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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää nuorten palkansaajien kokemia työelämän laadun muutoksia 1990-luvulla. Lähtökohtana tutkimukselle
on suomalaista työelämää käsittelevät 1990-luvulla ja sen jälkeen tehdyt tutkimukset, joista keskeisessä asemassa ovat muun muassa
työministeriön vuosittain julkaisemat työolobarometrit. Tutkimuksessa työelämän laatua tarkastellaan Erik Allardtin hyvinvointiteoreettisista
lähtökohdista. Työelämän laatu on jaettu kolmeen osaan, joita ovat työn fyysinen ja sosiaalinen laatu sekä itsensä toteuttamisen muodot. Työn
fyysisellä laadulla tarkoitetaan työturvallisuutta, työtahtia sekä työn fyysistä rasittavuutta. Työn sosiaalinen laatu muodostuu työpaikan
sosiaalisista suhteista, työn henkisestä rasittavuudesta sekä epävarmuuden kokemisesta. Itsensä toteuttamisen muotoja ovat mahdollisuudet
vaikuttaa, käyttää kykyjään sekä kehittää itseään työssään.
Tutkimuksessa tarkastellaan, miten 18–35-vuotiaat palkansaajat ovat kokeneet työelämän laadun muuttuneen 1990-luvulla. Lisäksi kartoitetaan,
mitä eroja työelämän laadussa on nuorten palkansaajien keskuudessa miesten ja naisten, toimihenkilöiden ja työntekijöiden, eri
koulutustaustaisten sekä määräaikaisessa ja vakituisessa työsuhteessa olevien nuorten välillä. Tutkimus on toteutettu kvantitatiivisin
tutkimusmenetelmin ja tutkimuksen perusjoukon muodostavat Suomessa 1990-luvulla työssä käyneet 18–35-vuotiaat palkansaajat. Aineistona
tutkimuksessa on käytetty työministeriön haastatteluaineistoja, jotka on kerätty vuosilta 1992–2000 työolobarometri-julkaisuja varten. Aineisto
koostuu 3718 nuoren palkansaajan puhelinhaastatteluista.
Tutkimuksen tulosten mukaan nuorten palkansaajien henkiset paineet työssä ovat selvästi lisääntyneet 1990-luvulla. Nuoret palkansaajat ovat
kokeneet erityisesti kiireen sekä työn henkisen rasittavuuden lisääntyneen koko 1990-luvun ajan. Samalla myös työn fyysinen rasittavuus on
nuorten palkansaajien mielestä hieman yleistynyt. Työn epävarmuutta on koettu enemmän määräaikaisissa kuin vakituisissa työsuhteissa.
Nuorten palkansaajien työelämän laatu on myös parantunut, mikä näkyy itsensä toteuttamisen muotojen yleistymisenä. 18–35-vuotiaiden
palkansaajien kokemusten mukaan vaikutusmahdollisuudet sekä oman osaamisen hyödyntäminen työssä ovat parantuneet. Vanhemmat
palkansaajat ovat kokeneet nuoria enemmän työn fyysisen rasittavuuden lisääntymistä, mutta nuorten kohdalla työn epävarmuus lomauttamisen
suhteen on ollut yleisempää. Nuorten kokemien työn henkisten paineiden ja epävarmuuden taustalta heijastuu suomalaisen työelämän
1990-luvulla tapahtuneet muutokset erityisesti taloudellinen lama.
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