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"Seitsemäs
systeemityyppi
on ihminen"

Eskola, Antti: Vuoroaai.kutus,
n'Luutos, merkitys. Sosiaalipsyko-
logian perusteiden krüttinen tar-
kastelu. Tarnmi. Helsinki 7982,
277 sioua

Antti Eskolan kiehtova essee

Ihmisen tutkiminen kulttuuri-
olentona, joka on julkaistu Alko-
holipolitiikassa 2/1982, on ilmes-
tynyt odotettuna täysimittaisena
teoksena. Alkoholilla ei siinä
juurikaan ole osuutta, mutta Es-
kolan teos merkitsee sellaista ih-
misen käyttäytymisen tutkimisen
ja myös "sosiaalisten ongelmien"
uudelleen arviointia, että sitä ei
voi jättää lukematta.

Antti Eskola julkaisi vuonna
1962 pienen teoksen Sosiologian
tutkimusmenetelmät I. Muodolli-
sesti se on alkeisoppikirja, mutta
asiallisesti on §symys merkkite-
oksesta srromalaisessa käyttäyty-
mistieteessä. Yksinkertaisesti
Eskola tiivisti kirjassaan tuon
ajan käyttäytymistieteellisen
ajattelun perusteet ja vaikutti
edelleen valtavasti sitä seuran-
neen tutkimuksen ajatukselli-
seen ja menetelmäIliseen muo-
toon. Kahden vuosikymmenen
ajan tuo monena painoksena il-
mestynyt kirja on johdatellut
kaikkia käyttäytymistieteen
opiskelijoita tieteelliseen ajatte-
luun.

Vuorovaikutus, muutos, mer-
kitys -teoksessa on samanlaista
lopullisen kirjaanpanon tuntua
sen tutkimussuunnan osalta, jota

meillä on harrastettu Eskolan
vaikutusvaltaisesta oppikirjasta
huolimatta. Eskola mieskohtai-
sesti ei kyllä ole viaton tällai-
seenkaan harrastukseen. Aivan
oikein hän kirjoittaa uuden teok-
sensa esipuheessa näin:

"Luulen olevani yksi niistä,
joiden 60-Iuvun lopun eräät kir-
jat ja artikkelit antoivat suoma-
laiselle yhteiskuntatutkimuksel-
le sysäyksiä radikaalimpaan,
myös marxilaista ajatteluperin-
nettä huomioonottavaan suun-
taan. Seuraavan vuosikymmenen
alkupuolella Suomessa syntyikin
pieni yliopistotutkijoiden jouk-
ko, joka vakavasti paneutui mar-
xilaiseen ajatteluun.

OIen sivusta käsin ihaillut hei-
dän työtään, yrittänyt ymmärtää
heidän kirjoituksiaan ja niiden
perustana olevia lähteitä - sekä
joskus ottanut yhteen heidän
kanssaan. Tätä kautta olen löytä-
nyt ajatusmaailman, joka on jär-
kyttänyt entistä tieteellistä para-
digmaani sekä vienyt minut uu-
teen suuntaan pidemmälle kuin
60-luvun Iopulla saatoin kuvi-
tella. "

Vuorovaikutus, muutos, mer-
kitys on kirjoitettu näistä koke-
muksista. Se ei kuitenkaan tahdo
olla marxilaisen sosiaalipsykolo-
gian oppikirja. "Olen tullut yh-
teiskuntatieteisiin länsieuroop-
palais-yhdysvaltalaisista Iähtö-
kohdista. En tunne tarvetta ir-
tautua niistä, mutta kylläkin aja-
tella ne perin pohjin uudelleen."

Eskola etsii sosiaalipsykologi-
an ominaisluonnetta. Se löytyy
tutkimuskohteena olevan ihmi-
sen erityisluonteesta. Eskola ker-
too amerikkalaisen taloustieteili-
jän K.J. Bouldingin erottaneen

;,hdeksän systeemityyppiä. Seit-
semäs niistä on ihminen. Hänelle
on ominaista pitkäIle kehittynyt
tietoisuus ja kieli. Ihminen toimii
tietoisesti asetettujen tavoittei-
den saavuttamiseksi, ja toimin-
tansa tulokset ja siinä saavutetut
kokemukset hän voi kielen avulla
varastoida ja siirtää seuraavalle
sukupolvelle. Ihmisen toiminnan
tuloksilla on aina myös jokin
käytäntöön perustuva ja kielelli-
sesti ilmaistava merkitys. Merki-
tysten kokonaisuutta voidaan
kutsua kulttuuriksi.

Historiallinen kokemus ja
kulttuurista omaksutut toimin-
nan apuvälineet merkitsevät, et-
tä ihminen on jotakin muuta ja
enemmän kuin hän itse. Ihmiso-
lemus näyttääkin näin olevan ih-
misen ulkopuolella, siinä kult-
tuurin kokonaisuudessa, jonka
ihmiskunta on historiansa kulu-
essa luonut. Yksityinen ihminen
voi omaksua tästä kokonaisuu-
desta vain vähäisen osan, mutta
juuri tuon omaksumisen kautta
hän kehittyy ihmiseksi.

Yhteiskuntatieteen tulisi koh-
della ihmisiä, ikään kuin he olisi-
vat inhimillisiä olentoja. Tämä
Eskolan vaatimus saattaa kuu-
lostaa sisäpiirin "huulelta", mut-
ta Eskola esittää sen tosissaan. Ja.

kun hän esittelee sosiaalipsyko-
logian vallitsevat tutkimustradi-
tiot, käy kyllä selväksi, että näin
ei yleensä menetellä. Laboratori-
oihin suljetut koehenkilöt irrote-
taan sosiaalisista ja kulttuurisis-
ta yhteyksistään, ja kun he nap-
pia painamalla tai ruutuja rasti-
malla reagoivat annettuihin är-
sykkeisiin, on heiltä myös viety
kieli.

Käyttäytymisen historiallinen
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määräytyminen on myös tärkeä
seikka, ja Eskolan omaperäinen
yritys sosiaalipsykologisen tietä-
myksen historiallistamiseksi on
kiehtova älyllinen seikkailu. Va-
kuuttavasti hän osoittaa, miten
nykyinen tutkimustieto par-
haimmillaankin pätee vain maa-
pallon pitkälle kehittyneiden yh-
teiskuntien 1900-luvun ihmisiin.
Varsin toisenlaiset säännönmu-
kaisuudet koskivat käyttäyty-
mistä varhemmin ja säätelevät
käyttäytymistä omasta kulttuu-
ristamme perustavasti poikkea-
vissa kehitysmaissa tai sosialisti-
sissa yhteiskunnissa.

Niin kuin aina Eskola kytkee
tässäkin kirjassaan teoreettiset
ajatuksensa nykykeskustelun ky-
symyksiin. Hän kirjoittaa vii-
saasti ja hyvin esimerkiksi nar-
sismista ja vaihtoehtoliikkeistä
tai suuremmista kysymyksistä
kuten kapitalismista, sosialis-
mista, työstä ja rauhasta.

Tutkijana Eskola on meillä
poikkeuksellinen mies. Hän on
hyvin herkkä ymmärtämään ai-
kansa ja tieteen suuria kysymyk-
siä ja harvinaisen taitava kerto-
maan niistä muille. Tämäkin teos
on niin helppo lukea, että sen
kirjoittamisen on täytynyt olla
vaikeaa. Eskola on uudella kir-
jallaan kirjoittanut itsensä toisen
kerran suomalaisen sosiologian
juuriin.

Risto Jaakkola

Työryhmä antoi
mietinnön

Alkoholilainsäädännön tarkis-
tustyöryhmä asetettiin L7. b.
1982 lainsäädännössä havaittu-
jen puutteiden korjaamiseksi ja
alkoholista aiheutuvien haittojen
ja vaurioiden vähentämiseksi.

Mietintö jätettiin ministeri Mar-
jatta Vätinäselle 21.9. 1982. Työ-
ryhmän työ pohjautuu parlamen-
taarrsen alkoholikomitean kan-
nanottoihin sekä alkoholilain-
säädännön tarkistamista koske-
viin esityksiin ja lausuntoihin.
Periaatteessa työryhmän ehdo-
tukset on tarkoitus saattaa voi-
maan vuoden 1984 alusta.

Yksimielinen mietintö

§öryhmään kuuluivat pu-
heenjohtajana sosiaali- ja ter-
veysministeriön osastopääIlikkö
Usko Puustinen sekä jäseninä
Suomen Raittiusjärjestöjen Lii-
ton puheenjohtaja lääninkoulu-
neuvos Mauri Paananen ja ALkon
pääjohtaja Hei,kki Koski.

Mietintöön ei sisälly sellaisia
ehdotuksia, joista työryhmä ei
ole päässyt yksimielisyyteen.
Tällaisia olivat esim. raittiusliik-
keen esittämä keskioluen vähit-
täismyynnin siirtäminen Alkoon,
lääninhallituksen toimivallan li-
sääminen muun muassa lupahal-
Iintoasioissa, ravintoloiden an-
niskeluaikoja koskevat muutos-
ehdotukset, kysymys toimenpi-
devaltuuksista alkoholijuomien
vähittäismyynnissä ja anniske-
lussa todettujen epäkohtien joh-
dosta, vuosittain laadittava alko-
holipoliittinen yleissuunnitelma
ja itsepalvelun kieltäminen alko-
holijuomien vähittäismyynnissä
ja anniskelussa sekä ostajan hen-
kilöIlisyyden selvittäminen aina
Alkon vähittäismyyntipaikoissa.

69 pyktilää remonttün

Ehdotukseen sisältyy melko
paljon säännösten muutosehdo-
tuksia. Kaikkiaan 69 alkoholi-
lain pykälää esitetään korjatta-
vaksi tai uudistettavaksi. Tämä
johtuu siitä, että tehtävää suorit-
taessaan työryhmä otti yhdeksi
lähtökohdaksi vuonna 1968 sää-
detyn alkoholilain ja keskiolues-
ta annetun lain yhdistämisen.

Lakien yhdistämisellä pyri-
tään tehostamaan valvontaa eri-
tyisesti keskioluen osalta sekä
myös helpottamaan alkoholilain-
säädännön soveltamista, ilman
että niilä olisi laajempaa alko-
holipoliittista merkitystä. Lisäk-
si tavoitteena on, että lakien yh-
distämisen kautta keskiolut en-
tistä paremmin miellettäisiin al-
koholijuomaksi. Lakien yhdistä-
minen merkitsee myös sitä, että
vastaisuudessa keskioluen hal-
lussapito, kuten muidenkin alko-
holijuomien, olisi kielletty alle
1 B-vuotiailta.

Työryhmän ehdottamalla va-
kuustakavarikolla pyritään tur-
vaamaan valtion saatavat rikok-
sissa, jotka liittyvät mm. luvatto-
maan ammattimaiseen alkoholin-
myyntiin.

Keskioluen anniskelulupien
myöntäminen on nykyisin alko-
holiyhtiön vapaassa harkinnassa.
Lupa on myönnetty käytännölli-
sesti katsoen aina, kun hakija on
täyttänyt asetetut edellytykset.
§öryhmän esityksen mukaan
vastaisuudessa keskioluen annis-
keLuoikeuksia myönnettäessä
ratkaisisivat mm. paikkakunnan
asukasmäärä, paikkakunnalla jo
olevien anniskelupaikkojen lu-
kumäärä ja etäisyys sekä suunni-
tellun anniskelupaikan sijainti.
Nykyiset keskiolutluvat peruun-
tuisivat kahden vuoden siirtymä-
kauden kuluessa lain voimaantu-
losta.

Alkoholitarkastus
Iääninhallituksille

Alkoholitarkastuksen tehosta-
miseksi työryhmä ehdottaa, että
kunnallinen alkoholitarkastus
lakkautettaisiin ja tehtävät siir-
rettäisiin Iääninhallituksille sekä
toiminta ulotettaisiin samalla
myös keskiolutkuntiin. parla-
mentaarisen alkoholikomitean
ehdotuksen mukaisesti siirryttäi-
siin täIlöin sivuvirkaisista alko-
holitarkastajista valtion päätoi-
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