
KUOPIOLAINEN OPETUS
- LUPA INNOSTUA!

TÄÄLLÄ INSPIRAATIO
ON LUONNONVOIMA
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KUOPION KOULUTUSPOLIITTINEN 
OHJELMA – RAAMIT MUUTTUVAAN 
MAAILMAAN

Kuopion kaupungin koulutuspoliittinen ohjelma vuosille 
2017-2025 luo raameja opetuksen kehittämiselle ja 
kouluverkostotyölle Kuopiossa sekä vastaa erilaisiin opetuksen 
muutostarpeisiin.

Kuopiolaiseen opetukseen ja sen järjestämiseen vaikuttavat 
niin kuntasektorin muutokset ja Kuopion kaupungin sisäiset 
muutokset kuin myös koulutuksen ulkoiset ja opetuspalvelujen 
sisäiset strategiset muutostekijät.

Olennaisimmat muutostekijät liittyvät digitalisaatioon, 
opetussuunnitelman ja koulun toimintakulttuurin 
uudistumiseen, julkisen sektorin yleiseen taloustilanteeseen, 
kaupungin vetovoimaan sekä yksilöllisten tarpeiden ja yhdessä 
tekemisen huomioimisessa. Toimintaympäristöstä on myös 
tulossa aikaisempaa selvästi verkostoituneempi.
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“Kasvaminen 
ja oppiminen
jokaisen omia 
vahvuuksia 
korostaen.”

“Kasvulle ja oppimiselle 
suotuisa ympäristö.”

“Yhdessä 
tekeminen.”
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KUOPIOLAINEN OPETUS 
- LUPA INNOSTUA

Kuopiolainen opetus on käsite, joka tunnetaan meillä ja muualla. 
Opetus ja oppiminen perustuvat iloon ja kiinnostukseen sekä 
yksilön tarpeet huomioivaan yhteisöllisyyteen.

Visio 2025
Kuopiossa yhdessä oppiminen ja kasvaminen ovat keskiössä 
– kuopiolainen opetus tunnistaa ja kehittää oppijoiden omia 
vahvuuksia.

Toiminta-ajatus
Luomme oppimiselle ja kasvulle suotuisan ympäristön
Teemme sen yhdessä – kokeillen, innostuen ja oppien 
Käytämme valmentavaa ja yhteisöllistä työtapaa
Toimimme tehokkaasti
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KOULUTUSPOLIITTISEN OHJELMAN SYDÄN

Edellä kuvattujen muutostekijöiden, toiminta-ajatuksen ja vision 
pohjalta on määritetty Kuopion opetuspalvelujen keskeisimmät 
painopistealueet:

Oppimisen ja opetuksen oppijakeskeinen uudistaminen

Yhdessä tekeminen verkostoissa – lähellä ja kaukana

Opetushenkilöstön osaamisen ja 
valmiuksien kehittäminen

Resurssien hyödyntämisen ja tuottavuuden 
parantaminen

Johtamisen uudistaminen
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Kaikilla oppijoilla on  
mahdollisuus korkealaa
tuiseen oppimiseen

Oppiminen on oivaltavaa ja 
soveltavaa

Kehitetään oppiaineiden ja 
teemojen yhteistyötä

Kehitetään monimuotoista 
opetusta ja oppimista

Kehitetään yhdessä tekemi
sen kulttuuria sisäisesti ja 
ulkoisesti

Automatisoidaan rutiini
tehtäviä digitalisoinnilla
Opettajien osaamista  
kehitetään tavoitteellisesti

Järjestetään opetus taloudel
lisesti ja pedagogisesti opti
maalisissa yksiköissä: 

• erillisissä ala ja yläkouluis
sa vähintään 120 oppilasta

• yhtenäiskouluissa 
vähintään 240 oppilasta

Palveluverkostosta päätökset 
tehdään erillisten selvitysten 
ja vaikutusarviointien perus
teella.

Kaupungin keskustan alueella 
lukiokoulutusta järjestetään 
kahdessa kampuksessa

Tilojen käyttöä järkeiste
tään ja optimoidaan sekä 
yhteiskäyttöä lisätään

Lähiyhteisö otetaan mukaan 
osaksi oppimisympäristöä

LINJANVETOA JA POIMINTOJA 



Yhteystiedot:
Kuopion kaupunki
Kasvun ja oppimisen palvelualue
Opetusjohtaja, puh. 044 718 4003
www.kuopio.fi > Päivähoito ja opetus


