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Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.
Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.
Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.
If the document is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means
of an appropriate bibliographic citation.
More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv.
Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.
Mer information: http://www.fsd.uta.fi/

Haastattelurunko

Haastattelurunko
Teemat:
Organisaatiomuutos
Uudistuksen herättämät tunteet
Työn (uudelleen) jäsentyminen (Vaikuttiko ammatti-identiteettiin?)
Vaikutus työhön sitoutumiseen (työparityöskentelyprosessin näkökulmia)

Työparityö
Edellytykset työparityölle (Työskentelyä estävät ja edistävät tekijät työntekijätasolla)
Kokemukset

arviointiprosessista

(Miten

eroaa

sosiaalityöntekijä-sosiaalityöntekijä

arvioinnista?)
Mahdollisuudet & haasteet
Vuorovaikutus työpareilla neuvotteluissa
Kehitysmahdollisuudet- ja kohdat

Asiantuntijuus
Moniammatillinen työ (Työnjako? Työn koordinointi? Verkostot?)
Asiantuntijaroolit (Miten jakautuu työskentelyssä?)
Koulutuksen merkitys (Osaaminen ja tieto?)
Professioasema sosiaalityössä

-mallin

Liite 4. Haastatteluparin haastattelurunko

Haastattelurunko:
1. Mikä on ohjaajan rooli palvelutarpeen selvityksessä suhteessa sosiaalityöntekijään
1.1. Millä tavoilla sosiaalityöntekijöiden ja ohjaajien työnkuvat ja roolit eroavat yleisellä tasolla
toisistaan? Mistä määritykset näihin eroihin tulevat?
1.2. Kuinka työtehtävät jaetaan sosiaalityöntekijän ja ohjaajan kesken
1.3. Millaisia työtehtäviä ohjaajat ovat tehneet tähän mennessä?
1.4. Millaisia työtehtäviä ohjaajat voisivat tehdä näiden lisäksi?
2. Mitkä ovat olleet toimivia käytäntöjä työparityöskentelyssä?
2.1. Miten tieto siirtyy työparin välillä?
2.2. Kuinka tiiviisti sosiaalityöntekijä ja ohjaaja työskentelevät yhdessä palvelutarpeen selvityksessä?
Mitä keinoja yhdessä työskentelyyn on käytössä? Ovatko nämä keinot mielestänne käytössä
tarpeeksi?
2.3. Millaisissa tilanteissa työparityöskentely on sujunut erityisen hyvin? Mitä silloin tehtiin?
2.4. Millaisissa tilanteissa työparityöskentelyssä on ollut haasteita? Miten työskentelyä voidaan
kehittää niin, että tällaisista haasteista selvitään?
2.5. Millä tavoin työntekijät voivat itse vaikuttaa työparityöskentelyn laatuun?
2.6. Millä tavoin lähiesimies tai ylemmän portaan hallinto vaikuttavat työparityöskentelyn laatuun?

