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WOCAWO-projekti 
HAASTATTELUTEEMAT JA KYSYMYKSET 
Haastatteluissa käsitellään alla mainittuja teemoja; tarkentavia kysymyksiä esitetään tarpeen 
mukaan. 
 
1 [Esitellään tutkimushankkeen tavoite, informointilomake ja haastattelun teemat] 
 
2 [Omaishoiva] 
 

 Kerrotko siitä ajankohdasta, kun hoivasuhde/ auttamissuhde alkoi. Kuinka kauan olet auttanut 
läheistäsi? Minkä vuoksi hoivasuhde/ auttamissuhde alkoi? (Mikä oli hoivan saajan kunto ja 
asumistilanne tuolloin? Mikä oli oma työtilanteesi silloin?) 

 

 Miten teit päätöksen auttamisen/ hoivaamisen aloittamisesta?/Millainen asia auttamisen 
aloittaminen sinulle henkilökohtaisesti oli? Mitä muita vaihtoehtoja oli tarjolla, miksi niistä 
luovuttiin?  

 

 Missä asioissa autat (henkilökohtaiset toimet, käytännön asiat ym.)? Kuinka paljon/ usein autat 
(esim. viikossa)?  

 

 (Miten avun saajan kunto on muuttunut hoivasuhteenne aikana? Onko avun tarve kasvanut?) 
 

 Mikä saa sinut jatkamaan auttamista/ hoivaamista? Oletko harkinnut hoivaamisesta luopumista, 
miksi? Haluatko auttaa enemmän, jos niin miksi?  

 

 Koetko itsesi joskus riittämättömäksi tai yksinäiseksi tai uupuneeksi? (Kerro noista tilanteista.) 
 
3 [Työn ja omaishoivan yhdistäminen] 
 

 Kerro lyhyesti työsi sisällöistä.  
 

 Mitä työ Sinulle merkitsee? 
 

 Onko auttaminen vaikuttanut työhösi? Muuttanut sinua työntekijänä?  
 

 Millaisia työaikajärjestelyjä olet tehnyt työhösi auttamisen vuoksi?  
 

 Oletko jo/ miltä tuntuisi, jos joutuisit vähentämään työtunteja tai luopumaan työstäsi 
omaishoivan takia? 

 

 Oletko jättänyt jotain hoivaan ja auttamiseen liittyviä tehtäviä tai asioita tekemättä työhön 
liittyvien velvollisuuksien vuoksi?  

 

 Oletko jättänyt jotain työelämään liittyvää väliin (esim. koulutustilaisuudet, illanvietot) 
hoivavelvollisuuksien vuoksi?  

 

 Miten nykyinen työnantaja suhtautuu omaishoivatilanteeseesi? Tietääkö? 
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 Miten nykyiset työkaverit suhtautuvat omaishoivatilanteeseesi? Tietävätkö? Jutteletteko asiasta? 
(Onko työkavereilla omaishoivatilanteita?) 

 

 Miten työpaikallasi on suhtauduttu auttamisen vuoksi tekemiisi työaikajärjestelyihin? 
 
4 [Perhe, sosiaaliset suhteet ja harrastukset] 
 

 Ketä kotitaloudessasi asuu? 
o Jos puoliso, onko hän työelämässä? 
o Jos lapsia, missä he asuvat? Entä lapsenlapset? Mitä isovanhemmuus merkitsee? 
o Jos sisaruksia, missä he asuvat? 

 

 Miten kuvailisit suhdettasi hoivattavaasi? Kuinka läheisiä olette? (Miten suhde on muuttunut ajan 
kuluessa ja elämänkulun varrella?) 

 

 Taustatietojen mukaan: Miten/ missä asioissa puolisosi/ lapsesi/ sisaresi/ muut sukulaiset ja 
ystävät auttavat? Vai oletko sinä ainut, joka auttaa? 

 

 Taustatietojen mukaan: Kerro tilanteista, jolloin et saanut puolisoltasi/ lapsiltasi/ sisariltasi/ 
ystäviltäsi kaipaamaasi apua. Miten he perustelivat sitä, etteivät auta?  

 

 (Kuka ottaisi auttajan roolin, jos sinä lopettaisit?) 
 

 (Koetko, että autettavasi kuuluu perheeseesi?) 
 

 Onko hoivavelvollisuutesi vaikuttanut perhe-elämääsi/ parisuhteeseesi? 
 

 Miten kuvailisit suhdettasi sisaruksiisi? Onko hoivavelvollisuutesi vaikuttanut suhteeseesi 
sisaruksiisi? 

 

  

 Miten elämäntilanteesi vaikuttaa ystävyyssuhteisiisi/ seuraelämääsi? 
 

 Mitä harrastat? Mitä omat harrastukset merkitsevät sinulle?  
 

 Miten vietät vuosilomasi? Kenen kanssa ja mitä tehden? 
 

 (Miten vietät/ vietit tulevan/ menneen joulun? )Miten vietät juhlapyhät? 
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5 [Palvelujärjestelmä] 
 

 Millaista ´virallisluonteista’ apua sinä ja autettavasi saatte (kunnalta yksityisiltä, järjestöiltä)?  
 

 Millaisia kokemuksia Sinulla on paikallisesta/ suomalaisesta palvelujärjestelmästä oma 
elämäntilanteesi huomioiden? 

 

 Onko saamasi apu riittävää? Millaista lisäapua ja neuvoja tarvitsisit? 
 

 Saatko tarpeeksi tietoa saatavilla olevista palveluista? 
 

 (Oletko selvittänyt mahdollisuutta saada omaishoidontukea?) 
 
 
6 [Tulevaisuus] 
 

 Miten ennakoit elämääsi eteenpäin? Mitä ajatuksia tulevaisuus herättää? 
 

 Millaisia ajatuksia oma ikääntymisesi Sinussa herättää? Mitä odotat omalta eläkeajaltasi? 
 

 Mitä ajatuksia autettavan ikääntyminen herättää? 
 

 Miten läheisen auttaminen on vaikuttanut henkilökohtaisiin arvoihisi? Mitä olet saanut? Mistä olet 
joutunut luopumaan? 

 

 Mitä mieltä olisit erityisestä omaishoivaajille kohdistetusta lakisääteisestä hoitovapaasta? Tulisiko 
sen olla palkallinen vai palkaton? Käyttäisitkö sellaista itse, miksi/ miksi et? 

 

 Miten koet, että yhteiskunta suhtautuu ihmisiin, jotka käyvät työssä ja hoivaavat säännöllisesti 
omaistaan?  

 

 (Kohdellaanko lapsiperheitä ja omaishoivaperheitä Suomessa tasa-arvoisesti?) 
 
7 [Loppuhuomioita] 
 

 Haluaisitko kertoa työstäsi ja perhe-elämästäsi ja niiden yhdistämisestä vielä jotain 
sellaista, josta emme ole puhuneet? Haluatko antaa meille muuta palautetta 
tutkimuskysymyksistä ja tutkimusteemasta? 

 

 (Koetko vertaistuen tarvetta? Mitä terveisiä haluaisit sanoa vastaavassa 
elämäntilanteessa eläville?) 

 
8 [Luvat haastattelun käyttöön, uusintahaastatteluun ja arkistointiin] 
 


