
Ajan henki on vikkelä liikkumaan, kun olosuhteet muuttuvat ja uudet poliittiset voimat – yleen-
sä uusi sukupolvi tai sen osa – murtautuvat esiin. Viimeksi kuluneet 40 vuotta osoittavat, ettei
henki kuitenkaan liiku miten tahansa vaan aika perinteisesti vasemmalta oikealle tai päinvastoin.
Uusien oppien muunnokset, lisäykset ja retoriikka saattavat kyllä olla tuoreita, mutta perusaja-
tukset ovat niitä samoja koeteltuja: solidaarisuus ja hyvinvointivaltio vastaan yksilöllisyys ja mark-
kinat. 

Asenteiden aallot ovat noudattaneet samantyyppistä kaavaa: jompikumpi puoli aloittaa kas-
vunsa ensin hitaasti, sitten aalto ryöpsähtää ja kaappaa hegemonian koko yhteiskunnan mitassa
ja alkaa sitten hitaasti vaimeta, jolloin vastaavasti toinen puoli aloittaa nousunsa. Kun hegemo-
nian kaapannut suuntaus on lakipisteessään, toisella laidalla ollaan joko altavastaajana, eriastei-
sesti myötäilijänä tai voimattomana hiljaa.

Uusvasemmisto aloitti hitaan nousunsa 1960-luvulla ja ryöpsähti voimalla esiin 1970-luvun
taitteessa. Max Jakobson kuvaa kirjassaan Vallanvaihto (Otava 1992), miten ”opiskelijakapinan
marxilainen terävin kärki – suurten ikäluokkien pienen pieni vähemmistö – sai lyhyessä ajassa –
tosin vain lyhyeksi ajaksi – sellaisen henkisen niskaotteen poliitikoista, että monet ryhtyivät vas-
toin parempaa tietoaan myötäilemään jopa äärimmäisiä muutosvaatimuksia ja harva uskalsi aset-
tua avoimesti niitä vastustamaan”. 

Tuolloin imu vasemmalle oli niin kova, että ”kun aikaisemmin sosialidemokraatit olivat vält-
täneet sosialismi-sanan käyttöä, koska oli pelätty sen loitontavan äänestäjiä puolueesta, niin 70-
luvun alussa sosialismin lippu nostettiin rohkeasti salkoon. ’Tavoitteena on sosialistinen yhteis-
kunta’, vastavalittu puheenjohtaja Kalevi Sorsa julisti kesäkuussa 1975. Vasemmiston henkistä yli-
otetta osoittaa, että samaan aikaan kun SDP puhui estottomasti sosialismista, kokoomus vaike-
ni häveliäästi markkinataloudesta. Sille haettiin ajan hengelle sopivampaa vastinetta – ’sosiaalinen
valintatalous’ oli eräs vaihtoehto. Markkinat oli ruma sana”. 

Kansallis-Osake-Pankin pääjohtaja Matti Virkkunen puhui Jakobsonin mukaan vapaata Suo-
mea uhkaavasta kuolemanvaarasta, jonka torjumiseksi oli koottava talouselämän voimat. Perus-
tettiin Elinkeinoelämän Valtuuskunta, EVA, jonka toimitusjohtajana Max Jakobson oli vuosina
1975–1985.

Mutta juuri kun EVA oli saatu pystyyn, vasemmistoaalto alkoi jo taittua. 
Ajan hengen vangitsemaan kykenevän suuntauksen vetovoima saattaa selittää myös sen para-

doksaaliselta tuntuvan ilmiön, että kun mielipideilmasto muuttuu, muutokset näyttävät sään-
nöllisesti kulkevan tasaisina aaltoina läpi kaikkien ikä-, sukupuoli- ja sosiaaliryhmien. Uudessa
muodossa tarjotut perusajatukset tuntuvat vastustamattoman hyvin sopivan aikaan ja sen vaati-
muksiin. Siksi mielipiteet muuttuvat kaikissa poliittisissa ryhmissä samaan suuntaan, ja asenne-
tasolla muutos voi olla suuri, vaikkei se paljon näkyisi puolueiden kannatusjakautumassa.

Moderni julkisuus nopeuttaa tätä aaltojen liikettä. Varsinkin sodanjälkeiset murrokset ovat osal-
taan myös uusien joukkotiedotusvälineiden tuloa, ja uusi sukupolvi pääsee tuoreeltaan miehittä-
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mään nopeasti kasvavan välineen (reporadio 1960-luvulla, paikallisradiot 1980-luvun puolivälissä,
kännykät ja sähköposti 1990-luvulla ja nyt verkkomediat) ja levittämään sanaa muutoksen siu-
nauksellisuudesta. Näin yhteiskunnan murros, uuden sukupolven synty ja sen valtaama sillan-
pääasema median sisällä muodostavat toisiaan ruokkivan kehän – ja mielipidemuutoksen aalto
saattaa olla nopea.

Asennekumouksella on taipumus jossain vaiheessa mennä yli, pidemmälle kuin vanhat polvet
sietävät ja reaalinen murros ”sallii”. Julistukselta katoaa uskottavuus ja aalto alkaa kulkea toisin-
päin – taas tasaisesti kaikissa ryhmissä. 

1980-luvulle tultaessa suunta oli alkanut viedä oikealle, ensin hitaasti, kasinotalouden aikana
nopeammin, ja ryöpsähdys seurasi sosialismin romahdettua ja Suomen pudottua äkkilamaan. Vie-
lä 90-luvun jälkipuoliskolla markkinavetoisella uusliberalismilla oli julkisuudessa ”henkinen
niskaote”, vaikka kansalaisten asenteet aloittivat liikkeen toiseen suuntaan jo ennen vuosikym-
menen puoliväliä. Mielipidetutkimusten mukaan hyvinvointivaltion kannatuksen eestaas-liike
1980-luvun loppupuolelta 1990-luvun alkupuolelle toteutui Suomen (Tuire Sihvo ja Hannu
Uusitalo, Acta Sociologica 1995) lisäksi myös (ainakin) Ruotsissa (Sören Holmberg ja Lennart
Weibull, SIFO 1995).  

Tämän vuoden maaliskuussa EVA julkaisi mielipidemittauksen, joka kertoo kansalaistasolla en-
nen 90-luvun puoliväliä alkaneen aallon jatkuneen. Yksi tämän mittauksen kysymyksistä kuului
näin: ”Vaikka hyvän sosiaaliturvan ja muiden julkisten palvelujen ylläpitäminen maksaa paljon,
suomalainen hyvinvointivaltio on aina hintansa arvoinen.”

Vastaajista kaksi prosenttia oli väitteen kanssa täysin eri mieltä, sen kanssa täysin tai jokseen-
kin samaa mieltä oli 85 prosenttia. Tarja Halosen valinta presidentiksi ei ehkä ollut näistä luvuista
irrallinen tapahtuma. Jos vanha kaava edelleen pätee, aalto vasemmalle on jo kiihtyvässä nousu-
vaiheessa ja ryöpsähdystä voi ruveta odottelemaan tämän vuosikymmenen puolivälin tienoilla.

Jos sellainen on tullakseen, minkään entisen toisinto se ei voi olla, vaikka perusajatukset
olisivatkin entiset. Voisi veikata, että sen ”lisäyksissä ja muunnoksissa” toimenpiteitä vaativana
kohteena painottuu kansainvälinen rahakapitalismi. Jo eduskuntaankin rantautunut Attac-liike
saattaa olla tulevan airut.

MATTI VIRTANEN
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