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Tutkimusnäkökulma: 
Oulu2026 kaupungin
kehittäjänä

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore
Mervi Luonila (erikoistutkija, MuT) & Vappu Renko (tutkija, VTM, FM)
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Lähtökohdat: 
Cupore

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus ja 
asiantuntija

• Kulttuuripolitiikalla tarkoitetaan kulttuuria koskevaa 
yhteiskunnallista toimintaa

• Monialaiset tutkijatiimit
• Riippumattomuus, objektiivisuus, luotettavuus
• Hyvä tieteellinen käytäntö

Valittu toteuttamaan Euroopan 
kulttuuripääkaupunkitoiminnalle säädettyjen 
menettelyjen mukainen arviointi ja tuottamaan 
tutkimustietoa kulttuuriin perustuvasta 
kaupunkikehittämisestä
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Tutkimus 
Oulu2026:n 
rinnalla

Kulttuurin tunnistettu rooli kaupunkien ja alueiden 
kehityksessä

Oulu2026 yhtenä Oulun kaupungin strategisia 
tavoitteita tukevana kehitystoimenpiteenä

• Pitkäkestoinen kulttuuriin perustuva 
kaupunkikehittämisen hanke: tavoitteena kulttuuri-
ilmastonmuutos

• Vaikutukset Oulu2026-kuntien kehittämiseen: paikka, 
yhteisö, luovuus

Cuporen tehtävä: tuottaa tutkimustietoa
Oulu2026:n toiminnasta, toiminnan vaikutuksista 
ja vaikuttavuudesta sekä kaupungin pitkän 
aikavälin strategisessa kehittämistyössä
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Tutkimus 
Oulu2026:n 
rinnalla:
arviointi

Tutkimustietoon perustuva Euroopan 
kulttuuripääkaupunkitoiminnalle säädettyjen 
menettelyjen mukainen arviointi

Kehyksenä Euroopan unionin 
kulttuuripääkaupunkitoiminta sekä sen 
tavoitteet, kriteerit ja ohjeet

• Yhteiset suuntaviivat ja indikaattorit
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Arvioinnin 
kehys: 
indikaattorit

Oulu2026-indikaattorit: EU:n ohjeellisten 
indikaattoreiden sanoittaminen ja 
täydentäminen Oulu2026:n tavoitteiden ja 
toimenpiteiden kehyksessä

SMART-periaatteet: täsmällisyys, mitattavuus, 
saavutettavuus, realistisuus, aikasidonnaisuus
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Odotettujen tulosten ja vaikutusten 
muotoilu suhteessa toiminnallisiin 

tavoitteisin

Luovuus

Paikka
Yhteisö

Indikaattorikokonaisuus

OULU2026
Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet

Kulttuuri-ilmastonmuutos

EU:n kulttuuripääkaupunki-
toiminnan 
I yleiset tavoitteet

II erityiset tavoitteet

Tutkimus-
aineisto

III toiminnalliset tavoitteet
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PAIKKA YHTEISÖ LUOVUUS

Oulu2026-
päätavoite

Eloisa, kiehtova kaupunki Tasapainoinen yhteisö Luova alue

Odotetut 
tulokset ja 
vaikutukset 
(esimerkkejä)

Kulttuuritoiminnan tiloja ja 
tilojen käyttöä uudistetaan ja 
yhä useammat ihmiset 
käyttävät niitä

Kansalaisten aktiivinen 
keskustelu ja kiinnostus 
hanketta kohtaan kasvattaa 
kansalaisten ylpeyttä ja 
yhteenkuuluvuuden tunnetta

Yhteistyö kulttuuritoimijoiden 
välillä sekä kulttuurin ja 
muiden alojen välillä 
lisääntyy

Indikaattorit 
(esimerkkejä)

Kulttuuritoiminnan ja kaupungin 
tilojen laajempi käyttö

Kiinnostuneiden osallistujien 
ja tekijöiden määrä

Taide- ja kulttuuritoimijoiden 
arvio yhteistyön 
toteutumisesta

Tietolähteitä • Oulu2026-hankkeet ja organisaatio
• Kunnat
• Taide- ja kulttuuritoimijat
• Kansalaiset
• Tilastot

Esimerkiksi:
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Aikataulu

Jakso 1 (pre) 2022-2025
• nykytilan määrittely valittujen 

indikaattoreiden avulla 
• seurantatiedon keruu

2022 2024 2026 2027

Jakso 2 (during) 2026
• kattava tiedonkeruu

toiminnasta

• tiedon analysointi
• Oulu2026:n vaikutusten

arviointi

2023 2025

Jakso 3 (post) 2027

• Loppuraportointi
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mervi.luonila@cupore.fi

vappu.renko@cupore.fi

Kiitos!
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