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cuporen strategia 2015–2020

Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön hallitus asetti kokouksessaan 27. helmikuuta 

2014 säätiölle strategiatyöryhmän, jonka tehtävänä oli laatia säätiölle yleinen ohjaava ja toimintaa 

kehittävä strategia. Strategia työryhmän puheenjohtajana toimi tutkimuskeskuksen erikois

tutkija Pasi Saukkonen, ja sen muita jäseniä olivat Timo Cantell säätiön neuvottelu kunnasta, 

Marjo Mäenpää säätiön hallituksesta sekä tutkimus keskuksen henkilökuntaan kuuluvat Hilppa 

Sorjonen, Minna Ruusuvirta ja Jutta Virolainen. Strategiatyöryhmän väliraportti luovutettiin 

hallitukselle huhtikuussa 2014 ja loppuraportti strategiaesityksen muodossa lokakuussa 2014. 

Säätiön hallitus hyväksyi strategian kokouksessaan 10. marraskuuta 2014. 

Tiivistelmä

Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön ylläpitämä tutkimuskeskus Cupore on kulttuuri

politiikan tutkimuksen keskus ja asiantuntija. Cuporen tehtävänä on tuottaa monipuolisesti 

taide ja kulttuuri politiikkaa koskevaa tietoa sekä toimia tiedonvälittäjänä ja keskustelun avaa

jana. Tutkimuskeskuksen toiminta perustuu tieteelliseen tutkimukseen, ja sen toimintaa ohjaa

vista arvoista tärkeimmät ovat luotettavuus ja riippumattomuus. 

Cuporen tutkimustoiminta kohdistuu kolmeen pääalueeseen, jotka ovat luovien alojen tuotanto

rakenteet, toimintamallit ja osaamistarpeet, taide ja kulttuuritoiminnan rakenteet, rahoitus ja 

ohjaus sekä kulttuuriset oikeudet ja kulttuurinen osallisuus ja osallistuminen. Tutkimuskeskuksessa 

tutkitaan niin nykyhetkeä, historiaa kuin tulevaisuuttakin. Cuporessa toteutetaan laajoja tutki

mushankkeita, mutta se pystyy myös nopeasti vastaamaan ajankohtaisiin tarpeisiin ja haasteisiin.

Vuoteen 2020 mennessä Cuporen tavoitteena on vakiinnuttaa asemansa monipuolisena tutkija

yhteisönä, lisätä yhteiskunnallista vaikuttavuuttaan sekä vahvistaa kansallista ja kansain välistä 

tunnettuuttaan. Muita tavoitteita ovat henkilöstön osaamista ja työhyvinvointia tukevan hallinnon 

ja johtamisen rakentaminen sekä rahoituslähteiden monipuolistaminen. Tavoitteiden saavut

tamiseksi laaditaan tutkimustoiminnan, rahoituksen hankinnan, verkostoitumisen, hallinnon 

kehittämisen ja viestinnän erillisohjelmat ja niiden toimeenpanosuunnitelmat.
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1  Tämä on Cupore

Cupore on Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön ylläpitämä tutkimuskeskus. Kulttuuri

poliittisen tutkimuksen edistämissäätiön perustivat Jyväskylän yliopisto ja Suomen Kulttuuri

rahasto vuonna 2002, ja sen tarkoituksena on seurata suomalaisen ja kansainvälisen kulttuuri

politiikan kehitystä ja edistää sitä koskevaa tutkimustyötä, asiantuntemusta ja tiedonvälitystä. 

Opetus ja kulttuuriministeriö oli yksi säätiön perustamisen aloitteentekijöistä ja on osaltaan 

vastannut sen tutkimustoiminnan rahoittamisesta. 

Cupore on toteuttanut tutkimuksia, laajempia ja suppeampia selvityksiä sekä arviointeja ja 

ennakointeja. Tutkimuskeskus on myös järjestänyt seminaareja ja keskustelutilaisuuksia, ja sen 

henkilökunta on toiminut monin eri tavoin kulttuuripolitiikan asiantuntijatehtävissä. Cuporen 

toiminta arvioitiin vuonna 2009, ja tutkimus keskusta kehitettiin edelleen ottamalla huomioon 

arvioijien kehittämisehdotuksia.

Cuporen palveluksessa oleva henkilökunta on kasvanut tasaisesti, samoin sen toteuttamien 

hankkeiden määrä. Vuonna 2014 Cuporen henkilökuntaan kuului parikymmentä työntekijää 

pääasiassa tutkimus tehtävissä. Cupore toteutti kyseisenä vuonna toistakymmentä kulttuuri

politiikan tutkimuksen alaan liittyvää hanketta, jotka edustavat laajasti taiteen, kulttuurin ja 

kulttuuripolitiikan osaalueita.

Opetus ja kulttuuriministeriön, Jyväskylän yliopiston, Suomen Kulttuurirahaston ja Taiteen 

edistämis keskuksen lisäksi Cuporen yhteistyö ja sidosryhmäverkostoon ovat kuuluneet esimer

kiksi Suomen Kuntaliitto ja suurimmat suomalaiset kaupungit sekä taide ja kulttuurialalla toimivat 

yliopistot ja korkeakoulut ja valtion kulttuurialan virastot ja laitokset. Cuporen hankkeita ovat 

rahoittaneet myös suomalaiset säätiöt, ja siltä ovat tilanneet tutkimuksia ja selvityksiä monet 

taide ja kulttuurialan järjestöt. 

Cupore seuraa tiiviisti alan kansallista ja kansainvälistä kehitystä ja osallistuu siihen monin tavoin. 

Cuporen työntekijät ovat toimineet aktiivisesti vuonna 2012 perustetussa Kulttuuripolitiikan 

tutkimuksen seurassa. Cupore on osaomistaja Europäisch Institut für Vergleichende Kultur

forschungissa (ERICarts). ERICarts ylläpitää yhdessä Euroopan neuvoston kanssa kulttuuripoliittista 

tietojärjestelmää (Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe), jonka päivittämiseen 

Cupore osallistuu. Cupore on myös yksi Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift lehden julkaisijoista.
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2  Cuporen toimintaympäristön muutossuuntia

Taiteen, kulttuurin ja ylipäätään luovan toiminnan ala on laajentunut ja monimuotoistunut 

viime vuosi kymmeninä, ja tämä kehitys jatkunee myös tulevaisuudessa. Tieto ja viestintätekno

loginen kehitys muuttaa perusteellisesti taiteen ja kulttuurin tuottamista, välittämistä ja kulutta

mista. Kulttuurin merkitys ihmisille ja yhteiskunnille kasvaa, mutta muuttaa samalla muotoaan. 

Erilaisten rajojen ylittäminen arkipäiväistyy, esi merkiksi taiteenalojen, hallinnon sektoreiden ja 

valtioiden välillä.

Julkisen hallinnon ja palvelujen rahoitusvaikeudet jatkuvat strategiakaudella. Samanaikaisesti 

korostuu entisestään tarve tehdä tietoon perustuvia poliittisia ja hallinnollisia päätöksiä. Julki

silta toimenpiteiltä odotetaan myönteisiä välittömiä ja välillisiä vaikutuksia. Arviointitiedon ja 

erityisesti vaikuttavuuden arvioinnin tarve lisääntyy. Tutkimus ja selvitystoimintaan käytettä

vissä olevissa voimavaroissa ei kuitenkaan ole odotettavissa merkittävää kasvua. Vaikuttavuutta 

odotetaan myös julkisrahoitteiselta kulttuuripolitiikan tutkimukselta.

Kulttuuripoliittisesti relevanttiin tutkimustietoon kohdistuu kiinnostusta myös muualta kuin 

julkisen sektorin toimijoiden, Euroopan unionin, valtion ja kuntien, taholta. Tietoa tarvitsevat 

myös taidetta ja kulttuuria rahoittavat säätiöt sekä taide ja kulttuurialan järjestöt, laitokset ja 

muut toimijat kuten media. Kysynnän monipuolistuessa kulttuuripoliittisen tutkimuskeskuksen 

on kyettävä vastaamaan erityyppisiin tieto tarpeisiin. Kehitys saattaa johtaa myös kilpailevien 

tutkimusorganisaatioiden määrän kasvuun.

Pääsy tutkimuksen kannalta relevantteihin aineistoihin paranee teknologisen kehityksen ja 

aineistojen julkisuutta koskevien periaatepäätösten ja niiden toteuttamisen myötä (big data, 

avoin data). Tarve vahvistaa osaamista uudenlaisten aineistojen hyödyntämisessä, analysoin

nissa ja tulkinnassa kasvaa. Samalla odotukset myös kulttuuripolitiikan tutkimuksen aineistojen 

avoimuudesta voimistuvat.

Kilpailu tutkimustiedon pääsystä julkisuuteen ja hyödynnettäväksi päätöksenteossa ja muussa 

toiminnassa kovenee. Tutkijaa ja tieteellistä tutkimusta pidetään entistä vähemmän itsestään 

selvänä alansa tiedollisena auktoriteettina. Paine toimia aktiivisesti ja monipuolisesti julkisuu

dessa kasvaa samoin kuin tarve panostaa julkaisutoiminnan laatuun ja esimerkiksi korkea tasoisiin 

visuaalisiin esitystapoihin. Uusi teknologia tarjoaa näihin haasteisiin vastaamiseen myös runsaasti 

uusia mahdollisuuksia.
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3  Cuporen missio, visio ja arvot 

Missio: Cupore on kulttuuripolitiikan tutkimuksen keskus ja asiantuntija. Me tuotamme moni

puolisesti taide ja kulttuuripolitiikkaa koskevaa tietoa ja toimimme aktiivisesti tiedonvälittäjänä 

sekä keskustelun avaajana. Cuporen toiminta perustuu tieteelliseen tutkimukseen.

Visio: Cupore on vuonna 2020 yhteiskunnallisesti vaikuttava vakaa, mutta samalla joustava 

ja ketterä tutkimus keskus, joka tuottaa ja välittää tietoa päätöksentekijöille, alan tutkijoille ja 

muille toimijoille. Viestintä välineet hyödyntävät Cuporea ja sen tuottamaa tietoa uutisoinnissaan  

ja analyyseissään. Cupore on arvostettu toimija ja kiinnostava yhteistyökumppani kansallisesti 

ja kansainvälisesti.

Arvot: Cuporen toiminta on luotettavaa ja riippumatonta. Toiminnallemme on ominaista myös 

avoimuus, näkemyksellisyys ja vuorovaikutteisuus. Tutkimustoiminnassaan Cupore sitoutuu 

yleisesti hyväksyttyihin eettisiin periaatteisiin.



6

4  Cuporen strategiset tavoitteet  
  ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi

4.1 Cupore on kansallisesti ja kansainvälisesti tunnustettu kulttuuri
politiikan tutkija, asiantuntija ja vaikuttaja. Cuporea pidetään yhtenä 
Euroopan johtavista alan tutkimuskeskuksista.

Cuporen tutkimustoiminta sisältää taide- ja kulttuuripolitiikan ydin- alueet 
sekä näiden lisäksi kulttuuriin laajassa merkityksessä liittyviä teemoja.  
Cupore palvelee laajasti erilaisia tiedontarpeita tuottaen tutkimuksia, selvi-
tyksiä, analyyseja ja arviointeja. Cuporessa tutkitaan ajankohtaista kulttuuri-
politiikkaa mutta selvitetään myös siihen johtanutta historiallista kehitystä  
ja ennakoidaan tulevaisuutta.

ToImET TavoITTEIdEn saavuTTamIsEksI

• Laaditaan tutkimustoiminnan erillisohjelma, jossa määritellään toiminnan 

painopistealueet, sekä tämän ohjelman toimeenpanosuunnitelma

• Kehitetään tutkimuksellista yhteistyötä muiden politiikkasektoreiden kanssa.

• Hyödynnetään monitieteisesti eri metodologioita ja aineistoja ja kehitetään erilaisia 

kulttuuripolitiikan tarpeisiin soveltuvia ennakointi ja arviointimenetelmiä.

• Kehitetään erilaisia tutkimustuotteita, joita ovat esimerkiksi pika ja syväanalyysit, 

ennakoinnit, arvioinnit ja barometrit.

• Lisätään julkaisutoimintaa ja tutkimuksesta tiedottamista myös muilla kuin  

suomen kielellä.

• Seurataan ja hyödynnetään aktiivisesti teknologisen kehityksen tuomia  

mahdollisuuksia tutkimustoimintaan.

• Arvioidaan avoimen datan hyödyntämisen mahdollisuuksia ja lisätään omien 

tietoaineistojen avoimuutta ja käytettävyyttä. 
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Cupore on sitoutunut tieteellisen tutkimustoiminnan eettisiin peri aatteisiin  
ja noudattaa alan yleisesti hyväksyttyjä käytäntöjä.

ToImET TavoITTEIdEn saavuTTamIsEksI

• Toimitaan hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti ja sitoudutaan noudattamaan 

tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeistusta humanistisen, yhteiskuntatieteellisen  

ja käyttäytymistieteellisen tutkimuksen eettisistä periaatteista.

• Tutkimustoiminnan erillisohjelmassa määritellään toimenpiteet hyvien tieteellisten 

käytäntöjen kehittämiselle ja henkilökunnan kouluttamiseen eettisissä kysymyksissä. 

Cupore on kansallisesti ja kansainvälisesti verkottunut sekä instituutiona 
että henkilökunnan suhteiden ja kytkentöjen kautta. Poliitikot, taiteen ja 
kulttuurin toimijat, media ja rahoittajat arvostavat ja hyödyntävät Cuporen 
asiantuntemusta.

ToImET TavoITTEIdEn saavuTTamIsEksI

• Laaditaan kansallisen ja kansainvälisen verkostoitumisen erillisohjelma sekä sen 

toimeenpanosuunnitelma.

• Ylläpidetään hyviä suhteita opetus ja kulttuuriministeriöön, Taiteen edistämiskeskukseen 

ja Jyväskylän yliopistoon sekä Kulttuuripolitiikan tutkimuksen seuraan. Lisätään dialogia 

näiden toimijoiden kanssa.

• Vahvistetaan muita kansallisia, pohjoismaisia ja eurooppalaisia yhteistyösuhteita  

ja verkostoja.

• Kehitetään yhteistyötä muiden yliopistojen ja tieteellisten seurojen kanssa.

• Luodaan uusia verkostoja esimerkiksi tutkimushankkeiden ohjausryhmäjäsenyyksien 

muodossa.

• Koulutetaan ja kannustetaan henkilökuntaa viestimään, osallistumaan keskusteluun  

ja verkostoitumaan.

• Vastaanotetaan vierailijoita Suomesta ja ulkomailta ja lähetetään työntekijöitä 

verkostoitumaan, hankkimaan tietoa ja kehittämään ammattitaitoaan muihin 

organisaatioihin.

• Järjestetään seminaareja ja keskustelutilaisuuksia.

• Osallistutaan alan konferensseihin ja seminaareihin.
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4.2 Hallinto ja johtaminen tukevat Cuporen resurssien kehittämistä  
ja hyödyntämistä parhaalla mahdollisella tavalla.

Cuporen tärkein resurssi on osaava ja motivoitunut henkilökunta. Cupore on 
työpaikka, jossa työntekijät viihtyvät ja kokevat voivansa kehittää itseään, sekä 
haluttu työpaikka alan asiantuntijoiden keskuudessa. 

ToImET TavoITTEIdEn saavuTTamIsEksI

•  Laaditaan hallinnon kehittämisen erillisohjelma ja sen toimeenpanosuunnitelma.

• Luodaan henkilöstöjohtamisen periaatteet ja käytännöt.

• Kehitetään Cuporen sisäistä viestintää luomalla yhteinen sähköpostilista sekä 

henkilökunnan yhteisten kokousten käytäntö.

• Luodaan työkaluja henkilökunnan kannustamiseen ja työhyvinvoinnin  

järjestelmälliseen kehittämiseen.

• Laaditaan työntekijän perehdytyskansio sekä keskeisten asiakirjojen ja lomakkeiden 

sähköinen arkisto.

• Laaditaan suunnitelma henkilökunnan osaamisen ja asiantuntijuuden tunnistamiseksi  

ja kehittämiseksi.

• Luodaan Cuporen asiantuntijatietokanta ja pidetään säännöllisesti yhteyttä entisiin 

työntekijöihin.

• Varmistetaan tilojen asianmukaisuus, laitteiden ja ohjelmien ajanmukaisuus sekä  

pääsy sähköisiin tietolähteisiin ja aineistoihin. Henkilökuntaa koulutetaan laitteiden  

ja ohjelmien käytössä.

• Inventoidaan käytettävissä olevat tietokoneet ja muut laitteet sekä tehdään suunnitelma 

niiden päivittämisestä ja pitkän aikavälin käytöstä.
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Cupore saa vuosittain rahoitusta eri lähteistä. Rahoitus nojaa entistä  
enemmän kansallisesti ja kansainvälisesti hankittuun hankerahoitukseen.  
Pyritään pitämään valtionapu vähintään nykyisellä tasolla.

ToImET TavoITTEIdEn saavuTTamIsEksI

• Laaditaan rahoituksen hankinnan erillisohjelma ja sen toimeenpanosuunnitelma.

• Selvitetään mahdollisuudet hakea yhdessä muiden toimijoiden kanssa hankerahoitusta 

Suomen Akatemialta.

• Selvitetään mahdollisuudet hakea valtioneuvoston rahoitusta poliittista päätöksentekoa 

tukevaan selvitys ja tutkimustoimintaan.

• Selvitetään mahdollisuudet yhteispohjoismaisiin kulttuuripoliittisiin tutkimushankkeisiin.

• Selvitetään mahdollisuudet eurooppalaisen tutkimus ja selvitysrahoituksen hankkimiseen.

4.3 Cupore viestii ja julkaisee selkeästi, aktiivisesti ja avoimesti sekä 
edistää tiedon käytettävyyttä. Cuporen viestintä on monikanavaista  
ja monikielistä. 

Cupore kehittää tiedon julkaisemisen ja välittämisen tapoja ja edistää tiedon 
saavutettavuutta ja laatua. Cupore ylläpitää kirjasto- ja tietopalvelua.

ToImET TavoITTEIdEn saavuTTamIsEksI

• Laaditaan viestinnän erillisohjelma ja sen toimeenpanosuunnitelma.

• Laaditaan kirjasto ja tietopalvelutoiminnalle keskipitkän ja pitkän aikavälin suunnitelma.

• Päivitetään Cuporen julkaisutoiminnan periaatteet sekä tutkimus ja julkaisutoiminnan 

arkistoinnin suunnitelma. Laaditaan julkaisutoimintaan laadunvarmistusjärjestelmä.

• Selvitetään mahdollisuudet vertaisarviointiin ja kannustetaan työntekijöitä tieteellisten 

artikkeleiden kirjoittamiseen.

• Tuotetaan artikkeleita, kommentteja ja arvioita kansallisiin ja kansainvälisiin julkaisuihin  

ja muihin kanaviin.

• Julkaistaan kerran vuodessa barometri yhdessä Taiteen edistämiskeskuksen kanssa.

• Kehitetään tiedon saavutettavuutta ja eri kohderyhmille räätälöityjä tietotuotteita.

• Uudistetaan Cuporen kotisivut sekä selkeytetään ja ajanmukaistetaan Cuporen visuaalinen 

ilme. Lisätään läsnäoloa sosiaalisessa mediassa.

• Seurataan Cuporen tuottaman tiedon vaikuttavuutta eri menetelmiä hyödyntämällä.
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5  Toiminnan seuranta ja arviointi

Strategian toteutumista seurataan ja sitä päivitetään säännöllisesti. Strategiassa mainitut toimen

piteet muotoillaan erillisohjelmissa ja niiden toimeenpanosuunnitelmissa siten, että toteutusta 

voidaan tarkastaa ja arvioida erikseen nimettyjen välineiden avulla. Lisäksi kullekin toimenpiteelle 

ja sen toteutuksen arvioinnille laaditaan aikataulu. Kehittämistyön pohjaksi laaditaan toiminta

ympäristön analyysi ja tunnistetaan sen pohjalta Cuporen sisäiset vahvuudet ja heikkoudet sekä 

ulkoiset mahdollisuudet ja uhkat (sWoTanalyysi). Lisäksi luodaan mittareita toiminnan laadun 

ja tuloksellisuuden mittaamiseksi. 


