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Teksti ensimmäisessä painoksessa
…depending whom you ask, …
5 ARVOMUUTOKSET JA AJAN HENKI
… millaiseen arvoyhteisöön Suomi lukeutuu. Analyysin
päätteeksi tutkitaan arvoissa tapahtunutta
kokonaismuutosta ja projisoidaan vastaajaryhmät
arvokartalle
- Neljännessä osassa tutkitaan käyttäytymisen yhteyttä
suomalaisen arvomaailman muuttumiseen. Ensin
esitellään …
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… jo 2005.
… kahta poikkeusta jaksoa lukuun ottamatta
VALTA muiden ihmisten…
… suhteista kuvaavista
… mu-kai-nen?
(Näitä keskellä riviä olevia ta-vuvii-vallisia sanoja
esiintyy tekstissä useita. Syy näihin on se, että pdf:iä
on tehty koneilla, joiden sivuasetukset poikkeavat
alkuperäisestä. Silloin tavallisella tavuviivalla
(miinusmerkillä) tehty manuaalinen tavutus pysyy
ennallaan, vaikka tavutettu sana siirtyy uuteen
paikkaan.)
Historiallisten tapahtumat…
Ilmiö näkyy paitsi suomalaisessa arvorakenteessa
edellä kuvattuna systemaattisena poikkeamana, jossa
perinteet liittyvät valtaan, myös suomen kielen
valtasanastossa.
(Osien alkuun sijoitetut ingressisivut koostuvat tekstin
kaksirivisistä tiivistelmistä. Tämä ingressiteksti
perustuu osittain aiempaan käsikirjoitukseen.)
Kuudennessa vaiheessa …
Arvot ovat vakaita, mutta tarvittaessa ne muuttuvat.
Ne muuttuvat silloin, kun vanhoilla arvoilla ei enää
pärjätä.
Näin siksi, että muutosvalmiuden…
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Pitää olla
…depending on whom you ask, …
Osa 5 ARVOMUUTOKSET JA AJAN HENKI
… millaiseen arvoyhteisöön Suomi lukeutuu.
- Neljännessä osassa tutustutaan aiempiin
arvomuutostutkimuksiin ja tutkitaan arvoissa
tapahtunutta kokonaismuutosta ja projisoidaan
vastaajaryhmät arvokartalle sukupuolen, iän ja
koulutuksen mukaan. Sitten keskitytään
arvomuutoksen ja käyttäytymisen välisiin yhteyksiin.
Ensin esitellään …
… vuoden 2005 jälkeen.
… poikkeusta lukuun ottamatta
VALTA on muiden ihmisten…
… suhteita kuvaavista
… mu-kainen?
(Vika korjaantuu, kun miinusmerkit korvataan search
and replace toimintoa käyttäen Optional Hyphen (^-)
merkillä).

Historialliset tapahtumat…
Ilmiö näkyy suomalaisessa arvorakenteessa edellä
kuvattuna systemaattisena poikkeamana, jossa
perinteet liittyvät valtaan. Mutta se näkyy myös
suomen kielen valtasanastossa.
(Ingressiteksti korjataan Osan 4 todellisen sisällön
mukaiseksi.)
Seitsemännessä osassa …
Nämä lauseet poistetaan, koska ne ovat toistoa
aikaisemmasta ja monimutkaistavat tekstiä.
Näin siksi, että analyysi perustuu faktorianalyysiin,
jolloin muutosvalmiuden…
2. asteen koulutus
tai enemmän
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2. asteen koulutus
enemmän
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Miesten keskuudessa teknologisen innovatiivisuuden
yhteys heikkeni suoriutumiseen (p<0,001) ja valtaan
(p<0,05), …

Ensinnäkin, muutosvalmius dominoi siirtymää
digitaaliselle aikakaudelle. Toiseksi, muutos näkyy
suomalaisten arvomaailmassa myös siten, että
digitaalisuus voimistaa …
Miesten keskuudessa heikkeni teknologisen
innovatiivisuuden yhteys suoriutumiseen (p<0,001) ja
valtaan (p<0,05), …
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negatiivisesti korreloivista arvoista muodostuu
… suoriutuminen edelleen oman aseman
puolustamiseen …
5 ARVOMUUTOKSET JA AJAN HENKI
… aikaan liittyviä historiallisen muutosten vaikutuksia
…
Ensimmäinen kausi (1981-1991) edustaa
Kolmas kausi (1999-2005) edustaa

negatiivisesti korreloivista arvoista muodostui
… suoriutuminen liittyi edelleen oman aseman
puolustamiseen…
OSA 5 ARVOMUUTOKSET JA AJAN HENKI
… aikaan liittyvien historiallisten muutosten
vaikutuksia …
Ensimmäinen kausi (1981-1991) edusti
Kolmas kausi (1999-2005) edusti
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Ensinnäkin, siirtymä digitaaliselle aikakaudelle näkyy
suomalaisten arvomaailmassa
muutosvalmiusdimensiolla. Digitaalisuus voimistaa …
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Teksti ensimmäisessä painoksessa
Luvuissa 17-20…
Kasvuarvot ja Suojaavat arvot toisistaan erottava
katkoviiva puuttuu.
Taulukoiden 20.1 ja 20.2. tekstit on kirjoitettu liian
yksityiskohtaisella tasolla, jolloin laajempi muutos on
jäänyt taka-alalle.

Taulukkotekstit ja -numerot ovat virheettömiä.
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Viitteet

… eduskuntapuolueiden johtajista naisia kuusi ja
miehiä neljä …
…tartuntoja oli todettu maailmanlaajuisesti 5
102
468 ja kuolemantapauksia …
… heen hyväksi lykätä omaa mielihyväänsä.
… misessä
… esitelmässään523: toteamalla:
… vuosina 1981-2105.
… Teemu Tapaninen puuttuu lukijalistasta
… arkistoidaan tutkimuksen valmistuttua.
(vrt. osioon 21 OMA RAUHA (yksityisyys)…
… arvot, joita mittaavat osiot on merkitty osion
yhteyteen (suluissa) seuraavin lyhentein: …
(ks. 19.2.)
SVS -arvojen muutosvalmiusestimaattia em. kritiikki ei
koske, koska se hylättiin muista syistä.

roni-korjausta557 avulla.
… ostamisen ja ostoaikeiden perusteella…
Viitteiden otsikoinnissa virheitä esim. Osa 5 sivulla 436.

Pitää olla
Luvuissa 18-21…
Katkoviiva suoriutumisen ja vallan välissä, kuten
Taulukoissa 20.1, 20,2, ja 21.1.
Uusi versio tekstistä löytyy kirjan toisesta painoksesta,
jossa korostetaan havaintoja zeitgeist-efektien
suppenemisesta ja vastakkaisten arvomuutosten
yleistymisestä ja suhteutetaan nämä digitalisaation
nousuun.
eduskuntapuolueiden johtajista on naisia kuusi ja
miehiä neljä …
… tartuntoja oli todettu maailmanlaajuisesti 5102 468 ja
kuolemantapauksia …
… heen hyväksi ja lykätä omaa mielihyväänsä.
… misissä.
… esitelmässään523 toteamalla:
… vuosina 1981-2015.
Teemu Tapaninen lisättiin listaan.
… arkistoidaan tutkimuksen valmistuttua
Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon.
(vrt. osioon 21 OMA RAUHA (yksityisyys)) …
… arvot, joita osiot mittaavat on merkitty seuraavin
lyhentein: …
(ks. Taulukko 19.2.)
SVS-arvojen itsensäylittämisestimaattia em. kritiikki ei
koske, koska SVSe-osiot mitattiin muiden
asenneväittämien joukossa. Itsensäylittämisosioista
muodostettu mittari hylättiin alhaisen validiteetin
takia.
roni-korjausta557.
… ostamiseen ja ostoaikeisiin ...
Viitteiden numerot kuitenkin pitävät paikkansa.

