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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielman tavoitteena on saada selville mitä kuntouttavassa työtoiminnassa olevat työttömät nuoret ajattelevat koulutuksesta, työstä ja
aktivoinnista. Tutkielman tärkeimmät tutkimuskysymykset ovat:
1) kuinka tärkeänä työttömät nuoret pitävät koulutusta, 2) miksi työttömät nuoret ovat vailla työtä ja 3) mitä mieltä työttömät nuoret ovat
aktivoinnista. Tarkoituksena on saada työttömien nuorten oma ääni esille laadullisen tutkimuksen keinoin.
Tutkielman aineisto koostuu kuuden 21 – 24- vuotiaan työttömän nuoren teemahaastattelusta. Aineisto on analysoitu teoriasidonnaisen
sisällönanalyysin avulla.
Tutkielmassa nousi esille, että haastattelemani työttömät nuoret puhuvat kaikista kolmesta teemasta kahdella tasolla: ulkoisesti ja sisäisesti.
Ulkoiseksi tasoksi nimitän nuorten tapaa kuvata yhteiskuntaa; kuten esimerkiksi työllisyys- ja koulutuspolitiikkaa sekä yhteiskunnassa
vallitsevaa ”pakkoa”, joka ohjaa työttömän nuoren elämää tämän itsensä ulkopuolelta. Sisäinen taso on ulkoisen taso vastakohta. Sisäinen taso
tarkoittaa nuoren henkilökohtaisia mielipiteitä ja kuvauksia siitä miten ulkoisen tason ”pakko” vaikuttaa omalla henkilökohtaisella tasolla –
kokemuksia siitä, miltä tuntuu olla toimenpiteiden kohteena oleva työtön nuori.
Ulkoinen ja sisäinen taso eivät kohtaa haastattelemieni nuorten puhuessa koulutuksesta. Nuoret ovat sisäistäneet koulutusyhteiskunnan
vaatimukset ammatin hankkimisesta, mutta eivät näe koulunkäyntiä realistisena vaihtoehtona itselleen. Kaikki haastattelemani nuoret ovat
keskeyttäneet ammatillisen koulutuksen vuosia sitten eivätkä ole enää valmiita opiskelemaan.
Haastattelemillani nuorilla on työkokemusta joko erittäin vähän tai ei ollenkaan. Kaikki haastattelemani nuoret haluaisivat olla kuitenkin
tulevaisuudessa töissä ja ansaita itse elantonsa. Yhdeksi suureksi syyksi työttömyyteensä nuoret nimesivät psyykkiset syyt; mm. vaikeuden lähteä
kotoa ja huonon itsetunnon. Tutkielman nuorten suhde työhön on ristiriitainen; toisaalta he haluavat työelämään, mutta he eivät tiedä miten sinne
pääsisivät.
Kaikille haastattelemilleni nuorille on tehty aktivointisuunnitelma, jonka perusteella heidät on ohjattu kuntouttavaan työtoimintaan.
Aktivoinnista nuoret puhuivat hyvin varovaisesti ulkoisella tasolla, keskittyen kuvaamaan omia henkilökohtaisia kokemuksiaan aktivoinnista.
Aktivointisuunnitelma on laadittu nuorille viranomaisten toimesta ns. ulkoisella tasolla huolimatta siitä, että nuoret ovat itse olleet läsnä
suunnitelmaa tehtäessä. Nuorten elämää leimaa hyvin vahvasti ”päivä kerrallaan” – asenne niin koulutusta, työtä kuin aktivointiakin kohtaan.
Haastattelemani työttömät nuoret ovat kuitenkin tyytyväisiä siihen, että ovat tällä hetkellä kuntouttavassa työtoiminnassa.
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