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Uudistuksen aikataulu



POPmaakunta

6/2018 1/2019 6/2019 1/2020

Maakuntavaltuusto
ja toimielimet työstävät 

strategiaa 
strategia hyväksytään

Strategian taustavalmistelu 
maakuntavaltuustolle

Strategian toimeenpano

Strategia ohjaa maakunnan toiminnan ja 
talouden suunnittelua ja toimeenpanoa

Strategiaprosessista ja strategiasta viestiminen

Päätös maakunta-
strategiasta 5/2019

Strategian valmistelumateriaali 
valtuustolle valmiina 12/2018

Eri toimijat aktiivisesti mukana 
strategian taustavalmistelussa

POPmaakunnan strategiatiekartta

Viestintä- ja osallisuus-
suunnitelmat valmiina

Strategia-
työn 

startti
5/2018

Maakunnan tilannekuvan ja 
muutospaineiden tarkentaminen

Tarkennetaan maakuntastrategiaa toteuttavat ohjelmat ja suunnitelmat 
(mm. järjestämisohjelma, palvelustrategia ja palvelulupaus) ja käynnistetään niiden laadinta. 

Työstäminen ja päätöksenteko toimielimissä.
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1. Strategiatyötä tehdään POPmaakunnan asukkaita ja muita toimijoita varten

2. Osallisuus tärkeää - strategia tehdään yhdessä 

3. Tavoitteena selkeä ja POPmaakunnan näköinen kokonaisuus, johon halutaan ja voidaan sitoutua

4. Strategia vahvistaa maakunnan vaikuttavaa toimintaa ja vakaata talouden kehitystä

5. Strategia rakentaa uuden maakunnan identiteettiä  - ”Meidän POPmaakunta”

6. Perustana myönteinen tulevaisuusorientaatio huomioiden muuttuvan toimintaympäristön paineet

7. Moninaisuus on POPmaakunnan vahvuus ja luovuuden lähde

8. Viestintä strategiatyöstä on avointa, selkeää, useita kanavia hyödyntävää ja eri kohderyhmien tarpeet 
huomioivaa

9. Strategiatyössä hyödynnetään maakuntaohjelmaa sekä muuta olemassa olevaa materiaalia

10. Strategiaprosessi vahvistaa eri toimijoiden yhteistyötä ja tukee sujuvaa siirtymistä uuteen maakuntaan 

Strategiatyön perusta

Valtuuston hyväksymä strategia ohjaa kaikkea toimintaa POPmaakunnassa
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Arvokeskustelu on käynnissä: 
www.popmaakunta.fi/strategiatyo 
Kuvia: tiedotus@popmaakunta.fi



POPmaakuntaOsallisuuden ja vaikuttamisen tiekartta
2017 20192018 2020

Suunnittelu  10/2018 Toteutus 11/2018 – 12/2019 Jatkokehittäminen 2020 >>

Osallisuusohjelma toimeenpano osana 
maakuntastrategiaa

Osallistavat menetelmät käyttöön
Osallistumisen toteuttamiseen varataan 

riittävät resurssit maakuntaorganisaatiossa
Vaikuttamistoimielimet (lakisääteiset ja 

ei-lakisääteiset) osana maakunnan 
päätöksentekoa maakuntahallituksen linjauksen

mukaisesti
Maakunnan, asukkaiden, järjestöjen ja muiden

yhteisöjen vuorovaikutus ja osallisuus
Määritellään osallisuuden eri muodot 

POPmaakunnassa
Osallisuus ja vuorovaikutus POPmaakunnassa

on aitoa
välittämistä ja kumppanuutta

Osallisuus on jokaisen etuoikeus

Osallisuusohjelman suunnittelu osana 
maakuntastrategiaa

Osallistavien menetelmien kokeilujen 
suunnittelu ja hahmottelu

Osallisuus ja viestintä POPmaakunnassa
Vaikuttamistoimielinten (lakisääteiset ja 
ei-lakisääteiset vaikuttamistoimielimet) 

toiminnan suunnittelu ja toimintasäännöt
Järjestöyhteistyön ja asukasyhteistyön 

suunnittelu 
Hyte-yhteistyön valmistelu

Osallisuuden rakenteet 
maakuntaorganisaatiossa

Aloitteet, kuulemiset, osallisuuden 
areenat, yhteiskehittäminen
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Kiitos!


