
Englannilla ei ole kovin va-

kavia alkoholiongelmia moniin

muihin Euroopan maihin ver-

rättuna. Englanti on Euroopan

alkoholin kulutuksessa vasta

17:s. Taalla käytetään alkoho-

lia 7 litraa henkeä kohti vut-,-

dessa eli vähemmän kuin 2/:

ranskalaisten, t§ekkien ja sak-

salaisten kulutuksesta.

Sulkunen on pannut ammatti-
ja aikuiskoulutukseen tarkoi-
tetun oppikirjansa uuteen us-

koon. Selvimmin uudistumi-
nen näkyy kahdessa kohtaa.

Siinä, missä seitsemän vuotta

sitten oli sosiologisia selitys-

malleia käsittelevässä luvussa

pieni jakso merkityksen käsit-
teestä, on nyt luku "Puhetapo-
jen tutkimisesta", ja sille on

omisteltu sivuja enemmän

kuin kausaalisille ja funktio-
naal isi lle selityksille yhleensä.

Ja kun edellisen version pää-

tösjakso sisälsi kainon alaotsi-
kon "Jalkiteollinen yhteiskun-
ta?". on uuden painoksen vii-
meinen Iuku otsikoitu totea-

vasti "Modernista jälkimoder-

niin yhteiskuntaan".
Talla valin se on siis tapah-

tunut. Olemme jättaneet hy-

västit valistuksen uskolle yh-

teiskunnan rationaaliseen oh-
jaukseen ja hyväksyneel aja-

tuksen ennakoimattomasta tu-
levaisuudesta, hylänneet edis-

tysuskon ja nöyrtyneet sen

mahdollisuuden edessä, että
jatkuvan vaurastumisen käyrä

voi käantya laskuun lai pirs-
toutua kalkoviivoiksi ympäri

Hallituksen viestiä pidettiin
silti terveyspiireissä vastuutto-
mana. Silla B miljoonaa ihmis-
tä käyttää jo liikaa alkoholia
täälläkin. Joka neljäs sairaa-

laan joutunut britti on kärsinyt
alkoholin aiheuttamista saira-
uksista. Vuodessa kuolee 40

000 ihmistä alkoholin aiheut-

tamiin sairauksiin. Vain ratli-
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koordinaatistoa. Samalla olem-

me luopuneet uskosta yksilon
vapauden ja kansalaisten tasa-

anon oppien yleispätevyyteen

.ja hyväksyneet kulttuurien kir-

.javuuden keskuudessamme.

Olemme siirtyneet massayh-

teiskuntaan, jossa luokkapoh-
jaiset identiteetit oval hajon-

neet ja jokainen voi vapaasti

valita, mitä kanavaa katsoo. Jos

minäkuva jostain viela loytyy,

sen perustana ei enää ole työ

vaan kulutus. Kulttuuri - eli
symboliset erot, joiden tutki-
misesta "puhelapojen" ruoli-
misessa on kyse - on kulutus-
yhteiskunnan alati muuttuvan

"rakenteen" perusta. Mutta
kun massat kuluttavat, kuluvat
myös luonnonvarat. Jälkimo-
derni yhteiskunla on myös ris-

kien yhteiskunta. Siinä, missä

modernin yhteiskunnan jouk-
koliikkeet väänsivät katta ka-

kun jaosta. ei jalkimodernin
yhteiskunnan politiikka perus-

tu joukkoliikkeisiin, silla riskit
Ieijuvat jokaisen ylla, saatyyn
ja puhelapaan katsomatta.

Kriittisestä diskurssianalyy-
sista kirjoittaessaan Sulkunen

puhuu modaliteeteista, niistä

juoppous on vähentynyt: autoi-
lijoille suunnatut kampanjat ja
alkoholirajojen tiukenl aminen

ovat johtaneet kolarikuolemien
ja loukkaantumisten huomat-

lavaan vähenemiseen viime
vuosina.
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varmuuden asteista, joilla asi-

antilat teksteissä todetaan.
Niissä näkyy tekstin lähettäjän
ja vastaanottajan välinen valta-
suhde. "Esimerkiksi sanoma-

Iehden paakirjoitus saattaa

epäröimättä todeta, että pal-
kansaajajärjesröjen vaatimal

veronalennukset johtavat kor-

kojen nousuun ja inflaatioon."
Samalla tavalla Sulkunen käyt-
tää oppikirjan kirjoittajan val-
taa ja kirjoittaa passiivissa ja

epäröimättä. Kirja päättyy

virkkeeseen. jossa ainut epä-

varmuus koskee jalkimodernin

yhteiskunnan piirteitä. ei sen

losiasiallisuutta: "Totalitaari-

sel liikkeet kuten lasismi ja
stalinismi ovat ehkä olleet pi-
kemmin modernin kuin jälki-
modernin yhteiskunnan ilmioi-
tä." Mikä on oppikirjaan kirjoi-
tettu, sen täytyy olla totta.

Kirja on mielenkiintoinen
yhdistelmä uusimpien teoreet-

tisten virtausten esittelyä ja
eräänlaista kaupun k ilaisjarjen
sosiologiaa, "sosiologiaa kes-

kiasteelle". käsitteistöä. jota

akateeminen eliitti ei nykyään

kayta. Epavirallisista j a viralli-
sista normeista, yhdenmukai-
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sesta käyttäytymisestä, poik-
keavuudesta, kontrollista, plu-
ralismista. normiristiriidoista,
ristipaineista, rooliodotuksis-
ta, viiteryhmistä, roolikasautu-
mista ja roolijaykkyydesta lu-
kiessani tuli mieleeni paksu
amerikkalainen lenttiki rja. jo-
hon en seitsemänkymmentälu-
vun alkupuolella oikein saanut

makua. Sulkunen saa kylla esi-
merkit elämään näillä käsit-
teillä, mutta jotenkin näissä

kohdin tulee mieleen eräs eko-
nomiopiskeli.ja. joka väitti. et-
tei sosiologia pysty tarjoamaan
mitään, mita ei Helsingin Sa-

nomia lukemalla oppisi. Esi-
merkit eivät muuten enää ole
alkoholipitoisia, nyt istutaan
laakarin vastaanotolla ja Sul-
kunen opettaa, että laakari
saattaa aloittaa keskustelun
kuin olisi kuka tahansa kans-
saihminen, mutta vasta kun
hän siirtyy lääketieteelliseen
puhetapaan, alkaa potilaskin
antaa hoidon kannalta olen-
naista tietoa vaivoistaan. Ol-
laan toki työttömiäkin, kurkis-
tetaan vankilaan sekä koulun
pihalle.

Mita sosiologia Sulkuselle
sitten oikein on? "Mitä hyötyä
on sellaislen asioiden tutkimi-
sesta, joista jo arkikokemuk-
sen nojalla saadaan tietoa?",
kysyy hankin.

Syntyjaan sosiologia halusi
olla tiede, joka auttaisi järjes-
lyksen palauttamisessa yhteis-
kunnalliseen kaaokseen. Kyse
oli nimenomaan politiikan tie-
teellistämisestä. Saint-Simon
ja Comte ihmettelivät, miksi
yhteiskunnan uudelleenjärjes-
tämistä koskevat kysymykset
oli jatetty kuninkaiden tai kan-
san häilyvien mielipiteiden va-
raan, kun kenellekaan ei tullut
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mieleen järjestää kansanää-
nestystä taivaankappaleiden
tai molekyylien järjestyksestä.

Soveltamalla samaa metodia,
jolla yksimielisyys oli saavu-

tettu jälkimmäisissä asioissa,
päästäisiin samaan myös edel-
lisissä. Näin politiikka lakkaisi
ja tilalle tulisi asioiden hallin-
ta, lainmukaisuuksiin perustu-
va menneen selittäminen ja tu-
levan ennustaminen. Tämä so-

siologian alkuperäinen lupaus
modernin yhteiskunnan tie-
teellisesta jarjestyksestä näkyy
lahes kaikilla alan klassikoilla,
eritoten Durkheimilla. Johdon-
mukaisimmin Saint-Simonin
kuningasajatusta yrittivät to-
teuttaa Marxin perilliset.

Merkittavin poikkeus oli
Weber, joka ei omasta mieles-
tään koskaan ollut sosiologi.
Tama alkujaan rankelainen
historisti ei hyväksynyt sosio-

Iogiaa sen alkuperäisessä mer-
kityksessä, mutta tajuttuaan
teorian heuristisen arvon histo-
riantutkimuksessa hän rakensi
ideaalityypeistään kummalli-
sen epäsikiön, "ymmärtävän

sosiologian". Epasikiö se oli
ennen muuta siksi, että tällai-
sen "kulttuuritieteen'' oli mää-

rä selittää asioita kausaalisesti,
mutta silti se kiisti yleisten
lainmukaisuuksien mahdolli-
suuden. Se ei tuottanut lainmu-
kaisuuksia ja teorioita vaan

alati uudistuvan kulttuurin
mukana muuttuvia kasitteitä.
joilla tulkita maailmaa.

Jos Sulkuseen on uskomista,
tuo Weberin epäsikio on vienyt
lopullisen voiton sosiologiasta.
Kun alkuperäinen sosiologia
halusi vallata valtiovallan ja
järjestäytyi kansanliikkeiksi,
ovat sosiologian yleisönä nyt
"yhä enemmän kansalaiset

itse". Ja "heidan kiinnostuk-
senaan ei ole yhteiskunnan ko-
konaisohjailu vaan oman elä-
mänsä hallinta ja nykymaail-
man ymmärtäminen". Sen

vuoksi Sulkusen sosiologia on

"keskustelua yhteiskunnan
kanssa", ei "enää oppi siita,
millainen yhteiskunta on", ei
teoria vaan '1aito nahda, mil-
laisia tulkintoja ja sosiaalisia
suhteita arkielämän sääntöjen,
ideologioiden ja diskurssien
taakse kätkeytyy".

Ja niin kuin Weberin epäsi-
kiti tarvitsi teorioita ja lainmu-
kaisuuksia ideaalityypeiksi
tulkittuina, tarvitsee Sulkusen
keskusteleva sosiologiakin jo-
tain vastaavaa kyetäkseen vas-
taamaan kysymykseensä, mik-
si tutkia asioita, jotka jo tun-
nemme. Voidakseen paljastaa,
mitä arkisten puhetapojen
"taakse katkeytyy". sen pitää
selittää, turrr'autua lakeihin ja
teorioihin. Kaikesta keskuste-
levuudestaan huolimatta sen

on asel uttava puhekumppanin-
sa ylapuolelle ja tieteellistettä-
vä - jos ei enää politiikkaa,
niin ainakin arkipäivää. Vielä
ei kaikki ole pelkkaa puhetta,
kertomusta, versiota, simulaa-
tiota; vielä ei sosiologia tun-
nusta olevansa pelkkaa kirjal-
lisuutta.
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