainen elamastani, ellei siihen liittyisi niin paljon sairautta"
OA han kuitenkin ja toteaa, etta kaikki on niin pienesta kiinni.

Hyvin lahella elaman tasaisuutta ja tapahtumakiiyhaa ole-
mista onkin siis nakiialattomuus, jossa taaksepain katsominen
on lahempana kuin suunta eteenpain. Taman saman
nayttavat tuottavan mytis elamanhistorian aikana tapahtuneet
todella suuret muutokset, erityisesti vastoinkaymiset tyOn ja
perheen kohdalla. Naissa molemmissa elamanhistorian tyy-
peissa arviot omasta elamasta ja sen tulevaisuudennakymista
pureutuvat syvasti kaikkiin elamanalueisiin, eika tallOin ratkai-
suvaihtoehtojen etsimista voida vaistaa, vaan tarnan tyyppises-
ta elaman tasaisuudesta ja arjen harmaudesta myiis pyritaan
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pois. PerspektiivittOmyys ja menneisyyden arviointi voikin
kaintya uusiksi perspektiiveiksi eteenpain.

Todella tasaisesta, koko ajan hitaasti eteenpain suuntautu-
vasta elimasta piirtaa kuvan seuraava katkelma: "Kesaaamui-
sin nousin puoli viidelta puutarhattiihin, tulin kuuden aikaan
sisalle peseytymain ja syOmian ja sitten puoli seitsemilta oli
lahte• leipity6hOn. Illat taas ahersin puutarhassa tai main
kimpussa. Elaissani ei minulla ole ollut muuta vapaa-ajan on-
gelmaa kuin se, mists saisi sits vapaa-aikaa". Nain kertoo ela-
mansa toimeliaista vuosista 66-vuotias elakellinen. Perustettu-
aan talonsa alakertaan myOs oman yrityksen, oli hanella "tyti-

ensin Helsingissa ja sitten toinen samanlainen kotona",
eika se ollut rasittavaa, vaan "omaa tyiita jaksaa kylla tehda" ,
han toteaa. Edes tyOttlimaksi joutuminen 50 vuoden ikaisena
ja sitten uuden tyiipaikan jarjestyminen ei muuttanut erityises-
ti elamankulkua ja elamantapaa, vaan oma talo, puutarha,
perhe ja naiden parissa tapahtuva vapaa-ajan kayttO ovat edel-
leenkin se yksiltillisen uusintamisen sfaari, joka pitia

Tietyssa mielessa carnal' keski-ikaisyyden vaihe on aina
man saavutuksiin kohdistuvan arvioinnin vaihetta, oli elama
sitten tasaista tai suuria muutoksia sisaltavaa. Tama nakyy
mytis siina kilpailuun osallistujien hieman yllattavassa ikaja-
kautumassa, joka osoittaa, eta. yli 40- ja yli 50-vuotiaita kilpai-
luun osallistujia oli yhteensi jopa hieman enemmin kuin yli
60-vuotiaita, joiden yleensa oletetaan katsovan elama.a taakse-
pain, muistelevan. Keski-ikaisen ihmisen omaelimakerrallinen
kirjoitus ei kuitenkaan ole muistelua vaan yleensa eletyn eta-
man rehellista tilittamista, jossa eraina motiivina on juuri
piasta selvyyteen tilanteestaan, kertoa menneesta ja nain osal-
taan luoda pohjaa tulevaisuuden perspektiiveille.

Vanhuus. Elamanvaiheena vanhuus miarittal uudelleen ih-
misen elaman kolmen tarkean sfairin, tytin, vaihdon ja kulu-
tuksen alueita. Elikkeelle siirtymisen mydta ty6 poistuu, palk-
katy6 ei enaa suoraan maarita elinehtoja. Elakkeen suuruudes-
ta ja muista aiemmin tytiikaisena luoduista aineellisista edelly-
tyksista riippuva markkinakayttaytyminen ei enaa suoraan ole
yhteydessa tyopalkkaan, kuten ei myOskain uusintamisen alue
tyOkykyyn. Uusintamisen, yksityisen kulutuksen alue on entis-
ta enemman vapaa-aikaa, jolla ei ole suoraa riippuvuutta yh-
teiskunnan vaatimuksista.

196



Nailla kaikilla muutoksilla on toinenkin puolensa. Irralli-
suus tystista irrottaa myiis jossain mairin yhteiskunnasta, asettaa
tavallaan yhteiskunnan ulkopuolelle. Nain lisaintyvan vapaa-
ajan kayttO on myliskin sikali irrallaan, etta nuorena ja keski-
iklisena totuttujen piirteiden muuttaminen luonteeltaan toi-
senlaisiksi, vahemmin oman ja perheen uusintamisen pakon
edesta toimiviksi, on vaikeaa. Enia ei olekaan juuri muuta
kuin vapaa-aikaa, yksityista kuluttamista ilman kuluttamisen
yhteyksia ulkopuolelle.

Nama kaksi puolta asiasta tuovat esille vain paipiirteissain
vanhuuden vaihetta maärittavia tekijOita. Kussakin elamanta-
rinassa on kuitenkin omat erityispiirteensa, jotka elamankaa-
ren kehittymisen aikana ovat luoneet toisia ulottuvuuksia mytis
tahan elamanvaiheeseen. Toisin sanoen edella esitetyt negatii-
visetkin piirteet voidaan ylittia ja muodostaa vanhuudesta ela-
minvaihe, joka on yhti paljon "elamaa" kuin mika tahansa
muukin eliminvaihe. Usein ne ylitetainkin, joskin sen edelly-
tyksena nayttaa olevan aiemman elaman aikana luotu elinym-
paristO ja siihen nivoutuvat elimantavat, joiden pysyvyys luo
pohjaa mytis vanhuuden vaiheelle. Kuten asiasta kirjoittaa 66-
vuotias ellkelainen: "Olen osaani erittain tyytyvainen. Joskus
sanonkin ihmisille, etta jos ette ennen ole nahneet tyytyvaista
ihmista, niin nyt naette. Ja miksi en olisi, ei ole mitain, mists
voisin valittaa. On oma mOlcki asuttavana, puutarha, missa
viantaa pahimmat aggressiot kuokan varteen, lapset aikuisia ja
terveita, dike riittiva ja tulee pankkiin, vaikka ei tarvitse teh-
da mitaan, vaimo laittaa hyvia ruokaa ja terveys on kohtalai-
nen" .

Koska kasitellyissa omaelimakerroissa on vanhoja ihmisia
vain kolme, ei kuva vanhuudesta ole taydellinen. Toisaalta
vanhuuden suhteen pitia paikkansa mytis muiden elamanvai-
heiden kohdalla havaittu piirre, ett5, juuri talla hetkella eletta-
vasta elamanvaiheesta ei juuri puhuta. Tasta tekee poikkeuk-
sen yleensi vain nuori ihminen, jolle elama on monien ratkai-
sujen aikaa. Muissa elamanvaiheissa, paalta katsoen hyvinkin
suuria muutoksia sisaltavissa, nayttaa nykyisen tilanteen arvioi-
minen olevan pikemminkin poikkeus kuin Wino. Vanhuuden
vaiheelle on lisaksi tyypillista elamin katsominen taaksepain;
nykyinen elamantilanne, tyydyttava tai ei, on luonteeltaan
niin tiukasti aiemman elaman tuotetta, etta se voidaan vain to-
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deta, mutta spekuloida silla ei juuri kannata.

Yhteenveto

Omaelamerta on kirjallinen dokumentti, jonka luonne sub-
jektin, kirjoittajan, omasta elamanhistoriasta nousevana itse-
reflektiona vaatii arvioimaan seka kirjoittajan adman horison-
taalisen ja vertikaalisen tason kokonaisuutta etta itse omaela-
makertaa naiden elaman tasojen ja vaiheiden esitta.misen muo-
tona ja kanavana.

Edella on kasitelty lahinna elamisen sosiaalista muotoutu-
mista, ei niinkaan yksilOn, persoonan, muotoutumista hanen
elamansa aikana. Epayksiliglisyys, yksiltillistymisen prosessi ja
elaman yksityistymisen tendenssi ovat nekin lahinna ilmaan
heitettyja yleisia kysymyksia. Naiden tarkempi kasittely vaatii-
kin itse omaelamakerran tarkastelua henkilOkohtaisena doku-
menttina ei vain elaman "raamien" , horisontaalisen ja verti-
kaalisen tason yleisten ja erityisten piirteiden kasittelya.

Elamankaaren elementtien tutkimisen kautta valittyva yh-
teiskuntakuva antaa kuitenkin viitteita naiden kdsitteiden si-
sallaan pitdmien prosessien tarkasteluun: kysymyksessa on aina
kirjoittajan suhde reaaliseen todellisuuteen, kuinka "todellise-
na" se sitten omaelamakertakirjoituksessa nayttaytyykin. Ta-
ma reaalisen todellisuuden ja kirjoittajan oman tulkinnan, jul-
kisuuteen tarkoitetun adman arvioinnin suhde antaa erdan
mandollisuuden tyypitella omaelamakertoja.

Erittain selvasti erottuu nain eras tyyppi omaelamakertoja:
onnen tarinat" , joissa syván itsereflektion sijaan kirjoittajan

tarve selittad kaikki parhain pain ja yleensa hyvin pinnallisesti
on leimaava piirre. Tama joissakin elamantarinoissa lukijalta
salaaminen, joissakin selvasti itseltaan epaselvien ja kiperien
kysymysten peittaminen onnen ja eiaman tasaisuuden taaksen
lahenee jossain maarin toista selvasti erottuvaa ryhmal, "tasai-
sen elaman tarinoita" . Viimeksi mainitun ryhman elamantari-
noita ei kuitenkaan leimaa niinkaan halu tasoittaa ja silotella
elamad, vaan itse eletyn elaman tasaisuus, joskus lahes tapah-
tumattomuus. Yhtilaisyys naiden kanden omaelimakertatyy-
pin valilla vaikuttaakin enemman naennaiselta kuin itse reaali-
sen elaman tuottamalta. Kolmas tyyppi omaelamakertoja taas
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kumpuaa hyvin suoraan eletysta elamasta ja on usein sen armo-
tonta tilittimista. Näissa, kutsuttakoonpa niita tassa vaikkapa
"karsimystarinoiksi" , kuvataan kirjoittajan vaikea elima hyvin
tarkasti, usein jopa vaikeuksia ja vastoinkaymisia korostaen,
man pyrkimysta salata tai peitella.

Nama kolme omaelamakertatyyppia eivat suinkaan ole ra-
joiltaan selvia. Mylis eliman vertikaaliseen ja horisontaaliseen
tasoon sisaltyy vaiheita ja alueita, joista ei puhuta tai joita mie-
lellaan kaunistellaan tai vaihtoehtoisesti toisin pain; mikaan
naista tyypeita ei tassakaan mielessa ole puhdas. Reaalisen to-
dellisuuden asettuminen naihin ryhmiin kirjallisen esittarnisen
muodossa on kuitenkin mielenkiintoinen havainto, jolla voi ol-
la merkitysta jatkon kannalta. Kysymys ei ole vain taman ha-
vainnon todellisuudesta. Enemmankin on kysymys niista yksi-
lällisista todellisuuksista ja niiden muotoutumisen prosesseista,
joissa todellinen, reaalinen ellma omaelamerroissa tulee na-
kyviin.

Viitteet

1.Kirjoitus on alustava raportti Yleisradion ja Elimintavan muutoksen tutkimuspro-
jektin Vantaalla vuonna 1979 jarjestimin elamakertakilpailun tuloksista. Haluamme
korostaa, etta elamakertakilpailun keskeisin "tulos" ovat itse elamikerrat. Niiden
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mikain yhteenveto tai tutkimus ei voi valittaa. Pyrkimyksena onkin julkaista parhai-
den elimikertojen kokoelma lahiaikoina.

Mita vanhemmasta ikaryhmasta on kysymys, sits virheellisempai on yhdistaa lap-
suusvaihe ja kulutussfiari, kuten seuraavasta kay ilmi.

Syksylli 1979 jarjestettiin opiskelijoille erillinen elamakertakilpailu, jonka tuloksia
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ELAMANIAPOJEn1 TYYPEISTA
HAMAKERTOJEN VALOSsAi

Eldmiikertojen analysointitapa: tyypit ja tematisointi

Yhteiskuntatutkimuksen historia on osoittanut miten vaikeaa
elamakertojen analyysi on ryhmana. Yksittaiset elamakerrat
ovat niita joiden kautta ela.makertametodi on ylipaansa saily-
nyt elossa. Taman lisaksi mytis analysoimattomat elamakerta-
kokoelmat, joiden tuoreus ja konstailemattomuus tekevat aina
yhta suuren vaikutuksen, ovat mytis toimineet hyvin. Kaiken-
lainen analyysi nayttaisi havittavan autenttisuuden, eika usein-
kaan ole mandollisuutta tai jarkeval tilastoida aineistoa, taulu-
koida ristiin ym. Sisallon analyysi on yksi mandollisuus, mutta
sekin vaatisi suurempia aineistomadria ellei sitten olla kiinnos-
tuneita vain joidenkin ilmaisujen, sanojen tms. esiintymisti-
heydesta eri ikajaksoina tai muusta sen kaltaisesta. Mutta kun
elamakertoja halutaan analysoida tavalla joka antaisi niista ko-
ko elamaa ja elamantapoja koskevia johtopa.atiiksia, niin ollaan
vaikeuksissa.

Kvalitatiivisella analyysilla on kaytOssian karkeasti ottaen
kaksi perusstrategiaa: tematisointi ja tyypittely. Koko aineisto
on mandollista hajottaa eri teemoihin ja pohtia sits miten eri
teemat esiintyvat, tavallisesti joidenkin taustamuuttujien ku-
ten sukupuolen, sukupolven, ammatin tms. mukaan. On oike-
astaan aina valttamatiinta analysoida aineistoa talla tavoin. La-

1. Tama artikkeli liittyy laajempaan kasikirjoitukseen, jonka tytinimena on "Suoma-
lainen elama". Kasikirjoituksessa analysoidaan joukkoa elarnakertoja, jotka on keratty
piaasiallisesti Suomen Yleisradion ja Elamantavan muutoksen tutkimusprojektin jar-
jestamassa elamankertakilpailussa. Tassa artikkelissa esitelNin analyysin pohjana oleva
typologia, jonka aikaisempia versioita olen kasitellyt erilaisissa esitelmissa. Yksi
kirjoitukseen liittyva elamakerta on ilmestynyt teoksessa: Koskiaho et al. (1981, 163-
169).

201



pikaytavat sivumaarat tai kuunneltavat nauhasekunnithan ovat
varsin huomattavia, vaikka lukumaaraisesti kysymys olisi suh-
teellisen pienesta aineistosta. Esimerkiksi pelkan Yleisradion
elamakerta-aineiston laajuus 	 runsaat 3000 liuskaa — tekee
mandottomaksi kayda sits lapi kovin montaa kertaa. Tarvitaan
tiivistamista, valikointia ja teemakortistoja. Mutta tematisoin-
nin avulla on usein vaikea esittaa tuloksia havainnollisesti. Tar-
vitaan erittain janteva teoreettinen rakenne, jotta tyti pysyisi
koossa tai sitten aineiston taytyisi olla erittain yhtendista (edel-
lisesta esimerkkina on Sennet-Cobb 1977, jalkimmaisesta
Breslow-Rubin 1976). Pahimmassa tapauksessa tuloksena on
vain kokoelma mielenkiintoisia erillisia tietoja, joita lukijat-
kaan ei kykene yhdistarnaan mihinkaan yhtenaiseen kehikkoon
(ei-tieteellisena esimerkkind voinee mainita Juha Nummisen
kaksi teosta: Mina keski-ikainen mies, 1979, ja Sini kypsa nai-
nen , 1980).

Lukijalle ystavallisempi ja ehka myOs kokonaisuutta aidosti
paremmin hahmottava. tapa on kayttia tyyppeja analyysin
apuvalineina2 . Nayttad silts, etta syntynyt eldmakerta-aineisto
sinansa ehka edustaa tyyppeja: tyypillistaa ja tiivistaa. Tyypin
perusominaisuus onkin se, end siihen andetaan kaikkea sellais-
ta mita jossain erillisessa havaittavassa yksiliissa 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 kaytetta-
yd.

Ei ole ihme, etta tyypit ovat juuri kirjallisuudelle ominainen
tapa hahmottaa todellisuutta. Pekka Tarkka on vaitOskirjassaan
Putkinotkon tausta (1977) kasitellyt hyvin erilaisia tyyppeja,
jotka hanen mukaansa esiintyvat Joel Lehtosen Putkinotkossa.
Hanen analyysinsa perustuu sellaisten kirjallisuusteoreetikko-
jen kuin Rene Wellekin, Peter Demezin ja Hippolyte Tainen
tyyppijaotteluihin. Erityisesti	 Tainen tyyppien kolmijako
muoti-, sukupolvi- ja kulttuurikausityyppeihin on mielenkiin-
toinen, sills hanen sukupolvityyppinsa on juuri sen sukupolvi-

2. Tassakin on useita vaihtoehtoja: joko valitaan autenttisia tapauksia edustamaan eri
tyyppeja kuten esim. Coffield et al. (1980) ovat tehneet tai konstruoidaan tyyppi usei-
den autenttisten tapausten pohjalta, niità yhdistamilla kuten kirjallisuudessa on tapa-
na.
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kasitteen mukainen mihin itsekin olen pakynyt (ks. Roos
1980). Kysymys on siis kirjallisuudessa edustettujen tyyppien
luokittelusta, toisen kertaluvun tyypittelysta. Tamahan on tie-
tenkin mandollista myels omaelamakertojen analyysin yhtey-
dessa: ei kiinniteta niinkaan huomiota sisalliillisiin tyyppeihin,
vaan etsitaan naita tyyppeja yhdistavia muodollisia tekijiiita ja
saadaan nain luokittelu joka kertoo minkalaisesta tyyppikate-
goriasta on kysymys. Tama nayttaisi olevan etnologinen tapa
lahestya omaelamakerrallisia tarinoita (ks. esim. Lassi Saressalo
1981). Ne luokitellaan arkielarnan folkloreen, kronikoiksi,
anekdooteiksi, ja niita kaytetaan lahinna erillisia perinteita ja
tapoja koskevien tietojen esille saamiseen.

Seuraavassa esitetaan maaratyn tematisointistrategian poh-
jalta rakennettu typologia, jonka tarkoituksena on liittya ela-
mantavan muutokseen ja yleensa elamantavallisiin tekijOihin.
Typologian konstruointi on tapahtunut kandessa vaiheessa:
ensin on aineisto tematisoitu yleiseen elamantapa-elarna-
kertakehikkoon ja sitten kehikon pohjalle on muodostettu
"muuttujia", ulottuvuuksia, joiden avulla tyypit rakentuvat.
On selvaa, etta tyypit eivat ole muodostuneet nain deduktiivi-
sen jarjestelman pohjalla, vaan suurelta osin myess aineiston lu-
kemisesta saadun yleisvaikutelman kautta. Typologian muut-
tujat ovat siis jgkeisrationalisointia, jonka tarkoituksena on
ankkuroida typologia teoreettiseen kokonaisuuteen.

LahtOkohtana analyysille oli ihmisten elamantavan eri ulot-
tuvuuksien perusjaottelu seuraavan elamantavan maaritelman
pohjalta:

Eldmdntapa on yksildn tai perheen eldmdnvaiheiden, elino-
losuhteiden, eldmdntoiminnan, arkieldmdn ja interaktion ko-
konaisuus, joka muodostuu — jdrjestyy — hdnen subjektivi-
teettinsa kautta. Subjektiviteetilla tarkoitetaan ihmisen arvo-

fn.
M. aa

e
ilmaa, arviota omasta eldmdstan, tdrkeitd eldmdnalueita

Tglainen elamantavan maaritelma on toki aivan liian laaja,
jos ajatellaan esimerkiksi surveyanalyysissa mandollista kasitte-
lya (ks. esim. Luoma 1981, 8), mutta elamakertojen tarkaste-
luun se on pikemminkin liian suppea kuin laaja, koska monia
elarnakerroissa mainittuja asioita jaa tamankin maaritelman ul-
kopuolelle. Toisaalta tietyt jaottelun osat, esimerkiksi arkiela-
ma jaavat usein pois elamakerroista. Kokonaisuutena ylla esi-
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tetty maaritelma soveltuu varsin hyvin elamakertojen analyy-
siin ja tarjoaa mandollisuuden tiettyyn systematiikkaan. Eld-
makerrathan eivat suinkaan ole kirjoitettu maaratyn kaavan
mukaan, vaikka esimerkiksi kronologinen jarjestys on saintOnd
(josta on muutamia hienoja poikkeuksia), ja nain kehikko an-
taa mandollisuuden jarjestdd elamakertojen monimuotoinen
aineisto yhtenaisemmin (ja "kaavamaisemmin").

Maaritelmassa esitetyt tekijat ovat niita jotka tulevat esiin
kaytann011isesti katsoen kaikissa elamakerroissa. Riippuen ad-
man monipuolisuudesta tulee eri vaiheita enemman: useampia
koteja, useampia tyiipaikkoja jne. Vahintaan mainitut
manalueet kuuluvat jokaisen taysi-ikaisen henkilon elamaan.
Jaottelu ei ole mitenkaan alkuperainen. Voi sanoa, etta siihen
tiivistyvat useiden erilaisten elamaa koskevien jaottelujen sisal-
lot. Tarkeinta on ehka se, etta voidaan vaittad kaikkia naita as-
pekteja kasiteltavan itse tutkimuksessa melko monipuolisesti.
Toisin sanoen, kun tavallisesti hyvinvointitutkijat (jotka

luokituksia ovat esittaneet) tyytyvat konkreettisessa aineis-
tossaan vain murto-osaan esittimistaan tavoitteista koska ai-
neisto ei yksinkertaisesti sisalla tarvittavaa informaatiota, niin
tassa tapauksessa asia on painvastoin: aineisto sisaltaa yield pal-
jon enemman, mutta tassakin on tarpeeksi.

Sukupolvet

Olen aikaisemmassa kirjoituksessani (Roos 1980) esittanyt su-
kupolvijaottelun, johon tassakin nojaudutaan. Sita tarkastel-
laan myiis Erik Allardtin tassa lehdessa ilmestyvassa artikkelis-
sa. Erittain tiivistetysti kysymys on siita, etta elamakerta-
aineistosta erottuu selvasti kolme- nelja elamankokemuksiltaan
hyvin erilaista sukupolvea:

—ensimmainen, sotien ja puutteen sukupolvi, joka ennen
kansalaissotaa syntynena on kokenut useampia sotia, kasvanut
maaseudun taloudellisen epavarmuuden ja puutteen oloissa,
joutunut varhain tyiihOn ja pois kotoaan, muuttanut kaupun-
kien lahistolle, rakentanut itselleen asunnon ja elelee nyt eld-
kevuosiaan. Elamakertojen valossa taman polven kokemuspiiri
on erittain monipuolinen ja vaihteleva, mista kirjallisuuskin on
antanut rikkaan kuvan.
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—toinen, sodanjilkeisen jalleenrakennuksen ja nousun suku-
polvi on ensimmaiseen verrattuna kokenut sodan vahvana
murroksena: elima ennen sotaa oli pitkalle samankaltaista
kuin ensimmaisen sukupolven lapsuudessa, mutta sodan
keen tilanne on muuttunut, ja juuri taman sukupolven
massa nakee selvimmin yhteiskunnan muutoksen vaikutukset.
Toisaalta Ulna polvi on viela usein raivannut talonsa "kor-
peen" , joka vain sijaitsi aivan Helsingin tuntumassa mutta jo
esimerkiksi koulutuksen osalta sen asema on ollut toinen.

—kolmannen, suuren murroksen polven, joka on syntynyt
sodan kestiessi tai sen jalkeen, elimassa koulunkaynti ja asun-
tosaistaminen muodostavat tarkeita kiinnekohtia. Tapahtu-
nutta muutosta voi parhaiten kuvata sanomalla etta elimaker-
toja leimaavat usein ei-kokemukset: elarna on ollut melko
mutkatonta ja ongelmat pienia. Tama ei kuitenkaan merkitse
etteikti tunnettaisi turvattomuutta ja pohdiskeltaisi eliman
muutoksen mandollisuuksia. Ongelmat nayttaisivat kuitenkin
ennen kaikkea liittyvan ihmissuhteisiin.

Tallaiset sukupolvittaiset yleistykset ovat tietenkin ongel-
mallisia. Sikali kuin sosiologinen tutkimus ottaa sukupolven
tutkimuskohteekseen, niin voidaan odottaa suuriakin muutok-
sia naihin peruslinjoihin. Edella esitetty tulee kuitenkin kayt-
tamassani aineistossa esille hyvin selkeana ja ehka selvimmin
elimakertoja erottelevana tekijana — sukupuolen ohella.

Eldmaertojen typologia

Kuten edella. todettiin, naen typologian erinomaisena laadulli-
sen aineiston havainnollistamisen ja teoreettisen kasittamisen
vilineeni. On kuitenkin aina muistettava, eta jokin tietty ty-
pologia ei ole ainoa tapa ryhmittai jotakin aineistoa. Muita, ai-
van yhta mandollisia ja teoreettisesti perusteltuja tapoja on, ei-
ka 	 ole koskaan yksikasitteinen. Tama on tietenkin typolo-
gian heikkous. Tyypittely ikain kuin vangitsee aineiston ja
nain lukijan on vaikea antaa sille omaa, itsenaista. hahmoa. Us-
koisin kuitenkin, etta seuraavassa esitettiva typologia tarjoaa
sinansa mielenkiintoisen nikiikulman suomalaisten ihmisten

ElAmakerran muovautuminen on ennen kaikkea prosessi,
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jossa ihminen suodattaa ulkoiset tapahtumat, tekee niista sub-
jektiviteettinsa. Elamankaarien moninaisuus syntyy vasta siita,
kun ulkoiset tapahtumaketjut saavat henkiliikohtaisen merki-
tyssisallOn. Tama on edella esitetyn elamantavan miaritelman
ydinajatuksia. Seuraavassa esitetaan nelja keskeista, ela-
makerta-aineiston pohjalta muovautunutta subjektiviteettita-
son ulottuvuutta. Nama ulottuvuudet perustuvat siis elama-
kertoihin ja ovat niiden lukemisessa silmiinpistavia. Ne ovat
kuitenkin sinansa jo eUmakertoja koskevia tulkintoja: niiden
esiintyminen valittOmasti elamakertaa jarjestavina tarkastelu-
kulmina itse elimantarinoissa on hyvin harvinaista.

Ensimmainen ja keskeisin elamakerroista ilmeneva ulottu-
vuus on eldmdnhallinta. Elamakerroista on selvasti nahtivissa
se, kuinka kertojan kannalta yksi elaman avainkysymyksia on
elaman kokeminen joko sellaiseksi, jossa tapahtumat ovat seu-
ranneet toisiaan ilman etta kertojalla olisi ollut niihin otetta,
tai sitten sellaiseksi joka kokonaisuudessaan on ollut kertojan
vaikutusvallassa, jossa ei oikeastaan ole tapahtunut mitaan
odottamatonta. Jalkimmainen koetaan myOnteiseksi ja edelli-
nen ehka syvimmaksi pettymyksen aiheeksi omassa elamantari-
nassa. Kertoja ei ole ikaan kuin "omistanut" omaa elamiansa,
vaan vieraat voimat ovat hanta heitelleet.

Korostettakoon, end kysymyksessa on usein hyvin henki1O-
kohtainen arvio. Elama koetaan hallinnassa olevaksi, vaikka se
ulkopuolisen tarkkailijan silmissa ei ehka sita olisikaan. Tassa
toteutuu ehka hienoimmin W.I. Thomasin klassinen metodo-
loginen prinsiippi sosiaalitutkimukselle: "what is real for the
individual is real in its consequences." Itse asiassa on mandol-
lista osoittaa elimakertojen joukosta perusvaiheiltaan melko
samankaltaisia tarinoita, joissa ainoastaan nakOkulma eroaa, ja
tarnan mukana koko elama saa aivan uuden

Mutta tietenkaan elaman hallinta ei ole pelkastain itse kuvi-
teltua, vaan mytis mita suurimmassa maarin todellista. Onkin
jarkeva erottaa kaksi elaman hallinnan muotoa: ulkoinen ja si-
sdinen.

Ulkoinen elamanhallinta on kysymyksessa silloin kun ihmi-
nen on pystynyt suurin piirtein ohjaamaan elaminsa kulkua,
ilman etta sen vaiheisiin ovat vaikuttaneet kovin monet hanes-
ta itsestaan riippumattomat tekijat (lukuunottamatta tieten-
kaan niita yleisia yhteiskunnallisia ja luonnollisia tekijOita, jot-

206



ka vaikuttavat meidan kaikkien elimain mita suurimmassa
maarin; kysymys on tassakin erainlaisesta elimanhallinnan
luusiosta tai suhteellisesta elamanhallinnasta). Ulkoinen eli-
minhallinta on yksinkertaisimmillaan sits, etta mitaan odotta-
matonta ja elamankulkuun suuresti vaikuttavaa ei ole tapahtu-
nut ja monimutkaisimmillaan sits, ihmisen itsensa asettama
tavoitteiden ja elaman tarkoitusperien ketju on lahes katkea-
mattomasti plassyt toteutumaan. Tallaiseen elaman hallintaan
vaikuttavat edella mainitut sukupolvi, sukupuoli, koulutus ja
ammatti mita suurimmassa maarin. 011a aineellisesti ja henki-
sesti turvatussa asemassa on siis juuri elaman ulkoisen hallin-
nan olemassaoloa. Aineellisen vaurauden, taloudellisen ase-
man tavoittelu on elaman hallinnan tavoittelua ja tassa mieles-
sä iarimmaisen keskeinen osa ihmisen elaman kokonaisuutta,
niin kuin elamakerrat osoittavat. Yleistaen voi vaittaa, etta yksi
elamakertojen kaikkein kantavimmista teemoista, suoraan ja
epasuorasti, on eldman ulkoisen hallinnan tavoittelu.

Elaman sisainen hallinta on taas paljon monimutkaisempi
ongelma. Se merkitsee, etta ihminen, riippumatta siita, mita
handle elamansa tapahtuu, kykenee sopeutumaan, "katso-
maan asioita parhain pain", sisallyttamian elamaansa mita
dramaattisimpia tapahtumia. Sisainen elamanhallinta on siis
jotain joka on opittava, vahitellen jo lapsuudessa. Sisaisen
manhallinnan romantisoitu esimerkki on Saarijarven Paavo, jo-
ka vastoinkaymisista huolimatta teki sits mita katsoi oikeaksi.
Tallaisia Saarijarven Paavoja ja vaimoja lOytaa elamakerroista
lukuisia. Saarijarven Paavo osoittaa my6s, etta sisaista hallintaa
ei pida sekoittaa alistumiseen, antautumiseen ja ajopuuna kul-
keutumiseen. Saarijarven Paavo hyvaksyi kohtalon nurkumat-
ta, mutta ponnisteli silti varmistaakseen itselleen leivan, pa-
rantaakseen elamansa ulkoista hallintaa.

Elaman aito sisainen hallinta kuuluu siis talonpoikaiseen
elamantapaan sen valitamattiimana osana. Luonnon jarjestyk-
sen hyvaksyminen, sen pohjalta ponnistelu on vaikea oppia,
mutta se on maaratyissa oloissa valttarnatiin. Nykyaikana, kau-
punkimaisissa oloissa tallainen suhtautuminen elamaan on
juuri se josta yritetaan piasti pois. Turvallisuus, mukavuus,
helppous, vaikeuksien valttaminen, mandollisuus valita kuu-
luvat kaupunkimaisen elaman perustavoitteisiin.

Elamin sisaisen hallinnan luonne muuttuu. Kysymys ei enaa
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ole sopeutumisesta, vaan ennen kaikkea julkisivusta, elaman
hallinnan imagosta jonka taytyy olla mandollisimman ehea.
Nykyajan onnen tavoittelu on juuri tallaista elaman hallintaan
pohjautuvaa, sisaisen hallinnan luomista. Mainoskuvien on-
nellinen perhe nayttaa onnelliselta, harmoniselta. On saman-
tekevaa tai ainakin vahemman merkityksellista onko se sita.

Yksinkertaistettuna elaman hallinnan vaihtoehdot voidaan
esittaa seuraavasti:

Taulukko 1. 

Sisainen hallinta       

Ei	 Aito	 Epaaito

Ei Onneton, kurja	 Perinteinen,	 Epaonnistumisia
elima	 tavanomainen	 tiukan julki-

Ulkoinen	 elimantarina	 sivun takana
hallinta

On Valittaja, kaik-	 Aidosti onnel-	 Moderni, mi-
keen tyytymatOn linen tarina 	 nulla menee

hyvin-tyyppi

Elamanhallinta tai sen puuttuminen ly6 leimansa koko ela-
man. Se on kasittadkseni kaikkein keskeisin kysymys ihmisten
elaman aikana. Tata korostavat monet kirjailijat (esimerkiksi
kun Malamudin Dubin sanoo: "Haluan muuttaa elamaani,
ennen kuin se muuttaa minua tavoilla joilla en halua
muuttua", niin ajatuksena on juuri elaman hallinta, se etta it-
se hallitsee elamaansd eika painvastoin), mutta yllattavaa on
miten selvdsti se 10 itsensa lapi elamakerroissa. Ihmiset todel-
lakin pohtivat tats kysymysta ja usein elamakerrassa todetaan
erikseen ajankohta, jolloin kertoja otti itseaan niskasta kiinni,
havaitsi kulkeneensa kuin unessa ja ajelehtineensa tapahtu-
mien mukana. Joskus tama tapahtuu vain him mydhaan. Ela-
ma on jo mennyt menojaan.

Arkipaivaisemmalla tasolla oman asunnon hankkiminen
nayttaa olevan tallainen elaman ulkoisen hallinnan saavutta-
misen keskeinen edellytys. Asuminen vuokra-asunnoissa,
vuokraisannat, vahan valia tapahtuvat muutot ovat sits todelli-
suutta jonka kautta oman asunnon hankkiminen muuttuu tar-
peeksi.
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Antti Hyryn kuvaama ihminen "joka kasvaa terveend ja vii-
saana ja keskustelee tarked ja ihailtava ilme kasvoillaan ja nau-
raa ja tuntuu, ettei siitá tule koskaan loppua" on aidosti

ja ulkoisen hallinnan perustyyppi, harvinaisuus, joita
id jokaisella varmaan on tuttavapiirissamme. Heillakin on hei-
kot kohtansa ja vaikeat hetkensa, mutta niista he paàsevat no-
peasti eroon. Useimmat ihmiset saavuttavat elaman hallinnan
kuitenkin vasta kovan ponnistelun jalkeen, eika se sittenkaan
ole taysin varma. Aina voi tapahtua jokin ratkeaminen tai jo-
kin akkindinen mullistus. Elaman hallinta onkin se muuttuja,
jonka varassa nyt esitettava typologia lepaa. Muut kaytetyt
muuttujat ovat taydentavia ja neljantend ulottuvuutena toimi-
va keskeinen elamanintressi onkin jo luokittelijana toisen tyyp-
pinen.

Toinen elamakertojen perusteella keskeiseksi nouseva tyyp-
pimuuttuja ovat perustavat eldmdnkokemukset. Jokaisessa ela-
makerrassa tulee yleensd vglintaki yksi sellainen kokemus joka
asetetaan muiden edelle, avainkokemukseksi. Elamakerta ja-
sentyy luontevasti tallaisten keskeisten elamankokemusten sar-
jaksi. Ihmisilla on niita enemmán tai vahemman. Joillakin ei
niita ole kuin muutama, toisilla elama on ollut darimmaisen
vaihtelevaa. Pelkka kokemusten runsaus tai vahaisyys on jo si-
nansa merkitsevaa. Ensimmaisen sukupolven (ks. Roos 1980)
tarinoissa on useinmiten juuri kokemusmaailman rikkaus, si-
saisen elamanhallinnan ohella, elamakerralle leimaa-antava
piirre. Sen sijaan kolmannen sukupolven tarinoille taas on sil-
miinpistávaa tapahtumakoyhyys, vaikka verrataan vain kum-
mankin sukupolven saman ikakauden kokemuksia. Itse asiassa
ensimmaisen sukupolven elarnantarinat keskittyvat nekin sa-
maan ikakauteen, lapsuuteen, nuoruuteen ja varhaiseen keski-
ikaan, kuin kolmannellakin sukupolvella.

Elarnankokemuksille annetaan mybs kielteinen tai myOntei-
nen perussavy. Tama on tarked subjektiviteetin ilmaus sills hy-
vinkin samanlaiset tapahtumat voivat leimautua hyvin eri lail-
la. Niinpa joku kuvailee elarnansa tapahtumia hyvinkin nega-
tiivisessa valossa, ikavina asioina, kun toiselle samat tapahtu-
mat voivat olla savyltaan neutraaleja tai jopa myOnteisia. Ih-
misten omia arviointeja kaytetaan siis perustana: kysymyksessa
ei useinkaan ole oma arviointini jonkun tapahtuman merkityk-
sesta. Hyvin harvoin tapahtuma esitetaan taysin neutraalisti,
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arvioimatta sits millaan tavoin, suorasti tai epasuorasti.
Nain tyypittelymuuttujana kaytetian kahta asiaa yhdessi:

elimantapahtumien, elirnankokemusten monipuolisuutta —
yksipuolisuutta seki tapahtumien merkityssisaltesa. On helppo
havaita etta Ulna on varsin lahella elaman hallintaa, joskaan ei
taysin. Esimerkiksi hyvain ulkoiseen elaminhallintaan saattaa
liittya joko suuri maara erilaisia myOnteisiksi nahtyja kokemuk-
sia kuin hyvin vahan minkainlaisia kokemuksia. Elama on toki
turvallista silloin kun mitaan ei ole tapahtunut. Kielteiset ta-
pahtumat liittyvat taas heikkoon elaman ulkoiseen hallintaan,
mutta mylis mairattyyn sisaiseen hallintaan.

Kolmantena subjektiviteetin tyypittely-muuttujana, joka
erottelee elimankertoja selvasti, kaytan julkisen ja yksityisen
erottelua eli kysymysta julkisivusta. Tamahari on monien sosi-
aalihistorioitsijoiden kiinnostuksen kohteena ja nayttia ilmei-
selta, etta on tapahtunut kulttuurihistoriallisesti erittain tarkea
muutos ajasta jolloin ihmiset eivat tehneet oikeastaan eroa jul-
kisen ja yksityisen valilla, jolloin yksityiselarnan alue oli aarim-
maisen kapea ja lahes kaikki toiminnot ulostamisesta riitoihin
— tyOnteosta puhumattakaan — tapahtuivat taysin julkisesti.
Nykyain taas yksityisyyden alue on huimaavasti laajentunut ja
esimerkiksi katu tai kahvila nlyttamOna, jossa ihmiset "esiin-
tyvat" paljastaen koko elimansa pienimmatkin piirteet, on la-
hes kokonaan menettanyt merkityksensi. Tama muutos (ks.
esim. Elias 1978, Sennet 1977) on erittain keskeinen nykyajan
ihmisen ja elimantavan ymmartamisessa; se etta julkisuus koe-
taan joksikin vieraaksi ja etaiseksi ja yha suurempi osa elamasta
tapahtuu suojassa tunkeilevilta katseilta, kodin neljan seinan
sisalla. Huomattakoon eta myiis tyiinteko on tehokkaasti piilo-
tettu ja tehtaat tarkkaan vartioituja. Avoin ty6paikka, kauppo-
ja lukuunottamatta alkaa olla melkoinen harvinaisuus. Kau-
passahan myyjin ja asiakkaan valilla vallitseva suhde on taas
mita suurimmassa maarin keinotekoinen, kanden julkisivun
valinen kosketus. (ks. Ottomeyer 1978).

Omaelamakerran kirjoittaminen on tietyssa mielessa ehdot-
tomasti ristiriidassa timan yksityisyyden alueen kasvun kanssa.
Siinihan yksilo juuri paljastaa yksityisalueensa muille nahta-
vaksi. Julkisten henkiloiden ollessa kyseessa tiedamme aina et-
ta kyseessi on tarkoin vartioitu julkisuus. Poikkeukselliset pal-
jastukset — kuten Tikkasen moniosainen monologi — ovat
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asia erikseen, niiti eivgt sainntinmukaisuudet koske. Tavallis-
ten ihmisten kirjoittaessa elamastagn he tuskin ajattelevat jul-
kisuutta. Pikemminkin kysymyksess g on eras yksityisyyden
muoto, oman elgmgn pohdiskelu. Yksityisen ja julkisen raj a-
aita nakyy kyllg mytis tarkastelluissa el gmgkerroissa. Kuka pu-
huu elamastaan vailla mitaan rajoituksia, tarkoituksena todella
panna kaikki kortit todella pOydalle, kuka taas kertoo vain tar-
koin valikoituja, ulkopuoliselle melko merkityksettOmi g yksi-
tyiskohtia itsest gan ja taustastaan. Tama julkisen ja yksityisen
raja-aidan ulottuvuus ei ole pelkastagn subjektiviteettiin liitty-
vd, vaan said on vahva yhteys koulutukseen. Niinp g tad tyypit-
telyulottuvuutta voi pitag mytis erging kapitalistisen yhteis-
kunnan selvimpana heijastuksena yksiloiden ajatusmaailmaan.
Kapitalistinen sosialisaatioprosessi, yhteiskuntaan sopeuttami-
nen on samaa kuin julkisen ja yksityisen raja-aidan mandolli-
simman selkeg yllgpitgminen. Tassakin niin perinteinen kyla-
kulttuuri edustaa toista aarimmaisyytta: yhg vielgkin melko
taydellista julkisuutta, johon tosin liittyy samalla vahva sosiaa-
linen kontrolli (niin kuin monet elgmakertojen kirjoittajat va-
littavat). Sen puitteissa oman elamansa kertominen ei usein-
kaan merkitse salaisuuksien paljastamista. Sen sijaan nykyai-
kaisen, Ighitiasunnossaan majaa pitavan ihmisen elamantari-
nan kertominen on todella paljastamista, vaikka itse tarinan

saattaa olla huomattavasti vahemman mielenkiintoinen.
Nelj gs tyyppiulottuvuus joka samalla muodostaa oman mo-

niulotteisen kokonaisuutensa on keskeinen eldmdnalue. Kuten
lukuisat tutkimukset osoittavat, ihmiset painottavat eri elgmg

-nalueita hyvin eri tavoin. Zetterbergin (1978) vitsikgs pikku
analyysi eri elam gntyyleista perustuu I ghinng elgmgnalueiden
etsimiseen. Kuka pitaa tytistaan, kuka ruuanlaitosta, kuka kor-
kealaatuisten kulutushyOdykkeiden ostamisesta jne. Keskeiset
elgrrignalueet jotka ngin muodostuvat ovat tietenkin perhe, tys3
asuminen, kulutus ja huvittelu, seurustelu. Muitakin on, mut-
ta ngmg tyhjentgvat paaosan tavallisen ihmisen keskeisist g elg

-mgnalueista. Kysymys on lghinng siitg kuinka detaljoidusti el g
-mgnalueet hahmotetaan: esimerkiksi onko TV:n katselu ihmi-

sen keskeinen elaman sisalto vai onko han viihteeseen orientoi-
tunut, perhekeskeinen tyyppi. Elamakerrat tarjoavat mandolli-
suuden melko yleisluontoisiin painotuksiin. Perhe, asuminen,
ty43, jokin vapaa-ajanharraste, esimerkiksi maalaaminen tai k g-
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shy& ovat niita, joita ellmakerroissa enemman kuvaillaan. Sen
sijaan esimerkiksi kuluttaminen, tavaroiden ostaminen, tulee
hyvin harvoin elimakerroissa keskeiseksi asiaksi. Tama saattaa
hyvin johtua kirjoittajien valikoitumisesta enemmin kuin siita
etta kuluttamisesta on hankala kirjoittaa elimakertaansa.

Keskeinen tamin alueen muutos on jo edella mainittu suh-
de tytihtin. Ensimmaisen polven elamakerroissa tyd on itses-
tain selvasti tarkein kuvattu asia, raskas, vaivalloinen, mutta
tyydytysta tuottava tyki. Nyt tilanne on toinen; tyOsta ei juuri
elimakerroissa puhuta. Henkiliikohtaisesti olen vakuuttunut
siita, etta vaikka Suomessa edelleenkin arvostetaan tyska ela-
mansisaltOna poikkeuksellisen paljon, niin tims arvostus ei ole
luonteeltaan samanlaista kuin se on ensimmaisen sukupolven
elamantarinoissa. Tilalle on keskeiseksi elimansisallOksi tullut
lahinna perhe ja asunto ja laajemmin yleensa erilaiset ihmis-
suhteet ja niiden vaikeudet. Karjistaen: raskaan ja siksi arvoste-
tun tylin ohi ovat ajaneet vaikeat ihmissuhteet.

Tama on karjistys, jota ei pysty elamankerta-aineiston valos-
sa mitenkain verifioimaan (niin kuin ei monia muitakaan tassa
esitettyja vaitteita), mutta se tuntuu intuitiivisesti melko va-
kuuttavalta muunkin aineiston valossa. Nain neljas tyyppi-
muuttuja sisaltia suurin piirtein seuraavan kehityskulun: en-
simmaisen sukupolven kohdalla tyti keskeiseni elaminaluee-
na, toisella sukupolvella tyo, asunto ja elaman suuri murros so-
danjalkeisena aikana, so. sopeutuminen yleensa, kolmannella
sukupolvella asunto, perhe ja hankalat ihmissuhteet. Lisaksi
tulevat erityistyyppien mukaiset painotukset (ks. taulukko 2).

Kaytetyt nelja tyypittelyulottuvuutta itse asiassa sisaltivat sa-
malla myets objektiivisten taustatekijOiden vaikutuksen. Ne
edustavat vain kunkin kirjoittajan subjektiivisesti valittamaa
kuvaa haven kasvu- ja elinoloistaan. Tyypit eivat siis edusta
pelkästian subjektiivisia nakOkohtia, vaan elarnankaarten eri-
laisuutta kokonaisuudessaan. Nama viisi tyyppia ovat:

—talonpoikainen, elaman "pakkorakonen" ,
—sopusointuinen, aidosti onnellinen elama,

kurja ja onneton, useimmiten vastoinkaymisten tayttarna
elama,

turvattu "minulla menee hyvin, ehka liiankin
hyvin"-elama,

—vastoinkaymiset julkisivun takana, onnellisuusmuuri-

212



Naista kolme ensinmainittua ovat oleellisesti ensimmaisen ja
toisen sukupolven elaminkaaria, kun taas kaksi viimeista ovat
enemmankin kolmannen ja neljannen sukupolven elamankaa-
ria. Raja ei kuitenkaan ole ehdoton: kysymys on tyypillisyyksis-
ta.

Taulukko 2 sisaltia periaatteessa oman selityksensa eika sits
tarvinne kommentoida kovinkaan laajasti. Viisi tyyppia edus-
tavat siis erilaisia elamakerrallisia vaihtoehtoja. Yhdistelmat
ovat tavallisia nun kuin seuraavasta kay ilmi: esimerkiksi onnel-
linen elama on mandollista saavuttaa elaman normaalien vas-
toinkaymisten jalkeen. Toisaalta vastoinkaymiset julkisivun ta-
kana ja turvallinen elama on hyvin lahella toisiaan.

Alun perin luokittelin tarkasteltavat elamakerrat kahteen
paaryhmaan: onnen tarinoihin ja karsimystarinoihin. Nama
kaksi tarinatyyppia erottuivat selvasti. Vasta myithemmin aloin
nanda etta niiden taustalla olikin hyvin erityyppisia karsimyk-
sen ja onnen kaaria. Muun muassa elimanhallinnan suhteen
vaihtelut olivat suuria ja nain luokitusta oli tarkennettava.
Kuitenkin alkuperainen jaottelu oli nandakseni yllattavan toi-
miva: ihmisilla on elamantarinassaan tietty perussuhtautumi-
nen elamaan eika suinkaan jotakin hetkellista ja tilapaista. On-
nellinen ihminen on yleensa onnellinen, joitakin tilanteita lu-
kuunottamatta ja onneton ihminen on yleensa onneton, miten
hyvin hanen elamansa muuten meneekaan. Nama aaripaat
ovat tyypittelyssa mukana. Muut tyypit edustavat sitten erilai-
sia valivaihtoehtoja joissa kumpikaan — onnellisuus tai onnet-
tomuus — ei ole niin keskeisesti mukana. Joka tapauksessa on
selvaa etta onnea pelkastaan hetken huumaksi vaittavat eivat
tie& mita onni sanan arkisimmassa merkityksessa on.

Toisessa yhteydessa olen kehitellyt tata typologiaa edelleen
pohtimalla sen sisaltamien tyyppien luokkaspesifiytta (Roos
1981). Esimerkiksi talonpoikainen "pakkorakonen" kuuluu
nandakseni nun maalais- kuin kaupunkilaisproletariaatin osal-
le, mutta ei tule kysymykseen porvariston perinteisena elaman-
tavan tyyppina. Sen ihanteena hence ennen kaikkea toiminut
ajatus onnesta ja harmoniasta, mutta todellisuus on ehka ollut
enemmankin lahempana onnellisuusmuurin takaista elamia.
Periaatteessa voidaan kuitenkin kullekin tyypille esittaa useam-
pi kuin yksi luokkamaaritys. Ky. symys ei siis ole luokkaproble-
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Tatiitikeo 2: Elimikertatyypit.

TYYPITTELY
	

TalonpOikainen,	 Kurja ja
	 Sopusointuinen,	 "Minulla menee hy- Vastoinkaymiset

ULOTTUVUUS
	

"eliman palcko- 	 katkeroitunut	 aidosti onnellinen	 vin, chid liiankin hy- julkisivun takana
rakonen "	 elima	 vin"	 vai meneekii? (onnellisuusmuuri)

1. Elarnin hallinta
ulkoinen/sisainen
aito/keinotekoinen

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

Puuttuva ulkoinen ja
sisainen claminhallin-
linta: tiara kaaosta,
hahmotonta.

Hyva ulkoincn ja aito
sisainen climinhallin-
ta, clams jarjestylcses-
sä ja valvonnassa.

Hyvi ulkoinen, mutta
keinotekoinen, ei aito
sisainen hallinta.

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

2. Elaminkokemulcset
mytinteisia / kieltei-
sil
paljon/vahin

Monipuolinen ja ta-
pahtumarikas clung,
seka mytinteisia etta
kielteisii kokemuksia.

Lahes pelkistian kiel-
teisia tai sellaisiksi
kocttuja tapahtumia.

Pilasiassa myeinteisia
(so. sellaisiksi koettu-
ja) tapahtumia, mutta
vaihteleva ja moni-
puolinen

Vahan, mutta myOn-
teiSla kokemuksia
(vain niista kerrotaan).

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

Yksityisen ja
julkiscn raja —
onnellisuusmuuri

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

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

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

tirkei asia.

Elimin alueet ja
painopisteet

Tyki, perhe, oma koti
ja sen rakentaminen.
Oman tyOnteon arvos-
tus, oman kodin hank-
kimisen itsestainsel-
vYYs -

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

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

Perhe ja vapaa-aika,
kuluttaminen, koulu-
lutus, koulunkiynti
(tylisti melko vahin).

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



matiikan sivuuttamisesta, vaan sen taydentamisesta. Onhan
toki ilmeista, etta luokka on yha vahemmassa maarin eliman-
tavallisesti maariava, ja taman vuoksi tarvitaankin juuri lisa-
maireita.
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MTIA. WIESEN KANSAN
OMAELAMAKERRAT KERTOVAT

JA ► IEN?

Omaelamakerta on genre, jossa fiktiivinen ja non-fiktiivinen
aines aina taistelevat keskenlan. Periaatteessa omaelarnakerta
ei ole fiktiota, mutta hyva omaelamakerta on mytis mahtavaa
kirjallisuutta. Omaelamakertaansa kirjoittava kirjailija taas
usein pelastautuu fiktion suojiin, varsinkin jos hanta uhkail-
laan syytteilla (kuten Philippe Lejeune, 1980, hauskasti kuvaa:
esimerkiksi Shoanin tekija Claude Lanzman pelastui talla kei-
nolla aitinsa uhkaamalta oikeudenkaynnilta!). Seuraavassa esi-
tyksessa kayn tats kOydenvetoa omalta osaltani.

Tarkastelen omaelamakertojen reunaehtoja ja sisaltOja,
man vuosisadan alusta 1960-luvulle. Esitykseni ydin on se, etta
suomalainen elama koostuu taman vuosisadan alusta aina
1970-luvulle yhdesta Suuresta Tarinasta, josta elamakerrat ovat
katkelmia ja tiivistelmia. En kuitenkaan syvenny niinkaan itse
tahan tarinaan, sills omaelamakertatutkijan tragedia on, etta
hyvin harvoin han pystyy valittamaan tuon tuoreen omaelama-
kerran maailman muille sellaisenaan. Han ei koskaan voi olla
varma, etta sama tarina vie mennessain, tutkija kun ei itse ole
tarinankertoja. En yritd siis toistaa tarinaa, joka paiosin on
meille kaikille tuttu, vaan käsittelen piaasiassa omaelamiker-
tojen maailman eraita suunnistusvalineita (itse tarinaan voi tu-
tustua kirjassani Suomalainen ellma, 1987).

Omaelamakertojen sosiologinen ja kulttuuriantropologinen
tutkimus on viime vuosina levinnyt melkoisella vauhdilla, sa-
moin kuin alan tutkijoiden yhteisty6 (mika nakyy ISAn tutki-
muskomitean, Biography and Society, suosiona seka uusina ai-
kakauslehtina, kuten Life Stories ja Zeitschrift fur Biographie-
forschung and Oral History .) Omaelimakerta ilman suoranai-
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sia kirjallisia ambitioita (vaikka se olisikin parhaimmillaan
mytis merkittavia kirjallisuutta) nayttad olevan hyvin kulttuu-
rispesifi. Sen on hyvin vaikea ylittaa kansainvalisia rajoja, ellei
kysymyksessa ole puhdas eksotiikka. Monet omassa maassaan
tavattoman suosion saaneet omaelamakerrat edellyttavat thin
suurta kyseisen kulttuuripiirin tuntemusta 	 eika vain tunte-
musta vaan eraanlaista sisaistamista — etta niiden laajempi
omaksuminen tuntuu lahes mandottomalta. Hyva suomalai-
nen esimerkki on Kalle Natal°, jota ei toisin kuin vaikkapa
Mika Waltaria tai Vaint5 Linnaa — ole juurikaan kaannetty
muille kielille. Tarkein vastaesimerkki ovat Oscar Lewisin kuu-
luisat teokset (esimerkiksi Sanchezin lapset 1961, jota tosin ei
voi pitaa enda varsinaisena omaelamakertana), joissa kulttuuri-
nen merkitysmaailma rekonstruoidaan itse tekstissa niin, etta
lukija paasee sisalle tarinaan. Tama selitys kattaa nandakseni
myiis sen, end omaeldmikerta kirjallisuuden lajina, on hyvin
luettua ja sailyttaa kiinnostavuutensa (Augustinus, Goethe,
Rousseau, Cellini...)

Suomessa omaelamakerta-aineisto ei ole yield noussut niin
selvasti tutkimusaineistoksi kuin esimerkiksi Ranskassa ja Sak-
sassa, joissa voi puhua jo liikkeesta tai koulukunnasta
(-kunnista). Mutta tilanne on muuttumassa nopeasti. Viime
vuosina on keratty useita elamakerta-aineistoja keruukilpailui-
na, joists itse seuraavassa viittaan kahteen: Yleisradion avulla
vv. 1978-79 kerattyyn Vantaan elamerta-aineistoon seka
ToimihenkilOjarjestOjen Sivistysliiton TJSn avulla kerattyyn
toimihenkilOita koskevaan elamakerta-aineistoon (ks. mytis
Peltonen (ilmestyy), Tigerstedt 1987). Viime aikoina onkin
mestynyt kokonaan tai osittain omaelimakerta-aineistojen
pohjalta tehtyja tutkimuksia: esimerkiksi Anna Leena Siikalan
tarinan kertojia koskeva tutkimus (1984). Anni Vilkon naisela-
makertojen ja yleensa eldmakertojen tarkastelun metodologiaa
koskeva analyysi (1987). Christoffer Tigerstedtin opiskelijaela-
makertatutkielma (1984). Suullista historiaa laajemmassa mie-
lessa on hyvaksikayttanyt Jorma Kalela Paperiliiton historias-
saan. Suomalaisen kirjallisuuden Seurassa ja vaikkapa Ty&den
arkistossa kerataan jatkuvasti aineistoja, joissa omaelamaker-
roilla on tdrkea osa (ks. Peltonen ilmestyy). Omalta osaltani
viittaan edella mainittuun kirjaani (Roos 1987a), jossa kasitte-
len laajemmin suomalaisen yhteiskunnan suurta tarinaa.
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Elömän tarina

Kun itse aloin kayttaa omaelamakertoja tutkimuksissani, mi-
nulta kesti kauan, ennen kuin oivalsin, etta ne ovat jotain
muutakin kuin pelkkia palasia elavasta elamasta " erilaista" so-
siologista aineistoa. Niista teki erityisen jannittavia se, etta ne
olivat tarinoita, kertomuksia, joilla oli alku ja loppu ja tietty
moraali, tarkoitus. Niissa oli hyvin keskeisend osana ajallinen
ulottuvuus, kronologinen jarjestys, seka maäratty syy-
seuraussuhde (tein ndin ja sitten seurasi Ulna), ja viela kolman-
neksi subjekti: naktikulma joka useimmiten pysyy samana (ks.
Jukka Siikala). Omaelamakerran subjekti vaihtuu hyvin har-
voin yhden omaelimakerran sisilla, siis jos asetumme esimer-
kiksi eri-ikaisten kertojien asemaan.

Tarina kuuluu suulliseen perinteeseen ja on sellaisena katoa-
massa. Ehka tarina on jopa haviamassa myels kirjallisesta perin-
teesta. Tasta keskustellaan paljon ns. postmodernismi-ilmion
yhteydessa ja ylipaansa puhuttaessa kirjallisuuden muutoksesta
(ks. esim. Eco 1965). Elamdkertoihin tarina kuuluu niin olen-
naisena piirteend, etta ne edustavat muuten katoavaa ja jo ka-
donnuttakin suullista muistamisperinnetta. Esimerkiksi Jero-
me Brunner olettaa, etta elamdkertaa ei voi esittda ilman tari-
namuotoa (ks. Brunner 1987).

Sanon (!) tarkoituksella: suullista. Vaikka kirjallisella ja suul-
lisella esityksella on merkittavia eroja tavallisten ihmisten
omaelamakertojen kannalta katsottuna voidaan vaittaa, etta
kirjoitetuilla omaelamakerroilla on selva yhteys suulliseen ker-
tomiseen: ne noudattavat suullisen kertomisen ominaispiirtei-
ta, tai ehka paremminkin: niista puuttuvat kirjallisen kertomi-
sen tehokeinot melko tyystin. Niiden rakenne on mm. suhteel-
lisen yksinkertainen, kronologinen, vailla monikerroksisuutta
tai symboliikkaa ja monimutkaisia kielikuvia. Ne ovat kirjoitet-
tua, harkittua puhetta. Ero haastatteluihin on kuitenkin huo-
mattava, ja tama johtuu siità, eta toisen henkillin lasnaololla
on suuri merkitys kertomisessa. Kysymys on ratkaisevasta eld-
makerrallisten sopimusten erosta (ks. Vilkko 1987, 32-33).

Tarinasta ja kertomisesta on kayty paljon mielenkiintoista
keskustelua niin historiantutkimuksessa kuin kulttuuri- ja kir-
jallisuustutkimuksessakin. Tarinan oivaltaminen historian kes-
keiseksi avaintekijAsi ei ole ollut eika ole itsestaan selvyys.
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Itse asiassa monet historioitsijat ovat pohtineet, mita tapah-
tuu kun historioitsijat muuttavat "todellisen" historian tari-
naksi, joka noudattaa tarinan logiikkaa, kun taas "oikea", to-
dellinen historia ei sita tee. David Carrin (1986, 65) mukaan
narratiivinen struktuuri ei suinkaan ole mitain elamille, so.
historialle vierasta, vaan kuuluu siihen olennaisena osana. Ta-
rina on jotain oleellisesti inhimilliseen kokemukseen ja toimin-
taan Iiittyvaa (ks. Carr 1986, 65).

Samaa asiaa elamakertojen yhteydessa on pohtinut Pierre
Bourdieu (1986), joka kayttaa elamakerrallisen illuusion
tetta. Flanen mielestaan elama samoin kuin historia on aina
"todellisuudessa" irrallinen ja hajanainen, ja siti pitia koossa
vain se, etta tapahtumat koskevat samannimista henkiled. Seka
kertojan etta kertomuksen tutkijan intressien mukaista on esit-
taa tams tarina yhtenaisena, loogisena kokonaisuutena, jolla
on maaratty juoni. Tama Bourdieun melko pessimistinen ku-
va, joka liittyy Barthesin ja Paul Ricoeurin aiemmin esittarniin
ajatuksiin, noudattaa siis jyrkkaa vastakkainasettelua "todelli-
sen, elavan elarnan" ja elamakerta -tarinan valilla. Itse olen —
paljon elamakertoja (elimatarinoita) lukeneena — oikeam-
minkin yhtd mielta Carrin tai Brunnerin kanssa siita, etta ela-
ma sinansa on tarina. Mutta ei siis ole mitenkaan itsestain sel-
vaa sanoa, etta elama on tarina (niin triviaalilta kuin se saattaa
kuulostaakin): siis etta ei ole olemassa mitaan elamaa taman
tarinan ulkopuolella, joka olisi siita riippumaton, ja jonka me
voisimme mieltaa

Eldmdkerrallinen sopimus

Eika siina kaikki, etta elama on tarina — sen kertominen pe-
rustuu myOs "sopimukseen" , jonka kertoja tekee itsensa, vas-
taanottajan, tarinan "systeemiymparistee" valilla. Tama ela-
makerrallisen sopimuksen (pacte autobiographique) kasite, jo-
ta mm. Philippe Lejeune on kayttanyt, sisaltaa ajatuksen ela-
makerran kiinnittymisesta ymparistiiiinsa. On helppo mieltaa
omaelamakerta aivan autonomiseksi, vain kertojasta riippuvai-
seksi (jossa historia, yhteiskunta ja luonto vaikuttavat vain eri-
laisten ulkoisten tapahtumien kautta). Nain ei kuitenkaan ole,
vaan elamakerta kerrotaan aina jollekin, miarattyjen tavoittei-
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den mukaan, milrattyjen motiivien pohjalta. Suhde toisiin,
yhteiskuntaan, historiaan, "systeemiymparisttiOn" laajassa
mielessi on omaelimakerrallinen sopimus.

Erinomainen esimerkki omaelimikerrallisesta sopimuksesta
on Kalle NitaIon pantos kirjoittaa Iijoki-sarja. Sain askettain
haastatella hand elimakerran kirjoittamisesta. Han korosti

eta alkaessaan kirjoittaa Iijoki-sarjaa han halusi antaa ku-
van siid, miten ihmiset elivat hanen "tekoselkosissaan" ja
myóhemmin kaupungissa, millaista kield tuolloin ldytettiin,
millaisen suuren muutoksen suomalaiset ovat kokeneet juuri
haven elinaikanaan, seld miten keskeiset historialliset tapah-
tumat koettiin. Tama, omaelimakerrallinen sopimus, jolle Na-
tal() on ollut harvinaisen uskollinen ja jonka han yrittai itsel-
leen luonteenomaisesti tayttla viimeisd piirtoa myiiten,

monessa mielessa suhteen historiaan ja yhteiskuntaan: sii-
hen sisaltyy velvoite Iijoki-laakson ihmisille, siihen sisaltyy vel-
voite suomalaisia lukijoita kohtaan, siihen sisaltyy velvoite ko-
ko suomalaista yhteiskuntaa kohtaan.

Nain laaja ja nlin perusteellisesti toteutettu elAmikerralli-
nen sopimus on told harvinainen, mutta samankaltaisia, vaati-
mattomampia sopimuksia on klyttimani tavallisten ihmisten
kirjoittama elamakerta-aineisto dynna.

KaytinnOssa tams merkitsee sits, etta elamikerta ei koskaan
ole yhden kauppa. Oa on aina jokin kohde, jota ilman sits ei
voi ymmdrtiä tai tulkita. Elimikerran muotoon ja sisaltiRin
vaikuttaa suuresti jo se, onko elimakerralla haastattelija, vai
kerrotaanko se spontaanisti, kirjoituskoneen tai kynan avustuk-
sella. Mutta siihen vaikuttaa mystis se, onko kirjoitetun elimi-
kerran kohteena jokin ajateltu laaja yleiso vaiko esimerkiksi
omat lapset.

Anni Vilkko (1987) toteaa Yleisradion elamakertakilpailun
naiselamakertoja koskevassa tutkimuksessaan, etta el§maker-
ralliset sopimukset naytdisivat mystis jakautuvan sukupolvit-
tain, mild on omienkin elamakerrallisia sukupolvia koskevien
havaintojeni kannalta hyvin luonnollista.

Vilkon ensimmaisen sopimussukupolven (n. 1900-1915 syn-
tyneet naiset) tunnusomaisena piirteena on, etta kerrottu raja-
taan hyvin tietoisesti. Itsella ja muilla halutaan sailyttaa kaikes-
ta tapahtuneesta huolimatta positiivinen muisto, muokata ne-
gatiiviset asiat uudelleen. Elarnakertaa klytedin mytis
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pien asioiden "hyllyttamiseen" : kun ne on elamakerrassa mai-
nittu voidaan ne unohtaa.

Toisen sukupolven (1915-1930 syntyneet) sopimus on selva
arvioinnin, tilinteon, elaman erianlaisen kaannevaiheen tai
haltuunoton tarina. On kuin herattaisiin unesta, vapauduttai-
siin tapahtumien verkosta.

Kolmannen (1930-luvulla syntyneen) sukupolven elamaker-
tasopimus poikkeaa kandesta edellisesta siina, etta sits tuodaan
vahemman julki, korostaen ehka vain kiiretta, jossa elamakerta
on jouduttu tekemaan. Neljannen (1940-luvulla syntyneiden)
sukupolven tarinoissa elamakerrallinen sopimus Amain pit-
kalti lukijan tulkittavaksi, se sisallytetain itse kertomuksen ra-
kenteeseen, otsikointiin, aloitukseen (ks. Vilkko 1987 37-43).
Sopimus on nain epasuora, mutta se ei ole yhtian vahemman
sopimus, pakti lukijan kanssa. Toisaalta se vaatii myiis lukijalta
enemman.

Sukupolvet

Silmiinpistava piirre omaelamakerroissa on niiden luonteen
edella mainittu sukupolvittainen vaihtelu. Elamakerroista va-
littyy se etta ihmiset kokevat maaratyssa iassa tapahtuneet asiat
yhtenevasti, ja nain voidaan puhua elamakertojen sukupolvis-
ta. Olen Yleisradion elamakertakilpailua koskevassa tutkimuk-
sessani erottanut naita sukupolvia nelja: sotien ja pulan, jal-
leenrakennuksen, suuren murroksen seka lahibiden sukupol-
vet. Neljannen ja muiden sukupolvien valilla kynnyksen muo-
dostavat ennen kaikkea se oliko koettu suuria taitekohtia vai ei
(ks. Roos 1987a). Uusimmat toimihenkiloita koskevat
elamakerta-aineistoni (ks. Roos 1987b) paljastavat kuitenkin
hyvin, etta suomalaisen yhteiskunnan varsinainen suuri yhteis-
kunnallinen taitekohta on ehdottomasti sijoitettava suureen
muuttoon ja sen vaikutuksiin — vasta suuren murroksen suku-
polvi tuntuu poikkeavan kulttuuriltaan olennaisesti muista.
Viela 1960-luvulta on osoitettavissa hyvinkin samankaltaisia
kehityskaaria kuin vanhimmissakin sukupolvissa. Suomi on sal-
lyttanyt uskomattoman pitkaan ominaisluonteensa agraarise-
na, kOyhana, vaikeuksien kautta voittoon -periaatteen mukai-
sena, ihmissuhteiltaan hyvin karskina maana. En pida lainkaan
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mandottomana, eta sama peruskaavio uusiutuu mylis suoma-
laisissa lahiiiolosuhteissa viela paljon sen jalkeen kun sen sosi-
aalistaloudelliset edellytykset ovat poistuneet. Vain televisio on
oikeastaan tuonut laadullisesti katsoen todella uutta titian
kulttuuriseen jahmeyteen. Toisaalta sitten Una aikana elineet
ihmiset ovat kokeneet omassa elamissaan suuria muutoksia:
kysymys on siiti, etta yhteiskunnan perusilme on sailynyt yllat-
tavan pitkaan samana. Se, mild on muuttunut, on luokkako-
koonpano, erityisesti keskiluokan osalta.

Itse olen havainnut, etta yksi keskeinen omaelamakerrallisen
sopimuksen muoto, joka liittyy, juuri ensimmaisen ja toisen su-
kupolven elimain, on se etta niin monet elimantarinaansa kk-
joittavat , haluavat jossain mielessi kuvata ruman ankanpoika-
sen tarinan, miten arasta, ujosta, nujerretusta ja omanarvon-
tuntonsa menettaneesta ihmisesta muututaan omaa elimaansa
hallitsevaksi, edes kohtalaisen itsetunnon omaavaksi ihmiseksi.

Tassakin Kalle Natal° on aivan erinomainen esimerkki, tie-
tenkin valtavan yksityiskohtaisena, mutta niin monien muiden
elamakertureiden kirjoituksia edustavana: nuoruuden ujous,
pelivelat ja vastoinkaymiset koulussa, isin mielisairaus, tyttit,
jatkuvat pyrkimykset parantaa omaa itsetuntoa, joka aina uu-
delleen kokee kolhuja. Tallainen elimakerrallisen tietoisuuden
rakentamisprosessi on yksi keskeisia kirjoitetun elimakerran
syntyedellytyksia. Ne jotka epionnistuvat siina, eivat yleensa
kirjoita elamakertojaan.

Luokkasiirtymdt

Yksi itseini kiinnostanut erityispiirre onkin luokka-aseman
muutosten "nakyminen" elamakerroissa. Jos aikaisemmissa
sukupolvissa korostuu suomalaisen yhteiskunnan sosio-
ekonominen muutos ja sen vaikutukset kertojan asemaan, sa-
maan luokkaryhmaan kuuluvana, niin nykylan keskeiset
makerralliset muutosprosessit ovat luokkasiirtymia, lahinna
siirtymisti laajaan ja hyvin heterogeeniseen keskiluokkaan. Ta-
ma luokkasiirtymi antaa elimakerroille sen jannitteen, minks
aiemmin antoivat sota, jalleenrakennus, elintason ja sosiaali-
turvan kehitys — eraissa tapauksissa vieli suuremman ja trau-
maattisemman, sills luokkasiirtyma merkitsee aina myiis kult-
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tuurista muutosta, mita ei ole suinkaan samassa maarin tapah-
tunut luokkien sisalla suomalaisen yhteiskunnan jahmeyden
ansiosta. Tama kulttuurinen muutos, habituksen vaihto on jo
sinansa hidas ja vaikea prosessi ja mylis vaikeasti tutkittavissa.
Nyt kaytiissani oleva toimihenkilOita koskeva omaelamakerta-
aineisto on siihen todella omiaan, mutta se ei suinkaan avaudu
helposti.

Luokat muuntavat mytis yhteiskunnalliset muutokset kult-
tuurisiksi hyvin eri tavoin. Televisio on tasta erinomainen esi-
merkki. Tytivaenluokan keskuudessa tai maaseudulla televisio
otetaan vastaan hyvin ongelmattomasti ja sita hyOdynnetaan
hyvin eri tavoin lastenvalvojana, sosiaalisen kanssakaymisen va-
lineend ja lisaperheenjasenena, kun taas keskiluokkaisissa per-
heissa televisio on kulttuurinen uhka, joka taytyy tavalla tai
toisella panna kuriin, mutta joka aina vaanii taustalla. Siirryt-
taessa "tilalta toimistoon" (ks. Roos 1987b) uusi suhtautumis-
tapa kehittyy hyvin huomaamatta, mutta se ei suinkaan tytinna
vanhoja tapoja kokonaan pois.

Palaan viell Kalle Pdataloon ja hanen suosioonsa. Tama suo-
sio osoittaa, etta ns. tavallisten ihmisten, yhteisen kansan (kay-
tan tata termia ranskankielisen termin "classes populaires"
vastineena, joka on neutraalimpi kuin aikaisemmin kayttama-
ni "rahvas") elamakerroilla on voimallinen kaikupohja Suo-
messa, kunhan vain madratty julkisuuskynnys ylitetaAn. Mutta
samalla se kertoo muustakin, nimittain suomalaisen yhteiskun-
nan jakautuneisuudesta.

Paatalo jakaa yha edelleen Suomen kansan kahtia, sikgi
kuin Katariina Eskolan ja Maaria Lingon tutkimukseen (1987)
on uskominen — kulttuuriseen ylempaan keskiluokkaan ja in-
tellektuelleihin, jotka hanet melkoisen yksimielisesti torjuvat,
seka aktiivisiin ja passiivisiin lukijoihin, maaseudun pienviljeli-
jaemantiin ja Eteld-Suomen lahibissa asuviin ensimmaisen pol-
ven kaupunkilaisiin.

'rasa on mainiona osoituksena Jukka Kuikan reaktio Suo-
men Kuvalehdessa 14.8.1987, jossa taman artikkelin pohjana
oleva esitykseni Pentinkulman paivilla ymmarrettiin tahallaan
vaarin: siren, etta vasta kun sivistyneistO (kuten esimerkiksi al-
lekirjoittanut) "lOytaa" Naralon niin silla on jotain arvoa. Ky-
symyshan on pain vastoin siita, etta sivistyneistOnkin tulisi vih-
doin lOytaa, Paatalo!
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Ottaen huomioon sen myrskyisan vastustuksen, jonka kautta
Linnasta tuli yhteisen kansan kirjailija, nun voisi sanoa, etta
yksi Paatalon suosion jakautuneisuuden selitys on juuri hanen
tuotantonsa positiivisuudessa, ei-arsyttavyydessa. Olennainen
ero Linnaan nanden on, etta Paatalon tuotanto ei kerro luok-
kaerojen ylityksesta, ei kuvaa luokkayhteiskuntaa, vaan vain
osaa yhteiskunnasta, joka oli hanen valittlimassa kokemuspii-
rissaan. Rakennusliike Tuuli & Pihlajan vastaavien rakennus-
mestarien pelottavan ankaria, mutta oikeudenmukaisia hah-
moja pitemmalle emme passe nakemaan yhteiskunnan toisia
kasvoja.

Tama piirre on ominainen juuri tavallisten ihmisten elama-
kerroille, joista yhta ajankohtaa koskevat sosiaaliset panoraa-
mat, luokkayhteiskunnan kokonaiskuvaukset puuttuvat lahes
kokonaan. Tassa suhteessa Vainti Linnan Tagil Pohjantanden
alla, nun omaelamakerrallista ja paikallishistoriallista ainesta
kuin se sisaltaakin, poikkeaa jyrkasti omaelamakerroista, se
kuuluu aivan toiseen kirjallisuuden lajiin. Omaelimakerroissa
luokkapanoraama muodostuu muutoksista ajassa, tOrmayksista
luokkarajoihin seka useiden omaelamakertojen samanaikaises-
ta tarkastelusta.

Lop uksi

Ovatko tavallisten ihmisten elamakerrat kirjallisuutta? Eivat,
mutta ne ovat merkittava osa suomalaista kulttuuripaaomaa.
Ne antavat meille suoran kanavan suomalaisen yhteiskunnan
sisimpain. Paasy tuohon sisimpain (kysymys ei ole vain tiedos-
ta!) on auki vain niille joilla on sen kanssa jotain yhteista, jotka
jakavat riittavassa magrin saman kulttuuritaustan, joskaan ei-
vat valttamatta oman henkilOkohtaisen kokemuksensa kautta.
Paatalonkin lukijoista suuri osa on niita, joille kysymys on juu-
rien etsimisesta, ei niinkaan omista kokemuksista. Esimerkiksi
oma taustani ja luokkakulttuurini poikkeavat suurestikin siita
Suuresta Tarinasta, johon edella olen viitannut, mutta tutkija-
na ja suomalaisena tarns tarina kiinnostaa minua suuresti, eika
pelkastaan vierautensa ja eksoottisuutensa takia.

Toivoisinkin etta lukijoille jaisi ainakin kaksi asiaa mieleen
tasta esityksesta: etta tavallisten ihmisten elamakerrat ovat jo-
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tain korvaamattoman arvokasta kulttuurimme perusaineistoa
seka toiseksi etta Kalle Paatalon saaminen koko kansan kirjaili-
jaksi Vaino Linnan ja Mika Waltarin (jotka edustavat kummal-
takin puolelta luokkarajaa tulleita ja sen ylittineita) tavoin olisi
tarkea sivistystehtiva, vahintaan yhta tarkei ellei tarkeampi
kuin on ollut vaikkapa Olavi Virran tai Unto Monosen kohotta-
minen kansakunnan salatun historian tulkiksi.
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TILALTA TOIMISTOON
Perhe, itseluottamus ja uusi keskiluokka

"Obendrein wollte man noch was Besonderes sein; und das als
unvermogendes Kind einfacher Eltern. Der Sozialstaat hat mir
so manshes moglich gemacht, was in Wirklichkeit unmoglich
gut gehen kann. " Joseph Huber, Asthetik und Kommuinika-
tion, 61/62, 1986.

Johdanto

Tassa esityksessa, joka perustuu laajaan kokoelmaan suomalais-
ten toimihenkiliiiden kirjoittamia elamakertoja, tarkastelen
erdsta elamakerroissa esiintyvad rakenteellista ominaisuutta, jo-
ka nayttad olevan suhteellisen yleinen ja itse asiassa tyypillinen
tarinoille, joiden kirjoittajat ovat kokeneet tarpeen, sisaisen
vimman kirjoittaa. Sita voitaisiin kutsua elamakertojen yhdeksi
perustyypiksi ainakin siind aineistossa, johon mind olen tutus-
tunut.

Se on elimantarina, jossa kirjoittaja aloittaa kuvailemalla
prosessia, jonka kuluessa han menettad kaiken itsekunnioituk-
sensa ja itseluottamuksena ja antaa elaman siis vain tapahtua ja
sitten vdh.a vahaltd alkaa rakentaa uudelleen tata luottamusta
kunnes viimein onnistuu siind joten kuten. Eraassa tarinan
muunnelmassa ei menestyta lainkaan, mutta suurimmassa
osassa tapauksia jonkinlainen itseluottamus lopulta saavute-
taan. Tallaisissa itsekirjoitetuissa tarinoissa, kuuluisasta Polish
Peasantin maahanmuuttajan elamanhistoriasta kirjallisempiin
ja historiallisempiin muunnelmiin (kuten Moritzin Anton Rei-
ser, 1980 tai Enters, 1971, Braker, 1978; tai Suomessa Padtalo,
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1985), on keskeisena teemana se, etta kirjoittaja on henkilii, jo-
ta on nOyryytetty, joka on epavarma, ei usko itseensa, pitai it-
seian arvottomana muiden silmissa, mutta jolla on valtava tar-
ve tulla joksikin, nayttaa ettei tams ole totta. Se mita han itse
ajattelee, ei merkitse mitaan — ja tassa lahestymme pohdinto-
ja narsistisesta persoonallisuudesta, mutta jaaden kauaksi Lasc-
hin ja muiden kiehtovista kuvauksista, erityisesti koska kirjoit-
taja pitia nama ajatukset itsellaan.

Katie Piatalon omaelamakerrassa, jo 17 osaa kasittivassa ko-
konaisuudessa jonka viimeisimmassa osassa kirjailija ei ole viela
kolmeakymmentakaan vuotta, tams ominaisuus on iarimmai-
sen selvd: hyvin ujo nuorukainen joka haluaa tulla ensirivin
tyOntekijaksi — ja mytis kirjailijaksi — mutta joka ei rohkene
luottaa itseensi ja menettia kaiken toivonsa vahiisten takais-
kujen takia, joutuen aloittamaan kaiken tyhjasta

Yksi selitys yllikuvattujen tarinoiden runsaudelle
elamankerta-aineistossa on niiden yhteys elarnankerrallisen tie-
toisuuden rakentumisprosessiin: mita vaikeampaa on kaytin-
nOssa ollut sellaisen elamanhistorian rakentaminen, jolla on
paamiara ja arvon tunne, sits tarkeampia on yrittaa kirjoittaa
siita omaelarnakerta, jonkin kilpailun tapaisen "tekosyyn"
liikkeelle saamana. Philippe Lejeune (1985) tulee analyysissaan
joukosta kilpailijoiden itsensa kustannuksella julkaistuja omae-
limakertoja jokseenkin samantapaisiin johtopaatOksiin: joskin
yksi tallaisten kirjoitusten taustalla oleva piamotiivi on kaunan
tunne, viaryys joka on oikaistava, kun taas Suomessa tekijat ot-
tavat herkemmin syyn itselleen.

Mielestani on ilmeista, etta julkisten kilpailujen avulla koot-
tujen elamakertojen kokoelmassa timintyyppinen tarina pyr-
kii dominoimaan, kun taas haastatteluihin perustuvissa ell-
mantarinoissa tams malli ei ole laheskaan niin silmiinpistiva
(vaikkakin tassa voi olla kyseessa haastattelijan vaikutus: t glais-
ten elimantarinoiden tuottajat eivit luultavasti kykene vuoro-
vaikutustilanteessa "paljastamaan" itseaan taydellisesti jolle-
kulle toiselle).

Tassa kaikessa on kyse otaksumista: hypoteesista, joka perus-
tuu kokemukseeni kilpailuista ja muista aineistoista. Kirjoitta-
jien valikoituminen elamakertakilpailuihin on lahes tutkima-
ton ongelma. Tassa esityksessa yritetian sijoittaa nama ihmiset
laajempaan kontekstiin.
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Toimihenkildiden omaeldmdkertakilpailu

Aineisto, josta olen poiminut tassa kasittelemini kolme esi-
merkkia, on suomalaisten valkokaulustyOntekijOiden parissa
jarjestetyn omaelamakertakilpailun tuotosta. Kilpailu organi-
soitiin heidan kolmen keskusliittonsa kautta. Asettamatta mi-
taan erityisia vaatimuksia tai ohjeita pyysimme osallistujia yk-
sinkertaisesti kirjoittamaan omaelamakertansa. Kilpailun eksp-
lisiittinen tarkoitus oli kerata tietoa kyseisille liitoille seka tut-
kimustarkoituksiin. Osallistujia pyydettiin mytis allekirjoitta-
maan luovutussopimus joka tasmensi omaelimakerran kayttii-
tilanteet (tutkimukseen, julkaistavaksi, nimella tai ilman jne.).
juuri kukaan ei kieltanyt omaelamakertansa kayttesa tutkimus-
tarkoituksiin vaikkakin useat kielsivit mandollisen julkaisemi-
sen .

Tuloksena saatiin n. 300 omaelimakertaa vuoden 1985 lop-
puun mennessa. Aineisto kokonaisuudessaan kasittia noin
12 000 sivua, joista suurin osa on kirjoitettu koneella, mukana
on joitakin valokuvia, lehtileikkeita ym. (Ei nauhoituksia, mi-
ka on mielenkiintoista, sills ne olivat saantOjen mukaan sallit-
tuja).

Kolmestasadasta kirjoittajasta kaksi kolmannesta oli naisia,
mika oli odotettavissa kun tiedetaan naisten suurempi osallis-
tumishalukkuus ja myess enemmisteasema
(STTK:ta lukuunottamatta). Kaksi kolmannesta osallistujista
oli syntynyt ennen vuotta 1940, siis ennen toista maailmanso-
taa. Vain kaksi oli syntynyt vuonna 1960 tai mythemmin; ika.-
jakauma on 25:sta 86:teen. Suurimmat ammatilliset ryhmat
olivat toimistotytintekijat, sairaanhoitajat ja muut terveyden-
huoltosektorin tytintekijat, teknikot (tyonjohtajat) seka opetta-
jat. Suurin piirtein yhdella neljanneksella oli jonkintasoinen
akateeminen tutkinto (jopa yksi professori ja menestyva 1iike-
mies osallistuivat). Taten osallistujat olivat paaasiassa alempaa
ja keski-keskiluokkaa. yrittajia ei ollut kaytann011isesti katsoen
lainkaan koska kilpailusta ilmoitettiin ammattiyhdistystiedot-
teen kautta ja liittojen nimet olivat nakyvasti esilla jaetuissa
lehtisissa. Vain muutama johtavassa asemassa oleva oli muka-
na. Wrightin kasittein ilmaistuna osallistujien enemmistO oli
puoliautonomisia tylintekijOita tai alempia managereita jotka
ovat kaksi "ristiriitaisessa luokka-asemassa" olevaa paaryhmad
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(Wright 1985, 48-50).
Kiinnostukseni kohdistuessa ensi sijassa "uuteen" keski-

luokkaan (ks. Roos 1985) olen jattanyt alustavasta analyysista
pois kaikki ennen vuotta 1940 syntyneet osallistujat. Tama
merkitsee sits, etta perusaineistoni muodostuu suunnilleen sa-
dasta elamakerrasta. Naista suurin piirtein puolet on erittain
monipuolisia, taysia elamakertoja, loppujen ollessa kayttOkel-
poisia vain tutkimuksissa, joilla on erityistavoitteita (tietyt tee-
mat, ammattiryhmat jne.)

"Uudesta keskiluokasta" eli alle 45-vuotiaista ihmisista,
joilla on joko akateeminen koulutus tai ty6, joka tayttaa jonkin
muun "uuden keskiluokkaisuuden" kriteerin, on aineistossa
naisia jopa suurempi enemmistO kuin koko elamakertakokoel-
massa (87% naisia ja vain 13 % miehia). Myiis ammatillinen
sekoitus on hieman erilainen: mukana oli selvasti vahemman
teknikkoja ja selvasti enemman toimistotyOntekijOita. Kaytan-
n011isesti katsoen kaikki olivat liikkuneet sosiaalisesti
(ylospain): vain kymmenen 81:sta voitaisiin katsoa kuuluvan
nyt samaan sosiaaliseen kategoriaan kuin vanhempansa. Ja
yleensa enemman kuin kolmannes henkilOista tuli maanvilje-
lysperheista, mika on aika poikkeuksellista verrattuna mihin
tahansa lansieurooppalaiseen maahan. Taten talonpoikaisella
habituksella on suora eika pelkastaan 'symbolinen' merkitys
nykyiselle uudelle keskiluokalle Suomessa. (Saman on toden-
nut myiis mm. Matti Alestalo (1986) tutkiessaan muutoksia
Suomen luokkarakenteessa).

Nama karkeat "tilastot" antanevat jonkinlaisen kuvan ai-
neistosta. Se ei ole edustava, mutta varmasti tyypillinen: ai-
neistosta lOytaa vakisin useita erilaisia tyypillisia tarinoita. Se,
ovatko ne oikeassa suhteessa todelliseen jakautumiseen vaestäss-
sa, on jo toinen asia. Mutta sellaisten ongelmien pohtimiseen,
jota mina tassa teen, aineisto sopii taydellisesti.

Voitaisiin mylis mainita, etta parhaille elamakerroille anne-
tuista 12:sta palkinnosta nelja meni miehille ja kandeksan nai-
sille (mutta viidesta parhaasta huipulla oli mies ja nainen oli
toisena ja kolmantena). Mita ikajakautumaan tulee, vain nelja
voittajista (kolme naista, yksi mies) oli syntynyt vuoden 1940
jalkeen. kaikkia heita voidaan luonnehtia uuden keskiluokan
j aseniksi.
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Tydvdenluokkairesta keskiluokkai seen habitukseen

Barrington Mooren teoksessa Injustice (1979) heratetain kysy-
mys siita, miksi ihmiset hyvaksyvat sietamattOmat olosuhteet ja
kohtalon joka ei sisalla heille mitaan positiivista. Vastaus piilee
Mooren mukaan sopeutumisen prosessissa, jossa kaiken katso-
taan johtuvan ulkoisista 'luonnollisista' syista. Ainoastaan sil-
loin, kun ihmiset tulevat tietoisiksi siita, etta heidan yhteinen
tilanteensa ei ole vaistamatesn vaan seuraus inhimillisista toi-
mista, jotka kieltavat heilta inhimillisten mittapuiden mukai-
sen kunnollisen kohtelun, vain silloin kapinoita esiintyy.
Muussa tapauksessa ainoat reaktiot sortotilanteisiin ovat pako
ja ongelman valttaminen.

Mooren tarkastelussa oveluudella ja juonilla on hyvin vahai-
nen rooli. Paavaihtoehtoina ovat karsimysten jatkuminen pro-
testoimatta tai pako ja onnen kokeilu muualla. Mooren mieles-
ta paasyy mandolliselle protestille on tiedostettu epaoikeuden-
mukaisuus "kohtuullisen inhimillisen kohtelun" (Moore
1979, 216) mittapuilla (vakiintuneilla tai muuttuvilla) mitat-
tuna.

Robert Darnton (1985) painottaa taas satuja koskevassa ana-
lyysissaan sits, etta ranskalaisissa saduissa — painvastoin kuin
saksalaisissa — juonimisen ja oveluuden rooli on hyvin keskei-
nen. Tama ulottuvuus usein unohtuu kuten mytis yleisempi
'herravihan' ulottuvuus, joka suomalaisen kansataruanalyysin
(Apo, 1985) mukaan on naiden tarujen yksi hallitsevimpia
piirteita. Suomalaiset tarut ovat luultavasti paljon vahemman
kulttuurisesti "tislautuneita" kuin ranskalaiset ja saksalaiset
vastineensa. Then hiljaisella sopeutumisella on aina ollut toi-
nen puolensa, salainen herrojen vihaaminen ja parjaaminen,
joka suuntautuu erityisesti ylemman luokan tapoja ja ulkoista
esiintymista vastaan.

Mytis Pierre Bourdieu (1979) yhtyy toisesta naktikulmasta
teesiin, jonka mukaan "rahvas" (classes populaires) pohjim-
miltaan sopeutuu olosuhteisiin, "valiten valttimattliman",
siis pitaen parhaina olosuhteita, joissa heidan joka tapauksessa
on elettava. Bourdieun analyysissa he sijoittavat itsensa sen
kentan "ulkopuolelle" , jolla muut ryhmat koettavat luoda
paikkaa itselleen.

Nain kuvattu rahvaan habitus on varmasti elamantilanteen
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tuote, elamantilanteen joka opettaa olemaan odottamatta
muilta mitaan, olemaan yrittamatta parantaa olosuhteita, so-
peutumaan niihin miten parhaiten taitaa.

Jos tams on totta, niin kuin uskon — lukuunottamatta ylla-
mainittua varausta, joka liittyy pohjimmiltaan kaunaiseen tun-
teeseen hallitsevia luokkia kohtaan — on kiinnostavaa kysyd,
mita tapahtuu kun tams rahvaan perushabitus korvaantuu
modernilla keskiluokkaisella habituksella, niin kuin vaistamat-
tä kay tyOvaenluokkaisen tai talonpoikaisen lapsen mennessa
kouluun ja suorittaessa ylioppilastutkinnon.

Tassa on kysymys kolmesta esimerkkitapauksesta, jotka olen
aineistosta valinnut. Kaksi heists tulee talonpoikaisesta mil-
jesOsta ja yksi on tyOvaenluokkaisen pikkukaupunkilaiskasity6-
laisen tytar. Kaikki kolme ovat hyvid esimerkkeja esittelemasta-
ni ongelmasta ja sen suomalaisesta kontekstista. He kuvaavat
itsensa enemmin tai vahemman onnettomiksi, nOyryyttavan ja
andistavan lapsuuden uhreiksi ktiyhissa kyla- tai maaseutukau-
punkiolosuhteissa. Kaikista kolmesta on tullut enemman tai
vahemman menestyneita keskiluokkaisia toimihenkilesita, joil-
la on akateeminen tutkinto. Heidän elamakertojensa pitdisi siis
auttaa meita ymmartamaan kulttuurisen muutoksen prosesse-
j a.

Christoffer Tigerstedt (1984) on kasitellyt samaa ongelmaa
tutkimuksessaan opiskelijoiden omaelamakerroista. Siind tyo-
vaenluokkaisen taustan omaavat opiskelijat erottuvat muista ja
antavat aiheen kiinnostavaan teoreettiseen pohdiskeluun
omaelamakerrallisesta tietoisuudesta ja sen suhteesta akillisiin
kaanteisiin henkilOkohtaisessa elamassa. Itse asiassa suuri osa
tarkastelustani liittyy laheisesti Tigerstedtin analyysiin.

Ndyryytys ja ylpeys: eldmd 'pakkoraossa'
(omaeldmdkerta nr. 50)

Aloitan tapauksella, joka on ehka darimmainen, ns. "puhdas"
tyyppi. Kirjoittaja on sosiaalityOntekija, joka parhaillaan tytis-
kentelee lastenhuollon parissa. Han on naimisissa ja hanella on
kaksi lasta. Han on syntynyt vuonna 1946 ja edustaa siis samal-
la "lahitisukupolvea" , maalta lahiäihin muuttaneita suoma-
laisia (ks. Roos 1987). Nyt han tyOskentelee keskikokoisessa
Etela-Suomen kaupungissa, mutta on kotoisin pienelta maati-
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lalta maaseudulta. Hinen taytyi kayda lapi hyvin vaikea koulu-
tusprosessi: ensin kylan kansakoulu, sitten keskikoulu ja lukio
kaupungissa, jossa hanen piti asua yksin kaksitoistavuotiaasta
kandeksantoistavuotiaaksi, sitten yliopisto-opinnot — kaikki
aarimmaisen niukoin varoin. Voisimme taten kutsua tarinaa
menestystarinaksi: vaikeuksien kautta voittoon.

Pohjimmiltaan elamakerta kertoo kuitenkin pojasta, jota
elama on jatkuvasti nOyryyttanyt: ensin hanen vanhempansa,
sitten opettajansa, lyhyesti sanottuna ne jotka ovat hanen yla-
puolellaan. Nain muodoin han tuntee itsensa noyryytetyksi ko-
ko ajan	 niin suuresti, etta onnistumiset (ylioppilaaksi tulo,
tutkinto, avioliitto, lapset) tuntuvat tyhjilta.

Perhetilannetta varjostaa pojan suhde isaansa: "mita tuo isa
minusta ajattelee, kun ei tunnu valittavan yhtaan minun asi-
oistani. Lapsena en muistanut hanen koskaan leikkineen mi-
nun kanssani, ei saanut menna syliin eika lahelle ollenkaan.
. . . Olin oppinut tekemaan kaiken juuri niinkuin kaskettiin ei
yhtaan enempaa eika vahempaa. Oli selvat rajat missa elettiin,
mutta ne olivat pelon rajat. . . . Jos olin erehtynyt, saattoi isa
sanoa: "Etkii sins sitakaan osaa".

Kuinka voikaan jokin ihminen olla niin vastenmielinen, etta
pelkka nakeminen ja olo samassa huoneessa teki pahan olon.
vaikka isa ei mitaan minulle suoraan puhunutkaan. . . minulla
oli silti hats, pelko, koko ajan, jos vaikka katsoisi minuun pain,
ja sanoisi jotain. Rauhallinen pystyin olemaan vain silloin kun
varmasti tiesin, etta isa oli jossain poissa kotoa." (s. 10-14)

Hanen isaansa ei ilanduta, etta poika jatkaa koulunkaynti-
aan. Niinpa pojan tuodessa varoituksen mandollisista ehdoista
matematiikassa isa puuskahtaa: siihen paattyi koulunkaynti.
Vasta kun aid on puhunut hanelle, han muuttaa mieltaan.
Poika kokee valikohtauksen kuitenkin dramaattisena:

"Perhe jatkoi puuhiaan, valmistauduttiin lahtemaan sau-
naan, olin siina mukana, mutta tavallaan poissa. Askeinen jys-
kytti paassa, ajatukset kiersivat samaa rataa. Jotain sisallani oli
rikkoutunut eika sita paikkaisi mikadn. Isd oli tehnyt lopullisen
virheen.''' (s. 21)

Vanhetessaan poika yrittad tehda kaiken paremmin kuin
isansa (hanen mielestaan isa tekee tylinsa hataisesti ja huoli-
mattomasti). Vaikka poika ja isa tekevat toita yhdessa, he eivat
koskaan puhu toisilleen eika isa koskaan opeta poikaa. Han an-
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taa taman tehda vain rutiinithita, jotka eivat vaadi minkaan-
laista oppimista. Poika mytis huomaa isan olevan muiden seu-
rassa taysin toisenlainen. Han puhuu vapaasti, kertoo juttuja,
saa ihmiset nauramaan. Ja tyesskennellessaan han saattaa jopa
hymyilla itsekseen; mutta koskaan ei sanaakaan pojalle, paitsi
kaskyja.

Mutta silti isa on ylpea pojastaan, joka kay koulua ja jopa
parjaa siella suhteellisen hyvin.

Menestyksekkaan lukuvuoden jalkeen pojalla alkaa olla taas
ongelmia ja niiden mystita selittamatOnta paansarkya. Hanen
oma selityksensa on, etta han on ottanut itsestaan liikaa irti, et-
ta kyseessa oli eraanlainen "rangaistus" menestyksesta. Han
karsii paljonkaan puhumatta, syo sarkylaaketta, eika selita mi-
tian kun opettaja kysyy syyta hanen tulostensa akilliseen huo-
nonemiseen. Han ajattelee, etta hinen pitaisi kertoa, mutta
han ei voi vaikka haluaisikin.

Avainkohtauksessa poika paattaa koulunsa ja saa ylioppilas-
todistuksensa. Isalle tams on hyvin tarkea tapahtuma.

" 'Sekes oli nimi lehessa! Etta nyt olet ylioppilas?' Isa katsoi
vedet silmissa. Piassani pyori, olin jahmettynyt paikoilleni. Jo-
tain sanomista olisi keksittava. 'Kylla se varma on'. Isa nousi
penkilta, astui muutaman askelen kohti, tyonsi katta kohti,
tartuin siihen hataisesti, ei ollut kunnon puristusta, se oli vain
laapaisy. Isi kulki kamariin, toi sielta setelin. . .

pitkan ajan kuluttua ajattelin tata uudelleen, etta
silloin olisi ollut tilaisuus puhua, rajahtaa, purkaa kaikki saas-
ta. Etta tiesike• ukko mina tuskalla se lakki ohi saatu, muistiko
pelottelut koulun lopettamisella, eikti nyt voisi ruveta olemaan
ihmisiksi puolin ja toisin. Tuntui, etta ovi olisi ollut pienen ha-
viavan hetken valillamme auki, tilaisuutta emme pystyneet
kayttamain." (s. 42)

Pian taman jalkeen isa kuolee. Aiti huolehtii kaikesta. Kou-
lutetulla pojalla ei ole minklanlaista roolia, han ei tieda mi-
than maatilanhoidosta eika taloudellisesta tilanteesta, han tun-
tee tyhjyytta vapauden . sijasta. Han tekee rutiinitoita kenen-
kaan kontrolloimatta. Aiti tekee paatokset (esimerkiksi myy
hevosen) kysymatta pojalta.

Opiskelu yliopistossa on myiis alussa vaikeata.
.yliopistolta ilmoitettiin, etta minulla oli opiskelupaik-

ka yliopistossa (varapaikka vapautunut) . . . Suutuin kirjeesta,
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syntyi etta olisi ollut parempi etta se ei olisi tullutkaan. 'Miksi
kelpasin vasta varapaikalta, miksi ei suoraan! Muut ovat jo siel-

opiskelleet kaksi viikkoa, enaa en saa heita kiinni opinnoissa.
Eika asunnosta ole tietoakaan' . . . Enemmin aidin hoputuk-
sesta kuin omasta halustani landin kuitenkin." (s. 60)

Ensimmainen yritys epaonnistuu. Han palaa takaisin muu-
taman viikon piamaarattliman vaeltelun jalkeen — vain yksi
ajatus mielessain: "Ei tasta mitain tule" .

Seuraava askel on armeija, joka vain lisasi hanen epionnistu-
misen tunnettaan. Han yritti upseeriksi, mutta paansarky alkoi
taas ja hand hoidettiin sairaalassa; syyta ei lOydetty. Heti kun
hanet oli lahetetty takaisin kasarmille mukanaan suuri maara
laikkeita, han nielaisi kaiken yhdella kertaa ja melkein meneh-
tyi. Tama kuvataan rennosti ja valinpitamattomasti:

"Taas oli edessa lahtO metsaan moneksi paivaksi. Jatkami-
nen tuntui mandottomalta, oli vain yksi keino. Nielin purkilli-
sen painsarkyyn tarkoitettuja tabletteja, tuli uni ja unohdus,
oli tulla lopullinen. Monen paivan horteesta jai mieleen vain
joukko valkotakkisia, joiden tunsin ravistelevan minua ja huu-
tavan minulle. Lopulta herasin kuin pitkasta unesta."

Palattuaan kotiin han uskoo aidin ajattelevan hanesta rain:
"Mitihan tuosta pojasta tulee, ei parjannyt edes armeijassa-
kaan. Tihankti jaa elatettavAksi."

Naapuri lOytal handle tilapaisen toimistoapulaisen paikan
kunnan sosiaalitoimistosta, mihin han jaa kandeksi ja puoleksi
vuodeksi. Tyo antaa handle myiis sysayksen alkaa opiskella
kunnallishallintoa ja sosiaalityiita, ei-aivan-akateemisella opis-
kelulinjalla.

Niinpa muutaman vuoden jalkeen, joista elamakerrassa ei
kerrota, kirjoittaja on sosiaalityiintekijana (toimessa, jonka han
saa sattumalta ja vain koska ei uskalla kieltaytya) ja huolehtii
ihmisista, jotka ovat todella epionnistuneet elamassa. Tama ei
nlyta paljoa lisiavan hanen omaa itseluottamustaan. Tyo
muuttuu rutiiniksi, piattisvalta on muualla, maanantait vai-
keita (jo sunnuntaina han ajattelee niita eika pysty nukku-
maan).

Haave tulla valkokaulustyOntekijaksi, jota han oli elatellyt
vierailtuaan luokkatoverinsa luona, jonka isa oli paikallisen
pankin johtaja, oli toteutunut, mutta todellisuus oli hyvin toi-
senlainen:
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"Nyt asuntonani oli vuokrayksio minne vaivoin pystyin osta-
maan laverin ja muut valttamattiimat huonekalut. Kukaan ei
tuntunut kunnioittavan, arvostavan, tuntui vain, etta elama
oli vaatimuksia taysi, joita kaikkia en pystynyt tayttimaan. Ta-
taki5 olin lahtenyt hakemaan kun landin opiskelemaan, jos se
tats oli ja tulisi olemaan nun kai se turhaa oli ollut." (s. 57)

Lopulta han saa paastotodistuksen, kauan odotetun tuloksen
opinnoistaan: "Opiskelua aloittaessani olin paittanyt, etta
kun valmistun, nun lahetan todistuksesta jalkennOksen kaikil-
le, jotka olivat epailleet opiskelun onnistumista, aidille erityi-
sesti. Se olisi minun kostoni kaikille epailijoille. Nyt kun toi-
vottu todistus oli edessani ja oli koston aika, suunnitelma tun-
tui lapselliselta." (s. 74)

Lapsuus ja koulu ovat keskeisia elamakerran rakenteessa.
Muu jai vain maininnan varaan, lukuunottamatta joitakin tar-
keita tapahtumia. Viimeiset sivut kertovat kirjoittajan aviolii-
tosta (joka solmitaan, koska se paransi heidan mandollisuuksi-
aan saada tyiipaikat virastossa ja asunto), vierailusta vanhaan
kotiin jota samanaikaisesti rakastaa ja vihaa, ja siita miten han
ajattelee elimainsa, kuinka han on toteuttanut unelmansa
mutta tulos on hyvin erilainen:

"Nyt tunsin virkamiehena olemisen raskaana ja ihan toisen-
laisena kuin olin luullut, ja sita paitsi olin joutunut asumaan
kaupunkiin, mita en misslan tapauksessa ollut aikonut tehda,
tajusin, etta oli kaynyt aivan toisin kuin piti, etta minua oli jo-
tenkin petetty. Jokin piti kiinni taalla, tunsin, etta minut oli
vakisin riistetty maailmalle juuriltani, etta tunne pitaisi piasta
takaisin." (s. 90)

Tama jokaiseen menestykseen Iiittyva ainainen petoksen
tunne on mielestani avain taman tarinan ymmktamiseen. Voi-
simme tietysti tarkastella tata tarinaa yksinkertaisesta subjektii-
visesta, psykologisesta nakOkulmasta patologisena tapauksena
(isasuhde, narsismi jne.) ilman mitaan laajempia merkityksia.
On kuitenkin mandollista nanda tarinassa mykis nopean kult-
tuurisen muutoksen ilmentyma yksilotasolla, jossa kaksi kult-
tuuria tOrmaavat ja tuottavat hyvin omalaatuisen sekoituksen,
uuden keskiluokan kulttuurin, joka on joissakin suhteissa tyy-
pillisen suomalainen.

Tarina on poikkeuksellinen vain aarimmaisessa synkkyydes-
saan ja toivottomuudessaan, vaikka siina ei ole lainkaan todel-
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lisia takaiskuja tai tragedioita. Silti useat muut tarinat heijaste-
levat samoja tuntemuksia ja erityisesti lapsuuden kuvaukset
ovat melko samanlaisia — kommunikaatio-ongelmia vanhem-
pien kanssa samoin kuin traumaattisia kokemuksia koulussa.
Niinpg ei pida erehtya pitarnagn tata tarinaa kovin epatyypilli-
sena.

Tydvdenluokkaisesta ylpeydestd keskiluokkaiseen menestyk-
seen
(omaeldmdkerta nr. 204)

Toinen tassa tarkasteltava elamantarina on monin tavoin en-
simmaisen taydellinen vastakohta, mutta valaisee tats tarkealla
tavalla. Se auttaa myiis ymmartamaan kolmatta omaelamaker-
taa.

Kirjoittaja on 34-vuotias naisopettaja pienehkon kaupungin
kauppaoppilaitoksessa Keski-Suomessa. Han on syntynyt, ku-
ten kaikki kolme kirjoittajaa, Ita-Suomessa, mutta ei maatilal-
la. Hanen isansi oli pienen kylan suutari. Isa piti itsegan
sena ja todellisena proletaarina ja kasvatti lapsiaan olemaan yl-
peita Usti taustasta, mutta halusi kuitenkin — tietysti — las-
tensa saavan paremman kohtalon. HaneIla oli tapana sanoa:
"Ming en teille perintOja jka, mutta kouluttaa koitan, jos on
lukijaksi. Tassa maailmassa kOyhalla ei ole muuta tied ylOspgin
kuin koulu." Itse asiassa isin piti kustantaa hanen asumisensa
maakunnan pgakaupungissa lukion ajan, mutta isa ei valitta-
nut eika koskaan uhannut ottaa hanta sielt g pois. "Ming paa-
sin lipsahtamaan jonkinlaiseen saitykiertoon ... Isa yllytti lu-
kemaan. Se naki, etta saatykierron aika oli tullut. "

Isa on mytis hyvin tiukka eika saastele keppia. Mutta tytar sa-
noo: "Oikein sin g kasvatit. Kasvatit kovasti ja julmasti. Annoit
selkaan, hakkasit polviremmilla. Et antanut edes itkea. Viisi-
vuotiaana kielsit meilta itkun. Tyhmana, kiiyhana, yritit tehda
meista ihmisia. Ilman sits kasvatusta olisi saatu itke g lapi maa-
ilman. Olisi saatu kadehtia. Sin g sanoit aina: ajatelkaa itse. Al-
kaa uskoko muita. Hillitkaa itsenne. Kaykag. kouluja. Olkaa
oma itsenne. Niissa oloissa ja niill g edellytyksillg sing revit mei-
hin sellaisen itsetunnon etta se kestaa. " (s. 13)

Koko tarina on rakennettu ilmaisemaan tata itseluottamusta
ja tyytyvaisyytta elamaan, seka tyytyvaisyyttl vertailujen joh-
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dosta, joita kirjoittaja tekee itsensa ja niiden ihmisten valilla,
joilla alunperin (koulussa) oli paremmat resurssit, jotka tulivat
hyvin toimeen mutta eivat menestyneet, koska eivat olleet hyi5-
dyntaneet etulyOntiasemaansa.

Tarina kertoo mytis sosiaalisesta liikkuvuudesta ylOspain.
Kirjoittaja ei kiella tai unohda sen mylita taustaansa vaan su-
lauttaa sen siihen vaikeuksitta. Taten han kertoo olevansa yl-
pea kokemuksistaan vahempiarvoisesta tytista, etta han on op-
pinut kaiken tarkean tyOtovereiltaan kahviloissa ym.

Mielenkiintoinen rakenneratkaisu on se, etta han tyOskente-
lee vanhojen paivakirjojensa parissa ja on mytis kaantanyt kro-
nologian ylOsalaisin. Nain han aloittaa viimeisimmasta avio-
kriisistaan ja jatkaa siita, paattaen koko tarinan hyvin lyhyeen
arvioivaan osaan. Koska paivakirjoja kaytetaan sellaisinaan, on
monissa osissa nakiikulma hyvin erilainen. Tama toimii hyvin
dramaattisena todisteena elamakerran yhtenaisyyden "illuusi-
osta" : silloinen kirjoittaja oli hyvin erilainen kuin henkilO, jo-
ka kirjoittaa nyt.

Naisen nykyisen identiteetin ja hanen tytivaenluokkaisen ja
poliittisen taustansa valilla vallitsee kiintoisa ristiriitaisuus.
Han on ona hetkella monessa mielessa suomalainen pikkukau-
punkilaisjuppi: nuorkauppakamarin jasen, joka lukee Kaup-
palehted, opettaa "lapsiaan" (15-18 vuotiaita) kirjanpitajiksi
yrityksiin, pukeutuu kuten nuoren jupin tuleekin; mutta han
on naimisissa tyOlaisen kanssa ja ylpea siita. Vaikka han muis-
taakin huomauttaa, etta suurin osa heidan omaisuudestaan on
hankittu hanen palkallaan, ja etta vaikeudet ovat suuria.

Aviokriisi, jolla tarina alkaa, on itse asiassa epatasaisen tilan-
teen seurausta: hanen aviomiehensa on ylpea hanesta mutta
pelkaa hanta. Mies haluaa hanen olevan tyOvaenluokkainen
vaimo (jolla on ruoka valmiina hanen tullessaan kotiin), han
haluaa olla mies talossa, mutta ei samanaikaisesti luopuisi hei-
dan epatasaisen liittonsa tuomasta edusta. Nainen vuorostaan
hyvaksyy miehen kapinallisuuden purkaukset, mutta ei toisaal-
ta luovu vapaudestaan ja riippumattomuudestaan. Tilanne on
ratkaisematon, toistuvat kriisit rikkovat naennaista rauhaa.

"Puhelimessa on minun mieheni. Se soittaa tOihin vain, jos
asia on todella tarkea.

Miten niin?
Sita vain etta se ruuan teko on viime aikoina ollut niin vai-
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keaa. Minun takiani ei tarvitse vaivautua enai ruokaa laitta-
maan. Mina saan ruokani muualta. Niin etta ei muuta. Mina
sytin tasta lahtien muualla.

. . .Mita se sills tarkoitti. SitakO kun ruoka eilen mylihastyi
nuorkauppakamarin kuukausikokouksen vuoksi ja toissapaiva-
na yrittajakurssin opetuksen vuoksi. ja tanaan myiihastyy taas.
Jatkokoulutusseminaari yliopistolla. . .

Sellaista se on. Minun mieheni luuhaa ties missa. Kapakassa
tai naisissa tai molemmissa. Toivon etta se tulisi kotiin ja voisin
selvittaa asian. Saisin kertoa sille, etta sitahan mina vain rakas-
tan. Tilapaiset hairitit ruuanvalmistusrituaaleissa johtuvat vain
siita, etta mina olen perheen paaasiallinen elattaja. Ilman mi-
nun tyiitani elintaso on jotakin aivan muuta kuin nyt . . . Kah-
den aikaa ytilla se tulee . . . sills on kaksi kaveria mukanaan.
ne soittavat kasetteja ja puhua Orisevat olohuoneessa. Juovat
viinaa ja karyttavat pikkusikareita (sic! joita paaasiassa juuri
uusi keskiluokka polttaa).

—Minulla on semmonen akka, etta mina landen Lappiin.
Myyn kaiken ja ostan Lapista pienen mOkin. kalastelen, kylla
mina tulen toimeen. Mina en kesta akkaa ena.a. Jos se nyt tulee
niin puolustakaa minua. Minua pelottaa se akka." (s. 1,5)

Nain han kuvaa nykyista tilannettaan, joka on jatkunut mil-
tei kymmenen vuotta.

Kuten jo mainittiin, haven elamansa toinen tarkea mies on
ollut isa, karsivallinen, ymmartavd, kovasti Oita tekeva mies,
joka kuolee sytipaan; mies jota han kunnioittaa ja rakastaa hy-
vin paljon. Miehessa inkarnoituu todellinen proletaari, kansa.

Kansa, jonka han jatti tullakseen uuden keskiluokan jase-
neksi; kansa jota han yha ihailee. Silti han on samalla hyvin yl-
pea siita, etta lahti. Hanen niita ihmisia kohtaan tuntemansa
vahingonilo, jotka eivat ole pystyneet samaan„ vaikka heilla oli
paremmat mandollisuudet, ja jotka eivk ole pystyneet pita-
mdan itseaan hyvassa kunnossa, mika on sama asia, on toistuva
teema elamakerrassa.

Mita kertojaan tulee, han on onnistunut kovalla ty011a. Han
rahoitti opintonsa pitamalla useita tyiipaikkoja, kantamalla aa-
mulehtia (kolmen ja viiden valilla aamulla), tarjoilijana, sii-
voojana, pakkaajana jne. Han sai myOs paikan tilapaisena tut-
kimusapulaisena tutkimuskeskuksessa tehden siis todella pitkia
piivia. Juuri ennen valmistumistaan han sai nykyisen tytipaik-
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kansa kauppaoppilaitoksessa pienessa kaupungissa. Han pitaa
tyslistaan ja katsoo olevansa erittain hyva opettaja (itseluotta-
musta ei puutu hanen tarinastaan).

Nuoruusiassa tama itseluottamus nayttaytyy hyvin kovaksi-
keitetylla tavalla; han kay kaupungin absoluuttisesti pahim-
missa kapakoissa, makaa erilaisten juomareiden kanssa, pukeu-
tuu yliammutusti vanhoihin ja paikattuihin vaatteisiin — yl-
peana kOyhyydestaan.

Tama on reaktiota lapsuuteen, jolloin han sai selvasti tuntea
kiiyhyytensa. Hanella oli aina vahemman kuin toisilla, opetta-
jat kohtelivat hanta eri lailla, rikkaammilla lapsilla oli suosik-
kinsa, joiden kanssa he jakoivat makeisensa, hanet jatettiin
huomiotta. Oltuaan aluksi katkera ja ujo kaansi han kaiken
ylOsalaisin ja alkoi keikailla kiiyhyydelladn, tullen koulun paat-
tajaisiin arkihousuissaan ja esitellen ylpeana isansa, kun tama
saapui koyhana ja yksijalkaisena juhliin.

"Isan kanssa seisoskeltiin ja katseltiin vahan vaivautuneina,
miten ymparilla nayteltiin monenlaista kohtausta. Siina itket-
tiin ja halattiin ja suudeltiin. Opettajat kiersivat kattelemassa
lemmikkejaan ja tarkeiden henkiloiden kakaroita. Meista ei
kukaan valittanyt tunnettiin itsemme ylimaaraisiksi."

Mutta han oli kuitenkin sukunsa ensimmainen ylioppilas
viidesta sisarestaan. Kaikki toiset menivat ammattikouluihin.
Siispa kyseessa oli hyvin talked tapahtuma ja hanen isallaan oli
syyta olla ylpea.

Mutta han muistaa yha elavasti, miten hanta tata ennen
nOyryytettiin koulussa. Eras valikohtaus on kiinnostava, koska
opettajan naennaisen yhdentekev gla pyynn011a on huomatta-
vasti laajemmat seuraamukset handle.

Eraana paivana koulussa opettaja pyysi hanta viemaan parit
kengat isgleen korjattavaksi. Han tiesi, etta hanen pitaisi ottaa
ne, mutta han tiesi myOs etta kaikki huomaisivat ja pysyi vaiti:
"Sen aani oli muuttunut kylmaksi. Oli huomannut eparOimi-
seni. Purin huultani enka sanonut mitaan. Olin heti todennut,
ettei paketti mahtuisi kassiini. Sita pitaisi roikottaa kadessa ja
kaikki nakisivat. Huutelisivat: 'Se vie kenkia kotiinsa. Suutarin
pentu, suutarin pentu! Ottaako aivoon?' Se tuijotti tiukasti
kasvoihin. Katselin itsepintaisesti pulpetin kannen naarmua.
Ensimmainen kevatsade tuntui huuhtelevan ikkunoita. 'No ol-
koon sitten' , opettaja sahahti ja aanesta kuuli ettei tama tahan
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jaa. 'Saan mina itsekin kenkani suutariin'. Se meni lujaa."
Han tuntee myOs todellista tyydytysta kun parempiosaiset

eivat menestyneet. "Nykyisin seuraan tyytyvaisend ja vahin-
goniloisena, kun naen saatykierron kiertyvan toisin pain .. .
niille se on ihan oikein. Mitas eivat osaa kayttad taivasosuut-
taan oikein." Itse asiassa koko tarinan lapi kulkee tams tyyty-
vaisyyden ja (tukandutetun) katkeruuden kaksoisnakOkulma.

Tama on ehka yksi avaineroista, jos vertaamme tats tarinaa
edelliseen. On kuin ensimmaisessa tarinassa koko elama nah-
taisiin lapsuuden nakiikulmasta ilman mitaan lisakerrostumia,
jotka monimutkaistaisivat kuvaa. Toisaalta taas tassa toisessa
tarinassa lapsuus esitetaan kirjoittajan nykyisen tilanteen nakii-
kulmasta. Mukana on myOs hyvin tarkea representaation ele-
mentti, tietoinen yritys esittaa nakyma hanen elamdansa koko-
naisuutena, hanen omasta nakOkulmastaan.

Suurista toiveista pieniin voittoihin
(omaeldmdkerta nr. 186)

Kolmesta tassa tarkastellusta tarinasta seuraava on se, joka nou-
see "tyypillisimmaksi": kirjoittaja nakee itsensa hyvana esi-
merkkina, jolla on ehka joitakin lisavaikeuksia, mutta joka on
slita huolimatta tai sen takia hyvin valaiseva tapaus. Kirjoittaja
on naimaton 35-vuotias virkanainen ja suunnittelija valtion-
hallinnossa. Kotoisin han on maatilalta Its-Suomessa. Han
paasee yluopistoon ja valmistuu erittain kovan tylin jalkeen,
minks jalkeen hanella on vaikeuksia saada koulutustaan vas-
taava tylipaikka. Vasta seitseman (!) vuoden etsimisen jalkeen,
mina aikana hanen on ollut pakko tytiskennella toimistoissa
sihteerina ym., han viimein saa nykyisen paikkansa, tyiin josta
han pitaa ja josta han tuntee olevansa pateva. Kuten sosiaali-
tyOntekijan tapauksessakin tarinan pa5sisaltO on melko synked
ja lopullinen "menestys" on vain hento auringonsade synkassa
yleiskuvassa.

Han aloittaa tarinansa sosiologisella analyysilla: "Elamassani
ei ole mitaan erikoista kertomista, vaan minusta painvastoin
tuntuu siltd, etta se on ollut mita tavanomaisin.

Tama tarina ei siis ole pelkastaan minun elamani, vaan pel-
kistettyna se kuvaa monen muun kaltaiseni naisen elamaa.
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minvaiheeni ovat osuneet yksiin monien kaupunkilaistuvan
yhteiskunnan muutosten kanssa. Olen syntynyt sodan
nä pulavuosina, jolloin syntyvyys oli suurta. Olen kaynyt oppi-
koulua aikana, jolloin maallakin alettiin lapsia laittaa opintiel-
le . . . kuulun tyypillisiin maassamuuttajiin: olen 20-
vuotiaana muuttanut Helsinkiin suurimman muuttotappion
alueelta eli Itd-Suomesta. Olen opiskellut kauppakorkeakou-
lussa aikana, jolloin naisten osuus kauppatieteiden opiskelijoi-
den joukossa nousi merkittavasti ... Olen joutunut hakemaan
paikkani tyiklimassa aikana, jolloin ekonomin tutkinto tuntui
karsineen inflaation . . . Olen ollut akateeminen tytitOn aika-
na, jolloin siita alettiin puhua suurena ongelmana. . " (s. 1)

Lapsuudestaan hanelld on vahan kerrottavaa. Paljoa ei ta-
pahtunut, aika ei ollut erityisen onnellinen. Hanen vanhem-
pansa olivat autoritaarisia ja yrittivat kasvattaa hanesta kiltin,
tottelevaisen, epaitsekkaan ja helposti mukautuvan persoonan.
Esimerkki hanen aitinsa kayttamista sananparsista oli "Vii-
saampi antaa periksi" Taten: "Saamani alistava kasvatus ei
valmentanut minua mitenkaan kohtaamaan kodin ulkopuolis-
ta maailmaa, jossa liian kiltti ja nutistettu tallantuu jalkoihin
. . . He nutistivat itsetuntoni, jota olisin tarvinnut selviytyak-
seni itsenaisena naisena kovassa maailmassa . . . Vika oli ehka
siina, end se ihmisen malli, jota he halusivat minuun iskostaa,
olisi soveltunut paremmin heidan oman lapsuutensa niiyran ja
koyhan maalaisnaisen rooliksi, mutta ei valmentanut minua
millaan tavoin." (s. 3-5)

Nain kirjoittaja selittaa myithemmat epaonnistumisensa:
han menetti mandollisuutensa onnistua vadran kulttuurisen
orientaation takia, valmistautumalla maailmaa varten, jota ei
ollut olemassa maaseudun ulkopuolella.

Hanelta puuttui itseluottamusta eika han koskaan osannut
vaatia huomiota osakseen, han oli helppo tyrkkimiskohde
muille — erityisesti isalleen. Isa yritti murskata hanen yrityk-
sensa kapinoida kotona. (Han uskalsi asettua vastakkain isansa
kanssa siella, mutta kodin ulkopuolella ei koskaan).

Han muistaa lukiovuotensa erityisen onnettomina ja yksinai-
sina. Han vetaytyi itseensa ja loysi lohtua ainoastaan luonnosta
ja kirjojen lukemisesta.

Koulun jalkeen han lahti kotoa aloittaakseen opiskelunsa.
PdatOs opintojen sisallOsta pohjautui tuleviin tyOnsaantimah-
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dollisuuksiin. Kauppakorkea nlytti tarjoavan parhaat menesty-
misen mandollisuudet, vaikkakin kirjallisuus, historia tai kan-
satiede olisivat olleet kiinnostavampia.

Ensimmaisissa sisaanpaasykokeissa han epionnistui, mika oli
hyvin ankara isku. Taman jalkeen han lahti ulkomaille vuo-
deksi harjoittelemaan valitsemallaan alalla. Han tyOskenteli
toimistovirkailijana Lansi-Saksassa suuren yrityksen vientiosas-
tolla. Han sai vuoden aikana paljon takaisin kadottamastaan it-
seluottamuksesta, oppi kielen ja menestyi hyvin.

Toinen yritys paasta kauppakorkeakouluun onnistui ja han
huomasi pitavansa paikan ilmapiirista. Han valitsi haluamiaan
aineita, ajattelematta tyOnsaantimandollisuuksiaan naisena,
mihin hanen opettajansa silloin talloin viittasivat. Kesaisin han
opiskeli kielia kyetakseen erikoistumaan vientimarkkinoihin.
Nain han tunsi olevansa hyvin valmistautunut tulevaisuutta
varten. Kun han valmistui, liikemaailman epatasa-arvoisuus
tuli hanelle shokkina: sukupuolten valilla ei vallinnut min-
kaanlaista tasa-arvoa.

"Minakin olin niin naiivi, etta kuvittelin jonkun firman ot-
tavan minut mielellaan palvelukseensa kun se aika koittaa. Tu-
lisihan minusta tavallista kielitaitoisempi ekonomi. Olin ahke-
ra ja tyslitelias seka lisaksi viela hauskannakainen ja hyvin pu-
keutunut. Tuolloin en tietenkaan tajunnut, etta optimismissa-
ni olin tdysin vaarassa."

Useiden yritysten jalkeen, jopa diplomatian parissa, hanen
oli hyvaksyttava se, etta miehet, joilla ei ollut lainkaan tyliko-
kemusta, tyydyttava englannin kielen taito ja huonommat ar-
vosanat, ohittivat hanet helposti. Han yritti turvautua "suhtei-
siin" , mutta sekaan ei auttanut. Han sai ainoastaan erilaisia
toimistotoita, puhelinkeskuksessa, konekirjoittajana jne. Yrit-
taen aina parhaansa. Silloin han kuvitteli sen auttavan, mutta
nyt han on oivaltanut etta naista, joka tytiskentelee ahkerasti
sihteerina, ei koskaan ylenneta: han on liian arvokas siina missa
on. Han jatkoi myiis opiskeluaan tytittOmyytensa aikana, mut-
ta syita ei ollut apua. Han tunsi itsensa katkeraksi. Han paatte-
lee:

"Jos yritin jalkikateen ajatella mandollisimman objektiivi-
sesti ongelmieni syita, on minun tunnustettava, etta olin val-
miiksi haviaja. Minua vastaan olivat monet tekijat. Ensinnakin
naisekonomin on vaikea loytaa kunnon tyota. Toiseksi ekono-
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meja valmistui liikaa ... Kolmanneksi minulta puuttui tybko-
kemusta ... Neljanneksi minulta puuttuivat tarpeeksi vaiku-
tusvaltaiset suhteet. Viidenneksi en osannut markkinoida it-
seani . . . Kuudenneksi ulkomuotoni on epaedullinen siina
mielessa etta olen vaalea ja naisellinen." (s. 21)

Seitsema.n vuoden jalkeen han viimein saa paikan valtion
virkanaisena, itsenlisen tytin, jossa han voi kehittai itseain, ja
mika tarkeinti — tati han painottaa — joka vastaa hinen kou-
lutustaan (so. asioiden jarjestysta, sits jota varten han on teh-
nyt tOita, mika oikeudenmukaisesti kuuluu hanelle). Nyt han
on tyytyvainen, vaikka tietaakin etta ylenemismandollisuudet
ovat heikot. Kielet ovat hinen harrastuksensa, han matkustaa
paljon, pitaa ruuanlaitosta ja haluaa oppia uusia asioita. Ainoa
'ongelma" hinen elamassian on, ettei han ole lOytanyt itsel-

leen sopivaa miesti. Han on hyvin tietoinen siita, etta se tulee
olemaan vaikeata.

Kokonaisuutena hanen kuvauksensa on jollain tavalla vari-
ton ja hillitty. Vain silloin talloin han vaikuttaa katkeralta,
mutta	 tavalla: persoonattomasti ja hivenen hu-
moristisesti. Lukija kuitenkin erottaa voimakkaan tukandute-
tun katkeruuden, jota tissa on mandoton valittia.

Taman omaelarnakerran lisapiirteena voidaan mainita, etta
se on tarina, jossa koulutuksella on keskeinen rooli. Tassa mie-
lessa se on myiis hyvin tyypillinen uuden keskiluokan tarina.
Kaksi muuta tassi esiteltya tarinaa ovat itse asiassa monella ta-
paa epatyypillisia "uuden keskiluokan tavalle" esittia elarnan-
historia. Mutta niiden kertomat kokemukset ovat tarkeita sen
ymmartamiseksi, millaisen prosessin myOta uuteen keskiluok-
kaan siirrytain.

Isar, kulttuuti, keskiluokka

Naiden kolmen omaelimakerran avulla on tutkittu ylOspain
suuntautuvan sosiaalisen liikkuvuuden prosessia seka niita ris-
tiriitaisia kulttuurisia malleja, joita tallainen liikkuvuus tuo
mukanaan. Tietylla tasolla naiden tarinoiden voitaisiin sanoa
yksinkertaisesti demonstroivan sits, kuinka tarkel on hyva isa.
Kun isa on autoritiarinen, epaoikeudenmukainen, ei nayta vi-
littavan ja vain yrittal murskata jalkelaisensa, silloin seuraukset
ovat dramaattiset uuden keskiluokan ihmiselle, joka yrittai sel-
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viytya modernissa maailmassa. Vaikka han onnistuisikin etene-
maan vie menetetyn itseluottamuksen rakentaminen aikaa ja
menestys tuntuu tyhjalta. Mukana on mylis tunne siita, etta on
vaarassa paikassa, petetty ja epavarma omasta sijainnistaan ja
arvostaan. Jos taas suhde isaan on hyva, isa on oikeudenmukai-
nen ja kannustava ja yrittaa juurruttaa lapsiinsa itseluottamus-
ta, silloin tulos on taysin toisenlainen: onnistuminen tuntuu
onnistumiselta, siihen ei liity minkaanlaisia pettymyksen tai
epavarmuuden tunteita.

Mutta tima selitys yksinkertaistaa liikaa. Se on hyva esimerk-
ki tarinan oman logiikan mukaisesta analyysista, joka jattaa
huomiotta kaikki sosiaaliset faktat.

Kun muistamme, etta tarinoissa isa edustaa samanaikaisesti
aiempaa luokkahabitusta ja ehka sosiaalisia ja kulttuurisia pai-
neita kokonaisuutena, voimme helposti ymmartaa, etta sosiaa-
lisen muutoksen, oman luokka-aseman muutoksen ja samanai-
kaisen yhteiskunnan muutoksen suuruus on tarinoiden ja nii-
den tulkintojen taustalla oleva tarkein liikkeellepaneva voima.
Se mild tassi on vaakalaudalla on kanden kulttuurisen mallin
ja luokka-aseman yhteentOrmays — yhdessi yleisen yhteiskun-
nallisen muutoksen kanssa, joka on muuttanut molemmat
luokka-asemat tunnistamattomiksi sodanjalkeisen 40 vuoden
aikana (ks. myt5s Tigerstedt 1984, joka tarkastelee samaa ongel-
maa).

Sopeutumiseen ja "valttamattlimin valintaan" perustuva
talonpoikainen perushabitus on parhaimmillaankin ongelmal-
linen, kun sen omaksuvat lapset, jotka lahtevat elaakseen tay-
sin erilaisessa sosiaalisessa ja kulttuurisessa tilanteessa. Mutta,
kuten aiempana mainittiin, sopeutuminen ei ole talonpoikai-
sen habituksen ainoa elementti.

Toinen ja miltei yhta tarkea elementti on omillaan parjaami-
sen idea, se etta on itse yksin vastuussa menestymisestaan. Ja
kolmas elementti, ainakin Suomen tapauksessa, on kaunan ja
katkeruuden tunne niita kohtaan joilla on ollut helpompaa.

lla kolmella vastakkaisella mutta toisiaan taydentavalla ele-
mentilla on hyvin tarkeat seurauksensa, kun ne ilmentyvat ur-
baanissa keskiluokkaisessa kulttuurissa.
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"Biografinen illuusio"

Pierre Bourdieu kirjoittaa artikkelissaan "L'illusion biographi-
que" (1986), etta seka elamakertaprojektin objektin (henkiliin
itsensa) etta subjektin (tutkijan joka tarinan ottaa vastaan) yh-
teisena mielenkiinnon kohteena on koherentin tarinan konst-
ruoiminen, tarinan jolla on paamaara, mieli, juoni. Mutta ta-
ma on illuusio: todellisuudessa elamakerta on melkein aina
epayhtenainen tarina, jossa itsestaan ei ole koherenssia. Bour-
dieu vertaa elamaa metrolinjaan, jonka pysakeilla ei itsessaan
ole mitaan merkitysta — ainoastaan osina laajemmasta struk-
tuurista (reittiverkostosta, kaupungin rakenteesta). Taman pi-
tgsi pates myiis elamantarinoihin: ne ovat koherentteja ai-
noastaan osina analyysia, jossa kaikki solmukohdat suhteute-
taan erilaisiin historiallisiin ja yhteiskunnallisiin tapahtumiin.

Uskon Bourdieun tekevan tassa liian ehdottoman erottelun
tarinan sisaisen ja ulkoisen logiikan, tarinan logiikan ja kentan
logiikan (so. 'yhteiskunnan' ja 'kulttuurin') vgilla. sin. on il-
meista, etta kentan logiikka hyvin usein implisiittisesti sisaltyy
"elamankerralliseen illuusioon": suomalaisen talonpojan, jol-
la on voimakas habitus sopeutua ulkoisiin olosuhteisiin, ker-
toessa elamansa, on sen logiikka miltei yksinomaan kentan lo-
giikka. Silti han nakee siind luonnollisen koherenssin. Uuteen
keskiluokkaan kuuluvan kertoessa elarnantarinaansa tilanne on
hyvin erilainen. Sills hanen habituksensa vaatii elamanhallin-
taa, tilannetta jossa hanen elamansd koko logiikka on hanen
henkillikohtaisessa kontrollissaan. Mutta jopa tams niennii-
sesti taysin jasennetty ja sisainen kontrolli on todellisuudessa
kentan tuottama. Ja kun nama kaksi habitusta leikkaavat toisi-
aan, kuten tapauksissa jotka olen esitellyt, "elamakerrallisen
illuusion" kysymyksesta tulee todellakin hyvin kiinnostava.

Kummasta nakokulmasta elima nandaan kokonaisuutena:
ensimmaisen vai toisen habituksen? Kuinka ihmiset voivat
edes alkaa tarkastella elamaansa yhtena kokonaisuutena pelkan
erilaisten segmenttien kokoelman sijasta? Tarkan ajankohdan
osoittaminen ajassa tai jonkin elamakerrassa, jolloin pohjim-
miltaan sopeutuva habitus muuttuu enemman tai vahemman
itsekontrollin "dominoimaksi" (sic!) habitukseksi, on vaikeata
seka kyseiselle henki1011e etta kenelle tahansa, joka yrittaa maa-
rittaa sita ulkopuolelta.
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Kuten edella on sanottu, ero voidaan tehda sukupolvien va-
lilla siten, etta vanhempien ja opettajien naytetaan edustavan
voimia jotka painostavat sopeutumaan; kun taas henkiliin, lap-
sena, kuvataan vastustamaan naita paineita alusta alkaen. Ta-
ma on varmasti illuusio. Itse asiassa, kuten esimerkkini mieles-
tani osoittavat, nama kaksi (vahintaan kaksi) habitusta elavat
kaikissa tapauksissa yha rinnakkain ja tarinassa niita on vaikea-
ta erotella toisistaan.

Kolme habituksen muutoksen malli a

Nama kolme tarinaa edustavat kolmea erilaista suhdetta  nai-
den kanden habituksen valilla. Ensimmiinen tapaus: kum-
mankin habituksen kieltaminen, tunne siita etta kumpikin on
pettanyt kehittimatta todella mitaan uutta. Taman synkin ver-
sio, klassinen tarina tuntuu osoittavan, etta mikgi ensimmai-
nen niiyryytys ja itsetunnon menetys on tarpeeksi perusteellis-
ta, ei ulospaasya ole, vaikka ulkoiset olosuhteet muuttuisivat.
Tapahtuu vain hyvin keinotekoinen habituksen adaptaatio ja
henkilOn tarkeimmaksi motiiviksi jaa "muille nayttaminen"
Tama vuorottelee syvien depressioiden kanssa.

Toisessa tapauksessa, dramaattisimmassa naista kolmesta,
seka aiempi, tydvaenluokkainen habitus etta nykyinen, mel-
kein "juppi"-habitus esitetaan merkittavina ja positiivisina.
Kummankin vaitetaan mytis elavan yha rinnakkain, niin etta
ne tukevat toisiaan, vaikka juppihabitus dominoi (konkretisoi-
tuna suhteessa proletaarisen aviomiehen ja juppivaimon, per-
heen todellisen paan, valilla).

Kolmannessa versiossa ensimmainen habitus "selitetaan
pois" taydellisesti ja elamantarinasta tulee jokseenkin teoreet-
tinen analyysi, joka alkaa perustavasta uuden keskiluokan ha-
bituksen omaksumisesta, tassa tapauksessa katsottuna naisen
nakokulmasta, naisen alempaa asemaa korostaen.

Yksi naiden kolmen tapauksen valisista eroista sijaitsee nii-
den omaelamakerrallisissa sopimuksissa (Lejeune 1980, 1985),
so. tavassa jolla he haluavat esittaa elamanhistoriansa. Ensim-
maisessa esimerkissa implisiittinen sopimus on selva: esittaa
niin avoimesti kuin mandollista kirjoittajan kurjuus ja katke-
ruus. Toisessa tapauksessa sopimus sisaltaa, kitkeriin yksityis-
kohtiin menemisen halun lisaksi, representaation tason: "nain
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mina olen menestynyt" . Ja kolmannessa esimerkissa sopimus
on luonteeltaan teoreettinen: "Haluan analysoida elamankul-
kuni syita ja sen tyypillisyytta"

Huomattakoon myiis, end kaikissa kolmessa tapauksessa vas-
tarinnan elementti on hyvin selvd. Ensimmaisessa tapauksessa
maid on hyvin voimakas kaunaisuus joka kaantyy valitOnta
ymparisted vastaan; kandessa muussa vastustus on hedelmalli-
sempad, ensimmainen tytivaenluokkaista ja jalkimmainen kes-
kiluokkaista typpia.

Artikkelissani neljasta sukupolvesta Suomessa (1985) esitin
teorian suomalaisista sukupolvista, jossa oletettiin etta suuri
murros olisi tapahtumassa kolmannen sukupolven jalkeen, jota
kutsutaan suuren murroksen sukupolveksi. Siind yhdistyvat se-
ka traditionaalinen etta uusi suomalainen yhteiskunta. Taman
uuden aineiston lukemisen perusteella minusta nayttaa nyt sil-
td, etta suurta murrosta taytyy lykdta muutaman vuoden lisaa,
koska yhteisen kansan traditionaalinen habitus lapaisee niin
selkeasti sodanjalkeisen sukupolven, vaikka sen luokka-asema
onkin objektiivisesti korkeampi. Talle suomalaiselle sukupol-
velle turhautunut ja onneton lapsuus seka vanhempien ja kou-
lun yritykset pitad lapset kurissa (kuin synnyttaakseen heissa
habituksen, johon liittyy itsenaisyyden ja itsetunnon puute ja
kyvyttOmyys kommunikoida avoimesti) ovat elamantarinan
padainekset. Itse asiassa painvastoin kuin Bourdieun yhteisen
kansan 'valttamatteman valinnassa' monet suomalaiset talon-
pojat nayttavdt istuttavan lapsiinsa katkeruuden ja niiyrtymi-
sen tunteen elaman valttamattomyyksien edessa. Samanaikai-
sesti he myels juurruttavat lapsiinsa kasityksen kovasta tyessta ja
monessa tapauksessa voimakkaan halun "nayttaa niille kaikil-
le" : ikaan kuin oman erinomaisuuden tiedottamiseksi ei olisi
muita mandollisuuksia kuin "ndyttamien niille" .

Toisessa omaelamakerrassa ei mikaan muu naista kohdista
nayta olevan totta paitsi viimeinen: vaikkakin kasvatus on au-
toritaarista, sen katsotaan olevan oikeudenmukaista ja kertojal-
la nayttaa olevan erinomainen itseluottamus ja kyky kommuni-
koida. Avoimesti ilmaistuna katkeruutta on vahan, paitsi kou-
lua kohtaan, johon sosiaalista nOyryytysta liittyi runsaasti. Silti
mukana on voimakas vastarinta ja toive saada "nayttaa niille",
kaikki kasi kadessa kauaskantoisen uuden keskiluokan habi-
tuksen omaksumisen kanssa. Tata voitaisiin eraassa mielessa pi-
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tad onnistuneena mallina siirtymisesta tytivaenluokasta keski-
luokkaan .

Mutta toisaalta saamme hammastyttavan vahan tietoa uu-
den keskiluokan habituksista niissa kandessa tapauksessa, jois-
sa alkutilanne on ollut voimakkaan masentava. Tama on hyvin
merkittavai: molemmissa tapauksissa tuloksena naytta olevan
petoksen ja tyhjyyden tunne; voimakkaan uuden habituksen
tilalla on melko epavarma ja epaselva uusien ja vanhojen ele-
menttien kokoelma. Nama henkilot tekevat tytinsa hyvin (tai
ainakin tunnollisesti), mutta heidan kiinnostuksensa kohdis-
tuu muualle: tyli on pelkastain sekundaarinen asia. Itse asiassa
tahan mennessa lukemissani omaelamdkerroissa on yksi kiin-
nostuksen kohde ylitse muiden: opiskelu.

Ylla esitetyissa tapauksissa tams kiinnostus on lasna hyvin
nakyvalla tavalla, erityisesti kolmannessa tapauksessa, valtta-
mattOmana edellytyksena uralle. Mutta minusta ndyttaa silts,
etta opiskelu on usein valitOnta kompensaatiota eksyksissa ole-
misen ja petetyksi tulemisen tunteille. Kirjoittajat alkavat opis-
kella ratkaistakseen aviolliset ongelmansa, rauhoituslaakkeena,
puhuen jopa siita huumausaineena, jota heidan on otettava ai-
na silloin talloin, vaikka sen hinnan joutuvat maksamaan per-
he, lapset ja vapaa-aika. Eralnlaista koulutuksellista alkoholia
itse asiassa.

Nain minun on siis lopuksi mytinnettava, etta uuden keski-
luokan habitus jaa jonkinasteiseksi arvoitukseksi. Suomalaises-
sa tapauksessa sits selvasti varjostavat yhteisen kansan elamis-
maailman paljon voimakkaammat kokemukset. Esimerkiksi
"puhtaus" , joka Philippe d'Iribarnelle (1985) on uuden keski-
luokan habituksen padelementti, jaa hyvin etdiseksi naissa tari-
noissa (vaikkakin sen voidaan vaittaa olevan epasuorasti lasna,
esimerkiksi tavassa jolla namd kolme kirjoittajaa suhtautuvat
tyiihOnsa ja opiskeluunsa).

Kun uusien keskiluokkien haastattelut tuovat niiden nykyi-
sen todellisuuden hyvin voimakkaasti esiin, nayttavat omaela-
makerrat osoittavan, etta tams todellisuus on itse asiassa hyvin
ohut kerros, jonka alta paljastuu taysin erilainen maailma. Ta-
man sisaisen maailman vaikutus on voimakas ja pysyva ja se saa
uuden keskiluokan habituksen nayttamaan enemman tai va-
hemman hataisesti kootulta fasadilta. Mutta ehka tams johto-
Oaths on yield ennenaikainen: lisda tutkimusta tarvitaan.
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PAATALO ON KOLMEN TAMEN
JALOVIENAA

Kalle Nitalo: Pyynikin rinteessi. Juuret lijoen tiirmissi.
Gummerus, Jyviskyla 1987.

Kalle Platalo on monella tavalla aarimmainen poikkeus ja kui-
tenkin juuri siksi esimerkki siita miten tyypillisyydet lOytyvat
poikkeuksien kautta. Satatuhatta suomalaista ostaa joka vuosi
kirjan jossa kerrotaan vuosi-kaksi nuoren suomalaisen miehen
elimastä, jossa ei tapandu paljon mitian, jossa ei ole roman-
tiikkaa eika seksia eiki vakivaltaa, jossa paaasiallisena tuntona
on andistus ja hipea ja jossa koko elami kuvataan yhtena raju-
na tyiintekona ja ponnisteluna. Joku on sanonut, etta Ranskal-
la on Proust ja Suomella Platalo halutessaan ilmaista miten
Suomi ja Ranska eroavat toisistaan. Vertaus ei ole aivan vailla
peril: mutta toki on muistettava, etta Proustin ranskalainen
lukijakunta on suhteellisesti ottaen aivan toinen sosiaaliselta ja
kulttuuriselta koostumukseltaan kuin PlataIon suomalainen
lukijakunta.

Kalle Natal° on myos yksi niista kulttuuri-ilmiOista, jotka
yha viela jakavat konsensus-Suomea. Katarina Eskolan ja Maa-
ria Lingon tutkimuksessa eri ryhmien mielikirjoista Natal° oli
niita harvoja kirjailijoita joita ns. paremmat piirit eivat tunnus-
taneet mielikirjailijakseen rahvaan tavoin — erotuksena vaik-
kapa Linnasta.

Jos kysyn tuttaviltani, useampi kuin yksi sanoo yrittaneensi
lukea yhta Nitaloa, mutta jattineensa sen kesken (timakin on
luullakseni usein puolitotuus).

Nuori Kalle Natalia sai Mika Waltarilta ja Nuoren Voiman
liitolta positiivista kannustusta, mutta sen jalkeen hanen julki-
nen suhteensa sivistyneisttiOn, varsinkin kirjallisuusarvostelijoi-
hin , ei ole ollut kovin hyva. Ensimmainen kirja sai viela kehu-
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ja, mutta sen jalkeen on arvostelu ()Hut nuivaa ja Paitalo on
leimattu kevyeksi menestyskirjailijaksi, asia joka hand itseadn-
kin selvasti painaa. Vaikka julkinen tunnustus onkin ollut mer-
kittavaa ja vaikka Paatalon lukijoiden joukossa onkin monia
yliopistoihmisia, thin silti suhdetta kuvaa hyvin Pyynikin
rinteessa-kirjaan sisaltr4 kertomus siita kun Teollisuuskoulun
suomen opettaja "maisteri Risanen" luki Kallen aineen —
josta Ulna itse oli ollut suorastaan ylpea — varoittavana ja hu-
vittavana esimerkkina liian pitkasta ja rOnsyilevasta tyylista, jo-
ka oli kaukana tekniikan miehen ytimekkaasta ilmaisusta.
Kurssitoverit taas pitivat aineesta.

Sfina on pahkinankuoressa sivistyneistem ja Kalle Paatalon
suhde. Sivistyneistedla on aina kaksi vaihtoehtoa kun se tarkas-
telee itselleen vieraan kulttuurin tuotetta. Se voi joko torjua
sen naiivina, suoraviivaisena, yksinkertaisena, "ensimmaisen
asteen tuotteena" tai se voi lOytaa teoksesta useampia tulkinta-
tasoja, joko tekijan siihen tarkoituksellisesti kytkemia tai sitten
arvioijan itsensa tuottamia. Naita vaihtoehtoja on tarkastellut
Jyvaskylan uusi sosiologian professori Risto Alapuro virkaanas-
tujaisesitelmassaan (Sosiologia 1.-88 jossa han osoittaa kuinka
Suomessa ollaan paljon vahemmin herkkia lOytamian "toisia
asteita" kuin Ranskassa.

Paataloon tama tuntuu patevati hyvin: suomalainen sivisty-
neistO on toistaiseksi sivuuttanut hanet "ensimmaisen asteen
miehena" josta ei loydy syvempia kerrostumia. Vaikka Nita-
lon omat aikomukset ovatkin yksiselitteisia, nun Iijoki-sarja
kulttuurituotteena on enemman: rikas ja monikerroksinen.
Sfina puhuvat paitsi Piatalo, niin monet keskeiset ja hyvin ris-
tiriitaiset suomalaiset myyttiainekset, tarinan syvarakenne.

Itse olin lukenut aiemmin yhden PlataIon romaaneista (En-
nen ruskaa) ja kokenut sen liian suoraviivaiseksi ja "yksitasoi-
seksi" , viihdekirjaksi. Palasin Paataloon vasta ryhdyttyani itse
kayttamian elamakertoja tutkimusaineistona, jolloin oli toki
pieni pakko ottaa mytis Paatalon elamakerta tarkastelun koh-
teeksi. Taisin ostaa ensimmaisen Iijoki-sarjan niteen vuonna
1980 (Nuoruuden savotat, yksi sarjan valoisimpia osia) ja mi-
nusta tuli melkein saman tien Paatalo-narkomaani. Siita lah-
tien olen lukenut vuoden uuden Piatalon lanes silts istumalta,
jos en yhdessa niin ainakin kandessa yOssa ja silloin talloin saa-
nut myas vanhempia Iijoki-sarjan niteita hankituksi, joten ko-
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koelmani on nyt lahes taydellinen. 17 niteesta minulta puut-
tuu vain pari sodan aikaista osaa.

Uusi Paatalo, Pyynikin rinteessa, ei muodostanut poikkeus-
ta. Ainoastaan sen lukupaikka oli poikkeuksellinen: pariisilai-
nen sisapihahuoneisto jossa silmieni edessa oli katkelmia hyvin
toisenlaisista ellmantarinoista (eraa.na yOna herasin kun vasta-
painen naapurini — vanha rouva — huusi kovaan ganeen ik-
kunastaan: se on hapeallista, se on hirveil, miten to voitte, tar-
koittaen ilmeisesti kulmanaapuriani. Hetken ajan luulin, etta
huutaja oli suomalainen omatuntoni Kahle Paatalon hahmossa
joka moitti ranskalaista hienosteluani).

Paatalo on kertoja, han kertoo tarinaa ja tama tarina on siten
rakennettu, etta lukija seuraa sen kehitysta niin kuin tarinaa
seurataan, haluten tietaa miten se paittyy, ja kirjan paattyessa
handle jaa halu saada tietaa miten jatkossa kavi. Tama odotus
jota nyt eraiden kohdalla on jatkunut 17 vuotta (olisi hauska
tietaa kuinka paljon porukka vaihtuu ja kuka olisi jo oikeutettu
17 Paitalo-hiihdon mitaliin) on nyt valitettavasti paattymassa.
Pyynikin rinteessa-kirjasta paistaa lapi erianlainen kyllastymi-
nen ja halu lopettaa. Haastattelussa jonka tein kesalla 1978
Paltalon kanssa han sanoi ajattelevansa lopettaa siihen kun pa-
lasi kotiseudulleen kunnan rakennusmestariksi eli viela kuvata
sen miten rakensi talonsa ja aloitti rakennusmestarina (siis ai-
nakin yksi osa on viela tarpeen). Luontevin pisteen paikka olisi
kai kuitenkin se hetki jolloin Natal° sai julkaistua ensimmai-
sen teoksensa tai sitten se hetki, jolloin han ryhtyi vapaaksi kir-
j ailij aksi .

Haastattelussa Paatalo kertoi, miten hanen isansa otti vas-
taan tiedon poikansa kirjailijaksi ryhtymisesta: "Perkele, torn-
monen vouhkana, sinahan tapat akkasi ja lapsesi nalkaan, mie-
hella oli kunnon ammatti ja helvetti tuonne m011arien tekkoon
nyt Wit."

Narna olivat Piatalon mukaan isin viimeiset sanat pojalleen
ennen kuolemaansa.

Platalon tarinat ovat hyvin lahella kronikkaa, joskus rajan
ylittienkin. Kronikkahan eroaa tarinasta ainakin sat* etta
kronikassa vain kerrotaan tapahtumia aikajarjestyksessa ilman
etta naiden tapahtumien valilla olisi mitaan loogista yhteytta ja
ilman etta esityksessa olisi alkua tai loppua. Kirjallisen kerto-
muksen ja Platalon kertomuksen ero taas on, e gg Natal° valt-
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taa hyvin pitkalle ennakointia, "jannityksen" kohottamista,
loogista rakentamista. Iijoki-sarjassa tapahtumat tulevat kuin
elavassa elamassakin: yllattaen ja ilman sen suurempaa tietoista
valmistautumista. Mutta ne ovat sad tarinaa.

Paikoin Kalle Paatalo asettuu aivan tietoisesti jalkiviisaan
kertojan osaan, joka tietaa nyt mika nimettin andistus hanta
tuolloin vaivasi ja mitka lapsuuden vaikeudet saivat hanet toi-
mimaan maaratylla tavalla. Paaasiallisestihan Iijoki-sarjassa ol-
laan kuitenkin tapahtumien keskella eika ennakoida tulevia ta-
pahtumia.

Iijoki-sarjan alkuperaisena tarkoituksena oli noin viidessa
osassa kayda uudelleen lapi toisaalta se mid Koillismaa-sarjassa
oli jo kasitelty, ja sen lisaksi antaa kuva sodanjalkeisen Suomen
jalleenrakennuskaudesta sellaisena kuin sen koki tavallinen
maalta muuttanut, kouluja kaymattin riski tytimies.

Toisaalta Paatalon aikeena on ollut antaa kuvaus eri vaiheis-
sa kaytetysta pohjoisen kielesta. Han yritti aluksi kasitella mytis
muita murteita samalla tavoin, mutta sai lukijoilta sen verran
paljon huomautuksia pikku virheista etta luopui aikeestaan —
tama on muuten selva osoitus siita etta Paataloa luetaan doku-
menttina, jossa ei saa olla virheita.

Tarkedna pyrkimyksena on ollut myOs sijoittaa tarina ylei-
seen historialliseen kehikkoon. Kielellista dokumentointitavoi-
tetta en ryhdy arvioimaan (joskus kielenkayttO tuntuu keinote-
koiselta, suorastaan "hienostelulta"), mutta uskoisin sen kie-
lentutkijoita kiinnostavan, sills selvaahan on etta Pdatalo ei ta-
ts kielta taysin autenttisena pysty viemaan lapi. "Virheet"
ovat varmasti kiinnostavia osoituksia kaupungistumisen vaiku-
tuksista.

Sen sijaan tavoite sijoittaa tarina historialliseen todellisuu-
teen on usein keinotekoinen: sills tapahtumien ulkokohtainen
mainitseminen ei sovellu tarinaan, ei vie sita eteenpain. Kun
taas tapahtuma on todella vaikuttanut Kalien elamaan on ti-
lanne toinen. Mutta useimmissa tapauksissa Paatalon tarina on
irrallaan maailman ja Suomenkin melskeista. Sanomalehti
mainitaan kai kerran, kun etsitain tytipaikkaa ja lehdet mene-
vat lakkoon! Paatalon Suomi on Suomi ennen joukkotiedotuk-
sen lapimurtoa. Luulisi melkein etta olisi jarkevampaa palkata
joku liittamaan pieni kronologia kuhunkin osaan, jolloin lukija
voisi tarkistaa milloin mitakin kerrotaan. 	 ja asiahake-
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misto ei olisi hassumpi keksintO, varsinkin kun tekijalla itsel-
laankin voi joskus olla vaikeuksia henkiliiidensa jaljittamisessa
(henkiltinimien, varsinkin Teollisuuskoulun opettajien, valin-
taa voisi mytis moittia: sellaiset nimet kuin Kuolomaa, Kova-

Koipela eivat kuulosta kovin luontevilta).
Olen viime aikoina ihmetellyt miksi suomalaisten koulutus-

tarinat usein ovat oikeastaan valepukuisia tyslin kuvauksia. It-
sensa kouluttaminen on suomalaiselle tuskaa ja karsimysta.
Tassakin suhteessa Paatalo tekee saman kuvauksen viela puh-
taaksi viljellympana kuin esimerkiksi toimihenkilesiden elama-
kertakilpailun kirjoittajat, joita olen viime aikoina lueskellut. '

Kallen koulunkaynti on puhdasta tuskaa ja karsimysta anka-
rine , pelottavine opettajineen, kasittamattemine oppiainei-
neen, koejannityksineen ja jatkuvine y011isine tytiskentelyineen
ja epaonnistumisineen. Moneen kertaan han harkitsee lopetta-
mista, mutta pystyy sitten aarimmaisin ponnistuksin ja naukin
naukin (paitsi harvoissa itselleen mieluisissa aineissa joissa me-
nestyy paremmin) suorittamaan kaksivuotisen koulunsa kunni-
alla. Nautintoa ja tyydytysta ei Kalle opiskelustaan juuri saa,
valmistumiseenkin sekoittuu synkkia tunteita ja vuokraisannan
kieltaytyminen onnittelusta lopettaa kirjan hiukan katkeriin
tuntoihin.

Vaikka kirjan sisaltima tarina on siis hyvin tasainen, se ei ole
vailla solmukohtia: koulunkaynti ja siihen kuuluva ponnistelu,
noyryytykset tunneilla ja kokeissa, seka keskeisena kohokohta-
na veljen kuolema ryypiskelyn seurauksena. Talla kuolemalla
on vaikutuksia Kallen mielenterveyteen jonka herkkyytta ja ta-
sapainon puutetta silloin talloin kasitellaan tavalla joka voisi
jopa viitata siihen etta Paatalo haluaa dramatisoida (luoda lu-
kijassa odotuksia) tarinaansa: mitaan ei kuitenkaan tapandu.
Carmen Sylva vain soi Kallen paassa. Silti Mannen kuolema,
hautajaiset seka sen vaikutuksena vaikeudet koulussa ja kotona
on yksi kirjan kantavia perusrakenteita. Sita kautta tulee mystis
mukaan Kallen kotiseutujen muutos ja voimakas kontrasti
elinvoimaansa menettavan maaseudun ja muurahaiskekomai-
sen Tampereen

Sen sijaan viinalla on tassa kirjassa statistin osa, joskin sen
avulla kehitellaan jannitteita. Kanden vuoden aikana Kalle ot-
taa viinaa vajaat kymmenkunta kertaa ja lahes aina syntyy per-
hevaikeuksia. Kunnon humalaan han ei tule kertaakaan vaan
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han on oppinut hillitsemaan viinan kayttoaan. Tai sitten llama
hillitain niin kuin leskirouvan luona (mita leskirouvan luokse
jatetylle toiselle pullolle kay, sits ei kirjassa kerrota). Lauantai-
pulloa ei Kalle Namlo tunne, sen sijaan kylla tytimaan valmis-
tumisen yhteydessa otettavat naukut.

Viina kuitenkin luo tarinaan koko ajan jannitetta niin kuin
suomalaisiin elamantarinoihin yleensakin. Viinan aiheuttamat
pelot tai laukaisemat tapahtumat ovat sits dramatiikkaa josta
kerronnan pienet nyppylat syntyvat. Mytis muiden henkilOiden
viinankayttii (Kuolomaan hajuvedet ja Rousto-Villen rappioti-
la) kuvataan aina enemman tai vahemmin traagisena.

Natal° valttai yha enemmin positiivisia tunneilmaisuja:
"16yryaminen" on handle yha vastenmielisempia. Jopa }linen
"syrjahyppynsa" (viaton yOpyminen leskirouvan kamarin latti-
alla) kuvataan lahes ilman tunnekuohuja. Nitalo purkaa sy-
vimpii tunteitaan tikkuviinapullon kanssa ja jaa jopa yon yli
nukkumaan leskirouvan kamarin lattialla.

Tapahtuma antaa mytis kuvan Paatalon ja vaimon valisista
suhteista. Silti suhteessa vaimoon ei juuri mitaan kehitella:
mandollista vieraantumista ennakoidaan hyvin niukasti. Pain
vastoin, aviosuhde on nyt entista tasaisempi ja avioparin suun-
nitelmat ovat hyvin selvit: valmistuminen rakennusmestariksi
ja sitten oman talon rakentaminen. Ainoan sarOn tuo toisaalta
vaimon ja Kallen sukulaisten keskinainen vieraus ja toisaalta
vaimon ankara suhtautuminen Kallen lahes olemattomaan vii-
nan kaytttiOn.

Yksi kirjan mielenkiintoisimpia jannitteita, jota vain ei kehi-
tella tarpeeksi, syntyy Kallen pohtiessa elamansa vaihtoehtoja,

jjota viela sukulaisten ja ystavien vierailut karjistavit (sisar yrit-
taa asettua Tampereelle, mutta paittiakin palata Jokijarvelle,
yksi parhaita kavereita tulee osin Kallen houkuttelemana ete-
lain ja on vahalla palata takaisin). Kalle miettii kolmen vaih-
toehdon	 jatkaako Teollisuuskoulussa, joka on yhti tus-
kaa, palatako toihin rakennuksille, tyi5hOn jota osaa ja josta on
paitsi kova tyOntekija mylis varsin taitava, vai palatako viljele-
maan maata Taivalkoskelle, ostaa torppa kotipaikan lahistOlta.
Viimeisen suunnitelman edellytyksena on vaimon vaihto, sills
nykyinen ei ole halukas 15.htemMi Kallen mukana. Naista
vaihtoehdoista ei kirjassa puhuta vaimolle vaan leskelle, jonka
luona Kalle kay tyhjentamassa pullollisensa. Nainen kuitenkin
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tyrmaa Kallen suunnitelmat ja suosittelee jatkamista teolli-
suuskoulussa.

Tama on siksi erityisen mielenkiintoinen kohta, eta tahan
asti Iijoki-sarjassa ovat valinnan vaihtoehdot olleet vahissa.
Paatalo on tehnyt tyhmyyksia ja ratkaissut asioita kovin hatai-
sesti, mutta paaasiassa kaikki on tapahtunut ilman sen suurem-
pia valintoja. Jopa jaaminen Tampereelle on ollut pikemmin-
kin sattuma: akkkipaata ratkenneen avioliiton seuraus (jonka
ensi vaiheet muuten kerrotaan Iijoki-sarjan ulkopuolella,
Nilkamaki-kirjassa; tassa kohdassa on siis Iijoki-sarjassa paha
aukko). Silti Paatalo oh jo ennen sotia haaveillut kaupunkiin
muuttamisesta, kirjoittaminen ja koulunkaynti houkutukse-
naan.

Katarina Eskola on ihmetellyt sits miksi talonpoikaisuus elaa
yha voimakkaasti suosikkikirjallisuudessa. Paatalokin on mita
suurimmassa maarin maaseutukirjailija vaikka onkin jo kuvan-
nut Tamperetta monen osan verran. Paitalon Tampereella ra-
kennetaan ja korjataan omakotitaloja, kaydaan p011imetsissa,
viljellain perunoita, tehdaan kaikki itse. Kaupungissa kaydain
aniharvoin ja silloin yleensa syyllisyydentuntoisesti kaljalla
taikka ostetaan viinakaupasta pullo. Paatalon koulureissussa-
kin kaupunki on hyvin etainen asia.

Sama maalaisuus on minua ihmetyttanyt lukiessani toimi-
henkilOiden elamakertoja joissa niissakin "urbaani" elamaker-
ta on todellinen harvinaisuus. Monet sosiologit olettavat, etta
vasta 1990-luvulla ja myithemmin alkaa taman suomalaiskan-
sallisen maalaisyhtenaiskulttuurin koettelun aika, vasta kun
meilla asuu kaupungeissa vakea joiden yhteydet maaseutuun
ovat heikot ja joille aurinkorannat ovat tutumpia kuin suoma-
lainen jarvimaisema.

Ennustajan osa on tunnetusti hankala: mina olen edelleen
optimisti ja uskon etta muutos tapahtuu nopeammin kuin
nayttaa, ja etta, kun se tulee, se tapahtuu rysayksella. Mutta en
sure vaikka erehtyisinkin.

Yksi on kuitenkin varmaa, Platalo ei muutu. Hanen tuotan-
nossaan sailyy aitona ja elavani suomalainen maalaishabitus,
kaikessa komeudessaan. Olen valmis vaittamaan etta koskaan
ei Natal°lta mene mairatyn historiallisen ajanjakson ja suku-
polven suomalaisuuden lanes taydellisyyteen tahtiavan ku-
vauksen arvo. Hinen kauttaan puhuu 1900-luvun alkupuolen
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Suomen kansa viela monille sukupolville meidan jalkeemme,
ja aina lOytyy niita, jotka jaksavat hanta lukea.

Erianlainen rinnakkaisesimerkki, ylaluokan Natal° on An-
ders Ramsay, jonka "Muistoja lapsen ja harmaahapsen" on
yha viela vaikuttava kuvaus 1800-luvun lopun suomenruotsa-
laisen ylaluokan kulttuurista.

Vaikka Natal° kuinka on poikkeushahmo, vaikka hanen
herkkyytensa ja andistuksensa ja tythulluutensa ja epavarmuu-
tensa ja voimansa kuinka olisivat epatavallisia, niin silti hanen
kirjojensa maailma on tiivistetyn tyypillinen ja hyvin arkipai-
vainen. Palhenkile• on poikkeuksellinen vain siina, etta han te-
kee kaiken vahan rajummin — ja suuremmalla tunteella —
kuin aivan tavallinen suomalainen. Paitalossa dal suomalai-
suuden jalostunut, vuosikertaviinin tai ehka pikemmin kol-
mesti kirkastetun jaloviinan muoto. Nautinto, joka Paatalon
ansiosta on kaikkien ulottuvilla.
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KIRJASTONI

Ensimmainen kirjastoni oli Munkkiniemen sivukirjasto, jossa
aloin laymdan 5-6 vuotiaana. Muistan etta aiti vastusti sits etta
mina saisin lainakortin, isa taas puolusti. Ensimmaisen
(laina)kirjani muistan kuin unessa: se oli ohut, sen tekijd
Rolf Sandqvist (olen siità melko varma) ja lainasin sen
'nana se kainalossa ulos kirjastosta. Se oli hyvd kirja, joskus

luen sen uudestaan. Toinen kirjastoni oli isan tyk5huoneen
koko pitkan seinan mittainen mustahyllyinen kirjasto jossa oli
alempana tietosanakirjoja, historiasarjoja, englannin ja saksan-
kielistd kirjallisuutta (Churchillin muistelmat, ROpked, Rathe-
nauta) kuvateoksia, ylempand taas kiinnostavampia kirjoja, ro-
maaneja, jopa joitakin dekkareita. Korkeiden peiliovien yid-
puolelta lOysin jopa joitakin arveluttavia kirjoja. Silti voi sanoa
eta. isani (ja ditini) kirjasto oh hyvin johdonmukaisesti keski-
luokkaisen sivistysperheen kirjasto, josta ei liiytynyt avantgar-
dea eika skandaaliteoksia. Mutta sen klassikkovalikoima ei
suinkaan ollut suuri, minks puutteen tunnen vieldkin aukkoi-
na sivistyksessdni. Sohvan takana olevassa nurkkauksessa sen
yldpuolella oh taas muutamia nuhruisempia, pahviselkaisia
kirjoja. Niista muistan ehka parhaiten kirjan "Tusinoittain
halvemmalla" , kertomuksen Taylorin oppilaan Frank Gilbret-
hin perheesta, joka poikkesi kaikessa omastani. Osa sarjoista oli
vajavaisia, sodan aiheuttamissa muutoissa hdvinneitd. Niinpa
Maailmanhistoriasta lOytyi vain muutama osa. Iso Tietosana-
kirja oh sen sijaan taydellinen. Perheraamatussa oh tietenkin se
ainoa oikea kuvitus.

On selvda, etta isani kirjasto on aina ollut minulle esikuva,
samoin kuin mielikuva lapsesta, joka ahmii tats kirjastoa lapi
istumalla kolossa sohvan takana, piiyalampun punertavassa
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valossa. Olen myOs osittain onnistunut kopioimaan (sic!) ta-
man esikuvan, mutta erot ovat suomalaisen sivistyneistOn ase-
man muutosta hyvin kuvaavia.

Tavoite ei tietenkaan ollut selva heti alusta alkaen. Muistan
erittain hyvin kuitenkin sen hetken jolloin oivalsin haluavani
kirjaston. Asuin ensimmaisessa varsinaisessa omassa
(vuokra)yksiossani Haagassa ja olin jakanut nukkumapuolen ja
oleilupuolen matalalla varastohyllylla. Hyllyssa oli vain muuta-
ma kirja, lainattuja kurssikirjoja, muutama kaunokirja (Haa-
vikkoa, Hyrya, Merta, Malamudia, Chandleria...). Tajusin yh-
takkia mita minulta puuttuu: kirjasto. Siita lahtien olen keran-
nyt kirjoja enka ole heittanyt paljoakaan pois. Mists johtuu, et-
ta suuri osa kirjoistani on hajallaan eri paikoissa: tyohuoneessa
yliopistolla, maalla, kellarissa. Vain ydinosa on kotona,
huoneessa, kaksi seinaa peittavassa tummaksi petsatussa kirja-
hyllyssa. Puitteet ovat siis lahes samat kuin isallini, vaikka
huone on tietenkin pienempi. Suomalaisen sivistyneistiin
kokonaisluokka-aseman laskun pitaa jossain nakya.

Keskeinen ero on kuitenkin muualla. Ensinnakin jarjestys.
Isani kirjasto oli aina taydessa jarjestyksessa. Tiesin aina mists
minkakin kirjan lOytaisin. Kirjat eivat olleet pinoissa siella

hyllyjen valit taynna kirjoja. Isani kirjahylly ei pursuillut ei-
ka ollut taynna kraasia niin kuin omani. Kraasa, vihkoset, kar-
tat jne olivat niille varatuissa alakaapeissa, jotka olivatkin eri-
tyisen jannittavia. Isani kirjahyllya hallitsivat yhtenaiset,
nahka- ja kangaskantiset teokset, minun kirjahyllyini hallitsee
kirkasvarinen paper-back-kirjallisuus, joskin Otavan ensyklo-
pedia ja Suuri Maailmanhistoria, Histoire de la gamille ja His-
toire de la vie privee, lytivat jo leimansa osaan hyllyja. Kolman-
neksi isani kirjasto oli paaosin suomenkielinen. Ruotsinkielista
kirjallisuutta oli yllattavan vahan kun ajattelee, etta isini tuli
ruotsinkielisesta kodista. Saksankielista kirjallisuutta oli jonkin
verran ja englanninkielista hyvin vahan (paitsi Churchillin
muistelmia ja Toisen maailmansodan historiaa). Omaa kirjas-
toani hallitsee englanti, ja tiede. Suomalaista kirjallisuutta on
melko niukasti, suomeksi kaannettya hyvin vahan. Saksa, tuo
60-luvun lopun marxismin paakieli on jossain maarin edustet-
tuna (mutta paaosan Marxistani luin englanniksi), samoin
ruotsi. Ranska on tullut kuvaan viime vuosina ja vallannut jo
kohtuullisen osan kokonaiskuvasta. Venajai on hiukan, sa-
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moin puolaa, koristeeksi. Mika merkitsee sits, etta toisin kuin
mina (joka aloin lukea ruotsinkielista tekstia, vasta 15-vuotiaana
ja englanninkielista. 16-17-vuotiaana), lapseni eivat pystyisi
vaikka haluaisivatkin lukemaan kirjastoani lapi niin kuin mina
luin isani kirjastoa, melko jarjestelmallisesti (ja imin itseeni sa-
malla suomalaisen ylemmin keskiluokan maailmankuvan,
minks teon merkityksen olen vasta nyt alkanut oivaltaa). Mut-
ta tietenklan lapseni eivat sita, edes halua tehdl. Heille kirjas-
toni on taysin vieras maailma jota dominoi humiseva tietokone
ja tyhmat kirjat. Olen tietoisesti ostanut venalaisia klassikoita
suomeksi vaikka ne maksaisivatkin murto-osan englanniksi ja
kaanniis olisi sits paitsi parempi (muistan kuinka Juhani Kon-
kan "venalainen" suomenkieli teki minulle vaikeaksi lukea
klassikoita). Mutta mikaan ei auta. 13-vuotias tyttareni suostui
lukemaan Moby Dickin, mutta Nuoren Wertherin karsimykset
oli jo liikaa, ja sen jalkeen jokainen uusi tarjottu klassikko tor-
jutaan johdonmukaisesti. Muistan hyvin itsekin, etta Moby
Dick oli minulle vaikea pala, valasta kun ei vain kuulunut eika
nakynyt. Samoin kuin Pickwick-kerhon paperit. Siis en toisin
sanoen ole pystynyt valittamaan lapsilleni samaa kirjaston nau-
tintoa ja mandollisuutta ojentaa katensa ja hautautua sitten sa-
nanmukaisesti pimelan koloon kirjan kanssa. Heillahan on Sky
Channel ja Super Channelin aamupiirretyt, seka sarjakuvat ja
tietenkin omat kirjansa. Minulla oli Sinuhe ja Hornblower ja
Raamatun kuvat.

Itse olen kirjastoni vanki. Kaytan hyvin \Titian muita kirjas-
toja. Teksti laden ulottuvilla (ja kohta nappaimen
sen): se on huume josta on vaikea paasta eroon. Kun siis kirjoi-
tan jotain, keratin aineiston ja tarkeat kirjat ja muistiinpanot
pinoihin ymparilleni. Nelja askelta on melkeinpa maksimisa-
de: aktiivikirjastoni on siis tylipOydan valittOmassa laheisyydes-
sa. Ja mita enemmin pystyn siirtamaan aktiivikirjastoani tieto-
koneen kovalevylle, sits vahemmin tarvitsee liikkua. Olen aina
vihannut hytityliikuntaa. Kun tekee tyiita on saastettava voi-
mia.

Tama vaatii mylis aktiivista kirjahankintaa, mika taas ei on-
nistu ilman kustantajaluetteloita ja aikakauslehtia seka postia.
Valittaen on todettava, etta kirjakauppavaluutta on todella ko-
vaa, kun sits vertaa Mail Order Kaiserin tai Inter-livresin tai
Bumpus, Haldane & Maxwellin kirjahintoihin postikuluineen.
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Unohtaa ei pida mytiskaan jatkuvaa sissisotaa Helsingin Vero-
viraston kanssa kirjahankintavahennyksista joka pitai mielen
virkeana ja on opettanut paljon suomalaisesta valituskaytan-
nOsta ja sen epaoikeudenmukaisuuksista. Olin aina kuvitellut,
etta "kunnanasiamies" edustaa minun etuani verottajaa vas-
taan, mutta asiahan on aivan painvastoin.

Mutta kirjasto on mytis vihollinen: lapsillani, jotka ovat ai-
dosti aikansa lapsia, on toki myiis pOlyallergia. Asunnossamme
ei saisi olla oikeastaan yhtaan kirjaa. Tai sitten niiden pitaisi ol-
la lasikaapissa. Ja tyiiptiytani pitaisi kiiltia tyhjyyttaan niin
kuin 70-luvun toimitusjohtajalla. Ei riita, etta olen epaonnis-
tunut sen perinniin valittamisessa isaltani lapsille, jota olen pi-
tanyt tarkeana, vaan pyrkimyksellani on myOs vaikutuksia, joi-
den ansiosta minulla on aina hiukan huono omatunto kun kat-
son kirjastoani ja hengitin tuota tuttua pOlypitoista kirjojen il-
maa, jossa on jotain raskasta ja tukanduttavaa, mutta samalla
se on ainoaa oikeaa ihmisten ilmaa.
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