
FSD2578 NUORTEN SYRJÄYTYMISTÄ EHKÄISEVIEN MONIAMMATILLISTEN RYHMIEN HAAS-
TATTELUT 2001-2002

FSD2578 PREVENTING YOUTH SOCIAL EXCLUSION: INTERVIEWS OF MULTI-AGENCY

TEAMS 2001-2002

Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tut-
kimusaineistoa.

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the document is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means
of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhälls-
vetenskapliga dataarkiv.

Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/



 

 

Haastateltavan ryhmän nimi: 
 
Vastaajan 
 
1. Syntymävuosi:  19____ 
 
 
 
2. Sukupuoli  1.  nainen  
   2.  mies 
 
 
 
3. Työorganisaatio: ___________________________________________________ 
  
                     
4. Ammattinimeke: ____________________________________________________ 
 
 
 
 
5. Nykyisessä tehtävässä tai sitä vastaavassa toimiminen vuosina arvioituna: 
 
_______ vuotta 
 
 
 
 
7. Kauanko olet osallistunut ryhmään? 1.  0 - ½ vuotta    
    2.  ½ - 1 vuotta 
    3.  1  - 2 vuotta  
    4.  2  - 4 vuotta 
    5.  Yli   4 vuotta 
 
  
8. Oletko osallistunut ryhmän toimintaan sen alusta alkaen? 1.  Kyllä 
     2.  Ei 
 
     
9. Asutko itse Herttoniemen alueella?  1.  Kyllä 
     2.  Ei 
       
 



 

 

 
Palaute ryhmähaastattelututkimuksesta 
 
10. Mihin tutkimushaastatteluihin osallistuit? 1.  alkuhaastattelu   

2.  palautehaastattelu  
3. yhteenvetohaastattelu  

 
 
 
Oletko jo tutustunut haastattelujen loppuraporttiin?  1. kyllä 
     2. ei 
 
 
11. Miten koit haastatteluissa käsitellyt teemat? Olivatko ne relevantteja, 
hyödyllisiä, oliko näistä teemoista mielekästä keskustella?  
 
Miten koit haastattelun teemat: 
 
Moniammatillinen yhteistyö (hyödyt ja 
pettymykset):___________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Nuoret ja 
päihteet:_______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
Ennaltaehkäisevät toimintatavat: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
Yhteiskunnalliset 
kysymykset:____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
12. Miten koit tutkimukseen 
osallistumisen?_________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

 



 

 

13. Mitä tutkimushaastattelussa kannattaisi mielestäsi 
kehittää?______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
14. Saitko jotakin uusia oivalluksia haastatteluissa? 
Mitä?_________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
15. Haluatko vielä sanoa 
jotakin?_______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
Voit halutessasi jättää yhteystietosi, niin voin lähettää henkilökohtaisen kutsun  
haastateltujen moniammatillisten ryhmien yhteiseen tapaamiseen vuoden 2003 
alkupuolella.  
 
 
Nimi: 
Osoite: 
 
 
Sähköpostiosoite: 


