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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa Kumppanina kentällä -hankkeeseen vuosina 1996-2002 työllistettyjen syntyperäisten suomalaisten
henkilöiden kokemuksia työttömyydestä ja työllistämisestä. Alppiharjun sosiaalipalvelutoimistossa Helsingissä toteutettavan Kumppanina
kentällä -hankkeen tavoitteena on syrjäytymisen ehkäisy ja sen kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät sosiaalityön pitkäaikaisasiakkaat.
Hankkeeseen kuuluu yhtenä osana työttömien työllistäminen työllistämistuen ja yhdistelmätuen keinoin.
Tutkimuksen keskeinen teoreettinen sisältö käsittelee voimavarakeskeistä sosiaalityötä ja työttömyyden identiteettivaikutuksia. Tutkimuksessa
tarkastellaan myös syrjäytymiskeskustelua. Tutkimuksen keskeiset lähteet ovat Dennis Saleebeyn (The Strengths perspective in Social Work,
1992), Kari Vähätalon (Työttömyys ja suomalainen yhteiskunta,1998) ja Matti Kortteisen ja Hannu Tuomikosken (Työtön, 1998) teokset.
Tutkimuksen tarkoituksena on kertoa hankkeeseen työllistettyjen henkilöiden työttömyys-ja työllistämiskokemuksista, mikä voi hyödyttää
hanketta sen asiakaslähtöisten ja voimavaraistavien työmenetelmien kehittämisessä. Tutkimuksen tavoitteena onkin sovellettavan tutkimustiedon
tuottaminen.
Tutkimus toteutettiin teemahaastatteluin touko-kesäkuussa vuonna 2003. Tutkimukseen osallistui seitsemän kahdeksasta työllistettyjen
henkilöiden perusjoukosta. Tutkimuksen analyysimenetelmänä on käytetty teemoittelua.
Vastaajat kokivat työpaikan menettämisen pääsääntöisesti menetyksenä. Mitä pidempi työsuhteen kesto oli ollut, sitä vaikeampi vastaajien
työttömyyden kokemus oli. Työttömyys vaikutti vastaajien identiteettin ja ihmissuhteisiin eri lailla; toisiin enemmän ja toisiin vähemmän.
Muutama henkilö koki työttömyyden psyykkiset vaikutukset muita kielteisempänä. Työttömyys vaikutti vastaajien taloudelliseen tilanteeseen
pääsääntöisesti kielteisesti. Vastaajat suhtautuivat työttömyyteen kaiken kaikkiaan haasteellisesti.
Vastaajien työllistämisjaksoa koskevat odotukset eivät olleet erityisen jäsentyneitä. Jakson alussa usea vastaaja koki tyytyväisyyttä uuden
työsuhteen alkamisesta. Aineisto osoitti hankkeen huomioineen työllistettyjen voimavarat ja vahvuudet pääsääntöisesti hyvin. Työllistämisjakson
päättyminen oli useimmille vastaajille pettymys. Hanke voimavaraisti vastaajia ja otti heidän persoonalliset vahvuutensa huomioon jakson
aikana. Tällä hetkellä neljä henkilöä on vakituisessa työsuhteessa, yksi vastaaja on eläkkeellä, yksi opiskelee ja yksi vastaaja on työttömänä.
Vastaajat ovat siis työllistyneet verrattain hyvin.
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