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Mikä on kansalaispaneeli?

- Uusi kansalaisosallistumisen muoto, jossa 20-200 kansalaista/asukasta
kokoontuu 2-10 päivän ajan keskustelemaan ennalta määritellystä
yhteiskunnallisesta kysymyksestä
- Paneelin osallistujat edustavat alueen väestöä mahdollisimman monipuolisesti (ikä, 

koulutus, asuinpaikka, ammatti jne.)
- Osallistujat valitaan satunnaisotannalla, hyödyntäen tarvittaessa kiintiöintiä tai 

kohdistettua rekrytointia
- Työskentelytavat

- Perehtyminen aiheeseen puolueettoman taustamateriaalin, asiantuntijoiden ja todistajien
avulla

- Deliberaatio = eri näkökulmat huomioiva, puntaroiva keskustelu
- Tuotokset

- Päätösehdotuksia ja niiden perusteluja, ratkaisuja, priorisointeja, mielipidejakaumia



Lähde: Ilmastotoimet puntarissa 2022, Puntaroiva kansalaiskeskustelu



Esimerkki suunnittelun aikajänteestä
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Kansalaispaneelin aihe ja kytkentä
päätöksentekoon



Kansalaispaneelin aihe

- Ongelma tai haaste, joka on yhteisesti tunnistettu ja sen olemassaolosta ollaan 
samaa mieltä, mutta jonka ratkaisusta ei ole yhteisymmärrystä

- Käytännössä aiheen tulisi koskettaa riittävän laajaa joukkoa kansalaisia
– Kysymys, joka jakaa mielipiteitä
– Kysymys, johon liittyy moraalista pohdintaa, ei olemassa oikeita tai vääriä ratkaisuja
– Kysymys, joista kansalaisilla on omakohtaista kokemusta
– Kysymys, johon liittyy oikeudenmukaisuusnäkökohtia ja eturistiriitoja
– Kysymys, jonka päättäjät haluavat ratkaista, mutta eivät pysty

- Aihe on määriteltävä ennalta ja rajattava riittävän tarkasti, konkreettiseksi 
kysymysmuotoiseksi tehtävänannoksi



Mahdollisia aiheita uusilla hyvinvointialueilla

- Aiheen valintaa rajaavat hyvinvointialueiden tehtävät ja toimiala
• Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen
• Pelastustoimen järjestäminen

- Kansalaispaneeli voi käsitellä myös hyvinvointialueen päätöksentekoa ja hallintoa
yleisemmällä tasolla
• Strategiatyö, asukkaiden vaikutusmahdollisuudet, tulevaisuustyö, alueelliset suunnitelmat

- Oleellista rajata aihe vastaamaan kunkin hyvinvointialueen tarpeita
- Aihe voi nousta esiin myös asukaskyselyissä tai olemassaolevien

vaikuttamistoimielinten työssä
• Mitä koetaan haasteiksi tai kipukohdiksi asukkaiden keskuudessa? Mitkä ryhmät ovat

erityisen haavoittuvaisessa asemassa?



Mahdollisia aiheita uusilla hyvinvointialueilla

Sitra 2022, Demokraattiset
osallistumismahdollisuudet
Suomessa



Esimerkkejä kunta- ja 
aluetasolta
- Satakunta 2050 – Kansalaiskeskustelu

maakunnan tulevaisuudesta
- Kuinka Kemijärven kunta voi edistää 

kehitysvammaisten aikuisten 
mahdollisuutta täysivaltaiseen 
kuntalaisuuteen?

- Mitä on hyvä asiakaspalvelu 
Jyväskylässä?

- Millainen Lapin metsien käyttö olisi 
ilmastonmuutoksen huomioivaa ja 
oikeudenmukaista?

- Kuinka liikenteen 
päästövähennystoimet voidaan 
toteuttaa Uudellamaalla vaikuttavalla 
ja oikeudenmukaisella tavalla?



Esimerkkejä valtiolliselta tasolta

- Kuinka KAISU:n kuluttajia koskevat ilmastotoimet voidaan toteuttaa siten, että 
ne ovat mahdollisimman vaikuttavia, mutta samalla kohtelevat kansalaisia 
oikeudenmukaisesti? (2021)

- Millaisia toimia Suomessa tulisi ottaa käyttöön julkisissa ammateissa toimivien 
henkilöiden suojelemiseksi vihapuheelta sekä vapaan mielipiteenilmaisun 
turvaamiseksi? (2021)

- Terveys koskettaa meitä kaikkia. Miten voisimme parantaa terveyspalveluja
niiden asiakkaiden sekä työntekijöiden näkökulmasta? (Ost-Belgien 2020)

- Miten aikuisten sosiaalipalvelut tulisi rahoittaa Englannissa pitkällä
tähtäimellä? (2018)



Kansalaispaneelin kytkentä
päätöksentekoon

- Kytkös päätöksentekoprosessiin on suunniteltava alkuvaiheessa yhdessä 
aihevalinnan kanssa



Kansalaispaneelin kytkentä
päätöksentekoon

Toimeksiantaja- ja vastaanottajataho

Kytkökset muihin vaikuttamiskanaviin ja -toimielimiin
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Grönlund et al. 2021, Opas
kansalaispaneelien
järjestämiseen kunnissa



Kansalaispaneelin osallistujien
valinta ja kutsuminen



Satunnaisotanta

- Puntaroivan demokratian periaatteisiin kuuluu, että mahdollisimman monet kokemukset, 
arvot ja näkökulmat tulevat esille keskustelussa

- Moniäänisyys ei toteudu avoimeen ilmoittautumiseen pohjautuvissa osallistumismuodoissa
- Yliedustettuina hyvätuloiset, korkeasti koulutetut, politiikasta kiinnostuneet

- Ratkaisuna satunnaisotanta, jossa jokaisella alueen asukkaalla on yhtäläiset mahdollisuudet
tulla kutsutuksi keskusteluun
- Valintatapa tuttu myös esim. maallikkovalamiehistöjen kohdalla Yhdysvalloissa

- Rekrytoinnissa käytettävä satunnaisotos tilataan Digi- ja väestötietovirastosta
- Kuntatasolla vaihtoehtona myös tutkimus- ja tietoyksikkö

- Satunnaisotantaa voidaan hyödyntää muissakin osallistumismuodoissa, kuten digitaalisissa
osallistumiskanavissa (Polis-kokeilut)

- Otoksen koko riippuu paneelin tavoitekoosta
- Kansalaispaneelin ihanteellinen osallistujamäärä taas riippuu aiheesta ja tehtävänannosta

- Jos paneelin halutaan tuottavan kirjallinen loppulauselma, useiden satojen henkilöiden paneeli on 
haastava. Suuret paneelit taas tuottavat luotettavan valistuneen mielipidejakauman.



Kutsuminen

- Satunnaisotokselle lähetetään luottamusta
herättävä, henkilökohtainen kutsukirje
- Tehtävänanto kuvattuna selkeästi

- Allekirjoittajana korkean profiilin henkilö

- Osallistujille maksetaan korvaus heidän
käyttämästään ajasta

- Kutsukirjeen mukana on hyvä lähettää
lyhyt kysely, jolla selvitetään
osallistujavalinnan kannalta tärkeitä
taustatietoja

- Vastausaikaa 4-6 viikkoa
- Ilmoittautuminen ja kyselyyn vastaaminen

sähköisesti tai kirjeitse



Kiintiöinti

- Otantamenetelmä, jossa käytetään hyväksi taustatietoja perusjoukon jakautumisesta ryhmiin
- Ikä, sukupuoli, asuinalue, koulutustaso ym. 

- Varmistaa yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta syrjään jäävien ryhmien edustuksen 
keskusteluissa

- Kiintiöinnin avulla saadaan muodostettua vapaaehtoiseksi ilmoittautuneiden joukosta 
edustava paneeli
- Mikäli vapaaehtoisia on enemmän kuin paneelin osallistujamäärä

- Tarjolla myös avoimen lähdekoodin ohjelmistoja kiintiöintiin



Lähteitä
- Mikä on edustuksellisen ja puntaroivan demokratian ero? Kysy politiikasta: Mikä on 

edustuksellisen ja puntaroivan demokratian ero? – Politiikasta
- Puntaroivat kansalaiskeskustelut -opas Moniäänistä-ja-perusteltua-päätöksentekoa.pdf 

(paloresearch.fi)
- Opas kansalaispaneelin järjestämiseen kunnissa Opas kansalaispaneelin järjestämiseen 

kunnissa | Kuntaliitto.fi
- Mustasaaren kansalaisraati PALO | Mustasaaren kansalaisraati (paloresearch.fi)
- Turku keskustelee –kansalaispaneeli Turku keskustelee | Åbo Akademi (abo.fi)
- Keskustelu Satakunnan tulevaisuudesta PALO | Satakunta 2050 (paloresearch.fi)
- Uudenmaan liikenneraati Uudenmaan liikenneraati | FACTOR (utu.fi)
- Lapin metsäraati Lapin maakunnan asukkaat kutsutaan puntaroimaan Lapin metsienkäytön 

tulevaisuutta | Luonnonvarakeskus (luke.fi)
- Kansalaispaneeli sananvapaudesta Kansalaispaneeli sananvapaudesta : Suosituksia toimista, 

joita Suomessa pitäisi ottaa käyttöön julkisissa ammateissa toimivien henkilöiden 
suojelemiseksi vihapuheelta sekä vapaan mielipiteenilmaisun turvaamiseksi - Valto 
(valtioneuvosto.fi)

https://politiikasta.fi/kysy-politiikasta-mika-on-edustuksellisen-ja-puntaroivan-demokratian-ero/
https://paloresearch.fi/wp-content/uploads/2020/03/Moni%C3%A4%C3%A4nist%C3%A4-ja-perusteltua-p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6ksentekoa.pdf
https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2021/2128-opas-kansalaispaneelin-jarjestamiseen-kunnissa
https://paloresearch.fi/kansalaisraati/
https://www.abo.fi/fi/turkukeskustelee/
https://paloresearch.fi/ratkaisut/satakunta/
https://sites.utu.fi/factor/kansalaiskeskustelut/uudenmaan-liikenneraati/
https://www.luke.fi/fi/uutiset/lapin-maakunnan-asukkaat-kutsutaan-puntaroimaan-lapin-metsienkayton-tulevaisuutta
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162963


KIITOS!
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