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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Uusi kodin taloustiede pyrkii selittämään mahdollisimman kattavasti perheiden käyttäytymistä elämän eri tilanteissa. Tässä työssä esitetyt mallit
tarkastelevat perheen ajankäyttöä sekä perheen valintaa lasten lukumäärän ja laadun suhteen. Uuden kodin taloustieteen mallien mukaan viime
vuosina tapahtunut lasten lukumäärän lasku johtuu siitä, että varallisuuden kasvaessa vanhemmat ovat sijoittaneet enemmän laatuun ja
vähemmän lukumäärään. Laadun nousu taas on nostanut ylimääräisen lapsen hintaa, ja näin ollen prosessi on vain kiihtynyt laadun ja
lukumäärän välisen vuorovaikutuksen kautta. Vanhemmat pitävät siis nykyään lasten laatua lukumäärää parempana vaihtoehtona ja sijoittavat
lasten lukumäärän laskun ansiosta säästetyn kotityöajan markkinatyöhön. Pitääkö uuden kodin taloustieteen väite paikkaansa?
Lasten inhimillisen laadun kustannukset ovat tiettävästi lähinnä aikakustannuksia. Vanhempien ajan arvon noustessa lapsen hinta myös nousee.
Äidin ja isän ajan arvo on viime vuosina noussut palkkatason mukaan. Merkittävimmän kasvun vanhempien ajan arvossa on saattanut kuitenkin
aiheuttaa vapaa-ajanviettomahdollisuuksien ja -tapojen räjähdysmainen nousu. Aikuisilla on nykyään paljon enemmän houkuttelevia
vaihtoehtoja mihin rahansa ja varsinkin aikansa käyttää. Tämä on asettanut vanhempien preferenssit ristiriitaan, joka on ratkaistu joskus lasten
eduksi ja hyvin usein vanhempien eduksi.
Uuden kodin taloustieteen väitteet lasten lukumäärän ja laadun välisestä suhteesta eivät näytä pätevän nykyään monissa kehittyneissä maissa,
joissa nuorten hyvinvointi näyttää vähentyneen. Vanhempien muuttuneet preferenssit ja lasten inhimillisen ja aineellisen laadun erottaminen
toisistaan voivat jatkossa auttaa selvittämään todenmukaisemmin kotitalouksien käyttäytymistä. Tekijän mukaan vanhemmat ovat viime vuosina
sijoittaneet enemmän lasten aineelliseen laatuun ja paljon vähemmän inhimilliseen laatuun, joka syntyy vanhempien lastensa kanssa viettämästä
ajastaan. Lasten lukumäärä ja inhimillinen laatu vaativat vanhemmilta runsaasti aikaa kun taas aineellinen laatu ei. Kasvattaakseen
vapaa-ajantoimintojaan vanhemmat ovat vähentäneet aikaintensiivistä inhimillistä laatua ja aikaintensiivistä lasten lukumäärää ja kasvattaneet
lasten aineellista laatua jonkinlaisena korvikkeena.
Lasten laadun jakaminen kahtia – aineelliseen ja inhimilliseen laatuun – voi jatkossa auttaa uutta kodin taloustiedettä selvittämään
todenmukaisemmin viime vuosina tapahtunutta lasten lukumäärän ja hyvinvoinnin laskua.
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