
Making of 
Toimintasuunnitelma 2023

Arvopohjainen datan ohjaama päätöksenteko



Toimintasuunnitelman 
valmistelu on jäänyt 
harvojen vastuulle.

Suurempi 
osallistujamäärä nähtiin 
tavoiteltavana 
kehityssuuntana.



Menetelmää on kokeiltu Pyöräliitossa aiemmin kahdesti. Sen avulla laadittiin kuntavaalien 2021 tavoitteet 
ja alkuvuonna 2022 hallitusohjelmatavoitteet seuraaviin eduskuntavaaleihin.

Arvopohjainen datan ohjaama päätöksentekomenetelmä



Pyöräliitossa aloitti 
uusi 
osallisuusasiantuntija, 
tehtävänään jäsenten 
mielipiteen 
kytkeminen toiminta-
suunnitelman 
valmisteluun.

Matti Koistinen 
Toiminnanjohtaja 

Raimo Muurinen
Osallisuusasiantuntija 



Hallitus päätti 4.4.2022,
että toimintasuunnitelma 
valmistellaan arvopohjaisen datan 
ohjaaman päätöksenteko- 
menetelmän prosessilla. 

Samalla hallitus linjasi osallistumisen 
olevan avointa jäsenten lisäksi kaikille 
kiinnostuneille.



Toteutus
Kysy ja vastaa

Kyllä vai ei?



Toimintasuunnitelman valmistelu 
alkoi lähtölaukaus-työpajalla

Työpajaosallistujat saivat muokkausoikeudet 
muuten tyhjään Google Forms -kyselyyn, jossa oli 
vain toimintaohjeet kysymisestä ja vastaamisesta.

Samalla julkaistiin toimintasuunnitelma- 
dokumentti, niin ikään “tabula rasa” -versiona. Kuka 
tahansa pystyi kirjoittamaan toimintasuunnitelma- 
esitystä työpajan lisäksi omaan tahtiin. 

Lisäksi työpajakutsun yhteydessä julkaistiin koko 
prosessin toteutussuunnittelun avoin työkirja. Näin 
osallistaminenkin altistettiin vuorovaikutukselle. 



Google Forms -kysely
oli prosessin keskeinen
työväline

Lähtölaukaus-työpaja tuotti 

peräti 30 kysymystä, mikä 

edesauttoi merkittävästi 

prosessin onnistumista.



Kevään ja kesän aikana kysymisen ja vastaamisen mahdollisuudesta 
viestittiin viikottain Facebookissa, Twitterissä, blogissa ja sähköpostilla. 



Vastaajien mielipiteet ohjaavat 
toimintasuunnitelman kirjoittamista

Aineiston tulkinta



Vastaukset ovat reaaliajassa julkisia ja visualisoitu palkki- ja piirakkakaavioina. Kesäkuun loppuun mennessä 
eri vastaajia oli noin sata ja kysymyksiä 40. Yksittäisiä vastauksia kertyi yli 3000.



Elokuussa järjestettiin prosessin toinen työpaja. Osallistujat tunnistivat tärkeimpiä aiheita 
kysymys- ja vastausaineistosta. Niiden perusteella kirjoitettiin toimenpiteitä ja toiminta- 
suunnitelman sisältö alkoi valmistua.



Vastaukset kirjoitetaan auki 
alaviitteisiin
Arvopohjainen datan ohjaama 
päätöksentekomenetelmä edellyttää 
päätösten mielipideperustan 
dokumentointia. 

Mielipideperustan aukikirjoittaminen jo 
päätösesitykseen ohjaa valmistelemaan 
mahdollisimman korkeaa kannatusta 
nauttivia päätösesityksiä.

→
→
→

Toimintasuunnitelmaluonnos



Ylin päätösvalta kuuluu jäsenille

Päätöksentekovaihe
Liittokokous



Hallitus kutsuu liittokokouksen koolle

Hallitus hyväksyi avoimesti valmistellun 
toimintasuunnitelman pienin muutoksin 
pohjaesitykseksi liittokokoukselle. 

Liittokokous kutsuttiin koolle sääntömääräisesti 
kuukautta aiemmin ja samalla julkaistiin 
liittokokoussivu, jossa jaettiin esityslista sekä 
muut kokousmateriaalit. 

Toimintasuunnitelmaesityksestä julkaistiin 
“jäädytetty”, mutta kommentoitava pohjaesitys 
pdf-versiona. Lisäksi alkuperäinen 
yhteiskirjoitusversio oli edelleen muokattavana. 



Prosessin vetäjät odottivat, että tässä vaiheessa keskustelu vilkastuisi ja 
osallistujat tekisivät muutosehdotuksia, mutta toisin kävi. Uusia ehdotuksia 
ei tehty enää avoimessa valmistelussa eikä kokokouksessa.



Liittokokous hyväksyi yksimielisesti esityksen toimintasuunnitelmaksi 
Oulussa 1.10.2022. 



https://pyoraliitto.fi/pyoraliitto/materiaalipankki



Lisätietoja: 
Raimo Muurinen
Osallisuusasiantuntija
raimo.muurinen@pyoraliitto.fi
p. 044-5777 574
www.pyoraliitto.fi


