
4/2000 Sosiologia 321

AIKALAISDIAGNOOSI SOSIOLOGISEN
TEORIAN KOLMANTENA LAJITYYPPINÄ

A r t o  N o r o

� Pragmaattisesti puhuen ja jopa empiiri-
senä väittämänä voidaan sanoa, että sosiolo-
giassa esiintyy kaksi teorian tyyppiä. Kut-
suttakoon niitä tässä tutkimusteoriaksi ja
yleiseksi teoriaksi.

Tutkimusteoria viittaa siihen teoretisointiin,
joka liittyy välittömästi tutkimuksen tuotta-
maan empiiriseen evidenssiin. Olkoon evi-
denssi sitten tuotettu millä menetelmällä ta-
hansa, joita sosiologiassa on moninaisia. Tut-
kimusteoriat joka tapauksessa kehitellään
näiden menetelmien tuottamien tutkimusai-
neistojen nojalla, ja toisaalta juuri tutkimus-
teorioilla tulkitaan tuotettuja tutkimusaineis-
toja. Tutkimusteoriat viittaavat siis tässä kaik-
kiin niihin käsitteellisiin konstruktioihin, joi-
ta empiirisessä sosiologiassa kehitellään ja
käytetään yksinkertaisista käsitteellisistä luo-
kituksista ja typologioista aina monidimen-
sionaalisiin ideaalityyppeihin ja teoreettisia
termejä sisältäviin kausaalisiin hypoteesei-
hin asti.

Suurin osa sosiologisesta teoreettisesta kes-
kustelusta käydään tutkimusteorian tasolla.
Sosiologian ns. erityisalojen tavanomainen
tieteellinen keskustelu on juuri tätä. Jollei sitä
olisi, olisimme tekemisessä pelkän selvitys-
tutkimuksen kanssa.

Yleiset teoriat puolestaan eivät liity välittö-
mästi tutkimuksen tuottamaan empiiriseen
evidenssiin. Sen sijaan ne kyllä käyttävät

tutkimusteorian tuloksia ja sen tasoista kes-
kustelua keskeisenä materiaalinaan. Ero ei
ole kuitenkaan siinä, että tutkimusteoriat
olisivat paikallisesti ja ajallisesti rajattuja ja
yleiset teoriat taas näiden suhteen univer-
saaleja. Ero on siinä, että yleiset teoriat ovat
yleisiä siinä mielessä, että ne asettavat kysy-
myksen siitä kuinka ”yhteiskunta”, ”sosiaa-
linen” tai ”kulttuuri” konstituoituu ja yrittävät
vastata siihen. Sosiologinen kysymys konsti-
tuutiosta on kysymys jonkin sosiaalisen il-
miön muodostumisen säännöistä tai sen mah-
dollisuuden ehdoista. Esimerkkeinä tästä voi-
daan viitata Weberin sosiologisten käsittei-
den kategoriaoppiin Wirtschaft und Gesell-
schaft -teoksessa, Simmelin alinomaiseen
kysymykseen yhteiskunnan mahdollisuudes-
ta, Parsonsin sosiaalisen toiminnan viiteke-
hykseen, sen vaihtoehtoon Goffmanilla, Ha-
bermasin kommunikatiivisen toiminnan teo-
riaan, sen systeemiteoreettiseen vaihtoeh-
toon Luhmannilla tai Giddensin 1980-luvun
rakenteistumisyritykseen (The Constitution
of Society) ja sen jälkeiseen keskusteluun
rakenteen ja toimijan suhteesta.

Toisaalta nämä esimerkit voivat antaa aihet-
ta väärinkäsitykselle, että yleinen teoria on
vain joko klassikkotutkimusta tai ns. teoree-
tikon teoriaa vailla kosketuskohtaa varsinai-
seen tutkimusteoriaan. Tosin klassikkotutki-
mustakin voi puolustaa osana yleisen teo-
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rian genreä, koska klassikoilta voidaan etsiä
alkuperäisiä avainmetaforia (ks. tästä Noro
1991). Eikä myöskään suurten teoreettisten
rakennelmien ajoittainen esiintyminen sosio-
logiassa eli ns. teoreetikkojen teoria ole kos-
kaan, kun sosiologian historiaa tarkemmin
katsotaan, sulkenut pois monia ”pienempiä”
yleisen teorian puheenvuoroja hedelmälli-
sesti jättiläisten harteilla seisten. Usein juuri
näiden pienempien puheenvuorojen tarkem-
min tematisoima asia on kuultu tutkimusteo-
riankin tasolla, kuten rakenne–toimija-kes-
kustelu kymmenisen vuotta sitten osoitti. Eikä
edes yleisistä nykyteoreetikosta esoteerisin,
Luhmann ole voinut välttyä käytöltä tutki-
musteorian tasolla. Saksalaiset eri tutkimus-
alojen sosiologit ovat käyttäneet hänen ideoi-
taan kuin vanhaa luotettavaa työkalupakkia
jättäen Luhmannin teorian kokonaishahmon
ilman kaunaa ns. teoreetikkojen ihmeteltä-
väksi.

Niin kuin mikään yleinen teoretisointi sosio-
logiassa ei tule toimeen tuntematta toimivaa
sosiologiaa eli tutkimusteoriaa ja sen tulok-
sia, ei myöskään tutkimusteoria voi välttää
yleistä teoriaa. Yleinen teoria tulee tärkeäk-
si, kun tutkimusteoriassa on sellaisia pulmia,
että on palattava sen edellytysten ja ehtojen
tarkasteluun. Tällöin vasta selkeimmin pal-
jastuu se, mikä konstitutiiviseksi käsitetty
yleinen teoria on. Se on viitekehys (frame of
reference), josta tutkimusteoria on riippu-
vainen. Viitekehys on todella, kuten Parsons-
kin näki (ks. Habermas 1982, 374), syvälli-
sempi (tässä: konstitutiivinen) kuin teoria.
Nykyinen löysä pakkopullanomainen puhe
kunkin sosiologisen tutkimuksen viitekehyk-
sestä tutkimusraporttien johdantoluvuissa
peittää tämän tärkeän asian. Tärkeätä tämä
on siksi, että vaikka tutkimusteoria tuleekin
pääsääntöisesti toimeen ilman viitekehyksen-
sä eli konstitutiivisen yleisen teorian ekspli-
koimista, se ei saa hämärtää sitä, että yleinen
teoriakin on sosiologiaa ja siis sosiologien
keskusteltavissa. Jos yleinen teoria muotou-
tuu vain metateoriaksi ilman sosiologisten
käsitteiden konstituutio-ongelmaa, se helposti
kiinnittyy johonkin filosofiseen problema-
tiikkaan (yleensä tieteenfilosofiseen) ja so-
siologian yleisestä teoreetikosta tulee filosofi.

Aikalaisdiagnoosi omana genrenään
sosiologiassa?

Ideaalitapauksessa siis tutkimusteoria ja ylei-
nen teoria ovat omia lajityyppejään, mutta
tarvitsevat silti toisiaan. Yhteys yhteiseen
katoaa vasta, kun edellinen muuttuu selvi-
tystutkimukseksi ja jälkimmäinen filoso-
fiaksi.

Mutta onko tämä kahden teorian lajityypin
korostaminen ylipäänsä oikea arvio tai ku-
vaus nykysosiologian kirjoittamisen lajityy-
peistä? Mihin viittaa se, että nykyään sosio-
logeja monesti sanotaan journalistisiksi tai
suorastaan tuulenhaistelijoiksi? Vastaus on
aikalaisdiagnoosi. Sosiologisen aikalaisdiag-
noosin tekijä todella muuntuu helposti vain
journalistiksi, ellei hän kykene aikalaisdiag-
nooseissaan käyttämään taitavasti sosiologisia
tutkimusteorioita ja johdonmukaisesti yleis-
tä teoriaa.

Entä onko aikalaisdiagnoosi ollenkaan legi-
tiimi sosiologian genre? Vastauksia on kes-
kustelussa yleensä kahta tyyppiä. Ensim-
mäinen sanoo, että kaikessa hyvässä sosio-
logiassa on mukana aikalaisdiagnoosia.
Ajatellaan vaikkapa klassikoidemme ”ano-
miaa” (Durkheim), ”rautahäkkiä” (Weber) tai
”kulttuurin tragediaa” (Simmel). Aikalais-
diagnoosista ei ole aihetta erillisenä puhua.
Toinen sanoo, että kunnon tutkimus (tässä:
tutkimusteoriat) ja johdonmukainen yleinen
teoria riittävät sosiologian panokseksi. Da-
niel Bell saa sitten kirjoittaa ”sosiologisena
kolumnistina” diagnoosejaan ideologioiden
kuolemasta, postindustrialismista ja kapita-
lismin kulttuurisista ristiriidoista.

Molemmat kannat näyttävät hyväksyvän ai-
kalaisdiagnoosin olemassaolon, joko osana
sosiologiaa tai delegoituna tietyntyyppisille
sosiologisille kirjoittajille. Verrattuna kan-
toihin, joissa jonkin yleisen teorian kaiken-
selittävyydellä (Wallersteinin historiallinen
materialismi tai Luhmannin itsetarkkailuteo-
ria) kiistetään koko aikalaisdiagnoosin mah-
dollisuus, molemmat vastaustyypit vaikutta-
vat ymmärrettäviltä, mutta sosiologian ny-
kytilanteen kannalta riittämättömiltä. Kak-
sikymmentä vuotta sitten ne ehkä olisivat
vastauksina vielä tyydyttäneet.
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Voidaan nimittäin esittää tilannearvio ny-
kyisestä eurooppalaisesta sosiologiasta, jon-
ka mukaan aikalaisdiagnoosi on myös sosio-
logiassa astunut esiin omana genrenään. Eikä
se ole vain sosiologien reaktiivinen vastaus
aatehistorioitsijoiden ja filosofien (Lyotard)
diagnostisoimaan ”postmoderniin”.

Ulrich Beck teki ensimmäisenä rohkean siirron
1980-luvun puolivälissä saksalaisessa sosio-
logiassa esittämällä ”Zeitdiagnosea” riski-
yhteiskunnasta. Sitten yleisenä teoreetikkona
tunnettu Anthony Giddens teki genre-kään-
tymyksensä julkaisemalla Stanford-luenton-
sa kirjana The Consequences of Modernity
1990-luvun alussa ja heti perään pari aika-
laisdiagnostista kirjaa modernista identitee-
tistä ja intiimeistä suhteista. Sittemmin ovat
Beckin ja Giddensin aikalaisdiagnostiset
polut leikanneet ja on syntynyt ”refleksiivi-
sen modernisaation teoria”, joka on tälläkin
hetkellä keskeinen eurooppalainen aikalais-
diagnostinen sosiologinen keskustelu. Beck
itse tosin haluaa puhua (keskustelussa tämän
kirjoittajan kanssa kesällä 1999) ”teoriasta”
korostaakseen diagnoosiensa yleisteoreetti-
sia sosiologisia sitoumuksia ja sitoutumis-
taan tieteelliseen keskusteluun ylipäänsä.

Beckin ja Giddensin lisäksi 80- ja 90-luku
toivat monia muita aikalaisdiagnoosi-genreen
kuuluvia kirjoittajia sosiologiaan. Sosiologian
veteraaneista Zygmunt Bauman on paraa-
tiesimerkki 1990-luvun aikalaisdiagnostikois-
ta siinä mielessä kuin ne tässä arvioivassa
artikkelissa ymmärretään.

Mutta mikä on aikalaisdiagnoosi?

Yleisesti ottaen aikalaisdiagnoosi pyrkii vas-
taamaan kysymyksiin: keitä me olemme, ja
mikä on tämä aika? Käsitehistorioitsijat (Ko-
selleck etunenässä) ovat esittäneet, että nämä
kysymykset aikakauden (epookin) luontees-
ta ovat vaivanneet modernia ihmistä moder-
nin läpimurrosta (1750–1850) asti, eli kun
kokemuksemme ja odotushorisonttimme vä-
lille syntyy ero; kun pelastushistoriat väisty-
vät ja aika itse liikuttaa historiaa; kun tule-
vaisuus on avoin ja temporaaliset käsitteet –
edistys, kehitys, kriisi, vallankumous ja suun-
nitelma – tulevat tärkeiksi.

Modernin läpimurrossa jopa filosofia tulee
”aikansa esittäjäksi ajatuksin” (Hegel) tai
kuten Habermas on arvioinut ”ajanhenki saa
vallan filosofiassa”. Kirjaimellisesti onkin
totta, että siitä lähtien on esiintynyt hallitse-
van koulufilosofian tai totuuden analytiikan
ohella aikalaisdiagnostinen suunta (tai aktuaa-
lisen ontologia) filosofiassa (Hegel, Nietz-
sche, Jaspers, Frankfurtin koulu, Foucault
jne.). Aikakauden luonteen esittämisen on-
gelmasta sai alkunsa myöhemmin myös tie-
donsosiologia, sillä koko Karl Mannheimin
lanseeraama tiedonsosiologia virittyy kysy-
myksestä, kuinka (intellektuellin) on mah-
dollista löytää se Arkhimedeen piste, josta
käsin aikakauden luonne on esitettävissä.

Aikakauden luonteen esittäminen saa uuden
korostuksen siirryttäessä ”modernin läpi-
murrosta” modernin aikakauden sisällä mo-
derniteettiin (vrt. Baudelairen moderniteet-
ti-estetiikka), jossa kokemusten muutos on
yhä voimakkaampi, historiallinen aika yhä
lyhyempi ”ajankohta”, tapahtumaluonne ja
vaihtelu muovaavat historiallista tietoisuut-
ta ja historiallinen aika on lopulta shokki ja/
tai vallankumouksen tapahtuma. Moderni-
teetissa, kuten estetiikan teoreetikko Jauss
on sanonut, historian filosofia ja esteettinen
kokemus yhtyvät. Vasta nyt voidaan sanoa,
että nyky- tai oikeastaan nythetki (Jetztzeit)
tulee aikakauden kuvauksen keskiöön. Ny-
kyistä ajanhenkeä on kuvattava, jos aikoo
suuntautua tulevaisuuteen nykyhetkessä. Ajan-
henkeä on seurattava tai tuhouduttava, ku-
ten ”modernin” ja” moderniteetin” käsite-
historiaa edellä esitetyn tapaan tiivistänyt
Klaus Lichtblau (1991) kärjistäen toteaa.

Moderniteetin käsitteen avulla tulkiten voi-
daan sanoa (nykyhetken) ajanhenkeä tavoit-
televan aikalaisdiagnoosin tulevan tärkeäksi
yhteiskunnallis-kulttuurisessa tilassa, jossa
taiteelliset avantgardeliikkeet seuraavat toi-
nen toistaan ”vallankumouksellisessa moni-
mielisyydessään”; yleisen mielipiteen tun-
nelmat vaihtelevat alinomaa; muodin ja siis
makumme vaihtelu on voimakasta, ja suur-
kaupunki on kirjavien elämäntyyliemme tila.

Jos tätä moderniteetille ominaista tilannetta
kutsutaan jatkuvaksi ”epookin yhtenäisyyden
menetykseksi”, niin aikalaisdiagnoosin teke-
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misen jatkuva tarve on tuon yhtenäisyyden
etsintää. Jatkuvaan menetykseen vastaava
aikalaisdiagnoosi voi itsekin tällöin olla vain
väliaikaista, vain tendensseihin tarttuvaa ja
niiden kadotessa katoavaa. Se on enemmän
”katoavaa kauneutta” kuin kestävää teoriaa.

Aikalaisdiagnoosi terminä

Termi ”aikalaisdiagnoosi” on suomenkieli-
nen muunnelma saksalaisessa keskustelussa
vakiintuneesta termistä ”Zeitdiagnose”. Eng-
lanninkielisessä keskustelussa tälle ei ole
vakiintunutta termiä (ks. Wallgren 1996,10–
11), mikä osoittaa myös anglosaksisen itse
aihetta koskevan keskustelun kehittymättö-
myyttä koko käsitteen ja sen esittämän ilmiön
suhteen. ”Aikalais” viittaa aikalaisiin diag-
nostisoimassa omaa aikaansa. ”Diagnoosi”
tulee lääketieteen termistä, ja se on käsitet-
tävä vain metaforana, tosin melko onnistu-
neena sellaisena, varsinkin kun sosiologisis-
sakin aikalaisdiagnooseissa on usein terapia
ainakin hoitoehdotuksena mukana (ks. kui-
tenkin vastaväitteet ”diagnoosin” käytölle fi-
losofian osalta: Wallgren 1996, 146–147).

Suomenkielisessä keskustelussa esiintyviä
sanoja ”aikalaisanalyysi” ja ”aikalaiskritiik-
ki” on tässä tietoisesti vältetty. ”Analyysi”
luo toisaalta koko käsitteelle liian tieteelli-
sen sävyn ja toisaalta peittää synteesin, josta
usein on kyse. ”Kritiikki” on myös liian sup-
pea, sillä se sitoo sen liikaa alkuperäänsä, eli
kriisiin ja siten myös yhteiskunnallisiin krii-
siteorioihin. Se sitoo myös sen liiaksi kritiikin
perinteisiin merkityksiin, eli sisäiseen kri-
tiikkiin, jossa osoitetaan, että jokin ei toimi
kriteeriensä mukaan, tai ulkoiseen kritiikkiin,
jossa jotain kritisoidaan siitä käsin, mitä se
ei ole. Tällöin ulkopuolelle jää aikalaisesi-
tyksiä, joiden voima ja kauneus on siinä, että
ne antavat meille uuden kuvauksen asioiden
tilasta ja kuvauksella on mahdollisia seu-
rauksia toiminnallemme (vrt. Foucault ”kriit-
tisenä” aikalaisgenealogina). ”Kritiikki” sul-
kee myös pois aikalaisesitykset, jotka ovat
nykytilalle affirmatiivisia ja toteavat asioi-
den sujuvan tai menevän jopa hyvin. Jotkut
aikalaisdiagnoosit siis toteavat potilaan jopa
terveeksi. Näin ollen tässä keskustelun koh-
teena oleva käsite ei ole epäluulon teoreeti-

koiden tai kriittisen teorian monopolisoita-
vissa.

Aikalaisdiagnoosin tuntomerkit

1900-luvun aikalaisdiagnooseja aatehistorial-
lisesti tutkinut Walter Reese-Schäfer (1996)
on korostanut, että aikalaisdiagnooseilla on
oma rationaliteettinsa. Tätä määrittelevät sel-
laiset tekijät kuin kiinnostavuus, plausibili-
teetti, tutkimuksen solidisuus ja johdonmu-
kaisuus. Hänen mukaansa kaikki aikalais-
diagnoosien esitystavalliset muodot ovat re-
torisia strategioita näiden tekijöiden takaa-
miseksi. Aikalaisdiagnoosin väline (Medium)
on oikeastaan arvostelukyky (Urteilskraft),
joka tarttuu erilaisiin menetelmiin, tutkimus-
tuloksiin ja myös niihin tieteisiin, joita se
omasta kompetenssistaan katsoen pitää kul-
loinkin tärkeänä.

Reese-Schäferkin (1996, 383) joutuu tunnus-
tamaan, että kaiken edellisen oman rationa-
liteetin ja arvostelukyvyn takana on kysymys
siitä, antaako aikalaisdiagnoosi näkemyksen
(Einsicht, insight) vai ei. Aikalaisdiagnoo-
sin rationaliteetti on sidottu subjektiin. On
kyse ”subjektiivisista, siis perspektivistisis-
tä synteeseistä”. Niinpä aikalaisdiagnoosin
lukijan sille käyttämä tärkein kriteeri onkin,
onko hän saanut siitä uusia näkemyksiä vai ei.

Aikalaisdiagnoosille ominaista on siis näke-
mys, ymmärrys, oivallus, visio, kuinka sitä
nimitämmekään. Se tuo meille jotain, josta
meillä on ollut vain aavistus, argumentista
puhumattakaan. Sen uutuus on esseen uutuut-
ta. Kaikki on tuttua materiaalia ja kuitenkin
uudella tavalla esitettyä. Ei uutta ja kuiten-
kin uutta.

Erääksi tunnusmerkiksi aikalaisdiagnooseil-
le voisi sanoa niiden sisältämien näkemys-
ten avoimen kantaaottavuuden. Nehän ovat
useimmiten avoimesti normatiivisia ja usein
myös poliittisia. Kiinnostavinta tässä kan-
taaottavuudessa on kuitenkin aikalaisdiag-
noosin pyrkimys moraalisen sitovuuden ta-
voitteluun. Tämä nimittäin tuottaa niihin kva-
si-performatiivisuutta eli sanoilla tekemi-
sen makua. Meidät julistetaan narsisteiksi.
Tai me juuri elämme elämysyhteiskunnassa.
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Tässä siis voimakkaasti liikuttava kieli on
tullut tärkeäksi. Aivan kuin olisimme siirty-
neet takaisin oraalisiin kulttuureihin, joissa
sanat saattoivat olla maagisia tapahtumia,
eivätkä vain leimoja asioille ja esineille.
Ikään kuin menneiden aikojen tarinankertoja-
viisaat ja profeetat olisivat heränneet eloon
moderniteetin ajanhenkeä metsästävinä ai-
kalaisdiagnostikkoina. Taitava aikalaisdiag-
noosi voi antaa lukijalleen ”vahvistusta” niin
kuin papin saarna kuulijalleen muinoin. Muis-
tettakoon myös, kuinka vahvan sitovaa kiel-
tä ovat Kommunistisen manifestin aikalais-
diagnostiset jaksot verrattuina varsin voimat-
tomiin ohjelmallisiin jaksoihin.

Oikeastaan voitaisiin sanoa, että aikalais-
diagnoosi – sosiologinenkin – on tieteellisen
kommunikaation piiristä ulos lähetetty per-
formatiivinen viesti tai joskus jopa perfor-
manssi, jonka tutkija esittää. Se ei ole teoria.
Se on käytännöllistä viisautta, mutta sitä on
vaikea käyttää instrumentaalisesti keinona
johonkin päämäärään. Pikemminkin nämä ai-
kalaisdiagnostikon viestit ovat hyviä (tai huo-
noja) neuvoja, jotka auttavat meitä orientoi-
tumaan nykyhetkessä. Tällainen eksistentiaa-
linen tieto luo mahdollisesti järjestystä toi-
mintaamme auttaessaan meitä näkemään jon-
kin hahmon, vaikka se onkin vain ajanhen-
gen hahmo (so. narsisti, juppi, elämysyhteis-
kunta, riskiyhteiskunta, refleksiivinen moder-
nisaatio...). Aikalaisdiagnoosin antama uusi
näkemys on aina vanhaa sokeutta parempi.
Tämä onkin jo itsessään aikalaisdiagnoosin
tasolla esitetty väite moderniteetista.

Aikalaisdiagnoosin käytön erityisyys

Jos puhutaan aikalaisdiagnoosin, vaikkapa so-
siologisen, yhteiskunnallisesta käytöstä, voi-
daan heti sivuuttaa mahdollisuus sen ”tulos-
ten” käyttämisestä instrumentteina poliitti-
sen päätöksenteon palveluksessa sekä suun-
nittelu- että reformityössä. Sellaisessa työs-
sä, joka tehdään ”ihmisten päiden yli”, ai-
kalaisdiagnostisia näkemyksiä on vaikea käyt-
tää verrattuna esimerkiksi tavanomaisen tut-
kimusteorian tuloksiin, selvitystutkimukses-
ta puhumattakaan. Tietysti voidaan ajatella
aikalaisdiagnoosien heuristista käyttöä itse
reformien suunnittelijoiden päissä. Kiinnos-

tavin niiden heuristinen käyttö lienee kui-
tenkin designin ja median puolella. Näin eri-
tyisesti näyttäisi olevan, kun on kyse mentaa-
listen maisemiemme designista, kuten esi-
merkiksi Helsingin Sanomien Kuukausiliit-
teessä. Nykymedia pystyy myös tuotteista-
maan ja kierrättämään tieteisperäisen aika-
laisdiagnoosin tuloksia, kuten esimerkiksi
”narsistin”, ”jupin” ja ”elämyksen” kiertoa
seuranneet lienevät huomanneet. Tosin me-
dia on myös jo pitkään luonut omat aikalais-
diagnostikkonsa, joilla ei usein ole mitään
tieteisperäistä napanuoraakaan diagnooseil-
leen.

Sosiologialla yhteiskuntatieteenä on oma
luonnontieteestä poikkeava kaksoisherme-
neutiikkansa. Tällöin sen tulokset eivät mene
vain yhteiskunnallisen päätöksenteon ”tuo-
tekehittelyyn” yli ihmisten päiden vaan
myös suoraan ihmisten päihin, heidän arki-
tajuntaansa. Olemme siis sosiologian yleisö
tai nykyään ehkä paremminkin yleisöt. So-
siologia on keskustelua yhteiskunnasta (yh-
teisöstä) yhteiskunnan (yhteisöjen) kanssa.
Sosiologiset tulokset tutkimusteorian tasol-
la samoin kuin jotkut yleisen teorian ideat
löytävät yleisönsä, arkitajuntamme.

Tätä arkitajuntaa ei voi kuitenkaan läpitie-
teellistää korvaamalla arkitajunnan koodit
sosiologian operationaalisilla malleilla (ks.
näistä Rappaportin käsitteistä: Eder 1998).
Elämme arkitajuntamme narraatioissa (so.
sosiaalisissa konstruktioissa), jotka ovat mo-
raalisesti sitovia, kvasi-performatiivisia ja jot-
ka ”make sense” maailmasta meille. Tämä
väite on tietysti itsessään antropologis-neo-
durkheimilainen tieteellinen (operationaali-
nen) malli kulttuurin luonteesta. Sille antavat
epäsuoraa tukea eräiden filosofien (mm. Hu-
bert Dreyfus) argumentit siitä, että ihmisten
toimintaan sisältyvä ”hiljainen tieto” (”tacit
knowledge”) ja ”taito” (”skill”) eivät ole tie-
teellistettävissä eli jäännöksettä käsitteellis-
tettävissä.

Sosiologiset tulokset voivat kuitenkin vai-
kuttaa arkitajuntamme koodien sisältöihin
ja muuttaa konstruktioitamme. Tätä on vaikea
kuvata. Paljon helpompi olisi kuvata ketjua,
jossa sosiologinen tulos, vaikkapa alkoholin
kokonaiskulutuksen sosiaaliset vaikutukset
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(Kettil Bruunin & alia) otetaan käyttöön ra-
tionaalis-organisatorisessa päätöksenteossa.
Voisi sanoa, että kun tieteellinen sosiologi-
nen tulos tulee ulos tieteellisen kommuni-
kaation piiristä suoraan arjen kollektiiviseen
tajuntaan, se saattaa joskus olla kuin maan-
järistys tai mutaatio tai ainakin odottamaton
”media tapahtuma”. Tällöin se on ”tapahtu-
ma”, joka muuttaa arjen narraatioitamme ja
siis konstruktioitamme. Ajatellaan vaikka
tietokoneinsinööriystäväämme, jonka ku-
viot mahdollisesti muuttuvat, kun Ilkka Niini-
luoto lanseeraa julkisuudessa filosofisen ref-
lektion tuloksena perustellun erottelun tie-
don ja informaation välillä. Ja miten paljon
meidän itse kunkin lukijan omia narraatioita
heilautti Heikki Ylikankaan historiallis-so-
siologinen tutkimustulos Helsingin Sano-
missa siitä, että maamme eri osissa 1918-ta-
pahtumat määriteltiin aikalaisten taholta
erilailla ja tällä oli merkitystä heidän toi-
minnalleen. Ja kun Pekka Sulkusen tulokset
suurten ikäluokkien ”märästä sukupolvesta”,
joka tempaisi ”mökin muijatkin” mukaansa
ryyppäämään, tulivat suureen julkisuuteen
televisiossa, taisivat ”suurten ikäluokkien”
katselijatkin ahdistua tai vapautua entises-
tään.

Nämä esimerkit tieteellisten tulosten mah-
dollisesta tapahtumaluonteesta koskevat ta-
vallista tutkimusta ja tutkimusteoriaa. Entä
sitten aikalaisdiagnoosi ja sen ”tulokset” ar-
kitajuntaamme järkyttämässä? Eräässä mie-
lessä vastaus on triviaali. Kun aikalaisdiag-
noosi on edellä karakterisoitu jo tiedetyn
pohjalta ”näkemyksiä” tuottavaksi, niin juu-
ri se on erityisen sopiva tapahtumaluontei-
sesti muuttamaan konstruktioitamme. Tosin
ajanhengen ”hahmon näkeminen” lienee dif-
fuusimpi tapahtuma kuin selkeän ja spesifin
tutkimustuloksen kohtaaminen.

Aikalaisdiagnoosin lumo ja voima tapahtu-
mana onkin siinä, että se on kirjoituksen
genrenä jo valmiiksi viritetty kvasi-perfor-
matiiviseksi. Se on intensiivisesti viettelevä
kuin muinaisen Viisaan puhe. Se on itses-
sään tapahtumaluonnettaan esittävä ja siten
sitä jo ennakoiva ollessaan siitä tietoinen.
Voidaan sanoa, että aikalaisdiagnoosi on täs-
sä askeleen edellä tavallista tieteellistä tulos-
ta. Lukijan (kuulijan!) kohdatessaan sillä on

siis profeetan refleksioetu. Tämä on itse gen-
reen sisältyvä etu. Voidaan myös ajatella,
että nykyinen mediamaailma suo edun aika-
laisdiagnostikolle. Niinpä saattoi hiljattain
kohdata psykohistoriasta ammentavan aika-
laisdiagnostikko Juha Siltalan samana päi-
vänä Viikkoliitteessä, kahdessa naistenleh-
dessä, radiohaastattelussa ja televisio-ohjel-
massa sekä livenä että toisen ohjelman taus-
tatiimin asiantuntijana.

Kun tässä puhutaan aikalaisdiagnoosista, sil-
lä tarkoitetaan jatkuvaa ajanhengen tavoit-
telua. Tällä diagnoosilla ei siis ole saavutet-
tua näköalapaikkaa koko epookkiimme. Jos
sillä olisi, se olisikin yleinen teoria aikakau-
destamme. Vaikka tällainen ”jumalan näkö-
ala” olisikin monien aikalaisdiagnostisten
pyrintöjen raja-arvo, vain pyrkimys on tär-
keää. Tällainen yleinen teoriahan ei aika-
laisdiagnoosia enää edes tarvitsisi.

Ajanhenkeä tavoitteleva aikalaisdiagnoosi on
riskituote. Tässä mielessä se on verrattavis-
sa markkinatutkimuksen tuloksiin. Ne ovat
riskituotteita tilaajan eli asiakkaan käytössä.
Niiden varassa voi operoida, mutta myös
epäonnistua. Niiden etuna (lohtuna) on itsensä
toteuttavan ennusteen voima. Aikalaisdiag-
noosilla ja markkinatutkimuksella onkin van-
ha yhteys modernissa maailmassa. Kun ai-
kalaisdiagnoosi on usein hakenut aikakauden
sosiaalikaraktäärejä (vrt. Riesman, nykyään
Bauman), niin jo kauan sitten markkinoilla
hahmoteltiin sellaisia sosiaalifiguureja kuin
dandy, snobi, flanööri jne. Nämä modernin
sankarihahmot saivat myös kulloinkin eris-
nimisiä edustajia, ja heitä myös seurattiin.
Heitä käytettiin ajanhengen seuraamiseen,
joka tarkoitti sille adekvaatin tyylin löytä-
mistä.

Ehkä aikalaisdiagnoosi hyvinkin rinnastuu
muotiin. Kyse saattaa olla vahvastakin ho-
mologiasta. Muotihan hakee ajanhenkeä ja
uusinta uutta. Mutta ei koskaan täysin uutta,
kuten taide ja tiede. Täysin uutta ei ole aika-
laisdiagnoosikaan tutkimusteorian ja ylei-
sen teorian uutuuksiin nähden. Silti siinä on
glamouria niin kuin muodissa. Sekin kertoo,
että makumme vaihtuvat. Sekin on ratkomassa
hyvän maun antinomiaa muodin tavoin (ks.
muodista Gronow 1997, 74–101). Sekin on
etsimässä sensus communista. Muodin luo-



4/2000 Sosiologia 327

jatkin joutuvat hakemaan siitä apua ajanhen-
gen etsimisessä. Ei ole liioin mahdotonta löy-
tää muodin kaltaista retron aseman korostu-
neisuutta aikalaisdiagnoosien nopeassa vaihtu-
vuudessa. Voimme ehkä myös löytää yksit-
täisiä aikalaisdiagnooseja, joissa niiden oma
peruuntuminen eli sisäinen vanheneminen
on peräti kalkyloituna mukana, kuten muo-
titrendeissä.

Yksittäinen aikalaisdiagnoosi on mentaali-
nen artefakti, joka on sidottu muodin kaltai-
seen kohtaloon juuri median kautta. Nykyi-
nen toimittajamaailma kykenee kääntämään
ainutkertaisen (signeeratun) aikalaisdiagnoo-
sin massamuodin käyttötavaraksi. Tässä on
alkanut toteutua mentaalisen alueella se,
minkä olemme jo nähneet muualla muotoil-
lussa ympäristössämme. Ikään kuin reflek-
siivisen aikalaisdiagnostisesti voisi sanoa,
että aikalaisdiagnoosista on tullut ajanhengen
designia. Aiemmin saatoimme sanoa, että ai-
kalaisdiagnoosia tarvitaan, koska ajanhenkeä
metsästetään, sitä tarvitaan uusiin näkemyk-
siin ja erityisesti design-alojen ihmiset tar-
vitsevat sitä. Nyt voimme sanoa, että itse ai-
kalaisdiagnoosikin on tullut mentaaliseksi
tuotteeksi ja muotoilun kohteeksi. Se on jo
alun perin ollut käyttötavaraa ja niin ollen
tarkoitettu kaikille. Vasta median ja muotoi-
lun yhteiskunnassa ”näemme”, miten valta-
va kysyntä sillä on. Ollaankohan jo perusta-
massa aikalaisdiagnoosin sisältöprofessuuria?

Sosiologisen aikalaisdiagnoosin
komponentit

Edellisen arvion mukaan olemme pääsemät-
tömissä aikalaisdiagnooseista. Beckin, Gid-
densin ja Baumanin uusien avausten jälkeen
tämä pätee myös sosiologiassa. Niinpä on
vielä aihetta tähdentää, että sosiologinen ai-
kalaisdiagnoosi on tieteellisestä kommuni-
kaatiosta ulos lähetetty viesti, jonka ensisi-
jainen paikka ei ole tieteellinen keskustelu,
kuten tutkimusteorian tai yleisen teorian ta-
pauksessa. Silti voimme sanoa, että vaikka
sosiologinen aikalaisdiagnoosi ei ole tieteel-
liseen keskusteluun ensisijaisesti tarkoitettu,
sitä voidaan kuitenkin rationaalisesti arvioi-
da sen käyttämien sosiologisten materiaa-
liensa osalta. Sen sisältämät tutkimusteorian

ja yleisen teorian tasoiset komponentit ovat
sosiologisesti keskusteltavissa. Sen sijaan
olisi väärinkäsitys yrittää suoraan kumota
aikalaisdiagnoosin esittämää ”näkemystä”
riippumattomilla empiirisillä tutkimustulok-
silla. Tämä olisi taso- tai kategoriavirhe.

Arvioitavaksi aikoinaan tuli ihan kirjaimel-
lisesti myös kaikkien aikojen myydyin (yli
1,5 miljoonaa) sosiologinen teos Riesmanin
ja kumppaneiden The Lonely Crowd (1950),
jonka suuri sosiologinen arviointiteos on
vuonna 1961 Lipsetin ja Lowenthalin toimit-
tama teos Culture and Social Character: The
work of David Riesman reviewed. Siinä käy-
dään läpi tieteellisesti keskustellen niin Ries-
manin sitoumukset sosiaalikaraktääri-käsit-
teeseen (yleinen teoria) kuin hänen käyttä-
mänsä muiden empiiriset tulokset (tutkimus-
teoria) ja oma kirjaa varten tehty tutkimus
eli ”research” (tutkimusteoria). Nykyperspek-
tiivistä tätä korkeatasoista keskustelua on
opettavaista lukea, vaikka kenelläkään kes-
kustelijoista, ei edes entisellä frankfurtilai-
sella Leo Lowenthalilla, ollut käsitettä aika-
laisdiagnoosille. Jälkiviisaasti voidaan sanoa,
että keskustelijat olisivat päässeet täsmälli-
semmin käsiksi teoksen eri komponentteihin,
jos he olisivat ymmärtäneet teoksen aikalais-
diagnoosiksi edellä esitetyssä merkityksessä.

Tosin genretietoisuus ei ole anglosaksisessa
sosiologisessa keskustelussa sen parempi
nykyäänkään. Tästä voi kyllä olla se kyseen-
alainen hyöty, että tutkimuksena tai teoriana
julkaistu teos peittää ovelasti siinä piilevän
aikalaisdiagnoosin ikuiseen ohimenevyyteen
tuomitun luonteen. Aina ei ole kuitenkaan
niin helppo ratkaista sitä, milloin aikalais-
diagnoosi dominoi jotain sosiologista teosta.
Kutsumme edelleen Arlie Russel Hochschil-
din myyviä teoksia tutkimuksiksi niihin si-
sältyvän sosiologisen huippuammattitaidon
takia, vaikka niistä on löydettävissä myös
aikalaisdiagnostinen komponentti. Hyvä so-
siologiahan on aina myös aikalaisdiagnoo-
sia, kuten on tapana sanoa.

Ehkä aikalaisdiagnostinen komponentti heik-
kenee sen mukana, mitä enemmän teos si-
sältää painavaa ja taitavaa omaa tutkimusta.
Aivan oman ”researchin” asemahan on heik-
ko Riesmanillakin. Sen sijaan hänen klassik-
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konsa on täynnä omaa kirjattua elämänko-
kemusta, kirjallisuutta ja kulttuurihistoriaa
esimerkkeinä, ajatuskokeita ja hyviä typolo-
gisia intuitioita. Tätähän aikalaisdiagnoosi juu-
ri on. Parasta siis jättää se Daniel Bellille ja
muille kolumnisteille.

Silti voimme sosiologiasta löytää vahvasti
omaa ja muuta empiiristä tutkimusta käyttä-
viä aikalaisdiagnooseja. Ronald Inglehartin
The Silent Revolution (1977) on tällainen. Itse
asiassa sen palaset poliittisen arvotutkimuk-
sen klassikkona kolahtavat paikalleen, jos se
ymmärretään ennen kaikkea aikalaisdiag-
noosina (ks. Reese-Schäfer 1996). Myös
Gerhard Schulzen Die Erlebnisgesellschaft
(1992) on aikalaisdiagnoosi, jossa omalla
empiirisellä tutkimuksella on tärkeä asema.
Tosin sitä ei voi verrata Inglehartin raskaa-
seen empirian käyttöön argumenteissaan.
Schulze – empiirisen sosiaalitutkimuksen
menetelmien professori! – ei ylipäänsä luota
kvasikokeellisten menetelmien sitovuuteen
sosiaalitieteellisessä argumentaatiossa. Niinpä
Schulzen omat kulttuurin kulutusta koskevat
aineistot toimivat toisaalta heuristiikkana,
toisaalta illustraationa teoreettisille kehitel-
mille elämysyhteiskunnan kokonaishahmon
näkemiseksi.

Giddens ja Beck eivät käytä sosiologisissa
aikalaisdiagnooseissaan omaa empiiristä ai-
neistoa. Molemmat hyödyntävät kuitenkin
runsaasti tutkimusteorian tasoista materiaa-

lia, joka perustuu empiiriseen tutkimukseen.
Giddens kehittelee yleensä näistä tutkimuk-
sista omia avainkäsitteitään (luottamus, toi-
nen mahdollisuus, puhdas suhde, kohtalon
hetki…), välillä termejä muuttaen, välillä
alkuperäiset säilyttäen. Beckin tapa on mars-
sittaa empiirisen tutkimuksen tuloksia rele-
vanteilta sosiologian tutkimusaloilta suoraan
väitteidensä tueksi. Mitä vähemmän näitä
on, sitä journalistisemmalta teksti vaikuttaa.
Tätä vasten Beck on kehittänyt vaatimuksen
epätavallisesta empiriasta. Tämä on tietysti
ominaista aikalaisdiagnoosille yleensä, mut-
ta Beckillä se on kiedottu erityiseen aikalais-
diagnostiseen teesiin nykyisyydelle ominai-
sista epätavanomaisista suhteista vaatimas-
sa epätavanomaista empiriaa ja päinvastoin.

Yleisen teorian ideoiden käytössä entinen ylei-
nen teoreetikko Giddens ei ole suinkaan niin
itseriittoinen kuin luulisi, vaan avoin uusille
ajatuksille, kuten esimerkiksi Beckin välit-
tämille ideoille saksalaisesta keskustelusta,
hakien niille aina paikan omassa kehikos-
saan. Beck taas on varsin eklektinen saksa-
laisen yleisen teorian keskustelun seuran-
nassaan ja viljelee puhtaaksi joitakin sen tee-
moja, kuten yksilöllistymistä. Hän saa kui-
tenkin enemmän vaikutteita joistain Luhman-
nin erotteluista kuin esimerkiksi Haber-
masilta.

Bauman ei näytä olevan sen paremmin si-
dottu sosiologiseen tutkimusteoriaan kuin mi-

aikalaisdiagnoosi yleinen teoria

tutkimusteoria

empiirinen evidenssi

Kuvio 1. Aikalaisdiagnoosi sosiologian kentässä

X
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hinkään yleiseen teoriaankaan – tosin joskus
marxilainen (?) yleinen maailman kauhiste-
lu lyö läpi, kuten kulutuksen ja markkinoi-
den kohdalla. Bauman puhtaaksiviljelee itse
aikalaisdiagnoosia. Tällöin tärkeäksi ei tule
sosiologinen materiaali, vaan filosofinen ai-
nes. Toisaalta Baumanilla nykyinen manner-
eurooppalainen esoteerisempi filosofinen kes-
kustelu vääntyy sosiologiseksi aikalaisdiag-
noosiksi; toisaalta sosiologinen aikalaisdiag-
noosi muuntuu aikalaisdiagnoosin alkuläh-
teille eli ajanhengeksi filosofian muodossa.

Lopuksi voidaankin esittää kuvio edellä käy-
dystä keskustelusta sosiologisen aikalais-
diagnoosin asemasta sosiologisessa kentässä.
Se kuvaa ”kolmiota”, joka on koko ajan ol-
lut tämän arvioivan artikkelin taustalla, ks.
kuvio 1.

Aikalaisdiagnoosit ovat kadotettua kauneut-
ta myös tieteen kannalta. Voimme toki niitä
kuvan osoittamien komponenttien kohdalla
arvioida. Mutta emme voi vetää niitä täysin
takaisin tieteelliseen keskusteluun. Emme
voi tieteellisessä keskustelussa esimerkiksi
käyttää niitä teorioina empiirisen evidenssin
tulkintaan. Seurauksena olisi nimittäin se, että
ne lumoaisivat meidät liiaksi. Löytäisimme
aineistoistamme sen, jonka diagnoosit ovat
jo sanoneet. Se olisi huonoa mimesistä.

Arjessa voimme tietysti lumoutua aikalais-
diagnooseista, mutta tieteessä emme. Siksi
yllä olevan kuvion paha ylivedetty viiva kul-
kee aikalaisdiagnoosista suoraan empiiriseen
evidenssiin ja varoittaa tutkijoita, mutta eri-
toten opinnäytetutkielmaa tekevää sosiolo-
gian opiskelijaa uhkaavasta pahasta harha-
askeleesta.

Tämä varoitus ei kuitenkaan tarkoita aika-
laisdiagnoosiin kohdistuvaa lähestymiskiel-
toa sosiologeille. Uudet näkemykselliset ai-
kalaisdiagnoosit voivat toimia hyvänä heuris-

tiikkana tutkimusteorioille virittäen uusia
kysymyksenasetteluja tai ainakin pysähdyt-
täen miettimään vanhojen rutiinivastausten
arvoa.

Jos taas sosiologiassa todella arvostamme
kykyä arvioida omaa aikaansa aikalaisdiag-
noosin muodossa, niin voidaan puhua jopa
tarpeesta kehittää yliopisto-opetuksessamme
aikalaisdiagnoosin didaktiikkaa (ks. Reese-
Schäfer 1996, 388). Tässä opetuksessa vanhat
(ja uudet) klassiset aikalaisdiagnoosit toimi-
sivat kaanonina ja esimerkeistä oppimisen
materiaalina. Ehkä sen jälkeen voisimme tar-
jota myös työvoimamarkkinoille uuden tuot-
teen: aikalaisdiagnostisesti kompetentin ja
arvostelukykyisen sosiologi-journalistin. �
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