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9. JÄRJEN JA VAPAUDEN 
ONGELMA

Yhteiskuntatutkija on kiinnostunut historiasta ennen kaikkea 
siksi, ett ä hän voisi käsitt ää oman aikakautensa luonteen. Yksilön 
elämänhistoriasta hän on kiinnostunut ennen kaikkea ymmärtääk-
seen ihmisen perusluontoa ja niitä rajoituksia, joita se asett aa ihmi-
sen kehitykselle historian kuluessa.

Kaikki yhteiskuntatieteen klassikot ovat olleet kiinnostuneita 
aikansa olennaisista piirteistä ja siitä, kuinka historiaa on heidän 
aikanaan muokatt u. He ovat pohtineet myös ”ihmisluonnon ole-
musta” ja oman aikansa ihmistyyppien vaihtelevuutt a. Marx, Som-
bart ja Weber, Comte ja Spencer, Durkheim ja Veblen, Mannheim, 
Schumpeter ja Michels tarkastelivat näitä ongelmia kukin omalla 
tavallaan. Sen sijaan monet nykyiset yhteiskuntatutkijat eivät ole 
tehneet näin. Kuitenkin nykyisin, 1900-luvun jälkimmäisellä puo-
liskolla, tällaiset ongelmat ovat muutt uneet poltt aviksi kiistaky-
symyksiksi, jatkuvaksi huolenaiheeksi ja ratkaiseviksi ihmistutki-
muksen kultt uuriselle suuntautumiselle.

1

Ihmiset yritt ävät nykyisin saada selville, missä he ovat, mihin he 
ovat menossa ja miten – mikäli se on lainkaan mahdollista – he 
voivat tehdä nykyisyydestä historiaa ja kantaa vastuuta tulevaisuu-
desta. Kukaan ei voi antaa tällaisiin kysymyksiin yleispäteviä vas-
tauksia. Jokainen aika tarjoaa omat vastauksensa. Juuri nyt tilanne 
on vaikea. Yksi aikakausi on päätt ymässä ja olisi ryhdytt ävä muo-
dostamaan vastauksia.

Aikakausi, jota kutsutaan uudeksi ajaksi, on päätt ymässä. 
Aivan kuten antiikin aikaa seurasi useita vuosisatoja kestänyt idän 
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valta-asema, jota länsimaissa nurkkakuntaisesti kutsutaan pimeäk si 
keskiajaksi, uutt a aikaa seuraa nyt jälkimoderni aikakausi. Sitä voi-
daan ehkä kutsua neljänneksi aikakaudeksi.

Se, mihin yksi aikakausi päätt yy ja mistä toinen alkaa, riippuu 
epäilemätt ä määritelmistä, jotka ovat kaikkien sosiaalisten ilmiöi-
den tavoin historiallisia. Nyt uudet tosiseikat horjutt avat perusta-
via määrityksiä yhteiskunnasta ja ihmisistä. En tarkoita vain sitä, 
ett ä ihmisiä ei ole koskaan aikaisemmin yhden ainoan sukupolven 
aikana saatett u näin täydellisen altt iiksi muutosten järisytt ävälle 
nopeudelle. En tarkoita myöskään sitä, ett ä he tuntevat olevansa 
siirtymässä aikakaudesta toiseen ja ett ä he ponnistelevat ymmär-
tääkseen uuden aikakauden luonteen. Tarkoitan, ett ä jos todella 
yritt ää ott aa uuden näkökulman, huomaa monet vanhat odotukset 
ja mielikuvat loppujen lopuksi historiallisiksi. Totunnaiset ajatt e-
lun ja tuntemisen käsitt eet johtavat yhtä usein harhaan kuin autt a-
vat selitt ämään, mitä on tapahtumassa. Tarkoitan, ett ä monet seli-
tykset on johdett u keskiajan historiallisesta muutt umisesta uudeksi 
ajaksi. Nykyaikaan yleistett yinä niistä on tullut kömpelöitä, merki-
tyksett ömiä ja kaikkea muuta kuin vakuutt avia. Tärkeimmät nykyi-
sistä ideologisista suuntauksista – liberalismi ja sosialismi – eivät 
tosiasiassa enää lainkaan riitt ävästi selitä maailmaa ja ihmistä.

Niin liberalismi kuin sosialismikin periytyvät valistuksen 
ajalta, ja monet arvot ja oletukset ovat niille yhteisiä. Molemmat 
pitävät vapauden kasvun ensisijaisena edellytyksenä kasvavaa jär-
jenmukaisuutt a. Vapautt ava käsitys edistyksestä järjen avulla, usko 
tieteeseen jakamatt omana hyvänä, sivistyksen vaatimus ja usko sen 
poliitt iseen merkitykseen demokratian toteutumiseksi ovat valis-
tuksen ihanteita, jotka perustuvat oletukseen järjen ja vapauden 
luontaisesta yhteydestä. Eniten nykyisiin ajatt elutapoihin vaikut-
taneet ajatt elijat ovat lähteneet tästä oletuksesta. Se näkyy Freu-
din työssä: ollakseen vapaa yksilön täytyy tulla rationaalisemmin 
tietoiseksi itsestään. Terapian avulla annetaan järjelle mahdolli-
suus toimia vapaasti yksilön elämässä. Sama oletus on valtavirran 
marxilai suuden tukena: tuotannon järjenvastaiseen anarkiaan van-
gitt ujen ihmisten on tultava rationaalisesti tietoisiksi asemastaan 
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yhteiskunnassa. Heidän on tultava ”luokkatietoisiksi”, minkä 
marxilainen merkitys on yhtä rationalistinen kuin mikä tahansa 
Benthamin esitt ämä käsite.

Liberalismissa on oltu kiinnostuneita vapaudesta ja järjestä 
tärkeimpinä tosiasioina ihmisestä. Marxismissa niihin on kiinni-
tett y huomiota historiaan poliitt isesti vaikutt avan ihmisen rooliin 
kuuluvina seikkoina. Uuden ajan liberaalit ja radikaalit ovat yleensä 
uskoneet historian ja vapaan yksilön oman elämänhistorian järki-
peräiseen muokkaamiseen.

Viimeaikaiset tapahtumat maailmalla ovat mielestäni kuiten-
kin tehneet selväksi, miksi vapauden ja järjen käsitt eet tuntuvat 
usein varsin hämäriltä sekä kapitalistisissa ett ä kommunistisissa 
maissa, miksi marxismi on muutt unut byrokraatt iseksi puoluste-
luksi ja väärinkäytösten ikäväksi retoriikaksi ja liberalismi yhteis-
kunnallisen todellisuuden triviaaliksi ja asiatt omaksi peitt elyksi. 
Tämän ajan tärkeimpiä kehityssuuntia ei mielestäni voida kunnolla 
ymmärtää liberaalilla eikä marxilaisella politiikan ja kultt uurin tul-
kinnalla. Nämä ajatustavat syntyivät opastamaan sellaisten yhteis-
kuntien tarkastelua, joita ei enää ole olemassa. John Stuart Mill ei 
koskaan tutkinut sellaista poliitt ista taloutt a, joka on kehitt ynyt 
kapitalistisessa maailmassa. Karl Marx ei koskaan eritellyt sellaisia 
yhteiskuntia, joita on muodostunut kommunistisessa maailmassa. 
Kumpikaan heistä ei tutkinut ongelmia niin kutsutuissa alikehit-
tyneissä maissa, joissa seitsemän kymmenesosaa ihmiskunnasta 
nykyään yritt ää pysyä hengissä. Nykyisiä uudenlaisia yhteiskunta-
järjestelmiä ei ole mahdollista analysoida perinteisten liberaalien 
tai sosialististen käsitt eiden avulla.

Neljätt ä aikakautt a uudesta ajasta erott ava ideologinen tun-
nusmerkki on se, ett ä vapauden ja järjen käsitt eistä on tullut kiis-
tanalaisia ja ett ä järjenmukaisuuden lisääntymisen ei voi olett aa 
kasvatt avan vapautt a.
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2 [167]

Järki ja käsitys vapaasta yksilöstä järjen käytt äjänä ovat tärkeim-
piä ajatuksia, jotka tämän vuosisadan yhteiskuntatieteilijät ovat 
perineet valistusfi losofeilta. Mikäli ne jäävät keskeisiksi arvoiksi, 
joiden avulla ihmiskunnan vaikeuksia eritellään ja kiistakysymyk-
siä tarkastellaan, niin järjen ja vapauden ihanteet on muotoiltava 
täsmällisemmin ja paremmin kuin aikaisemmille ajatt elijoille ja 
tutkijoille oli mahdollista. Nykyisin nämä molemmat arvot, järki 
ja vapaus, ovat ilmiselvästi ja samalla salakavalasti uhatt uina.

Tärkeimmät kehityssuuntaukset tunnetaan hyvin. Suuret 
ja rationaaliset organisaatiot – byrokratiat – ovat lisääntyneet, 
toisin kuin yksilön mahdollisuudet rationaaliseen elämään. Joka-
päiväisen elämänsä rajoitt amat tavalliset ihmiset eivät usein pysty 
ymmärtämään niitä suuria rakenteita – olivatpa ne rationaalisia tai 
irrationaalisia – joihin heidän oma lähiympäristönsä kuuluu. Toi-
saalta he näytt ävät usein toimivan järkiperäisesti, vaikka heillä ei 
ole mitään käsitystä toimintansa tuloksista. Yhä useammin ihmis-
ten mielissä herää epäilys, ett ä myös päätöksentekijät Tolstoin 
kenraalien tavoin vain teeskentelevät tietävänsä. Byrokratioiden ja 
työnjaon kasvu lisäävät sellaista elämää, työtä ja vapaa-aikaa, jossa 
rationaalinen ajatt elu ja toiminta käyvät vaikeiksi tai mahdott o-
miksi. Esimerkiksi sotilas ”suoritt aa lukuisia peräkkäisiä tarkoituk-
senmukaisia ja järkeviä toimintoja täsmällisesti ilman, ett ä hänellä 
on mitään käsitystä tämän toiminnan lopullisesta päämäärästä” tai 
jonkin yksitt äisen toimen merkityksestä kokonaisuudelle.* Jopa 
teknisesti älykkäät henkilöt saattavat tehokkaasti toteuttaa 
heille annetun tehtävän tietämättä, että tuloksena on ensim-
mäinen atomipommi.

Tiede ei näytä vieneen teknologiseen autuuden aikaan. Sen 
menett elytavat ja rationaalisuus eivät merkitse sitä, ett ä ihmiset 
elävät järkevästi vailla myytt ejä, petosta ja taikauskoa. Yleinen 
koulutus saatt aa johtaa teknologiseen tylsämielisyyteen ja kan-
salliseen nurkkakuntaisuuteen eikä niinkään tietoa korostavaan ja 

*  Vrt. Mannheim, Man and Society, New York, Harcourt, Brace 1940, 54.
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riippumatt omaan sivistykseen. Historiallisen kultt uurin levitt ämi-
nen ei ehkä lisää tiedon ja sivistyksen vastaanott avaisuutt a, vaan 
latistaa sen ja saatt aa siten estää mahdollisuuden luovaan kekse-
liäisyyteen. Byrokraatt isen rationaalisuuden ja teknologian kor-
kea taso eivät takaa yksilöllisen tai yhteiskunnallisen älykkyyden 
korkeaa tasoa. Edellisestä ei voida johtaa jälkimmäistä, sillä yhteis-
kunnallinen, teknologinen tai byrokraatt inen rationaalisuus eivät 
koostu vain yksilöllisistä haluista ja kyvyistä järkevään ajatt eluun. 
Ne näytt ävät itse asiassa usein vähentävän yksilön mahdollisuutt a 
itsenäisen tahdon ja järkevän ajatt elukyvyn saavutt amiseen. Ratio-
naalisesti organisoidut yhteiskunnalliset toiminnat eivät vältt ä-
mätt ä johda yksilön eivätkä yhteiskunnan lisääntyvään vapauteen. 
Usein ne ovat tyrannian ja manipulaation välineitä, joilla riistetään 
mahdollisuus järkevään ajatt eluun ja kyky toimia vapaana ihmi-
senä.

Rationaalisessa rakenteessa vain harvoilta johtopaikoilta tai 
edullisilta näköalapaikoilta on mahdollista ymmärtää kokonaisuu-
teen vaikutt avia rakenteellisia voimia, joista tavalliset ihmiset ovat 
vain ositt ain tietoisia.

Ihmisten arkeen ja heidän lähiympäristöihinsä vaikutt avat 
voimat eivät ole niistä lähtöisin eivätkä niissä toimivien valvon-
nassa. Näitä ympäristöjäkin sitä paitsi rationaalistetaan yhä enem-
män. Perheistä ja tehtaista, vapaa-ajasta ja työstä, asuinalueista ja 
valtioista on tulossa toiminnallisesti rationaalisen kokonaisuuden 
osia – tai niihin vaikutt avat kontrolloimatt omat ja irrationaaliset 
voimat.

Käsitys ihmisestä, joka on rationaalinen mutt ei ajatt ele järke-
västi, perustuu lisääntyvän rationaalisuuden ja järjen väliseen risti-
riitaan, järjen ja vapauden oletetun yhteyden häviämiseen. Samalla 
kun ihminen rationaalistaa itseään yhä enemmän, hänen epävar-
muutensa vastaavasti lisääntyy. Nykyinen vapauden ongelma on 
muotoiltavissa parhaiten tämän ihmistyypin avulla. Tällaisia kehi-
tyssuuntia ja epäilyksiä ei ole kuitenkaan usein pidett y ongelmina, 
niitä ei ole yleisesti tunnustett u kiistakysymyksiksi eikä nähty 
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huolenaiheiksi.  Vapauden ja järjen nykyisten ongelmien tärkein 
piirre on niiden tunnistamatt omuus.

3 [169]

Monet tapahtumat näytt ävät yksilön näkökulmasta manipulaation, 
hallinnon tai sokean liikkeen tulokselta. Yhteiskunnallinen valta 
on harvoin näkyvää: vallanpitäjät pitävät vallan esille tuomista 
ja perustelemista harvoin tarpeellisena. Tämä on yksi syy siihen, 
miksi tavalliset ihmiset eivät kykene selkeään ajatt eluun eivätkä 
toimintaan ollessaan vaikeuksissa tai vastustaessaan jotain kysy-
mystä. He eivät pysty ymmärtämään sitä, mikä vaarantaa arvot, 
joita he hämärästi pitävät ominaan.

Kun rationaalisuuden lisääntymisellä on tällaisia vaikutuksia, 
yksilö voi vain ”tehdä parhaansa”. Hän sovitt aa halunsa ja työnsä 
tilanteeseensa, josta hän ei voi löytää ulospääsyä. Aikanaan hän 
lakkaa pyrkimästä pois ja mukautuu. Työn ulkopuolelle jäävän 
aikansa hän käytt ää urheiluun, kulutukseen ja ilonpitoon. Kui-
tenkin myös kulutuksen aluett a rationalisoidaan. Koska ihminen 
on vieraantunut tuotannosta ja työstä, hän on vieraantunut myös 
kulutuksesta ja aidosta vapaa-ajan vietosta. Tämä yksilön mukau-
tuminen ja sen vaikutukset hänen ympäristöönsä ja itseensä eivät 
aiheuta vain sitä, ett ä hän menett ää mahdollisuutensa ja aikanaan 
myös kykynsä ja halunsa järkevään ajatt eluun. Se vaikutt aa myös 
hänen mahdollisuuksiinsa ja kykyynsä toimia vapaana ihmisenä. 
Vaikutt aa todella siltä, ett ä hän ei enää tunne vapauden eikä järjen 
arvoja.

Tällaiset sopeutuneet ihmiset eivät vältt ämätt ä ole type-
riä, vaikka he olisivat eläneet ja työskennelleet rationalisoiduissa 
oloissa pitkään. Karl Mannheim on esitt änyt asian selkeästi käyt-
tämällä ilmaisua ”itsensä rationalisoiminen”, joka viitt aa siihen, 
miten suurten ja rationalisoitujen organisaatioiden joihinkin rajoi-
tett uihin osiin sidott u yksilö ryhtyy järjestelmällisesti säätelemään 
mielihalujaan ja pyrkimyksiään, elämäntyyliään ja ajatt elutapo-
jaan tiukasti ”organisaation sääntöjen ja määräysten” mukaisiksi. 
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Rationalisoitu organisaatio on siten vieraannutt ava organisaatio. 
Käytt äytymistä, ajatt elua ja tunteita ohjaavat rationalisoinnin peri-
aatt eet eivät rasitt aneet uskonpuhdistuksen ajan ihmistä eivätkä 
kartesiolaisen ihmisen itsenäistä järkeä. Ohjaavat periaatt eet ovat 
itse asiassa olleet vieraita ja ristiriitaisia kaikelle sille, mitä histo-
riallisesti on pidett y yksilöllisyytenä. Ei ole liioiteltua väitt ää, ett ä 
useimpien ihmisten mahdollisuudet järkevään ajatt eluun ovat 
kadonneet rationaalisuuden kehitt yessä äärimmilleen ja siirtyessä 
yksilöistä suuriin organisaatioihin. Rationaalisuudella ei ole koh-
tuutt a. Se ei sovi yhteen vapauden kanssa vaan hävitt ää sitä.

Ei ole mikään ihme, ett ä yksilöllisyyden ihanteesta on tullut 
kiistakysymys. Nykyisin kiistellään ihmisen olemuksesta, hänen 
rajoituksistaan ja mahdollisuuksistaan ihmisenä. ”Ihmisluonnon” 
rajojen ja merkitysten tutkimusta ei vielä ole saatett u päätökseen. 
Ei tiedetä, kuinka syvällistä ihmisen psyykkinen muuntuminen voi 
olla siirrytt äessä uudelta ajalta nykyiselle aikakaudelle, mutt a on 
esitett ävä kysymys äärimuodossaan: yleistyykö ihmistyyppi, jota 
voisi kutsua ”iloiseksi robotiksi”?

Tiedetään hyvin, ett ä ihminen on mahdollista muutt aa robo-
tiksi kemiallisin tai psykiatrisin keinoin, yhtäjaksoisella pakott ami-
sella ja kontrolloidulla ympäristöllä mutt a myös satunnaisilla vai-
keuksilla ja suunnitt elematt omilla olosuhteilla. Voidaanko hänet 
saada jopa haluamaan muutt umista iloiseksi ja avuliaaksi robo-
tiksi? Voiko ihminen tulla sellaisena onnelliseksi ja mitkä ovat sel-
laisen onnellisuuden ominaispiirteet ja merkitykset? Enää ei voida 
pelkästään hyväksyä oletusta ihmisluonnon metafysiikasta, jonka 
mukaan syvällä jokaisessa ihmisessä on halu vapauteen ja tahto jär-
kevään ajatt eluun. On myös kysytt ävä, mikä edistää iloisen robotin 
piirteiden yleistymistä ihmisluonnossa, ihmiskunnan nykytilassa 
ja kaikissa erilaisissa yhteiskuntajärjestelmissä ja mitkä ovat sen 
vastavoimat?

Vieraantuneen ihmisen synty ja siihen johtaneet seikat vai-
kutt avat nykyään kaikkeen vakavaan intellektuaaliseen elämään ja 
aiheutt avat välitöntä älyllistä pahoinvointia. Vieraantuminen on 
ihmiskunnan tärkein nykyongelma ja kaiken vakavan tutkimuksen 
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kohde. En tiedä yhtään ajatusta, aihett a enkä ongelmaa, jota on 
käsitelty yhtä paljon klassisessa perinteessä ja jonka nykyinen 
yhteiskuntatiede on yhtä usein laiminlyönyt.

Karl Marx eritt eli vieraantumista loistavasti varhaisissa kir-
joituksissaan. Se oli myös Georg Simmelin tärkein kysymys hänen 
kuuluisassa esseessään ”Suurkaupunki”. Graham Wallas oli siitä 
tietoinen tutkimuksessaan Th e Great Society. Se tulee esille myös 
Erich Frommin ”automaatin” käsitt eessä. Pelko tällaisen ihmis-
tyypin yleistymisestä on useiden klassisten sosiologisten käsitt ei-
den nykykäytön taustalla. Tällaisia käsitepareja ovat esimerkiksi 
”status ja sopimus”, ”yhteisö ja yhteiskunta”. Vieraantuminen on 
David Riesmanin ”ulkoapäin ohjautuvan ihmisen” ja William 
Foote Whyten ”sosiaalietiikan” perimmäinen merkitys. Tunnetuin 
esitys tällaisen ihmisen voitt okulusta on tietysti George Orwellin 
teos 1984.

Positiivista, tai nykyisin ”kaihoisaa”, puolta edustavat sellaiset 
käsitt eet kuin Freudin ”id”, Marxin ”vapaus”, George Meadin ”minä” 
ja Karen Horneyn ”spontaanisuus”, joita käytetään vieraantuneen 
ihmisen vastapainoina. Nämä ajatt elijat pyrkivät löytämään ihmi-
sen olemuksesta jotain, joka saisi heidät uskomaan, ett ä ihmistä ei 
loppujen lopuksi voida muutt aa iloiseksi robotiksi ja ett ä hän ei 
sitt enkään voi vieraantua luonnosta, yhteiskunnasta eikä itsestään. 
Hätähuuto ”yhteisön” puolesta on mielestäni virheellinen yritys 
vaatia olosuhteita, jotka poistaisivat tällaisen ihmistyypin mah-
dollisuuden. Monet humanistiset ajatt elijat uskovat psykiatrien 
tuott avan tällaisia vieraantuneita ja itseään rationalisoivia ihmisiä, 
ja siksi he torjuvat nämä sopeutt amispyrkimykset. Kaiken tämän, 
samoin kuin vakavien ja järkevien tutkijoiden muiden huolen-
aiheiden ja pohdintojen, taustalla on se yksinkertainen ja ratkai-
seva tosiasia, ett ä vieraantunut ihminen on länsimaisen vapaan 
ihmisen käsitt een antiteesi. Yhteiskunta, jossa tällainen ihminen 
– iloinen robott i – voi hyvin, on vapaan yhteiskunnan vastakohta. 
Se on sanan kirjaimellisessa ja selkeässä merkityksessä demokraat-
tisen yhteiskunnan vastakohta. Tämän ihmisen ilmaantuminen 
merkitsee, ett ä vapaudesta tulee huolenaihe ja kiistakysymys sekä 

Mills_taittopohja_04.indd   197Mills_taittopohja_04.indd   197 2/19/2015   1:36:23 PM2/19/2015   1:36:23 PM



 198 •  SOSIOLOGINEN MIELIKUVITUS

toivott avasti myös ongelma yhteiskuntatieteissä. Yksilön kannalta 
kysymys on vieraantumisesta eli niistä arvoista ja yhteiskunnalli-
sista ehdoista, joista hän on levott oman tietämätön. Yhteiskunnal-
lisesta näkökulmasta, josta ihmiset ovat yleensä välinpitämätt ömiä, 
kysymys ei ole vähemmästä kuin demokraatt isesta yhteiskunnasta 
tosiasiana ja tavoitt eena.

Vieraantumisen kysymystä ja huolenaihetta ei ole ylei-
sesti tunnustett u. Siten vieraantuminen ei itse asiassa ole näkyvä 
ongelma, vaikka sen aiheutt ama huoli ja välinpitämätt ömyys ovat 
merkityksellisiä ja vaikutukseltaan huomatt avia. Yhteiskunnallisen 
vapauden ongelman tärkeimmät kysymykset yhteiskuntatieteili-
jöille ja samalla suurimmat intellektuaaliset haasteet ovat yksilöi-
den kokemat huolet ja yhteiskunnallinen välinpitämätt ömyys.

Paradoksaalista ei ole vain se, ett ä vapauden ja järjen arvot liit-
tyvät vaikeuksien näennäiseen puutt umiseen sekä levott omuuden 
ja vieraantumisen epämukavaan tunteeseen. Vastaavasti vapautt a 
ja järkeä nykyään uhkaavat vaarat ovat johtamassa siihen, ett ei kiis-
takysymyksiä käsitellä. Ne saavat aikaan pikemminkin apatiaa kuin 
panevat määritt elemään olennaiset ongelmat selvästi.

Yhteiskunnallisia kiistakysymyksiä ja yksilön vaikeuksia ei 
ole selvitelty, koska tähän tarvitt avat kyvyt ja ominaisuudet, juuri 
vapaus ja järki, ovat uhan alla ja hupenemassa. Sellaisessa yhteis-
kuntatieteessä, jota olen tässä kirjassa arvostellut, näitä vaikeuksia 
ja kysymyksiä ei ole esitett y vakavina tieteellisinä ongelmina. Klas-
sisen yhteiskuntatieteen lupaus on merkitt ävässä määrin se, ett ä 
niin tehtäisiin.

4 [173]

Järjen ja vapauden kriisin nostatt amia vaikeuksia ja kysymyksiä ei 
tietenkään voida esitt ää yhtenä valtavana ongelmakimppuna. Lii-
oin niitä ei voi tarkastella saati ratkaista käsitt elemällä kutakin niistä 
mikroskooppisen pieninä kiistakysymyksinä tai lähiympäristöihin 
rajoitt uvina yksilöiden vaikeuksina. Ne ovat rakenteellisia ongel-
mia, ja niiden muotoileminen edellytt ää yksilön elämänhistoriaan 
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ja historiallisiin aikakausiin soveltuvien klassisten käsitt eiden käyt-
tämistä. Vain tällaisten käsitt eiden avulla on mahdollista löytää 
järjen ja vapauden arvoihin nykyisin vaikutt avat yhteiskuntajärjes-
telmän ja lähiympäristön yhteydet ja syysuhteet. Yksilöllisyyden 
kriisi ja historian muokkaamisen kriisi sekä järjen osuus vapaan 
yksilön elämässä ja historian tekemisessä ovat kysymyksiä, jotka 
on muotoiltava uudelleen ja selvitett ävä. Tässä on yhteiskuntatie-
teiden lupaus.

Yhteiskuntatieteen moraalinen ja intellektuaalinen lupaus on 
siinä, ett ä vapaus ja järki säilyvät huolellisesti vaalitt uina arvoina ja 
ett ä niitä käytetään vakavasti, johdonmukaisesti ja mielikuvituk-
sellisesti ongelmien muotoilemisessa. Tämä on myös niin sanotun 
länsimaisen kultt uurin poliitt inen lupaus. Yhteiskuntatieteissä 
poliitt iset kriisit ja intellektuaaliset kriisit satt uvat yhteen: harkitt u 
toiminta toisella alueella on työskentelyä myös toisella. Klassi-
nen liberalismi ja klassinen sosialismi ovat tärkeimmät nykyiset 
poliitt iset perinteet. Näiden ideologisten perinteiden luhistumi-
nen on väistämätt ä liitt ynyt vapaan yksilöllisyyden katoamiseen ja 
yhteisten asioiden järkevän hoidon rappeutumiseen. Liberaalien 
ja sosialististen tavoitt eiden nykyisessä uudelleenarvioinnissa on 
pidett ävä keskeisenä käsitystä yhteiskunnasta, jossa kaikki ihmiset 
voivat ajatella ja toimia järkevästi ja jossa heidän itsenäisestä ajatt e-
lustaan olisi rakenteellisia seurauksia heidän yhteiskunnalleen, sen 
historialle ja siten heidän omalle elämänkohtalolleen.

Yhteiskuntatutkijan kiinnostus yhteiskunnan rakenteeseen 
ei johdu käsityksestä, ett ä tulevaisuus on rakenteellisesti määrät-
tyä. Inhimillisen päätöksenteon rakenteellisia rajoituksia tutkitaan 
siksi, ett ä yritetään löytää tehokkaan vaikutt amisen keinoja ja ett ä 
saadaan tietää, mitä voidaan ja mitä täytyy rakenteellisesti muut-
taa, jos tietoisen päätöksenteon osuutt a historian muokkaamisessa 
on tarkoitus lisätä. Kiinnostus historiaan ei johdu sellaisesta näke-
myksestä, ett ä tulevaisuus on väistämätöntä tai ett ä se on sidott ua 
menneisyyteen. Se, ett ä ihmiset ovat eläneet tietynlaisissa yhteis-
kunnissa, ei aseta täsmällisiä eikä ehdott omia rajoituksia sille, min-
kälaisia yhteiskuntia he voivat tulevaisuudessa luoda. Historiaa 
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tutkitaan, jott a nähtäisiin ne vaihtoehdot, joita ihmisen järjellä ja 
vapaudella on historian muokkaamisessa. Historiallisia yhteiskun-
tarakenteita tutkitaan siksi, ett ä löydetään tavat, joilla näitä raken-
teita on kontrolloitu ja voitu kontrolloida. Vain siten voidaan oppia 
tuntemaan vapauden rajat ja vapauden merkitys.

Vapaus ei tarkoita vain mielihalujen toteutt amista eikä mah-
dollisuutt a valmiiden vaihtoehtojen valitsemiseen. Vapaus on 
ennen muuta käytettävissä olevien valintojen muotoilemista, 
niistä väitt elemistä ja sitt en valintojen tekemistä. Siksi vapautt a ei 
voi olla ilman järkevän ajatt elun suurempaa merkitystä ihmiskun-
nan asioiden hoidossa. Järjen yhteiskunnallinen tehtävä on sekä 
yksilön elämänhistoriassa ett ä yhteiskunnan historiassa valintojen 
muotoileminen ja inhimillisen päätöksenteon mahdollisuuksien 
lisääminen historiaan vaikutett aessa. Ihmiskunnan tulevaisuus ei 
ole vain joidenkin muutt ujien ennustamista. Tulevaisuudesta pää-
tetään historiallisten mahdollisuuksien rajoissa. Nämä mahdolli-
suudet eivät ole lukkoon lyötyjä: nykyaikana mahdollisuuksien 
rajat näytt ävät todella avarilta.

Tämän lisäksi vapauden ongelmassa on kysymys siitä, kuinka 
ihmiskunnan tulevaisuutt a koskevat päätökset tehdään ja kuka 
ne tekee. Organisatorisesti kysymys on oikeudenmukaisesta pää-
töksentekokoneistosta. Moraalisesti kysymys on poliitt isesta vas-
tuuntunnosta. Intellektuaalisesti kysymys on puolestaan siitä, mitä 
mahdollisia tulevaisuuksia ihmiskunnalla nykyään on. Vapauden 
ongelman olennaiset puolet eivät kuitenkaan koske vain historian 
luonnett a ja rakenteellista mahdollisuutt a vaikutt aa avoimella pää-
töksenteolla sen kulkuun. Ne koskevat myös ihmisluontoa ja sitä, 
ett ä vapauden arvoa ei voida johtaa ”ihmisen olemuksesta”. Vapau-
den perimmäinen ongelma on iloisen robotin ongelma, ja se tulee 
nykyään esille tässä muodossa, koska on käynyt ilmeiseksi, ett ä 
kaikki ihmiset eivät luonnostaan halua olla vapaita ja ett ä kaikki 
eivät ehkä halua tai kykene ponnistelemaan pystyäkseen vapauden 
edellytt ämään järkevään ajatt eluun ja toimintaan.

Millaisissa olosuhteissa ihmiset haluavat vapautt a ja kykene-
vät toimimaan vapaasti? Millaisissa olosuhteissa ihmiset tulevat 
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halukkaiksi ja kykeneviksi kantamaan vapauden heille asett aman 
vastuun ja näkemään sen itsensä uudistamiseksi eikä taakaksi? Toi-
sin päin ilmaisten, voidaanko ihmiset saada haluamaan sitä, ett ä he 
muutt uvat iloisiksi roboteiksi?

Eikö nykyaikana tule ott aa huomioon se mahdollisuus, ett ä ihmis-
mieli saatt aa yhteiskunnallisena ilmiönä rappeutua laadultaan ja 
kultt uuriselta tasoltaan ja ett ä monet eivät huomaa tätä teknisten 
laitt eiden valtavan lisääntymisen vuoksi? Eikö tämä ole järkevää 
ajatt elua vailla olevan rationaalisuuden yksi merkitys? Eikö se 
ole ihmisen vieraantumisen ja järjen vapauden puutt umisen yksi 
merkitys? Laitt eiden lisääntyminen kätkee nämä merkitykset. Ne, 
jotka käytt ävät näitä välineitä, eivät ymmärrä niitä. Ne, jotka kek-
sivät niitä, eivät ymmärrä paljoa muuta. Siksi tekniikan määrää ei 
voi yksiselitt eisesti käytt ää ihmisen kehityksen ja kultt uurin edis-
tyksen mitt ana.

Jonkin ongelman muotoilu edellytt ää siihen liitt yvien arvojen 
ja näitä arvoja uhkaavien tekijöiden selvitt ämistä. Tärkeinä pidet-
tyjä arvoja kuten vapautt a ja järkeä uhkaavat seikat ovat yhteiskun-
tatieteen tärkeitä ongelmia ja julkisten kiistakysymysten ja yksi-
tyisten huolien vältt ämätön moraalinen ydin.

Yksilöllisyyden kulttuuriseen ongelmaan kuuluvat arvot 
ovat saaneet ilmaisunsa kaikessa siinä, mihin renessanssi-ihmisen 
ihanne viitt aa. Iloisen robotin vaikutusvalta uhkaa tätä ihannett a.

Historian tekemiseen ja luomiseen liitt yvään poliitt iseen 
ongelmaan kuuluvat arvot on ilmaistu Prometheuksen ihanteessa, 
johon kohdistuu kaksi uhkaa. Toisaalta historiaa voidaan tehdä 
tekemätt ä mitään, luopumalla sen tietoisesta muokkaamisesta ja 
jätt äytymällä vain virran vietäviksi. Toisaalta historiaa voidaan 
tehdä, mutt a sen tekijänä saatt aa olla vain harvalukuinen eliitt i 
ilman todellista vastuuta niistä, joiden täytyy yritt ää kestää eliitin 
tekemien päätösten ja laiminlyöntien seuraukset.

En osaa vastata aikamme poliitt ista vastuutt omuutt a koske-
vaan kysymykseen enkä tiedä ratkaisua iloisen robotin kultt uu-
riseen ja poliitt iseen ongelmaan. Eikö ole kuitenkin selvää, ett ä 
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vastauksia ei ainakaan löydetä, ellei ongelmia kohdata? Eikö ole 
ilmeistä, ett ä ennen muuta rikkaiden maiden yhteiskuntatutkijoi-
den tulee tartt ua niihin? Se, ett ä monet heistä eivät nykyisin tee 
niin, on eitt ämätt ä suurin laiminlyönti, johon etuoikeutetut ihmi-
set syyllistyvät.
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10. TUTKIJAN POLIITTINEN ROOLI

Yhteiskuntatieteilijöiden ei tarvitse sallia sitä, ett ä ”satunnaiset” 
tekijät sotkevat heidän työnsä poliitt isen merkityksen, tai ett ä 
muiden esittämät tavoitteet määräävät tutkimustulosten käy-
tön. On täysin heidän omassa vallassaan keskustella tutkimuksen 
merkityksestä ja päätt ää tutkimustulosten käytt ötavoista oman 
poliitt isen näkemyksensä mukaisesti. Usein heillä on mahdolli-
suus vaikutt aa paljon tulosten käytt öön tai jopa päätt ää siitä. Tämä 
tosin edellytt ää, ett ä he esitt ävät selkeitä arvioita ja päätelmiä teo-
rioidensa, tutkimusmenetelmiensä ja tosiasioiden pohjalta. Toi-
mintaohjeina nämä arviot koskevat sekä yksitt äistä tutkijaa ett ä 
koko tutkijakuntaa. Eikö silti ole selvää, ett ä julkilausumatt omilla 
moraalisilla ja poliitt isilla arvioilla on paljon suurempaa vaikutusta 
kuin yksityisillä ja koko ammatt ikunnan laajuisilla keskusteluilla? 
Vain saatt amalla nämä julkilausumatt omat vaikutukset julkiseen 
keskusteluun ne voidaan tiedostaa ja siten yritt ää kontrolloida nii-
den vaikutusta yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen ja sen poliit-
tiseen käytt öön.

Yhteiskuntatutkija ei voi vältt yä valitsemasta arvoja eikä 
sisällytt ämästä niitä tutkimustyöhönsä. Ongelmat, yhteiskunnal-
liset kiistakysymykset ja yksilölliset vaikeudet uhkaavat totutt uja 
arvoja, eikä ongelmia ole mahdollista muotoilla tuntematt a näitä 
arvoja. Tutkimusta ja tutkijoita käytetään entistä useammin byro-
kraatt isiin ja ideologisiin tarkoituksiin. Tässä tilanteessa ihmisen 
ja yhteiskunnan tutkijat joutuvat niin yksilöinä kuin ammatt insa 
harjoitt ajinakin kysymään, ovatko he selvillä työnsä käytt ö tavoista 
ja arvovalinnoista, voivatko he itse päätt ää niistä ja haluavatko 
he sitä. Se, kuinka he tutkimustyössään ja ammatillisessa elämäs-
sään vastaavat näihin kysymyksiin tai jätt ävät vastaamatt a, mää-
rää heidän vastauksensa ratkaisevaan kysymykseen: ovatko he 
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yhteiskuntatutkijoina (a) moraalisesti autonomisia, (b) muiden 
ihmisten moraalin alaisia vai (c) moraalisesti tuuliajolla? Näiden 
ongelmien yhteydessä esitetyt iskulauseet, joita varmasti usein on 
esitett y hyvää tarkoitt aen, eivät enää riitä. Yhteiskuntatutkijoiden 
on nykyään otett ava vakavasti nämä kohtalonkysymykset. Otan 
tässä luvussa esiin muutaman mielestäni vältt ämätt ömän kysy-
myksen, joihin esitän käsitykseni mukaan järkevän vastauksen.

1 [178]

Yhteiskuntatutkija ei joudu työssään valitsemaan arvoja yllätt äen. 
Hän tekee työtään aina tiett yihin arvoihin nojautuen. Yhteiskun-
tatieteiden nykyisin sisältämät arvot ovat läntisen yhteiskunnan 
arvoja. Kaikkialla muualla yhteiskuntatiede on tuontitavaraa. Jot-
kut tutkijat tosin esiintyvät ikään kuin heidän valitsemansa arvot 
olisivat kaikkien yhteiskuntien yläpuolella. Toiset taas puhuvat 
normeista ikään kuin ne sisältyisivät jonkin olemassa olevan 
yhteiskunnan jollakin tavoin toteutumatt omiin mahdollisuuksiin. 
Nykyään on varmaankin yleisesti hyväksytt y, ett ä yhteiskuntatie-
teiden perinteiset arvot eivät ole yhteiskunnan yläpuolella eivätkä 
sisälly yhteiskuntaan. Ne ovat yksinkertaisesti monien julistamia 
arvoja, joita vain jotkut toteutt avat käytännössä. Se, mitä joku kut-
suu moraaliseksi arvioinniksi, on vain hänen haluaan yleistää valit-
semansa arvot ja siten tarjota niitä muille.

Yhteiskuntatieteen perinteeseen ja sen intellektuaaliseen 
lupaukseen sisältyy nähdäkseni kolme muita tärkeämpää poliit-
tista ihannett a. Näistä ensimmäinen on totuuden ja tosiasioiden 
arvo. Yhteiskuntatieteellisellä tutkimuksella on poliitt inen merki-
tys, kun se määritt ää tosiasioita. Hölynpölyn maailmassa jokaisella 
tosiasiaa koskevalla väitt eellä on poliitt inen ja moraalinen merki-
tys. Yhteiskuntatieteilijät osallistuvat pelkällä olemassaolollaan 
valistuksen ja sen vastustajien väliseen taisteluun. Nykymaailmassa 
yhteiskuntatieteellinen toiminta on ennen kaikkea totuuden poli-
tiikan harjoitt amista.
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Totuuden politiikka ei ole kuitenkaan riitt ävä nimitys niille 
arvoille, jotka ohjaavat yhteiskuntatutkimusta. Tutkimustulosten 
totuus ja tutkimusten tarkkuus voi olla tai voi olla olematt a inhimil-
lisesti merkityksellistä, kun niitä tarkastellaan yhteiskunnallisessa 
yhteydessään. Se, ovatko ne merkityksellisiä ja millä tavoin, on 
itsessään toinen arvo, joka on lyhyesti sanoen järjen merkityksen 
arvo yhteiskunnassa. Näiden ohella on vielä kolmas arvo, inhimil-
linen vapaus kaikessa monimerkityksisyydessään. Kuten olen jo 
edellä todennut, läntisen sivilisaation keskeisiä arvoja ovat vapaus 
ja järki, jotka molemmat on julistett u myös ihanteiksi. Aina kun 
niitä sovelletaan kriteereinä tai päämäärinä, joudutaan erimieli-
syyksiin. Siksi yhteiskuntatutkijoiden intellektuaalinen tehtävä on 
selventää vapauden ja järjen ihanteita.

Mikäli järjellä halutaan olevan nykyistä suurempi ja näky-
vämpi osuus historiankulussa, yhteiskuntatutkijoiden täytyy var-
masti kuulua sen edistäjiin. Työssään juuri he edustavat järjen käyt-
töä pyrkiessään ymmärtämään ihmisten toimintaa. Jos he haluavat 
työskennellä ja siten toimia tietoisesti valitulla tavalla, heidän on 
ensin paikannett ava itsensä aikansa intellektuaaliseen elämään 
sekä yhteiskunnalliseen ja historialliseen rakenteeseen. Heidän 
on nähtävä paikkansa yhteiskunnan henkisen elämän alueilla ja 
suhteutett ava nämä alueet yhteiskunnan historialliseen rakentee-
seen. Tässä kirjassa tähän ei ole mahdollisuutt a, mutt a silti haluan 
lyhyes ti esitellä kolme poliitt ista roolia, joiden avulla yhteiskunta-
tieteilijä voi ajatella itsensä järjen käytön edustajaksi.

Monet yhteiskuntatieteet, erityisesti ehkä juuri sosiologia, sisältä-
vät ajatuksen fi losofi kuninkaasta. Auguste Comtesta Karl Mann-
heimiin on vaaditt u ja yritett y puolustella vaatimusta, ett ä tut-
kijoilla tulisi olla enemmän valtaa. Järjen asett aminen valtiaaksi 
merkitsee täsmällisemmin sanott ua ”järki-ihmisten” nostamista 
valtaan. Tällä käsityksellä järjen merkityksestä yhteiskunnassa on 
ollut suuri vaikutus siihen, ett ä yhteiskuntatieteilijät ovat pitäneet 
omaa näkemystään järjestä yhteiskunnallisena arvona. He ovat 
yritt äneet olla huomaamatt a tällaisen käsityksen typeryytt ä, kun 

Mills_taittopohja_04.indd   205Mills_taittopohja_04.indd   205 2/19/2015   1:36:24 PM2/19/2015   1:36:24 PM



 206 •  SOSIOLOGINEN MIELIKUVITUS

sitä on tarkasteltu todellisten valtasuhteiden yhteydessä. Tämä aja-
tus on myös ristiriidassa useiden demokratiakäsitysten kanssa, sillä 
se tarkoitt aa aristokratiaa, joka tosin perustuu kykyihin eikä syn-
typerään tai varallisuuteen. Kuitenkin se typerä idea, ett ä hänestä 
pitäisi tulla fi losofi kuningas, on vain yksi mahdollinen yhteiskun-
tatieteilijän julkinen rooli.

Politiikan laatu riippuu paljon siinä mukana olevien älyllisistä 
ominaisuuksista. Jos ”fi losofi ” olisi kuningas, lähtisin luultavasti 
pois hänen valtakunnastaan. Mutt a jos kuninkailla ei ole lainkaan 
”fi losofi aa”, eivätkö he ole kyvytt ömiä vastuulliseen vallankäyt-
töön?

Yhteiskuntatieteilijän toinen ja nykyisin tavanomaisin rooli on olla 
kuninkaan neuvonantaja. Kuvaamani byrokraatt iset käytt ötavat 
ovat tämän roolin nykyisiä ilmentymiä. Yksitt äinen yhteiskunta-
tutkija joutuu helposti mukaan moniin niihin nykyisen yhteis-
kunnan kehityssuuntiin, jotka tekevät yksilöstä funktionaalisesti 
ratio naalisen byrokratian osan. Hän joutuu uppoutumaan omalle 
erikois  alalleen eikä pääse keskitt ymään jälkimodernin yhteiskun-
nan rakenteeseen. Kuten on tullut esille, yhteiskuntatieteestä itses-
tään tulee tässä roolissa helposti funktionaalisesti toimiva rationaa-
linen kone, ja yksitt äinen yhteiskuntatieteilijä menett ää helposti 
moraalisen autonomiansa ja mahdollisuutensa todellisen järjen 
käytt öön. Järjen käytt ö yhteiskunnassa saatt aa siten rajoitt ua vain 
hallinnollisten ja manipulatiivisten tekniikoiden parantamiseen.

Tämä on kuninkaan neuvonantajan roolin kehnoin merki-
tys. Roolista ei vältt ämätt ä tarvitse tulla muodoltaan ja sisällöl-
tään byrokraatt ista, vaikka siinä on vaikea toimia menett ämätt ä 
moraalista ja älyllistä rehellisyytt ään ja siten vapautt a työskennellä 
yhteiskuntatieteen ehdoilla. Neuvonantajien on helppo kuvitella 
itsensä fi losofeiksi ja asiakkaat valistuneiksi hallitsijoiksi. Vaikka he 
olisivatkin fi losofeja, heidän valtiaansa eivät vältt ämätt ä ole valistu-
neita. Muun muassa tästä syystä minuun tekee suuren vaikutuksen 
joidenkin neuvonantajien lojaalius valistumatt omia despoott eja 
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kohtaan. Se on kuuliaisuutt a, jota ei näytä häiritsevän itsevaltainen 
kyvytt ömyys tai dogmaatt inen typeryys.

En väitä, ett ä neuvonantajan roolissa ei olisi mahdollista toi-
mia hyvin. Tiedän, ett ä se on mahdollista ja ett ä on ihmisiä, jotka 
tekevät niin. Jos sellaisia ihmisiä olisi enemmän, kolmannen roolin 
valinneiden yhteiskuntatutkijoiden poliitt iset ja älylliset tehtävät 
olisivat vähemmän raskaat, sillä heidän roolinsa katt aa osin edel-
lisen.

Kolmas tapa, jolla yhteiskuntatutkija voi pyrkiä toteutt amaan jär-
jen arvoa yhteiskunnassa, on myös yleisesti tunnett u, ja joskus sitä 
on myös harjoitett u. Se on riippumatt omuutt a, oman työnsä teke-
mistä, omien tutkimusongelmiensa valitsemista ja tutkimuksen 
kohdentamista niin kuninkaille kuin ”yleisöllekin”. Tällainen käsitys 
antaa aiheen kuvitella yhteiskuntatiede eräänlaiseksi julkiseksi tie-
dustelukoneistoksi, jossa ollaan kiinnostuneita yleisistä yhteiskun-
nallisista ongelmista ja ihmisten yksityisistä vaikeuksista sekä nii-
den taustalla olevista rakenteellisista kehityssuunnista. Ja se antaa 
aihett a kuvitella yksitt äinen yhteiskuntatutkija yhteiskuntatieteiksi 
kutsutun itseään säätelevän yhteisön rationaaliseksi jäseneksi.

Kun tutkija valitsee tällaisen roolin, jota seuraavassa selitän 
perusteellisemmin, hän pyrkii toimimaan järjen arvon mukaisesti. 
Olett aessaan ett ei ole kokonaan voimaton hän tulee nojanneeksi 
historian tekemisen teoriaan. Hän olett aa, ett ä ihminen on vapaa ja 
ett ä hän voi järkevällä toiminnalla vaikutt aa historiankulkuun. En 
ole nyt kiinnostunut väitt elemään vapaudesta ja järjestä arvoina, 
vaan pyrin ainoastaan pohdiskelemaan, minkä historiateorian 
avulla niitä voidaan toteutt aa.

2 [181]

Ihmiset ovat vapaita luomaan historiaa, mutt a toiset ovat vapaam-
pia kuin jotkut toiset. Vapaus edellytt ää mahdollisuutt a käytt ää 
päätöksenteon ja vallankäytön välineitä, joiden avulla historiaan 
nykyisin vaikutetaan. Historiaan ei ole aina vaikutett u samalla 
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tavalla ja seuraavassa tarkastelen vain nykyistä aikaa, jolloin vai-
kutt amisen välineet ovat huomatt avasti kasvaneet ja keskitt yneet. 
Jos ihmiset eivät itse vaikuta historiaan, heistä tulee helposti yhä 
enemmän historiantekijöiden työkaluja ja pelkkiä historian teke-
misen kohteita.

Kuinka paljon päätökset vaikutt avat historiaan, on itsessään 
historiallinen ongelma. Vaikutus riippuu paljon niistä vallan väli-
neistä, joita yhteiskunnassa on kullakin hetkellä tarjolla. Joissain 
yhteiskunnissa suurten ihmisjoukkojen lukemattomat toimet 
muutt avat heidän lähiympäristöään ja siten vähitellen myös yhteis-
kuntajärjestelmää. Nämä muutokset ovat historiankulkua. Histo-
ria on ajelehtimista, vaikka se kaikkiaan onkin ihmisten tekemää. 
Siten lukematt omat yritt äjät ja lukematt omat kulutt ajat, jotka 
tekevät kymmeniä tuhansia päätöksiä yhdessä minuutissa, voivat 
muovata yhä uudelleen vapaata markkinataloutt a. Ehkä tämä oli 
tärkein rajoitus, joka Marxilla oli mielessä, kun hän kirjoitt i teosta 
Brumairekuun kahdeksastoista: ”Ihmiset tekevät itse historiaansa, 
mutt a he eivät tee sitä mielensä mukaan, he eivät tee sitä omavalin-
taisissa (…) olosuhteissa.”*

Kohtalo tai ”väistämätt ömyys” ovat yhteydessä historian 
tapahtumiin. Niitä eivät kontrolloi mitkään sellaiset ihmisryhmät, 
joille ovat ominaisia seuraavat kolme seikkaa: (1) ryhmä on kyl-
lin tiivis tunnistett avaksi, (2) ryhmä kykenee tekemään päätöksiä, 
joilla on seurauksia, (3) ryhmä pystyy ennakoimaan näitä seurauk-
sia ja sitä pidetään niistä vastuullisena. Historian tapahtumat ovat 
tämän käsityksen mukaan suurten ihmisjoukkojen lukematt omien 
päätösten yhteisvaikutusta ja tarkoitt amatt omia seurauksia. Jokai-
nen päätös on vaikutukseltaan vähäinen ja toiset päätökset voivat 
kumota sen tai vahvistaa sitä. Kenenkään yksitt äisen ihmisen tar-
koituksen ja lukematt omien päätösten yhteisvaikutuksen välillä 
ei ole mitään yhteytt ä. Historian tapahtumat ovat inhimillisen  

* Karl Marx & Friedrich Engels, Valitut teokset, (6 osaa), 3. osa. Suom. Antero 
Tiusanen ym. Kustannusliike Edistys, Moskova, 1978, 141–259.
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päätöksenteon  ulottumattomissa. Historiaa luodaan ihmisten 
selän takana.

Kohtalo ei ole näin ymmärrett ynä mitään yleispätevää. Se ei 
kuulu historian luonteeseen eikä ihmisluontoon. Kohtalo on his-
toriallisesti erityisen yhteiskuntajärjestelmän ominaisuus. Histo-
ria on kohtalo sellaisessa yhteiskunnassa, jossa voimakkain ase on 
kivääri, jossa tyypillinen taloudellinen yksikkö on perheviljelmä ja 
pieni kauppa, jossa kansallisvaltiota ei vielä ole tai se on vain hei-
kosti rakentunut ja jossa tietoa jaetaan suullisesti, lentolehtisin ja 
saarnatuoleista.

Mitkä ovat oman aikamme ymmärtämisen avaimia? Eivätkö 
niitä ole historian tekemisen välineet eli kaikki vallan ja päätök-
senteon välineet ja niiden valtava laajentuminen ja ratkaiseva kes-
kitt yminen? Modernissa teollisessa yhteiskunnassa taloudelliset 
tuotantovälineet ovat kehitt yneitä ja keskitt yneitä, yksityiset yri-
tykset ja valtionyhtiöt ovat korvanneet talonpojat ja käsityöläiset. 
Modernissa kansallisvaltiossa väkivallan ja poliitt isen hallinnon 
välineet ovat kehitt yneet samalla tavalla kuin vakinaiset armeijat 
ja pelott avat sotilaalliset koneistot ovat korvanneet kuninkaiden 
valvoman aateliston ja itsensä varustaneet ritarit. Kaikilla kolmella 
alueella – taloudessa, politiikassa ja väkivallassa – kehitys on saa-
vutt anut dramaatt isimman jälkimodernin huippunsa Yhdysval-
loissa ja Neuvostoliitossa. Nykyaikana kansainväliset ja kansalliset 
välineet vaikutt aa historiaan ovat keskitt yneet. Eikö siten ole sel-
vää, ett ä ihmisillä on juuri nyt ainutlaatuinen tilaisuus tietoisesti 
vaikutt aa historian kulkuun? Näitä vaikutt amisvälineitä hallussaan 
pitävät valtaryhmitt ymät luovat nykyään historiaa – eivät tosin 
nykyisinkään ”itse valitsemissaan olosuhteissa” – mutt a muihin 
ihmisiin ja muihin aikakausiin verraten nykyiset olosuhteet eivät 
varmaankaan näytä ylipääsemätt ömiltä.

[183]
Tämä on epäilemätt ä nykytilanteen paradoksi: historian tekemisen 
uudet välineet tarkoitt avat, ett ä ihmiset eivät vältt ämätt ä ole koh-
talon armoilla ja ett ä he voivat vaikutt aa historiankulkuun. Ironista 
on, ett ä nykyisin ne ideologiat, jotka ovat lisänneet ihmisten toivoa 
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historiaan vaikutt amisesta, ovat heikentyneet ja romahtamaisillaan 
läntisissä yhteiskunnissa. Romahdus lopett aa myös valistuksen 
synnytt ämät odotukset, ett ä järjestä ja vapaudesta tulisi ihmiskun-
nan historian mahtavimmat voimat. Romahdusta siivitt ävät myös 
intellektuaalisen yhteisön älylliset ja poliitt iset laiminlyönnit.

Missä on älymystö, joka jatkaa läntistä sivistysperinnett ä ja 
jonka työllä intellektuelleina on vaikutusta puolueisiin ja suureen 
yleisöön sekä merkitystä suurien päätösten kannalta? Missä ovat 
tiedotusvälineet, jotka kuuntelisivat näitä ihmisiä? Ketkä kaksi-
puoluejärjestelmään perustuvien valtioiden johtajista ja valtavien 
sotakoneistojen komentajista seuraavat, mitä tiedon, järjen ja 
ymmärryksen maailmassa tapahtuu? Miksi vapaat intellektuel-
lit ovat niin erillään vallanpidosta? Miksi vallanpitäjillä esiintyy 
nykyisin huomatt avaa ja vastuutonta tietämätt ömyytt ä?

Tämän päivän Yhdysvalloissa intellektuellit, taiteilijat, papit, 
oppineet ja tieteentekijät käyvät kylmää sotaa jakaen poliitikkojen 
hämmennyksen. He eivät esitä vallanpitäjille vaatimuksia vaihto-
ehtoisesta politiikasta eivätkä esitt ele vaihtoehtoja suurelle ylei-
sölle. He eivät yritä tarjota vastuullista sisältöä Yhdysvaltojen har-
joitt amalle politiikalle. Päinvastoin he autt avat tyhjentämään poli-
tiikan sisällöstä ja pitämään sen sisällött ömänä. Tähän surulliseen 
moraaliseen tilanteeseen kuuluu niin papiston unohtama kristilli-
nen velvollisuus kuin tieteentekijöiden joutuminen nationalistisen 
tiedekoneiston kahleisiin. Rutiiniksi muodostunut journalistinen 
valheellisuus on myös osa tilannett a, samoin kuin suuri osa siitä 
mahtailevasta tyhjänpäiväisyydestä, joka käy yhteiskuntatieteestä.

3 [184]

En odota – eivätkä esitt ämäni perusteet kokonaisuudessaan edel-
lytä sitä – ett ä kaikki yhteiskuntatutkijat hyväksyvät näkemykseni. 
Ennen kaikkea haluan kuitenkin sanoa, ett ä hyväksytt yään järjen 
ja vapauden arvot jokaisen yhteiskuntatutkijan tärkein tehtävä on 
määritt ää vapauden ja järjen merkityksen rajat historiassa.
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Omaksuessaan tällaisen näkemyksen yhteiskuntatutkija ei 
pidä itseään ”yhteiskunnan ulkopuolella” olevana autonomisena 
olentona. Useimpien muiden ihmisten tavoin hän kokee olevansa 
aikakautensa historiaan vaikutt avien suurten päätösten ulkopuo-
lella. Samalla hän tietää joutuvansa kestämään monia tämän pää-
töksenteon seurauksista. Tämä on tärkeimpiä syitä siihen, ett ä 
tiedostett uaan työnsä merkityksen hänestä tulee avoimesti poliit-
tinen henkilö. Kukaan ei ole yhteiskunnan ulkopuolella. Kysymys 
on siitä, mikä on hänen paikkansa sen sisäpuolella.

Yhteiskuntatutkija elää useimmiten keskiluokkaisen mukiin-
menevää elämää. Lähiympäristössään hän ei useinkaan pysty 
yhtään tavallista kansalaista paremmin ratkaisemaan yhteiskunnan 
rakenteellisia ongelmia, sillä niiden ratkaiseminen ei ole vain intel-
lektuaalista tai yksityistä toimintaa. Rakenteellisia ongelmia koske-
vien kysymysten esitt äminen ei voi rajoitt ua vain yhteiskuntatutki-
jan hallitsemaan ympäristöön, kuten ei niiden ratkaiseminenkaan, 
koska kyseessä ovat yhteiskunnallisen, poliitt isen ja taloudellisen 
vallan ongelmat. Yhteiskuntatutkija ei kuitenkaan ole pelkästään 
”tavallinen ihminen”, sillä hänen tehtävänsä on ylitt ää älyllisesti se 
ympäristö, jossa hän satt uu elämään. Tätä hän tekee tutkiessaan 
1800-luvun Englannin taloudellista järjestelmää tai 1900-luvun 
amerikkalaista statushierarkiaa, Rooman keisarikunnan sotilaalli-
sia instituutioita tai Neuvostoliiton poliitt ista rakennett a.

Sikäli kuin yhteiskuntatutkija on kiinnostunut vapauden ja 
järjen arvoista, yksi hänen teemoistaan koskee niitä objektiivisia 
mahdollisuuksia, joilla tietyn yhteiskunnan tietynlaiset ihmiset 
voivat muutt ua vapaiksi ja rationaalisiksi yksilöiksi. Hänen toinen 
teemansa koskee sitä, mitä mahdollisuuksia (jos niitä ylipäätään 
on) erilaisissa yhteiskunnallisissa asemissa olevilla ihmisillä on jär-
kensä ja kokemuksensa avulla ylitt ää jokapäiväisen ympäristönsä 
rajat. Toisin sanoen, mitä mahdollisuuksia heillä on valtansa avulla 
vaikutt aa oman aikansa yhteiskunnan rakenteesta johtuviin seu-
rauksiin. Nämä ovat järjen historiallisen merkityksen ongelmia.

Näitä ongelmia pohtiessa on helppo nähdä, ett ä moder-
neissa yhteiskunnissa joillakin ihmisillä on huomatt avan paljon 
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rakenteellista valtaa ja ett ä he ovat täysin selvillä toimintansa seu-
rauksista. Joillakin toisilla on tällaista valtaa, mutt a he eivät ole 
tietoisia sen merkityksestä. Ja lisäksi on monia, jotka eivät kykene 
yhteiskuntajärjestelmän tuntemuksellaan ylitt ämään jokapäiväistä 
ympäristöään ja jotka eivät kykene toiminnallaan saamaan aikaan 
rakenteellisia muutoksia.

Yhteiskuntatutkijat voivat siten nähdä oman paikkansa. 
Työnsä vuoksi he tuntevat yhteiskuntajärjestelmän ja jonkin ver-
ran sen muutoksen historiallisia mekanismeja. Selvästikään heillä 
ei ole käytett ävissään tärkeitä vallan välineitä, joilla näihin meka-
nismeihin voidaan vaikutt aa. Heillä on kuitenkin hallussaan yksi 
hauras vallan väline, joka selitt ää heidän poliitt isen roolinsa ja hei-
dän työnsä poliitt isen merkityksen.

Järjen ja vapauden ihanteet hyväksyneen yhteiskuntatutkijan 
poliitt inen tehtävä on kohdistaa työnsä jokaiselle kolmelle ihmis-
ryhmälle, jotka luokitt elin niiden vallan ja tietämyksen perus-
teella.

Niiltä, joilla on valtaa ja jotka tietävät sen, yhteiskuntatutkija 
vaatii vastuunkantoa niistä rakenteellisista seurauksista, joita hän 
tutkimuksissaan on havainnut heidän päätöksillään olleen.

Niille, joiden toiminnalla on tällaisia seurauksia, mutt a jotka 
eivät näytä olevan niistä tietoisia, hän kertoo kaiken, mitä hän on 
saanut selville näistä seurauksista. Hän pyrkii opett amaan heitä ja 
vaatii heiltä vastuullisuutt a.

Niille, jotka tavallisesti ovat tällaista valtaa vailla ja joiden tie-
tämys rajoitt uu omaan arkiympäristöön, hän paljastaa rakenteellis-
ten kehityssuuntien ja päätösten merkityksen heidän ympäristöil-
leen. Vastaavasti hän valaisee, millä tavalla ihmisten henkilökoh-
taiset vaikeudet liitt yvät yleisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. 
Näin tehdessään hän tuo esille sen, mitä hän on saanut selville val-
lanpitäjien toimista. Nämä ovat hänen tärkeimmät kasvatukselliset 
tehtävänsä ja ne ovat myös hänen tärkeimmät julkiset tehtävänsä, 
kun hän puhuu suurelle yleisölle. Seuraavassa tarkastellaan joitakin 
tämän kolmannen roolin ongelmia ja tehtäviä.
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4 [186]

Tietämyksensä määrästä riippumatt a yhteiskuntatutkija on yleensä 
opett aja, ja hänen ammatt insa määritt ää paljolti sen, mitä hän voi 
tehdä. Opett ajana hän suuntaa sanansa opiskelijoille ja silloin täl-
löin kirjoituksillaan ja puheillaan myös suuremmalle ja vaikutus-
valtaisemmalle yleisölle. Pohditt aessa sitä, mikä hänen julkinen 
roolinsa voi olla, on paneudutt ava lähemmin näihin hänen valtansa 
– tai vallan puutt eensa – yksinkertaisiin tosiseikkoihin.

Sikäli kuin hän on kiinnostunut liberaalista, toisin sanoen 
vapautt avasta kasvatuksesta, hänen julkisella roolillaan on kaksi 
tavoitett a. Hänen tulisi kääntää yksilön henkilökohtaiset vaikeudet 
ja huolet järjellä käsitett äviksi yhteiskunnallisiksi kysymyksiksi ja 
ongelmiksi. Hänen tarkoituksensa on autt aa yksilöä kasvatt amaan 
itseään järkeä käytt äväksi ja vapaaksi. Yhteiskunnassa hänen tulisi 
taistella kaikkia niitä voimia vastaan, jotka hävitt ävät todellisen 
kansalaisuuden ja saavat aikaan massayhteiskunnan. Myönteisesti 
ilmaistuna hänen tehtävänsä on autt aa luomaan ja vahvistamaan 
itseään sivistäviä kansalaisia. Vain silloin yhteiskunta voi toimia 
järkevästi ja olla vapaa.

Nämä ovat suuria tavoitt eita, ja minun on selitett ävä niitä 
hieman lisää. On kysymys taidoista ja arvoista. Jotkin taidot ovat 
kuitenkin vapautumisen kannalta muita tärkeämpiä. En usko, ett ä 
taidot ja arvot voidaan pitää toisistaan niin helposti erillään kuin 
”neutraaleja taitoja” etsitt äessä usein oletetaan. Kysymys on aste-
erosta taitojen ja arvojen välillä. Asteikon keskivaiheilla on se, mitä 
kutsun herkäksi vivahteiden tajuksi, ja sen tulisi herätt ää eniten 
kiinnostusta. Sorvin käytön tai lukemisen ja kirjoitt amisen opett a-
minen on suurelta osalta taitojen opett amista: Se, ett ä autt aa jota-
kuta päätt ämään, mitä hän todella haluaa elämältään tai ett ä väit-
telee hänen kanssaan stoalaisesta, kristillisestä tai humanistisesta 
elämäntavasta, on arvojen opett amista tai harjoitt amista.

Taidon ja arvon rinnalle tulisi asett aa herkkä vivahteiden taju, 
joka sisältää ne molemmat ja lisäksi jotain enemmän. Se on jonkin-
laista terapiaa yksilön itsetuntemuksen kehitt ämisen muinaisessa 
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merkityksessä. Siinä harjoitetaan kaikkia niitä väitt elytaitoja, joi-
den avulla ihminen ajatt elee ja keskustelee itsensä kanssa sekä väit-
telee muiden kanssa. Kasvatt ajan on aloitett ava siitä, mikä ihmistä 
kiinnostaa eniten, vaikka se näytt ää aivan tyhjänpäiväiseltä ja mität-
tömältä. Hänen on edett ävä niin, ett ä hänen oppilaansa kykenee 
yhä järjestelmällisemmin käsitt ämään nämä asiat ja kaiken muun, 
minkä hän omaksuu kasvatuksen aikana. Kasvatt ajan on yritett ävä 
kehitt ää ihmisiä, jotka voivat ja haluavat itse jatkaa sitä, minkä hän 
on pannut alulle. Kaiken vapautt avan kasvatuksen tuloksena ovat 
yksinkertaisesti itseään kasvatt avat ja itseään sivistävät miehet ja 
naiset, toisin sanoen vapaat ja rationaaliset yksilöt.

Yhteiskunta, jossa on paljon tällaisia yksilöitä, on demo-
kraatt inen yhdessä sanan tärkeimmässä merkityksessä. Tällainen 
yhteiskunta voidaan määritellä myös yhteiskunnaksi, jolle on omi-
naista todellinen kansalaisuus eivätkä ihmismassat. Tällä tarkoitan 
seuraavaa.

Massayhteiskunnan ihmiset ovat tietoisesti tai tietämätt ään 
kiinni henkilökohtaisissa vaikeuksissaan, joita he eivät kykene kään-
tämään yhteiskunnallisiksi kysymyksiksi. He eivät ymmärrä lähi-
ympäristössään kokemiensa henkilökohtaisten vaikeuksien vuoro -
vaikutusta yhteiskuntajärjestelmän ongelmiin. Toisaalta asiois    ta 
perillä oleva kansalainen kykenee siihen. Hän ymmärtää, ett ä 
hänen henkilökohtaisina vaikeuksina pitämänsä seikat ovat usein 
myös muiden kokemia ongelmia ja ennen kaikkea, ett ä ne eivät ole 
kenenkään yksitt äisen ihmisen ratkaistavissa. Ne voidaan ratkaista 
vain muutt amalla laajempien ihmisryhmien rakenteita ja joskus 
koko yhteiskunnan rakennett a. Ihmisjoukoilla on vaikeuksia, mutt a 
he eivät yleensä ole selvillä niiden todellisesta merkityksestä ja alku-
perästä. Todelliset kansalaiset näkevät ongelmat yleisinä ja tulevat 
tavallisesti tietoisiksi niiden yhteiskunnallisesta merkityksestä.

Yhteiskuntatutkijan kuten jokaisen vapaamielisen kasvatt ajan 
poliitt inen tehtävä on tehdä ihmisten yksityisistä huolista julkisia 
kysymyksiä ja julkisista kysymyksistä yksilöille merkityksellisiä 
kysymyksiä. Hänen tehtävänään on osoitt aa työllään – ja kasvat-
tajana myös elämällään – tällaista sosiologista mielikuvitusta. Ja 
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hänen tehtävänään on edistää vastaavaa ajatt elua kaikissa ihmi-
sissä. Näiden tavoitt eiden varmistaminen on järjen ja yksilöllisyy-
den varmistamista ja niiden juurrutt amista demokraatt isen yhteis-
kunnan vallitseviksi arvoiksi.

[188]
Lukija saatt aa nyt ajatella: ”No niin, siinä se. Hän asett aa tavoitt een 
niin korkealle, ett ä kaikki näytt ää siihen verratt una huonolta.” Se, 
ett ä minun voidaan ajatella tekevän näin, todistaa, ett ei demokra-
tian käsitt eeseen suhtauduta vakavasti, ja ett ä monet ovat välin-
pitämätt ömiä sen selkeän merkityksen katoamisesta. Demokratia 
on tietenkin pulmallinen käsite, josta ollaan perustellusti eri mieltä. 
Varmastikaan se ei ole niin pulmallinen tai moniselitt einen käsite, 
ett ä ihmiset eivät enää voisi käytt ää sitä järkeillessään yhdessä.

Olen jo yritt änyt esitt ää, mitä tarkoitan demokratian ihan-
teella. Demokratia tarkoitt aa varsinaisesti sitä, ett ä ihmisillä on 
todellinen mahdollisuus osallistua heihin oleellisesti vaikutt aviin 
päätöksiin. Tämä puolestaan tarkoitt aa, ett ä kaikki valta tehdä täl-
laisia päätöksiä on julkisesti oikeutett ua ja ett ä päätöksentekijät 
ovat julkisessa vastuussa. Mikään näistä kolmesta kohdasta ei voi 
mielestäni toteutua, elleivät yleisö ja yksilöt ole sellaisia kuin kuva-
sin. Tietyt lisäehdot tulevat tällöin ilmeisiksi.

Yhdysvaltojen yhteiskunnallinen rakenne ei ole täysin demo-
kraatt inen. Oletetaan, ett ä tästä ollaan yksimielisiä. En tunne 
yhtään täysin demokraatt ista yhteiskuntaa – sellainen jää ihan-
teeksi. Sanoisin Yhdysvaltojen olevan nykyään muodollisesti ja 
retorisesti demokraatt inen. Sen olemus ja käytännön politiikka 
ovat usein epädemokraatt isia kuten monet sen instituutiotkin. 
Yleisillä kansankokouksilla ei johdeta yrityksiä, eivätkä päätök-
sentekijät ole vastuussa niille, joihin heidän toimintansa vaikutt aa. 
Sama koskee sotilasvoimia ja yhä enemmän myös poliitt ista val-
tiota. En usko, ett ä monestakaan yhteiskuntatutkijasta on – tai ett ä 
he edes haluavat – demokraatt iseen julkiseen rooliin. Ja vaikka niin 
tapahtuisikin, en usko, ett ä siitä vältt ämätt ä seuraisi julkisuuden 
arvonpalautus. Pyrin ainoastaan luonnostelemaan yhtä roolia, joka 
näytt ää minusta mahdolliselta ja jota jotkut yhteiskuntatieteilijät 
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itse asiassa käytännössä harjoitt avat. Tämä rooli on myös sopu-
soinnussa sekä liberaalin ett ä sosialistisen näkemyksen kanssa jär-
jen merkityksestä yhteiskunnassa.*

Väitt eeni on, ett ä yhteiskuntatieteen poliitt isella roolilla – 
mikä tämä rooli voi olla, kuinka sitä toteutetaan ja kuinka tehok-
kaasti – on merkitystä demokratian menestymiselle.

Omaksuessaan järjenkäytön kolmannen, autonomisen roo-
lin, tutkija yritt ää toimia demokraatt isesti yhteiskunnassa, joka ei 
ole täysin demokraatt inen. Hän toimii ikään kuin hänen yhteiskun-
tansa olisi jo täysin demokraatt inen ja pyrkii poistamaan lisäyksen 
”ikään kuin”. Hän yritt ää tehdä yhteiskunnasta entistä demokraatt i-
semman. Väitän, ett ä tämä on ainoa rooli, jossa hän voi yhteiskun-
tatieteilijänä toimia pyrkiessään lisäämään demokratiaa. Ainakaan 
minä en tiedä muuta tapaa, jolla hän voisi yritt ää autt aa demokraat-
tisen yhteiskunnan rakentamista. Juuri siksi yhteiskuntatieteiden 
ongelma yhteiskunnallisen järjenkäytön ensisijaisena edustajana 
on itse asiassa demokratian tärkein nykyongelma.

* Sivumennen sanoen abstraktin empirismin tyyli (ja sen metodologinen 
rajoitt uneisuus) – täysin riippumatt a sen nykyisistä byrokraatt isista käyt-
töyhteyksistä – ei sovi kuvailemaani demokraatt iseen poliitt iseen rooliin. 
Ne, jotka työskentelevät vain tällä tyylillä pitäen sitä ”todellisena yhteiskun-
tatutkimuksena” ja elävät sen hengen mukaisesti, eivät kykene omaksumaan 
vapautt avan kasvatt ajan roolia. Tämä rooli edellytt ää luott amista yksilöiden 
ja kansalaisten kykyyn käytt ää omaa järkeään sekä järjen käytön alan ja sen 
laadun parantamista yksilöidyin kritiikein, tutkimuksin ja kokemuksin. Se 
edellytt ää, ett ä heitä rohkaistaan George Orwellin sanoin ”pääsemään ulos 
valaan vatsasta” tai ”pääsemään omilleen”. Ajatus, jonka mukaan yhteiskun-
nallista todellisuutt a voidaan ”todella” ymmärtää vain byrokraatt isen tutki-
muksen avulla, kieltää heidän ponnistelunsa kehitt yä itsenäisiksi yksilöiksi 
ja aidoiksi ajatt elijoiksi. Se heikentää yksitt äisen ajatt elun käsityöläisen 
luott amusta omiin kykyihinsä saada selkoa yhteiskunnallisesta todellisuu-
desta. Se edistää hänen yhteiskunnallisten uskomustensa jähmett ymistä 
vieraan koneiston auktoriteetin mukaisiksi, mikä tietysti on yhdenmukaista 
oman aikamme yleisen järjen byrokratisoitumisen kanssa. Tieteellisen 
elämän teollistuminen ja yhteiskuntatieteen ongelmien pirstoutuminen 
eivät rohkaise yhteiskuntatutkijaa vapautt avan kasvatt ajan rooliin. Sen, 
minkä nämä ajatt elusuuntaukset repivät irralleen, ne pitävät irrallaan pienen 
pieninä palasina, joista ne väitt ävät olevansa varmoja. He voivat olla varmoja 
vain näistä abstrakteista sirpaleista. Vapautt avan kasvatuksen tehtävä ja 
yhteiskuntatieteen poliitt inen merkitys sekä sen intellektuaalinen lupaus 
on antaa ihmisille mahdollisuus ylitt ää sirpaleiset ja abstraktit käsitykset, 
toisin sanoen tulla tietoisiksi historiallisista rakenteista ja omasta paikastaan 
niissä.
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5 [190]

Mitkä ovat mahdollisuudet onnistua? En pidä todennäköisenä, 
ett ä nykyisessä poliitt isessa järjestelmässä yhteiskuntatieteilijät 
edistävät tehokkaasti ihmisten rationaalista ajatt elua ja toimintaa. 
Jott a oppineet voivat toimia tässä strategisessa roolissa, tiett yjen 
ehtojen täytyy olla voimassa. Marx sanoi, ett ä ihmiset luovat oman 
historiansa, mutt a he eivät luo sitä itse valitsemissaan olosuhteissa. 
Mitkä sitt en ovat ne ehdot, joita tämän roolin tehokas harjoitt a-
minen edellytt ää? Puolueilta, yhteiskunnallisilta liikkeiltä ja suu-
relta yleisöltä edellytetään kahta asiaa: (1) ne väitt elevät rehellisesti 
yhteiskunnallista elämää koskevista käsityksistä ja vaihtoehdoista 
ja (2) niillä on todellinen mahdollisuus vaikutt aa ratkaisuihin, 
joilla on rakenteellisia seurauksia. Ainoastaan silloin, kun tällaisia 
organisaatioita on olemassa, voidaan realistisesti ja toiveikkaasti 
odott aa järjen saavan sellaista yhteiskunnallista merkitystä, jota 
olen yritt änyt luonnehtia. Tällaista tilannett a pidän jokaisen täysin 
demokraatt isen yhteiskunnan yhtenä tärkeimmistä edellytyksistä.

Näissä olosuhteissa yhteiskuntatutkijat voisivat poliitt isissa 
rooleissaan vastustaa tai puolustaa erilaisia liikkeitä, yhteiskunta-
kerrostumia ja eturyhmiä, sen sijaan, ett ä he vain kohdistavat 
sanansa usein epämääräiselle ja – pahoin pelkään – vähenevälle 
yleisölle. Näin heidän ajatuksensa joutuisivat kilpailemaan keske-
nään ja tällä kilpailulla (sekä toimintana ett ä toiminnan tuloksina) 
olisi poliitt ista merkitystä. Jos demokratian käsitt eeseen ja järjen 
merkitykseen demokraattisessa yhteiskunnassa suhtaudutaan 
vakavasti, osallistuminen tällaiseen kilpailuun ei ole mitenkään 
ahdistavaa. Ei varmastikaan voida olett aa, ett ä kaikki yhteiskun-
nallisen todellisuuden määritelmät saati kaikki poliitt isia keinoja 
ja päämääriä koskevat esitykset johtaisivat johonkin kiistatt omaan 
ja yhtenäiseen oppiin.*

*  Ajatus tällaisesta monopolista yhteiskunnallisessa ajatt elussa kuuluu niihin 
autoritaarisiin käsityksiin, joihin järjen hallintohenkilöinä toimivat tutkijat 
perustavat näkemyksensä ”metodista” ja jotka on niin läpinäkyvästi verhott u 
yleisen teorian esitt äjien ”pyhissä arvoissa”. Selvemmin se tulee esille niissä 
teknokraatt isissa fraaseissa, joita eritt elin viidennessä luvussa.

Mills_taittopohja_04.indd   217Mills_taittopohja_04.indd   217 2/19/2015   1:36:25 PM2/19/2015   1:36:25 PM



 218  •  SOSIOLOGINEN MIELIKUVITUS

Edellä mainitt ujen puolueiden, liikkeiden ja julkisuuden 
puutt uessa yhteiskuntamme on demokraatt inen pääasiassa lail-
lisilta muodoiltaan ja muodollisilta odotuksiltaan. Ei kuitenkaan 
pitäisi vähätellä näiden olosuhteiden suurta arvoa ja niiden tarjoa-
mia huomatt avia mahdollisuuksia. Niiden arvo tulisi oppia siitä, 
ett ä ne puutt uvat Itä-Euroopasta ja siitä taistelusta, jota intellek-
tuellien näissä maissa on käytävä. Pitäisi oppia myös se, ett ä siinä 
missä monet intellektuellit siellä muserretaan fyysisesti, täällä 
monet musertuvat moraalisesti. Amerikkalaisen demokratian 
jääminen paljolti muodolliseksi ei merkitse sen kieltämistä, ett ä 
mikäli järjellä on mitään vapautt avaa osaa demokraatt isessa histo-
rian tekemisessä, yhteiskuntatieteiden täytyy olla siinä keskeisesti 
mukana. Demokraatt isten puolueiden, liikkeiden ja kansalaisten 
puutt uminen ei estä yhteiskuntatutkijoita toimimasta kasvatt ajina 
ja tekemästä opetusinstituutioista paikkoja vapaille kansalaisille: 
heidän rohkaisemiselleen, tukemiselleen ja kehitt ymiselleen. Eikä 
se myöskään merkitse, ett ä heidän tulisi luopua kasvatt amasta sel-
laisia kansalaisia myös vähemmän akateemisissa rooleissaan.

Tavoite kasvatt aa vapaita ihmisiä tarkoitt aa tietysti ”hanka-
luuksien” hankkimista tai – mikä vielä vakavampaa – myrkyllisen 
välinpitämätt ömyyden kohtaamista. Se vaatii, ett ä tarkoituksel-
lisesti esitetään kiistanalaisia teorioita ja tosiasioita ja aktiivisesti 
rohkaistaan väitt elyä. Laajan, avoimen ja tietoon perustuvan poliit-
tisen väitt elyn puutt uessa ihmiset eivät voi saada selville omaan 
maailmaansa ja heihin itseensä vaikutt avia tosiasioita. Näytt ää, ett ä 
erityisesti nykyään kuvaamani rooli edellytt ää keskenään ristiriitai-
sia todellisuuden määritelmiä. Se, mitä yleensä kutsutaan ”propa-
gandaksi”, erityisesti nationalistiseksi ”propagandaksi”, ei sisällä 
vain erilaisia aiheita ja kysymyksiä koskevia mielipiteitä. Kuten 
Paul Kecskemeti on huomautt anut, se on virallisten todellisuuden 
määritelmien levitt ämistä.

Julkinen elämä perustuu nykyisin usein tällaisiin virallisiin 
määritelmiin, kuten myös myytteihin, valheisiin ja mielettö-
miin käsityksiin. Monet poliitt iset toimet – oli niistä käyty kes-
kustelua tai ei – perustuvat riitt ämätt ömiin ja harhaanjohtaviin 
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todellisuuden määritelmiin. Siksi ne, jotka yritt ävät määritellä 
todellisuutt a asianmukaisemmin, aiheutt avat pakostakin hämmen-
nystä. Siksi kuvaamani kaltaiset kansalaiset ja yksilölliset ihmiset 
ovat tällaisessa yhteiskunnassa olemukseltaan radikaaleja. Tämä 
on kuitenkin ymmärryksen, tutkimuksen, ajatusten, älyn ja järjen 
osa: ne määritt elevät todellisuuden asianmukaisesti ja yleisesti 
merkityksellisellä tavalla. Yhteiskuntatieteen kasvatuksellinen ja 
poliitt inen tehtävä demokraatt isessa yhteiskunnassa on autt aa kas-
vatt amaan ja tukemaan sellaisia kansalaisia ja yksilöitä, jotka kyke-
nevät kehitt ämään todenmukaisia käsityksiä henkilökohtaisesta 
ja yhteiskunnallisesta ympäristöstään sekä elämään ja toimimaan 
näiden käsitysten mukaan.

Hahmott elemani järjen rooli ei edellytä eikä merkitse katukivien 
heittelemistä, kansainvälisiin kriisipesäkkeisiin kiiruhtamista, 
kongres siin pyrkimistä, oman lehden julkaisemista, köyhien pariin 
menemistä tai kadunkulmissa saarnaamista. Tällainen toiminta on 
usein ihailtavaa, ja voin hyvin kuvitella tilanteita, joissa itse saat-
taisin haluta tehdä niin. Yhteiskuntatieteilijän normaalina toimin-
tana tällainen tarkoitt aa kuitenkin vain oman roolin hylkäämistä. 
Se osoitt aa epäluott amusta yhteiskuntatieteen lupausta ja järjen 
yhteiskunnallista merkitystä kohtaan. Tämä rooli edellytt ää vain 
sitä, ett ä yhteiskuntatutkija paneutuu yhteiskuntatieteelliseen tut-
kimukseen ja ett ä hän vastustaa järjen ja keskustelun byrokratisoi-
tumista.

Kaikki yhteiskuntatieteilijät eivät hyväksy kaikkia esitt ämiäni 
näkemyksiä näistä kysymyksistä, enkä sitä toivokaan. Asian ydin 
on, ett ä yhteiskuntatieteilijän tehtävä on muodostaa omat näke-
myksensä historiallisen muutoksen luonteesta ja vapaiden ja järke-
vien ihmisten asemasta siinä. Vain siten hän voi oppia tuntemaan 
oman intellektuaalisen ja poliitt isen roolinsa tutkimissaan yhteis-
kunnissa ja saada selville sen, miten hän käsitt ää yhteiskuntatieteen 
lupaukseen ja perinteeseen syvällisesti liitt yvät vapauden ja järjen 
arvot.
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Jos yksitt äiset ihmiset ja ihmisryhmät eivät ole vapaita vai-
kutt amaan historiallisesti eivätkä kyllin järkeviä ymmärtämään 
toimintansa seurauksia; ja jos modernien yhteiskuntien, tai minkä 
tahansa yhteiskunnan rakenne on nykyään sellainen, ett ä historia 
todella on sokeaa ajelehtimista – eikä sitä voida muutt aa käsillä 
olevin keinoin ja tiedoin –, niin yhteiskuntatieteen ainoa itsenäi-
nen tehtävä on muistiinmerkitseminen ja ymmärtäminen. Ajatus 
vallassa olevien vastuullisuudesta on tällöin typerä, ja vapauden ja 
järjen arvot voivat toteutua vain joidenkin etuoikeutett ujen ryh-
mien yksityiselämässä.

Tässä on kuitenkin paljon jossittelua. Vaikka vapauden 
asteesta ja vaikutt amisen määrästä on runsaasti erimielisyytt ä, en 
usko löytyvän riitt ävästi näytt öä sen puolesta, ett ä vapauden ja jär-
jen arvot pitäisi hylätä yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen suun-
taajina.

Tällaisten vaikeiden kysymysten vältt ämistä puolustellaan 
nykyään usein iskulauseella, ett ä ”yhteiskuntatieteen tehtävä ei 
ole maailman parantaminen”. Joskus tämä on varovaisuutt a, jos-
kus asian tuntijan kyynistä halveksuntaa kaikkia suuria kysymyksiä 
kohtaan ja joskus pett ymystä nuoruuden odotuksiin. Usein se on 
niiden asenne, jotka havitt elevat ”todellisen tiedemiehen” – puh-
taan ja henkevän intellektuellin – arvovaltaa. Joskus se taas perus-
tuu harkitt uun arvioon yhteiskunnallisista valtasuhteista.

Tällaisten seikkojen takia en uskokaan yhteiskuntatieteen 
voivan ”parantaa maailmaa”, vaikka en näe mitään väärää sen yritt ä-
misessä. Tällä tarkoitan ponnisteluja sodan vältt ämiseksi ja pyrki-
myksiä yhteiskunnan uudelleen järjestämiseksi vapauden ja järjen 
ihanteiden mukaisesti. Tietämäni perusteella olen melko pessimis-
tinen, ett ä tässä onnistutt aisiin. Vaikka tämä on nykyinen tilanne, 
on kysytt ävä, eikö yhteiskuntatieteilijöiden ole etsitt ävä ulospääsyä 
kriiseistä, jos se on järjen avulla mahdollista. Juuri he edustavat – 
joskaan aina ei siltä vaikuta – ihmiskuntaa koskevaa tietoisuutt a. 
Lähes kaikki suurten ongelmien ratkaisut ovat nykyään riippuvai-
sia tämän tietoisuuden tasosta.
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Vallanpitäjiin vetoaminen on kaiken yhteiskuntatieteellisen 
tiedon mukaan utopistista sanan kielteisessä merkityksessä. Tutki-
joiden suhteet vallanpitäjiin olisivat todennäköisesti vain sellaisia, 
joita vallanpitäjät pitävät hyödyllisinä. Tämä tarkoitt aa sitä, ett ä 
tutkijoista tulee heidän ongelmansa ja päämääränsä hyväksyviä 
teknikoita tai heidän arvovaltaansa ja auktoriteett iaan pönkitt ä-
viä ideologeja. Jott a yhteiskuntatutkijoiden poliitt inen rooli olisi 
jotain muuta, heidän on ennen kaikkea arvioitava uudelleen yhtei-
sen tehtävänsä luonne. Yksitt äisen yhteiskuntatutkijan ei ole lain-
kaan utopistista vedota kollegoihinsa tällaisen uudelleenarvioin-
nin tekemiseksi. Jokainen omasta osastaan tietoinen yhteiskunta-
tutkija joutuu vältt ämätt ä kohtaamaan tässä luvussa esitt ämäni 
tärkeän moraalisen ongelman, eron sen välillä, mistä ihmiset ovat 
kiinnostuneita ja mikä on heidän etujensa mukaista.

Jos tutkija lähtee siitä yksinkertaisesta demokraatt isesta näke-
myksestä, ett ä tärkeää on vain se, mistä ihmiset ovat kiinnostuneita, 
hän hyväksyy keskeisten etupiirien joskus satunnaisesti, joskus tar-
koituksellisesti mieleen teroitt amat arvot. Nämä arvot ovat usein 
ainoita, joita ihmisillä on ollut mahdollisuus hankkia. Ne ovat tie-
dostamatt omasti omaksutt uja tapoja, eivät valintoja.

Jos hän lähtee dogmaatt isesta näkemyksestä, ett ä moraali-
sesti tärkeää on vain se, mikä on ihmisten intresseissä, riippumatt a 
siitä, ovatko he kiinnostuneita siitä, tutkija loukkaa demokraatt isia 
arvoja. Hänestä voi tulla manipulaation tai pakkovallan käytt äjä, 
sen sijaan ett ä hän yritt äisi saada ihmiset vakuutt uneiksi yhteiskun-
nasta, jossa järkeä käytetään yhdessä ja jossa sitä arvostetaan.

Olen esitt änyt, ett ä suuntautumalla yleisiin yhteiskunnallisiin 
ongelmiin ja ihmisten henkilökohtaisiin vaikeuksiin sekä muo-
toilemalla ne yhteiskuntatieteellisiksi kysymyksiksi yhteiskun-
tatieteilijöillä on paras mahdollisuus – mielestäni tämä on ainoa 
mahdollisuus – antaa järjelle demokraatt inen merkitys vapaassa 
yhteiskunnassa. Siten he toteutt avat niitä klassisia arvoja, joihin 
yhteiskuntatieteiden lupaus perustuu.
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