
FSD3278 TYÖTTÖMÄT JA OSALLISUUS 2016-2017

FSD3278 UNEMPLOYED PEOPLE AND INCLUSION 2016-2017

Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tut-
kimusaineistoa.

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 samhälls-
vetenskapliga dataarkiv.

Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/



Osallisuuden edistäminen  
Haastattelurunko 
 
Fokusryhmähaastattelut 4 – 7 hengen ryhmissä, alle 40-vuotiaille ja yli 40-vuotiaille omat 
ryhmänsä. Tavoitteena 10–14 haastattelua kevään 2016 aikana.  
 
Haastattelun teemat  
Haastattelun alussa tutkijat esittäytyvät. Kerrotaan teemoista. Keskustelun virittelyyn ja sen 
elävöittämiseksi voidaan käyttää tekstikatkelmia, omakohtaisia kokemuksia, valokuvia, 
piirrustuksia tai jotain toiminnallista.  
 
 
NYKYHETKI JA TULEVAISUUS 
Mitä ajattelee oman elämänsä päämäärästä ja tarkoituksesta / mitä odottaa tulevaisuudelta  / 
mistä on saanut hyviä elämyksiä / millaisia ovat hyvät muistot 
 
AUTONOMIA 
Minkä verran pystyy vaikuttamaan oman elämänsä kulkuun / miten pystyy vaikuttamaan 
itseä koskeviin asioihin / missä pystyy vaikuttamaan omiin asioihin? 
 
YHTEISET MERKITYKSET JA MERKITYKSELLISYYDEN KOKEMUS 
Mitä ajattelee omien päivittäisten tekemisten merkityksellisyydestä / mistä ja miten on 
löytänyt tekemistä ja toimintaa / miten on päätynyt tekemään jotain tai toiminaan / kuka on 
pannut toiminnan merkille ja keneltä on saanut kiitosta ja tunnustusta / mistä saa hyvän 
fiiliksen / millaista tekemistä saisi olla enemmän?  
 
ONNISTUMISET JA HYVÄT PUOLET 
Missä on onnistunut / keneltä ja milloin saa myönteistä palautetta tekemisistään / keneltä 
toivoo myönteistä palautetta / mitkä hyvät puolet haluaisi näkyvämmiksi ja kuka voisi tehdä 
ne näkyviksi?  
 
KUULUMINEN JA YHTEENKUULUMINEN 
Mihin itselleen tärkeään yhteisöön tai ryhmään kuuluu / mikä on omin joukko / ketkä ovat 
tärkeitä ihmisiä / mihin ja kehen samastuu / tunteeko olevansa tarpeellinen muille / millä 
maantieteellisellä alueella liikkuu / minkä kokee omaksi tilakseen? 
 
YHTEISIIN ASIOIHIN VAIKUTTAMINEN 
Mihin yhteisiin asioihin haluaisi vaikuttaa / minkä verran pystyy vaikuttamaan yhteisiin 
asioihin / millaiseksi kokee oman paikkansa yhteiskunnassa?  
 
APU JA TUKI 
Tunteeko saavansa apua silloin, kun sitä todella tarvitsee / millaista apua tarvitsee / kuka 
tukee / keneltä odottaa tukea / mikä on lisännyt hyvinvointia / mistä tuntee puutetta? 
 
LUOTTAMUS 
Mitä luottamus on / keneen luottaa / Toivooko, että joku luottaisi enemmän / mitä ystävyys 
on?  
 
 


