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Ennakointidialogit moniammattillisena yhteistyömuotona

Stakes, Raportteja 17/2007

Lukijalle

Tämä raportti on osa Stakesin Verkostotutkimus ja kehittämismenetelmät (Verk) - ryhmän pitkään 
jatkunutta dialogisten työkäytäntöjen kehittämis- ja tutkimustoimintaa. Toiminnan perusta ja 
yleistaustateoria on esitetty teoksessa ”Dialoginen verkostotyö” (Seikkula, Arnkil 2005). Ohjeita 
toiminnan järjestämiseen sekä erilaisten menetelmien kuvaukset on esitetty työpaperissa ”En-
nakointidialogeja huolten vyöhykkeellä. Verkostokonsultin käsikirja – ohjeita verkostomaiseen 
työskentelyyn.” (Eriksson, Arnkil, Rautava 2006). Asiakkaiden kokemuksia dialogisesta verkos-
toyhteistyöstä on esitetty teoksessa ”Tulevaisuuden muistelu. Ennakointidialogit asiakkaiden 
kokemina” (Kokko 2006).  

Ryhmän kehittämistoimintaa on viime vuosina toteutettu ”varhaisen puuttumisen” nimik-
keen alla. Yleisesti tällä tarkoitetaan lähinnä lasten, nuorten ja lapsiperheiden pulmien varhaista 
tunnistamista, niihin puuttumista, ehkäiseviä toimia ja syrjäytymisen torjumista. Tämä merkitsee 
avun, tuen ja palvelujen tarjoamista lapsille ja perheille kaikkialla missä huoli herää. Verk-ryh-
mässä varhainen puuttuminen on mielletty erityisesti varhaiseksi avoimeksi yhteistyöksi, jossa 
olennaista on toimia silloin, kun toimintamahdollisuudet ovat avarat. Toiminnan ytimenä on 
lasten ja perheiden osallisuus ja joustava sektorirajat ylittävä yhteistyö.

Raportti on kooste näistä lähtökohdista järjestettyjen ennakointidialogien välittömästä palaut-
teesta. Raportti sijoittuu osaksi dialogisten verkostopalaverien asiakas- ja työntekijävaikuttavuuden 
tutkimusta. Esitettyjen tulosten mukaan sekä asiakkaat, heidän läheisensä että työntekijät pitivät 
palavereja varsin toimivina ja hyödyllisinä. Tärkeiksi koettiin palaverien selkeys, tasapuolisuus 
ja erityisesti se, että aidosti kuultiin muita ja tultiin itse kuulluiksi. Kriittiset kommentit koskivat 
lähinnä ajankäyttöä. 

Raportin tiedonkeruun suunnitteluun ja toteuttamiseen ovat osallistuneet Verkostotutkimus 
ja kehittämismenetelmät -ryhmän varhaisen puuttumisen -tiimin jäsenet sekä yhteistyökuntien 
verkostokoordinaattorit ja verkostokonsultit. Lämmin kiitos heille kaikille. Suurin kiitos kuuluu 
luonnollisesti niille erilaisiin ennakointidialogipalavereihin osallistuneille henkilöille, jotka 
osallistuivat palautteen antamiseen.

Esa Eriksson
Ryhmä- ja kehittämispäällikkö, Stakes
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Tiivistelmä

Riitta-Liisa Kokko, Mimosa Koskimies. Ennakointidialogit moniammatillisena yhteistyömuotona. 
Dialogisten verkostopalaverien välitön palaute. Stakes, Raportteja 17/2007. 73 sivua, hinta 17 €. 
Helsinki 2007. ISBN 978-951-33-2048-5

Ennakointidialogeja on kehitetty ja tutkittu osana Sosiaali- ja terveysministeriön, Stakesin ja kun-
tien yhteistyössä toteuttamaa Varhaisen puuttumisen Varpu -hanketta. Stakesin Verkostotutkimus 
ja kehittämismenetelmät -ryhmä on kehittänyt monitoimijaisiin, pulmallisiin yhteistyötilanteisiin 
dialogisia, asiakaslähtöisiä ja voimavarakeskeisiä verkostotyömenetelmiä. Raportissa esitellään 
nämä ennakointidialogeiksi kutsutut menetelmät, niiden käyttö kuntien moniammatillisessa 
yhteistyössä sekä ennakointidialogeista vuosina 2004–2005 kerätty välitön palaveripalaute.

Ennakointidialogeilla, selkeyttävillä verkostopalavereilla tarkoitetaan dialogin avulla rat-
kaisuja etsiviä, menneisyyden sijaan tulevaisuuteen suuntautuvia erilaisten verkostojen yhteis-
työpalavereita. Palavereissa ulkopuoliset vetäjät ohjaavat vuoropuhelua. Ennakointidialogeissa 
palaverimuotojen perusrakenne ja kysymyksenasettelu muistuttavat toisiaan. Palaverimuotoja 
ovat Tulevaisuuden muistelu -asiakaspalaverit, työntekijäpalaverit, alue- ja teemaneuvonpidot 
sekä suunnittelupalaverit. 

Ennakointidialogeja toteutetaan vuonna 2007 noin 50 kunnassa. Eri palaverimuodoista on 
kerätty systemaattisesti välitöntä palaveripalautetta vuosina 2004–2005 yhteensä 17 kunnassa/kau-
pungissa. Paikkakunnilla järjestettiin tarkasteltavina vuosina yhteensä 188 ennakointidialogia: 92 
Tulevaisuuden muistelu -asiakaspalaveria, neljä työntekijäpalaveria, 23 alue- ja teemaneuvonpitoa 
ja 69 suunnittelupalaveria. Ennakointidialogeista on kerätty lomakekyselyllä palaverien päätyt-
tyä välitöntä palautetta, jossa vastaajia on pyydetty arvioimaan palaverimenetelmää, palaverin 
vuorovaikutusta, hyötyjä, kokemuksia sekä suunnitelman syntymistä. Lomake sisältää sekä nu-
meroarviointeja että avovastauksia. Tarkasteltava välitön palaveripalaute kattaa yhteensä 2 513 
henkilön antaman palautteen.

Tulevaisuuden muistelu -asiakaspalaverit ovat eniten käytetty verkostopalaverimuoto. 
Palavereja ovat arvioineet perheiden aikuisasiakkaat, lapset ja nuoret, läheiset ja työntekijät. Pa-
lautetta antaneiden henkilöiden (N = 845) kaikkien vastausten keskiarvo asteikolla 1–10 oli 8,2. 
Kaikista palaverimuodoista, kaikkien kysymysten osalta, kaikkien palautetta antaneiden (N = 
2 513) numeroarviointien keskiarvo oli 8,2. Vastausten mukaan palavereissa oli tehty suunnitelma 
jatkotoimista ja eri vastaajaryhmät eri palaverimuodoissa pitivät palavereja hyödyllisinä. 

Perheenjäsenet pitivät palavereissa tärkeänä erityisesti vuoropuhelua, kuulluksi tulemista ja 
työtavan selkeyttä. Työntekijät arvostivat palaverimenetelmässä muun muassa tasapuolisuutta, 
selkeyttä ja positiivisuutta. Kaikki vastaajaryhmät pitivät erityisesti palaverimenetelmää toimivana. 
Kehittämisajatukset koskivat lähinnä palaverimenetelmään tutustumista ennen palaveria sekä 
ajankäyttöön liittyviä kysymyksiä. Osa vastaajista toivoi palaveriin lisää aikaa, osa halusi rajata 
palaverin keston enintään kolmeen tuntiin. 

Välitön palaveripalaute tarkentaa aikaisempaa tutkimustietoa ennakointimetodista, dia-
logisen työmenetelmän toimivuudesta ja siirrettävyydestä erilaisiin yhteistyökonteksteihin. 
Ennakointidialogit toimivat joustavana verkostotyömenetelmänä myös siten, että verkostopa-
lavereja toteuttavat vetäjät, koulutetut verkostokonsultit, voivat työssään soveltaa ja muunnella 
työmenetelmää tarvittaessa tilanteen vaatimalla tavalla. 

Avainsanat: ennakointidialogi, verkostopalaveri, dialoginen vuoropuhelu, moniammatillinen 
yhteistyö, työmenetelmä, arviointitutkimus
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Johdanto

Moniammatillinen yhteistyö on hyvinvointipalveluissa keskeinen työmuoto ja täyttää yhä suurem-
man osan ammattilaisten arkea. Myös yhteistyön tekemisen tavat ja muodot vaihtelevat tarpeen 
ja tilanteen mukaan. Mitä enemmän moniportainen palvelujärjestelmä sektoroituu ja ammatti-
laisten työnjako erikoistuu, sitä enemmän yhteistyössä tarvitaan selkeyttä, suunnitelmallisuutta ja 
kokonaisuuksien hallintaa. Monitoimijaisissa pulmatilanteissa, joihin kytkeytyy sekä asiakkaita, 
työntekijöitä että muita toimijoita, neuvottelun järjestäminen ja ristiriitatilanteen ratkonta vaatii 
erityisosaamista. Näihin yhteistyön pulmakohtiin on kehitetty asiakaslähtöisiä, tilannekohtaisia 
ja joustavia yhteistyökäytäntöjä. Ennakointidialogit eli dialogiset verkostopalaverit ovat Stakesin 
verkostotutkimus ja kehittämismenetelmät –ryhmässä kehitetty verkostotyömenetelmä. Palaverit 
ovat monitoimijaisen yhteistyön, vuoropuhelun ja kohtaamisen paikkoja. Palavereja vetää kaksi 
ulkopuolista, koulutettua verkostokonsulttia. 

Ennakointidialogien tarkoituksena on tuottaa yhteistyöhön selkeyttä ja koordinaatiota. 
Ennakointidialogien keskeisin työmuoto ovat asiakastyössä käytetyt Tulevaisuuden muistelu 
-palaverit, joissa ennakoidaan ja suunnitellaan asiakkaan ja perheen hyvää tulevaisuutta. Muita 
palaverimuotoja ovat työntekijäpalaveri, suunnittelupalaveri sekä alue- ja teemaneuvonpito. 
(Arnkil, Eriksson, Arnkil 2003.) Dialogisia verkostopalavereja toteutetaan hyvin erilaisissa asiakas-
työn konteksteissa, lasten, nuorten, aikuisväestön sekä vanhusten pulmatilanteiden ratkonnassa. 
Dialogisia kohtaamisia on toteutettu sosiaali- ja terveydenhuollon, kuntoutuksen, opetustoimen, 
mielenterveystyön, vanhustenhuollon, päihdehuollon ja vammaispalvelun monitoimijaisissa 
tilanteissa. Ennakointidialogien vetämiseen kouluttautuneita kuntien työntekijöitä eli verkosto-
konsultteja on yhteensä noin 240 ja he toimivat lähes 50 kunnassa eri puolilla Suomea. 

Tässä raportissa tarkastellaan ennakointidialogeja palavereista kerätyn välittömän palaut-
teen kautta. Ennakointidialogien kehittämistä varten eri palaverimuotoja koskevaa välitöntä 
palautetta on kerätty yhteistyökunnista vuosina 2003–2005 kaikilta palavereihin osallistuneilta 
henkilöiltä, perheen aikuisilta, lapsilta ja nuorilta, läheisiltä ja työntekijöiltä. Palaute antaa tietoa 
sekä palaverimenetelmän toimivuudesta, palaverikokemuksista, koetuista hyödyistä että kehit-
tämisen tarpeista. 

Välitön palaute antaa rohkaisevia tuloksia dialogisesta vuoropuhelumenetelmästä, jossa 
toteutuu asiakaslähtöisyys, tulevaisuutta ja ratkaisuja ennakoiva, huolia huojentava työtapa. 
Asiakkaan ja hänen verkostonsa kutsuminen yhteiseen vuoropuheluun ja kohtaamiseen on 
osoittautunut yhteistyössä kantavaksi voimavaraksi. Dialogisten verkostotyömenetelmien kasvava 
kysyntä on osoitus uuden palvelukulttuurin ja palveluparadigman vakiintumisesta suomalaisessa 
hyvinvointipalvelujärjestelmässä. 
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ENNAKOINTIDIALOGIT VERKOSTOYHTEISTYÖSSÄ 

Verkostot, dialogisuus ja palveluparadigman muutos

Verkostot

Palvelujärjestelmässä monisektorisen ja moniammatillisen yhteistyön arki merkitsee työskentelyä 
erilaisten verkostojen kanssa. Selvät rajanvedot erikoistuneiden ammattilaisten kesken ovat hyö-
dyllisiä erikoisosaamista vaativien tehtävien hoitamiseksi, mutta rajanvedot ovat pulmallisia koh-
dattaessa sellaisia ilmiöitä, jotka eivät noudata sektorijärjestelmän työnjakoa. Rajanylitykset ovat 
tulleet ajankohtaisiksi, kun erikoistunut ammatillinen järjestelmä kohtaa muuntuvat sosiaaliset 
verkostot. Rajanylitykset koskevat sekä moniammatillisen järjestelmän sisäisiä, erikoistuneiden 
ammattilaisten keskinäisiä että ammattilaisten ja ”maallikoiden” välillä tapahtuvia kohtaamisia. 
(Seikkula & Arnkil 2005, 9–10.) 

Työntekijäverkostot kytkeytyvät asiakkaiden pulmatilanteisiin eri sektorien asiantuntijuuden 
kautta. Yhteinen asiakas on helposti ei kenenkään asiakas. Moniammatillinen verkosto kutsu-
taan koolle usein vasta silloin, kun kaikki muut keinot on kokeiltu ja tilanne on jumissa. (Kokko 
2003.) Palvelukokonaisuuteen ja asiakkaiden elämäntilanteiden ratkontaan kytkeytyy usein myös 
asiakkaan verkosto. Yhteistyössä asiakkaan sosiaalinen verkosto vaikuttaa usein taustalla puhei-
den, tekojen ja toiminnan tasoilla. Yhtä hyvin kuin läheisverkostot voivat olla osallisia perheiden 
pulmatilanteissa, ne kytkeytyvät myös auttamistyöhön ja voivat toimia myös tukiverkostona. Yhä 
useammin monitoimijaiseen yhteistyöhön on alettu kutsua asiakkaan lisäksi hänen verkostoaan, 
perheenjäseniä ja lähiverkostoa. Asiakkaan verkoston kutsuminen mukaan yhteistyöhön onkin 
usein asiakastyön voimavara ja onnistumisen avain. (Kokko 2006.) 

Verkostotyössä suuntaudutaan etsimään ja yhdistämään asiakkaan sosiaalisten verkostojen 
voimavaroja. Verkostomaisella, voimavarakeskeisellä yhteistyöllä koetetaan ihmisiä, ideoita ja 
resursseja linkkiyttämällä saada aikaan voimavarayhdistelmiä, jotka ylittävät erikseen toimimi-
sen mahdollisuudet. (Eriksson & Arnkil 2005, 40.) Moniammatillisessa yhteistyössä asiakas- ja 
työntekijäverkostot verkostoituvat erilaisin kokoonpanoin ja erilaisin orientaatioin. Kaarina 
Mönkkönen (2002, 63) erottaa ihmissuhdealan työssä kolme orientaatiota, joita hän kutsuu 
asiantuntijakeskeiseksi, asiakaskeskeiseksi ja dialogiseksi orientaatioksi. Orientaatiot viittaavat 
kolmeen eri tavoin painottuvaan työmuotoon ja -käytäntöön: asiantuntijakeskeisiin moniamma-
tillisiin työryhmiin, asiakkaita osallistaviin yhteistyökokouksiin sekä monitoimijaiseen dialogiseen 
verkostotyöhön. Tässä raportissa keskitytään viimeksi mainittuun työkäytäntöön, dialogisiin 
verkostopalavereihin. Raportissa tarkastellaan näihin nk. ennakointidialogeihin osallistuneilta 
henkilöiltä, perheenjäseniltä, lapsilta ja nuorilta, perheiden läheisiltä, työntekijöiltä ja muilta 
verkoston toimijoilta kerättyä välitöntä palautetietoa. 

Dialogisuus 

Dialogisuus tarkoittaa vuoropuhelua, moniäänisyyttä ja vastavuoroista vaikuttamista erilaisten 
osanottajien kesken. Dialogissa muiden näkemysten kuuleminen on yhtä tärkeää kuin omien 
näkemysten esittäminen. Dialoginen vuorovaikutus tarkoittaa, että kaikki saavat puhua ja kaikki 
tulevat kuulluiksi. Se tarkoittaa puhumista, kuulluksi tulemista, toisten kuuntelua ja osapuolten 
tasavertaista kohtaamista. Dialogin tarkoituksena on tuottaa yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen 
selkeyttä ja koordinaatiota.
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Dialogisuus toteutuu vuorovaikutuksessa ja suhteissa ja edellyttää keskinäistä kohtaamista. 
Sen peruselementtejä ovat reflektiivisyys ja vastavuoroisuus. Dialogisuuden voi ymmärtää sekä 
ajattelutapana että toimintakäytäntönä. (Shotter & Katz 1997, Freire 2005.)

Dialoginen verkostotyö merkitsee rajanylityksiä, joissa asiakkaan tilanteen ratkontaan kutsu-
taan mukaan heidän läheisiään ja asiaan kytkeytyneitä työntekijöitä. Ratkaisuja näissä tilanteissa 
etsitään osapuolten voimavarojen yhdistämisestä. 

Palveluparadigman muutos 

Asiakastyö ja palveluketjujen rakentaminen sektoroituneessa ja viipaleisessa palvelujärjestel-
mässä edellyttää ylisektorista ja moniammatillista yhteistyötä. Tarvitaan työmuotoja, joissa eri 
sektorien päättäjät, työntekijät ja asiakkaat verkostoineen voivat kohdata yhteisten kysymysten 
ratkonnassa. Asiantuntijakeskeisen ja hallinnollisen palvelukulttuurin rinnalla on alkanut saada 
tilaa uudenlainen ajattelu- ja toimintatapa. Tämän uuden palveluparadigman vakiintuminen tar-
koittaa asiakaslähtöistä työorientaatiota, tilannekohtaisia, joustavia ja verkostomaisia työmuotoja 
sekä dialogisia verkostotyökäytäntöjä. Verkostomainen työote tarkoittaa yhteistyötä asiakkaan, 
hänen verkostojensa ja työntekijäverkostojen kanssa.

Uuden palvelukulttuurin muutos merkitsee
• siirtymistä työntekijäkeskeisestä asiakaslähtöiseen työtapaan
• asiakkaan, hänen lähiverkostonsa ja työntekijäverkoston yhteistyötä
• ongelmakeskeisestä ratkaisuja etsivään työskentelyyn
• palveluketjujen rakentamista yksittäisten toimien sijaan 
• menneisyyden sijaan tulevaisuuteen suuntautuvaa työotetta.  

 
Dialogiset verkostotyökäytännöt haastavat sekä perinteisen työntekijäkeskeisen työtavan että 
työntekijän ja asiakkaan työskentelysuhteen. Dialoginen verkostotyö merkitsee yhteistyötä, jossa 
toteutuvat osallistujien tasavertainen kohtaaminen ja vuoropuhelu. Tässä työkulttuurissa dialo-
ginen vuoropuhelu asiakkaan ja hänen verkostonsa kanssa tuo yhteistyöhön uutta ymmärrystä 
sekä avaa osapuolille uusia vaihtoehtoja ja toimintamahdollisuuksia. 

Dialogisia verkostotyökäytäntöjä 
Eri tahoilla on viime vuosina kehitelty uutta palveluparadigmaa tukevia dialogisia ja verkos-
tomaisia toimintatapoja ja käytäntöjä. Toimintakäytännöt voidaan karkeasti sijoittaa Stakesin 
Verkostotutkimus ja kehittämismenetelmät -ryhmässä kehitetylle työntekijän huolen astetta 
kuvaavalle metaforalle, Huolen vyöhykkeistölle (ks. kuviot 1 ja 2). Vyöhykkeistön avulla työntekijä 
voi tunnustella huolensa astetta, joka auttaa orientoitumaan minkälaiseen työskentelyyn pitäisi 
suuntautua (ks. lisää Eriksson & Arnkil 2005).
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KUVIO 1. Huolen vyöhykkeistö

Ei huolta Pieni huoli Harmaa Vyöhyke
Suuri huoli

ENNAKOINTIDIALOGIT I
Alueneuvonpidot
Asukkaat ja työntekijätahot
kohtaavat. Saadaan kuvaa
tarvitaanko yhteistoimintaa ja
missä asiassa.
Teemaneuvonpidot
Suunnittelupalaverit
Yhteistoiminnan suunnittelu
yhteisen teeman merkeissä.

ENNAKOINTIDIALOGIT
II

Tulevaisuuden
muistelu -asiakas-
palaverit
Perheen toimiva arki
keskiössä. Saadaan
selkeyttä,
suunnitelma ja
koordinaatiota
yhteistoimintaan.

Huolten ottaminen puheeksi
varhaisena dialogina

Läheisneuvonpidot
Saadaan läheisten
kanssa lastensuojelun
sopimus ja lapselle tuki
ja mahdollisuus olla
kotona

Verkostoterapia
Voidaan jakaa
emotionaalista taakkaa
ja saada verkostot
sitoutumaan kriisin
ratkaisemiseen

Avoimet dialogit
Voidaan korvata
psykoottiset oireet
yhteisellä kielellä
turvallisessa
dialogiprosessissa

KUVIO 2. Dialogisia toimintatapoja ja menetelmiä huolen vyöhykkeistöllä (Eriksson & Pyhäjoki 2007)

EI
HUOLTA

PIENI HUOLI
HUOLEN HARMAA

VYÖHYKE
SUURI HUOLI

1 2 3 4 5 6 7

Ei huolta
lainkaan

Pieni huoli
tai
ihmettely
käynyt
mielessä;
luottamus
omiin
mahdolli-
suuksiin
vahva.

Huoli tai
ihmettely
käynyt
toistuvasti
mielessä;
luottamus
omiin
mahdolli-
suuksiin
hyvä.

Ajatuksia
lisävoima-
varojen
tarpeessa.

Huoli
kasvaa,
luottamus
omiin
mahdolli-
suuksiin
heikkenee.

Mielessä
toivomus
lisävoima-
varoista ja
kontrollin*
lisäämisestä.

Huoli
tuntuva;
omat
voimavarat
ehtymässä.

Selvästi
koettu
lisävoima-
varojen ja
kontrollin
lisäämisen
tarve.

Huolta
paljon ja
jatkuvasti:
lapsi/nuori
vaarassa.
Omat
keinot
loppumassa.

Lisävoima-
varoja ja
kontrollia
saatava
mukaan
heti.

Huoli erit-
täin suuri:
lapsi/nuori
välittö-
mässä
vaarassa.
Omat
keinot
lopussa.

Muutos
lapsen ti-
lanteeseen
saatava
heti.

* kontrolli = tilanteen hallinnan lisääminen esimerkiksi rajoittamalla jotain epätoivottavaa asiaa.
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Dialogiset verkostotyökäytännöt huolen vyöhykkeistöllä

Stakesin Verkostotutkimus ja kehittämismenetelmät -ryhmässä on yhteistyössä kuntien ja muiden 
toimijoiden kanssa luotu työmenetelmiä sekä kahdenkeskiseen suhteeseen (Huolen puheeksiotto) 
että verkostomaiseen työskentelyyn (Ennakointidialogit I & II). Muissa yhteyksissä on kehitetty 
verkostomaisia työtapoja erityisesti kriisityöhön eli ns. suuren huolen tilanteisiin (läheisneuvon-
pito, verkostoterapia, avoimet dialogit).

Huolen puheeksiotto -menetelmän avulla työntekijä voi ottaa vaikeitakin asioita asiakkaan 
ja perheen kanssa puheeksi ja avata siten dialogia huoltensa huojentamiseksi. Menetelmä sopii 
erityisen hyvin pienen huolen tilanteisiin, jossa työntekijä haluaa ottaa lapseen liittyvät havaintonsa 
varhain ja kunnioittavasti esiin vanhempien kanssa. Menetelmän avulla työntekijä voi valmistautua 
keskusteluun ja avata dialogin vanhempien kanssa niin, että asia tulee hyvin ja kunnioittavasti 
esiin kontaktia vaalien. (Eriksson & Arnkil, 2005.)

Ennakointidialogeilla tarkoitetaan verkostomaisia yhteistyöpalavereja. Ne voivat liittyä yhteis-
toiminnan tarpeen kartoittamiseen (alueneuvonpito) tai jonkun yhteistoimintaa vaativan teeman 
suunniteluun (teemaneuvonpito ja suunnittelupalaveri). Palaverit voivat liittyä myös yksittäisten 
asiakasperheiden tilanteisiin (Tulevaisuuden muistelu -asiakaspalaveri), joissa tavoitteena on 
yhdistää toimijoiden voimarajoja ja selkiyttää toimintaa. (Arnkil & Eriksson & Arnkil 2003.)

Läheisneuvonpito on sosiaalityön päätöksenteon työmenetelmä, jonka tarkoituksena on tur-
vata lapsen tilanne. Läheisneuvonpito käynnistyy pääsääntöisesti sosiaalityöntekijän aloitteesta 
siten, että prosessia ohjaamaan kutsutaan ulkopuolinen koollekutsuja. Tämä kartoittaa perheen 
kanssa tilanteeseen liittyvän läheis- ja työntekijäverkoston ja kutsuu heidät yhteiseen kokoukseen. 
Kokouksessa perheenjäsenet ja läheisverkosto laatii ehdotuksen lapsen tilanteen ratkaisemiseksi. 
Ehdotuksen pohjalta laaditaan sopimus, mitä kukakin tekee asiassa jatkossa. Asiassa järjestetään 
seurantakokous. (Heino 2000.)

Verkostoterapiassa verkostot nähdään voimavarana. Verkostoja ei kutsuta istuntoon muu-
tettavaksi tai hoidettavaksi, vaan auttamaan tilanteen ratkaisemisessa. Verkostoistuntoa vetävät 
koulutetut verkostoterapeutit, jotka ohjaavat istuntoa ryhmädynaamisia prosessimalleja hyväk-
sikäyttäen. (Naapila 1992.)

Avoimet dialogit ovat psykiatrisessa työssä kehitetty työtapa akuuttien psykiatristen kriisien 
kohtaamiseen. Ne ovat verkostollisia hoitokokouksia, jotka organisoidaan nopeasti kriisin synnyt-
tyä. Potilaan verkostot osallistuvat alusta asti hoidon suunnitteluun. Hoitokokouksissa pyritään 
saamaan aikaan dialogia, jossa kaikki osallistujat voivat tuoda esiin oman näkökulmansa. Tämä 
vaatii antautumista dialogiin ja epävarmuuden sietämistä. Avoimet dialogit ovat hoitoprosessi, 
jossa turvataan ensimmäisen hoitokokouksen jälkeen psykologinen jatkuvuus niin pitkään ja 
tiheään kuin tarvitaan. (Seikkula & Arnkil 2005.)

Mitä ovat ennakointidialogit? 
Ennakointidialogit, eli selkeyttävät verkostopalaverit, on kehitetty sarjassa Stakesin Verkostotut-
kimus ja kehittämismenetelmät -ryhmän kehittämishankkeita. Ne ovat muotoutuneet tiiviissä 
yhteistyössä kuntien psykososiaalisen työkentän ammattilaisten kanssa. Palavereja on kehitetty 
sekä psykososiaalisen asiakastyön että suunnittelutyön työmuodoksi. 

Ennakointidialogit ovat asiakaslähtöisiä, dialogin avulla ratkaisuja etsiviä ja menneisyyden 
sijasta tulevaisuuteen suuntautuvia erilaisten verkostojen yhteistyöpalavereita. Palavereissa dialo-
gisella, ulkopuolisten vetäjien vetämällä vuoropuhelulla haetaan yhteistyöhön uutta ymmärrystä, 
uusia vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia toimia. 
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Selkeyttävä verkostopalaveri kannattaa järjestää silloin, kun tilanteeseen liittyy useita toimi-
joita ja yhteistyöhön tarvitaan selkeyttä ja suunnitelmallisuutta. Dialogissa eri osapuolten äänet 
saadaan tasavertaisesti esiin ja siinä rakennetaan yhteinen toimintasuunnitelma. Asiakastyöhön 
kehitettyä ennakointidialogia, Tulevaisuuden muistelu -asiakaspalaveria, käytetään usein pitkit-
tyneissä ja lukkiutuneissa tilanteissa, joissa ei tunnu löytyvän ulospääsyä, yhteistyö ei syystä tai 
toisesta toimi sekä erilaisten elämän siirtymävaiheiden suunnittelussa.

Keskeistä ennakointidialogissa on vuoropuhelu, kuuntelun ja puhumisen erottaminen. 
Työmenetelmänä ennakointidialogit tarkoittavat tasavertaista vuoropuhelua, jossa kaikki saavat 
puhua ja kaikki tulevat kuulluiksi. Jokainen osallistuja puhuu vain omasta puolestaan ja omista 
toimintamahdollisuuksistaan. Ennakointidialogissa suuntaudutaan tulevaisuuteen ja etsitään 
yhdessä ratkaisuja ja voimavaroja. Palaverin vuoropuhelun on tarkoitus avata osallistujille uusia 
näköaloja ja toimintamahdollisuuksia. 

Ennakointidialogeja vetävät Stakesin kouluttamat kuntien työntekijät, nk. verkostokon-
sultit. He ovat tilanteeseen nähden ulkopuolisia eivätkä työskentele asianomaisen asiakkaan tai 
asian kanssa. Verkostokonsultit ottavat palaverin vetovastuun ja huolehtivat palaverin kulusta. 
Ennakointidialogeissa kukin asiaan liittyvä henkilö pohtii vuorollaan ääneen verkostokonsultin 
esittämiä kysymyksiä. Jokainen puhuu vuorollaan, muut kuuntelevat eikä toisen puhetta saa 
keskeyttää tai kommentoida. Ennakointidialogeissa ei ole kyse perinteisestä keskustelusta, vaan 
vuoropuhelusta ja vuorokuuntelusta. Ulkoinen dialogi järjestetään tarkoituksella sellaiseksi, että 
se tarjoaa mahdollisimman paljon vaikutelmia sisäisen dialogin tueksi. Ennakointidialogeissa 
kaikkien puheet kirjataan kaikkien nähtäville esim. fläppitaululle koko palaverin ajan. Palaverin 
lopuksi niiden pohjalta muodostetaan yhteinen toimintasuunnitelma. (ks. Eriksson, Arnkil, 
Rautava 2006.)

Palavereja toteutetaan erilaisissa yhteistyötilanteissa noudattaen hieman toisistaan poikkeavia 
palaveri- ja vuoropuhelurakenteita. Ennakointidialogien keskeisin asiakastyössä käytetty mene-
telmä on Tulevaisuuden muistelu -asiakaspalaveri. Suunnittelun välineenä ennakointidialogeja 
voidaan käyttää mm. ehkäisevässä työssä, erilaisessa hallinnollisessa tai strategisessa suunnitte-
lussa, kehittämishankkeiden suunnittelussa ja yhteisöjen kehittämisessä. Ennakointidialogeja ovat 
Tulevaisuuden muistelu -asiakaspalaveri, Työntekijäpalaveri, Alueneuvonpito, Teemaneuvonpito 
ja Suunnittelupalaveri.

Tulevaisuuden muistelu -asiakaspalaveri

Tulevaisuuden muistelu -asiakaspalaveri on kehitetty psykososiaalisen työn tilanteisiin, joihin 
liittyy useita toimijoita ja yhteistyöhön tarvitaan selkeyttä, uusia toimintamahdollisuuksia sekä 
kaikkia osapuolia motivoiva toimintasuunnitelma. Tulevaisuuden muistelu -asiakaspalaverit 
tähtäävät hedelmällisiin vuoropuheluihin asiakkaiden, heidän läheisverkostojensa ja työntekijä-
verkostojen kesken. Palavereissa suuntaudutaan tulevaisuuteen ja palaverit toteutetaan erityisen 
vuoropuhelurakenteen mukaan. Palaveria ohjaavat kaksi koulutettua vetäjää eli verkostokonsulttia. 
Dialogissa jokaisen kuulluksi tuleminen varmistetaan. 

Palaveri on kehitetty ensisijaisesti työskentelyyn lasten, nuorten ja perheiden kanssa. Tu-
levaisuuden muistelua voidaan kuitenkin käyttää myös muissa yhteistyö-konteksteissa, muun 
muassa vanhustenhuollon, kuntoutuksen, opetustoimen, mielenterveystyön, päihdehuollon ja 
vammaispalvelun monitoimijatilanteissa. 

Tulevaisuuden muistelua käytetään silloin, kun lapsen, nuoren tai perheen ympärillä toimii 
useita tukitahoja eikä ole riittävää selvyyttä, keitä kokonaisuudessa on, tai pitäisi olla mukana, 
ja mitä pitäisi tehdä. Tulevaisuuden muisteluun osallistuu perheenjäsenten lisäksi perheen lähi-
verkostoa ja työntekijäverkostoa. 



1�

Ennakointidialogit verkostoyhteistyössä

Stakes, Raportteja 17/2007

Palaverin tilaa yleensä joku perheen kanssa työskentelevä työntekijä keskusteltuaan sen 
järjestämisestä perheen kanssa sekä saatuaan perheeltä luvan palaverin koolle kutsumiseen. 
Työntekijä ja perhe sopivat yhdessä, keitä perheenjäseniä, läheisiä, ystäviä, sukulaisia ja tilan-
teeseen liittyviä työntekijöitä kutsutaan palaveriin mukaan. Tulevaisuuden muistelu -palaverin 
rakenne on asiakaslähtöinen siten, että asiakkaat määrittelevät itse hyvän tulevaisuuden ja siihen 
johtavat toimet.

Palaverin alussa verkostokonsultit ohjaavat osallistujia eläytymään tulevaisuuteen. Ajassa 
siirrytään tietty aika esim. puoli vuotta tai vuosi eteenpäin. Palaveri toteutetaan vuoropuheluna, 
siten että kukin asiaan liittyvä henkilö pohtii vuorollaan ääneen verkostokonsulttien esittämiä 
kysymyksiä. Kaikkien puheet kirjataan tiivistetysti kaikkien nähtäville, esim. fläppitaululle koko 
palaverin ajan. 

Verkostokonsultit kysyvät ensin perheenjäseniltä vuorotellen kolme kysymystä tai kysymyssar-
jaa: 
1. Vuosi on kulunut ja asiat perheessäsi ovat aika hyvin. Miten ne ovat sinun kannaltasi? 
2. Mitä sinä teit myönteisen kehityksen aikaansaamiseksi? Mistä ja keneltä sait tukea ja millaista 

tukea? 
3. Mistä olit huolissasi silloin vuosi sitten? Mikä sai huolesi vähenemään?

Perheen jälkeen muilta osallistujilta kysytään kysymykset 2. ja 3. kunkin teoista ja tuesta sekä 
huolista ja niiden vähenemisestä. Lopuksi tehdään suunnitelma siitä kuka tekee mitä seuraavaksi 
ja kenen kanssa. (Eriksson & Arnkil & Rautava 2006.)

Työntekijäpalaveri

Työntekijäpalaveria käytetään moniammatillisissa työntekijäneuvotteluissa silloin, kun ammat-
tilaisten keskinäinen työskentely on jumissa, on tarvetta pohtia ääneen toiminnan vaihtoehtoja 
ja tarvitaan sopimuksia jatkotoimista. Dialogissa voidaan kuulla toisten pohdintoja vailla huolta 
siitä, että keskustelu riistäytyy syyttelyksi. 

Työntekijäpalaveri on ensisijaisesti työntekijöiden keskinäinen yhteistyöpalaveri ja vuoro-
puhelu. Sen pitämiseen tarvitaan aina asiakkaan lupa. Palaverissa ennakoidaan oman toimin-
nan vaikutuksia pulmalliseen yhteistyötilanteeseen. Tavoitteena on eri tahojen näkökulmien 
ja työskentelyn selkiintyminen muille sekä työnjaosta ja yhteistyöstä sopiminen. Palaveri sopii 
lukkiutuneisiin tai tulehtuneisiin tilanteisiin, joissa työntekijöiden yhteistyö tai toimintatavat 
ovat selkiintymättömät. Palaverin tavoitteena on saada aikaan monipuolinen kuva tilanteesta ja 
osallistujien näkökulmista sekä saada aikaan sopimuksia toiminnan seuraavista askelista. 

Verkostokonsultit esittävät osallistujille seuraavat kysymykset: 
1. Mitä tapahtuisi, jos et tekisi mitään tässä asiassa?
2. Mitä kannattaisi tehdä ja mitä juuri sinä voisit tehdä?
3. Mitä tapahtuu, jos teet sen? 

Vuoropuhelu, jossa osapuolet puhuvat kukin omasta toiminnastaan, palauttaa kullekin vastuun 
tilanteesta, sen sijaan että se delegoitaisiin muille. Lopuksi kootaan keskustellen syntynyt kuva 
eri tahojen työskentelystä ja toimenpiteistä sekä sovitaan työnjaosta ja yhteistyöstä. (Eriksson & 
Arnkil & Rautava 2006.)
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Alueneuvonpito

Alueneuvonpito on nimensä mukaisesti alueen toimijoiden neuvonpito. Neuvonpito on tarkoi-
tettu alueellisen yhteistyön pohdintaan silloin, kun lapsista tai nuorista on pientä huolta, eikä 
tiedetä, tekeekö joku asiassa jotakin. Alue voi käsittää esimerkiksi kunnan, asuinalueen, koulun 
tai vapaa-ajan tilan. Neuvonpitoon kutsutaan osallistujia alueen lasten ja nuorten asioihin liitty-
vistä tahoista, kuten lapsia, nuoria, vanhempia, muita asukkaita ja alan työntekijöitä. Tavoitteena 
on saada esiin moniäänisyys ja useita näkökulmia yhteisen toiminnan suunnittelemiseksi, jos 
neuvonpidossa ilmenee, että toiminnalle on tarvetta. 

Neuvonpito voidaan toteuttaa useilla eri tavoilla. Yksi tavoista on ns. sisärinki-/ulkorinkira-
kenne ja istumajärjestys. Tällöin verkostokonsultti haastattelee sisäringin edustajia ja tarkennuksia 
kysytään ulkoringin edustajilta. Lisäksi voidaan käyttää myös muita ryhmätyömenetelmiä, kuten 
pari- ja pienryhmäkeskusteluja, joiden tulokset jaetaan koko osallistujajoukon kesken. 

Verkostokonsultit esittävät Alueneuvonpidon osallistujille/pienryhmille seuraavat kysymykset: 
1. Oletteko havainneet alueellanne sellaista lapsiin/nuoriin liittyvää ilahduttavaa kehitystä, jota 

juuri nyt kannattaisi tukea? Mitä ja millaista?
2. Oletteko havainneet alueellanne sellaista lapsiin/nuoriin liittyvää huolestuttavaa kehitystä, 

johon juuri nyt kannattaisi puuttua? Mitä ja millaista?
3. Mitä kannattaisi tehdä ja mitä juuri sinä voisit tehdä? 
4. Mitä tapahtuu, jos teet sen? Kuka siihen reagoi ja millä tavoin? 

Lopuksi pohditaan yhdessä keskustellen, onko löytynyt yhteisiä teemoja, joissa tarvitaan yhteis-
toimintaa ja neuvotellaan teema, jonka työstämistä jatketaan ja sovitaan jatkotoimista (Eriksson 
& Arnkil & Rautava 2006).

Teemaneuvonpito

Teemaneuvonpito kutsutaan koolle huolta herättävän asian kartoittamiseen ja yhteisen toimin-
nan suunnitteluun jollakin alueella tai organisaatiossa silloin, kun huolen teema, esim. näpistely, 
kiusaaminen tai päihteiden käyttö on tiedossa. Mukaan kutsutaan tärkeitä osallistujia kyseisen 
huolenaiheen osalta. Neuvonpitoon voivat osallistua lapset, nuoret, vanhemmat, muut asukkaat 
sekä eri tahojen työntekijöitä ja edustajia. Tavoitteena on saada aikaan useita näkökulmia ja mo-
nipuolista kuvaa huolta aiheuttavan pulman ratkaisemisesta sekä laatia yhteinen toimintasuun-
nitelma. Neuvonpito toteutetaan alueneuvonpidon tapaan joko sisärinki-/ulkorinkirakenteella 
ja istumajärjestyksellä tai muita ryhmätyömenetelmiä hyödyntäen. 

Verkostokonsultit esittävät Teemaneuvonpidon osallistujille seuraavat kysymykset Tulevaisuuden 
muistelun tapaan: 
1. Vuosi on kulunut ja asiat tässä huolta aiheuttaneessa asiassa ovat kehittyneet hyvään suuntaan. 

Kuinka asiat nyt ovat sinun kannaltasi? 
2. Mitä teit myönteisen kehityksen tukemiseksi ja mistä sait tukea? 
3. Mistä olit huolissasi tämän asian suhteen ”silloin vuosi sitten” ja mikä sai huolesi vähene-

mään? 

Teemaneuvonpito voidaan toteuttaa myös alueneuvopidon kysymysrakenteella, reaaliajasta käsin. 
Lopuksi tehdään yhdessä keskustellen suunnitelma, jossa sovitaan yhteistyöstä ja jatkotoimista 
osallistujien kesken. (Eriksson & Arnkil & Rautava 2006). 
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Suunnittelupalaveri

Suunnittelupalaveri on tarkoitettu työyhteisöjen, työryhmien, projektien, toimintaohjelmien ja 
hankkeiden hallinnolliseen ja strategiseen suunnitteluun ja organisointiin. Palaveri sopii tilan-
teisiin, joissa käynnistetään suunnitteluprosessi tai laaditaan yhteistyösuunnitelma. Se soveltuu 
metodiksi monitoimijaisiin suunnittelutilanteisiin silloin, kun tarvitaan monipuolisia näkökul-
mia tulevaisuuden toiminnasta, tarvittavista teoista ja asiaan liittyvien huolten vähentämisestä. 
Osallistujat saavat vuoropuhelussa mahdollisuuden kuulla eri tahojen näkemyksiä toivottavasta 
ohjelmasta tai toiminnasta, tarvittavista teoista ja asiaan liittyvien huolten vähentämisestä. He 
tulevat myös itse kuulluiksi lähitulevaisuuden toimintojen suunnittelussa. 

Palaveri toteutetaan dialogina, jossa kukin osallistuja pohtii vuorollaan ääneen verkostokon-
sulttien esittämiä kysymyksiä. Palaverin alussa verkostokonsultit ohjaavat osallistujia eläytymään 
tulevaisuuteen. Ajassa siirrytään tietty aika esim. puoli vuotta tai vuosi eteenpäin.

Verkostokonsultti esittää osallistujille seuraavat kysymykset: 
1. Vuosi on kulunut ja toimintasuunnitelma/ohjelma on valmis. Mikä sinua siinä erityisesti 

ilahduttaa? Mitkä ovat suunnitelman painopisteet? Mistä suunnitelmaa erityisesti kiitetään 
ja ketkä kiittävät? 

2. Mikä sinua suunnitelman valmisteluprosessissa erityisesti ilahdutti? Mitä itse teit suunnitelman 
hyväksi? Saitko jostakin tukea, keneltä ja millaista tukea?

3. Mistä olit huolissasi ”silloin vuosi sitten” tämän suunnitelman suhteen ja mikä sai huolesi 
vähenemään? 

Lopuksi laaditaan keskustellen alustavan suunnitelman pääpiirteet ja sovitaan seuraavista toi-
menpiteistä ja yhteistyöstä. 

Edellä esiteltyjen dialogisten toimintakäytäntöjen tavoitteena on löytää hankalaan tai krii-
siytyneeseen tilanteeseen uusia näkökulmia ja liikkumatilaa. Toimijat kutsutaan vuoropuheluun 
etsimään yhdessä uusia tulkintoja, mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja. Ratkaisukeskeisessä lähes-
tymistavassa ja verkostotyössä on kiinnostuttu myös poikkeuksista ja yllätyksistä nimenomaan 
muutoksen kannalta (Arnkil & Eriksson 1995). Verkostotyössä ennakointidialogit tarjoavat 
mahdollisuutta uusiin avauksiin, näkökulmiin ja voimavarayhdistelmiin.

Yhteistyö kuntien kanssa 
Ennakointidialogeja on kehitetty ja tutkittu osana Sosiaali- ja terveysministeriön, Stakesin ja 
kuntien yhteistyössä toteuttamaa Varhaisen puuttumisen Varpu -hanketta vuosina 2002-2004. 
Stakesin Verkostotutkimus ja kehittämismenetelmät -ryhmä (Verk -ryhmä) jatkaa dialogisten ja 
verkostomaisten menetelmien tutkimista, levittämistä ja kouluttamista osana kansallista Sosiaa-
lialan kehittämishanketta vuoteen 2007 saakka ja sen jälkeen osana Stakesin perustoimintaa.

Stakes kouluttaa kuntiin eri sektoreiden työntekijöistä ennakointidialogien vetäjiä, ver-
kostokonsultteja kaksi vuotta kestävässä koulutuksessa. Tavoitteena on perustaa kuntiin ver-
kostokonsulttien ”pankkeja”, joita koordinoivat paikalliset verkostokoordinaattorit. Yleensä he 
ovat verkostokonsulttikoulutuksen käyneitä työntekijöitä. Verkostokoordinaattorilta kunnan 
työntekijät voivat tilata verkostokonsultit vetämään erilaisia dialogisia palavereja. Verkostokoordi-
naattori koordinoi kunnassa verkostomaisten menetelmien kysyntää, huolehtii verkostodialogien 
tarjonnasta sekä tekee Stakesin tuella menetelmien vaikuttavuuden seurantaa ja raportoi siitä eri 
tahoille. Vuonna 2007 noin 50 kunnassa toimii yli 300 verkostokonsulttia. 
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Verkostokonsulttitoiminnan koordinaatiorakenne

Verkostokonsulttitoimintaa on vaikea toteuttaa yksittäisten työntekijöiden voimin. Toiminta 
edellyttää palvelujärjestelmässä omaa kunnallista tai seudullista rakennetta, joka sisältää seuraavat 
elementit: verkostomaisten menetelmien ja toimintatapojen kysynnän ja tarjonnan sekä niiden 
koordinoinnin ja johtamisen.

Kysynnällä tarkoitetaan kunnassa tapahtuvaa verkostotyön ja menetelmien kysynnän roh-
kaisua, koulutusta, tiedottamista, markkinointia ja verkostopalaverien tilaamista. 

Tarjonnalla tarkoitetaan verkostokonsulttien ja muiden verkostomaisten palvelujen saata-
vuutta kunnassa sekä verkostokonsulttien koulutusta, vertaistapaamisia ja työjärjestelyjä.

Koordinoinnilla tarkoitetaan verkostokoordinaattorin työpanoksen turvaamista eli verkos-
totyön ja menetelmien koordinointia kunnassa. Verkostokoordinaattori tekee myös ennakointi-
dialogien vaikuttavuuden seurantaa ja raportoi siitä eri tahoille.

Johtamisella tarkoitetaan ylisektorista johtamista, joka sisältää verkostotyöhön ja menetelmiin 
liittyviä toimeksiantoja, valtuutuksia ja seurantaa yli sektorirajojen. Verkostotyön ylläpitäminen 
kunnissa edellyttää paikallisen johdon tukea ja sitoutumista verkostomaiseen työhön ja mene-
telmien käyttöön. (Ks. Arnkil & Eriksson & Arnkil 2003: Palvelujen dialoginen kehittäminen 
kunnissa.)

KUVIO 3. Verkostokonsulttitoiminnan koordinaatiorakenne 

Verkostokonsulttitoiminnassa vuonna 2007 mukana olevat kunnat ovat toiminnassaan hyvin 
eri vaiheissa. Toiminnan vakiintumisen osalta kunnat on jaettavissa kolmeen ryhmään. Noin 
kolmasosa kunnista on toteuttanut verkostokonsulttitoimintaa vaihtelevalla intensiteetillä lähes 
kymmenen vuoden ajan. Näissä kunnissa on vakiintunut verkostokoordinaatiorakenne, jossa 
toteutuvat kysyntä, tarjonta ja koordinaatio (ks. kuvio 3). Tähän ryhmään kuuluu muutama kunta, 
joissa johto on sitoutunut verkostotyöhön ja on vakiinnuttanut työmuodon osaksi kunnan pysyviä 
yhteistyörakenteita. Yksi kolmannes verkostokonsulttitoimintaa aktiivisesti käyttävistä kunnista 
lukeutuu laajenevan ja vakiintuvan toiminnan piiriin. Näissä kunnissa verkostodialogeja on toteu-
tettu jo muutamien vuosien ajan, verkostokoordinaattori koordinoi palaveritoimintaa ja verkosto-
pankissa on useita koulutettuja verkostokonsultteja. Kolmannen ryhmän muodostavat vastikään 
aloittaneet kunnat, joissa toimii joitakin koulutettuja tai koulutuksessa olevia verkostokonsultteja, 
sen sijaan varsinainen verkostokonsulttitoiminta kunnissa on vielä koordinoimatonta.

Kysyntä
– kysynnän rohkaisu;

koulutukset, tiedotta-
minen, markkinointi

Tarjonta
– verkostokonsulttien

saatavuus: koulutus
ja työjärjestelyt

Koordinointi
– "konsulttipankkiiri" eli

verkostokoordinaattori

Ylisektorinen johtaminen
– toimeksiannot, valtuutukset ja

seuranta osana strategiaa
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ENNAKOINTIDIALOGIEN TUTKIMUS 

Ennakointidialogit moniammatillisessa yhteistyössä 
Kuntien palvelutoiminnassa ja päätöksenteossa tarvitaan tutkittua tietoa toimivista ja vaikuttavista 
työkäytännöistä. Asiakastyön työkäytäntöjen ja yhteistyömenetelmien arviointi ja tutkimus on 
toiminnan kehittämiseksi välttämätöntä. Palvelujen käyttäjät ja kehittäjät, päättäjät, tilaajat ja asiak-
kaat tarvitsevat tietoa toimintakäytäntöjen vaikutuksista ja tuloksellisuudesta. Asiakaspalautteen 
kerääminen ja palvelukokemuksia koskeva tutkimus on myös kannanotto asiakaslähtöisemmän 
ja dialogisemman palvelujärjestelmän kehittämisen puolesta.

Stakes on koonnut ennakointidialogeista palaute- ja seurantatietoa vuodesta 2000 alkaen. 
Vuodesta 2004 lähtien välitön palaute on viety systemaattiseen seurantajärjestelmään. Tavoitteena 
on kehittää ennakointidialogeja asiakastyön ja moniammatillisen yhteistyön menetelmänä käyt-
täjille mahdollisimman hyödylliseksi. Palaute- ja seurantatietoa kerätään myös työmenetelmän 
tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden tutkimusta varten.

Ennakointidialogien seuranta- ja vaikuttavuustutkimuksen osana dialogisiin verkostopa-
lavereihin osallistuneilta henkilöiltä on kysytty välitöntä palaveripalautetta kyselylomakkeella 
vuosina 2003–2005 yhteensä 42 paikkakunnalla. Eri palaverimuotoja koskevaa palautetta on 
antanut yhteensä 3 500 henkilöä. Välitön palaveripalaute sisältää sekä numeroarviointeja että 
avovastauksia. Osallistujat ovat arvioineet asteikolla 1–10 muun muassa palaverikokemuksia, pa-
laverihyötyjä, kuulluksi tulemista, toisten kuulemista, suunnitelmien syntymistä ja toiveikkuutta. 
(ks. Kokko 2006, 32–33). Palautelomakkeen avokysymyksissä on kysytty palaverikokemuksia ja 
kehittämisehdotuksia. Kyselyn tarkoituksena on ollut tuottaa tietoa siitä, kuinka hyvin ennakoin-
tidialogit vastaavat niille asetettuihin tavoitteisiin tuottaa moniäänisyyttä, selkeyttä, vaihtoehtoisia 
toimintamahdollisuuksia ja toteuttamiskelpoinen yhteistyösuunnitelma.

Vuoden 2005 jälkeen kunnat ovat jatkaneet itsenäisesti Stakesin tuella ennakointidialogien 
välittömän palautteen keräämistä. Stakes kokoaa kunnille vuosittain valtakunnalliset yhteenvedot. 
Palautejärjestelmän kautta asiakkailla ja muilla osallistujilla on mahdollisuus vaikuttaa palaveri-
käytäntöjen ja -menetelmän kehittämiseen. Palaute- ja seurantatietoa hyödynnetään myös kuntien 
kehittämistoiminnassa, kuntien ja Stakesin yhteistyössä sekä Stakesin verkostodialogeja koskevassa 
menetelmäkehittelyssä. Eräs osallistujien palautteiden pohjalta tehty muutos on Tulevaisuuden 
muistelu asiakaspalaverien seurantapalaverien kehittäminen. Tulevaisuuden muistelu -asiakas-
palaverin lopussa sovitaan, onko osallistujien tarpeen kokoontua seurantapalaveriin ja varmistaa 
palaverisuunnitelman eteneminen sekä seurantapalaverin ajankohta. Myös seurantapalaverien 
yhteydessä kerätään välitön palaute.

Tulevaisuuden muistelu -asiakaspalaverit 

Tulevaisuuden muistelu -asiakaspalavereista on tehty asiakashaastatteluihin perustuva, pitkän 
aikavälin hyötyjä ja vaikuttavuutta arvioiva tutkimus (Kokko 2006). Tutkimusta varten on haas-
tateltu 18:aa palaveriin osallistunutta perhettä, yhteensä 30 henkilöä kahdeksalla paikkakunnalla. 
Asiakkaita on haastateltu 4–12 kuukautta palaverin jälkeen kysymällä heiltä palaverikokemuksia, 
palaverisuunnitelmien toteutumista ja pitkän aikavälin hyötyjä. Tutkimus koostuu kahdeksasta 
luvusta. Ensimmäinen luku käsittelee moniammatillista verkostotyötä, toinen luku Tulevaisuuden 
muistelu -palavereja työmenetelmänä ja kolmas luku Tulevaisuuden muistelu -palaverien tutki-
musta. Neljäs luku kuvaa perheenjäsenten palaverikokemuksia ja palaverihyötyjä, viides luku avaa 
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verkostopalaverien kulkua ja kertoo verkostokohtaamisista, kuudes luku kuvaa Tulevaisuuden 
muistelua vuoropuhelumenetelmänä. Seitsemäs luku tiivistää johtopäätökset ja kahdeksas luku 
jatkaa keskustelua verkostoyhteistyön ajankohtaisista teemoista. (Mt.)

Tulevaisuuden muistelu -asiakaspalaverien keskeinen hyöty asiakkaiden mukaan on ollut 
palavereissa laadittujen suunnitelmien toteutuminen omassa arkipäivässä. Palavereissa oli ra-
kennettu konkreettisia suunnitelmia, ja verkoston tuella ne myös toteutuivat. Asiakkaat kertoi-
vat yhteistyöpalaverin lisänneen voimavaroja ja luottamusta asioiden järjestymiseen ja omaan 
selviytymiseen. Joskus palaveri oli avannut vuosia jumissa olleen elämäntilanteen. Vuoropuhelu 
verkoston kanssa oli tuonut perheille konkreettista apua ja lisännyt siten perheiden hyvinvoin-
tia. Palavereista koetut pitkän aikavälin hyödyt liittyivät keskeisesti asiakkaiden oman elämän 
näköaloihin ja tulevaisuuden ratkaisuihin, arkielämän toimintatapoihin ja mahdollisuuksiin, 
konkreettiseen apuun sekä lähisuhteiden ja verkostojen vahvistumiseen. Palaverihyödyt ovat 
käsitteinä liitettävissä laajempiin yläkäsitteisiin: toiveikkuuteen, valtaistumiseen, yhteisöllisyyteen 
ja sosiaaliseen pääomaan. (Kokko 2006; 2007.) 

Ennakointidialogit eri yhteistyökonteksteissa

Ennakointidialogeja on tutkittu myös eri yhteistyökonteksteissa. Muun muassa Jukka Pyhäjoki 
(2002) on tarkastellut Tulevaisuuden muistelu -asiakaspalaverien toimivuutta päihdehuollon 
asiakastyössä. Tutkimuksen mukaan palaverit olivat lisänneet päihdehuollon asiakkaiden toiveik-
kuutta ja uskoa omaan tekemiseen ja selviytymiseen. Hämeenlinnan perhekeskeisen verkostotyön 
Perheet vahvemmiksi -hankkeessa on käytetty Tulevaisuuden muistelu -palavereja keskeisenä 
yhteistyömenetelmänä. Tuija Nieminen-Kurki (2006) raportoi Perheet vahvemmiksi –hankkeen 
keskeisinä tuloksina toiveikkuuden lisääntymisen ja yhteistyösuunnitelmien ja positiivisten muu-
tosten toteutumisen perheen tilanteessa. Arja Jääskeläisen (2006) moniammatillisia työryhmiä 
koskevassa tutkimuksessa asiakkaat pitivät dialogisia verkostopalavereja muita moniammatillisia 
kokouksia hyödyllisempinä. Ennakointidialogit olivat antaneet asiakkaille toivoa, uusia voima-
varoja ja luottamusta omaan selviytymiseen. Anneli Louhela (2006) on tutkinut merkitysten 
muodostumista ennakointidialogeissa. Tutkimus erottaa ennakointidialogeissa viisi erilaista 
diskurssia: myötäilypuheen, myönteisen muutospuheen, ratkaiseva käänne -puheen, yhteisyyspu-
heen ja vaihtoehtopuheen. Ennakointidialogien kehittämiskohteeksi hän esittää moniäänisyyteen 
kannustavien metodien jatkokehittelyä. Tuomas Tenkanen on analysoinut ennakointidialogien 
käyttöä päihdestrategiatyössä (2006). 

Ennakointidialogien välittömän palautteen kerääminen 
Ennakointidialogien välittömän palautteen keruuprosessi on monivaiheinen. Jokaisesta palave-
rista täytetään tilauksen yhteydessä perustietolomake (liite 1). Siitä käyvät ilmi palaverin tilaajan 
yhteystiedot, palaverityyppi, tilaajan huolenaste (ei huolta, pieni huoli, huolen harmaa vyöhyke, 
suuri huoli), palaverin teema, ajankohta ja paikka, osallistujat, verkostokonsulttien yleisarvio 
palaverista sekä kehittämisideat. Perustietolomakkeeseen voi kirjata myös palaverisuunnitelman 
pääkohdat, keskeisen vastuutahon ja mahdollisen seurantapalaverin ajankohdan. 

Palaverin lopussa verkostokonsultit keräävät osallistujilta välittömän palautteen tätä varten 
kehitetyllä palautelomakkeella (liite 2). Verkostokonsultit toimittavat perustieto- ja palautelo-
makkeet koordinaattorille. Palaverien osallistujatiedot ja palavereissa käsitellyt asiat ovat salassa 
pidettäviä tietoja ja kaikilla osapuolilla on niihin nähden vaitiolovelvollisuus. 
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Vuosina 2000–2003 kuntien verkostokoordinaattorit ovat koonneet ja lähettäneet palaute-
aineiston lomakemuodossa Stakesin Verk-ryhmän tutkimuskäyttöön. Verkostokonsulttitoimin-
nan laajennuttua Stakesin Verk-ryhmä on luonut koordinaattoreille atk-pohjaisen välittömän 
palautteen tallennus- ja seurantajärjestelmän. Koordinaattorit siirtävät palautelomakkeiden 
tiedot seurantajärjestelmään ja toimittavat yhteenvedot määräajoin paikallisille ohjausryhmille 
ja konsulteille. Koordinaattorit myös lähettävät vuosittain sähköisen aineiston Stakesiin Verk-
ryhmän tutkimuskäyttöön. Verk-ryhmä kokoaa palautteesta valtakunnallisen koosteen edelleen 
kuntien käyttöön. Myös perustietolomakkeille on luotu oma atk -pohjainen tallennus- ja seuran-
tajärjestelmä. Tämän pohjalta koordinaattorit voivat mm. seurata ennakointidialogien tilaamista 
ja järjestämistä kunnissa. Perustietolomakkeiden yleisarvio- ja kehittämisosioista saatua tietoa 
hyödynnetään paikallisten verkostokonsulttien vertaistapaamisissa.

Verkostokonsulttitoimintaa toteuttavat kunnat ovat koonneet ja lähettäneet Stakesiin en-
nakointidialogeja koskevaa palautetta vaihtelevasti. Parhaiten seuranta- ja palautejärjestelmä 
on otettu käyttöön kunnissa, joissa verkostokonsulttitoiminta on vakiintunutta ja joissa toimii 
päätoiminen verkostokoordinaattori. 

Ennakointidialogien välittömän palautteen keruuprosessin vaiheet: 
1. Verkostokoordinaattori täyttää palaverin tilaajan kanssa palaverin perustietolomakkeen ja 

toimittaa sen palaverin vetäville verkostokonsulteille.
2. Verkostokonsultit jakavat palaverin päätyttyä osallistujille välittömän palautteen lomakkeet 

(aikuisten ja lasten lomakkeet). Vastaaminen on vapaaehtoista ja nimetöntä. 
3. Verkostokonsultit lähettävät perustietolomakkeen yhdessä palautelomakkeiden kanssa 

verkostokoordinaattorille.
4. Verkostokoordinaattori siirtää lomakkeista tiedot tallennus- ja seurantajärjestelmään. 
5. Verkostokoordinaattorit kokoavat perustietoja ja palautteita koskevat yhteenvedot paikallisen 

toiminnan tueksi. 
6. Verkostokoordinaattorit lähettävät palauteaineiston vuosittain Stakesin tutkimus-käyttöön. 

Stakes kokoaa ja toimittaa palautteesta kunnille vuosittain valtakunnallisen yhteenvedon. 

Ennakointidialogien välittömän palautteen kerääminen on eri vaiheissa altis erilaisille tiedonku-
lun ja raportoinnin katkoksille. Palautteen keräämisessä ja raportoinnissa on tullut esille muun 
muassa seuraavanlaisia epätarkkuuksia, joita on pyritty vuonna 2006 uusituilla lomakkeilla ja 
muilla toiminnoilla kehittämään: 
• Vastaajien täyttämät tiedot ovat puutteelliset tai vastaajan positio jää epäselväksi. Esim. osa 

vastaajista on kirjannut itsensä samanaikaisesti useaan rooliin, kuten aikuinen, perheen 
läheinen ja työntekijä. 

• Palavereja koskevat yksilöidyt perustiedot puuttuvat, jolloin kuntakohtaisia tietoja ei voi 
hyödyntää valtakunnallisessa koosteessa. 

• Verkostokonsultit kokoavat palaveripalautteita pidemmällä aikavälillä, niiden eteenpäin 
lähettäminen verkostokoordinaattorille unohtuu ja seuraa palautteiden kato. 

• Kaikki verkostokonsultit eivät kerää vetämistään palavereista välitöntä palautetta. 
• Useissa kunnissa verkostokonsulttitoiminta on vasta vakiintumassa ja palaveripalautteen 

kirjaamismenettely ei ole systemaattista.
• Joissakin kunnissa palavereja toteutetaan vain muutama vuodessa tai painopiste on jossakin 

palaverimuodossa, esim. suunnittelupalaverien käytössä. 
• Palautetietojen kirjaamisessa seurantajärjestelmään (Excel-ohjelma) ilmenee käytännöllisiä 

tai teknisiä hankaluuksia.
• Lomakkeita on uusittu ja tarkennettu verkostokonsulttitoiminnan kehittyessä. Eri vuosina 

eri lomakkeilla kerätyt palauteaineistot eivät ole yhdistettävissä eivätkä vertailukelpoisia. 
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Palautelomakkeet 

Ennakointidialogien eri palaverimuotoja koskevaa välitöntä palautetta kerätään yhteisillä palaute-
lomakkeilla. Aikuiset (vanhemmat, läheiset, työntekijät) ja nuoret käyttävät samaa palauteloma-
ketta. Lapsille on oma hymynaamalomake. Aikuisvastaajien palautelomake sisältää 14 numero 
arviointikysymystä arviointiasteikolla 1–10, yhden vaihtoehtokysymyksen ja kolme avokysymystä. 
Lasten hymynaamalomake sisältää 14 kysymystä. 

Palautelomakkeen alkuun vastaaja täyttää palaverin ajankohdan ja mitä vastaajaryhmää 
hän edustaa (perheen aikuinen, lapsi/nuori, perheen läheinen tai muu osallistuja tai työntekijä). 
Työntekijä täyttää palautelomakkeeseen myös nimikkeensä ja toimipaikkansa sekä mainitsee, 
jos on toiminut palaverin tilaajana.

Vuosina 2004–2005 käytössä olleen palautelomakkeen (liite 2) numeroarviointikysymyksissä 
vastaajia pyydetään arvioimaan palaverin hyötyä, palaverin perustehtävän toteutumista, mm. 
tuottaako palaveri selkeyttä, uutta ymmärrystä, toteuttamiskelpoisen suunnitelman, toiveikkuutta 
ja luottamusta asioiden järjestymiseen. Lisäksi kysytään osallistujien kokemuksia kuulluksi tule-
misesta, mahdollisuudesta kertoa omia ajatuksia ja huolenaiheita sekä niiden huomioonottamista 
palaverissa. Vastaajilta kysytään myös suunnitelman syntymistä palaverissa. Avokysymyksissä 
pyydetään vertaamaan palaveria muihin koettuihin palavereihin, voiko suositella palaveria sekä 
muita kommentteja ja kehittämisehdotuksia. Vuonna 2006 palautelomaketta on tarkennettu (liite 
3), samoin on kehitetty seurantapalaverin palautelomake (liite 4).

Palauteaineisto ja sen käsittely 

Tässä raportissa arvioidaan vuosina 2004–2005 Stakesiin palautettu, yhteensä 17 kunnassa pide-
tyistä ennakointidialogeista kerätty välitön palaute. Raportoinnissa mukana olevia paikkakuntia 
ovat Espoo, Hämeenlinna, Kainuu, Kokkola, Kuopio, Nurmijärvi ja Rovaniemi. Raportoinnista 
puuttuu kuntia, jotka ovat keränneet palavereista välitöntä palautetta, mutta toteuttaneet palaut-
teen kirjaamiskäytännön toisistaan poikkeavalla tavalla, jolloin aineistoja ei ole ollut mahdollista 
yhdistää valtakunnalliseen koosteeseen. 

Välittömän palautteen numeerinen aineisto koostuu vastaajien 14 asteikkokysymyksen 
(1–10) sekä yhden vaihtoehtokysymyksen (kyllä/ei) vastauksista. Verkostokoordinaattorit ovat 
tallettaneet kuntakohtaiset välittömät palautteet niitä varten kehitetylle Excel-tallennuspohjalle ja 
lähettäneet ne sähköisesti Stakesiin. Kuntakohtaiset aineistot on yhdistetty ja niiden numeerinen 
ja laadullinen aineisto on käsitelty raportoinnin kannalta yhdenmukaisesti.

Välittömän palautteen numeerinen aineisto on yhdistetty ja raportoitu palaverimuodoittain 
ja vastaajaryhmittäin. Excel-taulukkolaskentaohjelmaa käyttäen on laskettu palaverin hyöty, as-
teikkokysymysten osalta (1–10) numeeriset keskiarvot kysymyksittäin sekä kaikkien kysymysten 
kokonaiskeskiarvo. Vaihtoehtokysymyksen osalta on laskettu prosentuaaliset osuudet. 

Laadullinen osio koostuu kolmen avokysymyksen vastauksista. Laadullinen aineisto oli mo-
nipuolinen ja runsas. Vastaajat olivat vastanneet kolmesta avokysymyksestä määrällisesti eniten 
ensimmäiseen ja vähiten viimeiseen kysymykseen. Vastaukset eivät sisällöllisesti ja aihepiireittäin 
eronneet merkittävästi toisistaan. Vastausten pituus vaihteli yhdestä sanasta muutamaan virkkee-
seen. Osa vastauksista oli toteavia, osa kantaaottavia ja osa toivomusmuodossa. Useissa vastauksista 
välittyi palaverissa koettu voimakas tunnekokemus, tyytyväisyys, innostus tai hämmennys. 

Esimerkkejä avovastauksista: 
 ”Hyvä homma!” 
 ”Hyvät vetäjät” 
 ”Kehitettävää” 
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 ”Toiveikas olo”
 ”Selkiyttää omia ajatuksia. Kun kuuntelee toista rauhassa, oppii monia asioita. Jospa omat 

ajatuskuviot voivat muuttua. Ja näkee oman roolin perheen tilanteeseen. Myös perhe saa 
konkreettisia keinoja toteuttaa unelmiaan.”

 ”Antaa kokonaiskuvan verkostosta. Voimavarat nousevat. Luonnollinen ja turvallinen koh-
taaminen verkoston ja sukulaisten kanssa. Suku ja perhe saa kuvan lapsen todellisuudesta. 
Ongelmat rehellisesti esiin, silloin myös apua voidaan tarjota.”

Laadullisen aineiston käsittelyn helpottamiseksi ja toiston välttämiseksi eri avokysymysten vas-
taukset on yhdistetty ja niistä on muodostettu palaverikohtaiset ja vastaajaryhmittäiset aineistot. 
Sisällöllisesti avovastaukset ovat monipuolisia, informatiivisia ja sisältävät useita aihepiirejä 
koskevia mainintoja ja kannanottoja. Vastaukset on analysoitu, luokiteltu sisällöllisesti päätee-
moihin ja laskettu lukumääräisiksi maininnoiksi. Pääteemat on jaettu sisällöllisiin alateemoihin 
sen mukaan mitkä asiat kunkin pääteeman vastaajien maininnoissa painottuivat sekä olivatko 
maininnat positiivisia vai negatiivisia. Pääteemat ja alateemat on muodostettu aineistolähtöises-
ti. Sisällöllisiä pääteemoja ovat palaverimenetelmä, palaverikokemus, palaverihyöty, asioiden 
käsittely sekä kehitettävää.
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ENNAKOINTIDIALOGIEN VÄLITÖN PALAUTE

Seuraavissa luvuissa esitetään ennakointidialogien välitön palaute vuosina 2004–2005 palave-
rimuodoittain. Ensin tarkastellaan kaikkien palaverimuotojen osalta kaikkien vastaajien (N = 
2 513) numeerista aineistoa kokonaisuutena. Tämän jälkeen palaute avataan palaverimuodoittain 
ja vastaajaryhmittäin sekä numeroarviointeina että laadullisina koosteina. 

Aineisto käsittää Tulevaisuuden muistelu -asiakaspalavereihin osallistuneiden henkilöi-
den (N = 845), työntekijäpalavereihin osallistuneiden (N = 44), alue- ja teemaneuvonpitoihin 
osallistuneiden (N = 698) sekä suunnittelupalavereihin osallistuneiden henkilöiden (N = 926) 
välittömät palaveripalautteet. 

Eri palaverimuotojen numeerinen palaute koostuu prosentuaalisista jakaumista siitä, kuinka 
hyödylliseksi palaveri koettiin, asteikkokysymysten keskiarvoista kysymyksittäin, kaikkien ky-
symysten kokonaiskeskiarvosta sekä prosentuaalisista jakaumista koskien palaverisuunnitelman 
syntymistä. 

Laadullisessa palautteesta esitetään avovastausten mainintojen prosentuaaliset jakaumat eri 
pääteemoihin: palaverimenetelmä, palaverikokemus, palaverihyöty, asioiden käsittely ja kehitet-
tävää sekä avataan pääteemojen painotuksia alateemoihin.

Välitön palaute on kerätty verkostopalaverien yhteydessä palaveri-istunnon päätyttyä. Tuol-
loin vastaamiseen käytetty aika on suhteellisen lyhyt ja tapahtuu spontaanisti ja anonyymisti. 
Sekä numeroarvioinnit että avovastaukset on annettu välittömän palaverikokemuksen pohjalta, 
jolloin esimerkiksi palaverin hyötyä on vielä vaikea arvioida. Numeroarviointiasteikko 1–10 on 
myös väljä ja suuntaa antava. 

Välitön palaute on luonteeltaan pintapuolista, kysymyksiä ja vastauksia ei voi tarkentaa ja 
kyselyissä on tapana antaa pikemminkin positiivista kuin negatiivista palautetta. Tästä syystä 
tällaista tiedonkeruuta pidetään ensimmäisen tason arviointitutkimuksena ja kutsutaan usein 
nimellä ”happy sheets”, joka kuvaa palautteen positiivista luonnetta. Myös ennakointidialogeista 
kerätty ja saatu palaute oli pääasiassa positiivista, siinä arvioitiin palaverikokemuksia, palaverin 
tapahtumia ja ennakoitiin palaverista koituvia hyötyjä. 

Kaikki ennakointidialogit
Vuosina 2004–2005 ennakointidialogien välittömän palautteen systemaattiseen keräämiseen ja 
kirjaukseen osallistui 17 paikkakuntaa1. Näissä kunnissa järjestettiin yhteensä 188 ennakointidia-
logia. Tulevaisuuden muistelu -asiakaspalavereja järjestettiin yhteensä 92, suunnittelupalavereja 
69, alue- ja teemaneuvonpitoja 23 ja työntekijäpalavereja 4. Seuraavissa taulukoissa esitetään eri 
kunnissa järjestetyt palaverit palaverimuodoittain. 

�	 Ennakointidialogin	välittömän	palautteen	2004–2005	keräämiseen	osallistuneet	kunnat:	Espoo,	Hämeenlinna,	Kainuu	(Kajaani,	Sotkamo,	

Kuhmo,	Paltamo,	Ristijärvi,	Hyrynsalmi,	Suomussalmi,	Puolanka,	Vaala,	Vuolijoki	),	Kokkola,	Kuopio,	Nurmijärvi,	Rovaniemen	kaupunki	ja	

maalaiskunta	(kuntanimikkeet	2005).
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TAULUKKO 1. Vuosina 2004–2005 järjestetyt ennakointidialogit palaverimuodoittain

Kaikki palaverit

2004 200� Yht.

Espoo  8 14 22
Hämeenlinna 16 19 35
Kainuu 23 24 47
Kokkola 18 9 27
Kuopio  6 4 10
Nurmijärvi 19 6 25
Rovaniemi  0 22 22
Yhteensä 90 98 188

Tulevaisuuden muistelu -asiakaspalaverit

2004 200� Yht.

Espoo 2 6 8
Hämeenlinna 14 11 25
Kainuu 9 9 18
Kokkola 6 6 12
Kuopio 6 4 10
Nurmijärvi 7 3 10
Rovaniemi 0 9 9
Yhteensä 44 48 92

Alue- ja teemaneuvonpidot

2004 200� Yht.

Espoo 1 1 2
Hämeenlinna 0 2 2
Kainuu 0 6 6
Kokkola 1 0 1
Kuopio 0 0 0
Nurmijärvi 8 3 11
Rovaniemi 0 1 1
Yhteensä 10 13 23

Työntekijäpalaverit

2004 200� Yht.

Espoo 1 2 3
Hämeenlinna 0 0 0
Kainuu 0 0 0
Kokkola 0 0 0
Kuopio 0 0 0
Nurmijärvi 1 0 1
Rovaniemi 0 0 0
Yhteensä 2 2 4

Suunnittelupalaverit

2004 200� Yht.

Espoo 4 5 9
Hämeenlinna 2 6 8
Kainuu 14 9 23
Kokkola 11 3 14
Kuopio 0 0 0
Nurmijärvi 3 0 3
Rovaniemi 0 12 12
Yhteensä 34 35 69

Numeerinen palaute

Erilaisiin ennakointidialogeihin osallistuneista henkilöistä yhteensä 2 513 on antanut välitöntä 
palaveripalautetta. Vastaajien kaikkien kysymysten kokonaiskeskiarvoksi asteikolla 1–10 muo-
dostui 8,2. Kysymysten keskiarvojen vaihteluväli oli 7,5–9,0. 

Ennakointidialogeihin osallistuneet henkilöt kokivat palaverit pääsääntöisesti hyödyllisiksi. 
Kaikkien vastausten keskiarvo (ka) palaverien hyödyllisyydestä oli 8,1. Kaikista vastaajista 39 
prosenttia koki ennakointidialogin omalta osaltaan erittäin hyödylliseksi, 41 prosenttia koki pa-
laverin kohdallaan hyödylliseksi, 12 prosenttia piti palaverihyötyä tyydyttävänä, neljä prosenttia 
pienenä ja kaksi prosenttia erittäin pienenä. Vastaajista kaksi prosenttia ei vastannut palaverin 
hyötyä koskevaan kysymykseen.

Ennakointidialogeissa toteutuivat vastaajien mielestä erittäin hyvin kuulluksi tuleminen 
(ka 9,0), muiden ajatusten kuuleminen (9,0) sekä mahdollisuus kertoa omat ajatukset (8,6). Eri 
palaverimuotoihin osallistuneet kokivat, että palavereissa oli hyvä mahdollisuus kertoa omat huo-
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lenaiheet (8,4), omat ajatukset otettiin hyvin huomioon (8,4), palavereissa sai uutta ymmärrystä 
siitä mitä muut ajattelevat asioista (8,1) sekä palaveri selkiinnytti eri osallistujien osuutta (8,1). 

Osallistujat myös kokivat, että ennakointidialogit lisäsivät luottamusta asioiden järjestymiseen 
(8,0), selkiinnyttivät omia ajatuksia (7,9) ja palaverissa he saivat tukea omaan toimintaan (7,9). 
Alimmat, mutta kuitenkin hyvät arvosanat osallistujat antoivat uusien vaihtoehtojen havaitsemi-
seen omassa tilanteessa (7,6) ja hyvään tulevaisuuteen eläytymisessä (7,5). Palaverien päättyessä 
osallistujat kokivat olonsa toiveikkaaksi (7,9). 

Ennakointidialogeihin osallistuneista henkilöistä 83 prosenttia vastasi, että palaverissa syntyi 
suunnitelma, kuusi prosenttia katsoi ettei suunnitelmaa syntynyt ja 11 prosenttia ei vastannut 
kysymykseen.

KUVIO 4. Ennakointidialogeista palautetta antaneiden henkilöiden arvio palaverin hyödyllisyydestä (%)
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KUVIO 5. Ennakointidialogeista palautetta antaneiden henkilöiden numeroarviointien keskiarvot (ka)

K1 Palaverin hyödyllisyys 8,1
K2 Mahdollisuus kertoa omat ajatukset  8,6
K3 Mahdollisuus kertoa omat huolenaiheet 8,4
K4 Kokemus kuulluksi tulemisesta 9,0
K5 Mahdollisuus kuulla muiden ajatuksia 9,0
K6 Uutta ymmärrystä muiden ajatuksista  8,1
K7 Omien ajatusten selkiintyminen 7,9
K8 Eri osallistujien osuuksien selkiintyminen 8,1
K9 Hyvään tulevaisuuteen eläytyminen  7,5
K10 Omien ajatusten huomioon ottaminen 8,4
K11 Luottamus asioiden järjestymiseen 8,0
K12 Uusia vaihtoehtoja tai toimintamahdollisuuksia 7,6
K13 Tuen saaminen omaan tilanteeseen tai toimintaan 7,9
K14 Olo tilaisuuden päättyessä (10 toiveikas–1 toivoton) 7,9
K 15 Kaikkien vastausten keskiarvo 8,2
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KUVIO 6. Ennakointidialogeista palautetta antaneiden henkilöiden vastaus suunnitelman syntymisestä pala-
verissa (%)

Tulevaisuuden muistelu -asiakaspalaverit
Vuosina 2004–2005 järjestettiin 92 Tulevaisuuden muistelu -asiakaspalaveria, joista palautetta 
antoi yhteensä 845 henkilöä. Heistä aikuisasiakkaita oli 205, lapsia ja nuoria 72, perheen läheisiä 
105 ja työntekijöitä 463 henkilöä. 

Numeerinen palaute 

Tulevaisuuden muistelu -asiakaspalavereiden palautteiden numeroarviointien kaikkien vasta-
usten keskiarvoksi muodostui 8,2. Kysymysten numeroarviointien keskiarvojen vaihteluväli oli 
7,6–9,0.

Asiakaspalavereihin osallistuneet henkilöt arvioivat palaverit pääsääntöisesti hyödyllisiksi. 
Kaikkien vastausten keskiarvo palaverin hyödyllisyydestä oli 8,1. Palavereihin osallistuneet työn-
tekijät antoivat korkeimmat arvosanat palaverin hyödyllisyydestä (8,4). Kaikkien palavereihin 
osallistuneiden aikuisten (asiakas, läheinen, työntekijä) vastaukset palaverin hyödyllisyydestä 
olivat hyvin samansuuntaisia. Myös lapset ja nuoret pitivät palavereja kohtuullisen hyödyllisinä 
(6,5). 

Kaikista asiakaspalavereista palautetta antaneista henkilöistä 46 prosenttia piti Tulevaisuu-
den muistelu -palaveria erittäin hyödyllisenä, 39 prosenttia hyödyllisenä, yhdeksän prosenttia 
piti hyötyä tyydyttävänä, kaksi prosenttia pienenä ja kaksi prosenttia erittäin pienenä. Vastaajista 
kaksi prosenttia ei vastannut palaverin hyötyä koskevaan kysymykseen.

Tulevaisuuden muistelu -asiakaspalavereissa toteutuivat vastaajien mukaan erityisen hyvin 
kuulluksi tuleminen (9,0), muiden ajatusten kuuleminen (9,0), mahdollisuus kertoa omat ajatuk-
set (8,6) sekä huolenaiheet (8,5). Vastaajat arvioivat, että heidän ajatuksensa otettiin palaverissa 
hyvin huomioon (8,5). Palaverissa sai hyvin uutta ymmärrystä muiden ajatuksista (8,2), palaveri 
selkiinnytti eri osallistujien osuutta (8,1) ja lisäsi luottamusta asioiden järjestymiseen (8,1). He 
arvioivat, että palaveri selkiinnytti omia ajatuksia (7,9) ja palaverissa sai tukea omaan tilanteeseen 
ja toimintaan (7,9). Vastaajat katsoivat saaneensa palaverissa uusia vaihtoehtoja toimia (7,6) ja 
he olivat eläytyneet hyvään tulevaisuuteen (7,6). Tilaisuuden päättyessä he kokivat olonsa toi-
veikkaiksi (8,0).

Tulevaisuuden muistelu -asiakaspalavereista palautetta antaneista 88 prosenttia katsoi, että 
palaverissa syntyi suunnitelma, kolme prosenttia arvioi ettei suunnitelmaa syntynyt ja yhdeksän 
prosenttia ei vastannut kysymykseen.
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KUVIO 7. Tulevaisuuden muistelu -asiakaspalavereista palautetta antaneiden henkilöiden arvio palaverin hyö-
dyllisyydestä vastaajaryhmittäin (ka)

KUVIO 8. Tulevaisuuden muistelu -asiakaspalavereista palautetta antaneiden henkilöiden arvio palaverin hyö-
dyllisyydestä (%)
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KUVIO 9. Tulevaisuuden muistelu -asiakaspalavereista palautetta antaneiden henkilöiden numeroarviointien 
keskiarvot (ka)

K1 Palaverin hyödyllisyys 8,1
K2 Mahdollisuus kertoa omat ajatukset 8,6
K3 Mahdollisuus kertoa omat huolenaiheet  8,5
K4 Kokemus kuulluksi tulemisesta 9,0
K5 Mahdollisuus kuulla muiden ajatuksia 9,0 
K6 Uutta ymmärrystä muiden ajatuksista  8,2
K7 Omien ajatusten selkiintyminen 7,9
K8 Eri osallistujien osuuksien selkiintyminen 8,1 
K9 Hyvään tulevaisuuteen eläytyminen  7,6
K10 Omien ajatusten huomioon ottaminen 8,5
K11 Luottamus asioiden järjestymiseen 8,1
K12 Uusia vaihtoehtoja tai toimintamahdollisuuksia 7,6
K13 Tuen saaminen omaan tilanteeseen tai toimintaan 7,9
K14 Olo tilaisuuden päättyessä (10 toiveikas -1 toivoton) 8,0
K 15 Kaikkien vastausten keskiarvo 8,2

N = 845
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KUVIO 10. Tulevaisuuden muistelu -asiakaspalavereista palautetta antaneiden henkilöiden vastaus suunnitelman 
syntymisestä palaverissa (%)

N = 845
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Laadullinen palaute

Vuosina 2004–2005 Tulevaisuuden muistelu -asiakaspalavereja (N = 92) koskevaa välitöntä pa-
lautetta antoi yhteensä 845 henkilöä. Heistä 656 henkilöä oli vastannut myös palautelomakkeen 
avokysymyksiin. Vastaajien avovastauksissa oli yhteensä 2008 palavereja koskevaa mainintaa.

Kaikkien vastaajien avovastauksista 42 prosenttia koski palaverimenetelmää, 19 prosenttia 
asioiden käsittelyä palaverissa, 15 prosenttia palaverikokemusta, 13 prosenttia palaverihyötyjä 
ja 11 prosenttia kehittämisajatuksia. 

Tulevaisuuden muistelu -asiakaspalavereiden laadullinen aineisto esitetään seuraavissa 
luvuissa numeerisen aineiston jälkeen vastaajaryhmittäin.

TAULUKKO 2. Tulevaisuuden muistelu -asiakaspalavereissa avovastauksiin vastanneiden lukumäärät vastaaja-
ryhmittäin 

N = 656

Aikuisasiakkaat 135
Lapset ja nuoret 48
Läheiset 72
Työntekijät 401
Yhteensä 656

TAULUKKO 3. Tulevaisuuden muistelu -asiakaspalavereissa palautetta antaneiden henkilöiden avovastausten 
jakautuminen pääteemoihin (%)

N = 2 008

Teema/Aihepiiri Aikuiset Lapset, nuoret Läheiset Työntekijät Kaikki

Palaverimenetelmä  41  56  37  42  42
Asioiden käsittely  12   -  12  23  19
Palaverikokemus  22  37  20  11  15
Palaverihyöty  14   5  24  12  13
Kehittämisajatuksia  11   2   7  12  11
Yhteensä 100 100 100 100  100
(N) (356) (92) (159) (1 399) (2 008)

Aikuisasiakkaat
Vuosina 2004-2005 järjestettiin 92 Tulevaisuuden muistelu -asiakaspalaveria, joihin osallistui 
205 aikuisasiakasta, pääasiassa perheiden vanhempia. 

Numeerinen palaute 

Perheiden aikuisasiakkaiden palavereita koskevan välittömän palautteen kaikkien asteikkokysy-
mysten numeroarviointien kokonaiskeskiarvoksi muodostui 8,1. Numeroarviointien keskiarvojen 
vaihteluväli oli 7,1–9,0.

Perheiden aikuiset pitivät Tulevaisuuden muistelu -palavereja pääsääntöisesti hyödyllisinä 
(8,0). Aikuisasiakkaista 42 prosenttia arvioi Tulevaisuuden muistelu –palaverin erittäin hyödylli-
seksi ja 36 prosenttia hyödylliseksi. Aikuisista 13 prosentin mukaan palaverin hyöty oli tyydyttävä, 
neljän prosentin mukaan pieni ja kahden prosentin mukaan erittäin pieni. Aikuisasiakkaista 
kolme prosenttia ei vastannut palaverin hyötyä koskevaan kysymykseen (ks. kuvio 11.).
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Tulevaisuuden muistelu -asiakaspalavereissa toteutuivat aikuisasiakkaiden mielestä erityisen 
hyvin kuulluksi tuleminen (9,0), muiden ajatusten kuuleminen (8,7) sekä mahdollisuus kertoa 
omat ajatukset (8,6). Palaverissa oli otettu heidän ajatuksensa ja ehdotuksensa hyvin huomioon 
(8,4) ja heillä oli mahdollisuus kertoa omat huolenaiheensa (8,2). 

Perheiden aikuiset myös arvioivat, että he saivat palaverissa uutta ymmärrystä siitä mitä 
muut ajattelevat asioista (8,1) ja palaveri selkiinnytti hyvin omia ajatuksia (8,0). Heidän mukaansa 
palaverissa sai tukea omaan tilanteeseen ja toimintaan (8,0) ja palaveri lisäsi luottamusta asioiden 
järjestymiseen (8,0). Tulevaisuuteen eläytyminen oli toteutunut jokseenkin hyvin (7,1). Palaverin 
päättyessä he kokivat olonsa toiveikkaiksi (7,9).

Aikuisasiakkaista 85 prosenttia vastasi, että palaverissa syntyi suunnitelma, kolme prosent-
tia vastasi, että palaverissa ei syntynyt suunnitelmaa ja 12 prosenttia ei vastannut suunnitelman 
syntymistä koskevaan kysymykseen.

KUVIO 11. Tulevaisuuden muistelu -asiakaspalavereista palautetta antaneiden aikuisasiakkaiden arvio palaverin 
hyödyllisyydestä (%)

N = 205

36 %

13 %
4 % 2 % 3 % 42 %

Koettu erittäin hyödylliseksi (9–10)

Koettu hyödylliseksi (7–8)

Koettu hyöty tyydyttävä (5–6)

Koettu hyöty pieni (3–4)

Koettu hyöty erittäin pieni (1–2)

Ei vastausta

KUVIO 12. Tulevaisuuden muistelu -asiakaspalavereista palautetta antaneiden aikuisasiakkaiden numero-
arviointien keskiarvot (ka) 

K1 Palaverin hyödyllisyys 8,0
K2 Mahdollisuus kertoa omat ajatukset  8,6
K3 Mahdollisuus kertoa omat huolenaiheet  8,2
K4 Kokemus kuulluksi tulemisesta 9,0
K5 Mahdollisuus kuulla muiden ajatuksia 8,7
K6 Uutta ymmärrystä muiden ajatuksista 8,1
K7 Omien ajatusten selkiintyminen 8,0
K8 Eri osallistujien osuuksien selkiintyminen 7,8
K9 Hyvään tulevaisuuteen eläytyminen 7,1
K10 Omien ajatusten huomioon ottaminen 8,4
K11 Luottamus asioiden järjestymiseen 8,0
K12 Uusia vaihtoehtoja tai toimintamahdollisuuksia 7,5
K13 Tuen saaminen omaan tilanteeseen tai toimintaan 8,0
K14 Olo tilaisuuden päättyessä (10 toiveikas -1 toivoton) 7,9
K 15 Kaikkien vastausten keskiarvo 8,1

N = 205
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KUVIO 13. Tulevaisuuden muistelu -asiakaspalavereista palautetta antaneiden aikuisasiakkaiden vastaus suun-
nitelman syntymisestä palaverissa (%)

Laadullinen palaute 

Tulevaisuuden muistelu -asiakaspalavereihin osallistuneista 205 aikuisasiakkaasta 135 vastasi 
palautelomakkeen avokysymyksiin. Aikuisasiakkaiden eli perheiden vanhempien avovastauksissa 
oli yhteensä 356 Tulevaisuuden muistelu -palavereja koskevaa mainintaa. 

Perheiden aikuiset katsoivat Tulevaisuuden muistelun eronneen muista palavereista sel-
keimmin palaverimenetelmän ja palaverikokemuksen osalta. Avovastauksissaan he ottivat kantaa 
palaverimenetelmään 41 prosentissa, palaverikokemuksiin 22 prosentissa, palaverihyötyyn 14 
prosentissa ja asioiden käsittelyyn palaverissa 12 prosentissa maininnoista, 11 prosenttia koski 
kehittämisajatuksia. Palavereja koskeva palaute oli positiivista ja eri teemoja koskevat maininnat 
pääosin kiittäviä. Kehittämisajatuksissa tuli esiin sekä toteavia että kriittisiä mainintoja. 

Palaverimenetelmää koskevissa maininnoissa korostui vuoropuhelun merkitys. Palaverissa 
käytettyä vuoropuhelurakennetta pidettiin osapuolia tasavertaisesti huomioon ottavana työme-
netelmänä. Myös tulevaisuuden muistelua eli hyvään tulevaisuuteen eläytymistä ja sitä kautta 
tavoitteiden rakentamista pidettiin toimivana työtapana. Aikuisasiakkaat katsoivat palaverin 
auttaneen heitä löytämään asioihin uusia näkökulmia ja selkeyttäneen kokonais-tilannetta. 
Myös ulkopuoliset vetäjät ja asioiden kirjaaminen näkyville palaverin aikana oli koettu erityisen 
hyödylliseksi. 

Useat perheiden aikuiset pitivät Tulevaisuuden muistelua hyvänä tai jopa parhaana palave-
rikokemuksenaan. Palavereissa oli ollut positiivinen ja hyvä tunnelma. Perhe oli ollut palaverien 
keskiössä. Tämä oli ollut asiakkaille uutta ja ehkä jossakin määrin hämmentävääkin. Osa perheen 
aikuisista piti palaveria erikoisena, outona ja vaikeana, mutta silti hyvänä palaverina. Asioista oli 
puhuttu avoimesti ja vailla syyttelyä. Palaverikokemus oli ollut positiivinen ja rohkaiseva.

Perheiden aikuiset pitivät palaveria tilanteessaan hyödyllisenä. He olivat tyytyväisiä siitä 
saamaansa apuun. Palaveri oli saanut liikahtamaan asioita toivottuun suuntaan. Palaveri oli ollut 
heidän mukaansa onnistunut ja hyödyllinen, joskin he pitivät palaverimenetelmää, vuoropuhelua 
ja tulevaisuuteen eläytymistä jossain määrin haasteellisena ja vaikeana. Kehittämisajatuksissa osa 
aikuisasiakkaista piti palaveria pitkänä ja osa toivoi lisää aikaa suunnitelman tekoa varten. Jotkut 
toivoivat myös palaverisuunnitelmien toteutumisen seurantaa. 

N = 205

3 %

Kyllä
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12 %
85 %
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TAULUKKO 4. Tulevaisuuden muistelu -asiakaspalavereista palautetta antaneiden aikuisvastaajien avovastausten 
jakautuminen sisällöllisiin teemoihin (%)

N = 356

Pääteemat Alateemat % N

Menetelmä + 41 (146)
Vuoropuhelu, puhuminen ja kuunteleminen, kaikkia kuultiin, 
ei saa keskeyttää, omat ajatukset esiin 17 (59)   
Tulevaisuuden muistelu hyvä, toimiva menetelmä 7 (26)
Uusia näkökulmia, mahdollisuuksia, monipuolinen 6 (22)
Ulkopuoliset vetäjät ja kirjaaminen hyvä 6 (20)
Selkeyttää kokonaistilannetta                                         5 (19)

Kokemus + 22 (77)
Hyvä palaveri, innostava, jopa paras tähän saakka 8 (28)
Positiivinen, hyvä fiilis 4 (14)
Erikoinen, outo, vaikea, mutta hyvä palaveri 3 (11)
Ei syyttelyä tai riitelyä, avointa puhumista, tunteet esiin  3 (10)
Toiveikas olo, helpottava 2 (8)
Vahvuudet ja voimavarat esiin 1 (4)
Helppo puhua, myös nuoret puhuivat 1 (2)

Hyöty + 14 (51)
Auttaa, toimii, hyödyllinen, jämäkkä, tehokas 6 (22)
Saa palautetta, näkee asiat monelta kannalta 2 (7)
Saa ulkopuolista apua 2 (6)
Tukea ja varmuutta päätöksentekoon 1 (5)
Antaa tavoitteita ja voimia 1 (4)
Uutta tietoa, tiedonsaanti helpottaa 1 (4)
Työkaluja ja keinoja työntekijöiltä                                         1 (3) 

Asioiden käsittely + 12 (42)
Otetaan todesta, ei pallotella, asiallinen 2 (8)
Konkreettisia asioita ja tavoitteita 2 (8)
Koko verkosto mukana, osallistuu 2 (7)
Puhtaalta pöydältä, ei taustoja tai menneisyyttä 1 (4)
Asiat etenivät, puhutaan asioista suoraan 1 (3)
-
Vuoropuhelu vaikeaa, vaativa, pitäisi voida puhua väliin 3 (10)
Tukitoimista pitäisi sopia, kaikkien pitäisi osallistua 1 (2)       

Kehitettävää 11 (40)
 Aikaa enemmän, aikaa suunnitelman tekoon, tuli kiire 3 (9)

Uuvutti, liian pitkä, pitkäveteinen, monimutkainen 2 (8)
Toivottavasti kaikki toteuttavat lupauksensa, seuranta-kokous 
tarpeen

1 (5)

Alkupuheenvuorossa formaatti menetelmästä 1 (4)
Kirjuri ei voi muokata puheita, mitä kirjataan 1 (4)
Hyvä tällä hetkellä 1 (3)
Kaikkien pitäisi osallistua / osallistujia liikaa 1 (4)
Keksitty todellisuus ei auta 1 (3)

Yhteensä 100 (356)
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Lapset ja nuoret
Vuosina 2004–2005 järjestettiin 92 Tulevaisuuden muistelu -asiakaspalaveria, joista 42 palaveriin 
osallistui lapsia ja/tai nuoria. Heistä 72 täytti välittömän palautteen lomakkeen. Palavereihin 
osallistuneet pienemmät lapset olivat täyttäneet lasten hymynaama -palautelomakkeita, joita 
palautui Stakesiin vuosina 2004–2005 vain muutamia. 

Numeerinen palaute 

Lasten ja nuorten palautteen kaikkien asteikkokysymysten numeroarviointien kokonaiskeski-
arvoksi muodostui 7,0. Keskiarvojen vaihteluväli oli 6,0–8,1. 

Lapset ja nuoret arvioivat Tulevaisuuden muistelu -palaverit kohtalaisen hyödyllisiksi (6,5). 
Heistä 21 prosenttia piti Tulevaisuuden muistelu -palavereja erittäin hyödyllisinä, 30 prosenttia 
hyödyllisinä, 21 prosenttia piti hyötyä tyydyttävänä, neljä prosenttia pienenä ja 11 prosenttia erit-
täin pienenä. Vastaajista 13 prosenttia ei vastannut palaverin hyötyä koskevaan kysymykseen.

Lasten ja nuorten mielestä Tulevaisuuden muistelu -palavereissa toteutuivat hyvin muiden 
ajatusten kuuleminen (8,1) ja kuulluksi tuleminen (7,7). He arvioivat, että palaverissa heidän 
ajatuksensa ja ehdotuksensa oli otettu hyvin huomioon (7,4). Lasten ja nuorten mielestä heillä 
oli ollut mahdollisuus kertoa omat ajatukset (7,2) ja he olivat saaneet uutta ymmärrystä muiden 
osallistujien ajatuksista (7,2). He myös katsoivat saaneensa palaverissa tukea omaan tilanteeseen 
tai toimintaan (7,1), havainneensa uusia vaihtoehtoja tai mahdollisuuksia toimia ja palaveri oli 
lisännyt heidän luottamustaan asioiden järjestymiseen (7,0). Lapset ja nuoret vastasivat palaverin 
selkiyttäneen omia ajatuksia tyydyttävästi (6,0) ja kokemus omasta toiveikkuudesta palaverin 
päätyttyä oli kohtalainen (6,7).

Lapsista ja nuorista 61 prosenttia vastasi, että palaverissa syntyi suunnitelma, kuusi prosent-
tia vastasi, että palaverissa ei syntynyt suunnitelmaa ja 33 prosenttia ei vastannut suunnitelman 
syntymistä koskevaan kysymykseen.

KUVIO 14. Tulevaisuuden muistelu -asiakaspalavereista palautetta antaneiden lasten ja nuorten arvio palaverin 
hyödyllisyydestä (%)
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KUVIO 15. Tulevaisuuden muistelu -asiakaspalavereista palautetta antaneiden lasten ja nuorten numeroarvi-
ointien keskiarvot (ka)

K1 Palaverin hyödyllisyys 6,5
K2 Mahdollisuus kertoa omat ajatukset  7,2
K3 Mahdollisuus kertoa omat huolenaiheet  6,9
K4 Kokemus kuulluksi tulemisesta 7,7
K5 Mahdollisuus kuulla muiden ajatuksia 8,1
K6 Uutta ymmärrystä muiden ajatuksista 7,2
K7 Omien ajatusten selkiintyminen 6,0
K8 Eri osallistujien osuuksien selkiintyminen 6,9
K9 Hyvään tulevaisuuteen eläytyminen  6,9
K10 Omien ajatusten huomioon ottaminen 7,4
K11 Luottamus asioiden järjestymiseen 7,0
K12 Uusia vaihtoehtoja tai toimintamahdollisuuksia 7,0
K13 Tuen saaminen omaan tilanteeseen tai toimintaan 7,1
K14 Olo tilaisuuden päättyessä (10 toiveikas -1 toivoton) 6,7
K 15 Kaikkien vastausten keskiarvo 7,0
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KUVIO 16. Tulevaisuuden muistelu -asiakaspalavereista palautetta antaneiden lasten ja nuorten vastaus suun-
nitelman syntymisestä palaverissa (%)

Laadullinen palaute 

Tulevaisuuden muistelu -palavereihin osallistuneista 72 lapsesta ja nuoresta 48 vastasi palaute-
lomakkeen avokysymyksiin. Lapset ja nuoret esittivät avovastauksissa palavereista yhteensä 94 
mainintaa. 

N = 72
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Lapset ja nuoret kommentoivat avovastauksissa eniten palaverimenetelmää, yhteensä 56 
prosenttia maininnoista. Palaverikokemukseen liittyi 37 prosenttia, palaverihyötyyn viisi pro-
senttia ja kehittämisajatuksiin kaksi prosenttia maininnoista. Asioiden käsittelytapaa lapset ja 
nuoret eivät kommentoineet lainkaan. 

Palaverimenetelmää useat lapset ja nuoret pitivät erilaisena, uutena, kivana ja hyvänä juttuna. 
Palaverissa tehtyä suunnitelmaa he pitivät selkeänä ja se oli syntynyt palaverin lopussa helposti. 
Myös puhumisen ja kuuntelun erottaminen mainittiin muutamassa kommentissa hyvänä asiana. 
Osa lapsista ja nuorista vastasi, ettei palaveri heidän mielestään eronnut suuresti aikaisemmista 
palavereista, siinä oli ollut liian paljon puheenvuoroja ja kertausta sekä se oli kestänyt liian kauan. 
Osa katsoi, että kokonaistilanne oli auennut heille huonosti. Joitakin lapsia ja nuoria oli myös 
häirinnyt se, että palaverissa oli ollut useita heille tuntemattomia ihmisiä.

Myös lasten palaverikokemusta koskevat maininnat jakaantuivat suhteellisen tasaisesti po-
sitiivisiin ja negatiivisiin kommentteihin. Positiivisissa maininnoissa palaverikokemus oli ollut 
kiva ja monipuolinen ja sitä verrattiin kokemuksiin muista palavereista, joissa lapset ja nuoret 
olivat kokeneet ”vain istuneensa ja kuunnelleensa”. Lapsille ja nuorille oli myös tärkeää palaverien 
tarjoilu ja se mitä tarjottiin välipalaksi. Negatiivisten mainintojen mukaan palaverikokemus oli 
ollut surkea, tylsä, yllätyksetön eikä lainkaan kiinnostava. 

TAULUKKO 5. Tulevaisuuden muistelu -asiakaspalavereissa palautetta antaneiden lasten ja nuorten avovastausten 
jakautuminen sisällöllisiin teemoihin (%)

N = 94

Pääteemat Alateemat % N 

Menetelmä + 56 (53)
 Oli erilainen, uusi, ihan hyvä juttu 14 (13)

Selkeä suunnitelma, joka tuli helposti, ei ollut sekava 9 (8)
Puhuminen ja kuunteleminen hyvä 3 (3)
Rönsyilijät puhui vain asiaa, ihme!
Erosi, että tehtiin muistiinpanoja

-
3

(1)
(3)

-
Eipä suuresti eroa, en tiedä suosittelenko, en muista 14 (13)
Paljon puheenvuoroja ja kertausta, pitkä, kesti 3 tuntia 7 (6)
Vuosilukujen pyörittely naurettavaa, meni sekaisin 4 (4)
Ei ole helppo puhua rehellisesti isossa ryhmässä, voi tulla puhetta, 
että kaikki on loistavasti 2 (2)

Kokemus + 37 (34)
Kiva, monipuolinen, muissa vain istuttiin ja kuunneltiin 9 (8)
Parasta tarjoilu, syöminen, kortinpeluu, huonointa keksit 7 (6)
Ei ahdistava kuten edelliset, hippimeininki 2 (2)
Selkeyttää tulevaisuutta - (1)
Kiitos palaverista! - (1)
-
Surkeaa, tylsää, pitkä palaveri 9 (8)
Ei ollut yllättävää, ei kiinnosta, EVVK 7 (6)
En halua muille kärsimystä, enkä vastakkainasettelua 2 (2)

Hyöty + 5 (5)
Sai apua ongelmiin, tarpeellinen, hyödyllinen 4 (4)
Toivottavasti pitää, mitä minun kohdalla puhuttiin! (1)

Kehitettävää 2 (2)
Enemmän taukoja 2 (2)

Yhteensä 100 (94)
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Perheen läheiset
Vuosina 2004–2005 järjestettiin 92 Tulevaisuuden muistelu -asiakaspalaveria, joista 87 palaveriin 
osallistui perheen läheistä. Perheen läheisistä 105 täytti välittömän palautteen lomakkeen. 

Numeerinen palaute 

Perheen läheisten, kuten isovanhempien, sukulaisten tai ystävien palavereja koskevan välittömän 
palautteen kaikkien asteikkokysymysten numeroarviointien kokonaiskeskiarvoksi muodostui 
8,1, joka oli sama kuin aikuisasiakkaiden. Asteikkokysymysten numeroarviointien keskiarvojen 
vaihteluväli oli 7,4–9,0.

Perheen läheisten mielestä Tulevaisuuden muistelu -palavereissa toteutui erittäin hyvin 
mahdollisuus kuulla muiden ajatuksia (9,0) sekä tulla itse kuulluksi (8,8). Läheiset vastasivat, 
että palaverissa sai hyvin ymmärrystä siitä mitä muut osallistujat ajattelevat asioista (8,4), heidän 
ajatuksensa otettiin hyvin huomioon (8,3) ja palaverissa oli hyvä mahdollisuus kertoa omat huolen-
aiheet (8,2). Läheisten mielestä palaveri myös selkiinnytti hyvin eri osallistujien osuutta (8,1) sekä 
lisäsi luottamusta asioiden järjestymiseen (8,0). Palaveri selkiinnytti heidän ajatuksiaan (7,8) ja 
he havaitsivat tilanteissaan uusia vaihtoehtoja tai toimintamahdollisuuksia (7,6). Perheen läheiset 
olivat eläytyneet hyvään tulevaisuuteen hyvin (7,6) sekä saaneet tukea omaan tilanteeseensa tai 
toimintaansa (7,4). Läheiset kokivat olonsa palaverin päättyessä toiveikkaaksi (8,0). 

Perheen läheiset pitivät palavereja hyödyllisinä (8,0). Perheen läheisistä 48 prosenttia koki 
Tulevaisuuden muistelu -palaverin erittäin hyödylliseksi, 31 prosenttia hyödylliseksi, 14 prosen-
tin mukaan palaverin hyöty oli tyydyttävä, kahden prosentin mukaan pieni ja kolmen prosentin 
mukaan erittäin pieni. Vastaajista kaksi prosenttia ei vastannut palaverin hyötyä koskevaan 
kysymykseen.

Läheisistä 86 prosenttia vastasi, että palaverissa syntyi suunnitelma, viisi prosenttia katsoi 
että suunnitelmaa ei syntynyt ja yhdeksän prosenttia ei vastannut suunnitelman syntymistä 
koskevaan kysymykseen.

KUVIO 17. Tulevaisuuden muistelu -asiakaspalavereista palautetta antaneiden läheisten arvio palaverin hyö-
dyllisyydestä (%)

N = 105

31 %

14 %
2 % 3 % 2 %

48 % Koettu erittäin hyödylliseksi (9–10)

Koettu hyödylliseksi (7–8)

Koettu hyöty tyydyttävä (5–6)

Koettu hyöty pieni (3–4)

Koettu hyöty erittäin pieni (1–2)

Ei vastausta
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KUVIO 18. Tulevaisuuden muistelu -asiakaspalavereissa palautetta antaneiden läheisten numeroarviointien 
keskiarvot (ka)

K1 Palaverin hyödyllisyys 8,0
K2 Mahdollisuus kertoa omat ajatukset  8,2
K3 Mahdollisuus kertoa omat huolenaiheet  8,2
K4 Kokemus kuulluksi tulemisesta 8,8
K5 Mahdollisuus kuulla muiden ajatuksia 9,0
K6 Uutta ymmärrystä mitä muut ajattelevat asioista 8,4
K7 Omien ajatusten selkiintyminen 7,8
K8 Eri osallistujien osuuksien selkiintyminen 8,1
K9 Hyvään tulevaisuuteen eläytyminen  7,6
K10 Omien ajatusten huomioon ottaminen 8,3
K11 Luottamus asioiden järjestymiseen  8,0
K12 Uusia vaihtoehtoja tai toimintamahdollisuuksia 7,6
K13 Tuen saaminen omaan tilanteeseen tai toimintaan 7,4
K14 Olo tilaisuuden päättyessä (10 toiveikas -1 toivoton) 8,0
K 15 Kaikkien vastausten keskiarvo 8,1

N = 105
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KUVIO 19. Tulevaisuuden muistelu -asiakaspalavereista palautetta antaneiden läheisten vastaus suunnitelman 
syntymisestä palaverissa (%)

N = 105

86 %5 %
9 %

Kyllä

Ei

Ei vastausta
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Laadullinen palaute 

Tulevaisuuden muistelu -asiakaspalavereihin osallistuneista 105:stä perheen läheisestä 72 vastasi 
palautelomakkeen avokysymyksiin. Läheiset esittivät Tulevaisuuden muistelu -asiakaspalavereista 
avovastauksissa yhteensä 159 mainintaa. 

Perheen läheiset kommentoivat avovastauksissa eniten palaverimenetelmää, joka sai 37 
prosenttia maininnoista. Vastauksista 24 prosenttia liittyi palaverihyötyyn, 20 prosenttia pala-
verikokemukseen ja 12 prosenttia asioiden käsittelyyn palaverissa. Kehittämisajatuksia läheiset 
esittivät seitsemässä prosentissa maininnoista. Perheen aikuisten tavoin myös läheisten vastaukset 
olivat pääosin positiivisia.

Perheen läheiset pitivät palaverimenetelmää toimivana. Vuoropuhelu ja jokaisen omalla 
vuorollaan rauhassa puhuminen oli koettu tärkeäksi. Läheisten mielestä palaverit olivat asialli-
sia, napakoita ja selkeitä. Heistä oli tärkeää puhua asioista niiden oikeilla nimillä. Tärkein hyöty 
oli saada vanhemmille ja perheelle apua ja tilanteeseen helpotusta ja tukea. Läheiset arvioivat 
palaverit positiivisiksi ja rakentaviksi, vailla syyttelyä. 

Läheisille oli ollut tärkeää olla mukana perheen tukena. Joillekin heistä verkostopalaveri oli 
ollut ensimmäinen kokemus yhteistyökokouksesta. Palaveriin osallistumisen he katsoivat hyväksi 
keinoksi antaa perheelle tukea. 

TAULUKKO 6. Tulevaisuuden muistelu -asiakaspalavereista palautetta antaneiden läheisten avovastauksien 
jakautuminen sisällöllisiin teemoihin (%)

N = 159

Pääteemat Alateemat % (N)

Menetelmä + 37 (59)
Vuoropuhelu, sai puhua rauhassa 12 (19)
Selkeys, järjestys, napakka, toimii hyvin, asiallinen 9 (15)
Positiivisuus, positiivinen ajattelu, uusia näkökulmia 6 (9)
Ulkopuoliset, puolueettomat vetäjät ja kirjaus hyvä 6 (9)
Tulevaisuus, ei menneisyys tai nykyisyys 4 (7)

Hyöty + 24 (37)
Apua vanhemmille, hätä! Helpotusta, apua ja tukea 9 (12)
Saa apua, jos ennen ei ole kyennyt keskustelemaan, vailla 
riitelyä

6 (9)

Kaikki yhtä aikaa paikalla 4 (7)
Paljon lisää tietoa, paljon asiaa 3 (5)
Paljon valoisampi tulevaisuus 2 (4)

Kokemus + 20 (31)
Uusi kokemus, tulevaisuusleikki uutta 9 (12)
Antoisaa, hyvä juttu, voin suositella, lycka till 4 (6)
En ole osallistunut aikaisemmin palavereihin 3 (5)
Toiveikas, turvallinen, ei ollutkaan ahdistava palaveri 2 (4)
Ei uutta 2 (4)

Asioiden käsittely + 12 (19)
Parempi yhteistyö, seuranta 3 (4)
Työntekijät osaavia, työntekijöiden kurssi nousi 2 (3)
Avoin asioista puhuminen, kissa pöydälle 2 (3)
-
Vaikeita asioita, ei syntynyt lähentymistä 3 (5)
Pitkä palaveri, asioita jäi kesken 2 (4)

Kehitettävää 7 (13)
Vetäjien pitäisi tuntea verkosto, kirjuri kirjaisi vain ideat 3 (5)
Ei ole todellista, kun kysytään tulevaisuutta 2 (4)
Kaikki eivät osallistu 1 (2)
Rauhallisempi paikka, rennompi tunnelma 1 (2)

Yhteensä 100 (159)
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Työntekijät 
Vuosina 2004–2005 järjestettiin 92 Tulevaisuuden muistelu -asiakaspalaveria, joihin osallistuneista 
työntekijöistä 463 antoi palautetta. Vastaajista enemmistö oli sosiaalitoimen, koulun, perhetyön 
ja -palvelujen edustajia. Muita työntekijätahoja olivat päivähoito, mielenterveystyö, kehitysvam-
matyö, työvoimatoimi, A-klinikka, kuntoutus, neuvola, nuorisotoimi ja yleinen terveystoimi. 
Lisäksi vastaajina oli yksittäisiä järjestöjen, poliisin ja yritysten edustajia.

TAULUKKO 7. Tulevaisuuden muistelu -asiakaspalavereista palautetta antaneiden työntekijöiden edustamat 
toimialat (%)

N = 463

Toimiala % (N)

Sosiaalitoimi, sosiaalityö 28 (128)
Koulutoimi 17 (80)
Perhetyö, perhepalvelut 17 (79)
Päivähoito 10 (48)
Mielenterveystyö 6 (28)
Muut (järjestöt, yritykset yms.) 5 (23)
Kehitysvammatyö 4 (17)
Työvoimapalvelut 3 (15)
A-klinikka 2 (10)
Kuntoutustyö ja -palvelut 2 (10)
Neuvola 2 (9)
Nuorisotoimi 2 (8)
Terveystoimi 2 (8)
Yhteensä 100 (463)

Numeerinen palaute 

Työntekijöiden palaveripalautteen kaikkien asteikkokysymysten numeroarviointien kokonaiskes-
kiarvoksi muodostui 8,4. Kaikista Tulevaisuuden muistelu -asiakaspalavereihin osallistuneista 
vastaajaryhmistä työntekijät antoivat palavereista parhaat arvosanat. Työntekijöiden asteikkoky-
symysten numeroarviointien keskiarvojen vaihteluväli oli 7,8–9,2.

Työntekijät pitivät palavereja hyödyllisinä (8,4). Vastaajista puolet, 51 prosenttia, piti Tule-
vaisuuden muistelu -palaveria erittäin hyödyllisenä, 43 prosenttia hyödyllisenä, viisi prosenttia 
tyydyttävänä ja yksi prosentti pienenä. Vastaajista yksi työntekijä katsoi palaverihyödyn erittäin 
pieneksi ja yksi työntekijä ei vastannut palaverin hyötyä koskevaan kysymykseen.

Tulevaisuuden muistelu -asiakaspalavereiden tilaajina toimineet työntekijät pitivät palavereja 
hyödyllisinä (8,5). Tilaajina toimineista työntekijöistä 55 prosenttia piti tilaamaansa Tulevaisuuden 
muistelu -palaveria erittäin hyödyllisenä, 40 prosenttia hyödyllisenä, neljä prosenttia tyydyttävänä 
ja yksi prosentti piti hyötyä pienenä. 

Muiden kysymysten osalta Tulevaisuuden muistelu -asiakaspalaverissa toteutuivat työnteki-
jöiden mielestä parhaiten kuulluksi tuleminen (9,2) ja mahdollisuus kuulla muiden ajatuksia (9,2). 
Palaveri antoi mahdollisuuden kertoa omat ajatukset (8,9) ja huolenaiheet (8,8). Työntekijöiden 
ajatukset ja ehdotukset otettiin palaverissa hyvin huomioon (8,7), palaveri selkiinnytti eri osallis-
tujien osuutta (8,5) ja tuotti uutta ymmärrystä siitä mitä muut osallistujat ajattelevat asioista (8,3). 
Se selkiinnytti omia ajatuksia (8,2) ja lisäsi luottamusta asioiden järjestymiseen (8,2). Työntekijät 
vastasivat saaneensa palaverissa tukea omaan toimintaansa (8,1), pystyneensä eläytymään hyvään 
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tulevaisuuteen (7,8) sekä saaneensa tilanteessaan uusia vaihtoehtoja tai mahdollisuuksia toimia 
(7,8). Työntekijöiden toiveikkuus palaverin päättyessä oli hyvä (8,1).

Työntekijöistä 94 prosenttia vastasi, että palaverissa syntyi suunnitelma, kaksi prosenttia 
katsoi, että palaverissa ei syntynyt suunnitelmaa ja neljä prosenttia ei vastannut suunnitelman 
syntymistä koskevaan kysymykseen.

Palaveriin osallistuneista työntekijöistä 94 prosenttia vastasi, että palaverissa oli syntynyt 
suunnitelma jatkotoimista, kaksi prosenttia vastasi, ettei suunnitelmaa syntynyt ja neljä prosenttia 
ei vastannut kysymykseen. 

Kuviossa 20 on kuvattu kaikkien palautetta antaneiden työntekijöiden arvio palaverien 
hyödyllisyydestä ja kuviossa 21 palaverien tilaajina toimineiden työntekijöiden arvio palaverien 
hyödyllisyydestä. Kuviossa 22 on kuvattu kaikkien palautetta antaneiden työntekijöiden nume-
roarviointien keskiarvot ja kuviossa 23 palaverin tilaajina toimineiden työntekijöiden numero-
arviointien keskiarvot.

KUVIO 20. Tulevaisuuden muistelu -asiakaspalavereista palautetta antaneiden työntekijöiden arvio palaverin 
hyödyllisyydestä (%)

Kaikki työntekijät
N = 463

51 %

43 %

1 %5 %

0 %
Koettu erittäin hyödylliseksi (9–10)

Koettu hyödylliseksi (7–8)

Koettu hyöty tyydyttävä (5–6)

Koettu hyöty pieni (3–4)

Koettu hyöty erittäin pieni (1–2)

Ei vastausta

0 %

KUVIO 21. Tulevaisuuden muistelu -asiakaspalavereista palautetta antaneiden, palaverin tilaajina toimineiden 
työntekijöiden arvio palaverin hyödyllisyydestä (%).

Palaverin tilaajina toimineet työntekijät
N = 114

55 %40 %
4 % 1 %

Koettu erittäin hyödylliseksi (9–10)

Koettu hyödylliseksi (7–8)

Koettu hyöty tyydyttävä (5–6)

Koettu hyöty pieni (3–4)

Koettu hyöty erittäin pieni (1–2)

Ei vastausta
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KUVIO 22. Asiakaspalavereista kaikkien palautetta antaneiden työntekijöiden numero-arviointien keskiarvot 
(ka). 

Kaikki työntekijät (KT)
N = 463
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KUVIO 23. Asiakaspalavereissa tilaajina toimineiden työntekijöiden numeroarviointien keskiarvot (ka)

   KT TT
K1 Palaverin hyödyllisyys 8,4 8,5
K2 Mahdollisuus kertoa omat ajatukset  8,9 9,1
K3 Mahdollisuus kertoa omat huolenaiheet  8,8 9,0
K4 Kuulluksi tuleminen 9,2 9,1
K5 Mahdollisuus kuulla muiden ajatuksia 9,2 9,1
K6 Uutta ymmärrystä muiden ajatuksista  8,3 8,5
K7 Omien ajatusten selkiintyminen 8,2 8,3
K8 Eri osallistujien osuuksien selkiintyminen 8,5 8,4
K9 Hyvään tulevaisuuteen eläytyminen 7,8 8,2
K10 Omien ajatusten huomioon ottaminen 8,7 8,8
K11 Luottamus asioiden järjestymiseen 8,2 8,3
K12 Uusia vaihtoehtoja tai toimintamahdollisuuksia 7,8 7,8
K13 Tuen saaminen omaan tilanteeseen tai toimintaan  8,1 8,5
K14 Olo tilaisuuden päättyessä (10 toiveikas -1 toivoton) 8,1 8,4
K 15 Kaikkien vastausten keskiarvo 8,4 8,6
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KUVIO 24. Tulevaisuuden muistelu -asiakaspalavereista palautetta antaneiden työntekijöiden vastaus suunni-
telman syntymisestä palaverissa (%)

Laadullinen palaute

Tulevaisuuden muistelu -asiakaspalavereihin osallistuneista 463:sta työntekijästä 303 vastasi 
palautelomakkeen avokysymyksiin. Työntekijät esittivät avovastauksissa Tulevaisuuden muistelu 
-palavereista yhteensä 1399 mainintaa. 

Työntekijät muiden vastaajien tapaan kommentoivat avovastauksissaan eniten palaveri-
menetelmää, jota koski 39 prosenttia maininnoista. Työntekijöiden vastauksista 23 prosenttia 
liittyi asioiden käsittelyyn palaverissa, kehittämisajatuksiin 12 prosenttia, palaverikokemuksiin 
11 prosenttia ja palaverihyötyyn 11 prosenttia maininnoista. 

Työntekijöillä oli paljon kokemusta erilaisista moniammatillisista työryhmistä ja kokouksis-
ta. Tätä taustaa vasten he pitivät Tulevaisuuden muistelua onnistuneena palaverina. Työntekijät 
pitivät tulevaisuuteen orientoitumista ja asioiden suunnittelua hyvän tulevaisuuden näkökulmasta 
erityisen hyvänä. He arvostivat palaverin voimavara- ja ratkaisukeskeisyyttä ja positiivista ajatte-
lutapaa. Tulevaisuuteen eläytyminen oli työntekijöiden mielestä ollut antoisaa ja uutta, joissakin 
tapauksissa erityisesti perheenjäseniä ajatellen vaativaa. 

Työntekijöiden mielestä puhumisen ja kuuntelemisen erottaminen ja kaikkien osallistujien 
mahdollisuus puhua rauhassa muiden keskeyttämättä oli onnistunutta ja erilaista muihin pala-
vereihin verrattuna. Ulkopuolisia vetäjiä pidettiin tarpeellisina ja heidän panoksensa palaverin 
vetämisessä sai paljon kiitosta. Työntekijät arvostivat palaverin selkeyttä ja asioista puhumista 
ilman riitelyä. He olivat tyytyväisiä kuulluksi tulemiseen, muiden ajatusten kuulemiseen ja mah-
dollisuuteen tuoda esiin omia huolia ja ajatuksia. Palaverikokemus oli ollut hyvä ja rakentava. 

Vastaajaryhmistä työntekijät esittivät eniten kehittämisideoita. Ne koskivat mm. palaverin 
lyhentämistä enintään kolmeen tuntiin, tulevaisuuteen eläytymistä ja menetelmään perehdyttä-
mistä. Joidenkin työntekijöiden mielestä palaveri oli ollut liian pitkä, jotkut taas olisivat kaivanneet 
lisää aikaa asioiden käsittelyyn ja etenkin palaverin lopussa tehtävän suunnitelman tekemiseen. 
Tulevaisuuden ennakointia ja sitä kautta asioiden suunnittelua haluttiin helpottaa perheelle ja 
muille osallistujille. Menetelmästä toivottiin enemmän etukäteistietoa tai perehdytystä palaverin 
alussa. 

Avovastausten perusteella työntekijät olivat tyytyväisiä työmuotoon ja pitivät menetelmää toi-
mivana. Tulevaisuuden muistelu -palaverista oli ollut hyötyä sekä asiakkaille että omalle työlle.

Kaikki työntekijät
N = 463

94 %
2 % 4 %

Kyllä

Ei

Ei vastausta
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TAULUKKO 8. Tulevaisuuden muistelu -asiakaspalavereista palautetta antaneiden työntekijöiden avovastausten 
jakautuminen sisällöllisiin teemoihin (%)

N = 1 399

Pääteemat Alateemat % (N)

Menetelmä + 42 (586)
Puhuminen ja kuuntelu rauhassa, ei saa keskeyttää, kaikkia 
kuultiin 

8 (110)

Kaikki osallistuivat, tasapuolinen osallistuminen, oma näkökul-
ma ja ääni 

7 (92)

Positiivisuus, voimavarakeskeisyys, ratkaisukeskeisyys 6 (87)
Ulkopuolinen haastattelija, kirjaaja ja vetäjä hyvä, Kiitos vetä-
jille, Vaativa tehtävä. Kiitos ! 

5 (74)

Hyvä tulevaisuus, tulevaisuusorientointi, mielikuvitusajattelu 
hyvää

5 (72)

Järjestelmällinen, selkeä rakenne, hyvin strukturoitu 4 (55)
Suunnitelman rakentaminen, järjestettiin seuranta 3 (45)
Uusi metodi, uutta ja erilaista 2 (35)
Asiakaslähtöinen, verkostoa kunnioittava 1 (16)

Asioiden käsittely + 23 (322)
Tehokas, toimiva, hyvä, sujui paremmin kuin muut verkos-
topalaverit, ei syytetty tai kritisoitu, menneitä ei kaivettu ja 
vatvottu

6 (77)

Kokonaistilanne selkiintyi, kaikki tärkeät tahot paikalla, paljon 
uutta tietoa 

5 (74)

Perheen ajatukset tulivat esille, tietoa asiakkaan elämästä, 
myös lapsia kuultiin, lapsetkin osallistuivat 

4 (56)

Tilanne pysyi hallinnassa, mahdollisuus ratkoa vaikeita asioita, 
ei rönsyilyä, ei sooloilua 

3 (45)

Aktiivinen osallistuminen, toimijoita sitouttava ja vastuuttava, 
verkostoa kunnioittava

2 (33)

Pysyi aikataulussa, aikaa tarpeeksi, joustava, vaatii aikaa 1 (21)
Hyöty + 12 (171)

Uusia näkökulmia, monipuolinen, paljon uutta tietoa 4 (52)
Selkeyttää ajatuksia ja tilannetta 3 (37)
Mukana asiakkaan verkostoa, hyvä juttu 1 (15)
Riippuu tilanteesta suosittelenko perheelle 1 (14)
Löytyi tavoitteita, uusia mahdollisuuksia, näkökulmia 1 (13)
Konkreettista toimintaa, motivoi asiakasta, yhteistyö tiivistyy 1 (12 )
Voin suositella ystäville 1 (10)
Suunnitelma, sopimuksia jatkotoimista 1 (11)
Jatko näyttää tulokset - (7)

Kokemus + 11 (149)
Hyvä palaveri, hyvä kokemus, rakentava, avoin, ei ahdistava, 
jännittävä

5 (66)

Tulevaisuus hyvä, positiivisuus, toiveikkuus 4 (58)
Rauhallinen tilanne, ei kiireen tuntua 2 (21)
-
Perheelle rankka kokemus, raskas prosessi, arkoja asioita 1 (4)

Kehitettävää 12 (171)
Liian pitkä, kallista työaikaa, tarvitaan lisää aikaa, toistoa, 
tiivistämistä, aikaa suunnitelman tekoon

3 (45)

Tulevaisuuden muistelu vaikeaa ja vaativaa asiakkaille 3 (38)
Huomio kommentointiin, vuoropuheluun, vetäjien työtapaan, 
äänenkäyttöön yms. 

2 (23)

Menetelmän esittely, etukäteen perehtyminen tarpeen 1 (14)
Iso porukka, lapset/ kaikki eivät pääse mukaan 1 (14)
Huomio käytännön järjestelyihin, kannattaa kehittää, lasten 
parkki, tulkkaus, atk-kirjaus, värien käyttö, kahvi yms.

1 (13)

Kissa pöydälle, ei ollut avointa, ei puhuttu suoraan 1 (11
Sopii kevyisiin tilanteisiin, ei sovi vaikeisiin tilanteisiin, sopii 
vaikeisiin tilanteisiin

- (7)

Perhe ei päässyt mukaan keskusteluun - (6)
Yhteensä 100 (1 399)
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Yhteenveto
Tulevaisuuden muistelu -asiakaspalavereista saatu välitön numeerinen ja laadullinen palaute 
on kokonaisuudessaan hyvää ja vastaajat ovat pääosin tyytyväisiä palaverimenetelmään. Eri 
vastaajaryhmistä työntekijät olivat palavereihin kaikkein tyytyväisimpiä ja antoivat kaikkien 
kysymysten osalta korkeimmat arvosanat. Työntekijöiden, aikuisasiakkaiden ja perheen läheis-
ten vastausten kokonaiskeskiarvot olivat hyvin samansuuntaisia. Lasten ja nuorten vastausten 
kokonaiskeskiarvo oli alhaisin. 

Tulevaisuuden muistelu -palaverin tavoitteena on kaikkien osallistujien tasavertainen 
kuuleminen, kuulluksi tuleminen ja kohtaaminen. Kaikki vastaajaryhmät antoivat korkeimmat 
arvosanat kysymyksille, joissa kysyttiin kuulluksi tulemista ja muiden kuulemista. Myös aikuisten 
avovastausten perusteella palaveri erosi aikaisemmista palavereista siinä, että kaikki osapuolet 
tulivat hyvin kuulluiksi. Puhumisen ja kuuntelemisen erottamista pidettiin hyvänä. Palaverissa 
jokainen sai puhua keskeytyksettä ja tuoda omat ajatuksensa rauhassa esiin. Menetelmän etuna 
pidettiin myös mahdollisuutta käsitellä asioita vailla syyttelyä. Ulkopuolisten vetäjien roolia ja 
toimintatapaa pidettiin palaverissa tärkeänä. 

Tulevaisuuden muistelun tavoitteena on myös tuoda monitoimijaiseen tilanteeseen selkeyttä 
ja koordinaatiota. Menetelmän avulla autetaan osapuolia havaitsemaan tilanteessa uusia toimin-
tamahdollisuuksia ja siten luodaan tilanteeseen toivoa ja toiveikkuutta. Kaikki vastaajaryhmät 
katsoivat, että palaveri oli selkeyttänyt kokonaistilannetta. Palaveri oli myös auttanut havaitsemaan 
uusia toimintamahdollisuuksia sekä tarjonnut tukea omaan tilanteeseen. Kaikkien vastaajaryh-
mien osalta luottamus asioiden järjestymiseen ja toiveikkuus palaverin päätyttyä oli hyvä. Lasten 
vastausten keskiarvot olivat aikuisvastaajia hieman alhaisemmat.

TAULUKKO 9. Tulevaisuuden muistelu -asiakaspalavereista palautetta antaneiden henkilöiden numeroarviointien 
keskiarvot kysymyksittäin ja vastaajaryhmittäin (ka)

N = 845

Aikuis-
asiakkaat

Lapset,
nuoret

Läheiset Työn-
tekijät

Kaikki

K1 Palaverin hyödyllisyys 8,0 6,5 8,0 8,4 8,1
K2 Mahdollisuus kertoa omat ajatukset 8,6 7,2 8,2 8,9 8,6
K3 Mahdollisuus kertoa omat huolenaiheet 8,2 6,9 8,2 8,8 8,5
K4 Kokemus kuulluksi tulemisesta 9,0 7,7 8,8 9,2 9,0
K5 Mahdollisuus kuulla muiden ajatuksia 8,7 8,1 9,0 9,2 9,0
K6 Uutta ymmärrystä mitä muut ajattelevat 8,1 7,2 8,4 8,3 8,2
K7 Omien ajatusten selkiintyminen 8,0 6,0 7,8 8,2 7,9
K8 Eri osallistujien osuuksien selkiintyminen 7,8 6,9 8,1 8,5 8,1
K9 Hyvään tulevaisuuteen eläytyminen 7,1 6,9 7,6 7,8 7,6
K10 Omien ajatusten huomioon ottaminen 8,4 7,4 8,3 8,7 8,5
K11 Luottamus asioiden järjestymiseen 8,0 7,0 8,0 8,2 8,1
K12 Uusien toimintamahdollisuuksien havait-

seminen 
7,5 7,0 7,6 7,8 7,6

K13 Kokemus tuen saamisesta 8,0 7,1 7,4 8,1 7,9
K14 Olo tilaisuuden päättyessä 7,9 6,7 8,0 8,1 8,0
K15 Kaikkien kysymysten ka 8,2 7,1 8,1 8,5 8,3
(N) (205) (72) (105) (463) (845)
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Aikuisasiakkaat

Perheiden aikuiset pitivät Tulevaisuuden muistelu -palavereissa erityisen tärkeänä kuulluksi tu-
lemista. Ulkopuolisten vetäjien katsottiin turvanneen hyvin perheen mahdollisuudet osallistua 
ja vaikuttaa. He olivat saaneet tilaa omille ajatuksille ja huolille sekä tukea omaan toimintaan. 
Palaverit olivat lisänneet luottamusta asioiden järjestymiseen ja he olivat olleet toiveikkaita pa-
laverin päätyttyä. 

Perheiden aikuiset pitivät palaveria tilanteessaan hyödyllisenä. He katsoivat, että palaveri 
sai aikaan asioiden liikahtamista toivottuun suuntaan. Palaveri oli heidän mukaansa hyödyllinen 
ja palaverikokemus oli ollut positiivinen ja rohkaiseva. Toisaalta he pitivät palaverimenetelmää, 
vuoropuhelua ja tulevaisuuteen eläytymistä jossain määrin vaikeana. Osa vanhemmista piti pa-
laveria pitkänä, osa toivoi lisää aikaa suunnitelman tekoa varten. Jotkut vanhemmista toivoivat 
myös palaverisuunnitelmien toteutumisen seurantaa. Perhe oli ollut palaverin keskiössä ja tämä 
oli ollut heille uutta ja ehkä hämmentävääkin. Aikuisasiakkaat olivat tyytyväisiä palaverista 
saamaansa apuun. 

Lapset ja nuoret

Noin puolet lapsista ja nuorista piti palaveria erilaisena, uutena ja kivana ja noin puolet tylsänä 
ja asioita liikaa kertaavana. Harvoin lapset ja nuoret jaksoivat olla kovin kiinnostuneita asioiden 
käsittelystä palaverissa. Palaverimenetelmä oli kuitenkin useimmiten heidän mielestään toimiva 
ja hyödyllinen. Osa piti palaveria jäsentyneenä ja selkeänä, osalle kokonaistilanne oli jäsentynyt 
jokseenkin heikosti. Omien ajatusten selkiytyminen sai lapsilta ja nuorilta heikoimman arvosa-
nan. Osalle heistä useiden tuntemattomien ihmisten osallistuminen asian käsittelyyn ja erilaisten 
näkemysten kirjo oli ollut hämmentävä kokemus. Erityisesti lapset ja nuoret muistivat mainita, 
mitä palaverissa tarjottiin.

Perheen läheiset

Erityisesti perheen läheiset kokivat olonsa toiveikkaiksi palaverin päättyessä. Läheisiä oli palave-
rissa erityisesti miellyttänyt eri tahojen näkemysten kuuleminen sekä oma kuulluksi tuleminen. 
Palaverissa korostui läheisten tukipositio osana perheen auttamisverkostoa. Perheen läheiset ja 
ystävät saivat tukea omaan toimintaansa sekä mahdollisuuden toimia perheen tukena. Jotkut 
läheiset olivat odottaneet saavansa palaverissa enemmän tukea myös omaan toimintaansa per-
heen auttamiseksi. 

Perheen läheiset pitivät palaverimenetelmää toimivana. Erityisesti heitä ilahdutti mahdol-
lisuus puhua asioista niiden oikeilla nimillä. Tärkein hyöty läheisten mielestä oli ollut saada 
vanhemmille ja perheelle apua, tilanteeseen helpotusta ja tukea. Läheisten vastausten perusteella 
palaveri oli ollut positiivinen ja rakentava, vailla syyttelyä. Palaveri oli ollut useille läheisille uuden-
lainen kokemus, sillä jotkut heistä eivät olleet aikaisemmin osallistuneet mihinkään palavereihin. 
Läheisille oli ollut tärkeää osoittaa palaveriin osallistumalla tukea perheelle.

Työntekijät

Tulevaisuuden muistelu -asiakaspalavereihin osallistuneilla työntekijöillä oli kokemusta useista 
moniammatillisista kokouksista. Tätä taustaa vasten he pitivät Tulevaisuuden muistelua erityisen 
onnistuneena palaverimenetelmänä. Tasapuolinen osallistuminen, selkeys ja asioista puhuminen 
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ilman riitelyä oli ollut heistä erityisen positiivista. Työntekijät olivat tyytyväisiä kuulluksi tule-
miseen, muiden ajatusten kuulemiseen ja mahdollisuuteen tuoda esiin omia huolia ja ajatuksia. 
Palaverin vuoropuhelurakenne sai aikaan työntekijöiden mukaan selkeyttä eri osallistujien osal-
lisuuteen. Palaveri toi uudenlaista tietoa ja avasi uusia näkökulmia perheen tilanteen ja asioiden 
ratkontaan. 

Erityisesti työntekijät arvostivat palaverin positiivisuutta. Hyvään tulevaisuuteen eläytyminen 
oli ollut antoisa ja uusi lähestymistapa, joskin perheenjäseniä ajatellen vaativa työtapa. Tulevai-
suuden ennakointia ja sitä kautta asioiden suunnittelua haluttiin helpottaa perheelle ja muille 
osallistujille. Työntekijöille palaverikokemus oli ollut myönteinen ja rakentava. Työntekijöiden 
vastauksissa tuli esiin määrällisesti eniten kehittämisideoita. Ne liittyivät palaverin kestoon (liian 
pitkä/liian lyhyt), tulevaisuuden muistelun haasteellisuuteen perheelle, palaverijärjestelyihin 
sekä vetäjien tapaan johtaa palaveria. Joidenkin työntekijöiden mielestä palaveri oli ollut liian 
pitkä, jotkut taas olisivat kaivanneet lisää aikaa asioiden käsittelyyn ja etenkin palaverin lopussa 
tehtävän suunnitelman tekemiseen. Menetelmästä toivottiin enemmän etukäteistietoa tai pe-
rehdytystä palaverin alussa Yhteenvetona työntekijät olivat tyytyväisiä palaveriin ja pitivät sitä 
toimivana työmuotona. Tulevaisuuden muistelu -palaverista oli ollut hyötyä sekä asiakkaille että 
omalle työlle.

Työntekijäpalaverit
Vuosina 2004–2005 järjestettiin neljä työntekijäpalaveria, joihin osallistui 44 eri sektoreiden 
työntekijää. 

Numeerinen palaute

Työntekijäpalavereihin osallistuneiden henkilöiden välittömän palautteen asteikkokysymysten 
numeroarviointien kokonaiskeskiarvoksi muodostui 7,4. Numeroarviointien keskiarvojen vaih-
teluväli oli 6,7–8,8. 

Työntekijäpalavereihin osallistuneet eri alojen ammattilaiset arvioivat palaverin hyödylliseksi 
(7,3). Työntekijöistä 23 prosenttia piti palaveria erittäin hyödyllisenä, 45 prosenttia hyödyllisenä, 
14 prosenttia tyydyttävänä ja 11 prosenttia katsoi hyödyn pieneksi. Työntekijöistä seitsemän 
prosenttia ei vastannut palaverin hyötyä koskevaan kysymykseen.

Palavereissa toteutui osallistujien mielestä hyvin mahdollisuus kuulla muiden ajatuksia 
(8,8). Osallistujat katsoivat myös, että tulivat palaverissa kuulluiksi (8,1), palaverissa oli hyvä 
mahdollisuus kertoa omat ajatukset (8,0) ja he saivat uutta ymmärrystä siitä mitä muut ajattelevat 
asioista (7,7). 

Työntekijöiden mukaan palaverissa omat ajatukset otettiin hyvin huomioon (7,4) ja siellä 
pystyi kertomaan omat huolenaiheet (7,2). Vastaajat arvioivat, että palaveri selkiinnytti eri osal-
listujien osuutta (7,3), lisäsi luottamusta asioiden järjestymiseen (7,2) ja he kertoivat pystyneensä 
eläytymään hyvään tulevaisuuteen (7,1). Palaveri oli selkiinnyttänyt omia ajatuksia (7,0) ja he 
olivat havainneet tilanteissaan uusia vaihtoehtoja tai mahdollisuuksia toimia (6,7). He olivat 
saaneet tukea omaan tilanteeseensa tai toimintaansa (6,7). Työntekijät kokivat olonsa palaverin 
päätyttyä toiveikkaiksi (7,3).

Työntekijäpalavereihin osallistuneista ammattilaisista 71 prosenttia vastasi, että palaverissa 
syntyi suunnitelma, yhdeksän prosenttia arvioi, että palaverissa ei syntynyt suunnitelmaa ja 20 
prosenttia ei vastannut suunnitelman syntymistä koskevaan kysymykseen.
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KUVIO 25. Työntekijäpalavereista palautetta antaneiden työntekijöiden arvio palaverin hyödyllisyydestä (%)

N = 44

45 %

14 %

11 % 0 % 7 % 23 %
Koettu erittäin hyödylliseksi (9–10)

Koettu hyödylliseksi (7–8)

Koettu hyöty tyydyttävä (5–6)

Koettu hyöty pieni (3–4)

Koettu hyöty erittäin pieni (1–2)

Ei vastausta

KUVIO 26. Työntekijäpalavereista palautetta antaneiden työntekijöiden numeroarviointien keskiarvot (ka)

K1 Palaverin hyödyllisyys 7,3
K2 Mahdollisuus kertoa omat ajatukset  8,0
K3 Mahdollisuus kertoa omat huolenaiheet  7,2
K4 Kokemus kuulluksi tulemisesta 8,1
K5 Mahdollisuus kuulla muiden ajatuksia 8,8
K6 Uutta ymmärrystä mitä muut ajattelevat asioista 7,7
K7 Omien ajatusten selkiintyminen 7,0
K8 Eri osallistujien osuuksien selkiintyminen 7,3
K9 Hyvään tulevaisuuteen eläytyminen  7,1
K10 Omien ajatusten huomioon ottaminen 7,4
K11 Luottamus asioiden järjestymiseen 7,2
K12 Uusia vaihtoehtoja tai toimintamahdollisuuksia 6,7
K13 Tuen saaminen omaan tilanteeseen tai toimintaan 6,7
K14 Olo tilaisuuden päättyessä (10 toiveikas -1 toivoton) 7,3
K 15 Kaikkien vastausten keskiarvo 7,4

N = 44

7,3
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N = 44
71 %

9 %
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Kyllä

Ei

Ei vastausta

KUVIO 27. Työntekijäpalavereista palautetta antaneiden työntekijöiden vastaus suunnitelman syntymisestä 
palaverissa (%)
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Laadullinen palaute

Työntekijäpalavereihin osallistuneista 44 työntekijästä 33 vastasi palautelomakkeen avokysymyk-
siin. Vastaajat esittivät Työntekijäpalavereista yhteensä 107 mainintaa.

Työntekijäpalavereiden osallistujat vastasivat palaverin eronneen muista palavereista selkeim-
min palaverimenetelmän osalta. Vastaajat ottivat avovastauksissaan kantaa palaverimenetelmään 
58 prosentissa maininnoista. Toiseksi eniten, 23 prosenttia, maininnat liittyivät palaverin kehittä-
miseen. Palaverikokemukseen liittyi 11 prosenttia maininnoista, asioiden käsittelyyn seitsemän 
prosenttia ja hyötyyn yksi prosentti maininnoista. Työntekijäpalavereihin osallistuneiden am-
mattilaisten palavereista antama laadullinen palaute oli pääosin kiittävää. Kehittämisajatuksissa 
tuli esiin sekä toteavia että kriittisiä mainintoja.

TAULUKKO 10. Työntekijäpalavereista palautetta antaneiden ammattilaisten avovastausten jakautuminen 
sisällöllisiin pääteemoihin (%)

N = 107

Pääteemat %

Palaverimenetelmä  58
Palaverikokemukset  11
Asioiden käsittely   7
Palaverihyödyt   1
Kehitettävää  23
Yhteensä 100

Avovastausten perusteella työntekijäpalavereihin osallistuneet eri alojen ammattilaiset pitivät 
palaverissa käytettyä ennakointimetodia selkeänä, konkreettisena ja johdonmukaisena. Heidän 
mielestään palaverissa kuunneltiin kaikkia, jokainen sai puheenvuoron ja kaikkien ajatuksia pi-
dettiin tärkeinä. Myös ulkopuolisten vetäjien panosta pidettiin tärkeänä ja vetäjien rooli nähtiin 
keskeisenä palaverin onnistumiselle. Asioiden pohtimista tulevaisuudesta käsin pidettiin posi-
tiivisena ja rakentavana työtapana. Työntekijöiden mielestä kehitettäviä asioita olivat erityisesti 
ajankäyttöön ja osallistujien määrään liittyvät kysymykset. Joskus palaverissa aika loppui kesken, 
jolloin yhteenveto-osuus ja suunnitelma saattoivat jäädä tekemättä. Sopivana osallistujamääränä 
pidettiin mieluummin pientä, alle kymmenen työntekijän palaveria. 
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TAULUKKO 11. Työntekijäpalavereista palautetta antaneiden työntekijöiden avovastausten jakautuminen 
sisällöllisiin teemoihin (%)

N = 107

Pääteemat Alateemat % (N)

Menetelmä + 58 (61)
Selkeys, konkreettisuus 18 (19)
Puhumisen ja kuuntelun erottaminen, kuulluksi tuleminen 12 (13)
Ulkopuoliset vetäjät, hyvä 7 (8)
Tulevaisuuden muistelu positiivinen tapa 8 (9)
Kaikkien osallistuttava, aktiivinen 2 (2)
Hyvä menetelmä 1 (1)
Hyvin rakennettu 1 (1)
Pysyi aikataulussa 1 (1)
Sopii asiakastyöhön ja muihin soveltaen 1 (1)
-
Joissain kohdin abstraktilla tasolla liikkuva 1 (1)
Vetäjä jännitti, vaikutti tunnelmaan, rennompi ote vetäjälle 1 (1)
Epäselvä 1 (1)
Tällä tavalla toteutettuna en osallistu uudestaan 1 (1)
Epärealistista suunnitella sellaista, joka ei kuitenkaan toteudu 
(vuoden kuluttua)

1 (1)

Kuviteltu tulevaisuus tuntui hankalalta ja keinotekoiselta 1 (1)
Kokemus + 11 (12)

Sai uutta ymmärrystä muista, itsestä 6 (6)
Loistava idea 2 (2)
Mielenkiintoinen 1 (1)
Kosketti omaa työyhteisöä 1 (1)
Ilmapiiri tärkeä, rehellisyys 1 (1)
-
Ulkopuoliset todella pihalla 1 (1)

Asioiden käsittely + 7 (8)
Laaja-alaista, hyvä 4 (4)
Rauhallinen 1 (1)
Kysytään suoraan ongelmista työntekijöiltä 1 (1)
Kaikkien sitouduttava 1 (1)
-
Ei käsitelty työpaikan ihmissuhteita / oikeita ongelmia (1)

Hyöty - 1 (2)
Ei hyötyä 1 (1)
Turha juttu 1 (1)

Kehitettävää 23 (24)
Aika loppui kesken, yhteenveto ja toimenpiteet jää sopimatta 9 (10)
Liian paljon ihmisiä, pienemmälle porukalle parempi 5 (5)
Junnaavaa, toistoa, puuduttavaa 3 (3)
Kaikki eivät päässeet kommentoimaan, osa jää sivuun 3 (3)
Osallistujien perehdyttämistä lisää 3 (3)

Yhteensä 100 (107)
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Alue- ja teemaneuvonpidot
Vuosina 2004–2005 järjestettiin yhteensä 23 alue- tai teemaneuvonpitoa, joihin osallistuneista 
henkilöistä 698 antoi palautetta. Alue- ja teemaneuvonpitoja järjestettiin erilaisissa yhteistyön 
kartoitus- ja suunnittelutilanteissa. Neuvonpitoihin osallistuvat ovat alueen asukkaita, työnteki-
jöitä, vanhempia, lapsia ja nuoria sekä muita alueen toimijoita aiheen ja teeman mukaan.

Numeerinen palaute

Alue- tai teemaneuvonpitoihin osallistuneiden henkilöiden antaman palautteen asteikko-kysy-
mysten numeroarviointien kokonaiskeskiarvoksi muodostui 8,0. Asteikkokysymysten numero-
arviointien keskiarvojen vaihteluväli oli 7,5–8,8. 

Alue- tai teemaneuvonpitoihin osallistuneet arvioivat neuvonpidot pääosin hyödyllisiksi (7,7). 
Osallistujista 38 prosenttia piti neuvonpitoa erittäin hyödyllisenä, 40 prosenttia hyödyllisenä, 14 
prosenttia tyydyttävänä, viisi prosenttia pienenä ja kaksi prosenttia erittäin pienenä. Osallistujista 
yksi prosentti ei vastannut hyötyä koskevaan kysymykseen.

Vastaajat arvioivat, että neuvonpidossa oli hyvä mahdollisuus kuulla muiden ajatuksia (8,8) 
ja kertoa omat ajatukset (8,7). Osallistujat katsoivat tulleensa neuvonpidoissa kuulluiksi hyvin 
(8,6) ja omat ajatukset otettiin palaverissa hyvin huomioon (8,2). Neuvonpidoissa pystyi hyvin 
kertomaan omat huolenaiheet (8,1) ja siellä sai uutta ymmärrystä mitä eri osallistujat ajattelevat 
asioista (8,1).

Neuvonpitoihin osallistuneet henkilöt arvioivat, että neuvonpidot lisäsivät luottamusta 
asioiden järjestymiseen (7,9), niissä havaitsi uusia vaihtoehtoja tai mahdollisuuksia toimia (7,7) 
ja niissä sai hyvin tukea omaan tilanteeseen tai toimintaan (7,7). Osallistujien mukaan neuvon-
pidot selkiyttivät omaa osuutta (7,5) ja eri osallistujien osuutta hyvin (7,6) ja he olivat pystyneet 
eläytymään hyvään tulevaisuuteen (7,6). Osallistujat kokivat olonsa neuvonpitojen päätyttyä 
toiveikkaiksi (8,0). 

Alue- ja teemaneuvonpitoihin osallistuneista henkilöistä 85 prosenttia vastasi, että neuvonpi-
dossa syntyi suunnitelma, viisi prosenttia arvioi, että siellä ei syntynyt suunnitelmaa ja kymmenen 
prosenttia ei vastannut suunnitelman syntymistä koskevaan kysymykseen.

KUVIO 28. Alue- ja teemaneuvonpidoista palautetta antaneiden henkilöiden arvio palaverin hyödyllisyydestä 
(%)

N = 698

38 %

40 %

14 %
5 % 2 % 1 %

Koettu erittäin hyödylliseksi (9–10)

Koettu hyödylliseksi (7–8)

Koettu hyöty tyydyttävä (5–6)

Koettu hyöty pieni (3–4)

Koettu hyöty erittäin pieni (1–2)

Ei vastausta
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KUVIO 29. Alue- ja teemaneuvonpidoista palautetta antaneiden henkilöiden numeroarviointien keskiarvot 
(ka)

K1 Palaverin hyödyllisyys 7,7
K2 Mahdollisuus kertoa omat ajatukset  8,7
K3 Mahdollisuus kertoa omat huolenaiheet  8,1
K4 Kokemus kuulluksi tulemisesta 8,6
K5 Mahdollisuus kuulla muiden ajatuksia 8,8
K6 Uutta ymmärrystä mitä muut ajattelevat asioista 8,1
K7 Omien ajatusten selkiintyminen 7,5
K8 Eri osallistujien osuuksien selkiintyminen 7,6
K9 Hyvään tulevaisuuteen eläytyminen  7,6
K10 Omien ajatusten huomioon ottaminen 8,2
K11 Luottamus asioiden järjestymiseen  7,9
K12 Uusia vaihtoehtoja tai toimintamahdollisuuksia 7,7
K13 Tuen saaminen omaan tilanteeseen tai toimintaan 7,7
K14 Olo tilaisuuden päättyessä (10 toiveikas -1 toivoton) 8,0
K 15 Kaikkien vastausten keskiarvo 8,0

N = 698
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KUVIO 30. Alue- ja teemaneuvonpidoista palautetta antaneiden henkilöiden vastaus suunnitelman syntymisestä 
palaverissa (%)
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Laadullinen palaute

Alue- tai teemaneuvonpitoihin osallistuneista 698:sta henkilöstä 477 vastasi palautelomakkeen 
avokysymyksiin. Vastaajat esittivät neuvonpidoista avovastauksissa yhteensä 498 mainintaa.

Alue- tai teemaneuvonpitoihin, samoin kuin muihin palaverimuotoihin osallistuneet henki-
löt, vastasivat palaverin eronneen muista yhteistyökokouksista selkeimmin palaverimenetelmän 
osalta. Vastaajat ottivat avovastauksissaan kantaa palaverimenetelmään 60 prosentissa mainin-
noista. Palaverikokemusta kommentoitiin 26 prosenttia, asioiden käsittelyä kolme prosenttia ja 
palaverin hyötyä yksi prosentti maininnoista. Kehittämisajatuksia vastaajat esittivät 10 prosentissa 
maininnoista. Alue- tai teemaneuvonpitoja koskeva laadullinen palaute oli pääosin positiivista. 

TAULUKKO 12. Alue- ja teemaneuvonpidoista palautetta antaneiden henkilöiden avovastausten jakautuminen 
sisällöllisiin pääteemoihin (%)

N = 498

Teemat %

Palaverimenetelmä  60
Palaverikokemus  26
Asioiden käsittely   3
Palaverihyöty   1
Kehitettävää  10
Yhteensä 100

Alue- ja teemaneuvonopintoihin osallistuneet henkilöt pitivät neuvonpitoja selkeinä, konkreettisi-
na ja järjestelmällisinä. Heidän mielestään neuvonpidoissa oli hyvää puhumisen ja kuuntelemisen 
erottaminen ja se, että niissä kuunneltiin kaikkia osapuolia. Tulevaisuuden muistelua pidettiin 
positiivisena ja hyvänä työskentelymallina, joka vapauttaa syyllistämiseltä. Myös erilaisten pien-
ryhmien käyttö keskustelukokoonpanoina sai osallistujilta kiitosta. Pienryhmien käytön koettiin 
osallistavan kaikkia tasapuolisesti, kohtelevan osallistujia oman asiansa asiantuntijoina sekä ko-
hottavan ”me-henkeä”. Ulkopuolisten vetäjien osuutta palaverissa pidettiin tärkeänä ja asioiden 
kirjaamista palaverin aikana kaikkien näkyville pidettiin hyvänä tapana toimia.  

Vastaajien mukaan neuvonpidoissa korostuivat aitous ja rehellisyys. Ilmapiiriä pidettiin 
avoimena, uusiin ajatuksiin kannustavana ja sallivana. Asioista oli puhuttu niiden oikeilla ni-
millä ja suoraan, kuitenkin positiivisesti. Osallistujat kokivat, että ilmapiiri neuvonpidoissa oli 
usein leppoisa ja luova. Kehitettävinä asioina osallistujat pitivät ajankäyttöä ja tulevaisuuden 
muistelu -menetelmään perehdyttämistä. Jotkut vastaajat toivoivat neuvonpidoille lisää aikaa ja 
aikatauluista kiinni pitämistä. Tulevaisuuden muistelu -menetelmä oli useimmille uusi ja tuotti 
joillekin vastaajille hämmennystä. Vastaajat olisivat halunneet valmistautua ja tietää menetelmästä 
enemmän ennen aloitusta.
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TAULUKKO 13. Alue- ja teemaneuvonpidoista palautetta antaneiden henkilöiden avovastausten jakautuminen 
sisällöllisiin teemoihin (%)

N = 498

Pääteema Alateema % N

Menetelmä + 60 (298)
Vuoropuhelu, puhumisen ja kuuntelun erottaminen 24 (121)
Selkeä, konkreettinen 10 (51)
Tulevaisuuden muistelu positiivinen, hyvä 9 (45)
Pienryhmien käyttö osallistava, hyvä 8 (40)
Ulkopuoliset vetäjät ja kirjaaminen hyvä 8 (40)
Sopii työyhteisön kehittämiseen - (1)

Kokemus + 26 (131)
Aitous, rehellisyys, avoin ilmapiiri 11 (54)
Uusi, mielenkiintoinen, toimiva 7 (36)
Ei eronnut, tuttua, olen ollut aiemmin, ei uutta 4 (23)
Erilainen suhteessa muihin, hyvä 2 (11)
Intensiivinen, henkilökohtainen, intiimi - (4)
Isompi porukka, suuri tila, aiemmin ei näin paljon ihmisiä - (3)

Asioiden käsittely + 3 (13)
Keskityttiin olennaiseen, mentiin syvälle olennaisiin asioihin 1 (7)
Aikaa tarpeeksi käydä läpi asioita - (2)
Asian laajuuden vuoksi hajanainen, missä punainen lanka? - (2)
Pohdinta tapahtuu ennen tapaamista - (1)
Ongelmat lähtivät asiakkaiden ajatuksista - (1)

Hyöty + 1 (6)
Sitoutti enemmän, pisti ajattelemaan omaa osuutta - (4)
Uusia keinoja selviytyä arjesta - (1)
Tuki edellisiä palavereja - (1)

Kehitettävää 10 (50)
Aikaa lisää, päästään syvemmälle, aikataulu ei pitänyt 3 (15)
Vaikeaa kääntää ajattelua positiiviselle näkemykselle 2 (11)
Osallistujien perehdyttäminen, uusi ja outo 1 (5)
Liikaa puhetta, toistoa, turhan aikaista jauhamista - (3)
Liian iso, liikaa asioita, ei vastauksia, - (2)
Sopii paremmin asiakastilanteisiin - (2)
Tiukka kahtiajako - (2)
Jäykkyyttä, kuulustelunomainen, ei luonteva, piinaava - (2)
Puitteet kamalat - (1)
kolme ahdistui, muut nukkuivat - (1)
Rakenne hillitsi syyttelyä, ei tuonut selkeitä vaihtoehtoja toi-
minnalle

- (1)

Kaikki ei tuo julki asioita - (1)
Hämmentävää, ei tiennyt missä mennään
Teennäinen 

- (1)

Ihmiset eivät täysillä mukana, pinttyneitä vanhoihin kaavoihin - (1)
Ahdistava, realisoitui tilanteen kaoottisuus - (1)

Yhteensä 100 (498)
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Suunnittelupalaverit
Vuosina 2004–2005 järjestettiin yhteensä 69 suunnittelupalaveria, joihin osallistuneista henkilöistä 
926 antoi välitöntä palautetta. Suunnittelupalavereja järjestettiin mm. tiimien, työyksiköiden, 
projektien, hankkeiden, yhteisöjen, kuten esimerkiksi koulujen vanhempainiltojen yms. yhteistyön 
suunnittelu- ja kehittämistilanteissa. 

Numeerinen palaute

Suunnittelupalavereihin osallistuneiden henkilöiden palavereja koskevan palautteen asteik-
kokysymysten numeroarviointien kokonaiskeskiarvoksi muodostui 7,8. Asteikkokysymysten 
numeroarviointien keskiarvojen vaihteluväli oli 7,3–8,5. 

Suunnittelupalavereihin osallistuneet henkilöt arvioivat palaverit hyödyllisiksi (7,7). Vas-
taajista 34 prosenttia piti suunnittelupalaveria erittäin hyödyllisenä, 45 prosenttia hyödyllisenä, 
14 prosenttia piti hyötyä tyydyttävänä, viisi prosenttia pienenä ja yksi prosentti erittäin pienenä. 
Vastaajista yksi prosentti ei ottanut kantaa hyötyä koskevaan kysymykseen.

Palavereihin osallistuneet henkilöt arvioivat tulleensa palavereissa hyvin kuulluiksi (8,5). 
Vastaajien mukaan palavereissa oli hyvä mahdollisuus kuulla muiden ajatuksia (8,5) sekä kertoa 
omat ajatukset (8,5) ja huolenaiheet (8,3). Vastaajien mielestä palavereissa sai uutta ymmärrystä 
siitä, mitä muut ajattelevat asioista (7,9), omat ajatukset otettiin hyvin huomioon (7,9) ja palaveri 
selkiinnytti omia ajatuksia (7,6).

Vastaajien mukaan palaveri lisäsi luottamusta asioiden järjestymiseen (7,4) ja palaverissa sai 
tukea omaan tilanteeseen tai toimintaan (7,4). Vastaajat arvioivat, että palaveri selkiinnytti eri 
osallistujien osuutta ja he havaitsivat tilanteessa uusia vaihtoehtoja tai mahdollisuuksia toimia 
(7,3). He myös vastasivat eläytyneensä hyvään tulevaisuuteen (7,3) ja arvioivat olonsa palaverin 
päätyttyä toiveikkaiksi (7,7).

Suunnittelupalavereihin osallistuneista henkilöistä 78 prosenttia vastasi, että palaverissa 
syntyi suunnitelma jatkotoimista, kymmenen prosenttia vastasi, että suunnitelmaa ei syntynyt 
ja 12 prosenttia ei vastannut suunnitelman syntymistä koskevaan kysymykseen.

KUVIO 31. Suunnittelupalavereista palautetta antaneiden henkilöiden arvio palaverin hyödyllisyydestä (%)

N = 926
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KUVIO 32. Suunnittelupalavereista palautetta antaneiden henkilöiden numeroarviointien keskiarvot (ka)

K1 Palaverin hyödyllisyys 7,7
K2 Mahdollisuus kertoa omat ajatukset  8,5
K3 Mahdollisuus kertoa omat huolenaiheet  8,0
K4 Kokemus kuulluksi tulemisesta 8,5
K5 Mahdollisuus kuulla muiden ajatuksia 8,5
K6 Uutta ymmärrystä mitä muut ajattelevat asioista 7,9
K7 Omien ajatusten selkiintyminen 7,6
K8 Eri osallistujien osuuksien selkiintyminen 7,3
K9 Hyvään tulevaisuuteen eläytyminen 7,3
K10 Omien ajatusten huomioon ottaminen 7,9
K11 Luottamus asioiden järjestymiseen 7,4
K12 Uusia vaihtoehtoja tai toimintamahdollisuuksia 7,3
K13 Tuen saaminen omaan tilanteeseen tai toimintaan 7,4
K14 Olo tilaisuuden päättyessä (10 toiveikas -1 toivoton) 7,7
K15 Kaikkien vastausten keskiarvo 7,8
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KUVIO 33. Suunnittelupalavereista palautetta antaneiden henkilöiden vastaus suunnitelman syntymisestä 
palaverissa (%)
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Laadullinen palaute

Suunnittelupalavereihin osallistuneista 926:sta henkilöstä 630 vastasi palautelomakkeen avoky-
symyksiin. Vastaajat esittivät suunnittelupalavereista yhteensä 921 mainintaa.

Suunnittelupalavereihin osallistuneet henkilöt vastasivat palaverien eronneen muista pala-
vereista palaverimenetelmän ja -kokemuksen osalta. Vastaajat ottivat avovastauksissaan kantaa 
palaverimenetelmään 34 prosenttia ja palaverikokemukseen 28 prosenttia maininnoista. Asioiden 
käsittelyyn liittyi 17 prosenttia ja kehittämisajatuksiin 13 prosenttia maininnoista. Palaverin hyö-
tyä kommentoitiin seitsemän prosenttia maininnoista. Suunnittelupalavereihin osallistuneiden 
palaverista antama laadullinen palaute oli pääosin kiittävää.

TAULUKKO 14. Suunnittelupalavereista palautetta antaneiden henkilöiden avovastausten jakautuminen sisäl-
löllisiin pääteemoihin (%)

N = 921

Teemat %

Palaverimenetelmä 34
Palaverikokemus 28
Asioiden käsittely 17
Palaverihyöty 7
Kehitettävää 13
Yhteensä 100

Suunnittelupalavereihin osallistuneiden henkilöiden avovastausten maininnat jakautuivat pää-
teemojen alle melko tasaisesti. Vastaajien mielestä suunnittelupalaverissa käytetty menetelmä 
ja lähestymistapa oli uusi ja mukava tapa työskennellä. Palavereissa kaikkia osapuolia kuultiin 
tasapuolisesti ja kaikkien mielipiteet ja näkökulmat tulivat hyvin esiin. Yhteistä keskustelua ja 
kaikkien osallistamista pidettiin hyvänä. Palaveria pidettiin myös innostavana, virkeänä, luovana ja 
aktiivisena. Kiitosta vastaajat antoivat suuren joukkotapahtuman, kuten koulun vanhempainillan 
tai työyksikön suunnittelutilaisuuden onnistuneesta järjestämisestä. 

Vastaajien kehittämisajatukset liittyivät suunnittelupalaverien, kuten muidenkin palaveri-
muotojen kohdalla ajankäyttöön, palaverin toteutukseen ja jatkotyöskentelyyn. Osa vastaajista 
piti palaveria liian pitkänä, osa katsoi, että palaveri oli loppunut kesken, ennen kuin esille tuotuja 
asioita päästiin kirjaamaan varsinaiseksi suunnitelmaksi. Joidenkin mielestä suunnittelupalave-
rissa oli liikaa toistoa ja se olisi kaivannut tiivistämistä. Jotkut vastaajat arvioivat, että palaveri 
toimisi paremmin, jos osallistujamäärä olisi pienempi. Arvioituihin palavereihin oli osallistunut 
keskimäärin 13 henkilöä. Osa vastaajista ehdotti, että suunnitelluille asioille pitäisi järjestää jon-
kinlaista seurantaa suunnitelmien toteutumisesta ja jatkopalavereja.
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TAULUKKO 15. Suunnittelupalavereista palautetta antaneiden henkilöiden avovastausten jakautuminen sisäl-
löllisiin teemoihin (%)

N = 921

Pääteemat Alateemat % (N)

Menetelmä + 33 (300)
Kaikkia kuultiin tasapuolisesti, kaikki osallistuivat, mielipiteet 
ja näkökulmat esiin

15 (134)

Uusi menetelmä ja lähestymistapa, mukava työtapa 9 (80)
Vuoropuhelu, puheenvuorot, puhuminen ja kuunteleminen       5 (43)
Järjestelmällinen, selkeä, hyvin strukturoitu 3 (24)
Ulkopuoliset vetäjät ja kirjaaminen hyvä 2 (19 )  

Kokemus + 28 (257)
Uusia ideoita, innostava, virkeä, luova, aktiivinen 5 (44)
Mielenkiintoinen, mukava, tarpeellinen 3 (33)
Hyvä yhteishenki ja yhteistyö, yhteisvastuu 3 (30)
Hyvä, avoin tunnelma, rento ilmapiiri, rauhallinen 3 (29)
Positiivisuus, toiveikkuus 3 (27)
Tulevaisuusorientointi uutta ja hyvää 3 (24)
Tämä oli ensimmäinen palaveri, johon osallistuin 2 (14)
Kiitos. Kiitos vetäjille 1 (11)
Toivon tällaisia palavereja lisää 1 (8)
Rohkeaa ja rehellistä puhumista 1 (8)
-
Aika tavallinen palaveri, ei tuonut uutta 2 (18)
En toivo tällaisia palavereja jatkossa 1 (11)

Asioiden käsittely + 18 (165)
Yhteistä keskustelua paljon, hyvä massavanhempainillan 
toteutus, hyvä palaveri, ei rönsyilyä, pysyi hyvin aikataulussa 6 (54)
Paljon osallistujia, pienryhmät toimivia 4 (39)
Löytyi monia näkökulmia ja uusia toimintatapoja 3 (32)
Käytännönläheinen, konkreettinen 2 (19)
Perusteellinen, paneutuva, sitouttava, vastuuttava 1 (13)
Asiat etenivät, päätöksiä, suunnitelma 1 (8)

Hyöty + 7 (66)
Yhteistyö kannattaa aina, voi vaikuttaa 3 (29)
Selkeyttä ja pelisääntöjä, hyvää ja tärkeää keskustelua 2 (15)
Hyödyllinen 1 (13)
Saa apua kotitilanteeseen, ratkaisuja ongelmiin, hyvinvointiin 1 (9)

Kehitettävää 14 (133)
Pitkäveteinen, liian pitkä / lisää aikaa, aikapula 3 (32)
Toteutus epäjohdonmukainen, ote herposi, toistoa liikaa, 
lisää tiivistystä 

2 (22)

Tarvitsee jatkotyötä, yhteistyötä, enemmän keskustelua 2 (21)
Tarvitaanko ulkopuolisia vetäjiä? Vetäjät turhan jäykkiä 2 (21)
Tuoko tulosta, muuttuuko mikään, tuleeko muutosta? 2 (19)
Samat ihmiset äänessä, pakko osallistua, pieni ryhmä parempi 2 (18)

Yhteensä 100 (921)
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YHTEENVETO ENNAKOINTIDIALOGEJA KOSKEVASTA 
PALAUTTEESTA 

Tässä ennakointidialogeja koskevassa raportissa on tarkasteltu verkostodialogeja erilaisiin yh-
teistyötilanteisiin kehitettyinä työmuotoina. Tarkasteltavana ovat Tulevaisuuden muistelu -asia-
kaspalaverit, työntekijäpalaverit, alue- ja teemaneuvonpidot sekä suunnittelupalaverit. Raportissa 
on analysoitu vuosina 2004–2005 eri paikkakunnilla eri palaverimuodoista kerättyä numeerista 
ja laadullista välitöntä palautetta. Keskeisin asiakastyössä käytetty työmuoto ovat Tulevaisuuden 
muistelu -asiakaspalaverit, joita koskevaa palautetta on analysoitu vastaajaryhmittäin. 

Välitön palaute on kokonaisuutena hyvää ja palautteen antajat pääasiassa tyytyväisiä palave-
reihin. Johtopäätösten tasolla tähän liittyy kaksi huomiota. Toisaalta hyvä palaute kertoo palave-
rien toimivuudesta ja siitä, että työmuoto näyttää vastaavan sekä asiakkaiden että työntekijöiden 
yhteistyötarpeisiin. Toisaalta tasaisen tyytyväinen palaute liittyy osittain myös tiedonkeruutapaan, 
välittömästi palaverin jälkeen toteutettuun lomakekyselyyn. Arviointitutkimuksena tämä kuu-
luu niin kutsuttuun ensimmäisen tason arviointiin, jossa tavoitteena on kysyä ensivaikutelmia 
ja välittömiä palvelukokemuksia. Tutkimustapaa kutsutaan ”happy sheets” -arvioinnniksi, joka 
kuvaa palautteen positiivista luonnetta. Välittömän palautteen tuloksia voi pitää luonteeltaan 
suuntaa antavina.  

Ennakointidialogeihin osallistuneet henkilöt, perheiden aikuiset, lapset, nuoret, läheiset 
sekä eri sektorien työntekijät arvioivat palavereja välittömässä palautteessa perusteellisesti ja 
monipuolisesti. Eri palaverimuotoja koskeva numeerinen palaute ja sitä täydentävät avovas-
tausten arviot ovat keskenään melko yhdenmukaisia. Verkostodialogeja koskeva välitön palaute 
on sekä eri palaverimuotojen että vastaajaryhmien osalta myös tasaista ja samansuuntaista. Eri 
palaverimuotoja koskevan palautteen yhteinen piirre on osallistujien tyytyväisyys palavereihin. 
Vastaajaryhmien välinen selkein ero koskee aikuisten ja lasten esittämiä arvioita ja kokemuksia 
palavereista. 

Tulevaisuuden muistelu -asiakaspalavereissa aikuisvastaajat olivat tyytyväisempiä kuin lapset 
ja nuoret. Numeroarviointien osalta parhaat arvosanat saivat vuoropuhelu, kuulluksi tuleminen ja 
muiden kuuleminen. Avovastauksissa kommentoitiin erityisesti palaverimenetelmää, palaveriko-
kemuksia, palaverihyötyjä ja asioiden käsittelyä palaverissa. Kehittämisajatukset liittyivät pääosin 
ajan käyttöön ja menetelmän yksityiskohtaisempaan esittelyyn ennen palaveria. Avovastausten 
perusteella voi päätellä, että verkostopalaveri oli vastannut aikuisten yhteistyöodotuksiin, sen 
sijaan lapset ja nuoret olivat pitäneet palavereja pitkästyttävinä. Lasten avovastausten mainin-
noista puolet oli positiivisia (hyvä, innostava, uusi juttu) ja puolet negatiivisia (pitkästyttävä, 
turha, ei kiinnosta, sekava). Läheiset olivat Tulevaisuuden muistelu -asiakaspalavereihin yhtä 
tyytyväisiä kuin perheiden vanhemmat. Vastaajista tyytyväisimpiä olivat työntekijät, jotka pitävät 
Tulevaisuuden muistelua perheiden yhteistyössä toimivana, antoisana ja tehokkaana työmuotona. 
Tämä kertoo palaverimenetelmän toimivuudesta, sillä työntekijöillä on jo työnsä puolesta laaja 
vertailupohja useisiin eri tavalla toteutettuihin yhteistyömuotoihin.

Työntekijäpalavereja oli vuosina 2004-2005 pidetty vain muutamia ja niiden numeroarvioin-
tien keskiarvo oli palavereista alhaisin. Avovastauksissa vastaajat kommentoivat eniten palaveri-
menetelmää ja pitivät sitä selkeänä ja konkreettisena. Alue- ja teemaneuvonpitoja koskeva nume-
roarviointi asettui palavereja koskevan vertailun keskivälille. Avovastauksissa vastaajat arvioivat 
eniten palaverimenetelmää ja pitivät erityisesti vuoropuhelua tärkeänä. Suunnittelupalaverien 
numeroarviointien keskiarvo oli alue- ja teemaneuvonpitoja hieman alhaisempi. Vastaajat arvioivat 
ja arvostivat avovastauksissa erityisesti palaverimenetelmää ja hyvää palaverikokemusta. 
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Yleisesti avovastauksissa erottuivat ennakointidialogimenetelmän erityispiirteet, vuoropuhe-
lu, tulevaisuuteen suuntautuminen, asiakaslähtöisyys, ratkaisujen etsiminen, tasavertaisuus sekä 
yhteistyötä selkeyttävä työote. Työmuotona ennakointidialogit ja niissä toteutuva vuoropuhelu 
auttoivat asiakkaita ja heidän verkostojaan näkemään uusia toimintamahdollisuuksia. Palautteen 
mukaan palaverit saivat aikaan verkostoja yhdistäviä, rakentavia dialogeja. 

Eri palaverimuotoja koskevissa arvioinneissa mainittiin dialogisuus, moninäkökulmaisuus, 
tasavertainen kuuleminen, puhuminen ja kuulluksi tuleminen. Ennakointidialogimenetelmästä 
saatu palaute on tasaisesti hyvää, vaikka palautteen keräämisen aikaan useissa kunnissa oli vielä 
meneillään verkostokonsulttien koulutusvaihe. Useat palaverit on toteutettu verkostokonsulteiksi 
opiskelevien vetäjien toimesta. 

Ennakointidialogit ovat verkostotyömenetelmä, jota käytetään kuntien monisektorisessa ja 
moniammatillisessa yhteistyössä eri puolilla Suomea. Stakesin Verkostotutkimus ja kehittämis-
menetelmät -ryhmä tukee kuntien verkostokonsulttitoimintaa ja kouluttaa kuntien työntekijöitä 
verkostokonsulteiksi. Se myös levittää, juurruttaa ja vakiinnuttaa palvelujärjestelmässä verkos-
tomaisia, dialogisia työkäytäntöjä.

Useissa palautteissa toivottiin lisää verkostodialogeja. Dialoginen työtapa ja dialogiset verkos-
totyömenetelmät ovat leviämässä palvelujärjestelmän eri sektorien käytännön työmenetelmäksi. 
Tätä asiakaslähtöistä, dialogista ja voimavarakeskeistä palvelukulttuuria kutsutaan uudeksi pal-
veluparadigmaksi. Ennakointidialogien kysyntä asiakastyön tilanteissa kertoo sekä asiakkaiden 
että työntekijöiden tarpeesta löytää toimivia, verkostomaisia yhteistyökäytäntöjä. 

Ennakointidialogit ovat työmuoto, johon myös lapset ja nuoret voivat osallistua ja tulla 
kuulluiksi. Tulevaisuuden muistelussa lapset vastasivat tulleensa kuulluiksi hyvin, pystyneensä 
kertomaan omat huolet ja ajatukset sekä kuulleensa muita. Tästä huolimatta lasten antama 
palaute sai alhaisimmat arvosanat. Yhteistyössä, jossa on mukana myös lapsia ja nuoria, onkin 
syytä kiinnittää huomiota lasten aitoon kuulemiseen, tilan antamiseen lasten ajatuksille sekä esille 
tulleiden asioiden läpikäymiseen palaverin jälkeen. 

Osa kehittämisajatuksista koski palaverien ajankäyttöä. Asiakkaat antoivat palautetta, jossa 
kertoivat tulleensa palaverissa kuulluksi ja toivoivat usein lisää aikaa. Työntekijät puolestaan eh-
dottivat usein lyhyempiä palavereja, tiivistämistä ja toistojen vähentämistä. Joissakin vastauksissa 
ehdotettiin palaverin rajaamista kolmeen tuntiin, joka sisältäisi myös suunnitelman tekemisen. 
Palaverin kesto tuli esiin myös intensiivisen keskittymisen ja työntekijöiden työaikakysymyksen 
osalta. Toinen keskeinen kehittämisehdotus koski palavereissa tehtyjen suunnitelmien seurantaa 
ja seurantapalaverien järjestämistä. Palavereista kerätyn palautteen perusteella menetelmää on 
tarkennettu siten, että palaverin lopussa sovitaan, onko tarpeen kokoontua uudelleen katsomaan 
suunnitelmien toteutumista tai järjestää seurantapalaveri. 

Välitön osallistujapalaute tarkentaa kuvaa ennakointidialogimenetelmästä, dialogisen työ-
menetelmän toimivuudesta ja siirrettävyydestä erilaisiin yhteistyökonteksteihin. Ennakointidia-
logit toimivat joustavana työmenetelmänä myös siten, että verkostopalavereja toteuttavat vetäjät, 
verkostokonsultit, voivat työssään soveltaa ja muunnella työmenetelmää tarvittaessa tilanteen 
vaatimalla tavalla. 

Ennakointidialogeista on olemassa erilaista tutkittua tietoa. Liitteenä on aihepiiriä koskeva 
kirjallisuusluettelo. 

Seuraavassa on esitetty yhteenvetotaulukko, johon on koottu asteikkokysymykset eri pala-
verimuodoista ja asiakaspalavereista vastaajaryhmittäin. 
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TAULUKKO 16. Ennakointidialogeista palautetta antaneiden henkilöiden numeroarviointien keskiarvot kysy-
myksittäin ja palavereittain (ka)

Asiakas-
palaverit

Työn-
tekijä-

palaverit

Alue-/
teema-

neuvon-
pidot

Suunnit-
telu-

palaverit

Kaikki

K1 Palaverin hyödyllisyys 8,1 7,3 7,7 7,7 8,1
K2 Mahdollisuus kertoa omat ajatukset 8,6 8,0 8,7 8,5 8,6
K3 Mahdollisuus kertoa omat huolenaiheet 8,5 7,2 8,1 8,0 8,4
K4 Kokemus kuulluksi tulemisesta 9,0 8,1 8,6 8,5 9,0
K5 Mahdollisuus kuulla muiden ajatuksia 9,0 8,8 8,8 8,5 9,0
K6 Uutta ymmärrystä mitä muut ajattelevat 8,2 7,7 8,1 7,9 8,1
K7 Omien ajatusten selkiintyminen 7,9 7,0 7,5 7,6 7,9
K8 Eri osallistujien osuuksien selkiintyminen 8,1 7,3 7,6 7,3 8,1
K9 Hyvään tulevaisuuteen eläytyminen 7,6 7,1 7,6 7,3 7,5
K10 Omien ajatusten huomioon ottaminen 8,5 7,4 8,2 7,9 8,4
K11 Luottamus asioiden järjestymiseen 8,1 7,2 7,9 7,4 8,0
K12 Uusia toimintamahdollisuuksia 7,6 6,7 7,7 7,3 7,6
K13 Tuen saaminen tilanteeseen/toimintaan 7,9 6,7 7,7 7,4 7,9
K14 Olo tilaisuuden päättyessä 9,0 7,3 8,0 7,7 7,9
K15 Kaikkien kysymysten ka 8,2 7,4 8,0 7,8 8,2
(N) (845) (44) (698) (926) (2513)

TAULUKKO 17. Tulevaisuuden muistelu -asiakaspalavereista palautetta antaneiden henkilöiden numeroarviointien 
keskiarvot kysymyksittäin ja vastaajaryhmittäin (ka)

N = 845

Aikuis-
asiakkaat

Lapset,
nuoret

Läheiset Työn-
tekijät

Kaikki

K1 Palaverin hyödyllisyys 8,0 6,5 8,0 8,4 8,1
K2 Mahdollisuus kertoa omat ajatukset 8,6 7,2 8,2 8,9 8,6
K3 Mahdollisuus kertoa omat huolenaiheet 8,2 6,9 8,2 8,8 8,5
K4 Kokemus kuulluksi tulemisesta 9,0 7,7 8,8 9,2 9,0
K5 Mahdollisuus kuulla muiden ajatuksia 8,7 8,1 9,0 9,2 9,0
K6 Uutta ymmärrystä mitä muut ajattelevat 8,1 7,2 8,4 8,3 8,2
K7 Omien ajatusten selkiintyminen 8,0 6,0 7,8 8,2 7,9
K8 Eri osallistujien osuuksien selkiintyminen 7,8 6,9 8,1 8,5 8,1
K9 Hyvään tulevaisuuteen eläytyminen 7,1 6,9 7,6 7,8 7,6
K10 Omien ajatusten huomioon ottaminen 8,4 7,4 8,3 8,7 8,5
K11 Luottamus asioiden järjestymiseen 8,0 7,0 8,0 8,2 8,1
K12 Uusia toimintamahdollisuuksia 7,5 7,0 7,6 7,8 7,6
K13 Tuen saaminen tilanteeseen/toimintaan 8,0 7,1 7,4 8,1 7,9
K14 Olo tilaisuuden päättyessä 7,9 6,7 8,0 8,1 8,0
K15 Kaikkien kysymysten ka 8,2 7,1 8,1 8,5 8,3
(N) (205) (72) (105) (463) (845)
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JATKOTUTKIMUS

Stakesin Verkostotutkimus ja kehittämismenetelmät -ryhmä jatkaa dialogisten verkostopalave-
rien vaikutuksia koskevaa tutkimusta. Tätä toimintaa koskeva tutkimus on jaettavissa kolmeen 
osa-alueeseen:
	 asiakasvaikuttavuus – palaverien hyödyllisyys asiakkaille ja asiakasvaikutukset
	 työntekijävaikuttavuus – työskentelyn hyöty työntekijöille ja työntekijävaikutukset
	 järjestelmävaikuttavuus – työskentelyn vaikutukset työyhteisöjen ja palvelujärjestelmän 

toimintaan.

Tämä raportti on kooste ennakointidialogipalaverien välittömästä palautteesta vuosilta 2004–2005 
17:sta kunnasta. Se sijoittuu osaksi dialogisten verkostopalaverien asiakas- ja työntekijävaikut-
tavuuden tutkimusta. Välitön palaveripalaute antaa laajan yleiskuvan ennakointidialogeihin 
osallistuneiden henkilöiden näkemyksistä ja palvelukokemuksista itse palaveritilanteessa sekä 
tuo esiin osallistujien käsityksiä palaverimenetelmän toimivuudesta, välittömästä hyödystä ja 
kehittämisajatuksista. Ennakointidialogien välittömän palautteen kokoaminen on jatkossakin osa 
tämän toiminnan toteuttamista useissa kunnissa. Aineistoja kootaan kuntakohtaisesti palautteeksi 
paikallisen toiminnan kehittämiseen ja mahdollisia uusia yhteenvetoja varten.

Tämän toiminnan työntekijävaikuttavuutta ja järjestelmävaikuttavuutta koskevaa jatko-
tukimusta toteutetaan kahdessa erilaisessa toimintaympäristössä, Nurmijärven kunnassa ja 
Rovaniemen kaupungissa. Näillä paikkakunnilla on toiminnassa koko kunnan lasten, nuorten 
ja lapsiperheiden palveluja koskeva verkostokonsulttitoiminnan koordinaatiorakenne: kysyntä-
tarjonta-koordinaatio-johtaminen kokonaisuudessaan. Meneillään on tätä palvelukokonaisuutta 
kaikilla tasoilla koskeva systemaattinen seurantatutkimus. 

Tämä raportti on osa kokonaisuutta, jossa toiminnan yleistaustateoria on esitetty kirjassa 
Dialoginen verkostotyö (Seikkula, Arnkil, 2005), menetelmäkuvaukset ja ohjeita toiminnan 
toteuttamiseksi on esitetty työpaperina Ennakointidialogeja huolten vyöhykkeillä (Eriksson, 
Arnkil, Rautava 2006), vaikutuksia asiakkaiden elämään on esitetty kirjassa Tulevaisuuden 
muistelu – Ennakointidialogit asiakkaiden kokemina (Kokko 2007). Lisää tuloksia työntekijä- ja 
järjestelmävaikuttavuudesta julkaistaan myöhemmin.  
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Liite 1. Ennakointidialogien välitön palaute palautelomake 2004–2005 

STAKES                               VERKOSTOPALAVERIN ASIAKASPALAUTE  

Toivomme Sinun arvioivan nyt pidettyä palaveria ja sen työskentelytapaa. Pyrimme kehittämään 
palavereja asiakkaille mahdollisimman hyödyllisiksi. 

Olen perheenjäsen (esim. äiti, isä, nuori)____________________________________________ 

Olen perheen läheinen (esim. mummi, naapuri) ______________________________________ 

Olen työntekijä, nimike___________________ Toimipaikka_________________ tilaaja kyllä/ei 

Olen muu osallistuja____________________________________________________________ 

Arvioi seuraavia asioita asteikolla 1-10. Ympyröi sopivin vaihtoehto 

1. Miten hyödylliseksi koit tämän tilaisuuden? 

Täysin hyödytön 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10  Erittäin hyödyllinen 

2. Oliko sinulla mielestäsi riittävä mahdollisuus kertoa omat ajatuksesi? 

Erittäin huonosti 1     2     3     4     5     6     7     8 9     10  Erittäin hyvin 

3. Pystyitkö mielestäsi kertomaan omat huolenaiheesi? 

Erittäin huonosti 1     2     3     4     5     6     7     8 9     10  Erittäin hyvin 

4. Koitko, että sinua kuunneltiin? 

Erittäin huonosti 1     2     3     4     5     6     7     8 9     10  Erittäin hyvin 

5. Oliko sinulla mielestäsi riittävä mahdollisuus kuulla muiden ajatukset? 

Erittäin huonosti 1     2     3     4     5     6     7     8 9     10  Erittäin hyvin 

6. Saitko uutta ymmärrystä sille, mitä eri osallistujat ajattelevat asioista? 

Erittäin huonosti 1     2     3     4     5     6     7     8 9     10  Erittäin hyvin 

7. Selkiinnyttikö palaveri omia ajatuksiasi? 

Erittäin huonosti 1     2     3     4     5     6     7     8 9     10  Erittäin hyvin 

8. Selkiinnyttikö palaveri muiden osuutta? 

Erittäin huonosti 1     2     3     4     5     6     7     8 9     10  Erittäin hyvin 

9. Miten pystyit eläytymään hyvään tulevaisuuteen? 

Erittäin huonosti 1     2     3     4     5     6     7     8 9     10  Erittäin hyvin 
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10. Syntyikö palaverissa hyvää tulevaisuutta, siihen liittyviä toimia ja 
yhteistoimintaa koskevia suunnitelmia? 
        Kyllä     Ei 

11. Koitko, että ajatuksesi / ehdotuksesi otettiin riittävästi huomioon? 

Erittäin huonosti 1     2     3     4     5     6     7     8 9     10  Erittäin hyvin 

12. Koitko, että palaveri lisäsi luottamustasi asioiden järjestymiseen? 

Erittäin huonosti 1     2     3     4     5     6     7     8 9     10  Erittäin hyvin 

13. Havaitsitko tilanteessasi uusia vaihtoehtoja toimia? 

Erittäin huonosti 1     2     3     4     5     6     7     8 9     10  Erittäin hyvin 

14. Koitko saaneesi tukea omaan tilanteeseesi / toimintaasi? 

Erittäin huonosti 1     2     3     4     5     6     7     8 9     10  Erittäin hyvin 

15. Millainen olo sinulla oli palaverin päätyttäessä? 

Erittäin huono 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10  Erittäin hyvä 
(toivoton)           (Erittäin toiveikas) 

16. Jos muistelet aiempia palavereja, neuvotteluja tai muita tapaamisia, joissa olet 
ollut, niin miten tämä palaveri mielestäsi erosi niistä? Oliko siinä jotain erilaista tai 
uutta?

17. Olisitko valmis suosittelemaan ystävällesi osallistumista tällaiseen palaveriin, 
jos hänen tilannettaan käsiteltäisiin?

   Kyllä. Miksi?      Ei. Miksi? 

18. Muut ehdotukset ja kommentit. 

KIITOS!
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Liite 2. Ennakointidialogien perustietolomake 2007 (käytössä vuodesta 2006) 

VERKOSTOPALAVERIN PERUSTIETOLOMAKE 2007
-Verkostokoordinaattori ja verkostokonsultit täyttävät 

sivu 1

Palaverin tilaaja 
Nimi: 
Tehtävänimike: 
Toimipiste:
Kunta: 
Yhteystiedot / puh., sposti 

Palaverityyppi Tilaajan huolenaihe 
1. Asiakaspalaveri 1. Ei huolta 
2. Suunnittelupalaveri 2. Pieni huoli 
3. Työntekijäpalaveri 3. Harmaa vyöhyke 
4. Alue- tai teemaneuvonpito 4. Suuri huoli 
5. Seurantapalaveri  *) 
*) Seurantapalaveria edeltänyt verkostopalaveri pidetty (pvm):  

Palaveri 
Palaverin teema: 

Pvm + Aika: 
Paikka (tila + kunta): 
Verkostokonsultit:

Muut paikalla olleet: 
esim. konsulttiopiskelijat, jne. 

Palaverin osallistujat 
Asiakas, perhe, läheinen kutsuttu saapui
Etunimi/äiti, isä, lapsi(ikä),jne. 

Työntekijät kutsuttu saapui
Ammatti + toimipiste 

KÄÄNNÄ
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Lomake 1.1 / 3.1, Stakes 

- Verkostokonsultit täyttävät 

sivu 2

Palaverissa tehty suunnitelma   /   Seurantapalaverissa käsitellyt aiheet 
Kuka tekee mitä. Sovittiin seuraavaa:      /     Käsitellyt aiheet. Mahdollinen jatkosuunnitelma. 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Keskeinen vastuutaho: 

Palaverissa sovittiin seurantapalaverista 
Kyllä
Ei
Seurantapalaveri järjestetään (pvm): 

Palaverin yhteenvedon kirjoittaa puhtaaksi ja lähettää kaikille palaveriin osallistuneille:
Nimi / ammatti: 
Yhteystiedot / puh., sposti 

Palaverin osallistujilta kerättiin välitön palaute
Kyllä
Ei Miksi ei? 

Yleisarvio palaverista 
Esim. tunnelmat, kulku, yllätykset, yms. 

Kehittämisideat
Palaverien toteuttamisen jatkokehittelyä koskevia ajatuksia ja kysymyksiä 
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Liite 3. Ennakointidialogien välitön palaute palautelomake 2007 (käytössä vuodesta 2006)

VERKOSTOPALAVERIN PALAUTELOMAKE 2007
- Verkostopalaverin osallistujat täyttävät 

sivu 1

Toivomme Sinun arvioivan nyt pidettyä palaveria ja sen työskentelytapaa.  
Pyrimme kehittämään palavereja niihin osallistuville mahdollisimman hyödyllisiksi.  

Tämä verkostopalaveri pidettiin (pvm):

Vastaaja 
Rastita oikea vaihtoehto 
Asiakas/asiakasperhe ja läheiset 

1. Aikuinen 
2. Lapsi / nuori (alle 18 v) Lapsen/nuoren ikä:       
3. Asiakkaan, perheen läheinen (esim. mummo, poikaystävä, työtoveri, jne.) 

Työntekijät 
4. Työntekijä Nimike: Toimipaikka:
Olen palaverin tilaaja 

Arvioi seuraavia asioita asteikolla 1-10. 
Ympyröi sopivin vaihtoehto 

1. Miten hyödylliseksi koit tämän tilaisuuden? 
Täysin hyödytön 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Erittäin hyödyllinen

2. Oliko sinulla mielestäsi riittävä mahdollisuus kertoa omat ajatuksesi? 
Erittäin huonosti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Erittäin hyvin

3. Pystyitkö mielestäsi kertomaan omat huolenaiheesi? 
Erittäin huonosti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Erittäin hyvin

4. Koitko, että sinua kuunneltiin? 
Erittäin huonosti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Erittäin hyvin

5. Oliko sinulla mielestäsi riittävä mahdollisuus kuulla muiden ajatukset? 
Erittäin huonosti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Erittäin hyvin

6. Saitko uutta ymmärrystä siitä, mitä eri osallistujat ajattelevat asioista? 
Erittäin huonosti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Erittäin hyvin

7. Selkiinnyttikö palaveri omia ajatuksiasi? 
Erittäin huonosti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Erittäin hyvin

8. Selkiinnyttikö palaveri eri osallistujien osuutta? 
Erittäin huonosti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Erittäin hyvin

9. Miten pystyit eläytymään hyvään tulevaisuuteen? 

Erittäin huonosti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Erittäin hyvin

KÄÄNNÄ
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10. Koitko, että ajatuksesi / ehdotuksesi otettiin riittävästi huomioon? 
Erittäin huonosti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Erittäin hyvin

11. Koitko, että palaveri lisäsi luottamustasi asioiden järjestymiseen? 
Erittäin vähän 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Erittäin paljon

12. Havaitsitko tilanteessasi uusia vaihtoehtoja tai mahdollisuuksia toimia? 
Erittäin huonosti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Erittäin hyvin

13. Koitko saaneesi tukea omaan tilanteeseesi / toimintaasi? 
Erittäin huonosti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Erittäin hyvin

14. Millainen olo sinulla oli tilaisuuden päättyessä? 
Erittäin toivoton 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Erittäin toiveikas

15. Kuinka paljon luotat palaverissa tehdyn suunnitelman toteutumiseen? 
Hyvin vähän 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hyvin paljon

16.  Jos muistelet aiempia palavereja, neuvotteluita tai muita tapaamisia, joissa olet ollut, niin 
miten tämä palaveri mielestäsi erosi niistä? Oliko siinä jotain erilaista tai uutta? 

17.  Olisitko valmis suosittelemaan ystävillesi osallistumista tällaiseen palaveriin? 
Kyllä
Ei
Miksi?

18.  Muut kommentit ja/tai ehdotukset? 

KIITOS!
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Liite 4. Ennakointidialogien seurantapalaverin palautelomake 2007 (käytössä vuodesta 2006)

SEURANTAPALAVERIN PALAUTELOMAKE 2007
- Seurantapalaverin osallistujat täyttävät 

sivu 1
Toivomme Sinun arvioivan nyt pidettyä seurantapalaveria ja sen työskentelytapaa sekä edellisessä verkosto-
palaverissa tehdyn suunnitelman toteutumista. Pyrimme kehittämään palavereja niihin osallistuville mahdol-
lisimman hyödyllisiksi. 

Tämä seurantapalaveri pidettiin (pvm):

VASTAAJA (Rastita oikea vaihtoehto)

Asiakas/asiakasperhe ja läheiset 
1. Aikuinen 
2. Lapsi / nuori (alle 18 v)  Lapsen/nuoren ikä:       
3. Asiakkaan, perheen läheinen (esim. mummo, poikaystävä, työtoveri, jne.) 

Työntekijät 
4. Työntekijä Nimike: Toimipaikka:
Olen palaverin tilaaja 

Arvioi seuraavia asioita asteikolla 1-10. 
Ympyröi sopivin vaihtoehto 

1. Onko edellisestä verkostopalaverista ollut mielestäsi hyötyä elämäntilanteesi/työskentelytilanteesi      
selkiytymiseen? 

Ei lainkaan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Erittäin paljon

2. Miten hyvin edellisessä verkostopalaverissa tehdyt suunnitelmat ovat mielestäsi toteutuneet? 

Erittäin huonosti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Erittäin  hyvin

3. Miten hyvin edellisessä verkostopalaverissa sovittu yhteistyö on mielestäsi toteutunut? 

Erittäin huonosti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Erittäin hyvin

4. Koitko saaneesi edellisestä verkostopalaverista lisää toimintamahdollisuuksia ja voimavaroja? 

Erittäin vähän 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Erittäin paljon

5. Miten hyödylliseksi koit tämän tänään pidetyn tilaisuuden? 

Täysin hyödytön 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Erittäin hyödyllinen

6. Koitko, että sinua kuunneltiin? 

Erittäin huonosti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Erittäin hyvin

7. Millainen olo sinulla on nyt tämänpäiväisen tilaisuuden päättyessä? 

Erittäin toivoton 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Erittäin toiveikas

8. Miten luottavaisesti suhtaudut tänään sovittujen asioiden järjestymiseen jatkossa? 

Erittäin epäilevästi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Erittäin luottavaisesti

9. Mitä mieltä olet tämän muotoisesta seurantapalaverista? Haluaisitko muuttaa sitä? Miten? 

KIITOS!
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