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Mitä voimme oppia kriiseistä?  Ohjeet ja materiaalit 
 
 
Kutsuluonnos keskustelijoiden kutsumiseen (Word) 
 

1.1. Keskustelun käsikirjoitus 

Käsikirjoitusluonnoksen avulla sinun on helppo suunnitella keskustelu ennakkoon. Käsikirjoitus 
on fasilitoinnin (keskustelun ohjaamisen/vetämisen) tueksi, eikä sitä ole tarpeen jakaa keskustelijoille.  

Valmis käsikirjoitus kannattaa esimerkiksi tulostaa itselle muokkauksen jälkeen. Käsikirjoituksen 
sanoitukset ovat esimerkkisanoituksia. Voit muokata ne keskusteluusi aiheeseen ja suuhusi sopiviksi. 

Käsikirjoitusluonnos (pptx) 

Muuta hyödyllistä aineistoa: 
Keskustelun ohjauskortit | Erätauko-säätiö 
Rakentavan keskustelun pelisäännöt | Erätauko-säätiö 
Dialogin etäfasilitointi | DialogiAkatemia 
Näin huomioit erilaiset kielenkäyttäjät dialogissa | Erätauko-säätiö 

1.2. Infodiat 

Mitä voimme oppia kriiseistä –dialogin liittyvät infodiat poikkeusaikojen dialogeissa esille nousseista 
asioista, on tehty keskustelunne tueksi. Voit halutessasi näyttää niiltä keskusteluunne sopivia tietoja 
joko alustuksen yhteydessä tai syventäessänne keskustelua. Dioista on apua myös, jos keskustelu ei ota 
käynnistyäkseen tai meinaa karata aiheesta. 

Infodiat Mitä voimme oppia kriiseistä (pptx) 

1.3. Ohjeistus kirjurille 

Pyydä kirjuria kirjaamaan mahdollisimman tarkasti, mitä ihmiset puhuvat – ilman tulkintaa ja niin, 
ettei kenenkään nimeä kirjata ylös. Kirjurin ei kannata välittää kirjoitusvirheistä. 

 

Sopikaa kirjurin kanssa, kumpi kertoo keskustelijoille, mihin kirjausta käytetään.  

Tässä valmis sanoitus:  

”Keskustelun kirjausta käytetään yhteenvedon tekemiseen. Yhteenvetoa hyödynnetään muun muassa 
muun muassa valtiovarainministeriön koordinoiman avoimen hallinnon toimintaohjelman (2023–2027) 
laadinnassa ja se jaetaan kaikille puolueille sekä valtionhallinnon ylimmälle johdolle. Keskustelut ovat 
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https://vm.fi/documents/10623/307557/Osallistujakutsupohja_Mit%C3%A4+voimme+oppia+kriiseist%C3%A4+dialogit.docx/9b19686f-424c-8e5d-4fb9-4b850efcf700?t=1666003098876
https://vm.fi/documents/10623/307557/Kansalais_poliitikko_dialogi_juoksutusluonnos.pptx/f44d5723-d7fa-9ac0-6122-c1b801fc1d3b?t=1666003141427
https://www.eratauko.fi/tyokalu/keskustelun-ohjauskortit/
https://www.eratauko.fi/tyokalu/rakentavan-keskustelun-pelisaannot/
https://dialogiakatemia.fi/2020/04/14/dialogin-etafasilitointi/
https://www.eratauko.fi/tyokalu/kohti-kielitietoisempaa-dialogia/
https://vm.fi/documents/10623/307557/Mit%C3%A4+voimme+oppia+kriiseist%C3%A4.pptx/4fe067f0-5a3e-3f37-3bc0-9f662160c407?t=1666003181175
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myös pilotti sille, miten kansalaisten ja politiikkojen dialogeja voitaisiin edistää osana vuoden 2023 
alussa käynnistyviä kansallisia dialogeja. Kenenkään henkilöllisyys ei tule käymään ilmi kirjauksista tai 
yhteenvedosta.” 

1.4. Raportointi 

Käy täyttämässä raportointilomake heti keskustelun jälkeen ja lisää liitteeksi keskustelun kirjaus. 

Raportointilomake 

Keskustelussa syntyy todennäköisesti syvempää ymmärrystä aiheesta, ja se kannattaa hyödyntää myös 
omassa toiminnassanne. Sopikaa mahdollisuuksien mukaan ennen keskustelua, kenelle kaikille 
keskustelun sisällön toimitatte (raportointilomakkeen lisäksi). 

Näin varmistat vaikuttavuuden | Erätauko-säätiö 

Lisätietoja 

Katju Holkeri  
etunnimi.sukunimi@gov.fi 

https://link.webropol.com/s/yhteenvetokanspoldialogeista
https://www.eratauko.fi/tyokalu/vaikuttavuus
mailto:etunnimi.sukunimi@gov.fi
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