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Puntaroivan kansalaiskeskustelun mahdollisuudet 
poliittisissa ongelmissa 

•  Puntaroivan	  	  kansalaiskeskustelun	  
meneBelyt	  tarjoavat	  välineitä	  
vaikeiden	  yhteiskunnallisten	  
ongelmien	  ratkaisemiseen,	  
viimeaikaisena	  esimerkkinä:	  

•  Ilmastonmuutosta	  koskevat	  
kansallisen	  tason	  kansalaiskokoukset	  
(Ci#zens’	  Assembly)	  Irlannissa,	  Iso-‐
Britanniassa,	  Ranskassa,	  Saksassa	  jne.	  



Puntaroivan kansalaiskeskustelun muodot

•  Puntaroivan	  kansalaiskeskustelun	  eri	  formaaBeja:	  	  
•  Pienet:	  20+	  osallistujaa:	  kansalaisraadit,	  suunniBelusolut	  ja	  konsensuskonferenssit	  	  
•  Suuret:	  100+	  osallistujaa:	  kansalaiskokous	  (Ci#zens’	  Assembly),	  deliberaQiviset	  
mielipidetutkimukset	  (Delibera#ve	  Polling),	  G1000	  

•  Yhdistävät	  meneBelytavat:	  	  
•  osallistujien	  valinta	  satunnaisotannan	  avulla	  	  	  
•  asiantunQjoiden	  ja	  puolestapuhujien	  kuuleminen	  	  
•  eri	  näkökantojen	  puntaroinQ	  moderoiduissa	  pienryhmissä	  
•  puntaroinQin	  perustuva	  kannanoBo	  (yleensä)	  

www.paloresearch.fi          @paloresearch 



Puntaroivan kansalaiskeskustelun käyttö: missä ja 
miten? 

• Puntaroiva	  kansalaiskeskustelu	  tuoBava	  harkiBuja	  ja	  informoituja	  
näkemyksiä	  päätöksenteon	  tueksi	  

•  eri	  näkökannat	  monipuolisesQ	  edusteBuina,	  vuorovaikutus	  
asiantunQjoiden	  kanssa	  ja	  puntaroiva	  keskustelu	  

• muita	  eroavaisuuksia:	  
•  käytetäänkö	  kiinQöinQä	  	  
•  kenelle	  kansalaisfoorumin	  viesQ	  on	  suunnaBu	  

• Kansalaiskeskustelun	  muotoja	  käyteBy	  runsaasQ	  eri	  puolilla	  maailmaa	  
hallinnon	  eri	  tasoilla	  



Miten puntaroiva 
kansalaiskeskustelu toimii? 

Kansalaisista 
valitaan 
satunnaisotan-
nalla edustava 
joukko. Usein 
käytetään 
kiintiöintiä. 
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+ - 

? 

Kansalaiset 
kuulevat 
riippumattomia 
asiantuntijoita 
sekä eri kantojen 
edustajia sekä 
esittää 
kysymyksiä. 
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Kansalaiset 
keskustelevat ja 
puntaroivat 
asiakysymykseen 
liittyviä väitteitä. 
  

3 Keskustelut 
tuottavat yhteisen 
lausuman, joka voi 
sisältää 
esimerkiksi 
tosiasioita, 
perusteluja, 
ehdotuksia ja 
kannanottoja. 

4 Lausuma  
saatetaan 
tiedoksi 
päättäjille ja 
julkistetaan 
suurelle 
yleisölle 
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Puntaroivan kansalaiskeskustelun muodot suhteessa 
edustukselliseen päätöksentekoon 
 
•  Puntaroivan	  kansalaiskeskustelun	  tulisi	  olla	  hyvin	  
kytköksissä	  edustukselliseen	  päätöksentekoon	  ja	  
laajempaan	  julkiseen	  keskusteluun	  

•  Käytännössä	  tämä	  tarkoiBaa:	  
•  A:	  Kansalaiskeskustelun	  tuotos	  tuodaan	  pääBäjien	  
Qetoon:	  

•  päätöksentekijöiden	  sitoumus	  vastata	  	  
•  päätöksentekijöiden	  ja	  kansalaisfoorumin	  välinen	  
kommunikaaQo	  

•  Päätöksentekijöiden	  mukanaolo	  keskustelussa	  	  
•  B:	  Kansalaiskeskustelun	  tuotos	  käsitellään	  
julkisessa	  keskustelussa	  

•  Kansalaisfoorumin	  medianäkyvyys	  
•  ArgumenUen	  läheBäminen	  äänestäjille	  (esim.	  CIR)	  
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kansalais-‐
keskustelu	  

julkinen	  keskustelu	  

pääBäjät	  



Puntaroivan kansalaiskeskustelun muodot suhteessa 
edustukselliseen päätöksentekoon 
 
• Puntaroivaa	  kansalaiskeskustelua	  on	  
sovelleBu	  	  parlamentaarisen	  päätöksenteon	  
yhteydessä	  

•  Irlannissa	  perustuslakikonvenQo	  (2011)	  ja	  
kansalaiskokous	  (2017)	  valmistelivat	  
perustuslakiuudistuksia	  

•  PerustuslakikonvenQossa	  oli	  mukana	  myös	  
kansanedustajia.	  

•  Myös	  kansalaiskokouksen	  ehdotukset	  tulivat	  
kansanedustajien	  harkiBaviksi.	  
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Puntaroivan kansalaiskeskustelun käyttö 
poliittisten kampanjoiden yhteydssä 

•  KansalaisaloiBeiden	  arvioinQjärjestelmä	  
(Ci#zens’	  Ini#a#ve	  Review,	  CIR)	  	  

•  KansalaisraaQ	  laaQi	  kaikille	  äänestäjille	  jaeBavan	  
julkilausuman	  ennen	  kansanäänestystä	  

•  sisältää	  keskeiset	  tosiasiat	  ja	  argumenQt	  puolesta	  ja	  
vastaan	  

•  Tutkimusten	  mukaan	  on	  toiminut	  luoteBuna	  
informaaQon	  lähteenä	  =>	  lisännyt	  Qetoa,	  
edesauBanut	  eri	  näkökantojen	  puntaroinQa	  

•  PALO-‐hankkeen	  kansalaisraaQ	  
Mustasaaressa	  helmikuussa	  2019	  

•  LisäQetoja:	  	  
    
    
 @paloresearch 
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Opetuksia ja lisätietoja 

•  Puntaroiva	  kansalaiskeskustelu	  voi	  
edesauBaa	  harkitumpaa	  ja	  
oikeudenmukaisempaa	  päätöksentekoa.	  	  

•  Yksi	  mahdollinen	  vastaus	  poliiUsten	  
ongelmien	  monimutkaisuuteen.	  

 
 

 


