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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksen tavoitteena on antaa köyhyydelle “kasvot” tutkittavien henkilöiden kertomusten kautta ja selvittää, miten minimitulot riittävät
heidän välttämättömiin aineellisiin perustarpeisiin. Kiinnostuksen kohteena ovat tutkittavien elämäntapaan ja –olosuhteisiin liittyvät kysymykset
kuten sosiaaliset suhteet, asuminen, koulutus, työhistoria ja päihteet ja mielenterveys. Tutkimuksessa pyritään kuvaamaan, miten köyhyys
näyttäytyy tutkittavien eri elämänaloilla. Tutkittavilta on kysytty heidän kokemuksiaan siitä, millaista on elää ja tulla toimeen minimitulojen
varassa. Tutkimuksessa on pyritty toteuttamaan ns. standpoint-asetelmaa. Asetelmalla pyritään tarkastelemaan sitä, miten köyhyys näyttäytyy
tutkittavien omasta näkökulmasta. Aineisto koostuu viiden 44-51-vuotiaan naisen teemahaastattelusta.
Köyhyystutkimuksia on Suomessa tehty eri lähtökohdista. Köyhyyden kuva on monimuotoinen ja erilaiset köyhyyden käsitteet johtavat
toisistaan poikkeaviin määritelmiin ja empiirisesti toisistaan poikkeaviin tuloksiin suhteessa siihen, ketkä ovat köyhiä ja kuinka paljon heitä on.
Usein köyhyyden määrittelyissä ja köyhyystutkimuksissa köyhäksi on määritelty henkilö, jolla on toimeentulotuen saamisen edellytykset.
Pohjoismaissa on yleisesti katsottu köyhyysrajan kulkevan juuri vähimmäistulon rajalla. Suomessa minimitoimeentuloraja on määritelty
toimeentulotuen normin tasolle. Toimeentulotuki on kuitenkin tarkoitettu väliaikaiseksi tukimuodoksi. Voidaan ajatella, että pidempiaikainen
toimeentulotuella eläminen johtaa vääjäämättä köyhyyteen ja kurjistumisen kierteeseen. Edellä mainittu tapa määritellä köyhyyttä on ollut myös
oman tutkimukseni lähtökohtana. Tutkimuksessani köyhyys määrittyy siis tulojen vähäisyydestä. Sosiaalipoliittisen ja erityisesti sosiaalityön
tutkimuksen yksi keskeisimmistä tehtävistä on osaltaan tuoda vaikeassa asemassa elävien ihmisten todellisuutta näkyviin. Keskeiseksi eettiseksi
kysymykseksi nousee tällöin se, millaisen kuvan tutkimus antaa tutkittavista ja heidän todellisuudestaan. Käsitevalinnoin voidaan luoda
monenlaisia ja eri tavoin painottuneita todellisuuksia.
Tämän tutkimuksen haastateltavilla toimeentulotuen taso ei riittänyt turvaamaan aineellisia perustarpeita. Havainto on yhteensopiva
tutkimuskirjallisuudessa esitettyjen näkemysten kanssa. Monet tutkimukset vahvistavat, että perusturvan taso on riittämätön. Tämän tutkimuksen
aineiston perusteella näyttäisi myös siltä, että pelkästään pienituloisuus ei tuottaisi syrjäytymistä tai huonojen elinolojen kasautumista.
Köyhyyden “kasvot” osoittautuivat aineistotarkastelujen valossa hyvin moniulotteisiksi.
Tärkeimmät lähteet: Granfelt (1998), Heikkilä (1989; 1990; 2000), Ritakallio (1986; 1991; 1994) ja Pohjola (1993; 1994) sekä muu köyhyttä,
syrjäytymistä ja huono-osaisuutta käsittelevä lähdekirjallisuus.
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