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Teemahaastattelun runko 

 

ALUSTUS 

 Tutkimuksen aihe ja tavoite 

 Informointilomakkeen läpikäynti yhdessä 

 

TAUSTATIEDOT 

 Ikä 

 Ammatti 

 Koulutus 

 Naimissa/naimaton 

 Lapsia 

- kuinka monta?  

 Vuosia telakalla 

 Päätehtävät telakalla 

 Mikä on työtilanteesi tällä hetkellä? 

 

Teemat ja apukysymykset: 

TEEMA 1: TYÖHISTORIA 

 Koulutus 

 Miten päätyi telakalle töihin 

 Tyytyväisyys työuraan ja tehtyihin valintoihin 

TEEMA 2: LAPSUUS JA PERHETAUSTA 

 Perheen vaikutus uravalintaan 

 Vanhempien ammatti ja kasvatus 

TEEMA 3: TYÖ TELAKALLA 

 Omat työtehtävät → haastavuus 

 Mitä laivanrakentaminen tekijältään edellyttää? 

 Nautitko työstä laivanrakentajana? 

 Ylpeä urasta telakalla? 

 Enemmistö työntekijöistä miehiä – Miksi niin? 

TEEMA 4: TYÖNTEON MERKITYS ITSELLE 

 Palkka, työyhteisö vai ylipäätään tekeminen tärkeintä? 

 Pitääkö ihmisen tehdä töitä? Onko työnteko velvollisuus? 

TEEMA 5: TELAKKALAISUUS 

 Telakkalainen – mitä tulee sanasta mieleen? 

 Tyypillinen telakkalainen? → Puhetyyli, elämäntyyli, ulkonäkö, huumori jne.? 

 Onko telakalla työskentely muuttanut sinua jollain tavalla? 

 Oletko edelleen telakkalainen → miten se näkyy? 

TEEMA 6: TELAKAN TYÖYHTEISÖ 

 Kuvaile hieman → kuinka tärkeä asia? 

 Oma kaveripiiri telakalla → laajuus, samaa ammattikuntaa? 

 Puheenaiheet kaveripiirissä ja ajanvietto työpaikalla 

 Yhteyksissä myös työn ulkopuolella → mitä teitte, kuinka usein? 

 Oliko naisilla omat ryhmänsä? → minkälainen nainen pärjää telakalla? 

TEEMA 7: TYÖTTÖMYYDEN ALKU 



 Lakkauttamisesta uutisoidaan vuonna 2013 → miltä se tuntui? → oliko oikea päätös? 

 Työnteko irtisanomisilmoituksen jälkeen? 

 Ensimmäinen työttömyyspäivä → minkälainen, mitä ajatuksia silloin? 

 Miten tilanne kehittyi sen jälkeen? 

 Lähipiirin reagointi työttömyyteen 

 Työnhaun aktiivisuus 

TEEMA 8: ARKI TÄLLÄ HETKELLÄ 

 Kuvaile normaalin arkipäivän kulku 

 Harrastukset ja liikunta → löytynyt uusia? 

 Fyysisen kunnon kehitys → kuinka tärkeää? 

 Muita rutiineja → päivän rytmittyminen 

 Onko joutilasta aikaa → miten kulutat? 

 Kotitöiden teko 

TEEMA 9: SOSIAALISET SUHTEET 

 Lähipiiri tällä hetkellä → kuinka tärkeää? 

 Kenen kanssa vietät eniten aikaa → tilanne muuttunut? 

 Parisuhde työttömyysaikana 

 Suhteet entisiin työkavereihin → mitä heidän kanssa tehdään ja mistä puhutaan? 

TEEMA 10: RAHAN JA OMAISUUDEN MERKITYS 

 Muutokset varallisuudessa – puoliso palkkatöissä? 

 Oletko joutunut luopumaan jostain (omaisuus, harrastus) → miltä se tuntuu? 

TEEMA 11: MIELIALA JA TERVEYS 

 Minkälainen mielialasi on tällä hetkellä? Onko jotain mitä muuttaisit? 

 Mietitkö paljon menneitä? 

 Oletko sama mies kuin ennen irtisanomista → miten muuttunut? (esim. Elämänarvot) 

 Onko terveydessäsi ollut muutoksia?  

 Epäterveelliset elämäntavat (alkoholi, tupakka, vähäinen uni…) 

TEEMA 12: TYÖTTÖMÄNÄ SUOMESSA 

 Miten työttömään suhtaudutaan mielestäsi? 

 Missä tilanteissa oma työttömyys tulee konkreettisesti esille? (paikka/tilanne/seura..) 

 Paras puoli työttömyydessä? → Entä vaikeinta työttömyydessä? 

 Miesten työttömyys kasvaa Suomessa → Mitä ajatuksia herättää? 

 Työvoimapalvelut työttömälle → laadukkaita? → oletko käyttänyt? 

 

LOPUKSI: 

 Mitä neuvoja antaisit miehelle, joka nyt menettää työpaikkansa? 

 Miltä oma tulevaisuus näyttää? → töihin, eläkkeelle, muita tavoitteita? 

 Jäikö jotain tärkeää käsittelemättä? 

 

Suuret kiitokset avusta! 

 Mahdollisuus ottaa yhteyttä haastattelun jälkeen 


