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Tulevaisuuteen suuntautuminen, toivo ja toiveik-
kuus ovat ihmisten fyysisen, psyykkisen ja sosiaa-
lisen hyvinvoinnin peruspilareita, elämää ylläpi-
täviä voimavaroja. 

Masennuspotilaiden elämänhallintaa, toipu-
mista ja työkykyä koskevassa tutkimuksessa toi-
veikkuuden merkitys on korostunut erityisesti 
hoidossa ja kuntoutuksessa. Toiveikkuus edistää 
paranemista vaikeassakin masennuksessa. Masen-
nuksesta paranevat parhaiten potilaat, jotka ma-
sennusoireista huolimatta uskovat tulevaisuuden 
tuovan tyydytystä heidän elämäänsä. Vakavasta 
masennuksesta toipumisessa toiveikkuuden itse-
näinen merkitys on muita elämänhallinnan teki-
jöitä voimakkaampi. (Raitasalo & al. 2004.) Mi-
kael Leimanin (2005) mukaan psykiatriassa toi-
veikkuuden viriäminen edellyttää sekä yhteyden 
kokemusta että havaintoa asioiden selkeämmäs-
tä hahmottumisesta. Jorma Walleniuksen (2005) 
tutkimuksessa perhekotityöstä tulee vahvasti 
esiin, kuinka toivon ylläpitäminen hillitsee arjen 
kaoottisuutta. 

Juha Siitonen (1999) katsoo, että toiveikkuus 
vapauttaa voimavaroja. Toiveikas ihminen ei luo-
vuta helposti eikä masennu vaikeiden haastei-
den tai epäonnistumisen edessä. Toiveikkuus li-
sää myönteistä latausta sekä omaa ja läheisten voi-
maantumista. Tähän prosessiin liittyy molemmin-
puolisen luottamuksen, arvostuksen ja hyväksymi-
sen vahvistuminen (ks. Kemppinen & Rouvinen-
Kemppinen 1998, 35; Siitonen 1999, 153–154).

Tom Erik Arnkil ja Esa Eriksson (1999, 98–99) 
kiteyttävät psykososiaalisen työn interventioiden 
keskeisimmäksi tehtäväksi tuottaa toivoa ja sel-
laista toiveikkuutta, johon osapuolet uskovat. Tä-
tä he pitävät asiakkaan ja ammattilaisten kohtaa-
misen ytimenä. Eero Riikosen (1992, 158,175) 
mukaan asiakkaiden tavoitteiden ja tulevaisuus-

käsitysten selvittely voi toimia myös auttamisme-
netelmänä siten, että asiakas itse toimii oman elä-
mänsä käsikirjoittajana. 

Toivo, toiveikkuus ja tulevaisuudenusko ovat 
auttamistyön merkittävä voimavara. Asiakas- ja 
auttamistyössä tarvitaan työmuotoja, joissa ongel-
makeskeisyyden sijaan keskitytään voimavaroihin 
ja joiden tavoitteena on tuottaa toiveikkuutta ja 
uskoa selviytymiseen. Kuinka voidaan asiakkaan, 
työntekijän tai verkoston yhteistyössä saada ai-
kaan toiveikkuutta? 

Yksi tällainen yhteistyömenetelmä on Tulevai-
suuden muistelu -verkostopalaveri, jonka lähtö-
kohtana ja lähestymistapana on asiakkaan ja per-
heen hyvän tulevaisuuden ennakointi. Palave-
rien tavoitteena on tuottaa asiakkaalle, perheel-
le ja työntekijöille arjessa kantavaa toiveikkuutta 
ja konkreettinen toimintasuunnitelma tämän toi-
veikkuuden realisoimiseksi. 

Tässä artikkelissa tarkastelen Tulevaisuuden 
muistelu -palavereja toiveikkuutta tuottavana 
työmuotona.

Tulevaisuuden muistelu 
työmenetelmänä

Tulevaisuuden muistelu on nk. ennakointidialo-
geihin kuuluva menetelmä, jota käytetään erilai-
sissa asiakastyön, auttamistyön ja moniammatil-
lisen yhteistyön pulmatilanteissa. Sen tavoittee-
na on tuottaa asiakkaan ja työntekijöiden yhteis-
työhön selkeyttä ja koordinaatiota sekä asiakkail-
le voimavaroja ja uskottavaa toiveikkuutta. Me-
netelmää käytetään vuoden 2007 alussa lähes 50 
kunnassa eri puolilla Suomea. 

Dialogisilla toimintakäytännöillä on tärkeä 
asema verkostotyössä, jossa puretaan asiakkaan ja 
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ammattilaisten tai asiakkaiden keskinäisten ver-
kostojen välisiä jännitteitä. Tulevaisuuden muis-
telu -palaverit ovat perheen, läheisverkoston ja 
ammattilaisverkoston kohtaamisen ja vuoropu-
helun paikkoja. Palaverit ovat perheen arjen pul-
mien ja jumiutuneiden tilanteiden ratkaisemiseen 
sekä voimavarojen etsimiseen tarkoitettu työmuo-
to, psykososiaalisen verkostotyön käytäntö. Työ-
muodossa sananmukaisesti ennakoidaan ja suun-
nitellaan asiakkaan ja perheen hyvää tulevaisuut-
ta. Menetelmä on asiakaslähtöinen siten, että asi-
akkaan arki otetaan suunnittelun keskiöön ja et-
tä hän itse määrittelee hyvän tulevaisuuden (ks. 
Eriksson & al. 2006).

Tulevaisuuden muistelun avulla irrottaudu-
taan nykyhetkestä, ennakoidaan hyvää lähitule-
vaisuutta ja etsitään pulmatilanteeseen uusia vaih-
toehtoja ja ratkaisuja. Tässä dialogissa osallistujia 
rohkaistaan puhumaan omasta näkökulmastaan. 
Siinä ei myöskään määritellä ongelmia, vaan ky-
sytään ainoastaan kunkin perheenjäsenen ja lä-
heisen kuvaa tyydyttävämmästä tulevaisuudesta 
sekä tähän johtavista teoista. (Ks. Arnkil & al. 
2003.) Palaveria ohjaa kaksi ulkopuolista, kou-
lutettua vetäjää, jotka vastaavat palaverin kulus-
ta, vuoropuhelun ja dialogin toteutumisesta. Toi-
nen vetäjistä ohjaa vuoropuhelua, toinen kirjaa 
puheenvuorot osallistujien nähtäville. Vetäjät ei-
vät neuvo, suosittele tai muutoin osallistu tulkit-
sijoina käsiteltävän asian ratkaisemiseen. Heidän 
perustehtävänsä on turvata dialogisuuden, puhu-
misen ja kuuntelemisen, ääneen ajattelun ja kuul-
luksi tulemisen mahdollisuus. (Seikkula & Arnkil 
2005.) Ulkopuoliset vetäjät varmistavat palaveris-
sa asiakkaiden tulemisen kuulluiksi.    

Tulevaisuuden muistelu -palaveri toteutetaan 
siten, että perheen tuttu työntekijä sopii perheen 
kanssa, keitä verkoston jäseniä kutsutaan palave-
riin. Itse palaveriin voi osallistua perheen aikuisia, 
lapsia ja nuoria sekä läheisiä, ystäviä ja työnteki-
jöitä. Palaverin alussa osallistujille kerrotaan, et-
tä ajassa siirrytään eteenpäin ja eläydytään aikaan 
puoli vuotta tai vuosi eteenpäin. Vetäjät kysyvät 
perheenjäseniltä vuorotellen: ”Vuosi on kulunut 
ja asiat perheessäsi ovat aika hyvin. Miten ne ovat 
sinun kannaltasi?” Tämän jälkeen kysytään per-
heeltä ja muilta osallistujilta tekoja ja tukea tämän 
hyvän tulevaisuuden toteuttamiseksi. Lopuksi ky-
sytään huolia ja sitä, mikä auttoi hälventämään 
niitä. Vuoropuhelussa kirjattujen muistiinpanojen 
pohjalta laaditaan lopuksi suunnitelma konkreet-
tisista tukitoimista. (Ks. Arnkil & al. 2003.) 

Ennakointidialogeja on tutkittu työmenetel-
mänä haastattelemalla palavereihin osallistuneita 
asiakkaita. Toiveikkuuden lisääntyminen on yksi 
keskeinen tulos Tuija Nieminen-Kurjen (2006) 
raportoimassa Perheet vahvemmiksi -hankkees-
sa. Keskeisenä menetelmänä perheiden kanssa 
työskentelyssä käytettiin Tulevaisuuden muiste-
lua. Hankkeeseen osallistui 19 taloutta. Asiakkai-
den ja perheiden kokonaistilanne parani, toiveik-
kuus lisääntyi, tulevaisuus näytti valoisammalta 
ja asiakkaat oppivat pitkän tähtäimen suunnit-
telua. Perheenjäsenten usko muutoksen mahdol-
lisuuteen lisääntyi. Toiveikkuutta oli löytynyt ti-
lanteissa, joissa ei valoa tuntunut olevan. (Niemi-
nen-Kurki 2005.) 

Arja Jääskeläinen (2006) on haastatellut mo-
niammatillisiin verkostokokouksiin, suppeisiin ja 
laajoihin kokouksiin sekä Tulevaisuuden muistelu 
-palavereihin osallistuneita asiakkaita. Haastatel-
tavat pitivät Tulevaisuuden muistelu -palavereja 
onnistuneimpina. Palaverit olivat antaneet kaikil-
le kymmenelle haastateltavalle toivoa, luottamus-
ta omaan selviytymiseen ja uusia voimia. Verkos-
tokokouksen voimaannuttavia vaikutuksia kuvat-
tiin ilmapiirin toiveikkuutena, voimien lisäänty-
misenä, luottamuksena omaan toimintaan ja sel-
viytymiseen. (Jääskeläinen 2006.) 

Palaverimenetelmän kehittämistä varten on 
Stakesissa tutkittu Tulevaisuuden muistelu -pala-
vereja keräämällä osallistujilta välitöntä palautetta 
sekä toteuttamalla palavereihin osallistuneille asi-
akkaille seuranta- ja vaikuttavuustutkimus. Asia-
kaspalavereja koskevaa välitöntä palautetta on an-
tanut vuosina 2004–2005 yhteensä 845 henki-
löä 12 paikkakunnalla. Osallistujat, perheen ai-
kuiset, lapset, nuoret, läheiset ja työntekijät, ovat 
arvioineet arviointiasteikolla 1–10 muun muas-
sa palaverikokemuksia, palaverihyötyjä, kuulluk-
si tulemista, toisten kuulemista ja suunnitelmi-
en syntymistä. Aikuiset kokivat palavereihin osal-
listumisen yleensä hyödylliseksi (ka 8,1). Erityi-
sesti vastauksissa korostuivat kuulluksi tuleminen 
(ka 9,0) ja mahdollisuus kuulla muiden ajatuksia 
(ka 9,0). Kaikkien aikuisten vastaajien vastaus-
ten keskiarvoksi muodostui 8,3. Vastaajista lap-
set olivat kriittisimpiä. Lasten kaikkien vastaus-
ten keskiarvoksi muodostui 7,1. Välittömässä pa-
lautteessa kysyttiin myös vastaajien kokemaa toi-
veikkuutta. Tilaisuuden päättyessä aikuisten vas-
taajien toiveikkuus oli hyvä (ka 8,0). (Kokko & 
Koskimies 2007.)  
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Koetut pitkän aikavälin hyödyt

Välittömän palautteen lisäksi on tutkittu Tulevai-
suuden muistelu -asiakaspalaverien pitkän aikavä-
lin hyötyjä. Palavereihin osallistuneita asiakkaita, 
yhteensä 30 henkilöä 18 perheestä, on haastatel-
tu 4–12 kuukauden kuluttua palaverista. Palave-
rien aiheet liittyivät perheen elämäntilanteen sel-
vittelyyn tai suunnitteluun kahdeksassa palaveris-
sa, perheen palvelutarpeiden selvittelyyn ja palve-
lujen koordinointiin viidessä palaverissa ja moni-
toimijaisten yhteistyö- tai verkostosuhteiden sel-
keyttämiseen viidessä palaverissa. Kokoontumis-
ten aiheet koskivat muun muassa koulukiusaa-
mista, kouluyhteistyötä, huoltajuuskiistoja, las-
ten hoidon turvaamista, nuorten tulevaisuuden 
suunnittelua, palvelujen järjestämistä, vammais-
palveluja, päihde- ja huumehoitoa ja kuntoutus-
ta. (Kokko 2006.)

Arnkil ja Eriksson (1999, 98–100) katsovat, et-
tä palaveri, johon osallistuu perheenjäseniä, lähei-
siä ja ammattilaisia, on aina interventio asiakkaan 
ja perheen elämäntilanteeseen. Interventio mer-
kitsee muutokseen tähtäävää väliintuloa. Muutos-
interventiossa tehdään jotakin toisin kuin on en-
nen tehty ja katsotaan, mitä siitä seuraa (Heikki-
nen & Jyrkämä 1999, 44). Tulevaisuuden muiste-
lu -palavereja koskeva tutkimus kuuluu siten in-
terventiotutkimuksen piiriin. Palavereja on tar-
kasteltu myös dialogisina kohtaamisina, joilla 
on vaikutuksia osallistujien keskinäisiin suhtei-
siin. Tutkimus on toteutettu arviointitutkimuk-
sena, siten että asiakkaat ovat itse arvioineet tilan-
teessaan tapahtuneita muutoksia (ks. esim. Kazi 
2000; Martin & Kettner 1996; Rostila & Män-
tysaari 1997). Tutkimuksen asiakkaita on pyydet-
ty arvioimaan kertaluonteista palaveri-interven-
tiota sekä palaverikokemuksen ja -menetelmän 
että palaverihyötyjen osalta jälkikäteen tehdyssä 
haastattelussa. 

Haastatteluissa 4–12 kuukautta palaverin jäl-
keen perheenjäsenet pitivät palavereja tilanteis-
saan hyödyllisinä. Yhteensä 18 perheestä 17 ker-
toi saaneensa palaverista konkreettista apua. Yh-
teensä 15 perheen osalta palaverisuunnitelmat 
olivat toteutuneet hyvin, kahden perheen osal-
ta ne olivat toteutuneet osittain ja yhden perheen 
osalta suunnitelmat olivat purkautuneet pian pa-
laverin jälkeen. Palavereista koettu pitkän aikavä-
lin hyöty liittyi keskeisesti seuraaviin osa-aluei-
siin: elämän näköaloihin ja tulevaisuuden ratkai-
suihin, arkielämän toimintatapoihin ja mahdol-

lisuuksiin, konkreettiseen hyötyyn ja arjen suju-
vuuteen sekä lähisuhteiden ja verkostojen vahvis-
tumiseen. Näillä kaikilla osa-alueilla toiveikkuus 
tuli esiin sekä itsenäisesti vaikuttavana tekijänä et-
tä eri osa-alueita yhdistävänä voimavarana. (Kok-
ko 2006.) Seuraavassa tarkastelen näitä tekijöi-
tä tarkemmin. 

Elämän näköalat ja tulevaisuuden ratkaisut
Vetäjien ensimmäinen, hyvää lähitulevaisuutta 
koskeva kysymys oli osoitettu perheenjäsenille. 
Etenkin palaverin alussa haastateltavat olivat ko-
keneet hankalaksi eläytyä tulevaisuuteen. Vaikeas-
sa elämäntilanteessa he olivat omaksuneet ajatte-
lutavan elää ”päivä kerrallaan”. Palaverissa heille 
esitetty tulevaisuuskysymys, vetäjien osuus dialo-
gissa ja verkoston vuoropuhelu olivat auttaneet 
heitä löytämään omia lähitulevaisuuden tavoittei-
ta ja tulevaisuuden näköaloja. Yllättäen he olivat 
havainneet olevansa elämäntilanteessaan ratkai-
sujen edessä. Osalle tämä oli merkinnyt päätöstä 
hakea opiskelu- tai työpaikkaa tai ratkoa perheen 
ristiriitatilanteita. Joillekin palaveri oli muodos-
tanut oman elämän näköalapaikan, jopa käänne-
kohdan omaan tai perheen elämäntilanteeseen. 
Palaveri oli auttanut ottamaan paremmin otetta 
omasta elämästä, lisännyt motivaatiota toimin-
taan, luottamusta selviytymiseen ja asioiden jär-
jestymiseen. Palaveri oli antanut heille kokemuk-
sen voimavarojen vahvistumisesta ja valtaistumi-
sesta. Tämä oli lisännyt koettua tulevaisuuden us-
koa ja toiveikkuutta.  

Mika: Palaverin ansiosta sai päämääriä elämälleen 
ja pystyi asettamaan realistisia tavoitteita. Näki, että 
muut uskoivat ja luottivat sinun tulevaisuuteen.

Hanna: Palaveri antoi toivoa tulevaisuuteen ja tu-
levaan. Itse sai uskoa ja näki ja koki, että muutkin us-
koivat sinuun. 

Jonna: Oli se tavallaan jännää, että joutu sitten miet-
tiin oikeesti, että mitä mä haluan. Että kun aina on aa-
tellu vaan ensin lapsia ja miestä ja niitten tarpeita, ja 
nyt sai oikeesti sanoa, mitä minä oikeesti haluan, et-
tä se oli se hyvä!

Senja: (– –) tietysti se on minun itteni kasvamista se, 
että mä tiiän, että mitä minun pittää ite tehdä (– –) Nyt 
mä pystyn tekemään näitä ratkasuja, vähän viiveellä kyl-
läkin (– –) mä tiedän tasan tarkkaan, mitä mä teen. Nyt 
mä oon hakenut kouluun, että tämmösiä isoja asioita 
pystyy tekemään. (– –) Tilanne on ratkennut sillä lailla 
hyvvään suuntaan, että meillä ei nyt oo niitä arkipäivän 
vaikeuksia (– –) minä ite ainakin oon sillä lailla helpot-
tunut ja tyytyväinen.

Tiina: Pitäs mennä sitä kohti, mikä mulle on se kaik-
kein tärkein. Ne muut asiat on vain järjestelykysymyk-
siä, mitä siinä sitten tulee. 
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Arkielämän toimintatavat ja mahdollisuudet
Palaverissa toinen kysymys oli osoitettu kaikille 
osallistujille ja siinä kysyttiin tekoja ja tukea per-
heen hyvän tulevaisuuden toteuttamiseksi. Haas-
tateltavat kertoivat, että vuoropuhelun toinen vai-
he oli tuonut jumiutuneeseen tilanteeseen uusia 
näkökulmia. Kukin oli puhunut vain omista te-
oistaan ja mahdollisuuksistaan tukea ja auttaa per-
hettä. Palaveri oli toiminut ideariihenä, joka tuot-
ti uusia toimintamahdollisuuksia, ideoita ja oi-
valluksia omaan arkipäivään ja toimintaan. Tu-
levaisuuteen suuntaava, positiivinen puhuminen 
ja kuunteleminen olivat vahvistaneet toiveikkuut-
ta ja tilanne oli alkanut näyttää valoisammalta. 
Haastattelussa kävi ilmi, että osa vuoropuhelun 
tuottamista ideoista ja oivalluksista oli siirtynyt 
arjen teoiksi ja arki oli alkanut sujua paremmin. 
Palaverissa verkoston vuoropuhelu oli vahvistanut 
perheiden omia voimavaroja ja tuonut positiivista 
muutosta tilanteeseen.   

Kirsti: Minust se oli vähän niinku tommonen aivorii-
hi. Suurin piirtein. Ideoidaan ja yritetään sillä tavoin 
kehittää. Pysytään kuitenkin realistisella tasolla. Kyllä-
hän sekin on uutta, että pyritään tiettyyn ratkaisuun. 
Pyritään siihen ensin ja sit keksitään jotain, että pääs-
tään siihen. Kylhän se on ihan eri juttu mitä yleen-
sä. Yleensä puhutaan vain kaikista ongelmista ja sem-
mosista (– –) Jotenkin meillä oli kaikilla vähän samo-
ja tavoitteita. 

Jorma: Tulevaisuus näyttää selkeältä, hyvä mieli, voi 
avautua ja kertoa asioita. Mä kumminkin jaksan ajatel-
la tulevaisuuttakin pidemmällä säteellä. Jäi hyvä maku, 
että ties, että yksin ei oo tässä tilanteessa. On tavallaan 
hyvä mieli, että mä oon pystynyt puheeni pitämään. (– 
–) Sain positiivista (palautetta), kun osasin kattoo valo-
sasti tulevaisuuteen. (– –) Siinä osas tai oppi tavallaan 
avautumaan (– –) tuohon ajatusmaailmaan se luo sel-
lasta avaruutta ja semmosta avarakatseisuutta. 

Jonna: No mulla oli ajatus siitä, että kun mä voisin 
hakea (opiskelemaan). Sitten yhtäkkiä siinä palaverin 
aikana huomasin sanoneeni, että mä haen kouluun, 
olen hakenut kouluun ja päässyt sinne (– –) että se oli 
tavallaan yllätys mulle itellekin, että ai jaa, että niinkö 
mä sitten teinkin.  

Konkreettinen hyöty, apu ja tuki
Palaverin kolmannessa vaiheessa oli kysytty huo-
lista ja niiden huojentamisesta. Tämä vuoropuhe-
lu oli tuonut keskustelun tähän päivään ja arki-
siin käytännön kysymyksiin. Verkoston jäsenten 
kokeman huolen kuuleminen oli viestinyt per-
heenjäsenille huolenpitoa ja välittämistä. Huolien 
huojentaminen merkitsi usein käytännön toimin-
taa ja apua perheelle. Haastateltavat kertoivat saa-
neensa palaverista lupauksia konkreettisesta avus-
ta ja tuesta arkipäivän elämäntilanteissa. Samalla 
vuoropuhelussa oli alkanut rakentua selkeä ko-

konaiskuva tilanteesta. Yllättävää palaverissa oli 
ollut se, että asioista, joista aikaisemmin ei ollut 
puhuttu avoimesti, puhuttiin nyt verkoston läs-
nä ollessa. Palaveri oli auttanut purkamaan han-
kalia yhteistyösuhteita ja ristiriitoja. Haastatte-
lutilanteessa useat haastateltavat pitivät suurim-
pana hyötynä itse asettamiensa tavoitteiden saa-
vuttamista ja palaverisuunnitelmien toteutumis-
ta omassa arkipäivässä. Joskus palaveri oli avan-
nut vuosikausia jumissa olleen tilanteen. 

Laura: Loppujen lopuks, kun lähettiin palaverista, et-
tä kyllä tämä tästä, tuli kuulluksi, tuli hyvä olo. Lap-
sen hyväks tekee niin moni taho työtä, yhteistyötä niin 
monen eri tahon kanssa. Oli hyvä olo. (– –) Kaikki sil-
leen puhalti yhteen hiileen, että se löyty se lapsen paras, 
niin se oli se ok (– –) Mikä siinä oli tosi hienoo, että 
varsinkin siinä vaiheessa, kun kysyttiin kysymystä, että 
mitä sinä teet, että se asia on näin puolen vuoden pääs-
tä, niin siinä vaiheessa se, että ihmiset oikeesti konk-
reettisia asioita nimesi sieltä ja itsekkin mietti sitä to-
si konkreettista toimintaansa. Että mitä minä ihan oi-
keesti teen enkä vain huuhaile. Niin se minusta oli to-
si hyvä just kuulla se, että muutkin toimii tosissaan ei-
kä vaan mieti tätä asiaa. 

Helena: Siinähän tuli paljon tossa palaverissa asioita 
esille. Ja se on myönteisesti kyllä minuun vaikuttanut. 
Nimenomaan tuohon jaksamiseen (– –) Sillon kun oli 
tämä palaveri, mä olin tulossa tosi huonoon kuntoon ja 
sitten tämä palaveri autto sen, että minä sain ehjät yöt 
ja ei tarvitse yötä valvoa. (– –) Alko se yöpalvelu tulla, 
ja se oli suuri helpotus.   

Jonna: Todellinen tilanne, että tässä ei omin voimin 
jakseta, niin se tuli siinä palaverissa.

Haastattelija: Miten heidän suhtautuminen?
Jonna: Aivan älyttömän positiivinen. Oli suuri tuki 

ja apu niistä (– –) Oli se just siinä tilanteessa, että on-
ko tämä oikeesti totta, että meillä menis toukokuus-
sa näin hyvin, että tämä ja tämä asia olis tapahtunut ja 
ei siinä tilanteessa tavallaan uskonut itsekään mitä pu-
hu. Aatteli vaan, ett kun nämä suunnitelmat, niin kyl-
lä olis asiat tosi hyvin (– –) Mutta kyllä se toteutu mel-
ko pian. Oikeestaan melkein kuukauden päästä siitä 
(– –) mies sai työharjoittelupaikan (– –) aloitin opis-
kelun, järjestyi matka. 

Lähisuhteiden ja verkostojen vahvistuminen
Palaverin neljäs vaihe koski kirjausten pohjalta 
tehtävää yhteenvetoa ja palaverisuunnitelmasta 
sopimista. Palaverin lopussa oli tehty suunnitel-
ma jatkotoimista, kuka toimii, kenen kanssa ja 
millä tavoin seuraavaksi. Vuoropuhelu oli pur-
kanut jännitteitä ja keskinäisiä ristiriitoja. Se oli 
lisännyt yhteisymmärrystä ja vahvistanut keski-
näistä yhteenkuuluvuutta. Palaverilla oli ollut 
myönteistä vaikutusta perheenjäsenten, läheisten 
ja työntekijöiden välisissä suhteissa. 

Verkoston asettuminen perheen tueksi oli ollut 
haastateltaville yllättävä ja hämmentäväkin koke-
mus. Verkoston sitoutuminen yhteiseen suunni-
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telmaan oli antanut heille kokemuksen siitä, ett-
eivät he olleet enää asioineen yksin, vaan osa yh-
teisöä. Palaverissa he saivat huomata, kuinka vah-
va tukiverkosto heillä oli olemassa. Tämä oli li-
sännyt turvallisuuden tunnetta, yhteisesti koettua 
ja jaettua yhteisöllisyyttä. Osallisuuden kokemus 
oli vahvistanut perheen luottamusta selviytymi-
seen ja lisännyt koettua kokonaishyvinvointia. 

Katri: Ajattelin, että tästä voisi tullakin jotain. Kun 
kuuli muiden ihmisten mielipiteitä ja ajatuksia, se lisä-
si positiivista tunnetta. Palaverissa tuli niin paljon myös 
positiivisia asioita esille. Tuli tunne, että sai itselle tu-
kea. Oma toiveikkuus heräsi.

Tiina: Siitä mä olin ihan iloinen, mulla on sukulai-
set kaukana ja mulla on kuitenkin tuommoinen tuki-
verkko tuossa ympärillä, että en oo yksin ja että on nii-
tä tahoja paljon, mistä voi apua pyytää, sitten kun tar-
vii, niin että se oli hyvä tunne.

Merja: Kyllä musta oli hyvä kuulla muiltakin, että 
mitä mieltä ne on, että ihan oikeasti ne oli minustakin 
huolissaan, vaikka sitä ei näe tai ei ole aatellut. Aina 
vaan aattelee, että minä oon yksin tämän asian kanssa, 
mutta en mä  ollutkaan (– –) Sitä tukiverkostoa tuli. 

Palaverit oli kutsuttu koolle asiakkaiden vaikeissa, 
raskaissakin elämäntilanteissa. Joitakin kuukau-
sia palaverin jälkeen tehdyissä haastatteluissa toi-
veikkuus tuli esiin kaikilla tarkastelluilla osa-alu-
eilla, elämän näköaloissa, arkielämän toimintata-
voissa, konkreettisessa avussa sekä lähi- ja verkos-
tosuhteissa. Avaintekijäksi osoittautui haastatel-
tavien tekemä havainto siitä, että palaverissa teh-
dyt suunnitelmat olivat toteutuneet heidän arki-
päivässään joko kokonaan tai osittain, paitsi yh-
dessä perheessä. Elämäntilanteissa oli tapahtunut 
muutosta parempaan ja asioihin oli ollut mahdol-
lista vaikuttaa. Tämän toteaminen sävytti haas-
tattelutilanteissa koettua tyytyväisyyttä ja vahvis-
ti toiveikkuutta ja positiivista suhtautumista tu-
levaisuuteen.

Toiveikkuutta vahvistava prosessi 
asiakkaiden kokemana  

Tulevaisuuden muistelu -palavereissa koettu vä-
litön ja pitkän aikavälin hyöty näyttivät olevan 
yhteydessä toteutettuun palaverimenetelmään. 
Menetelmän keskeisiä elementtejä ovat verkos-
ton osallisuus, asiakaslähtöisyys, vuoropuhelura-
kenne, voimavarakeskeisyys ja tulevaisuusorien-
taatio. Vuoropuhelun kirjaaminen, vetäjien pa-
nos ja konkreettisen tukisuunnitelman laatimi-
nen toivat tilanteeseen selkeyttä. Haastateltavista 

joka kolmas (10/30) kertoi palaverin sysänneen 
liikkeelle prosessin, josta oli seurannut positiivi-
sia pitkän aikavälin vaikutuksia. Samoin kuin syr-
jäytyminen on pitkäkestoinen prosessi, myös voi-
maantuminen ja toiveikkuuden vahvistuminen 
ovat vaiheittaisia prosesseja. Palaverissa vuoropu-
helu, puhuminen ja kuunteleminen sekä verkos-
ton kohtaaminen olivat olleet haastateltaville voi-
makas ja voimaannuttava kokemus. 

Jukka Pyhäjoki (2005) kuvaa dialogisen ver-
kostopalaverin prosessin etenemistä seuraavasti: 
Uteliaisuus tuottaa ja auttaa näkemään vaihtoeh-
toisia toimintatapoja tilanteessa. Vaihtoehdot li-
säävät toiveikkuutta. Toiveikkuus tuottaa halua 
ja motivaatiota ja nämä puolestaan synnyttävät 
muutosta, joka on toiminnassa näkyvä proses-
si. Koko matka uteliaisuuden heräämisestä muu-
tokseen on vastavuoroinen, voimaannuttava ko-
kemus niin asiakkaille kuin työntekijäverkostol-
lekin. 

Palaveriprosessi rakentui haastateltavien ker-
toman mukaan palaverimenetelmän eri vaihei-
den pohjalta. Myös palaverin neljä vaihetta näyt-
tivät tuottavan perheille pitkällä aikavälillä erilai-
sia hyötyjä. Perheenjäsenten kuvaama hyvä tule-
vaisuus oli tuonut esiin tulevaisuuden toiveita, vi-
sioita ja tavoitteita. Tekojen ja tuen kuvaaminen 
oli avannut uusia toimintamahdollisuuksia, ide-
oita ja oivalluksia sekä suuntautunut toimintaan. 
Huolten kertominen oli palauttanut keskustelun 
arkipäivään ja auttanut etsimään keinoja huol-
ten huojentamiseksi. Suunnitelmavaihe oli sito-
nut käydyn keskustelun verkoston yhteistyösuun-
nitelmaksi. (Ks. Kokko 2006.) Palaveri oli käyn-
nistänyt muutosta edistävän prosessin. Palaverin 
koollekutsuja oli huolehtinut prosessin etenemi-
sestä, tukisuunnitelman mukaisista jatkotoimista 
ja tarvittaessa seurantapalaverista.  

Haastateltavat kuvasivat omakohtaista proses-
siaan seuraavasti:

Laura: Tavallaan kuitenkin se ensimmäinen palave-
ri, mikä oli, niin siitä tavallaan lähti sitten ne rattaat 
pyörimään. Ja sitten kun ne lähti siitä pyörimään, niin 
pyöri sitten tosi noppeesti. Että ne päätökset ja muu-
tokset tuli tosi nopeesti, (käynnisti) sen koko prosessin 
tavallaan (– –) Sen palaverin jälkeen lähteneellä työl-
lä päästiin tähän tulokseen, että tavallaan kyllä se pala-
veri siihen autto, mutta mehän käytiin jatkopalaveris-
sa sen jälkeen, joka siitä lähti.

Helena: Ennen palaveria musta tuntu, että minä en 
selviä ikinä, että minä en jaksa. Mulle kaatu kerta kaik-
kiaan semmonen paine, että en osannu ottaa ollen-
kaan, että minä nyt jostain saisin apua tai että kyllä se 
siitä, että päivä kerrallaan. Se oli niin kamala kaaos.
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(palaverin jälkeen) (– –) sehän on vielä kesken tämä 
asia sillä tavalla, mutta minun kannaltani, siinähän tu-
li paljon tossa palaverissa asioita esille. Ja se on myön-
teisesti kyllä minuun vaikuttanut. Nimenomaan tuo-
hon jaksamiseen. (– –) Siinä yksitellen puhuttiin. Sit-
ten piti olla (– –) mitä vuoden päästä pitäisi olla, mi-
ten asiat olla, niinku kuvitella. Totta kai sitä parasta toi-
voo, mutta osa on alkanut toimia. Minun mielestä se 
antaa toivoa. Se positiivisesti anto sitä, että jospa täs-
tä asiat paranisivat, kipinän sytytti ainakin mulla, kos-
ka minä toivon justiinsa tota ommaa jaksamista. (– –
) Oli ihan positiivinen se ja minä ainakin koin sen, et-
tä apua on saatavissa.

Jorma: Se oli ehkä se kokonaisuus kaikkineen, mikä 
siinä oli, mikä anto sen voimakkaan vaikutelman. (– –) 
Siinä oppi tavallaan, että sitä nykyään kattoo vähän laa-
jemmaltikin ja osaa arvioida vähän ite niitä seuraamuk-
sia laajemmalti (– –) Ehkä uskoa itseen ja itsevarmuu-
teen se ehkä vaikutti. (– –) Se on noin 85 % varmuu-
della onnistunut, että sen verran korkeammalle ne ta-
votteet siinä asetti itelleen sillon, että kyllä ne ihan rea-
listiset ois ollu.(– –) Se ei ollu mikään läpihuutojuttu. 
Siitä pidetään seurantaa ja se antaa tavallaan uskoo sit-
ten taas tähän tulevaan elämään.

Senja: Tämmöset verkostojutut, minusta nämä ai-
na antaa hirveän paljon, sieltä kummiskin joka palave-
rista jääpi jottain erilaista, vaikka sitä ei pystys totteut-
tamaan, mutta se on siellä sisässä ja sitä varmaan jol-
lain tavalla viet etteenpäin. (– –) Se sieltä sisästä tulloo 
ja pikku hiljaa mennöö siihen suuntaan. (– –) Mulla 
on koko ajan se olo siihen parempaan menossa, koko 
ajan sitä kasvua.  

Palaveriprosessi on paikannettavissa osaksi pala-
verimenetelmän eri vaiheita, verkoston vuoropu-

helua ja kohtaamista. Itse prosessi rakentui arki-
päivässä, jossa eri vaiheita yhdistävänä avainteki-
jänä oli koettu toiveikkuus. Tämä prosessi tuotti 
perheiden elämäntilanteissa ja hyvinvoinnissa se-
kä lyhyen että pitkän aikavälin positiivisia muu-
toksia (kuvio 1). 

Asiakkaiden kuvaama prosessi ja kokemukset 
palaverista näyttivät liittyvän vahvasti kysymyk-
siin hyvästä tulevaisuudesta, omien voimavaro-
jen vahvistumisesta, verkoston tuesta sekä luotta-
muksesta lähi- ja verkostosuhteissa. Palaverihyö-
dyt ovat käsitteinä liitettävissä laajempiin yläkä-
sitteisiin, kuten toiveikkuuteen, valtaistumiseen, 
yhteisöllisyyteen ja sosiaaliseen pääomaan. Toi-
veikkuus on asiakkaiden kuvaama keskeinen ele-
mentti ja edellytys muiden elementtien toteutu-
miselle. Toiveikkuus luo pohjan valtaistumisel-
le, tukee yhteisöllisyyttä ja sosiaalisen pääoman 
rakentumista. Valtaistuminen perustuu ihmisen 
kokemukseen siitä, että on mahdollista selviytyä 
vaikeuksista ja saada aikaan toivottuja muutok-
sia elinoloissa ja elämäntilanteessa (esim. Rose 
1991). Yhteisöllisyyden katsotaan rakentavan ja 
vahvistavan ihmissuhteita ja sosiaalisia verkosto-
ja sekä edistävän hyvinvointia ja terveyttä (esim. 
Koskinen 2003; Melkas 2003). Sosiaalinen pää-
oma toteutuu henkilöiden ja toimijoiden välisis-

Kuvio 1. Palaveriprosessin elementtejä asiakkaiden kokemana 

Hyvä tulevaisuus Teot ja tuki Huolet ja niiden
vähentäminen

Suunnitelma

Tulevaisuuden 
toiveet, visiot ja 
tavoitteet

Toimintamahdol-
lisuudet, vaihto-
ehdot, ideat ja
 oivallukset

Arkipäivän 
konkreettiset 
teot ja toiminta

Yhteistyö- ja 
toiminta-
suunnitelma

Elämän näköalat
ja tulevaisuuden
ratkaisut

Arkielämän
toimintatavat ja
mahdollisuudet

Konkreettinen
hyöty, 
arjen sujuvuus

Lähisuhteiden
ja verkostojen
vahvistaminen

Tulevaisuuden- 
usko

Omien voima-
varojen löytymi-
nen ja 
vahvistuminen

Verkoston tuki Luottamus lähi-
ja verkosto-
suhteissa

Toiveikkuus Valtaistuminen Yhteisöllisyys Sosiaalinen
pääoma

Teoreettiset
käsitykset

Pitkän
aikavälin
hyöty

Asiakkaiden
kokemus

Palaveri-
menetelmä

Vuoro-
puhelu ja
kohtaami-
nen
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sä suhteissa, ja sillä viitataan sosiaalisiin verkos-
toihin, vastavuoroisuuteen, normeihin ja luotta-
mukseen (esim. Coleman 1988; Putnam 1995). 
Nämä elementit ovat vastavuoroisessa suhteessa 
toisiinsa sekä toiveikkuuteen, ja niiden toteutu-
minen arjessa vahvistaa osaltaan koettua toiveik-
kuutta. Toiveikkuus oli muodostunut asiakkail-
le arkipäivän selviytymistä kannattelevaksi voi-
mavaraksi. 

Haastateltavien kuvaamaa, palaverissa käyn-
nistynyttä prosessia voi kuvata henkilökohtaise-
na kasvu- ja muutosprosessina. Siinä ilmenee sa-
moja elementtejä, joilla Aila Järvikoski ja Kris-
tiina Härkäpää (2004, 165) määrittelevät kun-
toutusprosessia. Prosessissa korostetaan oman elä-
mäntilanteen uudelleen määrittelyä, uusien moti-
vaation lähteiden ja voimavarojen löytämistä, si-
toutumista sisällöllisesti uudenlaisiin elämänpro-
jekteihin, identiteetin uudelleen rakentamista, 
uusien selviytymiskeinojen oppimista sekä omi-
en ja ympäristön voimavarojen käyttöönottoa ta-
voitteisiin pääsemiseksi. Vastaavanlaisia vaiheita 
toteutui myös verkostopalaverien käynnistämis-
sä prosesseissa. 

Mikä palavereissa auttoi asiakkaita? 

Useat haastateltavat kertoivat, että palaverissa tu-
levaisuuskysymys oli tuonut etäisyyttä arkipäivän 
ongelmiin. Hyvän tulevaisuuden ennakointi oli 
avannut jumitilanteen ja tuonut heidät oman elä-
mänsä näköalapaikalle. Joskus kysymys oli nos-
tanut esiin vuosia aikaisemmin unohdettuja toi-
veita tai jo rauenneita suunnitelmia. ”Päivä ker-
rallaan” -ajattelusta poiketen he olivat nyt oppi-
neet suunnittelemaan elämäänsä hieman pidem-
mällä aikavälillä. 

Positiivinen yllätys oli ollut palaverin asiakas-
lähtöinen aloitus. Aluksi oli haastateltu ainoas-
taan perheenjäseniä ja vasta sen jälkeen oli kuul-
tu muita verkoston jäseniä. Palaverissa asiakkaat 
olivat saaneet tehtäväksi määritellä itselleen hy-
vän lähitulevaisuuden. Ensiarvoisen tärkeänä he 
pitivät omien toiveiden, visioiden ja tavoittei-
den löytämistä. Perheenjäsenten esiin tuomat ta-
voitteet olivat yhteistyön suunnittelun pohjana. 
Muut osallistujat, työntekijät, läheiset tai vetäjät, 
eivät asettaneet heille tavoitteita eivätkä antaneet 
neuvoja, kuinka heidän tulisi toimia. 

Yllättävää oli ollut myös se, että palaverissa ei 
juututtu menneisyyden tapahtumiin tai ongel-

miin, vaan katsottiin eteenpäin tulevaisuuteen. 
Palaverissa ei ollut esillä asiakaskansioita tai per-
hettä koskevia asiapapereita. Menneisyyden asi-
oita ei käsitelty, sen sijaan oli etsitty uusia ratkai-
suja ja vaihtoehtoja. Uutta oli ollut se, etteivät 
vetäjät kysyneet lainkaan perheen aikaisemmista 
vaiheista tai epäonnistumisista, sen sijaan perhet-
tä oli rohkaistu ja sen omia voimavaroja tuettu. 
Vuoropuhelu ja ulkopuolisten vetäjien ammatti-
taito olivat varmistaneet sen, että kaikkia, myös 
lapsia, oli kuultu tasavertaisesti.

Palaverissa verkoston apu ja tuki oli tullut nä-
kyväksi. Palaveri oli antanut peruskokemuksen 
osallisuudesta, verkoston jäsenyydestä ja kuulu-
misesta yhteisöön. Se oli lisännyt keskinäistä luot-
tamusta ja yhteisöön kuulumisen tuomaa turval-
lisuutta. 

Palaveri oli ollut osallistujille voimakas ja voi-
maannuttava kokemus, sillä he muistivat sen tark-
kaan vielä useita kuukausia jälkeenpäin. Dialogi 
verkoston kanssa oli purkanut keskinäisiä jännit-
teitä, lisännyt toiveikkuutta ja luottamusta asi-
oiden järjestymiseen. Aikaisemmin ristiriitaa he-
rättäneistä yhteistyökysymyksistä oli voitu puhua 
rauhassa ja riitelemättä. 

Vuoropuhelussa vetäjien ja verkoston kanssa 
tulevaisuudenusko ja toiveikkuus olivat herän-
neet.  Tämä oli vahvistanut hallinnan kokemusta 
ja luottamusta siihen, että asioihin voi vaikuttaa 
ja muutos on mahdollinen. Eräs nuori äiti kiteyt-
ti oivalluksensa: hän oli löytänyt itse tavoitteen-
sa ja toteuttanut itse toiveensa, mikä olikin ollut 
parasta kaikessa.

Haastateltavat yhdessätoista perheessä (11/18) 
puhuivat toiveikkuudesta, toivosta, uskosta tule-
vaan tai hyvästä ja valoisasta tulevaisuudesta. Nel-
jässä perheessä (4/18) he puhuivat toiveikkuutta 
vahvistavista tekijöistä, kuten hyvästä mielestä, 
helpotuksen tunteista, positiivisesta tunteesta ja 
pärjäämisestä. Kahdessa perheessä (2/18) haasta-
teltavat eivät käyttäneet toiveikkuudesta kertovia 
käsitteitä, heidän puhettaan sävytti pikemminkin 
epätietoisuus tulevasta.

Tutkimusaineiston perusteella kaikki haastatel-
tavat olivat poistuneet palaverista toiveikkaam-
pina kuin sinne tullessaan. Perinteisellä tavalla 
toteutetuista verkostokokouksista on asiakkailla 
huonojakin kokemuksia. Yhteistyöhön osallistu-
minen voi olla asiakkaalle rankka kokemus, josta 
toipuminen kysyy ylimääräisiä voimavaroja. Tule-
vaisuus voi näyttää palaverista poistuessa pikem-
minkin huolestuttavalta kuin toiveikkaalta. (Kok-
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ko 2003; myös Saikku 2006.) Silloin kun työn-
tekijäverkosto asettaa ulkopuolelta tavoitteet, joi-
hin asiakas ei voi sitoutua, hänen omat voima-
varansa eivät tule käyttöön. Ongelmatilantees-
saan asiakas voi tosin tulla autetuksi, mutta ky-
symys on lähinnä selviytymisestä voimaantumi-
sen sijaan. 

Tulevaisuuden muistelu -palaveri oli lisännyt 
haastateltavien voimavaroja. Toiveikkuuden vi-

riäminen oli tuonut mukanaan useita myöntei-
siä muutoksia haastateltavien arkipäivään, uskoa 
asioiden järjestymiseen, luottamusta sosiaalisiin 
suhteisiin ja toiveikkuus on lisännyt koettua hy-
vinvointia. Näiden muutosten havaitseminen ja 
itsearviointi olivat haastateltavia haastattelutilan-
teessa vahvasti valtaistava ja voimaannuttava ko-
kemus. 

TIIVISTELMÄ
RiittaLiisa Kokko: Tulevaisuuden muistelu palaveri 
– toiveikkuutta tuottava yhteistyömenetelmä

Tulevaisuuden muistelu on nk. ennakointidialogei-
hin kuuluva dialoginen verkostopalaverimenetelmä. 
Työmuodossa sananmukaisesti ennakoidaan ja suun-
nitellaan asiakkaan ja perheen hyvää tulevaisuutta. Pa-
laverien tavoitteena on tuottaa asiakkaan ja työntekijöi-
den yhteistyöhön selkeyttä ja koordinaatiota sekä asi-
akkaille voimavaroja ja uskottavaa toiveikkuutta. Työ-
menetelmää on tutkittu ja siitä on saatu rohkaisevia tu-
loksia. Asiakashaastatteluihin pohjautuvan tutkimuk-
sen mukaan palaverit ovat tuoneet asiakkaille konkreet-
tista apua, palavereissa laaditut suunnitelmat ovat suu-
relta osin toteutuneet ja asiakkaat ovat kokeneet pala-
verien lisänneen tulevaisuudenuskoa ja toiveikkuutta. 

Tutkimusta varten on haastateltu Tulevaisuuden 
muistelu -palavereihin osallistuneita asiakkaita, yhteen-
sä 30 henkilöä 18 perheestä 4–12 kuukauden kulut-
tua palaverista. Haastateltavat yhdessätoista perheessä 
(11/18) puhuivat toiveikkuudesta, toivosta, uskosta tu-
levaan tai hyvästä ja valoisasta tulevaisuudesta. Neljässä 
perheessä (4/18) he puhuivat toiveikkuutta vahvistavis-
ta tekijöistä, kuten hyvästä mielestä, helpotuksen tun-
teista, positiivisesta tunteesta ja pärjäämisestä. Kahdes-
sa perheessä (2/18) haastateltavat eivät käyttäneet toi-
veikkuudesta kertovia käsitteitä, heidän puhettaan sä-
vytti pikemminkin epätietoisuus tulevasta.

Tulevaisuuden muistelu -palaverit tuottivat perhei-

den elämäntilanteisiin ja hyvinvointiin sekä lyhyen et-
tä pitkän aikavälin positiivisia muutoksia. Haastatelta-
vista joka kolmas (11/30) kertoi palaverin sysänneen 
liikkeelle myönteisen muutosprosessin. Palaveriproses-
si on paikannettavissa osaksi käytettyä palaverimenetel-
mää, verkoston vuoropuhelua ja kohtaamista. Itse pro-
sessi rakentui arkipäivässä, jossa eri vaiheita yhdistävä-
nä avaintekijänä oli koettu toiveikkuus. 

Palavereista koettuja pitkän aikavälin hyötyjä oli-
vat elämän näköalojen selkiytyminen, uusien arkielä-
män toimintatapojen löytyminen, konkreettinen apu 
ja tuki sekä lähisuhteiden ja verkostojen vahvistumi-
nen. Toiveikkuuden viriäminen oli vahvistanut uskoa 
asioiden järjestymiseen, luottamusta sosiaalisiin suh-
teisiin ja toiveikkuus on lisännyt koettua hyvinvoin-
tia. Näiden muutosten havaitseminen ja itsearvioin-
ti merkitsivät haastateltaville valtaistavaa ja voimaan-
nuttavaa kokemusta. Palaverihyödyt ovat käsitteinä lii-
tettävissä laajempiin yläkäsitteisiin, kuten toiveikkuu-
teen, valtaistumiseen, yhteisöllisyyteen ja sosiaaliseen 
pääomaan. Toiveikkuus on asiakkaiden kuvaama kes-
keinen elementti ja edellytys näiden muiden element-
tien toteutumiselle. 

Tulosten mukaan Tulevaisuuden muistelu -palaveria 
voi pitää toiveikkuutta tuottavana työmuotona. Toi-
veikkuuden tukemiseen on syytä kiinnittää huomiota 
erityisesti asiakastyössä, psykososiaalisessa työssä ja mo-
niammatillisessa yhteistyössä osana perheen kokonais-
valtaista auttamista. 
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