
113.2.2021

Kansalaispaneeli 

sananvapaudesta Suomessa

• Orientaatiotilaisuus 11.2.2021 klo 17-19

• Tekninen tuki: puh. 



213.2.2021

Ohjelma

17:00−17:45

Tervetuliaissanat

• Lauri Finér, kuntaministeri Paateron erityisavustaja

OECD:n Civic Space Scan –projektin ja kansalaispaneelin tarkoituksen esittely

• Finanssineuvos Katju Holkeri, valtiovarainministeriö 

Yleiset ohjeistukset, kansalaispaneeliprosessi ja aikataulu

• Tutkijatohtori Maija Jäske, Åbo Akademi

17:45−18:15 Panelistien ja järjestäjien esittäytyminen

18:15−19:00 Johdatus kriittiseen ajatteluun ja keskustelun sääntöihin



313.2.2021

Kansalaispaneelin kulku 

ja aikataulu

Maija Jäske, tutkijatohtori, Åbo Akademi



413.2.2021

• Uudenlainen kansalaisosallistumisen muoto, jossa 20-200 kansalaista kokoontuu 2-5 päivän 
ajan keskustelemaan ennalta määritellystä yhteiskunnallisesta kysymyksestä

• Paneelin kokoonpano edustaa alueen väestöä monipuolisesti (ikä, koulutus, 
ammatti, asuinpaikka jne.)

• Osallistujat valitaan satunnaisotannalla, hyödyntäen tarvittaessa kiintiöintiä tai 
kohdistettua rekrytointia

• Työskentelytapoina syvällinen perehtyminen aiheeseen ja deliberaatio

• Puolueeton taustamateriaali, asiantuntijat ja todistajat

• Deliberaatio = eri näkökulmat huomioiva, puntaroiva keskustelu

• Moderaattorit keskustelusääntöjen turvaajina

• Kansalaispaneeli tuottaa päätösehdotuksia ja/tai niiden perusteluja

Mikä on kansalaispaneeli?



Kansalaispaneelien taustaa
• Demokratian tutkijat ovat huolissaan 

kansalaisten etääntymisestä poliittisesta 
päätöksenteosta ja osallistumisen epätasa-
arvoisuudesta

• Myös hallinnossa pohditaan aktiivisesti keinoja 
avoimuuden ja kansalaisten luottamuksen 
edistämiseksi

• Kansalaispaneeleissa satunnaisotokseen 
pohjautuva osallistujavalinta varmistaa, että 
kansalaispaneeli edustaa myös muita kuin jo 
valmiiksi äänekkäitä

• Huolellinen perehtyminen ja keskustelu 
pienryhmissä varmistavat laadukkaan 
kansalaismielipiteen: 

– ”Mitä kansalaiset ajattelisivat, jos kaikilla 
olisi ollut mahdollisuus perehtyä 
aiheeseen ja kuulla eri näkökantoja?”



Miten puntaroiva 

kansalaispaneeli toimii?

Kansalaisista 
valitaan 
satunnaisotan-
nalla edustava 
joukko. Joskus 
käytetään 
kiintiöintiä.

11

+ -

?

Kansalaiset 
kuulevat 
riippumattomia 
asiantuntijoita 
sekä eri 
kantojen 
edustajia ja 
saavat esittää 
kysymyksiä.

22

+

…

Kansalaiset 
keskustelevat ja 
puntaroivat 
aiheena olevaa 
kysymystä.

33 Keskustelut 
tuottavat yhteisen 
lausuman, joka 
voi sisältää 
esimerkiksi 
priorisointeja, 
perusteluja ja 
toimenpidesuosi-
tuksia.

44 Lausuma  
saatetaan 
tiedoksi 
päättäjille ja 
julkistetaan 
suurelle 
yleisölle.

55



713.2.2021

• Iso-Britannia: Citizens’ Assembly on Climate Change

• 110 satunnaisesti valittua Britannian kansalaista keskusteli tammi-toukokuussa 2020 
toimista hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi vuonna 2050

• Kokoontumisia kuutena viikonloppuna kasvokkain ja verkossa

• Toimeksianto kuudelta parlamentin alahuoneen komitealta, jotka myös käsittelevät 
kansalaiskokouksen ehdotukset

• Turku keskustelee -kansalaispaneeli keskustan liikenteen kehittämisestä

• 171 satunnaisesti valittua turkulaista keskusteli toukokuussa 2020 kaupungin keskustan 
liikennejärjestelyistä

• Yhteensä 21 pienryhmää, jotka äänestivät lopuksi kolmen eri skenaarion välillä

• Kannanotto vietiin osaksi Yleiskaava 2029 -valmistelua

• Tulossa keväällä 2021: Kansalaisraati ilmastopolitiikasta Suomessa

Esimerkkejä Suomesta ja 

maailmalta



813.2.2021

• Lähetimme kutsun 3000 hengen satunnaisotokselle 18-79-vuotiaista suomessa asuvista 
henkilöistä

• Kutsun allekirjoittajina valtiovarainministeriö, oikeusministeriö ja Åbo Akademi

• Osoitetiedot Digi- ja väestötietovirastosta

• Yhdessä kutsun kanssa lähetimme kyselyn, jossa kartoitettiin yhteiskunnallisia asenteita ja 
oleellisia taustamuuttujia

• Saimme 90 vastausta ja 70 vapaaehtoista

• Vapaaehtoiset edustivat hyvin Suomen väestöä maantieteellisen sijainnin, iän, 
sukupuolen ja äidinkielen suhteen

• Vapaaehtoisten joukosta arvoimme 40, jotka valittiin kansalaispaneelin jäseniksi

CSS-kansalaispaneelin 

muodostaminen



913.2.2021

• Aiheen valinta

• Asiantuntijoiden valinta

• Prosessin määritteleminen

• Moderaattoreiden koulutus

• Kytkökset päätöksentekoon

• Ennakkomateriaalit osallistujille

• Tekniikan ja Zoomin testaaminen

Kansalaispaneelin valmistelut



Kansalaispaneelin kulku ja kannanoton

valmistelu

ORIENTAATIOTILAISUUS

• Kansalaispaneelin

tarkoitus ja kulku

• Tutustuminen

• Keskustelusäännöt ja 

kriittinen ajattelu

1. PÄIVÄ

• Asiantuntijoiden

kuuleminen ja 

kysymykset

asiantuntijoille x3

• Keskustelu yhteisistä

tavoitteista

• Keskustelu alustavista

suosituksista

• Äänestys yhteisistä

tavoitteista

2. PÄIVÄ

• Alustavien suositusten ja 

perustelujen

jatkotyöstäminen

• Suositusten ja 

perustelujen

muokkaaminen

• Äänestys lopullisista

suosituksista

• Kannanoton viimeistely

ja kansalaispaneelin

toiminnan arviointi



1113.2.2021

Kansalaispaneelin aikataulu: Päivä 1., lauantai 13.2.

9:00−9:20 Tervetuliaissanat ja ohjeistukset

9:20−9:50

Asiantuntijaesitykset I – maalituksen ja häirinnän kokemuksia, poliisin näkökulma

 Erityisasiantuntija Robin Harms, yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto

 Toimittaja Jessikka Aro, YLE

 Poliisitarkastaja Måns Enqvist, poliisihallitus

9:50−10:15 Pienryhmäkeskustelut asiantuntijaesityksistä, kysymysten muotoilu asiantuntijoille

10:15−10:45 Kysymysten esittäminen asiantuntijoille

TAUKO (10 min)

10:55−11:30

Asiantuntijaesitykset II – oikeudellinen kehys ja valtionhallinnon viimeaikaiset pyrkimykset puuttua ongelmaan

 Hankepäällikkö Milla Aaltonen, oikeusministeriö

 Kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen, sisäministeriö

11:30−11:50 Pienryhmäkeskustelut

11:50−12:20 Kysymysten esittäminen asiantuntijoille

LOUNASTAUKO (40 min)

13:00−13:30

Asiantuntijaesitykset III – ihmisoikeusjärjestön näkökulma ja vertaileva näkökulma

 Vaikuttamistyön avustaja Vilja Härkönen, Amnesty International Finland

 Tutkijatohtori Reeta Pöyhtäri, Jyväskylän yliopisto

13:30−13:45 Pienryhmäkeskustelut

13:45−14:20 Kysymysten esittäminen asiantuntijoille

TAUKO (10 min)

14:30−15:45 Keskustelu pienryhmissä yhteisistä tavoitteista, alustavien ratkaisuehdotusten hahmottelu

15:45−16:00 Ohjeistus 2. paneelipäivää varten ja äänestys tavoitteista



1213.2.2021

Kansalaispaneelin aikataulu: Päivä 2., sunnuntai 14.2.

9:00−9:20 Tervetuliaissanat ja lyhyt kertaus 1. päivän keskusteluista

9:20−10:20 Pienryhmäkeskustelut alustavista ratkaisuehdotuksista ja niiden perusteluista

10:20−11:35

Ehdotusten esittely koko ryhmälle, keskustelua ehdotuksista koko paneelin kesken, ehdotusten 

karsinta

 Ministeriöiden virkahenkilöt päivystävinä asiantuntijoina

LOUNASTAUKO (40 min)

12:15−13:00 Ratkaisuehdotusten ja perustelujen muokkaaminen pienryhmissä

13:00−14:00
Pienryhmien ehdotusten ja niiden perustelujen esittely koko paneelille, keskustelua ehdotuksista 

ja niiden muotoiluista

TAUKO (15 min)

14:15−14:45
Äänestys kannanottoon tulevista ratkaisuehdotuksista, äänten laskeminen ja tulosten 

paljastaminen

14:45−15:00 Kannanoton viimeistely, kiitokset ja kysymykset, loppukysely



1313.2.2021

• OECD (Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö)

• Civic Space Scan -arviointi, aiheen valinta maa-arvioinnin pohjalta, asiantuntijat, 

kansalaispaneelin tulosten käsittely osana CSS-raporttia

• Valtiovarainministeriö ja oikeusministeriö

• Kansalaispaneelin tilaajat ja rahoittajat, kansalaispaneelin mandaatti ja tulosten 
käsittely (kuntaministeri Sirpa Paatero), asiantuntijat

• Åbo Akademi, Yhteiskuntatieteen tutkimuslaitos

• Kansalaispaneelin toteuttaja (osallistujavalinta, menetelmä ja käytännön järjestelyt), 
loppuraportti ja tutkimus, henkilötietojen käsittelijä

Toimijat



1413.2.2021

• Maija Jäske, maija.jaske(at)abo.fi

• https://www.abo.fi/fi/csskansalaispaneeli/

Kiitos!

https://www.abo.fi/fi/csskansalaispaneeli/

