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Haastattelurunko BINEC Suomi – kierros 1 (Valmentajat) 

 

Haastattelun tavoite: Ymmärtää hankkeen toimintaa ja siihen liittyviä erilaisia yhteistyökuvioita ja 

yhteistyötilanteita. 

 

 

- Tausta 

o Mikä on toimenkuvasi? 

o Millainen on tyypillinen työpäiväsi tai onko tällaista? Esimerkki? 

o Millaisia odotuksia oli aloittaessa? Mikä toteutunut, mikä ei? 

 

- Hankkeen toimintatapojen kuvaus 

o Missä tilanteissa tai asioissa tehdään hankkeen sisällä muiden työntekijöiden kanssa 

yhteistyötä? 

o Mikä näissä tilanteissa on helppoa tai toisaalta hankalaa? 

o Onko jotain sellaisia asioita, joista on vaikea keskustella tai jotka jäävät keskustelun 

ulkopuolelle? 

o Miten hankkeen sisällä tiedotetaan yhteisestä toiminnasta? 

o Miten hankkeessa suunnitellaan tulevaa toimintaa? 

o Miten tehdään päätöksiä? 

 

- Hankkeeseen liittyvä yhteistyö 

o Millaisten eri tahojen kanssa tehdään yhteistyötä? Keiden kanssa olet itse tekemisissä?  

o Miten yhteistyötä tehdään (tapaamiset, sähköpostit)? 

o Millaisia tilanteita tapaamiset ovat? Millainen tunnelma tapaamisissa on? 

o Mikä tässä yhteistyössä tuntuu helpolta/hankalalta? 

o Onko jotain sellaisia asioita, joista on vaikea keskustella tai jotka jäävät keskustelun 

ulkopuolelle? 

o Onko jotain asioita, joista tulee tunne, että toinen osapuoli ei ymmärrä? Millaisissa 

tilanteissa tällainen tunne tulee? 

 

- Työskentely asiakkaiden kanssa 

o Millaisia asiakkaita hankkeessa on? 

o Millaisissa tilanteissa olet heidän kanssa tekemisissä? Mitä näissä tapahtuu? Millainen 

on tunnelma? 

o Mikä asiakkaiden kanssa tuntuu helpolta ja toisaalta hankalalta? 

 

- Millainen on meneillään oleva hanke? 

o Mikä siinä on parasta? Mitä haluaisit vielä kehittää? 

o Millaisia arvoja suunnitelmaan kytkeytyy? 

o Millaisia kokemuksia haastatteluista? 

o Millainen tunnelma haastatteluissa on? 

o Mistä on ollut helppo puhua, mistä hankala? 

o Mikä käytännöissä on toiminut? Mitä haluaisit vielä kehittää? 


