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Haastattelurunko oli kaikilla ryhmillä sama, lukuun ottamatta tutkimuskunnista 
ensimmäistä (daF2679_02.rtf), jossa ei ollut haastattelurungon viimeistä kysymystä 
lasten ja nuorten keskeisistä tarpeista, joihin ohjelmatyöllä pitäisi vaikuttaa. 
 
 
HAASTATTELU 
 
Esittäytymiskierros 
 
Haastatteluaineisto ja kuntien ohjelma-aineisto kerätään väitöskirjan jälkeistä 
tutkimustani varten ja sitä hyödynnetään myös opinnäytetöissä, joita ohjaan. Kaisa 
Suoranta on tekemässä sosiaalityön gradua aihepiiristä, Pia Tasanko nuorisotyön 
ylempään amk-tutkintoon liittyvää opinnäytetyötä. 
 
KYSYMYKSET 
 
1) Valtionhallinto ja muut tahot ovat tiivistäneet lasten ja nuorten hyvinvointisuunnittelun 
ohjausta. Nykyiset ohjelmavelvoitteet on kirjattu Nuorisolakiin (2006) sekä 
Lastensuojelulakiin (2007), kunnalliset velvoitteet erityisesti uuteen lastensuojelulakiin.  
 
Miltä tämä valtionhallinnon ohjaus ja lakiin kirjattu suunnitteluvelvoite näyttäytyy 
kunnan näkökulmasta / sen viranomaisten näkökulmasta? 
 
Mitä mahdollisuuksia näette suunnittelussa? Entä hankaluuksia? 
 
2) Kunnan / kaupungin suunnitelmahistoria lyhyesti: Kertokaa lasten ja nuorten 
hyvinvointiohjelmista / suunnitelmista 1998 - 99 alkaen.  
 
Mikä on nykytilanne? Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma tmv., entä 
lastensuojelun suunnitelma? Mahdollisten eri suunnitelmien suhde? 
 
Ketkä koordinoivat ohjelman / ohjelmien laadintaa, toteutusta ja seurantaa? 
 
 
VASTAUSKIERROKSET 
 
 
3) Arvioi oman hallinnonalan roolia nykyisen ohjelman / nykyisten ohjelmien 
laadinnassa, toteutuksessa ja seurannassa. 
 
 
4) Eroavatko eri toimialojen (koulutoimi, nuorisotoimi, sosiaalitoimi jne) painotukset ja 
näkökulmat lasten ja nuorten hyvinvointipoliittisessa suunnittelussa? Millä tavoin? 
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LOPPUKOONTI VASTAUSKIERROKSENA 
 
5) Mihin lasten ja nuorten asioihin tällaisella kunnan suunnitelmallisella 
hyvinvointipolitiikalla pitäisi ERITYISESTI vaikuttaa? Mitkä on keskeisiä tarpeita 
omasta näkökulmastasi?  
 


