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”Asukas- ja asiakaslähtöisyys on yksi Turun 
kaupungin toimintalupauksista ja olemme 
määrätietoisesti kehittäneet asukkaiden 
osallistumismahdollisuuksia. Puntaroi-
van kansalaispaneelin hyödyntäminen oli 
mahdollisuus, joka toteutti monen eri tahon 
tavoitteita: kaupunki valmisteli keskustan 
liikennejärjestelmäsuunnitelmaa, jolla on 
hyvin suora vaikutus asukkaiden arkeen, 
meillä oli mahdollisuus hyödyntää Åbo Aka-
demin ja Tampereen yliopiston huippuosaa-
mista kansalaisosallistumisessa ja hanke 
sopi osaksi Turun kaupungin ja turkulaisten 
korkeakoulujen kaupunkitutkimusohjel-
maa. Kokemukset paneelista olivat erittäin 
hyödyllisiä sekä osallistujien että kaupungin 
näkökulmista, ja tulemme varmasti jatkossa 
hyödyntämään vastaavan kaltaista asukkai-
den osallisuutta.”
Minna Arve, Turun pormestari

Miksi kansalaispaneeli?

Kunta on kansalaisia kaikkein lähimpänä oleva de
mokraattisen päätöksenteon areena. Kunnissa teh
dään suoraan kuntalaisten arkea koskevia päätök
siä. Kansalaisten kiinnostus kuntademokratiaan on 
kuitenkin hiipunut. Kuntavaalien ehdokasmäärät ja 
äänestysosallistuminen ovat laskeneet jo pitkään.

Voisiko kuntalaisten suora 
osallistuminen päätöksentekoon 
virkistää kuntademokratiaa?

Kuntalaki (22 §) velvoittaa kunnat osallistamaan 
kuntalaisia sen päätöksentekoon. Yksi suoran osal
listumisen malli on kansalaispaneeli, joka yhdistää 
suoraa kansalaisosallistumista puntaroivaan demo
kratiaan. Puntaroivassa demokratiassa poliittista 
päätöksentekoa edeltää yhdenvertainen ja toisia 
kunnioittava tietopohjainen keskustelu, jossa omat 
näkökannat perustellaan ja muita kuunnellaan.
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Monipuolinen osallistujajoukko

Puntaroiva kansalaispaneeli perustuu satunnaisto
tokseen. Tällöin kaikilla kuntalaisilla on yhtä suuri 
todennäköisyys tulla kutsutuksi osallistumaan, jol
loin osallistujajoukko on monipuolinen, eikä rajoitu 
jo ennestään aktiivisiin kansalaisiin.

Harkittu kansalaismielipide  
päätöksenteon tukena

Kansalaispaneelin avulla saadaan selville, mitä 
kuntalaiset ajattelisivat aiheesta, jos heillä kaikilla 
olisi ollut mahdollisuus perehtyä huolellisesti sitä 
koskeviin taustatietoihin ja kuulla eri mieltä olevia 
kuntalaisia. Kansalaispaneeli mittaa siis valistu
neempaa kuntalaismielipidettä kuin esimerkiksi 
gallupit tai avoimet kuntalaiskyselyt.

Lisää tietoa kuntalaisille ja päättäjille

Kansalaispaneelien avulla kuntapäättäjät saa
vat tärkeää ruohonjuuritason tietoa kuntalaisten 
näkökannoista. Millaiset päätökset kuntalaiset 
voivat hyväksyä, millaisia päätöksiä he vastusta
vat? Millaiset ratkaisut ovat toimivia kuntalaisten 
näkökulmasta? Kansalaispaneelin avulla kuntalai
set pystyvät hahmottamaan oman näkökulmansa 
ohella myös muita näkökulmia. Kuntalaiset myös 
ymmärtävät paremmin erilaisiin ratkaisuihin liitty
viä kustannuksia.

Suora osallistuminen  
voi täydentää valtuustojen työtä

Kansalaispaneelin onnistumisen kannalta on tär
keää, että sillä on todellista vaikutusta päätöksen
tekoon. Jos osallistaminen on näennäistä, se voi 
vieraannuttaa kansalaisia entisestään poliittisesta 
päätöksenteosta. Kunnanvaltuuston ei tarvitse luo
vuttaa lopullista päätösvaltaa kansalaispaneelille, 
vaan paneeli voi toimia luotettavana tietolähteenä 
valtuutetuille.

Paremmat päätökset

Puntaroivan kansalaispaneeli auttaa tekemään tie
topohjaisia päätöksiä, jotka huomioivat kaikenlaiset 
näkökannat.

Hyväksyttävät päätökset

Koska päätökset perustuvat tietoon ja erilaisten 
näkökantojen monipuoliseen puntarointiin, kan
salaispaneeli edistää päätösten hyväksyttävyyttä 
kaikkien kuntalaisten keskuudessa.

Mitä hyötyä on puntaroivasta kansalaispaneelista? 
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Kansalaispaneelin keskeiset piirteet

Kansalaispaneeliin osallistuu noin 100–200 kun
talaista. Osallistujat valitaan satunnaisotannalla. 
Satunnaisotoksessa voidaan painottaa joitakin 
ryhmiä, joiden aliedustus olisi muutoin todennä
köistä. Osallistujille voidaan tehdä kysely ennen 
kansalaispaneelia ja sen jälkeen. Kysely antaa tie
toa siitä, miten osallistujien mielipiteet muuttuvat 
kansalaispaneelin johdosta. Osallistujille lähete
tään etukäteen tasapuolinen tietopaketti käsitel
tävästä aiheesta sekä keskustelun säännöt, jotka 
painottavat tasapuolisuutta, omien näkemysten 
perustelua, muiden kunnioittamista ja kuuntele
mista ja valmiutta muuttaa omaa mielipidettään, 
jos toisten perustelut vakuuttavat. Ennen pienryh
mäkeskusteluja voidaan järjestää yhteinen kokoon
tuminen, joissa osallistujilla on mahdollisuus kuulla 
asiantuntijapaneelia ja esittää sille kysymyksiä. 
Osallistujat keskustelevat noin 8–10 hengen pien
ryhmissä, joissa on läsnä moderaattori (fasilitaat
tori). Moderaattorin tehtävänä on pitää huolta siitä, 
että keskustelun sääntöjä noudatetaan, muilta 

osin keskustelu on vapaata. Keskustelun lopuksi 
osallistujat äänestävät päätöksestä tai kirjoittavat 
yhteisen loppulausunnon. Kunnanvaltuusto käsit
telee kansalaispaneelin päätöksen. Noin kahden 
viikon kuluttua tapahtumasta järjestetään tiedo
tustilaisuus, jossa voi olla paikalla osallistujien 
ohella tiedotusvälineiden edustajia. On tärkeää, 
että kansalaispaneelista ja sen tuloksesta tiedote
taan myös muille kuntalaisille.

Mikä kansalaispaneeli on?

Muita puntaroivien kansalais
keskustelujen muotoja: 
kansalaisraati, 
kansalaispaneeli, 
kansalaiskokous, 
puntaroiva mielipidemittaus
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PUNTAROIVA DEMOKRATIA:  
Demokratiakäsitys, jossa päätökset tehdään 
tietopohjaisen ja tasavertaisen keskustelun 
pohjalta. Puntaroivat kansalaislaiskeskuste
lut: erilaisia puntaroivan demokratian käy
tännön sovelluksia, kuten kansalaispaneeli, 
kansalaisraati, kansalaiskokous ja puntaroiva 
mielipidemittaus.

SATUNNAISOTANTA:  
Kansalaispaneelin kutsut lähetetään  
satunnaisotokselle koko väestöstä, kuten 
kaupungin asukkaista tai suomalaisista. 
Satunnaisotannan tavoitteena on turvata 
osallistujajoukon monipuolisuus, ja jokaisella 
populaatioon kuuluvalla on yhtäläinen mah
dollisuus tulla kutsutuksi.

Kansalaispaneeliprosessi

KIINTIÖINTI:  
Otantamenetelmä, jossa käytetään hyväksi 
taustatietoja perusjoukon jakautumisesta 
ryhmiin. Sillä pyritään osallistujien väestölli
seen edustavuuteen sekä varmistetaan usein 
yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta syrjään 
jäävien ryhmien edustus keskusteluissa. 

MODERAATTORI:  
varmistaa keskusteluiden sujuvuuden ja  
puheenvuorojen tasapuolisen jakautumisen. 

HARKITTU KANSALAISMIELIPIDE:  
Puntaroinnin tuloksena syntynyt kansalais
ten kannanotto tai toimenpidesuositukset, 
jotka voidaan kirjata esimerkiksi paneelin 
julkilausumaan.

Tiedotustilaisuus

Muiden  
kuntalaisten  
informointi  

kansalaispaneelin 
lopputuloksesta

Kysely 2

Päätöksenteko 
pienryhmissä 

(äänestäminen/
yhteinen  

loppulauselma)

Mahdollinen 
kokoontuminen 

kuulemaan  
asiantuntijoita  
ja pienryhmä
keskustelut

Suunnittelu
Kutsu ja 
kysely 1

Osallistumisen 
vahvistaminen

Tietopaketti ja 
keskustelun  

säännöt  
osallistujille

Otos



6

Turun kaupunki sovelsi puntaroivaa kansalais
paneelia keskustan liikennejärjestelyjen kehittä
misessä osana uuden yleiskaavan valmistelua ke
väällä 2020. Kutsu ilmoittautua kansalais paneeliin 
sekä kysely liikenneasenteista lähetettiin postitse 
12 000 satunnaisesti valitulle 15–79 vuotiaalle tur
kulaiselle. Vastauksia saatiin 2463, ja 370 ilmoit
tautui vapaaehtoisiksi paneeliin. Lopulta osallistu
misensa vahvisti 171 turkulaista, ja he osallistuivat 
verkossa Zoomsovelluksella toteutettuihin 
pienryhmäkeskusteluihin, joiden kesto oli 3 tuntia. 
Osallistujille lähetettiin etukäteen liikennejärjes
telyistä kertova tietopaketti sekä puntaroivan 
keskustelun säännöt, ja he katsoivat keskustelun 

aluksi kaupunkiympäristötoimialan viranhaltijan vi
deoesityksen. Tämän jälkeen osallistujat keskuste
livat saamansa taustatiedon pohjalta 5–11 henkilön 
pienryhmissä, ja jokaista keskustelua ohjasi sekä 
keskustelu että tekninen moderaattori. Osassa 
ryhmistä oli lisäksi mukana kaupunginvaltuutet
tuja. Keskustelun lopuksi osallistujat äänestivät 
parhaaksi kokemastaan skenaariosta keskustan 
liikenteen kehittämiselle ja vastasivat palauteky
selyyn. Paneelin äänestystulos saatettiin kaupun
kiympäristötoimialan tiedoksi ja se lisättiin osaksi 
uuden yleiskaavan lausuntomateriaalia. Paneelin 
tuloksista tiedotettiin laajemmalle yleisölle lisäksi 
kahdessa webinaarissa vuoden 2020 aikana.

Miten kansalaispaneeli  
toimii käytännössä?
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Turun kaupunginvaltuutettujen kommentteja kansalaispaneeliin 
osallistumisesta 

”Ja sen takia tää kansalaispaneeli 
oli must aika hyvä formaatti. Et siinä 

näitten kansalaisten piti aidosti pereh-
tyä siihen aiheeseen mitä käsitellään. 

Ja aidosti osallistuu keskusteluun. 
Ettei se ollu vaan sellast ykspuolista 
valittamista tai kritiikkiä. Vaan myös 

kuunnella sitä, et millasii muita mieli-
piteitä siitä aiheesta voi olla.”

”Se oli must hirveen hedelmällistä et käytiin 
se dialogi nimenomaan tollasel alustal. Se 

on hirveen erilaist ku sellainen vaikka et on 
joku yleisötilaisuus mis yks puhuu ja muut 
on yleisönä, joku vaik vaalipaneeli tai joku 

sen kaltainen tai kahdenkeskeinen keskuste-
lu jonkun äänestäjän kans joka ottaa yhteyt 

jostain kysymyksest X. Ton kaltaisesti et 
kaikki on tasavertasii ja ei oo iso porukka eikä 

oo kahdenkeskinen vaan et on pieni poruk-
ka, nii sellaistahan on vaikee luonnollisesti 

aikaansaada. Se kyl sil taval jalosti ehkä sitä 
keskusteluu vähän paremmaks kuin sellainen 

juupas-eipäs-väittely.”

”Must tuntu siel et se oli hirveen fik-
suu keskusteluu kaikin puolin. Se oli 
tosi positiivinen kokemus. Ihmiset oli 
hirveen avoimia, rakentavii ja kuunteli. 

Et se oli kyl tosi hyvä.”

”No ehkä, kun mä nyt väkisin katon  
sitä päättäjänäkökulmasta niin se  

tietenki jalostaa sitä käsitystä et mikä 
ihmisii huolettaa, et mitkä on niit huolii 
ja kysymyksii mihin meiän pitää osata 

vastata jos me haluamme edistää  
esimerkiks nyt tämmöst ripeen vaihto-
ehdon keskustaliikennesuunnitelmaa.  

Kyl se sitä käsitystä syvensi.”
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HUOM! Osallistujien valinta on  
erittäin kriittinen vaihe paneelin  
moniäänisyyden kannalta ja siihen  
on varattava riittävästi aikaa.

Suunnittelu

Kansalaispaneelin suunnittelu alkaa aiheen ja alus
tavan tehtävänannon määrittelyllä: Mistä kysymyk
sestä kansalaismielipide tarvitaan? Kansalaispa
neelit sopivat erityisesti sellaisiin aiheisiin, jotka 
koskettavat laajaa joukkoa kuntalaisia, herättävät 
voimakkaita arvo tai intressiristiriitoja. Aloitteen 
kansalaispaneelin järjestämisestä voivat tehdä val
tuutetut, virkahenkilöt tai kuntalaiset. Kansalaispa
neelin suunnittelussa tarvitaan ohjausryhmä, jossa 
on mukana sekä paneelin käytännön järjestäjiä 
että kunnan viranhaltijoita, joiden hallinnonalaan 
paneelin aihe kuuluu. Alkuvaiheessa tulee myös 
sopia, miten aihe rajataan, missä vaiheessa pää
töksentekoprosessia paneeli toteutetaan, ja miten 
tulokset tullaan viemään päätöksentekoon. Panee
lilta toivottava lopputuotos on myös määriteltävä, 

sillä se vaikuttaa paneelin kestoon. Mikäli paneelin 
halutaan äänestävän jostakin kysymyksestä, yksi 
päivä voi riittää, mutta jos paneelilta toivotaan 
yksimielistä julkilausumaa, tarvitaan aikaa vähin
tään kolme päivää. Myös paneelin osallistujapalk
kio sekä toteutustapa on päätettävä varhain, eli 
toteutetaanko paneeli kasvokkaisena tapahtumana 
vai verkon välityksellä.

Rekrytoinnit

Osallistujien rekrytointi on työvaiheista ensimmäi
siä. Rekrytointi voidaan suorittaa ennen jokaista 
paneelia tai kertaluontoisesti voidaan koota va
paaehtoisten pooli, jota voidaan hyödyntää eri pa
neelien osallistujien rekrytoinnissa. Rekrytoinnissa 
käytettävä satunnaisotos tilataan Digi ja väestö
tietovirastolta (tai kunnan omasta tietoyksiköstä). 
Satunnaisotannassa valituille lähetetään selkeä ja 
luottamusta herättävä kutsukirje. Kirjeen muka
na voidaan lähettää lyhyt kysely, jolla selvitetään 
osallistujavalinnan kannalta tärkeitä taustatieto
ja. Valituille voidaan lähettää mahdollisesti myös 
muistutus noin viikkoa myöhemmin. Kun kutsussa 
määritelty aikaraja umpeutuu, vapaaehtoiseksi 
ilmoittautuneiden joukosta valitaan kansalaispa
neelin osallistujat kiintiöimällä iän, sukupuolen, äi
dinkielen, asuinpaikan ja/tai koulutuksen suhteen. 

Miten kansalaispaneeli  
järjestetään?
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Heille lähetetään vahvistus valinnasta. Myös pien
ryhmäkeskustelujen moderaattorien ja tarvittavien 
asiantuntijoiden rekrytointi on hyvä käynnistää täs
sä vaiheessa, sekä järjestelyt paneelin palkkioiden 
ja matkajärjestelyn maksuun liittyen.

Tekniikka ja logistiikka

Jos paneeli järjestetään verkossa, päätetään mitä 
videoneuvottelusovellusta käytetään ja selvitetään 
sen tekniset rajoitteet. Jos osallistujat tapaavat 
kasvotusten, varataan tarvittavat tilat sekä suunni
tellaan logistiikka ja tarjoilut paikan päälle.

Perehdytys

Kansalaispaneelin osallistujille koostetaan etukä
teen puolueeton ja helposti lähestyttävä tietopa
ketti käsiteltävästä aiheesta sekä osallistujaohjeet, 
jotka toimitetaan heille viimeistään viikkoa ennen 
paneelin kokoontumista. Etukäteen valmistellaan 
myös yksityiskohtaiset ohjeet, ts. käsikirjoitus, mo

Ennakko 
materiaalit ja  
koulutukset

Tiedottaminen 
tuloksista ja  

päätöksenteon 
etenemisestä

12 kk                8 kk             6 kk                 5–3 kk          2 kk          1 viikko    +2–5 pv    +1–6 kk

Kannanoton tai 
äänestystuloksen 

julkistaminen

Otoksen kriteereistä 
päättäminen ja  

otoksen tilaaminen

Ohjausryhmän  
perustaminen 
ja suunnittelu

Kutsujen  
lähettäminen, 

asiantuntijoiden 
ja moderaattorien  

rekrytointi

Osallistuja 
valinta (ml. 

muistutukset)

KANSALAIS
PANEELIN  

KOKOONTUMISET

Perehdytys 
materiaalien  
valmistelu
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deraattoreille, jotta työskentely on hyvin jäsennel
tyä sekä koko paneelin että pienryhmien keskus
teluissa. Moderaattoreille järjestetään etukäteen 
koulutus heidän tehtävänkuvastaan, ja osallistujille 
tarjotaan mahdollisuus osallistua testisessioon 
verkkosovellusta käytettäessä. Paneelin kuulemat 
asiantuntijat ohjeistetaan alustusten pitämiseen. 

Viestintä

Kansalaispaneelin järjestämisessä on monta si
dosryhmää, joille viestiminen on tärkeää koko 
prosessin ajan. Ohjausryhmässä määritellään 
vastuut siitä, kuka hoitaa viestinnän osallistujille, 
moderaattoreille ja asiantuntijoille, kuka hoitaa 
yhteydenpitoa paneelin toimeksiantaneen tahon 
suuntaan, ja kuka viestii suurelle yleisölle median 
ja hankkeen omien viestintäkanavien välityksellä.

Tapahtumat

Kansalaispaneelin valmistelut huipentuvat paneelin 
kokoontumisiin, joita voidaan hajauttaa usealle päi
välle. Näitä kokoontumisia varten laaditaan tarkka 
ohjelma, jossa määritellään asiantuntijakuulemisen 
ajankohdat, pienryhmätyöskentelyn ajoitus, koko 
paneelin yhteiset keskustelut sekä näiden eri osioi
den tavoitteet. Myös mahdollisen julkilausuman 
viimeistely tai äänestyksen toteutus ovat kriittisiä 
vaiheita kansalaispaneelin kokoontumisissa. Kan
salaispaneelin päätyttyä on hyvä kerätä välitöntä 
palautetta osallistujilta lyhyellä palautekyselyllä, 
joka voidaan täyttää toteutustavasta riippuen joko 
paperilomakkein tai verkossa. Kansalaispaneelin 
jälkeen mahdollisimman pian järjestetään tiedotus

tilaisuus osallistujille ja mahdollisesti laajemmalle 
yleisölle koskien paneelin tulosten käsittelyä.      

Tulosten käsittely

Kansalaispaneelin tulokset voidaan viedä suoraan 
kaupunginvaltuuston tai aiheeseen liittyvien lauta
kuntien käsittelyyn. Tärkeintä on, että ne otetaan 
huomioon valmistelussa niillä kaikilla sektoreilla 
ja tahoilla, joita kuntalaisten suositukset koskevat. 
Usein kansalaispaneelin tuotoksissa on sektorirajat 
ylittäviä toimenpiteitä, ja näiden vieminen eteen
päin oikeille tahoille on ohjausryhmän tehtävä. 
Hyviä käytäntöjä ovat esimerkiksi käsitellä ne 
lautakunnan kokouksessa osana virallista asialis
taa, julkaista kirjallinen vastine kansalaispaneelille, 
perustaa valmisteluryhmä viemään suosituksia 
eteenpäin tai järjestää avoin tilaisuus siitä, miten 
suosituksia on lähdetty viemään eteenpäin. 

Seuranta ja tutkimus

Kansalaispaneelin onnistumisen arvioimiseksi sekä 
menetelmän jatkokehittämiseksi omaan kuntaan 
sopivaksi on tärkeää tuottaa myös kirjallinen lop
puraportti paneelista. Loppuraportissa kuvataan 
kansalaispaneelin tausta ja tehtävänanto, tuotok
set, paneelin kokoonpano ja edustavuus suhtees
sa kunnan väestöön, osallistujien antama palaute 
sekä prosessissa mukana olleet tahot ja toimijat. 
Tätä arviointia voidaan tukea keräämällä aineistoa 
osallistujakyselyin ennen ja jälkeen paneelin, ke
räämällä palautetta keskustelujen moderaattoreilta 
sekä haastattelemalla mukana olleita virkahenki
löitä kunnan hallinnosta.
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 • Puntaroivat kansalaiskeskustelut voivat täyden
tää päätöksentekoa. On tärkeää, että kansalaisia 
kuullaan aidosti, eikä heitä osallisteta legitimoi
maan jo tehtyjä päätöksiä tai oteta mukaan po
liittisten päättäjien kannalta otollisessa vaihees
sa päätöksentekoprosessia. 

 • Satunnaisotanta voidaan toteuttaa valtuusto
kauden alussa, jolloin saadaan laaja vapaaeh
toisten osallistujien joukko kansalaispaneelien 
toteuttamiseksi. Tästä joukosta voidaan kutsua 
kiintiöimällä osallistujia eri aiheista järjestettä
viin kansalaispaneeleihin.

 • Kansalaispaneeli voidaan järjestää aina silloin, 
kun on tarpeen saada selville kuntalaisten 
harkittu mielipide jostain asiakysymyksestä tai 
kokonaisuudesta.

 • Kansalaispaneelia voidaan käyttää myös arvi
oimaan ja tuottamaan puolueetonta tietoa tai 
suosituksia muille kuntalaisille esimerkiksi en
nen kunnallista kansanäänestystä.

 • Jotta kansalaispaneelia käytettäisiin kuntalaisia 
laajasti koskettavista ja merkittävistä aiheis
ta, kuntalaisille voitaisiin myöntää aloiteoikeus 
kansalaispaneelin järjestämiseksi.

 • Myös poliitikot voisivat osallistua pienryhmävai

heessa keskusteluun kansalaisten kanssa. Näin 
vaalidemokratian yhteys kuntalaisiin vahvistuisi 
uudella tavalla ja demokraattinen päätöksen
teko voisi olla responsiivisempaa suhteessa 
harkittuun kansalaismielipiteeseen.

Miten kansalaispaneelit  
tulisi kytkeä kunnan  
päätöksentekoon? 
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