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Erätaukoon liittyviä käsitteitä

Dialogi = Keskustelu ymmärryksen lisäämiseksi 
asioista, toisista ja itsestä. Erityinen keskustelun 
tapa jossa ei pyritä yksimielisyyteen. 

Dialogisuus = Asennoituminen (ajattelua ja 
tekoja) joka pyrkii vahvistamaan kunnioitusta ja 
lisäämään ymmärrystä ihmisten vuorovaikutuksessa

Erätauko-dialogi = Toimintamalli rakentavan

yhteiskunnallisen keskustelun käynnistämiseen ja 
käymiseen





Dialogin erityispiirteet

Dialogi eroaa 

• Väittelystä = selvitetään paras argumentti  

• Neuvottelusta = tähdätään sopimukseen

• Konsensuksesta = pyritään yksimielisyyteen

• Yhteiskehittämisestä = nopeaa ideointia tai ratkaisuja 

• Lobbaamisesta = pyrkimys vaikuttaa





Mihin Erätauko soveltuu ja mihin ei

EI SOVI 

• Päätöksentekotilanteeseen

• Nopeaan ideointiin ja 
ratkaisujen kehittämiseen

• Näkökulmien arvottamiseen 

• Väittelyyn 

• Kansalaiskeskustelut

• Seminaarit

• Ajankohtaisohjelmat ja 
media

• Palaverit

• Keittiönpöytä

• Organisaation sisäiset 
keskustelut 

• Verkkokeskustelut



Erätauon hyödyt

• Syventää ymmärrystä käsiteltävistä aiheista

• Ihmisten tuominen yhteen eri lähtökohdista 
mahdollistuu ja matala kynnys osallistua tarjoutuu 

• Empatia ja luottamus yhteisössä kasvaa

• Haasteiden ennakointi ja ristiriitojen käsittely 
paranee

• Käsitys erilaisista ratkaisuvaihtoehdoista, eri 
toimijoiden päämääristä sekä päätöksentekoon 
vaikuttavista näkökulmista laajenee

• Kun taito keskustella yli rajojen ja roolien kasvaa, 
yhteisön kapasiteetti vahvistuu = Demokraattinen 
kyvykkyys



Dialogin paikkoja

4D Model of the Double Diamond, 

Design Council 2005

Dialogi

Dialogi



Millainen on hyvä aihe Erätauko-dialogille

Aiheen kriteerit
• Jokainen voi liittyä oman 

kokemuksen kautta

• Yhteiskunnallisesti tärkeä

• Merkityksellinen kohderyhmälle

• On tarve laajentaa ymmärrystä

• Ei liian laaja mutta ei liian suppea

• Ei voi nojata ainoastaan 
erityisasiantuntemukseen

• Mahdollistaa laajan aiheen 
käsittelyn

Pohdi lisäksi
• Mitä aiheesta on keskusteltu viime 

aikoina? Miksi?

• Mitkä ovat eri osallistujien 
näkökulmat?

• Mistä ollaan samaa mieltä?

• Mistä eri mieltä?

• Kuinka asiat voi sanoa arkikielellä 
ja välttää erikoissanastoa?



Yleiset harhaoletukset dialogista

• Dialogi sopii kaikkiin tilanteisiin

• Dialogi on vastakohta tehokkuudelle

• Dialogi onnistuu parhaiten kun sitä 
ei kukaan ohjaa

• Onnistunut dialogi vaikuttaa 
välittömästi käytäntöön ja 
esimerkiksi päätöksentekoon

• Dialogit ovat terapiaa

• Kaikki dialogit ovat Erätauko-
dialogeja



Erätauko-keskustelun suunnittelun ja 

toteutuksen vaiheet



TYÖPOHJA KESKUSTELUN SUUNNITTELUUN

KOHDERYHMÄ JA 

SIDOSRYHMÄT
Kenelle asia on tärkeä ja miksi?  

Kenen elämään asia vaikuttaa?  

Kuka muu on asiasta kiinnostunut?  

Kuka päätöksiin vaikuttaa?

Kuka päättää?

Ketkä tavoitellusta kohderyhmästä  

eivät normaalisti osallistu?

MILLÄ TAVALLA

HEIDÄT KUTSUTAAN?
Miten saavutat kohderyhmäsi?

Mikä saa heidät tulemaan paikalle keskusteluusi?

Mitä kanavia he seuraavat?   

Kenen kautta heidät voi tavoittaa helpoiten?

Riittääkö yksi kutsu vai tarvitsetko eri 

kohderyhmille kohdennettuja kutsuja?

KESKUSTELUUN  

VALMISTAUTUMINEN
Mitä aiheesta on keskusteltu viime aikoina?  

Keiden ääni kuuluu ja keiden ei?

Mitä mieltä minä olen?

Millaiset ovat hyvät pelisäännöt?

Miten aloitan, miten ohjaan, miten lopetan?

Miten varmistetaan dialogin onnistuminen?

Miten keskustelu dokumentoidaan ja vedetään 

yhteen?

Käytä työpohjaa apuna keskustelun suunnitteluun, jotta hahmotat keskustelun järjestämiseen kuluvan  

ajan ja resurssit. Käy läpi keskustelun tavoitteet, suunnittele keitä kutsutaan ja millä tavalla, määritä  

sopivat tilat ja puitteet, ja valmistaudu keskustelun vetäjän rooliin kokoamalla itsellesi sopivat ohjausteot.

KESKUSTELUN 

AIKA JA PAIKKA
Milloin ja missä keskustelu toteutetaan?

Mitkä voisivat olla sopivat tilat? 

Mitä tila symboloi?

Kuinka suurta osallistujajoukkoa 

tavoitellaan? 

Onko ringille tilaa?

Avoin Suljettu

Luottamuksellinen

Muu:

Julkinen

KESKUSTELUN LUONNE

Mihin tarpeeseen keskustelu 

vastaa?

Miksi keskustelu järjestetään?

Millainen muutos keskustelulla 

halutaan saada aikaan

KESKUSTELUN TARVE KESKUSTELUN AIHE KESKUSTELUN 

TAVOITTEET
KESKUSTELUN 

VAIKUTTAVUUSMistä aiheesta on tarve kutsua 

osallistujat keskustelemaan?

Mistä aiheesta uskot osallistujien 

haluavan keskustella?

Minkä aiheen kirjoitat kutsuun? 

Millaiset tavoitteet vastaavat 

keskustelun tarvetta parhaiten?

Mitkä tavoitteista ovat järjestäjän 

kannalta ensiarvoisia?

Mitkä ovat osallistujien ja aiheen 

kannalta keskeisimmät tavoitteet? 

Mihin laajempaan tarpeeseen keskustelu 

syöttää?

Kenelle keskustelun sisältö on tärkeää?

Kuka vastaa keskustelun jatkotoimenpiteistä?



Haluatko mukaan?

Tässä neljä eri tukimuotoa, joita on tarjolla Erätauko-keskusteluiden järjestämiseen.

• Kevyimmin pääset käyntiin järjestämällä Erätauko-keskustelun itsenäisesti työkaluja hyödyntäen. 
Erätauon työkalut ovat vapaasti hyödynnettävissä osoitteessa www.eratauko.fi. Erätauko-keskustelukortteja voi 
tilata täältä: https://www.sitra.fi/caset/keskustelun-ohjauskortit/ 

• Erätauko-perehdytyksiä järjestetään tarvittaessa ja niissä pääsee oppimaan Erätauon fasilitointia 2-4 
tunnin ajan 

• Erätauko-koulutusta järjestävät eri koulutustoimijat. Koulutuksessa tutustut Erätauko-toimintamalliin ja 
työkaluihin, ymmärrät dialogin periaatteet ja opit ohjaamaan rakentavia keskusteluja sekä suunnittelemaan 
Erätauon työkaluja hyödyntävän keskustelun.

• Lisäksi voit hakea organisaatiosi kanssa Erätauko-mentorointiin, mikäli haluat saada aikaiseksi laajempaa 
yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

- Lue lisää ja hae mukaan! https://www.sitra.fi/artikkelit/haluatko-jarjestaa-eratauko-keskustelun-valitse-
itsellesi-sopiva-tapa/ 

- Erätauon sivuille kerätään myös kaikille avoimet Erätauko-dialogit. Osallistumalla Erätaukoon saat parhaiten 
käsityksen mistä dialogissa on kyse. https://www.sitra.fi/eratauko/#avoimet-keskustelut-koulutus 
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