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LIITE: 
INTELLEKTUAALINEN 

AMMATTITAITO

Yhteiskuntatieteilijälle, joka tuntee olevansa osa klassista perin-
nett ä, yhteiskuntatieteellinen tutkimus tarkoitt aa taidon harjoitt a-
mista. Tärkeiden ongelmien parissa työskentelevänä tutkijana hän 
kuuluu niihin, jotka helposti kyllästyvät ja ikävystyvät hiuksien hal-
komiseen tutkimusmenetelmistä ja teorioista yleensä, sillä usein 
se vain keskeytt ää hänen varsinaisen tutkimustyönsä. Hänestä on 
paljon parempi saada opiskelijaltaan selostus tutkimuksen etene-
misestä kuin tusinoitt ain menetelmäohjeita spesialisteilta, jotka 
eivät ehkä koskaan ole tehneet tuloksiltaan vaikutt avaa tutkimusta 
Hyödyllinen käsitys metodista ja teoriasta voi välitt yä aloitt elevalle 
opiskelijalle vain sellaisissa keskusteluissa, joissa kokeneet tutkijat 
vaihtavat tietoja todellisista työtavoistaan. Siksi pidän hyödyllisenä 
kertoa joitain yksityiskohtia siitä, kuinka itse harjoitan ammatt iani. 
Näkemykseni on väistämätt ä henkilökohtainen, mutt a se on kirjoi-
tett u siinä toivossa, ett ä erityisesti itsenäistä tutkimustyötä aloitt e-
levat lieventävät sen henkilökohtaisuutt a omilla kokemuksillaan.

1

Lienee paras aloitt aa muistutt amalla sinua, opintojasi aloitt ava 
opiskelija siitä, ett ä tutkijayhteisön ihailtavimmat ajatt elijat eivät 
erota työtään muusta elämästä. He suhtautuvat molempiin aivan 
liian vakavasti tehdäkseen sellaisen erott elun, he rikastutt avat 
elämällään työtään ja työllään elämäänsä. Useimmilla ihmisillä 
tällaisen eron tekeminen on tavallista, mikä luullakseni joh-
tuu heidän työnsä sisällyksett ömyydestä. Tutkijana sinulla on 
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poikkeuksellinen mahdollisuus omaksua elämäntapa, joka suosii 
hyvään ammatt itaitoon kuuluvia tott umuksia. Tieteellisessä työssä 
on kysymys yhtä paljon elämäntavasta kuin urasta. Ajatt elun käsi-
työläinen muovaa – tiesipä hän sen tai ei – omaa persoonallisuut-
taan pyrkiessään ammatt insa täydelliseen taitamiseen. Voidakseen 
toteutt aa omia taipumuksiaan ja kohtaamiaan mahdollisuuksia 
hän kehitt ää persoonallisuutt a, jonka ytimenä ovat hyvän käsityö-
läisen ominaisuudet.

Tämä tarkoitt aa, ett ä älyllisessä työssäsi sinun pitää oppia hyö-
dyntämään koko elämänkokemustasi sekä jatkuvasti tutkimaan ja 
tulkitsemaan sitä. Ammatt itaito muodostaa tässä mielessä elämäsi 
keskipisteen ja olet persoonallisesti sitoutunut jokaiseen älylli-
seen suoritukseesi. Kokemuksellasi on merkitystä siksi, ett ä men-
neisyytesi suuntaa nykyisyytt äsi ja vaikutt aa siihen, ja siksi, ett ä 
se myös määritt elee sitä, miten kykenet vastaanott amaan tulevia 
kokemuksia. Yhteiskuntatutkijana sinun täytyy hallita tätä varsin 
mutkikasta vuorovaikutusta, sinun on tartutt ava kaikkeen koke-
maasi ja jäsenneltävä sitä. Vain sillä tavalla voit käytt ää kokemustasi 
hyödyksi ajatt elusi ohjaamiseen ja koett elemiseen ja näin muokata 
itsestäsi ajatt elun käsityöläisen. Kuinka voit käytännössä toteutt aa 
tämän? Yksi vastaus on, ett ä ryhdyt tekemään muistiinpanoja, toi-
sin sanoen pitämään päiväkirjaa. Monet luovat kirjoitt ajat tekevät 
niin. Sosiologin pyrkimys systemaatt iseen ajatt eluun vaatii sitä.

Muistiinpanokokoelmassa, jota seuraavassa ryhdyn kuvai-
lemaan, yhdistyvät henkilökohtaiset kokemukset ja ammatilliset 
toimet sekä vireillä olevat ja suunnitellut tutkimukset. Ajatt elun 
käsityöläisenä yrität kerätä muistiinpanoissa kaiken, mitä älyllisesti 
harjoitat ja mitä ihmisenä koet. Et saa pelätä kokemuksiesi käytt ä-
mistä ja välitöntä liitt ämistä meneillään oleviin töihisi. Arkistoi-
malla kaiken voit myös vältt ää toistuvaa työtä ja siten säästää ener-
giaasi. Se myös rohkaisee sinua tartt umaan kaikkiin ajatussiruihin: 
jokapäiväisessä elämässäsi syntyviin ideoihin, kadulla kuulemiisi 
keskustelun pätkiin ja vaikkapa uniin. Kun ne kerran on merkitt y 
muistiin, ne voivat johtaa entistä systemaatt isempaan ajatt eluun ja 
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autt aa ymmärtämään aiempaa suunnitelmallisemmin hankitt uja 
kokemuksia.

Huomaat, miten huolellisesti etevät tutkijat käsitt elevät omia 
ajatuksiaan, kuinka tiiviisti he tarkkailevat omaa kehitystään ja jär-
jestävät kokemuksiaan. Vähäisimpienkin kokemusten arvostuk-
seen on syynä se, ett ä modernilla ihmisellä on vähän henkilökoh-
taisia kokemuksia koko elämänsä aikana, ja kuitenkin kokemukset 
ovat omaperäisen älyllisen työn tärkeitä lähteitä. Yksi hyvän käsi-
työläisen tunnusmerkki on mielestäni se, ett ä hän kykenee samalla 
sekä luott amaan omiin kokemuksiinsa ett ä epäilemään niitä. Tämä 
kaksiulott einen luott amus on vältt ämätöntä, jott a hän voi säilytt ää 
omaperäisyytensä kaikissa älyllisissä pyrkimyksissään. Päiväkirja 
on yksi tapa, jonka avulla voit kehitt ää ja oikeutt aa tällaista luott a-
musta.

Pitämällä tarkoituksenmukaista päiväkirjaa ja kehitt ämällä 
siten ajatt elutott umuksiasi opit pitämään mielesi valppaana. Aina 
kun sinussa herää voimakas tunne joitakin tapahtumia tai ajatuk-
sia kohtaan, et saa antaa niiden haihtua mielestäsi, vaan sinun on 
yritett ävä muotoilla ne muistikirjaasi ja siten saada selville niiden 
merkitykset. Sinun tulee pyrkiä osoitt amaan itsellesi joko noiden 
ajatusten tai tuntemusten typeryys tai se, miten ne voidaan saatt aa 
hedelmälliseen muotoon. Kirjoitt aminen autt aa sinua myös kehit-
tämään kirjoituskykyäsi. Kynäsi ei pysy terässä, ellet kirjoita jotain 
viikoitt ain. Kehitt äessäsi muistiinmerkintöjäsi voit koetella itseäsi 
kirjoitt ajana ja siten kehitt ää ilmaisuvoimaasi. Muistiinpanojen 
tekeminen on kokemuksen saatt amista hallituksi.

Yhteiskuntatutkijoiden pahimpia virheitä on se, ett ä he pitävät tar-
peellisena kirjoitt aa suunnitelmistaan vain yhdessä tilanteessa, ha-
kiessaan rahaa tutkimushankkeeseensa. Suurin osa suunnitelmista 
tehdään – tai ainakin saatetaan huolelliseen muotoonsa  – apuraha-
hakemuksissa. Niin tavanomaista kuin tämä onkin, pidän sitä huo-
nona asiana, sillä näin tutkija ainakin jossain määrin kauppaa itse-
ään, ja häneen suunnatt ujen odotusten vuoksi tämä johtaa luulta-
vasti vain huolellisesti laaditt uihin vakuutt eluihin. Tutkimushanke 

Mills_taittopohja_04.indd   224Mills_taittopohja_04.indd   224 2/19/2015   1:36:25 PM2/19/2015   1:36:25 PM



L I I T E :  I N T E L L E K T UA A L I N E N  A M M AT T I TA I TO  •  225

esitellään lopullisessa muodossaan paljon aikaisemmin kuin se tu-
lisi tehdä. Suunnitelma on usein keinotekoinen, ja se on tarkoitett u 
yhtä paljon rahan saamiseksi tuleviin tarkoituksiin – jotka voivat 
olla hyvin arvokkaita – kuin esitett yyn tutkimukseen. Tutkimusta 
harjoitt avan yhteiskuntatieteilijän tulisi aika ajoin tarkastella uu-
delleen ”omien suunnitelmiensa ja ongelmiensa tilaa”. Myös itse-
näistä työtään aloitt elevan nuoren tutkijan tulisi harrastaa tällais-
ta harkintaa, vaikka hänen ei voida odott aa pääsevän siinä kovin 
pitkälle – eikä hänen itsensä tulisi sitä odott aa. Hänen ei liioin pi-
täisi sitoutua tiukasti yhteenkään suunnitelmaan. Hän voi lähinnä 
vain hahmotella opinnäytett ään, mikä valitett avasti on luultavasti 
hänen ensimmäinen itsenäinen työnsä. Vasta kun hän on käytt ä-
nyt suunnilleen puolet – tai kolmanneksen – työhön käytett ävissä 
olevasta ajasta, tällainen uudelleenarviointi voi todennäköisimmin 
olla hedelmällistä ja ehkä myös muita kiinnostavaa.

Jokaisella tutkimusta tekevällä ja työssään pidemmälle ehti-
neellä yhteiskuntatutkijalla pitäisi jatkuvasti olla mielessään niin 
monia suunnitelmia, toisin sanoen ideoita, ett ä hänen olisi aina 
kysytt ävä, mihin niistä hän seuraavaksi paneutuisi. Ja hänen tulisi 
pitää muistiinpanokokoelmaansa varten erityistä pientä muistikir-
jaa, jota hän kirjoitt aa ja täydentää vain itseään varten, ja ehkä myös 
ystävien kanssa käytäviä keskusteluja ajatellen. Aina silloin tällöin 
hänen tulisi tarkastella muistikirjaansa huolellisesti ja määrätietoi-
sesti, joskus myös rentoutuessaan.

Tällainen menett ely on korvaamaton älyllisten pyrkimystesi 
ohjaamisen ja hallinnan keino. Yhteiskuntatieteilijöiden keski-
näinen, vapaamuotoinen tietojenvaihto ”omien ongelmien tilan” 
arvioin neista on nähdäkseni ainoa perusta kunnolliselle ”keskeis-
ten yhteiskuntatieteellisten ongelmien” esitt ämiselle. On epäto-
dennäköistä, ett ä missään vapaassa intellektuaalisessa yhteisössä 
olisi – eikä varmasti tulisi olla – mitään kiinteää ongelmien järjes-
tystä. Elinvoimaisena kukoistavassa tiedeyhteisössä yksitt äisten 
tutkijoiden tulisi esitt ää väliyhteenvetoja tulevista tutkimuksis-
taan. Tutkimustyöstä tulisi nousta kolmenlaisia väliyhteenvetoja 
– ongelmista, menetelmistä ja teoriasta – ja niiden tulisi johtaa 
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tutkimukseen takaisin. Niiden pitäisi syntyä meneillään olevasta 
tutkimuksesta ja jonkin verran myös ohjata tätä työtä. Juuri täl-
laisissa keskusteluissa on tutkijayhteisön olemassaolon älyllinen 
perusta. Ja niiden vuoksi tarvitset omia muistiinpanojasi.

Muistiinpanosi sisältävät eri aiheisiin ryhmiteltyinä ideoita, omia 
huomioitasi, lainauksia kirjoista, bibliografi sia tietoja sekä yhteen-
vetoja tutkimusprojekteista. Kysymys on jokaisen omasta tott u-
muksesta, mutt a luulen, ett ä havaitset hyödylliseksi järjestää kai-
ken tämän alaosastoiksi. Aiheet luonnollisesti vaihtuvat, joskus 
hyvin usein. Esimerkiksi kun opiskelijana työskentelet tutkintoasi 
varten, kirjoitat tutkielmaa ja teet lukukausiraportt ejasi, voit jär-
jestää muistiinpanosi näiden kolmen alueen mukaan. Mutt a vuosi 
pari siitä, kun olet suoritt anut tutkinnon, ryhdyt järjestelemään 
muistiinpanojasi uudelleen tutkielmasi tärkeimmän projektin 
mukaan. Työn edistyessä huomaa, ett ei mikään projekti yksinään 
hallitse muistiinpanoja tai vastaa niiden pääluokista. Itse asiassa 
muistiinpanosi rohkaisevat lisäämään käsitt eiden käytt öä. Älyl-
lisen edistymisesi ja avartumisesi mitt apuuna on se, millä tavalla 
nämä käsitt eet muutt uvat, miten jotkut jäävät pois ja miten toiset 
tulevat tilalle. Lopulta muistiinpanosi on järjestett y useiden suur-
ten tutkimusohjelmien mukaan, joissa on monia vuodesta toiseen 
muutt uvia alaprojekteja.

Kaikki tämä edellytt ää muistiinpanojen tekemistä kirjoista. 
Sinun on omaksutt ava tapa tehdä niitä runsaasti jokaisesta luke-
mastasi arvokkaasta kirjasta, vaikka saatat hyötyä enemmän luke-
malla todella huonoja kirjoja. Muodon antaminen kokemuksille 
on ensimmäinen askel niiden – joko muiden kirjoitt amien tai oman 
elämäsi kokemusten – kääntämisessä intellektuaaliselle alueelle. 
Pelkästään jonkin kokemuksen nimeäminen antaa usein aiheen 
sen selitt ämiseksi. Jo muistiin kirjoitt aminen jostain kirjasta panee 
ajatt elemaan. Samalla se tietenkin autt aa suuresti luetun ymmär-
tämistä.

Muistiinpanoistasi saatt aa tulla kahdenlaisia. Lukiessasi tär-
keitä kirjoja yrität käsitt ää kirjoitt ajan argumentoinnin rakenteen 
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ja teet muistiinpanosi sen mukaisesti. Useimmiten, ja etenkin työs-
kenneltyäsi itsenäisesti muutamia vuosia, luet kirjoista yleensä vain 
osia jonkin sellaisen erityisaiheen mukaisesti, josta tutkimussuun-
nitelmissasi olet kiinnostunut. Tekemäsi muistiinpanot eivät siksi 
anna kokonaiskuvaa lukemistasi kirjoista. Käytät jotain erityistä 
ideaa tai tosiasiaa omien ohjelmiesi toteutt amiseksi.

2 [199]

Kuinka näitä muistiinpanoja – jotka varmaan mielestäsi muistut-
tavat lähinnä omalaatuista kirjailijan päiväkirjaa – käytetään älylli-
sessä työssä? Jo muistiinpanojen tekeminen on älyllistä tuotantoa. 
Se on tosiasioiden ja ideoiden jatkuvasti kasvava varasto, johon 
varastoidut ideat ulott uvat hämäristä hyvin viimeisteltyihin. Esi-
merkiksi päätt äessäni tutkia eliitt ejä tein ensimmäiseksi karkean 
hahmotelman. Se perustui niiden ihmistyyppien luett elointiin, 
joita toivoin ymmärtäväni.

Se, kuinka ja miksi päätin tehdä tällaisen tutkimuksen, saatt aa 
havainnollistaa sitä, miten elämänkokemukset voivat ruokkia tutki-
jan älyllistä työtä. Olen unohtanut täsmällisen ajankohdan, jolloin 
tulin ammatillisesti kiinnostuneeksi yhteiskunnallisen kerrostu-
neisuuden eli ”stratifi kaation” ongelmista, mutt a luulen sen tapah-
tuneen lukiessani ensimmäistä kertaa Th orstein Vebleniä. Hän oli 
aina vaikutt anut epätäsmälliseltä ja jopa hämärältä liike-elämää ja 
teollisuutt a koskevissa käsitt eissään, jotka ovat eräänlaista Marxin 
kääntämistä amerikkalaiselle akateemiselle yleisölle. Joka tapauk-
sessa kirjoitin kirjan ammatt ijärjestöistä ja niiden johtajista, mikä 
oli poliitt isesti motivoitu tehtävä. Sitt en kirjoitin keskiluokkia 
käsitt elevän teoksen, jonka ensisijainen vaikutin oli haluni ilmaista 
omia kokemuksiani New Yorkissa vuoden 1945 jälkeen. Sen jälkeen 
ystäväni ehdott ivat, ett ä täydentäisin trilogian kirjalla yläluokista. 
Luulen, ett ä tämä mahdollisuus oli ollut mielessäni: olin lukenut 
paljon Balzacia erityisesti 1940-luvulla. Minua oli alkanut kiehtoa 
hänen itselleen asett ama tehtävä kirjoitt aa katt avasti kaikista aika-
kautensa yhteiskunnan tärkeimmistä luokista ja ihmistyypeistä. 
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Olin myös kirjoitt anut tekstin liike-elämän eliitistä sekä koonnut ja 
järjestellyt tilastoja Amerikan politiikan ylimpien johtajien urista 
perustuslain säätämisestä lähtien. Molempia töitäni innoitt i ensisi-
jaisesti eräs Amerikan historiaa käsitt elevä seminaarityö.

Työskennellessäni näiden artikkeleiden ja kirjojen parissa 
sekä valmistellessani luentokursseja yhteiskuntakerrostumista 
minulta jäi käytt ämätt ä runsaasti ylimpiä luokkia koskevia tietoja 
ja ideoita. Erityisesti yhteiskunnallisen kerrostuneisuuden tutki-
misessa on vaikeaa olla astumatt a välitt ömän aihepiirinsä ulkopuo-
lelle, koska yhden kerrostuman ”todellisuuteen” kuuluvat paljolti 
sen suhteet muihin. Niinpä aloin suunnitella kirjaa eliiteistä.

Kuitenkin tutkimusohjelmani varsinaisesti syntyi seuraavasti: 
(1) Itse idea ja suunnitelma kumpusivat esiin muistiinpanoistani, 
joihin kaikki alkamani ja loppuun saatt amani projektit kuuluvat 
– kirjani ovat yksinkertaisesti jatkuvan arkistointini organisoituja 
tuott eita. (2) Jonkin ajan kulutt ua kaikki siihen liitt yvät ongelmat 
valtasivat mieleni.

Karkean luonnoksen jälkeen tutkin paitsi ne muistiinpanoni, 
jotka selvästi liitt yivät aiheeseeni, myös ne, joilla ei tuntunut ole-
van aiheen kannalta mitään merkitystä. Erillisten asioiden yhdis-
täminen ja odott amatt omien yhteyksien löytäminen panee usein 
mielikuvituksen liikkeelle. Tutkimaani ongelma-aluett a varten 
muodostin muistiinpanoihini uusia yksiköitä, mikä johti uudel-
leenjärjestelyihin muissa osissa.

Kun järjestelet uudelleen muistiinpanojasi, huomaat usein 
mielikuvituksesi pääsevän valloilleen. Ilmeisesti tämä tapahtuu 
pyrkiessäsi yhdistelemään ideoita ja muistiinpanoja eri aiheista. 
Kysymys on jonkinlaisesta yhdistelyn logiikasta, jossa ”satt umalla” 
on joskus hämmästytt ävän suuri osuus. Yrität vapautuneesti sitoa 
älylliset voimavarasi uusiin aiheisiin muistiinpanojesi esimerkkien 
avulla.

Aloin käytt ää hyväkseni myös päivitt äisiä havaintojani ja 
kokemuksiani. Ensin pohdiskelin niitä kokemuksiani, jotka liit-
tyivät eliitin ongelmiin. Sitt en menin vaihtamaan ajatuksia hen-
kilöiden kanssa, joiden arvelin kokeneen tai tarkastelleen samoja 
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ongelmia. Itse asiassa aloin muutt aa totutt uja tapojani siten, ett ä 
tapasin ihmisiä, (1) joita halusin tutkia, (2) jotka olivat läheisessä 
kanssakäymisessä heidän kanssaan ja (3) jotka olivat kiinnostu-
neita heistä yleensä ammatt insa puolesta.

En tunne hyvän intellektuaalisen ammattitaidon kaikkia 
sosiaa lisia ehtoja, mutt a varmasti yksi niistä on hakeutuminen sel-
laisten ihmisten pariin, jotka haluavat kuunnella ja puhua – tosin 
toisinaan he voivat olla vain kuviteltuja henkilöitä. Joka tapauk-
sessa haluan hakeutua sellaiseen sosiaalisesti ja älyllisesti merkityk-
selliseen ympäristöön, jonka luulen autt avan minua kehitt ämään 
ajatt eluani tutkimukseni tarkoitusten mukaisesti. Tämä on yksi 
merkitys edellä esitt ämäni henkilökohtaisen ja älyllisen elämän 
yhteen sulautumisesta.

Hyvä yhteiskuntatieteellinen työ ei nykyisin muodostu, eikä 
useimmiten voi muodostua, yhdestä selväpiirteisestä empiirisestä 
”tutkimuksesta”. Se koostuu pikemminkin monista tutkimuksista, 
jotka olennaisilta osiltaan liitt yvät yleisiin tutkitt avan ilmiön muo-
toa ja kehitystä koskeviin väitt eisiin. Sitä, miten ne liitt yvät mihin-
kin, ei voi ratkaista ennen kuin tutkija on käsitellyt aineistonsa 
uudelleen ja muodostanut yleiset hypoteesit.

Muistiinpanokokoelmistani löysin kolmentyyppistä eliitt i-
tutkimukselleni merkityksellistä ”olemassa olevaa aineistoa”. Löy-
sin lukuisia aihett a käsitt eleviä teorioita, näitä teorioita tukevaa, 
toisten työstämää aineistoa sekä jo kerätt yä ja eri tavoin tiivistett yä 
aineistoa, jota ei vielä ollut saatett u teoreett isesti merkitykselliseen 
muotoon. Vasta kun olin täydentänyt ensimmäisen teorialuonnok-
seni tällaisen olemassa olevan aineiston avulla, pystyin sijoitt amaan 
paikalleen omat keskeiset väitt eeni ja aavistukseni sekä suunnitt e-
lemaan niiden testaamista. Ehkä tämä ei olisi ollut aivan vältt ämä-
töntä, vaikka tiesin, ett ä myöhemmin joutuisin kulkemaan edes-
takaisin olemassa olevan aineiston ja tutkimukseni väliä. Minkään 
lopullisen väitt een ei tule sisältää vain tiedossa ja saatavilla olevia 
tosiasioita, vaan sen täytyy myös jollain tavoin – positiivisesti tai 
negatiivisesti – ott aa huomioon käytett ävissä olevat teoriat. Joskus 
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tämä huomioon ott aminen on helposti tehty asett amalla yksinker-
taisesti teoria vastakkain tosiasioiden kanssa, jotka kumoavat sen 
tai tukevat sitä.* Joskus tarvitaan yksityiskohtaista eritt elyä tai täs-
mentämistä. Joskus saatan järjestää käytett ävissä olevat teoriat sys-
temaatt isesti vaihtoehdoiksi ja sillä tavoin antaa niiden organisoida 
itse ongelman. Toisinaan esitän tällaiset teoriat vain itse kehitt ä-
mässäni järjestyksessä ja hyvin erilaisissa yhteyksissä. Joka tapauk-
sessa minun oli eliitt ejä käsitt elevässä kirjassani otett ava huomioon 
Gaetano Moscan, Joseph Schumpeterin, Th orstein Veblenin, Karl 
Marxin, Harold Lasswellin, Robert Michelsin, Max Weberin ja Vil-
fredo Pareton tutkimustyö.

Lukiessani joitakin näitä tutkijoita koskevia muistiinpanojani 
havaitsin niiden sisältävän kolmenlaisia väitt ämiä. (A) Joistakin 
sain systemaatt isesti uudelleen muotoilemalla tietää, mitä kirjoit-
taja on sanonut jostain yksityiskohdasta tai koko aihealueesta. (B) 
Jotkin väitt eet hyväksyin tai hylkäsin annetuilla syillä ja perusteilla. 
(C) Toisten avulla saatoin tehdä ehdotuksia omia kehitt elyjäni ja 
ohjelmiani varten. Tämä edellytt ää asian ytimeen pääsemistä ja 
kysymystä, miten sen saa testatt avaan muotoon ja miten sitä voi 
testata. Kuinka sitä voisi käytt ää kehitt elyn keskipisteenä? Miten 
saada esiin tärkeät yksityiskohdat? Käsitt elemällä tunnett uja aja-
tuksia olet tietenkin mukana tutkimuksen jatkumolla. Esitän 
seuraavaksi kaksi otett a Moscaa koskevista alustavista muistiin-
panoistani, jotka saatt avat havainnollistaa sitä, mitä olen yritt änyt 
kuvailla.

Mosca perustelee väitett ään historiallisten yksityiskohtien 
lisäksi seuraavalla väitt eellä: organisaation valta tekee mahdol-
liseksi sen, ett ä vähemmistöt ovat aina vallassa. On olemassa 
organisoituja vähemmistöjä ja ne johtavat asioita ja ihmisiä. On 

* Ks. esim. C. Wright Mills, White Collar, New York, Oxford University Press 
1951, luku 13. Tein näin omissa muistiinpanoissani Ledereristä ja Gassetista 
ja näille vastakkaisista ”eliitt iteoreetikoista”. Molemmat olivat reaktioita 
1700- ja 1800-luvun demokraatt isiin oppeihin.
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olemassa organisoimatt omia enemmistöjä ja niitä hallitaan.* 
Mutt a miksi ei tarkastella myös (1) organisoitua vähemmistöä, 
(2) organisoitua enemmistöä, (3) organisoimatonta vähem-
mistöä, (4) organisoimatonta enemmistöä? Tämä täytyy 
selvitt ää perusteellisesti. Ensimmäiseksi on selvitett ävä: mitä 
”organisoitu” oikein merkitsee? Luulen, ett ä Mosca tarkoitt aa: 
enemmän tai vähemmän jatkuviin ja koordinoituihin menet-
telytapoihin ja toimenpiteisiin kykenevä. Jos näin on, hänen 
teesinsä on määritelmän mukaan oikea. Uskoakseni hän sanoisi 
myös, ett ä ”organisoitu enemmistö” on mahdoton, koska se 
merkitsisi vain uusien johtajien ja uusien eliitt ien astuvan 
näiden enemmistöorganisaatioiden johtoon. Mosca onkin 
valmis nostamaan nämä uudet johtajat esiin teoksessaan Th e 
Ruling Class. Hän kutsuu heitä ”hallitseviksi vähemmistöiksi” – 
ilmaisu, joka ei kuulu hänen parhaimpiinsa.

Yksi huomiota kiinnitt ävä seikka (jota pidän Moscan 
esitt ämien määritt elyongelmien ytimenä) on seuraava: 1800-
luvulta 1900-luvulle tultaessa on siirrytt y kohtien (1) ja (4) 
mukaisesti organisoituneesta yhteiskunnasta yhteiskuntaan, 
joka perustuu enemmän kohtien (2) ja (3) mukaisiin suhteisiin. 
On siirrytt y eliitt ivaltiosta organisaatiovaltioon, jossa eliitt i ei 
enää ole yhtä hyvin organisoitu eikä yhtä yksipuolisesti vallassa 
ja jossa ihmisjoukot ovat paremmin organisoituja ja voimak-
kaampia kuin ennen. Valtaa käytetään jonkin verran kaduilla 
ja sen ympärillä on kokonaisia sosiaalisia rakenteita ja niiden 
”eliitt ejä”. Ja onko mikään hallitsevan luokan osa paremmin 
organisoitunut kuin maanviljelijät? Tämä ei ole retorinen 
kysymys. Voin vastata siihen nykyään jommallakummalla 
tavalla, ja kysymys on aste-erosta. (Tässä haluan vain ott aa 
asian esille.)

* Mosca esitt ää myös psykologisista laeista väitt eitä, joiden hän otaksuu tuke-
van käsityksiään. Tarkastele hänen tapaansa käytt ää sanaa ”luonnollinen”. 
Tämä ei kuitenkaan ole olennaista eikä sitä paitsi laajemman tarkastelun 
arvoista.
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Mosca esitt ää yhden seikan, joka näytt ää kehitt elyn 
arvoiselta: hänen mukaansa ”hallitsevassa luokassa” on usein 
huippuklikki ja toinen, laajempi kerrostuma, jonka kanssa 
(a) huippu on jatkuvasti ja välitt ömästi tekemisissä ja jonka 
kanssa (b) sillä on yhteiset aatt eet ja tunteet ja tämän vuoksi 
– hänen mielestään – yhteinen politiikka (s. 430). Tarkista 
ja katso, ott aako hän missään muualla kirjassaan esille muita 
vastaavia yhdistäviä tekijöitä. Ovatko klikin jäsenet peräisin 
lähinnä toiselta tasolta? Onko huippu jotenkin vastuullinen 
tälle toiselle kerrostumalle tai ainakin vastaanott avainen sen 
näkemyksille?

Unohda nyt Mosca: toisella tavalla ilmaistuna on siis 
olemassa (a) eliitt i, jolla tarkoitetaan tässä huippuklikkiä, 
(b) ne, joilla on merkitystä ja (c) kaikki muut. Ensimmäinen 
ryhmä määritt elee jäsenyyden tämän kaavion toisessa ja 
kolmannessa ryhmässä ja toinen ryhmä saatt aa vaihdella 
suurestikin kooltaan ja rakenteeltaan sekä sen mukaan, 
millaiset suhteet sillä on ensimmäiseen ja kolmanteen 
ryhmään. (Kuinka paljon muuten ryhmän b suhteet saatt avat 
vaihdella ryhmään a ja ryhmään c? Tutki, onko Moscalla tähän 
liitt yviä viitt auksia ja kehitä ajatusta tutkimalla sitä systemaat-
tisesti.)

Tämä malli kenties tekee mahdolliseksi sen, ett ä pystyn 
paremmin ott amaan huomioon erilaiset eliitit, jotka ovat 
eliitt ejä kerrostuneisuuden eri ulott uvuuksilla. Pystyn tietysti 
ott amaan esille myös osuvalla ja mielekkäällä tavalla Pareton 
erott elun hallitseviin ja ei-hallitseviin eliitt eihin vähemmän 
muodollisesti kuin hän. Varmasti monet huippustatuksen 
omaavat henkilöt kuuluisivat jälkimmäiseen ryhmään – 
samoin hyvin rikkaat. ”Klikki” tai ”eliitt i” viitt aisi tässä valtaan 
tai auktoriteett iin. Eliitt i tässä käsitt eistössä tarkoitt aisi aina 
valtaeliitt iä. Muut huippuryhmän ihmiset olisivat yläluokkaa 
tai ylempiä yhteiskuntakerrostumia.
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Jollain tavalla tätä voi ehkä käytt ää kahden suuren ongelman 
yhteydessä: toisaalta eliitin rakenteen tutkimuksessa ja 
toisaalta kerrostuneisuuden ja eliitt iteorioiden käsitt eellisen 
(myöhemmin ehkä todellisten) suhteiden tutkimuksessa. 
(Kehitt ele tätä edelleen.)

Kun on kysymys vallasta, on helpompi nimetä ne, jotka 
ovat huomionarvoisia, kuin ne, jotka hallitsevat. Jos yritt ää 
nimetä edelliset, voi valita huippuryhmitt ymät jonkinlaisena 
löyhänä kokonaisuutena sosiaalisen asemansa perusteella. Jos 
taas pyrkii määritt ämään jälkimmäiset, täytyy yksityiskohtai-
sesti osoitt aa, miten he harjoitt avat valtaansa ja mikä tarkkaan 
ott aen on heidän suhteensa yhteiskunnallisiin vallankäytön 
välineisiin. Tässä ollaan myös tekemisissä enemmänkin henki-
löiden kuin asemien kanssa tai ainakin henkilöt on otett ava 
huomioon.

Yhdysvalloissa valta on nykyään useamman kuin yhden 
eliitin käsissä. Kuinka on mahdollista arvioida näiden monien 
eliitt ien suhteellisia asemia? Tämä on kiinni kysymyksestä 
ja tekeillä olevista päätöksistä. Eliitt i käsitt ää toisen eliitin 
merkitt äväksi. Toisin sanoen eliitit tunnustavat vastavuoroi-
sesti toisensa eli, ett ä toiset eliitit ovat tärkeitä. Projekti: valitse 
kolme tai neljä keskeisintä päätöksentekoprosessia kymmenen 
viime vuoden ajalta – esimerkiksi atomipommin pudott a-
minen, teräksen tuotannon lisääminen vai vähentäminen, 
General Motorsin lakko vuonna 1945 – ja jäljitä yksityiskoh-
taisesti ratkaisuihin osallistuneet henkilöt. ”Ratkaisuja” ja 
päätöksentekoa voisi käytt ää haastatt elujen aiheina, kun pääsee 
kentälle.

3 [205]

Työsi edetessä tulet vaiheeseen, jolloin olet riitt ävän hyvin pereh-
tynyt aihettasi käsittelevään kirjallisuuteen. Olet kirjoittanut 
kaiken haluamasi muistiinpanoihisi ja yhteenvetoihisi. Näiden 
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muistiinpanojen  marginaaleissa ja erillisessä muistikirjassa ovat 
empiiristä työtä varten kehitt elemäsi ideat.

Itse pyrin vältt ämään empiiristä työtä, jos se vain suinkin on 
mahdollista. Ilman apulaisia se on hankalaa – ja jos heitä on, se on 
usein vielä hankalampaa.

Yhteiskuntatiede on nykyään sellaisessa intellektuaalisessa 
tilassa, jossa on niin paljon tekemätöntä alustavaa ”jäsentelyä” 
(mikä tarkoitt akoon tässä kuvaamaani työtä), ett ä suuri osa ”empii-
risestä tutkimuksesta” jää autt amatt a tuloksiltaan laihaksi ja kiin-
nostamatt omaksi. Itse asiassa se on paljolti aloitt elevan opiskelijan 
muodollista harjoitt elua ja kenties hyödyllinen harrastus niille, 
jotka eivät kykene käsitt elemään yhteiskuntatieteen vaikeampia 
todellisia ongelmia. Empiirinen tutkimus ei sinänsä ole yhtään 
sen arvokkaampaa kuin lukeminen. Empiirisen tutkimuksen tar-
koitus on selvitt ää tosiasioita koskevia erimielisyyksiä ja epäilyksiä 
ja siten lisätä perusteiden hedelmällisyytt ä ja niiden todenperäi-
syytt ä. Tosiasiat pitävät järjen kurissa, mutt a järki on kaiken opin 
etuvartiossa.

Vaikket koskaan kykene saamaan riitt ävästi varoja toteutt aak-
sesi kaikkia suunnitt elemiasi empiirisiä tutkimuksia, on vältt ä-
mätöntä, ett ä jatkuvasti suunnitt elet niitä. Ja vaikket toteutakaan 
suunnitt elemaasi empiiristä tutkimusta, se johtaa etsimään uusia 
tietoja, jotka usein osoitt autuvat kannaltasi odott amatt oman mer-
kityksellisiksi. Aivan yhtä järjetöntä kuin suunnitella kentt ätutki-
musta, jos vastaukset löytää kirjastosta, on luulla, ett ä on ammen-
tanut kirjat tyhjiin tekemätt ä niiden pohjalta empiirisiä, toisin 
sanoen tosiasioi hin liitt yviä kysymyksiä.

Tekemäni tutkimuksen kannalta vältt ämätt ömillä empiirisillä 
töillä täytyy ensiksikin olla merkitystä alustavalle luonnokselle. 
Niiden on joko vahvistett ava sitä sen alkuperäisessä muodossa tai 
saatava se muutt umaan. Tai vaateliaammin ilmaistuna niillä täy-
tyy olla seurauksia teoreett isille rakennelmille. Toiseksi empiiris-
ten selvitysten tulee olla mahdollisimman tuloksellisia, selkeästi 
hahmotett uja ja kekseliäitä. Toisin sanoen niiden täytyy luvata 
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runsaasti  käytt ökelpoista aineistoa suhteessa niihin käytett yyn 
aikaan ja vaivaan.

Miten tämä käy päinsä? Taloudellisin ongelman muotoilun 
tapa on sellainen, jossa mahdollisimman paljon ratkaistaan pel-
källä järkeilyllä. Järkeilyllä yritetään (a) eristää selvitt ämätt ä jää-
neet tosiasioihin liitt yvät kysymykset ja (b) esitt ää nämä kysymyk-
set siten, ett ä vastaukset antavat toiveita ratkaista uusia ongelmia 
järkeilemällä.*

Ongelmien käsitt elemiseksi tällä tavoin sinun on kiinnitett ävä 
huomiota neljään vaiheeseen, joita tavallisesti on paras käydä läpi 
useita kertoja juutt umatt a yhteenkään niistä liian lujasti. (1) On 
tarkasteltava niitä osatekijöitä ja määritelmiä, jotka mielestäsi on 
otett ava huomioon aihett a, ongelmaa tai tutkimusaluett a koskevan 
yleisen tietämyksesi perusteella. (2) On tarkasteltava näiden mää-
ritelmien ja osatekijöiden loogisia suhteita. Tällainen alustavien 
mallien rakentaminen tarjoaa parhaat mahdollisuudet sosiologi-
selle mielikuvitukselle. (3) On poistett ava virheelliset käsitykset, 
jotka johtuvat tarpeellisten osatekijöiden poisjätt ämisestä, käsit-
teiden virheellisestä tai epäselvästä määritt elystä tai jonkin alueen 
ja sen loogisten ulott uvuuksien liiallisesta korostuksesta. (4) Sinun 
on esitett ävä ja muotoiltava uudelleen jäljelle jääneet tosiasioihin 
liitt yvät kysymykset.

Kolmas vaihe on ohimennen sanott una aivan vältt ämätön 
mutt a usein laiminlyöty osa asianmukaisen tutkimusongelman 
muotoilua. Tavallisten kansalaisten käsitys ongelmasta – sekä 
yhteiskunnallisena kiistakysymyksenä ett ä ihmisten henkilökoh-
taisena huolenaiheena – on otett ava tarkoin huomioon: se on osa 

*  Ehkäpä minun pitäisi sanoa sama vaateliaammalla kielellä korostaakseni 
asiaa tuntematt omille sen tärkeytt ä:

Ongelma-alueet on muotoiltava ott amalla huomioon niiden teo-
reett iset ja käsitt eelliset puolet sekä myös sopivat empiirisen tutkimuksen 
muodot ja todentamisen mallit. Nämä muodot ja mallit puolestaan tulee 
rakentaa sellaisiksi, ett ä niiden käytt ö autt aa teoreett isten ja käsitt eellisten 
puolien kehitt ämistä edelleen. Ongelma-alueiden teoreett iset ja käsitt eel-
liset puolet tulisi ensin selvitt ää perin pohjin. Tämä edellytt ää, ett ä tutkija 
täsmentää jokaisen tällaisen puolen ja ett ä hän tarkastelee sen suhdett a 
kaikkiin muihin puoliin ja sillä tavalla, ett ä se sopii empiirisen tutkimuksen 
muotoihin ja todentamisen malleihin.
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ongelmaa. Sitä koskevat tieteelliset väitt ämät tulee tietysti tutkia 
huolellisesti, ja niitä on käytett ävä hyväksi uudelleen muotoilussa 
tai ne on hylätt ävä.

Ennen kuin päätin omalle työlleni vältt ämätt ömistä empiirisistä 
tutkimuksista, aloin hahmotella laajaa tutkimusasetelmaa, josta 
nousi esiin erilaisia pieniä tutkimuksia. Jälleen lainaan muistiinpa-
nojani.

Minulla ei vielä ole mahdollisuutt a tutkia ylempiä yhteis-
kuntakerrostumia kokonaisuudessaan systemaatt isesti ja 
empiirisesti. Siksi esitän joitakin määritelmiä ja menett elyjä, 
joista muodostuu tämän tutkimuksen jonkinlainen kuviteltu 
asetelma. Sitt en voin ensin kerätä siihen liitt yvää aineistoa, 
toiseksi miett iä sopivia tapoja kerätä aineistoa käytett ävissä 
olevien mitt areiden avulla ratkaisevien kohtien selvitt ämiseksi 
ja kolmanneksi täsmentää työn edetessä ne laajat empiiriset 
tutkimukset, jotka lopulta olisivat vältt ämätt ömiä.

Ylemmät yhteiskuntakerrostumat on tietenkin määri-
teltävä systemaatt isesti erityisten muutt ujien avulla. Muodolli-
sesti – tämä on lähinnä Pareton tapa – niihin kuuluvat ihmiset, 
joilla on hallussaan eniten kaikkea, mikä on arvokasta ja 
arvostett ua. Minun on siis tehtävä kaksi päätöstä: mitkä muut-
tujat otan kriteereiksi ja mitä tarkoitan sanalla ”eniten”? Kun 
olen päätt änyt muutt ujistani, minun on rakennett ava parhaat 
mahdolliset mitt arit, ja – mikäli mahdollista – määrällistett ävä 
ne, jott a voin ryhmitellä väestön muutt ujieni avulla. Vasta 
sitt en voin päätt ää, mitä tarkoitan sanalla ”eniten”, sillä se pitäisi 
ositt ain ratkaista vasta, kun on tarkasteltu erilaisia jakaumia ja 
niiden päällekkäisyyksiä.

Tärkeimpien muutt ujieni tulisi aluksi olla yleisiä, jott a 
minulla on jonkin verran valinnanvaraa rakentaessani mitt a-
reita. Samalla muutt ujien tulisi olla kyllin erityisiä houkutel-
lakseen empiiristen mitt areiden etsimiseen. Työni edistyessä 
minun on liikutt ava edestakaisin käsitt eiden ja mitt areiden 

Mills_taittopohja_04.indd   236Mills_taittopohja_04.indd   236 2/19/2015   1:36:26 PM2/19/2015   1:36:26 PM



L I I T E :  I N T E L L E K T UA A L I N E N  A M M AT T I TA I TO  •  237

väliä, koska en halua luopua tutkimukseni alkuperäisistä 
merkityksistä ja samalla haluan täsmentää niitä. Seuraavassa ne 
neljä Weberin muutt ujaa, joilla aloitan:

I Luokka viitt aa tulolähteisiin ja tulojen määrään. 
Tarvitsen siis tietoja omaisuuden ja tulojen jakautumisesta. 
Ihanteellinen aineisto tässä (sitä on hyvin vähän ja se on valitet-
tavasti vanhentunut) on vuotuisten tulolähteiden ja tulojen 
määrän ristiintaulukointi. Tiedetään, ett ä prosentt i väestöstä 
sai vuonna 1936 tuloja y miljoonaa tai enemmän, z prosentt ia 
kaikesta tästä rahasta oli peräisin omaisuudesta, w prosentt ia 
oli osinkotuloja ja ett ä q prosentt ia oli palkkatuloja. Tällä luok-
kaulott uvuudella voin määritellä ylemmät yhteiskuntakerros-
tumat – ne joilla on hallussaan eniten – joko henkilöiksi, jotka 
saavat tietyn määrän tuloja tiett ynä aikana tai jotka kuuluvat 
tulopyramidin kahteen ylimpään prosentt iin. Tutustu valtio-
varainministeriön raportt eihin ja verokalenteriin. Ota selville, 
voiko tulolähteitä ja niiden määriä koskevia taulukoita saatt aa 
ajan tasalle.

II Status viitt aa henkilön saaman arvostuksen määrään. 
Sitä varten ei ole olemassa yksinkertaisia tai määrällisiä mitt a-
reita. Olemassa olevien mitt areiden käytt ö edellytt ää henki-
lökohtaisia haastatt eluja, ja tähän asti se on rajoitt unut vain 
paikallisten yhteisöjen tutkimuksiin eikä ole useimmiten ollut 
hyödyllistä. Ongelmana on myös se, ett ä – toisin kuin luokka – 
status sisältää sosiaalisia suhteita: vähintään yksi saa ja toinen 
antaa arvostusta.

Julkisuus sekoitetaan helposti arvostukseen tai oike-
astaan vielä ei tiedetä, pitäisikö julkisuuden määrää käytt ää 
statusaseman mitt arina, vaikka sitä on helppo käytt ää. (Esimer-
kiksi: muutamana peräkkäisenä päivänä maaliskuun puoli-
välissä 1952 mainitt iin joihinkin tiett yihin ryhmiin kuuluvia 
henkilöitä New York Timesissa tai sen joillakin sivuilla. Selvitä 
nämä.)

III Valta viitt aa henkilön tahdon toteutumiseen siitä 
huolimatt a, ett ä toiset vastustavatkin. Statuksen tavoin tätä ei 
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ole kunnolla mitatt u. En usko, ett ä voin pitää sitä yhtenä ulot-
tuvuutena, vaan on erotett ava (a) muodollinen auktoriteett i 
– sen määritt elevät oikeudet ja valta-asemat erilaisissa instituu-
tioissa, erityisesti sotilaallisissa, taloudellisissa ja poliitt isissa  – 
ja (b) valta, jota tiedetään epämuodollisesti harjoitett avan 
mutt a jota ei ole muodollisesti instituoitu – painostusryhmien 
johtajat, propagandistit, joilla on käytett ävissään tärkeitä tiedo-
tusvälineitä ja niin edelleen.

IV Ammatt i viitt aa toimintaan, josta maksetaan. Myös 
tässä minun on valitt ava, mihin ammatin piirteisiin käyn 
käsiksi. (a) Jos käytän eri ammatt ien keskituloja asett aakseni 
ne arvojärjestykseen, silloin käytän tietenkin ammatt ia luokan 
mitt ana ja perustana. (b) Jos taas käytän eri ammatt eihin 
tyypillisesti liitt yvää statusta tai valtaa, silloin käytän ammat-
teja vallan ja ammatt itaidon tai kyvyn mitt ana ja perustana. 
Tämä ei ole kuitenkaan helppo tapa luokitella ihmisiä. Ammat-
titaito tai status sen enempää ei ole yhtenäinen asia, jota jollain 
on enemmän ja jollain vähemmän. Kun on pyritt y käsitt ele-
mään sitä sellaisena, se on tavallisesti mitatt u erilaisten taitojen 
hankkimiseen vaaditun ajan avulla. Ehkä tämä saa kelvata, 
vaikka toivon pystyväni kehitt ämään jotain parempaa.

Tällaisia ongelmatyyppejä minun on ratkaistava 
määritelläkseni analyytt isesti ja empiirisesti ylemmät yhteis-
kuntakerrostumat näiden neljän tärkeimmän muutt ujan avulla. 
Oletetaan tutkimusasetelman vuoksi, ett ä olen ratkaissut ne 
tyydytt ävästi ja ett ä olen jakanut väestön jokaisen muutt ujan 
mukaan. Minulla olisi silloin neljä ihmisryhmää: ne jotka ovat 
luokan, statuksen, vallan ja ammatt itaidon suhteen huipulla. 
Oletetaan edelleen, ett ä olen erott anut jokaisen jakauman 
kärjestä kaksi prosentt ia ylemmäksi yhteiskuntakerrostumaksi. 
Silloin kohtaan kysymyksen, johon voidaan vastata empiiri-
sesti: kuinka paljon nämä neljä jakaumaa menevät päällek-
käin? Seuraavassa yksinkertaisessa taulukossa on esitett y eräs 
mahdollinen tilanne (+ = ylimmät kaksi prosentt ia, – = muut 
98 prosentt ia):
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Jos minulla olisi aineistoa tämän kaavion täytt ämiseksi, se 
sisältäisi tärkeimmät tiedot ja monet olennaiset ongelmat 
ylempien yhteiskuntakerrostumien tutkimiseksi: sen avulla 
voisi ratkaista monet määritt elyn ja sisällön kysymykset.

Minulla ei kuitenkaan ole tarvitt avia tietoja enkä 
pysty hankkimaan niitä, minkä vuoksi on entistä tärkeämpää 
esitt ää niitä koskevia spekulaatioita. Jos tällaista pohdiskelua 
ohjaa halu lähestyä kuvitellun tutkimusasetelman empiirisiä 
vaatimuksia, saatan tulla sen avulla tärkeille alueille, joilta olisi 
mahdollista hankkia merkityksellistä aineistoa avainkohtien 
selvitt ämiseksi ja jatkopohdiskelun suuntaamiseksi.

Minun on lisätt ävä tähän yleiseen malliin kaksi seikkaa 
tehdäkseni sen muodollisesti täydelliseksi. Ylempien kerrostu-
mien täydellinen ymmärrys edellytt ää huomion kiinnitt ämistä 
pysyvyyteen ja liikkuvuuteen. Siksi on määritett ävä ne asemat 
(1–16), joiden välillä yksilöt ja ryhmät tyypillisesti liikkuvat – 
sekä nykyisen ett ä muutaman edellisen sukupolven aikana.

Tämä tuo kaavioon mukaan yksilön elämänhistorian 
(tai urakehityksen) ja yhteiskunnan historian aikaulott u-
vuuden. Nämä eivät ole pelkästään esille tulevia empiirisiä 
kysymyksiä, vaan niillä on merkitystä myös määritelmille. 
(A)  Haluan jätt ää avoimeksi sen, pitäisikö minun luokitelles-
sani ihmisiä neljän muutt ujani avulla määritellä käsitt eeni sen 
mukaan, kuinka kauan henkilö tai hänen perheensä on ollut 
nykyisessä asemassaan. Voisin esimerkiksi päätt ää, ett ä status-
huipun kaksi ylintä prosentt ia – tai ainakin statusjärjestyksen 
yksi tärkeä tyyppi koostuu ihmisistä, jotka ovat olleet status-
huipulla vähintään kahden sukupolven ajan. (B) Haluan myös 
jätt ää avoimeksi sen, tulisiko minun määritellä ”kerrostuma” 
paitsi useiden muutt ujien leikkauspisteiden myös Weberin 
laiminlyödyn ”sosiaaliluokan” käsitt een avulla, joka viitt aa 
niihin asemiin, joiden välillä liikkuvuus on tavallista ja helppoa. 
Siten alemmat toimihenkilöt ja joidenkin alojen ammatt itai-
toiset työntekijät muodostavat tässä mielessä kerrostuman.
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Lukiessasi ja eritellessäsi muiden teorioita, laatiessasi kuviteltua 
tutkimusasetelmaa ja tutkiessasi omia muistiinpanojasi alat tehdä 
listaa erityistutkimuksista. Jotkin niistä ovat liian suuritöisiä ja jää-
vät valitett avasti aikanaan toteutumatt a. Jotkin tuott avat aineistoa 
yhtä lukua, kappalett a tai lausett a varten. Joistakin tulee koko työ-
täsi hallitsevia aiheita. Seuraavassa on jälleen alustavia merkintöjä 
useita tällaisia projekteja varten:

(1) Aikabudjett ianalyysi kymmenen suuryrityksen pääjohtajan 
tyypillisestä työpäivästä ja samoin kymmenen liitt ovaltion 
korkeimman hallintovirkailijan päivästä. Nämä havainnot 
yhdistetään samojen henkilöiden elämänhistoriaa käsitt ele-
viin yksityiskohtaisiin haastatt eluihin. Tarkoitus on kuvata 
tärkeimpiä rutiineja ja päätöksiä, ositt ain ainakin niihin 
käytetyn ajan mukaan, ja saada käsitys tehtyihin päätöksiin 
vaikutt avista tekijöistä.  Menett ely riippuu yhteistyöhalusta, 
mutt a ihanteellisessa tapauksessa tehdään ensin haastatt elu, 
jossa selvitetään henkilön elämänhistoria ja nykyinen tilanne. 
Toiseksi tehdään havaintoja päivän kulusta hänen toimistonsa 
nurkassa istuen ja häntä kaikkialle seuraten. Kolmanneksi 
tehdään pitkä haastatt elu saman päivän iltana tai seuraavana 
aamuna, jolloin käymme yhdessä läpi tuon päivän tapahtumat 
ja otamme esille havaitsemaani ulkoiseen käytt äytymiseen 
liitt yvät subjektiiviset tapahtumat.

valta

luokka
+

status
–

status

+ – + –

+ ammatt itaito 
+ 1 2 3 4
– 5 6 7 8

– ammatt itaito 
+ 9 10 11 12
– 13 14 15 16
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(2) Yläluokan viikonlopun vieton analyysi, jossa tark-
kaillaan totutt uja tapoja ja jossa henkilö ja hänen perheenjäse-
nensä haastatellaan seuraavana maanantaina perusteellisesti.

Kumpaakin tehtävää varten minulla on varsin hyviä 
yhteyksiä ja tott a kai hyvät yhteydet hyvin hoidett uina johtavat 
vielä parempiin. [Lisäys vuodelta 1957: tämä osoitt autui 
turhaksi toiveeksi.]

(3) Selvitys päivärahoista, edustuskuluista ja muista 
eduista, jotka palkan ja muiden tulojen kanssa muodostavat 
perustan ylemmän kerrostuman elintasolle ja elämäntavalle. 
Ideana tässä on saada konkreett ista tietoa ”byrokraatt isesta 
kulutuksesta”, yksityisten kustannusten siirtymisestä yritysten 
kirjanpitoon.

(4) Saatt aa ajan tasalle sellainen tieto, jota sisältyy 
Ferdinand Lundbergin teokseen America’s Sixty Families, jonka 
tiedot perustuvat vuoden 1923 veroilmoituksiin.

(5) Kerätä ja systematisoida valtionvarainministeriön 
raporteista ja muista virallisista lähteistä saatava tieto yksi-
tyisen omaisuuden tyyppien jakautumisesta niiden määrän 
mukaan.

(6) Presidentt ejä, kaikkia hallituksen ja korkeimman 
oikeuden jäseniä koskeva uratutkimus. Nämä tiedot minulla jo 
on muistissa perustuslain säätämisestä presidentt i Trumanin 
toisen kauden loppuun asti, mutt a haluan laajentaa luokitusta 
ja analysoida aineiston uudelleen.

Tällaisia ”projekteja” oli muitakin noin 35 kappalett a. (Esimerkiksi 
presidentinvaaleihin vuosina 1896 ja 1952 käytetyn rahamäärän 
vertailu, perusteellinen Morgania (1910) ja Kaiseria (1950) kos-
keva vertailu ja jotain konkreett ista tietoa amiraalien ja kenraalien 
virka urista.) Kun työ etenee, tavoitt eet on luonnollisesti sovitet-
tava siihen, mikä on mahdollista.

Kun nämä hankkeet olivat paperilla, aloin lukea yläluokkaa 
koskevia historiallisia tutkimuksia ja tein niistä summitt aisia muis-
tiinpanoja (joita en arkistoinut) ja tulkitsin lukemaani. Sinun ei 
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oikeastaan tarvitse tutkia työstämääsi aihett a, sillä – kuten olen 
sanonut – kun olet sen parissa, se on kaikkialla. Tajuat herkästi 
siihen liitt yvät aiheet. Näet ja kuulet niitä kaikessa kokemassasi ja 
varsinkin – siltä minusta aina näytt ää – näennäisesti sille vierailla 
elämänalueilla. Myös tiedotusvälineet, erityisesti huonot elokuvat, 
viikkolehdet, kioskikirjallisuus ja sävelradio tulevat sinulle uudella 
tavalla tärkeiksi.

4 [211]

Saatat kysyä, kuinka ideat syntyvät. Kuinka mielikuvitusta kii-
hotetaan liitt ämään yhteen kaikki nämä mielikuvat ja tosiasiat, 
tuott amaan asiaankuuluvia mielikuvia ja antamaan merkitystä 
tosiasioille? En usko, ett ä pystyn vastaamaan tähän. Voin sanoa 
jotain niistä yleisistä edellytyksistä ja yksinkertaisista työtavoista, 
jotka ovat ilmeisesti lisänneet omia mahdollisuuksiani saada jotain 
aikaan.

On muistett ava, ett ä sosiologinen mielikuvitus on paljolti 
kykyä siirtyä näkökulmasta toiseen ja siten luoda asianmukainen 
kuva koko yhteiskunnasta ja sen osista. Juuri sosiologinen mieliku-
vitus erott aa yhteiskuntatutkijan pelkästä teknikosta. Päteviä tek-
nikoita voidaan koulutt aa muutamassa vuodessa. Sosiologista mie-
likuvitusta voi myös harjoitt aa, ja harvoin se on mahdollista ilman 
rutiininomaista työtä.* Siinä on kuitenkin jotain odott amatonta 
ehkä siksi, ett ä se on olemukseltaan sellaisten ajatusten yhdistä-
mistä, joita kukaan ei odota yhdistett ävän (esim. saksalaisen klas-
sisen fi losofi an ja englantilaisen poliitt isen taloustieteen ajatusten 
sotkeminen toisiinsa). Tällaisen yhdistelyn takana on leikkivä mieli 
ja kiihkeä halu käsitt ää maailman menoa. Yleensä teknikolta puut-
tuvat nämä ominaisuudet. Hän on ehkä liian hyvin tai liian tarkasti 
koulutett u. Koska ihminen voidaan koulutt aa vain siihen, mikä 
jo tiedetään, koulutt aminen toisinaan riistää häneltä kyvyn oppia 

* Katso E. D. Hutchinsonin erinomaista artikkelia ”oivaltamisesta” (insight) 
ja ”luovasta toiminnasta” (creative endeavor) teoksessa Study of Interpersonal 
Relations, toim. Patrick Mullahy, New York, Nelson 1949.
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uusia ajatt elutapoja. Se saa hänet kapinoimaan sitä vastaan, mikä 
aluksi väistämätt ä on irrallista ja jopa epäselvää. Sinun on kuiten-
kin tartutt ava näihin epämääräisiin mielikuviin ja käsityksiin, jos 
ne ovat omiasi ja sinun on selvitett ävä ne itsellesi. Juuri sellaisessa 
muodossa omaperäiset ideat tulevat aluksi näkyviin.

Mielestäni on olemassa tiett yjä tapoja sosiologisen mielikuvituk-
sen kiihott amiseksi:

I Kuten olen jo todennut, kaikkein konkreett isimmillaan yksi tapa 
saada mielikuvitus liikkeelle on järjestellä muistiinpanot uudel-
leen. Yksinkertaisesti vain tyhjennät aikaisemmat erilliset kan-
siosi sekoitt aen niiden sisällöt ja lajitt elet ne uudelleen. Yritä tehdä 
se enemmän tai vähemmän rennosti. Se, kuinka usein ja kuinka 
perusteellisesti järjestelet muistiinpanosi uudelleen, riippuu tie-
tysti tutkimusongelmista ja niiden kehitt ymisestä. Toimintatavat 
ovat joka tapauksessa näin yksinkertaisia. Tietenkin mielessäsi on 
useita ongelmia, joiden kanssa työskentelet aktiivisesti, mutt a yritä 
myös olla passiivisesti altis aavistamatt omien ja suunnitt elematt o-
mien yhteyksien oivaltamiselle.

II Leikkisä asenne ongelmien määritt elyissä käytett yjä sanon-
toja ja sanoja kohtaan saa usein mielikuvituksen valloilleen. Etsi 
synonyymeja kaikille keskeisille käsitteillesi sanakirjoista tai 
käsikirjoista saadaksesi selville niiden kaikki sivumerkitykset. 
Tämä yksinkertainen tapa panee sinut ajatt elemaan tarkemmin 
ongelmasi käsitt eitä ja siten määritt elemään niitä täsmällisemmin 
ja vähemmän sanasidonnaisesti. Vain tuntemalla käsitt eiden ja 
sanontojen erilaiset merkitykset, voit valita niistä työsi kannalta 
tarkoituksenmukaisimmat. Toki sanoihin kohdistuvalla kiinnos-
tuksella on muutakin väliä. Kaikessa tutkimustyössä, erityisesti 
tutkiessasi teoreett isia väitt ämiä, yritä tarkkailla jokaisen keskeisen 
käsitt een yleisyyden tasoa. Huomaat, ett ä on hyödyllistä purkaa 
yleinen väite konkreett isemmiksi lauseiksi. Tällöin väitt ämä usein 
hajoaa kahteen tai kolmeen osaan, joista jokainen sijoitt uu eri 
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ulott uvuudelle. Yritä myös liikkua ylemmille yleisyyden tasoille: 
jätä pois erityisiä määreitä ja tutki uudelleen muotoiltua väitett ä tai 
johtopäätöstä abstraktimmin nähdäksesi, voitko saada siitä enem-
män irti tai kehitellä sitä. Merkityksiä selvitt äessäsi yritä penkoa 
ideasi kaikkia puolia ja seurauksia sekä ylhäältä ett ä alhaalta päin.

III Monet yleiset käsitykset voi luokitella tyypeiksi. Uudesta luo-
kituksesta alkaa tavallisesti hedelmällinen kehitys. Taidosta tyypi-
tellä ja etsiä tyypin ehtoja ja seurauksia tulee pian automaatt inen 
tapa. Sen sijaan, ett ä tarkastelisit vallitsevia – erityisesti tavanomai-
sen ajatt elun mukaisia – luokituksia, etsi niiden yhteisiä nimitt äjiä 
ja niitä erott elevia tekijöitä. Hyvät tyypit edellytt ävät, ett ä luoki-
tuksen kriteerit ovat julkilausutt uja ja järjestelmällisiä. Tätä tarkoi-
tusta varten sinun on opeteltava ristiintaulukoiminen.

Ristiintaulukoinnin tekniikka ei tietenkään rajoitu määrälli-
sen aineiston käsitt elyyn. Se on itse asiassa paras tapa kuvitella ja 
luoda uusia tyyppejä sekä arvostella ja selkiytt ää entisiä. Laadul-
liset kartat, taulukot ja kaaviot eivät ole vain jo tehdyn työn esi-
tystapoja, vaan usein myös aitoja analyysivälineitä. Ne selvitt ävät 
tyyppien ”ulott uvuuksia”, joiden kuvitt elemisessa ja muodostami-
sessa ne myös ovat avuksi. Viidentoista viime vuoden aikana en ole 
luullakseni kirjoitt anut ensimmäistä luonnosta kymmentä sivua 
enempää käytt ämätt ä jonkinlaisia ristiintaulukointeja, vaikken 
aina tai edes useimmiten julkaise niitä. Useimmat niistä epäonnis-
tuvat, jolloin niistä on kuitenkin oppinut jotain. Kun ne toimivat, 
ne autt avat ajatt elemaan selvemmin ja kirjoitt amaan täsmällisem-
min. Ne autt avat saamaan selville käsitt eiden ja tosiasioiden koko 
alan ja kaikki suhteet.

Sosiologille ristiintaulukointi merkitsee samaa kuin lauseen-
jäsenyys kielentutkijalle. Monin tavoin ristiintaulukointi on kuin 
kielioppi sosiologiselle mielikuvitukselle. Kaikkien kielioppien 
tavoin se on pidett ävä hallinnassa eikä siitä saa tulla itsetarkoitus.

IV Usein pääset parhaiten selville käsitt eistäsi tarkastelemalla 
ääripäitä, ajatt elemalla tutkimasi ilmiön vastakohtaa. Jos ajatt elet 
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epätoivoa, ajatt ele myös voitonriemua. Jos tutkit saituria, tutki 
myös tuhlaria. On vaikea tutkia vain yhtä ainoaa asiaa. Kun yri-
tät asett aa asiat vastakkain, saat paremman ott een aineistostasi ja 
pystyt siten erott amaan ulott uvuudet vertailussa käytett yjen käsit-
teiden avulla. Huomaat, ett ä liikkuminen näiden ulott uvuuksien 
ja konkreett isten tyyppien välillä on valaisevaa. Tämä menett ely 
on myös loogisesti perusteltua, sillä ilman otosta voit vain arvailla 
todellisia tilastollisia jakaumia. Voit ainoastaan määritt ää jonkin 
ilmiön vaihtelun alan ja sen tärkeimmät tyypit. Sen tekeminen on 
taloudellisinta aloitt aa ”äärimmäisten tyyppien” – eri ulott uvuuk-
sien vastakohtien – rakentamisesta. Tämä ei tietysti tarkoita, ett ä 
et pyrkisi tajuamaan oikeita mitt asuhteita etkä etsimään johtolan-
koja annett ujen tyyppien esiintymismääristä. Itse asiassa tutkija 
yritt ää jatkuvasti yhdistää tämän tavoitt elun sellaisten mitt areiden 
etsimiseen, joihin olisi löydett ävissä tai kerätt ävissä tilastollista 
aineistoa.

Ajatuksena on erilaisten näkökulmien käytt äminen: kysyt 
esimerkiksi itseltäsi, miten politiikantutkija lähestyisi tutkimaasi 
ongelmaa, miten taas kokeellinen psykologi tai historioitsija. Yritä 
ajatella erilaisten näkökulmien käsitt eillä, ja tällä tavoin ymmär-
ryksestäsi tulee liikkuva prisma, joka kerää valoa mahdollisimman 
monesta suunnasta. Dialogien kirjoitt aminen on tässä yhteydessä 
usein hyvin hyödyllistä.

Usein huomaat vastustavasi jotain. Kun silloin yrität ymmär-
tää uutt a intellektuaalista aluett a, sinun tulisi ensin esitt ää tärkeim-
mät argumenttisi. ”Kirjallisuuteen uppoutuminen” merkitsee 
muun muassa sitä, ett ä kykenee paikantamaan jokaisen näkökul-
man vastustajan ja kannatt ajan. Sivumennen sanoen ei ole hyväksi 
uppoutua liiaksi kirjallisuuteen. Saatat nimitt äin hukkua siihen. 
Ehkä tärkeintä on tajuta, milloin tulisi lukea ja milloin ei.

V Äärimmäisten vastakohtien pohtimiseen rohkaisee ristiintau-
lukoinnissa aluksi yksinkertaisuuden vuoksi käytett y kyllä–ei-
luokitt elu. Tämä on yleensä hyvä asia, sillä laadullinen analyysi 
ei tietenkään voi tuott aa määriä tai suuruuksia. Sen tekniikka ja 

Mills_taittopohja_04.indd   245Mills_taittopohja_04.indd   245 2/19/2015   1:36:27 PM2/19/2015   1:36:27 PM



 246 •  SOSIOLOGINEN MIELIKUVITUS

tavoite on esitt ää mahdollisten tyyppien ala. Moniin tarkoituksiin 
et tarvitse muuta, vaikka joskus tietysti tarvitset täsmällisemmän 
käsityksen mitt asuhteista.

Mielikuvituksensa voi joskus laukaista tarkoituksellisesti 
kääntämällä ilmiön mitt asuhteet mielessään päinvastaisiksi.* Jos 
jokin vaikutt aa hyvin pieneltä, kuvitt ele se yksinkertaisesti valta-
van suureksi ja kysy itseltäsi, mitä tästä seuraisi. Ja tee sama toi-
sinpäin jätt iläismäiselle ilmiölle. Miltä alkukantaiset kyläyhteisöt 
näytt äisivät, jos niiden väestö lisääntyisi 30 miljoonaan? Ainakaan 
nykyisin en koskaan harkitsisi minkään laskemista tai mitt aamista, 
ennen kuin olen leikitellyt sen kaikilla aineksilla, edellytyksillä ja 
seurauksilla kuvitellussa maailmassani, jossa hallitsen kaikki astei-
kot. Muun muassa tätä tulisi tilastotieteilijöiden tarkoitt aa – mitä 
he eivät koskaan näytä tekevän – omituisella sanonnallaan ett ä ”on 
tunnett ava perusjoukko ennen otannan suoritt amista”.

VI Mistä tahansa ongelmista oletkaan kiinnostunut, on hyödylli-
seksi saada aineistoon vertaileva ote. Vertailtavien tapausten etsi-
minen yhdestä tai useammasta sivilisaatiosta ja yhdeltä tai useam-
malta historialliselta aikakaudelta tarjoaa johtolankoja. Et koskaan 
voisi kuvitella 1900-luvun amerikkalaisten instituutioiden kuvaa-
mista ilman, ett ä yrität pitää mielessäsi samanlaisia instituutioita 
toisenlaisista yhteiskunnista ja toisenlaisilta aikakausilta. Asia on 
näin, vaikket lausu vertailuja julki. Ajan mitt aan opit melkein auto-
maatt isesti suuntaamaan ajatt eluasi historiallisesti. Yksi syy tähän 
on siinä, ett ä tutkimasi ilmiö on usein määrältään rajoitt unut. Voi-
daksesi vertailla sitä, se on sijoitett ava historiaan. Ilmaistakseni 
asian toisin, vastakohtien tarkastelu edellytt ää usein historiallisen 
aineiston tutkimista. Toisinaan tästä on hyötyä kehityssuuntien 
eritt elylle tai se johtaa historiallisten vaiheiden tyypitt elyyn. Käytä 
historiallista aineistoa saadaksesi selville jonkin ilmiön koko-
naisuuden tai sen sopivimman alan, jonka sisällä esiintyy kaikki 

*  Tämä viitt aa johonkin sellaiseen, jota Kenneth Burke kirjoitt aessaan Nietz-
schestä on kutsunut ”epäsuhdan perspektiiviksi”. Ks. Burken teos Perma-
nence and Change, New York, New Republic Books, 1936.
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vaihtelu joidenkin tunnett ujen ulott uvuuksien mukaisesti. Sosio-
login on vältt ämätöntä tuntea jonkin verran maailmanhistoriaa. 
Ilman sellaista tietämystä – riippumatt a siitä, mitä muuta hän tietää 
– hänestä ei ole oikein mihinkään.

VII Tällä kohdalla on enemmän tekemistä kirjan kokoamisen 
kuin mielikuvituksen kirvoitt amisen kanssa. Kuitenkin nämä kaksi 
ovat usein sama asia: se, miten järjestelet aineistoa esitystä varten, 
vaikutt aa aina tutkimuksesi sisältöön. Ajatukseni olen saanut 
Lambert Davisilta, taitavalta kustannustoimitt ajalta, joka luullak-
seni kieltäytyisi tunnustamasta sitä omakseen nähtyään, mitä olen 
kehitt änyt siitä. Kysymys on erott elusta teeman ja aiheen välillä.

Aihe on erillinen keskustelukysymys kuten ”yritysjohtajien 
urat” tai ”sotilashenkilöiden lisääntynyt valta”. Yleensä aiheen pää-
sisältö voidaan esitt ää yhdessä luvussa tai luvun jaksossa. Aiheiden 
järjestäminen kuuluu usein jo teemaan.

Teema on idea, tavallisesti jokin merkitt ävä kehityssuunta, 
jokin tärkeä käsite tai keskeinen erott elu, kuten esimerkiksi järki 
ja järkiperäisyys. Kun kirjasi rakennett a työstäessäsi tulet oivalta-
neeksi kaksi tai kolme, mahdollisesti kuusi tai seitsemän teemaa, 
olet voiton puolella. Tunnistat nämä teemat, koska ne jatkuvasti 
sotkeutuvat kaikenlaisiin aiheisiin ja ehkä sinusta tuntuu, ett ä ne 
ovat vain vanhan kertausta. Ja joskus ne ovat juuri sitä! Niitä on 
varmasti käsikirjoituksesi sotkuisimmissa, sekavimmissa ja huo-
noimmin kirjoitetuissa osissa.

Sinun on selvitett ävä nämä teemat ja esitett ävä ne niin sel-
västi ja lyhyesti kuin mahdollista. Sitt en sinun täytyy tarkastella 
niitä systemaatt isesti kaikkien aiheitt esi kannalta. Kysy jokaisesta 
aiheestasi: Miten kukin näistä teemoista vaikutt aa siihen? Mikä 
merkitys – jos sitä on – kullakin aiheella on näille teemoille?

Toisinaan teeman käsitt ely vaatii ehkä oman luvun tai jakson 
etenkin silloin, kun se esitellään ensimmäistä kertaa tai sijoitetaan 
yhteenvedoksi tekstin loppupuolelle. Luulen useimpien kirjoitt a-
jien – kuten myös useimpien systemaatt isten ajatt elijoiden – olevan 
yleensä yhtä mieltä siitä, ett ä jossain vaiheessa kaikkien teemojen 
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pitäisi esiintyä yhdessä. Usein, joskaan ei aina, tämä on mahdol-
lista tehdä kirjan alussa. Jokaisessa hyvin suunnitellussa kirjassa se 
on tavallisesti tehtävä kirjan loppupuolella. Ja tietysti pitkin mat-
kaa teemat tulisi ainakin yritt ää suhteutt aa jokaiseen aiheeseen. 
On helpompaa sanoa näin kuin tehdä se, sillä se ei yleensä ole niin 
mekaanista, kuin miltä se näytt ää. Joskus niin onkin, ainakin jos 
teemat on hyvin eritelty ja selvitett y. Ja tietysti juuri siitä kenkä 
puristaa. Mitä tässä kirjallisen ammatt itaidon yhteydessä olen kut-
sunut teemoiksi, kutsutaan älyllisen työn yhteydessä ideoiksi.

Toisinaan saatat huomata, ett ä jossain kirjassa ei olekaan 
mitään teemoja. Siinä on vain joukko aiheita, joiden ympärille on 
ympätt y metodologinen johdanto metodologiaan  ja teoreett inen 
johdanto teoriaan. Nämä ovat todella aivan vältt ämätt ömiä kir-
joissa, jotka kirjoitetaan ilman ideoita. Niinpä ne eivät ole ymmär-
rett äviä.

5 [217]

Tiedän sinun olevan samaa mieltä siitä, ett ä kirjallinen työ tulisi 
esitt ää niin selkeällä ja yksinkertaisella kielellä, kuin aihe ja ajatt elu 
sallivat. Kuten olet saatt anut havaita, mahtipontinen ja jaaritt eleva 
asiateksti näytt ää kuitenkin olevan yleistä yhteiskuntatieteissä. 
Sen harrastajat uskovat otaksutt avasti matkivansa ”luonnontie-
teitä” eivätkä huomaa, ett ä suurin osa tämäntyyppisestä tekstistä 
ei ole tarpeellista. Varsin arvovaltaisesti onkin puhutt u ”vakavasta 
kirjoitustaidon kriisistä”, jossa yhteiskuntatieteilijät ovat paljolti 
mukana.* Johtuuko tämä omituinen kieli siitä, ett ä keskustelua 
käydään syvällisistä ja monimutkaisista kysymyksistä, käsitt eistä ja 

*  Edmund Wilsonia pidetään ”englantia puhuvan maailman parhaana kriitik-
kona”. Hän kirjoitt aa: ”Kokemukseni antropologian ja sosiologian asiantun-
tijoiden kirjoitt amista artikkeleista ovat saaneet minut ajatt elemaan, ett ä jos 
omassa ihanneyliopistossani jokaisen laitoksen tutkimukset alistett aisiin 
englannin kielen professorin tarkastett aviksi ennen julkaisuaan, siitä saat-
taisi seurata vallankumouksellisia muutoksia näissä kahdessa oppiaineessa 
– jos jälkimmäinen säilyisi ensinkään. A Piece of My Mind, New York, Farrar, 
Straus, and Cudahy, 1959, 164.
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menetelmistä?  Ellei, mitä syitä on kieleen, jota Malcolm Cowley 
osuvasti kutsuu termillä ”sosiologislangi”?* Onko se todella vält-
tämätöntä kunnon tutkimukselle? Mikäli on, mitään ei ole tehtä-
vissä. Mikäli ei, miten se sitt en on vältett ävissä?

Tällaisella vaikeaselkoisuudella on käsittääkseni yleensä 
vähän – jos lainkaan – tekemistä tutkimusaiheen monimutkai-
suuden kanssa eikä sillä ole mitään tekemistä syvällisen ajatt elun 
kanssa. Se liitt yy lähes täysin akateemisen kirjoitt ajan hämmen-
nykseen omasta asemastaan.

Monissa akateemisissa piireissä kirjoitt ava tutkija tuomitaan 
helposti ”pelkäksi oppineeksi” tai peräti ”pelkäksi journalistiksi”. 
Olet ehkä jo huomannut, ett ä nämä yleisesti käytetyt sanonnat 
sisältävät virhepäätelmän: luett avaa tekstiä, siis pinnallista. Ame-
rikkalaiset oppineet yritt ävät harrastaa vakavaa intellektuaalista 
elämää yhteiskunnassa, joka usein näytt ää suorastaan vastustavan 
sitä. Heidän saamansa arvostuksen täytyy hyvitt ää monia tärkeitä 
arvoja, jotka he ovat uhranneet valitessaan akateemisen uran. Hei-
dän vaatimuksensa arvostuksesta liitt yvät helposti siihen, mikä 
mielikuva heillä on itsestään ”tutkijoina”. ”Pelkäksi journalistiksi” 
nimitt ely saa heidät tuntemaan itsensä vähäpätöisiksi ja pintapuoli-
siksi. Juuri tämä tilanne on yleensä mutkikkaan sanaston ja sotkui-
sen kielenkäytön takana. On helpompaa oppia tämä tapa kuin olla 
oppimatt a. Siitä on tullut sovinnainen tapa. Ne, jotka eivät käytä 
sitä, ovat altt iina moraaliselle paheksunnalle. Se voi olla seuraus 
siitä, ett ä keskinkertaisuudet pyrkivät näin sulkemaan akateemiset 
rivit ja estämään pääsyn niiltä, jotka saavutt avat sekä akateemisten 
ett ä muiden älykkäiden ihmisten huomion.

Kirjoitt aminen on lukijan huomion vaatimista. Tämä on osa 
jokaista tyyliä. Kirjoitt aminen tarkoitt aa myös, ett ä hankkii itsel-
leen sellaisen aseman, ett ä saa lukijoita. Molemmat vaatimukset 
ovat tärkeitä etenkin nuorelle tutkijalle. Koska hän tuntee julkisen 

*  Malcolm Cowley, ”Sociological Habit Patt erns in Linguistic Transmogrifi -
cation”, Th e Reporter, 20. September 1956, 41 jne.
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merkityksensä vähäiseksi, hän on usein enemmänkin vaatimassa 
itselleen arvostett ua asemaa, kuin lukijan huomiota siihen, mitä 
hän sanoo. Amerikassa itse asiassa edes kaikkein etevimmillä tutki-
joilla ei ole erityisen näkyvää asemaa suuren yleisön keskuudessa. 
Tässä suhteessa sosiologia on ollut äärimmäinen tapaus. Sosio-
logien kirjoitt amistavat periytyvät paljolti ajalta, jolloin heidän 
arvostuksensa oli alhainen jopa muiden tieteenalojen edustajien 
keskuudessa. Halu arvostett uun asemaan on yksi syy siihen, miksi 
akateeminen väki niin helposti luisuu vaikeaselkoisuuteen. Tämä 
taas on yksi syy siihen, ett ei heillä ole toivomaansa asemaa. Tämä 
on todellinen noidankehä, mutt a siitä on jokaisen tutkijan helppo 
murtautua pois.

Päästäksesi irti vaikeaselkoisuudesta sinun on ensin päästävä 
irti akateemisen kansalaisen asenteesta. On vähemmän tärkeää tut-
kia kielioppia tai anglosaksisia juuria kuin selvitt ää omat vastaukset 
seuraavaan kolmeen kysymykseen: (1) Kuinka vaikea ja monimut-
kainen aiheeni loppujen lopuksi on? (2) Mitä asemaa olen kirjoit-
taessani itselleni vaatimassa? (3) Keille yritän kirjoitt aa?

(1) Tavanomainen vastaus ensimmäiseen kysymykseen on, ett ä se 
ei ole lainkaan niin vaikea ja monimutkainen kuin tapa, jolla siitä 
kirjoitat. Tämä on helposti osoitett avissa esimerkiksi sillä, ett ä 95 
prosentt ia yhteiskuntatieteellisistä kirjoista on vaivatt a käännett ä-
vissä englanniksi.*

Saatat kuitenkin kysyä, eikö toisinaan tarvita ammatillista 
sanastoa.** Luonnollisesti tarvitaan, mutt a ”ammatillinen” ei vält-

* Esimerkkejä tällaisesta käännöstyöstä olen esitt änyt luvussa 2. Paras tun-
temani kirja kirjoitt amisesta on Robert Gravesin ja Alan Hodgen teos Th e 
Reader Over Your Shoulder, New York, Macmillan, 1944. Katso myös seu-
raavia erinomaisia esityksiä: Jacques Barzun & Henry F. Graff , Th e Modern 
Researcher, 1957, G. E. Montague, A Writer’s Notes on His Trade, London, 
Pelican Books, 1949 ja Bonamy Dobree, Modern Prose Style, Oxford, Th e 
Clarendon Press, 1934–1950.

** Ne, jotka ymmärtävät matemaatt ista kieltä paremmin kuin minä, sanovat 
sen olevan täsmällistä, taloudellista ja selkeää. Tästä syystä suhtaudun 
epäluuloisesti moniin yhteiskuntatieteilijöihin, jotka vaativat matematii-
kalle keskeistä asemaa sosiaalitieteiden menetelmien joukossa mutt a jotka 
kirjoitt avat epätäsmällisesti, epätaloudellisesti ja epäselvästi. Heidän pitäisi 
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tämätt ä merkitse vaikeaa eikä varsinkaan mitään mongerrusta. Jos 
ammatt isanat ovat todella tarpeen ja samalla selkeitä ja täsmällisiä, 
niiden käytt ö ei ole vaikeata tavallisessa englannin kielessä ja siten 
ne voidaan esitellä ymmärrett ävästi lukijalle.

Saatat ehkä väitt ää vastaan sanomalla, ett ä arkikielen tavalliset 
sanat ovat usein arvojen ja tunteiden väritt ämiä, ja siksi saatt aisi olla 
paikallaan vältt ää niitä ja suosia uusia sanoja tai ammatillisia käsit-
teitä. Vastaan tähän, ett ä arkikielen sanat ovat usein väritt yneitä. 
Niin ovat myös monet yleisessä käytössä olevat yhteiskuntatieteen 
oppisanat. Selkeästi kirjoitt aminen on tällaisten sävyjen hallintaa 
ja tarkoitt amaasi täsmällistä ilmaisemista siten, ett ä muut käsitt ä-
vät tämän tarkoituksen eivätkä mitään muuta. Oletetaan, ett ä tar-
koitt amaasi sanomaa kuvaa miehenmitt ainen ympyrä. Oletetaan, 
ett ä lukijasi ymmärtämä merkitys on toinen tällainen ympyrä. 
Toivott avasti ympyrät osuvat päällekkäin. Päällekkäisyyden määrä 
kuvaa kommunikointisi määrää. Päällekkäisten ympyröiden ulko-
puolelle jäävän alueen lukija on sepitt änyt itse. Oman ympyräsi 
se osa, joka ei ole päällekkäinen lukijan ympyrän kanssa, on toi-
nen merkki epäonnistumisestasi. Et ole onnistunut välitt ämään 
sanomaasi. Taitava kirjoitt aja saa lukijan ymmärryksen ympyrän 
yhtymään täysin omaansa. Hän kirjoitt aa siten, ett ä hän on yhdessä 
lukijan kanssa samassa tarkoitetun merkityksen ympyrässä.

Vastaukseni ensimmäiseen kysymykseen on, ett ä akateemi-
sella mongerruksella ei useimmiten ole mitään yhteytt ä aiheen 
tai ajatuksen monimutkaisuuteen. Sitä käytetään luullakseni lähes 
yksinomaan arvostetun aseman vaatimiseksi. Sillä tavalla kirjoi-
tett aessa tullaan sanoneeksi lukijalle (ilman ett ä kirjoitt aja sitä 
itse useinkaan huomaa): ”Minulla on tiedossani jotain, mikä on 
niin vaikeaa, ett ä voit päästä siitä perille vain opett elemalla ensin 

ott aa oppia Paul Lazarsfeldistä, joka uskoo vankkumatt a matematiikkaan 
ja joka todellakin – myös käsikirjoitusluonnoksissaan – ajatt elee näiden 
matematiikan ominaispiirteiden mukaisesti. Silloin kun en kykene ymmär-
tämään hänen matematiikkaansa, syy on se, ett ä olen liian tietämätön. Kun 
olen eri mieltä hänen kirjoitt aessaan ei-matemaatt isella kielellä, se johtuu 
siitä, ett ä hän on väärässä, sillä hänen kirjoituksistaan saa aina selvän ja siten 
myös siitä, missä hän on mennyt vikaan.
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vaikeaselkoisen kieleni. Siihen asti olet vain journalisti, maallikko 
tai jokin muu alikehitt ynyt tyyppi.”

(2) Toiseen kysymykseen vastaamiseksi on erotett ava kaksi yhteis-
kuntatieteellisen tutkimuksen esitystapaa sen mukaan, mikä käsi-
tys kirjoitt ajalla on itsestään ja millä äänellä hän puhuu. Toinen 
tapa on peräisin käsityksestä, jonka mukaan kirjoitt aja on henkilö, 
joka saatt aa huutaa, kuiskata tai nauraa hykertää, mutt a joka on aina 
paikalla. On myös selvää minkälainen henkilö hän on. Olipa hän 
itsevarma tai neuroott inen, välitön tai sulkeutunut, hän on koke-
misen ja ajatt elemisen keskipiste. Kun hän on löytänyt jotain, hän 
kertoo sen meille ja myös, miten hän löytönsä teki. Hänen äänensä 
on kuultavissa parhaissa englanninkielisissä esityksissä.

Toinen esitystapa ei käytä kenenkään ihmisen ääntä. Sellai-
sessa kirjoituksessa ei ole ääntä lainkaan, vain autonomista ään-
telyä. Se on koneen tuott amaa tekstiä. Ei ole niinkään oleellista, 
ett ä se on täytt ä mongerrusta vaan ett ä se on teennäistä. Se ei ole 
vain persoonatonta. Se on mahtailevan persoonatonta. Hallitusten 
tiedon annot kirjoitetaan toisinaan tällä tavalla, samoin liikekirjeet 
sekä suuri osa yhteiskuntatieteellisistä teksteistä. Kaikki kirjoituk-
set, joita ei voi kuvitella puheeksi, ovat huonoja – ehkä joitakin 
todellisia tyylillisiä mestarituott eita lukuun ott amatt a.

(3) Lopuksi on kysymys niistä, jotka kuuntelevat. Myös tässä 
törmätään tyyliseikkoihin. Jokaisen kirjoitt ajan on tärkeää pitää 
mielessään, ketä hän haluaa puhutella ja mitä hän heistä ajatt elee. 
Nämä eivät ole helppoja kysymyksiä. Hyvän vastauksen antaminen 
edellytt ää sekä kirjoitt ajaa koskevia päätöksiä ett ä lukevan yleisön 
tuntemusta. Kirjoitt aminen on väitt eiden esitt ämistä, mutt a kuka 
ne esitt ää?

Kollegani Lionell Trilling on esitt änyt yhden vastauksen ja 
hän on antanut minulle luvan käytt ää sitä. Oleta, ett ä sinua on pyy-
dett y pitämään luento jostakin hyvin tuntemastasi aiheesta. Ylei-
sösi koostuu erään huippuyliopiston kaikkien tiedekuntien opet-
tajista ja opiskelijoista sekä aiheestasi kiinnostuneista lähiseudun 
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ihmisistä. Oleta, ett ä olet tällaisen yleisön edessä ja ett ä heillä on 
oikeus saada tietää aiheestasi. Oleta, ett ä haluat kertoa heille siitä. 
Nyt ryhdy kirjoitt amaan.

Kirjoitt ajana yhteiskuntatieteilijällä on ainakin neljä mahdol-
lisuutt a. Jos hän ajatt elee, ett ä hänellä on oma ääni ja sanott avaa ja 
hän olett aa puhuvansa viitt aamalleni yleisölle, hän yritt ää kirjoit-
taa ymmärrett ävää kieltä. Jos hän olett aa, ett ä hänellä on sanoma, 
mutt a hän ei ole lainkaan tietoinen yleisöstään, hän voi helposti 
sortua käsitt ämätt ömään vaahtoamiseen. Tällaisen kirjoitt ajan olisi 
paras olla varovainen. Jos hän puolustaa enemmän jotain yleistä 
näkemystä kuin omaansa ja löytää yleisön, syntyy luultavimmin 
lahkolaisuutt a. Jos yleisöä ei löytyisi eikä hänellä myöskään olisi 
omaa sanott avaa – hänen sanansa kaikuisivat vain tyhjille korville 
– hän olisi standardoidun asiatekstin todellinen tehtailija: yksi-
näinen ääni suuressa tyhjässä salissa. Se olisi yhtä pelott avaa kuin 
Kafk an romaaneissa, ja niin sen pitäisikin olla: olemme nimitt äin 
puhuneet järjen rajoista.

Raja syvällisyyden ja vuolassanaisuuden välillä on usein hiuk-
senhieno. Kenenkään ei pitäisi kieltää niiden kirjoitt ajien merkil-
listä viehätystä, jotka – kuten Whitmanin pienessä runoelmassa 
kerrotaan – ovat opintojensa ensi askelista niin mielissään ja pelois-
saan kunnioituksesta, ett ä maltt avat tuskin jatkaa eteenpäin. Kieli 
itsessään muodostaa ihmeellisen maailman, mutt a sen maailmaan 
kietoutuneina ei saa sekoitt aa alun hämmentyneisyytt ä viimeistel-
tyjen tulosten syvällisyyteen. Akateemisen yhteisön jäsenen tulisi 
pitää huolta hyvästä kielen käytöstä ja vaatia itseltään, ett ä puhues-
saan ja kirjoitt aessaan kehitt ää sivistyneen ihmisen keskustelupe-
rinnett ä.

Viimeinen huomautukseni liitt yy kirjoitt amisen ja ajatt elemisen 
vuorovaikutukseen. Mikäli esität kirjoitt amasi vain sellaisissa 
yhteyksissä, joita Hans Reichenbach kutsuu ”keksimisen yhteyk-
siksi” (contexts of discovery), vain harvat ihmiset ymmärtävät sinua. 
Lisäksi ilmaisusi muuttuu helposti subjektiiviseksi. Saattaak-
sesi ajatuksesi objektiivisemmiksi sinun on tehtävä työtä myös 
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esityksen yhteydessä. Ensin esität ajatuksesi itsellesi ja tätä kutsu-
taan usein asioiden selkeytt ämiseksi. Kun olet saanut ne mielestäsi 
kuntoon, esität ne muille – ja tulet usein huomaamaan, ett ä et vielä 
ollut aivan selvillä vesillä. Nyt olet ”esitysyhteydessäsi”. Toisinaan 
huomaat muutt avasi ajatuksiasi yritt äessäsi esitt ää niitä. Tällöin et 
muuta vain ilmaisusi muotoa vaan usein myös sen sisältöä. Saat 
esityksen tekemisen yhteydessä uusia ideoita. Siitä tulee uusi kek-
simisen yhteys, joka eroaa alkuperäisestä ja joka nousee sitä kor-
keammalle tasolle, koska se on nyt sosiaalisesti objektiivisempi. 
Tässäkään et voi erott aa ajatt eluasi kirjoitt amisestasi. Sinun on lii-
kutt ava edestakaisin näiden molempien välillä ja aina liikkuessasi 
sinun on hyvä olla selvillä siitä, minne olet menossa.

6 [222]

Edellä sanomastani ymmärrät, ett ä käytännössä koskaan ”projekti 
ei ala alusta”. Teet työtäsi kaiken aikaa, joko henkilökohtaisessa 
elämässäsi, tehdessäsi ja järjestäessäsi muistiinpanojasi tai toimies-
sasi opett ajasi johdolla. Tällä tavoin eläessäsi ja työskennellessäsi 
sinulla on mielessäsi jatkuvasti lukuisia aiheita, joita haluat viedä 
eteenpäin. Kun sitt en päätät kirjoitt aa esityksesi, yrität käytt ää 
hyväksesi kaikkia muistiinpanojasi, kirjastokäyntejäsi, keskus-
telujasi ja ihmisiä jonkin aiheen tai teeman selvitt ämiseksi. Yrität 
rakentaa pienen maailman, joka sisältää kaikki käsillä olevan työsi 
keskeiset ainekset. Yrität pistää siinä kaiken kohdalleen ja jatkuvasti 
sovitt aa uudelleen tätä viitekehystä sen jokaisen osan muutoksiin. 
Vain elämällä tässä itse rakentamassasi maailmassa saat tietää sen, 
mitä tarvitset: ideoita, tosiasioita, ideoita, kuvioita, ideoita.

Tällä tavoin teet löytöjä ja kuvailet, rakennat tyyppejä saat-
taaksesi löytämäsi järjestykseen, tarkennat ja järjestelet kokemuk-
siasi nimeämällä eroteltavia asioita. Järjestyksen etsiminen saa 
tarkkailemaan rakenteita ja kehityssuuntia ja etsimään suhteita, 
jotka saatt avat olla tyypillisiä ja kausaalisia. Lyhyesti sanoen etsit 
merkitystä sille, mikä on vallannut mielesi ja mikä on mahdollista 
tulkita näkyväksi merkiksi jostakin, mikä ei ole näkyvää. Luett eloit 
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kaiken, mikä näytt ää liitt yvän siihen, mitä haluat ymmärtää. Supis-
tat sen olennaisimpiin seikkoihin. Sitt en huolellisesti ja järjestel-
mällisesti suhteutat nämä osat toisiinsa muodostaaksesi jonkin-
laisen työmallin. Ja sen jälkeen suhteutat tämän mallin kaikkeen, 
mitä yrität selitt ää. Joskus tämä onnistuu helposti, mutt a usein ei 
ollenkaan.

Kaiken aikaa ja kaikissa yksityiskohdissa etsit viitt eitä kehi-
tyksen valtavirrasta ja tämän vuosisadan yhteiskunnan perusta-
vista muodoista ja kehityssuunnista. Sillä loppujen lopuksi kirjoi-
tat inhimillisestä moninaisuudesta.

Ajatt eleminen on samalla kertaa kamppailua järjestyksen ja 
laaja-alaisuuden saavutt amiseksi. Et saa lopett aa ajatt elemista liian 
varhain – tai et saa tietää kaikkea, mitä pitäisi. Et voi myöskään jat-
kaa loputt omiin, sillä silloin pakahdut. Mielestäni tämä ongelma 
tekee ajatt elemisesta – niinä verratt omina hetkinä, jolloin se on 
enemmän tai vähemmän onnistunutt a – intohimoisimman yrityk-
sen, mihin ihminen pystyy.

Ehkä parhaiten voin koota sen, mitä olen yritt änyt sanoa, muuta-
miksi ohjeiksi ja varoituksiksi.

I Ole hyvä ajatt elun ja tutkimuksen käsityöläinen: vältä joustamat-
tomia menetelmiä. Pyri ennen muuta kehitt ämään ja käytt ämään 
sosiologista mielikuvitusta. Vältä metodin ja tekniikan palvontaa. 
Vaadi vaatimatt oman ajatt elun käsityöläisen saatt amista jälleen 
kunniaan ja yritä itse tulla sellaiseksi. Anna jokaisen olla oma 
metodologinsa, anna jokaisen olla oma teoreetikkonsa ja anna 
metodin ja teorian olla osa ammatt itaidon harjoitt amista. Puolusta 
yksilöllisen oppineisuuden ensisijaisuutt a. Vastusta teknikkojen 
valtaan pääsyä. Ole omillasi kohdatessasi ihmisen ja yhteiskunnan 
ongelmat.

II Vältä käsitt eiden yhdistelyn ja erott elun bysantt ilaista salape-
räisyytt ä sekä vuolassanaisuudella teeskentelyä. Korosta itsel-
lesi ja muille selkeän esitystavan yksinkertaisuutt a. Turvaudu 
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mutkikkaampiin käsitt eisiin vain, kun varmasti uskot niiden avar-
tavan ymmärryskykyäsi, täsmentävän lähteitäsi ja lisäävän peruste-
lujesi syvällisyytt ä. Vältä vaikeaselkoisuutt a keinona väistää yhteis-
kuntaa koskeva kritiikki – ja keinona paeta lukijoiden työstäsi esit-
tämää kritiikkiä.

III Kehitä sellaisia ylihistoriallisia ajatusrakennelmia, joita katsot 
työsi edellytt ävän. Kaivaudu myös lyhyitä aikoja koskeviin pikku 
seikkoihin. Laadi myös aivan formaalisia teorioita ja malleja. Tutki 
yksityiskohditt ain vähäisiä tosiasioita ja niiden suhteita sekä suu-
ria ainutkertaisia tapahtumia. Älä kuitenkaan ole fanaatikko: säi-
lytä kaiken tällaisen työn yhteys historialliseen todellisuuteen. 
Älä oleta, ett ä jossain joku toinen tekee sen joskus puolestasi. Ota 
tehtäväksesi tämän todellisuuden määritt ely, muotoile ongelmasi 
todellisuuden mukaan ja yritä ratkaista ne – ja siten myös niiden 
sisältämät huolenaiheet ja kiistakysymykset. Älä koskaan kirjoita 
kolmea sivua enempää ilman, ett ä sinulla on varteenotett ava esi-
merkki ainakin mielessäsi.

IV Älä tutki vain yhtä pientä elinympäristöä toisensa perään. Tutki 
niitä yhteiskuntajärjestelmiä, joiden osia nämä ympäristöt ovat. 
Valitse tämän laajojen rakenteiden tutkimisen perusteella ne elin-
ympäristöt, joita sinun on tarpeen tutkia yksityiskohtaisesti. Tutki 
niitä siten, ett ä ymmärrät kokonaisrakenteen ja elinympäristöjen 
vuorovaikutuksen. Menett ele samalla tavoin sen aikaulott uvuu-
den kanssa, jota tutkimukseni koskee. Älä ole pelkkä journalisti, 
älä edes hyvä journalisti. Journalismi voi olla suuri älyllinen yritys, 
mutt a oma hankkeesi on suurempi. Älä siis esitä vain yksityiskoh-
taisia reportaaseja jostain ohikiitävästä hetkestä tai hyvin lyhyeltä 
aikaväliltä. Tarkastele koko ihmiskunnan historiaa ja sijoita siihen 
tutkimasi viikot, vuodet ja ajanjaksot.

V Pidä tavoitt eenasi kaikkien maailmanhistoriassa esiintynei-
den ja nykyisten yhteiskuntajärjestelmien täydellistä vertailevaa 
ymmärtämistä. Päästäksesi siihen sinun tulee vältt ää vallitsevan 
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akateemisen tieteenalajaon mielivaltaisuus. Erikoistu työssäsi 
tutkimusaiheesi ja ennen muuta tärkeiden ongelmiesi mukaan. 
Muotoillessasi ja yritt äessäsi ratkaista tällaisia ongelmia älä epäröi 
– vaan etsi tilaisuuksia – jatkuvasti ja mielikuvituksellisesti haalia 
näkökulmia ja aineistoa, ideoita ja menetelmiä kaikilta järkeviltä 
ja yhteiskuntaa käsitt eleviltä tutkimusaloilta. Nämä ovat sinun 
tutkimuksiasi, ne ovat osa sitä, mitä sinäkin. Älä anna kenenkään 
riistää niitä itseltäsi oudolla jargonilla tai teeskennellyllä asiantun-
tijuudella.

VI Pohdi ihmiskuvaa – yleistä käsitystä ihmisen perusluonnosta – 
joka vaikutt aa tutkimustyössäsi. Pidä silmällä myös historiakuvaa, 
käsitystäsi siitä, miten historiaa luodaan. Sanalla sanoen kehitt ele 
ja korjaa väsymätt ä näkemyksiäsi yhteiskunnallisesta historiasta 
ja yksilön historian vaiheista sekä yhteiskuntajärjestelmästä, jossa 
elämänhistoria ja historia leikkaavat toisensa. Pidä mielesi avoi-
mena yksilöiden erilaisuudelle ja aikakausien muutt uville tavoille. 
Käytä vihjeinä sitä, mitä näet ja mitä kuvitt elet tutkiessasi inhimil-
listä moninaisuutt a.

VII Muista, ett ä jatkat klassisen yhteiskunta-analyysin perinteitä. 
Käsitä ihminen muuksi kuin muista eristetyksi sirpaleeksi, sellaise-
naan ymmärrett äväksi järjestelmäksi. Yritä käsitt ää miehet ja nai-
set historiallisiksi ja yhteiskunnallisiksi toimijoiksi. Yritä ymmär-
tää, miten eri yhteiskunnat valikoivat ja muokkaavat taidokkaasti 
miesten ja naisten erilaisuutt a. Ennen kuin saatat tutkimuksesi 
loppuun, tarkastele sitä yhteydessä oman aikasi, tämän vuosisadan 
loppupuolen pelott avan ja suurenmoisen maailman rakenteeseen 
ja kehitykseen, muotoihin ja merkityksiin – joiden ymmärtäminen 
on keskeinen ja jatkuva tehtäväsi.

IIX Älä anna yhteiskunnallisten kysymysten virallisten tulkinto-
jen tai ihmisten henkilökohtaisten huolien subjektiivisen koke-
mistavan sanella omia tutkimusongelmiasi. Ennen kaikkea älä 
luovu moraalisesta ja poliitt isesta autonomiastasi hyväksymällä 
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byrokraatt isen eetoksen ahdasmielistä käytännöllisyytt ä tai libe-
raalisen käytännöllisyyden moraalista sekavuutt a. Pidä mielessäsi, 
ett ä monetkaan henkilökohtaisista huolista eivät ole ratkaistavissa, 
ellei käsitä niitä yhteiskunnallisiksi kysymyksiksi – ja historian 
tekemisen ongelmiksi. Pidä mielessäsi, ett ä julkisten kiistakysy-
mysten inhimillinen merkitys paljastuu vain tarkastelemalla niitä 
suhteessa ihmisten henkilökohtaisiin vaikeuksiin ja yksilöllisiin 
elämänongelmiin. Muista, ett ä yhteiskuntatieteellisten ongelmien 
riitt ävän muotoilun täytyy sisältää sekä henkilökohtaiset huolenai-
heet ett ä yhteiskunnalliset kysymykset, sekä yksilön elämäkerran 
ett ä yhteiskunnan historian – ja koko niiden mutkikkaiden yhte-
yksien kirjon. Yksilön elämä ja yhteiskunnan rakentaminen tapah-
tuvat tässä kirjossa. Siinä on myös sosiologisen mielikuvituksen 
mahdollisuus vaikutt aa nykyiseen elämän laatuun.
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