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Tervetuloa

-
valmennukseen!



Opintokeskus Sivis – Järjestöjen oppilaitos

Opintokeskus Sivis on 
valtakunnallinen aikuisoppilaitos, 

joka toteuttaa, tutkii, kehittää, ohjaa 
ja tukee järjestöllistä koulutusta. 

Jäsenjärjestöihimme kuuluu 
vapaaehtoistyötä ja muuta 

kansalaistoimintaa tekeviä järjestöjä, 
joilla on yhteensä noin miljoona 

jäsentä.

Siviksen toimintaa ylläpitää 
Opintotoiminnan Keskusliitto ry, ja 

sitä valvovat opetus- ja 
kulttuuriministeriö sekä 

Opetushallitus. 



Mitä opit aamun Erätauko-valmennuksessa?

1 2 3

Ymmärrä konteksti ja tarve

Osaat määritellä 
dialogin tarpeen itselle, 
omalle organisaatiolle 
sekä yhteiskunnassa 

laajemmin

Opi Erätauko

Omaksut Erätauko-dialogin  
keskeiset periaatteet ja 

työkalut 

Toteuta keskustelu

Osaat ohjata 
keskustelun



Erätauko-dialogin ohjaaminen

Erätauon työkalut

Valmennuksen sisältö

1

2

3

Dialogin perusteet ja kokemuspuhe dialogissa

Erätauko-menetelmä



Aamupäivän ohjelma

9.00 Esittäytymiset ja virittäytyminen päivään
9.20 Lyhyt katsaus dialogiin ja kokemuspuheeseen
9.40 Erätauko-menetelmä ja työkalujen esittely
10.45 Tauko
11.00 Erätauko-keskustelun ohjaajana
12.30 Valmennuksen lopetus

Puhelimet ja muut tekniset 
laitteet on hyvä laittaa 

koulutuksen ajaksi hiljaiselle tai 
kokonaan äänettömälle.

Saat koulutusmateriaalit s-
postitse koulutuspäivän jälkeen.



Virittäytyminen

Erätauko-
valmennus

1. Omien 
dialogitaitojen 
vahvistaminen

2. Oman yhteisön 
kehittäminen

3. 
Yhteiskunnallisen/

järjestöllisen 
keskustelukult-

tuurin 
kehittäminen 



TARVE DIALOGILLE JA DIALOGIN PERUSTEET 

B-moduuli – Dialogin ohjaaminen I: perusteet



Demokratian 

kriisi

Kärjistynyt 
keskustelu

Kompleksinen 
maailma



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

Dialogisuus = Asennoituminen 
(ajattelua ja tekoja), joka pyrkii 
vahvistamaan kunnioitusta ja lisäämään 
ymmärrystä ihmisten vuoro-
vaikutuksessa

Erätauko-dialogi = Toimintamalli 
rakentavan yhteiskunnallisen 
keskustelun käynnistämiseen ja 
käymiseen

Käsitteitä

Dialoginen keskustelu eroaa

• Väittelystä = selvitetään paras 
argumentti

• Neuvottelusta = tähdätään 
sopimukseen

• Konsensuksesta = pyritään 
yksimielisyyteen



Kokemuspuhe dialogissa

• Inhimillinen kokemus koostu monista 
ulottuvuuksista: havainnoista, ajatuksista, 
tunteista, muistoista ja kuvitelmista.

• Dialogissa rohkaistaan kokemuspuheeseen, 
koska se auttaa osallistujia eläytymään toistensa 
kokemuksiin sekä ymmärtämään paremmin 
toisten ihmisten erilaisia tapoja kokea 
samoja asioita.

• Kokemuspuhe rikastuttaa ja tarkentaa 
keskustelua ja luo siten hedelmällisen 
kasvualustan uusille ideoille.



• Dialogin avulla tuodaan erilaiset ihmiset yhteen keskustelemaan tietyn asian/ilmiön 
merkityksestä rakentavasti ja tasavertaisesti. -> Yhteinen tilannekuva muodostuu.

• Ihmiselle tulee kokemus kuulluksi ja nähdyksi tulemisesta. Dialogisessa 
keskustelussa ollaan kiinnostuneita ihmisten kokemusten erilaisuudesta. Tämä 
nähdään mahdollisuutena oppia uutta.

• Näin syvennämme ymmärrystä itsestämme (sisäinen dialogi yhtä tärkeä kuin yhteinen 
keskustelu), muista, yhteiskunnasta ja ympäröivästä maailmasta. -> Keskinäinen 
ymmärrys vahvistuu.

• Tämä vahvistaa luottamusta ihmisten välillä ja luottamusta instituutioita kohtaan.

• Kunnioittava keskustelu, luottamus, kuulluksi kokemus sekä hiljaisten 
äänten kuuleminen edistää ja vahvistaa demokratiaa (vapaus, tasa-arvo, osallisuus). 

-> Järjestöillä ja yhdistyksillä tärkeä rooli.

• Tämä kaikki vahvistaa yhteiskunnallista muutoskyvykkyyttä, joka taas auttaa 
meitä kohtaaman sen, mitä tulossa on.

Dialogia tarvitaan







Kuunteluharjoitus

”Kerro henkilöstä, asiasta tai tapahtumasta,

joka on vaikuttanut elämänarvoihisi”



ERÄTAUKO-MENETELMÄ 

B-moduuli – Dialogin ohjaaminen I: perusteet



Mikä on Erätauko-dialogi?

= 2-4h:n dialogi jostakin teemasta, johon halutaan syvempää ymmärrystä.

Yleensä yksittäinen tai muutaman dialogin sarja

o Aloitus, ryhmän/ryhmään viritys

o Viritys teemaan, esim. puheenvuoro tms.

o Pelisäännöt

o Tarvittaessa viritysdialogi ( jos suurryhmä)

o Pienryhmätyöskentely ja koonti

o Koonti isossa ryhmässä

o Paketointi ja jatkon sanottaminen

o Päätös



Mihin Erätauko soveltuu ja mihin ei?

SOVELTUU

• Kansalaiskeskusteluihin

• Seminaareihin

• Ajankohtaisohjelmiin ja median 
käyttöön

• Palavereihin

• Keittiön pöytään

• Organisaation sisäisiin keskusteluihin

• Verkkokeskusteluihin

EI SOVELLU

• Päätöksentekotilanteeseen

• Nopeaan ideointiin ja ratkaisujen

• kehittämiseen

• Näkökulmien arvottamiseen

• Väittelyyn



Kolme käytännön välinettä     







Millainen on turvallinen ja 
innostava keskustelu? 
Millaisia kokemuksia teillä on 
tällaisesta keskustelusta? 

Tämä kuva, tekijä Tuntematon tekijä, 

käyttöoikeus: CC BY-ND

https://www.higheredjobs.com/articles/articleDisplay.cfm?ID=1933
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/


11 kikkaa tuhota dialogi

1. Käännytä – älä anna periksi, käännytä muut 
puolellesi, pakota 
heidät ymmärtämään edes nimellisesti   ”pakkohan 
sun on ymmärtää ..”

2. Keskeytä – tiedät tai arvaat kuitenkin etukäteen, 
mitä toinen aikoo sanoa   ”hei sori …”

3. Voita – kerää pisteitä, voita väittely, ole nokkela   
”ihan tosissasko …”

4. Vetäydy – pysyttely omassa boxissasi, älä kerro 
ajatuksistasi – … 

5. Pitäydy – jos jokin asia ei sovi viitekehykseesi, 
unohda se   ”Mun on tosi vaikea …”

6. Kiirehdi - mahdollisimman aikaisessa vaiheessa 
päätöksiä ja toimintaa  ”eiköhän tämä ollut tässä”

7. Korota itsesi – hymyile tietävästi muiden puhuessa, 
pyöritä silmiäsi ja bondaa sanattomasti muiden 
kanssa, muista kertoa ylivertaisesta koulutuksestasi, 
käsittämättömän monipuolisesta kokemuksestasi ja 
kaiken kattavista tiedoistasi, alleviivaa asemaasi, pidä 
soolosi pitkinä    ”ilman riittävää koulutusta voi olla 
vaikeaa …” 

8. Auktoriteettiargumentit - jos asia-argumentit 
eivät riitä, yritä auktoriteeteillä, tiputtele riittävästi 
nimiä jokaiseen puheenvuoroosi  ”kun pelasin 
Wienissä tennistä Henryn, siis …”

9. Ole poissa - räplää kännyä, tablettia tai jotain

10. Vastusta aina - vastusta periaatteessa, käytä aina 
advocatus diaboli –puheenvuorosi

11. Patenttiratkaisut - muistuta patenttiratkaisustasi, 
joka toimisi tässäkin ”turha keksiä …”



TAUKO



Dialogin vetäjän osaaminen

• Kyky ohjata ryhmää

• Kyky vaihtaa omaa roolia prosessin 
”fasilitaattorina” ja yhtenä äänenä 
dialogissa

• Kyky sietää epävarmoja hetkiä, 
hiljaisuutta ja jännitteitä

• Kyky jakaa omia aiempia kokemuksia 
sekä tässä ja nyt – hetkessä tapahtuvaa 
kokemusta

• Kyky seurata yhteisen ajattelun 
keriytymistä ja tehdä sitä näkyväksi











Dialogiharjoitus

1. Keskustelkaa aiheesta: ”Miten sovellan Erätaukoa omassa tehtävässäni?”

2. Jakakaa roolit kolmikoissa. Yksi ottaa keskustelun virittäytymisen (kortti 
”virittäytyminen tasavertaiseen keskusteluun”) , yksi syventämisen (kortti: 
”näin syvennät keskustelua”) ja yksi lopetuksen (kortti: ”keskustelun 
lopetus”)

3. Kukin fasilitoi keskustelua 5-8 min ajan seuraavassa järjestyksessä;

1) Virittäytyminen (kortti 7)

2) keskustelun syventäminen (kortti 10)

3) keskustelun lopetus (kortti 19)



Kokoa oma työkalupakki

• Miten viritän tasavertaisen ja 
luottamuksellisen ilmapiirin?

• Mitkä ovat tärkeimmät apuni 
dialogin ohjaamisessa?

• Mitä teen, jos voimakkaan 
tunteenpurkaukset alkavat 
dominoida keskustelua?

• Miten suunnittelen lähi/etä
Erätauko- keskusteluja?

• Mitä teen, jos keskustelu 
jumiutuu pattitilanteeseen?

• Mitä teen, jos keskustelu ei 
nouse lentoon tai on liian 
samanmielistä?

• Mitä teen, jos keskustelu 
kärjistyy liikaa?



Erätauon vaikuttavuus

Lähtee tarpeesta – miksi keskustelu järjestetään

Arvioi ovatko odotukset toteutuneet ja onko syntynyt 
jotain, mitä ei oltu edes ajateltu keskustelua suunnitellessa.

Vaikutusten näkökulmat

• yksilö ja hänen ajattelunsa

• suhteet toisiin keskustelijoihin

• yhteisön koheesio ja kyky keskustella

• keskusteltava asia ja aiheen ymmärrys



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 aiheen laajan 
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



Esimerkkejä Erätauoista järjestöjen toiminnassa? 

• Kansalaiskeskustelut: 

o Eläkeliitto - Mielellään -verkosto ”mitä on jäädä eläkkeelle -keskustelut”

o Cultura-säätiö: maahanmuuttajaryhmien kokemukset 

o Suomen Uusperheiden Liitto: uusperheet, yhteistyövanhemmuus, monikulttuuriset perheet

o Suomen vanhempainliitto: sisäilmaan laatu sekä koulun ja kodin välinen yhteistyö 
jäsenyhdistysten kanssa.

• Seminaarien ja koulutusten osana

o SPR: laivaseminaari hälytysryhmille

o Eläkeliitto: piirien vuosikokousten osana

• Strategiatyössä ja toiminnan suunnittelussa 

o SPR: Yleiskokouksen osana

o Suomen vanhempainliitto: strategian ja toimintasuunnitelman valmistelussa

o Helsingin Pelastusliitto: osana kansainvälisen suurleirin suunnittelua

• Kokouksissa dialoogisia osioita ennen päätöksentekoa, koulutusten                         
osana, keskusteluilmapiirin parantaminen



Valitse menetelmä ja ”käsikirjoita” dialogi

DIALOGIN MUODOT

1. Avoin

2. Puolistrukturoitu

3. Strukturoitu

• Yksilöpohdinta

• Pienryhmädialogit (alle 10 henkeä) –
keskustelu jossa jokainen pääsee ääneen ja jossa 
puhutaan yksi kerrallaan

• Akvaariokeskustelu, jossa pienryhmä käy 
keskustelua ja muut kuuntelevat vuorotellen

• Parikeskustelut, joilla voidaan virittäytyä 
keskusteluaiheeseen tai syventää keskustelua

• Kumuloituvat parikeskustelut, joissa 
vuorotellen kuunnellaan pareja sekä pyritään 
liittämään kokemuksiin uudet puheenvuorot

• Suurryhmädialogit (yli 10 henkeä) –
kaikkien kuulluksi tuleminen mahdollistuu 
parikeskusteluiden kautta

• Verkkodialogi – fasilitoitu dialogi verkossa, 
jossa hyödynnetään rakentavan keskustelun 
pelisääntöjä 

Huom! 
Rakenteiden ja 
asetelman suuri 
merkitys (tuolit, 
tila, puhelimet/

koneet, …)



Mieti heti yksin ja sitten yhdessä 
muiden kanssa, miten voisit 
hyödyntää Erätaukoa. Millaisia 
uusia ideoita sait tänään?   

Erätauon hyödyntäminen 

omassa tehtävässäsi



Millaisia ajatuksia koulutuspäivä herätti?

Mitä oivalsit?

Mikä innosti? 
Mitä oivalsit?

Mikä kysymys 
jäi vaille 

vastausta?



Kiitos!

Heidi Ristolainen
heidi.ristolainen@ok-sivis.fi
Puh. 040 738 1702

mailto:heidi.ristolainen@ok-sivis.fi

