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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmassa on tarkasteltu sosiaalisen liikkuvuuden ja sosiokulttuurisen työpääoman yhteyksiä suurten ikäluokkien oletettuun
palkkatyöorientoituneeseen elämäntapaan. Toisen maailmansodan jälkeisen yhteiskunnallisen rakennemuutoksen aiheuttama ”suuri muutto”
merkitsi laajamittaisen sosiaalisen liikkuvuuden käynnistymistä. Yhteiskunnallisen todellisuuden ja suurten ikäluokkien oman koulutustaustan
ohella lapsuuden perhetaustan sosiokulttuurisen pääoman oletetaan vaikuttaneen merkittävästi suurten ikäluokkien suuntauksiin ja valintoihin
työelämän kentillä. Tutkielma perustuu Pierre Bourdieun teorioille pääomien, kenttien ja habituksen merkityksistä yksilöllisen elämänkulun ja
viimekädessä kokonaisten yhteiskunnallisten luokkien muotoutumisen kannalta. Sukupolvien välinen liikkuvuus sekä sosiokulttuurisen
työpääoman periytyminen habituksen ominaisuuksien kannalta ovat tutkimuksellisesti kaksi erillistä näkökulmaa. Näkökulmat yhdistyvät
pääomien ja kentän käsitteessä, johon sosiaalinen liikkuvuus tutkimusasetelman mukaan vertautuu.
Tutkielman tilastollisena aineistona on ollut valtakunnallisen kyselytutkimuksen ”Suomalaisen elämänkulku” – aineisto. Tutkimuksen toteuttivat
Helsingin, Tampereen, Turun ja Jyväskylän yliopistot sekä Kela ja Stakes. Tilastokeskus keräsi toukokuussa 1998 otosaineiston, joka muodostuu
2629:stä vuosina 1935-1970 syntyneestä henkilöstä. Tämän tutkielman kohdejoukkona on 1429 vuosina 1945-1950 syntynyttä henkilöä ( naisia
776 ja miehiä 653). Tutkielma jakautuu analyyttisesti kahteen alueeseen siten, että siinä on tarkasteltu sekä suurten ikäluokkien sosiaalista
liikkuvuutta että ikäluokkien habitusten (sosiokulttuurisen pääoman tiivistymä) taustoja. Tutkimusmenetelminä on sosiaalisen liikkuvuuden
osalta käytetty ristiintaulukointia ja logistista regressiota. Sosiokulttuurista työpääomaa on mitattu rakennetun ”ruumiillistuneen työpääoman”
summamuuttujan sekä keskiarvotaulukoiden ja varianssianalyysien avulla.
Tuloksina todetaan mm., että sukupolvien välisen liikkuvuuden kaksi leimallista piirrettä ovat suurten ikäluokkien juurevat lähtökohdat
maaseutuväestössä ja laajamittainen siirtyminen toimihenkilöluokkiin. Isän sosiaalisen aseman periytyminen on säilynyt vahvana
toimihenkilöluokissa. Lapsen koulutuksen ja isän koulutuksen välinen yhteys on merkittävin tekijä sosiokulttuurisen pääoman kokoamisen
kannalta. Suurten ikäluokkien habituksesta on löydettävissä ”ruumiillistunut työpääoma”, joka ilmenee työorientoituneena elämäntapana.
Tutkielman tekemisen kannalta antoisia kirjallisia lähteitä ovat olleet mm. P. Bourdieun, R. Erikson & J.H. Goldthorpen, S. Pöntisen, P.
Alasuutarin, E. Allardtin, J.P. Roosin, A. Kariston, T. Airaksisen, P. Willisin, S. Ahon ja P. Ylöstalon teokset, artikkelit ja tutkimukset.
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