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Nuorten haastattelut 
 
Nuorten haastattelut tehtiin tammi-helmikuussa 2013. Heidän perustietonsa on kaikilla 
yhteinen: Ilman toisen asteen koulutusta* oleva, työtön nuori, joka osallistuu avoimen 
ammattiopiston opintoihin.  
*yhdellä on toisen asteen ammatillinen koulutus, mutta ei soveltuva.  
 
HAASTATTELURUNKO  
 
Kerron tästä haastattelusta lyhyesti. (nauhuri) Tää liittyy mun yhteiskuntatiet. 

tutkimukseen. Oon kiinnostunu minkälaisena sä näät tän [[Tukemon]] ja Avoimen 

amm.opiston toiminnan ja miten se suo mahollisesti hyödyttää. Haastattelu vie n. 30 min. 

 

1. Esittely: oon Mirja ja tutkija. Kukas sä oot ja ikäkin olis kiva tietää. 

2. Miksi sä kutsut tätä paikkaa? Jos kerrot vaikka jollekin tutulle tästä, missä kerrot 

olevasi? Ja mitä kerrot tekeväs täällä? Onko tää sulle Tukemo, Valmentava 

koulutus vai joku muu? 

3. Miten sä löysit tän paikan vai ohjasko joku sut tänne?  

a. kauanko oot ollu täällä?  

4. Millainen on tavallinen päivä täällä X? Mitä te teette? 

a. Mitä sä tykkäät tehdä täällä? Mikä tuntuu omimmalta?  

b. Mikä on tylsintä? 

c. Onko jotain, mikä tuntuu vaikeelta tai hankalalta?  

d. Onko jotain mitä et haluaisi tehdä, mutta se on vaan pakko tehdä?  

5. Ootko omasta mielestä voinu vaikuttaa siihen, mitä täällä tehdään? Mihin esim. 

osallistut ja mihin et?  

a. entä aikatauluihin? sääntöihin? 

b. Onko jotain, mihin haluaisit vaikuttaa? Koetko, että se ois mahollista?  

c. Miten asioista sovitaan toisten nuorten ja ohjaajien kanssa? esim.  

mitä tehdään, missä käydään? 

d. Onko jotain, mistä syntyy erimielisyyksiä tai hankausta?  



i. ohjaajien/opettajien kanssa 

ii. toisten nuorten kanssa 

e. Miten erimielisyyksiä ratkotaan? 

f. Voiko sanoa että täällä ois yhteishenkeä? 

6. Millaisia nää ohjaajat ja työntekijät täällä on? 

a. Onko ne samanlaisia vai erilaisia kun koulun / ammattiopiston opettajat ja 

muut tt:t? 

b. Entä muut nuoret?  

i. Onko sulla kavereita täällä?  

ii. Oletko saanu uusia kavereita? 

7. Tuntuuko että täällä voi olla oma ittensä? 

8. Miten sä oot kokenu tän opetuksen ja ohjauksen?  

a. Onko tästä X ollu sulle hyötyä? 

b. Jos vertaat tilannetta sillon kun sä tulit tänne ja nyt, onko jotain eroa? Onko 

jotkut asiat paremmin nyt? Entä huonommin?  

9. Jos esittelisit jollekin kaverille tätä toimintaa, mitä tavoitteita sä kertoisit täällä 

olevan? Mihin täällä pyritään nuoria ohjaamaan?  

a. Mitä tavoitteita sulla itellä tällä hetkellä on elämässä? 

b. Käykö nää hankkeen ja sun omat tavoitteet jotenkin yhteen? 

10. Jos kaikki menis niin kuin sää toivot, ihan nappiin, missä olisit vuoden päästä? Ja 

mitä tekisit? 

a. Mitä esteitä tän toteutumiselle vois olla? 

b. Näyttääkö siltä että tää X voi tukee suo tän saavuttamisessa? 

11. Mitä muuttaisit, mitä parantaisit täällä?  

a. Miten tää hanke vois tukea ja ohjata vielä paremmin? 



b. Mitä sä et haluais muuttaa? Minkä siis oot kokenu tärkeeks? 

12. Olisko sulla jotain mitä haluaisit vielä kertoa tästä X:stä tai muista näistä teemoista. 

mistä ollaan juteltu. 

13. Olisko jotain mitä sä haluaisit kysyä multa? 


