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Kuntavaalit 2017 lähestyvät.  Tahtom-
me on menestyä. Tulevat päättäjät 
ohjaavat kaupunkimme kehitystä.  
Tavoitteenamme on olla tässä työssä 
keskeisesti mukana. 

Me, Oulun keskustalaiset, olemme 
viime vuoden aikana keskustelleet 
ja kirjanneet ajatuksiamme siitä, 
minkälaisen haluaisimme tulevaisuu-
den Oulun olevan, minkälaiseksi me 
(keskustalaiset) haluaisimme kotikau-
punkimme kehittyvän.  Työtä on tehty 
aihepiireittäin viidessä eri työryhmässä, 
jotka kokoontuivat vuoden aikana 
useita kertoja. Työryhmien jäsenet 
ovat aihettansa työstäneet ja yhteinen 
hyväksyntä sisällölle on haettu johto-
kunnan ja valtuustoryhmän yhteisessä 
seminaarissa. Tekstit ovat syntyneet 
monivaiheisten keskustelujen tuloksena.  

Kouluissa nykyään korostetaan oppi-
misprosessia yksittäisen tuotoksen 
sijaan.  Tässäkin työssä prosessi on 
ollut meille mukana olleille todella 
tärkeä. Olemme pohtineet arvojamme, 
valintojamme, perustelleet näkemyk-
siämme. Olemme aidosti keskustelleet.  
Päämääränä meillä on kuitenkin koko 
ajan ollut saada ajatuksemme yhtei-
seksi linjaksi, yhteiseksi näkemykseksi 
siitä, mihin suuntaan kaupunkiamme 
pitäisi kehittää. 

Jokainen tämän julkaisun juttu on 
itsenäinen tarinansa oman otsik-
konsa alasta. Juttukokoelma on 
todiste yhteistyöstä, aktiivisuudesta, 

asiantuntemuksesta ja kehittämisen 
taidosta. Tulosta on syntynyt, koska 
työryhmät ovat toimineet. Nämä 
tekstit osoittavat, että meillä ollaan 
valmiita kohottamaan katse ken-
gänkärjistä kohti horisonttia, kohti 
parempaa huomista. Kannamme 
vastuuta koko laajasta Oulusta ja 
oululaisten hyvinvoinnista.

Käytyjen keskustelujen sekä tekstien 
työstämisen myötä olemme hitsautu-
neet joukoksi, joka voi vaaleissa sanoa: 
Tämän takana me seisomme. Näin me 
ajattelemme, tähän me pyrimme. 
Jos olet samaa mieltä, liity mukaan.

Oulussa 8. 1. 2017            
Sirpa Tikkala
Keskustan Oulun kunnallisjärjestön 
puheenjohtaja

Esipuhe
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Oulu on tulevaisuudessa arktisen 
Euroopan keskus. Tämä on tavoit-
teemme.
 
Suomen Keskusta rakentaa päättäväi-
sesti pohjoisia yhteyksiä, on aloitteel-
linen osapuoli ja on siten luomassa 
pohjoista menestystarinaa. Siitä 
hyötyy koko Suomi. 

Meille oululaisille se merkitsee työtä ja 
hyvinvointia ja kaupungille menestyksen 
eväitä alueiden välisessä kilpailussa. 

Arktinen alue on viime vuosikymme-
ninä noussut globaalin muutoksen 
keskiöön. Arktisten luonnonvarojen 
kasvanut merkitys, Koillisväylän 
avautuminen kuljetusten valtasuoneksi 
ja arktisten valtioiden pitkäjänteinen 
yhteistyö ovat kehityksen voimavara. 
Koska arktinen merenkulku ja meritur-

vallisuus ovat suomalaisten parasta 
osaamista, Suomen tulee osallistua ja 
panostaa kansainväliseen yhteistyöhön.

Arktinen alue on kasvamassa Euroo-
pan suurimmaksi investointikohteeksi. 
Arktiset energiavarat riittävät jopa sa-
doiksi vuosiksi ja pohjoisen mineraali-
esiintymät ovat rikkaita. Merellinen 
ruuantuotanto kasvaa pohjoisessa 
nopeasti. Biotalous nousee kukoistuk-
seen ja matkailun kasvunäkymät ovat 
hyvät. Tulevaisuudessa myös rakennus-
teollisuus tarjoaa uusia työpaikkoja ja 
lisää taloudellista toimeliaisuutta.

Pärjätäkseen kovassa kilpailussa 
Suomen on välttämätöntä aloittaa 
rakentamistekniikan yliopistokoulutus 
Oulun yliopistossa. Ilman tutkimusta 
ja tuotekehitystä suomalaisilla yrityk-
sillä ei ole mahdollisuutta menestyä 

Oulu – Pohjoisen 
keskus

2 3



arktisen alueen suunnittelu-, kehitys- ja 
rakennustehtävissä.

Koillis-Eurooppa on yhtenäistyvä 
alue, jonka tuleva menestys perustuu 
Norjan, Ruotsin, Venäjän ja Suomen 
yhteistyöhön, maiden yhteisiin elinkei-
nostrategioihin sekä kattaviin liikenne- 
ja tietoyhteyksiin.

Oulun kaupunki tähtää Koillis-Euroopan 
ykköseksi. Kaupunki on portti koillisesta
eurooppalaiseen kulttuurielämään 
ja portti Keski-Euroopasta laajoihin 
erämaihin. Tänne ihmiset kokoontuvat, 
täällä tapaavat, tänne tuovat ja täältä 
vievät. Ja jättävät hyvinvointia.

Oulun kaupungin logistinen asema on 
erinomainen. Maantie- ja rautatieyh-
teydet paranevat Sipilän hallituksen 
päätöksin kohisten. Meillä on nopeat 
ja runsaat lentoyhteydet eri puolille 
maailmaa. Myös meri on meille tärkeä 
yhteys. Koska tavaramäärät lisäänty-
vät ja aluskoot kasvavat, uusi syvä-
väylä Ouluun on tullut ajankohtaiseksi. 
Odotamme investointipäätöksiä.

Me Oulussa tarjoamme yrityksille 
paikan toimia, tulijoille laajan kirjon 
kohtuuhintaisia tontteja maalta ja 
kaupungista. Meillä on huippuyliopisto, 
ammattikorkeakoulu, opistot ja lukiot, 
koko koululaitos on maailman eliit-
tiä. Oulu on kulttuurikaupunki, jonka 
vetovoima yltää yli rajojen. Teatteri, 
musiikki, kirjallisuus ja taide yleensä 
sekä urheilu vetävät väkeä. Mestarit ja 
tähdet eivät meillä ole harvinaisuuksia.

Oulun maisema on komea, taivas kaar-
tuu korkealla, täällä on tilaa ajatella ja 

oivaltaa. Olla kehityksen kärjessä. Mai-
sema ja rakennuskulttuuri ovat täällä 
yhtä, arkkitehtuuri nousee meidän 
kaupungissamme uuteen kukoistuk-
seen, joki, meri ja rakennettu kaupunki 
kohtaavat. Oulu on Pohjolan Venetsia.
 
Koillis-Euroopan menestyksen myötä 
Oulu kasvaa ja jalostuu pohjoisten 
alueiden välisen yhteistoiminnan, 
hallinnon, palvelujen, tutkimuksen ja 
koulutuksen sekä kulttuurin keskuk-
seksi. Tiedämme, että oikea asenne vie 
pitkälle. Me uskomme Oulun voimaan 
ja menestykseen.
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Yrittäjyys kunniaan. Kun vireä elin-
keinoelämä tuo työtä ja toimeentuloa, 
Oulu menestyy. Viisas kaupunki edis-
tää ja vahvistaa yrittäjyyttä.

Maakuntien Suomessa kuntien tehtä-
vät ja vastuut tiivistyvät. Sosiaali- ja 
terveyspalveluiden järjestämisvastuun 
siirryttyä maakunnille kuntien hoidet-
tavaksi jäävät yhä edelleen kasvatus ja 
koulutus, kaavoitus ja kehitys, kulttuuri 
ja vapaa-aika sekä elinkeinopolitiikka.

Oulun kaupungilla on keskeinen tehtävä 
elinvoiman, vetovoiman ja kilpailu-
kyvyn edistäjänä ja vahvistajana. 
Yrittäjyys ja elinkeinojen kehittyminen 
ovat Oulun menestymisen perusta. Tu-
loksena syntyy työtä ja toimeentuloa. 
Taloudellinen toimeliaisuus tuo myös 
verotuloja, joilla hyvinvointiyhteiskun-
tamme rahoitetaan.

Vaalikauden alussa Oululle tehdään 
uusi elinkeinostrategia.

Yrittäjämyönteinen Oulu

Yrityksen sijoittumiseen vaikuttavat 
sijanitipaikan logistiset yhteydet, koulu-
tetun työvoiman saanti sekä innovatii-
vinen toimintaympäristö. Kaupungin 
tulee olla ketterä ja aktiivinen toimija 
aina, kun kyseessä ovat työpaikat. 
Ketterä Oulu ei turhalla byrokratialla 
hidasta työpaikkojen syntymistä eikä 
yritysten sijoittumista. Yrityspalvelut, 
kaavoitus, lupa-asiat, työntekijöiden ja 
työnantajien kohtaaminen tapahtuvat 
Oulussa mutkattomasti.

Oulusta tehdään edelläkävijä. Tääl-
lä on valmius luovuttaa avoin data 
yritysten uusien liiketoimintaideoiden 
käyttöön.

Elinvoimainen Oulu
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Meillä kasvetaan yrittäjyyden arvosta-
miseen ja elinkeinojen kunnioittami-
seen. Ilmapiiri Oulussa on yrittäjyydelle 
myönteinen. Oululainen ostaa oululai-
selta. Oululainen yrittäjä arvostaa työn-
tekijöidensä monipuolista osaamista.

Oulu toimii

Kaupunginvaltuusto ei luo yrityksiä, 
sen tekevät yritteliäät oululaiset. Kau-
pungin tehtävänä on tukea ja vahvistaa 
yritystoimintaa. Näin me se teemme:

• Oulu mahdollistaa elinkeinojen ko-
keilukulttuurin. Oululla on rohkeutta 
ottaa käyttöön yrityspalveluseteli.

• Yritysten omistajavaihdokset ovat 
menestymisen ydin, Oulussa on 
siihen pysyvä neuvontapalvelu.

• Yrittäjän ja elinkeinoelämän palve-
lujen on löydyttävä yhdeltä luukulta, 
liikeideat eivät etene juoksuttamalla.

• Liikennetiedot, infrastruktuuri, 
hankintatiedot ja väestötiedot ovat 
tietoa meistä. Tämä data tulee avata 
myös yritysten käyttöön.

• Oulusta on lähtenyt ensimmäisenä  
niin tekstiviesti kuin matkapuhelukin. 
Nyt tänne tullaan maailmalta teke-
mään 5G:tä

• Hankkimalla ja käyttämällä paikal-
lista tehdään työpaikkoja. Oulu osaa 
ostaa. Pysyvä hankinta-asiamies 
yhdistää Oulun kaupungin ja yritykset.

• Oululaiseen päätöksentekoon kuuluvat 
yritysvaikutusten arviointi ja seuranta.

• Oulu on ollut aina kansainvälinen. 
Meille maahanmuuttajat ovat 
mahdollisuus ja voimavara uuden 
liiketoiminnan syntymiseen.

• Business Oulu vie viestin meistä 
maailmalle ja tuo toimijat tänne.

• Työnhakijan tie voi olla kivinen ja 
mutkikas. Oulu tasoittaa ja oikaisee 
sitä. Me mahdollistamme yrityskokei-
lut, palvelusetelit sekä yrityshautomot.

• Oulussa työ ja tekijä kohtaavat. 
Enään ei kaupunki maksa työttömyy-
destä valtiolle miljoonia.
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Kun Maakuntien Suomi tulee, kun-
tien asema ja tehtävät muuttuvat. 
Kuntien vastuulle jäävät yhä edelleen 
koulutus ja kulttuuri, elinvoimasta 
ja kilpailukyvystä huolehtiminen, 
liikenne ja tekniset verkostot sekä 
kaavoitus. Kun kunta onnistuu, kasvaa 
oman kotiseudun arvostus myös 
kuntalaisten silmissä. 

Myös Oulussa muutos on haaste ja 
mahdollisuus. Oikealla asenteella me 
pärjäämme. Löydämme nopeasti uudet 
työtavat ja onnistumme tehostamaan 
kaupungin toimintoja. 
 
Kun maakunnat vakiintuvat, osa 
julkisista palveluista siirtyy maa-
kuntien vastuulle, osa jää kuntien 
hoidettavaksi. Työnjako menee näin.

Sosiaali- ja terveystoimi

Maakunnille annetaan sosiaalitoimen 
ja terveydenhoidon järjestämisvastuu.  
Uusi sote -järjestelmä kattaa koko 
Suomen. Tulevaisuudessa palvelut 
toimivat tasapuolisesti, tasa-arvoisesti 
ja joutuisasti. 

Maakunta määrittelee kansalaisille 
tarjottavien palvelutuotteiden sisällön 
ja laadun sekä valvoo, että kriteerit ja 
sopimukset täyttyvät. Kuka palvelun 
toimittaa? Maakuntien omistama 
yritys, yksityinen liikeyritys, yhteisö tai 
järjestö. Asiakas on ytimessä, hän va-
litsee kelvollisiksi todetuista omansa, 
yrityksen tai yhteisön, jolta hän pal-
velun ottaa. Laskun maksaa valtio tai 
maakunta, tietenkin.  Sote- Suomessa 
palvelun toimittajat kilpailevat asiak-
kaiden valinnoista laadulla, toimitus-

Oulu maakuntien 
Suomessa
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kyvyllä, sijainnilla ja asiakasystävälli-
syydellä. Hyvä näin.

Myös uudessa järjestelmässä yliopis-
tolliset keskussairaalat kattavat koko 
maan ja palvelevat huipputaidoillaan ja 
-tiedoillaan kansalaisia tasapuolisesti, 
asuinpaikasta riippumatta. Silloin paras 
tieto ja taito ovat käytettävissä paitsi 
hoitotyössä, myös tutkimuksessa ja 
koulutuksessa. Syntyy uutta, entistä 
parempaa erityisosaamista, suoritusky-
kyä ja laatua. Maakuntien Suomessa 
keskussairaalat kilpailevat keskenään 
hyvissä töissä, mutta myös osaavat 
työnjaon ja yhteistyön tärkeän taidon.

Alueelliset sairaalat, hyvinvointikeskuk-
set ja -pisteet, sekä julkiset yritykset 
että yksityiset, pitävät huolen perus-
terveydenhuollosta, työterveydenhuol-
losta ja osin erikoissairaanhoidosta. 

Kun kilpailu kiristyy, kansalaisilla on 
lupa odottaa, että myös perustervey-
denhuolto on tehokasta, tuloksellista 
ja ripeää. 
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Mitä muuta?

Sosiaali- ja terveystoimi on vain osa 
uudesta maakuntahallinnosta. Ni-
mittäin entisten maakuntaliittojen 
tehtävät siirtyvät maakuntiin, valtion 
hallinnon alueellisten yksiköiden 
toiminta jatkuu osana maakuntahallin-
toa, kuntien tehtävistä pelastustoimi 
ja ympäristövalvontatoimet siirtyvät 
maakuntien vastuulle.  Myös muiden 
seudullisten palvelujen, kuten amma-
tillinen koulutus ja rakennusvalvonta, 
järjestäminen on perusteltua antaa 
maakuntien tehtäväksi.

Kaupungin tehtävät

Julkisen hallinnon uudistuessa myös 
kuntien on välttämätöntä uusia toi-
mintojaan ja työtapojaan. ”Meillä ei 
valiteta eikä kauhistella, vaan otetaan 
hyödyt irti ja uskalletaan olla edelläkä-
vijöitä.” Tällä asenteella me oululaiset 
löydämme nopeasti uudet työtavat 
sekä onnistumme parantamaan ja 
tehostamaan kaupungin toimintoja. 

Muutoksessa meidän henkinen 
lähtökohtamme on oululaisuus. Ym-
märrämme, että kaupunki on meidän 
etujemme ajaja ja voimavarat ko-
koava toimija. Kun työskentelemme 
yhdessä, tiedämme, että meillä on 
kyky rakentaa oululaisille onnellisen 
elämän puitteet. Tavoitteemme on, 
että kaupungilla olisi kanttia olla 
yhteisönsä henkinen tuki ja selkäran-
ka. Lisäksi oikea oululaisuus tarkoit-
taa kykyä olla hyvä naapurikunta ja 
yhteistyökumppani.  - Näillä eväillä 
nostamme aidon kotiseutuhengen 
kunniaan.

Oulussa tehdään töitä paremman tule-
vaisuuden puolesta. Myös maakuntien 
Suomessa kaupunki vastaa koulutuk-
sesta ja kulttuurista. Eväät henkiseen 
kasvuun ja kehitykseen leivotaan 
varhaiskasvatuksessa, koulutoimessa 
ja kulttuuririennoissa. 

Palveluiden saatavuudesta vastaa kau-
punki. Kaupunkilaisilla on oikeus odot-
taa, että tiheään tarvittavat palvelut 
löytyvät läheltä, jokapäiväiset nurkan 
takaa. Missä ovat varhaiskasvatuksen 
tilat, missä alakoulut? Lähellä tietenkin, 
koska ne ovat kaupunkilaisten mielestä 
lähipalveluita. Olkoon yläkoulu puoles-
taan alueellinen, koska sen oppilaat 
osaavat ja jaksavat pidemmälle.

Oulu on laaja ja etäisyydet ovat pitkiä.  
Koska palvelujen saatavuus tulee tur-
vata, hajautettuja palvelumalleja tulee 
kehittää, tietotekniikan käyttöä tehos-
taa ja liikkuvia palveluja lisätä. 

Meidän Oulumme on yrittäjäystä-
vällinen. Tukea löytyy. Jos tarvitaan 
tontti, se järjestetään. Jos tarvitaan 
hehtaarien tontti tekniikoineen, sekin 
järjestyy. Yritysneuvontaa on tarjolla ja 
yhteistyöverkostot ovat käytettävissä. 
Muistamme, että onnistunut yrittäjyys 
alueella muodostaa sen jakovaran, jolla 
kaupunkilaisten tarvitsemat palvelut 
rahoitetaan.
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Kun sosiaali- ja terveydenhuolto 
uudistuvat, me suomalaiset saamme 
palvelut viivytyksettä, luotettavasti ja 
tasapuolisesti. Maakunnat kantavat 
vastuun kokonaisuudesta, yhtiöt ja 
yhteisöt tuottavat, asiakas valitsee 
palvelun tuottajan ja hyötyy palvelun 
laadusta. Mitä tekee kaupunki? Sen 
tehtävänä on rakentaa kaupunkilaisille 
turvallinen, terveellinen ja viihtyisä 
ympäristö, järjestää tilat ja tuki liikun-
nalle, kulttuuririennoille ja kansalais-
toiminnoille. Yhteisö voi antaa meille 
jäsenilleen hyvän elämän eväät. 

Suomi saa voimansa maakunnista. 
18 maakuntaa tulevat vastaamaan 
itsenäisesti sosiaali- ja terveydenhoi-
dosta. Maakunnille asetetaan vastuu 
palveluiden järjestämisestä. Tämä 
muutos voidaan nähdä suurena mah-
dollisuutena.
 

Oulun kaupunki voi tukea maakunta-
hallintoa sen rakentaessa toimintajär-
jestelmäänsä ja palvelukonseptejaan. 
Olemalla mukana uudistustyössä 
kaupunki voi turvata kaupunkilaisille  
laadukkaat ja kaikille saatavilla olevat, 
tasavertaiset palvelut ikään, varalli-
suuteen, asemaan, asuinpaikkaan tai 
etniseen taustaan katsomatta.  

Muutos vie sosiaali- ja terveydenhuol-
lon henkilökunnan maakunnan omis-
tamien toimintayksiköiden palveluk-
seen. Oulun kaupunki omalta osaltaan 
varmistaa, että siirtyvän henkilökunnan 
työmotivaatio ja työhyvinvointi säilyvät 
korkealla tasolla. On tärkeää, että muu-
toksessa turvaudutaan henkilökunnan 
kokemuksiin, tietoihin ja taitoihin, kos-
ka juuri he ovat päteviä kehittämään 
tuottamiaan palveluja, omia työtapo-
jaan ja hallinnollisia rakenteita. Erityisen 

Hyvinvointia 
Oulussa
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tärkeää on varmistaa työsuhteiden 
jatkuvuus. Tämän vuoksi valmentautu-
minen uuteen ja tiukkaan kilpailutilan-
teeseen on aloitettava välittömästi.

Ehdotuksia Oulusta

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuk-
sessa tavoitteena on yhdistää palvelut 
eheiksi, asiakaslähtöisiksi palveluket-
juiksi. Oulussa uudistustyö on aloitettu 
etupainotteisesti. Kaupunki on jaettu 
hyvinvointialueiksi, joiden asukkaita 
palvellaan hyvinvointikeskuksissa 
ja -pisteissä.  Palveluiden sisältö on 
viritetty vastaamaan alueiden erityis-
tarpeita. Onnistuneeksi koettua uudis-
tustyötä tulee jatkaa sekä maakunnan 
yrityksissä että yksityisellä sektorilla. 

Etusijalla on asiakkaan etu. Hänen 
kannaltaan välttämätöntä on kyetä 
lyhentämään jonotusaikoja ja sujuvoit-
tamaan pääsyä palveluihin. Tärkeää 
on myös auttaa asiakasta löytämään 
palvelurakenteen mullistusten keskellä 
oikea luukku, oikeat ihmiset ja palvelut. 

 Asiakaspalvelussa uudistuksen 
johtavana ajatuksena tulee mielestäm-
me olla elämänkaari –ajattelu, jossa 
palvelut ryhmitellään elämänvaiheiden 
mukaisesti. On palveluluukku lapsuu-
den ja nuoruuden haasteille, luukku 
aikuisiän kysymyksille ja oma palvelu-
väylänsä vanhuuden tuomista ongel-
mista kärsiville.

Arjessa se toimii näin: Asiakas hakeu-
tuu avun lähteille hyvinvointikeskuk-
seen tai -pisteeseen. Siellä hän kohtaa 
harjaantuneen asiakaspalvelijan, jota 
kutsumme palveluoppaaksi. Hän 

ottaa vastuun asiakkaan hoivasta ja 
hoidosta, tarvittavien toimenpiteiden 
saatavuudesta, hoitosuunnitelmasta 
ja -budjetista sekä hoidon sisällöstä ja 
laadusta. Hänen takanaan ja tukenaan 
on laaja asiantuntijoiden joukko, joka 
toimii moniammatillisissa tiimeissä.

 Tästä alkaa paraneminen.  Hoitohenki-
lökunta hoitaa oman leiviskänsä, kukin 
ajallaan johdonmukaiseksi tehdyssä 
hoitoketjussa. Keskeistä uudessa toi-
mintamallissa on moniammatillisuus. 
Kun ammattialojen väliset raja-aidat 
kaadetaan, eri alojen asiantuntijat 
pääsevät yhdessä kehittämään myös 
hoitokäytäntöjä ja toimintatapoja.

Hyvä kunto

Jokainen voi vaikuttaa omaan hyvin-
vointiinsa. Meidän on oltava liikkuvia, 
aktiivisia ja sosiaalisia. Kun liikumme 
ja rasitamme kohoamme, pysymme 
iskussa. Kun työllistämme meissä 
kaikissa asuvaa eläytymisen, oivalta-
misen ja luomisen kykyä, mieli pysyy 
virkeänä ja järki terässä. Jo muinaiset 
roomalaiset sanoivat: terve sielu ter-
veessä ruumiissa. 

Koska kaupungin tehtävä on edistää 
kaupunkilaisten terveyttä ja hyvinvoin-
tia, on tärkeää tukea myös vapaata 
kansalaistoimintaa terveyden edistäjä-
nä ja kannustaa koko hyvinvointisekto-
ria toiminnallisiin uudistuksiin.  

Hyvä kunto ehkäisee ennenaikaista 
sairastumista ja vähentää sairauden-
hoitokustannuksia. Viisaasti toimimal-
la ja hyvinvoinnistaan huolehtimalla 
kansakunta voi säästää miljardeja.
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Oulun keskusta-alueen uudistus jatkuu. 
Elämä kaupungissa vilkastuu, kau-
punkikuva kohenee, kaupunkikulttuuri 
voimistuu ja arkkitehtuuri kukoistaa. 

Oulu on 200 000 asukkaan kehittyvä 
kaupunki. Tehtävämme on suunnitella 
ja rakentaa kaupunkia kokonaisuutena 
ja tasapuolisesti. Kaupungissamme 
on tiivis, laajeneva ydinkeskusta, 
pikkukaupunkimaisia aluekeskuksia, 
kerrostaloalueita, kaupunkimaisia 
pientaloalueita, puutarhakaupungino-
sia, kyliä ja maaseutua. Mielestämme 
kaupunkimme vahvuus on sen moni-
puolisuus, paikallisuudesta nousevat 
arvot ja mahdollisuudet. 

Koska kaupunkimme on laaja kanta-
kaupungin, kirkonkylien ja aluekeskus-
ten verkosto, liikenneyhteydet ja toimiva 
joukkoliikenne ovat ehdoton edellytys 

koko kaupunkialueen tasapuoliselle 
kehittämiselle. Myös raideliikenteen 
mahdollisuudet ja tarve tulee tutkia. 

Miten Oulun keskusta-aluetta kehi-
tetään? 

Me kuvailemme toiveidemme Oulua 
seuraavasti: 

Oulu on päättänyt ladata elinvoimaa 
kaupungin ydinkeskustaan. Inves-
toinnit keskustan suunnitteluun ja 
toteutukseen ovat osoittaneet tehok-
kuutensa. Rakennusala on työllistynyt 
ja hankkeiden valmistuttua muukin 
toimeliaisuus vilkastunut. Koska tavoit-
teena on elämää sykkivät kaupunki 
ympäri vuorokauden, myös keskusta-
alueen asumismahdollisuuksia tulee 
lisätä. Näin oululainen kaupunkikult-
tuuri nousee uuteen kukoistukseen. 

Oulua rakennetaan
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Oulun ydinkeskustan ja sen lähivyöhyk-
keen onnistuneen kaavoitusprosessin 
jälkeen huomio kiinnittyy Heinäpäähän 
ja Oulujokisuistoon. Tavoitteena tulee 
olla eheytyvä kaupunkirakenne ja 
tehostuva maankäyttö. Kantakaupun-
kiin rakennetaan uusia taloja, laajat 
katu- ja pysäköintialueet supistuvat, 
autot ajetaan pihakansien alle, rehevät 
pihat jäävät asukkaiden virkistysalueik-
si. Kun väkimäärä kasvaa ja työpaikat 
lisääntyvät, myös lähipalvelut saavat 
uutta virtaa. Tuloksena on elämää 
kuhiseva ruutukaavakaupunki, urbaani 
ympäristö parhaasta päästä.

Edelläkävijä on Heinäpää, se heräte-
tään uuteen loistoon. Oulujoen suisto 
liitetään osaksi voimistuvaa keskus-
ta-aluetta. Oulussa osaan lomittaa joki-
suisto, meri, saaret ja kaupunkirakenne 
Pohjolan Venetsiaksi, jännittäväksi, 
kauniiksi ja ainutkertaiseksi luonnon 
ja ihmisen työn synteesiksi. Se on 
kokonaistaideteos, jossa on hyvä elää 
ja viihtyä.

Me lupaamme panostaa kaupungin 
edustan ranta-alueiden kehittämiseen. 
Torialueelle luodaan toteutuskel-

poinen suunnitelma, joka varmistaa 
kauppatorilla ympärivuotisen kuhinan 
ja pöhinän. Aluetta on kehitettävä ja 
tarvittaessa rakennettava. Tori on muo-
kattava paremmaksi, elävämmäksi ja 
viihtyisämmäksi osaksi ydinkeskustaa. 
On tullut aika toteuttaa kongressien 
ja muiden suurtapahtumien vaatima 
monitoimitila, yksityisellä rahoituksella 
tietenkin. On tarve osoittaa omat tori-
alueet kaupalle ja tapahtumille.

Jo riittää jappasu Vänmannin saaren 
tornista. Nyt on aika toteuttaa se, 
saada saari lopultakin kuntoon. Oulu-
laiset ovat ansainneet kulttuurikes-
kuksen, josta voi olla iloinen, tyytyväi-
nen, jopa ylpeä. 

Ja horisontissa odottaa uusi yhteys 
lentokentälle. Vielä tulee tarve ja aika 
toteuttaa siltayhteys Oritkarista Ou-
lunsaloon. Samalla voimme arvioida 
Oulunlahden tilaa, onko järkeä ruopa-
ta, muokata, jopa kasata uusi saari 
siltojen väliin.

Näin kehittyy Oulu, kun se meistä on 
kiinni. 
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Oulussa kantakaupunkia ja kirkonky-
liä ympäröi elinvoimainen maaseutu. 
Kaupunkirakenne on monipuolinen, 
se tarjoaa meille kaikille toiveidemme 
mukaisen ympäristön elää ja viihtyä. 
Meidän linjamme on, että koko Oulu 
pidetään asuttuna ja kukoistavana. 
Tarvitaan oikeaa elinkeinopolitiikkaa ja 
kaavoitusta, joka mahdollistaa asumi-
sen ja yrittämisen myös maaseudulla. 

Meillä Oulussa elinkeinoelämän skaala 
on laaja. Maa- ja metsätaloudesta 
terveyspalveluihin, sellun keitosta 
informaatiotekniikkaan, kaupasta 
logistiikkaan, kulttuurista rakentami-
seen. Meillä on tiedettä ja tutkimusta, 
keksintöjä ja tuotekehitystä.

Koska Oulu on paitsi kaupunkia myös 
maaseutua, huomio on syytä kohdistaa 
myös maa- ja metsätalouteen. On ajan-

kohtaista panostaa kehitykseen, antaa 
tuotantotavoitteiden ylittää huoltovar-
muustaso ja pyrkiä parempaan sekä ta-
voitella innovatiivisuutta koko elintarvi-
keketjussa. Se on elinkeinopolitiikkaa, 
josta hyötyvät tuottajat ja kuluttajat, 
mutta myös alueen talous ja kestävä 
kehitys. Muistamme myös maiseman 
ja metsien arvon suomalaisen sielulle 
ja hyvinvoinnille. Luonnossa me virkis-
tymme ja lataudumme.

Maailmalla Suomen vahvuuksia ovat 
puhtaus ja terveellisyys. Niiden varaan 
on hyvä rakentaa uusia tuotteita ja 
tarjontaa. Tilaa on, nyhtökaura kaipaa 
seuraajia. Kun vielä logistiikka muut-
tuu älykkääksi, paikallisuus kasvaa 
kilpailuvaltiksi kotimarkkinoilla. Silloin 
lähiruoka on arkipäivää ja uusiutuva 
energia itsestään selvyys. Kun biota-
lous nousee kukoistukseen ja maa-

Maalla on hyvä 
asua
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seutu pysyy asuttuna, kansantalous 
voi hyvin.

Suomessa on välttämätöntä valtakun-
nallisesti määritellä maankäytönsuun-
nittelun muodot, kaavojen sitovuus 
sekä kaavoitusprosessien hallinnolli-
nen menettely. Tavoitteena tulee olla 
kunnallisen päätösvallan vahvista-
minen, joustavat käytännöt, turhan 
byrokratian purkaminen sekä terve 
tarveharkinta sisältökysymyksissä. 

Kun Oulussa on vihdoin luovuttu 
vanhakantaisesta ja vaikeaselkoises-
ta emätilatarkastelusta, meillä alkaa 
tapahtua.  Maaseudun maankäytön 
suunnittelua varten Oulussa kehitetään 
valtakunnallisen uudistushankkeen 
osana menetelmä, jota kutsumme 
kyläkaavoitukseksi. Se ammentaa 
tavoitteensa kyläläisten tarpeista ja toi-
veista, se on menettelytapana keskus-
televa ja jouheva sekä byrokratiaa vält-
televä. Suunnitelmana se on riittävän 
tarkka ja ohjaava, jotta se perusteella 
voidaan myöntää lupa rakentamisella. 
Uskomme, että tämä askel on harp-
paus kohti kehittyvää maaseutua.

Tärkeää kaupungin kehitykselle on 
myös se, että Oulun valtuusto on 
päättänyt aloitteestamme siirtyä en-
tistä notkeampaa yleiskaavoitukseen. 
Kaupunginvaltuuston päätös tarkoit-
taa, että kaupunki voi tarvittaessa 
reagoida tapauskohtaisesti, nopeasti ja 
parhaalla mahdollisella tavalla uusiin 
haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Koska 
yleiskaava ei enää kahlitse, tulevai-
suudessa meillä kaupunkilaisilla on 
edustajiemme kautta oikeus harkita ja 
päättää, miten yleiskaavaa tulkitaan ja 

sovelletaan sekä miten sitä käytetään 
kaupunkimme parhaaksi.

Maalla on hyvä asua. Parhaimmillaan 
maaseutuasuminen edistää kestävää 
kehitystä. Mahdollisuus rakentaa 
omalle maalle omista raaka-aineista on 
yksityistaloudellisesti ja koko yhteisön 
kannalta edullinen ratkaisu. Omat met-
sät ja maalämpö tarjoavat energian. 
Omalla työllään, kotitarveviljelyksellä 
ja karjanhoidolla asukkaat hankkivat 
lähiravintoa.

Meille vastuuntuntoinen ympäristösuh-
de tarkoittaa: Kun ihminen kylvää ja 
kasvattaa, hän myös korjaa sadon.
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Oulun vahvuus on nuori ja koulutettu 
väestö. Meillä panostaminen koulu-
tukseen nähdään sijoituksena tulevai-
suuteen ja opiskelu avaimena me-
nestykseen. Linja jatkukoon, teemme 
hyvästä paremman.

Kun Oulu verkostokaupunkina vah-
vistuu, myös kouluverkko kehittyy. 
Ongelmiakin riittää. Koska on raken-
nettu sutta ja sekundaa, korjausvelka 
kasvaa ja vie määrärahat. Ongelman 
ratkaisu on, että opettelemme rakenta-
maan priimaa. Kun siinä onnistumme, 
koulujen tappotahti laantuu. 

Oulun kaupunki on osoittanut koulu-
tukseen riittävästi resursseja. Oulussa 
jokainen oppilas saa opetusta valtakun-
nallista keskimäärää enemmän. Tänään 
oppilasryhmät ovat kohtuullisen kokoi-
sia ja tuntikehyksestä riittää tunteja 

myös jaettavaksi. Kolmiportainen tuki 
toimii ja varhainen puuttuminen on viety 
teoriasta käytäntöön. Oulussa digiloikka 
on onnistuttu tekemään hankkimalla 
kouluille runsaasti tietoteknisiä laitteita 
ja harjaantumalla niiden käyttöön. Myös 
oppilaiden omia laitteita on koulutyössä 
opittu hyödyntämään.

Oppimisympäristönä hyvä koulu on 
kannustava, salliva, turvallinen ja 
innostava. Kaikki versoo oppilaan 
parhaasta. Hän oppii itsestään, 
ymmärtää, millainen hän on. Hän 
oppii toimimaan muiden kanssa. Hän 
kykenee hankkimaan tietoa, onnistuu 
oivaltamaan ja yhdistämään tiedon ja 
kokemukset kokonaisuuksiksi. Näin 
hän kasvaa aktiiviseksi yhteiskunnan 
jäseneksi, on ahkera ja motivoitunut 
sekä toivottavasti myös onnellinen. 
Koulu antaa eväät pärjätä.

Oulu on 
koulukaupunki

16 17



Voimme olla siis kohtuullisen tyyty-
väisiä. Sen sijaan tulevaisuus näyttää 
huolestuttavalta, koska tiukkenevassa 
taloudellisessa tilanteessa on ilmaantu-
nut paineita tinkiä opetuksen laadusta 
ja opetustilojen ominaisuuksista. Myös 
kouluverkon kattavuudesta väitellään.

Koska kunnan tehtävänä on tarjota 
kaikille lapsille ja nuorille tasapuoliset 
mahdollisuudet oppia ja kehittyä, koulu-
verkon kattavuus ja tarkoituksenmukai-
suus nousevat keskiöön. Tavoiteltava 
periaate on kouluttaa pienet lähellä 
ja varttuneemmat myös etäämmällä. 
Tämän vuoksi alakoulu on lähikoulu, 
siis lähellä, yläkoulu paikalliskoulu, lukio 
aluekoulu ja ammatillinen koulutus seu-
dullista toimintaa. Tästä periaatteesta 
meidän on syytä pitää kiinni.

Jotta voisimme puhua hyvinvointi-
koulusta, tarvitsemme paitsi kattavan 
verkoston myös terveelliset koulutilat, 
riittävät resurssit sekä turvallisen ja kan-

nustavan ilmapiirin. Palopuheet koulujen 
lakkauttamisista eivät koulujen hyvin-
vointia tue eivätkä koulutyötä auta.

Tulevassa maakuntien Suomessa 
kunta vastaa alueellaan varhaiskasva-
tuksesta, alakouluista, yläkouluista ja 
lukioista. Muu toisen asteen koulutus 
siirtynee maakuntien vastuulle. Kun-
nan vastuulle jäävät myös kulttuuri, 
sivistys ja vapaa opintotoiminta kaiken 
ikäisille, myös vanhemmalle väelle. 

 Muutosten keskellä pärjääminen vaatii 
oppimista ja kehittymistä läpi elämän. 
Oulun kaupunki ymmärtää kansalais-
ten tarpeet ja antaa panoksenaan 
taloudellista ja toiminnallista tukea. 
Mutta, se ei riitä. Onneksi meillä on 
vapaa sivistystyö. Kansalaisopistot 
täyttyvät, yhdistykset ja järjestöt teke-
vät tärkeää työtään.

Varmistamme riittävän tuen vapaalle 
sivistystyölle ja menemme mukaan.
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Yhteinen toiveemme on saada elää 
vetreinä ja virkeinä. Kannamme huolta 
paitsi omasta kunnostamme myös pai-
koista liikkua ja urheilla. Tavoitteemme 
on rakentaa liikuntapaikkoja kaupun-
gin kasvun tahdissa. Me annamme 
sijan yksityisille ja julkisille investoin-
neille. Mielestämme on tärkeää pitää 
tilat kunnossa ja kynnys matalalla. 
Vahvistetaan yhteistyötä ja neuvon-
taa terveydenhuollon ja kolmannen 
sektorin toimijoiden kanssa. Otetaan 
liikuntasetelit käyttöön. 

Pidetään itsemme kunnossa. Päätös 
on meistä kiinni. Venyttely, ponniste-
lu, punnertaminen, hengästyminen ja 
hikoilu ovat jokaisen omalla vastuulla. 
Kyllä se kannattaa, se virkistää ja vah-
vistaa. ”Ikäisekseen hyväkuntoinen” 
on lääkärin suusta armeliainta, mitä 
ikääntyvän kohdalle sattuu. 

Liikunta ja urheilu sekä niihin kuuluva 
voimakas yhteishenki ovat hyvinvoin-
timme rakennusaineita. Urheiluseurat 
ja muut yhteisöt ovat voimavara, jota 
tukemalla yhteisö voi parantaa kilpailu-
kykyään ja hyvinvointiaan. Meidän on 
huolehdittava myös siitä, että suunnit-
telemme ja rakennamme kaupunkia, 
joka vetää kaupunkilaiset liikkumaan 
ja osallistumaan. Muistetaan, että Oulu 
on liikuntakaupunki.

Vireä ja vetreä pärjää tiukassakin 
paikassa. Hyvä kunto pitää mielen tyy-
tyväisenä ja hyvä mieli kehon liikkees-
sä. Mutta, kun ei jaksa eikä viitsi, kun 
kipinä ei syty. Silloin yhteisö voi meitä 
tukea. Se voi kutsua ja houkutella mei-
dät mukaan. Kaupunki voi auttaa meitä 
sohvaperunoita jättämään löhöilyn vä-
hemmälle ja innostaa meidät halleille, 
poluille ja laduille. Miten?

Oulu on liikunta-
kaupunki
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Hoitamalla oman osansa.  Se edellyt-
tää kaupungilta tekoja: 

• Liikuntapaikkoja on riittävästi tar-
jolla, sinne on vaivatonta mennä ja 
paikat ovat kunnossa.

• Elinympäristö rakennetaan omin 
voimin liikkuville. Oulussa kevyen-
liikenteen väylät ovat kunnossa ja 
kilometrejä riittää. Työmatka pitkin 
turvallisia ja vetäviä väyliä kauniiden 
maisemien keskellä on hyötyliikun-
taa parhaimmillaan.

• Oululaiset ovat kohtuullisen tyyty-
väisiä luonto-, retkeily- ja vaellusrei-
tistöihin. Pidetään ne kunnossa ja 
kerrotaan niistä muillekin.

• Myös latuverkostoon on syytä olla 
tyytyväinen, kunhan kunnossapito 
myös reuna-alueilla toimisi. Koi-
ralatuja kaivataan. Ensilumenlatu 
on kovalla käytöllä. Koska Ylikii-
minkiin ja Kiiminkiin saadaan lumi 
aiemmin, kunnostetaan myös sinne 
ensilumenlatuja.

• Sankivaaran ampumahiihtostadion 
kehittyy, Virpiniemen latuja ja väyliä 
täydennetään ja palveluja parannetaan. 

• Ruskotunturi on mahdollisuuksien 
kohde talvi- ja kesälajien käyttöön. 
Hiihto, laskettelu, sauvakävely ja 
-juoksu, mäkipyöräily, skicross jne. 
vetävät väkeä sankoin joukoin.

• Oulu Zone saatiin alkuun. Hyvä. Jat-
koa seuraa ja lajivalikoima kasvaa. On 
odotettavissa, että Oulu Zone kehittyy 
valtakunnalliseksi keskukseksi.

• Ouluhalli on hyvä monitoimihalli, mut-
ta se vaatii päivitystä. Jäähalli menet-
telee, kuitenkin on välttämätöntä kat-
soa myös tulevaisuuteen. Kaupungin 
odotetaan osoittavan likietuisen tontin 
uuden monitoimihallin käyttöön.

• Koulujen ja myös entisten koulujen 
salit tulee säilyttää yleisessä käytössä. 

• Uimahalleja on kaupungissa liian vä-
hän. Lisää uimahalleja vaatii kansa. 
Maauimalakin on toiveissa.

• Ei päästetä Nallikarin virkistys-
keskusta ränsistymään. Kesällä ja 
talvella aktiivinen palvelukokonai-
suus on välttämätön kaupunkilaisten 
hyvinvoinnille. Se on vetovoimainen 
matkailukohde, joka virkistää koko 
kaupungin matkailutasetta.

On erittäin tärkeää, että Oulussa 
otetaan liikuntasetelit käyttöön. Kun 
kaupungin tukitoimet koskevat myös 
yksityisiä liikuntapaikkoja, valinnan va-
paus kasvaa, lajivalikoima monipuolis-
tuu, kansa innostuu liikkumaan ja tilojen 
käyttöaste kasvaa. Kaikki hyötyvät. 

Vireä ja vetreä pärjää tuikassakin 
paikassa.
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Vilkas ja säkenöivä kulttuurielämä 
pitää meidät vireessä. Kulttuuri ku-
koistaa, kun koko kaupunkiyhteisö on 
juonessa mukana. Oivallamme, että 
urheiluseurat, esiintyvät ryhmät, kult-
tuuripiirit ja vapaa kansalaistoiminta 
ovat antoisa ja monipuolinen palve-
luverkosto, johon voi luottaa ja jota 
kannattaa tukea. Tarvitsemme yhteisiä 
ponnistuksia. Me Keskustassa olemme 
valmiita panemaan itsemme likoon.

Puhutaan kaupunkikulttuurista. Oleel-
lista on ymmärtää, että me kaupunki-
laiset sitä teemme, me sitä kulutamme 
ja siitä nautimme. Kaupunkikulttuuri 
olemme me.

Miten se ilmenee, miten sitä voi edistää?

Kaupungissa on julkisia kulttuurilaitok-
sia, on kirjastot, teatteri, Oulu Sinfonia, 

jotka panostavat henkiseen hyvinvoin-
tiin. Mielestämme hyvä kulttuurilaitos 
ei kuitenkaan tyydy rutiineihin neljän 
seinän sisällä. Se lähtee ulos ihmisten 
tykö ja vie sanomansa turuille ja to-
reille. Hyvä kulttuurin tuottaja säteilee 
intoa ja elinvoimaa harrastajille, eri 
ikäisten ryhmille, aloittelijoille ja uusille 
yrittäjille. Tulos syntyy luovien kykyjen, 
omaperäisten yksilöiden ja instituutioi-
den keskinäisestä kuhinasta ja pöhi-
nästä. Tervetuloa mukaan!

Toki me tiedämme, että kaupungin 
houkuttelevuus ja urbaani elinvoima 
eivät ole pelkästään taloja, toreja, 
rakenteita, teitä ja verkostoja, vaan en-
nen kaikkea ihmisiä yhdessä, työssään 
ja toimessaan. Tarvitaan paikkoja ja ta-
pahtumia, jotka vetävät ihmiset yhteen. 
Tämän vuoksi yhteisön tehtävä on 
rakentaa kaupunkiin yhteisiä, avoimia 

Oulu on kulttuuri-
kaupunki
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tiloja kohtaamisia ja yhdessäoloa var-
ten. Tarvitsemme yhteisiä olohuoneita!

Kun meille tulee satamäärin vieraita 
pitämään seminaareja, kongresseja 
ja juhliaan, mihin heidät sijoitamme. 
Petipaikkoja kaupungissa on, mutta 
kongressitiloista on pula. Olemme 
puutteen tiedostaneet. 

Torin seutuvilla on tilaa, siellä on myös 
valmiina kokoussaleja, ravintoloita ja 
majoitustiloja. Oululainen kongressikes-
kus voi olla usean yksikön muodostama 
kokonaisuus, jossa paikasta toiseen 
mennään avoimen taivaan alla, säästä 
ja luonnosta nauttien. Yhtä kuitenkin 
puuttuu: Tarvitaan suuri, yhtenäinen 
Sali kolmelle tuhannelle vieraalle. On 
aika ryhtyä toimeen, aloittaa hankkeen 
suunnittelu ja valmistelu sekä aloittaa 
neuvottelut hankeen toteuttamiseksi 
myös yksityisellä rahoituksella.

 Meillä on ikävä Valkosipuliöitä. Vaa-
dimme ne takaisin. Miksi?

Makuelämysten vuoksi tietenkin. On sii-
nä toki muutakin. Kirjava ja runsas jouk-
ko ammattikokkeja ja sielunsa kulinari-
smille menettäneitä harrastajia. Kaikki 
yhdessä, toinen toistaan innostaen 
tarjoilemassa maukkaita herkkupaloja. 
Kojujen ja kyökkien välissä vaeltava 
asiakaskunta on avoin uusille elämyk-
sille, valmis seikkailuun ja makuelä-
mysten kliimaksiin. Näin kaupunkilaiset 
onnistuvat kokemaan yhdessä elämän 
perusteet, sekä henkiset että aineelliset. 
Se on aitoa kaupunkikulttuuria! 

Uusi Oulu on muutakin kuin kantakau-
punki. Meillä on eloisia ja elinvoimaisia 

keskuksia ja kyliä. Laaja ja monipuo-
linen on niidenkin kulttuuritarjonta. 
Meillä Oulunsalo soi, Jääli rokkaa, Koi-
teli elää, Tervastiimi kutsuu, Kiiminki ja 
Haukipudas viettävät päiviään. 

Qstock täydentää tarjontaa vauhdilla 
ja volyymilla, Rotuaarilla nautitaan Pik-
nikistä, Ilmakitara vetää koreografioi-
den ihmeelliseen maailmaan. Vaikka 
tarjonta on monipuolinen ja runsas, 
täydennyksiä kaivataan. Tervetuloa 
suuret ja pienet, perinteiset, myös 
uudet ja rohkeat tapahtumat meitä 
viihdyttämään.

Oulu on rikas ja riehakas, tarvittaessa. 
Meillä kulttuuri kukoistaa, kulttuurin 
tähdet loistavat, urheilusankarit me-
nestyvät ja kansa on liikkeellä, nauttii 
ja pitää itsestään huolta. Meillä on 
maaseutua ja kaupunkia. Luonto on lä-
hellä, vihreät arvot läsnä ja luontosuhde 
kunnossa. Jospa jatkaisimme samalla 
tiellä ja ulottaisimme vihreyden myös 
kivikaupunkiin. Meille se tarkoittaa 
luonnonmukaista rakentamista, uusiu-
tuvaa energiaa, kierrätystä ja tietenkin 
parvekeviljelyä.  Me tarvitsemme lisää 
siirtolapuutarhoja ja haluamme myös 
kaupunkipihat tuottamaan paitsi viihtyi-
syyttä myös syötävää.

Perimiltään kaupunkikulttuurissa on 
kysymys elintapavalinnoista. Me Kes-
kustassa uskomme ihmisten kykyyn 
parantaa maailmaa ja itseään.  Me 
ajattelemme, että kulttuuri on henkisen 
hyvinvoinnin ja terveyden lähde. Oulun 
kaupungin tehtävä on olla aloitteente-
kijä, koordinaattori ja verkostojen kuto-
ja. Myös taloudellinen tuki järjestöille 
ja kulttuuriyhteisöille on tarpeen.
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Totuus on, että nuoret ihmiset, varsin-
kin opiskelijat ovat Oulun kaupungin 
elinvoimaisuuden ja menestyksen tae. 
Kun nuori valitsee opiskelupaikkansa, 
onko se Oulun yliopisto, ammattikor-
keakoulu, ammattiopisto tai lukio, 
myös opiskelupaikkakunnalla on 
valinnassa oleellinen merkitys.

Koska Oulun tulevaisuus on nuoris-
sa, kaupungin tulee tarjota opiskeli-
joille hyvät opiskelumahdollisuudet. 
Mutta myös katsoa, että nuorten 
edut ja näkökulmat otetaan huo-
mioon, kun kaupunkia kehitetään 
hyvästä paremmaksi.

Työllistyminen

Oulun nuorisotyöttömyys on tunnetusti 
korkea. Vaikka kehityskäyrät ovatkin 
kääntyneet positiiviseen suuntaan, 

imagohaitta säilyy. Tarvitaan uusia 
avauksia ja ratkaisuja.

On tärkeää huolehtia siitä, että 
osaaminen ja ammattiin valmistuneet 
jäävät Oulu alueelle. Osaratkaisu 
on sitouttaa opiskelijat paikalliseen 
elinkeinoelämään työharjoittelun ja 
kesätöiden kautta. Tämän vuoksi 
Oulun kaupungin tulee laajentaa ke-
sätyösetelit koskemaan myös korkea-
kouluopiskelijoita. On välttämätöntä, 
että opiskelijat saavat työkokemusta 
omalta alaltaan.

Mielestämme Oulun kaupungin, op-
pilaitosten ja yritysten tulee perustaa 
yhteistyökokeiluja ja -hankkeita, jotka 
tuottavat palkallisia harjoittelupaikkoja 
opiskelijoille ja vastavalmistuneille. 
Harjoittelupaikat asetetaan julkisesti 
nähtäville ja haettaviksi.

Opiskelijan Oulu
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Mielestämme myös kansainvälisten 
opiskelijoiden työmahdollisuuksiin on 
panostettava.

Korkeakoulukampukset

Oulun korkeakoulut siirtyvät lähitu-
levaisuudessa kahden kampuksen 
malliin. Ne sijaitsevat Linnanmaalla 
ja Kontinkankaalla. Muutos vaikut-
taa myös yhdyskuntarakenteeseen, 
liikenteeseen, palveluihin ja asumi-
seen. Odotamme Oulun kaupungilta 
toimenpiteitä.

Linnanmaalle tarvitaan edullista 
ja laadukasta opiskelija-asuntojen 
uustuotantoa. Toivomme korkeaa ja 
tiivistä kaupunkirakennetta, monipuo-
lista ravintolatarjontaa sekä kauppoja 
lähelle opiskelijoita. Odotamme myös, 
että liikuntamahdollisuudet monipuo-
listuvat ja kulttuuritarjonta vahvistuu. 
Kun kaupunki panostaa ympäristöön, 
opiskelijoiden viihtyvyys kohenee. 

Samalla kaupunki parantaa kilpailu-
kykyään ja mainettaan opiskelevan 
nuorison keskuudessa.

Opiskelijat liikkuvat. Tarvitsemme hyvät 
joukkoliikenneyhteydet Linnanmaalta 
keskustaan ja yhteydet myös muihin 
suuntiin. Vaadimme lisää vuoroja 
aamuruuhkiin ja vuoroja myös yöaikaan, 
koska opiskelu voi olla ympärivuorokau-
tista ja koska työssäkin käydään.

50 %:n nuorisoalennus joukkoliiken-
teen kausi- ja arvolippuihin. Toiveen 
toteuttaminen on loistava kädenojen-
nus Oulun kaupungilta opiskelevalle 
nuorisolle.

 Koska opiskelijoiden talous on tiukoil-
la valtion leikkauspäätösten seurauk-
sena, päätoiminen opiskelu on käynyt 
lähes mahdottomaksi. Nyt tarvitaan 
kaupungin ja elinkeinoelämän tukea 
asuntokysymyksissä, työharjoittelussa 
ja peruspalveluissa.
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Paikallisuus kunniaan, päätösvalta lä-
helle.  Meidän vahvuutemme on puhdas 
ympäristö, turvallinen yhteisö ja reilu 
ja avoin hallinto. Tästä on hyvä ponnis-
taa ja näillä eväillä pärjätä maailman 
mullistuksissa.

Teollisuusyhteiskunta on mennei-
syyttä, tietoyhteiskunta nykyisyyttä. 
Olemme siirtymässä merkitysyhteis-
kuntaan.

Maapallon ylikansoittuminen, ympä-
ristökysymykset ja raaka-aineiden 
hupeneminen pakottavat ihmiskun-
nan arvioimaan uudelleen oloaan ja 
eloaan. Ihmiset joutuvat arvioimaan 
omat arvonsa ja asenteensa uudel-
la tavalla. Enää eivät kuluttaminen, 
tavaran paljous, palveluiden runsaus 
ja mammona voi olla tärkeimpiä pää-
määriä ihmisten arjessa.

Merkitysyhteiskunnassa ihmisten 
intressi kallistuu yhä enemmän kulu-
tuksesta ja taloudellisista arvoista 
kohti vastuullisuutta ja henkisiä arvoja. 
Parasta, mitä voimme lahjoittaa tuleville 
sukupolville, on puhdas, elinkelpoinen 
ympäristö, sillä ilman monimuotoista 
luontoa meidän on mahdotonta elää 
ihmisarvoista elämää.

Pariisin ilmastokonferenssi osoitti, että 
Maailman mielipide on selkeä: Enää 
ei ole aikaa hukattavissa. Muutoksen 
on tapahduttava välittömästi. Velan 
maksu luonnolle vie aikaa. Työ tulee 
aloittaa heti ja vapaaehtoisesti, koska 
parannus on kuitenkin jo lähitulevai-
suudessa pakko tehdä.

Mielestämme Suomen on aika astua 
kehityksen kärkeen. Uusi maakunta-
malli toimintajärjestelmänä tarjoaa 

Maailma muuttuu
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uusille ratkaisuille hedelmällisen alus-
tan. Mikä onkaan maakunnan missio? 
Se on sosiaali- ja terveyspalvelujen 
tuottaminen kansalaisille tasapuoli-
sesti, tehokkaasti ja ripeästi kohtuulli-
sin kustannuksin.

Mission täytyy olla myös enemmän. 
Mielestämme maakuntien sanoman 
tulee olla seuraava: puhdas ympäris-
tö, turvallinen yhteisö ja korruptiosta 
vapaa kansakunta. Suomessa ne ovat 
todellisuutta, maailmalla usein vain 
unelmia.  Tämän sortin mallioppilaana 
meidän on hyvä olla. Tätä osaamista 
on helppo jakaa.

Kehittyvässä Suomessa maakuntahal-
linto luo vuorovaikutteisen, asukasläh-
töisen ja ketterän välineen rakentaa 
kestävä, turvallinen ja reilu yhteisö. 
Muutos antaa myös pontta uudistuval-
le, tulevaisuuteen uskovalle henkiselle 
ilmapiirille. Näin me uskomme.

Paikallisuus kunniaan. Maakunnan 
ihmisillä on oma visionsa alueensa 
tarpeista ja mahdollisuuksista sekä 
elinkeinojen ja kulttuurin edistämi-
sestä. Tärkeää on usko siihen, että 
asukkaiden päätösvalta omissa, 
heitä koskevissa asioissa vahvistaa 
alueellista itsetuntoa ja sen kautta 
myös maakunnan elinvoimaisuutta. 
Maakuntien Suomessa menneisyyttä 
on keskusjohtoinen, ylhäältä käskyt-
tävä hallintorakenne, jossa pää-
kaupungissa toimiva virkakoneisto 
sanelee ratkaisut hallintoalamaisille 
asioissa, joita se ei hallitse. Se tie on 
jo koettu.

Maakuntien perustaminen ja uusiu-
tuva kunnallinen demokratia ovat 
koko Suomen parhaaksi. Maakuntien 
toimintakyky on yhteinen asiam-
me. Nyt tarvitaan vahvaa poliittista 
tahtoa, koska kyseessä on yhteinen 
tulevaisuutemme. 
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