
                                                                               

 

YHDESSÄ KOHTI UUTTA 
Jyväskylän koulutuskuntayhtymän perehdytys- ja talousarvioseminaari  
Torstaina 5.10.2017 klo 9-14, Ravintola Priimus, Pruuvi-auditorio, Taulumäentie 45 

Osallistujat: Valtuuston, hallituksen, tarkastuslautakunnan ja liikelaitosten johtokuntien jäsenet sekä 

kuntayhtymän laajennettu johtoryhmä ja talousryhmä ja pääluottamusmiehet. 

Pysäköinti: Pysäköinti Priimuksen parkkipaikoille 5.10.17 ei edellytä pysäköintilupaa. 

 

OHJELMA 

8.30 Aamukahvit tarjolla, aulatila 
9.00 Tervetuloa ja perehdyttämisohjelman 2017-2018 esittely, valtuuston pj. Jari Blom ja 

kuntayhtymän johtaja Vesa Saarikoski 
9.15 Koulutuksen järjestämisen valtakunnallinen viitekehys ja uusi Gradia, Vesa Saarikoski 

 
 

OPISKELIJA TOISELLA ASTEELLA 
 

 

9.45 Opiskelijan polut, niiden seuranta ja tukeminen Jyväskylän koulutuskuntayhtymässä, 
kehittämisjohtaja Anu Tokila 

10.15 Miten ja mitä ammattiin opiskeleva oppii ja mikä muuttuu uuden lainsäädännön myötä? 
Gradia Jyväskylän rehtori 1.1.2018- Pirjo Kauhanen 

10.45 Miten ja mitä lukiolainen opiskelee lukioissamme? Jyväskylän Lyseon lukion rehtori Osmo 
Polas 

11.15 Keskustelu 
 

11.30 Lounas Ravintola Priimuksen linjastosta 
 

TUKEVA PERUSTA 
 

 

12.15 Oppilaitosten turvallisuuden varmistaminen ja kehittäminen, turvallisuuspäällikkö Erkki 
Mäntymaa 

12.45 Koulutuskuntayhtymän kiinteistöt ja niiden kunnossapito, kiinteistöjohtaja Riikka Kaarnamo 
13.15 Koulutuskuntayhtymän talous 10/2017 ja arvioita vuoteen 2018, talous- ja hallintojohtaja 

Pekka Pirinen 
13.55 Seminaarin päätössanat, kuntayhtymän hallituksen pj. Juha Suonperä 
14.00 Seminaari loppuu 

 

-------  

14.00- Kuntayhtymän hallituksen kokous, sama tila 
  

 



AINEISTOT (julkisia) 

https://www.jao.fi/fi/Jyvaskylan-koulutuskuntayhtyma/Organisaatio/Paatoksenteko/Seminaariaineisto 

Seminaarin esitykset 

 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 9/2017 info, Vesa Saarikoski, Valtuusto 7.9.2017 (ON)  

 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän luottamushenkilöiden perehdytysohjelma 2017-2018  tulee 
5.10.17 jälk. 

 Koulutuksen järjestämisen valtakunnallinen viitekehys ja uusi Gradia, Vesa Saarikoski tulee 5.10.17 
jälk. 

 Opiskelijan polut, niiden seuranta ja tukeminen Jyväskylän koulutuskuntayhtymässä, Anu Tokila 
tulee 5.10.17 jälk. 

 Miten ja mitä ammattiin opiskeleva oppii ja mikä muuttuu uuden lainsäädännön myötä? Pirjo 
Kauhanen tulee 5.10.17 jälk. 

 Miten ja mitä lukiolainen opiskelee lukioissamme? Osmo Polas tulee 5.10.17 jälk. 

 Oppilaitosten turvallisuuden varmistaminen ja kehittäminen, Erkki Mäntymaa tulee 5.10.17 jälk. 

 Koulutuskuntayhtymän kiinteistöt ja niiden kunnossapito, Riikka Kaarnamo tulee 5.10.17 jälk. 

 Koulutuskuntayhtymän talous 10/2017 ja arvioita vuoteen 2018, Pekka Pirinen tulee 5.10.17 jälk. 
 
Kuntayhtymän ja oppilaitosten yleisesittelyt 2017 (OVAT JO LINKIN TAKANA) 

 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 

 Jyväskylän aikuisopisto 

 Jyväskylän ammattiopisto 

 Jämsän ammattiopisto 

 Jyväskylän oppisopimuskeskus 

 Jyväskylän lukiokoulutus 
 
Keskeisimmät toimintaa ohjaavat dokumentit (OVAT JO LINKIN TAKANA) 

 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän perussopimus 2008 

 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän hallintosääntö 2017 

 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän strategia Uusi yhdessä 2020+ 

 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän Koris-sopeuttamisohjelma 2017-2019 

 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän tilinpäätös 2016 

 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän talousarvio 2017 
 

Koulutuskuntayhtymän intra-sivut https://intra.jao.fi/ 

Koulutuskuntayhtymän intrasivut sisältävät toimintaan liittyvän ja jatkuvasti päivittyvän tietovaraston mm. 
juoksevan tiedottamisen, eri työryhmien aikataulut ja muistiot ja säännöt ja linjaukset. 
 
Intraan pääsy edellyttää erillisiä tunnuksia ja ne annetaan yhtymävaltuuston jäsenille ja varajäsenille, 
yhtymähallituksen jäsenille ja varajäsenille, tarkastuslautakunnan jäsenille ja varajäsenille sekä 
liikelaitosten johtokuntien jäsenille ja varajäsenille. 
 

 

 

https://www.jao.fi/fi/Jyvaskylan-koulutuskuntayhtyma/Organisaatio/Paatoksenteko/Seminaariaineisto
https://intra.jao.fi/

