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Siikalatva on lauma 
rohkeita kuntalaisia ja 
yrityksiä. Lauma toimii 

kylien rikastamassa 
kunnassa toisistaan 

huolehtien ja on 
ylpeä laadukkaista 
lähipalveluistaan.
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Oppimisen ilo
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Siikalatvan lauma on yhteisöllinen

Toimintakulttuuri

Siikalatvan kunnassa on monta vah-
vaa kyläyhteisöä. Yhteisen Siikalatvan 
saavuttaminen vaatii positiivista ja 
yhteistyöhaluista asenneilmapiiriä. 
Yksi kunnan arvoista on yhteen hii-
leen puhaltaminen.

Kunta, kansalaisjärjestöt ja yri-
tykset toimivat tiiviissä yhteistyössä 
kulttuuritoiminnan, yleisen viihtyvyy-
den sekä kuntalaisten hyvinvoinnin ja 
harrastusten mahdollistamiseksi.

Siikalatvan kuntaorganisaatiossa 
edistetään toisia arvostavaa puhetta 
ja toimintaa. Päätöksenteossa huo-
mioidaan kunnan yhteinen etu. Luot-
tamushenkilöiden ja työntekijöiden 
toiminta herättää luottamusta. Kir-

konkylien vahvuudet tunnistetaan ja 
niitä kehitetään.

Henkilöstö on kuntaorganisaa-
tion arvokkain voimavara, näin ollen 
työntekijöiden hyvinvoinnista ja yh-
teenkuuluvuudesta tulee huolehtia. 
Kunta toimii hyvänä työnantaja, jossa 
esimiehillä on valmiudet tukea henki-
löstöä. Koko kunta palvelee asukkaita 
ja yrittäjiä positiivisella asenteella.

Palveluverkko on kestävällä pohjal-
la talouden kantokyvyn ja kuntalais-
ten tarpeet yhteensovittaen. Kunnan 
taloustilanne kohenee, ja talouden 
puskuria kerrytetään tuleviin inves-
tointeihin.

• Vahvistetaan yhteisöllisyyttä kulttuuri- ja harrastusyhteistyöllä kylien välillä.

• Tuetaan kuntalaisten mahdollisuuksia tutustua eri kylien ihmisiin ja keskustella 

kylienvälisistä asioista. Tehdään mahdolliseksi tutustuminen rennossa ilmapiirissä, 

jossa voi käydä rakentavaa keskustelua. 

• Tiivistetään yhteistyötä naapurikuntien kanssa.

• Parannetaan lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia kunnan ja yhdistysten 

välisellä yhteistyöllä. 

• Perustetaan työhyvinvointiryhmä henkilöstöstä, jonka tehtävänä on laatia 

toimet työhyvinvoinnin parantamiseksi.

• Kunnan hallinnossa ja päätöksenteossa noudatetaan yhteisesti sovittuja 

sääntöjä. Toisten arvostamista vaalitaan teoilla ja puheella.

• Kuntatalous pidetään kestävällä pohjalla yhteistyössä.



Tekeminen
• Tuetaan yhteisten hankkeiden, tapahtumien ja retkien järjestämistä 

Yhteisöllisyyttä tukevia ideoita voidaan tukea taloudellisesti.

• Laaditaan suunnitelma liikunta- ja virkistysalueiden investointeihin siten, että 

kunkin kylän vahvuudet ja erityispiirteet huomioidaan.

• Otetaan käyttöön malli, jossa kuntalaisten saavat ehdottaa uusia ideoita 

rahoitettavaksi.

• Palautetaan toimintaan kunnan kyläneuvosto.

• Mahdollistetaan henkilöstön osaamisen kehittäminen ja yhteisöllisyyden 

parantaminen työyhteisössä. Koulutetaan esimiehet johtamaan työhyvinvointia 

edistäen.

• Kunta hyödyntää yksityistä palvelujentuotantoa rohkeasti ja arvioi 

kuntakonsernin rakennetta.

• Kunnan työllissyysprosenttia kasvatetaan ja jokaiselle pyritään löytämään 

koulutus- tai työpaikka.

• Lasketaan kuntavero 21 prosenttiin.



Lauman reviiri kasvuun
Uusien yritysten ja asukkaiden on 
helppo tulla meille ja nykyisten pysyä. 
Kehitämme yrityspalveluita olemalla 
aktiivisia, tarjoamalla neuvontaa ja 
jalkautumalla yritysten pariin. Teiden 
kunnon parantamisella varmistamme, 
että yritystoiminta jatkuu häiriöttö-
mästi ja asukkaamme ovat tyytyväisiä. 

Haluamme taata, että yrityksillä 
on osaavaa työvoimaa tarjolla yh-
teistyöllä oppilaitosten kanssa. Kun-
taan houkutellaan myös aktiivisesti 
ulkomaalaista työvoimaa ja luodaan 
kotouttamisella edellytykset perheille 
asettua Siikalatvalle.

Kunta mahdollistaa uusien asunto-
jen rakentamisen, jotta se houkuttelisi 
uusia asukkaita ja yrittäjiä. Asumis-
viihtyvyys paranee pitämällä ympäris-

tö siistinä ja parantamalla kylänrait-
tien ilmettä.

Luonto on yksi Siikalatvan tärkeim-
mistä vahvuuksista. Luontomatkailun 
kehittäminen on merkittävä mahdol-
lisuus tuoda lisää elinvoimaisuutta 
kuntaan. Suoalueita kehitetään uusien 
elinkeinojen aikaansaamiseksi ja en-
nallistetaan virkistysalueiksi. 

Siikajokea kunnostetaan kuntien 
yhteistyöllä ja kunnan metsäomai-
suutta hoidetaan kestävästi. Maan-
viljelijöille turvataan palvelujen 
toimivuus ja tehdään maaseudun 
edunvalvontaa.

Kunnan brändi Siikalatvana on 
tunnettu, ja kunnan pääviestit ovat 
selkeitä.

• Kunta kehittää työkalupakin, jolla tukea olemassa olevien yrityksien 

kasvumahdollisuuksia. 

• Kunta kehittää teollisuustonttien tarjontaa ympäri kuntaa. Kunta on aktiivisesti 

mukana kasvattamassa olemassa olevan teollisuuden ympärille kasvua.  

• Pulkkilan kahden merkittävän maantien risteysaluetta kehitetään liikepaikaksi 

palveluyrityksien lisäämiseksi.

• Kunta vaikuttaa Nelostien kehittämissuunnitelmiin ja luo suunnitelman 

näkyvyyden ja pysähtymisien lisäämiselle.

• Kunnan uudet asukkaat ja yritykset toivotetaan tervetulleeksi infopaketilla.

• Kiertotaloushankkeen tuloksena kuntaan syntyy edistyksellistä kiertotalouden 

liiketoimintaa.

Yritysmyönteisyys



• Tuemme matkailutoiminnan kehittämistä markkinoimalla 

luontomatkailumahdollisuuksia ja rakentamalla matkailuun sopivat puitteet. 

• Suomen Keskipisteen nähtävyydestä tehdään uudenlainen suunnitelma.

• Siikajoen vesistöjen kunnostukseen haetaan yhdessä muiden kuntien kanssa 

valtion rahoitusta.

• Kunnan brändiä ja pääviestejä jalkautetaan kunnan viestintä- ja 

markkinointisuunnitelman avulla.

• Asunto- ja tonttitarjonnasta tehdään houkuttelevat materiaalit kunnan 

nettisivuille ja mainoksia varten.

• Kunta investoi vuosittain tiestöön ja vaikuttaa Ely-keskukseen maanteiden 

kunnon takaamiseksi.

Luonto, matkailu ja markkinointi

• Suositaan kunnan toiminnassa lähiruokaa ja lähienergiaa jatkossa 

huoltovarmuusturvetta.

• Lisätään nuorten yrittäjyyskasvatusta. 

• Panostetaan tuulija biovoimaan. 

• Edistetään paikallisten yritysten osallistumista tarjouskilpailuihin 

kilpailuneutraliteetti huomioiden.



Luonnos taan parhaat palvelut
Palvelut ovat avainasemassa, kun 
halutaan vahvistaa kuntalaisten elä-
mänlaatua ja yhteenkuuluvuutta. Kun-
talaisten näkemyksen mukaan parem-
mat palvelut mahdollistavat jäämisen 
Siikalatvalle. 

Kunta huolehtii nykyisten asuk-
kaiden viihtyvyydestä ja palvelujen 
laadusta siten, että Siikalatvalla 
asuminen on paras vaihtoehto. Kunta 
huomioi asukkaiden toiveet palvelujen 
kehittämisessä. Palvelujen saatavuut-
ta voidaan parantaa digitalisaatiolla ja 
liikkuvilla palveluilla. Yhteistyötä teh-
dään yritysten ja yhdistyksien kanssa.

Vapaa-ajan palveluita kehitetään 
liikkumisen ja kulttuurin tarjontaa 
lisäämällä. Osana Oulu2026-hanketta 
kunta panostaa kulttuuriin ja kotiseu-
tutyöhön. Kirjastot palvelevat kunta-
laisia monipuolisesti.

Siikalatvalla on Suomen paras 
varhaiskasvatus, joka ottaa huomioon 
perheiden tilanteet ja kasvattaa lapsia 
opinpolulle. Kunnan pienet kouluyk-
siköt takaavat oppilaiden yksikölliset 
tarpeet huomioivan laadukkaan ope-
tuksen. Henkilöstö on kasvatuksen 
ja koulutuksen piirissä sitoutunutta 
ja saa kehittää omaa osaamistaan. 
Oppilailla on hyvät valmiudet jatko-
koulutukseen, ja kunta kehittää toisen 
asteen koulutuksen mahdollisuuksia. 
Palveluilla on hyvä asiakastyytyväi-
syys.

Kunnan hyvinvointityössä panos-
tetaan ennaltaehkäisyyn ja tehdään 
tuloksekasta yhteistyötä hyvinvointi-
alueen kanssa asukkaiden palveluket-
jujen turvaamiseksi. Senioriasukkaat 
voivat asua kotona mahdollisimman 
pitkään. 

• Luodaan liikkuvia ja digitaalisia palveluja sekä mahdollistetaan asukkaiden 

asiointi kunnassa laajasti.

• Piippolan entisestä kunnantalosta tehdään kulttuuri- ja asukastalo, jossa on 

monipuolista toimintaa ja järjestöjen koti.

• Kunta nostaa Pentti Haanpään roolia kunnan merkkihenkilönä tapahtumin ja 

tuo esille kylien rikasta kulttuuriperinnettä.

• Viitainahon museo kunnostetaan ja avataan yleisölle.

• Kunnostamme olemassa olevia ulkoilu- ja liikuntapaikkoja ja rakennamme 

uusia.

• Koulurakennukset ovat turvallisia, toimivia ja opetustilat mahdollistavat 

Elinympäris tö



opetussuunnitelmien tavoitteiden saavuttamisen.

• Kylien raittien ilmettä kohennetaan pitämällä huolta ympäristöstä ja 

rakennuksista.

• Uljuan aluetta kehitetään monipuolisesti. 

• Kunta kokeilee ennakkoluulottomasti uusia opetusinnovaatioita ja tiivistää 

lukion ja ammatillisen opetuksen yhteistyötä. 

• Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista luovutaan, jotta jokaisella lapsella on 

mahdollisuus varhaiskasvatukseen ja perheille jää enemmän tuloja käyttöön.

• Kaikenikäisten liikkumista ja terveellisiä elämäntapoja lisätään tarjoamalla 

harrastuksia ja neuvontaa.

• Kiusaamiseen puututaan ja nuoria tuetaan oppilashuollossa tiiviisti.

• Kunta sujuvoittaa omia hallinnollisia toimintatapoja ja kokeilee uusia tapoja 

toimia. Sähköinen arkistointi otetaan käyttöön.

• Lasten ja perheiden palveluketjuihin panostetaan moniammatillisella 

yhteistyöllä perhekeskuksessa.

• Kirjastot toimivat kunnan monipalvelupisteinä tarjoten tekemistä, tukea ja 

kohtaamispaikan kaikenikäisille.

Palvelut


