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Styrelsen 
 
Tid 15.12.2022 kl. 13:08–13:52 
 
Plats Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä,  

Toivogatan 2, 08100 Lojo/Teams 
 
Deltagare 
 
 Namn Uppgift Mer information 
Närvarande Luoma Pekka ordförande  
 Räsänen Pekka vice ordförande  
 Neuman Rafik styrelseledamot  
 Nygård Marko styrelseledamot  
 Salapuro Paula styrelseledamot  
 Saukkola Ville styrelseledamot  
 Sjöblom Susanne styrelseledamot  
 Skaffari Laura styrelseledamot  
 Talts Kaddi styrelseledamot Teams 
 
 Namn Uppgift Mer information 
Frånvarande Granlund Niina styrelseledamot  
 Nevalainen Merja styrelseledamot  
 
Övriga närvarande Lindholm Jouko samkommunsdirektör, föredragande 
 Kokkonen Leena förvaltningssekreterare, protokollförare 
 Loiskekoski Markku rektor 
 Mäntyharju Kari ekonomi- och förvaltningsdirektör, § 72–73 
 Pääkkönen Tuula huvudförtroendeman JYTY, via Teams 
 Rahkola Maarit huvudförtroendeman JUKO 
 
 
Behandlade ärenden, § 72–77 
 
 
Underskrifter 
 
 Pekka Luoma Leena Kokkonen 
 ordförande protokollförare 
 
Protokolljustering Protokollet är justerat digitalt 
 
 
 Paula Salapuro Laura Skaffari 
  protokolljusterare  protokolljusterare 
 
Framläggning av protokoll 
 

Protokollet har varit offentligt framlagt på samkommunens webbplats 
21.12.2022. 
 
Det svenska protokollet är en översättning av det framlagda finska 
protokollet. Tiden för att söka ändring beräknas utgående från 
framläggningen av det finska protokollet.  
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Styrelsen § 72 15.12.2022 
 

 

 
Sammanträdets laglighet och beslutförhet 
 
Styrelsen 15.12.2022 § 72    
      
 

Enligt 108 § i förvaltningsstadgan ska ordföranden, då han eller hon har 
öppnat sammanträdet, konstatera vilka som är närvarande och om 
sammanträdet är lagligt och beslutfört. 

 
 Ett organs sammanträde är lagligt, om det hålls vid en tid som organet eller 

ordföranden har bestämt (100 § i förvaltningsstadgan). 
 
 Ett organ är beslutfört när över hälften av ledamöterna är närvarande 

(103 § i kommunallagen). 
 

Förslag Mötet konstateras vara lagligt sammankallat och beslutfört. 
 

Beslut Sammanträdet konstaterades vara lagligt sammankallat och beslutfört. 
 __________
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Styrelsen § 73 15.12.2022 
 

 

 
Val av protokolljusterare 
 
Styrelsen 15.12.2022 § 73    
      
 
 Enligt 120 § i förvaltningsstadgan justeras ett organs protokoll på det sätt 

som organet har beslutat.  
 
 Styrelsen beslutade på sitt sammanträde 23.9.2021 i § 71 att styrelsens 

protokoll justeras av två styrelseledamöter som väljs till protokolljusterare 
på vart och ett möte. 
 

Förslag Mötet väljer två protokolljusterare. 
 

Beslut Paula Salapuro och Laura Skaffari valdes till protokolljusterare för detta 
möte. 

 __________
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Styrelsen § 74 15.12.2022 
 

 

 
Läget för byggandet av utbildningscentret i Lojo 
 
Styrelsen 15.12.2022 § 74    
99/10.03.02/2020    
 
 
 Beredning: ekonomi- och förvaltningsdirektör Kari Mäntyharju, fastighets-

chef Sanna Laaksonen och samkommunsdirektör Jouko Lindholm. 
 
De största arbetsfaserna i nybygget av Luksias utbildningscentrum i Lojo 
(tre faser) och saneringen av Harjun koulu är nu slutförda. Lokalerna för 
teknik på Toivogatan 4 har varit i bruk i mer än ett år redan. De har i 
huvuddrag motsvarat de målsättningar som uppsattes under planeringen 
och endast några små justeringar har gjorts för funktionalitetens skull. 
 
Renoveringen av entréhallen och kontorskorridoren på Toivogatan 4 stod 
klar samtidigt som utbildningarna på Nummisvägen i Lojo flyttade in i 
våras. I samband med renoveringen av kontorskorridoren blev vi tvungna 
att utvidga arbetet till de underliggande lokalerna, bland annat för att byta 
ut installationsteknik. 
  
För Harjun koulus del har alla lokaler varit i bruk från augusti. Till denna del 
försenades till exempel leveranserna av utrustning för medieutbildningen 
med flera månader, men till största delen kunde utbildningen flytta från 
Nummisvägen till Harjun koulu redan i mars.  
 
I fråga om gårdsarbetena ledde bytet av entreprenör till att exempelvis 
parkeringarna inte kunde tas i bruk förrän i oktober. Med undantag för 
utomhusgymmet och arbetena för slutförande är nu hela utbildnings-
centrets gårdsplaner färdiga. 
 
De avslutande ekonomiska redogörelserna för renoveringsfaserna är 
färdiga. Kostnadskalkylen har hållit och kostnaderna fördelar sig enligt 
följande på de olika faserna:  
 

PROJEKTUTFALL 29.11.2022  
   
6128 Nybyggnad 1A 9 935 246,92 
6140 Nybyggnad 1B 4 988 114,41 
6141 Nybyggnad 2 4 036 778,40 
6142 Harjun koulu 3 778 106,94 
6171 Toivogatan 2, gårdsplaner 295 284,35 

6172 
Toivogatan 4, totalrenovering 
av huvudavlopp 66 198,71 

  23 099 729,73 
 
Investeringsbudgeten för utbildningscentret i Lojo var 27 miljoner euro. 
Fram till slutet av oktober hade 19 062 952 euro aktiverats, vilket ger årliga 
avskrivningar i driftsekonomin i 40 år. Projekt nummer 6141 är ännu inte 
helt slutfört, men förs upp i balansräkningen före årets slut. Trots de extra 
arbeten som Luksia låtit utföra underskrider vi budgeten, då exempelvis 
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Styrelsen § 74 15.12.2022 
 

 

den del som revs av den gamla byggnaden på Toivogatan 4 har kostnads-
förts. Rivningskostnaderna var totalt 270 000 euro. Dessutom har inte 
saneringen av den gamla delen på Toivogatan 4 (C-flygeln och botten-
våningen) ännu inte genomförts i sin ursprungliga omfattning på grund av 
utmaningar med entreprenörsläget. Till exempel avsattes 1 500 000 euro 
för stambyte och tillhörande byggnadstekniska arbeten, och hittills har 
totalrenoveringen av huvudavloppet utfallit med 66 199 euro. 
 
De fortsatta fastighetsarbetena på utbildningscentret i Lojo fortgår nu i 
huvudsak i anslutning till normala årsreparationer. Investeringarna i 
installationsteknik har startat enligt planerna och genomförs enligt avtalat 
tidsschema. 
 
En omfattande investeringsplan har gjorts upp för Luksias utbildnings-
centrum i Lojo och Vichtis för perioden 2022–2025. Investeringsplanen 
godkändes av samkommunsstämman 24.11.2022 i samband med att 
budgeten för 2023 och ekonomi- och verksamhetsplanen för 2023–2025 
godkändes. I fråga om Lojo utbildningscentrum omfattar investerings-
planen bland annat totalrenovering av fasaderna på Harjun koulu och den 
gamla delen på Toivogatan 4 samt internatet. Dessutom byggs konstruk-
tionerna i yttertaket om och de byggnadstekniska saker som har det mest 
akuta renoveringsbehovet totalrenoveras. 
 

Förslag  
Samkommunsdirektören Styrelsen beslutar att anteckna läget för byggandet av Lojo utbildnings-

centrum för kännedom. 
 

Beslut Styrelsen fattade beslut enligt förslaget. 
 
 Ekonomi- och förvaltningsdirektör Kari Mäntyharju avlägsnade från 

sammanträdet kl. 13.21 under föredragningen av detta ärende. 
 
Verkställande Fastighetschefen, ekonomi- och förvaltningsdirektören, 

samkommunsdirektören, controllern 
 __________
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Styrelsen § 75 15.12.2022 
 

 

 
Tjänsteinnehavarbeslut 17.11–7.12.2022 
 
Styrelsen 15.12.2022 § 75    
33/00.02.08/2022    
 
 Beredning: förvaltningssekreterare Leena Kokkonen. 
 
 Förteckningar över tjänsteinnehavarnas beslut har distribuerats som bilaga 

till föredragningslistan. I enlighet med 31 § i förvaltningsstadgan innehåller 
förteckningarna beslut som tjänsteinnehavarna fattat i Dynasty under 
perioden 17.11–7.12.2022. 

 
 De tjänsteinnehavarbeslut där en invånare i en medlemskommun har rätt 

att söka ändring tillkännages på Luksias webbplats under tiden för änd-
ringssökande.  
 

Förslag 
Samkommunsdirektören Styrelsen beslutar 
  
 1. att anteckna besluten av följande tjänsteinnehavare för kännedom: 
  
 styrelseordföranden, Pekka Luoma  
 personalchefen, Tuija Rekola  
 fastighetschefen, Sanna Laaksonen 
 utbildningschef 1, Juha-Matti Mattila 
 utbildningschef 2, Petteri Sarvala, 1.11.2022–30.4.2023 vik. Tiina Vesanen 
 utbildningschef 3, Tarja Leppänen 
 utbildningschef 4, Raija Virta 
 utbildningschef 5, Heini Löfberg 
 utbildningschef 6, Hanna Salakari 
 utbildningschef 7, Katja Mattila-Laine 
 utbildningschef 8, Tanja Aholainen 
 samkommunsdirektören, Jouko Lindholm 
 servicechefen för studerandetjänster, Terttu Tapio 
 servicechefen för kosthållet, Irmeli Heikkilä 
 servicechefen för dataadministrationen, Kimmo Lehtosaari 
 servicechefen för arbetslivstjänster, Sari Hertell 
 rektorn, Markku Loiskekoski 
 ekonomi- och förvaltningsdirektören, Kari Mäntyharju 
 prorektorn, Eero Hillman. 
  
 2. att inte utöva sin rätt att överta besluten. 

 
Beslut Styrelsen fattade beslut enligt förslaget. 
 
Bilaga Beslutsförteckning 17.11–7.12.2022 
 __________
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Styrelsen § 76 15.12.2022 
 

 

 
Samkommunsdirektörens aktuella ärenden 
 
Styrelsen 15.12.2022 § 76    
62/00.02.04/2022    
 

Beredning: Jouko Lindholm, samkommunsdirektör 
 
1. Undervisnings- och kulturministeriets brev 8.11.2022 

Justering av beredskapsplanen 
 

2. UKM:s andra beslut om tilläggsfinansiering för 2022 från 30.11.2022 
 

Förslag 
Samkommunsdirektören Styrelsen beslutar att anteckna detta för kännedom. 

 
Beslut Styrelsen fattade beslut enligt förslaget. 
 __________
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Styrelsen § 77 15.12.2022 
 

 

 
Övriga ärenden som framkommer på mötet 
 
Styrelsen 15.12.2022 § 77    
      
 

Enligt 111 § i förvaltningsstadgan kan ett organ, om föredraganden föreslår 
det eller om en ledamot framställer ett understött förslag om det, med 
majoritetsbeslut ta upp ett ärende till behandling även om det inte nämns i 
kallelsen till sammanträde. 

  
  
 Inga övriga ärenden kom upp på mötet. 
 __________
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Anvisning om besvär som gäller följande paragrafer: § 72, § 73, § 74, § 75, § 76, § 77 

 

Besvärsförbud 

Enligt 136 § i kommunallagen får besvär inte anföras i fråga om beslut som endast 
gäller beredning eller verkställighet. 

 

Kontaktuppgifter 
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 
Toivogatan 4 
08100 Lojo 
kirjaamo@luksia.fi 
Ämbetstider:  mån–tor kl. 8.00–16.00, fre och helgaftnar kl. 8.00–15.00 

mailto:kirjaamo@luksia.fi

