
Paneelikeskustelussa erilaisia näkemyksiä ja kokemuksia 
omaavat henkilöt keskustelevat yhteisestä aiheesta yleisön 
edessä. Keskusteluun osallistutaan oman 
kokemusasiantuntijuuden ja opiskelu- tai työroolin pohjalta.

Keskustelussa moderaattori esittää kysymyksiä ja pyytää 
niihin vastauksia panelisteilta. Mukaan voidaan ottaa myös 
yleisön kysymyksiä. Paneelikeskustelut ovat suosittuja 
tapahtumissa.  

Harjoitus kannattaa jakaa useammalle oppitunnille. 

PANEELIKESKUSTELU TAITEESTA



Roolien jakaminen
Aiheen valinta
Panelistien kutsuminen ja valmisteleminen
Moderaattorin valinta ja valmistautuminen
Paneelikeskustelun saavutettavuuden arvioiminen
Yleisön kutsuminen
Tilan valmisteleminen
Paneelikeskustelun toteuttaminen

Paneelikeskustelun järjestämistä ja paneelikeskustelussa toimimista kannattaa 
harjoitella pienemmällä porukalla ennen isomman yleisön paikalle kutsumista. 
Paneelikeskusteluun voi osallistua omana itsenään tai kuvitteellisessa roolissa.

Paneelikeskustelun vaiheita ovat

PANEELIKESKUSTELUN HARJOITTELEMINEN

INFOINFO



ROOLIEN JAKAMINEN

Tuottajat (paneelikeskustelun toimintaedellytysten järjestäminen)
Panelistit
Moderaattori(t)
Yleisö

Taidetapahtumassa vastuu paneelikeskustelun rooleista sovitaan järjestäjien 
kesken. Suunnitteluun ja toteutukseen osallistuvat esim. taiteellinen johtaja, 
ohjelmasuunnittelija, tuottaja, digituottaja, viestintäsuunnittelija/tiedottaja 
ja stagehand eli ohjelmalavavastaava.

Oppitunnilla harjoiteltavassa paneelikeskustelussa rooleja ovat:
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PANEELIKESKUSTELUN AIHE

Taiteen harrastamisen hyvinvointivaikutukset
Taidealan ammattilaisten työskentelyolosuhteet ja toimeentulo
Taidealan kestävä kehitys (sis. ekologinen, sosiaalinen, taloudellinen ja 
kulttuurinen kestävyys)

Paneelikeskustelun sisältöjä ja tavoitteita ohjaavat paneelin tilaajan ja 
järjestäjän toiveet ja tavoitteet. Paneeli järjestetään usein osana isompaa 
tapahtumaa, jolloin sen sisältö keskustelee tapahtuman muun ohjelman kanssa.

Paneelikeskustelun aihe liittyy usein johonkin ajankohtaiseen asiaan,
saatetaan esitellä uutta tietoa tai ottaa kantaa vallitseviin epäkohtiin.

Taidealan paneelikeskusteluissa suosittuja aiheita ovat esim.

Jatkuu seuraavalla sivulla.
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Nuorten näkökulmia nykytaiteeseen
Nuorten taide 
gallerioissa/tapahtumissa/museoissa
Nuorten taiteen kuratointi 
Taide sosiaalisessa mediassa
Aktivismitaide vaikuttamisen keinona

Visuaalisen taiteen harrastusmahdollisuudet 
nuorille (paikkakunnan nimi)
Taideteko koulun ympäristössä
Kuvataiteen kurssisisällöt lukiossa
Yhteistyöprojektit lukion 
kuvataideopetuksessa
Lukion kuvataidediplomi 
ylioppilaskirjoituksissa

Grafia ry: Jutellaan vähän: Kuvittamisesta
Frame Contemporary Art Finland: Curating for Public Space

Paneelikeskustelun aiheen valitsee usein keskustelun tilaaja. Aiheen valinnassa 
otetaan huomioon keskustelun kohdeyleisön kiinnostuksen kohteet. Keskustelun 
kautta pyritään tarjoamaan kohderyhmälle uutta tietoa aiheesta ja kannustamaan 
heitä uudenlaiseen ajatteluun ja toimintaan.

Esimerkkejä paneelikeskustelujen nimistä

Aihevinkkejä paneelikeskusteluun taiteesta

INFO



Miksi sä teet, mitä sä teet? -paneelikeskustelu Nuori Taide 2019 -tapahtumassa. Panelistit: Sara Maaria Peltonen, Jessir Kuronen ja Enja Heikkilä. 
Moderaattorit Topi Sievänen ja Theresa Willberg. Taustalla Mirjami Mäkelän neulegraffiti. 

INFOESIMERKKI 1



Nuorten taide taidegallerioissa -paneelikeskustelu Nuori Taide 2021 -tapahtumassa. Panelistit: Aliina Kemppainen, Johanna-Josefina Alanko ja 
Svante Gullichsen. Moderaattori Theresa Willberg.  Kuva: Onni Pusa

INFOESIMERKKI 2



PANELISTIEN KUTSUMINEN
Suosittu panelistien määrä on 3-5 henkilöä. Mukaan kutsutaan henkilöitä, joilla 
on erilaisia kokemuksia käsiteltävästä aiheesta. Taidealan paneelikeskustelussa 
mukana voi olla esim. alan opiskelija, ammattilainen sekä tutkija tai muu 
asiantuntija. Mukaan oppitunnille voi kutsua esim. eri taiteen tekniikoilla 
työskenteleviä opiskelijoita, eri vuosikurssien opiskelijoita, opettajan, 
rehtorin ja/tai taiteen ammattilaisen.

Nuorten panelistien määrä tapahtumissa vaihtelee. Nuorten omissa tapahtumissa 
heitä näkee enemmän. Nuorten kokemusasiantuntijuus ja ajatukset esim.
nuoruudesta, taiteen harrastamisesta tai taidealan tulevaisuudesta 
monipuolistavat taidealalla käytävää keskustelua.

Asiantuntijapaneeleissa maksetaan usein puhujapalkkio. Voidaan käyttää 
järjestäjän tai panelistin itsensä määrittelemää palkkiota.
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PANELISTIEN VALMISTELEMINEN
Ennakkotiedot keskustelutilaisuudesta ja tapahtumasta auttavat panelisteja 
valmistautumaan tulevaan tehtävään. Tuottaja lähettää infon noin viikko ennen 
paneelikeskustelua panelisteille.

Infon sisältö:

INFO

Paneelikeskustelun aihe, kesto, ajankohta ja 
paikka (osoite ja tila) 
Kuvaus tapahtumasta, jonka osana 
paneelikeskustelu järjestetään
Kohdeyleisön kuvaus
Panelistien esittelyt
Moderaattorin esittely
Paneelikeskusteluun ennalta valitut 
kysymykset

Kuvaus- ja/tai striimausohjeet
Markkinointimateriaalin jakaminen
Tietoa yleisön osallistamisesta
Muu tapahtumainfo (esim. saapuminen, 
turvallisuus, esteettömyys, tarjoilut)
Yhteyshenkilön yhteystiedot



MODERAATTORIN VALINTA JA VALMISTAUTUMINEN

Panelistien taustoihin tutustuminen
Haastattelukysymysten suunnitteleminen yhdessä tuottajan kanssa
Keskustelurungon suunnitteleminen
Puheen käsikirjoittaminen juontolapuille

Moderaattori ohjaa paneelikeskustelun kulkua esittelemällä keskustelunaiheen, 
jakamalla puheenvuoroja, esittämällä kysymyksiä ja seuraamalla aikataulua.

Moderaattorina voi toimia periaatteessa kuka vain keskustelun ohjaamisesta 
kiinnostunut. Moderaattorin tehtävää helpottavat omakohtainen kokemus tai 
esitieto keskustelun aiheesta. Moderaattoria voidaan kutsua myös 
puheenjohtajaksi tai juontajaksi.

Valmistautuminen 
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PANEELIKESKUSTELUN SAAVUTETTAVUUDEN ARVIOINTI

Paneelikeskustelun (ja sen taustatapahtuman) maksullisuus ja ikäraja
Paneelin kesto ja sijoittuminen muuhun ohjelmaan nähden
Esitystilan ja -tavan esteettömyys
Paneelin kieli ja sisältöjen tekstitys ja tulkkaus
Striimauksen laatu ja esityskanavien käytettävyys

Saavutettavuus tarkoittaa sitä, että tapahtumajärjestelyt on pyritty 
toteuttamaan niin, että mahdollisimman moni voi osallistua tapahtumaan.

Saavutettavuudessa huomioitavia asioita
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YLEISÖN KUTSUMINEN
Paneelikeskustelulle kutsutaan oma kohdeyleisö. Kouluympäristössä kohdeyleisöjä 
voivat olla esim. toiset opiskelijat, opettajat, taidekurssien määrästä 
päättävät henkilöt (rehtorit ja muut kunnan viranomaiset) tai muut vieraat, 
kuten taidealan ja kulttuurisen nuorisotyön ammattilaiset.

Paneelikeskusteluun kutsutaan yleisöä viestimällä tapahtumasta eri kanavissa, 
esim. somejulkaisun, ohjelmatiedotteen, tapahtumajulisteen tai videon keinoin.

Yleisöön tutustuminen ennakolta (vapaaehtoinen tuotantotiimille)
Paneelikeskustelun tavoitteena on aktivoida yleisöä ja kannustaa heitä 
uudenlaiseen ajatteluun ja tekoihin. Yleisön toiveita ja tarpeita 
keskustelunaiheesta voi selvittää esim. sähköpostikyselyn kautta. 
Potentiaaliselle kohdeyleisölle kannattaa tarjota 3-5 vaihtoehtoa, joista he 
voivat äänestää mieleisintään keskustelunaihetta.
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TILAN VALMISTELEMINEN

Tekniikan toimivuus testataan etukäteen (mikrofonit, valot, kamerat, näytöt)
Keskustelupaikan ympäristö pyritään rauhoittamaan ylimääräiseltä melulta ja 
liikkumiselta keskustelun ajaksi.
Panelisteille varataan mukavat istuimet ja juomaksi vettä.
Yleisölle varataan riittävästi istumapaikkoja.
Panelistit ja moderaattori kutsutaan paikalle viimeistään 15 min ennen 
keskustelua. Heille tarjotaan rauhallinen tila keskusteluun 
valmistautumiseen. Mahdollisuus lyhyeen rupatteluun toisten puhujien kanssa 
ennen esiintymistä rentouttaa usein tunnelmaa.
Stagehand ohjeistaa panelisteja istumapaikoista ennen esiintymispaikkaan 
siirtymistä. 

Esiintymistilanne ja paneeliskeskustelun tuottaminen jännittävät usein jonkin 
verran kaikkia.

Huolelliset etukäteisvalmistelut auttavat keskusteluun valmistautumisessa.
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HARJOITUS

PANEELIKESKUSTELUN TOTEUTTAMINEN
Paneelikeskustelun suunnitteleminen
Paneelikeskustelutilaisuus
Paneelikeskustelun koonti

Harjoituksen vaiheet ovat
1.
2.
3.



HARJOITUS

1. PANEELIKESKUSTELUN SUUNNITTELEMINEN
1–2 moderaattoria
3–5 panelistia
tuotantoryhmä
yleisö

Jakakaa paneelikeskustelun roolit:

Valitkaa paneelikeskustelulle aihe.

Valmistautukaa paneelikeskusteluun roolin mukaan.
Katsokaa vinkkejä valmistautumiseen Info-sivuilta. Yleisö voi valmistautua 
miettimällä kysymyksiä panelisteille. Tähän vaiheeseen kannattaa varata hyvin 
aikaa!



HARJOITUS

Toteuttakaa paneelikeskustelu sovitussa tilassa, sovittuna ajankohtana.

Ensimmäisellä toteutuskerralla yleisö kannattaa koostaa oman ryhmän jäsenistä. 
Seuraavalla kerralla yleisöksi voi kutsua esim. rinnakkaisluokan tai taidealan 
asiantuntijoita. Voitte myös tarjota paneelikeskustelua osaksi koulun tai 
asuinalueen tapahtumaa.

2. PANEELIKESKUSTELUTILAISUUS



3. PANEELIKESKUSTELUN KOONTI
Paneelikeskustelun lopuksi
Kiittäkää panelisteja, moderaattoreita, tuottajia ja yleisöä.

Paneelikeskustelun jälkeen
Keskustelkaa tekijöiden kanssa: Missä onnistuttiin ja mitä voisi kehittää?
Pohtikaa, voisiko paneelikeskustelun ympärille tehdä keskustelusarjan?
Valmistautukaa vastaamaan tapahtuman jälkeen paneelikeskustelun herättämiin 
reaktioihin puhujissa ja yleisössä.

Osallistukaa uusiin paneelikeskusteluihin. Jos kiinnostuitte panelistina tai 
moderaattorina toimimisesta, ehdottakaa itseänne aktiivisesti panelisteiksi 
erilaisiin taide- ja nuorisoalan tapahtumiin ottamalla yhteyttä tapahtuman
tuottajaan. Voitte ehdottaa itseänne panelistiksi tai moderaattoriksi myös 
valtakunnallisen nuorten visuaalisen taiteen foorumin, Nuori Taiteen tapahtumaan 
ottamalla yhteyttä nuoritaide(a)artcentre.fi.

HARJOITUS



Miltä paneeliin osallistuminen tai sen seuraaminen tuntui?

Miksi nuoria panelisteja tarvitaan keskustelemaan taiteesta?

Millä tavoin paneelikeskustelu vaikutti ajatuksiisi ja tekoihisi 
keskustelun aiheena olleesta asiasta?

Voisitko itse toimia moderaattorina tai panelistina? Miksi/miksi ei?

Mistä aiheesta paneelikeskusteluja tulisi järjestää lisää? Miksi?

POHDITTAVAKSI

HARJOITUKSEN JÄLKEEN



Tehtävän suunnittelu: Nuori Taide www.nuoritaide.fi


