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Sivistys- ja kulttuuripalvelut 

edistää yksilön ja yhteisöjen 

kokonaisvaltaista hyvinvointia

Toimintamme on pääsääntöisesti

tulevaisuuden investointi!



Kaupunkistrategiasta 
sivistysohjelmaan

Valovoimainen 
Oulu

• Oppiva Oulu
• Kulttuuri Oulu
• Liikkuva Oulu
• Nuorten Oulu ja 

osallisuus

Sivistysohjelma 

konkretisoi 

kaupunkistrategiaa 

toimialalle

• Yhteinen päämäärä

• Tavoitteet 2026

• Vastuualueiden 

konkreettiset toimenpiteet 

2019-2021

• Viestintä



Strategiset painopisteet

Ennalta-

ehkäisevät ja 

kevyemmät 

palvelut Alueellinen

toiminta

Kansain-

välistyminen

Oulu kehittyy 

tapahtuma-

ja matkailu-

kaupunkina

Sähköiset 

palvelut ja 

omatoimi-

ratkaisut



Asukkaiden
keski-ikä on
38,2 vuotta



Oulu on

yksi nuorimmista 
kaupungeista Euroopassa

Uutta luova ilmapiiri

Koulutustaso on korkea –
noin kolmasosalla oululaisista on 

korkeakoulututkinto.

Hyvä pohja
tulevaisuuden
rakentamiseen!

Oulun yliopisto ja ammattikorkeakoulu:

noin 25 000 opiskelijaa



Oulu on
koulukaupunki



Hyvinvointia
lähellä perhettä



Alueellisella toiminnalla parannetaan erityisesti lasten 

ja nuorten hyvinvointia

Alueiden erityispiirteet otetaan huomioon 

Eri toimijat tiiviissä yhteistyössä

Asukkaat mukana osallistumassa ja vaikuttamassa

Sähköiset palvelut ja omatoimiratkaisut 

helpottavat arkea

Hyvinvointia

lähellä perhettä



Alueet ovat hyvinvointialueita 

Osallisuus, 

yhteisöllisyys 

ja alueen 

identiteetti

Monialaisen 

verkoston 

yhteiset 

tavoitteet ja 

toimijoiden uusi 

rooli

Alueella luodaan 

asukkaiden 

hyvinvointia:

tulevaisuuden 

kunta ja maakunta 

yhteisellä asialla



Oulu on pohjoisen Euroopan 

merkittävä tapahtumakaupunki,

painopistealueena kulttuurin ja urheilun 
keskisuuret ja suuret yleisötapahtumat.

Keskeisinä teemoina valo ja merellisyys.





Hiukkavaaratalo



Yksityisyydeltään eritasoisia tiloja



CASE: Lapsuus.ouka.fi



Yhdessä hyvinvointia oululaisille

Liikkuva 

varhaiskasvatus 

ja koulu

Omatoimikirjastot 

ja virtuaalikirjasto

Unelmien 

liikuntavuosi & 

Seniorikortti 

65+

Lasten 

kulttuurikaupunki 

Oulu 

- lastenkulttuuria 

joka viikonloppu
Vasu ja uudet 

opetussuunnitelmat 

esiopetuksesta 

lukioon

Hyvinvointikoulu 

ja hyvinvointitieto

Lapsuus.fi

Nuoruus.fi



Lähtökohtia sivistysohjelman

valmisteluun

Maailman osaavin kansa 2020
(Hallitusohjelma / OPH)

Tulevaisuuden sivistyskunta
(Kuntaliitto)

Vetovoimainen Oulu on pohjoisen luonnon ja 

kulttuurin kaupunki

Elinvoimainen Oulu 

kasvaa ja kansainvälistyy

Pitovoimainen Oulu on hyväntuulinen 

korkean osaamisen kaupunki

Kannustamme aktiiviseen ja 

liikunnalliseen elämäntapaan ja 

löydämme mahdollisuuksia 

hyvinvointiaktiivisuudesta

Hyvinvointi kuuluu kaikille. 

Olemme elämänmittaisen 

oppimisen ja koulutuksen 

edelläkävijä

Olemme Euroopan 

kulttuuripääkaupunki 2026.

Kirkastetaan sivistys- ja 

kulttuuripalveluiden tavoitteet 

ja toimenpiteet yhteisten 

strategisten tavoitteiden 

toteuttamiseksi!

LINKKI

SIVISTYS- JA KULTTUURIPALVELUT

https://www.youtube.com/watch?v=YMz3SUXqnFA


Tavoitetila 2026
Strategiset painopisteet
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Oulu2026 -> Mitä haluamme saada aikaan?

Mitä uutta 

luomme? 

Mistä 

luovumme?



Kaupunkistrategiasta 
sivistysohjelmaan

Valovoimainen 

Oulu
• OppivaOulu

• KulttuuriOulu

• LiikkuvaOulu

• NuortenOulu

Sivistysohjelma konkretisoi 

kaupunkistrategiaa 

• Yhteinen päämäärä

• Tavoitteet 2026

• Vastuualueiden konkreettiset 

toimenpiteet 2019-2021

• Viestintä



Mikä on 

sivistysohjelma?

Julkaistavat aineistot:

• Sivistyskunta lasten ja 

nuorten näkökulmasta

• Virallinen esittelyvideo 

• Kirjallinen materiaali: 

- poliittisille päättäjille

- viranhaltijajohdolle

- henkilöstölle



Sisällysluettelo

• Toimintaympäristö ja tehtävämme 

• Visio

• Arvot ja toimintatapamme

• Strategiset painopisteemme

• Yhteiset tavoitteemme ja indikaattorit

• Vastuualueiden tavoitteet vuoteen 2026 ja

konkreettiset toimenpiteet vuoteen 2021

✓ Oppiva Oulu

✓ Kulttuuri Oulu

✓ Liikkuva Oulu

✓ Nuorten Oulu



SIVISTYS- JA KULTTUURIPALVELUT

Sivistys on opitun, eletyn, koetun ja sydämen sivistyksen 
summa. Sivistys on tietoja, taitoja ja asenteita sekä kykyä ja 

halukkuutta toimia yhdessä. Sivistys on läpi elämän karttuvaa 
kokemusta, jonka pohjana on omien juurien tuntemus. Sivistys 

on moninaisuuden hyväksymistä ja arvostamista.



Sivistys- ja 
kulttuuripalveluiden 
tapa toimia pohjautuu 
arvoihin, tukee 
strategisia 
painopisteitä ohjaa 
meidän jokaisen 
toimintaa.

Arvot

Toimimme avoimesti ja 
otamme toiset huomioon 
sekä arvostamme 
kohtuullisuutta ja 
inhimillisyyttä. Olemme 
tunnettuja reilusta 
meiningistä.

Rohkeutta on...

• nähdä tulevaisuus 
mahdollisuutena

• luopua vanhasta ja sitoutua 
uuteen

• olla erilainen ja uskaltaa kokeilla
• kannustaa ja sallia erinomaisuus
• seisoa valintojen takana ja 

sietää epävarmuutta

• kohdata toiset kannustaen 
ja arvostaen

• toimia läpinäkyvästi
• nähdä moninaisuus 

rikkautena 

Reiluutta on...

• huomioida asiakkaiden ja toistemme erilaisuus

• tarjota aito mahdollisuus osallistua ja toimia 
aktiivisesti

• tunnistaa omat tavoitteet ja sitoutua yhteisesti 
sovittuihin tavoitteisiin (ja tehdä yhdessä)

• rakentaa toimintakulttuuri arvoja vastaavaksi

Vastuullisuutta on...

Rohkeus Reiluus

Suhtaudumme rohkeasti ja 
luovasti tulevaisuuteen. 
Uskallamme muuttaa rakenteita, 
suhtaudumme riskinottohaluun 
myönteisesti ja hyväksymme 
mahdollisen epäonnistumisen.

Vastuullisuus

Kannamme vastuuta omasta ja läheistemme 
hyvinvoinnista. Huolehdimme kestävästä 
elämäntavasta ja toimimme siten, että myös 
tulevilla sukupolvilla on mahdollisuus tehdä 
valintoja

SIVISTYS- JA KULTTUURIPALVELUT



Näin me toimimme
Järjestämme palvelut ihmisten,  ympäristön ja talouden näkökulmasta kestävällä 
tavalla. Painopiste on kevyissä, ennaltaehkäisevissä palveluissa.  Alueellisessa 
toimintamallissamme Oulu on jaettu neljään maantieteelliseen alueeseen, joissa 
keskitytään erityisesti lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseen. 
Monialaisissa verkostoissa toimivien kumppaneiden kanssa rakennamme palvelut  
yksilöiden ja perheiden palvelutarpeen sekä alueen erityispiirteiden mukaisesti. Oulu 
tarjoaa kulttuuri- ja liikuntapalveluita  myös alueellisesti ja asukkaiden lähelle 
saavutettaviksi. Työssäkäyvän väestön ja ikäihmisten osalta palvelut järjestetään 
keskitetysti.  

Oulussa kaikkia kohdellaan tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti. Oulussa asukkaiden 
näkemykset ovat tärkeä osa hyvää palvelua ja ihmiset osallistuvat heitä koskevien asioiden 
suunnitteluun ja toteuttamiseen. Lapset ja nuoret suunnittelevat, arvioivat ja kehittävät 
palveluita yhdessä aikuisten kanssa. Kannustamme ympäristötietoisuuteen, aktiivisuuteen 
ja luovuuteen. Minun Oulu on meidän Oulu.

Kehitämme  sellaisia  palveluita, joita asiakkaat tarvitsevat. Hyvinvointi- ja kokemustiedon 
avulla tunnistamme kuntalaisten palvelutarpeet ja hyödynnämme sitä toiminnan laadun ja 
vaikuttavuuden lisäämiseksi. Hyödynnämme digitalisaation mahdollisuuksia palvelujen 
yhdenvertaisuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi.  

Organisaationa saavutamme tuloksia  yhteisöllisyyden ja työyhteisötaitojen kautta. Näin 
henkilöstömme voi yhä paremmin ja jaksaa tehdä töitä yhä kiihtyvässä ja jatkuvassa 
digiajan muutoksessa. Vastuu työnteon, vuorovaikutuksen ja yhteisen kanssakäymisen 
sujuvuudesta työyhteisössä on jokaisella . 

Rakennamme  ilon ja yhteistyön kautta hyväntuulisten asukkaiden kaupunkia, jossa 
hyvinvointi kasvaa ihmisten ja asioiden kohdatessa.

SIVISTYS- JA KULTTUURIPALVELUT
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OppivaOulu

KulttuuriOulu 

LiikkuvaOulu

elokuu syyskuu

NuortenOulu

- Sivistysohjelman 

viimeistely

- Julkistaminen ja 

markkinointi

Sivistysohjelman konkreettiset 

toimenpiteet:

- Toimenpideohjelma ja 

vuositavoitteet

- Mittarit ja arviointi
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Kehittämiskampanja Viimalla 10.-26.9.

- Vastuualueen tavoitteet ja toimenpiteet sivistys- ja kulttuuripalveluiden 

tavoitteiden saavuttamiseksi – sis. eurot

- Vastuualueen kärkihankkeet

- Verkostot ja kumppanuudet

Henkilöstötoimikunta

- työpaja 25.9.

Oulu10, 

henkilöstöinfo 

- työpaja 13.8.

Sivistys- ja kulttuuri 

ltk –seminaari 14.8.
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uAvoimet arvokeskustelut 

”Suuri 

koulutuskeskustelu”  21.8.

Avoimet arvokeskustelut

”Suuri liikunta- ja 

kulttuurikeskustelu” 22.8.

Monialaisten johtotiimien 

työpaja 30.8.

Verkostoseminaari 28.8.

Monialaisten johtotiimien 

työpaja 2.10.

FB-chat 10.9.

FB-chat 17.9.

Siku –joryn

kehittämispäivä 

4.-5.9.

Luonnos sivistysohjelmasta

ltk 11.10.

Esitys 

sivistysohjelmasta

ltk 30.10.
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Siku ltk

6.9.

Siku ltk

27.9.

OppivaOulu

NuortenOulu



Tutustu Ouluun:

www.ouka.fi

www.oulu.com

Oulun kaupunki - City of Oulu

Oulun kaupunki

Kiitos
mielenkiinnosta!

@cityofoulu

http://www.ouka.fi/
http://www.oulu.com/
http://www.facebook.com/Oulu.Finland
http://www.youtube.com/CityofOulu
http://www.instagram.com/cityofoulu

