


Arvot päätöksenteon pohjana
 
Oulu on monipuolinen ja idearikas pohjoisen pääkaupunki, jonka vahvuutena ovat erilaiset alueet. 
Oulun Keskusta haluaa kehiää kaikkia Oulun kaupungin alueita tasapuolisesti. 
Laadukkaat ja riiävät hyvinvointipalvelut, saavute ava koulutus ja monipuolinen kuluuritarjonta 
ovat tärkeä osa elinvoimaa. Oulun on oltava aidosti lapsi- ja perheystävällinen sekä turvallinen kaupunki kaikenikäisille.
KKeskustan ydinarvoja ovat heikommasta huolehtiminen ja ihmisten toimeliaisuuden mahdollistaminen.
Keskusta toimii näiden arvojen mukaisesti yhteistyötä ja luo amusta rakentamalla. 

Oulu on sopivassa suhteessa maaseutua ja kaupunkia 

Oulussa on tunniste ava ihmisten halu parantaa elämänlaatuaan, työskennellä etänä 
 ja hyödyntää monipaikkaista työelämää aina, kun se on mahdollista.
Keskusta haluaa kehiää koko Oulua luomalla eri alueille asumisen, harrastamisen, 
palveluiden ja yriämisen mahdollisuuksia. Kaavoitetaan kuntalaisia kuunnellen ja palveluverkkoa katsellen, 
nänäin tuemme ke erää ja tasapainoista kehitystä. 
Lähikouluilla on suuri merkitys alueensa ja koko kaupungin elinvoimaisuuden turvaamisessa.

Sujuvaa liikennettä

Sujuva ja nopea liikkuminen on Oulun vahvuus. Monipuoliset liikennevälineet tekevät kulkemisesta helppoa, 
mu a kehite ävää riiää erityisesti yhteiskäy öisten kulkuneuvojen ja matkaketjujen osalta. 
Oulun Keskustan tavoieena on edistää uusiutuvia energiamuotoja hyödyntäviä 
ja päästö ömiä liikennemuotoja niin joukkoliikenteen, yksityisautoilun kuin muun liikenteen osalta.
HuoleHuolehdimme, e ä Oulu on jatkossakin  pyöräilyn pääkaupunki.
Yksityisteiden merkitys henkilö- ja tavaraliikenteelle on suuri. 
Niiden hoitoon ja kunnossapitoon on vara ava riiävästi varoja. Hyväkuntoisen tieverkoston, 
ka avan valokuituverkon ja langa oman laajakaistan yhdistelmällä tarjotaan nopeat palvelut kaikille oululaisille. 
Keskustan tavoieena on, e ä kaikki liikenne toimii talouden ja ympäristön kannalta kestävästi siten, 
e ä ihmiset voivat säästää luontoa ja tuo aa vähemmän päästöjä. 

Potkua elinvoimaan!

OOulu on kansainvälinen kaupunki, jossa puhutaan, opiskellaan, asioidaan ja tehdään työtä monilla maailman kielillä. 
Myös  vahva teknologiakaupunki voi syntyä uudelleen vientiteollisuuden elinvoimaiseksi kärkialueeksi. 
Yritysten luovuus on korkeakoulukaupungin onnistunut näy ö.
Oulu on edelläkävijä avoimen datan hyödyntämisessä. Jatkossa tulee etsiä uusia kasvualoja, 
esimerkiksi ympäristöystävällinen agri-it-teknologia, energia- ja kaivosteollisuuden osaaminen,  
kyberturvallisuus, nanoteknologia, kierto- ja biotalous, sekä tekoäly.
On tärkeää, e ä Oulu tukee vahvasti paikallista yriäjyy ä myös tulevaisuuden poikkeusoloissa 
ja ja au aa talou a elpymään väliaikaisista taantumista.
Matkailu ja kuluuri ovat  tärkeitä tulevaisuuden palvelutuo eita. 
Kun palvelukokonaisuuden rakentaminen tapahtuu pienten ja suurten yritysten verkostona, 
matkailu hyödy ää paikallisia asukkaita eniten. 

Nuoret mukaan!

Nuoria kannustetaan mukaan työelämään jatkamalla kesätyösetelin käy öä sekä tukemalla kesäyriäjyy ä 
ja huojentamalla nuorten yriäjyyden lupakustannuksia.
KKoulutuksen ja työvoiman kohtaamista parannetaan työelämäyhteistyöllä. 
Oppisopimuskoulutuksella nuoret pääsevät työelämään kiinni nopeasti. Oulun seudun työllisyyden 
kuntakokeilussa huomioidaan vahvasti nuorten työllistyminen. 
Vahvistetaan lasten ja nuorten mahdollisuuksia tulla kuulluksi, sekä hyödynnetään heitä koskevaa 
tietoa päätöksenteossa. 
Nuorisovaltuustolle mahdollistetaan läsnäolo - ja puheoikeus kaupunginvaltuuston kokouksiin.
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Laadukasta opetusta ja tukea kasvuun

Koulukaupunki Oulussa haluamme varmistaa mahdollisuuden laadukkaaseen ja tasa-arvoiseen 
koulupolkuun varhaiskasvatuksesta peruskouluun, toiselle asteelle ja korkeakouluun sekä siitä työelämään.

Lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen omassa kasvuympäristössään sekä varhaiskasvatuksen
 ja opetuksen palveluissa lisää koko perheen hyvinvointia. Tämä on perusta lapsen ja nuoren tasapainoiselle kasvulle. 
Keskusta haluaa varmistaa, e ä arjen tasapainon horjuessa lasta ja koko perhe ä
kyetään tkyetään tukemaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 
Tukeminen edelly ää moniammatillista työskentelyä varhaiskasvatuksessa 
ja opetuksessa sekä saumatonta yhteistyötä sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa. 
 
Hyvän oppimisen edellytyksiin kuuluvat osaava henkilöstö, riiävät resurssit, ryhmäkokojen joustavuus, 
erilaisten oppijoiden ja oppimisen tuki, terveelliset tilat sekä turvallinen ja väkivallaton ympäristö.

Hyvinvointia kulttuurista ja elinikäisestä oppimisesta

SSivistys on Keskustalle läpileikkaava arvo ja aa een perusta. Haluammekin edistää elinikäistä oppimista,
liikuntaa, kuluuriosaamista ja monipuolista harrastamista osana hyvinvointia ja tasapainoista elämää. 
Kansallisesti valmistellulla harrastamisen Suomen mallilla takaamme jokaiselle lapselle mahdollisuuden harrastaa, 
tuemme lasten ja nuorten kehitystä sekä vahvistamme osallistumisen mahdollisuuksia.

Kuluurikaupunki Ouluun kuuluvat monipuoliset kirjastopalvelut, kaupungintea eri ja -orkesteri  muut kuluurilaitokset. 
Keskusta kanna aa kirjastojen tarjonnan monipuolistamista ja kehiämistä ihmisten sivistyksellisiä 
ja sosija sosiaalisia tarpeita tukevina tiloina ja kohtaamispaikkoina. 
Kuluuripääkaupunki 2026 -hankkeen tavoieiden on vasta ava kuntalaisten
 ja alueiden kuluuritarpeisiin ja lisä ävä kaupungin pito- ja vetovoimaa. 
Kyläyhdistysten ja muiden paikallisten toimijoiden mukaan o aminen hankkeeseen 
vahvistaa oululaista identitee iä ja lisää yhteisöllisyy ä. Tapahtumat, kyläpäivät, kongressit 
ja messut monipuolisissa tiloissa vilkastu avat elinkeinoelämää ja saavat ihmiset liikkeelle.

Oulun sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluja vahvistettava

IIhmisten tarpeet sosiaali- ja terveydenhuollossa eivät muutu hallinnollisilla, rahoituksellisilla 
tai rakenteellisilla uudistuksilla. Ennaltaehkäisyyn, varhaiseen puu umiseen, tukeen ja oikea-aikaisuuteen 
panostamalla sekä o amalla kolmannen sektorin yhteistyö mukaan vaikutetaan ihmisten hyvinvointiin ja kustannuksiin. 

Peruspalveluita on vahviste ava jo tulevalla valtuustokaudella valmistaudu aessa sosiaali- 
ja terveydenhuollon uudistukseen. Oulun Keskusta näkee, e ä kehite ävää on kaikilla sektoreilla,
 kuten sosiaalipalveluissa, vanhuspalveluissa, terveyspalveluissa sekä päihde- ja mielenterveyspalveluissa. 

TTukea vanhemmuuteen ja apua lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluihin

Keskustan tavoieena Oulussa on tukea vanhemmuu a ja lisätä lasten ja nuorten mielenterveys- 
ja päihdepalveluja. Vanhemmuu a on tue ava perhekeskusmallilla ja lapsiperheitä aute ava konkree isesti
 esimerkiksi lastensuojelun ennakoivalla työllä.Lapsiperheiden kotipalvelukokeilusta on saatu myönteisiä tuloksia. 
Apua on pysty ävä antamaan aina silloin, kun perhe kokee siitä hyötyvänsä. 

Uutta yhteisöllisyyttä ikääntymiseen

Yksinäisyys on yksi suurimpia seniorikansalaisten ongelmia. Yksinäisyyden ennaltaehkäisyyn
 ja tu ja turvallisuuden tunteen vahvistamiseen on löyde ävä uusia keinoja, kuten vanhusten perhehoito
 ja yhteisöllinen senioriasuminen. Senioreille kohdistetun viestinnän on oltava selkeää, tehokasta,
 oikea-aikaista ja monikanavaista. Seniorikansalaisten digivalmiuksia vahvistetaan. 
Seniorineuvolan avulla kartoitetaan ikäihmisten tilanne ja näin kohdennetaan tukea sitä tarvitseville. 
Keskustan tavoieena on parantaa ikäihmisten sosiaalista, fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä tukevia peruspalveluja.

Etätyö ja monipaikkaisuus lisäävät hyvinvointia

Ihmisten tulee saada itse valita, missä asuvat, yriävät ja etätyöskentelevät. Tällä tavoin lisäämme hyvinvointia, 
paparannamme työllisyy ä, vähennämme päästöjä ja säästämme luonnonvaroja. 
Kaupungin on tue ava monipaikkaisuu a tehostamalla ton itarjontaa yrityksille
 ja asuinton ien kaavoitusta koko Oulun alueella. Virpiniemen loma-asuntoalueelle
 ja monille muille vapaa-ajan asuntoalueille on saatava mahdollisuus vakituiseen asumiseen. 
Tavoieenamme on edistää laajakaistayhteyksien rakentamista, jo a etätyöskentely olisi mahdollista koko kaupungissa.  

Lorem Ipsum



Koteja jokaiseen makuun
 
Oulusta löytyy jokaiselle mieluinen asuinpaikka. Erilaiset alueet maaseudulta kävelykadulle 
muodostavat yhtenäisen kaupungin. Tarvitaan oikeaa elinkeinopolitiikkaa ja kaavoitusta,
joka mahdollistaa asumisen ja yriämisen kaikkialla Oulussa. Koko Oulun elinvoimaa on vahviste ava. 
Keskustan lisäksi kyliä ja aluekeskuksia on kehite ävä nykyistä voimakkaammin. 
AlueAluekeskusten on oltava riiävän tiiviitä ja eläviä, jo a myös yksityiset palvelut menestyvät niissä. 

Kaavoitetaan kouluverkkoa katsellen

Lähikoulut ovat alueidensa vetovoimatekijöitä sekä kuluurin ja liikunnan keskuksia. Keskustan tavoite on, 
e ä eläviä keskuksia ja kyliä täydennysrakennetaan jatkuvasti. 
Täydennysrakentaminen antaa mahdollisuuden eri sukupolvien yhteisölliseen asumiseen. 
Nuorten perheiden myötä alueen koulujen oppilasmäärät pysyvät sopivalla tasolla 
ja näin pitävät yllä alueen vetovoimaa. Kaupungin rakennuksista on pide ävä hyvää huolta. 

KaKaavoitus on kuntalaisten palvelua

Alueiden kehiämisen tulee lähteä niiden omista tarpeista. Sääntelyn tulee olla tarkempaa siellä, 
missä se vaiku aa moniin ihmisiin, ja joustavampaa harvempaan asutuilla alueilla. 
Oulun tulee mahdollistaa ja vapau aa asumista ja rakentamista maaseudulla sekä sujuvoiaa
 ja nopeu aa sitä kaupungissa. Harkiua täydennysrakentamista on hyödynne ävä, 
koska tällöin voidaan tukeutua olemassa oleviin rakenteisiin ja palveluihin. 

Kaavoituksen tulee olla sujuvaa, nopeaa ja mahdollistavaa. Kaavoituksella luomme yhdenvertaiset 
mmahdollisuudet asua maaseudulla, kylissä ja kaupungissa. 
Alueita kehitetään aktiivisessa vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa avoimuu a korostaen. 
Kaavoituksella edistämme elinkeinoja, sekä luomme työtä ja toimeentuloa joka puolelle kaupunkia.

Avain Oulun menestykseen löytyy maankäytön suunnielusta. Oulun Keskustan pää äjillä on kokemusta ja näkemystä, 
sekä tietoa ja taitoa ohjata kaavoitusta oululaisten parhaaksi.

Oulu on meren ja kolmen joen luontokaupunki

Vesistöt ja meren rannat ovat erinomainen mahdollisuus niin paikallisille kuin matkailijoille toteu aa liikkumista, 
kkalastusta, uintia, melomista ja veneilyä. Me Keskustassa haluamme edistää vesistöjen 
matkailu-, hyöty- ja virkistyskäy öä. Ranta-alueiden käytössä myös asumisen ja yriämisen osalta on vielä kehite ävää. 
Virtavesistöjen kunnostustöillä, luonnonmukaisilla ohitusuomilla saadaan vaelluskalakannat
 nousemaan virtaaviin vesistöihin. 

Kaavoituksessa tulee säily ää lähiluontoa ja varata riiävästi viheralueita lähiliikuntapaikkoineen. 
Lähietäisyydellä sijaitsevat, helposti saavute avat metsät ja puistot Oulujoen suistosta Koitelinkoskille 
ja Sanginjoelle ovat Oulun käyntikori retkeilijöille. Merialueella on hyvät puieet seurata lintujen kevät- ja syysmuu oa. 

HHyvinvoiva monimuotoinen luonto toimii energianlähteenä niin kaupunkilaisille kuin matkailijoille. 
Tämä mahdollistaa uusia elinkeinoja arkielämän ja luontomatkailun saralle.

Oulun talous kuntoon

Oulun talouden tervehdy äminen turvaa kaupunkilaisten palvelut. Tämän vuoksi Oulu tarvitsee 
byrokratian purkutalkoot, joissa määrätietoisesti toteutetaan henkilöstöresurssien siirtämistä ns. tekeviin käsiin. 
Samalla kaupungin voimavaroja on kohdenne ava ihmisiä lähellä oleviin palveluihin. 

Talouden tervehdy äminen vaatii yriäjyyden ja yritysmyönteisyyden lisäämistä. 
YYriäjien palvelut on järjeste ävä yhden luukun periaa eella. Yritysten myötä kaupunkiin saadaan 
lisää työpaikkoja ja verotuloja. Näin rakennetaan kestävää hyvinvointia. 
Oulun Keskustan tavoieena on nostaa Oulu yritysten määrässä maan kärkijoukkoon. 
Tätä tavoite a tukevat kaupungin vireä elinkeinoelämä, loistavat oppilaitokset, alueen nuori väestö ja toimivat yrityspalvelut.
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