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Olet lämpimästi tervetullut Puolangalle 
asumaan

▪ Kunnan tavoitteena on pitää asukasluku ennallaan ja edistää 
monipaikkaisuutta. Keinoja tähän ovat:
▪ Nopeat ja sujuvat kaavoitus- ja lupaprosessit
▪ Riittävä ja kiinnostava tonttitarjonta
▪ Hyvät ja kattavat tietoliikenneyhteydet 
▪ Ihmisläheinen, joustava ja tavoitettava kunnan asiakaspalvelu
▪ Kunta kehittää viestintää ja edistää toiminnallaan kuntalaisten ja kausi-asukkaiden 

osallistamista ja vaikuttamisen mahdollisuuksia 



Puolangan sotepalvelut ovat vailla vertaansa

▪ Kunnan asukkaat ovat tyytyväisiä terveyspalveluihin NPS 96/100
▪ Hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa Puolangan kunnan edustajat toimivat aktiivisesti, 

jotta Puolangan kunnan terveyspalvelujen säilymisen lisäksi hyviä käytänteitä saadaan ajettua 
koko hyvinvointialueen hyödyksi

▪ Väestön ikääntyessä sotepalvelujen tarve kasvaa ja liikkuminen palvelujen luokse, jos ne ovat 
kaukana, hankaloituu.  Myös tämän vuoksi on tärkeää, että palveluja saa riittävän läheltä

▪ Kunnalla on tulevaisuudessa tärkeä rooli hyte-palveluissa ja terveyttä edistävissä palveluissa. 
Kansalaisopisto ja muut usein vapaaehtoiset yhdistykset tai aktiiviset toimijat tuottavat palveluja.

▪ Kunnan tehtävä on tarjota toimintapuitteita ja yhdessä sovittavilla tavoilla tukea toimintaa.



Puolangan vihreää kultaa ovat bio- ja 
kiertotalous sekä maa- ja metsätalous

▪ Kunta edistää valmistuvan biokaasulaitoksen toiminnan kasvamista, muun muassa 
toimitussopimuksin ja toimimalla aktiivisesti, jotta bioliiketoimintaan saadaan lisää uusia 
yrityksiä ja yhteistyökumppaneita

▪ Kunta edistää tuulivoimatuotannon sijoittumista kuntaan

▪ Maa-ja metsätalous ovat kunnalle tärkeitä toimialoja. Kunta edistää omalla toiminnallaan ja sen 
käytettävissä olevin keinoin elinkeinojen myönteistä kehittymistä ja huoltovarmuuden 
turvaamista



Uusi päiväkoti, laadukas yksilöllinen opetus ja 
pieni lukio kasvattavat tulevaisuuden tekijöitä

▪ Lukio säilyy Puolangalla

▪ Pienet ryhmäkoot tarjoavat laadukasta ja yksilöllistä opetusta, joka tukee oppilaita

▪ Selvitetään mahdollisuus erikoiskurssien tarjoamiseen 

▪ Kunta edistää monimuotoisen paikkariippumattoman ammatillisen koulutuksen saatavuutta 
paikkakunnalla tarjoamalla oppisopimuskoulutus- ja harjoittelupaikkoja



Uudet liikuntapaikat ja Paljakka ovat kunnan 
vetovoimatekijöitä

▪ Kunta edistää matkailun ja luontomatkailun vastuullista kasvua rakentamalla reitistöjä ja 
osallistumalla matkailun kehittämishankkeisiin

▪ Uudet liikunta- ja monitoimitilat mahdollistavat sekä liikuntaharrastusten harjoittamisen, että 
tapahtumien järjestämisen aiempaa paremmin. Tilat tukevat myös kunnan hyte-toiminnan 
toteuttamista
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