
Mikä Erätauko?
Perehdytysmateriaali 
keskustelun ohjaajalle 



Mikä Erätauko-säätiö?

Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Sitra, 
Suomen Kulttuurirahasto sekä Svenska 
kulturfonden ovat perustaneet uuden 
Erätauko-säätiön dialogin lisäämiseksi 
Suomessa.

Säätiön työn tukena on Sitrassa 
verkostomaisesti ja kokeillen kehitetty 
Erätauko-keskustelumenetelmä.

Eri toimijat kouluttavat Erätauko-fasilitoijia 
ja -kouluttajia.

Kaikki säätiön materiaalit ja työkalut ovat 
ilmaisia ja avoimia. Ne on saatavilla 
suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

www.eratauko.fi

Tehdään Suomesta 
maailman parhaiten 
keskusteleva kansa!



Mikä Erätauko-menetelmä?

● Uusi tapa käynnistää ja käydä rakentavaa 
yhteiskunnallista keskustelua – mahdollisuus 
pysähtyä ja harkita asioita rauhassa.

● Voit tuoda eri lähtökohdista tulevia ihmisiä 
käymään tasavertaista keskustelua ja saat 
paikalle myös heidät, jotka herkästi jäävät 
keskusteluiden ulkopuolelle.

● Voit käyttää Erätaukoa aina, kun tarvitaan 
aiheen syvempää ymmärrystä tai 
tasavertaista kohtaamista

● Erätauko-keskustelu auttaa paremmin 
ymmärtämään itseä, muita ja keskustelun 
aihetta. Keskustelun päätteeksi ei tarvitse 
olla samaa mieltä tai ratkaista asioita.

Erätauko-keskustelussa 
tuodaan erilaisia ihmisiä 

samaan piiriin 
keskustelemaan tärkeistä 
asioista rakentavasti ja 

tasavertaisesti.



Mikä Erätauko-menetelmä?

Erätauko-keskustelussa istutaan piirissä. 

Keskustelun aluksi riittää, että toisille kerrotaan 
oma etunimi. 

Keskustelu on luottamuksellinen, ellei toisin sovita. 

Erätauko-keskustelussa ollaan läsnä koko 
keskustelun ajan eli noin 1-4 tuntia. 

Niin kauan? Ei hätää! Aika kuluu nopeasti, kun 
keskustelu vie mukanaan.

Pohdi valmiiksi, mitä syvemmällä ymmärryksellä ja 
saadulla tiedolla tehdään?

Erätauon avulla voi lisätä 
luottamusta, vahvistaa 

osallisuutta ja kuunnella 
paremmin myös 
hiljaisia ääniä.



1. Kuuntele toisia, älä keskeytä tai käynnistä 
sivukeskusteluja.

2. Osallistu yhteiseen keskusteluun ja käytä 
kunnioittavaa kieltä.

3. Kerro omasta kokemuksestasi ja omista 
ajatuksistasi.

4. Kysy, jos et ihan ymmärrä.

5. Ole läsnä ja kunnioita toisia sekä 
luottamuksen ilmapiiriä.

6. Pohdi rauhassa ja kokoa. Anna tilaa 
keskeneräisyydelle. Mitä yhteisestä 
keskustelusta opittiin? Mitä oivallettiin?

Printtaa Rakentavan keskustelun pelisäännöt by 
Erätauko -pdf sivuilta www.eratauko.fi

Erätauko-menetelmään kuuluu 
olennaisena osana Rakentavan 

keskustelun pelisäännöt 
by Erätauko. 

Niistä voi olla apua myös 
kokouksissa, tapaamisissa, 

tapahtumissa, seminaareissa...



Keskustelun ohjaajan 
kannattaa tutustua ennen 

keskustelun ohjaamista 
Erätauon keskustelukortteihin.

Korteissa on työkaluja erilaisiin 
tilanteisiin sekä muuta tukea 

ohjaajalle. 

Keskustelukortit löytyvät 
pdf-muodossa sivuilta 

www.eratauko.fi

Ennen Erätauko-keskustelua

● Keiden pitäisi olla paikalla keskustelemassa, jotta ymmärrys 
aiheesta syvenee? Ensisijainen kohderyhmä? Keille asia on 
tärkeä, miksi? Kenen elämään asia vaikuttaa? Ketkä eivät 
normaalisti osallistu keskusteluun tästä aiheesta? Kuka 
päätöksiin vaikuttaa?

● Pohdi, miten kysyt palautetta keskustelusta? Parhaiten se 
onnistuu heti keskustelun jälkeen.

● Pohdi, kenen pitäisi kuulla keskustelun sisällöstä? Kuka siitä 
voi hyötyä tai oppia?

● Jos järjestät Erätauko-keskustelun luokassa, pohdi miten 
jaat ryhmän tai onko se mahdollista. Voit käydä Erätauon 
myös koko luokan kesken.



Dialogi on rakentava ja 
tasavertainen tapa keskustella, 

jossa tähdätään toisten 
ymmärtämiseen, mutta ei 

yksimielisyyteen. 

Parhaimmillaan dialogissa 
syntyy ennalta-arvaamattomia 
oivalluksia ja uutta ajattelua.

Ennen Erätauko-keskustelua

1. Mieti, miten aloitat keskustelun ja miten esittäydytään.

2. Sanoita keskustelun pelisäännöt omaan tyyliisi sopivaksi.

3. Suunnittele virittäytyminen aiheeseen ja muotoile 
aloituskysymys.

4. Perehdy teemaan ja käy läpi kysymyksiä keskustelun 
sisältöön liittyen.

5. Suunnittele (keskustelun syventäminen) ja lopetus.

6. Mieti, onko tarve dokumentoida keskustelu ja miten se 
tehdään. Tarvitsetko kirjurin?

7. Printtaa osallistujien nähtäville Rakentavan keskustelun 
pelisäännöt by Erätauko



Dialogissa luodaan 
luottamuksellinen ilmapiiri 
ja syvennetään ymmärrystä 

aiheesta kuin aiheesta. 

Dialogin avulla voit tuoda 
eri lähtökohdista tulevia 
ihmisiä tasavertaiseen 

kohtaamiseen. 

Hyviä vinkkejä ohjaajalle

”Kertokaa jostain tapahtumista tai tilanteista, jotka ovat 
vaikuttaneet siihen, mitä ajattelette dialogimme aiheesta.”

”Kerro lisää siitä, mitä havaitsit/ ajattelit/ tunsit/ kuvittelit tuossa 
tilanteessa?”

”Mitkä asiat johtivat tuohon? Mitä siitä seurasi?”

”Millaisia kokemuksia teillä muilla tuli mieleen, kun kuuntelitte 
äskeistä?”

Näytä itse esimerkkiä. Kerro jostain omasta kokemuksestasi, 
joka on vaikuttanut näkemyksiisi käsiteltävästä asiasta



Dialogin onnistumisen 
kannalta on yleensä 

tärkeää, että 
mahdollisimman moni 

osallistuu keskusteluun. 

Tämä ei tarkoita, että 
jokainen puhuu yhtä paljon, 

vaan että jokainen saa 
halutessaan äänensä 

kuuluville.

Hiljaiset ja dominoivat henkilöt

Keskustelun ohjaajan tärkeisiin tehtäviin kuuluu hiljaisempien 
äänten nostaminen keskusteluun ja aktiivisten, keskustelua 
dominoivien henkilöiden puheenvuorojen ja/tai niiden keston 
rajaaminen.

”Nyt olemme kuulleet jo joitain teistä. Niinpä kysynkin seuraavaksi, 
että mitä on mielessä teillä, jotka ette ole vielä sanoneet mitään?”

”Puhukaa hetken aikaa vieressä olevien kanssa siitä, mitä keskustelu 
on teissä tähän mennessä herättänyt. Kuullaan sitten myös ajatuksia 
heiltä, jotka eivät vielä ole olleet äänessä.”

”Tarkoitus on, että kaikille on tasapuolisesti tilaa tuoda esiin 
näkemyksiään. Sopiiko, että minä tarvittaessa jaan ja rajaan teidän 
puheenvuorojanne?”

”Kiitos että olet tuonut esiin näkemyksesi. Nyt olisi tärkeää kuulla, 
mitä te muut ajattelette.”



www.yksittaistapaus.fi


