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LIITE 3. Yksinhuoltajahaastattelun teemarunko
LAPSIPERHEIDEN ARKI
HAASTATTELUTUTKIMUKSEN TEEMARUNKO

> [kylä kaupunkimaisessa kunnassa, Etelä-Suomi] asuinpaikkana
Kuinka kauan perhe on asunut [kylässä]? Onko jokin syy,
miksi perhe asuu [kylässä]? Millainen paikka [kylä] on
asua? Asumisviihtyvyys? Millainen paikka [kylä] on asua
lasten kannalta? Millainen [kylä] on yksinhuoltajan
näkökulmasta? [Kylän] ongelmat yleensä ja perheen
kokemana? Millaisella asuinalueella asuisi mieluiten?

> Perhe
Millainen perhe on kyseessä? Perhehistoria?
Kuinka lapsen syntymä muutti perhe-elämää?
(Millaisia rooleja ko. perheestä löytyy?) (Mikä
merkitys lapsilla on ko. perheessä?) (Mikä on
perheen merkitys?)

> Koulutus
Millainen kouluhistoria henkilöllä on?
Jos opiskelee, miksi lähtenyt opiskelemaan?

Mitä tavoitteita opiskeluun liittyy?
Mitä esteitä/vaikeuksia opiskelussa on? Miksi?
>

Ero

Milloin eronnut?
Miksi eronnut?
Kuinka paljon elämä on muuttunut eron jälkeen?
Mikä vaikutus erolla on ollut lasten kannalta? Mikä
vaikutus äidin kannalta?

>

Työ ja talous

Työn luonne (kokopvä, osapvä, vuorotyö, pätkätyö)
Työtön?
Millaista työtä tekee?
Työhistoria?
Kuinka tyytyväinen on nykyiseen työhönsä?
Kuvaus työnlaadusta?
Nykyisen työn kesto?
Työn merkitys?
Mistä perheen talous muodostuu?
Millainen taloudellinen tilanne yleisesti on?
Miten taloudelliset ongelmat näkyvät perheessä?

> Palvelut
Mitä palveluja perhe käyttää? Kuinka
hyvin palveluja on saatavilla? Kuinka
paljon palveluihin on tarvetta?

> Arki
- Sosiaaliset suhteet
- Vapaa-aika

Millainen on tyypillinen päivä ko. perheessä? / Kuinka arkea kuvaillaan? / Mitä arki
on?
Kuinka paljon aikaa jää perheen yhdessä olemiseen ja yhteisille asioille?
(Äidin asema perheessä?)
(Isän asema perheessä?)
Kuinka paljon työ määrää arkea? / entä lasten harrastukset?
Kuinka paljon perheen taloudellinen tilanne määrää arkea?
(Kuuluuko perheen arkeen tiettyjä sääntöjä, joita noudatetaan, esim.
nukkumaanmenoajat?)
Kuinka raskasta arki on?
Millaista vapaa-aikaa perheellä on?
Sosiaalisten suhteiden määrä ja laatu? / Sosiaalinen tuki? / Yksinäisyys?

Kasvatustietoisuus
Onko perheessä tiettyjä kasvatusperiaatteita? Millaisia?

Kuinka helppoa/vaikeaa lastenkasvatus on? Millaisia ongelmia
lastenkasvatukseen liittyy?

Kuinka paljon työ ja taloudellinen tilanne

vaikuttaa lasten kasvatukseen?
Onko ympäristöllä j a asuinalueella vaikutusta lapsen kasvatukseen?
Onko kaveripiirillä vaikutusta lapsen kasvuun?
Millä tavalla lasten harrastukset liittyvät kasvatukseen?

> Pohdintaa työn ja koti-äitiyden välillä
Tietoinen valinta?
Onko tullut kohdelluksi eri tavalla?

