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Erot, erilaisuus ja elinolot 

Susan Eriksson-Piela 

Haastattelukysymykset/10.4.2007 

 

 

Taustatiedot: 

 

- Minkä ikäinen olet? 

- Oletko aina asunut tällä paikkakunnalla? 

 

 

Koulutus ja opinnot: 

 

      -     mitä kouluja olet käynyt? 

- opiskeletko nyt jotain? (miksi ei?) 

- kerro opinnoistasi 

- tykkäätkö opiskella sitä? 

- onko jotain, jota haluaisit opiskella? 

 

 

Työelämä: 

 

- käytkö ansiotyössä? 

 

Jos haastateltava käy: 

 

- riittävätkö tulosi itsesi elättämiseen? 

- minkälaista työtä teet? 

- viihdytkö työpaikalla? 

- kerro työpäivästäsi, mitä työpäivän aikana tapahtuu tavallisesti? 

- mikä työssä on mukavaa? 

- millaisia ovat työtoverisi? 

- oletko kokenut että olet helposti päässyt tähän työpaikkaan? 

- saatko päättää asioista itse siellä työssä? 

- onko työpaikalla jotain, mistä et pidä? 

 

Jos haastateltava ei käy: 

 

      -     mistä saat elantosi? 

- onko jotain sellaista työtä, jota haluaisit tehdä? 

- oletko hakenut töitä? mistä syystä oletat, että et päässyt? 

- koetko, että sinua syrjittiin työhönotossa? 

 

 

Toimeentulo ja kuluttaminen: 

 

- käytätkö itse rahaa paljon? 

- riittävätkö rahasi kaikkeen tarpeelliseen? 

- riittävätkö rahasi välillä myös ylimääräiseen? 

 



 

 

 

 

- onko jotakin tavaroita, joita hankit kotiisi päivittäin? 

- kuinka usein hankit vaatteita? 

- kuinka usein hankit muita tavaroita, kuten esimerkiksi kodinkoneita, elektroniikkaa? 

- onko sinulla käytössä tietotekniikkaa jokapäiväisessä elämässä? 

- mitä haluaisit ostaa seuraavaksi? 

 

 

Arkielämä: 

 

- kerro tavallisesta arkipäivästä, mitä silloin tapahtuu? 

- mitä teet mieluiten? 

 

 

Suhde kotiin:  

 

      -     tykkäätkö asua täällä? 

- mikä tällaisessa asunnossa on parasta, entä mitä pitäisi parantaa? 

- onko asunnossa kaikki ne välineet, mitä tarvitset? 

- onko tässä asunnossa helppo liikkua ja tehdä asioita? 

- mitä teet mieluiten täällä kotona? 

- onko täällä asunnossa jotain, mikä ei toimi tai mikä olisi hankalaa? 

- mitä teette yhdessä täällä asuntolassa? 

- (jos asumispalveluissa): ovatko asuntolan rutiinit hyvä vai huono asia? mikä tekee hyväksi 

tai huonoksi? 

- (jos asumispalveluissa): ovatko asuntolan säännöt hyvä vai huono asia? mikä tekee hyväksi 

tai huonoksi? 

- minkälaista toimintaa pitäisi vielä olla? 

- tulisiko olla enemmän/vähemmän valvontaa? 

 

 

Suhde ympäristöön: 

 

- käytkö kaupungilla asioilla? 

- missä paikoissa liikut mieluiten? 

- mitä teet mieluiten kaupungilla? 

- matkusteletko? 

 

 

Harrastukset: 

 

- kerro siitä, mitä harrastat?  

- mitä teet vapaa-ajalla mielelläsi, minkälaisia asioita? 

- tapaatko mielelläsi ihmisiä harrastuksissa? 

- onko jokin harrastus, jonka vielä aiot aloittaa? 

 

 

Arvot ja vakaumukset: 

 



 

 

- onko uskonto sinulle tärkeää? 

- entä politiikka? 

- entä onko ihmisten välinen tasa-arvo sinulle tärkeää? 

 

 

 

Perhe: 

 

     -    onko sinulla omaa perhettä ja lapsia? 

 

Jos haastateltavalla on: 

 

- kerro jotakin perheestäsi 

- lapsista 

- onko teillä lemmikkieläimiä? 

- mitä teette yhdessä tavallisesti? 

 

Lapsuudenkoti: 

 

-  kerro jotain lapsuudenkodistasi ja vanhemmistasi 

 

 

Sosiaaliset suhteet ja sosiaalinen tuki: 

 

- onko sinulla hyviä ystäviä? 

- kerro parhaasta ystävästäsi 

- saatko apua pärjäämisessä asuntolassa? minkälaista apua saat? 

- saatko apua pärjäämisessä asioilla, töissä, kaupungilla? minkälaista apua saat? 

- tarvitsisitko mielestäsi enemmän ihmisiä ympärillesi? 

- tarvitsisitko enemmän apua? 

 

 

Palvelut: 

 

- minkälaisia ulkopuolisia palveluja tarvitset vammasi takia? 

- ovatko palvelut riittäviä? 

- tarvitsisitko niihin parannuksia? 

- pystytkö itse päättämään palveluistasi, vai päättääkö joku sinun puolestasi? 

 

 

Yleistä: 

 

-  onko jotain muuta sinun elämällesi tärkeitä asioita, joista ei vielä puhuttu, mutta jonka haluaisit 

mainita? 


