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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielma pureutuu helsinkiläisnuorten kiinnittymiseen koulutusyhteiskuntaan alueittaisesta erilaistumisesta käsin. Sen tutkimuskohde, 9.
luokkalaiset, sijoittuvat sosiaalistumisprosessin nivelvaiheeseen, yläasteelta jatko-opintoihin siirtymisen hetkeen. Tutkielma kartoittaa alueellista
sosiaalista erilaistumista ja tarkastelee, miten erilaistuminen teoriassa ja käytännössä näyttäytyy. Taustaoletuksena on, että pääkaupunkiseudulla
havaitun erilaistumiskehityksen myötä nuoret sosiaalistuvat erilaisiin käytänteisiin ja omaksuvat erilaisia tapoja asettaa itselleen tavoitteita ja
hankkia kykyjä niiden saavuttamiseksi. Tutkielma etsii alueellisia eroja nuorten eri elämänalueista ja pohtii, miten alueellisen erilaisuuden
voidaan olettaa vaikuttavan nuorten mahdollisuuksiin. Toisena tutkimustehtävänä on tarkastella koulun ja koulumaailman merkitystä nuorelle:
tutkielma kysyy, onko koulujärjestelmään sopeutumisella määrittävä rooli nuoren muuhunkin sosiaaliseen elämään.
Alueellisten nuorten elämän eväiden erojen tarkastelu avaa monia laajoja keskustelukenttiä. Tutkielmassa keskitytään kaupunkitutkimuksen
segregaatiota koskevaan keskusteluun etenkin pääkaupunkiseudun osalta. Siinä esitellään myös keskustelua syrjäytymisen käsitteen
soveltuvuudesta ja sen sovittamisesta kvantitatiivisesti mitattavaksi ulottuvuudeksi. Tutkielman aineisto on STAKESin vuonna 1998 Helsingin 9.
luokkalaisilla tehty kyselylomakepohjainen tutkimus. Kvantitatiivisesta aineistosta on tiivistetty faktorianalyysin avulla summamuuttujia, joilla
kuvaillaan alueellisia eroja. Analyysiä on jatkettu ryhmittelemällä nuoret ryhmittelyanalyysillä neljäksi elämän suuntautumisen tyypiksi ja
edelleen työstetty logistisella regressioanalyysillä tyyppeihin kuulumisen taustatekijöiden selvittämiseksi.
Nuorten tulevaisuuden ja yhteiskuntaan integroitumisen suhteen analyysin kertomaa on, että koulu, siitä saatavat kokemukset ja asennoituminen
kouluun, vaikuttavat muuhunkin nuoren kiinnittymiseen. Varsinaisia syrjäytymisen viitteitä aineiston nuorilla ei ollut paikallistettavissa, mutta
tiettyä koulutusyhteiskuntaan sopeutumattomuutta kyllä. Alueellisia eroja aineistossa esiintyi varsin selvästi alueen korkeakoulutettujen ja
työttömyysasteen vaikutuksena koulumyönteisyyteen ja koulukielteisyyteen, mutta nuoren muuhun elämään, sosiaaliseen kenttään, alueella ei
aineiston pohjalta ole juuri vaikutusta. Tutkielman lopuksi pohditaankin alueellisen eetoksen käsitteen kautta alueellisen vaikutuksen ja
koulutusyhteiskunnan merkityksen yhteyttä.
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