Varsinais-Suomen maakuntaohjelman päivityksen 2018–2021
osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
Johdanto
Varsinais-Suomen
maakuntavaltuusto
hyväksyi
nykyisen
Varsinais-Suomen
maakuntastrategian kesäkuussa 2014. Maakuntastrategia sisältää pidemmän tähtäimen
maakuntasuunnitelman 2035+ sekä maakuntaohjelman 2014–2017. Maakuntastrategia on
nimetty kumppanuusstrategiaksi.
Nykyisen maakuntaohjelma on voimassa tämän vuoden (2017) loppuun saakka. Työ- ja
elinkeinoministeriö on ohjeistanut uusien maakuntaohjelmien laadintaa kaudelle 2018–2021.
Maakuntahallitus käynnisti maakuntaohjelman päivityksen kokouksessaan 30.1.2017.
Nyt laadittava maakuntaohjelman päivitys valmistellaan muutostilanteessa ja se on keskeinen
aluekehittämisen linjausten ja jatkuvuuden pohja uuden maakunnan aloittaessa työnsä.
Maakuntavaltuusto hyväksyy nyt valmisteilla olevan maakuntaohjelman päivityksen vuoden
2017 viimeisessä valtuustossa, jolloin maakunnilla on vuonna 2018 voimassaoleva
maakuntaohjelma. Vuonna 2019 aloittava uusi maakuntavaltuusto voi tarvittaessa tarkistaa
maakuntaohjelman.
Maakuntauudistuksen
myötä
aluekehittämisjärjestelmää
ja
aluekehittämisen strategista suunnittelua uudistetaan.
Päivitystyö tehdään voimassa olevan maakuntastrategian valmisteluun osallistuneiden
työryhmien kanssa. Työryhmät ovat talous, osaaminen, ympäristö sekä arvot ja ilmapiiri.
Työryhmät on koottu mahdollisimman monipuolisen näkökulman varmistamiseksi
päivitysprosessiin. Jokaisessa ryhmässä on toistakymmentä asiantuntijaa. Valmistelussa
otetaan huomioon myös Uudenmaan ja Pirkanmaan liittojen kanssa tehdyn maakuntaohjelmien
vertaisarvioinnin suosituksia.
Lähtökohtana valmistelussa on se, että maakuntastrategian nykyiset erittäin laajassa
yhteistyössä valmistellut neljä arvokärkeä pidetään ennallaan sekä myös
kumppanuusstrategian perusajatus vahvasta yhteistyöstä ja kumppanuudesta. Valmistelu
tehdään normaalia maakuntaohjelmaprosessia kevyemmällä menettelyllä. Maakuntaohjelman
päivitystyön keskeisiä sisältöjä ovat aluekehityksen tilannekuvan päivittäminen sekä
maakuntaohjelman toimenpiteiden täsmentäminen.
Työryhmien työskentely

T

Työskentely on aloitettu loppusyksystä 2016. Työryhmät aloittavat työskentelynsä kevättalvella
2017. Kesäkuun 2017 hallitus keskustelee aiheesta ja lähettää työryhmien työstämän
luonnosversion kommentoitavaksi. Strategia on tarkoitus hyväksyä Varsinais-Suomen
maakuntavaltuustossa joulukuussa 2017.

Maakuntaohjelman päivitysprosessin suhde uuden maakunnan strategiavalmisteluun

Viestintä ja vuorovaikutus
Varsinais-Suomen liiton internetsivuilla on perustiedot päivitysprosessista.
Päivitystyön käynnistyessä tehtiin kumppanuusbarometrikysely voimassa olevan
maakuntastrategian ohjelmaosasta kaikilta valmisteluun osallistuneilta työryhmien jäseniltä.

Päivitystyön avattiin Yammer-keskustelualustalle työryhmätyön mahdollisimman laajan ja
ajankohtaisen työskentelyn mahdollistamiseksi. Päivitystyöhön liittyvät materiaalit ovat
saatavilla työryhmäläisille ko. keskustelualustan kautta.
Ristiinpölytystilaisuus kaikkien työryhmien välillä järjestettiin 15.5.2017 ja tilaisuudessa
järjestettiin työpaja päivitysluonnoksen toimenpiteiden käsittelemiseksi työryhmiin
osallistuneiden asiantuntijoiden välillä.
Maakuntahallitus käsittelee luonnoksen maakuntaohjelman päivityksestä ja lähettää sen
yleisesti nähtäville ja kommenttikierrokselle kesäkuussa 2017. Kommenttiaikaa varataan
heinäkuusta syyskuun puoliväliin asti (1.7.-15.9.2017). Kommenttikierroksen jälkeen kommentit
käsitellään ja otetaan huomioon lopullisen version valmistelussa syksyn 2017 aikana.
Aineisto on nähtävillä Varsinais-Suomen liiton internetsivuilla:
http://www.varsinais-suomi.fi/fi/tehtaevaet-ja-toiminta/maakuntastrategia/maakuntastrategianvalmistelu
Kommentit voi lähettää osoitteeseen joko sähköisenä tai postitse seuraavien osoitteiden kautta:
kirjaamo@varsinais-suomi.fi
Varsinais-Suomen liitto, Ratapihankatu 36 (PL 273) 20100 Turku
Vaikutusten arviointi
Varsinais-Suomen maakuntaohjelman päivitys tehdään kevennetyllä menetelmällä ja
vaikutusten arviointi suhteutetaan päivityksen vaatimalle tasolle.
Voimassa olevan maakuntaohjelmaan tehty vaikutusten arvioiti (SOVA) tarkistetaan muuttuvien
toimenpiteiden osalta, ja uudistuneen toimenpiteen vaikutus arvioidaan päivitystyössä
uudestaan samalla tavalla ja tasolla kuin nykyisessä maakuntaohjelmassa..
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