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1. LÄHTÖKOHDAT: UUDET LUOTTAMUSHENKILÖT JA UUSI GRADIA

o Yhtymähallituksen puheenjohtajistossa (6) on 4 uutta puheenjohtajaa.
o Yhtymähallituksessa (9) on 5 uutta jäsentä.

o Yhtymävaltuustossa (29) on 25 uutta jäsentä.
o Tarkastuslautakunnassa (7) on 4 uutta jäsentä.

o (Esitetty toivomus kuvat sisältävästä esittelyvihkosta (valtuutettujen käyttöön)
o Koulutuksen rahoituksen vähenemisen, lainsäädännön muutosten ja näihin liittyen rakenteiden ja
prosessien uudistamisen vuoksi 1.1.2018 aloittava GRADIA on uusi organisaatio.

2. KOHTEENA LUOTTAMUSHENKILÖT JA OMISTAJAKUNNAT
o Luottamushenkilöille: valtuusto, hallitus, tarkastuslautakunta, tarkastuslautakunta, liikelaitosten
(1.1.2018 vain kiinteistöt) johtokunnat.

o Omistajakunnille kuntatapaamisissa Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jämsä, Keuruu, Kuhmoinen,
Laukaa, Luhanka, Muurame, Petäjävesi, Toivakka ja Uurainen.

3. VALTUUSTOSEMINAARIT
o 5.10.2017 Yhdessä kohti uutta
• Opiskelija toisella asteella
• Tukeva perusta: turvallisuus, oppimisympäristöt, resurssit
o 15.12.2017 valtuuston kokous
• Mm. opiskelijakuntien ja henkilöstöjärjestöjen puheenvuorot sekä henkilöstön rakenne ja
kehittäminen
o 2-3/2018 Valtuuston strategiaseminaari
• Ohjelma rakennetaan, mm. kumppanuudet (mm. työelämä, EduFutura), hanketoiminta,
kansainvälisyys, digitalisaatio, tytär- ja osaomisteiset yritykset

4. AINEISTOT (Ks. Seminaariohjelma)

o Pääosa aineistoista on julkisia ja ne on koottu kuntayhtymän nettisivuille (löytyvät suoralinkillä
jao.fi/seminaarinaineisto ): seminaarien esitykset, oppilaitosten yleisesittelyt ja keskeisimmät
toimintaa ohjaavat dokumentit.
o Luottamushenkilöt (jäsenet ja varajäsenet) saavat myös tunnukset kuntayhtymän intra-sivuille
(https://intra.jao.fi/). Toimitetaan luottamushenkilöille.
5. TUTUSTUMISKÄYNNIT

o Tutustumiskäynneistä tehdään erillinen ohjelma ja aikataulu. Ohjelma ja ilmoittautumisohjeet
toimitetaan luottamushenkilöille.
o Lähtökohtaisesti runkona 1) Ammatillinen koulutus/ Gradia Jyväskylä/ Palvelut-yksikkö, 2)
Ammatillinen koulutus/ Gradia Jyväskylä/ Teknologia-yksikkö, 3) Ammatillinen koulutus/ Gradia
Jämsä, 4) Lukiokoulutus.

6. PUHEENJOHTAJISTON JA HALLITUKSEN PEREHDYTYS

o Hallitusten kokouksien yhteyteen järjestetään tiiviitä katsauksia / hallituksen kokoustamisen
yhteydessä toimintaympäristötutustumisia.
o Seminaarit, koulutukset ja ekskursiot tarpeen mukaan. Syksyllä mm. opetus- ja kulttuuriministeriön
ammatillisen koulutuksen seminaari.

7. KUNTAKIERROS
o Painottuu vuoteen 2018.
o Kuntayhtymän ja omistajakunnan poliittisen ja virkamiesjohdon tapaaminen: koulutuksen resurssit
ja muuttuva lainsäädäntö, kuntakohtaiset odotukset ikäluokan koulutuksen ja aikuisväestön ja
osaamisen kehittämiseen.
o Mietitään konsepti (esim. esittelybussi ja ohjelma) Gradian esittelemiseksi samassa yhteydessä
laajemmallekin yleisölle soveltuvissa tapauksissa. Tiedottaminen.

