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Samkommunsstämma 
 
Tid 31.8.2021 kl. 13:00–13:49 
 
Plats Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä,  

Nummisvägen 6, 08100 Lojo 
 
Närvarande  8 stämmorepresentanter enligt § 15 
 
  Hangö  Nousiainen Jorma 
  Ingå  Kaján Kari 
  Högfors  Etolin Katja 
  Kyrkslätt  Juuti Katja 
  Lojo  Packalén Paul 
  Raseborg  Pelkonen Jorma 
  Sjundeå  Kummala Ville 
  Vichtis  Sundberg Tuija 
 
   
 Räsänen Pekka styrelseordförande 
 Luoma Pekka styrelsens vice ordförande 
 Lindholm Jouko samkommunsdirektör 
 Mäntyharju Kari ekonomi- och förvaltningsdirektör, protokollförare 
 Hillman Eero rektor för välfärdssektorn 
 Loiskekoski Markku rektor för tjänstesektorn 
 Kokkonen Leena förvaltningssekreterare 
 
 
Behandlade ärenden, § 14–25 
 
 
Underskrifter 
 
 Pekka Räsänen Paul Packalén 
 ordförande i § 14–17 ordförande i § 18–25 
 
 
 
 Kari Mäntyharju 
 protokollförare 
 
Protokolljustering Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 5.9.2021 
 
 
 Katja Etolin Ville Kummala 
  protokolljusterare  protokolljusterare 
 
Framläggning av protokoll 
 

Detta protokoll har varit offentligt framlagt 8.9.2021.  
 
Det svenska protokollet är en översättning av det finska protokoll som har 
varit framlagt. Tiden för att söka ändring beräknas utgående från 
framläggningen av det finska protokollet. 
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Samkommunsstämman § 14 31.8.2021 
 

 

 
Öppnande av stämman 
 
Samkommunsstämman 31.8.2021 § 14    
      
 
 Enligt 74 § i förvaltningsstadgan utfärdas kallelsen till stämman av 

samkommunsstyrelsens ordförande eller, om han eller hon är förhindrad, 
av vice ordföranden. 

 
Förslag Styrelseordförande öppnar stämman. 

 
Beslut Styrelseordförande öppnade stämman. 
 __________
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Samkommunsstämman § 15 31.8.2021 
 

 

 
Notering av närvarande och beslutförhet 
 
Samkommunsstämman 31.8.2021 § 15    
175/00.00.01.00/2021    
 
 Enligt 81 § i förvaltningsstadgan fastställs vilka representanter och 

ersättare som är närvarande genom namnupprop, vilket utförs i 
bokstavsordning enligt medlemskommun. 

 
Enligt 8 § i grundavtalet är samkommunsstämman beslutför när hälften 
(1/2) av medlemskommunerna är representerade på stämman och dessa 
representerar minst hälften (1/2) av det totala antalet röster för alla 
medlemmar. 
 

Förslag Samkommunsstämman noterar de närvarande och stämmans beslutförhet. 
 

Beslut Genom namnupprop konstaterades att följande företrädare för 
medlemskommunerna var närvarande: 

  
 Hangö  Nousiainen Jorma 
 Ingå  Kaján Kari 
 Högfors  Etolin Katja 
 Kyrkslätt  Juuti Katja 
 Lojo  Packalén Paul 
 Raseborg  Pelkonen Jorma 
 Sjundeå  Kummala Ville  
 Vichtis  Sundberg Tuija 
  
 Samkommunsstämman godkände röstlängden i bilagan och konstaterade 

att stämman är beslutför, då röstetalet utgjorde 100 % av det 
sammanlagda röstetalet för alla medlemmar. 

 
Bilaga Röstlängd 
 __________
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Samkommunsstämman § 16 31.8.2021 
 

 

 
Stämmans laglighet och fastställande av röstlängd 
 
Samkommunsstämman 31.8.2021 § 16    
      
 
 Enligt 6 § i grundavtalet ska kallelsen till stämman sändas minst tre (3) 

veckor före sammanträdet. Kallelsen till denna stämma skickades ut 
9.8.2021. 

 
 Enligt 5 § i grundavtalet fördelas rösterna på medlemskommunerna enligt 

andelarna i grundkapitalet. 
 
Förslag Samkommunsstämman konstaterar att sammanträdet är lagligt 

sammankallat och godkänner röstlängden i bilagan. 
 

Beslut Samkommunsstämman fattade beslut enligt förslaget. 
 
Bilaga Röstlängd 
 __________
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Samkommunsstämman § 17 31.8.2021 
 

 

 
Val av ordförande för stämman 
 
Samkommunsstämman 31.8.2021 § 17    
      
 
 Enligt 73 § i förvaltningsstadgan väljer samkommunsstämman en egen 

ordförande för varje stämma. 
 
Förslag Samkommunsstämman väljer ordförande för stämman. 

 
Beslut Paul Packalén från Lojo valdes till ordförande för denna stämma. 
 __________ 
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Samkommunsstämman § 18 31.8.2021 
 

 

 
Val av protokolljusterare 
 
Samkommunsstämman 31.8.2021 § 18    
      
 
 Enligt 93 § i förvaltningsstadgan ska samkommunsstämmans protokoll 

justeras av två ledamöter, som väljs till uppdraget separat för varje 
stämma, om inte samkommunsstämman beslutar annorlunda i något 
ärende. 

 
Förslag Samkommunsstämman väljer två representanter på stämman till 

protokolljusterare för denna stämma. 
 

Beslut Katja Etolin från Högfors och Ville Kummala från Sjundeå valdes till 
protokolljusterare för denna stämma. 

 __________
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Styrelsen § 34 22.4.2021 
Styrelsen § 61 04.8.2021 
Samkommunsstämman § 19 31.8.2021 
 

 

 
Organisation 1.1.2022 
 
Styrelsen 22.4.2021 § 34 
 
 
 
 Beredning: samkommunsdirektör Jouko Lindholm och ekonomi- och 

förvaltningsdirektör Kari Mäntyharju. 
 
I samband med samkommunens nya strategi för 2021–2025 och över-
gången till ett enda utbildningscentrum i Lojo i början av 2022 är det 
ändamålsenligt att införa ändringar i den nuvarande uppbyggnaden av 
organisationen, som trädde i kraft 1.1.2017. Den gällande organisationen 
har uppdaterats i fråga om koncerntjänsterna 1.1.2020. 
 
Den nya organisationsmodellen ger större klarhet i organisationen. Målet 
kunde vara två stora resultatområden: utbildning och gemensamma 
tjänster. I det sammanhanget integreras stödtjänsterna för utbildningen i 
den nuvarande matrismodellen huvudsakligen i utbildningens resultat-
område. De gemensamma tjänsterna omfattar de nuvarande stöd-
tjänsterna samt koncerntjänsterna och eventuellt studerandetjänsterna. 
Den nya organisationen träder i kraft 1.1.2022 och ska fastställas på 
samkommunsstämman 31.8.2021 för att budgetprocessen för 2022 ska 
kunna genomföras inom utsatt tid. 
 
Ett preliminärt utkast till ny organisationsplan bifogas föredragningslistan. 
 
Målet är att framställa en ny organisationsmodell utifrån den nya strategin 
och föra den till samkommunsstämman för behandling och godkännande 
31.8.2021. 
 

Förslag 
Samkommunsdirektören Styrelsen beslutar att anteckna beredningen av organisationsreformen för 

kännedom. 
 

Beslut Styrelsen fattade beslut enligt förslaget. 
 
 Ekonomi- och förvaltningsdirektör Kari Mäntyharju, sektorrektorerna Eero 

Hillman, Markku Loiskekoski och Satu Välimaa-Saari samt 
huvudförtroendemännen Päivi Rissanen och Maarit Rahkola avlägsnade 
sig från mötet efter föredragningen av ärendet. 

 
 Styrelseledamot Anneli Granström lämnade sammanträdet under 

diskussionen i ärendet, kl. 16.56. 
 
 Styrelsens vice ordförande Pekka Luoma lämnade sammanträdet kl. 16.58 

under diskussionen i ärendet. 
 
Bilaga Utkast till organisationsplan 1.1.2022 
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Styrelsen § 34 22.4.2021 
Styrelsen § 61 04.8.2021 
Samkommunsstämman § 19 31.8.2021 
 

 

Verkställande Samkommunsstämmans föredragningslista 31.8.2021 
 __________ 
 
Styrelsen 4.8.2021 § 61 
 
 
Beredning: samkommunsdirektör Jouko Lindholm 

 
Organisationsreformen 1.1.2022 behandlades i styrelsen på sammanträdet 
22.4.2021 och därefter i ledningsgruppen och på chefsmöten. Samtliga 
chefer vid Luksia har deltagit i chefsmötena. Organisationsmodellen 
uppdaterades på styrelsemötet 22.4.2021 utifrån inkomna kommentarer 
och utvecklingsförslag som personalen lämnat inom strategiarbetet. 
Organisationen har också behandlats i resultatområdenas ledningsteam.  
 
Ett utkast till organisationsplan 1.1.2022 bifogas föredragningslistan. 
Personalorganisationen läggs fram på styrelsesammanträdet 4.8.2021. 
 

Föredragande Samkommunsdirektör Lindholm, Jouko 
 

Beslutsförslag Styrelsen beslutar anteckna organisationsreformen 1.1.2022 och den 
tillhörande organisationsmodellen för kännedom och lämna den till 
samkommunsstämman 31.8.2021 för godkännande. 
 

Beslut Styrelsen fattade beslut enligt förslaget. 
 
 Sektorrektorerna Eero Hillman och Markku Loiskekoski samt ekonomi- och 

förvaltningsdirektör Kari Mäntyharju avlägsnade sig från mötet för den tid 
som behandlingen av detta ärende tog. 

 
Bilaga Organisationsplan 1.1.2022  
 
Verkställande Samkommunsstämmans föredragningslista 31.8.2021 
 __________ 
 
Samkommunsstämman 31.8.2021 § 19    
132/00.01.01.04/2021    
 
 

I samband med samkommunens nya strategi för 2021–2025 och över-
gången till ett enda utbildningscentrum i Lojo i början av 2022 är det 
ändamålsenligt att uppdatera samkommunens organisation. Den nya 
organisationsmodellen ger större klarhet i organisationen, då samkom-
munen ersätter de nuvarande fem resultatområdena med två: utbildning 
och stödtjänster. 
 
Utbildningen är idag uppdelad i tre resultatområden med tre rektorer, men 
är i den nya organsationsmodellen ett enda resultatområde med en rektor. 
Stödtjänsterna leds av ekonomi- och förvaltningsdirektören och koncern-
tjänsterna av samkommunsdirektören. Koncerntjänsterna ingår i resultat-
området för stödtjänster, även om de administrativt är underordnade 
samkommunsdirektören. Båda resultatområdenas chefer (rektorn, 
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Styrelsen § 34 22.4.2021 
Styrelsen § 61 04.8.2021 
Samkommunsstämman § 19 31.8.2021 
 

 

ekonomi- och förvaltningsdirektören) har samkommunsdirektören som 
chef. 
 
Den nya organisationsmodellen inklusive chefstitlar bifogas 
föredragningslistan.  

 
Förslag Samkommunsstämman beslutar att godkänna den bifogade 

organisationsmodellen 1.1.2022. 
 

Beslut Samkommunsstämman fattade beslut enligt förslaget. 
 
Bilaga Organisation 1.1.2022 
 __________
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Styrelsen § 63 4.8.2021 
Samkommunsstämman § 20 31.8.2021 
 

 

 
Antalet ledamöter i samkommunens styrelse under mandatperioden 2021–2025 
 
Styrelsen 4.8.2021 § 63 
 
 
 
 Beredning: samkommunsdirektör Jouko Lindholm. 
 
 Enligt 10 § i samkommunens grundavtal har samkommunen en styrelse 

med minst sju (7) eller högst elva (11) ledamöter. Enligt 7 § i grundavtalet 
fattar samkommunsstämman beslut om antalet ledamöter i styrelsen. 
 

Förslag 
Samkommunsdirektören Styrelsen beslutar att lägga fram följande beslutsförslag för 

samkommunsstämman:  
  
 Samkommunsstämman beslutar att styrelsen har elva (11) ledamöter 

under mandatperioden 2021–2025. 
 

Beslut Styrelsen fattade beslut enligt förslaget. 
 
Verkställande Samkommunsstämmans föredragningslista 31.8.2021 
 __________ 
 
Samkommunsstämman 31.8.2021 § 20    
167/00.00.01.00/2021    
 
 
 Styrelsen lägger fram följande beslutsförslag för samkommunsstämman. 
 
Förslag Samkommunsstämman beslutar att styrelsen har elva (11) ledamöter 

under mandatperioden 2021–2025. 
 

Beslut Samkommunsstämman fattade beslut enligt förslaget. 
 __________
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Val av ledamöter och ersättare i samkommunens styrelse under mandatperioden 2021–2025 
 
Styrelsen 4.8.2021 § 64 
 
 
 Beredning: samkommunsdirektör Jouko Lindholm. 

 
Enligt 7 § i grundavtalet för samkommunen ska samkommunsstämman 
välja styrelsens medlemmar och bland dem utse en ordförande och en vice 
ordförande. Varje ledamot har en personlig ersättare.  
 
Enligt 10 § i grundavtalet är styrelseledamöternas mandattid fyra (4) år och 
vid val av styrelse ska sammansättningen vara regionalt jämlik. 
 
Enligt 58 § i kommunallagen ska styrelsen ges en sammansättning som 
svarar mot den andel röster olika grupper som är representerade i 
medlemskommunernas fullmäktige fått inom samkommunens område vid 
kommunalvalet med iakttagande av proportionalitetsprincipen enligt 
vallagen. 
 
Enligt 4 a § i jämställdhetslagen (lagen om jämställdhet mellan kvinnor och 
män) ska kvinnor och män vardera vara representerade i samkommunens 
organ till minst 40 procent av antalet medlemmar. 
 
 

Förslag 
Samkommunsdirektören Styrelsen beslutar att lägga fram följande beslutsförslag för samkommuns-

stämman: 
  
 Samkommunsstämman beslutar att välja styrelseledamöter och ersättare 

för mandatperioden 2021–2025 och utse styrelsens ordförande och vice 
ordförande bland medlemmarna. 
 

Beslut Styrelsen fattade beslut enligt förslaget. 
 
Verkställande Samkommunsstämmans föredragningslista 31.8.2021 
 __________ 
 
Samkommunsstämman 31.8.2021 § 21    
167/00.00.01.00/2021    
 
 
 Styrelsen lägger fram följande beslutsförslag för samkommunsstämman. 
 
Förslag Samkommunsstämman beslutar att välja styrelseledamöter och ersättare 

för mandatperioden 2021–2025 och utse styrelsens ordförande och vice 
ordförande bland medlemmarna. 
 
Under diskussionen konstaterade stämman att Hangö, Ingå och Raseborg 
saknade företrädare i styrelsen. 
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Styrelsen § 64 4.8.2021 
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Beslut Resultatet av omröstningen blev att samkommunsstämman valde följande 
till medlemmar och ersättare i styrelsen för mandatperioden 2021–2025: 

  
 Ordinarie medlem  Ersättare 
  
 Pekka Luoma, Lojo  Susanna Synnerberg, Lojo 
 Ville Saukkola, Vichtis  Heidi Seppälä, Vichtis 
 Paula Salapuro, Högfors  Niko Haatainen, Högfors 
 Susanne Sjöblom, Lojo  Kalle Niemi, Hangö 
 Rafik Neuman, Kyrkslätt Liisa Kosonen, Kyrkslätt 
 Marko Nygård, Sjundeå  Heidi Päivinen, Sjundeå 
 Pekka Räsänen, Lojo  Pauliina Jalola-Korhosaari, Lojo 
 Kaddi Talts, Vichtis  Juha Jakka, Vichtis 
 Merja Nevalainen, Lojo  Harri Lylylahti, Lojo 
 Nina Granlund, Vichtis  Vesa Honkavaara, Vichtis 
 Laura Skaffari, Lojo   Jani Méling, Lojo 
  
 Pekka Luoma utsågs till styrelseordförande och Pekka Räsänen till vice 

ordförande. 
 __________
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Styrelsen § 65 4.8.2021 
Samkommunsstämman § 22 31.8.2021 
 

 

 
Val av ledamöter och ersättare i samkommunens revisionsnämnd under mandatperioden 
2021–2025 
 
Styrelsen 4.8.2021 § 65 
 
 
 
 Beredning: samkommunsdirektör Jouko Lindholm. 

 
Enligt 121 § i kommunallagen ska fullmäktige tillsätta en revisionsnämnd 
för organisering av granskningen av förvaltningen och ekonomin under de 
år som motsvarar fullmäktiges mandattid. Nämndens ordförande och vice 
ordförande ska vara fullmäktigeledamöter. 
 
Enligt 7 § i grundavtalet för samkommunen ska samkommunsstämman 
fatta beslut om antalet medlemmar i revisionsnämnden och välja 
nämndens medlemmar och bland dem utse en ordförande och en vice 
ordförande. För varje ledamot väljs en personlig ersättare. 
 
Enligt 4 a § i jämställdhetslagen (lagen om jämställdhet mellan kvinnor och 
män) ska kvinnor och män vardera vara representerade i samkommunens 
organ till minst 40 procent av antalet medlemmar. 
 

Förslag 
Samkommunsdirektören Styrelsen beslutar att lägga fram följande beslutsförslag för samkommuns-

stämman: 
  
 Samkommunsstämman beslutar att välja fem (5) medlemmar och för varje 

medlem en personlig ersättare till revisionsnämnden samt utse ordförande 
och vice ordförande för revisionsnämnden bland de ordinarie medlem-
marna. 
 

Beslut Styrelsen fattade beslut enligt förslaget. 
 
Verkställande Samkommunsstämmans föredragningslista 31.8.2021 
 __________ 
 
Samkommunsstämman 31.8.2021 § 22    
168/00.00.01.00/2021    
 
 
 Styrelsen lägger fram följande beslutsförslag för samkommunsstämman. 
 
Förslag Samkommunsstämman beslutar att välja fem (5) medlemmar och för varje 

medlem en personlig ersättare till revisionsnämnden samt utse ordförande 
och vice ordförande för revisionsnämnden bland de ordinarie medlem-
marna. 
 

Beslut Samkommunsstämman beslutade att välja fem (5) medlemmar och för 
varje medlem en personlig ersättare till revisionsnämnden samt utse 
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ordförande och vice ordförande för revisionsnämnden bland de ordinarie 
medlemmarna. 

  
 Ordinarie medlem  Ersättare 
  
 Hannu Larinen, Raseborg  Tarja Flood, Raseborg 
 Ari Pihlström, Lojo  Katja Nerkiz, Lojo 
 Mika Tallgren, Högfors  Päivi Hellgren, Högfors 
 Sanna Heinonen, Lojo  Valtteri Skog, Lojo 
 Janina Kapanen, Hangö  Heikki Savola, Högfors 
  
 Hannu Larinen utsågs till ordförande och Ari Pihlström till vice ordförande 

för revisionsnämnden. 
 __________
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Samkommunsstämman § 23 31.8.2021 
 

 

 
Informationsärenden 
 
Samkommunsstämman 31.8.2021 § 23    
      
 

Ärenden som tillkännages på stämman. 
 
Samkommunsdirektör Jouko Lindholm berättade att Luksias byggarbetet 
på Toivogatan i Lojo slutförs före utgången av detta år. 
 

Förslag Samkommunsstämman beslutar att anteckna ärendet för kännedom. 
 

Beslut Samkommunsstämman fattade beslut enligt förslaget. 
 __________
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Samkommunsstämman § 24 31.8.2021 
 

 

 
Framläggning av samkommunsstämmans protokoll 
 
Samkommunsstämman 31.8.2021 § 24    
      
 
 Enligt 140 § i kommunallagen ska protokoll från samkommunsstämman 

med tillhörande besvärsanvisning efter justeringen hållas tillgängliga i det 
allmänna datanätet, om inte något annat följer av sekretessbestämmel-
serna. 

 
Förslag Samkommunsstämman beslutar att det justerade protokollet över denna 

stämma läggs fram 8.9.2021 på internetsidorna för Luksia, Länsi-
Uudenmaan koulutuskuntayhtymä på adressen www.luksia.fi. 
 

Beslut Samkommunsstämman fattade beslut enligt förslaget. 
 __________
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Samkommunsstämman § 25 31.8.2021 
 

 

 
Avslutande av stämman 
 
Samkommunsstämman 31.8.2021 § 25    
      
 
Förslag Stämmans ordförande avslutar sammanträdet. 

 
Beslut Stämmans ordförande, Paul Packalén, avslutade sammanträdet kl. 13.49. 
 __________
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Anvisning om besvär som gäller följande paragrafer: § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 23, § 
24, § 25 

 

Besvärsförbud 

Enligt 136 § i kommunallagen får besvär inte anföras i fråga om beslut som endast 
gäller beredning eller verkställighet. 
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Anvisning om besvär som gäller följande paragrafer: § 19, § 20, § 21, § 22 
 
BESVÄRSANVISNING 
 
Besvärsmyndighet och besvärstid 
 
I de ovan nämnda besluten kan ändring sökas genom skriftliga besvär.  
 
Besvärsmyndighet 
Helsingfors förvaltningsdomstol, registratorskontoret 
Banbyggarvägen 5 
00520 HELSINGFORS 
 
Telefon 029 56 42000 
Fax  029 56 42079 
E-post  helsinki.hao@oikeus.fi 
Ämbetstid Kl. 8.00–16.15 
 
Besvär kan även anföras i förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 
 
Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. 
 
Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet. 
 
En kommunmedlem anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgäng-
ligt i det allmänna datanätet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsän-
des, vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset eller vid den tidpunkt som antecknats i 
ett särskilt delgivningsintyg, om inte något annat påvisas. 
 
Dagen för delfåendet eller dagen då beslutet har lagts fram räknas inte in i besvärstiden. Om den 
sista dagen av den utsatta tiden är en helgdag eller någon annan sådan dag då arbetet vid 
ämbetsverket är avbrutet, kan fullgörandet ske första vardagen därefter.  
 
Besvärsskrift 
Besvärsskriften ska innehålla uppgifter om 
– ändringssökandens eller upprättarens namn, hemkommun, postadress och telefonnummer 
– det beslut i vilket ändring söks 
– till vilka delar ändring söks och vilka ändringar som yrkas 
– grunderna för yrkandet på ändring. 
 
Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet. 
 
Till besvärsskriften ska bifogas det beslut som överklagas i original eller som kopia, ett intyg över 
delgivningsdagen eller en annan redogörelse för när besvärstiden börjat. 
 
Till besvärsskriften ska bifogas de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sitt 
yrkande, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten. Ett ombud ska bifoga nödvändig 
fullmakt (21 § i förvaltningsprocesslagen). 
 
 
Inlämning av besvärshandlingar 
Besvärshandlingarna ska lämnas till besvärsmyndigheten innan besvärstiden löper ut.  
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Besvärshandlingarna kan på eget ansvar skickas per post eller genom bud. Om besvärshand-
lingarna postas ska de läggas på posten i så god tid att de hinner fram innan besvärstiden går ut. 
 
Besvären kan på eget ansvar även skickas per fax eller e-post innan besvärstiden gått ut. En 
handling som ska lämnas in inom viss tid ska skickas innan tidsfristen går ut så att handlingen är 
den rättstillämpande myndigheten till handa i ett datasystem eller en apparat för mottagning. 
 
 
Avgiftsbelagd behandling av besvär 
Med stöd av lagen om domstolsavgifter (1455/2015) kan rättegångsavgift tas ut av den som söker 
ändring. 
 
Tilläggsinformation 
En detaljerad anvisning om hur man begär omprövning/anför besvär bifogas protokollsutdrag. 
 
 


