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Polis-keskustelualustan hyödyntäminen
digitaaliseen kansalaiskeskusteluun

- Polis on avoimeen lähdekoodiin 
perustuva keskustelualusta johon 
osallistujat voivat kirjoittaa lyhyitä 
väitteitä tai kommentteja jotka 
lähetetään muille osallistujille. Muut 
osallistujat äänestävät näistä 
väitteistä 

1) olemalla samaa mieltä
2) eri mieltä tai 
3) ohittavat väitteen.

- Antaa keskustelun omistajalle 
mahdollisuuden osallistaa isoja määriä 
ihmisiä. Tällä hetkellä satoja tuhansia, 
tulevaisuudessa potentiaalisesti 
miljoonia käyttäjiä.

- Keskustelu perustuu ajatukseen siitä, 
että tuodaan ihmiset yhteen asioista, 
joista ollaan samaa mieltä eikä siihen, 
että kärjekkäät mielipiteet nousevat 
esille.

- Reaaliaikainen tilastotieteeseen ja 
koneoppimiseen perustuva 
järjestelmä, jolla voi kerätä tietoa ja 
analysoida sitä, mitä suuret 
ihmisjoukot ajattelevat asioista heidän 
omin sanoin.
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- Alustan käyttöliittymä on hyvin
yksinkertainen

- Aloitussivulle kuvataan selvästi ja 
neutraalisti keskustelun aihe ja pelisäännöt
sekä äänestämisen ohjeet

- Toisten jättämiä kommentteja ei voi 
kommentoida suoraan, minkä on todettu
tehokkaasti vähentävän trollaamista

- Keskustelun kehystäminen ja pohjaväittämät
keskeisiä onnistumisen kannalta



Miten Polis toimii? 2/2

- Tarjoaa reaaliaikaista näkymää keskustelun
jakolinjoista, suosituimmista puolesta ja 
vastaan väitteistä sekä väitteistä, josta eri
tavoin ajattelevat ovat yhtä mieltä



POLIS: Esimerkki toteutustavasta

• Voidaan esim. luoda yksi
tilastollisesti edustava otos
(satunnaisotanta) 
• Muille vapaa pääsy
• Tuloksissa voidaan yhdistää ja erotella

tarpeen mukaan
• Keskustelu voisi olla auki esimerkiksi 

kaksi viikkoa, jonka jälkeen tuloksien 
yhteenveto ja viestintä

• Keskustelun kehystämisessä ja 
pohjaväittämien muotoilussa 
kannattaa hyödyntää asiantuntija-
apua

• Polis-the-Political-Process-NEW.pdf 
(demos.co.uk)

https://demos.co.uk/wp-content/uploads/2020/08/Polis-the-Political-Process-NEW.pdf
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