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1. Johdanto 

 

 Kiinnostuin individualisaatiosta Ulrich Beckin ja Elisabeth Beck-

Gernsheimin samannimisen teoksen pohjalta. Heidän näkemyksensä yksilöllistymisestä 

on pääosin varsin optimistinen. Yksilöllä on laajat vapaudet oman elämänsä suhteen, 

mutta yhtä aikaa yksilöt ovat sosiaalistuneet kantamaan vastuuta päätöksistään. Beckien 

tyyli kirjoittaa on varsin julistava. Arto Noro (Noro 2000,  321-329) on pitänyt tällaista 

julistavaa, lähellä journalismia olevaa tyyliä aikalaisdiagnoosina ja varoittanut sen 

käytöstä opinnäytetyössä. Kaisa Ketokivi on sekä pro gradu –työssään (Ketokivi 2002) 

että väitöskirjassaan (Ketokivi 2010) käsitellyt individualisaatiota ja erityisesti 

väitöskirjassa nostanut esiin käsitteen ongelmia. Omasta mielestäni individualisaatiota 

ei voi lähestyä pelkästään aikalaisdiagnoosina, vaan kyseessä on ennemminkin 

näkökulma, mitenkään kiistämättä kollektiivisten näkökulmien merkitystä.  

 

 Clifford Geertzin mukaan (Geertz 1985, sit. Smart 2007, 17) 

individualisaatiosta on tullut “big idea” perustuen aikaisempiin ja syrjäyttäen 

aikaisemmat suuret debatit. Yhtäkkiä sen avulla voidaan selittää kaikkia ilmiöitä. 

Yhtenä esimerkkinä Carol Smart (2007, 17-20) käsittelee Beckien teoksen perusteella 

individualisaation suhdetta perhe-elämään ja parisuhteeseen, eikä näe niiden 

onnistumiselle täten juurikaan mahdollisuuksia. Itselleni tilanne näyttäytyy ei 

mahdottomana, vaan haasteellisena. Vähän kuten tilastot kertovat noin puolen 

suomalaisista avioliitoista päätyvän eroon , toisaalta puolet ei eroa.  

 

 Venäjästä olen ollut kiinnostunut jo kauan. Ikäni puolesta ehdin käydä 

Neuvostoliitossa ennen sen hajoamista. Maan historia on toisaalta poikkeava 

länsimaista, mutta paljon yhtäläisyyksiäkin on. Esimerkiksi usko tekniseen ja 

tuotannolliseen edistykseen sekä koulutukseen on yhteinen piirre. Kuitenkin monet 

Venäjän tutkijat pitävät kohdemaataan ennemminkin omana tapauksenaan – sui generis. 

Myös itselleni maan erikoispiirteet tekevät siitä mielenkiintoisen, kuitenkin tässä työssä 

etsitään yhteistä – individualisaatiota. Yksi erityispiirteistä, sosialistinen 

talousjärjestelmä, levittäytyi Neuvostoliiton lisäksi mm. Itäiseen Keski-Eurooppaan. 

Elisabeth Beck-Gernsheim (2001, 119-128) käyttääkin entisen DDR:n syntyvyyden 

romahdusta esimerkkinä individualisaatiosta entisessä sosialistisessa maassa.  
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 Nuoret ovat Ulrich Beckin (2001, 157-160) mukaan sisäistäneet 

yksilöllistymisen mukana tulevan vapauden. Politiikassa vapaus toteutuu esimerkiksi 

ympäristöjärjestöjen, mutta harvemmin poliittisten puolueiden kautta. Nuorten arvoja 

tutkinut Helena Helve (1993, 63-70) on löytänyt faktorianalyysin avulla Suomesta 

kolme nuorten arvosuuntausta: humanistit, individualistit ja traditionalistit. Verrattuna 

Beckien määrittelyyn lähinnä humanistit ja individualistit edustavat Helveellä 

individualisaatiota. Traditionalistit sen sijaan edustavat vastareaktiota yksilöllistymiselle 

tai ehkä enemmänkin globalisaatiolle.  

 

 Myös Neil Nevitte ja Christopher Cochrane (2007) ovat käyttäneet 

menetelmänä faktorianalyysiä omassa individualisaatiota länsimaissa käsitelleessä 

tutkimuksessaan. Itse käytän tässä pro gradussani myös faktorianalyysiä. Tällä 

menetelmällä voin testata, kuinka samanlainen tai erilainen venäläisnuorten 

arvomaailman rakentuminen on suhteessa Nevitten ja Cochranen länsimaiseen 

rakenteeseen. Tarkoituksenani on vastata joiltakin Venäjän tutkijoilta tulleeseen 

kritiikkiin koko individualisaatiokäsitteen länsimaisuudesta ja sopimattomuudesta 

Venäjän tutkimuksessa. Käytän aineistonani World Values Survey –aineistoa Venäjältä 

vuosilta 1990-2008. Pitkähkö ajanjakso mahdollistaa ajallisen vertailun 

summamuuttujien avulla eri individualisaation osa-alueista. Viimeisenä menetelmänä 

tutkin lineaarisella regressiolla sosiodemografisten tekijöiden merkitystä eri 

kyselyajankohtina. Tämän vaikutusten tarkastelun teen Moraalinen suvaitsevaisuus –

faktorin osalta.  

 

 Nuorten individualisaatiosta Venäjällä on olemassa aikaisempaa 

tutkimusta. Jotkut tutkimukset ovat kohdistuneet varsin pieneen ryhmään 

venäläisnuoria. Kuitenkin tälläisten tutkimuksien hyvänä puolena on nostaa esille, mitä 

individualisaatio voi käytännössä merkitä. Ronald Inglehart ja Christian Welzel (2005, 

63 & 2010, 554) ovat taas jakaneet käytännössä koko maailman suhteessa 

materialismiin ja postmaterialismiin Venäjä mukaan lukien. Myös he ovat käyttäneet 

World Values Survey- aineistoa. Individualisaation käsite on kuitenkin 

postmaterialismia selvästi laaja-alaisempi ja pystyy välttämään liian voimakkaan 

talouden vaikutuksen. Talouden merkitys ilmenee siinä, että Beckeillä (2001, 3-4, 23-

24)  individualisaation yksi tärkeimmistä edellytyksistä on hyvinvointivaltio. Itse pidän, 

kuten myös monet suomalaiset Venäjän tutkijat, Neuvostoliittoa hyvinvointivaltiona. 

Sen sijaan nyky-Venäjän kohdalta tilanteen voi kyllä kyseenalaistaakin. 
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2. Individualisaatiokeskustelu 

 

2.1. Beckin ja Beck-Gernsheimin määritelmä 

 

 Ulrich Beckin ja Elisabeth Beck-Gernsheimin mukaan on tapahtunut 

kategorinen katkos kehityksessä ja samalla aikakauden vaihtuminen. Reaalisosialismin 

romahdus 1980-  ja 1990- luvun vaihteessa on peruuttamattomasti muuttanut sosiaalista 

ja poliittista näkökenttää. Yhteiskuntatieteitä on arvosteltu myös liian tiukasta 

sitoutumisesta kansallisvaltioon. Vastapainoksi tälle ns. metodologiselle nationalismille 

yhtäältä globalisaatiokeskustelu nostaa esiin yhteiskuntatieteiden alueellisen harhan 

kuin individualisaatiokeskustelu kollektiivisen harhan. (Beck & Beck-Gernsheim 2001, 

xx-xxv.) 

 

 Beckien mukaan sosiaalitieteellistä individualisaatiota ei pidä sekoittaa 

neoliberaaliin vapaan markkinatalouden individualismiin. Beckit määrittelevät 

sosiaalitieteellisen individualisaation institutionalisoiduksi individualismiksi
1
. 

Neoliberalismin yksilöt ovat ikään kuin oman itsensä yksityisyrittäjiä. Sen sijaan 

sosiaalitieteelle yksilöt eivät ole itseriittoisia, vaan kasvavasti sidoksissa muihin 

ihmisiin mukaan lukien maailmanlaajuiset verkostot ja instituutiot. Neoliberalismin 

itseriittoisen yksilökäsityksen oletuksena on myös keskinäisten velvoitteiden 

katoaminen, mikä aiheuttaa väistämättä uhan hyvinvointivaltiolle. (Beck & Beck-

Gernsheim 2001, xx-xxv.) 

  

 Individualisaatio nähdään joskus myös uhkana yhteiskunnalle, mutta 

kirjoittajien mielestä pitkälle eriytyneelle yhteiskunnalle individualisaatio on 

rakenteellisesti luonteenomaista; itse asiassa se ei vaaranna, vaan mahdollistaa nyky-

yhteiskunnan. Individualisaatiosta on tulossa toisen modernin yhteiskunnan
2
 sosiaalinen 

rakenne. Individualisaatioprosessi koskee myös entisiä sosialistisia maita, mm. Puolaa, 

                                                           
1
 Käsitteen nimi Talcott Parsonsilta. 

2
 Ensimmäisen modernin yhteiskunnan lähtökohdat: kansallisvaltio, kollektiivisiin rakenteisiin ja 

identiteetteihin sitoutunut ohjelmallinen individualisaatio, ansiotyö ja työllisyys, luonnonvarojen 
hyväksikäyttö, tieteellinen rationaalisuus ja funktionaalinen differentiaatio (Beck, Bonß & Lau 2003, sit. 
Beck & Grande 2010). Toiselle modernille on taas ominaista globalisaatio, kosmopolitisaatio, 
individualisaatio ja riskiyhteiskunnat (esim. ympäristö- ja taloudelliset riskit). Koko maailma on mukana 
toisessa modernissa huolimatta siitä, ovatko eri yhteiskunnat käyneet läpi ensimmäistä modernia, kuten 
länsimaat. Ensimmäinen ja toinen moderni voivat toteutua myös yhtä aikaa. (Beck & Grande 2010.) 
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Venäjää ja Kiinaa
3
. Tämä prosessi johtaa aikaisempien sosiaalisten muotojen 

disintegraatioon. Sellaiset kategoriat kuin luokka, sosiaalinen status, sukupuoliroolit, 

perhe ja naapuruus joutuvat alttiiksi muutosprosessille. Toisen modernin yhteiskunnissa 

uudet vaatimukset, kontrolli ja erilaiset pakot koskevat nimenomaan yksilöä. Yksilöt 

laativat omat elämäkertansa, ja tällaiset tee-se-itse-elämäkerrat voivat joidenkin osalta 

johtaa myös henkilökohtaisiin luhistumisiin. Kuitenkin nyky-yhteiskunnassa yksilön on 

oltava aktiivinen. Yksilö ei silti ole aivan yksin, vaan hänen turvanaan on 

hyvinvointiyhteiskunta
4
. Individualisaatio ei siis ole mikään vapaa valinta, vaan Jean-

Paul Sartrea lainaten: ”ihmiset ovat tuomittuja individualisaatioon”. (Beck & Beck-

Gernsheim 2001, 1-4.) 

 

 Yksilöiden mahdollisuudet, vaaratekijät ja epävarmuudet määriteltiin 

ennen suku- tai kyläyhteisön piirissä tai ne määräytyivät säädyn tai luokan perusteella. 

Nyt taas yksilöt itse muotoilevat, tulkitsevat, päättävät ja prosessoivat kaiken itse. 

Yksilön pitää itse harkita intressejään, moraaliaan ja päätöstensä seurauksia. Myös 

muuttumaton ja perinteinen elämäntapa on nykyään yksilön valitsema päätös, usein 

protesti kasvaneita vaatimuksia vastaan. Ihmisestä tulee homo optionis. 

Valistusajattelun pohjalta individualisaatiota on usein pidetty synonyyminä 

ihmiskunnan vapaudelle, autonomialle ja emansipaatiolle. Yhtä lailla Durkheimin käsite 

anomia voi myös kuvata yksilön kohtaamaa tilannetta. Onnistuessaan yksilö voi 

saavuttaa autonomisen aseman, ja hänen epäonnistuessaan tilanne voi johtaa 

romahdukseen. (Beck & Beck-Gernsheim 2001, 4-7.) 

 

2.2. Durkheimista alkaen 

 

 Émile Durkheim (1990, alkuteos 1893) on yksi varhaisimmista yksilön 

asemaa yhteiskunnassa pohtineista sosiaalitieteellisistä ajattelijoista. Durkheim käsitteli 

ammatillisten korporaatioiden, uskonnon, yhteiskuntaluokkien ja perheen muuttuvaa 

asemaa suhteessa yksilöön. Perhettä
5
 hän piti “eräänlaisena täydellisenä yhteisönä”. 

Kuitenkin “jokaisen yksilön toiminta pyrkii tulemaan yhä enemmän hanelle uskottujen 

tehtävien määräämien sääntöjen rajaamaksi”. Tällöin perheen kaikkeen ulottuva 

vaikutus voi tapahtua vain erittäin yleisesti. (Durkheim 1990, 17-31.) 

                                                           
3
 Esim. Yungxiang Yan on kuvannut kiinalaista individualisaatiota artikkelissa The Chinese path to 

individualization.     
4
 Yungxiang Yanin (2010) mukaan Kiinan individualisaatio on toteutunut ilman hyvinvointivaltiota. 

5
 Durkheimin perhekäsitys on nykyistä laajempi: ”perhe on nykyään sukupolvittain hajautunut”. 
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 Durkheimin mukaan yhteiskunnat kehittyvät mekaanisen solidaarisuuden 

yhteiskunnista laajenevan työnjaon kautta orgaanisen solidaarisuuden yhteiskunniksi. 

Mekaaninen solidaarisuus perustuu voimakkaaseen kollektiiviseen tajuntaan ja ihmisten 

yhtäläisyyteen. Tällöin yksilöllisyys on olematonta. Orgaaninen solidaarisuus taas 

perustuu yksilöjen erilaisuuteen jättäen tilaa yhä laajemmalle yksilöiden autonomialle. 

Esimerkiksi ammattien sisäiset erot ovat kasvaneet, jolloin yksilölle jää enemmän omia 

tapoja ajatella ja toimia. (Durkheim 1990, 126-129, 134.) 

 

 Beck ja Beck-Gernsheim eivät juurikaan käsittele uskontoa. Sen sijaan 

Émile Durkheimin mukaan uskonnon osuus sosiaalisessa elämässä yhä vähenee
6
 

(Durkheim 1990, 162,163).  Tutkiessaan uskonnollisuuden vaihtelua Neil Nevitte ja 

Christopher Cochrane (2007) löysivät vuosien 1981-2002 World Values Survey –

aineiston perusteella jonkin asteisen uskonnollisuuden laskun Pohjois-Amerikassa ja 

Länsi-Euroopassa. Toisaalta heidän mukaansa uskonto ja konservatiiviset arvot
7
 

korreloivat kasvavasti keskenään Pohjois-Amerikassa, mutta eivät Länsi-Euroopassa.  

Palatakseni Durkheimin kirjoituksiin; hänelle uskonto merkitsi sitä, että yhteisö palvoo 

itseään (Durkheim 1973, 191). Hänen mukaansa: ”… yksilöstä tulee yhä enemmän 

eräänlaisen uskonnon kohde (Durkheim 1990, 165).” Organisoidussa yhteiskunnassa 

kollektiivisesta tietoisuudesta on tulossa yhä enemmän yksilön kultti (Durkheim 1973, 

144). 

 

 Siinä missä Beck ja Beck-Gernsheim arvostelevat neoliberalismia, 

arvostelee Durkheim oman aikansa utilitaristeja, erityisesti Herbert Spenceriä. 

Durkheimin mukaan: ”Yhteiselämä ei syntynyt yksilöllisestä, vaan asia on päinvastoin: 

jälkimmäinen kehkeytyi edellisestä. Vain näillä olosuhteilla voidaan selittää, miten 

sosiaalisten yksikköjen henkilökohtainen yksilöllisyys pystyi muodostumaan 

aiheuttamatta yhteisön hajaannusta.” Durkheimin mielestä erityisesti nuorten 

muuttoliike (suur-)kaupunkeihin heikentää tradition auktoriteettia (pääasiallisesti iän 

auktoriteetti) ja lisää yksilöllistä vaihtelua. Lisääntyvä työnjako ja erikoistuminen 

edistävät yksilön vapautumista. Silti yksilön velvollisuudet itseään kohtaan ovat 

                                                           
6
 Jääviyshuomautus: tämän pro gradun kirjoittaja ei ole itse lainkaan uskonnollinen. 

7
 Yksi kymmenestä individualisaatiota kuvaavasta faktorista oli Moraalinen suvaitsevaisuus 

(Suhtautuminen avioeroon, aborttiin, eutanasiaan, homoseksuaalisuuteen ja itsemurhaan). Nevitte ja 
Cochrane rinnastavat tällä faktorilla liberaaliset arvot ja individualisaation. 
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tosiasiassa velvollisuuksia yhteisöä kohtaan. (Durkheim 1990, 256,257,268-

273,362,366.) 

 

2.3. Ensimmäisiä kyselytutkimuksia 

 

 Eräs varhaisimmista individualisaatiota sivuavista kyselytutkimuksista on 

Alex Inkelesin ja David H. Smithin (1974) tutkimus kuudesta kehittyvästä maasta. 

Vaikka sen ajan Neuvostoliitto ei ole tässä tutkimuksessa mukana, on Inkelesillä myös 

pitkä kokemus Neuvostoliiton tutkimuksesta
8
. Inkeles ja Smith myös individuaalin 

modernisuuden käsitteellään, kuten myöhemmin Ronald Inglehart (1997) materialismin 

ja postmaterialismin käsitteillä, pyrkivät kuvaamaan koko maailmanlaajuisia 

kehityspiirteitä. Inkeles ja Smith pitävät ongelmana modernisuuden määrittelyn 

keskittymistä eurooppalaiseen
9
 traditioon, jolloin taustalla saattavat vaikuttaa nekin 

eurooppalaiset arvot, mitkä eivät mitenkään liity modernisuuteen. Ratkaisuna 

ongelmaan he laativat tutkimuskysymyksensä tehtäväkeskeisesti eli keskittyen niihin 

haastateltavien henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, mitä moderni ja kompleksi 

teollisuusyhteiskunta edellyttää. (Inkeles & Smith 1974, 17,18,299,300.) 

 

 1970-luvulla oli ajankohtaista uusien kansallisvaltioiden synty 

kolonialismin jälkeen. Nykyaikaiset kansallisvaltiot tarvitsevat toimiakseen aktiivisia ja 

osallistuvia kansalaisia. Taistelu vapautumisesta kolonialismista jatkui taisteluna 

henkilökohtaisesta vapautumisesta. Samalla traditionaalisista ihmisistä muovautui 

moderneja persoonallisuuksia. Tärkeimpiä individuaalin modernisuuden syndroomaan 

mahdollisesti vaikuttavista tekijöistä olivat mm. työ (erityisesti tehdastyö), 

kaupunkiympäristö, joukkotiedotusvälineet ja koulutus. Taustamuuttujista kysyttiin 

mm. ikää, kansallisuutta (etnisyyttä), uskontoa ja maaseututaustaa. Lähes 6000 miestä
10

 

kuudesta kehittyvästä maasta, Chilestä, Argentiinasta, Israelista, Nigeriasta, Intiasta ja 

Itä-Pakistanista (nyk. Bangladesh), osallistui tutkimukseen. (Inkeles & Smith 1974, 3-

6.) 

 

 Tutkimuksessa otettiin huomioon suunnilleen 10 erilaista teorian pohjalta 

määriteltyä modernisoivaa instituutiota. Ne miehet, jotka täysin olivat näiden 

                                                           
8
 Poliittisista syistä Neuvostoliitossa tehtävä kyselytutkimus olisi ollut mahdotonta.  

9
 Itse käyttäisin eurooppalaisen tilalla länsimaista. 

10
 Nykyään naisten jättäminen tämänlaisen tutkimuksen ulkopuolelle olisi varmaan mahdotonta. Osa 

kysymyksistä käsitteli naisten oikeuksia, mutta vastaajat olivat kuitenkin kaikki miehiä. 
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instituutioden piirissä, heistä 76 %  luokiteltiin pisteytyksen perusteella moderneiksi. 

Kun taas ne miehet, jotka altistuivat vähiten modernisoiville instituutioille, heistä vain 

noin 2 % luokiteltiin moderneiksi. Keskeisten selittävien muuttujien ja individuaalin 

modernisuuden välinen multippelikorrelaatiokerroin oli varsin korkea: 0,79. 

Parhaimmillaan individuaalin modernisuuden varianssista tutkijat saivat selitettyä noin 

62 %. Koulutuksella havaittiin olevan varsin voimakas vaikutus. Sen sijaan 

kaupunkiympäristöllä ei kehittyvissä maissa juurikaan havaittu yhteyttä miesten 

modernisuuteen. (Inkeles & Smith 1974, 7.) 

 

 Inkelesin ja Smithin tutkimuksen kohteena oli tarkoituksellisesti 

”kadunmies”, eikä kansallinen eliitti. Tutkijat halusivat myös haastaa monien 

psykologien käsityksen persoonallisuuden kehittymisestä yksinomaan lapsuudessa ja 

nuoruudessa
11

. Yhtenä teoreettisena taustana tutkijoilla oli myös Karl Marxilta lainattu 

ajattelutapa siitä, että sosiaalinen olemassaolo determinoi ihmisten (luokka-
12

) 

tietoisuutta. Näin ollen Inkelesiä ja Smithiä askarruttivat kysymykset, missä 

olosuhteissa ja mitkä yksilön kokonaispersoonallisuuden piirteet ovat muutosalttiita ja 

mihin suuntaan. Esimerkiksi tehdastyö auttaa miehiä tuntemaan itsensä tehokkaiksi, ja 

koulun opettaja valmistaa oppilaitaan uusiin innovaatioihin. (Inkeles & Smith 1974, 

8,9,11.) 

 

 Inkelesin ja Smithin mukaan modernien kansakuntien peruspiirteitä ovat 

väestön laajamittainen koulutus, urbanisaatio, industrialisaatio, byrokratisaatio sekä 

nopeat kommunikaatio- ja liikenneyhteydet. Sosiaalipsykologinen lähestymistapa sen 

sijaan painottaa ymmärtämistä, ilmaisemista ja arvostamista, kuten Max Weberin 

”kapitalismin hengen” eetosta. Mikään yksittäinen piirre ei määrittele Inkelesillä ja 

Smithillä miehiä moderneiksi, vaan kysymyksessä on syndrooma. Tälle syndroomalle 

he löytävät 24 eri dimensiota (eli pääteemaa)
13

. Näiden dimensioiden valintaan 

vaikuttivat kolme eri perspektiiviä: analyyttinen, aiheenmukainen ja käyttäytymiseen 

liittyvä perspektiivi
14

. Neljänneksi perspektiiviksi tutkijat kehittivät teorian ja kolmen 

                                                           
11

 Alle 6-vuotiaana tai alle 16-vuotiaana. 
12

 Marxilla myös laajempi näkemys koskien mm. sosiaalisia arvoja ja mielipiteitä. 
13

 Vertailuna Nevittellä ja Cochranella (2007) oli 10 eri faktoria individualisaatiolle. 
14

 Esimerkiksi analyyttiseen perspektiiviin littyviä pääteemoja olivat avoimuus uusille kokemuksille, 
valmius sosiaaliseen muutokseen, (oman) mielipiteen kasvu sekä koulutukselliset ja ammatilliset 
pyrkimykset. Aiheenmukaiseen perspektiiviin littyivät mm. sukulaisuus ja perhe, naisten oikeudet, 
syntyvyyden säännöstely, uskonto, politiikka ja kuluttajuus. Käyttäytymiseen liittyvään perspektiiviin 
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muun pohjalta modernisuuden perspektiivin ja sitä mittaamaan kokonaismodernisuuden 

(OM = Overall Modernity) mittarin. (Inkeles & Smith 1974, 15-17, 19-35.) 

 

 Inkeles ja Smith kohdistivat tutkimusotoksensa neljään ryhmään. 

Maanviljelijöitä verrattiin kokeneisiin tehdastyöntekijöihin, jotka olivat samanikäisiä, 

yhtä koulutettuja, samaa kansallisuutta (etnisyyttä) ja kuuluivat samaan uskonnolliseen 

ryhmään. Maanviljelijöitä verrattiin myös vasta-alkaneisiin tehdastyöntekijöihin (alle 3 

kk) sekä em. ryhmää kokeneisiin tehdastyöntekijöihin. Neljännen vertailuryhmän 

muodostivat kaupunkilaiset ei-tehdastyöntekijät. Tutkimuskysymyksiä oli yhteensä 438 

ja vastaamiseen kului aikaa neljä tuntia. Kuudesta maasta saatiin 5600 haastattelua.  

(Inkeles & Smith 1974, 36-40,62,64.)    

 

 Tutkijoiden tärkeimmäksi kokonaismodernisuuden (OM-519
15

) faktoriksi 

nousi pääkomponenttianalyysissä informaatio. Informaatio-osiossa kysymykset 

koskivat lähinnä yleistietoutta sivuten koulutusta ja joukkotiedotusvälineiden seurantaa. 

Riippumattomista muuttujista koulutus korreloi voimakkaimmin (0,41-0,71) 

kokonaismodernisuuden (OM-500) kanssa. Toiseksi voimakkaimmin korreloi 

joukkotiedotusvälineiden seuranta (0,36-0,55). Koulutuksen osalta pidempi koulutus 

nosti korkean kokonaismodernisuuspisteytyksen saaneiden osuutta. Huomattavalla 

osalla Intian ja Itä-Pakistanin (Bangladesh) haastateltavista ei ollut ollenkaan 

koulutusta. Joukkotiedotusvälineiden seuraajista kaikkein moderneimpia olivat ne 

vastaajat, jotka lukivat lehtiä ja kuuntelivat radiota päivittäin. (Inkeles & Smith 1974, 

107-109,124,125,133-139,145-148.)  

 

 Inkeles ja Smith pitivät tehdasta modernisuuden kouluna. Heidän 

mukaansa mm. tehokkuus, innovatiivisuus ja alaisten kunnioitus tehtaissa edistivät 

modernisaatiota. Kuten koulutuksen osalta myös pidempi tehdastyökokemus nosti 

korkean kokonaismodernisuuspisteytyksen saaneiden osuutta. Tutkijat eivät havainneet 

merkittävää vaikutusta tehtaiden modernisuudella työntekijöiden modernisuuteen. 

Heidän mukaansa kyse oli pikemminkin tehdasorganisaatiosta, etenkin kun myös 

                                                                                                                                                                          
kuuluivat esimerkiksi poliittinen aktiivisuus, kuluttajakäyttäytyminen, verbaalinen sujuvuus ja 
uskonnollinen aktiivisuus sekä erilaisia testejä. 
15

 Inkelesillä ja Smithillä oli viisi eri versiota kokonaismodernisuuden mittarista: OM-1, OM-2, OM-3, 
OM-500 ja OM-519. 
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maaseudun kollektiivitiloilla havaittiin yhteys individuaaliin modernisuuteen
16

 (OM-

500). Kaupunkilaiset ei-tehdastyöntekijät eivät olleet kovin moderneja (OM-500). 

Ylipäätään kaupunkiympäristöllä tutkijat eivät havainneet muista tekijöistä erillistä 

vaikutusta osittaiskorrelaatiotarkastelussa. Eräs mielenkiintoinen havainto oli myös, että 

maaseututaustaiset saavuttivat nopeasti modernisuudessa kaupungeissa syntyneitä juuri 

mm. koulutuksen ja tehdastyön avulla. (Inkeles & Smith 1974, 154-235.) 

 

 Tutkijat kokoavat vielä kirjan lopussa tärkeimpien selittävien muuttujien 

vaikutuksen eri tutkimusmenetelmien avulla. Koulutuksen, joukkotiedotusvälineiden 

seurannan, tehdastyökokemuksen ja ammatin selitysvoimaa Inkeles ja Smith mittaavat 

yksinkertaisen korrelaation, regressioanalyysin, modernisuuspisteiden kertymisen ja 

kovarianssianalyysin avulla. Yksinkertainen korrelaatio antaa pääpirteittäin tuloksen: 

koulutus on tärkein selittävä muuttuja, joukkotiedotusvälineiden seuranta toiseksi 

tärkein ja ammatti / tehdastyökokemus kolmanneksi tärkein. Regressiokertoimet 

vaihtavat joukkotiedotusvälineiden ja ammatin / tehdastyökokemuksen järjestyksen
17

. 

Joukkotiedotusvälineiden seuranta ei ole mukana modernisuuspisteiden 

kertymisvertailussa (pisteitä / vuosi). Koulutuskokemus on näin mitattuna huomattavasti 

tehokkaampi modernisuuden edistäjä kuin tehdastyökokemus. Kovarianssianalyysi 

vertaa myös koulutusvuosien ja tehdastyökokemusvuosien vaikutusta. Tulos pysyy 

samana koulutuksen hyväksi. Toisaalta tehdastyö tasoittaa modernisuuspiste-eroja 

nostaen erityisesti vähiten koulutettujen modernisuutta. Inkeles ja Smith ryhmittelevät 

muuttujat lisäksi varhaisen
18

 ja myöhäisen
19

 sosialisaation ryhmiin. Näitä ryhmiä 

vertaamalla saatiin tulokseksi, että ihmisistä voi hyvinkin tulla enemmän moderneja 

myös hieman kypsemmällä iällä
20

. (Inkeles & Smith 1974, 265-277,303.)  

 

 Inkeles ja Smith tarkastelevat myös kahdeksan tärkeimmän 

riippumattoman muuttujan
21

 multippelikorrelaatioita modernisuuspisteiden kanssa 

                                                           
16

 Teoreettisen kokonaismodernisuuden käsitteen empiirisen testauksen jälkeen Inkeles ja Smith alkavat 
käyttää termiä individuaali modernisuus. 
17

 Tulos vaihtelee myös voimakkaasti maittain 
18

 Isän koulutus, oma koulutus, oma etnisyys ja uskonto sekä maaseutu- tai kaupunkitausta 
19

 Ammattityyppi (maanviljelijät, vasta-alkaneet tehdastyöntekijät, kaupunkilaiset ei-tehdastyöntekijät, 
melko kokeneet tehdastyöntekijät ja kokeneet tehdastyöntekijät), joukkotiedotusvälineiden seuranta, 
elintaso sekä elämänkaari (ikä, siviilisääty ja lasten lukumäärä). 
20

 Varhainen sosialisaatio 31% modernisuuspisteiden varianssista ja myöhäinen sosialisaatio 37%. 
21

 Isän koulutus, oma koulutus, ammattityyppi, joukkotiedotusvälineiden seuranta, elintaso, 
vanhempien asuinpaikan urbaanisuus, etnisyys ja uskonto sekä elämänkaari. 
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tutkimukseen osallistuneissa maissa. Vaihteluväliksi saatiin 0,56-0,79, mediaani oli 0,69 

eli varsin korkeaa tasoa. (Inkeles & Smith 1974, 278-281.) 

 

 Tutkijat löysivät neljä tärkeintä modernin miehen ominaisuutta. Moderni 

mies on tiedostava ja osallistuva kansalainen, hänellä on tunne henkilökohtaisesta 

tehokkuudesta, hän on riippumaton ja autonominen sekä avoin uusille ideoille ja 

kokemuksille (kognitiivisesti joustava). Modernisuus on kompleksinen, monikasvoinen 

ja monidimensionaalinen syndrooma, kuten omasta mielestäni individuaalisuuskin. 

Inkelesin ja Smithin mukaan individuaalin modernisuuden ”individualismi” ei ole 

antiteesi yhteisöllisyyttä korostavalle kommunalismille (eikä tuon ajan kommunismille 

tai reaalisosialismille, oma huom.). Kun Beckille ja Beck-Gernsheimille 

individualisaatio mahdollistaa nyky-yhteiskunnan (sivu 3), niin Inkelesille ja Smithille 

individuaalilla modernisuudella on ratkaiseva merkitys kansalliselle kehitykselle 

erityisesti kehittyvissä maissa. (Inkeles & Smith 1974, 290-316.)  

 

2.4. Giddensin detraditionaalisuus ja elämänpolitiikka 

 

 Anthony Giddensillä on kaksi individualisaatioon liittyvää käsitettä: 

detraditionaalisuus ja elämänpolitiikka. Ulrich Beckin kanssa samaan julistavaan tyyliin 

Giddens provosoi: ”Modernius tuhoaa tradition.
22

” Giddensin detraditionaalisuus 

toteutuu globaalissa maailmassa ja traditiot joutuvat yhteyksiin muiden traditioiden 

kanssa, mutta myös vaihtoehtoisten elämäntapojen kanssa. Beckeillähän tradition 

noudattamisesta tulee yksilön valinta. (Giddens 1995, 129,136.) 

 

 Beckeille individualisaatio merkitsi vapautta, autonomiaa ja 

emansipaatiota. Giddensillä emansipaatiota
23

 traditioista ja hierarkkisuudesta seuraa 

elämänpolitiikka. Kun emansipatorinen politiikka on mahdollisuuksien politiikkaa, niin 

elämänpolitiikka on elämäntyylin politiikkaa. Elämänpolitiikka on valinnan ja itsensä 

toteuttamisen politiikkaa. Moraalikysymykset esim. ekologiset kysymykset nousevat 

uudestaan esille: Miten meidän pitäisi elää? (Giddens 1991, 209-217.) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                           
22

 Giddens määrittelee tradition: ”Traditio liittyy muistiin ja erityisesti sen ”kollektiiviseen” (Maurice 
Halbwachs) varianttiin, sisältää rituaaleja ja kytkeytyy ilmiöön, jota tulen kutsumaan kaavalliseksi 
totuuskäsitykseksi. Lisäksi traditio nojaa ”vartijoihin” ja sen sisällöllä on (tavoista poiketen) yhtä aikaa 
moraalista ja emotionaalista sitovuutta. …traditio on väline kollektiivisen muistin organisoimiseksi.” 
(Giddens 1995, 92,93.) 
23

 Emansipaatiota koskien epätasa-arvoa mm. sukupuolen, luokan ja ihonvärin suhteen. 
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2.5. Individualisaation kritiikkiä 

 

 Carol Smart (2007) yhdistää individualisaatioteorian neoliberalismiin 

yksilön valinnan ollessa keskiössä vasten Beck ja Beck-Gernsheimin (2001, xxi) kantaa. 

Smart on perhesosiologi. Hänen mukaansa perhe-elämää on käsitelty neljässä eri 

debatissa: ensimmäiseksi suurperheen katoaminen ja ydinperheen yleistyminen, toiseksi 

avioliiton taloudellisen merkityksen väheneminen ja aviokumppanuuden kasvu, 

kolmantena lapsuuden aseman muutos ja lapsikeskeisyyden nousu sekä neljäntenä 

viime aikoina ydinperheen merkityksen väheneminen ja perhekäytäntöjen 

moninaistuminen. Individualisaatioteesillä on ollut huomattava merkitys näiden 

kysymysten käsittelyssä, kuitenkin erikoistuneempi perhe-, sukulais- ja 

ystävyyssuhteiden tutkimus antaa usein teesin kanssa ristiriidassa olevia tuloksia. 

(Smart 2007, 9,10,17,18.) 

 

 Smartin mukaan Beckin ja Beck-Gernsheimin individualisaatio antaa 

pessimistisen kuvan parisuhteen mahdollisuuksista. Työmarkkinoiden vaatimusten, 

naisten lisääntyneen palkkatyön ja tasa-arvon myötä paineet perhe-elämälle ovat 

kasvaneet ja avioerojen määrä on noussut. Ulrich Beck luokittelee vielä perheen 

zombie-kategoriaan (eli elävä kuollut) ja tämä on Smartille ”liikaa”. Kuitenkin Beck ja 

Beck-Gernsheim (2001, 71,98) myös ennustavat enemmistön jatkossakin elävän 

parisuhteessa, vain suhteiden moninaisuus, esim. uusperheet, tulee lisääntymään. (Smart 

2007, 18-20.) 

 

 Etsiessään ”positiivisempaa” versiota individualisaatiosta Smart kääntyy 

Anthony Giddensin ja hänen terminsä ns. puhtaan suhteen puoleen. Puhtaassa suhteessa 

osallistujat ovat suhteessa itse suhteen vuoksi, mikä jatkuu niin kauan, kun kumpikin 

osapuoli saa siitä tyydytystä (Giddens 1992, 58). Giddensiä on kritisoitu sosiaalisen 

luokan, sukupuolten välisen epätasa-arvon, vallan ja sukupolvien välisen yhteyden 

vähättelystä. Samaa kritiikkiä voi tietysti soveltaa myös Beck ja Beck- Gernsheimin 

suhteen. Kuten Anna-Maija Castren (2009, 27) tiivistää: ”Ihmiset eivät ole niin 

”vapaita” kuin yksilöllistymisteesi antaa ymmärtää, eikä yksilöllistyminen läpäise 

täydellisesti esimerkiksi perhesuhteita.” Itse ratkaisisin kiistan niin, että asia riippuu 

hyvin paljon tarkasteltavasta näkökulmasta. Oman tutkimukseni näkökulma on lähellä 

Beckin, Beck-Gernsheimin ja Giddensin näkökulmaa. Sen sijaan Smart nostaa 

teoksensa lopuksi individualisaatioteesin vastateesiksi yhteydessäoloteesin 
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(connectedness thesis) ja sen tutkimusalaksi henkilökohtaisen elämän (personal life) 

(Smart 2007, 21,22,189-191). 

 

2.6. Tämän tutkimuksen määritelmä 

 

 Oma yksilöllistymisen ja indivividualisaation määritelmäni on suuressa 

määrin yhdistelmä tähän astisista määrittelyistä. Yksilöt eivät ole itseriittoisia, vaan 

edelleen sidoksissa muihin ihmisiin, kuten Beck ja Beck-Gernsheim kirjoittavat. Jaan 

heidän kanssaan myös käsityksen, että individualisaatio on rakenteellisesti 

luonteenomaista ja mahdollistaa nyky-yhteiskunnan. Durkheimin mukaan 

organisoidussa yhteiskunnassa kollektiivisesta tietoisuudesta on tulossa yhä enemmän 

yksilön kultti. Silti yksilön velvollisuudet itseään kohtaan ovat tosiasiassa 

velvollisuuksia yhteisöä kohtaan. Nämä kaksi Durkheimin käsitystä kuvaavat mielestäni 

hyvin yksilöllisyyden ja kollektiivisuuden kietoutumista toisiinsa. 

 

 Inkelesin ja Smithin individuaalin modernisuuden määrittely syndroomana 

ja eri osa-alueista koostuvana on myös olennainen osa omaa individuaalisuuden 

määritelmääni. Mielestäni individualisaatio on myös kuten Giddensin elämänpolitiikka, 

valinnan ja itsensä toteuttamisen politiikkaa. Perhesosiologien Smartin ja Castrenin 

kritiikkiin käsitettä kohtaan on vastaukseni käsitellä individualisaatiota ennemminkin 

näkökulmana. Esimerkkinä useat suomalaiset Venäjän tutkijat ovat tarkastelleet 

Venäjää kollektiivisesta näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa näkökulma on kuitenkin 

yksilökeskeinen unohtamatta näiden näkökulmien kietoutumista toisiinsa Durkheimin 

hengessä.  

 

 

2.7. Geert Hofstede ja kyselytutkimus 40 eri maassa 

 

 Geert Hofsteden (1987) kuvaamassa tutkimuksessa tarkastellaan 

ajattelutavan ja sosiaalisen toiminnan eroja 40 eri modernissa maassa. 

Kyselytutkimukset tehtiin vuosien 1968 ja 1972 paikkeilla. Vastaajia tutkimuksessa oli 

116 000. Tuonaikaisista sosialistisista maista mukana oli vain Jugoslavia. Tässä 

tutkimuksessa kansallisen kulttuurin kolmantena ulottuvuutena oli ns. individualismi. 

Hofstede määrittelee individualismin yksilön ja yhteisön väliseksi suhteeksi tietyssä 

yhteiskunnassa. Joissakin kulttuureissa individualismi nähtiin pääosin positiivisena, 
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mutta joissakin myös vieraannuttavana tekijänä. Hofstede viittaa Ferdinand Tönniesin 

käsitteisiin gemeinschaft (individualismin alhainen taso) ja gesellschaft (individualismin 

korkea taso). Suhteessa yksilön ja yhteisön välillä ei ole kyse vain tavasta elää yhdessä, 

vaan se on tiiviisti sidoksissa sosiaalisiin normeihin. (Hofstede 1987, 11,43-

45,76,77,148,149.) 

 

 Tuohon aikaan Yhdysvaltojen kansalaiset näkivät oman kulttuurinsa hyvin 

individualistisena. Hofstede viittaa Riesman et al. (1953) teokseen The Lonely Crowd. 

Maon Kiinassa taas pidettiin individualismia porvarillisena itsekkyytenä. Hofsteden 

mukaan korkea Vallan etäisyys (Power Distance) ja kollektiivisuus yhdistyivät 

useimmissa tutkittavissa yhteiskunnissa, mutta eivät kaikissa. Vallan etäisyyden 

Hofstede määrittelee työnjohtajan ja alaisen väliseksi etäisyydeksi alaisen näkökulmasta 

nähtynä. Tutkimuskysymyksistä muodostettiin individualismi-indeksi. Tämä indeksi 

koostuu 14 työn päämääriin liittyvistä kysymyksistä. Korrelaatio bruttokansantuotteen 

ja individualismi-indeksin välillä osoittautui tutkimuksessa voimakkaaksi. 

Individualistisimpia olivat Pohjois-Amerikan ja Länsi-Euroopan maat. Ainoa 

sosialistinen mukana ollut valtio Jugoslavia ei osoittautunut tällä indeksillä mitaten 

kovinkaan individualistiseksi. (Hofstede 1987, 70,71,150,151,153,158-160,168.) 

 

2.8. Daniel Bell ja post-industriaalinen yhteiskunta 

 

 Daniel Bell (Bell 1973) käsittelee post-industriaalista yhteiskuntaa ja 

vyöryttää lukijalle runsaasti tilastoja. Kehittyneissä maissa väestön koulutustaso on 

nousemassa ja tehdastyön merkitys vähenemässä mm. palvelusektorin kasvaessa. 

Länsimaisen post-industriaalisen yhteiskunnan talousperiaatteita ovat mm. optimisaatio 

ja maksimisaatio, poliittisia periaatteita osallistuminen, mutta itselleni kiinnostavimpana 

kulttuurinen periaate oman itsensä toteuttamisesta. Bellin mukaan (emt. 12,13) itsensä 

toteuttaminen on voimakkaasti riippuvainen kognitiivisesta ja teoreettisesta tiedosta. 

Samalla uudet elämäntavat väistämättä haastavat kulttuurin tendenssit itsensä 

kehittämiseksi ja nämä elämäntavat muodostuvat yhä enemmän ristiriitaisiksi ja anti-

institutionaalisiksi. Bell lainaa Alfred Marshallia (emt. 343): raskas, kohtuuton ja sielua 

tuhoava työ katoaisi ja työntekijä alkaisi arvostaa koulutusta ja vapaa-aikaa. 

 

 Bellin mukaan (Bell 1973, 409) post-industriaalinen yhteiskunta on 

peruslogiikaltaan meritokratia. Eri statusasema ja tulotaso perustuvat teknisiin kykyihin 
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ja korkeampaan koulutukseen. Bellin mukaan Yhdysvalloissa ollaan politiikan alalla 

siirtymässä diskriminaatiosta representaatioon (oma huom. kirjoitusajankohta): naiset, 

mustat ja latinalaisamerikkalaista taustaa olevat ovat pääsemässä parempiin 

ammatillisiin asemiin (emt. 417). Yhdysvallat on ollut pluralistinen yhteiskunta ja on 

tullut aika hyväksyä mieluummin uusi pluralismin kuin amerikanismin 

homogeenisuuden määritelmä (emt. 445). Tasa-arvoisten mahdollisuuksien ajatus on 

olemassa, mutta ongelmana on sen tasapuolinen toteuttaminen (emt. 450). 

 

2.9. Ronald Inglehart ja World Values Survey 

 

 Varmastikin tärkein omaan tutkimukseeni liittyvä aikaisempi WVS-

aineiston hyödyntäjä on ollut Ronald Inglehart. Inglehart (1995, 1997) on 

analysoinneillaan muodostanut suurisuuntaisia teorioita tämän surveyn pohjalta. Hänen 

mukaansa Venäjä on moderni, mutta ei postmoderni valtio. Venäläisten arvot ovat 

Inglehartin mukaan sekulaari-rationaalisia (vs. traditionaalisia). Tämä tarkoittaa mm. 

uskonnollisuuden merkityksen vähenemistä, avioeron ja abortin hyväksyntää. Toisaalta 

venäläisten arvot ovat myös selviytymistä korostavia (Survival Values), eivätkä 

itseilmaisun arvoja (Self Expression Values). Tämä tarkoittaa mm. sitä, ettei 

homoseksuaalisuutta hyväksytä, ympäristökysymykset ovat edelleenkin taka-alalla, 

elämään ei olla kovinkaan tyytyväisiä ja sitä, että taloudellisen toimeentulon merkitys 

on korostunut. (Inglehart 1997, 75, 81-98.)  

 

 Inglehart ei käytä termiä individualisaatio, vaan individuaatio. 

Modernization and Postmodernization –teoksessa ei ole kuin vähän yli puoli sivua 

aiheesta. Inglehartin mukaan industrialisaatiossa uskonnollisen sosiaalisen kontrollin 

eroosio avaa laajemman tilan yksilön autonomialle, mutta tätä tilaa ei suurelta osin 

pääse yksilö käyttämään, vaan se kuluu etupäässä lisääntyviin velvollisuuksiin valtiota 

kohtaan. Vasta postmodernin siirtymän myötä sekä uskonnollinen, että valtion 

auktoriteetti vähenee ja yksilön oikeudet (rights and entitlements) nousevat etusijalle. 

Postmodernit arvot myös korostavat yksilön subjektiivista hyvinvointia modernisaation 

yhteydessä korostuneen taloudellisen kasvun kustannuksella. (Inglehart 1997, 81.) 

 

 Inglehart on operationalisoinut materialistiset/postmaterialistiset arvot 

indeksin avulla. Sen laskentakaava on varsin yksinkertainen. Vastaajan pitää valita 

ensimmäiseksi ja toiseksi tärkein päämäärä oman maansa kehitykselle seuraavista: 
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- korkean tason taloudellisen kasvun ylläpito 

- vahvojen  puolustusvoimien (defence forces) ylläpidon varmistaminen 

- ihmisillä pitäisi olla enemmän sanottavaa siihen, kuinka asiat on tehty heidän 

työpaikoillaan ja yhteisöissään (communities) 

- kaupunkit ja maaseutu pitäisi tehdä kauniimmiksi 

- ei osaa sanoa 

Vastaajan valitessa kolmannen vaihtoehdon tärkeimmäksi tai toiseksi tärkeimmäksi 

lisääntyi indeksi yhdellä. Kysymyksistä: 

- tärkeää ylläpitää järjestystä maassa 

- ihmisillä pitäisi olla enemmän sananvaltaa hallituksen tärkeisiin päätöksiin 

- tärkeää kamppailla hintojen nousua vastaan 

- tärkeää suojella sananvapautta 

- ei osaa sanoa 

toinen ja neljäs vastaus ensimmäisenä tai toisena valintana lisäsivät indeksiä kummatkin 

yhdellä. Vielä kysymyksistä: 

- vakaa talous tärkeää 

- edistyminen kohti vähemmän persoonatonta ja humaanimpaa yhteiskuntaa 

- edistyminen kohti yhteiskuntaa, jossa ajatukset ja ideat lasketaan rahaa 

tärkeämmäksi 

- kamppailu rikollisuutta vastaan tärkeää 

- ei osaa sanoa 

toinen ja kolmas vastaus ensimmäisenä tai toisena vaihtoehtona lisäsivät indeksiä 

edelleen yhdellä. Näin tämä indeksi voi saada arvot 0-5. (Inglehart 1997, 389,415,416.)  

Mielenkiintoista, että Inglehart teoretisoi nimenomaan vuoden 1990 WVS-aineiston 

pohjalta ikäänkuin viime hetkellä ennen taloudellista romahdusta Venäjällä (itseasiassa 

vielä Neuvostoliitossa), mille Suomen 1990-luvun alun lama ei vedä vertoja. Venäjällä 

talouden romahtamiseen liittyi tuolloin myös rikollisuuden kasvu. 1990-luvun alussa 

Venäjällä koettiin myös kaksi vallankaappausyritystä, jolloin järjestyksen ylläpitokin oli 

vähän niin ja näin.  

 

 Kuitenkin ennen näitä tapahtumia Neuvostoliitto oli kehittymässä 

arvoiltaan varsin samaan suuntaan länsimaiden kanssa (kts. Kuvio 1). 
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Kuvio 1. Nuoret ikäluokat omaksuvat postmaterialistisia arvoja (Inglehart 1997, 145). 

 

  

 

 Inglehartin mukaan Itä-Euroopan sosialistiset maat olivat 

bruttokansantuotteella mitattuna kaukana länsimaiden takana, mutta vaurauden 

absoluuttinen taso ei ole tärkein muuttuja. Inglehartin arvojen muutos -teesin mukaan 

korkean vaurauden tason maat omaavat korkean tason myös postmateriaalisten arvojen 

suhteen. Toisaalta korkean taloudellisen kasvun kokeneissa maissa sukupolvien väliset 

erot arvojen suhteen kasvoivat heijastaen muutoksia eri sukupolvien kasvuolosuhteissa. 

Vuodesta 1945 noin vuoteen 1980 talouskasvu oli varsin huomattavaa sosialistisissa 

maissa. Inglehartin mukaan näiden maiden hyvinvointijärjestelmät kompensoivat 

verraten alhaisen elintason. Olennaista ei ole niinkään absoluuttinen tulotaso, vaan 

nuoruusvuosien aikana koettu turvallisuuden taso. Sosialististen maiden turvatut 

työpaikat, alhaiset vuokrat, alhainen ruoan hinta (tuettu),  ilmainen terveydenhoito ja 

koulutus takasivat tason. Ei sen väliä, jos tavaroiden laatu välillä vaihtelikin (varsin 
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vapaa käännös, oma huom.). Inglehartin mukaan nuorten ikäluokkien koulutustaso on 

noussut voimakkaasti. Yhdysvalloissa vuosina 1915-25 noin kolmannes nuorista oli 

osallistunut toisen tai korkeamman asteen koulutukseen. Vuosina 1966-72 osuus oli 

noussut jo yli 90 %:n. Venäjällä nousu oli vielä voimakkaampaa: noin 10 %:sta lähes 90 

%:iin. (Inglehart 1997, 143-145, 170.) 

 

 Itä-Euroopan sosialismin romahdettua ja Neuvostoliiton hajottua ihmisten 

subjektiivinen hyvinvointi laski rajusti, mutta Inglehartin mukaan subjektiivisen 

hyvinvoinnin lasku alkoi jo ennen järjestelmän romahdusta. Hänen mielestään ei ole 

kuitenkaan selvää, että demokraattiset hallinnot kykenisivät tuottamaan 

onnistuneemmin subjektiivista hyvinvointia kansalaisilleen kuin autoritääriset hallinnot. 

Subjektiivisen hyvinvoinnin taso oli korkeampi autoritäärisen neuvostohallinnon aikana 

kuin demokraattisemman Venäjän 1990-luvun puolessavälissä. 1990 WVS-aineiston 

mukaan vuotta ennen neuvostojärjestelmän romahdusta 33 % venäläisistä oli 

tyytymättömiä elämäänsä kokonaisuutena. 1995 surveyn mukaan jo 51 % venäläisistä 

koki tyytymättömyyttä. (Inglehart 1997, 178-180, 208.) 

 

 Inglehart myös lainaa James Gibsonia ja Raymond Duchia (1994), joiden 

mukaan Euroopan puoleisen Neuvostoliiton postmateriaalisia arvoja omaavat 

kannattivat myös enemmän demokraattisia arvoja. 14 % materialistiset arvot 

omanneista ja 80 % postmaterialistiset arvot omanneista kannattivat demokraattisia 

arvoja: vapauden arvostamista, demokraattisia normeja, olivat tietoisia oikeuksistaan, 

kannattivat toisinajattelua ja oppositiota, kannattivat riippumatonta tiedonvälitystä ja 

vapaita vaaleja sekä poliittista moniarvoisuutta. Huomattavasti suurempi osa 

postmateriaaliset arvot omanneista venäläisistä olivat myös valmiita osallistumaan 

poliittiseen toimintaan: osallistumaan boikotteihin, laillisiin mielenosoituksiin, 

epävirallisiin lakkoihin ja valtaamaan rakennuksia ja tehtaita. Inglehartin lainaaman 

Barnes et al. (1979) mukaan postmaterialistiset arvot korreloivat voimakkaasti 

halukkuuteen osallistua epäkonventionaalisiin poliittisen toiminnan muotoihin (kts. 

kuvio 2). (Inglehart 1997, 210-213.) 
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Kuvio 2. Valmius osallistua epäkonventionaaliseen poliittiseen toimintaan 

materialististen/postmaterialististen arvojen mukaan Venäjällä (NL) 1990-91 (Inglehart 

1997, 212). 

 

  

  

 Mielestäni Inglehartin havainnot ovat yleisesti ottaen erittäin 

mielenkiintoisia. Kuitenkin hänen tarkasteluissaan ja teorioissaan talous korostuu liian 

voimakkaasti. Beckeillä individualisaation taloudelliseksi edellytykseksi riittää 

hyvinvointivaltion olemassaolo, mutta Inglehart käyttää varsin yleisesti 

bruttokansantuotevertailuja teorioidensa tukena. Inglehart ei myöskään ole Venäjän 

tutkija, vaan tarkastelee kaikkia World Values Surveyhyn osallistuneita maita. Koska 

luotettavia tilastotietoja Venäjästä ja etenkin Neuvostoliitosta on varsin niukalti, ovat 

hänen havaintonsa joka tapauksessa kiinnostavia.  

 

2.10. Suomalaisen Venäjän tutkimuskeskustelun taustaa 

 

 Koska Venäjällä (tai siis silloisessa Neuvostoliitossa) oli varsin pitkään 

erilainen yhteiskuntajärjestelmä ja voimakkaasti kollektiivisuutta korostava poliittinen 

suuntaus, ovat monet Venäjän tutkijat kyseenalaistaneet individualisaation 

mahdollisuuden kohdemaassa. Venäläiset olivat pitkään suorastaan pakotettuja 

kollektiivisuuteen. Esimerkiksi kommunalkoissa eli yhteisasunnoissa asui monta 

perhettä samoissa tiloissa.  
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 Suomalaiset Venäjän tutkijat ovat usein tarkastelleet Neuvostoliittoa ja 

Venäjää verkostoyhteiskuntana. Teoksessa Suhteiden Venäjä (toim. Salmenniemi & 

Rotkirch 2008) tulee hyvin esiin sosiaalisten verkostojen huomattavasti länsimaista 

suurempi vaikutus arkielämässä. Teos on varmasti saanut vaikutteita noin kymmenen 

vuotta aiemmin A. V. Ledenevan (1998) teoksesta Russia's Economy of  Favours. 

Esimerkkinä siitä Neuvostoliitossa saattoi hankkia kulutustavaroitakin paremmin 

suhteilla kuin rahalla. Ledeneva kuvaa tätä blat-ilmiötä ns. valkoiseksi korruptioksi ja 

liikkumiseksi lain rajamailla. Blat eli asioiden järjestäminen tai tavaroiden hankkiminen 

suhteiden avulla suosivat kollektiivista yhteistoimintaa.  Kyseisestä teoksesta ja myös 

myöhemmistä Ledenevan kirjoituksista käy ilmi, että blat on viime vuosina osin 

korvautunut rahataloudella, mutta myös vakavammalla rikollisuudella. Itse en näe 

sinänsä verkostoitumista individualisaation ja yksilöllistymisen vastakohtana, 

esiintyyhän verkostoitumista lännessäkin.  

  

 Voi olla, ettei empiirinen tutkimus aina tue individualisaatioteesiä 

käytännössä. Mutta Venäjä muuttuu kovin nopeasti. Kun poliittisen demokratian 

nykytilaa Venäjällä ei useinkaan pidetä kovin hyvänä, niin mielestäni on 

mielenkiintoisempaa tarkastella syvällisempiä muutoksia. Individualisaatiokehitys on 

juuri tällainen kehityskulku. Erityisen mielenkiintoista on tutkia tässä suhteessa 

venäläisiä nuoria. Nuorethan ovat tulevaisuuden päättäjiä.  

 

 Mielestäni Venäjän tutkimuksessa ja myös julkisessa keskustelussa on jo 

suurelta osin tullut ilmi, miten Venäjä poikkeaa länsimaista (sui generis). Mielestäni on 

jo aika löytää ja nostaa esiin myös yhteisiä piirteitä. 

 

 

3. Nuorisotutkimus ja individualisaatio 

 

 Tutkimukseni kohteena ovat nuoret venäläiset ikäluokat. Tässä luvussa 

käsittelen tarkemmin nuorten suhdetta individualisaatioon. 
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3.1. Holdsworth ja Morgan sekä nuorten itsenäistyminen 

 

 Clare Holdsworth ja David Morgan (2005) käsittelevät teoksessaan 

kasvavien nuorten siirtymistä aikuisuuteen. He ovat kiinnostuneita mm. nuorten kotoa 

lähtemisestä ja tarkastelevat teoksessaan nuorten itsenäistymisen suhdetta 

individualisaatioon. Holdsworthin ja Morganin mukaan: “Individualisaation relevanssi 

kyseessä olevalle keskustelulle on, että se herättää kysymyksen yksilöiden omasta 

vastuusta päättää, milloin ja kuinka lähteä lapsuudenkodista.” “Perinteiset” normit 

oikeasta ajasta tai tavasta lähteä ovat menettämässä merkitystään.” (Holdsworth & 

Morgan 2005,1,3,28.) 

 

 Holdsworth ja Morgan lainaavat Richard Sennettiä, jonka mukaan 

riippuvuuden ja häpeän yhdistävä ideologia on lähes hegemoninen näissä maissa (viittaa 

Yhdysvaltoihin ja osin Iso-Britanniaan). Tästä johtuen Holdsworth ja Morgan 

päätyvätkin tarkastelemaan aikuisuutta. Heidän mukaansa aikuisuus on epävarma status, 

eikä aikuisuuden alkamisajankohta ole mitenkään yksiselitteinen. Aikuisuuteen liitetään 

sellaisia moraalikategorioita kuin kypsyys, vastuun kantaminen, itsenäisyys jne. 

Holdsworth ja Morgan löytävät taustamuuttujien mukaisia eroja esim. kotoa lähdön 

ajankohdasta eri maittain eri yhteiskuntaluokissa ja sukupuolittain. Yksilöityminen tai 

yksilöllistyminen on normi, mutta sen toteutuminen riippuu myös muista tekijöistä. 

(Holdsworth & Morgan 2005,103,107,155.) 

 

3.2. Suomalaisnuorten arvot 

 

 Suomessa Helena Helve on tutkinut suomalaisten nuorten 

postmodernisuutta . Vastareaktioita lisääntyvälle globalisaatiolle on Suomessakin 

havaittavissa, erityisesti viime laman jälkeen, jolloin myös nuorten arvomaailma muita 

kohtaan osittain koveni. Helve lainaa Inglehartia, jonka mukaan nuorten arvot ovat 

yleisesti ottaen postmaterialistisia, silti konservatiivisetkin arvot ovat nyky-

yhteiskunnissa laajalle levinneitä. Eri kysymyksiä käsittelevät arvot voivat myös olla 

toiset materialistisia ja toiset postmaterialistisia. (Helve 2000, 101-123). 

 

 Helve löysi faktorianalyysin avulla Suomesta kolme nuorten 

arvosuuntausta: humanistit, individualistit ja traditionalistit. Tutkimuksessa oli mukana 

240 nuorta.Verrattuna Beckien määrittelyyn lähinnä humanistit ja individualistit 
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edustavat Helveellä individualisaatiota. Traditionalistit sen sijaan edustavat 

vastareaktiota yksilöllistymiselle tai ehkä enemmänkin globalisaatiolle. Humanistit 

faktori selitti 20%, individualistit 11% ja traditionalistit 10% kokonaisvarianssista. 

Tutkituista nuorista 12 osallistujaa oli selkeästi ”humanisteja”, 16 ”individualisteja” ja 

12 ”traditionalisteja”. Suurin osa mielipiteistä oli kuitenkin jäsentymättömiä tai 

yhdistelmiä eri faktoreilta. (Helve 1993, 63-70.) 

 

 

3.3. Venäjää käsittelevä nuorisotutkimus  

 

 Ken Robertsin (2003) mukaan individualisaatio ei ole oikea näkökulma 

tutkittaessa transformaatiota entisissä kommunistisissa maissa. Hänen mukaansa 

nuorten ihmisten mahdollisuudet ovat muodostuneet muulla tapaa kuin yksilön omana 

valintana. Robertsin mukaan transitioajan nuoret sen sijaan rakentavat mahdollisuuksia 

omille lapsilleen. Artikkeli on vuodelta 2003. Venäjällä transitiovaihe kesti (on 

kestänyt??) kyllä pidempään kuin itäisissä Keski-Euroopan maissa. Ehkä vielä vuonna 

2003 elettiin transitiovaihetta.  

 

 Christopher Swader (2007) taas käsittelee perhesuhteiden muutosta 

Pietarissa. Swaderin kuvaamassa tutkimuksessa kerättiin tiedot 120 pietarilaiselta 

vuosilta 1983, 1993, 1998 ja 2003. Tyytyväisyys parisuhteeseen laski peräkkäin vuosilta 

1983 vuoteen 1993 ja edelleen vuoteen 1998. Suhteet vanhempiin, sisaruksiin, lapsiin, 

muihin sukulaisiin, kuten myös puolisoon, heikkenivät. Swaderin artikkelissa perheiden 

kriisi ja erityisesti taloudellinen paine selittävät suuren osan perheen sisäisistä 

ongelmista. Vaikka viimeisen tarkastelujakson aikana Venäjän talous on ollut nousussa, 

silti mitään paranemista ei perhesuhteissa ole tutkimuksen mukaan ollut havaittavissa. 

Swaderin selitys on individualisaation merkityksen kasvu. Itselleni tuottaa “päänvaivaa” 

se, että Swaderin määritelmä käsitteelle on ehkä lähempänä neoliberaalia 

individualisaation määritelmää. Beckien mukaan individualisaatio aiheuttaa paineita 

perheen sisälle, koska perheessä onkin nyt kaksi yksilöä. Swader asettaa mielestäni 

individualisaation liikaa synonyymiksi perheen jäsenten desosialisaatiolle. 
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 Onneksi kaikki tulokset eivät ole ihan näin synkkiä.  

 

 Charlie Walkerin (2009) artikkeli käsittelee ammatillisessa 

oppilaitoksessa opiskelevia nuoria, joiden pääasialliset, tulevat 

työllistymisnäkymät ovat matalapalkkaisissa, perinteisissä suuren luokan 

yrityksissä (entisissä tai nykyisissä valtionyhtiöissä). Venäjän laajaa 

ammatillisten oppilaitosten järjestelmää ei ole vielä uudistettu. Walker 

kuvaa ammattioppilaitosten opiskelijoiden valmistumista Uljanovskin 

alueella “transitioiksi ei-mihinkään”. Walker käsittelee Beckien 

individualisaatiota. Hän lainaa Nilseniä ja Brannenia (2002), joiden 

mukaan muutos normaalielämäkerroista “valittuihin” elämäkertoihin on 

liian yksinkertaistava, ja sitä vastoin nuorten suunnitelmat ovat duaalisia, 

sekä kokeellisia että perinteisiä. Serbiassa Tomanovic ja Ignjatovic (2006) 

ovat olleet sitä mieltä, että toisin kuin lännessä, retraditionalisaatio on 

läsnä kaikissa yksityis- ja perhe-elämän konteksteissa. Myös 

Uljanovskissa “transitio ei-mihinkään” on syventänyt 

keskinäisriippuvuutta perheessä, suvussa ja paikallisyhteisössä.  

 

 Toisaalta yksilön valinta ja vastuu on tullut keskeiseksi 

nuorten ihmisten aikuistuessa Venäjällä, ja tämä tulee myös esiin 

Uljanovskin ammattioppilaitosten opiskelijoiden kertomuksissa. 

Uljanovsk valittiin tutkimuskohteeksi, koska se edustaa kansallista 

keskiarvoa työttömyydessä, urbanisaatiossa ja palkoissa (Goskomstat 

2005). Osa ammatillisten oppilaitosten opiskelijoista ei ole menestynyt 

edeltävissä opinnoissaan ja on ikään kuin vain “päätynyt” opiskelemaan 

näissä oppilaitoksissa muiden mahdollisuuksien puutteessa. Toisaalta 

heidän vanhempansa ovat usein samoilla aloilla. Työllistävät tehtaat ovat 

lähellä, ja tämä valinta on nuorille ikään kuin helppo ja turvallinen. Mutta 

palkat ovat huonot, eikä niitä aina säännöllisesti makseta. Aina ei ole 

ollenkaan työtä. Kuitenkin on ilmaantunut uusia koulutusvaihtoehtoja, 

joille on suhteellisen helppo hakeutua. Nämä vaihtoehdot ovat usein 

koulutus- ja palvelusektorilla, sekä korkeampaa ammattitaitoa vaativissa 

tehtävissä teollisuudessa. Kaiken kaikkiaan Walkerin mukaan näiden 

nuorten elämäkerrat jäävät uuden ja vanhan modernisuuden välille. 

 

 

 

 L. A. Beljajeva (2004) kertooVenäjän tiedeakatemian 

filosofian instituutin tekemästä empiirisestä koko Venäjää koskevasta 

tutkimuksesta vuosina 1990, 1994, 1998 ja 2002. Tutkimukseen 

haastateltiin noin tuhatkunta vastaajaa. Ikäluokittain vastaajat jaettiin 19 

vuotta ja alle, 20-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-59 ja 60 ja yli-vuotiaisiin. 

Tutkimuksessa kysyttiin mm. suhtautumista talousjärjestelmään, 

vastakkain markkina- ja suunnitelmatalous. Vuonna 1990 kaikkein 

nuorimmat ja kaikkein vanhimmat ikäryhmät suhtautuivat 

markkinatalouteen myötämielisemmin kuin suunnitelmatalouteen. Keski-

ikäiset taas jakautuivat puoliksi. 

 

 Vuonna 1994  vastaajista 83 % oli sitä mieltä, että 

hallituksen tulee turvata kaikkien tulot, ja 80 % sitä mieltä, että kaikille 

halukkaille tulisi antaa työtä. Vuonna 1994 vain noin 10 % työskenteli 
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yksityisissä yrityksissä tai kooperatiiveissa (osuuskunnissa). Vuoden 1998 

tutkimuksessa mielipiteet talousjärjestelmästä alkoivat jakaantua. Nyt 

selvästi suurin osa nuorista oli markkinatalouden kannattajia, keski-ikäiset 

jakaantuivat noin puoliksi, ja vanhemmat ikäluokat kannattivat nyt 

suunnitelmataloutta. Nuoret ikäryhmät olivat onnistuneet nopeammin 

vastaamaan markkinatalouden haasteisiin ja tarvittaessa 

uudelleenkouluttautuneet. Vuodesta 1998 vuoteen 2002 markkinatalouden 

kannatus lisääntyi (ei kuitenkaan enää alle 19-vuotiailla) alle 45-vuotiailla, 

mutta väheni vanhimmilla ikäluokilla (lukuun ottamatta 55-59-vuotiaita). 

Nyt alle 45 –vuotiaiden enemmistö kannatti markkinataloutta, kun taas sitä 

vanhempien ikäluokkien enemmistö toivoi paluuta suunnitelmatalouteen. 

Yhtä aikaa jo 27,6% 25-34-vuotiasta (tämä oli suurin osuus) teki 

päätointaan yksityistalouden parissa.  

 

 Vastaajilta kysyttiin myös kuusiportaisella asteikolla sitä, 

kuinka hyvin he tulivat toimeen tuloillaan. Tämä asteikko jaettiin sitten 

kahtia, jolloin vastaajat jaettiin turvatun toimeentulon ja ei-turvatun 

toimeentulon omaaviin. Enemmistö vastaajista tunsi toimeentulonsa 

turvatuksi vain alle 20-vuotiailla (2002). Yli kolmasosa yli 44-vuotiaista 

arveli tulevaisuudessa elävänsä vielä heikommin. Vielä vuonna 2002 selvä 

enemmistö (85,2 %) vastaajista säilytti vaatimuksen hallitukselle 

työpaikan turvaamisesta kaikille halukkaille. 

 

 Seuraava kysymys oli varsin mielenkiintoinen: V kakoi 

stepeni ulutšenije Vašej žizni segodnja zavisit ot Vas samyh i Vaših 

blizkih? (Missä määrin elämänne kohentuminen nykyään on riippuvainen 

itsestänne ja läheisistänne?). Alle 20-vuotiailla vastaus oli 100-

prosenttisesti myönteinen tai varovaisen myönteinen. Kaikissa muissakin 

ryhmissä enemmistö oli tätä mieltä kuitenkin vähentyen ikäryhmän 

vanhetessa.  

 

 Beljaeva tuo ilmi myös hieman negatiivisemman 

tutkimustuloksen. Venäläiset eivät juuri noudattaneet lakia ja sääntöjä 

transitiovuosina. Erityisesti tämä koskee alle 35 vuotiaita, joiden 

sosialisaatio on ajoittunut näihin vuosiin. Vuodesta 1998 vuoteen 2002 

lainkuuliaisuus kuitenkin kääntyi jo nousuun (lukuun ottamatta alle 20-

vuotiaita). Yhä useampi oli vuonna 2002 valmis antamaan valtiolle 

oikeuden turvallisuuden nimissä rajoittaa yksilönvapautta. Tämä ei 

kuitenkaan tarkoita Beljajevan mukaan paluuta totalitaariseen 

järjestelmään. 

 

 Beljajevan mukaan kaikkein nuorimmat, jotka ovat 

aikuistuneet vasta neuvostojärjestelmän jo romahdettua, ovat sopeutuneet 

markkinatalouteen kaikkein parhaiten. Yli 45-vuotiailla enemmistö vielä 

muistelee nostalgisesti suunnitelmataloutta ja sen paternalistista 

turvallisuutta. Sen sijaan nuoremmat uskovat enemmän itseensä (ja 

läheisiinsä). Beljajeva lopettaa artikkelinsa lauseeseen: “Tietoisuuden ja 

käyttäytymisen individualisaatio ja kieltäytyminen paternalismista ovat 

yhteiskunnan modernisoitumisen tärkeä edellytys, mikä kuitenkaan ei ole 

ristiriidassa harkitun valtiollisen politiikan välttämättömyyden kanssa, 

joka mahdollistaisi yhteiskunnan näkökulmasta nuoren sukupolven 

positiivisen sosialisaation.” 
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 Maija A. Jadovan (2006) mukaan tyypillistä postkommunistisille maille 

ovat  laillistettujen (viittaus lakien noudattamiseen) ja todellisuudessa noudatettavien 

normien eroavaisuus. Jadova kertoo Moskovan alueella tehdystä nuoriin (alle 25v) 

kohdistuneesta tutkimuksesta, johon osallistui 80 vastaajaa, joista puolet oli miehiä ja 

puolet naisia. Vastaajat erosivat keskenään sosiaalisten resurssien, koulutuksen ja 

sosiaalisen statuksen suhteessa. Jadova lainaa tässä yhteydessä V. V. Semjonovaa, 

jonka mukaan alle 25-vuotiaat muodostavat sukupolvi X:n (pokolenie iks) ja tämä 

sukupolvi on käytännössä vapaa neuvostomenneisyyden nostalgiasta. Tutkimuksen 

oletuksena oli, että pienemmät henkiset ja materiaaliset resurssit omaavat nuoret pitävät 

kiinni traditionaalisemmista näkemyksistä ja suuremmat resurssit omaavat ovat 

omaksuneet nykyaikaisemmat näkemykset. Tutkimukseen osallistuivat Moskovan 

yliopiston ja ammatillisteknisen oppilaitoksen opiskelijat ja aspirantit.  

 Tutkimuksesta saatiin seuraavanlaisia tuloksia:  

 

 Puhtaita” modernisteja (postmodernisteja?, oma huom.) 

tutkimuksessa saatiin 20 % suuremmat resurssit omaavista ja 12,5 % 

heistä, joilla on vähäisemmät resurssit. Vastaavat osuudet 

traditionalisteille olivat 10 % ja noin 25 %. Modernistit olivat 

traditionalisteja enemmän internaalisia ja liberaalimpia. He olivat 

varttuneet aikuisiksi useammin kahden vanhemman perheessä ja heidän 

vanhempansa sekä myös he itse omasivat korkeamman koulutuksen. 

Näistä ”puhtaista” ryhmistä tutkimuksessa tehtiin sitten 16 

syvähaastattelua. Modernistit olivat traditionalisteja poliittisesti 

aktiivimpia. Silti Jadova tuo esiin, että valtakunnallisissa 

nuorisotutkimuksissa on saatu tulokseksi jopa 90 %:n nuorista tuntevan 

itsensä puolustuskyvyttömiksi viranomaisten mielivaltaa vastaan ja omat 

vaikutusmahdollisuutensa yhteiskunnallisiin kysymyksiin voimattomiksi. 

. 

 Kummatkin ryhmät , sekä modernistit että traditionalistit, 

olivat myöskin valmiita sopeutumaan yhteiskunnallisiin muutoksiin 

aktiivisesti: vaihtamalla ammattia, uudelleen kouluttautumalla, nostamalla 

omaa kvalifikoitumisen tasoaan jne. Tässä suhteessa neuvostoajan 

jälkeinen sukupolvi eroaa Jadovan mukaan vanhemmista sukupolvista. 

 

 Jadova huomauttaa monen venäläisen sosiologin olevan sitä 

mieltä, etteivät individualismi ja egoismi kuulu venäläiseen 

mentaliteettiin. Jadovan omasta mielestä kuitenkin venäläiset toisinaan 

ohittavat tässä suhteessa "individualistisen lännen". Venäläis-saksalaisen 

yhteistutkimuksen mukaan saksalainen nuoret olivat moderninpeja kuin 

venäläiset mm. altruistisempia. 
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 70% sekä korkeakoulutetuista että ammatillisteknisiltä aloilta olevilta 

olivat valmiit kantamaan vastuun omista onnistumisistaan ja epäonnistumisistaan. 

Jadova käyttää tästä ominaisuudesta termiä internaalisuus (internalnost) ja se on monien 

kyselyjen mukaan ominaista enemmistölle venäläisestä nuorisosta. Kuitenkin Jadova 

tuo melkein välittömästi esiin sen, että venäläisnuorison keskuudessa vallitsee paljon 

voimakkaampi pyrkimys vaurauteen ja kuuluisuuteen kuin muualla Euroopassa. 

 

3.4. Shirokanovan World Values Survey –analyysi 

 

 A. A. Shirokanova (2009) on artikkelissaan käsitellyt World Values 

Survey –tuloksia nuorilla (18-29-vuotiailla) moraalikysymysten osalta. Kysymykset 

ovat muuten samoja kuin Nevitten ja Cochranen (2007) Moraalinen suvaitsevaisuus –

faktorilla (avioeron, abortin, eutanasian, homoseksuaalisuuden ja itsemurhan 

hyväksyttävyys), mutta mukana on myös faktoriananalyysissä mukaanta pudonnut 

kysymys prostituution hyväksyttävyydestä. Shirokanovalla on mukana Venäjä, Liettua 

ja Valko-Venäjä. Tarkastelussa ovat kyselyt vuosilta 1990 ja 1999/2000. (Shirokanova 

2009, 121-126.) 

 

 Shirokanova lainaa Günter Burkartin teoriaa edelleen kehittäneen 

Zbigniew Bokszanskin menetelmiä individualisaation määrittelyyn. Bokszanskin
24

 

mukaan differentiaatio, maksimaalinen heterogeenisyys normatiivisissa orientaatioissa 

yhdistyy individualisaatioon moraalikysymyksissä. Bokszanski hyödyntää 

heterogeenisyyden mittaamisessa taloustieteissä käytettyä Herfindahlin indeksiä
25

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24

 Valitettavasti Bokszanskin (2007) Indywidualizm a zmiana spotczna: Polacy wobec nowoczesnosci – 
raport z badan ei löydy Suomesta. En kyllä osaa puolaakaan. 
25

 Herfindahlin indeksin vaihteluväli on 0,1-1. Tulos 0,1 tarkoittaa maksimaalista heterogeenisyyttä ja 
individuaalisuutta moraalikysymyksissä. Taulukot 1-3 ovat Kim Braithwaiten taitavasta 
englanninnoksesta. 
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Taulukko 1. Individualismin muutos nuorilla ja koko väestöllä moraalikysymyksissä 

Neuvostoliittoon kuuluneissa Valko-Venäjällä, Liettuassa ja Venäjällä vv. 1990 ja 

1999/2000 mitattuna Herfindahlin indeksillä (Shirokanova 2009). 

 

 

 

Mielestäni Herfindahlin indeksin käytössä on psykologiaan liittyviä ongelmia. 

Vastaukset esimerkiksi eutanasian hyväksyttävyydessä keskittyvät Likert-asteikon 

ääripäihin (epäröivät myös keskelle) eli osa vastaajista hyväksyy täysin ja osa ei 

ollenkaan hyväksy eutanasiaa. Vastausten keskittyminen on siis taulukon mukaan sekä 

nuorten että koko väestön osalta kasvanut, mikä tarkoittaisi siis Shirokanovan mukaan 

individualisaatiolle päinvastaista kehitystä. Kuitenkin yhtä aikaa kaikissa kolmessa 

maassa eutanasian hyväksyttävyys on lisääntynyt, minkä itse tulkitsen paremmin 

kuvaavan individualisaatiota
26

. Sen sijaan pitäisikö yksilöllä olla oikeus myös 

itsemurhaan? Omasta mielestäni tällöin on kysymys ääri-individualisaatiosta. 

(Shirokanova 2009, 121-126.) 

 

 Shirokanova vertailee nuorten individualisuutta moraalin suhteen myös 

maittain. Länsi-Euroopan vertailumaat ovat Ruotsi, Saksa, Ranska ja Alankomaat. 

                                                           
26

 Saattaa olla, että eutanasian kohdalla taulukossa on painovirhe. Itse sain koko väestölle (1999/2000, 
Valko-Venäjä, Liettua ja Venäjä) indeksiarvon 0,138. 
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Entisen Neuvostoliiton maat ovat keskimäärin jonkin verran jäljessä edellä mainittuja 

Länsi-Euroopan maita lukuunottamatta Valko-Venäjää (pienin indeksiarvo). 

 

Taulukko 2. Neuvostoajan jälkeisten nuorten individualismi moraalikysymyksissä 

verrattuna Länsi-Euroopan maihin (Ruotsi, Saksa, Ranska ja Alankomaat) vuonna 2000 

mitattuna Herfindahlin indeksillä (Shirokanova 2009). 

 

 

 

 

Suurimmat erot entisen Neuvostoliiton maiden ja mukaan valittujen Länsi-Euroopan 

vertailumaiden välillä olivat suhtautumisessa homoseksuaalisuuteen ja itsemurhaan. 

Kun samaan aikaan muutokset indeksiarvossa olivat Länsi-Euroopassa varsin 

vaatimattomia, niin jo noin kymmenessä vuodessa nuorten suhtautumisessa 

moraalikysymyksiin Valko-Venäjällä, Venäjällä ja Liettuassa tapahtui huomattava 

muutos individualisaation suuntaan joitakin poikkeuksia lukuunottamatta. Shirokanovan 

mukaan onkin tapahtumassa moraalisten näkemysten homogenisaatio Itä- ja Länsi-

Euroopan välillä. (Shirokanova 2009, 121-126.) 
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Taulukko 3. Neuvostoajan jälkeisten nuorten individualisaation muutos 

moraalikysymyksissä vuosina 1990 ja 1999/2000 Valko-Venäjällä, Venäjällä ja 

Liettuassa mitattuna Herfindahlin indeksillä (Shirokanova 2009). 

 

 

 

 

4. Tutkimuskysymykset 

 

4.1. Nevitten ja Cochranen kysymykset 

 

 Neil Nevitte ja Christopher Cochrane (2007) tutkivat individualisaatioon 

liittyen uskonnollisten ja moraalisten arvojen yhteyttä Länsi-Euroopassa ja Pohjois-

Amerikassa. Tähän  tarkasteluun he löysivät 38 individualisaatiota kuvaavaa muuttujaa. 

Nevitte ja Cochrane ottivat mukaan pääkomponenttianalyysiinsä kaikki kysymyksen 

muotoilultaan samanlaiset ei-sosiodemografiset muuttujat, ja muuttujat joihin oli 

saatavissa kattavat tiedot vuosien 1981 -2002 World Values Survey -aineistoista. 

Nevitte ja Cochrane lähtivät liikkeelle 63 muuttujasta ja tarkoituksena oli maksimoida 

pitkittäisanalyysin kattavuus ja reabiliteetti. Venäjällä ensimmäinen surveykierros osui 

Brežnevin ajan Neuvostoliittoon, jolloin tilastoihin pääsi vaikuttamaan tuon ajan 

poliittinen mielipideilmasto, eikä osallistuminen surveyhin ollut mahdollista. Vasta 

Gorbatšovin glasnost eli avoimuuspolitiikka mahdollisti luotettavien tilastojen ja 

surveyaineistojen keruun ja Venäjä osallistuikin ensimmäistä kertaa WVS:in vuonna 

1990 toiseksi viimeisenä neuvostovallan vuotena. 

 

 Oltuani sähköpostilla yhteydessä Christopher Cochranen kanssa, sain 

varsin vähän lisätietoa heidän Nevitten kanssa suorittamastaan analyysistä. Cochranen 
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mukaan he asettivat mukaan otettaville faktoreille ominaisarvon raja-arvoksi 1. Tämä 

on aivan yleinen käytäntö. Sen sijaan ei selvinnyt, mistä 63 muuttujan joukosta he 

aloittivat. Tämän tiedon puuttuminen tekee hankalaksi kansainvälisen vertailun, joten 

päädyin rajoittamaan tarkasteluni pelkästään Venäjään. Joka tapauksessa 38 

lopputulokseksi saatua muuttujaa näkyvät heidän artikkelinsa liitteenä ja näin päädyin 

tekemään faktorianalyysin näille 38 muuttujalle ja rajoittaen faktoreiden lukumäärän 

kymmeneen, kuten Nevittellä ja Cochranella. Oma analyysini on siis täysin eri analyysi 

kuin heillä. Sen tarkoituksena on testata vastaako venäläisnuorten arvomaailman 

rakentuminen sitä länsimaista arvomaailman rakentumista, jonka em. kirjoittajat 

löysivät omalla analyysillään länsimaista. Kuviosta 3 näkyy, miten moraalinen 

suvaitsevaisuus (avioeron, abortin, eutanasian, homoseksuaalisuuden ja itsemurhan 

hyväksyttävyys) on länsimaissa kehittynyt liberaalimpaan suuntaan. Vuoden 2010 tulos 

on tosin vain ennuste, mutta yleinen linja on helposti nähtävillä (ainoa poikkeus on 

Tanska). 

 

Kuvio 3. Moraalisen suvaitsevaisuuden muutos Länsi-Euroopassa ja Pohjois-

Amerikassa Nevitten ja Cochranen (2009) mukaan (World Values Survey 1981-2000). 
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 Kuviossa on mukana vain yksi pääkomponenteista, mutta tulos on 

mielenkiintoinen. Onko vastaavaa kehitystä myös Venäjällä? Vertailun vuoksi Ulrich 

Beckin ja Elisabeth Beck-Gernsheimin (2001, 119-127) mukaan yksi individualisaation 

ilmentymä entisen sosialistisen DDR:n alueella on ollut syntyvyyden voimakas lasku. 

Venäjällä yhtenä merkkinä individualisaatiosta voidaan taas varmasti pitää avoliittojen 

nopeaa yleistymistä.  

 

4.2. Tämän tutkimuksen kysymykset 

 

 Omat tutkimuskysymykseni muodostuivat seuraaviksi: 

 

Miten venäläisnuorten arvomaailma rakentuu verrattuna siihen, mitä Nevitte ja 

Cochrane löysivät Länsi-Euroopan ja Pohjois-Amerikan valtioiden osalta (WVS -

aineisto)?  

 

Mitä voidaan sanoa Venäjän (oletetusta, hypoteesi) individualisaatiokehityksestä 

nuorten aikuisten osalta? 

- summamuuttujat 

- regressioanalyysi taustamuuttujille 

 

5. Aineisto ja menetelmät 

 

5.1. World Values Survey (WVS) ja European Values Study (EVS) 

 

 Vuonna 1981 Jan Kerkhofsin ja Ruud de Moorin johtama European 

Values Systems -tutkimusryhmä keräsi silloisissa EY-jäsenmaissa ja Espanjassa 

ensimmäisen European Values Study-kyselyaineiston. Aineisto kartoitti laajasti 

eurooppalaisten asenteita, arvomaailmaa ja elämäntilannetta. Projekti herätti runsasta 

kiinnostusta maailmalla, ja aineistonkeruu toistettiin 14 muussa maassa. World Values 

Survey eli WVS syntyi, kun eri maiden aineistot koottiin yhteen. 

(Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto (FSD), 2013) 

 

 EVS-aineistonkeruu on toteutettu neljä kertaa: 1981, 1990, 1999 ja 2008. 

EVS-aineistosta vastaa Tilburgin yliopistossa päämajaansa pitävä European Values 

Study -ryhmä. WVS-aineistoja on kerätty viidessä aallossa, joista ensimmäinen ajoittui 
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vuosille 1981-1984 ja viimeisin vuosille 2011-2012. WVS-aineistojen suunnittelua 

koordinoi Michiganin yliopiston professori Ronald Inglehart tukenaan laaja World 

Values Survey -tutkijaverkosto. (Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto (FSD), 2013) 

 

5.2. Faktorianalyysi 

 

 Oma analyysini lähtee liikkeelle Neil Nevitten ja Christopher Cochranen 

(2007) Länsi-Euroopan ja Pohjois-Amerikan kattavan vuosien 1981 -2002 aineiston 

pääkomponenttianalyysin tuloksena saadusta 38 individualisaatiota kuvaavasta 

muuttujasta. Nevitte ja Cochrane päätyivät kymmeneen faktoriin (liitteenä). Omassa 

analyysissäni käytin samoja kymmentä faktoria saadakseni selville, kuinka niille kävisi 

venäläisten nuorten ikäluokkien ollessa vastaajina. Tapani Alkulalta kysyin 

konfirmatorisen faktorianalyysin käytöstä, mutta hänen mukaansa perinteinen 

eksploratiivinen tai deskriptiivinen faktorianalyysi sopii paremmin tarkasteluun. 

Kolmas faktorianalyysimahdollisuus olisi pääkomponenttianalyysi, mutta 

Metsämuurosen (2005, 601, 615) mukaan tämä menetelmä soveltuu tilanteeseen, missä 

tutkija haluaa vähentää muuttujien määrää ilman taustalla olevaa oletusta teoriasta ja 

vastaavasti eksploratiivinen soveltuu teoriataustaiseen tilanteeseen, kuten itselläni.  

 

 Tapani Alkula myös esitti, että vaihtaisin ekstraktointimenetelmän
27

 

suurimman uskottavuuden menetelmästä (Maximum likelihood eli ML) yleistettyjen 

neliösummien menetelmäksi (Generalized least squares eli GLS). Lauri Nummenmaan 

(2010, 409,410) mukaan GLS-menetelmä ei ole kovinkaan herkkä 

normaalijakaumaoletuksen rikkomiselle ja että sitä voidaan käyttää tapauksissa, joissa 

normaalijakaumaoletus ei täysin toteudu. Osa muuttujista ei noudata normaalijakaumaa, 

esim. kysymys Lahjusten vastaanoton hyväksyttävyydestä on voimakkaasti vino 

jakauma, toisin sanoen hyvin suuri osa vastaajista suhtautuu lahjusten vastaanottoon 

erittäin kielteisesti. 

 

 En käyttänyt faktorianalyysiin puuttuvien tietojen imputointia, koska 

arvelin vastaajien määrän riittävän joka tapauksessa
28

. Ensimmäisellä kierroksella 

(1990) vastaajia oli mukana 702. Vuonna 1995 nuoria vastaajia oli mukana 555 ja 

                                                           
27

 Ekstraktointi tarkoittaa matemaattista menettelyä, jolla määritetään malliin tulevat faktorit ja niiden 
yhteydet, eli lataukset, mallissa oleviin muuttujiin (Nummenmaa 2010, 409). 
28

 Tein kuitenkin näin myöhemmin regressioanalyysin osalta. 
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vuonna 1999 670. Vuosina 2006 ja 2008 ei enää kaikkia Nevitten ja Cochranen 

kysymyksiä ollut mukana, joten en tehnyt näille ajankohdille enää faktorianalyysiä.  

 

5.3. Summamuuttujat 

 

 Summamuuttujat ovat melko yksinkertainen tapa jatkaa faktorianalyysin 

tuloksista.  Alkula, Pöntinen ja Ylöstalo (1994, 278) suosittelevat niiden käyttöä 

tulkinnallisesti sekä helpompina että varmempina verrattuna faktoripistemääriin. 

Faktorianalyysin perusteella voidaan valita summamuuttujaan mukaanotettavat 

muuttujat.  

 

 Summamuuttujien ongelmana ovat puuttuvat tiedot, jotka heikentävät 

tutkimuksen validiteettia. Tätä ongelmaa voidaan vähentää jonkin verran laskemalla 

mukaan tulevien muuttujien keskiarvo, jolloin puuttuva tieto saa arvokseen muiden 

vastausten keskiarvon. Itse noudatin Jari Metsämuurosen (2011, 561,562) suosittelemaa 

MEAN- operaation käyttöä, jolloin mukaan keskiarvon laskentaan tulevat ne arvot, 

mitkä ovat käytössä eli, jos vastaaja on vastannut seitsemään kysymykseen 

kymmenestä, niin nämä seitsemän otetaan mukaan laskentaan. Summamuuttujien 

reabiliteettia voidaan mitata Cronbachin alfa-kertoimen avulla. 

 

 Summamuuttujani eivät ehkä sanan tarkassa merkityksessä ole 

summamuuttujia, vaan laskettuja keskiarvoja. Laskin nämä tulokset vuosien 1990, 

1995, 1999, 2006 ja 2008 ajankohdilta. Aivan kaikilta ajankohdilta ei ollut vastauksia 

kysymyksiin, joten eri summamuuttujilla on tulokset vain osasta ajankohdista. 

 

5.4. Regressioanalyysi 

 

 Testasin regressioanalyysin yhteydessä poikkeavien havaintojen poistoa 

Jari Metsämuurosen (2011, 728,740-742) opastuksella. SPSS laski vuoden 1990 –

aineistolle Mahalanobis-etäisyyden, Leverage-arvon ja Cookin etäisyyden. Suurin 

Mahalanobis-etäisyyden arvo oli 15,534. Cookin etäisyydeksi ohjelma ilmoitti 0,028 ja 

Leverage-arvoksi 0,027. Poistin kymmenkunta eniten poikkeavaa havaintoa, mutta 

regression tulokset eivät siitä parantuneet. Metsämuurosen mukaan pienet Cookin 

etäisyyden arvo ja Leverage-arvo viittaavat kohtuulliseen malliin. Enimmäkseen 

SPSS:n ehdottamat poikkeavat havainnot sijoittuivat vastausten liberaaliin ääripäähän. 
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Jos vastaaja vastaa kaikkiin kysymyksiin täydellä hyväksyttävyydellä, ei se mielestäni 

ole nuorten aikuisten osalta poikkeava havainto. 

 

 Regressioanalyysissäni on mukana lähes kaikki käytettävissä olevat 

taustamuuttujat. Venäläisen ammattiluokitukseen en ole niin paljon perehtynyt, että 

jätin sen pois. Koulutuksen osalta käytin WVS:n valmista kolmeluokkaista jakoa. 

Sukupuolen koodasin uudelleen (0=mies, 1=nainen). Tulotaso on mukana 

kymmenluokkaisena ja asuinpaikan koko kahdeksanluokkaisena. Siviilisäädyn jaon 

parisuhteessa oleviin (mukana avoliitossa asuvat) ja yksinäisiin. Lasten lukumäärän 

osalta koodasin uudelleen vuoden 1990 osalta ei vastausta (-2) lapsettomaksi, koska 

tällaista luokkaa ei ollut mukana 1990-aineistolla. Kaikki työssäkäyvät yhdistin yhteen 

luokkaan. Eläkeläiset, kotiäidit ja muut vastaajat yhdistin yhdeksi luokaksi. Opiskelijat  

esiintyivät erikseen, kuten myös työttömät. Kolmesta ensimmäisestä ryhmästä 

muodostin dummy-muuttujat. Vuoden 2006 aineistosta pudotin pois 16- ja 17-vuotiaat, 

jolloin mukaan tulivat 18 – 34-vuotiaat. 

 

 

6. Venäläisnuorten arvomaailman rakentuminen 

 

6.1. Faktorianalyysien tuloksia 

 

 Tein omat eksploratiiviset faktorianalyysini Nevitten ja Cochranen 38:lle 

individualisaatiota kuvaavalle muuttujalle. Aineistonani oli myös World Values Survey 

ja erityismielenkiinnon kohteena Venäjän nuoret alle 35-vuotiaat vuosina 1990, 1995 ja 

1999. Ekstraktointimenetelmäni oli yleistettyjen neliösummien menetelmä ja 

rotaatiomenetelmäni suorakulmainen Varimax. Faktorien lukumäärä oli rajoitettu 

kymmeneen, kuten Nevittellä ja Cochranellakin. Yhdenkään muuttujan tai faktorin 

latauksia ei ole käännetty, joten rakenteen tarkastelussa huomio kiinnittyi latausarvojen 

itseisarvoihin
29

.  

 

 

 

 

                                                           
29

 Eli latausarvo 0,5 on yhtä tärkeä lataus kuin -0,5. 



36 
 

6.2. Vuoden 1990 tulokset 

 

 Ensimmäisen faktorin selitysaste oli 5,8 % ja yhteensä 10 faktoria ylsi 

39,0 %:n selitysasteeseen. Malli sopi aineistoon hyvin χ2(368)= 363,8, p>0,05. 

Ensimmäisen faktorin ominaisarvo oli 2,20 ja kymmenen 0,91 (hieman alle 1, mitä 

pidetään usein raja-arvona). Kaiserin testin arvo oli 0,654 eli yli 0,6:n suosituksen 

(Metsämuuronen 2011, 676). Faktorianalyysissä on mukana 271 vastaajaa. 

 

 Ensimmäinen latautunut faktori muodosti Nevitten ja Cochranen faktorin 

Institutionaalinen luottamus. Tälle faktorille latautuu myös muuttuja Luottamus 

asevoimiin. Tämän faktorin heikoin lataus oli Luottamuksella lehdistöön, tämä muuttuja 

latautui voimakkaammin tulosten kymmenennelle, varsin hajanaiselle faktorille. Tämän 

tuloksen tulkitsen siten, että venäläisnuoret luottavat armeijaan, kuten muihinkin 

instituutioihin. Poliittinen protesti –faktori muodostui myös varsin samalla tavalla, 

kuten Nevittellä ja Cochranella. Tosin kaikki faktorin muuttujat saivat pieniä latauksia 

Naapurina vähemmistöt –faktorin muuttujien kanssa. 

 

 Tosin myös Maanpuolustustahto latautui hieman Poliittinen protesti –

faktorille, mutta latausarvot olivat varsin pieniä (hajalataus myös Naapurina 

vähemmistöt –faktorille). Kysymykseen halukkuudesta taistella maansa puolesta jätti 

135 venäläisnuorta (19,2%) vastaamatta, mikä oli suurin eri kysymysten vastaamatta 

jättämisen osuus. Eli näin ollen Maanpuolustus –faktori hajosi vuoden 1990 osalta. 

Vuosi 1990 oli Neuvostoliiton hajoamista edeltävä vuosi. Neuvostoliitto oli käytännössä 

hävinnyt kylmän sodan ja maan sisällä käytiin eri tasavalloissa lukuisia konflikteja 

esimerkiksi Baltiassa. Gorbatšovin avoimuuspolitiikan (glasnost) myötä paljastui 

erilaisia väärinkäytöksiä, eikä armeijakaan niiltä välttynyt. 

 

 Moraalinen suvaitsevaisuus –faktori pysyy kutakuinkin kasassa, 

ainoastaan Eutanasian hyväksyttävyys –muuttujan latausarvo jää hyvin pieneksi ja se 

saa runsaasti hajalatauksia monelle eri faktorille. Faktori Tyytyväisyys työssäkäyntiin 

latautuu varsin pitkälle kuten Nevittellä ja Cochranella. Työssäkäynnin edut –faktori 

pysyy kasassa lukuun ottamatta muuttujaa Tärkeää työssä: ei liikaa työpaineita, mikä 

latautuu omana spesifinä faktorinaan. Myös Naapurina vähemmistöt –faktorin muuttujat 

saavat suurehkot lataukset Työssäkäynnin edut –faktorille. 
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 Talousrikosten hyväksyttävyys -faktorin Lahjusten vastaanoton 

hyväksyttävyys –muuttuja latautui Naapurina vähemmistöt –faktorin muuttujien kanssa 

saaden tämän faktorin korkeimman latausarvon. Myös Verovilpin hyväksyttävyys sai 

sivulatauksen (0,23) em. faktorille. 

 

 Subjektiivinen hyvinvointi –faktori tuottaa saman tuloksen Nevittellä ja 

Cochranella. Perhe-elämä –faktorin muuttujat saavat hajalatauksia kymmenennelle 

faktorille Luottamus lehdistöön –muuttujan saadessa hajanaisen faktorin korkeimman 

latauksen. Siis valitettavasti Perhe-elämä –faktori hajoaa, vaikka lähes kaikki nuoret 

ovat tämän faktorin kahteen kysymykseen vastanneetkin. 

  

6.3. Vuoden 1995 tulokset 

 

 Vuonna 1995 elettiin jo nyky-Venäjän aikaa. Neuvostoliitto oli hajonnut 

epäonnistuneen vallankaappausyrityksen seurauksena ja presidentti Boris Jeltsinin ja 

parlamentin erimielisyydet johtivat väkivaltaiseen yhteenottoon vuonna 1993. Venäjällä 

oli ollut 1990-luvun alussa talousromahdus ja jätti-inflaatio. Tuolloin ensimmäisen 

faktorin selitysaste jäi 5,2%:iin, mutta yhteensä 10 faktoria ylsi 38,4%:n 

selitysasteeseen. Malli sopi aineistoon hyvin χ2(368)= 375,5 , p>0,5. Ensimmäisen 

faktorin ominaisarvo oli 1,96 ja kymmenennen eli viimeisen mukaan tulevan 0,85. 

Kaiserin testin arvo oli 0,594 (vain hieman alle 0,6). Vuonna 1995 faktorianalyysissä oli 

mukana 253 vastaajaa. 

 

 Ensimmäinen latautunut faktori oli myös tällä kertaa Institutionaalinen 

luottamus. Faktorille latautui taas Luottamus asevoimiin –muuttuja, kuten vuoden 1990 

aineistollakin. Tämä alkaa vaikuttaa varsin säännönmukaiselta erolta Nevitten ja 

Cochranen tuloksiin. Tällä kertaa Luottamus lehdistöön pysyy hyvin mukana faktorilla. 

Moraalinen suvaitsevaisuus –faktori noudatti lähes tuttua kaavaa: Eutanasian 

hyväksyttävyys sai varsin alhaisen latauksen (0,23), mutta ei saanut enää niin paljon 

hajalatauksia. Kysymys Homoseksuaalisuuden hyväksyttävyydestä tosin tuotti toiseksi 

suurimman puuttuvien tietojen määrän (58 nuorta eli 10,5%). Homoseksuaalisuus oli 

laillistettu Venäjällä hieman aikaisemmin, vuonna 1993. Itsemurhan hyväksyttävyys 

latautui voimakkaammin omana spesifinä faktorinaan. 
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 Poliittinen protesti –faktori säilyi taas varsin hyvin koossa, tosin kaikki 

faktorin muuttujat saivat pieniä latauksia erityisesti Perhe-elämä –muuttujien kanssa 

samalle faktorille. Tyytyväisyys työssäkäyntiin –faktorille latautui myös Tärkeää 

työssä: taattu työpaikka –muuttuja (latautui myös Subjektiivinen hyvinvointi –

faktorille). Turvatun työpaikan tärkeyden voisi tulkita johtuvan tuon ajan kasvaneesta 

työttömyydestä. 

 

 Subjektiivinen hyvinvointi –faktorin muuttuja Valinnan vapaus ja oman 

elämän kontrolli latautui myös Työssäkäynnin edut –faktorille. Tälle faktorille taas 

latautui liian heikosti Tärkeää työssä: hyvä palkka –muuttuja. Tämä muuttuja latautui 

ennenminkin Perhe-elämä –faktorille. Edellä mainittu faktori pysyi muuten koossa, 

tosin saaden runsaasti pienempiä latauksia muiden faktorien muuttujilta.  

 

 Naapurina vähemmistöt –faktori latautuu melko samalla lailla kuin 

Nevittellä ja Cochranella. Myös Talousrikosten hyväksyttävyys –faktori käyttäytyy 

melko odotetusti. Maanpuolustustahto –muuttuja latautuu kyllä tällekin faktorille, mutta 

kuten vuoden 1990 aineistolla kysymykseen tuli eniten puuttuvia tietoja (72 nuorta 

vastaajaa eli 13,0%). 

 

6.4. Vuoden 1999 tulokset 

 

 Vuonna 1999 nykyinen presidentti Vladimir Putin nousi pääministeriksi ja 

vuotta myöhemmin ensimmäistä kertaa presidentiksi. Edeltävänä vuonna 1998 oli ollut 

Venäjällä talouskriisi, mutta maa toipui siitä varsin nopeasti. Vuonna 1999 ensimmäisen 

faktorin selitysaste oli 5,4% ja yhteensä 10 faktoria ylsi 38,6%:n selitysasteeseen. Malli 

sopi aineistoon hyvin χ2(368)= 378,3 , p>0,5. Ensimmäisen faktorin ominaisarvo oli 

2,06 ja kymmenennen 0,82. Kaiserin testin arvo oli 0,657 (yli 0,6). Faktorianalyysissä 

oli nyt mukana 335 vastaajaa eli enemmän kuin vuosina 1990 ja 1995. 

 

 Vuonna 1999 ensimmäisen faktorin muodosti edelleen Institutionaalinen 

luottamus –faktori. Luottamus miliisiin (nyk. poliisiin) –muuttuja latautuu varsin 

voimakkaasti omalle faktorilleen, mutta myös muiden Institutionaalinen luottamus –

faktorin muuttujien kanssa. Miliisien palkat olivat pitkään huomattavan alhaiset, vasta 

viime vuosina niitä on nostettu johtuen esim. yleisestä käytännöstä maksaa 

liikennesakot suoraan ilman kuittia sakottamaan tulleelle miliisille. Lahjonta ja 
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korruptio ovat Venäjällä monien kansainvälisien vertailujen mukaan huomattavasti 

yleisempiä kuin Suomessa. Institutionaalinen luottamus –faktorille latautuu edelleen 

Luottamus asevoimiin –muuttuja, joten kysymyksessä on säännönmukainen ero 

Nevitten ja Cochranen tuloksiin Länsi-Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta. 

 

 Tyytyväisyys työssäkäyntiin –faktorille latautuu Tärkeää työssä: taattu 

työpaikka –muuttuja, kuten vuoden1995 aineistolla. Tosin tämä muuttuja saa 

heikomman latauksen Työssäkäynnin edut –faktorille, mille se Nevittellä ja Cochranella 

liittyi. Muuten edellä mainitun faktori säilyi kasassa varsin hyvin, ainoastaan muuttujan 

Tärkeää työssä: hyvä palkka lataus jää pienehköksi. 

 

 Poliittinen protesti –faktorin muuttuja Allekirjoittanut adressin lautautuu 

poikkeuksellisesti yksinään järjestyksessä yhdeksännelle faktorille. Muuttujat 

Osallistuminen boikotteihin ja Osallistuminen laillisiin mielenosoituksiin latautuivat 

myös tälle faktorille varsin suurilla latausarvoilla, mutta vielä hieman korkeammilla 

arvoilla kahden jäljelle jääneen muuttujan, Osallistuminen epävirallisiin lakkoihin ja 

Osallistuminen talojen ja tehtaiden valtauksiin kanssa. Adressin allekirjoittaminen on 

varmastikin näistä poliittisen vaikuttamisen keinoista kaikkein maltillisin. Sen sijaan 

radikaaleimmat epävirallisiin lakkoihin ja talojen ja tehtaiden valtauksiin osallistuminen 

kuuluivat vuonna 1999 eri faktorille. 

 

 Moraalinen suvaitsevaisuus –faktorilta on myös vuoden 1999 aineistolla 

putoamassa Eutanasian hyväksyttävyys –muuttuja, kuten aiempinakin ajankohtina. 

Eutanasia hyväksyttävyys ei siis mitenkään selvästi liity venäläisnuorilla avioeron, 

abortin, homoseksuaalisuuden ja itsemurhan hyväksyttävyyteen. Subjektiivinen 

hyvinvointi -faktori lautautuu sen sijaan aika selkeästi kuten Nevittellä ja Cochranella, 

kuten myös Naapurina vähemmistöt –faktori. 

 

 Talousrikosten hyväksyttävyys –faktori latautuu myös tällä kertaa varsin 

odotetusti, kuitenkin saaden heikohkot latausarvot Eutanasian ja Itsemurhan 

hyväksyttävyydeltä sekä muuttujalta Naisella kuuluu olla lapsia. Näin ollen Perhe-

elämä –faktori hajoaa, kuten vuoden 1990 tarkastelussa. 
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6.5. Faktorirakenne venäläisnuorilla 

 

 Analyysien vuosilta 1990, 1995 ja 1999 perusteella muodostuvat seuraavat 

faktorit (vrt. Nevitten ja Cochranen faktorit liitteenä): 

 

Luettelo 1. Faktorirakenne venäläisnuorilla vuosien 1990, 1995 ja 1999 World Values 

Surveyn vastausten perusteella. 

 

1. Tyytyväisyys työssäkäyntiin (Job Traits: Fulfillment): 

1. Aloitteentekomahdollisuus työssä tärkeää (Job: Use Initiative) 

2. Vastuullisuus työssä tärkeää (Job: Responsible Job) 

3. Saavutukset työssä tärkeitä (Job: Achieve Something) 

4. Tärkeää, että työ vastaa omia kykyjä (Job: Meets Abilities) 

5. Työn mielenkiintoisuus tärkeää (Job: Interesting) 

6. Tärkeää, että työ on arvostettua (Job: Respected by People) 

7. Tärkeää työssä: taattu työpaikka (Good Job Security) 

 

2. Poliittinen protesti (Political Protest): 

8. Osallistuminen laillisiin mielenosoituksiin (Attend Lawful Demonstrations) 

9. Osallistuminen epävirallisiin lakkoihin (Join Unofficial Strikes) 

10. Osallistuminen boikotteihin (Join Boycotts) 

11. Osallistuminen talojen ja tehtaiden valtauksiin (Occupy Buildings) 

12. Allekirjoittanut adressin (Sign Petition) 

 

3. Institutionaalinen luottamus (Institutional Confidence): 

13. Luottamus parlamenttiin (Confidence: Parliament) 

14. Luottamus julkiseen hallintoon (Confidence: The Civil Service) 

15. Luottamus lehdistöön (Confidence: the Press) 

16. Luottamus ammattiliittoihin (Confidence: Labor/Trade Unions) 

17. Luottamus miliisiin (Confidence: The Police) 

18. Luottamus asevoimiin (Confidence: The Armed Forces) 

 

4. Talousrikosten hyväksyttävyys (Civil Permissiveness): 

19. Valtion etuuksien väärinkäytön hyväksyttävyys (Justifiable: Illegal Govt. 

Benefits) 
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20. Lahjusten vastaanoton hyväksyttävyys (Justifiable: Accepting Bribe) 

21. Verovilpin hyväksyttävyys (Justifiable: Cheat on Taxes) 

 

5. Moraalinen suvaitsevaisuus 

22. Avioeron hyväksyttävyys (Justifiable: Divorce) 

23. Abortin hyväksyttävyys (Justifiable: Abortion) 

24. Eutanasian hyväksyttävyys (Justifiable: Euthanasia) 

25. Homoseksuaalisuuden hyväksyttävyys (Justifiable: Homosexuality) 

26. Itsemurhan hyväksyttävyys (Justifiable: Suicide) 

 

6. Subjektiivinen hyvinvointi (Subjective Well-Being) 

27. Tyytyväisyys elämään (Life Satisfaction) 

28. Elämän onnellisuus (Happiness) 

29. Valinnan vapaus ja oman elämän kontrolli (Freedom & Control) 

 

7. Naapurina vähemmistöt (Neighbours: Minorities): 

30. Naapurina eri rotua (?) olevia ihmisiä (Neighbours: Different Race) 

31. Naapurina maahanmuuttajia ja ulkomaalaisia työntekijöitä (Neighbours: 

Immigrants) 

 

8. Työssäkäynnin edut (Job Traits: Economic): 

32. Tärkeää työssä: hyvä työaika (Job: Good Hours) 

33. Tärkeää työssä: riittävästi/runsaasti lomapäiviä (Job: Generous Holidays) 

34. Tärkeää työssä: ei liikaa työpaineita (Job: Not too much Pressure) 

35. Tärkeää työssä: hyvä palkka (Job: Good Pay) 

 

Tyytyväisyys työssäkäyntiin –faktorille tulee lisää muuttuja Tärkeää työssä: taattu 

työpaikka. Poliittinen protesti –faktori pysyy ennallaan. Institutionaalinen luottamus –

faktorille liittyy myös Luottamus asevoimiin –muuttuja. Faktorit Talousrikosten 

hyväksyttävyys, Moraalinen hyväksyttävyys, Subjektiivinen hyvinvointi ja Naapurina 

vähemmistöt pysyvät ennallaan. Työssäkäynnin edut –faktorilta putoaa Tärkeää työssä: 

taattu työpaikka –muuttuja.  
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7. Venäläisnuorten individualisaatio 

 

7.1. Tuloksia summamuuttujilta 

 

 Summamuuttujat ovat paitsi melko yksinkertainen ja varma tapa jatkaa 

faktorianalyysin tuloksista, mutta myös varsin lukijaystävällinen ratkaisu, jos lukija ei 

ole perehtynyt tilastollisiin menetelmiin. Toisin kuin Shirokanova, itse en innostunut  

Bokszanskin maksimaalisesta heterogeenisyydestä normatiivisissa orientaatioissa, vaan 

summamuuttujien käyttöön liittyvät ratkaisuni ovat lähempänä Nevitten ja Cochranen 

sekä oman tulkintani mukaan myös Beck ja Beck-Gernsheimin määritelmää 

individualisaatiolle. Muodostin omat summamuuttujani faktorianalyysin perusteella. 

 

 Ensimmäiseen summamuuttujaan Tyytyväisyys työssäkäyntiin tuli siis 

venäläisnuorilla lisää muuttuja Tärkeää työssä: taattu työpaikka. Vuosilta 2006 ja 2008 

ei ollut kaikkia kysymyksiä mukana. Vuoden 1995 osalta Cronbachin alfa jää alle 0,6 , 

mikä Metsämuurosen (2011, 549) mukaan olisi hyväksyttävä raja. 

  

Taulukko 4. Tyytyväisyys työssäkäyntiin Venäjällä (alle 35-vuotiaat), 0 = ei mainittu 1 = 
mainittu (World Values Survey). 

     

 
1990 1995 1999 

 Aloitteentekomahdollisuus työssä tärkeää 0,29 0,32 0,36 
 Vastuullisuus työssä tärkeää 0,17 0,23 0,26 
 Saavutukset työssä tärkeitä 0,31 0,50 0,51 
 Tärkeää, että työ vastaa omia kykyjä 0,57 0,54 0,56 
 Työn mielenkiintoisuus tärkeää 0,73 0,79 0,76 
 Tärkeää, että työ on arvostettua 0,35 0,47 0,43 
 Tärkeää työssä: taattu työpaikka 0,38 0,66 0,66 
 

     Keskiarvo 0,400 0,501 0,506 
 Cronbachin alfa 0,638 0,573 0,695 
 Vastaajia 702 555 670 
  

 Taulukosta 4 käy ilmi mielenkiintoisia talousjärjestelmän vaihtumiseen 

liittyviä arvostusten muutoksia. Työttömyyden lisäännyttyä taatun tai turvatun 

työpaikan merkitys on kasvanut 1990-luvulla. Saavutusten ja arvostuksen merkityksen 
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kasvu liittyy myös mielestäni osin talousjärjestelmän vaihdokseen. Tyytyväisyys 

työssäkäyntiin –summamuuttuja kuvaa enimmäkseen palkkatyön henkisiä arvoja ja 

tulkintani on, että näiden arvojen tärkeänä pitäminen merkitsee yksilöllisten arvojen 

merkityksen kasvua. 

 

 Poliittisesti vuosi 1990 oli erittäin aktiivinen. Gorbatšovin aloittama 

glasnost- eli avoimuuspolitiikka johti Neuvostoliiton hajoamiseen seuraavana vuonna 

1991. Jo vuonna 1995 venäläisnuoret eivät enää uskoneet yhtä paljon näihin poliittisen 

vaikuttamisen keinoihin. Aiemmin faktorirakennetarkastelussahan poliittisen protestin 

keinot jakautuivat vuoden 1999 aineistolla maltillisempiin ja radikaalimpiin keinoihin. 

Vuonna 2008 ei kovinkaan moni venäläisnuorista ole halukas edes allekirjoittamaan 

adressia. Venäjän nykyisen presidentin Vladimir Putinin politiikka on käytännössä 

johtanut kansalaisjärjestöjen toiminnan rajoittamiseen, mikä varmasti on näkyvillä myös 

nuorten suhtautumisessa näihin poliittisen toiminnan muotoihin. Summamuuttujan 

reabiliteetti on kaikilla ajankohdilla varsin hyvää luokkaa.  

 

Taulukko 5. Poliittinen protesti Venäjällä (alle 35-vuotiaat), 1 = on osallistunut 2 = 
saattaisi osallistua 3 = ei koskaan osallistuisi (World Values Survey). 

     

     

 
1990 1995 1999 2008 

Osallistuminen laillisiin mielenosoituksiin 1,87 2,25 2,31 2,65 

Osallistuminen epävirallisiin lakkoihin 2,49 2,72 2,77 2,85 

Osallistuminen boikotteihin 2,38 2,63 2,71 2,75 

Osallistuminen talojen ja tehtaiden valtauksiin 2,79 2,88 2,87 2,90 

Allekirjoittanut adressin 1,84 2,36 2,48 2,65 

     Keskiarvo 2,274 2,568 2,628 2,760 

Cronbachin alfa 0,708 0,714 0,726 0,816 

Vastaajia 702 555 670 472 

 

 Miten sitten nämä tulokset suhtautuvat individualisaatioon? Beckin ja 

Beck-Gernsheimin (2001, 42-44,157-160) mukaan individualisaation myötä 

äänestysaktiivisuus voi laskea, kuten myös osallistuminen poliittisiin puolueisiin, mutta 

yhtäaikaa uudenlaiset sosiaaliset liikkeet saavat lisää osallistujia. Ulrich Beckin mukaan 

(2001, 157-160) nuoret ovat sisäistäneet demokratian, vaikka eivät käytäkään samalla 

lailla perinteisiä poliittisen kollektiivisen toiminnan muotoja kuin vanhemmat 

sukupolvet. Venäläisten nuorten demokratian sisäistämisestä en olisi kovinkaan varma, 
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onhan se Venäjällä ylipäätään varsin uusi käsite. Toisaalta myös venäläiset nuoret 

käyttävät internetin mukana tuomia mahdollisuuksia mielipiteidensä ilmaisuun. 

 

  Institutionaalinen luottamus –faktorille tulee venäläisnuorilla lisää 

muuttuja Luottamus asevoimiin. Reabiliteetti Cronbachin alfan muodossa muodostui 

edelleen varsin kohtuulliseksi (0,7 tai yli). Länsimaista lukijaa saattaa hämmentää näin 

rakentuva faktori. Toisaalta Nevittellä ja Cochranella Luottamus asevoimiin lautautuu 

yhdessä Maanpuolustustahdon kanssa. Suurelle osalle venäläisnuorista kysymys 

maanpuolustustahdosta on ehkä liian arka vastattavaksi. Neuvostoliiton aikana maa 

osallistui sotaan Afganistanissa, mutta myös nyky-Venäjä on käynyt sotaa Tšetšeniassa 

sekä Georgiassa (Gruusiassa). Viimeisenä ajankohtana vuonna 2008 nuorten luottamus 

maan  

 

Taulukko 6. Institutionaalinen luottamus Venäjällä (alle 35-vuotiaat), 1=suuressa määrin 2=melko 
paljon 3 = ei kovinkaan paljon 4 = ei ollenkaan (World Values Survey). 

      

      

 
1990 1995 1999 2006 2008 

Luottamus parlamenttiin 2,78 3,15 3,24 2,92 2,71 

Luottamus julkiseen hallintoon 2,73 2,57 2,78 2,52 2,48 

Luottamus lehdistöön 2,63 2,76 2,94 2,77 2,85 

Luottamus ammattiliittoihin 2,72 2,91 3,02 2,89 2,83 

Luottamus miliisiin 2,95 3,07 3,06 2,89 2,86 

Luottamus asevoimiin 2,33 2,34 2,35 2,31 2,17 

      Keskiarvo 2,690 2,800 2,898 2,717 2,650 

Cronbachin alfa 0,729 0,700 0,752 0,761 0,766 

Vastaajia 702 555 670 781 472 

   

asevoimiin kasvoi.  

 

 Neuvostoajoista (1990) luottamus parlamenttiin, lehdistöön ja 

ammattiliittoihin laski ja  heikoin luottamus näihin instituutioihin osuu vuodelle 1999. 

2000-luvulle tultaessa se on alkanut taas vähitellen vahvistua. Myös luottamus julkiseen 

hallintoon on hieman vahvistunut viime vuosina. Vuonna 2012 poliisit (uusi nimitys) 

saivat huomattavan palkankorotuksen, joten on odotettavissa, että hieman vahvistunut 

luottamus heihin jatkaa kasvuaan. 
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 Talousrikosten hyväksyttävyys -summamuuttujan jakauma on varsin vino, 

mitä ongelmaa pyrin osittain ratkaisemaan vaihtamalla ekstraktointimenetelmän 

yleistettyjen neliösummien menetelmäksi (GLS) (Nummenmaa 2010, 409,410). 

Summamuuttujan tulkinta on myös hankala individualisaation suhteen. Onko yksilön 

vapaus sitä, että saa tehdä rikoksiakin? Valtion etuuksien  

    

Taulukko 7. Talousrikosten hyväksyttävyys Venäjällä (alle 35-vuotiaat), 1=ei koskaan 
hyväksyttävää 10 = aina hyväksyttävää (World Values Survey). 

 

      

      

 
1990 1995 1999 2006 2008 

Valtion etuuksien väärinkäytön hyväksyttävyys 2,49 2,66 2,68 3,11 3,32 

Lahjusten vastaanoton hyväksyttävyys 1,73 1,92 2,30 2,19 2,73 

Verovilpin hyväksyttävyys 3,78 4,16 3,95 3,51 3,89 

      Keskiarvo 2,667 2,913 2,977 2,937 3,313 

Cronbachin alfa 0,616 0,554 0,596 0,741 0,709 

Vastaajia 702 555 670 781 472 

  

väärinkäyttö ja lahjusten vastaanotto on nuorten keskuudessa tullut yhä 

hyväksytymmäksi. Asteikko on yhdestä kymmeneen, joten edelleen varsin monet 

vastaajista eivät koskaan hyväksy em. tekoja. Verovilpin hyväksyttävyys ei sen sijaan 

ole muuttunut kovin paljoa Neuvostoliiton viimeisistä vuosista. Vuosien 1995 ja 1999 

Cronbachin alfa –arvot ovat tällä summamuuttujalla varsin alhaisia. 

 

 Moraalinen suvaitsevaisuus oli sekä Nevitten ja Cohranen että 

Shirokanovan mielenkiinnon kohteena (sivut 22-24, 25-27). Nevitten ja Cohranen 

tulokset kuvaavat arvojen liberalisaatiota Länsi-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. 

Shirokanovan tulokset venäläisnuorilla taas merkitsevät vastausten heterogeenisuuden 

kasvua (Herfindahlin indeksin keskiarvon aleneminen 0,3223:sta vuonna 1990 

0,2362:een vuoteen1999). Käytännössä näiden vastausten heterogeenisuuden kasvu on 

merkinnyt arvojen liberalisoitumista, mikä näkyy erityisesti eutanasian ja 

homoseksuaalisuuden hyväksymisessä vuosien 1990 ja 1999 välillä.  
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Taulukko 8. Moraalinen suvaitsevaisuus Venäjällä (alle 35-vuotiaat), 1=ei koskaan 
hyväksyttävää 10 = aina hyväksyttävää (World Values Survey). 

 

      

      

 
1990 1995 1999 2006 2008 

Avioeron hyväksyttävyys 5,19 5,55 5,57 5,75 5,58 

Abortin hyväksyttävyys 4,90 5,14 5,01 4,25 4,53 

Eutanasian hyväksyttävyys 4,01 6,19 6,14 5,75 4,57 

Homoseksuaalisuuden hyväksyttävyys 1,66 2,43 2,87 2,86 2,80 

Itsemurhan hyväksyttävyys 2,47 2,37 2,29 2,43 2,43 

      Keskiarvo 3,646 4,336 4,376 4,208 3,982 

Cronbachin alfa 0,657 0,610 0,636 0,754 0,711 

Vastaajia 702 555 670 781 472 

  

 Silti mitenkään erityisen voimakasta arvojen liberalisoitumista ei ole koko 

aikavälillä tapahtunut. Vuoden 1990 aineistolla 7,2 prosentin osuus
30

 vastaajista (41 

vastaajaa) ei hyväksynyt mitään näistä kysymyksistä. Kuitenkin abortti ja avioero ovat 

olleet jo pitkään lailla hyväksyttyjä Venäjällä ja myös Neuvostoliitossa. Sen sijaan 

homoseksuaalisuus tuli lailliseksi vasta vuonna 1993. Se osuus vastaajista, mikä ei 

hyväksy mitään osioista laski vuonna 1999 2,3%:iin (12 vastaajaa), mutta nousi 

uudelleen jopa 10,2%:iin (59 vastaajaa) vuoden 2006 surveyssä. Vuoden 2008 

tuloksissa 6,2% (24 vastaajaa) ei hyväksynyt mitään tämän summamuuttujan 

kysymyksistä.  

 

 Kaiken kaikkiaan avioeron, abortin ja eutanasian hyväksyttävyys on 

pysynyt melko samalla tasolla 18 vuoden tarkasteluvälillä. Viime vuosien lievään 

kiristymiseen suhtautumisessa aborttiin saattaa olla syynä ehkäisyvälineiden 

saatavuuden kasvu. Neuvostoaikana abortteja tehtiin todella paljon, koska silloin oli 

pulaa muista ehkäisykeinoista. Anna Rotkirchin mukaan (2007, 33,34) 1990-luvulla 

naista kohti tehtiin keskimäärin 2,34 aborttia, mutta enää 1,86 vuonna 2000. 

Suhtautuminen eutanasiaan on viime vuosina tiukentunut, vuoden 2008 

keskiarvovastaus on jo lähellä vuoden 1990 vastauksia. Homoseksuaalisuuden 

hyväksyttävyyden nousu päättyi Shirokanovan viimeiseen tutkimusvuoteen 1999. 

Toisaalta suhtautuminen ei ole myöskään kiristynyt. Tällä hetkellä käydään Venäjällä, 

kuten myös muualla Euroopassa, vilkasta keskustelua homoseksuaalien tasavertaisesta 

asemasta. Ylipäätään tämän summamuuttujan tulkinta on mielestäni individualisaation 

                                                           
30

 Prosenttiosuudet on laskettu kaikkiin kysymyksiin vastanneista. 
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kannalta varsin helppoa. Suurempi liberaalisuus tarkoittaa suurempaa valinnan vapautta. 

Myös itsemurhan hyväksyttävyyttä pitäisin eräänlaisena ääri-individualisuutena
31

. 

 

 Ehkä kaikkein optimistisimmat tulokset löytyivät Subjektiivinen 

hyvinvointi –summamuuttujalta. Tosin vuosina 1990, 2006 ja erityisesti 2008 aineistolla 

on reabiliteettiongelmia. Venäläisnuorten tyytyväisyys elämään on kasvanut selvästi, 

kuten myös elämän onnellisuus. Poliittisesti ja taloudellisesti sekavien aikojen mentyä 

ohi 1990-luvulla, on Venäjällä palattu 2000-luvulla rauhallisempaan ja 

ennustettavampaan yhteiskunnalliseen tilaan. Valinnan vapauden ja oman elämän 

kontrollin osalta ei aivan yhtä suurta positiivista muutosta ole tapahtunut. Kuitenkin 

tämän summamuuttujan tulokset nuorilla puoltavat ennakko-oletustani 

individualisaatiosta myös Venäjällä. 

 

Taulukko 9. Subjektiivinen hyvinvointi Venäjällä (alle 35-vuotiaat), 1=tyytymätön/ei ollenkaan 
onnellinen/ei vapautta eikä kontrollia 10 = tyytyväinen/onnellinen/vapaus ja kontrolli 

(World Values Survey). 
  

      

 
1990 1995 1999 2006 2008 

Tyytyväisyys elämään 5,43 5,19 5,49 6,74 6,90 

Elämän onnellisuus 5,95 6,16 6,07 6,88 6,95 

Valinnan vapaus ja oman elämän kontrolli 6,50 5,90 6,15 7,70 6,91 

      Keskiarvo 5,959 5,749 5,904 7,108 6,921 

Cronbachin alfa 0,553 0,625 0,624 0,508 0,403 

Vastaajia 702 555 670 781 472 

 

 Naapurina vähemmistöt –summamuuttuja ei sen sijaan anna kovin 

optimistista kuvaa. Vuodesta 1990 vuoteen 1999 niiden vastaajien osuus laski, jotka 

eivät halunneet naapuriksi eri rotua olevia ihmisiä, maahanmuuttajia ja ulkomaisia 

työntekijöitä. Valitettavasti vuosien 2006 ja 2008 osuudet ovat huomattavasti 

korkeammat. Neuvostoliiton hajoamisen vuonna 1991 jälkeen Venäjälle muutti paljon 

ihmisiä erityisesti Keski-Aasian tasavalloista, silti rasistinen suhtautuminen nuorilla on  

lisääntynyt vasta 2000-luvulla.  
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 Itse en hyväksy tällaista fundamentalismia. 
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Taulukko 10. Naapurina vähemmistöt Venäjällä (alle 35-vuotiaat), 0 = ei mainittu 1 = 
mainittu (World Values Survey). 

 

      

 
1990 1995 1999 2006 2008 

Naapurina eri rotua olevia ihmisiä  0,10 0,07 0,06 0,18 0,18 

Naapurina maahanmuuttajia ja ulkomaisia työntekijöitä  0,10 0,09 0,07 0,33 0,33 

      Keskiarvo 0,100 0,080 0,065 0,255 0,255 

Cronbachin alfa 0,612 0,529 0,501 0,606 0,568 

Vastaajia 702 555 670 781 472 

 

 

 Venäjä on varsin monikansallinen maa. Vesa Puurosen, Rustem Safimin, 

Aleksandr Salagajevin, Tiina Sotkasiiran ja Ilja Turijanskin artikkeli (2007) kertoo 

vuosina 2004 ja 2005 toteutetusta yhdistetystä kvalitatiivisesta ja kvantitatiivisesta 

tutkimuksesta venäläisten nuorten rasismista. Kyselytutkimuksen perusteella 

osallistuneista kaupungeista ja alueista rasistisia ilmiöitä esiintyi eniten 

venäläisenemmistöisessä Pietarissa (Moskova ei ollut mukana) ja vähiten 

monikansallisessa Tatarstanin tasavallassa. Venäläisenemmistöiset Karjalan tasavalta ja 

Krasnojarskin kaupunki sijoittuivat keskivaiheille. Mielestäni toisin näiden tulosten 

kanssa individualisaatio edellyttäisi erilaisuuden hyväksyntää. Summamuuttujalla on 

ongelmia Cronbachin alfa kanssa vuosina 1995, 1999 ja 2008.  

 

 Jo ennen Neuvostoliiton hajoamista maassa kärsittiin hintojen noususta. 

Hyvän palkan merkitys oli erittäin tärkeä jo vuonna 1990. Taulukosta 11 käy ilmi, että 

vuonna 2008 lähes kaikki nuoret vastaajat mainitsevat hyvän palkan tärkeän 

merkityksen työssäkäynnille. Tämä on edelleen samankaltainen tulos kuin Inglehartilla 

(1997, 67-107, kts. myös sivu 12). Inglehartilla korostuu taloudellisen turvallisuuden 

merkitys siirtymisessä modernista postmoderniin sekä materialismista 

postmaterialismiin. Myös Beck ja Beck-Gernsheimilla individualisaatiossa yksilön 

turvana on hyvinvointivaltio (sivu 5). Hyvinvoinnin osalta Human Development 

Indexillä (UNDP 2013) mitattuna Venäjä sijoittui vuonna 2012 sijalle 55 (186 valtiota 

mukana). Venäjän sijoitusta nosti korkea koulutustaso, kun taas alhainen tulotaso veti 

indeksiarvoa alaspäin. Myös indeksin kolmas tekijä väestön terveystaso laski hieman 

kokonaisarvoa.  
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Taulukko 11. Työssäkäynnin edut Venäjällä (alle 35-vuotiaat), 0 = ei mainittu 
1 = mainittu (World Values Survey). 

 

     

 
1990 1995 1999 2008 

Tärkeää työssä: hyvä työaika  0,51 0,50 0,41 0,51 

Tärkeää työssä: riittävästi/runsaasti lomapäiviä  0,46 0,34 0,26 0,49 

Tärkeää työssä: ei liikaa työpaineita  0,23 0,22 0,16 0,41 

Tärkeää työssä: hyvä palkka  0,86 0,92 0,93 0,97 

     Keskiarvo 0,515 0,495 0,440 0,595 

Cronbachin alfa 0,534 0,549 0,559 0,545 

Vastaajia 702 555 670 472 

 

 Muista muuttujista hyvän työajan osalta ei ole tapahtunut kovin suurta 

muutosta vuosien 1990 ja 2008 välillä. Lomapäivien merkitys on taas uudelleen 

kääntynyt nousuun 2000-luvulla. Sitä, että työssä ei ole liian paljon paineita, arvostetaan 

vuonna 2008 selvästi enemmän kuin 1990-luvun vuosina. Summamuuttujan reabiliteetti 

tuotti ongelmia kaikkina ajankohtina (alle 0,6). 

 

 Kaiken kaikkiaan kolme surveyn kysymystä jäi summamuuttujien 

ulkopuolelle. Kysymys Maanpuolustustahdosta tuotti vuonna 1990 19,2% puuttuvia 

vastauksia. Vuosina 1995 ja 1999 vastauksista uupui 13,0%, mutta osuus nousi peräti 

27,1%:iin vuonna 2006. Oman tulkintani mukaan suuri osa armeijaan kriittisesti 

suhtautuvista jätti vastaamatta kysymykseen. Näin ollen tämä kysymys jonkin verran 

jakaa venäläisnuoria. Toisaalta niillä, jotka vastasivat kysymykseen, ylivoimaisella 

enemmistöllä löytyi tahtoa puolustaa synnyinmaataan hyökkäyksen edessä.  

 

 Kysymys Lapsi tarvitsee sekä isän että äidin liittyy ainakin osittain 

yksinhuoltajuuden hyväksyntään. Se varmaankin liittyy myös homoseksuaalisuuden 

hyväksyntään. Nuoret ovat edelleen varsin samaa mieltä väittämän kanssa. Tosin on 

huomattava, että vastaus 1 tarkoittaa enemmän samaa mieltä. Kolmanteen kysymykseen 

Naisella pitää olla lapsia vain joka kymmenes vastasi vuonna 1990, ettei se ole 

välttämätöntä. Vuosina 1995 ja 1999 näin vastasi lähes joka neljäs nuori. Vuonna 2008 

noin joka kuudes ei pitänyt lasten hankintaa välttämättömäksi naiselle. Viimeiseen 

ajankohtaan on varmaankin vaikuttanut viime vuosien Venäjän valtion politiikka 

syntyvyyden kasvattamiseksi. Nykyisin Venäjällä maksetaan erityistä äitiyspääomaa 

kaksi tai useamman lapsen synnyttäneille naisille 250 000 ruplaa (8300 €) lapsen 

täyttäessä kolme vuotta, mitä voi käyttää asumiseen tai lapsen koulutukseen (Rotkirch 
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2007b, 18 sekä Juriditšeskaja kompanija ”Materinskij kapital” 2013). 

Kokonaishedelmällisyysluku onkin hieman noussut Venäjällä (1,582 vuonna 2011 

1,195 vuonna 2000) (Rosstat 2013). 

 
Taulukko 12. Erilliset kysymykset   
(World Values Survey). 

    

     Maanpuolustustahto Venäjällä (alle 35-vuotiaat), 0 = ei 1 = kyllä 
  

     

 
1990 1995 1999 2006 

 
0,85 0,86 0,85 0,87 

     Vastaajia 567/702 483/555 583/670 569/781 

     Lapsi tarvitsee sekä isän että äidin, Venäjä (alle 35-vuotiaat),  
  0=enemmän eri mieltä 1=enemmän samaa mieltä 

   

 
1990 1995 1999 2008 

 
0,97 0,94 0,92 0,94 

     Vastaajia 690/702 546/555 653/670 464/472 

     Naisella pitää olla lapsia, Venäjä (alle 35-vuotiaat), 0=ei välttämätöntä 1=pitää olla 

     

 
1990 1995 1999 2008 

 
0,90 0,77 0,77 0,83 

     Vastaajia 676/702 519/555 619/670 447/472 

 

  

 Kysymykseen maanpuolustustahdosta en ota kantaa individualisaation 

suhteen
32

. Mielipide, että lapsi tarvitsee sekä isän että äidin on ehkä ristiriidassa 

individualisaation kanssa tai sitten vastaajat ajattelevat vain yleishumaanisti lasten 

oikeuksia. Kysymys Naisella pitää olla lapsia on kuitenkin huomattavasti helpompi 

vastata. Individualisaatio edellyttäisi naisen omaa valintaa. 
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 Itse kävin siviilipalvelun aikanani. 
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7.2. Taustamuuttujien vaikutus Moraaliseen suvaitsevaisuuteen 

regressioanalyysin avulla 

 

 Sekä Nevitte ja Cohrane että Shirokanova kohdistivat mielenkiintonsa 

Moraalisen suvaitsevaisuuden kysymyksiin. Itse lähdin tutkimaan regressioanalyysin 

avulla, mitä vaikuttavia  tekijöitä on moraalisten mielipiteiden taustalla. Myös 

venäläisestä World Values Survey –aineistosta löytyy kohtuullinen määrä 

sosiodemografisia taustamuuttujia. Otin omaan tarkasteluuni mukaan sukupuolen, iän, 

parisuhteen, koulutuksen, päätoimen, tulotason ja asuinpaikan koon.  

 

 Joissakin Moraalisen suvaitsevaisuuden kysymyksissä oli paljon puuttuvia 

tietoja, mitkä korvasin kyseisen ajankohdan keskiarvovastauksella. Ryhmä 18-24-

vuotiaat saivat heille erikseen lasketun keskiarvon ja 25-34-vuotiaat omansa. 

Ensimmäisenä surveyajankohtana lasten lukumäärää koskevassa kysymyksessä ei ollut 

mukana vaihtoehtoa, ettei lapsia olisi. Tällöin korvasin Ei vastausta (-2) –tuloksen 

lapsettomuudella. Valitettavasti taustamuuttujat eivät tuottaneet kovin korkeita 

selitysosuuksia.   

 

7.2.1. Vuoden 1990 tulokset 

 

 Neuvostoliiton olemassaolon viimeistä edeltävänä vuotena kaikkien viiden 

Moraalisen suvaitsevaisuuden kysymyksen: avioeron, abortin, eutanasian, 

homoseksuaalisuuden, itsemurhan hyväksyttävyyden keskiarvovastaus venäläisnuorilla 

oli 1-10 –asteikolla 3,646 (1=ei koskaan hyväksyttävää ja 10=aina hyväksyttävää). 

Kielteisimmin suhtauduttiin homoseksuaalisuuteen (keskiarvovastaus 1,66), sekä 

itsemurhaan (2,47). Muiden kysymysten osalta keskiarvovastaukset vaihtelivat 4,0:n ja 

5,2:n välillä. Taustamuuttujista koulutuksesta ei ollut tietoa saatavilla vuoden 1990 

osalta.  

 

 Ensimmäisellä kierroksella (kts. liitteet) vakio saa arvokseen hyvin lähellä 

keskiarvovastausta olevan arvon (3,881). Lasten lukumäärä oli ainoa tilastollisesti 

merkitsevä taustamuuttuja (0,002***). Sen selitysaste jäi vain 1,5 %:iin. Korkeampi 

lapsiluku vähensi vuoden 1990 aineistolla  venäläisnuorilla moraalisten kysymysten 

vastausten hyväksyttävyyttä (B=-0,202).  
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7.2.2. Vuoden 1995 tulokset 

 

 1990-luvun puoliväliin mennessä venäläisnuorten suhtautuminen 

moraalikysymyksiin liberalisoitui (keskiarvovastaus 4,336). Erityisesti suhtautuminen 

homoseksuaalisuuteen (2,43)  ja eutanasiaan (6,19) muuttui lyhyessä ajassa 

liberaalimmaksi. Vuodesta 1995 alkaen on myös mukana WVS:ssä tiedot venäläisten 

koulutustasosta. Koulutustaso on mukana WVS:n valmiin kolme portaisen luokituksen 

mukaan. 

 

 Vuonna 1995 löysin kaksi tilastollisesti merkitsevää taustamuuttujaa: 

asuinpaikan koon (luokiteltu 8-luokkainen) ja tulotaso (luokiteltu 10-luokkainen). 

Ensimmäisessä mallissa on mukana asuinpaikan koko. Tällöin vakio sai arvon 3,575. 

Suurempi asuinpaikan koko lisäsi vastausten liberaalisuutta (B=0,130 merkits. 

0,000***). Asuinpaikan koko selitti 3,6% moraalikysymysten vastausten vaihtelusta. 

 

 Toisessa mallissa vakion arvo oli jonkin verran pienempi (3,162). Nyt 

mukana ovat kummatkin merkitsevät taustamuuttujat: asuinpaikan koko ja tulotaso. 

Suurempi asuinpaikan koko lisäsi nyt hieman vähemmän vastausten liberaalisuutta kuin 

ensimmäisellä mallilla (B=0,111 merkits. 0,000***). Myös korkeampi tulotaso lisäsi 

vastausten liberaalisuutta  (B=0,091 merkits. 0,001***). Nämä kaksi muuttujaa yhdessä 

selittivät 5,5% Moraalisen suvaitsevaisuuden vaihtelusta. 

 

7.2.3. Vuoden 1999 tulokset 

  

 Vuosituhannen viimeisenä vuotena venäläisnuorten suhtautumisen 

liberalisoituminen käytännössä pysähtyi (keskiarvovastaus 4,376). Ainoastaan 

suhtautuminen homoseksuaalisuuteen liberalisoitui hieman (nyt 2,87). Tällä aineistolla 

sain tarkasteluun mukaan kaksi tilastollisesti merkitsevää taustamuuttujaa: sukupuolen 

(0=mies, 1=nainen) ja asuinpaikan koon. Ensimmäiseen malliin tuli mukaan sukupuoli, 

jolloin vakio sai arvon 4,178. Nainen sukupuolena lisäsi vastausten liberaalisuutta 

(B=0,347 merkits. 0,006***). Sukupuoli selitti ensimmäisessä mallissa 1,1% 

vaihtelusta.  

 

 Toisessa mallissa sukupuolen lisäksi tuli mukaan siis asuinpaikan koko. 

Vakio sai taaskin toisella kierroksella hieman pienemmän arvon 3,867. Nainen 



53 
 

sukupuolena lisäsi nyt  lähes saman verran vastausten liberaalisuutta kuin ensimmäisellä 

mallilla (B=0,346 merkits. 0,006***). Myös suurempi asuinpaikan koko lisäsi 

vastausten liberaalisuutta, kuten vuonna 1995 (B=0,058 merkits. 0,020**). 

Valitettavasti vuoden 1999 aineistolla selitysaste jäi erittäin alhaiseksi 1,8%:iin.  

 

7.2.4. Vuoden 2006 tulokset 

 

 2000-luvulle tultaessa suhtautuminen aborttiin (4,25) ja eutanasiaan (5,75) 

hieman kiristyi ja summamuuttujan keskiarvovastaus jonkin verran laski (4,208). 

Vuoden 2006 aineistolla sain tulokseksi kaksi tilastollisesti merkitsevää 

taustamuuttujaa: sukupuolen ja tulotason. Ensimmäiseen malliin tuli mukaan sukupuoli, 

kuten vuonna 1999. Vakio sai nyt arvon 3,937. Nainen sukupuolena lisäsi nyt vielä 

enemmän vastausten liberaalisuutta (B=0,594 merkits. 0,000***). Sukupuoli selitti 

ensimmäisessä mallissa 2,6% vaihtelusta. 

 

 Toisessa mallissa sukupuolen lisäksi esiintyi tulotaso. Vakio sai jälleen 

toisella kierroksella hieman pienemmän arvon 3,097. Regressiokerroin naisilla kasvoi 

vielä 0,646:een eli erot sukupuolten välillä kasvoivat melko suuriksi (B=0,646 merkits. 

0,000***). Korkeammat tulot lisäsivät vastausten liberaalisuutta, kuten 1995 aineistolla. 

Nyt tulotason vaikutus kuitenkin jäi pienemmäksi (B=0,125 merkits. 0,000***). Nämä 

kaksi muuttujaa yhdessä selittivät 4,7% moraalikysymysten vastausten vaihtelusta. 

Valitettavasti vuoden 2008 aineistolla en onnistunut saamaan esiin tilastollisesti 

merkitseviä taustamuuttujia. 

 

8. Lopuksi 

 

 Individualisaatio on varsin laaja syndrooman kaltainen, monta osa aluetta 

sisältävä käsite. Tässä tutkimuksessa on faktorianalyysissä kymmenen eri teemaa 

mukana. Faktorianalyysin tulokset antavat melko samanlaisen rakenteen kuin Nevittellä 

ja Cohranella Länsi-Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta. Silti venäläisnuorten 

arvomaailma ei rakennu täysin samalla tavalla. Ehkä kaikkien ei-sosiodemografisten 

muuttujien pohjalta tehtävä pääkomponenttianalyysi, kuten Nevittellä ja Cohranella 

antaisi jotain uutta rakenteeseen, mitä tässä tutkimuksessa ei ole tullut esille. 
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 Itselleni kaikkein mielenkiintoisempia olivat tulokset summamuuttujilta. 

On hyvin riippuvaista osa-alueesta, mitä voidaan sanoa, onko individualisaatio 

toteutunut tai edistynyt nuorten ikäluokkien osalta Venäjällä. Osa tuloksista puoltaa 

näkemystä ja osa taas ei. Taustamuuttujien osalta selitysasteet jäivät alhaisiksi, 

kuitenkin joitakin tuloksia nousi esille. Mitään kovin suuria yllätyksiä näissä tuloksissa 

ei ollut.  
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World Values Survey 2012: 

http://www.worldvaluessurvey.org/wvs/articles/folder_published/article_base_54  12.8. 

2012 

 

 

Liitteet 

 

Muuttujat 

 

Nevitten ja Cochranen individualisaatiomuuttujat faktoreittain:  

(oma suomennos WVS:stä, englannin kieliset lyhennykset em. kirjoittajien) 

 

1. Tyytyväisyys työssäkäyntiin (Job Traits: Fulfillment): 

1. Aloitteentekomahdollisuus työssä tärkeää (Job: Use Initiative) 

2. Vastuullisuus työssä tärkeää (Job: Responsible Job) 

3. Saavutukset työssä tärkeitä (Job: Achieve Something) 

4. Tärkeää, että työ vastaa omia kykyjä (Job: Meets Abilities) 

5. Työn mielenkiintoisuus tärkeää (Job: Interesting) 

6. Tärkeää, että työ on arvostettua (Job: Respected by People) 

 

2. Poliittinen protesti (Political Protest): 

7. Osallistuminen laillisiin mielenosoituksiin (Attend Lawful Demonstrations) 

8. Osallistuminen epävirallisiin lakkoihin (Join Unofficial Strikes) 

9. Osallistuminen boikotteihin (Join Boycotts) 

10. Osallistuminen talojen ja tehtaiden valtauksiin (Occupy Buildings) 

11. Allekirjoittanut adressin (Sign Petition) 

 

 

3. Institutionaalinen luottamus (Institutional Confidence): 

12. Luottamus parlamenttiin (Confidence: Parliament) 

13. Luottamus julkiseen hallintoon (Confidence: The Civil Service) 

http://www.worldvaluessurvey.org/wvs/articles/folder_published/article_base_54
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14. Luottamus lehdistöön (Confidence: The Press) 

15. Luottamus ammattiliittoihin (Confidence: Labor/Trade Unions) 

16. Luottamus miliisiin (Confidence: The Police) 

 

4. Talousrikosten hyväksyttävyys (Civil Permissiveness): 

17. Valtion etuuksien väärinkäytön hyväksyttävyys (Justifiable: Illegal Govt. 

Benefits) 

18. Lahjusten vastaanoton hyväksyttävyys (Justifiable: Accepting Bribe) 

19. Verovilpin hyväksyttävyys (Justifiable: Cheat on Taxes) 

 

5. Moraalinen suvaitsevaisuus (Moral Permissiveness): 

20. Avioeron hyväksyttävyys (Justifiable: Divorce) 

21. Abortin hyväksyttävyys (Justifiable: Abortion) 

22. Eutanasian hyväksyttävyys (Justifiable: Euthanasia) 

23. Homoseksuaalisuuden hyväksyttävyys (Justifiable: Homosexuality) 

24. Itsemurhan hyväksyttävyys (Justifiable: Suicide) 

 

6. Subjektiivinen hyvinvointi (Subjective Well-Being) 

25. Tyytyväisyys elämään (Life Satisfaction) 

26. Elämän onnellisuus (Happiness) 

27. Valinnan vapaus ja oman elämän kontrolli (Freedom & Control) 

 

7. Naapurina vähemmistöt (Neighbours: Minorities): 

28. Naapurina eri rotua (?) olevia ihmisiä (Neighbours: Different Race) 

29. Naapurina maahanmuuttajia ja ulkomaalaisia työntekijöitä (Neighbours: 

Immigrants) 

 

8. Työssäkäynnin edut (Job Traits: Economic): 

30. Tärkeää työssä: hyvä työaika (Job: Good Hours) 

31. Tärkeää työssä: riittävästi/runsaasti lomapäiviä (Job: Generous Holidays) 

32. Tärkeää työssä: ei liikaa työpaineita (Job: Not too much Pressure) 

33. Tärkeää työssä: hyvä palkka (Job: Good Pay) 

34. Tärkeää työssä: taattu työpaikka (Good Job Security) 

 

9. Maanpuolustus (Military Nationalism): 
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35. Maanpuolustustahto (Fight in War) 

36. Luottamus asevoimiin (Confidence: The Armed Forces) 

 

10. Perhe-elämä (Family Life): 

37. Lapsi tarvitsee sekä isän että äidin (Child Needs Father & Mother) 

38. Naisella pitää olla lapsia (Women Need Children) 

 

 

 

Suomen gallupin suomenkieliset kysymykset: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 2013: 

http://www.fsd.uta.fi/fi/aineistot/luettelo/kvanti_arkistoidut_lomakkeet.html  5.5. 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fsd.uta.fi/fi/aineistot/luettelo/kvanti_arkistoidut_lomakkeet.html
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Faktorianalyysit 

 

 
 
 
 

Venäjä (NL) 1990 (alle 35-vuotiaat) minimilataus 0,1 Varimax GLS

puuttuvat arvot Listwise Factor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Confidence: Parliament 0,77

Confidence: The Civil Services 0,59 -0,10 0,13

Confidence: The Police 0,56 -0,11 0,17 0,15

Confidence: Labour Unions 0,55 0,13 -0,13 0,14 0,29

Confidence: Armed Forces 0,48 0,16 0,12

Political action: joining unofficial strikes 0,77 0,10 -0,16

Political action: joining in boycotts 0,67 -0,10

Political action: attending lawful demonstrations 0,55 -0,19 0,20

Political action: signing a petition 0,52 -0,11 0,16

Political action: occupying buildings or factories -0,13 0,44 -0,26 0,20

Willingness to fight for country -0,24 -0,13 -0,22 -0,12

Justifiable: divorce 0,77

Justifiable: abortion 0,75

Justifiable: suicide 0,19 -0,14 0,41 0,16 0,12 -0,14

Justifiable: homosexuality 0,23 -0,15 0,36 -0,17 0,12 0,30 -0,11

Important in a job: that you can achieve something 0,11 0,62

Important in a job: an opportunity to use initiative 0,61

Important in a job: a responsible job -0,12 0,57

Important in a job: a respected job 0,38 0,17

Important in a job: a job that meets one´s abilities 0,36 0,13 0,11 -0,18

Important in a job: a job that is interesting 0,28 0,18 0,10 -0,12

Important in a job: generous holidays -0,10 0,11 0,61 0,13

Important in a job: good hours 0,16 0,10 0,57 0,10 -0,14

Important in a job: good job security 0,18 0,47 0,13

Important in a job: good pay 0,12 0,39 -0,10 -0,20 0,17

Neighbours: Immigrants/foreign workers -0,24 0,29 0,29 -0,11 0,14

Justifiable: cheating on taxes 0,11 -0,10 0,98 0,11

Justifiable: claiming government benefits 0,37 0,23

Justifiable: euthanasia 0,18 0,16 -0,15 0,17 0,18 -0,12 -0,14

Feeling of happiness -0,71 0,12

Satisfaction with your life -0,17 0,11 0,67 0,15

How much freedom of choice and control -0,21 0,14 0,31 0,17

Justifiable: someone accepting a bribe 0,19 -0,10 0,16 0,33 0,66 0,12

Neighbours: People of a different race -0,12 0,18 0,30 0,13

Important in a job: not too much pressure 0,17 0,98

Confidence: The Press 0,27 -0,13 0,70

Child needs a home with father and mother 0,11 0,20

A woman has to have children to be fulfilled -0,11

Extraction Method: Generalized Least Squares. 

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a

a Rotation converged in 8 iterations.
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Venäjä 1995 (alle 35-vuotiaat) minimilataus 0,1 Varimax GLS

puuttuvat arvot Listwise Factor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Confidence: Parliament 0,67 -0,10 -0,12 0,13 -0,12

Confidence: The Police 0,61 -0,12 -0,20 -0,20

Confidence: The Civil Services 0,56 0,12 0,22

Confidence: The Press 0,51 0,12

Confidence: Armed Forces 0,46 0,11 0,20 0,11 -0,20

Confidence: Labour Unions 0,36 -0,17 0,20

Justifiable: divorce 0,80 0,20

Justifiable: abortion 0,76 -0,12 0,11 0,16

Justifiable: homosexuality 0,31 -0,13 0,14 -0,25 0,11

Justifiable: euthanasia 0,22 -0,16

Political action: signing a petition -0,15 0,68 -0,11 0,16

Political action: joining in boycotts -0,13 0,64 0,22 -0,10

Political action: joining unofficial strikes 0,13 0,57 -0,15 0,13 0,13 -0,18 0,11 -0,11

Political action: attending lawful demonstrations -0,13 0,56 -0,30 0,11

Political action: occupying buildings or factories 0,15 0,30 -0,15 0,11 0,27 -0,21

Important in a job: an opportunity to use initiative 0,66 -0,13 0,12

Important in a job: that you can achieve something -0,10 0,64 0,14

Important in a job: a responsible job -0,12 0,52 0,11 0,23 -0,12

Important in a job: a respected job 0,47 0,13

Important in a job: a job that meets one´s abilities 0,34 0,23 -0,18

Important in a job: good job security 0,12 0,23 -0,20 -0,11

Feeling of happiness -0,96 -0,14 -0,23

Satisfaction with your life 0,10 0,12 0,64 -0,13 -0,24

Important in a job: generous holidays 0,15 0,76 -0,15

Important in a job: good hours -0,15 0,56 0,10 0,12

Important in a job: not too much pressure -0,14 0,12 0,49

How much freedom of choice and control 0,27 -0,31 0,13 -0,17 -0,17

Justifiable: cheating on taxes 0,12 0,74

Justifiable: someone accepting a bribe 0,11 0,54

Justifiable: claiming government benefits 0,30 0,16

Neighbours: People of a different race 0,15 0,73

Neighbours: Immigrants/foreign workers -0,10 0,17 0,50 0,15

Important in a job: a job that is interesting 0,17 0,10 -0,24 0,12 -0,11

Child needs a home with father and mother -0,14 0,11 0,38

Important in a job: good pay -0,13 0,22 -0,13 0,20 0,38

A woman has to have children to be fulfilled -0,11 -0,12 0,35

Willingness to fight for country -0,20 0,14 -0,15 -0,26 0,11 -0,27 -0,25

Justifiable: suicide 0,11 0,36 -0,15 0,54

Extraction Method: Generalized Least Squares. 

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a

a Rotation converged in 10 iterations.
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Venäjä 1999 (alle 35-vuotiaat) minimilataus 0,1 Varimax GLS

puuttuvat arvot Listwise Factor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Confidence: The Civil Services 0,67

Confidence: Parliament 0,66

Confidence: Labour Unions 0,55

Confidence: The Press 0,44 -0,11

Confidence: Armed Forces 0,36 0,12 0,17

Important in a job: an opportunity to use initiative 0,60 -0,11

Important in a job: that you can achieve something 0,60 0,11

Important in a job: a respected job -0,12 0,58 0,16

Important in a job: a responsible job 0,45 -0,10 0,16

Important in a job: a job that is interesting 0,41

Important in a job: good job security 0,40 0,22 -0,19

Important in a job: a job that meets one´s abilities 0,39 0,10 -0,11 -0,14

Political action: joining unofficial strikes 0,85

Political action: occupying buildings or factories 0,54 -0,15

Political action: joining in boycotts 0,54 0,38

Political action: attending lawful demonstrations 0,22 0,42 0,13 0,29 -0,17

Willingness to fight for country -0,18 -0,19

Justifiable: divorce -0,10 0,85

Justifiable: abortion 0,68

Justifiable: homosexuality 0,35 -0,15 -0,11

Justifiable: suicide 0,13 -0,16 0,26 0,22

Child needs a home with father and mother -0,15 -0,10 -0,11

Important in a job: generous holidays 0,17 0,64

Important in a job: not too much pressure 0,18 0,62

Important in a job: good hours 0,10 0,56

Important in a job: good pay -0,12 0,21

Satisfaction with your life 0,93

Feeling of happiness 0,12 -0,59

How much freedom of choice and control 0,13 -0,11 0,32 0,11

Neighbours: Immigrants/foreign workers 0,11 0,99

Neighbours: People of a different race 0,12 0,14 0,12 0,47 0,19

Justifiable: someone accepting a bribe -0,16 0,58

Justifiable: claiming government benefits 0,11 0,53

Justifiable: cheating on taxes -0,10 0,52

A woman has to have children to be fulfilled -0,24

Justifiable: euthanasia 0,13 0,10 -0,11 0,21 0,24

Political action: signing a petition -0,10 0,25 -0,12 0,95

Confidence: The Police 0,59 0,79

Extraction Method: Generalized Least Squares. 

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a

a Rotation converged in 7 iterations.
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Moraalinen suvaitsevaisuus Venäjällä (NL) 1990 (alle 35-vuotiaat) lasten lukumäärän mukaan,

1=ei koskaan hyväksyttävää 10 = aina hyväksyttävää

Malli Regressio- Standar- t-arvo Merkit- R2 KorjattuEstimaatin F Merkit-

kerroin doitu sevyys R2 keskivirhe sevyys

B Beta

1 (Vakio) 3,881 40,78 0,000 0,017 0,015 1,52 9,89 0,002

Lasten lkm -0,202 -0,130 -3,15 0,002

Moraalinen suvaitsevaisuus Venäjällä 1995 (alle 35-vuotiaat) asuinpaikan koon,

ja tulotason mukaan,

1=ei koskaan hyväksyttävää 10 = aina hyväksyttävää

Malli Regressio- Standar- t-arvo Merkit- R2 KorjattuEstimaatin F Merkit-

kerroin doitu sevyys R2 keskivirhe sevyys

B Beta

1 (Vakio) 3,575 20,27 0,000 0,038 0,036 1,52 20,40 0,000

Asuinpaikan koko 0,130 0,195 4,52 0,000

2 (Vakio) 3,162 14,78 0,000 0,059 0,055 1,51 15,96 0,000

Asuinpaikan koko 0,111 0,167 3,83 0,000

Tulotaso 0,091 0,146 3,33 0,001

Moraalinen suvaitsevaisuus Venäjällä 1999 (alle 35-vuotiaat) sukupuolen ja asuinpaikan koon,

1=ei koskaan hyväksyttävää 10 = aina hyväksyttävää

Malli Regressio- Standar- t-arvo Merkit- R2 KorjattuEstimaatin F Merkit-

kerroin doitu sevyys R2 keskivirhe sevyys

B Beta

1 (Vakio) 4,178 47,36 0,000 0,013 0,011 1,53 7,76 0,006

Sukupuoli 0,347 0,113 2,79 0,006

2 (Vakio) 3,867 24,20 0,000 0,022 0,018 1,53 6,61 0,001

Sukupuoli 0,346 0,112 2,78 0,006

Asuinpaikan koko 0,058 0,094 2,33 0,020
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Moraalinen suvaitsevaisuus Venäjällä 2006 (alle 35-vuotiaat) sukupuolen ja tulotason mukaan,

1=ei koskaan hyväksyttävää 10 = aina hyväksyttävää

Malli Regressio- Standar- t-arvo Merkit- R2 KorjattuEstimaatin F Merkit-

kerroin doitu sevyys R2 keskivirhe sevyys

B Beta

1 (Vakio) 3,937 36,31 0,000 0,028 0,026 1,76 15,02 0,000

Sukupuoli 0,594 0,166 3,88 0,000

2 (Vakio) 3,097 12,06 0,000 0,051 0,047 1,75 14,15 0,000

Sukupuoli 0,646 0,181 4,24 0,000

Tulotaso 0,125 0,153 3,60 0,000
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Puuttuvat tiedot 1990-99 

 

Individualisaatioon liittyvät kysymykset, Venäjä  (NL) 1990 (alle 35-vuotiaat) 
 puuttuvat tiedot 

   

 
N Puuttuvat Prosenttia 

Elämän onnellisuus (Happiness) 613 89 12,7 

Naapurina eri rotua (?) olevia ihmisiä (Neighbours: Different Race) 702 0 0 

N:na maahanmuuttajia ja ulkomaalaisia työntekijöitä (Neighbours: Immigrants) 702 0 0 

Tyytyväisyys elämään (Life Satisfaction) 687 15 2,1 

Valinnan vapaus ja oman elämän kontrolli (Freedom & Control) 665 37 5,3 

Tärkeää työssä: hyvä palkka (Job: Good Pay) 702 0 0 

Tärkeää työssä: ei liikaa työpaineita (Job: Not too much Pressure) 702 0 0 

Tärkeää työssä: taattu työpaikka (Good Job Security) 702 0 0 

Tärkeää, että työ on arvostettua (Job: Respected by People) 702 0 0 

Tärkeää työssä: hyvä työaika (Job: Good Hours) 702 0 0 

Aloitteentekomahdollisuus työssä tärkeää (Job: Use Initiative) 702 0 0 

Tärkeää työssä: riittävästi/runsaasti lomapäiviä (Job: Generous Holidays) 702 0 0 

Saavutukset työssä tärkeitä (Job: Achieve Something) 702 0 0 

Vastuullisuus työssä tärkeää (Job: Responsible Job) 702 0 0 

Työn mielenkiintoisuus tärkeää (Job: Interesting) 702 0 0 

Tärkeää, että työ vastaa omia kykyjä (Job: Meets Abilities) 702 0 0 

Lapsi tarvitsee sekä isän että äidin (Child Needs Father & Mother) 690 12 1,7 

Naisella pitää olla lapsia (Women Need Children) 676 26 3,7 

Maanpuolustustahto (Fight in War) 567 135 19,2 

Allekirjoittanut adressin (Sign Petition) 630 72 10,3 

Osallistuminen boikotteihin (Join Boycotts) 599 103 14,7 

Osallistuminen laillisiin mielenosoituksiin (Attend Lawful Demonstrations) 654 48 6,8 

Osallistuminen epävirallisiin lakkoihin (Join Unofficial Strikes) 591 111 15,8 

Osallistuminen talojen ja tehtaiden valtauksiin (Occupy Buildings) 570 132 18,8 

Luottamus asevoimiin (Confidence: The Armed Forces) 667 35 5 

Luottamus lehdistöön (Confidence: The Press) 681 21 3 

Luottamus ammattiliittoihin (Confidence: Labor/Trade Unions) 664 38 5,4 

Luottamus miliisiin (Confidence: The Police) 678 24 3,4 

Luottamus parlamenttiin (Confidence: Parliament) 642 60 8,5 

Luottamus julkiseen hallintoon (Confidence: The Civil Service) 638 64 9,1 

Valtion etuuksien väärinkäytön hyväksyttävyys (J: Illegal Govt. Benefits) 640 62 8,8 

Verovilpin hyväksyttävyys (Justifiable: Cheat on Taxes) 628 74 10,5 

Homoseksuaalisuuden hyväksyttävyys (Justifiable: Homosexuality) 670 32 4,6 

Abortin hyväksyttävyys (Justifiable: Abortion) 663 39 5,6 

Avioeron hyväksyttävyys (Justifiable: Divorce) 657 45 6,4 

Eutanasian hyväksyttävyys (Justifiable: Euthanasia) 629 73 10,4 

Itsemurhan hyväksyttävyys (Justifiable: Suicide) 653 49 7 

Lahjusten vastaanoton hyväksyttävyys (Justifiable: Accepting Bribe) 677 25 3,6 
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Individualisaatioon liittyvät kysymykset, Venäjä  1995 (alle 35-vuotiaat) 
 puuttuvat tiedot 

   

 
N Puuttuvat Prosenttia 

Elämän onnellisuus (Happiness) 545 10 1,8 

Naapurina eri rotua (?) olevia ihmisiä (Neighbours: Different Race) 555 0 0 

N:na maahanmuuttajia ja ulkomaalaisia työntekijöitä (Neighbours: Immigrants) 555 0 0 

Tyytyväisyys elämään (Life Satisfaction) 550 5 0,9 

Valinnan vapaus ja oman elämän kontrolli (Freedom & Control) 545 10 1,8 

Tärkeää työssä: hyvä palkka (Job: Good Pay) 555 0 0 

Tärkeää työssä: ei liikaa työpaineita (Job: Not too much Pressure) 555 0 0 

Tärkeää työssä: taattu työpaikka (Good Job Security) 555 0 0 

Tärkeää, että työ on arvostettua (Job: Respected by People) 555 0 0 

Tärkeää työssä: hyvä työaika (Job: Good Hours) 555 0 0 

Aloitteentekomahdollisuus työssä tärkeää (Job: Use Initiative) 555 0 0 

Tärkeää työssä: riittävästi/runsaasti lomapäiviä (Job: Generous Holidays) 555 0 0 

Saavutukset työssä tärkeitä (Job: Achieve Something) 555 0 0 

Vastuullisuus työssä tärkeää (Job: Responsible Job) 555 0 0 

Työn mielenkiintoisuus tärkeää (Job: Interesting) 555 0 0 

Tärkeää, että työ vastaa omia kykyjä (Job: Meets Abilities) 555 0 0 

Lapsi tarvitsee sekä isän että äidin (Child Needs Father & Mother) 546 9 1,6 

Naisella pitää olla lapsia (Women Need Children) 519 36 6,5 

Maanpuolustustahto (Fight in War) 483 72 13 

Allekirjoittanut adressin (Sign Petition) 526 29 5,2 

Osallistuminen boikotteihin (Join Boycotts) 522 33 5,9 

Osallistuminen laillisiin mielenosoituksiin (Attend Lawful Demonstrations) 532 23 4,1 

Osallistuminen epävirallisiin lakkoihin (Join Unofficial Strikes) 511 44 7,9 

Osallistuminen talojen ja tehtaiden valtauksiin (Occupy Buildings) 514 41 7,4 

Luottamus asevoimiin (Confidence: The Armed Forces) 537 18 3,2 

Luottamus lehdistöön (Confidence: The Press) 543 12 2,2 

Luottamus ammattiliittoihin (Confidence: Labor/Trade Unions) 504 51 9,2 

Luottamus miliisiin (Confidence: The Police) 545 10 1,8 

Luottamus parlamenttiin (Confidence: Parliament) 521 34 6,1 

Luottamus julkiseen hallintoon (Confidence: The Civil Service) 525 30 5,4 

Valtion etuuksien väärinkäytön hyväksyttävyys (J: Illegal Govt. Benefits) 510 45 8,1 

Verovilpin hyväksyttävyys (Justifiable: Cheat on Taxes) 530 25 4,5 

Homoseksuaalisuuden hyväksyttävyys (Justifiable: Homosexuality) 497 58 10,5 

Abortin hyväksyttävyys (Justifiable: Abortion) 525 30 5,4 

Avioeron hyväksyttävyys (Justifiable: Divorce) 532 23 4,1 

Eutanasian hyväksyttävyys (Justifiable: Euthanasia) 509 46 8,3 

Itsemurhan hyväksyttävyys (Justifiable: Suicide) 519 36 6,5 

Lahjusten vastaanoton hyväksyttävyys (Justifiable: Accepting Bribe) 539 16 2,9 
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Individualisaatioon liittyvät kysymykset, Venäjä  1999 (alle 35-vuotiaat) 
 puuttuvat tiedot 

   

 
N Puuttuvat Prosenttia 

Elämän onnellisuus (Happiness) 659 11 1,6 

Naapurina eri rotua (?) olevia ihmisiä (Neighbours: Different Race) 670 0 0 

N:na maahanmuuttajia ja ulkomaalaisia työntekijöitä (Neighbours: Immigrants) 670 0 0 

Tyytyväisyys elämään (Life Satisfaction) 668 2 0,3 

Valinnan vapaus ja oman elämän kontrolli (Freedom & Control) 659 11 1,6 

Tärkeää työssä: hyvä palkka (Job: Good Pay) 670 0 0 

Tärkeää työssä: ei liikaa työpaineita (Job: Not too much Pressure) 670 0 0 

Tärkeää työssä: taattu työpaikka (Good Job Security) 670 0 0 

Tärkeää, että työ on arvostettua (Job: Respected by People) 670 0 0 

Tärkeää työssä: hyvä työaika (Job: Good Hours) 670 0 0 

Aloitteentekomahdollisuus työssä tärkeää (Job: Use Initiative) 670 0 0 

Tärkeää työssä: riittävästi/runsaasti lomapäiviä (Job: Generous Holidays) 670 0 0 

Saavutukset työssä tärkeitä (Job: Achieve Something) 670 0 0 

Vastuullisuus työssä tärkeää (Job: Responsible Job) 670 0 0 

Työn mielenkiintoisuus tärkeää (Job: Interesting) 670 0 0 

Tärkeää, että työ vastaa omia kykyjä (Job: Meets Abilities) 670 0 0 

Lapsi tarvitsee sekä isän että äidin (Child Needs Father & Mother) 653 17 2,5 

Naisella pitää olla lapsia (Women Need Children) 619 51 7,6 

Maanpuolustustahto (Fight in War) 583 87 13 

Allekirjoittanut adressin (Sign Petition) 637 33 4,9 

Osallistuminen boikotteihin (Join Boycotts) 633 37 5,5 

Osallistuminen laillisiin mielenosoituksiin (Attend Lawful Demonstrations) 650 20 3 

Osallistuminen epävirallisiin lakkoihin (Join Unofficial Strikes) 630 40 6 

Osallistuminen talojen ja tehtaiden valtauksiin (Occupy Buildings) 624 46 6,9 

Luottamus asevoimiin (Confidence: The Armed Forces) 656 14 2,1 

Luottamus lehdistöön (Confidence: The Press) 664 6 0,9 

Luottamus ammattiliittoihin (Confidence: Labor/Trade Unions) 601 69 10,3 

Luottamus miliisiin (Confidence: The Police) 661 9 1,3 

Luottamus parlamenttiin (Confidence: Parliament) 629 41 6,1 

Luottamus julkiseen hallintoon (Confidence: The Civil Service) 614 56 8,4 

Valtion etuuksien väärinkäytön hyväksyttävyys (J: Illegal Govt. Benefits) 640 30 4,5 

Verovilpin hyväksyttävyys (Justifiable: Cheat on Taxes) 642 28 4,2 

Homoseksuaalisuuden hyväksyttävyys (Justifiable: Homosexuality) 611 59 8,8 

Abortin hyväksyttävyys (Justifiable: Abortion) 620 50 7,5 

Avioeron hyväksyttävyys (Justifiable: Divorce) 645 25 3,7 

Eutanasian hyväksyttävyys (Justifiable: Euthanasia) 607 63 9,4 

Itsemurhan hyväksyttävyys (Justifiable: Suicide) 633 37 5,5 

Lahjusten vastaanoton hyväksyttävyys (Justifiable: Accepting Bribe) 662 8 1,2 
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Jakaumien tunnuslukuja 

 

 

 
 
 

Individualisaatioon liittyvät kysymykset, Venäjä (NL)  1990 (alle 35-vuotiaat)
N Range Minimum Maximum Sum Mean

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error

I. in a job: an opportunity to use initiative 702 1 0 1 206 0,290 0,017

Important in a job: a responsible job 702 1 0 1 119 0,170 0,014

I. in a job: that you can achieve something 702 1 0 1 218 0,310 0,017

I. in a job: a job that meets one´s abilities 702 1 0 1 400 0,570 0,019

I. in a job: a job that is interesting 702 1 0 1 514 0,730 0,017

Important in a job: a respected job 702 1 0 1 248 0,350 0,018

Important in a job: good job security 702 1 0 1 265 0,380 0,018

P. action: attending lawful demonstrations 654 2 1 3 1221 1,870 0,028

Political action: joining unofficial strikes 591 2 1 3 1469 2,490 0,024

Political action: joining in boycotts 599 2 1 3 1424 2,380 0,026

P. action: occupying buildings or factories 570 2 1 3 1589 2,790 0,018

Political action: signing a petition 630 2 1 3 1158 1,840 0,029

Confidence: Parliament 642 3 1 4 1786 2,780 0,034

Confidence: The Civil Services 638 3 1 4 1739 2,730 0,032

Confidence: The Press 681 3 1 4 1794 2,630 0,028

Confidence: Labour Unions 664 3 1 4 1804 2,720 0,034

Confidence: The Police 678 3 1 4 2000 2,950 0,031

Confidence: Armed Forces 667 3 1 4 1557 2,330 0,035

Justifiable: claiming government benefits 640 9 1 10 1595 2,490 0,089

Justifiable: someone accepting a bribe 677 9 1 10 1172 1,730 0,069

Justifiable: cheating on taxes 628 9 1 10 2373 3,780 0,120

Justifiable: divorce 657 9 1 10 3410 5,190 0,100

Justifiable: abortion 663 9 1 10 3246 4,900 0,098

Justifiable: euthanasia 629 9 1 10 2524 4,010 0,130

Justifiable: homosexuality 670 9 1 10 1115 1,660 0,067

Justifiable: suicide 653 9 1 10 1612 2,470 0,090

Satisfaction with your life 687 9 1 10 3732 5,430 0,088

Feeling of happiness 613 3 1 4 1441 2,350 0,026

How much freedom of choice and control 665 9 1 10 4324 6,500 0,088

Neighbours: People of a different race 702 1 0 1 68 0,100 0,011

Neighbours: Immigrants/foreign workers 702 1 0 1 73 0,100 0,012

Important in a job: good hours 702 1 0 1 355 0,510 0,019

Important in a job: generous holidays 702 1 0 1 321 0,460 0,019

Important in a job: not too much pressure 702 1 0 1 163 0,230 0,016

Important in a job: good pay 702 1 0 1 606 0,860 0,013

Willingness to fight for country 567 1 0 1 481 0,850 0,015

Child needs a home with father and mother 690 1 0 1 668 0,970 0,007

A woman has to have children to be fulfilled 676 1 0 1 611 0,900 0,011

Valid N (listwise) 271
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Individualisaatioon liittyvät kysymykset, Venäjä (NL)  1990 (alle 35-vuotiaat)
Std. Dev. Variance Skewness Kurtosis

Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error

I. in a job: an opportunity to use initiative 0,456 0,208 0,909 0,092 -1,177 0,184

Important in a job: a responsible job 0,375 0,141 1,765 0,092 1,120 0,184

I. in a job: that you can achieve something 0,463 0,214 0,821 0,092 -1,330 0,184

I. in a job: a job that meets one´s abilities 0,495 0,245 -0,283 0,092 -1,926 0,184

I. in a job: a job that is interesting 0,443 0,196 -1,051 0,092 -0,898 0,184

Important in a job: a respected job 0,478 0,229 0,615 0,092 -1,626 0,184

Important in a job: good job security 0,485 0,235 0,507 0,092 -1,748 0,184

P. action: attending lawful demonstrations 0,706 0,498 0,194 0,096 -0,986 0,191

Political action: joining unofficial strikes 0,573 0,328 -0,568 0,101 -0,661 0,201

Political action: joining in boycotts 0,642 0,413 -0,541 0,100 -0,653 0,199

P. action: occupying buildings or factories 0,426 0,182 -1,681 0,102 1,579 0,204

Political action: signing a petition 0,730 0,533 0,261 0,097 -1,096 0,194

Confidence: Parliament 0,859 0,739 -0,142 0,096 -0,748 0,193

Confidence: The Civil Services 0,819 0,670 -0,024 0,097 -0,668 0,193

Confidence: The Press 0,726 0,526 0,081 0,094 -0,377 0,187

Confidence: Labour Unions 0,878 0,770 -0,047 0,095 -0,823 0,189

Confidence: The Police 0,799 0,639 -0,293 0,094 -0,560 0,187

Confidence: Armed Forces 0,892 0,796 0,170 0,095 -0,716 0,189

Justifiable: claiming government benefits 2,251 5,067 1,659 0,097 2,220 0,193

Justifiable: someone accepting a bribe 1,800 3,241 2,872 0,094 7,804 0,188

Justifiable: cheating on taxes 3,016 9,098 0,776 0,098 -0,704 0,195

Justifiable: divorce 2,568 6,593 0,095 0,095 -0,587 0,190

Justifiable: abortion 2,521 6,356 0,110 0,095 -0,636 0,190

Justifiable: euthanasia 3,248 10,551 0,648 0,097 -1,036 0,195

Justifiable: homosexuality 1,741 3,031 2,950 0,094 8,462 0,189

Justifiable: suicide 2,312 5,344 1,589 0,096 1,668 0,191

Satisfaction with your life 2,306 5,319 -0,019 0,093 -0,489 0,186

Feeling of happiness 0,641 0,411 -0,026 0,099 -0,263 0,197

How much freedom of choice and control 2,272 5,160 -0,301 0,095 -0,433 0,189

Neighbours: People of a different race 0,296 0,088 2,732 0,092 5,478 0,184

Neighbours: Immigrants/foreign workers 0,305 0,093 2,600 0,092 4,775 0,184

Important in a job: good hours 0,500 0,250 -0,023 0,092 -2,005 0,184

Important in a job: generous holidays 0,499 0,249 0,172 0,092 -1,976 0,184

Important in a job: not too much pressure 0,423 0,179 1,271 0,092 -0,385 0,184

Important in a job: good pay 0,344 0,118 -2,119 0,092 2,497 0,184

Willingness to fight for country 0,359 0,129 -1,947 0,103 1,798 0,205

Child needs a home with father and mother 0,176 0,031 -5,340 0,093 26,598 0,186

A woman has to have children to be fulfilled 0,295 0,087 -2,746 0,094 5,556 0,188

Valid N (listwise) 271
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Individualisaatioon liittyvät kysymykset, Venäjä 1995 (alle 35-vuotiaat)
N Range Minimum Maximum Sum Mean

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error

I. in a job: an opportunity to use initiative 555 1 0 1 176 0,320 0,020

Important in a job: a responsible job 555 1 0 1 128 0,230 0,018

I. in a job: that you can achieve something 555 1 0 1 275 0,500 0,021

I. in a job: a job that meets one´s abilities 555 1 0 1 300 0,540 0,021

I. in a job: a job that is interesting 555 1 0 1 436 0,790 0,017

Important in a job: a respected job 555 1 0 1 262 0,470 0,021

Important in a job: good job security 555 1 0 1 364 0,660 0,020

P. action: attending lawful demonstrations 532 2 1 3 1198 2,250 0,032

Political action: joining unofficial strikes 511 2 1 3 1389 2,720 0,023

Political action: joining in boycotts 522 2 1 3 1372 2,630 0,024

P. action: occupying buildings or factories 514 2 1 3 1481 2,880 0,016

Political action: signing a petition 526 2 1 3 1243 2,360 0,029

Confidence: Parliament 521 3 1 4 1642 3,150 0,032

Confidence: The Civil Services 525 3 1 4 1350 2,570 0,032

Confidence: The Press 543 3 1 4 1496 2,760 0,032

Confidence: Labour Unions 504 3 1 4 1465 2,910 0,037

Confidence: The Police 545 3 1 4 1674 3,070 0,035

Confidence: Armed Forces 537 3 1 4 1256 2,340 0,038

Justifiable: claiming government benefits 510 9 1 10 1356 2,660 0,107

Justifiable: someone accepting a bribe 539 9 1 10 1033 1,920 0,078

Justifiable: cheating on taxes 530 9 1 10 2207 4,160 0,129

Justifiable: divorce 532 9 1 10 2954 5,550 0,112

Justifiable: abortion 525 9 1 10 2700 5,140 0,121

Justifiable: euthanasia 509 9 1 10 3152 6,190 0,155

Justifiable: homosexuality 497 9 1 10 1208 2,430 0,111

Justifiable: suicide 519 9 1 10 1229 2,370 0,099

Satisfaction with your life 550 9 1 10 2853 5,190 0,110

Feeling of happiness 545 3 1 4 1243 2,280 0,029

How much freedom of choice and control 545 9 1 10 3216 5,900 0,100

Neighbours: People of a different race 555 1 0 1 39 0,070 0,011

Neighbours: Immigrants/foreign workers 555 1 0 1 49 0,090 0,012

Important in a job: good hours 555 1 0 1 276 0,500 0,021

Important in a job: generous holidays 555 1 0 1 187 0,340 0,020

Important in a job: not too much pressure 555 1 0 1 121 0,220 0,018

Important in a job: good pay 555 1 0 1 510 0,920 0,012

Willingness to fight for country 483 1 0 1 416 0,860 0,016

Child needs a home with father and mother 546 1 0 1 513 0,940 0,010

A woman has to have children to be fulfilled 519 1 0 1 399 0,770 0,019

Valid N (listwise) 253
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Individualisaatioon liittyvät kysymykset, Venäjä 1995 (alle 35-vuotiaat)
Std. Dev. Variance Skewness Kurtosis

Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error

I. in a job: an opportunity to use initiative 0,466 0,217 0,788 0,104 -1,384 0,207

Important in a job: a responsible job 0,422 0,178 1,282 0,104 -0,357 0,207

I. in a job: that you can achieve something 0,500 0,250 0,018 0,104 -2,007 0,207

I. in a job: a job that meets one´s abilities 0,499 0,249 -0,163 0,104 -1,981 0,207

I. in a job: a job that is interesting 0,411 0,169 -1,395 0,104 -0,053 0,207

Important in a job: a respected job 0,500 0,250 0,112 0,104 -1,995 0,207

Important in a job: good job security 0,476 0,226 -0,658 0,104 -1,573 0,207

P. action: attending lawful demonstrations 0,742 0,550 -0,441 0,106 -1,076 0,211

Political action: joining unofficial strikes 0,511 0,262 -1,615 0,108 1,721 0,216

Political action: joining in boycotts 0,554 0,307 -1,166 0,107 0,374 0,213

P. action: occupying buildings or factories 0,353 0,124 -3,012 0,108 8,919 0,215

Political action: signing a petition 0,670 0,449 -0,578 0,106 -0,708 0,213

Confidence: Parliament 0,727 0,529 -0,361 0,107 -0,650 0,214

Confidence: The Civil Services 0,732 0,535 0,308 0,107 -0,417 0,213

Confidence: The Press 0,740 0,547 0,040 0,105 -0,541 0,209

Confidence: Labour Unions 0,833 0,693 -0,094 0,109 -1,005 0,217

Confidence: The Police 0,823 0,677 -0,432 0,105 -0,676 0,209

Confidence: Armed Forces 0,877 0,769 0,299 0,105 -0,567 0,210

Justifiable: claiming government benefits 2,410 5,809 1,520 0,108 1,462 0,216

Justifiable: someone accepting a bribe 1,820 3,311 2,296 0,105 5,061 0,210

Justifiable: cheating on taxes 2,966 8,795 0,540 0,106 -0,922 0,212

Justifiable: divorce 2,592 6,719 0,078 0,106 -0,610 0,211

Justifiable: abortion 2,783 7,745 0,137 0,107 -0,874 0,213

Justifiable: euthanasia 3,492 12,195 -0,340 0,108 -1,441 0,216

Justifiable: homosexuality 2,467 6,088 1,675 0,110 1,716 0,219

Justifiable: suicide 2,252 5,071 1,767 0,107 2,424 0,214

Satisfaction with your life 2,583 6,670 0,092 0,104 -0,858 0,208

Feeling of happiness 0,678 0,460 0,120 0,105 -0,127 0,209

How much freedom of choice and control 2,327 5,417 -0,154 0,105 -0,552 0,209

Neighbours: People of a different race 0,256 0,065 3,372 0,104 9,402 0,207

Neighbours: Immigrants/foreign workers 0,284 0,081 2,910 0,104 6,493 0,207

Important in a job: good hours 0,500 0,250 0,011 0,104 -2,007 0,207

Important in a job: generous holidays 0,473 0,224 0,692 0,104 -1,527 0,207

Important in a job: not too much pressure 0,413 0,171 1,370 0,104 -0,125 0,207

Important in a job: good pay 0,273 0,075 -3,078 0,104 7,500 0,207

Willingness to fight for country 0,346 0,120 -2,097 0,111 2,407 0,222

Child needs a home with father and mother 0,239 0,057 -3,699 0,105 11,728 0,209

A woman has to have children to be fulfilled 0,422 0,178 -1,279 0,107 -0,366 0,214

Valid N (listwise) 253
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Individualisaatioon liittyvät kysymykset, Venäjä 1999 (alle 35-vuotiaat)
N Range Minimum Maximum Sum Mean

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error

I. in a job: an opportunity to use initiative 670 1 0 1 241 0,360 0,019

Important in a job: a responsible job 670 1 0 1 171 0,260 0,017

I. in a job: that you can achieve something 670 1 0 1 342 0,510 0,019

I. in a job: a job that meets one´s abilities 670 1 0 1 372 0,560 0,019

I. in a job: a job that is interesting 670 1 0 1 506 0,760 0,017

Important in a job: a respected job 670 1 0 1 291 0,430 0,019

Important in a job: good job security 670 1 0 1 440 0,660 0,018

P. action: attending lawful demonstrations 650 2 1 3 1501 2,310 0,029

Political action: joining unofficial strikes 630 2 1 3 1745 2,770 0,018

Political action: joining in boycotts 633 2 1 3 1713 2,710 0,020

P. action: occupying buildings or factories 624 2 1 3 1793 2,870 0,015

Political action: signing a petition 637 2 1 3 1579 2,480 0,027

Confidence: Parliament 629 3 1 4 2039 3,240 0,031

Confidence: The Civil Services 614 3 1 4 1709 2,780 0,033

Confidence: The Press 664 3 1 4 1953 2,940 0,031

Confidence: Labour Unions 601 3 1 4 1813 3,020 0,034

Confidence: The Police 661 3 1 4 2020 3,060 0,034

Confidence: Armed Forces 656 3 1 4 1544 2,350 0,033

Justifiable: claiming government benefits 640 9 1 10 1716 2,680 0,090

Justifiable: someone accepting a bribe 662 9 1 10 1521 2,300 0,078

Justifiable: cheating on taxes 642 9 1 10 2539 3,950 0,115

Justifiable: divorce 645 9 1 10 3593 5,570 0,094

Justifiable: abortion 620 9 1 10 3107 5,010 0,101

Justifiable: euthanasia 607 9 1 10 3727 6,140 0,133

Justifiable: homosexuality 611 9 1 10 1753 2,870 0,109

Justifiable: suicide 633 9 1 10 1448 2,290 0,085

Satisfaction with your life 668 9 1 10 3667 5,490 0,094

Feeling of happiness 659 3 1 4 1522 2,310 0,026

How much freedom of choice and control 659 9 1 10 4053 6,150 0,087

Neighbours: People of a different race 670 1 0 1 40 0,060 0,009

Neighbours: Immigrants/foreign workers 670 1 0 1 50 0,070 0,010

Important in a job: good hours 670 1 0 1 274 0,410 0,019

Important in a job: generous holidays 670 1 0 1 174 0,260 0,017

Important in a job: not too much pressure 670 1 0 1 110 0,160 0,014

Important in a job: good pay 670 1 0 1 622 0,930 0,010

Willingness to fight for country 583 1 0 1 493 0,850 0,015

Child needs a home with father and mother 653 1 0 1 602 0,920 0,011

A woman has to have children to be fulfilled 619 1 0 1 474 0,770 0,017

Valid N (listwise) 335
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Individualisaatioon liittyvät kysymykset, Venäjä 1999 (alle 35-vuotiaat)
Std. Dev. Variance Skewness Kurtosis

Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error

I. in a job: an opportunity to use initiative 0,480 0,231 0,586 0,094 -1,662 0,189

Important in a job: a responsible job 0,436 0,190 1,125 0,094 -0,736 0,189

I. in a job: that you can achieve something 0,500 0,250 -0,042 0,094 -2,004 0,189

I. in a job: a job that meets one´s abilities 0,497 0,247 -0,223 0,094 -1,956 0,189

I. in a job: a job that is interesting 0,430 0,185 -1,190 0,094 -0,586 0,189

Important in a job: a respected job 0,496 0,246 0,266 0,094 -1,935 0,189

Important in a job: good job security 0,475 0,226 -0,662 0,094 -1,567 0,189

P. action: attending lawful demonstrations 0,742 0,550 -0,566 0,096 -0,993 0,191

Political action: joining unofficial strikes 0,461 0,212 -1,809 0,097 2,410 0,194

Political action: joining in boycotts 0,508 0,258 -1,473 0,097 1,226 0,194

P. action: occupying buildings or factories 0,365 0,133 -2,921 0,098 8,325 0,195

Political action: signing a petition 0,674 0,454 -0,927 0,097 -0,332 0,193

Confidence: Parliament 0,769 0,591 -0,633 0,097 -0,449 0,195

Confidence: The Civil Services 0,816 0,666 -0,035 0,099 -0,746 0,197

Confidence: The Press 0,810 0,656 -0,252 0,095 -0,680 0,189

Confidence: Labour Unions 0,822 0,676 -0,265 0,100 -0,928 0,199

Confidence: The Police 0,869 0,756 -0,539 0,095 -0,564 0,190

Confidence: Armed Forces 0,849 0,721 0,231 0,095 -0,524 0,191

Justifiable: claiming government benefits 2,271 5,156 1,509 0,097 1,810 0,193

Justifiable: someone accepting a bribe 1,996 3,985 1,768 0,095 2,851 0,190

Justifiable: cheating on taxes 2,918 8,517 0,642 0,096 -0,811 0,193

Justifiable: divorce 2,381 5,671 0,104 0,096 -0,349 0,192

Justifiable: abortion 2,517 6,334 0,142 0,098 -0,581 0,196

Justifiable: euthanasia 3,272 10,705 -0,301 0,099 -1,319 0,198

Justifiable: homosexuality 2,703 7,307 1,289 0,099 0,523 0,197

Justifiable: suicide 2,140 4,579 1,787 0,097 2,511 0,194

Satisfaction with your life 2,423 5,869 -0,155 0,095 -0,761 0,189

Feeling of happiness 0,658 0,433 0,214 0,095 0,004 0,190

How much freedom of choice and control 2,235 4,997 -0,268 0,095 -0,365 0,190

Neighbours: People of a different race 0,237 0,056 3,725 0,094 11,911 0,189

Neighbours: Immigrants/foreign workers 0,263 0,069 3,245 0,094 8,553 0,189

Important in a job: good hours 0,492 0,242 0,371 0,094 -1,868 0,189

Important in a job: generous holidays 0,439 0,193 1,099 0,094 -0,796 0,189

Important in a job: not too much pressure 0,371 0,137 1,817 0,094 1,306 0,189

Important in a job: good pay 0,258 0,067 -3,329 0,094 9,112 0,189

Willingness to fight for country 0,362 0,131 -1,918 0,101 1,685 0,202

Child needs a home with father and mother 0,269 0,072 -3,152 0,096 7,959 0,191

A woman has to have children to be fulfilled 0,424 0,180 -1,258 0,098 -0,419 0,196

Valid N (listwise) 335
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Individualisaatioon liittyvät kysymykset, Venäjä 2006 (alle 35-vuotiaat)
N Range Minimum Maximum Sum Mean

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error

I. in a job: an opportunity to use initiative 0

Important in a job: a responsible job 0

I. in a job: that you can achieve something 0

I. in a job: a job that meets one´s abilities 0

I. in a job: a job that is interesting 0

Important in a job: a respected job 0

Important in a job: good job security 0

P. action: attending lawful demonstrations 651 2 1 3 1640 2,520 0,026

Political action: joining unofficial strikes 0

Political action: joining in boycotts 646 2 1 3 1812 2,800 0,017

P. action: occupying buildings or factories 0

Political action: signing a petition 643 2 1 3 1720 2,670 0,023

Confidence: Parliament 613 3 1 4 1796 2,930 0,032

Confidence: The Civil Services 618 3 1 4 1563 2,530 0,031

Confidence: The Press 667 3 1 4 1844 2,760 0,030

Confidence: Labour Unions 552 3 1 4 1597 2,890 0,033

Confidence: The Police 659 3 1 4 1911 2,900 0,034

Confidence: Armed Forces 650 3 1 4 1506 2,320 0,035

Justifiable: claiming government benefits 641 9 1 10 1989 3,100 0,104

Justifiable: someone accepting a bribe 660 9 1 10 1446 2,190 0,083

Justifiable: cheating on taxes 639 9 1 10 2252 3,520 0,115

Justifiable: divorce 627 9 1 10 3659 5,840 0,112

Justifiable: abortion 610 9 1 10 2658 4,360 0,120

Justifiable: euthanasia 583 9 1 10 3376 5,790 0,137

Justifiable: homosexuality 611 9 1 10 1813 2,970 0,116

Justifiable: suicide 621 9 1 10 1536 2,470 0,095

Satisfaction with your life 679 9 1 10 4530 6,670 0,086

Feeling of happiness 658 3 1 4 1356 2,060 0,024

How much freedom of choice and control 674 9 1 10 5204 7,720 0,085

Neighbours: People of a different race 683 1 0 1 125 0,180 0,015

Neighbours: Immigrants/foreign workers 683 1 0 1 220 0,320 0,018

Important in a job: good hours 0

Important in a job: generous holidays 0

Important in a job: not too much pressure 0

Important in a job: good pay 0

Willingness to fight for country 492 1 0 1 429 0,870 0,015

Child needs a home with father and mother 0

A woman has to have children to be fulfilled 0

Valid N (listwise) 0
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Individualisaatioon liittyvät kysymykset, Venäjä 2006 (alle 35-vuotiaat)
Std. Dev. Variance Skewness Kurtosis

Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error

I. in a job: an opportunity to use initiative

Important in a job: a responsible job

I. in a job: that you can achieve something

I. in a job: a job that meets one´s abilities

I. in a job: a job that is interesting

Important in a job: a respected job

Important in a job: good job security

P. action: attending lawful demonstrations 0,664 0,441 -1,051 0,096 -0,094 0,191

Political action: joining unofficial strikes

Political action: joining in boycotts 0,441 0,194 -2,173 0,096 4,061 0,192

P. action: occupying buildings or factories

Political action: signing a petition 0,579 0,335 -1,605 0,096 1,532 0,192

Confidence: Parliament 0,794 0,631 -0,149 0,099 -0,805 0,197

Confidence: The Civil Services 0,766 0,587 0,336 0,098 -0,419 0,196

Confidence: The Press 0,785 0,616 0,048 0,095 -0,715 0,189

Confidence: Labour Unions 0,779 0,607 -0,112 0,104 -0,721 0,208

Confidence: The Police 0,866 0,750 -0,298 0,095 -0,724 0,190

Confidence: Armed Forces 0,889 0,790 0,339 0,096 -0,573 0,191

Justifiable: claiming government benefits 2,632 6,927 1,090 0,097 0,128 0,193

Justifiable: someone accepting a bribe 2,141 4,586 2,072 0,095 3,852 0,190

Justifiable: cheating on taxes 2,901 8,416 0,929 0,097 -0,318 0,193

Justifiable: divorce 2,815 7,927 -0,086 0,098 -0,834 0,195

Justifiable: abortion 2,965 8,788 0,416 0,099 -0,922 0,198

Justifiable: euthanasia 3,298 10,874 -0,130 0,101 -1,327 0,202

Justifiable: homosexuality 2,867 8,222 1,262 0,099 0,336 0,197

Justifiable: suicide 2,363 5,585 1,593 0,098 1,673 0,196

Satisfaction with your life 2,234 4,991 -0,612 0,094 -0,009 0,187

Feeling of happiness 0,614 0,377 0,242 0,095 0,443 0,190

How much freedom of choice and control 2,218 4,918 -0,896 0,094 0,237 0,188

Neighbours: People of a different race 0,387 0,150 1,643 0,094 0,702 0,187

Neighbours: Immigrants/foreign workers 0,468 0,219 0,763 0,094 -1,422 0,187

Important in a job: good hours

Important in a job: generous holidays

Important in a job: not too much pressure

Important in a job: good pay

Willingness to fight for country 0,334 0,112 -2,233 0,110 2,999 0,220

Child needs a home with father and mother

A woman has to have children to be fulfilled

Valid N (listwise) 0
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Individualisaatioon liittyvät kysymykset, Venäjä 2008 (alle 35-vuotiaat)
N Range Minimum Maximum Sum Mean

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error

Important in a job: an opportunity to use initiative464 1 0 1 214 0,46 0,023

Important in a job: a responsible job 463 1 0 1 183 0,4 0,023

Important in a job: that you can achieve something465 1 0 1 304 0,65 0,022

Important in a job: a job that meets one´s abilities466 1 0 1 276 0,59 0,023

Important in a job: a job that is interesting 466 1 0 1 358 0,77 0,02

Important in a job: a respected job 0

Important in a job: good job security 468 1 0 1 321 0,69 0,021

Political action: attending lawful/peaceful demonstrations445 2 1 3 1178 2,65 0,028

Political action: joining unofficial strikes 442 2 1 3 1258 2,85 0,018

Political action: joining in boycotts 443 2 1 3 1219 2,75 0,022

Political action: occupying buildings or factories 440 2 1 3 1278 2,9 0,015

Political action: signing a petition 441 2 1 3 1167 2,65 0,027

Confidence: Parliament 424 3 1 4 1150 2,71 0,04

Confidence: The Civil Services 441 3 1 4 1094 2,48 0,038

Confidence: The Press 459 3 1 4 1307 2,85 0,037

Confidence: Labour Unions 396 3 1 4 1119 2,83 0,042

Confidence: The Police 454 3 1 4 1299 2,86 0,04

Confidence: Armed Forces 456 3 1 4 991 2,17 0,039

Justifiable: claiming government benefits 444 9 1 10 1476 3,32 0,119

Justifiable: someone accepting a bribe 462 9 1 10 1259 2,73 0,111

Justifiable: cheating on taxes 456 9 1 10 1775 3,89 0,133

Justifiable: divorce 451 9 1 10 2517 5,58 0,121

Justifiable: abortion 438 9 1 10 1982 4,53 0,127

Justifiable: euthanasia 426 9 1 10 1946 4,57 0,147

Justifiable: homosexuality 445 9 1 10 1247 2,8 0,125

Justifiable: suicide 444 9 1 10 1078 2,43 0,104

Satisfaction with your life 467 9 1 10 3220 6,9 0,099

Feeling of happiness 455 3 1 4 917 2,02 0,026

How much freedom of choice and control 457 9 1 10 3157 6,91 0,108

Neighbours: People of a different race 463 1 0 1 82 0,18 0,018

Neighbours: Immigrants/foreign workers 459 1 0 1 150 0,33 0,022

Important in a job: good hours 467 1 0 1 236 0,51 0,023

Important in a job: generous holidays 467 1 0 1 231 0,49 0,023

Important in a job: not too much pressure 461 1 0 1 187 0,41 0,023

Important in a job: good pay 471 1 0 1 455 0,97 0,008

Willingness to fight for country 0

Child needs a home with father and mother 464 1 0 1 434 0,94 0,011

A woman has to have children to be fulfilled 447 1 0 1 372 0,83 0,018

Valid N (listwise) 0
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Individualisaatioon liittyvät kysymykset, Venäjä 2008 (alle 35-vuotiaat)
Std. Dev. Variance Skewness Kurtosis

Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error

I. in a job: an opportunity to use initiative 0,499 0,249 0,156 0,113 -1,984 0,226

Important in a job: a responsible job 0,489 0,240 0,430 0,113 -1,823 0,226

I. in a job: that you can achieve something 0,476 0,227 -0,648 0,113 -1,586 0,226

I. in a job: a job that meets one´s abilities 0,492 0,242 -0,377 0,113 -1,866 0,226

I. in a job: a job that is interesting 0,422 0,178 -1,276 0,113 -0,375 0,226

Important in a job: a respected job

Important in a job: good job security 0,465 0,216 -0,804 0,113 -1,360 0,225

P. action: attending lawful demonstrations 0,580 0,337 -1,424 0,116 1,014 0,231

Political action: joining unofficial strikes 0,380 0,144 -2,294 0,116 4,381 0,232

Political action: joining in boycotts 0,463 0,214 -1,574 0,116 1,431 0,231

P. action: occupying buildings or factories 0,317 0,100 -3,392 0,116 11,607 0,232

Political action: signing a petition 0,562 0,315 -1,329 0,116 0,796 0,232

Confidence: Parliament 0,815 0,664 0,020 0,119 -0,679 0,237

Confidence: The Civil Services 0,792 0,627 0,188 0,116 -0,416 0,232

Confidence: The Press 0,798 0,636 -0,108 0,114 -0,692 0,227

Confidence: Labour Unions 0,828 0,686 -0,015 0,123 -0,909 0,245

Confidence: The Police 0,854 0,729 -0,115 0,115 -0,921 0,229

Confidence: Armed Forces 0,840 0,706 0,423 0,114 -0,314 0,228

Justifiable: claiming government benefits 2,504 6,269 0,889 0,116 -0,051 0,231

Justifiable: someone accepting a bribe 2,380 5,666 1,339 0,114 0,817 0,227

Justifiable: cheating on taxes 2,837 8,048 0,632 0,114 -0,703 0,228

Justifiable: divorce 2,576 6,635 -0,033 0,115 -0,669 0,229

Justifiable: abortion 2,653 7,037 0,184 0,117 -0,887 0,233

Justifiable: euthanasia 3,040 9,239 0,352 0,118 -1,086 0,236

Justifiable: homosexuality 2,626 6,898 1,353 0,116 0,718 0,231

Justifiable: suicide 2,199 4,837 1,606 0,116 1,911 0,231

Satisfaction with your life 2,133 4,549 -0,629 0,113 -0,003 0,225

Feeling of happiness 0,549 0,302 0,169 0,114 0,909 0,228

How much freedom of choice and control 2,301 5,294 -0,501 0,114 -0,363 0,228

Neighbours: People of a different race 0,382 0,146 1,697 0,113 0,884 0,226

Neighbours: Immigrants/foreign workers 0,470 0,220 0,741 0,114 -1,457 0,227

Important in a job: good hours 0,501 0,251 -0,021 0,113 -2,008 0,225

Important in a job: generous holidays 0,501 0,251 0,021 0,113 -2,008 0,225

Important in a job: not too much pressure 0,492 0,242 0,386 0,114 -1,859 0,227

Important in a job: good pay 0,181 0,033 -5,162 0,113 24,747 0,225

Willingness to fight for country

Child needs a home with father and mother 0,246 0,061 -3,552 0,113 10,663 0,226

A woman has to have children to be fulfilled 0,374 0,140 -1,784 0,115 1,188 0,230

Valid N (listwise) 0
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Lineaariregressioiden jäännöstermien jakaumat 
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Vuoden 1995 aineisto 
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Vuoden 1999 aineisto 

 

Vuoden 2006 aineisto 

 


