
1 (3) 
 

 

Valtiovarainministeriö puh. 0295 16001 (vaihde) Finansministeriet tfn 0295 16001 (växel)  

Snellmaninkatu 1 A, Helsinki valtiovarainministerio@vm.fi Snellmansgatan 1 A, Helsingfors valtiovarainministerio@vm.fi 

PL 28, 00023 Valtioneuvosto www.vm.fi PB 28, 00023 Statsrådet www.finansministeriet.fi 

 Y-tunnus 0245439-9  FO-nummer 0245439-9 

Valtionhallinnon kehittämisosasto 

Kristiina Heiskanen 

 

 

Kansallisten dialogein valmistelun operatiivisen ydinryhmän 1. kokouksen pöytäkirja  

Aika 28.1.2022 klo 11.30–12.45 

Paikka Teams-kokous 

Osallistujat  Puheenjohtaja Kai Alhanen, johtaja, Dialogiakatemia 
 
 

Janne Kareinen, johtaja, Dialogiakatemia 
Katju Holkeri, finanssineuvos, valtiovarainministeriö 
Ira Alanko, erityisasiantuntija, valtiovarainministeriö 
Päivi Tampere, viestintäpäällikkö, valtioneuvoston kanslia 
Laura Arikka, toimitusjohtaja, Erätauko-säätiö 
Riitta Honkanen, verkostokoordinaattori, Rovaniemen kaupunki 
Ulla Siimes, toiminnanjohtaja, Lasten suojelunkeskusliitto 
Sihteeri, Kristiina Heiskanen, assistentti, valtiovarainministeriö 
 

Kokous pidettiin Teamsin välityksellä. Kai Alhanen valittiin kokouksen 

puheenjohtajaksi. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11.30. 

1. Kansallisen dialogiryhmän aikataulun läpikäynti 

Huhtikuun 6. päivä käydään läpi konseptia kommentointitilaisuudessa 

(mahdollisuuksien mukaan hybriditilaisuus). 

Ydinryhmän kokousvarauksia pidennetään 1,5h. 

 

Laura Arikka toimii seuraavan kokouksen puheenjohtajana. 

2. Miten muut toimijat ovat mukana 

Järjestetään avoin tilaisuus, jossa konseptiluonnoksesta pääsee keskustelemaan. 

Erityisesti kutsutaan poikkeusaikojen dialogien järjestäjiä. Tilaisuutta 

markkinoidaan 30.3. järjestettävässä Kansalaisjärjestöakatemiassa. Halukkaat 

otetaan mukaan ajoissa, jotta vältetään monen kerroksen politiikkaa. 

Luonnos myös verkkoon esille, jotta myös kirjallisesti voi kommentoida. 

Kommenttien pohjalta tehdään valmis versio. Valmiiseen konseptiin merkitään, 

että konseptin kehittäminen on osa kansallisten dialogien työtä. 
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3. SM dialogikokonaisuus yhteys käynnistämiseen 

SM:n kanssa kokoustetaan aina viikkoa operatiivisen ydinryhmän kokouksen 

jälkeen. Mahdollisesti pidettäisiin syksyllä demo heidän aiheestaan, rinnalle 

kuitenkin toinen keskustelu, johon useamman ihmisen on helpompi osallistua ja 

samaistua. Yhteistyössä tehdään, muttei olla sitouduttu mihinkään yhteiseen 

lopputulokseen. Ei lähdetä sillä liikkeelle, että nyt on hyvä case-esimerkki, vaan 

lähdetään tavoitteiden pohjalta, miksi tätä tehdään ja keiden puolesta. 

4. Organisoituminen ja prosessi (ensimmäinen versio) 

Kai Alhanen esitteli prosessikaaviota (liitteenä).  

 

Keskusteltiin, että kansallisilla dialogeilla voi olla sekä yleisiä tavoitteita, jotka 

nousevat siitä, miksi konsepti on laitettu liikkeelle, että yksittäisillä keskusteluilla 

olevia kohdennettuja tavoitteita. Tuloksina keskusteluista saadaan luottamusta ja 

ymmärrystä keskusteltavasta aiheesta. 

 

Vakiojärjestäjille täytyy kehittää avoimuutta ja sitoutumista painottavat kriteerit ja 

käyttää rotaatiomallia, jotta dialogit eivät käy kenellekään liian raskaaksi. 

Järjestäjissä kolme kohderyhmää: avoin järjestäminen, vakiojärjestäjät sekä 

olennaiset järjestäjät, eli he, joilla on toimintaa aiheen työstä, joko 

ruohonjuuritasolla, kansalaisjärjestöissä, yrityksissä. Olennaisia järjestäjiä 

voitaisiin tarpeen mukaan tukea muita kohderyhmiä enemmän, muille voi riittää 

pelkkä tukimateriaali. Tahot, jotka haluavat tukea dialogeja muuten kuin 

keskusteluja järjestämällä, voivat esimerkiksi tarjota tiloja olennaisille järjestäjille, 

jos heillä ei ole soveltuvia tiloja. 

 

Operatiiviselle ydinryhmälle tarvitaan säännöt, ettei ole mikään kontrollikomitea, 

vaan tukijan roolissa. Vastuut täytyy sanoittaa selkeästi. Dialogeille tarvitaan 

neutraali kotipesä. Tässä voisi tehdä yhteistyötä verkostokonsulttien kanssa. 

Seuraavien dialogien aiheita voisi ehdottaa dialogitilaisuuksien lopussa. 

 

Laura Arikka työstää keskustelun pohjalta prosessiluonnoksen, joka toimitetaan 

työryhmän jäsenille 3 päivää ennen poikkeusaikojen dialogien loppuraportin 

julkaisua. Työryhmäläiset lukevat myös loppuraportista kansallisia dialogeja 

koskevan osion ja kirjoittavat ylös omia pohdintoja tästä. 

 

Työryhmän materiaalit tallennetaan Tiimeriin poikkeusaikojen dialogien kansioon. 

 

Jakelu  Kansallisten dialogien valmistelun operatiivinen ydinryhmä  
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Tiedoksi  Valtioneuvoston hankeikkuna 


