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Liite 1. Haastattelu 

Haastattelu avataan kysymällä ryhmältä sen omasta toiminnasta lyhyesti: 

Ryhmän nimi ja paikalla olevien jäsenten esittely, etunimi ja ammatti.  

Koska tämä ryhmä on perustettu? 

Kuka tai ketkä tekivät aloitteen ryhmän perustamiseksi? Mistä se lähti liikkeelle? 

Kuinka usein tapaatte? Millainen on tavanomainen kokoontumisenne?  

 

Tämän jälkeen ryhmän kanssa sovitaan erityisestä vain seuraavia kysymyksiä koskevista 

kuuntelukierroksista, joissa puhuminen ja kuuntelu erotetaan toisistaan. Muut eivät saa 

kommentoida suorasti ja välittömästi toisen puhetta, mutta vuorollaan voivat viitata toisen 

näkemyksiin. Kaikki voivat halutessaan kirjoittaa itselleen muistiinpanoja, joten ennen kummankin 

kierroksen alkua pidetään muutaman minuutin mietintäaika. Jokainen ryhmän jäsen vastaa 

kuuntelukierroksilla vuorollaan avainkysymyksiin: 

 

Ensimmäinen kuuntelukierros 

Ryhmänne tekee moniammatillista yhteistyötä. Mitä hyötyä katsot siitä olevan sinulle?  

 

Toinen kuuntelukierros 

       Millaisia pettymyksiä mielestäsi liittyy tällaiseen moniammatilliseen ryhmätyöhön? 

 

Seuraavaksi siirrytään ennaltaehkäisevän päihdetyön piiriin ja tiedustellaan ryhmän näkemyksiä 

Klaari Helsinki –projektista: 

 Mitä yhteyksiä teillä on ollut Klaari Helsinki -projektiin tai sen aluekoordinaattoriin? 

Millainen kuva teille on muodostunut Klaari Helsinki -projektista? 

 

Avainkysymyksiin johdattelee tilastotaulukko, jossa esitellään nuorten humalajuomista ja toinen 

taulukko, jossa esitellään sosiaalista altistumista huumeille (Rimpelä et al. 1999, 2001: Nuorten 

terveystapatutkimus). Minua kiinnostaa tietää, miten ryhmä itse jäsentää tätä asiaa. 

Työssänne näette varmasti tämän kaltaisia kaaviokuvia. Mistä nämä taulukot tai kaaviokuvat teidän 

mielestänne kertovat? Mitä ajatuksia nämä taulukot herättävät? 

 

Edellinen kysymys tuottaa melko varmasti jo vastauksia kysymykseen, miksi nuorten päihteiden 

käyttö on yleistynyt ja miksi nuoret ylipäätään käyttävät päihteitä. Tarvittaessa voin vielä kysyä: 

 Mitä te ajattelette, miksi nuori käyttää päihteitä?  

 

Tämän jälkeen esitetään ratkaisukeskeinen ajatusleikki (mallia otettu Arnkil – Eriksson – Arnkil 

2000): Ajatellaan, että nyt on vuosi 2015 ja meillä on tiedot tosihumalaan itsensä vähintään kerran 

kuukaudessa juovien nuorten osuuksista parittomilta vuosilta (2003, 2005 jne.) Vuosi 1997-1999 oli 

huippuvuosi, mutta sen jälkeen käyrät lähtivät selvään laskuun. (Tämä esitetään myös graafisesti.) 

Samaa kieltä puhuvat muutkin nuorten päihteiden käyttöä kuvaavat tilastot. Mikä sai tämän 

aikaiseksi? Mikä on vaikuttanut nuorten raitistumiseen ja päihteiden käytön vähenemiseen?  

 Mitä tämä teidän ryhmänne voi asian eteen tehdä? 

 

Haastattelu päätellään kysymykseen: 

Miten haluaisitte koota yhteen tätä keskustelua? Jokaisella on lopuksi mahdollisuus esittää 

korkeintaan kahden minuutin puhe, jonka ikään kuin pitää tässä ja nyt Lipposen hallitukselle kooten 

keskeisimmät näkökulmansa käsitellyistä asioista.  

 

Rimpelä, A.- Lintonen, T.- Pere, L.- Rainio, S.- Rimpelä, M. (2002). Nuorten terveystapatutkimus 

2001. Tupakoinnin ja päihteiden käytön muutokset 1977-2001. Stakes. Aiheita 10. Helsinki. 


