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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielman tarkoitus on grounded theory`n menetelmällä tutkia tämän päivän pääkaupunkiseutulaisten lapsiperheiden asumisen kokemuksia.
Tutkielmassa haetaan niitä asumisen ulottuvuuksia ja määreitä, joita tutkittavat itse tuovat esiin.
Suomalaista asuntopolitiikkaa pidetään yleisesti sosiaalipolitiikkamme heikoimmin kehittyneenä osa-alueena. Sen tavoitteiksi on määritelty
asumistason ja -väljyyden parantaminen sekä mm. nuorten, lapsiperheiden ja pienituloisten tukeminen. Nämä tavoitteet ovat kuitenkin jääneet
vähemmälle huomiolle riittämättömän asuntotarjonnan ollessa aika ajoin polttava ongelma kasvavilla kaupunkialueilla.
Asumisen todellisuus on tälläkin hetkellä hyvin erilaista Suomen eri osissa. Pääkaupunkiseudulla ja muutamissa muissa kasvukeskuksissa on
asunto- ja tonttipulaa sekä jyrkkää asuntojen hintojen nousua.
Tutkimuksen empiirisen aineiston muodostavat alkusyksystä 1999 tehdyt kahdeksan haastattelua. Haastateltaviksi on etsitty vanhempia, joilla on
tänä syksynä koulunsa aloittanut lapsi. Haastattelut ovat olleet hyvin vapaamuotoisia, pitäneet sisällään kertomuksen vanhemman oman
lapsuudenperheen asumishistoriasta sekä asumisenhistorian oman perheen perustamisesta. Haastatteluissa on lisäksi käsitelty asumiseen liittyviä
toiveita, pelkoja ja uhkia.
Tutkimuksen tuloksina selvisi saavutuksenomaisuuden katoaminen omistusasumisesta ja jopa omakotitalon hankinnasta. Kollektiivista tajuntaa
näyttää hallitsevan yhä voimakkaasti ajatus omistusasumisen järkevyydestä ja paremmuudesta, mutta yllättäen omille lapsille toivotaan aikanaan
jo löytyvän tässä suhteessa vaihtoehtoisiakin ratkaisuja nykyistä enemmän. Asumisen kustannuksista selviämistä ei koettu voitavan täysin hallita
itse vaan asuntomarkkinoiden koettiin toimivan kuin luonnonvoimien. Onnistumisen kokeminen asumisessa näytti tässä tutkimuksessa olevan
selviämistä näiden talouden uhkien kanssa.
Asumisessa keskeiseksi ulottuvuudeksi nousi koti, joka lapsiperheelle on enemmän kuin asunnon seinien sisällä oleva tila, se piti sisällään
asunnon ja sen sosiaalisen ja fyysisen ympäristön. Asumiseen ja koko elämään nähtiin tässä tutkimuksessa keskeisesti voitavan vaikuttaa omilla
valinnoilla.
Tutkielman tärkeimpinä lähteinä haastatteluaineiston jälkeen mainittakoon Anneli Junton väitöskirja "Asuntokysymys Suomessa" (1990)
asumiseen liittyvien monipuolisten taustatietojen antajana, sosiaalityön viitekehykselle oli keskeinen teos Aila-Leena Matthiesin ja Kati Närhen
toimittama "Ekososiaalisia oivalluksia" (1998) ja tutkimusanalyysissä tärkeitä olivat J.P.Roosin "Suomalainen elämä" (1987), Matti Kortteisen
"Lähiö"(1982) sekä Outi Cavenin "Sujutusta ja pyöritystä" (1999).
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