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KAPITATISMIN HIIJAINEN VATTANKUMOUS

Jo kauan ennen Berliinin muurin sortamista
maahan monilla yhteiskuntatieteilijtiilla on

ollut tunne siitä, että elämme aikakauden
loppua. Itäisen Euroopan poliittiset mullis-
tukset ovat tietysti historiallisen käannekoh-
dan ratkaiseva tekijä, mutta läntisissä kapita-
listimaissa silla on omat sisäsyntyiset ehton-
sa.

Kirjallisuudessa on ollut suuri houkutus
kokonaisvaltaisiin historian jaksotuksiin.
Nykyajan tunnusmerkeistä ilmeisin on keski-
tiiden häviaminen; siksi menneisyyden teore-
tisointi helposti tuouaa yksikeskitiisiä käsit-
teitä sirpalemaisen nykyisyyden vastakoh-
daksi. On puhuttu modernin muuttumisesta
postmoderniksi, organisoituneen kapitalismin
disorganisoitumisesta, jälkiteollisen tai infor-
maatioyhteiskunnan tulemisesta.

Liiallinen menneen 
- 

jopa nykyisen 
-aikakauden kokonaisvaltaistaminen on syynä

siihen, että puheet modernista ja postmoder-

nista substantiiveina ovat niin epäonnistunei-
ta. Nykyaika ei ole ymmärrettävissä millaan
käsitteellä, viela. Elamme epäaikakautta, jota
voi kuvata vain negatiivisesti. Keskiöiden
häviäminen on sen olemus, mikä selittää myös

sen, että Ranskan vallankumouksen kaltaiset
kokonaisvaltaiset tapahtumat eivät tee sitä
näkyväksi ja nimettäväksi. Jos maailmanjär-
jestelmä muuttuukin rymisten, idassä ja ete-
lässä kansat ovat liikkeessä, pohjoisessa ja
lännessä uuden aikakauden vallankumous on
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hiljainen ja tapahtuu vähitellen, melkein
huomaamatla ja pienissä asioissa.

Yhteiskunta on toimintaa, ei vain rakenne,
mutta kapitalististen maiden kolme suurta
toiminnan keskiota näyttävät olevan hävi-
ämässä tai hajoamassa omiin ristiriitoihinsa.
Aineellis-teknisen edistyksen, tasa-arvoisen
individualismin ja kansallisten hyvinvointi-
valtioiden projektit nayttavät nyt yhtä mahdot-
tomilta historiallisina liikevoimina ja moti-
vaatiotekijöinä kuin ne olivat itsestään selviä
aina l97Oluvulle asti.

AINEEI.I.IS-TEKNINEN EDISTYS

Tämän vuosisadan aikana tapahtunut tekni-
nen edistys on ollut kiihtyva ja huima. Taval-
liset ihmiset läntisissä kapitalistimaissa syö-

vät, liikkuvat ja asuvat nyt ylellisemmin kuin
viime vuosisadan keisarit. On vain vähän

tapauksia, joissa aineellis-teknisen kehityk-
sen projekti olisi johtanut ristiriitaan palkka-
työn ja pääoman valilla. Niistä suurimpana 

-ja vaikutuksiltaan katastrofaalisena 
- Scott

Lash ja John Urry (1987, 269-279) pitavat
varhain teollistuneen Englannin taantumista
"kapitalismin heikoimmaksi renkaaksi" työ-
elämän ristiriitojen seurauksena. Jopa maata-

louden jäykät rakenteet ovat vähitellen anta-
neet periksi tuottavuuden kasvun vaatimuk-
sille (Granberg 1989, 157-160). Länsimai-
nen ihminen on oppinut hallitsemaan luontoa
paremmin kuin yhteiskuntaansa: tuottavuu-
den kasvu ei ole poistanut nälkää mutta on
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kuitenkin synnyttänyt pysyvän maatalousyli-
jäämän, josta osa on kanavoitunut alkoholin
tuotantoon ja pitanyt sen vuoksi alkoholin
kulutusta keinotekoisen korkealla tasolla
(Kortteinen 1989, 45-55).

Luonnon herruuden sankarillisin haave,

kuoleman voittaminen, on sekin käden ulottu-
villa, mutta vielä traagisemmin seurauksin.

Ivan Illichin (1975) valtasosiologinen selitys

medikaalisen teknologian paisumiselle ei
selvästikään ole riittävä; unelma ikuisesta ja

kivuttomasta elämästä on osa samaa edistyk-
sen projektia kuin avaruuden valloittaminen
ja robotisoitu autojen tuotanto. Medikaalinen
nemesis ei olisi mahdollinen ilman Prome-

theuksen urotyötä.

IASA-ARVOINEN INDIVIDUAI.ISMI

Toinen suuri projekti, tasa-arvoinen individu-
alismi, on kiistanalaisempi osa päättyvän

aikakauden tulkintaa. Jos kurjistumisteoriat
nyt tuntuvatkin ideologiselta pakkopaidalta,

eikö sentään eriarvoisuuden ja ulossulkemi-

sen osoittaminen ole helppoa myös kaikkein
vahvimmin "alhaaltapäin" rakennetuissa
hyvinvointiyhteiskunnissa? Lash ja Urry (1987,

35-49) tarkoittavat niillä maita, joissa aloite

hyvinvointivaltion rakentamisessa on ollut
ensisijaisesti työväenliikkeella, kuten
Ruotsissa. Nykyaikaa aruioitaessa on kuiten-
kin tärkeää korostaa, että nopea teknologinen

edistys kehittyneissä kapitalistisissa maissa

on edellyttänyt valtaisaa koulutuksen lisään-

tymistä, ammattirakenteen muutosta ja sen

mukana site, mita sanomme "sosiaaliseksi

liikkuvuudeksi".
Voidaan tietysti olla monta mieltä siitä, onko

metafora kohoamisesta paikallaan silloin, kun
pienviljelijän lapsista tulee konttoristeja,
myyjia tai matkaoppaita. Mutta ammatillista ja

koulutuksellista liikkuvuutta se joka tapauk-

sessa on merkinnyt, ja se puolestaan on ollut
mittavaa kaikissa kapitalistisissa maissa,

suurinta niissä, jotka Suomen tavoin ovat

päässeet teknisen edistyksen liikeradalle

myöhään (Erikson I9B3; Pontinen 1983,65).
Tuotantorakenteen muutokset ja keskittymi-
nen ovat luoneet uudenlaisiajohto-, suunnit-
telu-, markkinointi- ja hallintotehtäviä, joihin

on tarvittu väkeä enemmän kuin vanhat aris-

tokratiat ja porvaristot ovat kyenneet keskuu-

destaan tuottamaan. Kun Ruotsissa vuosina

1892-1905 syntyneillä yläluokan lapsilla
oli 28-kertainen todennäköisyys päätyä luki-
oon verrattuna puoli- tai ammattitaidottomaan

työväestöön, ero oli vuonna 1950 syntyneilla
"enää" nelinkertainen (Johnson l9B7). Lash

j" U.ry, (1987, 16I-195) esittavät syyksi

tekniseen edistykseen olennaisesti kuuluneen

tayloristisen Iiikkeenjohtoperiaatteen, joka

nosti teollisuuden hallinto- ja suunnitteluteh-
tävissä toimivien osuuden työntekijöihin ver-

rattuna yli kaksinkertaiseksi Yhdysvalloissa
jo vuosisadan alkupuolella. Muualla kehitys

on ollut hitaampaa ja tapahtunut vasta toisen

maailmansodan jälkeen.

Olennainen edellytys tälle kehitykselle on

ollut toisen asteen koulu-uudistus kaikissa

kapitalistisissa maissa 1970-luvun alkuun
mennessä ja sen perässä kolmannen eli yli-
opistoasteen koulutuksen räjahdysmäinen

kasvu. Kumpikaan näistä ei ole toteutunut

ristiriidoitta, mutta perusteluista on silti val-
linnut yksimielisyys, jopa aristokraattisessa

Englannissa (Lowe I9BB, 128-15I,200). Ei
ainoastaan Yhdysvalloissa vaan myös Euroo-

passa on tasa-arvoisten mahdollisuuksien
ideologia ollut tärkeä kapitalististen yhteis-

kuntien kitti, olivatpa piilo-opetussuunnitel-
mien eriyttävät vaikutukset todellisuudessa

miten ankaria tahansa (Broady 1986; Kivinen
l9BB, 27O)- Konservatiivien vastaväitteet

koulutuksen demokratisointiin ovat vedon-

neet pikemminkin lahjakkuuteen, kykyihin ja

yksiltillisyyteen kuin sosiaalisiin etuoikeuk-
siin.

Täsa-arvoinen individualismi ei ole ollut
vain riittävi11ä valmiuksilla varustetun työvoi-

man syöttämistä tuotannon, jakelun, suunnit-
telun ja hallinnon koneistoihin. Se on ollut
myös sivilisoiva projekti kahdessa sangen ei-
hienostelevassa mielessä. Ensinnäkin se on
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ollut osa feodaalisten Gemeinschaftien pirs-
toutumista palkkatytilaistymisen ja yksilö-
kansalaisuuden jalkoihin. Vaikka onkin totta,

että vain noin puolet väestöstä varsinaisesti
kay palkkatyössä (Lindgren 1990, 12; Brown

1978, 62), työvoiman uusintamisjärjestelmä
on tullut täydellisesti riippuvaiseksi
työpalkasta ja sen johdannaisista. Muut
tulomuodot, ensisijaisesti sosiaaliset
tulonsiirrot, ovat vain työpalkan jatkeita tai
täydentäjiä ja välttämättömiä nimenomaan sen

vuoksi, että rahatuloista riippumaton
hyodykkeiden jako ja aineellinen uusintaminen

ovat tulleet mahdottomiksi.

Tasa-arvoinen individualismi on ollut sivili-
soiva projekti myös toisessa merkityksessä.

Palkkatyöyhteiskunnan keskeinen uusinta-
misyksikko on ydinperhe. Perhehistorioitsij at

ovat pitkään keskustelleet kapitalismin vai-
kutuksista perherakenteeseen (Anderso nl97 I
& 1980; Lasslett 1977; Journal of Family
History I9B7). Kausaalisuhteista riippumatta
ydinperhe on ollut keskeinen uusintamisins-
tituutio toisen maailmansodan jalkeisella
kaudella Euroopassa ja jo sita ennen Yhdys-
valloissa. Siihen on latautunut voimakkaita
ideologisia ja tunneperäisia yhteiskunnalli-
sen kelvollisuuden ja velvollisuuden vaati-
muksia niin kasvatuksen kuin seksuaalisuu-
denkin alueella. Puhtaus ja itsensä hillintä,
ihmisen fyysinen erottuminen luonnosta (lias-

ta) ja muista ihmisistä, on näiden vaatimusten
hyväksymisen selväkielinen merkki. Koti,
avioliitto ja hygienia kuuluvat erottamatto-
masti palkkatyöläisten yksilöllisyyteen; ei siis
pida liioitella sitä, että porvaristo on niitä
työväenluokalle tyrkyttänyt, kuten Jonas
Frykman ja Orvar Löfgren ovat ruotsalaisen
hyveellisyyden historiaa tulkinneet (Frykman

& Ltifgren 1983).

Kotikulttiin on lisäksi liittynyt sukupuolten
välinen työnjako ja siihen liittyvia ristiriitaisia
odotuksia. jotka useimmista nyt tuntuvat
repressiivisiltä mutta jotka toisaalta ovat ol-
Ieet välttämättomia palkkatyöläisten kansa-

laisyhteiskunnan rakentamisessa ja jotka myös

omaa pesäänsä rakentavat naiset ovat usein

kokeneet edistyksellisiksi (Hall & Davidoff
lgBB; I. Sulkunen 1989; Aström 1985).

KANSATTISET HYVINVOINTIVATTIOT

Kolmas suuri projekti, kansallisten hyvinvon-

tivaltioiden rakentaminen, on kiinteästi kuu-
lunut yhteen sekä aineellis-teknisen edistyk-
sen että tasa-arvoisen individualismin kanssa

niin kaytannöllisistä kuin ideologisistakin
syistä. Monista hyvinvointivaltion rakenta-
misen selityksistä (Kosonen 1987, 48-59)
luontevin, nain jalkikateen, on se, että se on

sekä suoraan että epäsuorasti osa palkkatyön

universalisoitumista. Muut sosiaaliset tuki.jär-
jestelmät palkkatyön ulkopuolella eivät
yksinkertaisesti ole mahdollisia. Sosiaalisten
tukijärj estelmien pystyttäminen on tietysti ollut
monenlaisten poliittisten kamppailujen tulosta,

mutta olisi asian liiallista yksinkertaistamista

langettaa ansio vain työväenluokan
onnistuneelle kamppailulle alhaalta kasin.
Myos ylhaaltä tapahtunut projektin rakenta-
minen on ollut siinä tärkeä, joissakin maissa,

kuten Saksassa, jopa alun perin tärkeämpi
kuin työväenliikkeen vaatimukset (Lash &
Urry 1987, 17-29).

Modernin yhteiskunnan ideologia ei ole ollut
vain universalistinen; tuekseen se on edellyt-
tänyt myös partikulaarisia aatteita, joista
kansallisuus j a uskonto (protestanttisuus) ovat

olleet tärkeimpia (Gellner 198.3). Hyvinvoin-
tivaltioiden kansallinen luonne on ilmeinen jo
sillä perusteella, että ne ovat rakentuneet

kansallisten luokkapuoluejärjestelmien sekä

korporatiivisten neuvottelumekanismien va-

raan.

ESIMERKKI: AtKOHOtIPOtITIIKKA
SUURISSA PROJEKTEISSA

Alkoholi on hyvä ja paha, monien jumalien

siunaama, toisten kiroama. Sekä sen käyttö

että sen vastustaminen voivat palvella monen-

laisia symbolisiatehtäviä, muttamitäjamiten,
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se riippuu seka jumalista taivaassa että
alkoholista maan päällä. Siksi alkoholipoli-
tiikka on hyvä esimerkki suurlen projektien
tiivistymisestä pieniin asioihin, joissa yksilöl-
linen arki ja historian liike kohtaavat.

On tärkeää erottaa toisistaan kolme kysy-
mystä: mitä alkoholi tekee ihmiselle, mitä
ihminen tekee alkoholilla ja mitä ihmiset
tekevät alkoholin suhteen. Keskityn seuraa-

vassa viimeiseen näistä, unohtamatta, että
kaikki liittyvät yhteen.

Alkoholin kulutuksen kasvu kehittyneissä
kapitalistisissa maissa on olennaisesti kytkey-
tynyt aineellis-teknisen edistyksen suomaan

kulutusmahdollisuuksien lisääntymiseen (P.

Sulkunen 1980). Alkoholiin liittyvien ongel-
mien uudelleenmäärittely terveyshaitoiksi,
paljon puhuttu medikalisaatio (Makelä & al.

19Bl), ilmensi monissa maissa modernisoitu-
van, individualisoituvan yhteiskunnan moraa-

likoodien muutosta mutta myös luottamusta
aineellis-teknisen edistyksen lupauksiin.
Alkoholin pahuutta on pyritty hallitsemaan

tieteellis-teknisen rationaalisuuden keinoin,
osittain laaketieteellisenä ja osittain sosiaali-
teknisenä ongelmana.

Samaan aikaan tasa-arvoinen individualis-
mi vaati uusia, universalistisia ratkaisuja
alkoholiongelmien ehkäisyyn. Varsinkin poh-
joismaiset monopolijarjestelmät nojasivat alun
perin sosiaalisen diskriminaation periaattei-
siin. Naiset, nuoretja työväestö haluttiin pitää
erossa alkoholista (Bruun 1985, 74-174;
Järvinen 1991). Viela 1970-luvullaoli Belgian

alkoholilainsäädännössä nahtavissa jalkia
erottelevasta alkoholipolitiikasta, ja niita on

yha brittilaisessä anniskelulainsäädännössä.
Edellisessä tapauksessa yhtenä tarkoituksena
oli estää työlaisia hankkimasta vakevia, jal-
kimmäisessä historiallinen alkuperä on ollut
pyrkimys kohentaa työläisten työkuria rajoit-
tamalla pubien aukioloaikoj a (Harrison I97 l).
Myös Ranskassa työläisten kahvilakulttuuria
on pyritty kontrolloimaan, mutta selvemmin
poliittisista syistä, ovathan kahvilat ja muut
julkiset juomispaikat olleet myös poliittisen
agitaation näyttämöitä jo 1700-luvulla (Bren-

nan 1989, 269-310) ja viela selvemmin
kommuunin jälkeen (Barrows 1979). Saman-

tapainen on myös Ruotsin ravintolakuivuu-
den historia (Magnusson l9B5).

Suomessa kesti varsin kauan, 1960-Iuvulle
saakka, ennen kuin universalistiset periaat-

teet pääsivät korvaamaan erottelevaa alkoho-
lipolitiikkaa, ja meilla esiintyvä holhoustrau-
ma on vielakin samaa perua. Autonomiset,
rituaaliin ja myyttiin perustuvat kontrollit olivat
Suomessa alun perinkin heikkoja, ja nekin
hieroutuivat sodan jäIkeen palkkatyolaisty-
misen ja kaupungistumisen jalkoihin. Niita
pyrittiin korvaamaan valtiollisella, sivilisoi-
valla alkoholipolitiikalla ylhaaltapain.
Hygienian (rituaalinen juomalaatujen luokit-
telu, annostelu, tarjoilu; juomisen rajoittami-
nen sisätiloihin ja selkeästi määriteltyihin
tilanteisiin jne.) ja itsensä hillitsemisen peri-
aatteet tuntuivat aluksi vierailta ja niiden
vaatiminen diskriminoinnilta.

Vasta niin sanottu kokonaiskulutusteoria oli
universalistinen, moderni vastaus yhteiskun-
nalliseen alkoholikysymykseen hyvinvointi-
valtion rakenteiden rajoissa. Meilla niin kuin
muissakin kieltolakiperinteen maissa valtiol-
lisen, ehkäisevän alkoholipolitiikan legitiimi-
syys ei suoraan joutunut tasa-arvoisen
individualismin uhkaamaksi, kunhan se vain
kunnioitti universaalisuuden pyhaa periaa-
tetta. Keskeinen selitys on se, että raittiusliike
Suomessa, samoin kuin Ruotsissa, kutoutui jo
muotoutumisvaiheessa kansalaisyhteiskunnan
ja valtion suhteita välittäviin poliittisiin
rakenteisiin. Raittiusaate on järjestöraken-

teellisista syistä pysynyt pitkään osana
suomalaista ja ruotsalaista kansalaisuskontoa
(I. Sulkunen 1985). Monien kansanedustajien
poliittinen ura on alkanut jo varhaisella ialla
järjestötoiminnasta, ja suuri osa siitä on kyt-
keytynyt tavalla tai toisella raittiustoimintaan.
Suomessa tämä muuttui nopeasti, kun l9B0-
luvulla osa kansanedustajista rekrytoitiin
järjestörakenteen ulkopuolelta (Noponen

1989, 135-138; Vaananen 19BB). Viela
vuonna 1968 eduskunnan raittiusryhmässä
oli 25 kansanedustajajäsentä, vuonna 19BB
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enää seitsemän (Suomen kansanedustuslai-

toksen historia, osa 12,647; Suomen raittius-
järjestöt ry:n toimintakertomukset).

Monissa sellaisissakin maissa, joissa alko-
holin vastustaminen ei ole samalla tavalla

muodostunut jakamattomaksi kansalaisus-

konnoksi, ehkäisevä alkoholipolitiikka on 
-universalismin ehdoilla - 

päässyt vaihtele-
valla painolla hyvinvointivaltion työj ärjestyk-

siin. Ranskassa perustettiin sosialistipäämi-

nisteri Mendös-Francen toimesta valtiollinen
alkoholihaittojen ehkaisytoimisto vuonna
I954, Saksan liittotasavallassa raittiusliikkeen
organisaatiot on puolivaltiollistettu, ja kaikissa

läntisissä kapitalistimaissa on jonkinlaisia
valtiollisia elimiä seuraamassa alkoholioloj en

kehitystä, joskin niihin vaikuttamisen keinot
ovat usein vähissä.

AITOUDEN ONGETMA JA

AINEEtt|S-TEKNINEN EDISTYS

Kaikki suuret projektit ovat tulleet tiensä
päähän, kukin eri tavalla ja eri syistä, samalla

tietysti vaihdellen eri maissa. Tämä ei tarkoi-
ta, että aineellis-teknistä edistystä ei enää

tapahtuisi tai että hyvinvointivaltiot lakkaisi-
vat olemasta tai että tasa-arvon ihanteita ei

enää voisi kayttaa lainkaan legitimaatioperus-

tana. Vielä vähemmän on näkyvissä loppua

individualismille, jota mikään keinoyhteisol-
lisyys ei voi korvata niin kauan, kuin palkkatyö

pysyy määräävänä yhteiskunnallisena
jakoperusteena.

Eika historiakaan pääty. Uusia projekteja
syntyy, emme vain tiedä, mitä ne ovat ja ketkä

niiden historiallisiksi kantaj iksi asettuvat. Sen

sijaan tiedämme, että entiset suuret projektit
eivät enää voi toimia historiallisina keskitiina,
joiden ympärille yhteiskunnan rakenteita
muovaava toiminta voisi jarjestäytyä ja joiden

maailmaa muuttava kumu antaisi voiman

pyrkimyksille ja selityksen uhrauksille sil-
loin, kun niitä tarvitaan.

Aineellis-tekninen edistys törmää tietenkin
ympäristötuhoon, mutta siitä sosiologeilla

näyttää olevan kovin vähän sanottavaa. Jos
jokin ratkaisu olisi olemassa, se edellyttaisi
teknisiä ja teollisia keinoja, jotka samalla

olisivat yhteiskunnallisia megaprojekteja
(Larson l9B9). Paluu luontoon ei ole mahdol-

lista, koska luontoa ei enää ole. Toisaalta

ratkaisun löytyminen tuntuu kovin epätoden-

näköiseltä ongelman globaalisen luonteen

vuoksi. Reagoimme ympäristöongelmaan vasta,

kun havaitsemme sen, mikä on liian myöhäistä.

Reaktiomme aiheuttaa todennäköisesti jossain

muualla suurempaa haittaa kuin se, mikä
voidaan oman elämämme piirissa valttaa. Siksi
aineellis-tekninen edistys todennäköisesti
jatkuu mutta yhä ongelmallisemmin
seurauksin. Parempi elämä kaikille
tulevaisuudessa on vain harvoin riittävä pe-

ruste uhrautumiselle tässä ja nyt, vaikka tie-
toisuus ympäristöongelmista onkin kasvanut
(Uusitalo 1990).

Mutta aineellis-teknisen edistyksen proj ek-

ti on päätynyt ristiriitaan itsensä kanssa toisel-
lakin tavalla. Sanon sitä yleisesti aitouden

ongelmaksi, koska se koskettaa hyvin monia

elämän ja kulttuurin alueita saman logiikan
mukaisesti.

Jos modernismia ja postmodernismia kos-

kevassa pohdinnassa on jotain sosiologisesti
huomion arvoista, se on juuri aitouden ongel-

ma. Kaikki varteen otettavat teoreetikot Fou-

cault'sta Lyotardiin, Adornoon, Habermasiin,

Baudrillardiin, Jamesoniin ja Lashiin saakka

esittävät samantapaisen ajatuskehikon vaikka
eri tavalla ajoittaen ja sijoittaen: moderni

korvasi esimodernin representaation kon-

struktiolla, postmoderni korvaa alkuperäisen
konstruktion mallilla, simulaatiolla tai pastis-

silla.
Yksi tapa yhdistää tämä tyylikeskustelu

historiaan on tarkastella sitä taiteen, miksei

yleensä intellektuellien sosiaalisen aseman

representaationa. Tai sitten voidaan jollakin,
ehkä hieman katkeilevalla, päättelyllä yrittaa
yhdistää sitä itse sosiaalisen rakenteen ja
identiteettien desentroitumiseen, kuten Lash
j" Uq, (1987,292-3OO), ja näiden lisäksi
vielä kulttuurin kaupallistumiseen (Lash 1990,
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1-52).
Mutta ei pitäisi väheksyä sitä yksinkertaista

seikkaa, että estetiikka itse on ihmisen ja
Iuonnon suhteen representaatio. Luonnollisen
muodon korvautuminen abstraktilla ja
abstraktin muodon korvautuminen pelkalla
välineellä (Habermas 1986, f06) ei merkitse
muutosta ainoastaan esteettisen suhteessa

itseensä vaan myös kulttuurin suhteessa luon-

toon: kulttuuri representoi luontoa, kulttuuri
representoi kulttuuria, kulttuuri ei representoi

enää mitään. Ei ole mitään representoitavaa,

koska kaikki on jo jaljitelmää. Ei ole olemassa

koskematonta, aitoa Iuontoa, koska
koskemattomimmatkin palaset sitä on jätetty

sellaiseksi, niistä on tullut luontomuseoita.
Aitoa esteettistä elämystä ei voi olla, koska

elämys itse on jotain ennalta koettua, suunni-
teltua ja valittua ja sen vuoksi itsensä repre-
sentaatio.

Aitouden ongelma syntyy kulttuurin ylen-
määräisestä kyvystä hallita luontoao ja jos se

olisi vain esteettistä laatua, voisimme suhtau-

tua siihen postmodernin kepeästi ja valinpita-
mättömästi. Valitettavasti se koskee myös to-
tuutta ja sosiaalisen elämän kannalta vielä
olennaisempaa kysymystä moraalista. Todella
vaikeita yhteiskunnallisia ongelmia on jo
syntynyt ja syntyy yha lisää siitä, että myös-

kään elämää ei enää ole "luonnollisesti" ole-
massa. Syntymä ja kuolema ovat kiertämättö-
mästi tahtomisen asioita: kukaan ei voi saada

elämäänsä tai menettää sitä ilman, että joku on

sitä tahtonut. Jean Baudrillard (1976, 247-
249) sanoo, että olemme onnistuneet teke-
mään kuolemasta "luonnollisen", mutta tar-
koittaa tällä suunnilleen samaa: Iuonnollista-
malla kuoleman (a elämän) olemme samalla
riistäneet siltä oikeuden ja mahdollisuuden
olla yliluonnollinen.

Tama seikka ei ole lainkaan niin ylevän
teoreettinen kuin näyttää. Kamppailussaan
kuoleman voittamiseksi ihminen on edennyt
niin pitkalle, että vaikka mitään enempää ei
tehtaisi, elämän pitkittäminen, tautien välttä-
minen ja niistä paraneminen ovat medikaalis-
teknisen tietämyksen puolesta aina mahdolli-

sia surrremmassa määrin kuin resurssit anta-

vat myöten. On tehtävä valintoja, ja niiden
tueksi on oltava käytäntöjä ja periaatteita.
joiden nojalla ratkaistaan, millainen elämä on

oikeutettu fia samalla oma ja muiden velvolli-
suus) ja millainen ei. Tekninen edistys kaän-

tyy moraalisiksi ongelmiksi, moraaliset ongel-
mat oikeudellisiksi.

Ei tietysti ole itsestään selvää, että itsevas-

tuullisuuden periaate on valintaperusteista
keskusteltaessa aina yhtä päällimmäisenä kuin
nykyään. Se riippuu niista poliittisista, talou-

dellisista ja kulttuurisista rakenteista, joiden

rajoissa näitä ratkaisuja tehdään, ennen kaik-
kea siitä, kuka niita tekee ja kenen suhteen.

Maailman miljoonat "turhat" nalka- ja tauti-
kuolemat ovat kaikkea muuta kuin itsevas-

tuullisia; silti niiden takana on monentasoisia
päätöksiä jo ennen niihin johtavia syntymiä.
Ei kuitenkaan ole mitään syytä uskoa, ettei
teollisuusmaissa etsittäisi ja sovellettaisi jon-
kinlaista vapaaehtoisen kuoleman kasitetta
lähitulevaisuudessa paljon nykyistä järjestel-

mäIlisemmin, ellei sitten jokin suurtuho rat-

kaise ongelmaa.

AVOIMEN YHTEISKUNNAN

SU TKEUTUMI N EN

Tasa-arvoinen yksilollisyyden ehtyminen
projektina on empiirisesti ja teoreettisesti viela
monimutkaisempi ilmiti kuin aineellis-tekni-
sen rationaalisuuden törmääminen omiin ra-
joihinsa. Ilmiön vaikeus Iiittyy siihen, millä
tavalla luokkarakenteen tosiasiallista muu-

tosta ja siihen liittyvaä sosiaalista liikkuvuut-
ta kuvaillaan j a tulkitaan. Sosiologiassa sitä on

tarkasteltu kovin erilaisista näkökulmista ja
yhteismitattomilla kasitteilla. Aina kun
puhutaan luokista ja liikkuvuudesta, sivutaan
kysymyksia a) arvon tuotannosta ja jaosta, b)

pääoman ja työvoiman uusintamisen tarpeis-
ta, c) poliittisesta järjestäytymisestä ja identi-
teetistä seka d) eriarvoisuudesta ja oikeuden-
mukaisuudesta. Vaikeutena on, että tasa-ar-

voisen yksilollisyyden projekti ja luokkara-
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kenteen muutos ovat repineet nämä kysymyk-

set täydellisesti irti toisistaan, niin että kun
puhutaan yhdestä asiasta, ei toisen suhteen

enää voidakaan tehda johtopäätöksiä.

Otetaan esimerkiksi teoriat "palveluluokas-

ta" (Offe 1985, I01-l2B). Työläisten ja

maatalousväestön osuuden pieneneminen
kolmannen sektorin kasvaessa voidaan nähdä

lisäarvon tuotannon näkökulmasta (ylijäämä-

teoriat), mutta silloin kyetään sanomaan kovin
vähän kaikista muista kysymyksistä. Pääoman

ja työvoiman uusintamistarpeilla voidaan

selittää osia palveluluokan kasvusta, mutta ei

kaikkia ja sita paitsi eri osia eri tavoin. Thas

muut kysymykset jäävät auki. Hankalinta on,

että mitkä tahansa rakenteelliset luokkateoriat

tuottavat kovin huonosti toimivia luokkakuvia,
jos otetaan vähänkään huomioon sitä, millä
tavalla eri ryhmiin kuuluvat palkkatyöläiset

tunnistavat itsensä niistä. Esimerkiksi Eric

Olin Wrightin yritykset määritellä luokkia
nojautumalla ensin kontrollin tai autonomian

kasitteisiin (1978) ja myöhemmin täysin
formaaliin riiston käsitteeseen ( I 985) pyrkivät
ratkaisemaan juuri sitä ongelmaa, että uusia

keskiluokkia on mahdotonta sijoittaa arvon

tuotantoprosessiin ja että myöskään mikään

arvomuodon teoreettinen kehittely ei kykene

osoittamaan niiden paikkaa kapitalistisissa
tuotantosuhteissa. Tarvitaan (moraalisia)

lisäkriteerejä, mutta ne vastaavat vain
poikkeustapauksissa uuden keskiluokan eri

ryhmien omia tuntemuksia.

C. Wright Millsin upeat muotoilut valkokau-

lusluokan pirstoutuneisuudesta ja vieraantu-

neisuudesta (1956, ix) pätevät edelleen:
"Valkokaulusihmiset pujahtivat moderniin
yhteiskuntaan ääntä päästämättä. Jos heilla
lainkaan on historiaa, se on historiaa ilman

suuria tapahtumia; jos heilla on yhteisiä etuja,

ne eivät heita yhdista; jos heilla on tulevai-
suus, se ei tule olemaan heidan itsensä teke-

mä. Jos he yleensä etsivät tietä, se on keskitie,
mutta aikana jolloin keskitietä ei ole, ja siksi
heidän kulkunsa käy kohti kuvitteellisen
yhteiskunnan harhaa." Myös valkoinen kau-

lus on muuttunut keskiluokkaa yhdistävästä

ALKOHOLIPOIITIIKKA
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pikemminkin sitä sisäisesti erottelevaksi
tunnusmerkiksi.

Pulmia on kolme. l) Arvon tuotanto ja jako

ovat irtaantuneet toisistaan todellisuudessa

paljon radikaalimmin kuin Marxin teoriassa,

jossa päästään vain klassisiin tulomuotoihin
saakka. Työpalkan ja sen johdannaisten

muodossa jaetaan kaikkia arvon osia, myös

Iisäarvon kulutukseen joutuva osa. Tuotannon

kansainvälistyminen vielä mutkistaa olennai-

sesti koko lisäarvon tuotantoprosessia. 2)

Palkkatytiläistyminen ja siihen liittyvä ydin-
perheistyminen on kierre, joka synnyttää val-

tavan turva- ja hoivapalvelujen sektorin, jota

vielä medikaalis-tekninen edistys kasvattaa.

Mutta sen rinnalla on kasvartut yhtä suuri

tutkimuksen, suunnittelun, kierron ja hallin-
non henkiltikunta, ja viime aikoina on vielä
syntynyt uusi yrittajäsukupolvikin palvele-

maan sekä suuria yrityksiä että julkista hallin-
toa (Steinmetz & V/right I9B9; Linder 1991).

Kasvanut kolmas sektori koostuu siis kovin
monenlaista työtä tekevistä ja monenlaisissa

alistussuhteissa toimivista ihmisistä; heidän

ainoat yhteiset luokkamääreensä ovat palkka-
työmuodon lisäksi negatiivisia: he eivät osal-

listu suoranaisesti tavaroiden tuotantoon (Offe

1985, 105). 3) Palkka johdannaisineen on

universaalinen jaon muoto. Sen määrä toimii
huonosti sosiaalisen identiteetin tunnusmerk-

keinä, ja siksi niitä on haettava muualta.

Näistä syistä ainoa järkevä nimitys tälle
kasvaneelle ihmisryhmälle on uusi keskiluok-
ka. Luokka, koska se perusteellisesti sekoit-

taa tunnistettavissa olevan luokkarakenteen;

keski- , koska sen rajat ovat epämääräiset niin
alas, ylös kuin sivullekin; uusi, koska sitä ei

voi sekoittaa vanhoihin hallinto-, älymystö- ja

pikkuporvariston ryhmi i n.

Tasa-arvoisen individualismin projekti on

päättynyt kahdesta syystä. Ensinnäkään uusi

keskiluokka ei enää voi kasvaajo pelkastaan

rekrytointipohjan kapeuden vuoksi. Toiseksi,
jakotaistelu uuden keskiluokan sisällä on

johtanut universalismin periaatteen murene-

miseen. Pelkka palkkatyoläisyys ei riitä orga-

nisoitumisen, identiteetin ja ideologian perus-
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taksi; sen tilalle on astunut muita: sukupuoli,
paikallisuus, etnisyys, kansallisuus. Ja ennen

kaikkea ammattikunta, professio.

Emile Durkheimin (I990, 14-47) aavistus

ammattikuntalaitoksesta sosiaalisen organi-
saation perustana näyttää sittenkin toteutu-
van. Sen olennainen osa on diplomitalous ja
siihen liittyva työn osittaminen, hierarkisoimi-
nen ja byrokratia. Mutta muillakin merkkijar-
jestelmilla on sijansa. Erityisesti yksityisella
sektorilla, jossa monopolistinen diplomien
kontrolli on hankalammin toteutettavissa kuin
julkisissa tehtävissä, maku, tyyli j a elamäntapa

ovat tärkeitä sosiaalisen aseman perusteita ja
tunnusmerkkejä.

Julkisella sektorilla eli pääasiassa teruey-
denhuollon, sosiaalialan ja opetustoimen pii-
rissä professionalisoituminen on kokonaisuu-
tena kasvanut, laajentunut alaspäin ja on nyt
lähes taydellinen. Samalla diplomien taso ja
koulutusvuosina mitattava "hinta" ovat kasva-

neet ja ammatillinen järjestäytymisaste
kohonnut (Rinne & Jauhiainen 1988, 450-
Ass).

Kaiken kaikkiaan nyt kovettumassa oleva
sosiaalisten hierarkioiden järjestelmä alkaa
muistuttaa yha vähemmän luokkarakennetta
ja yhä enemmän sitä, mitä Max Weber kuvasi
sanalla o'säädyt" ja mika on anglosaksisessa

sosiologiassa omaksuttu termiin "sosiaalinen
asema" (status) (Moorhouse l9B9). Avoin
yhteiskunta on sulkeutumassa.

Saatyjen sulkeutuminen edellyttää sisään-

pääsyn rajoittamista, ja diplomitalous on siinä
keskeinen väline. Mita rajoitetumpi sisäänotto

koulutusväylälle on, sitä suurempi paino on
muilla kuin koulun antamilla valmiuksilla,
toisin sanoen sosiaalisella periytyvyydella.
Tasta selittyy se paradoksi, että samalla kun
sekä teknisen että humanistisen (kielitaito,
historia, maantieto, politiikka) tietämyksen
vaatimustaso on kohonnut moninkertaiseksi ja
taloudelliset voimavarat ovat kasvaneet sen

tuottamiseksi, nimenomaan yleissivistävän
koulutuksen tasoa ja osuutta on pyritty supis-
tamaan ja erikoistavaa koulutusta lisäämään
Suomenkin koulutuspoliittisissa uudistuksis-

sa viime vuosikymmenen aikana (Kivinen
1988, 235-286). Kauniit universalistiset
periaatteet jatkuvasta koulutuksesta ja avoi-
mista koulutusväylistä ovat vain karj istamas-

sä sosiaalisia eroja ja vahvistamassa diplomi-
taloutta siirtamalla väylille ohjautumista ai-
kaisempaan ikäkauteen, jolloin kodin peri-
mällä on suurin vaikutus.

KANSATtISESTA HYVINVOINTIVATTIOSTA

KUI.TIUURI- JA HOIVAVATTIOKSI

Hyvinvointivaltion loppua on ennusteltu jo
parikymmentä vuotta. Mitaan loppua ei kui-
tenkaan ole näkyvissä sen enempää Pohjois-
maissa (Kosonen l9B7 " 257) kuin muualla-
kaan. Edes Thatcherin kausi ei supistanut
valtion bruttokansantuote-osuuksia Englan-
nissa (Taylor-Goobn kasikirjoitus), mutta tär-
keitä muutoksia on silti tapahtunut.

Ensimmäinen niistä on se, että hyvinvointi-
valtio ei enää ole suuri projekti vaan pikem-
minkin rakenne. Valtion osallistuminen talou-
teen voi tuskin enää kasvaa, mutta hyvinvoin-
tivaltion rakenteet on pystytetty; niihin liittyy
sekä yleisiä että erityisiä etuja niin paljon, että
ne säilyvät, vaikka niiden pystyttämisen
perustelut ja tavoitteet unohtuisivatkin. Niiden
tukemiseen ei tarvita eika ole saatavissakaan

suuria aatteellisia ja poliittisia liikkeita.
Vanhasta "vapaan elinkeinoelämän" ja
"sosialismin" ristiriidasta puolestaan on
jaljella vain paikallisia saarekkeita, eikä
joidenkin valtionyritysten mahdollinen yksi-
tyistäminen pura itse järjestelmää.

Voimme jakaa (hyvinvointi)valtion toimin-
not karkeasti seuraaviin tehtäviin: a) infra-
struktuurista huolehtiminen, b) palvelujen,
koulutuksen ja informaation tuotanto, c) suo-
jelu ja jarjestyksen yllapito, d) tulojen uudel-
leenjako. Näistä vain palvelujen tuotannossa

on Englannissa ja Yhdysvalloissa tapahtunut
vähäistä supistumista l98O-luvulla (Taylor-

Gooby, kasikirjoitus; Gilbert & Gilbert I9B9),
Pohjoismaissa ilmeisesti ei sitakaan (Koso-

nen 1987, 273-313); tulojen uudelleenjaos-
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sa voi olla tapahtumassa jakoperusteiden (ja

vastaavasti valtion tulojen maksatusperustei-

den) muutoksia, mutta palkkatyöhön perustu-

van jakojarjestelmän välttämätön paikkaus
tuskin on hoidettavissa muuten kuin valtiolli-
sesti.

Palvelutuotannon, jopa koulutuksen yksi-
tyistäminen vastaa uuden keskiluokan popu-

listis-individualistista henkeä ja saattaa sitä
paitsi olla tehokkuuden näkökulmasta ratio-
naalistakin. Sivutuotteena kuitenkin tapahtuu
palvelujen saatavuuden ja tason eriytyminen.
Huono-osaisimman väestön tarvitsemat
palvelukset jäävät joka tapauksessa julkisen
sektorin tuotettaviksi paikallisella tasolla.

Kiinnostava kysymys on, missä määrin val-
tion suojelutehtävää voidaan arvioida uudel-
leen. Palontorjunta, väestönsuojelu, tuotetur-
vallisuuden valvonta, maanpuolustus ja polii-
sitoimi ovat luskin yksityistettävissä, mutta
heti kun on kysymys valintakäyttäytymisestä
ja varsinkin kulutuksesta, partikularistinen
individualismi suodattaa valtion väliintulo-
pyrkimykset ei-legitiimiksi tunkeutumiseksi
yksityisyyden alueelle. Sodat huumeita vas-

taan voivat toistua vain sillä ehdolla, että

huumeet onnistutaan pitämään suljettuina
negatiivisen toiseuden määritelmiin. Tupak-
kasodan menestys on ollut mahdollinen vain,
koska tupakointi on epähygieenistä: se syn-

nyttää fyysisen kontaktin toiseen ihmiseen, ja
vielä saasteen valityksella. Alkoholi on mo-

Iemmissa suhteissa huonompi vihollinen.
Hyvinvointivaltion projektien olennainen

piirre on ollut niiden kansallisuus (Lash &
Urry 1987). Hyvinvointivaltion yhteiskunta-

sopimuksi a laatineet korporal i iviset neuvotle-
lumekanismit ja luokkapuolueiden järjestel-

mät ovat toimineet valtakunnallisella tasolla,
ja niiden ylimpänä sopimuksen sopimuksena
on ollut kansallinen identiteetti.

Tutkijat ovat jo pitkaan ennustelleet korpo-

ratiivisen neuvottelumekanismin hajoamista
alhaalta ja sisaltapain. Klientismi ja muut

vieraantumisen oireet ovat viitanneet siihen,
että suuret, pelkan palkkatyöläisyyden yhdis-
tämät korporatiiviset ammattijärjestöt kuten

SAK (Kevätsalo 1988, 122-153) menettävät
neuvotteluvoimansao joka siirtyy liitoille ja
yrityskohtaisille organisaatioille (Lash 1985;

Lash & Urry 1987, 232-28{ Offe 1985,

I5l-169). Professionalismi ja uussäätyisyys

vahvistavat tätä kehityssuuntaa.
Toisaalta samanlainen hajoamispai ne suun-

tautuu kansallisiin järjestelmiin myös ulkoa ja
ylhaaltapain, varsinkin Euroopan yhteisojen
jäsenmaissa. Vaikka mitään yhtakkista
yhdentymistä ei olekaan tapahtumassa, yl-
haaltapain suuntautuva paine on vähitellen
siirtämässä ainakin tulonjakoon ja suojeluun
liittyvia hyvinvointivaltion toimintoja ylikan-
salliselle tasolle. Julkisista palveluista ja
kulttuurista huolehtiminen jaa joka tapauk-
sessa paikallisten ja varsinkin aluetason hal-

linnon varaan, ja sikali kuin palvelutuotan-

nossa keskitytään yhä selvemmin sosiaali-
huoltoon, voidaan kärjistäa, että hyvinvointi-
valtion projekti on muuttumassa kulttuuri- ja
sosiaalivaltion rakenteeksi.

ATKOHOTIPOTITIIKKA JA

SUURTEN PROJEKTIEN TOPPU

Jos alkoholipolitiikka on 
- 

varsinkin Poh-
joismaissa 

- 
ollut näkyvä vaikkakin syrjäi-

nen kenttä, jolla suuret projektit ovat kohdan-
neet, myös niiden vetäytyminen on sen näyttä-

mtilla joskus näyttävää katsottavaa.

Yhteiskunnallinen alkoholikysymys on

menettänyt asemansa kansallisia identiteette-
jä kantavissa liikkeissä; itse liikkeet ovat

irrottautuneet kansasta ja sulautuneet valti-
oon. Alkoholiongelma ei silti ole häviämässä

eikä sen ympärillä tapahtuva liikehdintakaan
katoamassa olemattomiin. Kansallisten kan-

salaisuskontojen dogmatiikassa alkoholilla ei
ehka ole enää sijaa, ei myöskään sen vastusta-

misella. Mutta alkoholi on ja pysyy yhteiskun-
nallisessa keskustelussa muilla tavoin.

Esimerkiksi uussäätyisyys näkyy alkoholi-
politiikan kentallä kahdella tavalla. Ensinnä-
kin maun, tyylin ja elämäntavan merkkinä
alkoholin kaytto on yksi, tosin erotteluarvol-
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taan heikkenevä, kulttuurisen pätevyyden

osoitin. Sen merkitystä vähentää aitouden

ongelma: kulutustyyliin nojautuvat erottelut

kuluttavat itsensätyhjiin sitä helpommin, mitä
vähemmän taloudellista ja kulttuurista pää-

omaa ne edellyttävät. Alkoholin kilpailukyky
on tässä suhteessa sangen huono ja jatkuvasti

vähenevä, eikä olisi ihme, jos nain käy muis-

sakin maissa kuin Ranskassa (P. Sulkunen

1986 & l9BB); Suomi kuitenkin voi olla poik-
keus, sillä erottautuminen kävisi parhaiten

olemalla kayttamatta alkoholia. Vertaileva

nuorisotutkimus Ranskassa ja Yhdysvalloissa

osoittaa, että jo lieväkin alkoholin kayttti
ennustaa hyvin koulusta poissaolojaja huonoa

koulumotivaatiotao siis suuntautumista
alempiin säätyihin (Choquet & al. 1990, 161,

170). Samanlaisia tuloksia on saatu suoma-

laisen nuorison alkoholin kayttoa koskevissa

tutkimuksissa (O. Rahkonen & Ahlström
l9B9).

Toisaalta jos yhteiskunta on sulkeutumassa,

myös palvelut ja turva tulevat osaksi sosiaalis-

ta asemaa. Terveyspalveluj en yksityistäminen
ja kytkeminen työsuhteeseen eriyttävät sekä

niiden saatavuutta että erityisesti niiden laatua.

Kustannusten vähentämispaine huono-
osaisimmille tarkoitetuissa julkisen (paikal-
lisen) sektorin palveluissa on kasvavaja niiden
puolustajien joukko pienenevä. Jos

universalismin periaatteisiin nojautuva hy-

vinvointivaltio on ollut julma huono-osaisim-

pia alkoholisteja kohtaan (P. Sulkunen & K.

Rahkonen l9B7), viela julmempi se todennä-

köisesti on, jos näistä periaatteista luovutaan.

Toisaalta luopuminen saattaa vaikuttaa myös

alkoholijuomien tarjontaa eriyttävästi. Tässä

valossa on syytä nähdä Ruotsissa käyty kes-

kustelu ostolupien ottamisesta uudelleen
kayuoon.

Kiinnostavimpia kohtauksia projektien
poistuminen kuitenkin synnyttää alkoholipo-
litiikan näyttamolla aitouden ongelman ja pro-

fessionaalisuuden leikkauspisteessä. Luonnol-

lisen kuoleman ja elämän mahdottomuus tuo

alkoholin ja muut elämäntapaan liittyvät va-

paaehtoiset uhkatekijat uuden moraalisen ja

oikeudellisen ongelmakentän ytimeen. Kult-
tuuri- ja sosiaalivaltion byrokratiassa alkoho-

Iiongelmien osuus on korostumassa ja kover-

tumassa suoraan niistä vastaavien professio-

iden intressien sisään. Kuten Klaus Makela ja

Juha Partanen (1982) jo vuosia sitten arveli-
vat, ehkäisevän alkoholipolitiikan lippua lie-
huttamassa nahdaan nykyään lääkäreita,
sosiaalihuollon ammattilaisia j a byrokraatteja

enemmän kuin hyvää elämää puolustavia
kansalaisjarjestöjä. Näin on käynyt ainakin
Suomessa, Ruotsissa, Yhdysvalloissa ja
Ranskassa. Ranskassa viime vuonna hyvak-

sytty alkoholin ja tupakan mainontaa radi-
kaalisti rajoittava lainsäädäntö olisi tuskin
ollut rnahdollista ilman valtiollisen asiantun-

tijaelimen (Haut Comit6 d'Etudes et d'Infor-
mation sur I'Alcoolisme) toimintaa. Alkoholi-
kysymyksiin erikoistuneet kansalaisjärjestöt

ottivat asiassa pikemminkin epäilevän tai
suorastaan kielteisen kannan.

Muut identiteettejä muodostavat sosiaaliset

voimat - etniseto kansalliset, paikalliset,
sukupuolen j a moraalisten ristiretkien (ympä-

ristö, rauhanliike) ympärille kokoontuvat liik-
keet - saattavat, mutta eivät välttämättä,

loytaa alkoholista pyhän vihollisen, negatiivi-
sen toiseuden symbolin, mutta paljon toden-

näköisemmin pahuuden jumalien alttarille
kuitenkin nousee muita uhrimaljoja.

Alkoholipoliittisen byrokratian naktikul-
masta suuften projektien loppu saattaa näyt-

tää pessimistiselta paatökseltä avoimen yh-

teiskunnan, aineellis-teknisen edistyksen

kansalliseen ja hyvinvointivaltiolliseen ker-

tomukseen. On kuitenkin korostettava, että

kun elämän ja kuoleman ei-luonnollinen
ristiriita asettuu byrokratian ja professioiden

voimakenttään ja kun alkoholi muiden vapaa-

ehtoisten elämäntapariskien tavoin on tuon

ristiriidan suuri ja tärkeä osa, ei voida puhua

yhteiskunnallisen alkoholikysymyksen havi-

ämisestä edes väliaikaisesti. Keskiöttömässä

yhteiskunnassa se muiden liikevoimien tavoin

vain hajoaa; jos alkoholin kaupan valtiolliset
monopolit ovat huonossa huudossa, vielä
hankalammin yllapidettavissä ovat sen vas-
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tustamisen monopolit. Samalla tavalla mui-
denkin sosiaalisten ongelmien määrittely on

Jussi Simpuran (I991) arvion mukaan hajau-

tumassa joukkotiedotuksen, erityisryhmien ja

viranomaisten kesken. Tütkimuksen osalta

tämä merkitsee sitä, että sen ei enää ole

mahdollista huutaa vain yhdelle suurelle
kentälle, vaan joukkueita ja peleja on yhta

aikaa useitaja niistä näyttävin on byrokratian
ja professioiden taistelu elämän ja kuoleman

ratkaisemattoman ongelman kanssa.

VAttAN JA MORAATIN POIEMIIKKI

Suurten projektien loppu ei tarkoita historian

päättymistä. Tuskin sentään kaikki, mikä on

kiinteää, on haihtumassa ilmaan, kuten Mars-

hall Berman (1983) Marxia siteeraten asian

ilmaisee. Mutta kieltämättä on vaikea arvioi-
da, millaisia uusia projekteja historia synnyt-

tää. On mahdotonta tietää, mitä idan ja etelan

kansojen liikkeet vaikuttavat kehittyneiden
kapitalististen maiden sisalla.

Mutta ennen kuin uudet projektit muotoutu-

vat, entisten päättymisellä on monenlaisia

vaikutuksia sosiaaliseen elämään" varsinkin
politiikkaan. Luokkarakenteen sekoittuminen

aiheuttaa myös länsieurooppalaisen luokka-
puoluejärjestelmän sekoittumista. Aänestys-

aktiivisuus laskee trendinomaisesti, järjestö-

toiminta hiipuu ja ennen kaikkea äänestäjien

poliittinen liikkuvuus kasvaa.

Kun ei ole suuria projekteja ja niiden taka-

na olevia Iiikkeitä, yhteiskunnallinen keskus-

telu joudutaan käymään pelkistetyllä val-
Ian ja moraalin kielella. Jos ei ole edistystä,
jonka palvelukseen universaalinen jarki voi

asettua, on kuitenkin etuja, joita partikulaari-
nen järki voi puolustaa. Jos ei ole kansaa, jota
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sosiaaliset liikkeet voisivat edustaa, on kui-
tenkin arvoja, vaikka kuinkaristiriitaisia, joita
voi palvoa. Jos ei ole kansallisia valtioita,
joiden suuntaan voisi edustaa kansaa, on

kuitenkin asemia, joita voi yrittaa vallata.

Kriittisen sosiologian näkökulmasta sosiaa-

linen todellisuus näyttää yhä vähemmän pro-

sessilta ilman subjektia ja yhä enemmän

yksittaisilta ratkaisuilta, joista on tärkeää

tietää, kuka ne on tehnyt, kenen hyväksi ja

milla valtuuksilla. Valta tunkeutuu elämänta-

paan. Autoilevien, harrastavien ja herkuttele-
vien herrojen toiveet toteutuvat kuin itsestään

(vrt. Noron elämäntapa-enklaavit 199I,229-
247),muttakun leipä viedään lasten suusta tai
keskustellaan vanhusten tarpeistao vastassa ei

olekaan suuria liikkeitä vaan poljetun edun

hiljainen ääni tai voimaton moraalisaarna.

Mutta elämäntapa tunkeutuu myös valtaan,
jonka tärkein voimavara on toinen valta;
se on vallaksi tunnistettavissa usein vain sik-
si, että sita kayttaa samannäköinen, samoin

ajatleleva ja samoin elävä mies.

Suurten projektien loppu tuo yhteiskunnal-
liseen keskusteluun siis entistä pelkistetym-
mät moraalin ja vallan argumentit. Sisalltilli-
sesti sen keskeinen aines on etujen, oikeuk-
sien ja velvollisuuksien jako, silla minkaan-

asteinen näköpiirissä oleva kapitalismin dis-
organisaatio tai markkinavoimien ylivalta ei

voi näitä kysymyksia poistaa poliittisen pää-

töksenteon piiristä. Resurssien ja palvelui-
den, varsinkin koulutuksen, uussäätyisillä
jakoperusteilla on myös pitkäkestoisia raken-

teellisia vaikutuksia. Saattaa olla, että tule-
vien suurten kamppailujen siemen kylvetään

näissä nyt niin pitkastyttävissä keskusteluis-

sa marginaaliveroista, terveyskeskusmak-
suista ja koulupiirijaoista.
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ENCLISH SUMMARY
Pekka Sulkunen: The end of great projects
( Suurten proj ektien loppu)
This article joins the literature on the "End of a
period" that has recently appeared on the social
history of the present. The thesis here is that the
post-war period in industrialized capitalist coun-
tries has been characterized by three great social
projects: Material-Technological Progress; Egali-
tarian Individualism and National Welfare State.
These projects have organized sor:ial activities and
motivated class-based political groupings to his-
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torical action. For various reasons, these projects
have now run their course. Material-Technological
Progress is no longer possible because of environ-
mental constraints; Egalitarian Individualism has
turned into a principle of closure in which entry to
educational and professional careers is again
becoming extremely selective; National Welfare
States are no longer historical projects, instead
they are power structures, and their functions are
changing from security to remedy. Alcohol policies
are discussed as an example of these larger social
changes.
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