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Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten läheisneuvonpidon asiakkaiden ääni
saadaan kuuluviin läheisneuvonpitomenetelmää kehitettäessä. Läheisneuvonpito on
strukturoitu ja selkeästi vaiheittain etenevä työtapa, joka edistää asiakkaan osallisuutta ja
aktivoi asiakkaan läheisverkostoja.
Opinnäytetyön tilaajana toimi Suomen Punaisen Ristin Nuorten turvatalo Turussa. Suomen
Punaisen Ristin turvataloilla kriisi- ja perhetyöntekijät tarjoavat suunnitelmallista,
tavoitteellista ja ammatillista apua nuorten ja heidän lähiyhteisönsä tukemiseen. Turun
Nuorten turvatalo toimii myös läheisneuvonpidon koollekutsujana. Turun Nuorten turvatalo
halusi kehittää 12 vuotta käyttämäänsä työmenetelmää paremmin asiakkaiden tämän päivän
tarpeita palvelevaksi. Läheisneuvonpidon asiakkaat haluttiin osallistaa kehittämistyöhön
keräämällä heiltä asiakaspalautetta.
Kehittämistyön menetelminä käytettiin asiantuntijoiden haastattelua, benchmarkingia sekä
kyselyä. Asiantuntijoiden haastattelut toteutettiin puolistrukturoituna parihaastatteluna ja
yksilöhaastatteluna. Benchmarking tehtiin vertailemalla asiakaspalautetta keräävien sosiaalija nuorisoalan toimijoiden kyselylomakkeita. Kyselyn aineistoa ei kyselyn kadon vuoksi
käytetty kehittämistyössä. Kehittämistyön menetelmät toteutettiin keväällä 2021.
Kehittämistyön aineisto analysoitiin teemoittain.
Saadun aineiston perusteella läheisneuvonpidon koollekutsujat keräävät asiakaspalautetta
vaihtelevasti. Silti koollekutsujat pitävät tärkeänä, että asiakkaat osallistetaan palvelun
kehittämiseen. Tämän kehittämistyön tulosten perusteella asiakkaat tulevat parhaiten
kuulluksi kahdella, läheisneuvonpidon eri vaiheissa asiakkaalle lähetettävällä, sähköisellä
palautekyselyllä. Asiakaspalautekyselyssä on työmenetelmän kehittämisen kannalta tärkeä
kysyä palvelun vaikuttavuudesta asiakkaan elämään sekä pyytää palautetta koollekutsujan
työskentelystä prosessissa.
Kehittämistyön tulosten pohjalta opinnäytetyön tilaajalle tehtiin ehdotuksia, kuinka
asiakaspalautteen keräämistä voidaan kehittää. Tilaajalle luotiin myös läheisneuvonpidon
asiakkaille suunnatut asiakaspalautekyselyt. Myös muut läheisneuvonpidon koollekutsujat
voivat ottaa asiakaspalautekyselyt käyttöönsä.
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The objective of this study was to gather information about how the customers, i.e. families
and persons close to them, could be better heard when developing the concept of family group
conference. Another objective was to create a customer evaluation form that can be used by
the convener of a family group conference. Family group conference is a child-oriented social
work method that aims to activate the family network. It is supposed to accomplish a plan in
which the family and social workers together provide the child with care, control, safety, and
support.
The commissioner of this study is the Finnish Red Cross Youth Shelter in Turku, Finland.
The Finnish Red Cross Youth Shelter’s main task is to support and help young people and
their families in all situations. Youth Shelters offer short-time accommodation for young
people in crisis situations. The Turku Youth Shelter works as a convener in family group
conferences.
The data were gathered by conducting three family group conference specialist interviews
and benchmarking seven evaluation forms that are used by other social work and youth work
actors.
These results suggest that the voices of customer families and their close ones can be best
heard when using two electrical evaluation forms in different parts of the family group
conference. In the first evaluation form, the customers should be asked about the conveners
work after the first family group conference meeting. The second evaluation form should
contain questions about how the family group conference method affected their lives. The
second evaluation form is meant to be used after the family group conference monitoring
meeting. The study also suggests that the evaluation forms should be easy to use and
appropriately short.
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1 JOHDANTO
Tässä opinnäytetyössä selvitetään, kuinka läheisneuvonpidon koollekutsujana toimiva Turun
Suomen Punaisen Ristin Nuorten turvatalo voi ottaa asiakasperheet ja heidän läheisensä mukaan läheisneuvonpidon kehittämiseen. Nuorten turvatalo toimii lapsilähtöisen läheisneuvonpitomenetelmän koollekutsujana. Opinnäytetyöni vastaa tutkimuskysymyksiin: ”kuinka asiakkaiden ääni saadaan kuuluviin läheisneuvonpitoa kehitettäessä?” ja ”millaisilla menetelmillä
asiakaspalautetta tulisi kerätä läheisneuvonpidon asiakkailta?”. Kehittämistyöni tuloksena luon
läheisneuvonpidon koollekutsujille työkalun asiakaspalautteen keräämiseen. Opinnäytetyöni tilaaja on Suomen Punaisen Ristin Nuorten turvatalo (jatkossa Nuorten turvatalo) Turussa.
Läheisneuvonpito on asiakaslähtöisyytensä takia erityinen sosiaalityön menetelmä. Läheisneuvonpidossa viranomaiset jakavat päätösvaltaansa asiakasperheen kanssa ja asiakkaan osallisuutta vahvistetaan häntä itseään koskevassa päätöksenteossa. (Heino 2013, 53–54; Reinikainen 2007, 13.) Tämän johdosta työmenetelmän kehittämisen tulisi tapahtua asiakaslähtöisesti,
mutta tiedonhakuni perusteella näin ei kuitenkaan tapahdu Suomessa. Läheisneuvonpidon asiakkailta on kerätty koollekutsujan toimesta palautetta vuosia sitten, mutta en onnistunut löytämään ainuttakaan asiakaspalautetta tällä hetkellä keräävää koollekutsujaa. Havaintojeni mukaan läheisneuvonpidosta tehdyissä julkaisuissa ei juurikaan käsitellä asiakkaiden osallistamista osana työmenetelmän kehittämistä.
Asiakasosallisuus on sitä, että asiakas osallistuu palvelujen suunnitteluun, tuottamiseen, kehittämiseen ja arviointiin. Osallisuus edellyttää asiakkaan aitoa vaikuttamista palveluprosessiin ja
asiakasosallisuuden toteutuminen on mahdollista vain silloin, kun asiakas tunnistetaan oman
asiansa asiantuntijana. (Linnanmäki 2021.) Asiakasosallisuuden merkitys on korostunut korona-aikana. Tämä on huomattu Työterveyslaitoksella käynnissä (2019–2021) olevassa Soteammattilaiset asiakasosallisuuden osaajiksi -hankkeessa, jonka mukaan asiakkaan osallisuus
sekä se, miten asiakas tulee kuulluksi palvelukohtaamisessa, vaikuttaa palveluun sitoutumiseen
ja sen tuloksellisuuteen. Hyvän kohtaamisen myötä ammattilainen myös ymmärtää asiakkaan
toiveita ja odotuksia paremmin. (Kurki & Käpykangas 2020.) Yhtenä Työterveyslaitoksen
hankkeen tavoitteena on tuottaa asiakkaan osallisuutta tukevia välineitä sekä edistää sujuvia,
asiakaslähtöisiä palvelupolkuja ja -kohtaamisia (Työterveyslaitos 2021). Osallisuus on yksi
merkittävin yhteisöpedagogiopintojani läpileikkaava käsite, jonka parissa olen saanut työsken-
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nellä työharjoittelujaksoilla sekä erilaisten työelämän toimijoiden kanssa yhteistyössä toteutettujen koulutehtävien myötä. Koen olevani jonkin hyvin merkityksellisen äärellä, kun pääsen
tämän opinnäytetyön myötä kehittämään tilaajaorganisaationi asiakasosallisuutta.
Opinnäytetyöprosessini alkoi tilaajaorganisaation kehittämistarpeen määrittelyllä. Nuorten turvatalo Turku tarvitsi käyttöönsä työkalun, jolla he voivat kerätä palautetta läheisneuvonpidon
asiakkailta ja sen avulla kehittää työmenetelmää. Nuorten turvatalo Turku kerää palautetta muiden palveluidensa asiakkailta, mutta läheisneuvonpidolle toimijalla ei ollut muodostunut palautteen keräämisen tapaa ja tästä kehittämistarpeesta muodostui opinnäytetyöni aihe. Kehittämistehtävän selkeytymisen jälkeen laadin opinnäytetyöprosessille suunnitelman ja rakensin
työlleni tietoperustaa. Perehdyin läheisneuvonpitoon kirjojen, asiantuntijatekstien sekä Turun
Nuorten turvatalon johtajan kertoman avulla. Luotuani itselleni kokonaiskuvan työmenetelmästä, etsin tietoa palautteen keräämisestä sekä asiakaspalautteen merkityksestä organisaatioille. Tämän jälkeen suunnittelin kehittämistyössä käyttämäni menetelmät. Opinnäytetyön
suunnitelmaa tehdessäni olin ajatellut haastattelevani läheisneuvonpidon asiantuntijoita ja vertailukehittäväni toimintaa. Haastateltavia etsiäkseni ja läheisneuvonpidon koollekutsujien palautteenkeruutottumuksia kartoittaakseni laadin lisäksi kyselyn. Kyselyn kadon takia sitä ei kuitenkaan voida pitää kehittämistyöni kannalta pätevänä menetelmänä ja kehittämistyöni perustuu asiantuntijoiden haastatteluun sekä vertailukehittämiseen. Aineistot kerättyäni analysoin
niitä ja muodostin aineistosta nousseista asioista neljä kehittämistyöni kannalta oleellista teemaa. Lopuksi loin aineiston perusteella ehdotuksia, kuinka tilaaja voi kehittää asiakaspalautteen
keräämistä ja loin palautteenkeruutyökalun läheisneuvonpidon koollekutsujan käyttöön. Esittelin valmiin palautteenkeruumenetelmän sekä opinnäytetyöni tulokset tilaajalle. Nuorten turvatalo kommentoi kehittämistyötäni ja sen lopputulosta, minkä jälkeen laadin koko opinnäytetyöprosessistani yhteenvedon (ks. Kuvio 1).
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•asiakaspalautekyselyt
•kehitysehdotukset
•prosessin yhteenveto

•tilaajan etsiminen
•kehittämistarpeen
määrittely
4.
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analyysi ja
kehittämistyön
tulokset

1.
opinnäytetyön
aihe ja tarve

3.
kehittämistyön
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2.

•(kysely)
•asiantuntijahaastattelut
•benchmarking

tietoperusta
•läheisneuvonpitoon ja
palautteeseen
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•keskeisiin käsitteisiin
tutustuminen

Kuvio 1: Kehittämistyön kulku.
Opinnäytetyöni alkaa tilaajan esittelyllä sekä kehittämiskohteen määrittelyllä. Näiden jälkeen
olen koonnut läheisneuvonpitoa sekä palautteenkeruuta käsittelevän tietoperustan, jossa syvennyn läheisneuvonpidossa erityisesti koollekutsujan rooliin. Palautteen keräämistä käsittelen erityisesti sosiaalialan ympäristössä. Tietoperustan jälkeen esittelen kehittämistyössä käyttämäni
aineistonkeruumenetelmät, analysoin keräämääni aineistoa ja annan kehittämisehdotuksia
Nuorten turvatalolle asiakaspalautteen keräämiseen. Lopuksi esittelen kehittämistyöni tuloksena syntyneen asiakaspalautteenkeruumenetelmän sekä tilaajan minulle antaman palautteen ja
teen yhteenvedon opinnäytetyöprosessistani.
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2 SPR NUORTEN TURVATALO TURKU
Nuorten turvatalot tarjoavat nuorille sekä heidän läheisilleen apua ja tukea arjen sujumiseen,
perheen ristiriitojen selvittämiseen sekä muihin vaikeuksiin (Suomen Punainen Risti 2021a).
Nuorten turvataloilla on moniammatillinen työyhteisö. Perhe- ja verkostotyössä sovelletaan
voimavarakeskeistä ja dialogista työotetta. Kriisi- ja perhetyöntekijät antavat suunnitelmallista,
tavoitteellista ja ammatillista apua nuorille sekä heidän läheisilleen. Ammattilaisten lisäksi nuoria tukevat Punaisen Ristin koulutetut vapaaehtoistyöntekijät. (Suomen Punainen Risti 2021b.)
Nuorten turvatalojen toimintaa ohjaavat Punaisen Ristin periaatteet inhimillisyys, tasapuolisuus, puolueettomuus, riippumattomuus, vapaehtoisuus, yleismaailmallisuus ja ykseys (Suomen Punainen Risti 2021c). Nuorten turvataloja on Suomessa viidellä paikkakunnalla: Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Tampereella sekä Turussa (Suomen Punainen Risti 2021a).
Tämän opinnäytetyön tilaajana toimii Nuorten turvatalo Turku. Nuorten turvatalo on perustettu
Turkuun vuonna 1994 (Stubb 2021). Turun Nuorten turvatalon palveluita ovat keskusteluapu,
tilapäinen majoitus, apu unirytmin korjaamiseen, itsenäistymisen tuki, näpistyskeskustelu, läheissovittelu, akuutti läheisneuvonpito sekä läheisneuvonpito. Nuorten turvataloon voi ottaa
yhteyttä verkon välityksellä, soittamalla tai tulemalla ilman ajanvarausta suoraan Nuorten turvatalolle. Asiakas ei tarvitse lähetettä ja palvelu on hänelle maksutonta. (Suomen Punainen
Risti 2021b.) Jatkossa tarkoitan Nuorten turvatalolla Turussa sijaitsevaa Nuorten turvataloa.
2.1 Nuorten turvatalo läheisneuvonpidon koollekutsujana
Läheisneuvopitoa Suomeen tuomassa olleen Tarja Heinon (2005, 202) mukaan läheisneuvonpitomenetelmässä sosiaalityöntekijä jakaa osan tehtävistään ulkopuoliselle taholle eli koollekutsujalle. Koollekutsujan tehtävänä on kartoittaa läheisverkostoa, kutsua neuvonpito koolle ja
koordinoida sekä tukea osallistumista ja osapuolten kuulluksi tulemista (mt., 202).
Turun Nuorten turvatalon johtaja Marina Stubb (2021) kertoo, että Nuorten turvatalo on toiminut läheisneuvonpidon koollekutsujana vuoden 2009 maaliskuusta alkaen, jolloin Nuorten turvatalo alkoi ensimmäisenä Turussa käyttää menetelmää kokonaisuudessaan. Aikaisemmin Turun alueella Mannerheimin lastensuojeluliitto on käyttänyt menetelmää mukailevaa, suppeampaa versiota läheisneuvonpidosta. Turun Nuorten turvatalo on Suomen Nuorten turvataloista
ainoa, joka toimii läheisneuvonpidon koollekutsujana. Nuorten turvatalon koollekutsumien lä-
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heisneuvonpitojen määrä vaihtelee vuosittain. Vuonna 2015 määrä oli vakiintunut noin 20 vuosittaiseen läheisneuvonpitoon, mutta sittemmin määrä on hieman laskenut Turun kaupungin
organisaatiomuutosten sekä koronapandemian johdosta. (Stubb 2021.) Nuorten turvatalon työtä
läheisneuvonpidon koollekutsujana tuetaan kaksi kertaa vuodessa kokoontuvassa ohjausryhmässä. Ohjausryhmä muodostuu sosiaalityöntekijöistä, sosiaalipäivystyksen työntekijöistä
sekä Nuorten turvatalon johtajasta ja koollekutsujana toimivasta perhe- ja kriisityöntekijästä.
Ohjausryhmän on tarkoitus seurata ja tukea koollekutsujan työtä sekä kehittää läheisneuvonpitoa. (Nuorten turvatalo 2021.)
2.2 Kehittämiskohteena asiakaspalautteen kerääminen
Nuorten turvatalolla ei ole olemassa läheisneuvonpidon palautteenkeruulle vakiintuneita malleja. Palautetta on pyydetty asiakkailta lähinnä suullisesti ja joskus asiakkaat ovat antaneet suullista palautetta myös pyytämättä. Saatuja palautteita ei ole kirjattu tai säilytetty, eikä palautteenkeruu ole ollut strukturoitua. Nuorten turvatalo haluaa kehittää 12 vuotta käyttämäänsä menetelmää entisestä paremmin asiakkaiden tämän päivän tarpeita palvelevaksi. Asiakkaat halutaan osallistaa kehittämistyöhön keräämällä heiltä palautetta läheisneuvonpitoprosessista. Kehittämisnäkökulman lisäksi systemaattisesti kerätty asiakaspalaute voi osoittautua tulevaisuudessa tärkeäksi myös rahoitusnäkökulmasta. (Stubb 2021.)
Kehittämistyölle on tarve myös lain puolesta, sillä laissa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja
oikeudesta (812/2000, 8§) sanotaan, että: ”asiakkaalle on annettava mahdollisuus osallistua ja
vaikuttaa palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen”. Sosiaalihuoltolaissa korostetaan asiakkaiden itsemääräämisoikeuden kunnioitusta sekä heidän kuulemistaan ja asiakkaiden vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksista. Osallisuuden mahdollistamisesta säädetään useissa
muissakin laeissa. (Pieviläinen, Pyykkönen & Saukkonen 2014, 6.)
Läheisneuvonpidon palautteenkeruun kehittämisen tarve on huomioitu myös vuonna 2002 toimintansa aloittaneessa Pääkaupunkiseudun läheisneuvonpitoprojektissa. Projektissa syntyneessä Verkostojen voimaa vai seittien satimia -kirjassa (2008) läheisneuvonpidon asiantuntija
Juha-Pekka Vuorio (2008a, 115–116) kertoo, että projektin ensimmäisen toimintavuoden aikana yksi projektin tavoite oli kehittää asiakaspalautteen keräämistä. Läheisneuvonpidon asiakaspalautteiden keräämistä onkin kehitetty 13 vuotta sitten Riikka Forssin ja Elina Halmelan
opinnäytetyössä (2008), jossa tutkittiin vanhempien kokemuksia läheisneuvonpidosta. Kehittämistyössä käytettiin läheisneuvonpidon asiakkaana oleville vanhemmille suunnattua paperista
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palautelomaketta, jota ei kuitenkaan ole opinnäytetyön yhteydessä saatavilla. Internetistä löytyy englanninkielinen, tulostettava läheisneuvonpidon palautelomake Family Group Conference Service Evaluation Form (2021), jonka tekijälähdettä en ole onnistunut selvittämään. Osa
lomakkeen kysymyksistä sopii myös Nuorten turvatalon käytettäväksi, mutta Nuorten turvatalon mukaan lomake ei sellaisenaan sovi heidän tarpeisiinsa.
Tämä opinnäytetyö vastaa Nuorten turvatalon kehittämistarpeeseen selvittämällä, kuinka läheisneuvonpidon asiakkaat, eli asiakasperhe ja läheiset saadaan mukaan läheisneuvonpidon kehittämiseen asiakaspalautteen keräämisen avulla. Kehittämistyöni tuotoksena luon läheisneuvonpidon koollekutsujille kaksi asiakaspalautekyselyä ja teen Nuorten turvatalolle ehdotuksia,
kuinka he voivat kehittää tarjoamaansa palvelua asiakaslähtöisemmin.

11

3 TIETOPERUSTA
Kehittämistyöni tietoperusta rakentuu läheisneuvonpitoa sekä palautteen merkitystä ja asiakaspalautteen keräämistä käsittelevistä osioista (ks. Kuvio 2). Läheisneuvonpidosta on koottu tietoa työmenetelmää käsittelevistä kirjoista ja tutkimuksista sekä läheisneuvonpidon asiantuntijan tiedonannosta. Tietoperustan toinen osio koostuu palautetta, asiakaspalautteen keräämistä
ja palautteenkeruumenetelmiä käsittelevästä kirjallisuudesta sekä verkkojulkaisuista. Ennen
näitä osioita avaan työn kannalta keskeiset käsitteet, eli osallisuuden (ks. Kuvio 2), lastensuojelun ja läheisverkoston -käsitteet.

Läheisneuvonpito

Asiakasosallisuus

Asiakaspalautteen
kerääminen

Kuvio 2: Asiakaspalautteen kerääminen läheisneuvonpidossa edistää asiakasosallisuutta.
3.1 Keskeiset käsitteet
Opinnäytetyöni keskeisiä käsitteitä ovat lastensuojelu, läheisverkosto sekä osallisuus. Kerron
näistä hyvin laajoista kattokäsitteistä opinnäytetyöni kannalta merkittävällä laajuudella.
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Osallisuus
Osallisuus on lavea käsite, joka voidaan nähdä näkökulmia ja lähestymistapoja kokoavana yläkäsitteenä. Sosiaali- ja terveysministeriössä osallisuudesta puhutaan aktiivisen kansalaisuuden,
yhdenvertaisten palvelujen ja aktivoinnin kautta. Opetus- ja kulttuuriministeriössä osallisuudessa nähdään tärkeänä merkityksellisyys sekä mahdollisuudet, kun taas oikeusministeriössä
siitä puhutaan ihmisoikeuksina ja demokratiana. Osallisuus on liittymistä, suhteissa olemista,
yhteisyyttä ja kuulumista. Se on yhteen sopivuutta, mukaan ottamista, osallistumista ja siihen
liittyen vaikuttamista sekä demokratiaa. Lisäksi se on näiden edellä mainittujen johtamista ja
järjestämistä. (Isola, Kaartinen, Leemann, Lääperi, Schneider, Valtari & Keto-Tokoi 2018, 3.)
Osallisuus on vahvasti yhteydessä hyvinvointiin. Matalan osallisuuden kokemus liittyy esimerkiksi vakavaan psyykkiseen kuormittuneisuuteen, huonoksi koettuun työkykyyn ja yksinäisyyteen. Kokemus osallisuudesta taas lisää turvallisuutta, hyvinvointia, uskoa omiin mahdollisuuksiin ja tulevaisuuteen. Osallisuus on kuulumista ja kuulluksi tulemista. Osallisuutta kokeva ihminen tuntee olevansa merkityksellinen osa kokonaisuutta. Hän tulee kuulluksi omana itsenään
ja voi vaikuttaa elämänsä kulkuun sekä yhteisiin asioihin. Osallisuus edellyttää yhteyttä yhteisiin ja omiin voimavaroihin, joita ovat luottamus ja keskinäinen kunnioitus, toimeentulo, palvelut, taito, tieto, toiminta ja yhteiset merkitykset. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2021a.)
Asiakasosallisuus tarkoittaa henkilöiden, asiakasryhmien ja asiakkaiden mahdollisuutta vaikuttaa ja osallistua palvelujen suunnitteluun, kehittämiseen sekä arviointiin. Asiakkaita voivat olla
nykyiset ja mahdolliset asiakkaat, jotka muodostavat palveluntuottajan asiakaskunnan. Asiakkaan osallisuudella omassa palvelussa tarkoitetaan palveluita käyttävän henkilön oikeutta tulla
kuulluksi ja sopia palveluistaan yhdessä ammattihenkilöstön kanssa. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019.) Lastensuojelu- ja sosiaalishuoltolaeissa korostetaan lapsen osallisuutta. Palveluita kehitettäessä tulisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota lasten ja nuorten mielipiteiden
kuulemiseen sekä heidän näkemystensä hyödyntämiseen. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
2021b.)
Asiakkaiden osallisuus ja valtaistaminen liitetään vahvasti myös läheisneuvonpitoon. Ne ovat
kuitenkin ensisijaisesti yksilön kokemuksia, joten työntekijän tavoite ”osallistaa” ja ”valtaistaa”
voivat tuntua asiakkaasta jopa painostavalta. Voimme siis vain tarjota asiakkaalle mahdollisuuksia osallisuuteen ja motivoida heitä siihen. Asiakkaalla tulee olla oikeus päättää miten ja
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missä vaiheessa hän haluaa osallistua. Aktiivisuuden määrä ja tapa voivat vaihdella työmenetelmän eri vaiheissa ja myös se on osallisuutta. Minkään menettelytavan ei pidä olettaa tuottavan asiakkaalle automaattisesti osallisuuden kokemusta. (Vuorio 2008, 12.)
Lastensuojelu
Vanhemmat tai muut huoltajat kantavat ensisijaisesti vastuun lapsen hyvinvoinnista. Viranomamaisella on kuitenkin tarvittaessa velvollisuus tukea vanhempia heidän kasvatustehtävässään.
Tilanteen niin vaatiessa lapsi ja perhe tulee ohjata lastensuojelun pariin. Lastensuojelun tehtävänä on edistää lasten hyvinvointia ja ehkäistä ongelmia erilaisilla yhteiskunnallisilla toimilla.
Kyse on lapsen elinympäristön turvallisuudesta, mutta myös esimerkiksi riittävistä mahdollisuuksista leikkiin ja virikkeelliseen toimintaan. Lastensuojelun perustehtäviä ovat lasten yleisiin kasvuoloihin vaikuttaminen, vanhempien tukeminen kasvatustehtävässä ja varsinainen lasten suojelutehtävä. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2021b.) Kunnat vastaavat lastensuojelupalveluiden järjestämisestä ja aluehallintovirastot ja Valvira valvovat kuntia palvelujen toteuttamisessa. Palvelut voivat olla itse tuotettuja tai ostettuja. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2021.)
Lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua toteutetaan silloin, kun lapsi ja perhe ovat lastensuojelun
asiakkaina. Lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua ovat asiakassuunnitelman laatiminen, avohuollon tukitoimet, lapsen kiireellinen sijoitus, huostaanotto, sijaishuollon järjestäminen ja jälkihuolto. Kun lapsi tai perhe ei ole lastensuojelun asiakkaana, kunnan tulee järjestää ehkäisevää
lastensuojelua. Ehkäisevän lastensuojelun tarkoituksena on lapsen ja perheen erityinen tukeminen kunnan muiden palvelujen piirissä. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2021b.) Ehkäisevää
lastensuojelutyötä on erityinen tuki, jota annetaan äitiys- ja lastenneuvolassa sekä muussa terveydenhuollossa, perhekeskuksissa, päivähoidossa, opetuksessa ja nuorisotyössä. Ehkäisevää
lastensuojelutyötä on myös lasten huomioonottaminen aikuisten palveluissa, kuten lapsen hoidon ja tuen tarpeen arviointi silloin, kun vanhemman kyky huolehtia lapsesta on heikentynyt.
(Sosiaali- ja terveysministeriö 2021.)
Suomessa kaikki lastensuojelutoimet määritellään lastensuojelulaissa (417/2007), eli lastensuojelun viranomaisen toiminta ja päätöksen perustuvat aina lakiin. Lastensuojelulaki koskee kaikkia maassamme olevia lapsia siitä riippumatta, mikä heidän taustansa on. (Lastensuojelun keskusliitto 2021.) ”Lain tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön,
tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun” (Lastensuojelulaki
417/2007, 1§).
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Läheisverkosto
Elämän aikana voi olla monenlaisia läheissuhteita, eikä läheis-käsite viittaa vain perheeseen tai
sukulaisiin, vaan se koskee lisäksi kaikkia henkilölle tärkeitä ja merkityksellisiä ihmisiä (Heino,
Kaatra, Korhonen, Possauner & Vuorio 2005, 283). Lapselle voivat sukulaisten lisäksi olla läheisiä henkilöitä esimerkiksi kummit, naapurit tai hoitajat. Olennaista on selvittää lapsen oma
tunne siitä, ketkä ovat hänelle läheisiä ihmisiä. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2021c.) Läheissuhteet ovat alati muutoksessa, joten samojen henkilöiden välillä voi olla ensin perhesuhde,
jonka päätyttyä heille voi muodostua läheissuhde, joka saattaa myöhemmin menettää merkitystään tai muuttua kokonaan merkityksettömäksi. Henkilöä, joka määritellään lainsäädännöllisestä tai geneettisesti perheenjäseneksi, ei välttämättä koetaan lainkaan läheiseksi. Sen sijaan
ihmisellä voi olla hyvin läheisiä ihmisiä, joita lähipiiri, yhteiskunta tai laki ei määrittele hänen
perheeseensä kuuluvaksi. Läheissuhteissa odotetaan tai toivotaan usein vastavuoroisuutta, vastuuta ja huolenpitoa. Juuri läheissuhteissa kuitenkin koetaan helposti myös suurimmat pettymykset, kipeimmät menetykset ja vallan väärinkäytöt. (Lahti, Aarnio, Moring & Kerppola
2020, 9.)
Läheisten rooli tuodaan monesti esille lastensuojelulaissa (417/2007) sekä sosiaalihuoltolaissa
(1301/2014). Sosiaalihuoltolaissa (1301/2014, 43§) kerrotaan läheisverkoston kartoittamisen
tarkoittavan sitä, että selvitetään miten omaiset tai muut asiakkaalle läheiset henkilöt voivat
osallistua asiakkaan tukemiseen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (2021) kertoo läheisverkoston kartoittamisesta sijaishuollon järjestämisen yhteydessä. Tällöin läheisverkoston kartoittamisen tavoitteena on antaa lapsen läheisille mahdollisuus ottaa lapsi luokseen asumaan tai osallistumaan muulla tavalla lapsen tukemiseen. Lapsen läheisverkoston mukaan ottaminen edistää
lapsen yhteyden säilymistä hänelle läheisiin ihmisiin ja voi näin vahvistaa lapsen jatkuvuuden
tunnetta. Läheisten osallistuminen lapsen elämään on tärkeää myös silloin, kun lapsi siirtyy
omasta kodistaan kodin ulkopuoliseen sijoitukseen. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2021.)
3.2 Läheisneuvonpito
Läheisneuvonpito (Family Group Conference) on lastensuojelun toimintatapa, joka aktivoi asiakkaan läheisverkostoja ja vahvistaa asiakkaan osallisuutta. Läheisneuvonpitoa voidaan käyttää
eri-ikäisten lasten perheiden kanssa, missä vain vaiheessa lastensuojelun asiakasprosessia. Läheisneuvonpitoa on käytetty lisäksi huoltoriitatilanteissa, nuorten rikostentekijöiden autta-
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miseksi, mielenterveyskuntoutujien ja kehitysvammaisten arjen organisoimisessa sekä vanhustenhuollossa. (Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö 2021.) Nuorten Turvatalon koollekutsumien läheisneuvonpitojen yleisimmät syyt ovat perheen vanhempien päihteiden käyttö ja mielenterveyshaasteet sekä ristiriidat perheessä (Stubb 2021). Läheisneuvonpidon tarkoituksena on
tuottaa konkreettinen suunnitelma, jossa läheisten ja työntekijöiden yhteisellä toiminnalla turvataan lapselle ajankohtainen ja riittävä huolenpito, kontrolli, tuki ja turva (Heino ym. 2005,
282).
Läheisneuvonpidon taustaa
Läheisneuvonpito on Uudessa-Seelannissa 1980-luvulla kehitetty lastensuojelun sosiaalityön
menetelmä, jolla vahvistetaan asiakkaan osallisuutta häntä itseään koskevassa päätöksenteossa
(Heino 2000, 7; Heino 2013, 53–54). Läheisneuvonpidon periaatteena on, että viranomaiset
jakavat päätösvaltaansa asiakasperheen kanssa ja työskentelevät yhdessä lapsen auttamiseksi
(Reinikainen 2007, 13). Läheisneuvonpito kehitettiin alun perin ratkaisuksi maoriperheiden lasten huostaanottojen suureen osuuteen sekä lastensuojelutoimien vähäisiin tuloksiin ja suuriin
kustannuksiin (Heino 2000, 7; Vuorio 2008b, 10). Maorivähemmistöön kuuluvat lapset olivat
väestöosuuteensa suhteutettuna selkeä enemmistö lastensuojelulaitoksissa. Maorit syyttivät lastensuojelun päätöksentekoa siitä, ettei se ota huomioon heidän perinteisiä tapojaan ratkaista
ongelmia eikä suvulla ole oikeasti mahdollisuutta tukea lasta ja perhettä. (Vuorio 2008b, 10.)
Läheisneuvonpitoa kehitettäessä oli kyse myös sosiaalipalveluiden leikkaamisesta sekä julkisten menojen vähentämisestä. Näiden yhteydessä perusteltiin valtion vetäytyvää roolia ja korostettiin perheen sekä suvun vastuunottoa läheisistään (Heino 2000, 7).
Suomessa läheisneuvonpidon kehittämisen motiivina eivät ole olleet säästösyyt, vaikka menetelmän avulla saadaan säästöjä (mt., 7.). Suomeen läheisneuvonpito kulkeutui Ruotsin kautta
vuonna 1997. Läheisneuvonpidon juurruttamiseksi Suomeen Stakes (nykyinen Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos) perusti Läheisneuvonpito sosiaalityön menetelmäksi -projektin yhtenä
Huostaanotto-projektin osahankkeena. (Reinikainen 2007, 5; Vuorio 2008b, 10.) Stakes kehitti
projektiin osallistuneiden organisaatioiden ja kuntatahojen kanssa oman sovelluksen läheisneuvonpidosta ja julkaisi siitä opaskirjan Läheisneuvonpito – Uusi sosiaalityön menetelmä (Heino
2000). Menetelmän käyttö lähti laajenemaan ympäri Suomea hyvin epätasaisesti (Stubb 2021).
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Työmenetelmän erityispiirteet
Läheisneuvonpidon työskentelykäytännöissä on paikallisia variaatioita, mutta menetelmän rakenne ja keskeiset periaatteet ovat kaikille yhteisiä (Vuorio 2008b, 9). Läheisneuvonpito on
levitessään muuttunut sovelluksiksi, jotka sopivat eri maiden käytäntöihin. Suomalainen malli
eroaa alkuperäisestä mallista kahdella tavalla. Yksittäisen kokouksen sijasta korostetaan prosessia ennen sekä jälkeen läheisneuvonpidon. Toinen pohjoismainen ja suomalainen ero läheisneuvonpidon toteutuksessa on lapsen aseman, osallisuuden ja oikeuksien korostaminen. (Heino
2007, 3; Heino 2013, 54.) Suomen perustuslaissa (731/1999, 6§) todetaan, että: ”lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.” Sosiaalihuoltolaissa (1301/2014, 10§) taas todetaan, että: ”Palveluja annettaessa ja niitä kehittäessä on kiinnitettävä erityistä huomiota lasten ja nuorten tarpeisiin ja
toivomuksiin.” Läheisneuvonpito huomioi hyvin edellä mainitut lakiasetukset, vaikka menetelmää ei olekaan lakisääteistetty (Heino 2007, 3; Heino 2008, 44).
Läheisneuvonpidolla on viisi erityispiirrettä, joista ensimmäinen on se, että sosiaalityöntekijä
jakaa osan tehtävistä ulkopuoliselle koollekutsujalle (Heino 2005, 202). Nuorten turvatalo toimii läheisneuvonpidossa koollekutsujan roolissa ja tässä opinnäytetyössä kehitetään palautteenkeruuta nimenomaan koollekutsujan näkökulmasta. Heino (mt., 202) kertoo toiseksi läheisneuvonpidon erityispiirteeksi sen, että lastensuojeluasian käsittely laajennetaan ydinperheen ulkopuolelle. Lapsen ja perheen läheiset saavat kuulla virnaomaisilta perheen yksityisasioista ja he
voivat kysellä sekä keskustella asioista keskenään, ilman viranomaisen läsnäoloa (mt., 202).
Kolmas läheisneuvonpidon erityispiirre on, että käsittely leviää ydinperheen lisäksi sosiaalityön
ulkopuolella oleviin auttajatahoihin. Lapsen asiaan liittyvät viranomaiset ja palvelujen lähityöntekijät kutsutaan mukaan. (mt., 202.) Tällaiset auttajatahot voivat työskennellä lapsen
kanssa esimerkiksi päiväkodissa, perheneuvolassa, koulussa, tai nuorisopsykiatrian poliklinikalla. Myös vanhempien osalta voi olla tarpeen kutsua asiantuntijoita, jotka ovat useimmiten
erilaisia psykiatrian ja päihdehuollon ammattilaisia. (Vuorio 2008b, 14.) Nuorten turvatalolla
läheisneuvonpitoihin on osallistunut ulkopuolisina auttajatahoina esimerkiksi A-klinikan sosiaalityöntekijöitä, sosiaaliterapeutteja, psykiatrisia sairaanhoitajia, erityisopettajia, opettajia,
päiväkodin henkilökuntaa, fysioterapeutti ja diakoneita (Stubb 2021). Neljäntenä asiana läheisneuvonpidossa on uutta se, että menetelmä luo sosiaalityöhön avoimuutta sekä selkeän rakenteen suunnitelman toteuttamiselle. Avoimuus näkyy menetelmässä niin, että viranomaiset esittävät omat tietonsa ja huolensa, minkä jälkeen asianosaiset saavat ottaa niihin kantaa, voivat
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kertoa omat näkemyksensä ja pääsevät laatimaan yhdessä läheistensä kanssa oman suunnitelman päätösten pohjaksi. Läheisneuvonpidon viides erityispiirre on selkeästi vaiheittain eteneminen, josta muodostuu yleensä noin vuoden mittainen prosessi. Kyse ei siis ole yksittäisestä
kokouksesta tai kokousten jatkumosta, vaan siitä, mitä prosessissa tapahtuu. (Heino 2005, 202.)
Läheisneuvonpidon vaiheet
Läheisneuvonpito on selkeästi vaiheittain etenevä, strukturoitu työtapa (ks. Kuvio 3), jonka
vaiheita ovat:
1. Valmisteluvaihe
2. Läheisneuvonpito
a. Tiedonanto
b. Läheisten oma kokous
c. Suunnitelman esittäminen ja hyväksyminen
3. Seuranta (Vuorio 2008b, 11; Heino 2013, 54.)

Kuvio 3: Läheisneuvonpito ja suunnitelmallinen työ (Vuorio 2008, 32).
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Läheisneuvonpito alkaa siitä, kun sosiaalityöntekijä tekee yhdessä asiakkaiden, eli huoltajien
ja lasten kanssa toimeksiannon. Toimeksiannon yhteydessä asiakkaat antavat suostumuksen
siihen, että työntekijä saa luovuttaa tarvittavat tiedot läheisneuvonpidon käyttöön. Toimeksiannossa sovitaan myös läheisneuvonpidossa käsiteltävistä asioista sekä työntekijöistä, jotka läheisneuvonpitokokoukseen kutsutaan. Tarkoituksena on kutsua sellaisia tahoja, joiden tiedoilla
on olennaista merkitystä lapsen tai perheen tilanteen ymmärtämiseksi tai joilla on merkitystä
suunniteltavien asioiden suhteen. (Vuorio 2008b, 14.) Valmisteluvaiheen perusteellisuus alustaa toimivaa läheisneuvonpitokokousta (Heino 2005, 202).
Varsinainen läheisneuvonpitokokous jaetaan kolmeen vaiheeseen. Tiedonantovaiheessa kutsutut viranomaiset ja asiantuntijat kertovat omat havaintonsa ja tietonsa lapsen tilanteesta. Perhe
ja läheiset voivat kysellä tarkennuksia. Tiedot saatuaan perhe vetäytyy läheistensä keskinäiseen
läheisten omaan kokoukseen, jossa he laativat ehdotuksen ongelman ratkaisuksi sekä suunnitelman seurannasta. Läheisneuvonpitokokouksen kolmannessa vaiheessa, eli suunnitelman
esittämisessä ja hyväksymisessä, sosiaalityöntekijä hyväksyy läheisverkoston laatiman suunnitelman, mikäli se on lapsen edun mukainen. (mt., 203.) Yhdenkään läheisneuvonpidon vaiheen
kestoa ei ole yleensä ennalta määritelty, vaan tarkoituksena on käyttää jokaiseen vaiheeseen
sen tarvitsema aika. Läheisneuvonpitokokoukset ovat kestäneet 4–8 tuntia, useimmiten 3–6
tuntia. Läheisneuvonpidon jälkeen järjestetään yksi tai useampi seurantakokous. Seurantakokouksessa hyvät ja toimivat asiat tehdään näkyväksi ja niistä annetaan tunnustusta. Suunnitelmaa tarkennetaan niiltä osin kuin on tarve, esimerkiksi tilanteen muuttumisen johdosta. Seurantakokouksessa arvioidaan osallistujien roolit suunnitelman toteuttamisessa jatkossa. Läheisneuvonpitokokouksen päättyessä läheisverkoston kanssa sovitaan säännöllisestä, yhteisestä arvioinnista, mikäli asiakkuus jatkuu. Seurantakokoukset ovat kestoltaan yleensä läheisneuvonpitokokousta lyhyempiä, noin 3–4 tuntia. (Vuorio 2008b, 17–18.)
Koollekutsujan rooli läheisneuvonpidossa
Sosiaalityöntekijä tilaa läheisneuvonpidon ulkopuoliselta taholta, eli koollekutsujalta. Koollekutsujana voi toimia läheisneuvonpitopalveluja tuottava järjestö, kunnallinen yksikkö tai yritys,
jossa on tehtävään kouluttautuneita henkilöitä. (Heino 2013, 54.) Läheisneuvonpidon koollekutsujana voi toimia esimerkiksi koulutuksen saanut yhteisöpedagogi. Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön (2021) mukaan koollekutsujan roolissa voi ammattilaisen lisäksi toimia maallikko. Koollekutsujana useita vuosia toimineen Turun Nuorten turvatalon johtajan Marina Stub-
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bin (2021) mukaan maallikon olisi käytännössä hyvin haastavaa toimia koollekutsujana. Nuorten turvatalon koollekutsumien läheisneuvonpitojen kaltaisissa tapauksissa koollekutsujalta
vaaditaan paljon alan kompetenssiosaamista, palvelujärjestelmän tuntemista sekä vahvaa ammatillista taustaa ja osaamista alalta (Stubb 2021).
Koollekutsuja toimii lapsen ja perheen valmentajana eli hän tapaa perheen sekä tarvittaessa
perheen läheisiä ja valmistelee heidän kanssaan neuvonpitoa. Koollekutsuja myös selvittää yhdelle lapsen valitsemalle avustajalle hänen roolinsa lapsen tukijana, tunnelmien ja huolien
kuuntelijana sekä näiden sanoittajana. Ennen läheisneuvonpitokokousta koollekutsuja käy etukäteen läpi asiantuntijoiden laatimat yhteenvedot lapsen ja perheen kanssa (Heino 2013, 54–
55; Hänninen 2008, 121–125) ja on yhteydessä yhteenvedon laatineihin asiantuntijoihin yhteenvedon muuttamisen mahdollisuudesta, mikäli perhe on eri mieltä tai yhteenvedossa on asioita, joita perhe ei halua tuoda kokoukseen. Koollekutsujan valmisteluvaiheen tehtäviin kuuluvat myös käytännön järjestelyt. Valmisteluvaihe käsittää noin kolme neljäsosaa koollekutsujan
työskentelystä läheisneuvonpitoprosessissa. Se tarkoittaa noin kolmesta yli kymmeneen eri tapaamista vanhempien, lasten ja lasten avustajien kanssa sekä puhelinkontakteja noin 10–20 kokoukseen osallistuvan henkilön kanssa. Lisäksi koollekutsuja huolehtii tarvittavien tukipalveluiden järjestämisestä. (Hänninen 2008, 121–123.) Tukipalveluita voivat olla esimerkiksi tulkkaus tai lastenhoito.
Varsinaisessa läheisneuvonpitokokouksessa koollekutsuja toimii puheenjohtajana. Koollekutsujan tehtävänä on varmistaa, että kaikki oleelliset asiat tulevat esille kokouksessa ja jokainen
on tullut kuulluksi kysymyksineen ja vastauksineen. Koollekutsuja myös huolehtii asioiden kirjaamisesta kokouksessa. (Heino 2013, 55.) Lisäksi koollekutsujan velvoitteita on läheisneuvonpitokokouksen emännöinti tai isännöinti ja kahvi- sekä ruokatarjoiluiden järjestäminen. Kokouksen tiedonantovaiheessa koollekutsuja toimii keskustelun selkiyttäjänä ja huolehtii siitä,
että osapuolet ymmärtävät toisiaan sekä siitä, että lapsi saa esittää oman tiedonantonsa joko itse
tai avustajan tuella. (Hänninen, 2008, 127.) Stubb (2021) kuitenkin muistuttaa, että läheisneuvonpidon lapsiasiakkaat voivat olla myös vauvaikäisiä tai niin nuoria, ettei aina ole heidän etujensa mukaista osallistua läheisneuvonpitokokoukseen.
Suunnitelman esittelyvaiheessa koollekutsujan tehtävänä on huolehtia suunnitelman tarkentumisesta konkreettiseen muotoon sekä siitä, että ennen lopettamista sovitaan seurannasta ja seurantakokouksesta. Seurantakokouksessa koollekutsuja huolehtii jälleen viranomaisten yhteen-
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vetojen keräämisestä. Yhteenvedot saatuaan koollekutsuja tapaa huoltajat ja lapsen ennen seurantakokousta ja käy yhteenvedot läpi heidän kanssaan. Seurantakokouksessa koollekutsujan
rooli ja vastuu käytännön järjestelyistä ovat samat kuin läheisneuvonpitokokouksessa. (Hänninen 2008, 127–128.)
3.3 Palautteen merkitys ja asiakaspalautteen kerääminen
Palautetta saadessaan henkilö saa tietoa käyttäytymisensä vaikutuksista muihin ihmisiin. Palaute saa näkemään heikkouksia sekä vahvuuksia ja auttaa tekemään oikeita päätöksiä. Palaute
edistää tavoitteiden saavuttamista ja pitää liikkeessä. Palautteen voima kasvaa, kun erityisesti
kannustavaa palautetta annetaan jatkuvasti. (Ahonen & Lohtaja-Ahonen 2011, 6.) Palaute on
osa työpaikan oppimista, vuorovaikutusta ja kehittämistä. Palaute on tietoa siitä, miten toiminnassa on menestytty ja tällainen tieto on kaikille yrityksille ja organisaatioille välttämätöntä.
Palautteetta jäämisen vaarana on reitiltä eksyminen eli se, että työntekijät tekevät heille helppoja ja kiinnostavia asioita. (Kupias, Peltola & Saloranta 2011, luku 1.) Ilman palautetta jatketaan helposti väärin toimimista. Palaute osoittaa missä ollaan ja auttaa suuntaamaan toimintaa
uudelleen. Se on tehokkain tapa käynnistää muutos ja se toimii hyvin kehittämisen tukena (Asikainen, Lehtonen, Parkkinen, Piilola & Tenho 2016, 9). Tieto asiakkaiden tyytyväisyydestä on
myös asiakaskannan hallintaa. Asiakaskantaa hallitakseen on kerättävä erilaista asiakaspalautetta, jota työntekijät saavat asiakaskontakteistaan. Aika ajoin tehdyt asiakastyytyväisyystutkimukset täydentävät asiakaskontakteista saatuja tietoja. (Grönroos 2020, 255.)
Palautteen kerääminen edistää asiakasosallisuutta
Asiakkaiden ottaminen mukaan haasteiden ratkaisemiseen sekä uusien toimintamuotojen innovointiin ja toteuttamiseen on nykypäivää. Asiakkaiden osallisuuden vahvistuminen vaatii rohkeita kokeiluja ja tilan antamista kokemusasiantuntijuuden hyödyntämiselle. (Hinkka, Keskikylä, Krook, Kukkasniemi-Mäkinen, Mäkelä, Mäki-Fränti, Pasto, Pietilä, Raatikainen, Siren,
Tuominen & Viinamäki 2015, 5.) Asiakasosallisuudessa on kyse asiakkaan kuulemisesta, kohtaamisesta sekä asiakkaan vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksista palvelujen suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen. Asiakasosallisuutta voidaan edistää esimerkiksi keräämällä
asiakkailta palautetta (ks. Kuvio 4). (Pieviläinen ym. 2014, 5.) Palautteen keräämisellä asiakkaalle viestitään, että heidän kehitysehdotuksensa ja mielipiteensä ovat tärkeitä. Palautteen kerääminen vahvistaa työntekijöiden ja asiakkaiden välistä dialogia. Myös asiakkaiden osallisuus
palvelujen kehittämisessä vahvistuu (ks. Kuvio 4). (Tanskanen 2014, 129.)
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Kuvio 4: Palautteen antaminen edistää asiakasosallisuutta (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
2019).
Asiakkaalla on oikeus tulla kuulluksi ja olla osallisena oman palvelunsa vaiheissa sekä vaikuttaa palveluiden kehittämiseen. Osallisuuden tulisi toteutua monella tasolla, monimuotoisesti ja
monikanavaisesti. Yleisin tapa kerätä asiakkailta tietoa palvelusta on erilaisten asiakaspalautejärjestelmien käyttö. Palautetta ja palveluiden kehittämiseen liittyviä ehdotuksia tulee kerätä
spontaanisti sekä sovitusti asiakastilanteissa, avoimissa foorumeissa ja keskustelutilanteissa.
Sosiaali- ja terveysalan palveluiden asiakaslähtöinen kehittäminen edellyttää vuoropuhelua asiakkaiden sekä muiden kokemustiedon tuottajien, palvelujen järjestäjien ja palvelujen tuottajien
sekä sidosryhmien välillä. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019.)
Suora ja epäsuora palaute
Asiakaspalautetta saadaan useiden eri kanavien kautta. Palautetta voidaan saada puhelimitse,
kirjeitse, sähköpostitse, asiakaskontakteissa tai internetin kautta. (Isohookana 2007, 139.) Palautetta liikkuu työyhteisöissä ja kaikessa ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa koko ajan.
Jäädessämme kuitenkin ilman suoraa palautetta, tulkitsemme sitä toisten käyttäytymisestä epäsuorasti. Tällaiseen sanattomana ja epäsuoraan palautteeseen liittyy runsaasti tulkintaa, jossa
on suuri riski väärinymmärtämiseen. Palaute voidaan tulkita jopa päinvastaisesti, miten antaja
on sen tarkoittanut. Suorassa palautteessa palautteenantaja voi vaikuttaa sanomansa perilleme-
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noon paremmin ja tulkintaeroista on mahdollista keskustella. (Kupias ym. 2011, luku 1.) Asiakaspalautteen keräämisen tulisi tapahtua systemaattisesti ja henkilöstön sekä johdon olisi hyvä
tehdä pitkän aikavälin suunnitelma siitä, millä tavalla ja milloin palautetta kerätään tulevaisuudessa (Pieviläinen ym. 2014, 12).
Palautteen kerääjän on tärkeä kertoa asiakkaalle, miksi palautetta kerätään, miten palautteet
käsitellään ja kenelle palaute päätyy. Asiakas voi motivoitua antamaan palautetta, jos hänelle
kertoo, että palautetta antamalla voi vaikuttaa palveluun. Palautteen antamiseen kannustaessa
on kuitenkin kerrottava realistisesti, millaisiin toimenpiteisiin saadun palautteen perusteella
voidaan ryhtyä. (mt., 10.) Palautteenantaja saattaa pitää palautteen antamista hankalana, mikäli
hän ei tiedä, mistä palautetta halutaan saada. Tottumaton palautteenantaja ei välttämättä tiedä,
mitä hän uskaltaa sanoa tai miten sanoittaa ajatuksensa. Palautteen pyytäjä voi helpottaa palautteenantajan tehtävää määrittelemällä tarkasti mistä, miksi ja miten palautetta halutaan.
(Ahonen & Lohtaja-Ahonen 2011, 134.) Palautteen keräämisessä tulee myös huomioida palautteiden luottamuksellisuus sekä anonymiteetti (Pieviläinen ym. 2014, 10).
Palautteenkeruumenetelmät
Palautetta voidaan kerätä erilaisilla menetelmillä. Ennen menetelmän valintaa tulee pohtia, millaisiin kysymyksiin vastauksia halutaan ja halutaanko ensisijaisesti laadullista vai määrällistä
tietoa. Menetelmää valittaessa on myös paikallaan miettiä, millaisilla menetelmillä saadaan parhaiten vastauksia suunniteltuihin kysymyksiin ja millaiset menetelmät sopivat kyseiselle asiakaskunnalle. On hyvä huomioida myös mieluummin suullisesti palautetta antavat asiakkaat ja
se, että palautteen keräämisessä voi käyttää useampaa eri menetelmää. Palautetta voidaan kerätä toiminnallisilla menetelmillä. Palautteenkeruumenetelmät ovat toiminnallisia esimerkiksi
silloin, kun asiakas vastaa hänelle kirjallisesti tai suullisesti esitettyihin kysymyksiin liimaamalla tarralappuja tai valitsemalla erilaisia palautekortteja. Toiminnalliset menetelmät voivat
pitää sisällään kuvakortteja, taidelähtöisiä menetelmiä, unelmointia ja palautteen keräämistä
ryhmissä keskustellen (mt., 9, 14–20). Palautetta voidaan kerätä myös yksilöä tai ryhmää haastatellen, asiakkaiden teemapäivällä tai kehittäjäasiakasryhmän tai asiakasraadin avulla (Hinkka
ym. 2015, 7, 12–13).
Palautetta voidaan kerätä myös kyselyn avulla. Kysely on sopiva menetelmä tilanteisiin, joissa
tutkittava aihealue tunnetaan jo hyvin, mutta halutaan varmistua sen paikkansa pitävyydestä.
Tällainen tilanne on esimerkiksi sellainen, että palveluyritys haluaa selvittää asiakaskunnan
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tyytyväisyyttä. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2015, 40.) Kyselylomake voi olla paperinen tai
sähköinen (Vehkalahti 2014, 48). Sähköisen kyselyn huono puoli on, että sähköisten palveluiden yleistymisen myötä ihmiset kohtaavat tänä päivänä valtavasti sähköisiä kyselyitä, mikä voi
vähentää vastausprosenttia merkittävästi (mt., 48; Ojasalo ym. 2015, 129). Vastausväsymyksen
ehkäisemiseksi kannattaa kiinnittää huomiota kyselyn pituuteen, sillä harva haluaa käyttää aikaansa pitkien kyselylomakkeiden täyttämiseen. Myös kielen selkeyteen ja kyselylomakkeen
ulkoasuun tulee panostaa. (Vehkalahti 2014, 48.)
Asiakaspalautteen hyödyntäminen
Asiakaspalautteen kerääminen voi olla työyhteisöä yhdistävä sekä yhteishenkeä lujittava menettely. Suunnittelukokoukset voivat saada työntekijät innostumaan työstä ja sen kehittämisestä
uudella tavalla. Asiakkailta saadut kehittämisideat voivat auttaa näkemään muutoksen tarpeen
pienissä yksityiskohdissa, mutta myös suuremmissa kokonaisuuksissa. Palaute voi innostaa yksittäistä työntekijää tai koko työyhteisöä toteuttamaan ja ideoimaan suuriakin muutoksia.
(Tanskanen 2014, 119.)
Palautteen keruun suunnitteluvaiheessa tulee pohtia asiakaspalautteen keräämisen jälkeisiä jatkoaskeleita, kuten sitä kuka koostaa ja jäsentää kerätyn tiedon. Tälle pitää varata aikaa, jotta
palautteesta saadaan koostettu olennaiset tulokset selkeään muotoon. Tulosten hyödyntämisen
suhteen tulee myös miettiä, mihin muotoon eri tavoilla kerättyä palautetta koostetaan ja miten
luovilla menetelmillä kerätystä palautteesta tehdään kooste. Palautteen keräämistä suunniteltaessa on hyvä miettiä myös, kenen kanssa tulokset käydään tarkemmin läpi tai riittääkö vain
saaduista tuloksista ja niiden perusteella tehdyistä kehittämistoimista tiedottaminen. Saadut tulokset ja kehittämisehdotukset on tärkeää käydä läpi henkilöstön ja johdon kanssa. On hyvä
pohtia yhdessä mitä palautteen perusteella voidaan kehittää oman työyhteisön voimin. (Pieviläinen ym. 2014, 11.) Asiakastyytyväisyyskyselyiden tuloksia voidaan tulkita esimerkiksi vertailemalla niitä keskenään (Hinkka ym. 2015).
Ruotsalainen (2018) nostaa esiin, että suomalaiseen yrityskulttuuriin kuuluu monesti negatiivisen palautteen pelkääminen ja piilottelu, vaikka juuri negatiivisen palautteen avulla palvelutapahtuma saadaan vastaamaan asiakkaan tarpeita. Tämän vuoksi organisaation tulisi luoda huomautuksia pelkäämätön ja kokemuksia jakava toimintakulttuuri. (Ruotsalainen 2018.) Asiakaspalautetta on arvostettava, vaikka se olisi hyvinkin kriittistä ja osuisi arkaan paikkaan (Tanskanen 2014, 121).
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4 KEHITTÄMISTYÖN MENETELMÄT
Käytin läheisneuvonpidon koollekutsujien palautteen keräämisen kartoittamiseen ja mahdollisten haastateltavien etsimiseen kyselyä, mutta kysely keräsi vain yhden vastauksen. Kyselyn
aineistoa ei ole vähäisen vastaajamäärän, eli kadon takia käytetty kehittämistyössä. Kehittämistyöni tarkoituksena oli selvittää läheisneuvonpidon koollekutsujien asiakaspalautteen keruun
nykytilaa ja kehittämistarpeita. Käytin tähän menetelmänä asiantuntijoiden haastattelua. Palautteenkeruutyökalun luomiseksi tarvitsin tietoa käytössä olevista palautteenkeruumenetelmistä ja
tähän soveltui parhaiten benchmarking, eli vertailukehittäminen (ks. Kuvio 5).

Kysely

•Haastateltavien löytäminen
•Koollekutsujien asiakaspalautteen keräämisen ja kehittämistarpeiden
kartoittaminen
•Kysely epäonnistui

•Koollekutsujien asiakaspalautteen keräämisen ja kehittämistarpeiden
selvittäminen
•Läheisneuvonpitoon sopivan palautteenkeruumenetelmän selvittäminen
Haastattelut

•Tiedon kartuttaminen käytössä olevista asiakaspalautelomakkeista
Benchmarking

Kuvio 5: Kehittämistyössä käytetyt menetelmät ja niiden tavoitteet.
Käytin kahta kvalitatiivista aineistonkeruumenetelmää, eli haastattelua ja benchmarkingia.
Kaksi erilaista menetelmää tukevat kehittämistyön luotettavuutta. Hirsjärven ja Hurmeen
(2015, 39) mukaan monimetodisen lähestymistavan etuja on perusteettoman varmuuden vähentäminen. Toista menetelmää käyttäessä saattaa syntyä erilaisia vastauksia, jotka poistavat näennäisen varmuuden, joka saattaa syntyä vain yhtä menetelmää käyttäessä (mt., 39).
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4.1 Haastattelut
Haastattelu on konstruktiivisen tutkimukselle tyypillinen menetelmä, joka kannattaa yleensä
yhdistää toisiin menetelmiin. Haastattelu sopii moniin kehittämistehtäviin hyvin, sillä haastatteluilla saadaan nopeasti syvällistäkin tietoa (Ojasalo ym. 2015, 41, 106). Valitsin haastattelun
tiedonkeruumenetelmäksi, sillä Ojasalon ym. (2015, 106) mukaan haastattelu toimii hyvin asioiden selventäjänä ja syventäjänä. Tavoitteeni oli saada asiantuntijoiden haastatteluista vastauksia tutkimuskysymykseeni, mutta toivoin haastatteluiden myös laajentavan kehittämistyöni
taustalla olevaa tietopohjaa läheisneuvonpidosta sekä koollekutsujan roolista. Ensimmäisen
asiantuntijahaastattelun tavoitteena oli lisäksi saada muiden mahdollisesti haastateltavaksi sopivien henkilöiden yhteystietoja.
Haastattelin kolmea asiantuntijaa, jotka ovat toimineet koollekutsujina useissa läheisneuvonpidoissa. Ensimmäisen asiantuntijoiden haastattelun toteutin parihaastatteluna. Parihaastattelu on
yksi ryhmähaastattelun alalaji (Hirsjärvi & Hurme 2015, 61). Ryhmähaastattelussa osanottajat
tekevät huomioita, kommentoivat asioita melko spontaanisti ja tuottavat tutkittavasta ilmiöstä
monipuolista tietoa (mt., 61). Ryhmähaastattelun etuja on, että ryhmän jäsenet voivat auttaa
toisiaan muistamaan jotain, mitä yksin haastateltaessa ei ehkä tulisi mieleen. Mielipiteiden esittäjä joutuu myös perustelemaan kantaansa, kun ryhmän muut osallistujat reagoivat esitettyihin
mielipiteisiin. Ryhmähaastattelulla saadaan yleensä totuudenmukaisempi kuva ilmiöstä kuin
yksilöhaastattelussa, sillä haastattelijan ohjaus ei ole siinä niin vahvaa. (Ojasalo ym. 2015, 42.)
Valitsin parihaastattelun asiantuntijoiden haastattelun käytännön toteutukseksi siitä syystä, että
toivoin useamman henkilön välisessä keskustelussa syntyvän enemmän huomioita ja oivalluksia kuin yksilöhaastattelussa. Kolmatta läheisneuvonpidon asiantuntijaa haastattelin yksilöhaastatteluna videoyhteydellä.
Toteutin asiantuntijoiden haastattelut puolistrukturoituna, eli teemahaastatteluna. Teemahaastattelu sopii tilanteisiin, joissa tutkimuksen kohdetta ei tunneta etukäteen täysin eikä vastaajia
haluta ohjata liikaa (Ojasalo ym. 2015, 106). Puolistrukturoidun haastattelun huono puoli on,
että sillä saadaan tutkimusaiheen kannalta paljon epärelevanttia materiaalia (Hirsjärvi ym.
2015, 36). Suunnittelin haastatteluteemat etukäteen, mutta sanamuodot, kysymysjärjestys ja
painotukset vaihtelivat haastatteluiden välillä. Haastattelurunko löytyy liitteestä 3. Haastattelut
tapahtuivat Turussa keväällä 2021. Äänitin haastattelut pystyäkseni palaamaan haastatteluun

26

uudestaan ja voidakseni keskittyä haastattelutilanteissa haastateltavieni havainnointiin. Haastatteluiden jälkeen litteroin, eli kirjoitin nauhoitetun äänitallenteen auki, jolloin haastattelun sisältöä oli helpompi käsitellä.
Kolmen asiantuntijan haastattelu oli kehittämistyöni kannalta hyvä määrä. Haastateltavakseni
suostuivat kolme erittäin kokenutta läheisneuvonpidon koollekutsujaa, joilla oli tietoa menetelmästä vuosikymmentenkin takaa. Mikäli olisin haastatellut lisää läheisneuvonpidon koollekutsujia, heillä ei todennäköisesti olisi ollut läheisneuvonpidosta yhtä paljon tietoa tai työmenetelmän kehittämisestä sellaista kokemusta kuin kolmella haastateltavallani. Moni koollekutsujan
palveluita mainostava toimija on saattanut käydä koollekutsujan koulutuksen, mutta itse työmenetelmän käyttö on saattanut jäädä vähemmälle. Kehittämistyöni reliabiliteetin suhteen on
todettava, että työn otos on suhteellisen pieni. Tutkimukseni on kuitenkin toistettavissa, sillä
mikäli asiantuntijoille toteutettaisiin samanlainen haastattelu, olisivat vastaukset todennäköisesti samanlaisia. Työni reliabiliteetti on siis kohtuullinen.
4.2 Benchmarking
Benchmarkingilla eli vertailukehittämällä opitaan vertaamalla omaa toimintaa toiseen kohteeseen. Benchmarkingin perusideana on oman toiminnan kyseenalaistaminen ja toisilta oppiminen. (Ojasalo ym. 2015, 43; Niva & Tuominen 2005, 5.) Benchmarkingin kehittämistyö kohdistetaan yleensä johonkin tiettyyn liiketoiminnan osa-alueeseen, kuten tuotantoprosesseihin,
kustannuksiin, asiakasarvoon, laatuun, työtapoihin tai lopputuotteeseen. Benchmarkingia voidaan myös käyttää yksittäisen, tarkkarajaisen ongelman ratkaisemiseen. (Vuorinen 2013, 158.)
Benchmarkingin vahvuus on, että se luo osallistumista ja saa aikaan oivaltavaa oppimista sekä
yksilöiden, että organisaation tasolla. Benchmarking auttaa asettamaan realistisia sekä kunnianhimoisia tavoitteita ja näyttää miten tavoitteet voidaan saavuttaa. (Strömmer 2005, 57.)
Erilaisia benchmarking-tyyppejä ovat strateginen benchmarkingin, tuote-benchmarking, prosessi-benchmarking sekä osaamisen benchmarking (Tuominen 2011, 5–8). Tässä tutkimuksessa käyttämäni benchmarking-tyyppi on mainituista lähinnä tuote-benchmarkingia, sillä kehittämistyössäni pyritään mallintamaan tuote, eli palautekysely. Valitsin toiseksi kehittämistyön menetelmäksi benchmarkingin, koska Suomessa on useita muita asiakaspalautteita kerääviä toimijoita ja kehittämistyöni kannalta oli hyödyllistä selvittää, miten asiakaspalautetta kerätään ja kuinka käytössä olevat asiakaspalautteenkeruutyökalut toimivat.
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Määrittelin benchmarkingin kohteeksi vertailtavien toimijoiden käyttämien palautteenkeruumenetelmien sekä niiden toimivuuden selvittämisen. Etsin internetistä mahdollisia benchmarkattavia ja lähestyin ensin muutamia internetsivuillaan läheisneuvonpidon koollekutsujan palveluita mainostavia toimijoita. En kuitenkaan saanut toteutettua haastattelua näiden toimijoiden
kanssa. Lähestymisyrityksiin vastanneet henkilöt kertoivat, etteivät he olleet toimineet enää
vuosiin läheisneuvonpidon koollekutsujina tai, että heillä ei ollut vielä kokemusta läheisneuvonpidon koollekutsujana toimimisesta tai, etteivät he kerää palautetta läheisneuvonpidon asiakkailta, eivätkä halua osallistua haastatteluun.
Koska benchmarkingin kohde voi löytyä myös täysin oman alan ulkopuolelta (Strömmer 2005,
59;) etsin seuraavaksi erilaisia tahoja, joilla olisi mahdollisimman samankaltainen asiakaskohderyhmä kuin tilaajani koollekutsumissa läheisneuvonpidossa on. Tekemieni asiantuntijahaastatteluiden perusteella sähköisen kyselyn todettiin soveltuvan parhaiten läheisneuvonpidon
asiakaspalautteenkeruumenetelmäksi, joten löytämistäni toimijoista valikoituivat vertailtaviksi
sellaiset tahot, jotka käyttivät asiakaspalautteen keräämiseen sähköistä kyselyä. Vertailin Siuntion sosiaalipalveluiden, Muuramen sosiaalipalveluiden, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän, Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Sosterin sekä Rovaniemen nuorisopalveluiden asiakaspalautekyselyitä. Lisäksi vertailin Asiakkaan äänellä menetelmäoppaassa (2014)
olevaa sosiaalitoimiston asiakkaiden palautekyselyä sekä Family Group Conference Service
Evaluation Form -läheisneuvonpidon palautekyselyä (2021), jonka tekijälähteestä minulla ei
ole tietoa. Benchmarking perustui seitsemään erilaiseen asiakaspalautelomakkeeseen.
Toteutin benchmarkingin hankkimalla tietoa toimijoiden nettisivuilta ja tutkimalla kyseisten
toimijoiden asiakaspalautelomakkeita. Testasin palautekyselyiden teknistä toimivuutta ja käyttäjäystävällisyyttä vastaamalla kysymyksiin kuvitteellisilla vastauksilla, ilman että lähetin vastauksiani. Benchmarkingin suunnitelma löytyy liitteestä 4. Pohdin benchmarkingin myötä kehittämistyöni validiteettia, sillä sain vertailukehittämisellä tietoa muiden toimijoiden palautteenkeruun tavoista, jotka eivät välttämättä olleet hyväksi havaittuja. Kuitenkin Nivan ja Tuomisen (2005, 37) mukaan vertailukehittämisessä pyritään vertailemaan toimijaa, joka on suoriutunut vertailtavan asian suhteen omaa organisaatiota paremmin. Tämä toteutuikin vertailukehittämisessäni, sillä vertailukohteeni keräsivät asiakaspalautetta selkeästi strukturoidummin,
kuin miten opinnäytetyöni tilaaja kerää läheisneuvonpidon asiakkailtaan. Sain benchmarkingista vastauksia tutkimuskysymykseeni, joten menetelmää voidaan pitää pätevänä.
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4.3 Kysely
Kysely on etukäteen strukturoitu, lomakkeeseen perustuva aineistonkeruumenetelmä. Kyselyn
etuja ovat tehokkuus ja taloudellisuus, mutta kyselyn huonoja puolia on vastaamattomuus,
muistiharha sekä se, että vastauksia annetaan vain tutkijan esittämiin kysymyksiin. Avointen
kysymysten avulla tutkittava voi tuoda esille näkemyksiä, joita ei ole osattu kysyä, mutta avoimet kysymykset, koetaan työläämpinä ja tästä syystä ne vähentävät vastausinnokkuutta. (Luoto
2009) Tutkimuskyselyjä voi tehdä sähköisenä suoraan koehenkilöille kohdistettuna sekä erilaisten sosiaalisten alustojen kautta (Valli & Perkkilä 2018, 100).
Yritin kerätä määrällistä aineistoa sähköisellä kyselyllä, mutta yritys epäonnistui vastaamattomuuden takia. Osoitin kyselyn läheisneuvonpidon koollekutsujina toimiville tai tässä roolissa
joskus toimineille henkilöille. Kyselyn tavoitteena oli saada koollekutsujilta tietoa siitä, keräävätkö he asiakkailtaan palautetta sekä tietoa mahdollisesti käytetyistä ja käytössä olevista palautteenkeruumenetelmistä sekä niiden menestyksellisyydestä. Kyselyn tavoitteena oli myös
löytää haastateltavia. Webropol-ohjelmalla luomani sähköinen kyselylomake sisälsi kolme monivalintakysymystä ja kolme avointa kysymystä. Pidin kyselyn lyhyenä, jotta se olisi mahdollisimman käyttäjäystävällinen. Jaoin valmiin kyselyn saateteksteineen yli 8000 sosiaalialan ammattilaisen muodostamaan Facebook-ryhmään, mutta yrityksistäni huolimatta kysely keräsi
vain yhden vastaajan, eikä kyselyä voida pitää tämän kehittämistyön kannalta pätevänä menetelmänä. Vastaamattomuus saattoi johtua siitä, että kysely ei tavoittanut läheisneuvonpidon
koollekutsujina toimivia henkilöitä tai siitä, että läheisneuvonpidon koollekutsujat eivät halunneet vastata kyselyyn, koska he eivät kerää asiakaspalautetta. Kysely löytyy liitteestä 4.
4.4 Aineiston analyysimenetelmät
Aloitin asiantuntijoiden haastatteluista keräämäni aineiston analysoinnin lukemalla litteroidut
haastattelut läpi useita kertoja. Tein litterointeihin merkintöjä ja korostin keskeisimmät sanat
sekä lauseet. Tarkastelin korostamiani tekstinosia, yhdistelin haastatteluissa esiin nousseita tuloksia ja muodostin niistä erilaisia teemoja. Benchmarkingin tulokset kirjoitin ylös heti vertailua tehdessäni. Koostin jokaisesta testaamastani asiakaspalautekyselystä huomiolistan ja vertailin listoja keskenään. Yhdistin listoista esiin nousseet asiat ja korostin niistä kehittämistyöni
kannalta tärkeimmät tulokset. Lopuksi etsin benchmarkingin sekä asiantuntijahaastatteluiden
väliltä yhtäläisyyksiä ja muodostin aineistoista nousseista asioista neljä suurempaa teemaa,
jotka esittelen seuraavassa luvussa.
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5 TULOKSET JA ANALYSOINTI
Kehittämistyöni perustuu kahteen aineistoon. Teemahaastatteluin asiantuntijoilta kerättyyn aineistoon sekä vertailukehittämällä hankittuun aineistoon. Esittelen saamani tulokset ja analysoin niitä teemoittain. Lisäksi kerron aineiston ja tietoperustan vertailun perusteella syntyneitä
johtopäätöksiäni. Aineistosta nousi esiin, että läheisneuvonpidon koollekutsujat keräävät asiakaspalautetta hyvin vaihtelevasti, vaikka asiakkaat halutaankin osallistaa työmenetelmän kehittämiseen. Aineiston mukaan läheisneuvonpidon asiakkaiden ääni saadaan parhaiten kuuluviin
kahdella sähköisellä asiakaspalautekyselyllä, joissa tulee kysyä palvelun vaikuttavuudesta asiakkaan elämään sekä koollekutsujan työskentelystä läheisneuvonpitoprosessissa.
5.1 Palautetta kerätään vaihtelevasti, vaikka asiakasosallisuus koetaan
tärkeäksi
Benchmarkattavia läheisneuvonpidon koollekutsujia etsiessäni ilmeni, että kaksi koollekutsujana toimivaa henkilöä ei halunnut haastateltavaksi aiheesta, koska he eivät keränneet lainkaan
palautetta asiakkailtaan. Myös tämä oli kehittämistyöni kannalta oleellista tietoa, vaikka tavoite
haastattelusta ei toteutunut. Asiantuntijahaastatteluiden perusteella läheisneuvonpidon asiakkailta on kerätty palautetta koollekutsujien toimesta hyvin vaihtelevasti. Kaksi asiantuntijaa
(H1, H2) kertoi, että he eivät kerää asiakaspalautetta suunnitelmallisesti, eikä saatuja palautteita
ole kirjattu systemaattisesti ylös. Asiantuntija (H1) kertoi, että yksi syy palautteen keräämättä
jättämiseen on asiakkailta spontaanisti saatu suullinen palaute:
Tällä hetkellä ei varsinaisesti kerätä [palautetta]. Sitä tulee niissä keskusteluissa
perheiden kanssa. Täytyy tunnustaa, et olemme huonoja tässä. (--) oon tosi huono
ollut tän kanssa, kun on saanut niin paljon spontaania palautetta asiakkailta. (H1.)
Yksi haastattelemani asiantuntija (H3) kertoi keränneensä asiakaspalautetta suunnitelmallisesti
niinä vuosina, kun hän työskenteli läheisneuvonpidon koollekutsujana. Asiantuntija (H3) oli
kokenut palautteen keräämisen hyvänä kehittämisen välineenä:
Jo silloin Stakesin aikana kerättiin osallistujilta asiakaspalautetta. Me sit vaan jatkettiin tän palautteen keräämistä. (--) Kyllä se [palautteen kerääminen] tärkeetä oli
sellaisessa prosessissa, missä koollekutsujan työ ammattimaistu, et me saatiin sellasta palautetta, mitä hyvää siinä oli, mut millä tavalla edelleen sitä saatto kehittää.
(H3.)
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Asiantuntijahaastatteluiden ja benchmarkingin perusteella asiakkaiden mielipide nähdään tärkeässä roolissa palveluita kehittäessä. Kaikki kolme asiantuntijaa (H1, H2, H3) sanoivat, että
asiakkaiden mielipide on tärkeässä osassa läheisneuvonpitoa kehitettäessä. Yhden asiantuntijan
(H2) mukaan läheisneuvonpidon kehittäminen on tarpeellista siksi, että pitkään käytössä ollutta
menetelmää tulisi tarkastella kriittisesti ja muokata vastaamaan asiakkaiden tämän päivän tarpeita:
On alkanut kiinnostaa se palaute, miten ne asiakkaat ottaa sen ja sit se et onhan se
kun maailma muuttuu, vaiks sitä [palautetta] ei oo kerätty, kaikki muuttuu, et kai
tätäkin vois kehittää. Kehittämisen takia mä ajattelen et sitä palautetta kerätään.
(H2.)
Yksi asiantuntija (H3) näki tärkeänä, että läheisneuvonpidon kehittäminen tulee useasta eri lähteestä:
Et kyl sillä [palautteen keräämisellä] oli merkitystä sen toiminnan kehittämiseen ja
ihan yhtä lailla sellasella mistä sunkin oppari voi olla yks esimerkki, että meidän
hankkeessa tehtiin sosionomioppari, graduja ja sit me osallistuttiin yhteen pohjoismaiseen tutkimukseen. Niin kaikkien niiden kautta tuli myös jotain lisäaineksia (-) Sitten nää asiakaspalautteet, että tavallaan se kehittäminen tuli useista eri lähteistä.
(H3.)
Asiakaspalautetta kerääviä benchmarkingin kohteita oli niiden suuren määrän vuoksi helppo
löytää ja palautekyselyt olivat 6/7 vertailukohteen nettisivuilta helposti löydettävissä. 4/7 palautelomakkeessa tai sen saatetekstissä asiakkaita kannustettiin antamaan palautetta. Kaikkien
asiantuntijoiden (H1, H2, H3) haastatteluissa sekä 5/7 asiakaspalautelomakkeessa tuli ilmi, että
asiakaspalautteen keräämisen tavoite on palvelun kehittäminen asiakkaan toivomusten pohjalta.
5.2 Tietoa halutaan koollekutsujan suoriutumisesta ja palvelun vaikutuksista
Asiantuntijahaastatteluista sekä yhdestä vertailtavasta palautelomakkeesta nousi esiin, että läheisneuvonpidon asiakkailta halutaan tietää koollekutsujan suoriutumisesta läheisneuvonpitoprosessissa sekä palvelun vaikutuksista asiakkaan elämään. Asiantuntijat (H2, H3) haluavat tietää toteutuiko menetelmä asiakaslähtöisesti:
[Olisi tärkeä kysyä] sitä, onko he ite kokenut et he on saanut tarpeeks päättää niitä
asioita, kun se on hyvin asiakaslähtöinen työtapa. (--) Et tämmöinen, onko he saanu
vaikuttaa. Sen pitäis mennä niin et he saa vaikuttaa kaikkeen. (H2.)
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[On tärkeä kysyä] oliko sinulla mahdollisuus vaikuttaa käsiteltäviin asioihin? (--)
Keskeisimmät [kysyttävät asiat] on varmaan se, että miten koki käsiteltävät asiat.
(H3.)
Yhden asiantuntijan (H3) mukaan palautekyselyssä tulisi kysyä läheisneuvonpitokokouksessa
mukana olleista henkilöistä:
Mitä mieltä oli osallistujista? Oliko siellä kaikki olennaiset paikalla? (--) Saitko itse
määritellä, ketä kutsutaan? Kutsuttiinko kaikki, ketä halusi? Oliko paikalla ihmisiä,
joiden et olisi halunnut olevan paikalla? (H3.)
Läheisneuvonpidon asiakasperheiden voimaantumista edistetään luovuttamalla perheille päätösvaltaa sekä osoittamalla luottamusta läheisten ja perheen voimavaroihin. Vastuu lasten turvallisuuden varmistamisesta säilyy aina kuitenkin lastensuojelulla. (Reinikainen 2007, 11.)
Yksi asiantuntija (H3) kertoi havainneensa, että asiakaslähtöinen menetelmä voi joskus tuntua
asiakkaasta siltä, että hän jää yksin. Asiantuntijan mielestä asiakkaalta olisi hyvä kysyä, kokeeko hän saaneensa tarpeeksi tukea läheisneuvonpitoprosessin aikana:
…kokiko saaneensa riittävästi tukea niiden asioiden käsittelyyn. (--) kokiko saaneensa riittävästi tukea viranomaisilta sen suunnitelman toteuttamiseen. Koska tarkoitus ei ole sysätä vastuuta sinne läheisverkostolle, vaan saada molemmista verkostoista riittävästi tukea sille lapselle ja perheelle. (H3.)
Asiantuntijoiden (H1, H2, H3) mukaan läheisneuvonpidon kehittämisen kannalta asiakkaalta
on tärkeä saada palautetta koollekutsujan roolista, suoriutumisesta sekä työskentelystä:
Varmaan täytyy koollekutsujan roolistakin kysyä. Työskentelystä. (H2.)
Ja ehkä toiveita myös, että toiveita meille. Toiveet ja kehitysideat. (H1.)
Sit siellä [käyttämässäni palautelomakkeessa] kysyttiin selkeästi siitä, että minkälaisena koki koollekutsujan toiminannan (H3).
Asiantuntijat (H1, H2, H3) kertoivat, että läheisneuvonpidon asiakkailta on tärkeä saada tietoa
palvelun vaikutuksista asiakkaan elämään:
Kaikkein eniten [kiinnostaa tietää], et miten tyytyväisiä he on, miten hyvin se on
auttanut lasta ja perhettä. Iso ja tärkein kysymys on, mikä vaikutus sillä LNP:llä
[läheisneuvonpidolla] on ollut. (H1.)
[Pitäisi kysyä] miten se on onnistunut auttamaan lasta ja perhettä (H2).
Ja sitten…Oli myös seurantakokoukselle oma [palautekysely]. Koska sit arvioitiin
se, että miten se suunnitelma toteutunut ja kuinka paljon se muuttu aiemmasta.
(H3.)
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5.3 Palautetta tulee pyytää kahteen kertaan sähköisellä kyselyllä
Kaikki asiantuntijat (H1, H2, H3) totesivat haastatteluissa, että sähköinen palautelomake on
paras tapa kerätä läheisneuvonpidon asiakkailta palautetta. Myös benchmarkingin tuloksista
voidaan päätellä, että sähköinen kysely on suosittu väline kerätä asiakaspalautetta. Asiantuntijan (H2) mukaan sähköisen kyselyn vahvuus on, että sitä voidaan tarpeen vaatiessa muokata
helposti. Ojasalo ym. (2015, 128) sekä Valli ym. (2018, 100) lisäävät sähköisen tiedonkeruun
vahvuuksiksi edullisuuden, nopeuden ja vaivattomuuden, sillä esimerkiksi postilla lähetettävästä kyselystä aiheutuu paino- ja postituskuluja. Tämä oli huomattavissa myös keräämästäni
aineistosta. Asiakaspalautetta kerännyt asiantuntija (H3) kertoi paperisen palautelomakkeen
ongelmaksi lomakkeen täyttämisen ja lähettämisen työläyden:
Ihan aluks [keräsimme palautetta] paperisella lomakkeella. Siinä oli kaksi ongelmaa: ihmisten piti jaksaa täyttää se paperilomake ja vielä postittaa se. (--) Tänäkin
päivänä kaikki kerätään sähköisesti ja luvataan, ettei mee montaa minuuttia, niin
ihminen ehkä tekeekin sen. (H3.)
Myös kaksi muuta asiantuntijaa (H1, H2) totesivat sähköisen kyselyn olevan paras tapa kerätä
asiakaspalautetta:
Näen [palautteenkeruun] sähköisenä tänä päivänä, kyl se on se linkki. Ehkä vastausprosentti ei oo huima, mut tuskin on paperissa, jos alat postitta. Kyl se se linkki
on mikä tulee jälkeen. (H1.)
Ehdottomasti linkki jälkeenpäin (H2).
Kaikki haastateltavat (H1, H2, H3) pohtivat läheisneuvonpitoprosessin pitkää kestoa ja sen vaikutusta palautteen kysymiseen. Vuorion (2008, 32) mukaan läheisneuvopitoprosessi kestää
keksimäärin 1–1,5 vuotta, sisältäen varsinaisen läheisneuvonpitokokouksen lisäksi järjestetyt
3–4 seurantakokousta. Stubbin (2021) mukaan Nuorten turvatalon koollekutsumissa läheisneuvonpidoissa varsin tyypillinen seurantakokousten määrä on 2–3 seurantakokousta. Kaikki haastattelemani asiantuntijat (H1, H2, H3) olivat samaa mieltä siitä, että palautetta on hyvä kerätä
läheisneuvonpidon asiakkailta kahden eri läheisneuvonpidon vaiheen jälkeen, eli kaksi kertaa:
Me kerättiin sitä sen ekan läheisneuvonpitokokouksen jälkeen, mille oli oma palautelomake, missä kysyttiin siitä valmisteluvaiheen työskentelystä (--) ja sitten oli
myös seurantakokoukselle oma [palautekysely], koska sit arvioitiin se, että miten
se suunnitelma on toteutunut. (H3.)
Sanoisin et [palautetta tulee kysyä] ensimmäisen varsinaisen LNP-kokouksen jälkeen ja sit ehkä prosessin päättyessä tai sit jos on poikkeuksellisen pitkä prosessi,
missä on monta seurantakokousta, niin ehkä kolmannen seurantakokouksen jälkeen. (H1.)
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Mul tulee ekana mieleen, että [palautetta tulee kysyä] sen varsinaisen LNP-kokouksen jälkeen. (--) ja ehkä toinen vois olla sit prosessin päätyttyä (H2).
Myös benchmarkingin tulosten perusteella kahden eri kyselylomakkeen käyttö on järkevää läheisneuvonpidossa. Kaikki 7/7 palautekyselyä oli pidetty selkeänä ja tiiviinä, mikä on hankalaa
silloin, kun kysyttävää on paljon ja kahdesta eri aihealueesta. Sopivaa palautteenkeruumenetelmää pohdittaessa asiantuntija (H1) kertoi, että läheisneuvonpitokokouksessa ei sen herkän tunnelman vuoksi ole luontevaa hetkeä pyytää asiakkaalta palautetta:
[Organisaatiomme] yhteiseen käyttöön laadittuja asiakaspalautelomakkeita en ole
koskaan käyttänyt läheisneuvonpidoissa. Ne on näyttänyt hölmöiltä esittää läheisneuvonpidon asiakkaille. Kysymykset on olleet sellaisia… Se [läheisneuvonpito]
on hektinen ja jännitteinen ja siinä on haastavia asioita mitä siinä käydään, kun ihmiset on tässä. Niin onks se sitten oikea tilanne ojentaa se pädi siinä, et hei voisitko
täyttää palautelomakkeen? (H1.)
5.4 Palautelomakkeen tulee olla käyttäjäystävällinen
Benchmarkingin sekä asiantuntijoiden haastatteluiden tuloksista nousi esiin, että palautteenkeruumenetelmän tulee olla ulkonäöltään ja käytettävyydeltään asiakasystävällinen. Molemmista
aineistoista ilmeni, että asiakasystävällisyyttä edesauttavat monipuoliset kysymysmuodot. 6/7
benchmarkingin kohteena olleessa kyselylomakkeessa oli käytetty monivalintakysymyksiä ja
avoimia kysymyksiä. Myös asiakaspalautetta kerännyt asiantuntija (H3) kertoi, käyttäneensä
asiakaspalautekyselyssä erilaisia kysymysmuotoja:
…se [kysymys] oli semmonen monivalinta, mis oli eri vaihtoehtoja, et ihmiset sai
valita. Ja sit sai myös avovastauksia kirjottaa. (H3.)
5/7 palautelomakkeessa avoimet kysymykset oli sijoitettu lomakkeen loppupuolelle. Palautekyselylomakkeita testatessani totesin tällaisen kysymysjärjestyksen toimivaksi, sillä lomakkeita täyttäessäni havaitsin, että aluksi esitetyt monivalintakysymykset lämmittelevät vastaajaa
aiheeseen. Kysymyslomakkeiden loppupuolella vastaaja pääsee syventämään mielessään heränneitä ajatuksia avoimien kysymysten vastaustilassa.
Havaitsin benchmarkingin tuloksista, että visuaalisuus näyttelee suurta osaa lomakkeen käytettävyydessä. Myös Valli ym. (2018, 100) nostavat esiin sähköisten kyselyiden visuaalisuuden
tärkeyden. Sähköinen kysely voidaan rakentaa ulkoasultaan monipuoliseksi ja miellyttäväksi.
Niihin voidaan liittää video- ja kuvatiedostoja selkiyttämään kysymyksiä. Kyselyä tehdessä on
kuitenkin tärkeää rakentaa kysely kohderyhmälle sopivaksi ja pitää mielessä, että mikä miellyttää yhtä, ei välttämättä miellytä toista. Tämän vuoksi myös visuaalisuuden osalta kannattaa
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pitäytyä kohtuudessa. (mt., 100.) Benchmarkingin perusteella sosiaalialan asiakastyytyväisyyskyselyissä pitäydytään hyvin selkeässä ulkoasussa. Kyselylomakkeista 6/7 tekstiosioissa oli
käytetty mustaa ja selkeää fonttia valkoisella tai vaalealla pohjalla. 7/7 kyselylomakkeista oli
otsikoitu ja 0/7 kyselylomaketta oli väliotsikoitu. Kaikissa 7/7 kyselyssä oli käytetty selkeää
kieltä ja 6/7 kyselyssä kysymykset oli kirjoitettu yksikön ensimmäisessä persoonassa, eli samaistuttavassa minä -muodossa.
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6 TUOTOKSET
Kehittämistyöni tuotoksena syntyi kehittämisideoita opinnäytetyön tilaajan palautteenkeruun
kehittämiseksi sekä kaksi asiakaspalautelomaketta läheisneuvonpidon koollekutsujien käytettäväksi.
6.1 Kehittämisideat
Asiantuntijahaastatteluiden ja palautetta keräävien haastateltavien etsinnän perusteella läheisneuvonpidon koollekutsujat keräävät asiakaspalautetta vaihtelevasti. Yksi vuosia sitten koollekutsujana toiminut asiantuntija kertoi keränneensä palautetta aiemmin, mutta tiedossani ei ole
tällä hetkellä asiakaspalautetta kerääviä läheisneuvonpidon koollekutsujia. Tietoperustan ja kehittämistyön tuloksien valossa läheisneuvonpidon koollekutsujien palautteenkeruun tulisi asiakkailta spontaanisti saadun palautteen lisäksi tapahtua myös suunnitelmallisesti. Kasvokkain
käyty suullinen palautekeskustelu ei anna vastaajalle mahdollisuutta vastata kysymyksiin anonyymisti, vaikka Pieviläisen ym. (2014, 10) mukaan palautteen antajalle on hyvä tarjota mahdollisuus anonyymiin palautteenantoon. On tärkeää, että Nuorten turvatalo kerää läheisneuvonpidon asiakkailta palautetta myös kirjallisessa muodossa niin, että vastaajalla on mahdollisuus
vastata palautekyselyyn nimettömästi.
Koollekutsuja toimii läheisneuvonpidon puheenjohtajana ja vastaa kokouksen sujuvuudesta, eli
koollekutsujan rooliin kuuluu läheisneuvonpitokokouksen tunnelmasta huolehtiminen sekä
keskustelun ohjaaminen asiakasperheen kannalta olennaisiin asioihin (Hänninen 2008, 127).
Kehittämistyöni kannalta on merkittävä huomio, että läheisneuvonpidon tunnelma on asiantuntijan mukaan hyvin herkkä. On tärkeää, että työmenetelmän kehittäminen ei tapahdu läheisneuvonpitokokouksen tunnelman kustannuksella. Sujuvan läheisneuvonpitokokouksen ja anonymiteetin turvatakseen, koollekutsujan on pyydettävä palautetta varsinaisen tapaamisen jälkeen. Tähän tarkoitukseen soveltuu parhaiten sähköinen palautekyselylomake, jonka koollekutsuja lähettää asiakkaan sähköpostiin läheisneuvonpito- tai seurantakokouksen jälkeen (ks.
Kuvio 6).
Benchmarkingin kohteiden asiakaspalautelomakkeissa tai niiden saatteessa asiakkaalle kerrottiin, että palautteen avulla voi vaikuttaa palveluun. Tämä on Pieviläisen ym. (2014, 10) mukaan
hyvä keino motivoida asiakasta palautteen antamiseen. Sähköpostiin lähetettävän kyselyn
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huono puoli on, että asiakas saattaa jättää vastaamatta kyselyyn. Nuorten turvatalo voisi saatetekstin lisäksi motivoida läheisneuvonpidon asiakkaita vastaamaan palautekyselyyn, jo ennen
kuin kysely tavoittaa asiakkaan (ks. Kuvio 6). Työntekijän henkilökohtainen pyyntö vastata
kyselyyn ja vaikutusmahdollisuudesta kertominen voisi motivoida asiakasta avaamaan kyselyn
ja vastaamaan siihen.

Läheisneuvonpito

Palautteen
kerääminen

Palautteen
käsittely ja
toimenpiteet

Asiakkaalle kerrotaan ennen palautteen
pyytämistä (läheisneuvonpitokokouksessa tai
seurantakokouksessa), että palveluun on
mahdollista vaikuttaa antamalla palautetta.

Läheisneuvonpito- tai seurantakokouksen
jälkeen asiakkaan sähköpostiin lähetetään linkki
asiakaspalautekyselyyn.
Työntekijät tekevät itsearvion.

Saatu palaute tallennetaan
asiakastietojärjestelmään.
Saatu palaute käsitellään organisaatiossa.
Palvelua kehitetään palautteen avulla
ohjausryhmässä.

Kuvio 6: Palautteenkeruun eteneminen.
Asiakkaan ääntä ei saada kuuluviin vain asiakastyytyväisyyskyselyn myötä, vaan se vaatii palautteen kerääjältä konkreettisia tekoja. On tärkeää, että saatuun palautteeseen palataan ja toimintaa tarkastellaan sekä muokataan palautteen perusteella. Hyvä tapa tarkastella palautetta
voisi olla säännöllisesti järjestettävät palautekeskustelut, joissa Nuorten turvatalon läheisneuvonpidon parissa työskentelevät työntekijät sekä esimies käyvät palautteet läpi ja kiinnittävät
huomiota niistä mahdollisesti nouseviin kehityskohteisiin. Koollekutsujan organisaation sisäisten palautekeskusteluiden lisäksi asiakaspalautteet voisi käydä läpi kaksi kertaa vuodessa kokoontuvassa läheisneuvonpidon ohjausryhmässä. Tällöin asiakkaiden palaute vaikuttaa laajemmin, kun myös työmenetelmän parissa työskentelevät sosiaalityöntekijät ja muut sosiaalialantyöntekijät saavat koollekutsujan keräämät asiakaspalautteet tietoonsa.
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Palaute toimii hyvin kehittämisen tukena ja on tehokkain keino muutoksen käynnistämiseen
(Asikainen ym. 2016, 9). Asiakaspalautteen kerääminen on kuitenkin vain yksi osa toiminnan
kehittämistä (mt., 9; Kupias ym. 2011, luku 1). Myös asiantuntijahaastatteluissa nousi esiin,
että toiminnan kehittämisen tulisi perustua useaan lähteeseen. Läheisneuvonpidon kehittäminen
voisi Nuorten turvatalolla perustua asiakaspalautteen lisäksi työntekijöiden havaintoihin ja itsearvioon. Työntekijät voisivat tehdä kirjallisen itsearvion omasta työskentelystään ja menetelmän sujuvuudesta läheisneuvonpito- tai seurantakokouksen jälkeen. Itsearviot voisi käydä työyhteisössä tai läheisneuvonpidon ohjausryhmässä läpi tasaisin väliajoin, esimerkiksi asiakaspalautteiden läpikäynnin yhteydessä. Näin työmenetelmän kehittäminen perustuisi laajempaan aineistoon (ks. Kuvio 6).
6.2 Asiakaspalautekyselyt
Kehittämistyöni tuotoksena syntyi kaksi asiakaspalautelomaketta läheisneuvonpidon koollekutsujien käyttöön. Palautelomakkeet on suunnattu läheisneuvonpidon asiakkaille, eli asiakasperheelle ja heidän läheisilleen. Kyselyt on laadittu opinnäytetyön tietoperustan sekä kehittämistyössä keräämäni aineiston pohjalta (ks. Kuvio 7).

Sähköinen
muoto

Kaksi eri
kyselyä,
prosessin
eri vaiheissa

Käyttäjäystävällisyys

Asiakaspalautelomakkeet

Koollekutsujan
työskentely

Palvelun
vaikutukset
asiakkaan
elämään

Kuvio 7: Asiakaspalautelomakkeet rakentuivat kehittämistyössä kerätyn aineiston perusteella.
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Kaksi erilaista palautekyselyä soveltuvat palautteen keräämiseen läheisneuvonpitoprosessin eri
vaiheissa. Ensimmäisessä kyselyssä kysytään valmisteluvaiheen työskentelystä, läheisneuvonpitokokouksesta sekä koollekutsujan toiminnasta. Ensimmäinen asiakaspalautekysely soveltuu
käytettäväksi läheisneuvonpitokokouksen jälkeen. Toisessa palautekyselyissä kysytään läheisneuvonpidon vaikutuksista asiakkaan elämään ja asiakkaan saamasta tuesta läheisneuvonpitoprosessin aikana. Toinen kysely soveltuu käytettäväksi seurantakokousten jälkeen tai koko läheisneuvonpitoprosessin päätyttyä.
Pyrin laatimaan yksiselitteisiä kysymyksiä ja käyttämään vastaajan ymmärtämää kieltä. Pidin
kyselyiden ulkoasun neutraalina sekä helposti saavutettavana. Palautekyselyssä on käytetty
sekä monivalinta- ja avokysymyksiä. Pidin kyselyt mahdollisimman lyhyinä, sillä Pieviläisen
ym. (2015, 17) sekä Ojasalon ym. (2015, 131) mukaan liian pitkä kysely voi karkottaa vastaajia.
Pitääkseni kyselyt lyhyinä, valitsin niihin kaikkein olennaisimmat kysymykset, joihin asiantuntijahaastatteluiden perusteella haluttiin saada tietoa. Joidenkin kysymysten kohdalla asiantuntijoilta saatu tieto toimi kattokäsitteenä, josta kysymykset muotoutuivat pienemmiksi kokonaisuuksiksi.
Palautteenkeruumenetelmäksi valikoitui sähköinen kysely, koska sen todettiin palvelevan tilaajan tarpeita parhaiten. Sähköistä kyselyä pidettiin myös asiantuntijoiden haastatteluiden perusteella kaikkein vastaajaystävällisimpänä ja läheisneuvonpitoon parhaiten soveltuvana vaihtoehtona. Sähköisen kyselyn linkki voidaan lähettää asiakkaan sähköpostiin tapaamisen jälkeen
ja asiakas voi täyttää kyselyn haluamassaan paikassa, hänelle sopivaan aikaan. Mikäli asiakas
antaa palautetta mieluummin paperisella lomakkeella, voidaan kysely myös tulostaa paperille,
jonka asiakas täyttää kotona. Tällaisten tilanteiden varalle organisaatiolla kannattaa olla kirjekuoria, joissa on valmiiksi maksettu postimaksu. Tällöin täytetty palautelomake saadaan varmemmin perille. Laadin asiakaspalautekyselyt Microsoft Forms -ohjelmalla, joka on yksi tilaajaorganisaation käyttämä työkalu. Muut palautekyselyt käyttöönsä haluavat voivat kopioida lomakkeiden kysymykset haluamaansa kyselyohjelmaan. Valmiit asiakaspalautekyselyt löytyvät
liitteistä 1 ja 2.
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7 LOPUKSI
Etsin tässä opinnäytetyössä vastausta kysymyksiin: ”kuinka asiakkaiden ääni saadaan kuuluviin
läheisneuvonpitoa kehitettäessä?” ja ”millaisella menetelmällä asiakaspalautetta tulisi kerätä
läheisneuvonpidon asiakkailta?”. Aloitin kehittämistyöni tutustumalla läheisneuvonpitoa ja palautetta käsittelevään tietoperustaan sekä aiheen keskeisiin käsitteisiin. Hain tutkimuskysymyksiini vastauksia kyselyn, asiantuntijahaastatteluiden sekä benchmarkingin avulla. Kyselyn aineistoa ei kadon vuoksi käytetty kehittämistyössä, mutta asiantuntijoiden haastattelut antoivat
minulle merkittävää tietoa läheisneuvonpitoon sopivasta palautteenkeruumenetelmästä sekä
asioista, joista asiakkailta on tärkeää pyytää palautetta. Kun asiantuntijahaastatteluissa oli todettu sähköisen palautelomakkeen sopivan tarkoitukseen parhaiten, kartutin benchmarkingilla
tietoa sosiaali- ja nuorisoalalla käytössä olevista asiakaspalautelomakkeista. Käyttämäni menetelmät tukivat hyvin kehittämistyötäni ja toteutin menetelmät työni kannalta loogisessa järjestyksessä.
Opinnäytetyöni kannalta olisi ollut hyödyllistä päästä havainnoimaan läheisneuvonpitoa käytännössä. Läheisneuvonpitokokouksen havainnointi olisi todennäköisesti lisännyt työmenetelmästä sellaista ymmärrystä, mitä voi olla vaikea saada toisen kertoman kautta. Tällaista ymmärrystä on esimerkiksi läheisneuvonpidon tunnelma ja luonne, osallistujien asenteet, roolit
sekä sanallinen ja sanaton viestintä. Ulkopuolisena havainnoijana olisin voinut tehdä asiantuntijoiden havainnoista poikkeavia huomioita siitä, mitä asiakaspalautelomakkeissa on hyvä kysyä. Kuitenkin jo kehittämistyöni alkuvaiheessa selvisi, ettei ulkopuolisen havainnoitsijan osallistuminen läheisneuvonpitoon ole suotavaa ja tämän vuoksi en käyttänyt havainnointia menetelmänä.
Tietoperustan ja keräämäni aineiston perusteella läheisneuvonpidon asiakkaat tulee osallistaa
palvelun kehittämiseen keräämällä heiltä asiakaspalautetta. Asiakaspalautetta tulee pyytää sähköisellä kyselylomakkeella, joka lähetetään asiakkaan sähköpostiin läheisneuvonpitokokouksen tai seurantakokouksen jälkeen. Läheisneuvonpitokokouksen jälkeen lähetettävässä kyselylomakkeessa tulee pyytää palautetta koollekutsujan työskentelystä ja läheisneuvonpitokokouksesta. Seurantakokouksen jälkeen käytettävässä palautekyselyssä tulee kysyä läheisneuvonpidon vaikutuksista asiakkaan elämään. Kyselyiden tulee olla käyttäjäystävällisiä, eli visuaalisesti selkeitä, riittävän lyhyitä, selkeäkielisiä ja erilaisia kysymysmuotoja sisältäviä.
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Kehittämistyön tuloksina loin aineiston ja tilaajan tarpeiden pohjalta kaksi asiakaspalautekyselyä läheisneuvonpidon koollekutsujien käytettäväksi. Lisäksi tein opinnäytetyön tilaajalle ehdotuksia läheisneuvonpidon palautteen keruun kehittämiseksi. Koen saaneeni vastauksia tutkimuskysymykseeni ja pidän kehittämistyötäni onnistuneena.
Opinnäytetyön tilaaja Nuorten turvatalo kommentoi palautekyselyiden vastaavan erinomaisesti
heidän tarpeitaan. Tilaajan mielestä lomakkeissa kysyttävät asiat ovat työmenetelmän kannalta
olennaisia ja kysymysten asettelu eteni järkevästi kronologisessa järjestyksessä. Tilaaja piti erityisesti lomakkeissa käytetyistä avoimista ”kerro lisää” -kohdista, jotka huomioivat hyvin Suomen Punaiselle Ristille tyypillisen tavan käydä dialogia. Nuorten turvatalo esitteli opinnäytetyöni sekä asiakaspalautelomakkeet läheisneuvonpidon ohjausryhmässä. Ohjausryhmään kuuluvien mielestä asiakaspalautelomakkeet olivat hyviä ja ohjausryhmässä sovittiin, että asiakaspalautteet käydään jatkossa läpi ohjausryhmän kokoontumisessa. Tilaaja kertoi ottavansa asiakaspalautekyselyiden lisäksi myös muut palautteenkeruun kehittämisideat käyttöönsä.
Toivon, että palautekyselyistä on hyötyä myös muille läheisneuvonpidon koollekutsujille. Yksi
keino lisätä tietoutta palautteen merkityksestä läheisneuvonpidon kehittämisessä, olisi kertoa
asiakaspalautteen keräämisestä tuleville koollekutsujille jo koulutusvaiheessa. Asiakaspalautetta olisi hyvä kysyä strukturoidusti ja kirjallisesti kaikkien läheisneuvonpidon koollekutsujien toimesta. Tällöin aiheesta voitaisi kerätä tilastoja ja tehdä jatkotutkimuksia vertailemalla
laajemmin kerättyjä asiakaspalautteita toisiinsa. Aiheen parissa riittää tutkittavaa myös siksi,
että luomani asiakaspalautekyselyt on osoitettu asiakasperheelle ja läheisille, mutta niissä ei ole
kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että palautteenantajana on lapsi. Koollekutsuja voi tapauskohtaisesti arvioida, lähetetäänkö asiakaspalautelomake läheisneuvonpidossa olevalla lapselle
tai nuorelle. Olisi kuitenkin hyvä tutkia lisää, miten lapsiasiakkaan ääni saadaan kuuluviin läheisneuvonpitoa kehitettäessä.
Osallisuuden ja asiakasosallisuuden mahdollisuuksien tarjoaminen on tärkeää myös muita palveluita annettaessa. Osallisuustyö on tänä päivänä entistä merkityksellisempää, kun verkkoon
siirtynyt kohtaaminen on vaikuttanut osallisuuden kokemukseen negatiivisesti (Kurki & Käpykangas 2020). Opiskelemani koulutusala antoi minulle valmiuksia asiakasosallisuuden kehittämiseen, sillä osallisuutta edistävä työ on yhteisöpedagogitutkinnon kompetensseissakin mainittua yhteisöpedagogin erityisosaamista. Uskon, että meillä yhteisöpedagogeilla riittää osallisuuden eri ulottuvuuksien parissa työnsarkaa nyt ja tulevaisuudessa.
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Liite 2: Asiakaspalautekysely käytettäväksi läheisneuvonpidon seurantakokousten jälkeen.
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Liite 3: Haastattelun runko
1. Kerrotko omasta taustastasi ja kokemuksestasi läheisneuvonpitoon liittyen?
2. Keräätkö palautetta läheisneuvonpidon asiakkailta ja miten palautetta kerätään?
3. Koetko palautteen keräämisen tärkeäksi?
4. Missä vaiheessa läheisneuvonpitoprosessia palautetta olisi hyvä kerätä?
5. Keneltä palautetta olisi hyvä pyytää?
6. Mistä asioista haluaisit saada palautetta läheisneuvonpidon asiakkailta?
7. Mikä olisi mielestäsi paras tapa kerätä asiakaspalautetta?
8. Tuleeko sinulle vielä mieleen jotain oleellista, mitä en ole osannut kysyä tai mitä haluaisit sanoa?
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Liite 4: Benchmarkingin suunnitelma
1. Millaisia asiakastyytyväisyyskyselyitä on käytössä?
2. Miltä asiakastyytyväisyyskysely näyttää?
3. Millainen käytettävyys asiakastyytyväisyyskyselyllä on?
4. Kuinka monta kysymystä asiakastyytyväisyyslomakkeessa on?
5. Millaisia vastausvaihtoehtoja ja kysymysmuotoja asiakastyytyväisyyslomakkeissa
käytetään?
6. Millainen saate kyselyssä on?
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Liite 5: Kysely
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