Osallistumissuunnitelma Pohjois-Karjalan strategia 2040:n laadintaan
Pohjois-Karjalan strategian 2040 valmistelu on käynnistynyt. Strategian valmistelun aineistot ovat nähtävillä
nettiosoitteessa: www.pohjois-karjala.fi/strategia2040 . Aineisto täydentyy valmistelun edetessä.
Strategian laadinnassa väestökysymys on Pohjois-Karjalan pitkän aikavälin kehityksen kannalta monella
tavalla ratkaiseva asia. Väestön keskittyminen, työikäisten määrän väheneminen ja ikääntyminen ovat
keskeisiä tekijöitä alueiden elinvoiman ja tulevaisuuden kannalta. Väestöteeman lisäksi strategiaa on
alustavasti ajateltu valmisteltavan neljän eri erityisteeman kautta, joita ovat ilmastoviisaus, kestävä
aluerakenne ja saavutettavuus, tulevaisuuden hyvinvoiva väestö sekä tulevaisuuden elinvoima.
Strategia eli maakuntasuunnitelma on lakisääteinen asiakirja, jonka tarkoituksena on osoittaa, millaista
kehitystä maakunnassa tavoitellaan. Edellinen vastaava suunnitelma tehtiin 10 vuotta sitten. Nyt
tavoitteena on valmistella uusi Pohjois-Karjalan strategia 2040 tämän vuoden loppuun mennessä.
Valmistelu käynnistyy nykytilaa ja tulevaisuutta käsittelevällä sidosryhmäkyselyllä helmikuussa. Teemojen
valmistelu tehdään keväällä 2020. Tähän osallistumissuunnitelmaan on koottu keskeisimmät strategian
laatimisen vaiheet ja miten valmisteluun voi vaikuttaa. Strategiasta laaditaan vaikutusten arviointi.
Laadinnassa hyödynnetään maakunnallista SOVA-ryhmää.
Tavoiteaikataulu strategian valmistelulle on seuraava:
• 1/2020 Käynnistys (maakuntahallitus 21.1.)
• 1-2/2020 Tilannekuva (väestö- ja työpaikkaennuste, haasteet)
• 1-6/2020 Osallistava valmistelu (kysely, teemat)
• 6/2020 Koonti, maakuntavaltuuston strategiaseminaari
• 6-9/2020 Alustava luonnos, esittely ja luonnoksen kommentointi
• 9-10/2020 Luonnos ja lausuntokierros
• 11/2020 Viimeistely
• 12/2020 Hyväksyminen (maakuntavaltuusto)
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Taulukko 1. Pohjois-Karjalan strategia 2040:n valmistelun aikataulukaavio.

8/20

9/20

10/20

11/20

12/20

Strategian tarkempi valmisteluaikataulu sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma:
1/2020
-

Käynnistys (maakuntahallitus 21.1.)
nettisivujen avaaminen pohjois-karjala.fi/strategia2040: strategian valmistelun esittely ja
työohjelma nettiin

1-2/2020
-

Tilannekuva (väestö- ja työpaikkaennuste, haasteet)

tilannekuva laitetaan nettisivuille heti sen valmistuttua strategian tausta-aineistoksi

1-6/2020

Osallistava valmistelu (kysely, teemat)

Kyselyt:
-

kyselyn toteutus sidosryhmille (POKAT-ryhmät), 2/2020
sidosryhmäkyselyn yhteenveto laitetaan nettisivuille tausta-aineistoksi
kaikille avoimen kyselyn toteutus, 3/2020
avoimen kyselyn yhteenveto laitetaan nettisivuille tausta-aineistoksi

Väestökysymys:
-

väestöhaasteista oma työpaja 4-5/2019

Teemojen valmistelu:
-

sidosryhmät: teemoittain olemassa olevien ryhmien hyödyntäminen 3-6/2020
avoimet työpajat täydentävät tarvittaessa

1)
2)
3)
4)
-

Ilmastoviisaus
linkitetty Ilmasto-ohjelman osallistavaan valmisteluun
Kestävä aluerakenne ja saavutettavuus
Kaavaryhmä, liikenneryhmä
linkitetty liikennejärjestelmäsuunnitelman osallistavaan valmisteluun
Tulevaisuuden hyvinvoiva väestö
Hyvinvointiryhmä, Siun sote, kuntajohtajat, JANE
Tulevaisuuden elinvoima
Elinkeinoyhtiöt, kauppakamari, yrittäjät, kuntajohtajat, POKAT-ryhmät

6/2020
-

Koonti, maakuntavaltuuston strategiaseminaari
koonti maakuntahallituksessa 5/2020
maakuntavaltuuston strategiaseminaari 6/2020
koonti laitetaan nettisivuille maakuntavaltuuston kokouksen jälkeen 6/2020

6-9/2020
-

Alustava luonnos, esittely ja luonnoksen kommentointi

alustava luonnos laitetaan nettisivuille 8-9/2020, avoin kommentointimahdollisuus 9/2020
alustavan luonnoksen esittely ja kommentointi eri sidosryhmätilaisuuksissa
avoin strategiaseminaari 9/2020
strategian vaikutusten arviointi 9-10/2020

9-10/2020
-

-

luonnos valmistuu 9/2020, maakuntahallituksen evästyskeskustelu 9-10/2010, laitetaan
nettisivuille nähtäville maakuntahallituksen kokouksen jälkeen, avoin kommentointimahdollisuus
10/2020
virallinen lausuntokierros 10/2020

11/2020
-

Viimeistely

palautteen huomioiminen ja strategian viimeistely 11/2020

12/2020
-

Luonnos ja lausuntokierros

Hyväksyminen (maakuntavaltuusto)

maakuntahallitukseen viedään hyväksyttäväksi esitettävä strategia 11-12/2020
maakuntavaltuuston hyväksymiskäsittely 12/2020
julkaisun painaminen, tiedotus ja jakelu

