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Oulun kaupungin ja Oulun seudun kuntien
tavoitteet uuteen hallitusohjelmaan 2015

Oulun kaupungin tavoitteet uuteen hallitusohjelmaan 2015

Oulun alueen positiivinen kehitys takaa
koko pohjoisen Suomen menestymisen
Oulun asema kansallisessa ja kansainvälisessä kaupunkiverkossa on vahva ja keskeinen. Oulun seudulla on tärkeä rooli koko
pohjoisen Suomen ja arktisen alueen kehityksessä. Pohjoisen
mahdollisuuksien hyödyntäminen mahdollistaa kansallisen
kasvun ja kilpailukyvyn myös tulevaisuudessa.
Oulun vahvuuksia ovat

•
•
•
•
•

nuori ikärakenne – keski-ikä 36 vuotta
väestön korkea koulutustaso – kolmannes työvoimasta korkeakoulutettuja
ja 30 000 korkeakouluopiskelijaa
monipuolinen elinkeinorakenne – 100 000 työpaikkaa
Oulun liikenteellinen sijainti on erinomainen
vahva tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokapasiteetti

Oulu on kohdannut monia rakennemuutoksia ja on aina selvinnyt niistä. Korkea
nuorisotyöttömyys ja ammatillisen koulutuksen suppea tarjonta ovat jatkuva kehityksen haaste alueella. Oulun alueen ja elinkeinoelämän huolen kohteena ovat myös
liikenteelliset olosuhteet.
Oulun lentokenttään on panostettu paljon ja sen asemaa solmukohtana halutaan
vahvistaa lisäämällä kansainvälisiä yhteyksiä.

OULU - POHJOISESTA KASVUA JA ELINVOIMAA

Kasvun ja kilpailukyvyn turvaamiseksi
1.

Suuret kaupunkiseudut ovat kasvun ja työllisyyden vetureita
entistä selkeämmin; tarvitaan valtionhallinnon selkeitä linjauksia
ja poliittista tukea. Oulun seutua esitetään nuorisotyöllisyyden
kokeilualueeksi. Keinoja ovat mm. tehostettu sukupolvenvaihtorahoitus, liiketoiminnan kasvua tukevat toimenpiteet, ulkomaiset investoinnit, pääomarahoituksen kehittäminen, lähienergian hyödyntäminen,
matkailun ja luovan talouden edistäminen ja työllisyyden hoidon uudet
toimintamallit sekä rakenteelliset uudistukset.

2.

Oulun monialaisen yliopiston, Oulun ammattikorkeakoulun ja
arktisen osaamisen vahvistaminen tuottaa seudullista kilpailukykyä.
Oulun luonnonvarakeskusta tulee kehittää laaja-alaisesti ja arktista
osaamista tulisi hyödyntää valtakunnallisessa politiikassa. Oululle on
osoitettava selkeä poliittinen mandaatti johtaa ja koordinoida arktisen
strategian toimenpiteitä.
Toisen asteen koulutusta tulee kehittää vastaamaan alueen
ikärakennetta ja kysyntää hyödyntämällä uudenlaisia toimintamalleja.

3.

Oulu on liikenteellisesti Pohjoisen Skandinavian solmukohta ja
arktisen osaamisen kansallinen keskus.
Liikenteen ja logistiikan verkostot: VT 4, Oulun syvempi satamaväylä,
Seinäjoki-Oulu kaksoisraide ja Oulu – kansainvälinen lentoliikenteen
kauttakulkuasema, jäämeriyhteyden selvittäminen, tulee pohjoisessa
olla kunnossa. Näin saadaan aikaan kansallista kasvua pohjoisen
tuotannon kautta. Nämä kokonaisuudet pitää ottaa huomioon seuraavaa
liikennepoliittista toimeenpanosuunnitelmaa valmisteltaessa.

4.

Kuntauudistuksia tulee jatkaa kuntien tehtäviä ja velvoitteita
vähentämällä oleellisesti, jotta kuntien ja valtion tehtäväjako saadaan
kuntien kannalta kestäväksi.
Sote-järjestämislakiesityksen rahoitusmallin kriteerit tulee muuttaa
siten, että ikärakenteen ja sairastavuuden lisäksi olosuhdetekijät
– erityisesti syrjäisyys ja pitkät välimatkat – otetaan huomioon.
Muutoin rahoitusvastuu jakautuu erityisesti Pohjoisen sote-alueella
epäoikeudenmukaisesti.
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