
Haastattelun teemarunko työllistymispolun kuvaamiseksi erityisesti urasuunnittelun 
näkökulmasta kunnassa 
 

Johdattelu haastatteluun: 

Miksi olemme nyt tässä haastattelussa ja haastattelemassa? Kuntasi on mukana hankkeessa, jossa 
kehitetään kunnan palveluita maahanmuuttajille. Maahanmuuttajien haastatteluita tehdään 
kuudessa muussakin kunnassa. Haastateltavat ovat kaikki eri ikäisiä ja eri perustein kuntaan 
maahanmuuttaneita.  

Nyt me haluamme oppia ja kuulla Sinun mielipiteitäsi, jotta kunnan maahanmuuttajien palveluita 
voidaan kehittää paremmiksi.   

 

Mutta nyt sinun tarinaan. Kuka sinä olet ja mistä tulet? 
Mitä muistat siitä kun tulit Suomeen? Millaista oli tulla tähän kuntaan?  
 

Asuminen ja ympäristö 

- Mihin tulit kunnassa asumaan? 
- Missä asut nyt; asutko vielä samassa paikassa? 
- Kuka sinulle asunnon järjesti? 
- Millaista kunnassa on ollut asua? 
- Missä muualla tässä kunnassa haluaisit asua? 
- Haluaisitko jäädä kuntaan asumaan pitemmäksi aikaa? (kunnan houkuttelevuus) 

 

(Kulttuuri) Harrastuksista ja vapaa-ajasta (yhteisön ja kielen merkitys)  

- Onko sinulla ystäviä tässä kunnassa?  
- Miten ja missä olet tutustunut heihin? 
- Onko sinulla kavereita tai sukulaisia muualla Suomessa? 

 
- Mitä sinä harrastat? 
- Miten ryhdyit harrastamaan niitä? (Kuka ohjasi sinut harrastukseen mukaan?) 
- Tiedätkö mitä kaikkea tässä kunnassa voi harrastaa? 
- Mitä sinä haluaisit vielä päästä harrastamaan? Voiko sitä harrastaa tässä kunnassa? 

 

Kasvatus ja koulutus 

- Mitä muistat siitä kun tulit kuntaan; mikä oli ensimmäinen koulutus tai kurssi johon osallistuit 
kuntaan tultuasi? Kuka sinut tähän koulutukseen ohjasi?  
- Oletko suorittanut muita kursseja sen jälkeen ja mitä? Kuka sinut niihin kunnassa ohjasi? 
- Oletko tällä hetkellä jossakin koulussa? Kuka ohjasi sinut sinne? 
- Suomi on vaikea kieli. Missä olet oppinut suomen kielen?  
- Miten suomen kieltä voisi mielestäsi parhaiten oppia?  
- Onko sinun kanssasi kunnassa keskusteltu mahdollisuudesta oppia suomen kieli? Kenen kanssa 



keskustelit? 
- Katsotko suomalaisia televisio-ohjelmia, ja mitä? Luetko suomalaisia lehtiä/kirjoja, ja mitä? 

- Aiemmista muista opinnoista vielä kysymys. Mitä opintoja olet aiemmin suorittanut omassa 
kotimaassasi? Miten ne ovat hyödyttäneet sinua Suomessa (tunnistaminen, tunnustaminen)? 

 

Työ ja yrittäminen 

- Työskentelitkö ennen kuntaan tuloasi omassa kotimaassasi? Millaisissa tehtävissä? 
- Missä tällä hetkellä olet työssä kunnassa? Miten sait tämän työpaikan? Millaista siellä on olla 
työssä? 
- Millaista työtä sinä haluaisit tulevaisuudessa tehdä? 
-Tiedätkö mitä opintoja tuo työ vaatii? Oletko saanut tietoa koulutuksesta / opintojen ohjausta? 
Tiedätkö mistä tietoa koulutuksista voisit tässä kunnassa saada? 
- Voisitko löytää tulevaisuudessa töitä täältä? Tiedätkö kenen puoleen kunnassa voi kääntyä 
löytääksesi työpaikan?  
- Voisitko tulevaisuudessa toimia yrittäjänä? Mikä yrittäjyys sinua kiinnostaisi? Tiedätkö kenen 
puoleen voit kääntyä jos haluat tulevaisuudessa perustaa oman yrityksen? 
 

(Sosiaali- ja terveys) Mennään vielä terveyteen liittyviin palveluihin 

- Missä toimistoissa kunnassa olet asioinut tai mitä palveluita täällä hyödyntänyt?  
 

Lopuksi: 
- En ehkä ole osannut kysyä sinulta kaikkea tärkeää, niin kerrotko vielä millaista Suomessa ja tässä 
kunnassa on sinun mielestä olla ja asua?  
- Oletko kokenut olosi turvalliseksi Suomessa ja tässä kunnassa? 
- Mitkä asiat ovat mielestäsi hyvin? 
- Mitä muuttaisit jos voisit? Tai mitä palveluita ja asioita kunnassa haluaisit lisää tai kokonaan pois? 


