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Katariina Mäkinen 

Tay, sosiaalitutkimuksen laitos 

 

Haastattelurunko 

 

- millaisessa tehtävässä toimit, ammattinimike? 

- mitä työhön käytännössä kuuluu? 

- koulutus, kokemus? 

 

Työelämävalmennus/ coaching 

- miten valmennus konkreettisesti etenee: kauanko se kestää, koostuuko luennoista, ryhmätöistä, 

henkilökohtaisista tapaamisista, puhelinkeskusteluista jne 

- onko jokin valmis materiaali, jonka mukaan valmennus etenee? 

- tai onko jokin taustamateriaali tai taustamateriaaleja, jota käytät työn suunnittelussa 

- mitä valmennus maksaa? 

 

- millaisia teemoja valmennuksessa käydään läpi 

- millaisiin asioihin valmennuksella pyritään vaikuttamaan eli mitä halutaan muuttaa (keskitytäänkö 

esim. vuorovaikutukseen, työhaastattelukäytäntöihin, itsetuntemukseen, ulkoiseen vaikutelmaan?) 

- millainen on valmennuksen ihannelopputulos 

- milloin valmennus on onnistunut 

- millä tavoin asiakkaan persoonallisuus ja sukupuoli otetaan huomioon valmennuksessa 

- onko eroa siinä valmennetaanko miestä vai naista 

 

Asiakkaat 

- miten asiakkaitasi voisi kuvailla? 

- ovatko asiakkaat mahdollisesti enemmistöltään miehiä tai naisia? 

- minkälaisissa tilanteissa asiakkaat tulevat valmennukseen? 

- tulevatko he organisaatioiden tai rekrytointipalvelujen kautta? 

- yksittäisiä henkilöitä vai ryhmiä? 

- maksavatko itse? 

 

Brändäys 

- liittyvätkö brändit tai brändäys jollakin tavalla työhösi? 

- ovatko henkilökohtaisen brändäyksen tai minäbrändien käsitteet tuttuja - oletko kuullut tai onko 

sinulla käsitystä henkilökohtaisesta brändäyksestä? 

 

Ala 

- miten arvioit suomalaisia oman alasi ammattilaisia, millaisista ammatillisista taustoista he tulevat? 

- ovatko naisten ja miesten tekemät valmennukset painottuneita eri tavoin, voiko havaita mitään 

eroavia suuntauksia?  

- onko alalla tapahtunut selkeitä muutoksia tai onko jokin muutos juuri tapahtumassa? 

- millaisena oman alasi tulevaisuus näyttäytyy - mihin suuntaan arvelet työelämävalmennuksien 

kehittyvän, mikä vaikuttaa kiinnostavalta, mille on kysyntää? 

- onko talouskriisi vaikuttanut? 

 

- osaatko vinkata työelämävalmennuksessa/henkilöbrändäyksessä vaikuttavia mahdollisia 

haastateltavia tai yrityksiä? 


