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YHTEENVETO 
 

Tutkimus on vastaus Euroopan parlamentin kehotukseen arvioida kattavasti Euroopan 

kulttuuripääkaupunki -toimintaohjelman isäntänä toimimisen pitkäaikaisvaikutuksia. Sen 

tärkeimpänä päämääränä on perehtyä Euroopan kulttuuripääkaupunki -toimintaohjelman 

isäntäkaupungeista julkaistuun laajaan aineistoon ja tunnistaa siten yleisimmät 

menestysstrategiat, tarkastella näyttöä tuloksista ja pitkäaikaisvaikutuksista kulttuurin, 

talouden, yhteiskunnan ja politiikan näkökulmasta sekä ymmärtää keskeisimpiä toistuvia 

haasteita. 

 

Tärkeimmät päätelmät 

Historia ja kehitys 

 

Euroopan kulttuuripääkaupunki -toimintaohjelman toiminta- ja lainsäädäntökehyksen 

kehittyminen EU:n tasolla voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen.  

 

Vaiheen 1 aikana (1985–1996) kaupunkien nimeämistä pidettiin hallitustenvälisenä 

tehtävänä, eikä aihetta koskevaa lainsäädäntökehystä ollut. Yleensä kaupungit 

nimettiin kussakin jäsenvaltiossa, ja useimmiten Euroopan kulttuurikaupunki - 

erityisaloitteiden rahoittamiseen tai kehittämiseen ei ollut riittävästi aikaa. 

 

Vaiheen 2 aikana (1997–2004) valintaperusteet ja ehdotusten jättämisen määräajat 

otettiin käyttöön vuodesta 1998 alkaen, mikä lisäsi huomattavasti kaupunkien 

kunnianhimoisia tavoitteita sekä niiden valmiuksia Euroopan kulttuuripääkaupunki - 

toimintaohjelman ohjelmasuunnitteluun. Ohjelman asemaa parannettiin myös 

yhdistämällä se EU:n tärkeimpiin kulttuuriohjelmiin. 

 

Vaiheen 3 aikana (2005–2019) toteutettiin ensimmäinen ohjelmaa koskeva 

lainsäädäntökehys, ja ohjelmasta tuli yhteisön toiminta, johon sovelletaan virallisesti 

eurooppalaisen ulottuvuuden perusteita. Tämän vaiheen aikana valinta-, seuranta- ja 

arviointimenettelyjä on selkeytetty ja lujitettu.  

 

Vuonna 2013 Euroopan parlamentti, ministerineuvosto ja Euroopan komissio ovat 

saattaneet ajan tasalle lainsäädäntökehyksen Euroopan kulttuuripääkaupunki - 

toimintaohjelman seuraavaa, vuosia 2020–2033 koskevaa vaihetta varten. 
 

Hakumenettelyyn liittyvät lähestymistavat 

 
Ohjelman merkityksen lisäännyttyä Euroopassa hakumenettely on itsessään kehittynyt 

hyvin näkyväksi Euroopan kulttuuripääkaupunkiin liittyväksi tapahtumaksi, ja monet 

kaupungit kilpailevat kiivaasti, jotta ne nimettäisiin kansallisella tasolla. 

 
Kaiken kaikkiaan menestyneet ehdokkaat mainitsevat tavoitteikseen useimmiten 

isäntäkaupungin valmiuksien ja kunnianhimoisten tavoitteiden edistämisen kulttuurialalla 

sekä kaupungin profiilin ja sen kulttuurisen kiinnostavuuden parantamisen. Valituissa 

hakemuksissa painotettuihin muihin tavoitteisiin kuului myös Euroopan 

kulttuuripääkaupunki -toimintaohjelman käyttäminen kimmokkeena taloudellisen ja 

sosiaalisen kehityksen päämäärien saavuttamiseksi. 

 



Osasto B: rakenne- ja koheesiopolitiikka 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 4 

Menestyneiden hakemusten vahvuuksina pidettiin useimmiten sidosryhmien laajaa 

kuulemista ja hakemusehdotusten saamaa tukea, ehdotetun investoinnin määrää ja 

laadukasta taiteellista ohjelmaa. Vahvan eurooppalaisen ulottuvuuden puuttuminen oli 

kuitenkin yleinen heikkous hakemuksissa. 
 

Toteutustavat ja menestysstrategiat 

 
Isäntäkaupunkina toimiminen on muuttunut yhä ammattimaisemmaksi, ja tämän 

seurauksena esiin on tullut yhteisiä menestysstrategioita, jotka voidaan nyt havaita 

useimmissa kaupungeissa. Joitakin näkyvimpiä lähestymistapoja ovat seuraavat:  

 

Kehitetään kunnianhimoinen näkemys kaupungin muuttamiseksi käyttäen Euroopan 

kulttuuripääkaupunki -toimintaohjelmaa kimmokkeena kulttuurin, yhteiskunnan ja 

imagon muutokselle. 

 

Edistetään Euroopan kulttuuripääkaupunki -toimintaohjelman avulla monialaisia 

toimintasuunnitelmia, joissa keskitytään kaupungin ja toisinaan sitä ympäröivän alueen 

aseman vahvistamiseen tai uudistamiseen. 

 

Luodaan kyseistä vuotta varten usein vuodenaikojen mukaan muuttuva tasapainoinen 

valikoima aihekohtaisia toimia tukemaan voimavarojen jakamista ja markkinoinnin 

painopisteiden koordinointia. 

 

Alkuvaiheessa luodaan nopeasti ruohonjuuritason toimia ja sen jälkeen kestävää 

toimintaa, jolla saadaan mukaan mahdollisimman monipuolinen yleisö, sekä toimia 

tukevia strategisia sosiaaliohjelmia, joille myönnetään huomattavaa rahoitusta. 

 

Nämä yhteiset piirteet heijastavat toimenpiteiden ”Euroopan kulttuuripääkaupunki -tyyliä”, 

joka olisi hyödyllistä muokata yhteiseksi ”Euroopan kulttuuripääkaupunki -osaamiseksi”, 

jotta tehostetaan tietämyksensiirtoa. 
 

Tulokset ja vaikutukset 

 
Isäntäkaupunkien tavoitteiden laajenemisen seurauksena ilmoitettujen vaikutusten määrä 

ja laajuus ovat lisääntyneet, mutta väitetyistä vaikutuksista ei silti ole aina näyttöä. 

Näyttöä on saatavilla erityisesti seuraavaksi mainituilta aloilta, joilla vaikutukset ovat olleet 

myönteisiä. 

 

Vaikutukset kaupunkien kulttuuriin ja imagoon 

 
Ohjelmalla voi olla merkittäviä vaikutuksia, kun pyritään vahvistamaan verkostoja, 

käynnistämään uusia yhteistyöhankkeita, kannustamaan uuden työn jatkamista ja 

kehittämään valmiuksia ja kunnianhimoisia tavoitteita kulttuurialalla. 

 

Monet isäntäkaupungeista, joilla on ollut matala (tai jopa kielteinen) profiili, ovat 

havainneet imagonsa uudistuneen, ja ne ovat onnistuneet uudistamaan asemaansa 

kulttuurikeskuksina. 
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Sosiaaliset vaikutukset 

 
Ohjelman sosiaalisista vaikutuksista kaikkein myönteisin on sen vaikutus paikallisten 

asukkaiden käsitykseen kaupungistaan sekä heidän tuntemaansa arvostukseen. 

 

Toinen myönteinen vaikutus on kulttuuritapahtumien yleisön monipuolistuminen tai 

lisääntyminen Euroopan kulttuuripääkaupunki -vuoden aikana. 
 

Taloudelliset vaikutukset 

 
Monissa kaupungeissa ohjelmalla on ollut huomattavia vaikutuksia matkailun välittömiin 

ja keskipitkän aikavälin suuntauksiin. Tämä puolestaan voi vaikuttaa merkittävästi 

kaupunkien talouteen. 

 

Muilla aloilla vaikutuksia on vaikeampi osoittaa, mutta se johtuu osittain siitä, että sopivat 

menetelmät näytön saamiseksi ovat monimutkaisempia. Yhteisöjen mukaan saamiseksi 

kehitetään uusia tekniikoita (esim. vapaaehtoistyö- ja koulutusmahdollisuudet), minkä 

ansiosta tämä Euroopan kulttuuripääkaupunki -toimintaohjelman vaikutuspiiriin kuuluva ala 

kehittyy todennäköisesti tulevaisuudessa. Eurooppalainen ulottuvuus on toinen ala, jolla 

vaikutusmahdollisuudet ovat suuret, erityisesti nyt, kun on otettu käyttöön pitkälle 

kehitettyjä perusteita ja laajempi seurantatuki. 
 

Haasteet ja esteet 

 
Sääntelyn, ammattimaisuuden ja hankittujen kokemusten ansiosta on onnistuttu laajasti 

vastaamaan seuraaviin alkuvaiheen haasteisiin:  

 

puutteellinen suunnittelu tai kestävyyteen liittyvien lähestymistapojen heikkous 

 

epäjohdonmukainen viestintä ja heikot markkinointi- ja tuotekuvastrategiat  

 

Jäljellä on kuitenkin vielä muita haasteita, jotka ovat tulleet esiin ajan kuluessa tai joita ei 

ole ratkaistu, kuten  

 

Euroopan kulttuuripääkaupunkien valmiudet esittää selkeä näkemys, jolla voidaan 

turvata paikallinen omistus  

 

riittävän tasapainon luominen kulttuuristen, sosiaalisten ja taloudellisten 

toimintasuunnitelmien välille. 
 
Eurooppalaista ulottuvuutta koskeva vaatimus on erityisen silmiinpistävä haaste 

(huolimatta EU:n rahoittaman seurannan ja arvioinnin lisääntymisestä), sillä 

isäntäkaupungit onnistuvat harvoin täyttämään hakemuksissaan antamiaan lupauksia tai 

niillä on vaikeuksia osoittaa onnistumistaan alan tietojenkeruumekanismien historiallisen 

puutteellisuuden vuoksi. Lisäksi paikalliset toimintasuunnitelmat asetetaan etusijalle ennen 

kansainvälisiä pyrkimyksiä. 

 

Merkittävä ongelma on myös se, että Euroopan kulttuuripääkaupunkien välinen virallinen 

tietämyksensiirto on puutteellista. Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtumien järjestäjien 

epäviralliset verkostot ovat hyvin arvostettuja, sillä niistä saadaan ensi käden tietoa 

kokemuksista, ja vuodesta 2005 alkaen julkaistujen tutkimusten määrä on lisääntynyt ja 
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vertailututkimuksia käytetään laajasti. Useimmista arvioinneista puuttuu kuitenkin 

jatkuvuus, ja yleensä käytettävissä olevan näytön laatu ja vertailtavuus on heikkoa. 
 

Päätelmät ja suositukset 

 
Euroopan kulttuuripääkaupunki -toimintaohjelma on kypsässä vaiheessa oleva 

kansainvälinen tapahtuma, joka pystyy luomaan mittavien kulttuuritapahtumien isännöintiä 

koskevia suuntauksia, mutta sen todellisen arvon laskeminen vaatii tehostamaan sen 

arvioinnin koordinointia. Tutkimuksessa esitetään joitakin keskeisiä suosituksia. 

 
Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtumien järjestäjät: 

Tehdään tärkeimpien sidosryhmien sopimasta kulttuuritavoitteesta Euroopan 

kulttuuripääkaupunki -vision ydin joko niin, että se yhdistetään olemassa oleviin 

kulttuuristrategioihin, tai käyttämällä Euroopan kulttuurikaupunki -toimintaohjelmaa uuden 

kulttuurikeskeisen strategian foorumina. 

 

Varmistetaan, että työryhmän keskeiset jäsenet ymmärtävät esitetyn vision ennen sen 

laajempaa levittämistä. Näin vältetään herättämästä yleisössä epärealistisia odotuksia. 

 

Luodaan toimien sijasta paikallisille poliitikoille keskeinen rooli Euroopan 

kulttuuripääkaupunki -tapahtumien edistämisessä. Taataan avoimuus suhteessa 

kansalaisiin ja varmistetaan tasapaino taiteellisen itsenäisyyden sekä eri sidosryhmien 

osallistumis- ja edustustarpeen välillä. 

 

Hyväksytään se, että tapahtumien eri vaiheissa saatetaan tarvita erityyppistä osaamista, ja 

varaudutaan etukäteen työntekijöiden mahdolliseen menettämiseen. 

 

Tuetaan tulosten hyödyntämistä Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtuman jälkeen 

nimeämällä siirtymävaiheen työryhmä huolehtimaan vastuun siirtämisestä takaisin 

kaupunkien edustajille. 

 

Käynnistetään paikallinen keskustelu eurooppalaisen ulottuvuuden arvosta ja tarkastellaan 

paikallisten ja eurooppalaisten kulttuurien välisiä suhteita sen sijaan, että laaditaan niistä 

erillisiä suunnitelmia. 
 
Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtumien järjestäjät ja tutkijat: 

Tuetaan tietämyksensiirtoa tarjoamalla laadukkaita tietoja komission määrittämien 

yhteisten indikaattoreiden pohjalta. 

 

Euroopan komissio: 

Kannustetaan Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtuman henkilöstön pysyvyyttä ja 

kehotetaan keskeistä henkilöstöä pysymään tehtävissään 6–12 kuukauden ajan 

tapahtuman jälkeen. Suhtaudutaan kuitenkin avoimesti muutoksiin, jotta varmistetaan 

tarvittava osaaminen tapahtumien isännöinnin kaikissa vaiheissa. 
 
Luodaan yhteisiä indikaattoreita ja yhteiset puitteet tietojen keruuta varten.  

 

Harkitaan mahdollisuutta varata osa EU:n tukirahoituksesta Euroopan kulttuuripääkaupunki 

-tutkimukseen niin, että kaikkiin isäntäkaupunkien tietoihin sisältyy näkökohtia, joilla on 

merkitystä paikallisympäristön lisäksi myös laajemmin ohjelman vaikutusten ja tulosten 

kannalta. 

 

Pyritään luomaan Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtumia koskeva aineistokeskus 

tietojen luotettavaa arkistointia varten. 
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Euroopan komissio, Euroopan parlamentti ja neuvosto: 

Uudistetaan virallista ohjausta niin, että pyrkimys poliittiseen riippumattomuuteen ei johda 

poliittiseen vieraantumiseen. 

 

Täydennetään nykyisiä eurooppalaisen ulottuvuuden perusteita kannustamalla paikallisen 

keskustelun käynnistämiseen. 

 

Suositetaan lisäämään eurooppalaisen ulottuvuuden kannalta merkityksellisiä 

indikaattoreita ja kehotetaan laatimaan määrällisiä ja laadullisia selvityksiä 

merkityksellisistä tuloksista. 

 

 

 


