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Haastattelurunko BINEC Suomi – kierros 2 (Valmentajat) 

 

Haastattelun tavoite: Ymmärtää asiakaspolkuun liittyvän kehitystyön prosessi, sen herättämiä 

ajatuksia, toiveita ja tavoitteita. Ymmärtää hankkeen tämänhetkistä tilannetta. 

 

 

 

- Päivitystä 

- Millainen on tyypillinen työpäiväsi tai onko tällaista? 

- Voitko kuvata esimerkiksi eilisen työpäivän kulkua ja tapahtumia? 

- Onko oma roolisi on muuttunut viimeisen vuoden aikana? Miten? 

- Miten valmentajien vaihdokset näkyvät toiminnassa? Mitä niiden taustalla oli? 

- Missä tilanteissa tai asioissa tehdään hankkeen sisällä muiden työntekijöiden kanssa 

yhteistyötä? 

- Mikä näissä tilanteissa on helppoa tai toisaalta hankalaa? 

- Mikä asiakkaiden kanssa tuntuu helpolta ja toisaalta hankalalta? 

 

- Millainen on meneillään oleva hanke, miten se kehitettiin? 

o Asiakaspolusta oli suunnitelmia jo silloin kun aloitin havainnoinnin. Miten prosessi 

ensimmäisestä ideasta tähän hetkeen on kulkenut? Millaisia vaiheita siinä on ollut, ketkä 

ovat osallistuneet? 

o Mikä prosessissa on ollut helppoa, mikä hankalaa? 

o Mistä on ollut helppo puhua, mistä hankala? 

o Mikä prosessia on edistänyt, mikä jumittanut? 

o Millainen lopputulos on? 

o Mikä siinä on parasta? Mitä haluaisit vielä kehittää? 

o Millaisia arvoja suunnitelmaan kytkeytyy? 

o Suunnittelussa on tullut aina välillä esiin vapaaehtoisuuden ja pakon/velvollisuuden 

ristiriita – mitä ajattelet tästä? Miten ihmiset saadaan osallistumaan, voiko heitä 

velvoittaa – miksi, miksi ei? 

o Näkyykö suunnitelmissa toimintaan osallistuvien työllistettyjen erilaiset roolit 

(palkkatuella olevat, kuntouttavat jne.)? 

 

- Muutto uusiin toimitiloihin ja tulevaisuus 

o Millaisia ajatuksia muutto on herättänyt? 

o Miten prosessi käynnistyi, miten edennyt? 

o Mikä oma rooli tässä on ollut? 

o Miten muutosta on viestitty valmennettaville? Millaisia nämä keskustelut ovat olleet? 


