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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmassa tarkastellaan pääkaupunkiseudun sosiaalisessa rakenteessa tapahtunutta muutosta vuodesta 1990 vuoteen 1995. Lähtökohtana
tutkimukselle on analysoida, tapahtuiko pääkaupunkiseudulla laman aikana sosiaalista polarisaatiota. Tätä tarkastellaan ammatti-, koulutustaso-
ja tulorakennetta tutkimalla. Lisäksi huomiota kiinnitetään koulutus- ja ammattiryhmittäisiin tuloerojen muutokseen, sekä tarkastellaan ammatti-
ja koulutusrakenteiden muutoksien syitä.
Tutkimuksen aineistona käytetään noin 11 % otosta yksilötasoisesta rekisteriaineistosta, Eksy95:stä. Tämä aineisto perustuu vuoden 1995
väestölaskentojen pitkittäisaineistoon, jota on täydennetty muista rekistereistä saatavilla tiedoilla. Eksy-aineisto on muodostettu professori
Tapani Valkosen ja Tilastokeskuksen yhteistyönä.
Aineisto koostuu yhteensä 66 621 havainnosta, joista 67 % oli mukana molempina vuosina. Tutkimus on rajattu koskemaan pääkaupunkiseudulla
asuvia 25–64 -vuotiasta väestöä.
Laman aikana yksi pääkaupunkiseudun sosiaalisessa rakenteessa tapahtunut merkittävä muutos oli ammatissa toimimattoman väestön osuuden
kasvu 20 %:sta 30 %:iin. Ammattirakenne muuttui entistä toimihenkilövaltaisemmaksi työntekijöiden osuuden laskiessa. Suurimman
koulutusasteryhmän muodostivat sekä vuonna 1990 että 1995 enintään peruskoulun suorittaneet. Tämän ryhmän osuus kuitenkin laski ja
perusastetta korkeammin koulutettujen osuus nousi. Mediaanitulot laskivat laman aikana niin miehillä kuin naisillakin. Tulojen laskiessa myös
ammatti- ja koulutusryhmien väliset tuloerot kasvoivat.
Ammatti- ja koulutusasterakenteiden muutoksen taustalla vaikuttavat kolme tekijää: siirtyminen ryhmästä toiseen sekä muuttoliikkeen ja iän
vaikutus. Ammattirakenteen muutoksesta saatava kuva riippuu käytetystä ammattirakenteen luokittelusta. Tilastokeskuksen luokittelulla eniten
merkitystä on ammattiryhmästä toiseen siirtymisellä. Eksy-luokituksella puolestaan muuttoliikkeen vaikutus korostuu. Koulutusasterakenteen
muutoksessa vaikuttavin tekijä on ikä: nuoremmat ikäluokat ovat vanhempia ikäluokkia koulutetumpia.
Tutkimuksen kaksi tärkeintä ulkomaista innoittajaa olivat Saskia Sassen ja Chris Hamnett, kotimaisista tutkimuksista tärkeimmiksi nousivat Mari
Vaattovaaran, Matti Kortteisen ja Markku Lankisen Helsingin ja pääkaupunkiseudun sosiaalista rakennetta sekä segregaatiota koskevat
tutkimukset.
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