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Kuulutus
10.11.2020

Pohjanmaan maakuntastrategian 2022–2025 valmistelun käynnistäminen
Pohjanmaan liitto on käynnistänyt Pohjanmaan maakuntastrategian
2022–2025 valmistelun. Maakuntastrategia koostuu kahdesta osasta;
maakuntasuunnitelmasta ja maakuntaohjelmasta. Maakuntasuunnitelmassa tarkastelun aikajänne ulottuu vuoteen 2050, ja siinä osoitetaan
maakunnan pitkän aikavälin tavoiteltu kehitys (maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999). Maakuntaohjelma kattaa vuodet 2022–2025, ja se
sisältää maakunnan mahdollisuuksiin, tarpeisiin, kulttuuriin ja muihin
erityispiirteisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet, maakunnan kehittämisen kannalta keskeisimmät hankkeet ja muut olennaiset toimenpiteet
sekä suunnitelman ohjelman rahoittamiseksi (laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista 7/2014).
Maakuntastrategiaan liittyen laaditaan myös ns. SOVA-lain (200/2005)
ja sitä täydentävän valtioneuvoston asetuksen (347/2005) mukainen
ympäristövaikutusten arviointi ja ympäristöselostus.
Maakuntastrategia ja ympäristöselostus laaditaan siten, että ne viedään
hyväksyttäväksi maakuntavaltuustoon keväällä 2022.
Maakuntastrategia valmistellaan avoimella ja vuorovaikutteisella prosessilla, johon eri viranomaisten ja muiden toimijoiden edustajat sekä
kansalaiset voivat tuoda omat näkemyksensä. Valmisteluprosessin aikana tuotettu materiaali kootaan Pohjanmaan liiton verkkosivuille osoitteeseen https://www.obotnia.fi/fi/aluekehitys-ja-rahoitus/ohjelmatyo/.
Valmistelutyötä on mahdollista kommentoida prosessin kaikissa vaiheissa. Mielipiteitä voi esittää Pohjanmaan liiton verkkosivuilla tai ottamalla yhteyttä suoraan valmistelijaan.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Maakuntastrategian valmistelu aloitetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisella. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kuvataan
maakuntastrategian valmisteluprosessi ja kerrotaan, kuinka valmisteluprosessiin voi vaikuttaa.
Kaikki kiinnostuneet voivat esittää mielipiteensä osallistumis- ja
arviointisuunnitelman luonnoksesta ajalla 10.11.–9.12.2020.
Suunnitelma on kyseisellä ajanjaksolla nähtävillä Pohjanmaan liiton
verkkosivuilla osoitteessa https://www.obotnia.fi/fi/aluekehitys-ja-rahoitus/ohjelmatyo/ ja siitä on mahdollista saada kopio liiton toimistosta.
Nähtävillä olon päätyttyä maakuntahallitus käsittelee saapuneisiin mielipiteisiin laaditut vastineet ja hyväksyy suunnitelman.
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Kirjalliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan liittyen toimitetaan viimeistään 9.12.2020 sähköpostitse osoitteisiin kirjaamo@obotnia.fi ja irina.nori@obotnia.fi tai Pohjanmaan liiton toimistoon osoitteeseen Hietasaarenkatu 6 B (PL 174), 65101 Vaasa.
Lisätietoja maakuntastrategian valmistelusta antavat:
Kehittämissuunnittelija Irina Nori (maakuntastrategia)
puh. 044 032 0644, irina.nori@obotnia.fi
Kehittämissuunnittelija Kimmo Riusala (vaikutusten arviointi)
puh. 044 320 6206, kimmo.riusala@obotnia.fi
Aluekehitysjohtaja Varpu Rajaniemi
puh. 044 320 6561, varpu.rajaniemi@obotnia.fi
Vaasassa 10.11.2020
POHJANMAAN LIITTO
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