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Haastattelurunko BINEC joulukuu 2015 (Asiakkaat) 

Kerrotko hieman taustastasi? (Esim. koulutus, työkokemus, elämäntilanne nyt.) 

Miten päädyit tänne? 

- Millaisella sopimuksella olet täällä tällä hetkellä? Mitä käytännössä tarkoittaa? 

- Kuinka kauan olet ollut täällä? Kuinka pitkä on sopimuksesi? 

- Mistä sait tietää nykyisestä paikastasi? 

- Millainen oli hakuprosessi? 

- Millainen työhaastattelu oli? Ketä paikalla, mistä keskusteltiin, millainen tunnelma? 

- Millaisia odotuksia oli silloin?  

- Entä oliko silloin jotain, mikä arvelutti? 

Mitä omiin tehtäviin täällä kuuluu? Ovatko pysyneet alusta lähtien samoina? 

- Mitä mieltä olet nykyisistä työtehtävistäsi? 

- Kun työvuorosi alkaa, mistä tiedät, mitä tehtävää alat tehdä? 

Millaista täällä on? 

- Millainen oli esimerkiksi edellinen työpäiväsi? Oliko se tyypillinen, miltä osin? 

- Mistä asioista pidät / mistä et pidä niin paljon täällä? 

- Onko jotain asioita, jotka saavat sinut innostumaan täällä töissä? Entäpä mistä olet innostunut aiemmissa 

töissä/koulutuksessa/harrastuksissa tms.? 

- Mitä sinun mielestäsi sinulta odotetaan täällä? 

- Millaisiin asioihin voit vaikuttaa täällä? Onko sellaisia asioita, joihin haluaisit vaikuttaa, mutta et voi? 

Vertaisohjaajuus 

- Miten koet oman roolisi suhteessa muihin palkkatukilaisiin ja valmentajiin? 

- Onko puhuttu siitä, miten ihmiset saadaan mukaan, miten vertaisohjataan? 

- Miten omat työskentelytavat ovat muotoutuneet? 

Mikä täällä olossa on sinulle tärkeintä? Mitä toiminta antaa sinulle? 

- Mikä omassa työssäsi on tärkeää mielestäsi?  

- Onko sinulla työssäsi tavoitteita?  

- Entäpä onko jonkinlaisia ohjenuoria /filosofioita/käytäntöjä, mitä noudatat työssäsi? 

Millaisista asioista keskustelet työkavereiden kanssa? Mistä on helppoa/hankalaa keskustella? Entäpä valmentajan 

kanssa? Onko jotain sellaisia asioita, joista toivoisit, että voisi keskustella avoimemmin? 

 

Mitä ajattelet Mäntylän toiminnasta laajemmin? Miten se sinulle näyttäytyy? 

- Mitkä ovat Mäntylän tärkeimmät toimintaa ohjaavat periaatteet sinun näkökulmastasi? 

- Jos saisit kehittää jotakin Mäntylän toiminnassa, mitä se olisi? Entäpä omassa työssäsi? 

Mitä toivot tulevaisuudelta?  

- Mikä merkitys täällä ololla on tulevaisuuden kannalta? 

- Ovatko tulevaisuuden toiveet muuttuneet tänne tulon jälkeen? 

 


