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      1.2.2006 
 
Hei! 
 
 
Pyysin keväällä 2005 työnohjausryhmä päättyessä, että voisin tehdä ryhmän jäsenille ns. 
vertaishaastattelun. Kaikki ryhmän osanottajat suhtautuivat tuolloin asiaan myönteisesti. Toivon, 
että lupauksesi on edelleen voimassa ja vielä jaksat antaa aikaasi ja ajatuksiasi tutkimustani varten.  
(Vaikka alkuperäinen aikatauluni on lipsunut luvattoman paljon!) 
 
Vertaishaastattelu on melko uusi laadullisen aineiston keräysmenetelmä. Vertaishaastattelussa 
tutkija ei ole paikalla haastattelutilanteessa, vaan hän on laatinut etukäteen haastattelukysymykset ja 
ohjeet nauhoituksen tekemistä varten. Vertaishaastattelussa - nimensä mukaisesti - haastattelun 
tekevät osallistujat itse. Keskustelijat päättävät itse, miten hoitavat kysymisen ja vastaamisen. 
Voitte sopia, kysyttekö kysymykset vuorotellen toinen toisiltanne, kysyykö toinen ensin puolet 
kysymyksistä, minkä jälkeen vuoro vaihtuu vai vaihdatteko kysyjää vasta koko kysymyssarjan 
jälkeen. Tärkeää on, että kumpikin haastatteluun osallistuvista vastaa kaikkiin kysymyksiin.  
Keväällä sovittiin jo paritkin, jotka ovat: 
1. Pirkko ja Kerttu  
2. Terttu ja Siiri  
3. Ella ja Kaarina.  
 
Toivomukseni on, että sovitte vertaisparinne kanssa haastattelun ajankohdan ja kerrotte ajan 
edelleen minulle. Minä kokoan päivät ja kellonajat ja laitan ne tiedoksi kaikille. 
Vertaishaastatteluun on hyvä varata tunnista puoleentoista tuntia, maksimissaan kaksi tuntia. 
Itselläni ei ole ehdotonta aikataulua haastatteluille. Olisi kuitenkin suotavaa, että haastattelut 
saataisiin tehtyä 2-3 viikon aikana. Näin varmistuu, että tieto kulkee parilta toiselle.  
 
Kun ajat ovat selvillä, toimitan nauhurin, kasetit ja kysymyspaperit ensimmäiselle parille ja neuvon 
nauhurin käytössä. Pari antaa nauhurin ja kysymyskuoren puolestaan seuraavalle parille sekä 
näyttää, miten nauhuria käytetään. Kun kaikki kolme vertaishaastattelua on käyty, käyn noutamassa 
nauhurin ja nauhoitetut kasetit pois sovitusta paikasta (esim. ((ANON haastattelupaikkakunnan)) 
päivähoitotoimistosta). 
 
 
Marjatta Kekkonen 
((ANON yhteystiedot poistettu)) 


