
OULU KUULUU
KAIKILLE,
EI HARVOILLE

Oulun vasemmiston kuntavaaliohjelma



- Yhdistää ison ja pienen kaupungin hyvät puolet. 
- Mukava elää ja edullista asua. 
- Monenlaisia työ- ja yritysmahdollisuuksia sekä tarjolla laaja kirjo koulutusta, 

kulttuuria ja liikuntaa. 
- Urbaania sykettä ja väljää luontoa. 
- Maaseutu ja kaupunki lyövät kättä. 
- Kansainvälinen pohjoisen Suomen pääkaupunki, jonka kehitys lisää koko 

Pohjois-Suomen elinvoimaa. 
- Huolehtii ihmisten hyvinvoinnin ohella myös luonnon monimuotoisuudesta.

Oulu on hyvä kaupunki olla ja elää. Sitä sen on oltava jatkossakin.



Haluamme, että Oulu on jatkossakin innovatiivinen ja elinvoimainen kaupunki, 
johon mahtuu erilaisia ihmisiä. Oulu voi olla vahva ja kehittyvä kaupunki vain, jos 
me pidämme huolta ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnista.

Erilaiset muutostrendit haastavat kaupungin toimintaa ja taloutta. Kestävä 
kuntatalous syntyy, kun pidämme huolen ihmisten hyvinvoinnista, osaamisesta ja 
työllisyydestä.

Me haluamme, että Oulu on hyvä kaupunki kaikille. Ei harvoille.

Oulu on monilla sektoreilla ollut suunnannäyttäjä ja edelläkävijä



Sosiaali- ja terveyspalveluiden 
saatavuutta on parannettava, erityisesti 
mielenterveyspalveluiden osalta

Pääteema 1/5



Lasten ja nuorten hyvinvointiin on 
panostettava varhaiskasvatuksen, 
koulujen ja harrastusten kautta

Pääteema 2/5



Oulusta on tehtävä hiilineutraali ja 
ympäristöystävällinen kaupunki

Pääteema 3/5



Edullisen asumisen ja kestävän 
liikkumisen edellytyksistä on pidettävä 
huolta jatkossakin

Pääteema 4/5



Kestävä kuntatalous syntyy 
panostamalla hyvinvointiin, osaamiseen 
ja työllisyyteen

Pääteema 5/5



1. Oulusta on luotava 
hiilineutraali kaupunki, joka 
edistää luonnon 
monimuotoisuutta



•  Edistämme kaikissa päätöksissä hiilineutraaliutta ja 
luonnon monimuotoisuutta. Vähähiilisyyttä ja luonnon 
monimuotoisuuden lisäämisen näkökulmaa vahvistetaan 
maankäytön ja yhdyskuntarakenteen suunnittelussa sekä 
ympäristön hoidossa.

•  Kehitämme Sanginjoen luonnonsuojelualuetta 
kansallispuistoksi. Lisäksi kehitämme myös taajamassa 
sijaitsevia puistoja ja kaikkia lähivirkistysalueita niin, että 
ne vetävät puoleensa viettämään vapaa-aikaa. 
Huolehdimme virkistyspaikkojen toiminnallisuudesta  
kuhunkin kohteeseen soveltuvalla tavalla.

•  Etsimme vedenottoratkaisuissa myös vesistöjen ja koko 
ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja.

•  Muutamme budjettikäytännön sellaiseksi, että kaikki 
hallintokunnat kuvaavat sen, mitä he aikovat tehdä 
ekologisen kestävyyden hyväksi.

•  Haluamme Hinku-kunnaksi ja sitoudumme 

tavoittelemaan 80 prosentin päästövähennystä vuoteen 
2030 mennessä.

•  Teemme valtuustokauden aikana päätökset turpeen 

energiakäytöstä luopumiseksi.

•  Kiinnitämme erityistä huomiota energiatehokkuuteen 

kaupungin omistamissa kiinteistöissä.

•  Parannamme edelleen kaupunkilaisten mahdollisuuksia 

jätteiden kierrätykseen.

•  Panostamme vähähiiliseen liikenteeseen, eli kehitämme 

joukkoliikennettä ja kevyen liikenteen olosuhteita. 

•  Lisäämme maittavan kasvisruoan osuutta koulu- ja 

joukkoruokailussa.



2. Laadukas koulutus ja 
varhaiskasvatus rakentaa Oulun 
tulevaisuutta ja vahvistaa 
hyvinvointia 



•  Olemme valmiit nostamaan kaupungin oman 

varhaiskasvatuspalvelun osuuden vaiheittain 80 
prosenttiin perheiden toiveiden mukaisesti.  

•  Turvaamme avoimen varhaiskasvatuksen kerhojen 
maksuttomuuden.

•  Kannatamme turvallisuutta ja virikkeitä tarjoavaa aamu- 
ja iltapäivätoimintaa sitä haluaville.

•  Kehitämme kouluverkkoa alueellisesti kattavaksi. 
Pidämme opetusryhmät kohtuullisen kokoisina ja 
varmistamme erityistuen sitä tarvitseville.

•  Emme siedä sisäilmaongelmia kouluissa ja 
päiväkodeissa, vaan puutumme niihin heti ongelmien 
ilmetessä. 

•  Ehdotamme Oulussa toteutettavaksi tehostettuja toimia 
koulukiusaamisen ehkäisemiseksi valtakunnallisia 
kokemuksia hyödyntäen.

•  Oulun on oltava opiskelijaystävällinen kaupunki myös 
tulevaisuudessa. Laajennetun oppivelvollisuuden 
toteutuessa takaamme jokaiselle halukkaalle 
oululaisnuorelle opiskelupaikan.

•  Huolehdimme Oulussa vapaan sivistystyön ja erityisesti 
Oulu-opiston toimintaedellytyksistä myös jatkossa. 

•  Jatkamme alle 18-vuotiaiden maksuttomia 
liikuntavuoroja kaupungin omistamissa tiloissa ja 
turvaamme harrastus- ja liikuntapaikkojen 
kunnossapidon. Tuemme toimeentulotukea saavien 
lapsiperheiden liikuntaharrastuksia.

•  Kehitämme harrastustakuuta Oulussa niin, että 
jokaisella lapsella tai nuorella olisi mahdollisuus 
mieluisaan harrastukseen. Tuomme harrastuksia 
koulupäivän yhteyteen, ja huolehdimme kaikkien 
nuorten tasapuolisista harrastusmahdollisuuksista.



3.  Laadukkaita ja saavutettavia 
sosiaali- ja terveyspalveluja 
kaikille oululaisille



•  Huolehdimme, että kiireettömään perustason hoitoon 

hyvinvointikeskukseen pääsee seitsemässä päivässä

•  Varmistamme vanhushoivan palvelujen laadun ja saatavuuden 

huolehtimalla erityisesti hoitajamitoituksen toimeenpanosta 

lisäämällä työntekijöitä ja panostamalla työhyvinvointiin.

•  Lisäämme matalan kynnyksen lähipalveluja tarjoavia 

hyvinvointipisteitä niihin paikkoihin, joissa ihmisiä liikkuu. 

•  Turvaamme avun saamisen mielenterveysongelmiin matalalla 

kynnyksellä ja nopeasti. Pitkäkestoisissa ongelmissa 

hoitopolkujen on oltava saumattomia. Kehitämme hoitoa 

esimerkiksi neuropsykiatrisissa ongelmissa apua tarvitsevien 

osalta. Huomioimme painotetusti etenkin lasten ja nuorten 

tarpeet.

•  Kehitämme Ouluun yhteisöllistä asumista ikäihmisille, ja myös 

kotiin vietäviä palveluita on kehitettävä. Tuemme  

omaishoitajien jaksamista tukipalveluita ja lomamahdollisuuksia 

kehittämällä.      

•   Lisäämme ehkäisevän päihdetyön ja päihdepalvelujen 

resursseja ja  ehdotamme, että Ouluun laaditaan 

päihdesuunnitelma. Päihdepalveluiden tulee olla helposti 

saavutettavia, ja niitä on kehitettävä vaikuttavuusperusteisesti. 

Päihdeongelmaisten läheisille on myös tarjottava tukea ja 

hoitoa. 

•  Panostamme matalan kynnyksen perhetyöhön kodin 

ulkopuolisten sijoitusten vähentämiseksi. Kohtuullistamme 

lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden asiakasmääriä.

•  Vammaispalveluita kehitämme niin, että eri-ikäisille ja 

eritarpeisille ihmisille on tarjolla heille sopivia palveluita. 

Varmistamme, että vammaiset pääsevät osallistumaan itseään 

koskevaan päätöksentekoon. Vahvistamme vammaisten 

itsemääräämisoikeutta takaamalla kuljetuspalveluiden sekä 

henkilökohtaisen avun riittävyyden. Varmistamme  

esteettömyyden kaikessa suunnittelussa. 

•  Nopeutamme hammashoitoon pääsyä ja kehitämme suun 

terveydenhoidon liikkuvia yksiköitä.



4. Oulussa otetaan kaikki 
mukaan vaikuttamaan ja 
kotoutumaan  



•  Kehitämme kirjastoista osallisuuden kivijalan tarjoamalla tiloja 

maksutta/kohtuukorvauksella järjestöjen käyttöön. 

•  Parannamme asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia osallistavalla 

budjetoinnilla, asiakasosallisuudella, kokemusasiantuntijoilla 

sekä vaikutusten arvioinnilla.

•  Hyödynnämme teknologian käyttöä asukkaiden mielipiteiden 

selvittämiseksi.

•  Säilytämme Aleksinkulman ensisijaisesti eläkeläisjärjestöjen 

toimintakeskuksena ja toimitilana muidenkin järjestöjen 

tilaisuuksille.  

•  Haluamme kasvattaa järjestöjen roolia yhteisöllisyyden 

lisäämiseksi.  Turvaamme asukastupien toimintaedellytykset 

järjestöjen yhteistyön paikkana. 

•  Oulu on kansainvälinen kaupunki, jossa myös maahanmuuttajat 

kokevat olonsa turvalliseksi ja tervetulleeksi. Luomme 

tapahtumia ja kohtaamisia, joissa ihmiset voivat olla 

kanssakäymisessä keskenään rennolla meiningillä.

•  Kehitämme kotouttamispalveluita ja varmistamme, että Oulun 

kaupunki tarjoaa tiloja monikulttuuriseen toimintaan ja aitoja 

kohtaamisia eri kansallisuuksien välillä vastakkainasettelun 

sijaan.

•  Varmistamme, että myös maahanmuuttajataustaiset henkilöt 

pääsevät matalalla kynnyksellä osallistavan 

kaupunginosakulttuurin piiriin. Haluamme aktiivista 

tiedottamista asukastupatoiminnasta ja tapahtumista eri 

asuinalueilla kaikille oululaisille.

•  Selvitämme kirjastoverkon hyödyntämistä kielikurssien 

järjestämispaikkana.

•  Kehitämme edelleen Oulun kaupungin 

maahanmuuttajaneuvoston toimintaa.



5. Oulussa asuminen on 

edullista ja viihtyisää, onnikka 

kulkee ja pyörällä pääsee



•  Jatkamme maa- ja kaavoituspolitiikkaa, joka mahdollistaa 

edullisen ja viihtyisän vuokra- ja omistusasumisen.  

Huolehdimme kaupungin oman vuokrayhtiön Sivakan 

monipuolisesta, laadukkaasta ja edullisesta 

vuokra-asuntotarjonnasta. 

•  Kannatamme kaupungin erityyppisten alueiden, 

kaupunkimaisten ja maaseutumaisten, tasapainoista ja kestävää 

kehittämistä.

•  Tuemme joukkoliikenteen parantamista linjatiheyttä ja suoria 

linjoja lisäämällä. Selvitämme kutsuliikenteen käyttöä osana 

joukkoliikennettä haja-asutusalueilla.

•  Torjumme asuinalueiden eriytymistä asuntopolitiikan keinoin ja 

parannamme asumisviihtyvyyttä kaikilla alueilla.

•  Vahvistamme asemaamme Suomen parhaana 

pyöräilykaupunkina parantamalla kevyen liikenteen väylien 

kunnossapitoa myös talvella

•  Selvitämme ja edistämme raideliikenteen 

toteuttamisvaihtoehtoja Oulussa ja laajemmalla Oulun seudulla. 

•  Suojelemme arvokkaita rakennettuja kulttuuriympäristöjä ja 

puistoja luomalla viihtyisyyttä.      

•  Varmistamme, että yrityksille on tarjolla niiden tarpeita 

vastaavia tontteja eri puolilla kaupunkia. 



6. Kansainvälinen Oulu on hyvä 
kaupunki opiskella, työskennellä, 
yrittää sekä luoda työpaikkoja. 



•  Kehitämme edelleen yhteistyötä toisen ja kolmannen sektorin 

tapahtumatuottajien kanssa niin byrokratiaa helpottamalla kuin 

kulttuuritoimen harkinnanvaraisten avustusten määrärahaa 

kasvattamalla.

•  Yritämme lisätä taiteen “prosenttiperiaatetta” sekä yksityisten 

rakennuttajien hankkeisiin että hyvinvointibudjettiin.

•  Haluamme, että jokaisella kuntalaisella on oltava oikeus 

liikuntaneuvojan tukeen sopivan liikuntamuodon löytämiseksi.

•  Huolehdimme siitä, että senioreilla ja työttömillä on jatkossakin 

edulliset liikuntamahdollisuudet kaupungin liikuntapaikoissa.

•  Varmistamme, että seuratoiminnalla on edellytykset toteuttaa 

laadukasta ja vastuullista liikunta- ja urheilutoimintaa.

•  Ehdotamme, että Ouluun rakennetaan neljäs uimahalli.

•  Viemme nuorisotyön palveluita osaksi nuorten arkea 

työntekijöiden jalkautumisen avulla ja sekä verkkoon että 

sosiaalisen median alustoille.



7. Oulussa kulttuuri ja liikunta 
kuuluvat kaikille



•  Sitoudumme edistämään Oulun kulttuuripääkaupunkihanketta 

ja kehitämme kaupunkilaisten mahdollisuuksia kulttuurin 

tekemiseen ja kulttuurista nauttimiseen. 

•  Viemme kulttuuria sinne, missä ihmisetkin ovat. 

Kulttuurilaitoksia tulee avata kansalaisille.

•  Lisäämme tiloja kulttuuri- ja taidetoimintaan: kulttuurilaitosten 

tilapäätökset tehdään toimijalähtöisesti ja asiakkaat 

huomioiden. 

•  Kehitämme Pikisaaren OSAO:lta vapautuneita tiloja kulttuurin 

tarpeisiin ja panostamme Hiukkavaaran 

kulttuurikasarmitoimintaan.

•  Kehitämme kulttuuripalveluita ja tuemme kulttuurin tekijöitä 

eri puolilla kaupunkia, unohtamatta alueemme 

kotiseutumuseotoiminnan tukemista.

•  Osallistumme aktiivisesti  Luupin tilaratkaisuja ja tulevaisuuden 

kehittämistä koskeviin päätöksiin.

•  Otamme aktiivisemman roolin kulttuurihistoriallisesti 

merkittävien kohteiden, kuten Varjakan saha-alueen ja von 

Baghin talon kehittämisessä.



8. Kestävä kuntatalous syntyy 
hyvinvoinnin ja toiminnan 
kehittämisen kautta



•  Kaupungin talouden tasapainon kannalta olennaista on 

asukasrakenteen kehitys, työllisyys, yritystoiminnan toimivuus ja 

laajuus sekä asukkaiden hyvinvointi. 

•  Kaupungin vetovoiman laaja-alainen kehittäminen auttaa 

asukkaiden veto- ja pitovoimassa.

•  Kaupunki kehittää elinkeinoelämää ja satsaa työllisyyden 

hoitoon sekä asukkaiden koulutukseen ja työkykyyn työllisyyden 

vahvistamiseksi ja työllisyyssakkojen vähentämiseksi.

•  Kehittämällä työhyvinvointia ja henkilöstöjohtamista voidaan 

vähentää kalliiksi tulevia sairaslomia ja varhaiseläköitymisiä.

•  Ottamalla huomioon henkilöstön ja palveluiden käyttäjien 

kehitysehdotuksia voidaan tehostaa kaupungin palveluja 

kestävästi.



Oulu kuuluu kaikille, ei harvoille


