
 
 
 

Haluamme kutsua sinut  
keskustelemaan Suomen tulevaisuudesta. 

 

5.3.2021 

klo 13-15.00 

Microsoft Teams 

 
Valtioneuvoston kanslia ja Erätaukosäätiö järjestävä syksyn 2020 ja kevään 2021 aikana 
yhteensä 50 keskustelua Suomen tulevaisuudesta eri puolilla maata.  
 
Haluaisimme kuulla millainen Suomi on sinun mielestäsi vuonna 2040? Mitkä asiat herättävät 
sinussa toiveikkuutta tai positiivisia ajatuksia tulevaisuudesta? Millainen paikka Suomen pitäisi 
olla elää? Mikä huolestuttaa omassa, muiden tai Suomen tulevaisuudessa? Tulevaisuuteen 
liittyy paljon epävarmuutta, eikä siitä puhuminen ole aina helppoa, mutta ainoa asia mitä 
odotamme sinulta osallistujana, on että kerrot niistä ajatuksista, joita sinulle on syntynyt oman 
päivittäisen arkesi kautta. Tule omana itsenäsi, keskustelu on luottamuksellista ja tasavertaista. 
Mukaan tarvitset vain avointa mieltä ja uteliaisuutta. 
 
Keskustelut ovat osa valtioneuvoston tulevaisuusselontekotyötä ja niiden tavoitteena on 
syventää ymmärrystä Suomen tulevaisuuden tärkeimmistä kysymyksistä. Keskusteluun 
osallistuminen on oiva keino lisätä ymmärrystä myös muiden, eri taustoista tulevien ihmisten 
kokemuksista ja ajatusmaailmasta. Nämä tavoitteet tukevat myös oikeusministeriön 
poikkihallinnollisen demokratiaohjelman tavoitteita edistää osallisuutta ja etsiä uudenlaisia 
tapoja vuorovaikutukseen hallinnon ja kansalaisyhteiskunnan välillä. 
 
Dialogit käydään Erätauko-menetelmällä, joka on uusi tapa käynnistää ja käydä rakentavaa 
yhteiskunnallista keskustelua. Keskusteluun osallistuminen on helppoa, sillä se käydään 
etäyhteydellä, eli voit osallistua vaikka omalta kotisohvaltasi. 
 
Tilaisuudesta  
  
Erätauko-keskustelu järjestetään tiistaina 5.3.2021 kello 13:00-15:00 etäyhteydellä Microsoft 
Teamsin kautta. Mukaan mahtuu kymmenen ensimmäisenä ilmoittautunutta. Lähetämme 
ilmoittautuneille keskustelulinkin hyvissä ajoin ennen tilaisuutta. Voit liittyä keskusteluun jo 
kello 12.45, jolloin on aikaa testata linkin ja laitteiden toimivuutta. 
 
 



 
Tilaisuuden ohjelma:  
 
12.45-13:00  Etäkahvit, laitteiden ja yhteyden testaus 
13:00-13:05 Tilaisuuden avaus   
13:05-13:15  Alustus  
13:15-14:45  Keskustelu   
14:45-15:00  Tilaisuuden oivallukset ja loppusanat   
 
Ilmoittautumiset ja lisätiedot 
 
3.3. mennessä sähköpostitse jenni.lahtinen@vnk.fi 
 
Ystävällisin terveisin, 
 
Jaana Tapanainen-Thiess 
Tulevaisuusselonteon pääsihteeri 
Valtioneuvoston kanslia | Strategiaosasto  
+358 295 160 593 |  jaana.tapanainen-thiess@vnk.fi 
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Jenni Lahtinen 
Projektisuunnittelija 
Valtioneuvoston kanslia  |  Strategiaosasto 
+358 296 160 470  |  jenni.lahtinen@vnk.fi 
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