
Miten työskennellä
johtajana polarisoituvassa 
maailmassa?



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

”Olemme huolissamme yhteiskunnan polarisaatiosta ja 
sen myötä kasvavista jännitteistä. Kyky ja halu käydä 
rakentavaa keskustelua on yhä tärkeämpää, jotta 
ymmärrämme toisiamme erilaisista lähtökohdistamme 
huolimatta,”

Antti Arjava, yliasiamies, Suomen Kulttuurirahasto



Erätauko-säätiö
Erätauko-säätiö on yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon toimija. 
Säätiön tehtävänä on:

● Vahvistaa luottamusta ihmisten välillä ja instituutioita kohtaan
● Vahvistaa osallisuutta ja demokratiaa
● Vahvistaa yhteiskunnallista resilienssiä

Tätä säätiö toteuttaa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa tukemalla 
rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua. Erityisesti mukaan pyritään 
kutsumaan heitä, jotka eivät yleensä osallistu. Toiminnan tukena on Sitrassa 
eri alojen asiantuntijoiden kanssa kehitetty Erätauko-keskustelumenetelmä.

Säätiö tekee yhteistyötä esimerkiksi julkishallinnon, järjestöjen, yhdistysten, 
koulujen, oppilaitosten ja median kanssa.



Mitä polarisaatio on? / Bart Brandsma

Ajatusrakenne: me vastaan ne

Se tarvitsee bensaa kehittyäkseen (esimerkiksi identiteettipuhe)

Toimii vaistomaisen tunnedynamiikan tasolla (miltä asiat tuntuvat)

Sisältää eri rooleja (yllyttäjät, liittyjät, hiljaiset, sillanrakentajat, syntipukki)



Minkälainen tilannekuva 
meillä on?



Hyvin sanottu / Yle ja Erätauko-säätiö
https://yle.fi/aihe/s/10000630

58% kokee keskustelukulttuurin huonontuneen

24% ei halua osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun, sillä pelkää muiden reaktioita

81% kaipaa lisää kunnioitusta median ja somen keskusteluihin

74% nauttii syvällisistä keskusteluista

56% kaipaa lisää mahdollisuuksia käydä rauhallista keskustelua

Mitä suomalaiset ajattelevat kotimaan 
keskustelukulttuurista?









OECD:n luottamusarviointi / Suomi 2021

66% luottaa valtionhallintoon

61% luottaa hallitukseen

53% luottaa eduskuntaan

52% luottaa kuntahallintoon

Miten suomalaiset luottavat hallintoon?



OECD:n luottamusarviointi / Suomi 2021

Luottamuksessa on merkittäviä alueellisia ja väestöryhmien välisiä 
eroja. 

Luottamus julkisiin instituutioihin ja hallintoon on 
heikompaa maaseudulla, matalammin koulutetuilla ja 
alemman tulotason kotitalouksissa. 

Luottamuksessa merkittäviä eroja



OECD:n luottamusarviointi / Suomi 2021

Jos luottamuksen eriytymiskehitys syvenee, se saattaa heikentää 
yhteenkuuluvuutta ja Suomen kykyä selviytyä väestön 
ikääntymisestä, ilmastonmuutoksesta, digitalisaatiosta ja työn 
muutoksista johtuvista haasteista. 

Mihin se voi johtaa?



OECD:n luottamusarviointi / Suomi 2021

Vaikka kansalaisten luottamus julkisiin instituutioihin ja tyytyväisyys 
demokratiaan on korkealla, niiden ihmisten osuus, jotka uskovat 
voivansa vaikuttaa poliittisiin prosesseihin on Suomessa pieni 
verrattuna muihin korkean luottamuksen maihin. 

OECD korostaakin, että tiettyjen väestöryhmien mahdollista 
syrjäytymistä olisi torjuttava Suomessa edistämällä laajempaa 
sosiaalista vuoropuhelua (sitä dialogia).

Suomalainen paradoksi



Neljä käänteentekevää muutosta polarisaation 
purkamiseksi / Bart Brandsma

1. Kohdeyleisö

Keskusteluun mukaan ne hiljaiset, joita ei yleensä kuulla

1. Aihe

Puheenaihe on dilemma, joka kutsuu ihmiset pohtimaan itseään koskevia aiheita

1. Asemoituminen

Puolueeton ja kuunteleva asemoituminen

1. Sävy

Eri näkulmien, intressien ja tarpeiden esiin pääsy. Keskustelun arvostava sävy 
mahdollistaa tämän



Pasi Saukkonen: Sallitaan, kielletään, siedetään
Magma 2023



Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko 2023 / 
50 dialogia Suomen tulevaisuudesta



Erätaukoa ovat jo käyttäneet esimerkiksi:

Allianssi, Valtioneuvoston kanslia, Suomen Partiolaiset, Kalliolan Setlementti, 
Helsingin, Lahden, Espoon, Oulun, Tampereen, Jyväskylän ja Tuusulan kunnat ja 
kaupungit, Suomen Punainen Risti, Vanhempainliitto, YLE.

Sisäministeriö, Opetushallitus, L-S Poliisi, Yksittäistapaus -vaikuttavuuskampanja, 
Merisotakoulu, Helsingin Sanomat, Maaseudun sivistysliitto, Demi-lehti, Tiina ja Antti 
Herlinin säätiö, SPR.

Oikeusministeriö, ympäristöministeriö, ulkoministeriö ja Suomen suurlähetystöt 
maailmalla, Eläkeliitto, Opintokeskus Sivis, Suomen ev.lut. kirkko ja eri hiippakunnat 
sekä seurakunnat, Valtiovarainministeriö, Osallistava yhteisö -hanke Ruoka-avun 
toimijoiden tueksi sekä eri koulut ja oppilaitokset eri puolilta Suomea!



Tampereen seudun 
Erätauko-etädialogit seudun asukkaiden 
liikkumisesta nyt ja tulevaisuudessa

57 dialogia, yhteensä yli 100 tuntia

400 osallistujaa

Erätauko-säätiö koulutti ohjaajat

Oivalluksia hyödynnetään liikennesuunnittelussa

80% osallistui ensimmäistä kertaa kunnan järjestämään 
kuulemiseen

96% osallistujista kuvasi kokemusta mukavaksi ja 
turvalliseksi

93% haluaisi lisää tämän tyyppisiä keskusteluja

76% koki, että osallistumisella on vaikutusta



Hyvin sanottu 
-keskustelufestivaali 2022

1000 osallistujaa Hämeenlinnan alueelta

55 keskustelun järjestäjää

80 dialogia, joista 60 järjestettiin Erätaukona. 20 dialogia 
oli julkisia, joista osa striimattiin Yle Areenassa.

Näistä 60 dialogista osallistujat antoivat palautteen 
4.6 / 5, kuinka rakentavaksi ja kunnioittavaksi he 
kokivat keskustelut (“Hyvin rakentava ja kunnioittava”)

Vapaa pääsy, kuka tahansa sai osallistua

Keskusteluaiheita mm.:
● Turvallisuus, yhdenvertaisuus kouluissa, luottamus, 

jääkiekko vs. teatteri, maahanmuutto, horoskoopit, 
eläintuotanto, lasten hyvinvointi, saavutettavuus, 
toivo, koirarodut, johtajuus, taide ja hyvinvointi, 
politiikan tabut…





”Kyllä kai kaikkein tärkeintä elämässä on, että ei 
jouduta elämään jonkun pahan ja jatkuvan uhan alla. Ja 
että koko väestö kokee tuntevansa yhteiskunnan 
systeemit – ja kokee myös, että niihin on mahdollista 
vaikuttaa. Tämä antaa toivon siitä, että tulevaisuudessa 
asiat voivat olla paremmin. 

Nuorille ohjeeni on: Ylenmääräinen sulkeutuneisuus 
on pahasta.”

Mauno Koivisto



Tehdään Suomesta maailman 
parhaiten keskusteleva kansa.



Milloin viimeksi olet ollut hyvässä 
keskustelussa tai 
vuorovaikutustilanteessa? 

Mikä siitä teki onnistuneen?

Milloin viimeksi olet ollut tilanteessa, 
joka ei onnistunut ihan nappiin?

Miksi näin mielestäsi kävi?



Kiire.

Tunteet ja tuntemukset.

Ratkaisukeskeisyys.

Ristiriita

Kuka puhuu ja miten?

Edunvalvonta.

Konflikti.

Kilpailu.

Keskittyminen.

“Onko minulla, työlläni ja ajatuksillani merkitystä?”



Onnistunut kohtaaminen voi olla enemmän, 
kuin hyvien asioiden summa.

Hyvät asiat voivat olla aika yksinkertaisia.

Keinoja voi opetella ja oppimisen tueksi on 
tarjolla erilaisia työkaluja.

Jokainen voi kehittää vuorovaikutustaitojaan.



Mikä dialogi? 

Dialogi on rakentava ja tasavertainen tapa 
keskustella, jossa tähdätään toisten 
ymmärtämiseen, mutta ei yksimielisyyteen. 

Parhaimmillaan dialogissa syntyy 
ennalta-arvaamattomia oivalluksia ja uutta ajattelua. 
Dialogissa luodaan luottamuksellinen ilmapiiri ja 
syvennetään ymmärrystä aiheesta kuin aiheesta. 

Dialogin avulla voit tuoda eri lähtökohdista tulevia 
ihmisiä tasavertaiseen kohtaamiseen. Käytä 
dialogia esimerkiksi osana valmistelua tai 
ennen ratkaisujen kehittämistä ja 
päätöksentekoa.



Mikä Erätauko? 
● Puolirakenteellinen keskustelumenetelmä, joka on 

avoimesti ja ilmaiseksi kenen tahansa käytettävissä

● Kehitetty Sitrassa 2016-2017

● Tarkoituksena syventää ymmärrystä erilaisista 
aiheista ja ilmiöistä sekä itsestä ja muista

● Tarkoituksena voi olla myös tukea tasavertaisempaa 
ja rakentavampaa keskustelua

● Lukuisia työkaluja keskustelun järjestäjän ja ohjaajan 
tueksi

● Materiaalit ja työkalut löytyvät sivuiltamme 
eratauko.fi kolmella eri kielellä

● Yli 70 000 suomalaista osallistunut, yli 400 eri 
järjestäjää



Erätauko käytännössä? 
Erätauko-keskustelun voi järjestää fyysisesti läsnä ollen tai etänä.

Keskustelun voi järjestää mistä tahansa aiheesta, josta 
halutaan lisätä ymmärrystä tai kun halutaan kutsua ihmisiä 
keskustelemaan.

Keskustelulla on ohjaaja, joka pitää huolta keskustelun 
rakentavuudesta ja tasavertaisuudesta ryhmässä.

Keskustelu on luottamuksellinen, ellei toisin sovita. 

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

Erätauko-keskustelun järjestää sellaisenaan tai yhdistää 
seminaariin, paneelikeskusteluun, key note -puheenvuoroihin jne.

Erätauko ei ole sovittelua, terapiaa, työpaja, edunvalvontaa, 
konfliktinratkaisua tai kiireessä käytettävä menetelmä.



Rakentavan keskustelun pelisäännöt

1. Kuuntele toisia, älä keskeytä tai käynnistä 
sivukeskusteluja.

2. Liity toisten puheeseen ja käytä arkikieltä.

3. Kerro omasta kokemuksesta.

4. Puhuttele muita suoraan ja kysy heidän 
näkemyksiään.

5. Ole läsnä ja kunnioita toisia sekä 
luottamuksen ilmapiiriä.

6. Etsi ja kokoa. Työstä rohkeasti esiin tulevia 
ristiriitoja ja etsi piiloon jääneitä asioita.



Mitä muuta kuin dialogi? 

Erätauko-toimintamallin elementtejä ja työkaluja 
voi käyttää myös

● Omien keskustelu- ja kuuntelutaitojen 
kehittämiseen

● Yhteisön keskustelu- ja kuuntelutaitojen 
kehittämiseen

● Johtamis- ja esihenkilötaitojen kehittämiseen

● Työntekijätaitojen kehittämiseen

● Työnohjauksen osana

● Sidosryhmäyhteistyön kehittämiseen

● Kokouskulttuurin kehittämiseen

“Kun käytät aikaa, säästät sitä”



Virittäytyminen

● “Millaiset kokemukset ovat teillä päällimmäisenä 
mielessä, kun tulette keskustelemaan tästä 
asiasta?”

● “Millaista tästä asiasta on puhua yhdessä?”

● “Mihin haluamme pyrkiä keskustelussa?”



● “Kertokaa jostain tapahtumista tai tilanteista, jotka ovat 
vaikuttaneet siihen, mitä ajattelette keskustelumme 
aiheesta.”

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

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



Tasavertaisuus

● ”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.”

● ”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 heidän ajatuksia, jotka eivät vielä ole olleet äänessä.”



Rajaaminen

● ”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.”

● ”En anna vielä sinulle uutta puheenvuoroa vaan kuullaan 
tähän väliin, mitä muilla on mielessä. Sopiiko, että odotat 
hetken?”



Tunteenpurkaukset - tärkeä mahdollisuus

● ”Huomaan, että tämä aihe herättää voimakkaita tunteita. On 
hyvä, että niitä tuodaan esiin, koska se auttaa meitä 
ymmärtämään tätä asiaa paremmin. Pyritään keskustelemaan 
rauhassa siten, että on tilaa kaikenlaisille kokemuksille.”

● “Nyt uimme aika syvissä vesissä. Ehdotan että pidetään tauko 
ja jatketaan sen jälkeen keskustelua.”

● ”Kuullaan rauhassa kumpaakin/jokaista teistä. Jokainen puhuu 
vuorollaan. Älkää keskeyttäkö toisianne vaan yrittäkää 
kuunnella ja ymmärtää toistenne näkökantoja.”



Kun käytät aikaa 
(dialogiin ja keskusteluun), 
säästät sitä



”Tietomme menneistä ovat vähäiset, mutta tietomme tulevasta ovat 
vielä vähäisemmät. Kuitenkin meidän on toimittava, tehtävä 
päätöksiä tietoisina toimiemme erilaisista seuraamuksista. 

Tuskin mikään on varmempaa kuin se, että huomispäivän maailma 
on toisenlainen kuin tämän päivän maailma ja että toimivista 
ihmisistä suuresti riippuu, minkälaiseksi se on muodostuva: 

kaikkinainen puhe väistämättömästä kehityksestä johonkin tiettyyn 
suuntaan on perustelematonta puhetta.”

Mauno Koivisto



Kiitos.


