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Suomessa ns. arvokumouksesta puhuminen
on lähtenyt selvästikin liikkeelle Ronald Ingle-
hartin vuonna 1977 julkaistusta teoksesta The
silent revolution eli Hiljainen vallankumous
(Princeton, New Jersey). Tämä laajaan kan-
sainväliseen survey-aineistoon perustuva kyse-
lytutkimus näyttää vähin erin saavan eräänlai-
sen klassikon aseman - sinänsä suhteellisen
kevein perustein verrattuna Adornon autoritaa-
rista persoonallisuutta koskeneisiin tutkimuk-
siin 50-luvun alussa ja Rokeachin avoimeen ja
suljettuun persoonallisuuteen kohdistuneisiin
tutkimuksiin 60-luvun alussa -ja synnyttävän
OAB-tutkimuksen (asenne-, mielipide- ja usko-
mustutkimukset) kolmannen aallon. Asenne-.ja
mielipidetutkimushan uinui eräänlaista prin-
sessa Ruususen unta koko 60-luvun lopun ja
enimmän osan 70-lukua erilaisten paradigma-
kriisien velloessa valtoimenaan ja varsinkin
marxilaisperäisen yhteiskuntatutkimuksen saa-
dessa eräillä aloilla ja erityisesti sosiologiassa
lähes yliotteen. Nyt näyttää siltä, että empiriaja
teoria alkavat taas lyödä kättä toisilleen, kuten
tuleekin, erilaisten koulukuntien raja-aidat ma-
daltuvat j a olemme tulossa produktiivisempaan
yhteiskuntatutkimuksen,n'aiheeseen.

Arvokumous tieteen sisäisenä keskusteluna
on lähtenyt kyllä liikkeelle jo paljon ennen 70-
luvun loppua, jolloin tämä termi tuli käyttöön.
Kaikki ne keskustelut, jotka ennakoivat jälkite-
ollisen yhteiskunnan kehitystä jo 50-luvun lo-
pulla ja 60-luvun alussa (Suomessa yhteiskun-
tatieteilijöistä Paavo Koli oli aktiivisimpia näi-
den ajatusten esittelijöitä ja osin kehittelijäkin),
koskivat itse asiassa samaa teemaa. Tuolloin
vain puhuttiin mm. siirtymisestä politiikasta
hallintoon tai ideologioiden kuolemisesta (eri-
tyisesti Daniel Bell, The end of ideology, 1960)
tai harmonisen ellei peräti idyllisen demokra-
tian kehittymisestä, kuten Herbert Tingsten
vuonna I966 ilmestyneessä teoksessaan Frän
id6er till idyll. Ne yhteiskunnan muutokset,

joita Inglehartin ja kumppaneiden tulkitsemis-
sa ja tekemissä tutkimuksissa erityisesti 70-
luvun lopulla alettiin pohtia, orastivat siis sel-
västi jo runsaan vuosikymmenen aikaisemmin.
Tämä tieteen sisäinen, runsaat kaksi vuosikym-
mentä, ei tosin jatkuvana, elänyt keskustelu
alkoi muuttua yleisemmäksi yhteiskunnallisek-
si keskusteluksi vasta siinä vaiheessa, kun ns.
ympäristöliike alkoi organisoitua vaihtoehtoi-
seksi liikkeeksi perinteisille poliittisille organi-
saatioille, jotka vuorostaan alkoivat itse.viher-
tyä ensin Keski-Euroopassa 70-luvun lopulla
uusvasemmiston tuulten tyyntyessä ja sitten
Suomessakin B0-luvun alussa. Meillähän vihre-
ät tulivat alustavasti näkyviin jo vuoden l9B0
kunnallisvaaleissa, mutta varsinaisesti vasta
Koiviston kaudella eduskuntavaaleissa l9B3 ja
kunnallisvaaleissa 1984. Oleellista on mielestä-
ni huomata, että ns. uusvasemmiston kausi itse
asiassa on yksi osa samaa jälkiteollisen yhteis-
kunnan synn),tyskautta, kuvaannollisesti sano-
en sen synnytyspolttojen kovin vaihe.

Suomessa yhteiskunnallisen arvokeskustelun
vilkastumiseen on merkittävästi vaikuttanut
edellä mainittujen yleisten tapahtumien lisäksi
elinkeinoelämän ja eräiden suurten järjestöjen
70-luvun jälkipuoliskolla virinnyt mielenkiinto
seurata yhteiskunnallisen ilmapiirin kehitystä.
Ilmeisesti talouselämän pelkoreaktiot uusva-
semmiston kaudesta herkistivät näitä piirteitä
yleensäkin empiiriselle yhteiskuntatutkimuk-
selle. EVA:han aloitti systemaattisen mielipi-
deilmastojen kartoituksen vuosina 1976-77
(erityisesti vihkonen Suomalaisten mielipiteet
markkinataloudesta 1977). Se julkaisi vuonna
1976 useita raportteja talouselämän osasekto-
reista, mm. viestinnästä ja yritysten yhteiskun-
nallisista vaikutuksista. Taloudellisen Tiedo-
tustoimiston toimeksiantona on puolestaan
vuodesta 1975 alkaen suoritettu joka toinen

'u'uosi ns. Monitor-tutkimus, joka keskeisesti
peilaa juuri yhteiskunnan arvo- ja asennemuu-
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toksia. Nämä kysymykset ovat myös olleet vah-
vasti esillä useimmilla elinkeinoelämän ja liik-
keenjohdon koulutuskursseilla 70-luvun lopulta
alkaen.

Puhtaasti akateemisella puolella ensimmäi-
sen ratkaisevan sysäyksen empiiristen arvo- ja
asennetutkimusten uudelleen esiin nousemisel-
le ilmeisesti antoi Pertti Pesosen ja Risto Sänki-
ahon läheisesti Inglehartin tutkimukseen liitty-
vä laaja teos Kansalaiset ja kansanvalta (Juva
1979). Myös johtamani Pardem-projektin sa-
moin kuin SAK:njärjestötutkimuksenja Raimo
Blomin johtaman Suomalaiset luokkakuvassa
-projektin useat osatutkimukset ja raportit ovat
tuottaneet runsaasti arvokumouskeskustelulle
relevanttia materiaalia. Viimeksi ovat kuvaan
tulleet energiapolitiikka ja kansalaisten energi-
apoliittisia mielipiteitä koskevat tutkimukset.
Kiintoisa piirre on ollut se, että tiedotusvälineet
ovat auliisti levittäneet näiden tutkimusten sa-
nomaa yhteiskuntaan, jolloin tieteellisen kes-
kustelun ja yhteiskunnallisen keskustelun raja
on hämärtynyt.

Kaikissa näissä tutkimuksissa on yksi oleelli-
nen sanoma: Nuoremman sukupolven, ts. 50-
luvun alussa ja sen jälkeen syntyneiden, käsi-
tykset useista keskeisistä yhteiskunnan arvoky-
symyksistä ovat oleellisesti erilaiset kuin heitä
vanhemmalla sukupolvella eli siis niillä, jotka
ovat syntyneet ennen sotia taijoiden maailman-
kuva ja lapsuudenkokemukset ovat ainakin 40-
luvun lopun ja 50-luvun alkupuolen jälleenra-
kennuskauden vahvasti sävyttämiä. Oheinen
Inglehartin tulkintakaavio (kaavio l) pyrkii
tiivistämään tämän keskeisesti sukupolvien vä-
lisiksi katsomuseroiksi pelkistyvän ilmiön muu-
tamaan oleelliseen seikkaan, joiden pohjalta
jatkan tarkastelua. Itse perusidean voisimme
verbalisoida seuraavasti:

Pitkällc kchittyncidcn, jojälkiteolliseen tilaan srrr-
tyvicn yhteiskuntien makrorakenteessa on tapahtu-
nut niin oleellisia muutoksia, että nämä ilmeisesti
alkuaan määrälliset muutokset tuottavat yksilöiden
tasolla laadullisia muutoksia, jotka jäsentä"'ät näi-
den yksilöiden käsityksiä ja arvostuksia yhteiskun-
nallisista ilmiöistä niin, että he myös käyttäytyr'ät
sekä symbolisella että toiminnallisella tasolla selväs-
ti kasvattajasukupolvesta poikkeavalla tavalla. Täl-
Iä tavoin "poikkeavasti käyttäytyviä" eli uudclla
tavoin arvo-orientoituneita ihmisiä alkaa kokonais-
väestöstä olla niin paljon, että se alkaa vaikuttaa

kokonaisyhtciskunnan toimintaan ja päätökscnteko-
mekanismcihin muutoksiin pakottavalla tavalla.

Tätä tulkintaa ei ole otettu suoraan Inglehar-
tilta, vaan se on lähinnä oma tulkintani niin
Inelehartin kuin monista muistakin vastaavista
tutkimuksista. Yksityiskohtaisemmin kommen-
toin seuraavassa muutamia Inglehartin kaa-
vion tarkoittamia seikkoja.

Väite siitä, että taloudellinen ja teknologinen
kehitys tyydyttää .jo riittävästi ihmisten toi-
meentulotarpeet, perustuu ajatukseen, jossa ra-
joitutaan tietenkin vain ns. hyvinvointivaltioi-
den tarkasteluun. Näissäkään oletus ei päde ns.
väliinputoajiin eikä ns. marginaaliryhmiin. Ky-
symys on siis siitä, että yhä suurempi osa
hyvinvointivaltioiden väestöstä, todennäköises-
ti suuri enemmistö, elääjo sellaisella hyvinvoin-
nin asteella, jolla ei vakavasti ottaen voida
puhua mistään aineellisesta hädästä ja todelli-
sesta puutteesta. Perustoimeentulo on siinä
määrin turvattu, että mielenkiinto voi alkaa
siirtyä elämän muille alueille, kuten vapaa-
aikaan, kulttuuriin, itsensä kehittämiseen jne.
Itse asiassa tämä perustoimeentulon varmuus
on ratkaiseva tekijä koko ns. arvokumoukselle,
sillä niin kauan kuin ihminen on huolissaan
jokapäiväisestä leivästä, hän harvemmin aset-

taa muita asioita ja arvoja tämän seikan edelle.
Muut Inglehartin mainitsemat järjestelmäta-
son muutokset itse asiassa vain kiihdyttävät ja
panevat liikkeelle ihmisen henkisen minän voi-
mavarat ja kuvitteellisuuden, kun leipähuolet
ovat tulleet ratkaistuiksi.

Pitkäaikainen rauhantila, vaikkakin erilais-
ten uhkien sävvttämänä, luo edellytyksiä kuvi-
tella vallitseva hyvinvoinnin tila pysyväksi, eh-
kä lähes itsestään selväksi. Sodan kokeneet tai
ainakin jälleenrakennuksen nähneet sukupolvet
säilyttävät sielunsa sopukoissa hautaan asti
reaalisena kuvan aivan toisenlaisesta, paljon
vaatimattomammasta ja paljon puutteellisem-
masta maailmasta fioskin ehkä myös henkisesti
tasapainoisemmasta ja helpommin hallittavas-
ta). Koulutustason jatkuva nopea nousu (niin
määrällinen kuin laadullinen) tuottaa perustie-
doiltaan paitsi aikaisempaa paljon edistyneem-
män sukupolven myös tasa-arvoon kasvatetun
sukupolven, jonka auktoriteettikäsitykset ovat
oleellisesti toiset kuin meillä vanhemmilla. Tie-
topohjan laajuus voi olla vähän niin ja näin,
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Kaauio 1. Jälkiteollisen yhteiskunnan muutoksct järjestelmä- ja yksilötasolla .ja niiden scuraukset
.järjestelmätasolla

JARJESTELMATASON
MUUTOKSET

l. Taloudellinen ja teknologi-
nen kehitys tyydyttää toi-
me cntulotarpcct

2. Nuoret ja kohta keski-ikäi-
setkin ovat sotaa kokcmatonta
sukupolvea

3. Koulutustaso nousee jatku-
vastr

4.Joukkotiedotuksen nopca
laajeneminen

5. Alueellisen liikkuvuudcn li-
sääntyminen, kansainvälisty-
mlnen

YKSILÖTASON
MUUTOKSET

Löhde: Ingleharr 1977

mutta eräillä keskeisillä aloilla (biologia, fysiik-
ka, kemia, matematiikka ja erityisesti ATK)
uusien koulutussukupolvien perustietovarasto
ja valmiudet ovat perin toiset kuin meillä van-
hemmilla. Valtakunnallisesti tämä johtaa hy-
vin omalaatuiseen, ellei peräti historiallisesti
ainutkertaiseen tilanteeseen: ensimmäisen ker-
ran valtakunnan tason politiikkaan kykenevien
eli laajasti hahmottamaan kykenevien ihmisten
määrä muuttuu pienestä vähemmistöstä nuo-
remmissa ikäluokissa selväksi enemmistöksi.
Kun 25-29-vuotiaissa alkaa olla l5 7o korkean
asteen tutkinnon suorittaneita, niin miten heitä
voivat auktoriteetteina johtaa henkilöt, .ioiden
oma koulutus on keskimäärin n. l0-15 vuotta
vanhempaa ja joiden auktoriteettikuvat ovat ei-
tasaveroiseen johtamiseen perustuvia? Ulkoi-
seen asemaan perustuva muodollinen auktori-
teettüohtaminen kokee väkisinkin kriisin ja ti-
lalle astuu, kuten ennustetaan, eksperttijohta-
minen tai hyvin kommunikoimaan kykenevä
yhteistyöjohtaminen tai sitten karismaattinen
persoonallisuus. Perinteiset eliittiteoreetikkoj en

JARJESTELMATASON
SEURAUKSET

l. Politiikan kiistakysymykset
muuttuvat, elämän laatukysymyk-
set nousevat etualalle

2. Poliittisen konfliktin sosiaalinen
pcrusta muuttuu; luokkakonfliktin
osuus vähenee

3. Tuki olemassa olevalle kansalli-
selle instituutiolle heikkenee, kan-

ja muodot muuttuvat; ylhäältä oh-
jattu eliittijohtoine n poliittinen
mobilisaatio heikkenee, syntyy ai-
heorientoituneita perintcistcn eliit-
tien asemaa uhkaavia ryhmiä
( : kansalaistottelemattomuus)

käsitykset suuren ja tietämättömän massan ja
pienen ja tietävän johtoeliitin välisestä ikuisesta
alistussuhteesta alkavat väkisinkin järkkyä.

Elektronisen ympäristön räjähdysmäinen
kasvu muuttaa puolestaan käsitystämme yh-
teiskunnan sosiaalis-taloudellisen perustan ase-
masta yhteiskuntien kehityksessä, riippumarta
siitä, mihin teoriakoulukuntaan kuulumme,
Näyttää siltä, että elektroninen ympäristö voi
jossain määrin jopa elää omaa, taloudellis-
sosiaalisesta rakenteesta riippumatonta elä-
määnsä, jolloin yhteiskunnan kulttuurinen ker-
ros itse asiassa saa uuden aineellisen ilmaisun-
sa. Tämä uusi yhteiskunnan sfääri näyttää voi-
van jopa työntää syrjään hyvinkin vahvoja ta-
loudellis-sosiaalisiaja poliittisia tosiasioita. Vai
mitä olisi sanottava esim. niistä lukuisista pe-
rinteisen vasemmistolaisen ay-liikkeen nuorista
jäsenistä, jotka avoimesti sanovat kannattavan-
sa porvarillisia puolueita mutta silti kokevansa
itsensä työväenluokan jäseniksi? Joko työ-
väenluokka käsitteenä on saanut kokonaan uu-
den sisällön näiden nuorten mielissä, tai sitten

Lisääntyvää korostusta "pitä-
mise n". arvostamisen ja itscn-
sä toteuttamisen alueella -+
muutoksia yksilöide n arvo-
maailmassa

Valtakunnan tason politiik-
kaan kykenevien ihmisten
määrän jatkuva lisääntymi-
nen + muutoksia ihmisten
yhteiskunnallisissa kysymyk-
sissä
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poliittisella ja yhteiskunnallisella kiinnittymi-
sellä sen paremmin kuin äänestämiselläkään ei

ole kovin suurta merkitystä heidän elämässään.
Alueellisen liikkuvuuden lisääntyminen ja
maailman sekä maailmankuvan voimakas kan-
sainvälistyminen ovat omiaan kiihdyttämään
irrottautumista sosiaalisista ja kansallisistakin
raja-aidoista.

Voidaan kiistatta osoittaa, ettäjärjestelmäta-
solla on esim. Suomessa nähtävissä monia sel-

laisia ilmiöitä, joita on vaikea selittää ja ymmär-
tää, ellemme oleta joitakin edellä kuvatun kal-
taisia muutoksia tapahtuneeksi yhteiskunnas-
sa. Jos analysoimrne esim. sosiaalipoliitikkojen
kieltä, huomaamme mm. elintason käsitteestä
irtautumisen ja siirtymisen elämisen laadun
tms. käsitteen käyttöön tapahtuneen viimeis-
tään kymmenkunta vuotta sitten. Näin tapah-
tui likipitäen siinä vaiheessa, kun jälleenraken-
nuskausi oli ohi, toimeentulon peruskysymyk-
set oli ratkaistu kollektiivisin palkkaratkaisuin
ja laajoin sosiaalipaketein. Tällöin voitiin nous-
ta perinteisessä yksilön tarvehierarkiassa elämi-
sen ylläpitämisen ja sosiaalisen olemassaolon
tarpeista lähemmäksi itsensä toteuttamisen tar-
peita. Erityisen selvästi tämä muutos näkyy
ympäristökysymysten esiinnousun yhteydessä
60-luvun lopulla ja 7O-luvun alussa. Nehän
merkitsivät meillä sosiaalipolitiikan perinteisen
reviirin huomattavaa laajentumista, vähitellen
kokonaan oman tutkimus- ja hallinnonalankin
syntyä.

Niin kiistanalainen kuin kysymys poliittisen
konfliktin sosiaalisesta perustasta onkin, tuskin
löytyy ketään, joka väittäisi, etteikö luokkakon-
fliktin osuus ja luonne yhteiskunnallisena ve-
denjakajana Suomessa ole oleellisesti muuttu-
nut kymmenen viime vuoden aikana. Risto
Sänkiahon kokoamista survey-tiedoista käy il-
mi mm. se seikka, että luokkakonfliktin perin-
teisessä kovassa marxilaisessa mielessä (ristirii-
tana pääoman omistajien ja työväenluokan vä-
lillä) maassamme erittäin voimakkaaksi koke-
vien määrä on SKDL:n äänestäjien osalta pu-
donnut 78 "/o:sta 52 "/":ün, SDP:n äänestäjien
osalta 68 7o:sta 44 o/o:ünja porvarillisten puo-
lueiden ääne stäjien osalta n. 50 7o:sta n.

25 oh:än aikavälillä 1972-82. Kun Erik Allardt
julkaisi 1976 pohjoismaita koskevan hyvinvoin-
tivertailunsa (Hyvinvoinnin ulottuvuuksia,
Porvoo), kävi siitä vielä ilmi, että Suomessa

perinteiset luokka- ja muut keskeiset yhteiskun-
nalliset vastakkaisuudet (rikkaat-köyhät,
työnantaj at-työntekij ät j ne. ) koettiin huomat-
tavasti voimakkaammin yhteiskuntaa leimaa-
viksi kuin muissa pohjoismaissa. Luokkayhteis-
kunnan purkautuminen onkin alkanut tapah-
tua meillä voimakkaasti vasta 1970- ja l9B0-
luvun taitteesta alkaen.

Vaihtoehtoliikkeistä tunnemmekin sitten hy-
vin sellaiset ilmiöt, joita Inglehart järjestelmä-
tason seurauksilla 3 ja 4 tarkoittaa (ks. kaavio
I ). Hyvin selkeästi ovat olleet meilläkin tunnis-
tettavissa juuri poliittisen osallistumisen tyyp-
pien muuttuminen, mikä ilmiö meillä kuitenkin
alkoi eräitä muita maita selvästi myöhemmin.
Esim. USA:ssa on todettu, että vuodesta l968
lähtien sitoutumattomien osuus alkoi kasvaa
voimakkaasti, vahva puolueeseen samastumi-
nen alkoi vähetä ja perinteisen puoluejärjestel-
män ulkopuolisten ryhmien - kuten erilaisten
etuj ärj es töj en, alueellis ten j a kansalaisj ärj es tö-
j., 

- merkitys alkoi puolestaan nopeasti kas-
vaa. Nuoremmassa sukupolvessa erityisesti
puolueiden suosio kansalaisten etujen ja intres-
sien vaalijoina alkoi laskea jyrkästi. Sen sijaan
olisin varovaisempi kuin Inglehart siinä, mer-
kitseekö tämä samalla myös kansallisvaltion
legitimiteetin horjumista ja kansallisten insti-
tuutioiden aseman heikkenemistä. Lakiin ja
perinteisiin auktoriteetteihin perustuva uskolli-
suus kyllä näyttää horjuvan. Tämä näkyy esim.
Suomessa siinä, että 50-luvulla syntyneet pitä-
vät lakienja sopimusten vastaisia lakkoja lähin-
nä tarkoituksenmukaisuuskysymyksinä ja sel-

laisina useinkin hyväksyttävinä ja käyttökelpoi-
sina edunvalvontakeinoina (Pardem-projekti).
Niitä ei käsitetä laillisuuskysymyksiksi vaan
oikeudenmukaisuuskysymyksiksi. "Laki ennen
mua syntynyt myös jälkeheni jää" -ajattelu ei

enää sovi nuoremman sukupolven ajatusmaail-
maan. Yleensäkin lakipohjaisen, poliittis-parla-
mentaarisen koneiston asema ja valta yhteis-
kunnassa ovat kokeneet voimakasta kritiikkiä ja
arvostuksen laskua. Suomessa puolueiden ar-
vostus alkoi tosin pudota kymmenen vuotta
myöhemmin kuin USA:ssa eli vasta 1978, eikä
se näytä vielä päättyneen.

Käytettävissä on myös tietoja siitä, miten
taloudelliset suhdanteet tai suuret taloudelliset
kriisit vaikuttavat pehmeiden arvojen kehityk-
seen, josta tässä ns. arvokumouksessa keskeises-
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ti on kysymys. Kaaviolla 2 pyrin hahmotta-
maan tätä tilannetta. "Uudet arvot" näyttävät
etenevän parhaiten stabiilin yhteiskuntatilan ja
taloudellisen kehityksen aikana, .jolloin esim.
ympäristövaateita hyväksytään helpommin.
Sen sijaan taloudellisen laman aikana, kuten
vuosina 1976 - 77 Suomessa, pehmoarvojen
kehitys näyttää hidastuvan, jopa taantuvan, ja
perinteisiin talouden ja politiikan hoidon mal-
leihin turvaudutaan koeteltuina ja varmoina.
Esimerkiksi Hollannissa pehmoarvojen kehitys
taantui öljykriisin seurauksena erittäin selvästi.
Myös Suomessa 1976--77 laman vuodet jätti-
vät selvät laaksokohdat pehmokäyriin, jotka
alkoivat taas vuodesta 1979 nousta. Kehityksen
kärjessä ovat nuorten ohella Suomessa kuten
muuallakin myös naiset nuoria ikäryhmiä laa-
jemmaltakin ikäalueelta. Jonkinasteinen femi-
nismi näyttää selvästi kytkeytyvän pehmoarvo-
jen kehitykseen. Taloudellisen Tiedotustoimis-
ton syksyllä l9B4 julkaiseman nuorisotutki-
muksen mukaan peräti n.30 o/" alle 25-vuotiais-
ta kannattaa pehmoarvoja, mikä on selvästi
enemmän kuin muissa Euroopan maissa.

Luullakseni suurin heikkous, mikä Inglehar-
tin tulkintakaavioon sisältyy, on liian pinnalli-
nen yhteiskunnan rakenteen määrällisten muu-
tosten tavallaan kausaaliseksi oletettu yhteys
yksilöiden arvomaailmaan ja sitä kautta asen-
teisiin ja mielipiteisiin. Toinen heikkous on
ehkä turhaan dramatisoitu vallankumous-sa-
nan käyttö kuvaamassa muutoksen nopeutta ja
syvyyttä. Tämä on tietenkin paljolti tyylillinen
kysymys, sillä tapahtumassa oleva muutos lie-
nee kuitenkin suurempi ja nopeampi kuin se,
jota olemme tottuneet kutsumaan teolliseksi
vallankumoukseksi ja joka kesti verkkaisesti
ainakin sata vuotta. Sen sijaan rakennemuutos-
ten vaikutusyhteys yksilöiden mieliin on tieten-
kin ongelmallinen ja hyvin mutkikkaasti kuvat-
tava prosessi, johon aina sisältyy paljon oletuk-
sia: niin vähän me toistaiseksi ihmismielen ra-
kentumismekanismeista tiedämme. Selvästi voi
mielestäni kuitenkin todeta, että kolme oleellis-
ta elementtiä puuttuu Inglehartin tulkintakaa-
viosta, jotta siitä voisi saada vahvasti argumen-
toidun. Nämä ovat yksilön oma minä-kuva,
kuva minän suhteesta toisiin ihmisiin ja ympä-
ristöön sekä erityisesti auktoriteettikäsitykset.
Kyllähän nämä piilevästi tulkintakaaviosta
käyvät ilmi mutta eivät läheskään riittävän

Kaaaio 2. Yhteiskunnalliscn kcskustelun rintama-
linjat

UUDETARVOT

- luovuusja "pitä-
minen"

- pehmeä tcknologia

- sitoutumaton tai
vaihtoehtoinen po-
litiikka jne.

- auktoriteeteista ir-
rottautuminen

VANHAT ARVOT

- 
taloudellinen ja so-
siaalincn turva

- 
kova tcknologia

- 
poliittincn sitoutu-
minen ja puoluci-
siin luottaminen

- 
auktoritcetteihin
luottamincn

Aktiiviset vähemmistöt muovaavatja ylläpitävät
tätä keskustelua, joka taloudcllisten suhdantei-
den mukaan kallistuu jompaankumpaan suun-
taan.

SUURI HILJAINEN
ENEMMISTÖ

- ei muovaa keskustelun sisäl-
töä vaan seurailee

- ratkaisee kuitenkin vaalit
(osallistumisen aste ja mieli-
pideilmasto tulevat hyvin tär-
keiksi)

selvästi. Siksi kaavio I jää kohtuuttoman prag-
maattiseksi. Luullakseni varsinkin suomalai-
sessa yhteiskunnassa, joka kulttuuriperimäl-
tään on vahvasti auktoriteettikeskeinen, juuri
auktoriteettikäsitysten muuttuminen on hyvin
ratkaiseva tekijä ja politologisesti katsoen ehkä
ratkaisevin tekijä. Kirkollisen kulttuurin hei-
kentyminen, perherakenteen heikentyminen,
koulun tasa-arvoistava kasvatus ja sitä tukeva
yhteiskunnallinen ilmapiiri ovat luoneet aivan
uuden sosiaalisen tilanteen. Toinen oleellinen
seikka, joka olisi otettava keskusteluun mu-
kaan, on se, miten yksilö tuntee oman elämänti-
lanteensaja kykenee hallitsemaan sitä. Esimer-
kiksi koulutustason nousu on tästä vain yksi
osoitin, joskaan ei varmaankaan vähäarvoisin.
Loogisesti tähän liittyy suhde toisiin ihmisiin ja
ympäristöön:Jos hallitset tiedollisesti (a talou-
dellisesti) oman elämäntilanteesi, voit valita
seurasi ja ympäristösi. Vastaavasti tradition,
kodin, työpaikan ja ammatin merkitys heikke-
nee, sisältä ohjautuvuus vahvistuu, ulkoa oh-
jautuvuus heikkenee.
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On siis helposti osoitettavissa, että Inslehar-
tin teoreettisessa käsitteistössä ja tulkinnoissa
on paljon kritiikin ja kor:jaamisen sijaa. Mutta
niinhän myös Rokeach osoitti Adornon ja
kumppaneiden kuuluisan F-asteikon olleen pe-
räti harhainen, vain oikeistoautoritaarisuutta
mittaava. Kuitenkin Adornon suorittama auto-
ritaarisen persoonallisuuden tyypittely tuntuu
vielä tänä päivänäkin aika terävältä ja käyttö-
kelpoiselta todellisuuden kuvaajalta. Ei juuri
kukaan olekaan tietääkseni kiistänyt Inglehar-
tin teoksen "substanssiarvoa",ja sen antamien
virikkeiden pohjalta näyttää todella syntyneen
jo melkoinen jatko- ja kontrollitutkimusten sar-
ja. Myös itse käsite "arvokumous" näyttää jää-
vän elämään, vaikka se onkin ylidramatisoitu.
Arvot ja asenteet ovat kaikkina aikoina koke-
neet sukupolvien välisiä muutoksia, joskus hi-
taampia, joskus nopeampia. Omana aikana

tapahtuvia muutoksia ei vain tahdota helposti
huomata, koska niissä eletään itse mukana.
Siksi tutkijoiden täytyy joskus hieman dramati-
soida, jotta sanoma menisi perille. Jälkiteollisen
yhteiskunnan muutosten osalta sanoma näyt-
tää menneen perille ehkä liiankin hyvin, sillä
enin osa arvoista ja asenteista ei sentään ole
kokenut mitään dramaattista muutosta, muu-
tenhan olisimme täydessä kaaoksessa. Muuta-
milla yhteiskuntasektoreilla muutosten vaiku-
tukset sen sijaan ovat olleet todella merkittävät.
Ilmeisesti suurimmat vaikutukset pehmoarvoil-
la on toistaiseksi ollut ympäristökysymysten ja
energiakysymysten ratkaisuissa, joissa päätök-
set ovat olleet ainakin eräissä tapauksissa koko-
naankin näihin uusiin arvoihin perustuvia. Vai
onko hillitön turvallisuuden tarve sittenkään
niin uusi arvo, jos esim. ajattelemme ydinener-
gian käytön kohtaamaa vastustusta?

English Summary

Olaai Borg: Aruokumous - tieteellisen ja 2hteis-
kunnallisen keskustelun iskusana ('The Reuolution of
Values'- the Catch Phrase in Scientific and Social

Debate)
Talk about'the revolution of values' was initiated

in Finland in 1977 by Ronald Inglehart's book The

Silent Reuolutioz, though he was not the first to predict
trends in post-industrial society. The increasingly
liveiy debate on values has recently encouraged
social scientists to move on from speculation to
concrete research. The article discusses changes in
values in Finland indicated by recent surveys.

All of these surveys share one conclusion: the
younger generation 

- 
born in the early 1950s and

after 
- 

have radically difterent views about the

relative importance of values than older generations.
The cohorts of those who went through the war and
the reconstruction period preserve an image of a
menaced and impoverished world at the root of their
experience. Younger generations have only ever

known stability, prosperity and peace; the resulting
basic confidence has in fact been crucial to the entire
revolution of values. As long as man worries about
his daily bread, he is seldom likely to let other
considerations and values take its place. The popu-
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larity of 'soft' values seems even more common
among the under-25-year-olds in Finland than in
other European countries.

The idea of 'a revolution of values' seems to have

survived, though it is overly dramatic. Values and
attitudes have always shifted from one generation to

the next, sometimes slowly, sometimes more rapidly.
It is not always easy to notice changes in one's own
time, since one is personally involved in them. This
is why researchers must sometimes dramatize mat-
ters a little to get the message across. As far as

changes in post-industrial society go, the message

seems to have got across almost too well, for there
has in fact been no significant change in the great
majority ofvalues and attitudes; otherwise we w'ould
be in a state of total chaos. The impact of change in
certain social sectors, however, has been truly signi-
{rcant. 'Soft'values have probably had the greatest
influence on the way environmental and energy
problems are tackled, as decisions have at least in
some cases been based entirely on the new values.
And yet, is the inordinate need for security really
such a new value, if we think of the opposition to the

use of nuclear energy?
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