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Yksikään pohjoismaisten hyvinvointivaltioi-
den arkkitehdeista ei pystynyt ennustamaan
palvelusten ja ammattiauttamisen järjestämi-
sen mukanaan tuomia ylivoimaisia ongelmia
eikä myöskään järjestelmän asteittaista muren-
tumista "laidoilta", siis oikeastaan sieltä, missä
sitä kipeimmin tarvittaisiin. Palvelujärjestelmä
ei ole Suomessa koskaan ollut erityisen intensii-
visen keskustelun kohteena, vaikka siihen
liittyvistä hankaluuksista onkin keskusteltu jo
parikymmentä vuotta. Jo 70-luvun alussa eh-
dotettiin siirtymistä sosiaalisina oikeuksina ja
jopa "ilmaiseksi!" tarjottaviin laaja-alaisiin so-
siaalipalveluihin. Nyt palvelujärjestelmä on
suuresti eriytynyt ja erilaisia strategisia mene-
telmiä kokeillaan valikoimatonta "väestövas-
tuuta" myöten, mutta palvelun ja ammattiaut-
tamisen käsite ei näytä olleen "vastaavan kehi-
tyksen" kohteena.

Julkisen sektorin tarjoamien palvelusten
laajentuminen on käsitetty eräänlaiseksi viran-
omaistoimitukseksi, jota on ollut luontevaa
organisoida byrokraattisesti ja hierarkkisesti
ja jonka legitimoivana ajatuksena on ollut
muodollinen tasa-arvoisuus (vrt. Eräsaari &
Lyytinen & Nurminen 1990). Kaikkien kansa-
laisten kohteleminen samojen sääntöjen mukai-
sesti, siis tiukka sääntöpohjainen ohjaus, johtaa
kuitenkin helposti kaavamaisuuteen ja palve-
lun heikkoon laatuun. Pelkkä ammattitaito ei
enää riitäkään, vaan palvelutyöntekijän on
myös selvästi ymmärrettävä työnsä erityis-
luonne. "Kokonaisvaltaista" palveluongelmaa,
palvelun tuottamista, jakelua ja kulutusta ei
ole olemassakaan, vaan palvelutyöntekijän on
tunnettava työssään tarvittavat pysäytyssään-
nöt, etäisyyden ja erityisyyden kysymykset sekä
arvostelukyvyn ja harkinnan vaatimukset.
Palveluideaalit ovat paitsi saavuttamattomia
myös vaarallisia. Niiden täydellinen toteutumi-
nen tekee koko pyrkimyksen arvottomaksi.

Sosiaalityöntekij ä, hoiuatyöntekij ä,
poläsi ja ekologi

Nykyisessä epävarmuuden tilassa kaikelle
tuntuu olevan yhteiskuntatieteilijöiden keskus-
teluissa tunnusomaista uudet mahdollisuudet
(painotukset, arvioinnit, näköalat, optiot) ja
ennakoivat epäilyt (pelot, vaarat, ahdistukset,
riskit). Miksei siis myös alkoholi- ja sosiaali-
politiikkaa koskevalle keskustelulle.

Jorma Sipilä (1989) väläyttelee uutta mah-
dollisuutta, jonka mukaan kompensointityön
loputtomuus ehkä ratkeaa omalla painollaan,
kun huolenpito hajoaa ja eriytyy tai kun -
yhteisöllisen integroinnin tiivistyessä - julki-
sen vallan tehtäväksi ehkä jää kansalaisten
resurssien riittävyydestä huolehtiminen. Julki-
nen valta ei silloin enää puuttuisi inhimillisten
kriisien ratkaisemiseen, päihteiden liikakäyttä-
jien kuntouttamiseen eikä nuorisojengien toi-
minnan ohjaamiseen (Sipilä 1989, 243). Se

puuttuisi sosiaaliseen toimintaan vain välttä-
mättömien pakkotoimien yhteydessä. Uudet
mahdollisuudet näyttäytyvät varsinkin yksilöl-
lisen kyvykkyyden kasvussa ( Sipilä l99g, 242) :

"Sosiaalityön ei esimerkiksi tarvitse laajeta, jos
yksilöiden itsehallintakyky kasvaa ja jos pienet yhteisöt
käsittelevät sosiaalisia tehtäviä entistä taitavammin.
Ehkä ajatteluaan reflektoivan ihmisen ympärillä ei
tarvitse olla kaiken aikaa pysyviä sosiaalisen tuen ja
kontrollin instituutioita. Ongelmien ratkaisut saattavat
tapahtua yksittäisinä hankkeina väljissäkin sosiaalisissa
verkostoissa. "

Yksilöllisen kyvykkyyden kasvualustana voi-
daan pitää modernin yhteiskunnan liikkuvuu-
den kasvua. Yksilöiden elämä muuttuu uraksi
tai minuuden ylläpitämiseksi. Kyse ei siis ehkä
ole joistakin eristetyistä yksilöllisistä kyvyistä
tai taidoista vaan yhteiskunnallisesta ja sosiaa-
lisesta tilasta, jossa minuudelle on - identiteet-
tityöllä tai selviytymisstrategioilla - rakennet-

Alkoholipolitiikka 55 (1990):26+



tava jonkinlainen sisältö, joka ei ole pelkkien
erottautumisten summa (kuten Pasi Falk
toteaa eräässä haastattelussa). Oli kysymys
sitten itse yksilöllisistä kyvyistä tai niille
auenneista mahdollisuuksista, Sipilä joka ta-
pauksessa puhuu vapautumista muistuttavasta
selviytymisestä. Sen periaatteellinen sisältö on
olennaisesti toisenlainen kuin esimerkiksi kan-
santerveystieteilijöiden tiedotus- ja valistustoi-
minnan tarjoama uhkien henkilökohtainen
torjunta.

Myös Juhani Lehdolle kysymys ammat-
tiauttamisessa tarvittavasta tiedosta .ia palve-
Iuksista näyttää asettuvan samansuuntaisesti
(Lehto 1989, 301 & 317).

'Juoppoudella on monet kasvot. Juoppous näyttää
erilaiselta esimerkiksi juopon ja sosiaalivaltion näköku1-

masta. Se voi olla yhdestä näkökulmasta kärsimystä ja
toisesta näkökulmasta vastuutonta ilonpitoa. Juoppous
määriteltynä alkoholin kohtuuttoman runsaaksi kulutuk-
seksi on toisenlainen ilmiö kuin juoppous sosiaali- ja
terveyspalvelujen tarpeena. ...Ammattiauttamistlrön nä-
kökulmastajuoppouden teorioiden keskeinen ongelma on,
niiden kypsyttämättömyyden lisäksi, että niissä tavoitel-
laan kuvaa Juoppoudesta yleensä'. ...Mikään malli
tuskin toimii sinällään juoppouden suhteen... Todennä-
köisempänä pidän sitä, että juoppous säilyy vastakin
ammattiauttajien kannalta ongelmallisena ja huonosti
ammatillisen työn kehittämismalleihin soveltuvana
tvönä."

Kuitenkaan lopputuloksena ei ole välin-
pitämättömyys eikä puhuminen yleisestä epä-
määräisestä turvattomuudesta vaan esimer-
kiksi se, että "juoppouden käsittelyssä ei asetet-
taisi liian korkeita, mutta ei myöskään liian
rnatalia tavoitteita", siis annos omista käytän-
nöistä ja omasta vuorovaikutuksesta kumpua-
yaa "legitimaatiota" ja annos "realismin
karkeaa pidättyvyyttä" (Lyotard 1985, 66).

Länsimaissa puretaan talousjärjestelmään
liittyviä rajoituksia ja rakenteita sekä tehdään

- muun muassa sosiaalivaltiollisia rakenteita
purkamalla - tilaa vahvimpien menestymi-
selle: "ideologinen hegemonia, aloitteet ja
innovaatiot siirtyvät yksityisille", sanovat
RaijaJulkunen ja Liisa Rantalaiho (1989, 28),
jolloin "valtiollinen 'hohto' eri tavoin rapis-
tuu". Tässä tilanteessa huolenpito eri ulottu-
vuuksineen ajankohtaistuu jälleen: huolen-
pidolla pyritään takaarnaan arjen ja elämän
jatkuvuus, pitämään ihmiset kiinni sosiaali-
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sissa yhteyksissä tai jopa ottamaan vastuu
niistä "toiminnoista, jotka pitävät maailman
käynnissä" (Simonen 1989, 138). Kyseessä on
siis oikeastaan vastaisku sosiaalipoliittisen
identiteetin hämärtäjille (Julkunen & Ranta-
laiho 1989, 30 & 33-3a):

"Modernikin yhteiskunta, ja juuri se, tarvitsee
huolenpitoa. Sen huippuunsa viritetyn tuotantojärjestel-
män tehokkuus edellyttää, että reproduktiojärjestelmä
ruokkii sitä kitkattomalla huolenpidolla... Miehiselle
konsensukselle huolenpito näyttäytyy edelleen marginaa-
liselta asialta yhteiskunnan uusintamisen kannalta.
Väitämme kuitenkin, että toimiva reproduktiojärjestelmä
...on Suomen mallissa perusehto vallitsevan rationalitee-
tin (kasvu, tehokkuus, tuottavuus, kilpailukyky) tavoit-
teille. Suomessa myös kansalaisten lojaliteetti yhteiskun-
nalle riippuu siitä, että valtio vastaa niistä sitoumuksista,
joihin se kansalaisten mielissä on sitoutunut. Jos
kansalaisten luottamus hyvinvointipalvelujen tarjolla-
oloon murentuu, niin olemme matkalla johonkin hyvin
toisenlaiseen yhteiskuntaan, jonka toimivuudesta ja
lojaliteetista meillä ei ole käsitystä."

Tämän keskustelun itseymmärryksenä ja
taustana on julkisen sektorin naisistuminen
asiantuntij a-ammatteihin j a johtaviin tehtäviin
saakka, siis sosiaalivaltion palveluprojektin
kaatuminen naisten hoidettavaksi. Samalla
kysymys on elämänmuotojen sisällön vaaran-
tumisesta. Edessä voi jopa olla ammottava
kuilu, kriisi sosiaalivaltion totuuden hetkellä.
Ruumiin perustarpeista muistuttaminen, ja
vielä niitä konkreettisesti nimeten ("ruoka",
"puhtaus"r "asuminen"), kertoo raadollisesta
maailmasta ihmiskeskeisine perusteluineen;
siinä elämä ei ole ura ja se ei pelkisty selviyty-
misstrategioiksi vaan suorastaan "henkiinjää-
misyksiköksi", käyttääkseni Laura Balbon
termiä.

Kun jokainen yhteiskuntatieteilijä on oppi-
nut ajattelemaan, ettei yhteiskunnallista todel-
lisuutta voi ikään kuin ulkoapäin ottaa erittelyn
kohteeksi, vaan että se on aina sidoksissa
"ympäristön" olettamuksiin, herää kysymys
yhteiskuntaympäristön reaalisesta moninai-
suudesta. Palvelujärjestelmässä näyttää olevan
niin monenlaisia erityisyyksiin ja erilaisuuksiin
liittyviä sosiaalisia sidonnaisuuksia, että sa-

maan aikaan, tosin sen eri sektoreilla pitäytyen,
voidaan puhua yksilön toimintakyvyn kas-
vusta, pidättyvästä realistisesta ammattiautta-
misen mallista ja dramaattisesta hoivakriisistä.
Mitä näiden projektiivisten tarkastelujen takaa
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aikanaan paljastuukaan, jää nähtäväksi, mutta
ensisijaisena tehtävänä lienee ajatteluvälinei-
den ilmaisemien hyvin monenlaisten käsitysten
auki kuoriminen. Miksei palvelujen käyttäjä
muka voi samalla kertaa kävellä omilla
jaloillaan, käyttää hyväksi palveluja ja selvitä
huolenpidon välttämättömyyksistä?

Varsinkin implisiittisiä moraalisia kysymyk-
siä koskevilla keskusteluilla on jälkiseurauk-
sensa koko yhteiskunnassa. Toisinaan niillä
ikään kuin luodaan uutta todellisuutta,.jolloin
diagnostisoidut ongelm at alkav at oireilla käyt-
töön otettuj en parannuskeinoj en vaikutuksesta.
Yhteiskunnallisten palveluj en maaperä näyttää
todella olevan kartoittamatta. Se, mitä olemme
luulleet järkeväksi palveluksi, voikin levätä
petollisen metafysiikan alustalla. Alan Wolfe
(1989, 234) on terävästi nähnyt, kuinka monille
sosiaalisille proj ekteille yh teiskunta näy ttäy tyy
ihmeellisen kallisarvoisena lahjana, jota puo-
lustetaan dramaattisia vastakuvia esittämällä
ja joka toteuttaa velvoitteemme toisia ihmisiä
kohtaan, ilman että yksilöt itse määrittelevät
itsensä ja ne asiat, joiden tekemiseen he
ryhtyvät.

Ehkä tämä on yhteydessä perinteisten asetel-
mien muuttumiseen ja muutoksen puolesta
puhumisen ja sitä vastaan puhumisen näennäi-
seen päälaelleen kääntymiseen. Esimerkiksi
Ted Postin elokuvassa Magnum 44 nuoret
sanfranciscolaiset liikennepoliisit ryhtyvät yk-
sinkertaisesti tappamalla poistamaan yhteis-
kunnasta pahaa ja vääristynyttä normaalin
poliisirutiinin julkisuudelta salassa. Eräs heistä
sanoo:

"Meidän sankarimme ovat kuolleet. Me olemme
ensimmäinen sukupolvi, joka on oppinut taistelemaan.
Vapautamme yhteiskunnan tappajista, jotka tulisivat
tuomituiksi oikeusistuimissa, .ios ne toimisivat kunnolla.
Aloitimme tunnetuista rikollisista, jotta tekomme saisi
osakseen ymmärtämystä. Nyt ei ole kysymys vain siitä
käytetäänkö vai eikö käytetä väkivaltaa. Muuta ratkaisua
ei yksinkertaisesti ole. Teidän jos kenenkään tulisi
ymmärtää se. Olette joko meidän puolellamme tai meitä
vastaan. "

Harry (Clint Eastwood), jolle sanat on
osoitettu ja joka itsekin joutuu systeemiä
pönkittävän poliisirutiinin edustajana hank-
keen paljastuessa tappolistalle, kommentoi
seuraavasti:

"Mihin kaikki johtaa, jos poliisi ryhtyy pyöveliksi.
Kohta tapatte ihmisiä liikennerikkomuksista. Sitten
naapureita kun niiden koira kusee nurmikolle."

Toinen esimerkki on radikaali Pentti Lin-
kola, joka henkisenä testamenttinaan uudelle
vuosikymmenelle tultaessa esittää jatkuvan
uusiutumismuutoksen kieltävän ohjelman
(Linkola 1989, 227):

"Kaikki huolenpito siitä mitä ihminen tekee toiselle
ihmiselle - julmimmistakin kidutuksista, kauneimmasta-
kin rakkaudenpalveluksesta on käsillä olevassa
maailmantilanteessa vanhentunutta, menneisiin historian
jaksoihin kuuluvaa, toissijaista. Tämän aikakauden
tärkeät, olennaiset kysymvkset koskevat yksinomaan
ihmisen ja luonnon suhdetta... Lähtökohtana voivat olla
vain luonnon reunaehdot, niiden selvittämisen jälkeen
voidaan laskea, mikä on ihmiselle mahdollista."

Palvelujärjestelmien areenoilla näyttävät siis
kohtaavan toisaalta omaa välinerationaalista j a
professionaalista tärkeyttään toteuttava ja
omaa sovitustaan sosiaalisten ja yhteiskunnal-
listen ehtojen kanssa etsivä ammattiauttamis-
liike ja toisaalta elämänmuotojen sisällön ja
jatkuvuuden vaarantumista enemmän tai vä-
hemmän dramaattisesti tarkasteleva liike.

Paluelusten käyttäjät

Monet toistelevat Habermasiin vedoten, että
kansalaisista on tullut asiakkaita ja että
asiakkaistaminen banalisoi arkipäivää. Täta
(yleistä tendenssiä) en halua kiistää, mutta
jännittävämpää on ehkä pohtia sitä, että
"asiakkaiden" joukossa on yhä enemmän
sellaisia, jotka eivät koe tai eivät halua kokea
itseään asiakkaiksi eivätkä siten myöskään
minkään sosiaalivaltion projektin tai inte-
groidun palveluorganisaation'Jäseniksi". Pi-
kemminkin he useinkaan vastakaikua
saamatta - kokevat olevansa uudessa palvelu-
kulttuurissa, jossa yksinkertaisesti vain käyte-
tään hyväksi tarvittavia ja tarjottuja palveluk-
sia (vrt. Holmila & aL. 1989). Tällaiset
palvelusten käyttäjät törmäävät tietenkin ali-
tuisesti totaaliseen palvelutoimintaan, oli sen
totaalisuuden tai byrokraattisuuden perustana
sitten professionaalisuus, raskas koodi, ideolo-
ginen lujuus tai nämä kaikki yhdessä. Varsin-
kaan terveydenhuollon ja päivähoidon palve-
lusten käyttäjät eivät ole enää asiakkaita, mutta
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ajatus lienee vaivattomasti vietävissä muillekin
sektoreille. Esimerkiksi juopot ovat "hyvin
erityisellä tav alla j uoppoutensa kanssa ongel-
missa olevia ihmisiä" (Lehto 1989, 301) eivätkä
mitään "kokonaisasiakkaita". Ehkä ei myös-

kään tarvitse ajatella, että palvelusten käyttäjä
olisi "omasta aloitteestaan yhteiskunnan ko-
neistoj a lähestyvä aktiiuinen o s apuo li" (Holmila
& al. 1989, 73; kursivointi - R. E.).

Yksilökansalaisia ei ole mahdollista organi-
soida yhteiskunnan tai valtion palvelusten niin
sanotuiksi kokonaiskäyttäjiksi. He ovat osit-
taiskäyttäjiä, heidän läsnäolonsa palvelujärjes-
telmässä on useimmiten väliaikaista, satun-
naista. He eivät varsinkaan ole alituisesti läsnä
olevia voimavaroj a, käy ttäjäyleisöj ä.

Palvelutoiminnan takana, tarkoituksena tai
syynä eivät ole kokonaiskäyttäjän kokonaistar-
peet, eikä sen liikuttelevana voimana voi olla
aktiiviosapuolen itsevastuullisuus, itsekuri tai
niin sanottu väestövastuu. Tällaisissa yl-
häältäpäin tulleissa ehdotuksissa on aimo
annos ironiaa. Ylipäänsä palveluiden järjestä-
misen eri vaiheisiin (tulkintoihin, päättämi-
seen, asioiden selville saamiseen, uudelleen-
muotoiluun jne.) on kiinnitetty aivan liian
vähän huomiota. Kun palvelusten "säänte-
lyssä" ei enää tukeuduta oikeudellisissa nor-
meissa esitettyihin velvollisuuksiin eikä oikeuk-
sien ehtoina oleviin edellytyksiin, ammat-
tiauttajan täytyy löytää muunlainen tarkaste-
lukulma. Kun täsmällisesti määriteltyjä ehtoja
ei enää ole, tavoitteista ja tarkoituksista tulee
pääasia. Tavoitteeksi näet voidaan asettaa
hyvinkin konkreettisia arkielämän ja moraalin
muokkaamistehtäviä, joiden asettamisessa
kenttätyöntekijällä ei kuitenkaan ole kovin
paljon osuutta.

Tällaisessa tilanteessa ammatti-identiteetti
särkyy tai horjuu. Lujempaa maaperääjalkojen
alle voi saada ryhtymällä pedagogiseen toimin-
taan, tyytymällä antamaan vain maallikkomai-
sia vastauksia tai ryhtymällä konsultiksi. Nämä
ovat kuitenkin epätyydyttäviä puolustautumis-
keino.ja sen vuoksi, ettei niiden avulla ole kovin
helppo reagoida "spesifejä", "konstruktiivisia"
auttamismalleja koskeviin odotuksiin. Lisäksi
metodeista, työvälineistä, ammattietiikasta jne.
saatava turva on rajallista ja relatiivista. Ehkä
näihin tukeutuminen on tunnusomaisempaa
professionaaliselle eliitille kuin varsinaisille
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kenttätyöntekij öille.
Tälläkin alalla professionaalit monopolit ja

tiedollisen ylivallan mekanismit ovat asteittain
murentuneet, ja ainakin Suomessa on nähtä-
vissä irtautuminen tiedollis-teknokraattisesta
asiantuntijuudesta (sitähän ollaan virastoi-
massa) ja siirtyminen suuntaukseen, jota voisi
nimittää progressiivis-populistiseksi 1ähitoi-
minnaksi ja jossa kehitellään palvelujen ja
yksilökansalaisten yhdistettyjä elämännäyttä-
möitä. Vasta tällöinhän, mutta ei pelkän
asiantuntijuuden nojalla, voidaan pyrkiä esit-
tämään kaikkea sitä objektiivisesti ottaen
parasta, mikä tällä näyttämöllä ylipäänsä on
mahdollista. Uudella orientaatiolla näyttää
siten olevan organisatorinen ja käytännöllinen
sekä toisaalta legitimiteettiin liittyvät puolensa.
Tutkijoiden puheessa tällainen suuntaus on
käsitteellistetty representatiiviseksi julkisuu-
deksi (Pietilä l9B9) tai representaation ideolo-
giaksi (Woolgar l9B9).

Hallinto pyrkii puhdistautumaan kaikesta,
mikä tekee sen (puhtaaksi) hallinnoksi, tiedot-
tamista laajennetaan huomattavasti - joskin
ainakin osittain "kokonaiskäyttäjäpohjaisesti",
puhe lähi- ja väestövastuusta tulee konkreetti-
sesti mahdolliseksi, palvelutoiminnan tehok-
kuudelle ja avoimuudelle saadaan aikalaister-
mit. Tämä näyttdä myös sopivan hyvin
palvelujen käyttäjän piirustuksiin. Hän voi nyt
käyttää hyväksi kaikkea sitä, mikä on ob-
jektiivisesti ottaen mahdollista, ja ehkä myös

tehdä sen rajoitetusti ja valikoiden. Hän tuntee
elävänsä imagonaarisessa maailmassa myös
palvelusten käyttäjänä. Tämän maailman
imagot ovat hänelle entuudestaan tuttuja
kulutuksesta ja joukkoviestinnästä, mutta nyt
myös palvelujärjestelmä näyttää siirtyvän
niihin. Moderneja mielikuvia tai kokonaisia
mielikuvitusmaailmoj a ostavan kuluttaj an mie-
leen hiipii ehkä kuitenkin epäilys.

On ymmärrettävää, että moderni palvelujär-
jestelmä haluaa olla modernin maailman osa.

Modernisoitumispyrkimykselle tai uudelle jul-
kisuustyölle on myös hahmotettavissa niitä
konkreettisia syitä, joita jo edellä sivuttiin
(imagojen tai mielikuvien kirkastaminen, van-
hoista [vrt. sosiaalipummit ja juopot] irtautu-
minen, tehokkaan ja kustannustietoisen palve-
levuuden edistäminen jne.). Koko julkisen
sektorin palvelujärjestelmä ei ehkä kuitenkaan
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voi (koskaan) tulla modernin maailman osaksi,
sillä sen on järjestettdvä ja hoidettava asioita
sen mittapuiden vastaisesti tai sitä täydentäen.
Esimerkiksi sosiaalitoimi ei voi tulla osaksi
modernin maailman tavaramerta, näyttöarvoja
ja markkinalogiikkaa tai siis omaksua vapau-
teen, tasa-arvoisuuteen ja yhtäläisyyteen pe-
rustuvia sosiaalimarkkinoita toimintansa peri-
aatteeksi ja sisällöksi, koska se sittenkin on
"sielullistamisen", "merkityksellistämisen" ja
kompensoivan turvan ja suojan palveluksessa.

"Yhteisölliseen paradigmaan" siirtymisestä
vallitsee sosiaalipolitiikassa jo ainakin jonkin-
lainen konsensus. Sitä näyttävimmin kuvaavat
esimerkit kertovat ehkä erityisesti toisin teke-
misen tavoista, vaihtoehtoisesti tuotetuista
palveluksista, suoja- ja puskurivyöhykkeistä
äkkinäisiä muutoksia vastaan, huolenpito- ja
virkistyspaikoista sekä monimuotoisista autta-
misen areenoista. Ne lienevät tulkittavissa
pikemminkin eräänlaiseksi reaktioksi perin-
teistä byrokraattista palvelujärjestelmää vas-
taan kuin yhteiskunnan (yhteisöllisiksi) organi-
soitumismuodoiksi. Konkreettisiin käytännölli-
siin yhteisöihin en ota kantaa, mutta yhteiskun-
tapoliittinen yhteisöparadigma sisältää ideolo-
gisia ja lahkolaisia piirteitä: ratkaisemattomia
ongelmia on paljon, mutta yhteisöllisyys on
ikään kuin parasta, ihmisläheisintä ja puh-
tainta, mitä voidaan ajatella, siis korrup-
toitumatonta aluetta, jota valtio ja markkinat
eivät vielä ole turmelleet.

Ulrich Beckin toinen kirja (l9BB, 269 &.270)
tarjoaa jo esimerkkejä uudesta turvallisuuden
rationalisoimisen liikkeestä, joka nousee kaiken
kyvyttömäksi osoittamisesta:

"Teknokratian valta merkitse e aistien alaikäis tämis tä ja
siten vaarasivilisaation kansalaisten mielipiteiden ala-
ikäistämistä. Mikään ei ole niin itsestään selvää kuin se,

mikä aina on ollut itsestään selvääja oikeaa. Tapana ei ole
ollut tekemättömyys vaan yliaktiivisuus. Yhä uudelleen ja
uudelleen etsitään syyllisiksi yksityishenkilöitä. Se ei
todista mitään, että heitä ei löydetä..., mutta samalla se

todistaa jotain, nimittäin'kohtalokkaiden ketjureaktioi-
den' hellittämättömyyden. Aktiivisuus ja ruloksettomuus
ovat jo lähes lähtökohtaisesti toisiinsa sitoutuneita, mistä
määräytyy se tosiseikka, että vuosisatojen sekoittamisesta
tulee s2mbolisen pllitükan perusstrategia."

Beck viittaa erityisesti vanhentuneisiin sään-
töihin, kaikenlaiseen tehottomuuteen ja saa-
mattomuuteen. Tässä, siis tehokkaamman
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turvallisuuden käsitteen aikaansaamisessa, on
paljon paradoksaalisuutta ja itse turvallisuu-
den käsitteen tyhjenemistä. Määrittely-yrityk-
sillä ei ole kattoa eikä muita rajoja, olosuhteita
yritetään neutraloida, mutta vain jotkin riskit
pystytään neutraloimaan. Kuinka helposti
tullaankaan takaisin ulkoisiin ja hallinnollisiin
menettelytapoihin. Turvallisuusjärjestelyjen
nimissä tuotetaan loputtomasti turvallisuuden
"sivutoimipisteitä", posttraditionaalista toista
turvaa, toista suojaa, toista vaarojen kitke-
mistä, toisia jarruttamissuhteita, toisia valvon-
tasuhteita, toisia kasvattamissuhteita, joiden
syynä ja liikuttelijana saattaa olla pelkkä
asioiden problematisoituminen.

"Eikö silloin tässä epämääräisyyden, auktoriteettien
puutteen ja kaiken relatiivisuuden ja uudelleenarvoinnin
tilassa olisi mahdollisuus vapautua siitä ennakoivasta
asenteesta, siitä ennakoivasta retrospektiivisyydestä,
jonka suomalainen sosiologia on voinut niin luontevasti
omaksua - kun ei enää ole linjaa, johon Suomen voi
turvallisesti asettaa?" (Alapuro 1990)

Hiipivä yliprofessionalistinen asenne kieltää
liikkuvuuden kasvun, asioiden ilmenemisen
kehkeytymismuodoissaan, pelkistymättöminä
ja palautumattomina. Se tukahduttaa asioiden
sellaisen vireillä pidon, josta ei tule tai ei ole
tarkoituskaan tulla mitään "universaalia". Se

vastaa j ärj estämisellä sellaisiinkin kysymyksiin
ja ongelmiin, joiden nimenomaisena tunnus-
me rkkinä on niiden sisäisten periaatteiden
paljastumattomuus. Se näkee "kohtalon" tai
"kuilun" siinä, missä on vapautumisen tai
elämän "pinnallisen" vahvistumisen mahdolli-
s uus. Palvel us ten ( hyväksi) käyttäj ät näy ttävät
olevan omaksumassa realistisen asenteen,
mutta palveluita koskeva periaatekeskustelu
näyttää elävän uhkaa loitolla pitävää elämää.
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English Summary

Risto Eräsaari: Alkoholi- ja sosiaalipolitükan tutki-
muhsen aikalaisongelma: hüpiaö ykprofessionalismi?
(Creeping ooer-professionalism as a problem of contem'
porary al.cohol- and social policy research?)

The aim of the essay is to discuss how far the promotion
of social policy can be taken through the professional
mechanisms of the welfare state.

It is often di{ficult to know if new concepts and methods
ofsocial work relate better to the bureaucratic approach to
the problems or to the problems themselves. The users

of professional social services have a more immediate
experience. The insidious e{Iects of over-professionalism
on the provision of services are discussed.

Alkoholipolitiikka 55 (1990):2 69


