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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Työllisyystilanteen paranemisesta huolimatta Suomessa on edelleen suuri joukko ihmisiä, joiden on äärimmäisen vaikea työllistyä jopa vuosia
kestäneen työttömyyden jälkeen. Pitkään jatkunut työttömyys vaikuttaa elämän useilla sektoreilla, mikä johtaa monien kohdalla
huono-osaisuuden kasautumiseen. Sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien rinnalla taloudelliset ongelmat ovat hyvin yleisiä, mistä johtuen suuri
osa toimeentulotuen asiakkaista on pitkäaikaistyöttömiä.
Tutkimuksen kohteena oleva Melluraide-projekti on Helsingin kaupungin sosiaaliviraston ja töidenjärjestely-yksikön yhteistyökokeilu, jossa on
mukana myös Itäkeskuksen työvoimatoimisto. Projekti pyrkii vastaamaan pitkäaikaistyöttömyyden aiheuttamien monimuotoisten ja -ulotteisten
ongelmien haasteeseen etsimällä yhdessä projektin asiakkaiden (jotka ovat pitkäaikaistyöttömiä toimeentulotuen asiakkaita) kanssa keinoja, jotka
työelämään tai opiskelemaan siirtymisen kautta mahdollistaisivat mahdollisen huono-osaisuuden syvenemisen estämisen tai hidastamisen.
Tavoitteena on päivittäisen toimeentulon turvaamisen ohella löytää uudelleen mahdollisesti kadonnut elämisen mieli ja merkitys, joilla
molemmilla on keskeinen vaikutus siihen, miten hyvin pitkäaikaistyötön selviää vaikeasta elämäntilanteestaan.
Evaluaatiotutkimuksen ja toimintatutkimuksen lähestymistavat ja näkökulmat ovat tarjonneet kehykset tutkimukselle, jossa etsitään vastausta
siihen, pystyvätkö Melluraide-projektin toimintatavat ja työskentelymallit vastaamaan niihin tarpeisiin ja odotuksiin, joita asiakkailla on
projektin suhteen. Lisäksi tutkitaan, mistä mahdolliset ongelmat johtuvat. Käytetty tutkimusaineisto koostuu kurssilaisten haastatteluista ja
palautelomakkeista, projektin työntekijöiden haastatteluista sekä tutkijan havaintopäiväkirjasta.
Tutkimuksen perusteella on ilmeistä, että Melluraide-projektin kaltaisia interventioita tarvitaan. Sekä työntekijät että asiakkaat näkevät
projektissa keskeneräisyyttä, mutta samalla projektin hyvät ja kehittämisen arvoiset perusajatukset saavat kiitosta. On paradoksaalista, että
selvimmin kehittämistä niin hyvässä kuin pahassakin löytyy samoista asioista. Viranomaisyhteistyö, yksilölliseen palvelutarjontaan pyrkiminen
ja vapaaehtoisuuden periaate tarjoavat äärettömästi mahdollisuuksia, mutta vähintään yhtä paljon haasteita.
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