
Civic Space Scan -kansalaispaneeli 11.2. & 13.-14.2. 

OECD haluaa selvittää kansalaisten näkemyksiä ja ratkaisuehdotuksia sananvapauden 

turvaamiseksi Suomessa, jota varten oikeusministeriö ja valtiovarainministeriö tilasivat Åbo 

Akademin Yhteiskuntatieteen tutkimuslaitokselta (Samforsk) kansalaispaneelin. Civic Space 

Scan –kansalaispaneelin tarkoituksena keskustella toimista, joita panelistien mielestä pitäisi 

ottaa Suomessa käyttöön julkisuudessa työnsä puolesta olevien henkilöiden suojelemiseksi 

vihapuheelta sekä vapaan mielipiteenilmaisun turvaamiseksi, ja tehdä näistä toimista 

julkilausuma. Julkilausuma luovutetaan valtiovarainministeriölle ja kuntaministeri Sirpa 

Paaterolle ja sitä tullaan hyödyntämään ministeriöiden valmistelutyössä. 

Civic Space Scan –kansalaispaneeli noudattaa puntaroivan kansalaiskeskustelun mallia, jossa 

satunnaisotannalla valittu, moniääninen joukko kansalaisia eri puolilta Suomea puntaroi 

jotakin poliittista kysymystä. Vastaavia kansalaispaneeleja on järjestetty viime aikoina 

esimerkiksi Iso-Britanniassa ja Ranskassa. Kansalaispaneeleja on kuitenkin harvemmin 

järjestetty Civic Space Scan –kansalaispaneelin tapaan kokonaan verkossa, joten osallistumalla 

sinulla on paitsi mahdollisuus päästä keskustelemaan sananvapaudesta Suomessa, myös 

mahdollisuus olla mukana kehittämässä uusia kansalaisosallistumisen muotoja, joita voitaisiin 

hyödyntää laajemminkin Suomessa ja maailmalla. 

 

Keskustelun säännöt 

Kunnioita muita kansalaispaneelin jäseniä. Käytä muita kunnioittavaa kehonkieltä ja huomioi, 

että esimerkiksi silmien pyörittely tai pään pudistaminenkin koetaan usein epäkunnioittavaksi. 

Puhu kunnioittavasti muille ryhmäsi jäsenille. Älä käytä ilmaisuja, jotka halventavat 

kenenkään uskontoa, kulttuuria, etnistä taustaa, äidinkieltä, sukupuolta tai seksuaalista 

suuntautumista. Muista, että keskustelu käydään kameran välityksellä, ja siksi suosittelemme 

asiallista pukeutumista. 

Kerro mielipiteesi rohkeasti ja perustele se. Keskustelussa pyritään siihen, että kaikki 

osallistujat saavat sanoa tasapuolisesti mielipiteensä.  

Kuuntele muita ja suhtaudu muiden mielipiteisiin avoimesti ja ilman ennakkoluuloja. Ole 

valmis oppimaan ja ole avoin uudelle tiedolle. Ole valmis muuttamaan mielipiteitäsi, jos toisten 

esittämät perustelut vakuuttavat. 

Puhu lyhyesti ja selkeästi, pyri välttämään toisten keskeyttämistä tai pitkiä puheenvuoroja. 

Viittaa tarvittaessa saadaksesi moderaattorin huomion. 

Ole yhteistyöhaluinen. Mikäli olet eri mieltä, pyri ilmaisemaan se rakentavalla tavalla. 

Erilaiset mielipiteet ovat sallittuja, eikä kaikkien tarvitse olla samaa mieltä. 

Osallistu koko keskustelun ajan ja ole tarkkaavainen. Keskustelun aikana pidetään lyhyitä 

taukoja, mutta pysy muu aika omalla tietokoneellasi tai mobiililaitteellasi. Älä katkaise 

yhteyttäsi Zoom-keskusteluun edes tauon ajaksi. 

Anna keskustelurauha muille osallistujille, pidä puhelimesi suljettuna ja pyri varmistamaan 

itsellesi mahdollisimman hiljainen ja häiriötön tila keskustelun ajaksi. 



Moderaattori on puolueeton keskustelun valvoja, jonka tehtävänä on katsoa, että keskustelu 

on tasapuolista ja että kaikki saavat sanoa mielipiteensä. Moderaattorin tehtävänä ei siis ole 

ohjata keskustelun sisältöä tai kertoa omia mielipiteitään. Moderaattori voi puuttua 

epäkunnioittavaan puheeseen tai käytökseen. Keskustelu voi edetä vapaasti, mutta 

moderaattori huolehtii, että kaikki saavat puheenvuoron. 


