Luksia, Länsi-Uudenmaan
koulutuskuntayhtymä

Protokoll

2/2020/sv

1

Styrelsen
Tid

Torsdag 9.4.2020 kl. 8:30–9:23

Plats

Webbmöte (Teams)

Deltagare
Namn
Räsänen Pekka
Luoma Pekka
Granström Anneli
Huotari Eino
Méling Jani
Neuman Rafik
Nordman Heidi
Riihimaa Tuula
Sjöblom Susanne

Uppgift
ordförande
vice ordförande
styrelseledamot
styrelseledamot
styrelseledamot
styrelseledamot
styrelseledamot
styrelseledamot
styrelseledamot

Mer information

Namn
Noro Tiina
Nousiainen Jorma

Uppgift
styrelseledamot
styrelseledamot

Mer information

Övriga närvarande

Lindholm Jouko
Hillman Eero
Kokkonen Leena
Loiskekoski Markku
Mäntyharju Kari
Välimaa-Saari Satu
Rahkola Maarit
Rissanen Päivi
Rekola Tuija

samkommunsdirektör, föredragande
rektor för välfärdssektorn
förvaltningssekreterare, protokollförare
rektor för tjänstesektorn
ekonomi- och förvaltningsdirektör
rektor för teknologisektorn
huvudförtroendeman JUKO
huvudförtroendeman JHL
personalchef

Behandlade ärenden, §

9–12

Närvarande

Frånvarande

§ 9–11

Underskrifter
Pekka Räsänen
ordförande
Protokolljustering

Leena Kokkonen
protokollförare

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 9.4.2020.

Eino Huotari
protokolljusterare

Pekka Luoma
protokolljusterare

Framläggning av protokoll
Protokollet har varit offentligt framlagt på samkommunens webbplats
10.4.2020.
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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Sammanträdets laglighet och beslutförhet
Styrelsen 9.4.2020 § 9

Enligt 104 § 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 (96 § 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

Mötet konstaterades vara lagligt och beslutfört.
__________
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Val av protokolljusterare
Styrelsen 9.4.2020 § 10

Enligt 116 § i förvaltningsstadgan justeras ett organs protokoll på det sätt
som organet har beslutat.
Styrelsen beslutade på sitt sammanträde 25.8.2017 i § 52 att styrelsens
protokoll justeras av två styrelseledamöter som väljs till protokolljusterare
på vart och ett möte.
Förslag

Mötet väljer två protokolljusterare.

Beslut

Eino Huotari och Pekka Luoma valdes till protokolljusterare för detta
sammanträde.
__________
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Arbetssituationen vid Luksia med anledning av beredskapslagen
Styrelsen 9.4.2020 § 11
124/00.01.04.02/2020

Beredning: samkommunsdirektör Jouko Lindholm och ekonomi- och
förvaltningsdirektör Kari Mäntyharju.
Beredskapslagen trädde i kraft efter mitten av mars. Lagen har förändrat
den dagliga verksamheten inom samkommunen i betydande grad,
eftersom närundervisning för de studerande i regel inte kan genomföras
vid läroinrättningen. Lärarna arbetar i huvudsak på annan plats än i
läroinrättningen och använder sig av digitala verktyg för att ordna
distansundervisning. Situationen har förändrat behovet av närservice för
fastigheterna och stödtjänsterna (även för utbildningen) i väsentlig mån.
På grund av de direkta och indirekta konsekvenserna av beredskapslagen
har arbetssituationen inom stödtjänsterna och utbildningens stödtjänster
vid Luksia kartlagts i samarbete mellan samkommunsdirektören,
personalchefen, ekonomi- och förvaltningsdirektören samt de närmaste
berörda cheferna inom resultatområdena/resultatenheterna under vecka
14 och 15. Arbetet har i tillämpliga delar organiserats på distans,
arbetsledigheter har förlagts till april och servicen för personalen i
skolcentret har organiserats.
Arbetsavtalslagens 2 kap. 12 § 2 mom. fastställer följande:
”Om arbetstagaren är förhindrad att utföra sitt arbete på grund av en
eldsvåda eller en exceptionell naturtilldragelse som har drabbat
arbetsplatsen eller av en annan av arbetstagaren och arbetsgivaren
oberoende liknande orsak, har arbetstagaren rätt att få lön för den tid
hindret varar, dock för högst 14 dagar.”
För att lösa situationen i fråga ska tolkningarna i arbetsavtalslagen, lagen
om temporär ändring av arbetsavtalslagen och lagen om samarbete mellan
kommunala arbetsgivare och arbetstagare tillämpas i fråga om åtgärder
som eventuellt föranleds av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker.
Samkommunen följer hur länge undantagsåtgärderna enligt
beredskapslagen varar och bereder sig på att reagera på det sätt
situationen kräver om den akuta krisen eventuellt varar längre än till 13.5.
Förslag
Samkommunsdirektören

Styrelsen beslutar
1. att anteckna de förändringar som beredskapslagen föranleder i
organiseringen av arbetet inom undervisningen och stödtjänsterna vid
Luksia för kännedom
2. att vidta åtgärder enligt arbetstidslagen och den kommunala
samarbetslagen inom samkommunen
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3. att befullmäktiga samkommunsdirektören att föra behövliga
förhandlingar och fatta specificerade beslut som gäller personalen med
stöd av de nämnda lagarna.
Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Verkställande

Förtroendemännen, personalchefen
Styrelseledamot Anneli Granström lämnade sammanträdet under
diskussionen i ärendet.
__________
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Övriga ärenden som framkommer på mötet
Styrelsen 9.4.2020 § 12

Enligt 107 § 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.
Sammanträdet beslutade enhälligt att ta upp distributionen av mat
(portioner, paket och liknande) till de studerande vid Luksia.
Samkommunsdirektör Jouko Lindholm höll ett inledningsanförande.
Ärendet diskuterades.
Förslag
Samkommunsdirektören

Styrelsen beslutar att samkommunens ledning utreder hur Luksia ska
genomföra distributionen av mat till sina studerande i Lojo och Vichtis, och
hur distributionen ska organiseras i de övriga medlemskommunerna.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Verkställande

Samkommunens ledningsgrupp, styrelsens föredragningslista 23.4.2020
__________
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Anvisning om besvär/begäran om omprövning som gäller följande paragrafer:
§ 9, § 10, § 12

Besvärsförbud
Enligt 136 § i kommunallagen får besvär inte anföras i fråga om beslut som endast
gäller beredning eller verkställighet.
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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
Paragrafer:
Omprövning ska begäras inom 14 dagar från att man fått del av beslutet.
En medlemskommuns medlem 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 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.

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.
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.
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