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TYÖNTEKIJÄHAASTATTELURUNKO / [projektin nimi poistettu, XXX]-PROJEKTIN 
TUTKIMUS  

 

ALOITUS 

(vaitiolovelvollisuus ja lupa-asiat) 

- Millainen fiilis on toisen kurssin jälkeen? 

- Miten ensimmäinen kurssi erosi toisesta? 

- Mitä tekisit toisin ajatellen kolmatta kurssia? 

MENNYT 

1. Miten ja mistä kurssilaiset tulivat XXX:n? Kuka ohjasi kurssilaiset XXXän? 

2. Miksi kurssilaiset tulivat (tulosyyt)? 

3. Mitä tapahtui konkreettisesti, kun kurssilaiset tulivat? 

a. Kuka otti kurssilaiset vastaan ja miten? 

4. Millaiseksi kurssilaiset XXX:n ajattelivat (ennakko-odotukset)? Millaista etukäteistietoa 

kurssilaiset olivat saaneet?  

5. Millaista haittaa kurssilaisille on sairastumisestaan? Miten sairaus vaikuttaa heidän arkeensa 

ja tuli esillä kurssilla? 

6.  Millaisia tukiverkostoja kurssilaisilla on? 

a. Mistä ja keneltä he saavat tukea arkeensa?  

b. Millaisten hoitopaikkojen / kuntoutuspaikkojen kanssa he ovat olleet tekemisissä 

aiemmin? Millaisia kokemuksia heillä on niistä? 

NYKYISYYS 

1. Kurssilaisen paikka XXX:ssä / XXX:n arki 

a. Mitä kurssipäiviin kuului? 

b. Minkä tekemisen olet sinulle itsellesi/kurssilaisille tärkeää? 

c. Mikä oli itsellesi työnkannalta vaikeinta, hankalinta, entä kurssilaisille? Onko 
kurssiohjelmassa ollut sellaista tekemistä, jota kurssilaiset eivät ymmärtäneet? Johon 
oli vaikea heitä motivoida? 
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d. Kuinka tarkkaan kurssipäivät olivat ohjeistettu? Miten päätitte kurssilla, mitä 
kulloinkin tehdään? Oliko päiväohjelmassa joustonvaraa?  

e. Millaisia muutostavoitteita / kuntoutumistavoitteita kurssilaisilla oli? Millaisia 
tavoitteita työntekijänä asetit kurssilaisten kuntoutumisen suhteen?  

f. Miten kurssilaiset ryhmänä toimivat? Miten arvioisit ryhmän merkitystä 
kuntoutumisessa? 

2. Kuntoutujan paikka järjestelmässä 

a. Missä kurssilaiset olisivat nyt, jos eivät olisi olleet kurssilla? 

b. Keiden kanssa olet työntekijänä tehnyt yhteistyötä (toiset työntekijät, kurssilaisen 
omaiset ja ystävät)? Millaisissa asioissa olette tehneet yhteistyötä?  

c. Mistä yhteistyö kurssilaisten verkostojen kanssa koostuu?  

d. Onko kurssin aikana järjestetty palavereita, joissa on ollut mukana muitakin 
ammattilaisia kuin XXX:n työntekijöitä? Millaisia kokemuksia nämä ovat olleet? 
Miten kaikkiennäkemykset on otettu huomioon? Mistä asioista mahdollisesti oltiin 
eri mieltä?  

e. Mikä yhteistyön tekemisessä on itsellesi tärkeintä ja merkityksellisintä? 

f. Millaiseksi näet asiakkaan roolin/oman roolisi yhteistyössä? 

g. Yhteistyön tekemisen pulmat ja miten muuttaisit yhteistyön tekemisen tapoja? 

h. Millaista yhteistyö on silloin kun se toimii (esimerkkejä)?  

TULEVAISUUS 

1. Millaisia jatkosuunnitelmia kurssilaisilla on tulevaisuuteen nähden? 

2. Miten päädyttiin näihin suunnitelmiin? Ketkä ovat olleet mukana jatkosuunnitelmien teossa? 
Mitä asioita kukakin toi esille (XXX:n tt, yhteistyötaho, omaiset jne)? 

3. Jos kaikki vaihtoehdot olisivat käytettävissä (eikä tarvitsisi miettiä rahaa, paikkojen 
saatavuutta jne), niin millaisia suunnitelmia olisit tehnyt kurssilaisille? 

4. Millaista hoitoa / kuntoutusta kurssilaiset nähdäksesi tarvitsevat jatkossa? 

LOPPUPOHDINTAA / -KESKUSTELUA 

 Nykyään puhutaan paljon ”asiakaslähtöisyydestä” tai, että pyritään ottamaan asiakasta 
enemmän mukaan omista asioistaan päättämiseen / suunnitteluun. Mitä ajattelet tästä?  

 Mihin suuntaan näkisit, että mielenterveyskuntoutusta tulisi kehittää? 
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 Miten XXX-kurssi mielestäsi eroaa muista kuntoutuspaikoista / hoitopaikoista? 

 

KIITOS AJASTANNE JA KESKUSTELUSTA! 


