
”Megatrendit kuten ilmastonmuutos ja

tekoäly tulevat suuresti vaikuttamaan yksilöön

ja yhteiskuntaan, ja jopa haastamaan

käsitystä siitä mitä on olla ihminen. 

Pitää miettiä tarkkaan, missä keskustelua tästä

muutoksesta käydään, miten sitä käydään,

ja miten eri näkökulmia kuunnellaan.”

Sami Jahnukainen, tuottaja, Mouka Filmi Oy & Donkey Hotel Oy, 

Erätauonkehittäjäryhmänjäsen

#Erätauko



Uusi tapa käydä rakentavaa keskustelua.



HJELMA

14:00 Tervetuloa ja virittäytyminen

Dialogin vuoro 

Erätauko teoiksi

Dialogi pienryhmissä

Akvaariokeskustelu

16:15 Lopetus ja lasi kuplivaa





Demokraattisen 

järjestelmämme 

toimintatavat eivät 

ole uudistuneet 100 

vuoteen

Yhteiskunnallinen 

keskustelu on 

tulehtunutta

Monimutkaisessa 

maailmassa dialogin 

tarve kasvaa



Uusi tapa käydä rakentavaa keskustelua.















Rakentava ja tasavertainen
tapa keskustella. Dialogissa tähdätään
toisten ymmärtämiseen, mutta ei
yksimielisyyteen. 

Parhaimmillaan dialogissa
syntyy ennalta-arvaamattomia
oivalluksia ja uutta ajattelua.

Erätauon määritelmä 

dialogille



Virittäytyminen

Virittäydytääs!

Nimi?

Mikä tuo 
sut tänne?



Kokeiluvuosi

2017

Verkkokeskustelu HS

11 Keskustelua



KEHITTÄJÄRYHMÄ





DIALOGIN VUORO



TEESIÄ



Tarjoa 

dialogia

1 Kysyntää on



”Niin kauan, kun päättäjät eivät 

käy vuoropuhelua,

olemme kykenemättömiä 

tekemään oikeita päätöksiä 

ihmiskunnan vaikeiden

haasteiden taklaamiseen.”

Antero Vartia, kansanedustaja, Erätauon

kehittäjäryhmä

#Erätauko



2 

Dialogi opitaan 

luopumalla 

rooleista 



”Dialogiset keskustelut voivat myös lisätä

ihmisten ymmärrystä omasta itsestään.

Olemme usein epätietoisia monista omista

tarpeistamme, uskomuksistamme, mielikuvistamme

ja päätelmistämme. Tulemme

tietoisemmiksi näistä seikoista, kun

voimme rauhassa kuunnella, miten toiset

ihmiset kokevat maailman.”

Kai Alhanen
Tutkija ja kouluttaja, Aretai Oy ja Dialogiakatemia

#Erätauko



Etsi ja kohtaa syrjään jääneet

3 



”Yllättävintä oli, että keskustelu lähti niin

vahvasti rakentamaan syväymmärrystä. Että

haluttiin kohdata ihminen. Se on harvinaista 

Suomessa.”

Pekka Komu, Lahden Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

#Erätauko



Verkkodialogi 

on kansalaistaito4 



Kolme digimaailman

dialogisääntöä:

1. Älä ole koskaan ylimielinen.

2. Yritä aina ymmärtää yleisön kysymys

parhain päin.

3. Ole aina rehellinen.

Sami Koivisto, vuorovaikutuspäällikkö YLE

#Erätauko



5

Vahvista maltillisia 

keskustelijoita



”Tämän päivän polttava kysymys on,

kuinka voimme elää rauhanomaisesti rinnakkain

huolimatta eroavaisuuksistamme:

puhumme eri kieliä, uskomme eri asioihin,

identiteettimme ja arvomme ovat jopa vastakkaisia,

mutta silti muodostamme yhteiskunnan

nimeltä Suomi.”

Miriam Attias, päällikkö, Naapuruussovittelun

keskus, Erätauon kehittäjäryhmän jäsen

#Erätauko



Uusi tapa käydä rakentavaa keskustelua.



Tarjoa 

dialogia

1 Kysyntää on



2 

Dialogi opitaan 

luopumalla 

rooleista 



Etsi ja kohtaa syrjään jääneet

3 



Verkkodialogi 

on kansalaistaito4 



5

Vahvista maltillisia 

keskustelijoita



Erätauko 2018 



eratauko.fi







Millaisia 

ajatuksia?

Millaisia 

kokemuksia 

dialogista?

Millaisia 

tarpeita 

dialogille?





sitra.fi  |  eratauko.fi 

@sitrafund

https://www.instagram.com/sitrafund/
https://www.linkedin.com/company/sitra
https://www.youtube.com/user/sitrafund
http://www.slideshare.net/SitraFund

