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Tekijän esipuhe 1. painokseen 
Keväällä 2013 Suomi oli vajonnut globaalin finanssikriisin ja eurokriisin jälkeen 
pitkittyneeseen taantumaan. Jotain uutta oli kuitenkin ilmassa, sillä pitkä kriisiaika ei 
lamaannuttanut suomalaisia tai saanut heitä kaduille, kuten 1990-luvun alun lama. Moni asia 
oli muuttunut. Digitalisaation myötä teknologiasta on tullut entistä henkilökohtaisempaa ja 
yksilöä velvoittavampaa. Talous dominoi yhteiskuntaa uudella tavalla. Ympäristöasiat ovat 
yhteiskunnallistuneet ja mediakäyttö pirstaloitumassa. 1980-luvun alussa syntynyt talouden 
ja teknologian markkinoita globalisoiva liitto oli työntynyt syvälle ihmisten elämään. Lisäksi 
suomalaiset ikääntyivät vauhdilla ja koulutustaso nousi tasaisesti. Ympäristöasioita lukuun 
ottamatta näitä kaikkia on myös pidetty arvomuutoksen aiheuttajina. Aloin miettiä, miten 
globalisaatio heijastuu omaan tutkimuskohteeseeni, suomalaiseen arvomaailmaan?  

Päätin tutkia tapahtunutta muutosta laajojen asenne- ja arvoaineistojen avulla, joita 
olin koonnut ja analysoinut 33 vuoden ajan työskennellessäni Gallup-organisaatioon (nyk. 
Kantar TNS) kuuluneessa Marketing Radarissa, Helsingin yliopistolla, ja viimein omassa 
yrityksessäni, Limor Oy:ssa. Väitöskirjaa aloitellessani sosiaalipsykologian professori Klaus 
Helkama tutustutti minut professori Shalom Schwartziin ja hänen julkaisuvaiheessa olleeseen 
arvoteoriaansa, jota sittemmin testasin väitöskirjaani varten väestönäytteissä, ensimmäisenä 
maailmassa. Lisäämällä sarjaan vielä yhden tutkimuskierroksen, ennen julkaisematon 
arvojen aikasarja tavoittaisi nykyhetkeen ja pääsisin kiinni globalisaatioon ilmiönä sekä 
siihen mahdollisesti liittyviin suomalaisen arvomaailman muutoksiin.  

Iso idea kiteytyi hetkessä vuodenaikametaforaksi, sivun mittaiseksi tarinaksi, joka 
tavoitti oleellisen ajanjakson 1981-2013 tapahtumista. Uusi aikakausi alkoi 1980-luvun 
alussa. Tuolloin koitti markkinoiden kevät. Uudenlaisen kotitalous- ja viihdeteknologian 
virta alkoi nopeasti muuttaa ihmisten arkea ja ajankäyttöä. Kymmenen vuotta myöhemmin 
tuo kulutusjuhliksi yltynyt jakso päättyi Neuvostoliiton romahdukseen, 1990-luvun alun 
lamaan ja suurtyöttömyyteen. Taas siirryttiin uuteen aikakauteen. Euroopan rajoja piirrettiin 
uusiksi. Nopeasti ohimenneiden kevätmyrskyjen jälkeen koitti pitkä talouskasvun aika, 
metaforinen kesä. Vuosituhannen vaihde edusti metaforassani syksyistä sadonkorjuuta. 
Silloin nähtiin, mitä oli saatu aikaan. Ei vielä paljoakaan, mutta vuoden 2010 tienoolla tilanne 
alkoi muuttua. Päästiin reippaiden pakkaspäivien aikaan (pidän talvesta) ja katseet kääntyivät 
seuraavaan kevääseen. Joko kevätauringon tai takatalven odotteluun. Yksiä muutos miellytti, 
toiset se sai puolustuskannalle ja etsimään turvaa poliittisen populismin tarjoamista helpoista 
ratkaisuista. Samoihin aikoihin kaikkia koskettavaksi, vaikkakaan ei kaikkia kiinnostavaksi, 
huolenaiheeksi nousi nopeasti lämpenevä ilmasto, globaali ilmiö sekin. Vuodenaika-
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metaforasta kehittyi tutkimusta ohjaava hypoteesi. Voisiko globalisaation eteneminen todella 
näkyä siinä, miten suomalaisten arvot muuttuvat? Kysymykseen vastaaminen vei kahdeksan 
vuotta.  

Viikon kuluttua idean synnystä lähti ensimmäinen apurahahakemus erääseen 
säätiöön. Kesän ja alkusyksyn kuluessa oli hakemusten määrä noussut jo kuuteen. Näistä 
kaksi tärppäsi. Tammikuussa 2014 käynnistyi Koneen Säätiön rahoittama tutkimushankkeeni 
”The four seasons of globalization: How diffusion of new technology shapes human values”. 
Se mahdollisti vuonna 2015 toteutetun tuoreimman väestökyselyn sekä tutkimuksen 
käynnistäneen metaforan kuvaaman kokonaisuuden tutkimisen. Tähän tutkijanurani kattama 
ajanjakso oli otollinen. Sitä paitsi hanke täydentäisi trilogiaksi kahdessa aiemmassa kirjassani 
aloittamani tutkimuksen suomalaisesta arvomaailmasta. Ja 1980-luvun arvomuutokset saisin 
mukaan väitöskirjan ohessa kehittämälläni algoritmilla, joka viimein pääsisi tositoimiin.  

Vuodesta 1981 vuoteen 2015 ulottunut aikasarjani alkoi markkinoiden 
globalisaation ensiaskeleista ja päättyi rajojen sulkeutumiseen kansainvaellusten ja 
kauppasotien aattona. Myöhemmin Fukuyama nimesi ajanjakson liberaalin demokratian 
nousukaudeksi, mikä kuvaa hyvin myös Suomessa tapahtunutta muutosta. Pohdin analyysi- 
ja kirjoitustyön edetessä tutkimusjaksoa seuranneita tapahtumia vuoteen 2021, jolloin 
koronavirustauti oli jo pysäyttänyt globalisaation nykyvaiheen. Pohdiskeluaika osoitti, miten 
suomalainen arvomaailma toimii. Oli yllätys, että hanke kattoi yhden aikakauden alusta 
loppuun. Loppuratkaisu tosin paljastui tuloksissa jo kesällä 2015 ja toi kirjoittamiseen 
omanlaisensa jännityksen. Ihan kuin olisin dekkaria kirjoittanut. Millaiset arvot ohjasivat 
suomalaisia tutkimusjakson edetessä ja miten tarina päättyy? 
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