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AUTTAMIS- JA PÄIHDETYÖHÖN HAKEUTUMISEN MOTIIVEJA KOSKEVA
HAASTATTELURUNKO
1. Haastateltavan kertomus hakeutumisestaan päihdetyöhön
Aluksi toivon sinun kertovan tarinan siitä, miten ja miksi olet hakeutunut
päihdetyöhön. Kertomisen tapa on vapaa: kertomuksesi voi olla lyhyt tai pitkä, voit
hahmotella sitä etukäteen paperille, esittää sen kolmannessa persoonassa -- miten
vain.
2. Muistatko sinulla olleen jo varhain kiinnostus ihmisiin ja heidän
käyttäytymiseensä?
3. Olitko kenties muiden ikäistesi uskottu lapsuudessa ja nuoruudessa?
- entä olitko perheessäsi välittäjän tai vastuun kantajan roolissa?
4. Onko sinulla lapsuuden tai nuoruuden kokemuksia kulttuurisesta tai
sosiaalisesta syrjäytymisestä? Millaisia?
- olivatko vanhempasi koko ajan parisuhteessa?
- montako lasta teitä oli ja mikä oli sinun sijaintisi sisarusparvessa?
- oliko perheesi ylä-, keski- vai työväenluokkainen?
- miten perheenne tuli taloudellisesti toimeen?
- olivatko vanhempasi uskonnollisia ihmisiä?
- mikä oli paikkakunnan ilmapiiri ja perheesi asema siinä?
5. Miten kipeät kokemukset lapsuudessa tai myöhemmin liittyvät
uravalintaasi?
- oliko lapsuuden perheessä tai muussa silloisessa lähipiirissäsi päihde- tai
mielenterveysongelmia tai muuta vastaavaa?
- onko sinulla lapsuuden kokemuksia kaltoin kohtelusta?
- koetko jollakin tavalla olevasi ”haavoittunut parantaja”?
6. Onko sinulla lapsuuden tai nuoruuden kokemuksia olla asiakkaana
terapiassa tai muussa auttamistyössä; oliko niillä merkitystä ammatin
valinnan suhteen?

7. Millainen merkitys vanhempien, opettajien, terapeuttien tai muiden
ammattiauttajien esimerkillä tai kannustuksella on ollut hakeutumisellesi
auttamistyöntekijäksi?
- olivatko vanhempasi tai jotkut muut silloisesta lähipiiristäsi
auttamistyössä?
8. Miten kuvailisit omaa tarvettasi auttaa ja ymmärtää muita ihmisiä?
- mistä tällainen tarve on mielestäsi saanut alkunsa?
- onko esimerkiksi lapsuuden perheellä tai muulla silloisella lähipiirilläsi ollut
sosiaalistava vaikutus siihen?
- entä uskonnolliset tai aatteellis-eettiset vaikuttimet?
9. Miten oma päihteiden käyttösi oli yhteydessä uravalintaasi?
- onko sinulla oma toipumiskokemus päihdeongelmista?
10. Mitä ajattelet auttamistyön henkisestä haastavuudesta ja
mielenkiintoisuudesta; oliko niillä merkitystä ammatin valinnalle?
- mikä merkitys oli tarpeella omaan kasvuun ja eheytymiseen?
- tai kokemuksilla turvallisesta läheisyydestä -- terapeuttihan on myös
saamapuolella?
- entä auttamistyön tietty autonomia -- ei tarvitse toimia kaavojen mukaan?
11. Millä tavalla ja missä iässä hakeuduit auttamis- tai päihdetyön
koulutukseen ja edelleen vastaavaan työhön?
- miten lyhyesti tiivistäisit lähtösi tälle uralle?
- millainen merkitys oli silloisella elämäntilanteellasi?
- oliko auttamis- tai päihdetyö vain ammatti ammattien joukossa?
- mikä on saanut sinut pysymään/jatkamaan alalla?
12. Miten sattuma tai tilanne vaikutti siihen, että hakeuduit auttamis- tai
päihdetyöhön?
13. Mitkä muut tekijät ovat vaikuttaneet siihen, että hakeuduit päihdealalle?
14. Millaisella “reseptillä” saadaan mielestäsi hyvä auttamis- tai
päihdetyöntekijä?
15. Onko sinulla jotakin muuta kerrottavaa?

