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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tässä pro gradu –tutkielmassa selvitetään aktivointisuunnitelman vaikuttavuutta työttömän asiakkaan näkökulmasta. Tarkastelun keskiössä ovat
asiakkaiden elämäntilanteet ensimmäistä aktivointisuunnitelmaa laadittaessa, kokemukset aktivointisuunnitelmasta, muutokset elämässä, hyödyt
aktivointisuunnitelmasta, mielipiteet kuntouttavasta työtoiminnasta ja asiakkaiden kokemukset aktivointiyhteistyöstä sekä kehittämisehdotuksia
toiminnalle.
Tutkimuksen tarkoituksena oli saada selville, millaista vaikutusta aktivointisuunnitelmalla ja kuntouttavalla työtoiminnalla oli ollut
aktivointiehdon piirissä oleville työttömille. Aktivointiyhteistyön, mikä perustuu lakiin kuntouttavasta työtoiminnasta, asiakasvaikuttavuus
kiinnosti minua.
Tutkimusaineistona minulla oli seitsemän aktivointihaastatellun henkilön haastattelumateriaali. Tutkimushaastattelut analysoin niin kutsuttua
Framework-analyysiä hyväksi käyttäen. Tutkielmani viitekehyksenä ovat työelämän murroksen tutkimukset ja elämänorientaation tutkimukset.
Muutaman haastatellun mielestä aktivointisuunnitelma auttoi työnhaussa ja he ovat saaneet määräaikaista työtä. Lähes puolet näkivät
aktivointisuunnitelman hyödyn siinä, että he pääsivät kuntouttavaan työtoimintaan mukaan. Eräälle haastatellulle avautui tätä kautta myös
terapiakäynnit mielenterveystoimistossa ja hän jatkoi käyntejään päihdetyöntekijän vastaanotolla. Erään haastatellun mielestä
aktivointisuunnitelmasta ei sinällään ollut mitään hyötyä hänelle, vaan hän koki, että hän oli itse ollut aktiivinen ja saanut erilaisia
sijoituspaikkoja ja, että aktivointisuunnitelman toteutus on vielä kesken.
Haastatellut, jotka olivat saaneet aktivointisuunnitelman laadinnan jälkeen työpaikat, kokivat että aktivointisuunnitelmilla oli ollut vaikuttavuutta
heille, samoin haastatelluille, jotka olivat jatkaneet kuntouttavassa työtoiminnassa. Haastatellut, joilla aktivointisuunnitelmissa oli tavoitteina
saada vakituisemmat työpaikat, eivätkä he olleet vielä vuosienkaan odottelun jälkeen päässeet tähän tavoitteeseen, kokivat ettei
aktivointisuunnitelmilla ollut heille vaikuttavuutta. He eivät kokeneet tehtyjä lyhyempiä tai pidempiä polkuja, joilla tarkoitan muun muassa
työelämävalmennuksia ja kuntouttavan työtoiminnan sijoituksia, itselleen sellaisina asioina, että he olisivat nähneet aktivointisuunnitelmasta
olleen heille heidän elämässään vaikuttavuutta.
Kokemuksinaan kuntouttavasta työtoiminnasta lähes kaikki ilmaisivat, että siitä oli heille hyötyä. Hyötyinä he näkivät sen, että päiville tulee
aktiviteettia, työ on terapiaa, työ rytmittää päivää ja pitää mielenterveyttä tasapainossa. Eräs ei ollut vielä valmis tekemään kahdeksan tunnin
työpäivää, eräät pysyivät raittiina, eräiden mielestä työyhteisö oli kannustava ja muutamat haastatellut pitivät hyvänä asiana sitä, että saa
enemmän rahaa. Erään haastatellun mielestä kuntouttava työtoiminta oli samanlaista työn tekemistä kuin muutkin työt. Haastateltujen
vastauksista ei varsinainen kuntoutusaspekti tule esille kuin yhden haastatellun kohdalla. Muiden kohdalla pelkästään työ sinällään on nähtävä
kuntouttavana.
Palvelun hyöty on lyhyemmän ajan tunnekokemus. Vaikuttavuutta puolestaan tulee tarkastella pidemmällä aikaperspektiivillä. Saadusta
palvelusta voi olla jotain hyötyä, muttei kuitenkaan pidemmällä aikavälillä vaikuttavuutta, kuten eräiden näidenkin haastateltujen kohdalla asia
oli.
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