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Haluamme rakentaa Oulun 
tulevaisuutta niin, että 
kaupunki on kaikille hyvä 
asua, elää ja olla.
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Oulun menestyksen 
avaimia ovat:

▪ Hyvinvoivat kuntalaiset.

▪ Osaavat ja hyvinvoivat työntekijät.

▪ Monipuolisempi elinkeinorakenne.

▪ Ekologisesti, sosiaalisesti ja vastuullisesti 

kestävä talouskasvu.

▪ Korkeatasoinen tutkimus-, kehittämis- ja 

innovaatiotyö.

▪ Houkutteleva ja monipuolinen 

koulutustarjonta.
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Parannamme toimivan 
arjen edellytyksiä.
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Parannamme toimivan arjen edellytyksiä

Tulevaisuuden Oulussa osallistetaan

kuntalaisia kaupungin kehittämisessä niin, 

että kaiken ikäiset saavat tarvitsemansa 

palvelut oikea-aikaisesti. 

Takaamme mahdollisuudet laadukkaaseen 

varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen. 

Kaikkien on puututtava koulukiusaamiseen 

ja -väkivaltaan - tavoitteena nollatoleranssi. 

Edistämme kaikkien oululaisten, erityisesti 

lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia. 
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Oulussa on toimiva ja 
turvallinen elinympäristö.
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Oulussa on toimiva ja turvallinen elinympäristö
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Vaalimme arvokkaita oululaisia 

luontokohteita. 

Tavoitteenamme on, että Oulussa on 

terveelliset ja turvalliset kaupungin 

toimitilat. 

Edistämme laajakaista- ja valokuituverkon 

saatavuutta koko kaupungin alueella.

Tavoitteenamme on kehittää Oulua retkeily-

ja matkailukaupunkina. 

Parannamme tonttitarjontaa ja 

kaavoituksen ketteryyttä ja nopeutta.

On rikkaus, että Oulussa on erilaisia alueita 

missä asua, kaupunkia ja maaseutua, joista 

löytyy matalan kynnyksen 

kohtaamispaikkoja.

Huolehdimme, että Oulussa on 

monipuolista ja kohtuuhintaista 

asuntotuotantoa. 

Välivuokrauksella turvataan asunto 

tarvitseville. 

Kehitämme joukkoliikennettä ja muita 

liikkumismuotoja ja -mahdollisuuksia.

Sitoudumme Oulun tavoitteeseen olla 

hiilineutraali vuoteen 2040 mennessä. 



Vahva talous mahdollistaa 
toimivat ja laadukkaat 
palvelut Oulussa.
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Vahva talous mahdollistaa toimivat ja laadukkaat 
palvelut Oulussa

Oulun kaupungin talous tulee saada 

tasapainoon. Teemme talouspäätöksiä 

ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla. 

Edistämme rohkeasti uudenlaisten 

toimintatapojen kehittämistä ja kokeiluja.

Edistämme elämänkaariajattelua budjetoinnissa 

ja organisaatiossa. 

Tulevalla valtuustokaudella on tehtävä taloutta 

tasapainottava valtuustosopimus. 

Korjausvelka on saatava hallintaan ja 

investoinneista tehdään pitkän tähtäimen 

suunnitelma.
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Työ on Oulussa elivoiman
perusta.
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Työ on Oulun elinvoiman perusta

Kannamme vastuuta työllistämisestä.

Huolehdimme riittävistä tukipalveluista 

yrittäjille ja työllisyyspalveluista työtä 

hakeville. 

Koulutuksen tulee vastata työelämän 

tarpeisiin.

Mahdollistamme kilpailukykyiset olosuhteet 

yritystoiminnalle. 

Sitoudumme siihen, että Oulussa 

hyödynnetään tutkimus-, kehittämis- ja 

innovaatiotyötä.
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Pidetään huolta Oulusta.
Oulu pitää huolta sinusta.
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Oulun Demarit
www.oulundemarit.fi

@oulundemarit


