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Jämsän seudun toisen asteen koulutuksen yhteistoimintasopimus

Sivltk § 59 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja, 0401822402 

 Kuhmoisten kunnan ja Jämsän kaupungin, Jyväskylän kou lu tus kun-
ta yh ty män ja Jämsän Kristillisen Kansanopistoyhdistyksen välillä on
ol lut toisen asteen koulutuksen yhteistyösopimus ja yhteistyön joh to-
sään tö 1.1.2006 lähtien. Edellinen sopimuskausi päättyi 31.12.2012.

 Sopimus ja johtosääntö kattavat seuraavat oppilaitokset:
 - Jämsän lukio
 - Jämsänkosken lukio
 - Kuhmoisten yhtenäiskoulun lukio
 - Jämsän ammattiopisto
 - Jämsän työväenopisto
 - Jämsän Kristillinen Kansanopisto
 - Jämsänjokilaakson musiikkiopisto

 Yhteistoimintasopimuksen ja johtosäännön tavoitteena on edistää
 oppilaitosten yhteistoimintaa, parantaa seudun koulutusjärjestelmän
 toimintakykyä ja joustavuutta mahdollistamalla yksilölliset opinto- oh-

jel mat sekä vastata yhteiskunnassa tapahtuvaan tieto- ja viestin- tä-
kult tuu rin muutokseen. Erilaisilla yhteistyömuodoilla pyritään li sää-
mään seudun koulutustarjonnan vetovoimaisuutta ja alueen

 väestön koulutustasoa.

 Useilla seutukunnilla, joissa toisen asteen koulutuksen yhteistoi-
min ta on edennyt pitkälle, on käytössä yhteistoimintasopimus ja joh-
to sään tö, jotka antavat toiminnalle kehyksen ja oikeutuksen. Vel voi te
yhteistoiminnasta tulee koulutuksen lainsäädännöstä (mm. lu kio la ki
5§ ja laki ammatillisesta koulutuksesta 10§).

 Sopimuksen mukaiset toimijat ovat toisen asteen oppilaitosten reh-
to reis ta ja yksikönjohtajista koottu johtoryhmä täydennettynä opinto-

 ohjaajien ja oppilaskuntien edustuksella sekä opinto-ohjaajien ryh-
mä.

 Molemmissa toimielimissä voi lisäksi olla asiantuntijavierailijoita.
 Yh teis toi min ta so pi muk ses sa on määritelty sopijaosapuolet, toimin-

nan pe ri aat teet sekä tavoitteet ja opetuksen järjestämiseen ja op pi-
lai tos ten työnjakoon liittyvät periaatteet.

 Johtosääntöön on kirjattu johtoryhmän kokoonpanoon ja tehtäviin
se kä opinto-ohjaajien ryhmän tehtäviin liittyvät periaatteet. Johto-
ryh män tehtävät ovat:

 1. kehittää seudullista yhteistoimintaa,



 2. tehdä aloitteita toisen asteen yhteistyön kehittämiseksi,
 3. suunnitella ja koordinoida yhteistoimintaa, sen taloutta ja kustan-

nus ten jakoa sekä
 4. seurata ja arvioida yhteistoimintaa.

 Jämsän seudun toisen asteen johtoryhmä on käsitellyt sopimusta ja
 johtosääntöä kokouksessaan 13.12.2012. Johtoryhmä esittää
 sopimuksen ja johtosäännön jatkamista ajalle 1.1.2013-31.12.2016.

 Hallintosäännön 11§:n mukaan sivistyslautakunta hyväksyy toi mi-
alaan sa kuuluvat sopimukset ja sitoumukset.

Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hy väk syä
Jämsän seudun toisen asteen koulutuksen yhteistoiminta-

 so pi muk sen ja johtosäännön ajalle 1.1.2013-31.12.2016.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


