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Haastattelurunko        25.6.2018 

 

 

Somaattisesti pitkäaikaissairaiden ja fyysisesti vammaisten 18–29-vuotiaiden 

nuorten vapauden kokemukset 

 

Haastattelun alku 

Haastattelun alussa esittäydyn haasteltavalle ja informoin häntä vielä kertaalleen 

tutkimuksestani ja sen kulusta. Sen jälkeen kerron teemoista, joista on tarkoitus vapaasti 

keskustella. Korostan haastateltavalla olevan oikeus keskeyttää osallistumisensa joko 

haastatteluhetkellä tai myöhemmin.  

 

Taustatiedot 

- Sukupuoli 

- Ikä 

- Asuinpaikka 

- Pitkäaikaissairaus / fyysinen vamma 

 

Teemat 

 

VAPAUS 

- Mitä sana vapaus tuo sinulle mieleen? 

- Mitä vapaus merkitsee sinulle? 

- Mitä vapaus merkitsee konkreettisesti arjessa?  

- Vaikuttaako pitkäaikaissairautesi vapauden määrittelyyn, (ts. määrittelisitkö 

vapauden erilaiseksi ilman sitä)? 

 

VAPAUDEN PAIKAT JA TILANTEET 

- Missä tilanteessa koit viimeksi vapautta ja miltä se tuntui?  

- Missä tilanteissa vapaus tulee yleensä esille?  

- Millaisissa tilanteissa / paikoissa vapauden kokeminen puolestaan on hankalaa?  

 

AUTONOMIA & ROHKEUS TEHDÄ VALINTOJA 

- Miten pystyt omasta mielestäsi vaikuttamaan elämäsi kulkuun ja tekemään 

päätöksiä? Onko sinun helpompi tehdä lyhyen aikavälin suunnitelmia verrattuna 

pitemmän tähtäimen suunnitelmiin? 

- Missä asioissa pystyt vaikuttamaan omiin asioihin? Onko sellaisia asioita, joihin et 

koe pystyväsi vaikuttamaan? 

- Onko sinulle helppoa tehdä omannäköisiä valintoja, vaikka ne olisivatkin ristiriidassa 

normaaleina pidettyjen valintojen ja elämänkulkujen kanssa?  

- Millaisissa asioissa koet olevasi rohkea? Entä mikä sinulle antaa rohkeutta?  

 

 

 

 

KOKEMUS SAIRAUDESTA 

- Millainen sairautesi on tällä hetkellä, onko se hallinnassa?  



 

 

- Minkä verran sairaus määrittelee personaasi?  

- Koetko joutuneesi luopumaan joistakin asioista sairautesi vuoksi?  

- Mistä pelkäät joutuvasi tulevaisuudessa luopumaan sairautesi vuoksi? 

- Millaisena koet yhteistyön terveydenhuollon kanssa? Kunnioittavatko he 

itsemääräämisoikeuttasi? Luotatko heihin?  

 

TYÖ / OPISKELU / MUU TOIMINTA 

- Käytkö töissä tai opiskeletko?  

- Oletko pystynyt valitsemaan vapaasti ammattisi / opintosi?  

- Tuoko työ / opiskelu vapautta elämään?  

- Miltä työttömyys tuntuu? Heikentääkö se vapauden tunnetta?  

- Koetko käytettävissä olevilla tuloilla olevan yhteys vapauden tunteeseen ja 

kokemuksiin? 

- Osallistutko muuhun toimintaan?  

 

SOSIAALISET SUHTEET 

- Miten perheesi suhtautuu pitkäaikaissairauteesi? Onko suhtautuminen kannustavaa 

vai pelkäävätkö he, ettet pärjää? 

- Onko sinulla ystäviä? 

- Koetko ystäviesi kunnioittavan sinua sellaisena kuin olet ja antavan sinulle tilaa olla 

oma itsesi?   

- Oletko kokenut kiusaamista / syrjintää sairaudestasi johtuen? 

- Luotatko yleisesti ottaen toisiin ihmisiin?  

 

JOUSTAVUUS JA LUOVUUS  

- Miten elämässäsi näkyy joustavuus? 

- Onko siihen tunteeseen vaikea päästä?  

- Missä asioissa koet olevasi luova?  

 

LOPUKSI 

- Mikä tekee elämästäsi merkityksellistä? 

- Mistä haaveilet elämässäsi tai mitä haaveilet tekeväsi ensi kesänä?  

 

 

 

 


