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Oulun valovoimaisuus on kasvua, oululaista
asennetta ja tapa toimia. Yhdessä tekemisen kulttuuri
ja korkea osaaminen ovat luoneet perustan Oulun
menestykselle. Rakennamme yhdessä kansainvälisiä
menestystarinoita ja hyödynnämme rohkeasti
digitalisaation mahdollisuudet.

Vuonna 2026 Oulu on pohjoisen kestävästi kasvava
keskus, jossa yhdistyvät hyväntuulinen ilmapiiri ja
huipputeknologia, yrittäjyys ja taitavat tekijät sekä
omaleimainen, uutta luova kulttuuri. Oulussa on
korkeatasoinen koulutustarjonta ja nuori väestö.

Elinvoimainen Oulu
kasvaa ja
kansainvälistyy

Vetovoimainen Oulu
on pohjoisen luonnon
ja kulttuurin kaupunki

Pitovoimainen Oulu
on hyväntuulinen korkean
osaamisen kaupunki

Edistämme yritysten menestymistä ja tarjoamme
kasvua tukevan ympäristön.
Työ löytää tekijänsä.

Mahdollistamme ihmisten kohtaamisen ja
yhteisöllisen toiminnan. Luomme yhdessä
uutta. Olemme Euroopan
kulttuuripääkaupunki 2026.

Olemme elämänmittaisen oppimisen ja
koulutuksen edelläkävijä. Oulun vetovoimaisuus
korkeakoulukaupunkina kasvaa.

Ouluun pääsee sujuvasti maalta,
mereltä ja ilmasta.
Kasvamme kestävästi. Tiivistämme
kaupunkirakennetta ja edistämme
ympäristöystävällistä liikkumista.
Olemme hiilineutraali kaupunki v. 2040.

Tarjoamme asumisen mahdollisuuksia
urbaanissa ympäristössä ja maaseudulla.
Luonto on aina lähellä. Teemme keskustasta
elävän ja omaleimaisen.
Luonto ja alueen historia ovat
vetovoimatekijöitämme.

Digitalisaatio tukee yrityksiä ja elämistä joka
puolella Oulua.
Hyvinvointi kuuluu kaikille. Kannustamme
aktiiviseen ja liikunnalliseen elämäntapaan ja
löydämme mahdollisuuksia
hyvinvointiaktiivisuudesta. Olemme turvallinen
ja lapsiystävällinen kaupunki.

Oulun kaupungin tapa toimia
Järjestämme palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti
ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Olemme
osaava ostaja ja vastuullinen omistaja.
Kehitämme vaikuttavia palveluita ja
toimintaamme asiakaslähtöisesti tietoon
perustuen. Hyödynnämme digitalisaation
mahdollisuudet kaikessa toiminnassa.

Olemme haluttu kumppani ja toimimme aktiivisesti
kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.
Kehitämme kykyämme palvella asiakkaita
monikielisesti.
Olemme vetovoimainen kaupunkityöpaikka.
Teemme yhdessä merkityksellistä työtä oululaisten
parhaaksi.
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Arvot

Rohkeus

Reiluus

Vastuullisuus

Oulun kaupungin tapa
toimia pohjautuu
arvoihin, tukee
strategisia valintoja
sekä ohjaa kaupungin
omaa toimintaa.

Mitä Oulun arvot tarkoittavat?
Rohkeus: Suhtaudumme rohkeasti ja luovasti tulevaisuuteen. Uskallamme
muuttaa rakenteita ja suhtaudumme riskinottohaluun myönteisesti ja
hyväksymme mahdollisen epäonnistumisen.

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

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

Sivistys- ja kulttuuripalveluissa
ROHKEUTTA on
• luopua vanhasta
ja tavoittaa uutta

• olla erilainen
• uskaltaa kokeilla
• kannustaa ja
sallia
erinomaisuus
• sietää
epävarmuutta

REILUUTTA on
•

kohdata toiset
kannustaen ja
arvostaen

•

toimia
läpinäkyvästi

•

nähdä
moninaisuus
rikkautena

VASTUULLISUUTTA on
• huomioida
asiakkaiden ja
toistemme erilaisuus
• tarjota aito
mahdollisuus
osallistua ja toimia
aktiivisesti
• sitoutua yhteisesti
sovittuihin
tavoitteisiin ja tehdä
yhdessä
• rakentaa
toimintakulttuuri
arvoja vastaavaksi

Arvojen
merkitys
konkretisoituu
vasta niiden
muuttuessa
käytännöksi

Vaihtoehto 1:

Pohjoisen väkevällä osaamisella
maailmanmaineeseen

Sivistys- ja
kulttuuripalveluiden
VISIO 2026

Vaihtoehto 2:

LUONNOS

Sivistys kasvaa kohdatessa
Vaihtoehto 3:

Mikä on sinun ehdotuksesi visioksi?

Sivistys- ja kulttuuripalveluiden tehtävä
Sivistys- ja kulttuuripalvelut edistää yksilön ja yhteisöjen
kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Sivistys- ja kulttuuripalveluiden tavoitteet
Oulu on maailman lapsiystävällisin kunta 2026

Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026

Oulu on hyvinvoinnin ja oppimisen edelläkävijä. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia kehitetään
ensisijaisesti heidän omissa toimintaympäristöissään.

Asukkaat osallistuvat, liikkuvat ja edistävät kestävää elämäntapaa. Kuntalaisten oma hyvinvointiaktiivisuus
lisääntyy.
Sähköisiä palveluja kehitetään aktiivisesti. Sähköisten palveluiden ja omatoimikonseptien osuus palveluiden
tuottamisessa kasvaa merkittävästi ja tilojen tarve vähenee.
Sivistys- ja kulttuuripalveluissa syntyy yhteisöllisiä oppimis- ja elämyskeskuksia, alueellista toimintamallia
vahvistetaan ja palveluita kootaan ehyiksi palvelukokonaisuuksiksi palvelukeskittymittäin.
(Palvelukeskittymä (yht. 18) tarkoittaa toisiaan lähellä sijaitsevien palveluiden, esim. päiväkoti, koulu ja kirjasto, muodostamaa
kokonaisuutta. Tällaisia ovat esim. Haukiputaan, Myllyojan, Kastellin ja Kaakkurin palvelukeskittymä.)

Hyvinvointi ja osallisuus:
”Oppiva ja aktiivinen oululainen”

Digitalisaatio: ”Digi on liki”

Kansainvälisyys: ”Osa jokaisen arkea”

Sivistys- ja
kulttuuripalveluiden
yhteiset strategiset
kärjet

