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Teemahaastattelurunko 
 
Haastattelujen toteuttaminen 
 

- Ensin keskustellaan väitteistä ja sen jälkeen pyydetään valitsemaan ja merkitsemään 
lomakkeelle oma mielipide, asteikolla 1-5 

- Jaetaan alussa kaikille A4, jossa on kaikki väittämät listattuna ja asteikko: voivat 
orientoitua etukäteen, tarkistaa väittämän haastattelun ja kysymysten aikana ja 
ohjeistetaan täyttämään haastattelun kuluessa, väitettä koskevan keskustelun jälkeen 

- Väittämät: Luetaan ääneen ja on paperilla, johdatellaan keskustelua: Mitä te ajattelette 
tästä? Onko näin? Miksi on? Miksi ei ole? 

 
Työ ja työttömyys 
 

● ”Olen työttömänä, koska en ole löytänyt mieluisaa tai merkityksellistä työtä.” 
- Mistä nuorten työttömyys teidän mielestä johtuu? 

 
● ”En halua tehdä kokopäiväisesti palkkatyötä.” 
- Miksi tehdä töitä, kun sossun tuki riittää? (Tatu-esimerkki) 

 
● “Palkkatyö on olennainen ja tärkeä osa elämää.” 
- Mitä muuta haluaisi tehdä kuin töitä? Mitä teidän mielestä on kiva tehdä, ja mikä 

tuntuu mielekkäältä?  
-  
● “Työn sisältö on tärkeämpää kuin hyvä palkka.” 
- Minkälainen olisi unelmiesi työ, ihannetyö? 
- Onko teillä kokemuksia vapaaehtoistoiminnasta tai ‘naapuri/kaveriavusta’?  
- Paljon puhutaan siitä, että ymmärrys siitä, mikä on työtä, on muuttumassa, kun työtä 

voi tehdä muuallakin kuin työpaikoilla ja työ sekoittuu vapaa-aikaan. Mikä teidän 
mielestä on työtä? Miten työ eroaa muusta elämästä?  

 
● “Työelämä on oravanpyörä, joka ylläpitää kilpailuhenkistä ja kulutuskeskeistä 

elämäntapaa.” 
- Näetkö, että nykyisiin työn tekemisen tapoihin liittyisi joitain ongelmia ympäristön 

kannalta? 
 

● ”Nuoret ovat usein edelläkävijöitä, jotka kyseenalaistavat palkkatyön ja keksivät 
uudenlaista, luontoa säästävää työtä.”  

- Onko näin? Tunnetko edelläkävijöitä tai oletko itse sellainen? 
- Millä tavalla työ voisi olla ekologisesti kestävämpää? 

 
Toimeentulo ja kulutus 
 

● “Joudun kehittämään uusia keinoja, miten selvitä vähällä rahalla.” 
- Minkälaisiin selviytymiskeinoihin olette törmänneet? Minkälaiset ratkaisut auttavat 

selviytymään pienellä rahalla?  
- Esim. asuminen, liikkuminen, ruoka, vapaa-aika, vaatetus 

 

http://tuima.fi/kun-sossun-tuki-riittaa-2/


● “Jotkut kehittämäni selviytymiskeinot säästävät luonnonvaroja” 
- Oletteko te tehneet joitain tietoisia valintoja, jotta kuluttaisitte vähemmän energiaa tai 

luonnonvaroja? 
 

● “Mitä korkeampi elintaso ihmisellä on, sitä onnellisempi hän on.” 
- Mihin rahan pitäisi riittää? Mikä on riittävä elintaso? Mitä tarvitsee? 
- On ennustettu, että ”Nuoret tulevat tienaamaan keskimäärin vähemmän kuin heidän 

vanhempansa.” Miltä tämä ennustus kuulostaa? 
 
 
Hyvinvointi 
 

- Mistä tunnistaa hyvinvoivan ihmisen?  
- Mitä hyvään elämään kuuluu? Mitkä asiat lisäävät sinulla hyvinvointia? 

 
● ”Talous on hyvinvoinnin kannalta tärkeintä, koska kaikki riippuu siitä, onko rahaa.” 
- Miten raha liittyy hyvinvointiin? 

 
● ”Luonto on ihmisen hyvinvoinnin perusta, koska ilman luontoa ihminen ei tule 

toimeen.” 
- Miten luonto liittyy hyvinvointiin? Millainen suhde teillä on luontoon? 

 
 
Sosiaaliturvajärjestelmä 

 

- Mitkä seikat Kelan, sosiaalitoimiston ja TE-toimistojen palveluissa ovat toimivia? 
- Mitkä seikat Kelan, sosiaalitoimen ja TE-toimistojen palveluissa eivät toimi? 

TAI 

● “Nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä on monimutkainen ja vaikeaselkoinen”  
- Miten sitä pitäisi muuttaa, että se olisi selkeämpi? 

 
● “ Nuoret eivät koe sosiaalitoimiston ja TE-toimistojen tarjoamaa apua hyödylliseksi.” 
- Miksi? 
- Minkälaista tukea nuoret tarvitsisivat?  
- Mikä auttaisi parhaiten? 

 
● “Työnteon ja sosiaaliturvan yhdistäminen onnistuu joustavasti” 
- Millainen sosiaaliturvajärjestelmä mahdollistaisi muunkin mielekkään tekemisen kuin 

palkkatyön? 
 


