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1) Millaisia konkree.sia työkaluja osallistujat kokivat koulutuksen 
tarjoavan heidän työhönsä?  

✓ Uudenlainen lähestymistapa vaikeisiin neuvo:elu;lanteisiin.  

Monet vastaajista kokivat, eXä koulutuksen sisällöt auXoivat jäsentämään työhön liiXyvien 
yhteistyöhaasteiden osa-alueita ja tarjosivat systemaaYsen lähestymistavan vaikeidenkin 
Klanteiden ratkomiseen.  

”En$stä systemaa-sempi mene0ely omien ja muiden neuvo0eluosapuolten tarpeiden 
selvi0ämiseen ja sitä kau0a ratkaisuvaihtoehtojen hakemiseen.” 

”Analyysi- ja ratkaisumenetelmiä konflikteihin, neuvo0eluprosessien jäsennyksiä ja arvokkaita 
neuvoja henkilökohtaisten neuvo0elu-/vuorovaikutustaitojen kehi0ämiseen” 

✓ Etukäteissuunni:elun ja valmistautumisen tärkeys.  
Useissa vastauksissa korostui koulutuksen lisänneen ymmärrystä valmistautumisen merkityksestä. 
Valmistautuminen tunnisteYin taitona, jonka omaksuminen helpoXaisi niin neuvoXeluKlanteisiin 
kuin sidosryhmäKlaisuuksiin ja talon sisäisiin keskusteluihin osallistumista.  

”Antoi - etukäteissuunni0eluun esim. mikä funk$o $laisuudella on pitää mie-ä tarkemmin ja 
miten asia toteutetaan. Uusissa projekteissa on hyvä käydä läpi intressipohjaisen 
neuvo0elustrategian kanssa ja mie-ä myös mikä on tavoite lähtöpisteestä toimenpiteisiin.” 

"’Valmiita’ pohjia, joita voi hyödyntää valmistautuessa ennakolta $edossa olevaan vaikeaan 
keskusteluun.” 

✓ Kysyminen ja kuunteleminen ymmärtämisen välineinä.  
Osallistujat kokivat etenkin kuuntelun ja kysymisen työkaluina, joista heille olisi hyötyä omassa 
työssään. Monille kuuntelun merkitys oli jäänyt hyvin koulutuksesta mieleen ja moni kertoi 
pyrkivänsä akKivisesK harjoiXelemaan akKivista kuuntelua ja näin ymmärtämään 
yhteistyökumppaneiXensa intressejä paremmin. Tähän liiXyen vastauksissa nousi esiin myös 
tunteiden huomioiminen neuvoXeluKlanteissa.  

Minkä arvosanan antaisit kouluXajille?  
(asteikolla 1-10)
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”Lähinnä ehkä ymmärsi vielä korostetummin sen, miten tärkeää toisen kuuntelu ja arvostava 
läsnäolo on. Ja varsinkin kun ollaan tekemisissä vastakkaisten intressien kanssa, on erityisen 
tärkeää pystyä ymmärtämään mistä ne eriävät tarpeet kumpuavat, ja voiko sieltä löytää sen 
yhteisen punaisen langan, jonka avulla se kaikkia tyydy0ävä päämäärä voidaan saavu0aa.” 

”Tajusin koulutuksessa, miten tärkeää on kuunnella; ja mikä merkitys on tunne$lalla 
yleisö$laisuuksissa ja miten siihen voi vaiku0aa.” 

✓ Vahvistusta hyville toimintamalleille.  
Useissa vastauksissa nähKin koulutuksen tarjonneen tukea ja vahvistusta hyvinä koetuille 
toimintatavoille. Monille pidemmän työuran tehneille osallistujille koulutus oli tarjonnut 
varmistuksen sille, eXä he olivat vaikeissa Klanteissa onnistuneet toimimaan oikein 
yhteistyökumppaneiden kanssa.  

”Aikaisempi kokemus aiheesta on lue0ua ja oman tekemisen kau0a opi0ua. Koulutus oli 
loistava ja vahvis$ oman tekemisen suuntaa. Viime vuosien erityyppisistä koulutuksista 
kirkkaas$ sisällöltään ja menetelmiltään paras.” 

”Paljoudessaan on jo ollut käytössä tuo tyyli, mu0a muistu- edelleen esim. 
neuvo0elukumppaneiden mielipiteiden "herkällä korvalla" kuuntelemisesta ja mielipiteiden 
arvostuksesta, sekä siitä, e0ä kaikki ovat kuitenkin amma-laisia omalla alallaan.” 

”Vahvis$ jo aikaisemmin saamaani käsitystä yhteistyön keskeisestä merkityksestä erilaisissa 
asiakokonaisuuksissa.” 

2) Miten koulutus muu. osallistujien käsitystä yhteistyöstä?  

✓ Kompromissi ei ole aina tavoiteltava lopputulos.  
Vastauksissa osallistujat kertovat, eXä koulutus lisäsi heidän ymmärrystään intressejä 
yhteensoviXavan yhteistyön tavoiteltavista lopputuloksista. Koulutuksen sisällöt haastoivat oletusta 
kompromissista hyvänä neuvoXelutuloksena ja tarjosivat sen Klalle yhteisten hyötyjen tavoiXelun 
erilaisia intressejä tutkimalla ja mahdollisten ratkaisuvaihtoehtojen etsimisellä.  

”Yhteistyön kau0a voi saavu0aa usein lähtökohtaa paremman lopputuleman. Myös 
molemmat osapuolet (vaikka tavoi0eet olisivat täysin risteävät) voivat selvitä suunni0elusta 
voi0ajina, kun o0aa "suunnan koilliseen". Yhteistyön tekeminen ei kuitenkaan aina tarkoita 
sitä, e0ä parempi vaihtoehto löytyy. Tällöin ns. batnan hyödyntäminen, on mahdollinen ja 
täysin hyväksy0ävä toimintalinja.” 

✓ Prosesseihin voi vaiku:aa. 
Palautekyselyn vastauksissa käy ilmi, eXä monille osallistujista yhteistyö- ja soviXeluprosessien 
vaiheistus ja niihin vaikuXaminen tarjosivat uusia ajatuksia ja haastoivat aikaisempia näkemyksiä. 
Koulutus tarjosi uusia välineitä prosessien ohjaamiseen. Vastauksissa mainiYin myös, eXä koulutus 
haastoi osallistujien ajatuksia siitä, mitä aito yhteistyö on ja mitä sen tavoiXelu tarkoiXaa erilaisissa 
prosesseissa. 
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”Selkeän mallin miten lähteä rakentamaan yhteistyöprosessia, jos sellaiseen pääsisi mukaan, 
ja toisaalta hyvää mieleen palautusta mitä asioita tulee muistaa ihan kahdenvälisissäkin 
vuorovaikutus$lanteissa, erityises$ niissä haastavissa.” 

”- - osana toimivien yhteistyösuhteiden luomista meidän tulisi tarkemmin hahmo0aa, milloin 
oikeastaan haluamme tehdä yhteistyötä ja milloin kyse on enemmänkin asiakastyöstä tai 
viranomaistyöstä.” 

”Yhteistyön tasoja on monia - tarkemmin tehtävä itselle selväksi, minkälaista yhteistyötä 
ollaan tekemässä ja siihen sopivat keinot käy0öön. Intressien selvi0äminen: sekä omien e0ä 
toisten osapuolten tärkeää.” 

✓ Yhteistyö ympäristöjärjestöjen kanssa on mahdollista.  
Koulutukset ovat osa Kainuun metsäkiistojen soviXeluprosessia, jossa luodaan edellytyksiä 
Metsähallituksen ja ympäristöjärjestöjen välisten kiistojen ratkaisemiselle ja luodaan uudenlaista 
toimintatapaa toimijoiden välille. Tästä syystä kolmessa koulutuksessa oli läsnä myös 
luontojärjestöjen edustaja. Koulutuksissa saaduissa palauXeissa näkyy, eXä osallistujat kokivat 
mahdollisuuden vuoropuheluun luontojärjestöjen kanssa merkityksellisenä ja hyvänä lisänä 
koulutuksen anKin. Vastauksissa mainitaan, eXä dialoginen keskustelu koulutuksissa lisäsi uskoa 
siihen, eXä tahtoKla löytää ratkaisuja ongelmiin on olemassa sekä Metsähallituksessa eXä 
luontojärjestöissä. Keskustelut myös haastoivat monien uskomuksia ympäristöjärjestöjen 
moKiveista.  

”Jotkut ongelmat ovat tuntuneet sellaisilta ikuisuusongelmilta, joihin ei löydy ulospääsyä. Nyt 
näy0ää siltä, e0ä yhteistä tahto$laa/yritystä ongelmien ratkaisuksi olisi näköpiirissä.” 

”Sain vahvaa uskoa siihen, e0ä hankalasta lähtö$lanteesta ja hyvin erilaisista näkökulmista 
huolima0a yhteistyön mahdollisuus on olemassa ja voidaan päästään yhdessä toivo0uun 
lopputulokseen.” 

”Osaan ken$es suhtautua en$stä ennakkoluulo0omammin esimerkiksi luontojärjestöjen 
toimintaan ja tarkoitusperiin. Kun ymmärrän nämä tarkoitusperät ja toimintakul0uurit 
paremmin, osaan o0aa ne huomioon nk. ennaltaehkäiseväs$ omassa työssäni 
metsäsuunni0elijana.” 

”Koulutuksen rakenne oli hyvä, oli koulu0ajavetoista $etopohjaa, ja ryhmätöitä, joissa näitä 
$etoja pystyi soveltamaan. Myös luontojärjestöjen edustus oli todella hyvä ju0u, samoin kuin 
Metsähallituksen puolelta se, e0ä oli porukkaa eri prosesseista ja johtoportaista. Näin saa$in 
monipuolisia keskusteluita ja ajatuksia ilmoille.” 

”MH:lla ja kaikilla sidosryhmillä on sama määränpää.” 

3) Miten koulutuksen vaiku<avuu<a ja käytäntöön viemistä voitaisiin 
parhaiten tukea?  
Palautekyselyssä osallistujilta kysyYin ideoita siihen, miten koulutuksen vaikuXavuuXa ja käytäntöön 
viemistä voitaisiin parhaiten tukea. Vastauksista nousi useita erilaisia ajatuksia:  

✓ Lisäkoulutukset ja -harjoi:elu.  
Vastauksissa toivoYin lisäkoulutuksia niin jo koulutuksen käyneille, kuin myös niille, jotka eivät vielä 
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olleet osallistuneet. Koulutusta toivoYin kaXavasK myös talon muille vastuualueille sekä 
sidosryhmille. Osallistujat toivoivat mahdollisuuksia harjoitella oppimaansa tuetusK. 

”Kertausharjoitukset tai muu monitoroin$, (sekä mahdollisten uusien asioiden lisääminen 
vanhan pohjalle) säännöllisin väliajoin tulevaisuudessa.” 

”Tätä koulutusta voisi tarjota ja käydä läpi sidosryhmille, muillekin kuin Metsähallitukselle.” 

”Esimiehet laajemmin, sidosryhmien kanssa työskentelevät henkilöt.” 

”Oppeja pitäisi päästä soveltamaan mahdollisimman pian ja mieluiten niin, e0ä sen pystyisi 
tekemään jonkun kollegan kanssa, tai muuten tuetus$.” 

”Käytäntöön viemistä voisi tukea parhaiten siten, e0ä pääsisi turvallisessa ympäristössä 
harjoi0elemaan opi0uja asioita todellisten neuvo0elukumppaneiden kesken.” 

✓ Lisäkäsiä neuvo:elu;lanteisiin ja -prosesseihin.  
Osassa vastauksista esiteYin, eXä ulkopuolisen avun käyXäminen aidoissa neuvoXeluKlanteissa 
voisi auXaa hyödyntämään koulutuksessa opiXuja periaaXeita paremmin. Ulkopuolisen avun 
nähKin mahdollisesK löytyvän myös talon sisältä ja joissain vastauksissa ehdoteYinkin, eXä parhaat 
ja kiinnostuneimmat osallistujat voitaisiin osoiXaa soviXelemaan dialogikohteita myös oman 
alueensa ulkopuolella. Monet mainitsivat myös, eXä todellisissa prosesseissa opitun 
harjoiXeleminen olisi tehokkainta. 

”Työnantajan pitäisi alkaa mie-mään ketkä neuvo0elevat missäkin tapauksessa. esim. 
Paliskuntain kanssa käytävissä neuvo0eluissa. Kanna0aako suunni0elijan olla edes paikalla, 
kun hänen suunnitelmansa ovat neuvo0eluiden pääasia intressien yhteensovi0amisessa. 
Tuntui e0ä he joutuvat henkilökohtaises$ liian suureen kuormitukseen neuvo0eluissa. Näistä 
tuntui jäävän arpia, jotka ei helpolla kasva kiinni.” 

”Pitäisi päästä osallistumaan, vaikka kuunteluoppilaana johonkin todelliseen prosessiin, 
mikäli ei itsellä ole yhteistyöprosessia vaa$via $lanteita omassa työssä. Näin pääsisi 
näkemään mitä työ on käytännössä.” 

”Tuommoisesta laajempialaisesta yhteistyöprosessista ei ole kokemusta, joten sellaisen 
vetäminen tai mukana olo olisi parasta harjoitusta.” 

✓ Sparrausta ja apua valmistautumiseen.  
Useissa vastauksissa tukea kaivaYin erityisesK neuvoXeluKlanteisiin valmistautumisessa. 
Koulutuksissakin esillä ollut ja ehdoteXu vertaissparraus nousi esiin kyselyn vastauksissa. 
Osallistujat ideoivat vertaissparrauksen toteuXamista muun muassa palvelevan puhelimen ja 
Kimityöskentelyn muodoissa.  

"Palveleva puhelin tai jonkinlainen on-line palvelu, jossa voisi sparrata itseään ennen 
neuvo0eluja.” 

”Metsä$imeissä/työporukoissa voisi o0aa jonkin koko $imiä käsi0elevän aidon 
neuvo0elu$lanteen tai konflik$n ja suunnitella askelmerkit asiassa etenemiseen yhteises$ 
$imin sisällä, koulutuksen tarjoamia avuja hyväksi käy0äen. Eli kokoonnu0aisiin yhteen ja 
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tehtäisiin suunnitelma esim. lajipiste-asiasta yhdessä ja käyte0äisiin batnoja ynnä 
norsuju0uja hyödyksi $lanteen ratkaisemiseksi.” 

”Meidän pitää sparrata toisiamme täällä työyhteisössä ennen vastaantulevia osallistamis- tai 
vaikka $ekokouksia, joissa Metsähallituksella on enemmistöosuus.” 

✓ Säännöllinen monitoroin; ja seuranta.  
Vastauksissa ehdoteYin koulutuksen sisältöjen käyXöönoton seurantaa ja monitoroinKa jollain 
säännöllisellä aikavälillä ja tavalla. Ehdotuksia olivat esimerkiksi säännölliset kyselyt ja Kimitason 
seuranta. 

”Seurantakysely työkalujen käytöstä vuoden päästä (voidaan tehdä MH:ssa webropol-
kyselynä).” 

”Ak$ivisella seurannalla, ote0ava puheeksi esim. $imeissä.” 

”O0amalla yhdessä $imei0äin asiaksi kerrata neuvo0elutapoja ja neuvo0elun kulkua 
esimerkiksi ennen neuvo0elua.” 

”Eikös se yksi tehtävä tuotu yhdeksi tavoi0eeksi vuodessa jokaiselle. Tälläinen toiminta 
ainakin. Ehkä se, e0ä työpaikalla puhu0aisiin vielä koulutuksesta pienemmissä ryhmissä ja 
mie$0äisiin miten oppeja voisi käy0ää omassa $imissä.” 

✓ Koulutuksessa opi:ujen teemojen kytkentä tulostavoi:eisiin.  
Vastauksissa käy ilmi, eXä useat osallistujat kokisivat hyödylliseksi koulutuksen sisältöjen 
kytkemisen henkilökohtaisiin tulostavoiXeisiin. Tämän lisäksi vastauksissa esiteYin, eXä 
toimintatavan muutos vaaKsi myös laajemmin talon linjan muutoksia ja uudenlaisen tekemisen 
resursoinKa projekteissa. 

”Sovitaan henkilökohtaiset tulostavoi0eet he$ koulutusten jälkeen tehtäviksi ja niiden 
läpikäyn$ oman esimiehen kanssa.” 

”Normaalissa toiminnassa saatujen oppien hyödyntämisen lisäksi tulisi näitä asioita 
sisälly0ää tulostavoi0eisiin. Toisaalta vaa$i myös aikaa ja tehtävien priorisoin$a.” 

”Opitut asiat pitäisi o0aa yhteiseksi talon linjaksi.” 

”Ta:n paremmat "linjanvedot"(varsinkin luontoasioissa)"kentän" kuulemisen jälkeen.” 

”Asia pitäisi lii0ää yhteistyöhankkeiden projek$suunnitelmiin ja projek$nhallintaohjeisiin. Sille 
pitäisi myös pystyä varaamaan aikaa.” 
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