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Planering på landskapsnivå 
Maakunnan suunnittelu 

Landskapsöversikt 2040: ”Ny energi i Österbotten” 

Maakuntasuunnitelma 2040: ”Uuden energian Pohjanmaa” 

 

Landskapsprogrammets genomförandeplan 

Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma  

 

Landskapsplan 2030 

Maakuntakaava 2030 

Landskapsprogram 2011-2014 

Maakuntaohjelma 2011-2014 

Lagstiftning: Lainsäädäntö: 
lagen om utveckling av regionerna (1651/2009) laki alueiden kehittämisestä (1651/2009) 
markanvändnings - och bygglagen (132/1999) maankäyttö - ja rakennuslaki (132/1999) 



Beredningen av landskapsstrategin 2014-2017 
Maakuntastrategian 2014-2017 valmistelu 

• Maakuntastrategia: 

 Skenaario- ja tavoitetarkastelun osalta 
aikajänne vuoteen 2040 
(maakuntasuunnitelman päivitys). 

 

 Tavoitteet konkretisoituvat ja täsmentyvät 
maakuntaohjelmaosiossa, joka käsittää 
neljän vuoden aikavälin 2014–2017 
(maakuntaohjelman laadinta).  

 

• Maakuntastrategia valmistellaan avoimella 
ja vuorovaikutteisella prosessilla. 
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• Landskapsstrategi: 

 Scenarierna och målsättningarna i 
landskapsstrategin går fram till år 2040 
(landskapsöversikten).  

 

 De detaljerade målen och åtgärderna 
gäller åren 2014–2017 
(landskapsprogrammet). 

 

 

• Landskapsstrategin utarbetas i en 
öppen och interaktiv process. 

 



Strategiprocess 
Strategiaprosessi 

• Tulevaisuustyöpajat 11.2. ja 20.2. 

 

• Pohjanmaa 2040 –seminaari 14.3.  

 

• Työ teemaryhmissä maalis-kesäkuu 2013 
+ muut käynnissä olevat prosessit + muu 
materiaali 

 

• Luonnosvaihe syksyllä 2013 

 

• Hyväksymisvaihe keväällä 2014 

 

• www.obotnia.fi/maakuntastrategia 
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• Framtidsworkshopar 11.2 och 20.2 
 

• Seminarium Österbotten 2040 14.3 

 

• Arbete i temagrupper mars-juni 2013 + 
andra pågående processer + annat 
material 

 

• Utkastsfas på hösten 2013 

 

• Godkännandefas på våren 2014 

 

• www.obotnia.fi/landskapsstrategi 

 

 

http://www.obotnia.fi/maakuntastrategia
http://www.obotnia.fi/landskapsstrategi


Teemaryhmät ja horisontaaliset teemat 

Elinkeinoelämä, 
innovaatiot ja 

osaaminen 

(Niklas Ulfvens) 

Maaseudun 
kehittäminen 

(Kimmo Riusala) 

Liikennejär-
jestelmä 

(Tero Voldi) 

Aluerakenne 

(Ann Holm) 

Hyvinvointi 

(Varpu Rajaniemi) 

Kulttuuri 

(Tarja Hautamäki) 

Kilpailukyvyn parantaminen (elinkeinoelämä, alueen veto- ja pitovoima) 

Väestön ikärakenteen heikkeneminen (ikääntyminen, osaava työvoima, työurat) 

Kestävä kehitys (ilmastonmuutos, ympäristönsuojelu) 

Kansainvälisyys (globalisaatio, monikulttuurisuus, maahanmuuttajat) 

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 



Deltagande 
Osallistaminen 

Alla 
• Framtidsworkshopar, 11.2. ja 20.2. 

• Österbotten 2040 -seminarium, 14.3. 

• Dinasikt.fi I, oktober 2013 

• Dinasikt.fi II, januari-februari 2014 

 

De ekonomiska regionerna 
• Regionala möten I, mars 2013 

• Regionala möten II, september-oktober 2013 

• Begäran om material till de ekonomiska 
regionerna, dl. 31.5. 

 

Myndigheter och andra aktörer 
• Arbete i temagrupper, mars-juni 2013 

• Styrgrupp, på hösten 2013 

• Utlåtanden, januari-februari 2014 

 

 + Synpunkter på arbetet kan framföras under 
alla faser i processen. 

 

 

Kaikki 
• Tulevaisuustyöpajat, 11.2. ja 20.2. 

• Pohjanmaa 2040 -seminaari, 14.3. 

• Otakantaa.fi I, lokakuu 2013 

• Otakantaa.fi II, tammi-helmikuu 2014 

 

Seutukunnat 
• Seututilaisuudet I, maaliskuu 2013 

• Seututilaisuudet II, syys-lokakuu 2013 

• Aineistopyyntö seutukunnille, dl. 31.5. 
 

Viranomaiset ja muut toimijat 
• Teemaryhmätyöskentely, maalis-kesäkuu 

2013 

• Ohjausryhmä, syksyllä 2013 

• Lausunnot, tammi-helmikuu 2014 

 

 + Kaikilla mahdollisuus kommentoida työtä 
milloin vain! 

 

 
 

 



Tavoitetila 2040 
• Vuonna 2040 Pohjanmaa on kilpailukykyinen alue, jossa väestö voi hyvin 

ja jossa on hyvä elinympäristö. 
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