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Kainuun maakuntasuunnitelman 2040 ja maakuntaohjelman 2022 – 2025 laatimisen työohjelma 

 

Kainuun nykyisen maakuntasuunnitelman ja -ohjelman päivitystyö käynnistetään kuluvan vuoden 2020 

aikana. Suunnitelma ja ohjelma on yhdistetty yhdeksi Kainuu-ohjelmaksi ja tätä rakennetta käytetään myös 

jatkossa. Ohjelmien päivitystyö toteutetaan näin myös yhtenä prosessina. Nykyinen maakuntaohjelma on 

voimassa vuodet 2018 – 2021 ja tuleva 2022 – 2025. Nykyinen maakuntasuunnitelma ulottuu vuoteen 

2035. Se päivitetään vuoteen 2040 ulottuvaksi. Maakuntasuunnitelma ja -ohjelma perustuvat kahteen 

lakiin: Maankäyttö-ja rakennuslaki, Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan 

hallinnoinnista. Molempia näitä lakeja uudistetaan parhaillaan ja lakien uudet sisällöt luovat puitteet myös 

Kainuu-ohjelman päivitysprosessille ja huomioidaan tulevassa ohjelmassa.  

Oheisessa kuvassa on havainnollistettu Kainuu ohjelman rakenne:  

 

Kuva 1. Kainuu ohjelman rakenne ja yhteys maakuntakaavaan. 

 

Seuraavassa on kuvattu Kainuu-ohjelman päivittämisen päävaiheet. Prosessin kuluessa työn sisällöt 

tarkentuvat. Uuden Kainuu-ohjelman tulee olla valmis ja maakuntavaltuuston hyväksymä vuoden 2022 

alkuun mennessä.  

 

Aikataulu ja työvaiheet 

- 1 – 4/ 2020 Ohjelmaprosessin alustava suunnittelu ja työohjelman laatiminen. Kainuun tilannekuvan 

(TOPSU:n seurantaraportti) laatiminen ja käsittely maakuntahallituksen kokouksessa 24.2.2020.   

Maakuntasuunnitelman ja -ohjelman päivityksen työohjelman laadinta.  

Työohjelman hyväksyminen ja päätös ohjelmatyön aloittamisesta (maakuntahallitus, MH, 16.3.2020). 

Tehdään Kainuu-ohjelman laatimiseen arviointi- ja osallistumissuunnitelma, jolla varmistetaan avoin ja 

kansalaisille osallistumisen mahdollisuudet tarjoava ohjelmaprosessi. Arviointi- ja osallistumissuunnitelman 
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päätös asettaa se julkisesti nähtäville (MH 27.4.2020). Arviointi- ja osallistumissuunnitelman ja työohjelman 

käsittely SOVA työryhmässä 29.4.2020. 

Nykyisen maakuntaohjelman ulkopuolinen arviointi, arvioinnin kilpailutus ja arvioinnin tekijän valinta ja 

arvioinnin käynnistyminen 4/2020 (yhteishankinta kolmen Pohjois-Suomen maakuntaliiton kanssa).  

Kainuun nykytila- ja tulevaisuuskeskustelu maakuntavaltuusto 6/2020 webinaari.  

- 4 – 9 / 2020 Maakuntaohjelman ulkopuolisen arvioinnin toteutus, mkl. kyselyt, haastattelut ja työpajat. 

Arvioinnin tulosten analysointi, käsittely maakuntahallituksessa ja huomioiminen maakuntaohjelmassa. 

Tulevaisuusskenaariotyön toteuttaminen ja sen tulosten huomioiminen maakuntasuunnitelmassa ja –

ohjelmassa.  

Kainuu-ohjelman eri sisältöosien ja teemojen käsittely maakuntahallituksessa, maakuntavaltuustossa ja 

nuorisovaltuustossa. Maakuntasuunnitelman ja -ohjelman päivittämisen vaikutusten arviointi SOVA 

työryhmässä. Vuoropuhelu Kainuun kuntien kanssa Kainuun liiton kuntakierroksilla, 

kuntajohtajakokouksissa ja ohjelmaprosessiin liittyvissä työpajoissa. 

- 10 - 12 / 2020 Kyselyt ja kuulemiset sekä erillissektoreiden tavoitteiden huomioiminen 

maakuntasuunnitelmassa ja ohjelmassa (älykäs erikoistuminen sekä ilmasto- ja ympäristötavoitteet) ja 

ohjelman ja suunnitelman luonnosten valmistelu Kainuun liiton viraston työnä.  

Kainuu-ohjelman eri sisältöosien ja teemojen käsittely maakuntahallituksessa, maakuntavaltuustossa ja 

nuorisovaltuustossa sekä vaikutusten arviointi SOVA työryhmässä.  

- 1 – 9 / 2021 Maakuntasuunnitelman ja -ohjelman sisältävän Kainuu-ohjelman luonnoksen valmistuminen. 

Lausuntokierros ja avoin kuuleminen (esim. otakantaa.fi) ohjelman luonnoksesta. Vuoropuhelu 

ohjelmaluonnoksesta Kainuun kuntien kanssa.  

Kainuu-ohjelman luonnoksen vaikutusten arviointi (SOVA-prosessin toteutus ja ympäristöselostuksen 

laatiminen SOVA työryhmässä). Kainuu-ohjelman luonnoksen käsittely maakuntahallituksessa, 

maakuntavaltuustossa ja nuorisovaltuustossa. 

Kuntavaalit 18.4.2021. Rakennerahastot 2021 – 2027 avautuvat ja mahdollinen ensimmäinen hakukierros 

toteutuu.   

- 9 – 12 / 2021 Uusi kuntavaalien jälkeen valittava maakuntahallitus ja –valtuusto käsittelevät ja hyväksyvät 

ohjelman ja sen ympäristöselostuksen vuoden 2021 loppuun mennessä.  

Uusi maakuntasuunnitelman ja -ohjelman sisältävä Kainuu-ohjelma tulee voimaan 1.1.2022.  

 


