Tämä on DDI:n toimintasuunnitelman versio 1.0 / 7.6.2018
Kirjoittamiseen ovat osallistuneet Maarit Alikoski, Lari Karreinen, Hanna-Kaisa Pernaa,
Raimo Muurinen ja Mikko Värttö.
Hyväksytty hallituksen kokouksessa 7.6.2018.

1. Vaikuttamistavoitteet
- Tehdä tunnetuksi onnistuneita deliberatiivisen demokratian käyttötapauksia, sekä
mahdollisuuksien mukaan antaa tunnustusta niiden tekijöille
- Osallistuva budjetointi vakiintuu yhä laajemmin hyödynnyteksi menetelmäksi julkisista
varoista päätettäessä. Helsingin esimerkin mukaisesti, osallistuvan budjetoinnin
taloudellinen suhteellinen painoarvo kasvaa kuntakentällä.
- Tarjota alan tutkijoille ja kehittäjille vuorovaikutusmahdollisuus sekä tapahtumissa että
verkossa
- Yhdistys edistää omalla toiminnallaan kokeilukulttuuria ja kokeilevaa kehittämistä

Liittyy kysymyksiin:
- “Pitäisikö DDI:llä olla selkeitä vaikuttamistavoitteita?
Kyllä 6, Ei 3” (30.5.2018)
- “Pitäisikö DDI:n panostaa alan tutkijoiden ja toimijoiden entistä parempaan keskustelu- ja
verkostoitumiskanavaan netissä?”
Vastaukset 6 Kyllä, 2 Ei. (30.5.2018)
2. Tapahtumat
T&K- päivä (Seinäjoki 25.10.2018) alustavalla otsikolla “Osallisuus eri toimialoilla ja kuinka
muutos johdetaan?” Mahdollisesti toinen päivä koulutusta aiheesta. Järjestetään DDI:n avoin
keskusteluilta tai -iltoja, joissa on vapaamuotoista keskustelua deliberaatiosta ja
mahdollisesti alustajia. Osallistumislinkki lähetetään jäsenistölle. DDI on mukana
järjestämässä Art of Hosting - Rakenna siltoja dialogilla 13.-15.6.2018 tilaisuutta Otavan
opistolla.

Liittyy kysymyksiin:
Instituutin tulee viestiä enemmän toiminnastaan jäsenistölle? Vastaukset Kyllä 7, Ei 3. (30.5.2018)
Pitäisikö perustaa DDI:n paikallisryhmiä tai -verkostoja deliberaatiotoimijoiden tueksi (esim
Tampere, Vaasa, joissa jo on useampia toimijoita?) 7 kyllä, 4 ei.
- “Pitäisikö DDI:n panostaa alan tutkijoiden ja toimijoiden entistä parempaan keskustelu- ja
verkostoitumiskanavaan netissä?”
Vastaukset 6 Kyllä, 2 Ei. (30.5.2018)

3. Viestintä
Tehdään tiivis viestintäsuunnitelma, jossa määritellään viestinnän tavoitteet, kohderyhmät,
mitä kanavia käytetään ja toimet.
Avataan ja konkretisoidaan mitä deliberaatio on.
Viestintään käytetään eri kanavia. Ulkoisen viestinnän perusta ovat kotisivut osoitteessa
www.deliberaatio.org. Sivuston ulkoasu päivitetään. Sosiaalisessa mediassa DDI on läsnä
Facebookissa omalla sivullaan ja ryhmällä sekä Twitterissä tunnuksella @deliberaatio.
Ulkoisessa viestinnässä tavoitteena on lisätä ymmärrystä deliberaatiosta, sen käyttöönottoa
ja DDI:n näkyvyyttä. Tehdään entistä enemmän muiden toimijoiden (Kuntaliitto, OM jne)
viestinnässä, uutiskirjeissä ja blogeissa.
Sähköpostia käytetään kokouskutsuihin, sääntömääräisiin asioihin, jäsenviestintään sekä
tarvittaessa sellaisiin hallituksen keskusteluihin joita ei voi yksityisyydensuojan vuoksi
keskustella Slackissa. Hallituksen sisäinen Facebook-ryhmä lopetetaan.
Tehdään uutiskirje, jonka voi tilata sähköpostiin. Kirjeessä esitellään ajankohtaisia
tutkimuksia ja onnistumisia. Kirjeeseen laitetaan linkit verkossa käytävään keskusteluun
sekä kerrotaan teemailloista.
Vuorovaikutteinen viestinnän tavoite on herättää mielenkiintoa myös osallisuuden kehittäjien
ja tutkijoiden keskuudessa:
- ajankohtaisten käytänteiden, kokeilujen ja (tutkimus)tulosten kertominen aiheesta
kiinnostuneille mahdollistetaan matalalla kynnyksellä ja siten esim.
- T&K- päivien jälkeisen keskustelun mahdollistajana.

Perustuu kysymyksiin:
“Pitäisikö DDI:läisten tuoda enemmän deliberaatiota esille mediassa?”
Vastaukset 7 Kyllä, 3 Ei. (30.5.2018)
- “Pitäisikö DDI:n panostaa alan tutkijoiden ja toimijoiden entistä parempaan keskustelu- ja
verkostoitumiskanavaan netissä?”
Vastaukset 6 Kyllä, 2 Ei. (30.5.2018)
- “Instituutin kotisivut kaipaavat päivitystä?”
Vastaukset 8 Kyllä, 2 Ei (30.5.2018).
- “Instituutin tulee viestiä enemmän toiminnastaan jäsenistölle?” Kyllä 7, Ei 3

4. Toiminnan linjaus
Keskustellaan DDI:n nimestä ja etsitään vaihtoehtoja helpommin miten sitä voisi tehdä
helpommin lähestyttävän ja viestittävän.

Perustuu kysymykseen:

“Pitäisikö Deliberatiivisen demokratian instituutin nimi muuttaa yksinkertaisemmaksi ja
ymmärrettävämmäksi?”
Vastaukset Kyllä 4, Ei 3.
Päivitetään DDI:n strategia ja visio.

Kirjaus ei perustu suoraan mihinkään kysymyksiin.
DDI:n hallituskausi ja tilikausi eivät ole tällä hetkellä yhdenmukaiset. Keskustellaan asiasta ja
tarvittaessa muutetaan kaudet yhdenmukaisiksi.

Kirjaus ei perustu suoraan mihinkään kysymyksiin.

Toimintasuunnitelma laadittiin arvolähtöisen, datan ohjaaman päätöksenteon prosessilla.
Jäsenet ovat saaneet esittää itse kysymyksiä ja vastata haluamiinsa kysymyksiin.
Kysymykset ja vastaukset ovat anonyymejä ja julkisia. Toimintasuunnitelman
muotovaatimuksena on, että sen sisältö viitataan kohta kohdalta niihin kysymyksiin ja
vastauksiin joihin asiakohdat perustuvat.
Seuraavat kuvaajat esittävät vastausten jakaumaa. Varsinainen data sijaitsee DDI:n Google
Drivessa.
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