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Tid

Torsdag 23.8.2018 kl. 15:00–16:20

Plats

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Toivogatan 4, 08100 Lojo

Närvarande
Räsänen Pekka
Luoma Pekka
Huotari Eino
Méling Jani
Neuman Rafik
Nordman Heidi
Noro Tiina
Nousiainen Jorma
Purra Riikka
Riihimaa Tuula
Sjöblom Susanne

ordförande
vice ordförande, anlände kl. 15.05 / § 47
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot

Lindholm Jouko
Hillman Eero
Kokkonen Leena
Loiskekoski Markku
Mäntyharju Kari
Välimaa-Saari Satu
Hiirikoski Tellervo
Rissanen Päivi

samkommunsdirektör
rektor för välfärdssektorn
förvaltningssekreterare, protokollförare
rektor för tjänstesektorn, § 47–49 och 52–56
ekonomi- och förvaltningsdirektör
rektor för teknologisektorn
huvudförtroendeman JUKO, § 47–49 och 52–56
förtroendeman JHL

Frånvarande
Övriga närvarande

Mötets laglighet
och beslutförhet

Sammanträdet konstaterades vara lagligt och beslutfört.

Paragrafer i protokollet

47–56

Underskrifter
Pekka Räsänen
ordförande

Leena Kokkonen
protokollförare

Tiina Noro
protokolljusterare

Rafik Neuman
protokolljusterare

Framläggning av protokollet
Det svenska protokollet är en översättning av det finska protokollet, som
har varit framlagt på Luksias webbsidor 25.8.2018. Tiden för att söka
ändring beräknas utgående från framläggningen av det finska protokollet.
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Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asunnot, fastigheten på Rusthållsgatan
38/02.07/2018
Samkommunsstyrelsen § 27
Ärendet har beretts av ekonomi- och förvaltningsdirektör Kari Mäntyharju.
Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asunnot är ett helägt dotterbolag till
samkommunen och har totalt 76 lägenheter enligt följande: 42 lägenheter
på Rusthållsgatan i Lojo, 17 lägenheter på Eloniemigatan i Lojo och 17
lägenheter på Majantuvankuja i Vichtis.
Den genomsnittliga beläggningsgraden i studerandebostäderna har under
de senaste åren inte nått upp till målet, vilket för bostäderna i Lojo är 80
procent och för bostäderna i Vichtis 70 procent. Under de senaste två åren
har den genomsnittliga beläggningsgraden för hela året sjunkit till 60–65
procent för bostäderna i Lojo. Merparten av den obelagda tiden beror på
efterfrågan på bostäderna i de två bostadshusen (samma fastighet) på
Rusthållsgatan. Bostadshusen på Rusthållsgatan har 10 delade bostäder
på 3 rum och kök. Delade bostäder har blivit mindre attraktiva och
efterfrågan har sjunkit bland studerande i flera år redan. Att bygga om dem
till mindre bostäder med ett eller två rum och kök är inte ändamålsenligt
med tanke på fastighetsbolagets ekonomiska resurser. Reformen av
yrkesutbildningen har redan idag förändrat de studerandes bostadsbehov,
eftersom flerformsstudierna har ökat och naturligtvis även påverkat
efterfrågan på studerandebostäder. I regel kan Luksia svara på
bostadsbehovet bland sina egna studerande med bostadsutbudet på
Eloniemigatan i Lojo och Majatuvankuja i Vichtis. Samkommunen har
därtill ett elevhem på Toivogatan i Lojo, som är avsett för samkommunens
minderåriga studerande.
Fastigheten på Rusthållsgatan är byggd 1984 och skulle kräva en
totalrenovering, om samkommunen behåller husbolaget. Fastigheten har
snarast genomgått smärre ytrenoveringar och underhållsreparationer.
Några delade bostäder har under årens lopp byggts om till mindre
bostäder.
På grund av att beläggningsgraden i Kiinteistö Oy Luksian Opiskelijaasunnot inte är mer än passabel och att bolagets ekonomiska situation
därför blir en utmaning (bland annat har bolaget en hög skuldsättningsgrad
och utmaningar i den operativa likviditeten) har både styrelsen för
Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asunnot och samkommunens styrelse
dragit slutsatsen att konkreta åtgärder måste vidtas för att höja
beläggningen åtminstone till målnivån (80 procent i Lojo).
Marknadsföringen av studerandebostäderna har effektiviserats under de
senaste åren, men effekten på efterfrågan har varit svag. Hyran för
Lojobostäderna på Rusthållsgatan och Eloniemigatan (byggt 1992) är
10,40 euro/m2. Fastigheten på Majatuvankuja i Vichtis är byggd 1994 och
har en genomsnittlig hyresnivå på 14 euro/m2. Om den nödvändiga
totalrenoveringen i fastigheten på Rusthållsgatan genomförs och
bostäderna görs mer attraktiva, måste hyresnivån höjas med flera euro per
kvadratmeter för att bolagets ekonomi ska hållas i balans. Det skulle i sin
tur ge en stor utmaning när det gäller efterfrågan, eftersom bostäder (även
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små) bjuds ut till en kvadratmeterhyra på 12–15 euro på den öppna
marknaden.
Ett alternativ som har utretts är en försäljning av fastigheten på
Rusthållsgatan. Den har aravabegränsningar fram till 16.1.2029, fastän
bolaget har betalat hela aravalånet 2009. En fastighet med
aravabegränsningar kan säljas enbart till ett offentligrättsligt bolag för ett
maximalt överlåtelsepris som fastställs av Finansierings- och
utvecklingscentralen för boendet (ARA). I början av mars 2018 uppgick
den maximala ersättningen efter indexjustering av kapitalbasen till 299 028
euro. Utöver kapitalbasen betalar en eventuell köpare den låneandel som
hör till fastigheten vid tidpunkten för köpet, vilken uppgick till 354 808,42
euro per 31.12.2017. I praktiken kan den köpande offentligrättsliga parten
vara någon av samkommunens medlemskommuner eller
Kommunbostäder Ab. Samkommunen och Kiinteistö Oy Luksian
Opiskelija-asunnot har också utrett möjligheten att ansöka om befrielse
från aravabegräsningarna för fastigheten. Det finns grunder för att befria
bolaget från aravabegränsningen. Till sådana hör bland annat att
bostäderna är underutnyttjade och att man vill förebygga de ekonomiska
förluster som blir följden samt trygga de boendes ställning.
Samkommunen har berett en ansökan om aravabegränsningarna med
tillhörande bilagor, som ska skickas till ARA under maj 2018.
Behandlingstiden för en ansökan är enligt uppgift i genomsnitt tre månader
från att ansökan lämnats in (frånräknat semestertider).
Enligt 19 § i den gällande förvaltningsstadgan för samkommunen hör
försäljningen av aktierna till styrelsen. De två bostadshusen på
Rusthållsgatans fastighet omfattar aktierna nr 1–1500.
Förslag
Samkommunsdirektören

Beslut

Styrelsen beslutar
1.

att bemyndiga samkommunsdirektören och ekonomi- och
förvaltningsdirektören att bereda en försäljning av fastigheten på
Rusthållsgatan

2.

att befullmäktiga samkommunsdirektören och ekonomi- och
förvaltningsdirektören att förhandla om försäljning av aktierna med
eventuella köpande parter.

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.
__________

Samkommunsstyrelsen § 47
Ärendet har beretts av ekonomi- och förvaltningsdirektör Kari Mäntyharju.
Samkommunen fick beslut av ARA, daterat 24.8.2018, där Luksias
ansökan om befrielse från aravabegränsningar godkändes. Ansökan gällde
fastigheten för studentbostäder på Rusthållsgatan 2, Ojamo, Lojo. Beslutet
inklusive motiveringar bifogas föredragningslistan.
Samkommunen överlåter fastigheten så, att de studerande tryggas boende
för läsåret 2018–2019.

Luksia, Länsi-Uudenmaan
koulutuskuntayhtymä
Förslag
Samkommunsdirektören

Protokoll

6/2018/sv

106

Styrelsen beslutar anteckna beslutet av Finansierings- och
utvecklingscentralen för boendet (ARA) för kännedom. Beslutet gäller
fastigheten på Rusthållsgatan i Lojo, beteckning 444-009-0473-0002.
Samkommunen överlåter fastigheten så, att de studerande tryggas boende
för läsåret 2018–2019.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Bilaga

ARA:s beslut om befrielse från aravabegränsningar 24.7.2018, Dnr
23736/644/18
Vice ordförande Pekka Luoma anlände till mötet kl. 15.05 under
behandlingen av detta ärende.
__________
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Det ekonomiska läget 1.1–30.6.2018
Samkommunsstyrelsen § 48
Ärendet har beretts av ekonomi- och förvaltningsdirektör Kari Mäntyharju.
Samkommunen + Luksia koulutus Oy *
Under januari–juni uppgick Luksias verksamhetsintäkter (externa och
interna) enligt resultaträkningen till 19,76 miljoner euro, vilket överskrider
budgeten för halvåret med 0,29 miljoner euro och underskrider utfallet för
motsvarande tidsperiod i fjol med 0,47 miljoner euro (2,3 %). Utfallet för
verksamhetsintäkterna var 50,7 procent av budgeten för hela året (2017:
52,9 %).
Verksamhetskostnaderna uppgick till 19,28 miljoner euro, vilket överskrider
budgeten för halvåret med 0,49 miljoner euro (2,6 %) och underskrider
motsvarande upplupna kostnader under fjolåret med 0,18 miljoner euro
(0,9 %). Utfallet för verksamhetskostnaderna var 51,3 procent av budgeten
för hela året (2017: 52,5 %).
Årsbidraget blev 490 016 euro (2,5 % av verksamhetsintäkterna), vilket låg
211 575 euro under budgeten för halvåret (30,1 %) och 268 532 euro
under utfallet vid motsvarande tid i fjol (35,4 %). Utfallsprocenten för
årsbidraget var 34,9. Uppskattningen för hela året är att målet på 1,4
miljoner euro för årsbidraget uppnås, vilket i det närmaste innebär ett
nollresultat efter avskrivningar. Ett sådant utfall kräver att inga betydande
poster och kostnader som överskrider det uppskattade (till exempel
fastighetskostnader) infaller under det andra halvåret.
Resultatet efter avskrivningar blev –172 939 euro, vilket låg 178 864 euro
under budgeten för halvåret och 265 757 euro under utfallet vid
motsvarande tid i fjol.
Här nedan redovisas resultatet för det första halvåret fördelat på
resultatområdena.
Redovisning per resultatområde fram till slutet av juni
Resultatområde
Välfärd
Tjänster
Teknologi
Stödtjänster för utbildningen
Stödtjänster

Resultat
1–6/18
500 918
–125 585
–310 581
–113 560
7 101

Budgeten
6 mån.
646 288
27 533
–151 536
–516 360
0

Resultat
1–6/2017
253 935
46 510
71 311
–733 408
–23 161

Investeringar
Luksias investeringsbudget för 2018 uppgår till 3 582 000 euro, varav
408 068 euro hade använts i slutet av juni.

Luksia, Länsi-Uudenmaan
koulutuskuntayhtymä

Protokoll

6/2018/sv

108

Dotterbolag
Resultatet för Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asunnot var 36 341 euro i
slutet av juni. I början av augusti var beläggningen i bostäderna 66,51
procent i Lojo och 73,04 procent i Vichtis. Beläggningen i Lojo underskred
målsättningen (80 %), medan beläggningen i Vichtis låg något över
målsättningen (70 %).
Luksia koulutus Oy:s resultat för de sex månaderna var –131 388 euro.
Resultaträkningarna för samkommunen och dess resultatområden
inklusive jämförelser med budgeten för perioden 1.1–30.6.2018 bifogas
föredragningslistan.
Förslag
Samkommunsdirektören

Styrelsen beslutar att anteckna det ekonomiska läget för perioden 1.1–
30.6.2018 för kännedom.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Bilaga

Numerisk resultatrapport 1.1–30.6.2018
__________
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Lokalarbetsgruppens arbete
108/10.03.02/2017
Samkommunsstyrelsen § 81
Ärendet har beretts av samkommunsdirektör Jouko Lindholm och
ekonomi- och förvaltningsdirektör Kari Mäntyharju.
Att totalrenovera Luksias lokaler på Toivogatan och bygga nytt i enlighet
med samkommunens lokalstrategi har under flera år varit bolagets
målsättning med utgångspunkt i planerna från 2011 och 2013. När kraven
inom yrkesutbildningen ändras och avtal har ingåtts med Lojo stad är det
aktuellt med att bygga upp ett utbildningscentrum på Toivogatan.
Bytet av lokalerna för Harjun koulu och på Nummisvägen 6 ger möjlighet
att justera planerna och utforma lärmiljöer som svarar mot de nya kraven
för Luksia. För att uppdatera planerna och utarbeta nya lokalprogram
måste alla parter mobiliseras. För att styra arbetet behövs en arbetsgrupp
som svarar för den strategiska planeringen och som kan utgöra en
beslutför styrgrupp för det begynnande lokalprojektet. Utgångspunkten för
lokalplaneringen är ett koncept med ett samlat utbildningscentrum, vilket
medför att inte bara samkommunsdirektören ska engageras, utan också de
centrala ansvariga personerna för den operativa verksamheten;
sektorernas alla rektorer i fråga om utbildningen och ekonomi- och
förvaltningsdirektören i fråga om finansieringen. De valda
styrelsemedlemmarna svarar för ägarstyrningen.
Förslag
Samkommunsdirektören

Beslut

Styrelsen beslutar
1.

att utse en styrgrupp bestående av åtta personer för lokalplaneringen

2.

att de fem tjänsteinnehavare som ska vara medlemmar i gruppen är
samkommunsdirektören Jouko Lindholm, ekonomi- och
förvaltningsdirektören Kari Mäntyharju, rektorn för välfärdssektorn
Eero Hillman, rektorn för tjänstesektorn Markku Loiskekoski och
rektorn för teknologisektorn Satu Välimaa-Saari.

3.

att bland sig välja in tre förtroendevalda i styrgruppen.

Styrelsen beslutade enhälligt
1.

att utse en styrgrupp bestående av nio personer för lokalplaneringen

2.

att de fem tjänsteinnehavare som ska vara medlemmar i gruppen är
samkommunsdirektören Jouko Lindholm, ekonomi- och
förvaltningsdirektören Kari Mäntyharju, rektorn för välfärdssektorn
Eero Hillman, rektorn för tjänstesektorn Markku Loiskekoski och
rektorn för teknologisektorn Satu Välimaa-Saari.

3.

att välja in ordförande Pekka Räsänen, vice ordförande Pekka Luoma
samt ledamöterna Rafik Neuman och Tuula Riihimaa i styrgruppen.
__________
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Samkommunsstyrelsen § 49
Ärendet har beretts av samkommunsdirektör Jouko Lindholm.
Lokalprojektet för Toivogatan 4 har genom beslut av samkommunsstämman framskridit till genomförandefasen. Byggherren och planerarna
har valts utifrån en anbudstävling och genomförandet av projektet har
påbörjats.
Byggandet i projektets första fas har uppskattats pågå till slutet av 2020.
Därefter vidtar den andra fasen, saneringen av den s.k. gamla delen på
Toivogatan 4 och ibruktagandet av Harjun koulu, som enligt uppskattningar
ska pågå till slutet av 2022.
Styrgruppen har till uppgift att följa och säkra att projektet framskridit på ett
sätt som tillfredsställer hela Luksia och att möjliggöra de förändringar som
behövs under projektets gång.
Styrgruppens sammanträden under det kommande läsåret har satts in i
tidschemat före styrelsens möte varje månad.
Förslag
Samkommunsdirektören

Styrelsen beslutar
1.

att fortsätta arbetet inom styrgruppen för lokalplaneringen med
tidigare sammansättning

2.

att fastställa styrelsens mötesdagar under läsåret 2018–2019 som
dagar för möten. Styrgruppen för lokalplaneringen sammanträder en
timme före styrelsens möten.

Ändrat beslutsförslag på sammanträdet
Samkommunsdirektören
Styrelsen beslutar att fortsätta arbetet inom styrgruppen för
lokalplaneringen med tidigare sammansättning.
Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt det ändrade beslutsförslaget.
__________
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Begäran om omprövning av beslut som ersätter beslut nr 44 av rektorn för tjänstesektorn, nr
62, 27.6.2018
44/01.01/2018
Samkommunsstyrelsen § 46
Ärendet har beretts av samkommunsdirektör Jouko Lindholm.
…………….., som valts till heltidsanställd lärare i yrkesexamen för
…………….. 1.6.2018–31.5.2019, har lämnat in en begäran om
omprövning daterad 13.6.2018 av tjänsteinnehavarbeslut nr 44, 30.5.2018,
fattat av rektor för tjänstesektorn. Begäran om omprövning har inkommit till
Luksia 13.6.2018.
I begäran ifrågasätts både behörighetskraven och visstidsanställningen för
befattningen.
Förslag
Samkommunsdirektören

Styrelsen beslutar att upphäva beslut nr 44, 30.5.2018, fattat av rektorn för
tjänstesektorn och återförvisa ärendet för ny beredning.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Bilaga

…………….. begäran om omprövning 13.6.2018
__________

Samkommunsstyrelsen § 50
Ärendet har beretts av rektorn för tjänstesektorn, Markku Loiskekoski
Rektorn för tjänstesektorn, Markku Loiskekoski, har fattat ett nytt beslut i
det ovan nämnda ärendet, nr 62, 27.6.2018. Detta beslut ersätter rektorns
beslut nr 44/2018.
…………….. har lämnat in en ny begäran om omprövning av rektorns nya
beslut, nr 62. Begäran om omprövning har inkommit till Luksia 6.7.2018. I
begäran ifrågasätts lönepunkten för befattningen.
Enligt del E i UKTA är lönepunkten 4 30 04 007.
Förslag
Samkommunsdirektören

Styrelsen beslutar att avslå ovan nämnda begäran om omprövning av
beslut nr 62 av Markku Loiskekoski, rektor för tjänstesektorn. Behörigheten
för yrkesexamen för ................... fastställs enligt del E i UKTA, punkt 4 30
04 007.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Bilaga

…………….. begäran om omprövning 6 juli 2018
Rektorn för tjänstesektorn Markku Loiskekoski och huvudförtroendeman
Tellervo Hiirikoski närvarade inte under beslutsfattandet på grund av jäv.
__________
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23.8.2018

Begäran om omprövning av beslut nr 63 av rektorn för tjänstesektorn 27.6.2018
46/01.01/2018
Samkommunsstyrelsen § 51
Ärendet har beretts av rektorn för tjänstesektorn, Markku Loiskekoski
……………. har skickat en begäran om omprövning av beslut nr 63, fattat
av rektorn för tjänstesektorn 27.6.2018, till Luksias registratorskontor
10.7.2018 och lämnat in en utskriven version i Luksias postlåda.
Begäran om omprövning gäller ett beslut om lönepunkt 4 09 04 00 2.
Förslag
Samkommunsdirektören

Styrelsen beslutar att avslå ovan nämnda begäran om omprövning, som är
upprättad 9.7.2018 och gäller beslut nr 63 av rektorn för tjänstesektorn,
Markku Loiskekoski, fattat 27.6.2018.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Bilaga

……………. begäran om omprövning 9.7.2018
Rektorn för tjänstesektorn Markku Loiskekoski och huvudförtroendeman
Tellervo Hiirikoski närvarade inte under beslutsfattandet på grund av jäv.
__________
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Tjänsteinnehavarbeslut
Samkommunsstyrelsen § 52
Ärendet har beretts av förvaltningssekreterare Leena Kokkonen.
Förteckningar över tjänsteinnehavarnas beslut har distribuerats som bilaga
till föredragningslistan. I enlighet med 24 § i förvaltningsstadgan innehåller
förteckningarna beslut som tjänsteinnehavarna fattat i Dynasty under
perioden 5.6–14.8.2018.
De tjänsteinnehavarbeslut där en invånare i en medlemskommun har rätt
att söka ändring tillkännages på Luksias webbplats under tiden för
ändringssökande. Förtroendevalda kan läsa tjänsteinnehavarbesluten i
systemet för elektroniska sammanträden.
Förslag
Samkommunsdirektören

Styrelsen beslutar
1.

att anteckna besluten av följande tjänsteinnehavare för kännedom:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

styrelseordföranden, Pekka Räsänen
samkommunsdirektören, Jouko Lindholm
ekonomi- och förvaltningsdirektören, Kari Mäntyharju
rektorn för välfärdssektorn, Eero Hillman
rektorn för tjänstesektorn, Markku Loiskekoski
rektorn för teknologisektorn, Satu Välimaa-Saari
utbildningschef 1, välfärd, Anne Sinivuori
utbildningschef 2, välfärd, Petteri Sarvala
utbildningschef 1, tjänster, Tarja Leppänen
utbildningschef 2, tjänster, Raija Virta 1.1–31.7.2018 och 1.8.2018–
31.7.2019
utbildningschef 3, tjänster, Heini Löfberg
utbildningschef 1, teknologi, Hanna Salakari
utbildningschef 2, teknologi, Katja Mattila-Laine
servicechefen för tilläggstjänster inom kompetensutveckling,
Ari Manninen 1.1– 31.7.2018 och 1.8.2018–31.7.2019
servicechefen för studerandetjänster, Terttu Tapio
servicechefen för arbetslivstjänster, Sari Hertell
ledande utbildningsinspektören, Timo Lehtinen 1.1.2017–31.12.2018
servicechefen för ekonomi- och personaladministrationen
servicechefen för dataadministrationen, Tiina Halkonen
servicechefen för fastighetstjänster
servicechefen för kosthållet, Irmeli Heikkilä 1. 1–31.12.2018

2.

att inte utöva sin rätt att överta besluten.

•
•
•
•

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Bilaga

Förteckning över beslut ur Dynasty 5.6–14.8.2018
__________

Protokoll

Luksia, Länsi-Uudenmaan
koulutuskuntayhtymä
Styrelsen

§ 53
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Samkommunsdirektörens aktuella ärenden
Samkommunsstyrelsen § 53
Ärendet har beretts av samkommunsdirektör Jouko Lindholm.

Förslag
Samkommunsdirektören
Beslut

1.

Beslut om strategifinansiering

2.

Avancemang i byggprojektet på Toivogatan 4

3.

Resurser för samkommunens personaladministration

4.

Styrelsens seminarium hålls torsdag 25.10.2018 i samband med
sammanträdet.

Styrelsen beslutar att anteckna saken för kännedom.
Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.
__________
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23.8.2018

Övriga ärenden som framkommer på mötet
Samkommunsstyrelsen § 54
Enligt 103 § 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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25.8.2017
15.6.2018
23.8.2018

Besvär över tjänsteinnehavarbeslut av rektorn för yrkesinstitutet Vichtis Ojakkalantie,
nr 39/2016
58/01.01/2017
Samkommunsstyrelsen 18.5.2017 § 37
22/01.012/2017
Samkommunsstyrelsen § 17
Ärendet har beretts av samkommunsdirektör Jouko Lindholm.
Samkommunen har 13.3.2017 mottagit en begäran om omprövning från
……………………………., timlärare i huvudsyssla. Begäran gäller
tjänsteinnehavarbeslut nr 39/2016 av rektor Markku Loiskekoski.
Förslag
Samkommunsdirektören

Styrelsen beslutar att anteckna ärendet för kännedom och remittera det till
den beslutsfattande tjänsteinnehavaren för beredning.

Ändrat beslutsförslag på sammanträdet
Samkommunsdirektören Styrelsen beslutar att anteckna ärendet för kännedom och remittera
ärendet till beredning.
Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt det ändrade förslaget.
Markku Loiskekoski, rektor för tjänstesektorn, avlägsnade sig från mötet på
grund av jäv innan detta ärende behandlades.

Bilaga

Begäran om omprövning av tjänsteinnehavarbeslut nr 39/2016, fattat av
rektor Loiskekoski
__________

Samkommunsstyrelsen § 37
Ärendet har beretts av samkommunsdirektör Jouko Lindholm och
ekonomi- och förvaltningsdirektör Kari Mäntyharju.
Skälen till samarbetsförhandlingar hösten 2016
Samkommunen förde samarbetsförhandlingar i slutet av 2016. Förberedelserna för reformen av yrkesutbildningen från 2017 och framåt hade
enligt en uppgift som framkom vid tiden för samarbetsförhandlingarna
(nedskärningskrav på 12,5 % i enhetspriserna för grundexamina) en effekt
på Luksias budget som innebar en nedgång på cirka 3–3,5 miljoner euro i
samkommunens interna finansiering. Nedgången beräknades med ett
ökande antal studerande. Budgeten för 2017 utarbetades utifrån 2 521
grundexamensstuderande, medan utfallet för 2016 var 2 363 studerande.
Beräknat med 2 521 grundexamensstuderande uppvisar räkenskapsperiodens resultat i samkommunens budget för 2017 ett underskott på
290 578 euro. Luksias tillstånd för att anordna undervisning omfattade
2 560 studerande under 2016 och vid årsskiftet sänkte Undervisnings- och
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kulturministeriet antalet med 150 studerande i Luksias tillstånd (som
omfattade 2 410 studerande under 2017). Skillnaden i antalet studerande
mellan det nya tillståndet och budgeten för 2017 är redan uppe i 111
grundexamensstuderande, vilket innebär en minskning med ca 1 miljon
euro i intern finansiering jämfört med den utarbetade budgeten för 2017. I
ekonomiplanen uppskattas även åren 2018 och 2019 uppvisa underskott
på grund av statens nedskärningar i finansiering och tillstånd.
På grund av reformen av yrkesutbildningen var Luksia tvunget att
omorganisera sin verksamhet genom att ändra indelningen i
resultatområden och sammanslå examina för vuxna och unga. Den nya
organisationen inledde verksamheten 1.1.2017 och budgeten för 2017
måste utarbetas utifrån den nya uppbyggnaden. Den nya organisationen
har två sektorer: utbildning och stödtjänster. I den nya modellen har
utbildningen sju utbildningschefer och tre servicechefer som arbetar som
närmaste chefer och stödtjänsterna (fram till 31.12.2016 gemensamma
tjänster) har fyra servicechefer.
Processen för samarbetsförhandlingar
Av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker inledde Luksia samarbetsförhandlingar enligt samarbetslagen 5.9.2016. De var mer minutiösa än
lagen kräver och fördes i två faser enligt Luksias anvisning. Förhandlingarna var inriktade på personer som stod inför betydande förändringar i
arbetsuppgifter och anställningsförhållande. De fördes med alla parter.
Resultatet av förhandlingarna var att man kunde minska det ursprungliga
nedskärningsbehovet på 30 årsverken i betydlig grad.
I den sista fasen satte förhandlingarna fokus på följande områden:







artesanutbildningen: trä, textil, inredning, beklädnad och metall
logistikutbildningen
turist-, restaurang- och hushållsbranschens utbildning
frisörutbildningen
försäljning, marknadsföring och utveckling av vuxenutbildningen
VALMA (yrkesinriktad utbildning).

Förändringar som påverkade anställningen utgjordes av följande: två
förändringar i arbetsuppgifter, fyra pensionslösningar, sju övergångar till
deltid och fem uppsägningar.
För de gemensamma tjänsternas del fortgår förhandlingarna även under
den nya organisationen.
Samarbetsförhandlingarnas fokus på artesanutbildningen
Antalet sökande till artesanutbildningen och inredningsbranschen har
sjunkit väsentligt under senare år. I den gemensamma ansökningen 2017
hade artesanutbildningen totalt 40 platser och utbildningen för inredningsbranschen 20 platser. De hade totalt 11 förstahandssökande.
I fråga om den heltidsanställda timläraren …………………………….
begäran om omprövning 10.3.2017 anför samkommunen följande:
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Antalet undervisningstimmar har gått ner för …………………………….
bland annat på grund av artesanutbildningens svagare attraktionskraft.
Samarbetsförhandlingar har förts i två faser med henne, liksom även med
andra arbetstagare som omfattas av förhandlingsförfarandet, i enlighet
med lagstiftningen och Luksias gemensamma, gällande praxis, som är mer
omfattande än lagstiftningen.
Den heltidsanställda timläraren ……………………………. har underrättats
om lediga befattningar inom samkommunen och förhandlingar om en
omplacering har förts med henne.
Förslag
Samkommunsdirektören

Beslut

Styrelsen beslutar att avslå den heltidsanställda timläraren
……………………………. begäran från 10.3.2017 om omprövning och
upphävning av beslutet om uppsägning.
Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.
Markku Loiskekoski, rektor för tjänstesektorn, avlägsnade sig från mötet för
den tid som behandlingen av detta ärende tog.

Bilagor

……………………………. begäran om omprövning 10.3.2017
……………………………. tillägg till begäran om omprövning 13.3.2017
__________

Samkommunsstyrelsen § 62
Ärendet har beretts av samkommunsdirektör Jouko Lindholm och
ekonomi- och förvaltningsdirektör Kari Mäntyharju.
En begäran om utlåtande inkom från förvaltningsdomstolen till Luksias
registratorskontor 4.7.2017 dnr 04926/17/2207. Utlåtandet om uppsägningen av ……………………………. begärdes in senast 14.8.2017.
Samkommunen bad om tilläggstid fram till 8.9.2017 och förvaltningsdomstolen beviljade den.
Ett skriftligt utlåtande med anledning av besvären färdigställs under vecka
34 före styrelsens sammanträde och utlåtandet skickas ut till styrelseledamöterna i skriftlig form före sammanträdet.
Förslag
Samkommunsdirektören
Beslut

Styrelsen beslutar skicka det utlåtande som AdLex Oy utarbetat till
förvaltningsdomstolen inom utsatt tid, senast 8.9.2017.
Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.
Markku Loiskekoski, rektor för tjänstesektorns resultatområde, avlägsnade
sig från mötet på grund av jäv för den tid som behandlingen av detta
ärende tog.

Bilagor

Helsingfors förvaltningsdomstols begäran om utlåtande dnr 04926/17/2207
Utlåtande av 24.8.2017 till Helsingfors förvaltningsdomstol, utarbetat av
AdLex Oy
__________

Samkommunsstyrelsen § 45
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Ärendet har beretts av samkommunsdirektör Jouko Lindholm.
Helsingfors förvaltningsdomstol har skickat en begäran om tilläggsutredning och utlåtande, daterad 11.6.2018, enligt vilken Luksia ska lämna in en
tilläggsutredning senast 2.7.2018. Förvaltningsdomstolen beviljade inte
den tilläggstid för tilläggsutredningen och utlåtandet som begärdes i ett epostmeddelande daterat 14.6.2018.
Förslag
Samkommunsdirektören

Styrelsen beslutar att bemyndiga samkommunsdirektören och den beslutsfattande rektorn för tjänstesektorn att tillsammans med AdLex Oy utarbeta
ett utlåtande och lämna det till Helsingfors förvaltningsdomstol inom utsatt
tid.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Bilaga

Helsingfors förvaltningsdomstols begäran om tilläggsutredning och
utlåtande 11.6.2018.
__________

Samkommunsstyrelsen § 55
Ärendet har beretts av samkommunsdirektör Jouko Lindholm.
Helsingfors förvaltningsdomstol har 20.8.2018 meddelat beslut om
kommunalbesvären av ……………………………. . Förvaltningsdomstolen
avslår besvären.
Förslag
Samkommunsdirektören

Styrelsen beslutar att anteckna Helsingfors förvaltningsdomstols
avgörande av 20.8.2018 för kännedom.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Bilaga

Helsingfors förvaltningsdomstols avgörande 20.8.2018
__________

Protokoll
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25.8.2017
23.8.2018

Besvär över tjänsteinnehavarbeslut av samkommunsdirektören, nr 92/2016
59/01.01/2017
Samkommunsstyrelsen 18.5.2017 § 36
21/01.012/2017
Samkommunsstyrelsen § 16
Ärendet har beretts av samkommunsdirektör Jouko Lindholm.
Samkommunen har 10.3.2017 mottagit.................. ……………. begäran
om omprövning av samkommunsdirektörens tjänsteinnehavarbeslut nr
92/2016.
Förslag
Samkommunsdirektören

Styrelsen beslutar att anteckna ärendet för kännedom och remittera det till
den beslutsfattande tjänsteinnehavaren för beredning.

Ändrat beslutsförslag på sammanträdet
Ordförande
Styrelsen beslutar att anteckna ärendet för kännedom och remittera
ärendet till beredning.
Ordförandens beslutsförslag godkändes enhälligt.
Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt det ändrade förslaget.
På grund av jäv avlägsnade sig samkommunsdirektör Jouko Lindholm från
mötet under behandling av detta ärende.

Bilaga

Begäran om omprövning av tjänsteinnehavarbeslut nr 92/2016, fattat av
samkommunsdirektören
__________

Samkommunsstyrelsen § 36
Ärendet har beretts av samkommunsdirektör Jouko Lindholm och
ekonomi- och förvaltningsdirektör Kari Mäntyharju.
Skälen till samarbetsförhandlingar hösten 2016
Samkommunen förde samarbetsförhandlingar i slutet av 2016. Förberedelserna för reformen av yrkesutbildningen från 2017 och framåt hade enligt
en uppgift som framkom vid tiden för samarbetsförhandlingarna (nedskärningskrav på 12,5 % i enhetspriserna för grundexamina) en effekt på
Luksias budget som innebar en nedgång på cirka 3–3,5 miljoner euro i
samkommunens interna finansiering. Nedgången beräknades med ett
ökande antal studerande. Budgeten för 2017 utarbetades utifrån 2 521
grundexamensstuderande, medan utfallet för 2016 var 2 363 studerande.
Beräknat med 2 521 grundexamensstuderande uppvisar räkenskapsperiodens resultat i samkommunens budget för 2017 ett underskott på
290 578 euro. Luksias tillstånd för att anordna undervisning omfattade
2 560 studerande under 2016 och vid årsskiftet sänkte Undervisnings- och
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kulturministeriet antalet med 150 studerande i Luksias tillstånd (som
omfattade 2 410 studerande under 2017). Skillnaden i antalet studerande
mellan det nya tillståndet och budgeten för 2017 är 111 grundexamensstuderande, vilket innebär en minskning med ca 1 miljon euro i intern
finansiering jämfört med den utarbetade budgeten för 2017. I ekonomiplanen uppskattas även åren 2018 och 2019 uppvisa underskott på grund
av statens nedskärningar i finansiering och tillstånd.
På grund av reformen av yrkesutbildningen var Luksia tvunget att omorganisera sin verksamhet genom att ändra indelningen i resultatområden
och sammanslå examina för vuxna och unga. Den nya organisationen
inledde verksamheten 1.1.2017 och budgeten för 2017 måste utarbetas
utifrån den nya uppbyggnaden. Den nya organisationen har två sektorer:
utbildning och stödtjänster. I den nya modellen har utbildningen sju
utbildningschefer och tre servicechefer som arbetar som närmaste chefer
och stödtjänsterna (fram till 31.12.2016 gemensamma tjänster) har fyra
servicechefer.
Processen för samarbetsförhandlingar
Av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker inledde Luksia samarbetsförhandlingar enligt samarbetslagen 5.9.2016. De var mer minutiösa än
lagen kräver och fördes i två faser enligt Luksias anvisning. Förhandlingarna var inriktade på personer som stod inför betydande förändringar i
arbetsuppgifter och anställningsförhållande. De fördes med alla parter.
Resultatet av förhandlingarna var att man kunde minska det ursprungliga
nedskärningsbehovet på 30 årsverken i betydlig grad.
I den sista fasen satte förhandlingarna fokus på följande områden:







artesanutbildningen: trä, textil, inredning, beklädnad och metall
logistikutbildningen
turist-, restaurang- och hushållsbranschens utbildning
frisörutbildningen
försäljning, marknadsföring och utveckling av vuxenutbildningen
VALMA (yrkesinriktad utbildning).

Förändringar som påverkade anställningen utgjordes av följande: två
förändringar i arbetsuppgifter, fyra pensionslösningar, sju övergångar till
deltid och fem uppsägningar.
För de gemensamma tjänsternas del fortgår förhandlingarna även under
den nya organisationen.
Samarbetsförhandlingarna om gemensamma tjänster
På grund av organisationens nya uppbyggnad och nedskärningarna i
finansieringen måste personalens sammansättning och lönekostnaderna
förändras. Stödtjänsternas organisation gjordes lättare på chefsnivå
genom att arbetet inom utvecklingsenheten, ekonomi- och
personaladministrationen samt fastighetstjänsterna sammanfördes så, att
arbetet kunde fortsättas med mindre personal än för närvarande.
Befattningen för utvecklingschefen drogs in och tjänsterna för
servicecheferna inom personalförvaltningen och fastighetstjänsterna
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lämnades obesatta. Chefsuppgifterna omfördelades på ekonomi- och
förvaltningsdirektören.
På grund av den minskande finansieringen samlades aktiviteterna inom
fastighetstjänsterna i kärnuppgifter kring dagligt fastighetsunderhåll.
Samarbetsförhandlingarna om …………………….
Följande anförs om ……………………. ……………. begäran om
omprövning 7.3.2017:
I planeringsfasen hade stödtjänsternas organisation fyra olika tjänster för
servicechefer. När aktiviteterna preciserades i och med att den nya
organisationen inledde verksamheten 1.1.2017 justerades stödtjänsternas
uppbyggnad och strategiska prioriteringar, och bara två tjänster för
servicechefer kvarstod att tillsätta inom dataadministrationen och
kosthållet. Inom fastighetstjänsterna sattes fokus för de nuvarande
arbetsuppgifter som sköts i egen regi och genom upphandling på daglig
skötsel och underhåll av fastigheter som samkommunen äger och på
samordning av hyrda fastigheter. Det strategiska ansvar som gäller att
äga, hyra och underhålla fastigheterna, likaså chefsansvaret, faller på
chefen för stödtjänsterna, ekonomi- och förvaltningschefen.
De stora investeringarna i lokaler som ingår i investeringsplanerna för de
närmaste åren (2017–2019) genomförs i form av upphandlad byggherretjänst enligt tidigare etablerad praxis.
Omorganiseringen av fastighetstjänsterna är inte behäftad med personlig,
ojämlik behandling av arbetstagare och tjänsteinnehavare, utan handlar
om organisering av fastighetsskötseln på Luksianivå genom intern
arbetsfördelning.
Förslag
Samkommunsdirektören
Beslut

Styrelsen beslutar att avslå ……………………. ……………. begäran om
omprövning av 7.3.2017 gällande beslutet om uppsägning.
Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.
Samkommunsdirektör Jouko Lindholm avlägsnade sig från mötet för tiden
för behandling av ärendet.

Bilaga

……………. begäran om omprövning 7.3.2017
__________

Samkommunsstyrelsen § 61
Ärendet har beretts av samkommunsdirektör Jouko Lindholm och
ekonomi- och förvaltningsdirektör Kari Mäntyharju.
En begäran om utlåtande med dnr 04914/17/2207 inkom från förvaltningsdomstolen till Luksias registratorskontor 4.7.2017. Ett utlåtande om
……………. uppsägning begärdes in senast 14.8.2017. Samkommunen
bad om tilläggstid fram till 8.9.2017 och förvaltningsdomstolen beviljade
den.
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Ett skriftligt utlåtande med anledning av besvären färdigställs under
vecka 34 före styrelsens sammanträde och utlåtandet skickas ut till
styrelseledamöterna i skriftlig form före sammanträdet.
Förslag
Ekonomi- och förvaltningsdirektören
Styrelsen beslutar skicka det utlåtande som AdLex Oy utarbetat till
förvaltningsdomstolen inom utsatt tid, senast 8.9.2017.
Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.
På grund av jäv avlägsnade sig samkommunsdirektör Jouko Lindholm från
mötet under behandling av detta ärende.

Bilagor

Helsingfors förvaltningsdomstols begäran om utlåtande dnr 04914/17/2207
Utlåtande av 24.8.2017 till Helsingfors förvaltningsdomstol, utarbetat av
AdLex Oy
__________

Samkommunsstyrelsen § 56
Ärendet har beretts av samkommunsdirektör Jouko Lindholm.
Helsingfors förvaltningsdomstol har 20.8.2018 meddelat beslut om
kommunalbesvären av ……………. . Förvaltningsdomstolen avslår
besvären.
Förslag
Samkommunsdirektören

Styrelsen beslutar att anteckna Helsingfors förvaltningsdomstols
avgörande av 20.8.2018 för kännedom.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Bilaga

Helsingfors förvaltningsdomstols avgörande 20.8.2018
__________
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Anvisningar om hur man begär omprövning och anför besvär
Detta protokoll har varit offentligt framlagt

25.8.2018.

BESVÄRSFÖRBUD
Grunder för förbud
Enligt 136 § i kommunallagen (410/2015) får omprövning inte begäras och kommunalbesvär inte anföras i fråga
om följande beslut, som endast gäller beredning eller verkställighet:
Paragraferna 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55 och 56
Eftersom en skriftlig begäran om omprövning av ett beslut kan lämnas in enligt 134 § 1 mom. i kommunallagen
(410/2015), får besvär inte anföras över följande beslut:
Paragraferna
Enligt 5 § i förvaltningsprocesslagen (586/1996) eller annan lagstiftning kan besvär inte anföras över följande
beslut:
Paragrafer och grunder för besvärsförbud
ANVISNINGAR OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING
Omprövningsmyndighet och tidsfrist för begäran om omprövning
Den som är missnöjd med följande beslut kan begära omprövning skriftligt.
Myndighet, där omprövning begärs; adress och postadress:
Styrelsen för Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
Toivogatan 4
08100 LOJO
Fax
019 369 6540.
E-post:
kirjaamo@luksia.fi
Ämbetstider: mån–tor kl. 8.00–16.00, fre och helgaftnar kl. 8.00–15.00
Paragraferna
Omprövning ska begäras inom 14 dagar från att man fått del av beslutet.
En kommunmedlem anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det
allmänna datanätet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, 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 med 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.

Omprövningsbegärans innehåll och inlämning av den
Den sökandes yrkanden inklusive motiveringar ska framgå av begäran om omprövning, som ska undertecknas
av den som upprättat den. Begäran om omprövning ska lämnas in till omprövningsmyndigheten innan tiden för
inlämnande av rättelseyrkan gått ut. Handlingarna för omprövningsbegäran kan på eget ansvar skickas per post
eller genom bud. Om handlingarna för omprövningsbegäran postas, ska de läggas på posten i så god tid att de
hinner fram senast sista dagen av tiden för rättelseyrkan under ämbetsverkets öppettid.
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Omprövningsbegäran kan på eget ansvar även skickas per fax eller e-post innan tiden för inlämnande av
rättelseyrkan gått ut. En handling som ska lämnas in inom viss tid ska skickas innan tidsfristen går ut så att
handlingen är myndigheten till handa i ett datasystem eller en apparat för mottagning.

BESVÄRSANVISNING
Besvärsmyndighet och besvärstid
I följande beslut kan ändring sökas genom skriftliga besvär. Ändring i ett beslut som meddelas med anledning
av en begäran om omprövning får sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställde begäran om
omprövning. Om beslutet har ändrats med anledning av begäran om omprövning, kan även parter och
kommunmedlemmar söka ändring genom kommunalbesvär.
Besvärsmyndighet
Helsingfors förvaltningsdomstol, registratorskontoret
Banbyggarvägen 5
00520 HELSINGFORS
Telefon
Fax
E-post
Ämbetstid

029 56 42000
029 56 42079
helsinki.hao@oikeus.fi
8.00–16.15

Besvär kan även anföras i förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Kommunalbesvär, paragraferna 50 och 51

Besvärstid
30 dagar

Förvaltningsbesvär, paragraferna

Besvärstid
30 dagar

Annan besvärsmyndighet, adress och postadress
Paragraferna

Besvärstid
dagar

Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet.
En kommunmedlem anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det
allmänna datanätet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, 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 med 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.
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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.
Besvärshandlingarna kan på eget ansvar skickas per post eller genom bud. Om besvärshandlingarna 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.
Besvärshandlingar kan även lämnas in till: namn, adress och postadress

Paragraferna

Besvärshandlingar ska lämnas in till1): namn, adress och postadress

Paragraferna

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.
1) om handlingarna ska lämnas in till någon annan än besvärsmyndigheten

