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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Pro gradu - tutkielman päätavoitteena on tutkia 18-24-vuotiaiden, työttömyyttä itse kokeneiden helsinkiläisnuorten suhtautumista ensisijaisesti
työhön ja työn tekemiseen sekä toissijaisesti työttömyyteen. Työ selvittää, mitkä taustatekijät vaikuttavat asenteisiin työtä ja työttömyyttä
kohtaan. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on työttömyysturvalain uudistuksen yhteydessäkin yhteiskunnallisessa keskustelussa esiin nostettu
työttömyysturvan tai toimeentulotuen vastineeksi suunniteltu yleishyödyllinen työ.
Tutkimuskysymykset ovat: 1) Pitävätkö nuoret työn tekemistä parempana vaihtoehtona, vaikka työttömyysturva olisi korkea? ja 2) Ovatko
nuoret sitä mieltä, että työttömyysturvan tai toimeentulotuen vastineeksi tulisi tehdä yleishyödyllistä työtä? Tutkimustuloksien merkittävyyttä ja
myös nuorisotyöttömyystilannetta pohditaan käytännön sosiaalityön näkökulmasta. Nuorisotyöttömyys ja työttömät nuoret nähdään haasteina
sosiaalityölle.
Työssä on tehty tietoinen rajanveto syrjäytymistutkimuksiin: työ on tutkimus nuorten osallistumisesta yhteiskuntaan eikä yhteiskunnasta
syrjäytymisestä. Myös teoriavalinta tukee tätä rajanvetoa. Teoreettisena viitekehyksenä on Mörchin aktiivisuusteoria sovellettuna koskemaan
nuorisotyöttömyyttä. Nuoret nähdään aktiivisina ja tietoisina toimijoina. Vertailun mahdollistamiseksi ja keskustelun laajentamiseksi työ
esittelee suomalaisia, työn tekemistä ja vastikkeellisuutta koskevia nuorisotutkimuksia sekä kansainvälisiä, nuorten työntekoa koskevia
tutkimuksia. Tutkimusmateriaali on osa pohjoismaista nuorisotutkimusta. Tutkimukseni on toteutettu kvantitatiivisin tutkimusmenetelmin ja
materiaali on peräisin vuosina 1995-1996 toteutetusta kyselylomaketutkimuksesta. Päätutkimusmenetelmänä työssä on logistinen
regressioanalyysi.
Päätutkimustulokseni on, että selkeä enemmistö nuorista arvostaa työtä itseisarvoisesti eikä sen välinearvon vuoksi. Taustamuuttujista ainoastaan
pitkällä työttömänä oloajalla oli merkitystä työn itseisarvoisen arvostamisen suhteen. Kysymys yleishyödyllisestä työstä jakoi mielipiteitä
enemmän kuin työn itseisarvoista arvostusta koskeva kysymys. Yli puolet nuorista kannatti yleishyödyllisen työn edellyttämistä
työttömyysturvan tai toimeentulotuen vastineeksi. Yleishyödyllistä työtä koskien pitkällä työkokemuksella ja työttömyyskokemuksella oli
tilastollista merkittävyyttä.
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