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Viime vuosien rationalisointipolitiikan avain-

sana on ollut joustava tuotanto, pyrkimys yk-

silölliseen, asiakasmyötäiseen tavaroiden ja

palveluiden tuottamiseen. Nimenomaan tämä

strategia on nähty keskeiseksi välineeksi, jol-
la suomalaiset yritykset voivat selvitä yhden-

tyvässä Euroopassa.

Joustavan tuotannon strategia on johtanut

pyrkimyksiin organisoida palkkatyö uudella

tavalla. Perinteisiä, hierarkkisia linjaorgani-

saatioita on purettu pienemmiksi yksiköiksi,
palkansaajia on järjestetty työskentelemään

tulosvastuullisiin ja itseohjautuviin ryhmiin.
Aiemmin ositettuja työtehtäviä on yhdistetty

laajemmiksi kokonaisuuksiksi ja avuksi on

ostettu uutta, ohjelmoitavaa tekniikkaa.
Kattavia tietoja tällaisen politiikan yleisyy-

destä ei toistaiseksi ole. Tytiolokomitean työn

yhteydessä tehtiin kuitenkin suppea selvitys,
jonka mukaan peräti 65 prosenttia Työnanta-

jain Keskusliiton ja Liiketyönantajain Kes-

kusliiton jasenyrityksistä raportoi merkittä-

vistä työn organisaatioon tai työtehtävien si-

sältöön vaikuttavista uudelleenjärjestelyistä.

Yli puolet oli soveltanut soluja tai muita vas-

taavia, nimenomaan joustavaan tuotantomal-

liin liittyvia ratkaisuja (Kuitunen I99l).
Kuten vuonna I9B7 julkaistu teokseni Hal-

littu rakennemuutos? osoittaa, lahdin tutki-
mustyössäni liikkeelle siitä varsin yleisestä

oletuksesta, jonka mukaan joustavan tuotan-

non strategia tarjoaa uusia sekä taloudellisia

Lectio praecursoria 11.8.1992 Helsingin yliopis-
ton valtiotieteellisessä tiedekunnassa.

että työn sisältöön liittyvia etuja myös suorit-
tavaa työtä tekeville palkansaajille. Tämä

merkitsee sitä, että ns. yhteisten etujen alue

yritysten sisälla kasvaa eli että palkansaajat

voivat aiempaa paremmin ymmärtää yritystoi-

minnan tavoitteet ja sitoutua niihin. Ja kaikki
tämä puolestaan merkitsee sitä, että suoritta-

van portaan perinteisissä vastakulttuureissa

tapahtuu jonkinlaista muutosta tai murrosta.

Tälta perustalta lahdin tekemään kenttätöi-
tä sellaisissa suomalaisissa huippuyrityksis-
sä, konepajoissa ja pankeissa, joilla oli jo pit-
kiaikaisia kokemuksia uudesta strategiasta

käytännössä. Varsin pian päädyin huomatta-

viin vaikeuksiin oman tutkimusongelmani ja
oletusteni kanssa. Törmäsin kenttätöissäni

siihen sittemmin kyselyaineistojen vahvista-

maan havaintoon, jonka mukaan joustava tuo-

tanto käytännössä lisää palkansaajien koke-

mia vastakohtaisuuksia. Palkansaajien ja
työnantajien välit kiristyvät ja eniten juuri
työsuoritukseen liittyvissä kysymyksissä.

Tata kautta olin vastatusten uuden ongelman

kanssa: miten tulkita tama yllattavä havainto?

ENSIMMAINEN TULOS

Tutkimustyöni ensimmäinen tulos liittyy tä-

hän tulkintaan. Se on luonteeltaan negatiivi-
nen päätelmä. Jos tutkimusongelman asettaa

talla tavalla, jos siis kysyy rakenteellisen tait-
teen tuottamia seurauksia ihmisten ajattelus-

sa ja kayttaytymisessä, Suomessa l98O-luvul-
la kayty, kulttuuritutkimukseksi nimetty kes-

kustelu ei kykene tarjoamaan riittävia vali-
neitä tutkimuksen perustaksi.

Risto Alapuron (1990) mukaan suomalaista
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sosiologista keskustelua on leimannut toisaal-
ta ns. eroosioteoreettinen näkökulma (tunne-
tuin edustaja lienee Ulrich Beck) ja toisaalta
sellainen strukturalistinen ote, jonka juuret
ovat de Saussuren erottelussa "kielen"ja "pu-
hunnan" valilla.

Jos kulttuuriset perinteet tematisoidaan -
niin kuin eroosioteoreettisessa suuntauksessa
on tapana - jonkinlaiseksi etenevästi hajoa-
vaksi jäänteeksi, ajattelutavan avulla on var-
sin vaikea jäsentää sellaista empiiristä aines-
ta, joka kertoo vastakohtaisuuksien kollektii-
visesta jäsentyneisyydestä, tämän jäsentynei-

syyden säilymisestä ja korostumisesta.

Myös strukturalistinen ote on selvästi riittä-
mätön. Tietysti kielellisiin ilmauksiin liittyy
kulttuuristen koodien jasentämia merkityk-
siä, ja merkitysfunktioita voidaan paljastaa
de- ja rekoodaamalla puhuntaa, mutta ongel-
ma on siinä, että rivien viilistä ei ltiydy vain
tiettyyn kielelliseen ilmaukseen kiinnittynyt-
tä merkitystä vaan ajallisesti kerrostunut ja
sisäisesti ristiriitainen merkitysten meri, joka
ei kiinnity ainoastaan annettuihin kulttuuri-
siin koodeihin vaan myös ja nimenomaan näi-
den koodien ja taloudellisia rakenteita koske-
vien kokemusten välisiin suhteisiin. Sellai-
nen teoreettinen rakenne, jossa myös talous -
markkinasuhteet ja palkkatyösuhde - tahtoo
kutistua kielioppirakenteeksi, ei ole otollinen
perusta, jos tahdotaan tutkia jonkin raken-
teellisen taitteen kulttuurisia merkityksiä ja
seurauksia.

Tätä kautta olin tilanteessa, jossa alkupe-
räinen empiirinen tutkimusongelma oli kas-
vanut huomattavasti yli lähtökohtaisten mitto-
jensa. Tehtävänä ei ollut vain tulkita ja tehdä
ymmärrettävaksi uusi yllättävä havainto, vaan
myös miettiä sitä, millaisesta näkökulmasta
tällainen tulkinta voisi ylipäätään olla mah-
dollinen. Allardtin, Alapuron ja Alestalon
kasitteilla kysymys oli siitä, miten on mahdol-
lista jatkaa suomalaisen sosiologian pitkaa
linjaa - pyrkimystä rakenteellisten muutosten
ja niiden seurausten tutkimiseen - kulttuuri-
sesti suuntautuneen, ymmärtävän tutkimusot-
teen sisällä.

TOIN'EN TUI-OS

Tütkimukseni toinen tulos on tämän näkökul-
maan liittyvän ongelman eräänlainen ratkai-
suyritys.

Kirjan jalkipuheessa yritän perustella kan-
taa, jonka mukaan Emile Durkheimin, Max
Weberin ja Karl Marxin keskeisiä, modernia
yhteiskuntaa koskevia teorioita on mahdollis-
ta tulkita tavalla, joka korostaa niiden v:ilisia
rakenteellisia yhtalaisyyksiä. Kaikkien yh-
teiskuntakäsite sisaltäa ajatuksen modernin
yhteiskunnan kollektiivisesta tajunnasta his-
toriallisesti syntyneenä, kerrostuneena ra-
kennekokonaisuutena. Koko tutkimus nojaa
ratkaisevalla tavalla tämän klassikkotulkin-
nan varaan.

Yksinkertaistaen ja tutkimuskäytäntöön so-

vellettuna ajatus on siinä, että ihmisten pu-
hunnassa ilmenevälle kollektiiviselle tajun-
nalle tehdaan ikaan kuin arkeologinen ana-
lyysi. Kysymys on tietyllä hetkella olemassa
olevan ajattelutavan - esim. joustavan tuotan-
non tuottamien vastakohtaisuuksien - piile-
vän merkityssisälltin paljastamisesta. Ajatte-
lutapa on mahdollista purkaa rakenteellisiin
osiinsa erottamalla

- sen historiallisesti kiteytynyt, arvoratio-
naali osa, eetos

- se tapa, jolla eetos yhdistyy markkinasuh-
teiden päämäärärationaalisuuden tietynlai-
seen tulkintaan

- se, kuinka tietynlainen palkkatyösuhde
tältä perustalta ymmärretään juuri tietyllä ta-
valla ja

- se, kuinka siis uudet olot tulkitaan juuri
tietyllä tavalla.

Eetoksen käsite on koko rakenteen kannal-
ta perustava. Olisi ehka mahdollista tiivistää
ja sanoa, että eetoksen kasite viittaa niihin
kulttuurisiin elementteihin, joita kannetaan
ei-refleksiivisesti, tässä mielessä "mekaani-
sesti" (Durkheim) ja jotka tätä kautta ovat ar-
voja sinänsä (Weber) ja joihin suhtauduraan
kuin "luonnolliseen oikeuteen" (Marx).

Ajatuksena on, että niin sanotusti yksilöity-
nyt - ainakin vanhoista luokka- ja sukupuoli-
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perustaisista ryhmäsidoksista vapautumaan

pyrkivä ja itsellisyyttä korostava - sosiaalinen

kayttaytyminen kuitenkin on myös arvoratio-

naalisti sitoutunutta ja leimautunutta, että

kiinnostavaa on juuri tämän päämääräratio-

naalisen, ikään kuin yksiltillisen toiminnan

yliyksiltillisen, arvorationaalisen elementin

osoittaminen ja että perustavaa tietyn kulttuu-
risen muodon ymmärtämisen kannalta on se,

milla tavalla sen perustana olevat arvoratio-

naaliset elementit ovat suhteessa - joko ho-

mologisessa tai ristiriitaisessa suhteessa -
markkinoiden edellyttämän päämäifäratio-

naalin käyttaytymisen kanssa.

Talla tavalla tematisoitu kulttuurin käsite

yrittaa jollain tavalla ylittaa kulttuuritutki-
musta jäsentäneen keskustelun kaksijakoi-

sen rakenteen. Se tuo yhtaalta "kulttuurin"
(ml. kunniaaja uhria koskevat perinteiset ant-

ropologiset kysymykset) markkinasuhteiden

yksiltiimaan sosiaaliseen elämaan ja toisaalta

"talouden" (m1. yksiltillisen markkinasubjek-

tin ja palkkatyösuhteen välisen ristiriidan)
mielen ja merkityksen analyysiin.

KOLMAS TULOS

Tütkimuksen kolmas keskeinen tulos on täl-

laisen näkökulman perustalta syntynyt empii-
rinen analyysi. Tutkimusasetelma on hyvin

Kaaaio l. Tutkimuksen esitystapaja rakenne

A

yksinkertainen. Ongelmana on selvittää jous-

tavan tuotannon tuottamien vastakohtaisuuk-

sien syntyä ja sisaltöa. Kohteiksi on valittu
kaksi mahdollisimman erilaista palkansaaja-

ryhmää, konepajojen mieskoneistajat ja
pankkien asiakaspalvelutyötä tekevät, vallit-
sevasti naispuoliset toimihenkiltit. Ongelma-

na on ollut selvittää, onko koettujen vastakoh-

taisuuksien synnyssä ja sisallössä jotakin yh-

teistä ja jos on, mitä. Tehtävaa on lähdetty rat-

kaisemaan soveltamalla edella lyhyesti ku-

vattua näkökulmaa kummankin ryhmän kes-

kuudesta kerättyjen aineistojen tulkinnassa
ja suorittamalla kohta kohdalta vertailuja yh-

täläisyyksistä ja eroista.

Tütkimuksen keskeinen, kulttuurista muo-

toa koskeva tulos on seurausta tästä asetel-

masta. Kaikista toimialaan, sosioekonomi-

seen asemaan ja sukupuoleen liittyvistä erois-

ta huolimatta tutkittavat kertovat yhta ja sa-

maa tarinaa. Variaatio on toki lähes mittaa-

mattoman suurta, mutta kaiken moninaisuu-

den sisältä on kuitenkin mahdollista ltiytää

iso looginen rakenne, yhteinen juoni, jonka

osiksi, pirstaleiksi tai versioiksi erilliset, yk-

silölliset tarinat on mahdollista tulkita.
Aarimmilleen tiivistäen on mahdollista sa-

noa, että kysymys on tarinasta, jossa arvora-

tionaali eetos, jota tässä tutkimuksessa nimi-

tetään selviytymisen eetokseksi (luku 2) siir-

tyy sisälle markkinasuhteisiin ja tuottaa pär-
jäämisen pakkoa (luku 3), siitä, että tällainen
kulttuurinen muoto törmäa palkkatytisuhtee-

seen, jossa pärjääminen edellyttää itsellisyy-

den voittamista (luku 4), ja lopulta siitä, kuin-

ka tätä itsellisyyttä puolustetaan joustavan

tuotantomallin käytäntöä vastaan (luku 5).

NELIAS TULOS

Tirtkimuksen neljäs tulos liittyy siihen, miten

havaitut vastakohtaisuudet tulkitaan kulttuu-

rista muotoa kuvaavan teoreettisen rakenteen

perustalta. Tülkinnassa on useita loogisia ele-

menttejä fioita oheisessa kaaviossa kuvataan

symboleilla A, B, C ja D).

D
C

B

A

C

B

A
B

A

(luvut 2 3 4 s)

A = selviytymisen eetos

B = pärjääminen

C = tietynlainen palkansaajakulttuuri
D = uuden strategisen ajattelun synnyttämät, koe-

tut vastakohta-asetelmat
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(Ä,) Kulttuurisen muodon eettistä perustaa ei
kutsuta protestanttiseksi etiikaksi. Weberin
protestanttinen etiikka kuvaa ajattelua, jossa

kunnia liittyy kutsumukselliseen työlle omis-

tautumiseen ja uhri kulutuksesta pidattayty-
miseen. Tässä tutkimuksessa kuvataan kult-
tuuria, jossa työlle kylla omistaudutaan, mut-

ta jossa ajattelun eksistentiaalinen perusta on

toinen. Jos Wbberin yksilti toimii tavoitteisesti
ja tekee valintoja mahdollisuuksien avaruu-

dessa, niin kuvaamani palkansaajat jäsentä-

vät elämäänsä toisin: maailma on kova, elämä

on kova, ylipäänsä on kovaa. Kunnia riippuu
siitä, miten tässä puristuksessa selviaa. Uhrit
eivät liity kulutuksesta pidättäytymiseen vaan

siihen, että oman selviytymisen eteen on - jos

tarve niin vaatii - pakko uhrata oma elämä.

Kulttuurisen muodon perustava, oletetta-
vasti sukupuolen mukainen jakautuminen

liittyy tämän uhrin laatuun. Tutkimani miehet
puskevat vaikeuksiensa keskellä terveytensä,
jopa henkensä uhalla, kun taas naiset kokevat

velvollisuudekseen katsoa omaa elämäänsä

toisten kautta. Kummassakin tapauksessa ky-
symys on oman elämän kokoisesta uhrista,
joka annetaan moraalisista syistä, oman kun-
nian eteen. Nimenomaan tätä ajattelutapaa
kutsun tutkimuksessani selviytymisen eetok-

seksi.

(B) kn sotasukupolvia nuoremmat ikäluo-
kat kantavat tämän eettisen muodon sisälle
markkinasuhteisiin ja tulkitsevat omia koke-
muksiaan koulutuksessa ja työmarkkinoilla,
syntyy ajatuksia ja tulkintoja pärjäämisestä.

T:illtiin on kysymys siitä, kuinka itse kukin
selviää, kun ns. "markkinoiden saatanallinen
mylly" (Polanyi 1971) meitä pyörittää. Pärjää-

minen tässä myllyssä ei ole vain edullista,
oma kunnia on kiinni siita. Ellei pärjää, osoit-

taa - W'eberin sanoin - jonkinlaista houkka-

maisuutta, menettää kasvonsa. Nimenomaan

tästä syystä on jollakin tavalla pakko pärjätä.

Osakulttuurien väIiset erot on mahdollista

tulkita kysymällä, kuinka sukupuolen mu-
kaan jäsentynyt selviytymisen eetos jäsentää

kertojan kokemuksia koulutuksessa ja työ-
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markkinoilla. Mieskoneistaj ien kohdalla kes-

keisiä ovat alemmuudentunteet, joita syntyy,

kun koulutusekspansion vuosina on päätynyt

metallitehtaaseen töihin. Naispuolisten pank-

kitoimihenkiltiiden kohdalla keskeistä on am-

bivalenssi, joka liittyy siihen, miltä kannalta

omaa elämää "pitäisi" arvioida: pitaisiko uh-

rautua toisten eteenjaja tarkastella itseä tois-

ten kautta vai pitaisikti tavoitella niitä haavei-

ta ja toiveita, joita oma hyvä pärjääminen kou-

lussa on synnyttänyt. Syntyy epäilyn, irralli-
suuden, yksinäisyyden ja "ei-mihinkean-
kuulumisen" tunteita, joista on itse selvittävä.

Tätä kautta selviytymisen eetos kykenee

siirtymään sisälle markkinasuhteiden yksi-
Itiimaan sosiaaliseen elämään. Se kiinnittyy -
erilaisissa osakulttuurisissa muodoissa - nii-
hin vaikeuksiin, joita "markkinoiden saata-

nallinen mylly" meille tuottaa.

(C) Palkansaajakulttuureita on mahdollista

ymmärtää näiden osakulttuuristen ongelmien

eräänlaisina ratkaisuina. Mieskoneistajat
pyrkivät voittamaan alemmuudentunteensa ja
nöyryytyksensä yliopettelemalla ohjelmoita-

vat koneet ja kayttamalla Htä taitoaan itselli-
syytensä voittamiseen ylempiaan vastaan.

Naispuoliset pankkitoimihenkiltit ratkovat

omaa ambivalenssiaan yrittamalla - lojaalin
työskentelyn kautta - voittaa itselleen oman

itsellisen aseman työssä: tässä asemassa on

helpompi hallita niita ristiriitoja, jotka omia

sosiaalisia suhteita muuten leimaavat.

Suurista eroista huolimatta kummassakin

tarkastellussa osakulttuurissa on ainakin yksi
piirre yhteinen: jos työskentelee suorittavassa

asemassa, pärjääminen edellyttää oman itsel-
lisen aseman voittamista. Oma kunnia on hy-

vin henkiltikohtaisella ja syvällä tavalla kiin-
ni omassa itsellisyydessa.

(D) Uudet ristiriidat ja vastakohta-asetelmat
on mahdollista tulkita talta pohjalta. Kysymys

on kulttuuristen ja taloudellisten rakenteiden

välisestä jännitteestä. Ikaluokkien nuorentu-

minen ja koulutustason kohoaminen ovat omi-

aan korostamaan itsellisyyden merkitystä pal-
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kansaajille. Toisaalta työnantajat pyrkivät -
joustavan tuotannon perusstrategian mukai-
sesti - seuraamaan markkinaolojen muutok-
sia ja ohjaamaan yritystensä ja alaistensa toi-
mintaa entistä tiiviimmin. Tämä korostaa

työnjohto-oikeuden ja sen käytön merkitystä.
Tiukempi ohjaus törmää palkansaajien kult-
tuuriseen ajattelutapaan, joka sitoo tekijän
moraalisen arvon, kunnian työssä, omaan it-
sellisyyteen. Ristiriitoja ja vastakohtaisuuk-
sia syntyy, kun palkansaajat pyrkivät - osa-

kulttuurisesti spesifisilla tavoilla - puolusta-
maan omaa itsellisyyttään, jota integroituva
yritysrakenne ja joustavoituva tuotanto uh-
kaavat.

Tätä kautta on mahdollista tiivistää ja sa-

noa, että tutkimuksessa on ltiydetty uusi ra-
kenteellinen jännite: ristiriita-asetelma itsel-
lisyyttä korostavan palkansaajakulttuurin j a

integroituvan yritysrakenteen valilla.

VIIDES TULOS

Tirtkimukseni viides tulos liittyy tämän tulok-
sen yhteiskunnalliseen taustaan ja merkityk-
seen. Yritän tutkimuksessani väittää, että ku-
vaamani ristiriidat eivät - rakenteellisesta
taustastaan huolimatta - ole modernin kehi-
tyksen väisttimättömiä seurauksia. Tilanne on
kaksijakoinen. Japanilaisissa oloissa alun pe-
rin kehitelty kollektiivisen joustavuuden kon-
septio soveltuu hyvin ylempien toimihenkiltii-
den ajattelutapoihin ja saavutettujen etujen
puolustamiseen vanhan hierarkkisen toimi-
paikkarakenteen sisäIlä: alaiset vain järjeste-
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