
Vinkkejä verkkodialogiin

Verkkodialogi voi olla yhtä hyvä kokemus kuin kasvokkain tapahtuva keskustelu. Hyödynnä
seuraavat Erätauko-säätiön vinkit verkkodialogin vetämiseen.

Keskustelun järjestäjälle verkkototeutus on mahdollisuus tuoda yhteen keskustelijoita ympäri
Suomen, jopa maailman. Samalla on mahdollisuus parantaa saavutettavuutta. Monelle
verkkokeskustelu saattaa olla jopa turvallisempi ja toimivampi tapa osallistua.

Käytettävissä olevat alustat vaihtelevat toimijasta toiseen. Joillakin on käytössä Teams, toisilla
Meet ja monilla Zoom. Muitakin mahdollisuuksia on. Hyödynnä verkkodialogin
järjestämisessä aiempaa osaamistasi käyttämästäsi alustasta ja sen toiminnoista. Uudistuksia
päivitetään näihin alustoihin säännöllisesti. Sen vuoksi vinkkejä yksittäisten alustojen
toiminnoista ei ole koottuna.

Vinkit järjestäjälle

Keskustelu kannattaa järjestää joko kokonaan etänä tai kokonaan kasvokkain. Näiden
yhdistelmä eli hybridi on haasteellisempi toteuttaa, ja siihen tarvitaan jo enemmän osaamista!

Oman yhteisön dialogissa voi ulkopuolinen ohjaaja toimia paremmin, jotta kaikkien on
mahdollista osallistua tasavertaisesti keskusteluun.

Pohdi, kuinka monta keskustelijaa halutaan mukaan. Verkkodialogissa hyvä osallistujamäärä on
4-10 henkilöä. On hyvä varata keskustelun alkuun 5-15 minuuttia, jolloin järjestäjät ovat jo
paikalla ja osallistujat voivat liittyä mukaan kokeillakseen yhteyden, kameran ja mikrofonin
toimivuutta.

Lisäksi ennakoi, tarvitaanko mukaan henkilö, joka vastaa käytännön järjestelyistä? Hän voi
toimia esimerkiksi teknisenä tukena. Tutustukaa käytettävään alustaan. Järjestäjän on hyvä
pohtia ennakkoon, mikä voi mennä pieleen. Järjestäkää tarpeen mukaan kokeilukerta
osallistujille, jolloin he voivat kokeilla, toimiiko alusta ja yhteys.

Suosittelemme keskustelun alustukseksi Sitran osaamisen tunnistamista käsittelevää
Erätauko-videota, jonka julkaisemme lähiviikkoina. Jos käytät videota, voit jakaa osallistujille
linkin videoon ja antaa jokaiselle hetken katsoa sen itsenäisesti.



Huomioi verkkodialogin kutsuprosessissa

On hyvä varmistaa, että kutsuttavat henkilöt tietävät, mitä verkkoalustaa käytetään ja mitä se
heiltä vaatii. Ethän yliarvioi nuorten ja aliarvioi vanhempien ihmisten digitaitoja!

Ohjeista osallistujia jo etukäteen, että kameran on hyvä olla auki koko dialogin ajan. Se
vaikuttaa luottamuksen syntymiseen ja vuorovaikutuksen vahvistumiseen.

Kerro keskustelijoille, että dialogiin on tärkeää osallistua sen koko ajan ja että läsnäolo sekä
keskittyminen yhteiseen hetkeen on erityisen tärkeää.

Kerro viimeistään osallistujille lähetettävässä vahvistusviestissä, että keskustelu on
luottamuksellinen ja mitä se etänä tarkoittaa. On tärkeää, ettei tilassa ole muita ihmisiä, tai
jos on, tulee osallistujalla olla kuulokkeet, jotta muiden kokemukset eivät kuulu ulkopuolisten
korviin. Koska keskustelu on luottamuksellinen, ei sitä tallenneta.

Vinkit verkkokeskustelun ohjaajalle

Verkkokeskustelussa ajan tuntu korostuu. Jos vedät verkkokeskustelun, voit lisätä tauon
keskustelun käsikirjoitukseen (tämän sivun lopussa). Käsikirjoitus tarjoaa rungon keskustelun
etenemiseen. Mieti lisäksi, onko ennen dialogia alkujutustelua ja laitteiden testaamista tai
keskustelun jälkeen jälkijuttelua. Voit käsikirjoittaa myös nämä hetket, vaikka ne olisivatkin
luonteeltaan vapaamuotoisia.

Ohjeista osallistujia, että kameran on hyvä olla koko dialogin ajan auki. Verkkokeskustelun
ohjaaja eli fasilitoija pitää videon auki koko keskustelun ajan. Tämä luo keskustelijoille
turvallisuutta ja helpottaa liittymistä erityisesti silloin, kun osallistujat ovat toisilleen
tuntemattomia.

Chatin käyttö voi olla avuksi henkilöille, joille asioiden ääneen sanominen on syystä tai
toisesta tilanteessa haastavaa. Pohdi valmiiksi, mitä osioita keskustelusta voit tarpeen mukaan
ohjeistaa käytäväksi chatissä.

Anna selkeät ohjeet osallistujille siitä, miten verkkokeskustelussa pyydetään puheenvuoroa,
miten videon ja keskustelun pelisääntöjen jakaminen onnistuu sekä miten tarvittaessa
jakaannutaan pareihin. Opettele käytettävän alustan toimintaperiaatteet ennen dialogia.

Suosittelemme, että keskustelijat ottavat puheenvuoroja vapaasti toistensa jälkeen siitäkin
huolimatta, että aloitus saattaa mennä toisen kanssa päällekkäin. Niin käy usein



etäosallistumisessa. Kannusta keskustelijoita kuitenkin tähän. Voitte myös sopia, että jokainen
osallistuja laittaa mikrofonin pois silloin, kun ei puhu ja avaa sen taas, kun haluaa itse
puheenvuoron. Muita vaihtoehtoja pyytää puheenvuoroa on esimerkiksi alustan
viittaustoiminto.

Tallenna itsellesi keskustelun käsikirjoitus, joka julkaistaan tämän sivun alaosaan lähiaikoina,
ohjaajan keskustelukortit ja Rakentavan keskustelun pelisäännöt eri välilehdille. Pohdi,
kirjoitatko omia muistiinpanoja koneelle vai paperille.

Vinkit verkkodialogin käymiseen on kehittänyt Erätauko-säätiö yhdessä Erätauko-kouluttajien
ja -ohjaajien kanssa.

https://www.eratauko.fi/tyokalu/keskustelun-ohjauskortit/
https://www.eratauko.fi/tyokalu/rakentavan-keskustelun-pelisaannot/
https://www.eratauko.fi/saatio/

