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Underskrifter / Allekirjoitukset

Håkan Storbacka
Ordförande / puheenjohtaja
§ § 9-11

Lars Björklund
Ordförande / puheenjohtaja
§ § 12-15

Mathias Kass
Sekreterare / sihteeri
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Greger Forsblom
Protokolljusterare/
pöytäkirjan tarkastaja

Anders Sandlin
Protokolljusterare/
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Protokollet framlagt till påseende,
plats och tid /
www.optimaedu.fi/stamma
12.10.
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä,
______2020
paikka ja aika
Intygar, underskrift
tjänsteställning /
Todistaa, allekirjoitus
virka-asema
Utdragets riktighet bestyrker
Ort, tid och tjänsteställning /
Otteen oikeaksi todistaa
Paikka, aika ja virka-asema

Max Gripenberg,
Direktör / Johtaja

Protokollet har undertecknats och justerats
elektroniskt per den 12.10.2020.
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Sammanträdets öppnande / Kokouksen avaaminen

Sammanträdet öppnades av styrelseordförande Håkan Storbacka.
-------------------------------Hallituksen puheenjohtaja Håkan Storbacka avasi kokouksen.
-----

§ 10
Hänv.:

Fastställande av röstlängd för sammanträdet / Kokouksen ääniluettelon vahvistaminen
Förteckning

Samkommunstyrelsens ordförande, beslutsförslag:
Samkommunstämman fastställer röstlängden.
Samkommunstämman:
Efter granskning av närvaro konstaterades att samtliga medlemskommuner
var representerade och röstlängden fastställdes enligt bilagda förteckning.
-------------------------------Viite:
Luettelo
Kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja, päätösesitys:
Kuntayhtymän yhtymäkokous vahvistaa ääniluettelon.
Kuntayhtymän yhtymäkokous:
Läsnäolon tarkastuksen jälkeen todettiin, että kaikki jäsenkuntien edustajat
olivat läsnä. Ääniluettelo vahvistettiin oheisen luettelon mukaisesti.
-----

Justeringsmännens sign.

Utdragsbestyrkande:
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RÖSTLÄNGD / ÄÄNILUETTELO
Medlemskommunernas representanter vid samkommunstämmans sammanträde 8.10.2020/
Jäsenkuntien edustajat kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 8.10.2020
Kommun
Kunta

Namn
Nimi

Antal röster totalt
per representant
Kokonaisäänimäärä
edustajaa kohti

Jakobstad /Pietarsaari

Lars Björklund

1

Marika Kjellman

1

Anders Sandlin

1

Christian Backlund

1

Greger Forsblom

1

Karleby/Kokkola

Ronnie Djupsund

1

Kronoby/Kruunupyy

Bengt-Johan Skullbacka

1

Larsmo/Luoto

Ann-Sofie Grankulla

1

Pedersöre /Pedersöre

Nykarleby/Uusikaarlepyy Maria Palm

1

Vörå/Vöyri

1

Leena Nikkari-Östman

===========================================================================
10
Representanter vid samkommunstämman
Samkommunstämman har tio (10) representanter, enligt följande fördelning: Jakobstad 3; Pedersöre 2; Nykarleby 1; Larsmo 1; Kronoby 1;
Karleby 1; Vörå 1.
Representanternas rösträtt i samkommunstämman
Varje representant i samkommunstämman har en röst. Det sammanlagda antalet röster för de representanter som valts av medlemskommunen fördelar sig jämnt mellan de närvarande representanterna.
----------------------------------------Yhtymäkokouksen edustajat
Yhtymäkokouksessa on kymmenen (10) edustajaa, seuraavan jakautumisen mukaisesti: Pietarsaari 3; Pedersöre 2; Uusikaarlepyy 1; Luoto
1; Kruunupyy 1; Kokkola 1; Vöyri 1.
Yhtymäkokousedustajien äänivalta
Kullakin yhtymäkokouksen jäsenellä on yksi ääni. Jäsenkunnan valitsemien edustajien yhteinen äänimäärä jakautuu tasan heistä läsnä
olevien kesken.
Justeringsmännens sign.

Utdragsbestyrkande:
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Val av mötesordförande / Kokouksen puheenjohtajan valinta

Samkommunstyrelsens ordförande, beslutsförslag:
Samkommunstämman utser en ordförande för dagens möte.
Samkommunstämman:
Samkommunstämman utsåg Lars Björklund som ordförande för dagens
möte.
-------------------------------Kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja, päätösesitys:
Kuntayhtymän yhtymäkokous valitsee tämän päiväisen kokouksen puheenjohtajan.
Kuntayhtymän yhtymäkokous:
Kuntayhtymän yhtymäkokous valitsi Lars Björklundin tämänpäiväisen
kokouksen puheenjohtajaksi.
-----

Justeringsmännens sign.
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Laglighet och beslutförhet / Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kallelse till samkommunstämmans sammanträde skall skickas till varje medlemskommun och till dem som har rätt eller plikt att närvara och yttra sig vid
sammanträdet samt till medlemmarna i samkommunstyrelsen minst trettio
dagar före sammanträdet.
Samkommunstämman är beslutför, när över hälften av medlemskommunernas representanter är närvarande.
Kallelse och föredragningslista till detta sammanträde har sänts genom
e-post fredag 4.9.2020.

Samkommunstyrelsens ordförande, beslutsförslag:
Samkommunstämman konstaterar att sammanträdet är lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande stämmorepresentanter även beslutfört.
Samkommunstämman:
Samkommunstämman konstaterade att sammanträdet var lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande stämmorepresentanter beslutfört.
-------------------------------Kutsu kuntayhtymän yhtymäkokoukseen on lähetettävä jokaiseen jäsenkuntaan ja niille, joilla on oikeus tai velvollisuus olla läsnä ja puheoikeus kokouksessa, sekä kuntayhtymän hallituksen jäsenille vähintään kolmekymmentä
päivää ennen kokousta.
Kuntayhtymän yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenkuntien
edustajista on paikalla.
Kokouskutsu ja esityslista tähän kokoukseen on lähetetty sähköpostitse,
perjantaina 4.9.2020.
Kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja, päätösesitys:
Kuntayhtymän yhtymäkokous toteaa, että kokous on laillisesti kokoon kutsuttu ja yhtymäedustajien määrä huomioon ottaen myös päätösvaltainen.

Justeringsmännens sign.
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Kuntayhtymän yhtymäkokous:
Kuntayhtymän yhtymäkokous totesi, että kokous oli laillisesti kokoon kutsuttu
ja yhtymäedustajien määrä huomioon ottaen myös päätösvaltainen.
-----

§ 13

Val av protokolljusterare / Pöytäkirjan tarkastajat

Samkommunstyrelsens ordförande, beslutsförslag:
Samkommunstämman utser två protokolljusterare och fastställer att protokollet justeras elektroniskt senast tisdag 13.10.2020.
Samkommunstämman:
Samkommunstämman beslöt välja Greger Forsblom och Anders Sandlin till
protokolljusterare, samt att justeringen äger rum enligt beslutsförslaget.
-------------------------------Kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja, päätösesitys:
Kuntayhtymän yhtymäkokous valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja päättää,
että pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti viimeistään tiistaina 13.10.2020.
Kuntayhtymän yhtymäkokous:
Kuntayhtymän yhtymäkokous valitsi Greger Forsblomin ja Anders Sandlinin
pöytäkirjantarkastajiksi. Pöytäkirja tarkastetaan päätösesityksen mukaisesti.
-----

Justeringsmännens sign.

Utdragsbestyrkande:
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Dnr [483/2019]

§ 14

Investeringsanslag för ombyggnad av H-delen

Samkommunens direktör:
Bakgrund och kort beskrivning av projektet:
I nedre våningsplanet i den s.k. H-delen i fastigheten på Trädgårdsgatan
finns idag tre kök (storkök, undervisningskök och restaurangkök), matsalar
(studerandematsal, personalmatsal och restaurangsal) samt på andra våningen utrymmen för utbildningen gällande bageri-konditori.
Under hösten 2017 aktualiserades en ombyggnad av köken samt bageriet,
och ett inledande planeringsanslag för detta togs in i 2018-års budget. I årets
budget finns planeringsanslag, och en preliminär uppskattning av byggnadskostnaderna medtogs i ekonomiplanen för år 2020. Styrelsen tillsatte den
12.4.2019 en arbetsgrupp för projektet. Som underlag för planeringen ligger
tanken på att de tre köken samt bageriet integreras till ett enda utrymme, i ett
plan, för att skapa synergier och ett effektivt flöde gällande såväl råvaru- och
lagerhantering samt produktion.
Verksamheten i H-delen kommer genom olika arrangemang att fungera under hela ombyggnadstiden, som pågår fram till hösten 2020.
Anslag och finansiering:
I budgeten för 2019 framgår att Optima samkommun under detta verksamhetsår gör investeringar för sammanlagt 551.000 euro. Hösten 2018 prognostiserade vi att de sammanlagda investeringarna under den 3-åriga planperioden, dvs. under åren 2019—2021, skulle uppgå till 3,184 miljoner euro. I investeringsbudgeten för år 2019 ingår 145.000 euro som används för ombyggnadsplaneringen. Samtliga investeringar som görs under 2019 finansieras genom den egna inkomstfinansieringen, dvs. genom årsbidraget och likvida medel. Av de riktgivande investeringsanslagen i ekonomiplanen för år
2020 var ombyggnadsprojektets andel sammanlagt 1,668 milj. euro, varav
1,5 milj. planerades att finansieras via upptagande av långfristigt lån.
Projektet har presenterats för ägarkommunernas representanter 14 maj 2019
och fick då ett positivt bemötande av de närvarande.

Justeringsmännens sign.

Utdragsbestyrkande:
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En sammanställning per 15.8.2019 av erhållna kostnadskalkyler visar att projektets byggtekniska slutsumma skulle landa på 2,730 milj. euro. I kostnaden
ingår förutom kostnaderna för ombyggnaden fasta inventarier men inget lösöre. Gällande utrymmena på andra våningen så ingår i projektet att utrymmena på andra våningen är tömda. Åtgärder gällande andra våningen ingår
inte i det gällande projektet utan planeras under 2020 och nödvändiga byggnadsarbeten utförs under början av 2021.
Avskrivningstiden för projektets investeringar är 40 år för investeringen i fastigheten och 5 år för maskiner och inventarier.
Kalkylerade avskrivningar:

Avskrivningar på
tidigare invest.
Avskrivningar på
ombyggnadsproj.

2019
1.180.000
(prognos)

2020
1.029.000

2021
940.000

2022
900.000

53.500

128.250

128.250

1.082.500

1.068.250

1.028.250

Samkommunen finansierar sina investeringar själv utan medverkan av medlemskommunerna. För att finansiera ombyggnaden i H-delen bör ett långfristigt lån upptas under år 2020.
Till samkommunstyrelsens befogenheter hör enligt Optimas förvaltningsstadga 20§ punkt 3 att besluta om att uppta långfristiga lån inom de gränser
som samkommunstämman ställt samt finansieringskrediter enligt likviditetsbehov.
Samkommunen kommer i sin balans per 31.12.2019 att ha lån från Keva
800.000 euro (avkortas med 200.000 euro/år) och kassalån (likviditetslån via
kommuncertifikat) på högst 1,4 milj. euro. Likviditetslånet minskas/ökas utgående från det ekonomiska läget. Kreditlimiten uppgår till 3 milj. euro.
Utgående från gjorda beräkningar föreslår vi att investeringen finansieras genom upptagande av ett långfristigt lån på högst 3 milj. euro år 2020. Med en
kalkylerad lånetid på 15 år skulle den årliga avkortningen av lånet fr.o.m.
2020 uppgå till 200.000 euro. Räntan för lånet beräknad enligt 1%.

Justeringsmännens sign.
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Kalkylerade avkortningar och räntor på investeringslån:
2020

2021

2022

2023

Avkortningar
på Keva-lån

200.000

200.000

200.000

200.000

Avkortningar
på nytt lån

200.000

200.000

200.000

200.000

7.640

5.730

3.820

1.910

30.000

28.000

26.000

24.000

Räntor på
Keva- lån
Ränta på nytt
lån

2024

200.000

22.000

Beredning: direktör Max Gripenberg, tfn 044 7215 229,
e-post max.gripenberg@optimaedu.fi
Beslutsförslag:
Samkommunstyrelsen föreslår för samkommunstämman att denna
-

besluter att i den kommande investeringsbudgeten för år 2020 ta in
följande anslag för ombyggnaden av H-delen: Byggnader 2,730 milj.
euro och Inventarier 300.000 euro.
besluter att investeringen finansieras genom upptagande av långfristigt lån högst 3 milj. euro med en lånetid på 15 år

Skst § 65, 22.8.2019
Samkommunstyrelsen:
Samkommunstyrelsen godkände förslaget.
Under behandlingen av ärendet ajournerades mötet kl. 15.00 – 15.10 för
gruppfotografering av styrelsen.
_____

Justeringsmännens sign.
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SAMKOMMUNSTÄMMAN 25.9.2019
Investeringsanslag för ombyggnad av H-delen
Beslutsförslag:
Samkommunstyrelsen föreslår för samkommunstämman att denna
-

besluter att i den kommande investeringsbudgeten för år 2020 ta in
följande anslag för ombyggnaden av H-delen: Byggnader 2,730 milj.
euro och Inventarier 300.000 euro.
besluter att investeringen finansieras genom upptagande av långfristigt lån högst 3 milj. euro med en lånetid på 15 år.

STM § 16, 25.9.2019
Samkommunstämman:
Samkommunstämman godkände förslaget.
_____
SAMKOMMUNSTYRELSEN 9.6.2020
Investeringsanslag för ombyggnad av H-delen
Samkommunens direktör:
Inom yrkesutbildningen ges inga separata statsandelar för investeringar, utan
nuvarande finansieringssystem avser att finansiera såväl drift som investeringar. Optimas medlemskommuner betalar varken för drifts- eller investeringskostnader.
Enligt nuvarande budget 2020 investerar samkommunen under budgetåret
3,409 miljoner euro. Investeringarna och låneamorteringarna under 2020 finansieras genom den egna inkomstfinansieringen, dvs. årsbidraget och likvida medel. För att finansiera ombyggnadsprojektet gällande H-delen på
Trädgårdsgatan i Jakobstad har upptagits under 2020 ett banklån på 3 miljoner euro (beslut sks 4/2020 §41).
Gällande investeringen av ombyggnadsprojektet ingår i budgeten för 2020 totala anslag på 3.060.000 euro där planering, projektets byggtekniska del och
inventarier ingår.
Byggnadskommittén (15.4.2020) för projektet har granskat byggherrens ändringar och gått igenom tilläggs- och ändringsarbeten ur en total ekonomisk
synvinkel med tanke på förverkligande av skede 2 i övre våningen. Summan
av ingångna byggtekniska entreprenadavtal för projektet är 2.927.300 euro. I
Justeringsmännens sign.

Utdragsbestyrkande:
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och med detta har en del ändringar gjorts av byggherren och en del planerings- och tilläggsarbeten har tillkommit;
-

byggherrens ändringar bl.a.
1. Ökad förberedelse för ombyggnadsskede 2 samt förverkligande
av undervisningsutrymme i anslutning till Yrkeskocken.
2. Borttagande av golvmaterial i våning 1, ändringar i och kompletteringar av köksutrustning, rivning av golv (inkl. golvvärme) och nytt
golv och radiatorer i Yrkeskockens gamla kök, byte av material under köksgolv, tillkommit utrymningsväg i byggnadslovsskedet, förnyade radiatorer i kök.

-

tilläggs- och ändringsarbeten
Tömning av kylsystem, borttagning av berg och under köksgolvet,
gammalt hisschakt, pelarförstärkning, arbeten kring gammal kulvert.

Utgående från detta höjs ombyggnadsprojektets budget till 3.500.000 euro.
Därmed ökar Optima samkommuns investeringsbudget 2020 till 3.849.160
miljoner euro. Investeringsökningen finansieras med egna medel.
Beredning: direktör Max Gripenberg, tfn 044 7215 229,
e-post max.gripenberg@optimaedu.fi
Beslutsförslag:
Samkommunstyrelsen föreslår för samkommunstämman en höjning av ombyggnadsprojektets budget till 3.500.000 euro. Därmed ökar Optima samkommuns investeringsbudget 2020 till 3.849.160 miljoner euro. Investeringsökningen finansieras med egna medel.
Skst § 58, 9.6.2020
Samkommunstyrelsen:
Samkommunstyrelsen godkände förslaget.
-----

Justeringsmännens sign.
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SAMKOMMUNSTÄMMAN 8.10.2020
Investeringsanslag för ombyggnad av H-delen
Beslutsförslag:
Samkommunstyrelsen föreslår för samkommunstämman en höjning av ombyggnadsprojektets budget till 3.500.000 euro. Därmed ökar Optima samkommuns investeringsbudget 2020 till 3.849.160 miljoner euro. Investeringsökningen finansieras med egna medel.
STM § 14, 8.10.2020
Samkommunstämman:
Samkommunstämman godkände beslutsförslaget.
-------------H-osan muutostöiden investointimääräraha
Kuntayhtymän johtaja:
Taustaa ja lyhyt hankekuvaus:
Puutarhakadun kiinteistön ns. H-osan alakerrassa on tällä hetkellä kolme
keittiötä (suurkeittiö, opetuskeittiö ja ravintolakeittiö), kolme ruokasalia (opiskelijaruokasali, henkilöstöruokasali ja ravintolasali) sekä toisessa kerroksessa leipuri-kondiittoriopetuksen tiloja.
Keittiöiden sekä leipomon muutostyöt nousivat ajankohtaisiksi syksyllä 2017,
ja vuoden 2018 talousarvioon otettiin tähän tarkoitukseen esisuunnittelumääräraha. Tämän vuoden talousarviossa on suunnittelumääräraha, ja taloussuunnitelmaan otettiin alustava rakennuskustannusarvio vuodelle 2020. Hallitus asetti 12.4.2019 työryhmän hanketta varten. Suunnittelu lähtee ajatuksesta, jossa kolme keittiötä sekä leipomo yhdistetään yhdeksi tilaksi, yhteen kerrokseen, jotta saadaan luotua synergiaetuja ja tehostettua niin raaka-aine- ja
varasto- kuin tuotantovirtojakin.
Toiminta jatkuu H-osassa erilaisin järjestelyin koko rakennusajan, joka kestää
syksyyn 2020 saakka.
Määräraha ja rahoitus
Vuoden 2019 talousarvion mukaan Optima kuntayhtymä tekee tämän toimintavuoden aikana yhteensä 551.000 euron investoinnit. Ennakoimme syksyllä
2018, että 3-vuotisen suunnittelukauden, siis vuosien 2019–2021, investoinnit olisivat kaikkiaan 3,184 miljoonaa euroa. Vuoden 2019 investointibudjetti
sisältää 145.000 euroa, joka käytetään H-osan muutostöiden suunnitteluun.
Justeringsmännens sign.
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Kaikki vuoden 2019 investoinnit rahoitetaan omalla tulorahoituksella, siis
vuosikatteella ja rahavaroilla. Rakennushankkeen osuus taloussuunnitelman
vuoden 2020 suuntaa-antavista investointimäärärahoista oli yhteensä 1,668
milj. euroa, joista 1,5 milj. on suunniteltu rahoitettavaksi pitkäaikaisella lainalla.
Hanketta esiteltiin omistajakuntien edustajille 14. toukokuuta 2019, ja läsnä
olijat suhtautuivat siihen myönteisesti.
15.8.2019 mennessä saatujen kustannuslaskelmien yhteenveto osoittaa
hankkeen rakennustekniseksi loppusummaksi 2,730 milj. euroa. Summa sisältää rakennuskustannusten lisäksi myös kiinteät kalusteet mutta ei irtaimistoa. Toisen kerroksen tilojen osalta hanke edellyttää, että kyseiset tilat ovat
tyhjiä. Toista kerrosta koskevat toimenpiteet eivät sisälly tässä käsiteltävään
hankkeeseen, vaan ne suunnitellaan vuoden 2020 aikana ja tarvittavat rakennustyöt tehdään vuoden 2021 alussa.
Hankkeen investointien poistoaika on 40 vuotta kiinteistöinvestoinnin osalta
ja 5 vuotta koneiden ja kaluston osalta.
Laskennalliset poistot:
2019
Aiempien investointien poistot
Rakennushankkeen
poistot

2020
1.029.000

2021
940.000

2022
900.000

53.500

128.250

128.250

1.082.500

1.068.250

1.028.250

1.180.000
(ennuste)

Kuntayhtymä rahoittaa itse investointinsa ilman jäsenkuntien osallistumista.
H-osan muutostöiden rahoittamiseksi on v. 2020 otettava pitkäaikainen laina.
Optiman hallintosäännön 20 §:n 3. kohdan mukaan yhtymähallituksen toimivaltaan kuuluu pitkäaikaisten lainojen ottamisesta päättäminen yhtymäkokouksen asettamissa rajoissa sekä rahoitusluottojen ottamisesta päättäminen
likviditeettitarpeiden mukaan.
Kuntayhtymällä on taseessaan 31.12.2019 kaikkiaan 800.000 euron laina
Kevalta (lyhennetään 200.000 euroa/vuosi) ja enintään 1,4 milj. euron kassalaina
(likviditeettilaina
kuntatodistuksella).
Likviditeettilainaa
lisätään/vähennetään taloustilanteen mukaan. Luottoraja on 3 milj. euroa.
Justeringsmännens sign.
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Esitämme tehtyjen laskelmien pohjalta, että investointi rahoitetaan ottamalla
vuonna 2020 pitkäaikaista lainaa enintään 3 milj. euroa. Kun laina-aika on 15
vuotta, lainan vuosilyhennys olisi vuodesta 2020 lähtien 200.000 euroa. Lainakorko on laskettu 1 prosentin mukaan.
Investointilainan laskennalliset lyhennykset ja korot:
2020

2021

2022

2023

Keva-lainan
lyhennykset

200.000

200.000

200.000

200.000

Uuden lainan
lyhennykset

200.000

200.000

200.000

200.000

7.640

5.730

3.820

1.910

30.000

28.000

26.000

24.000

Keva-lainan
korot
Uuden lainan
korot

2024

200.000

22.000

Valmistelu: johtaja Max Gripenberg, puh. 044 7215 229,
sähköposti max.gripenberg@optimaedu.fi
Päätösesitys:
Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous
-

päättää ottaa vuoden 2020 tulevaan investointibudjettiin seuraavat
määrärahat H-osan muutostöihin: Rakennukset 2,730 milj. euroa ja
Kalusto 300.000 euroa.
päättää, että investointi rahoitetaan ottamalla pitkäaikainen, enintään 3
miljoonan euron laina, jonka laina-aika on 15 vuotta.

Kyh § 65, 22.8.2019
Kuntayhtymän hallitus:
Kuntayhtymän hallitus hyväksyi esityksen.
Kohdan käsittelyn aikana kokous keskeytettiin klo 15:00 - 15:10 välisenä aikana hallituksen ryhmäkuvausten takia.
_____

Justeringsmännens sign.

Utdragsbestyrkande:

OPTIMA SAMKOMMUN

SAMKOMMUNSTÄMMAN
KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Sammanträdesdatum
Kokouspäivämäärä

sida
sivu

8.10.2020

14

KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUS 25.9.2019
H-osan muutostöiden investointimääräraha
Päätösesitys:
Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous
-

päättää ottaa vuoden 2020 tulevaan investointibudjettiin seuraavat
määrärahat H-osan muutostöihin: Rakennukset 2,730 milj. euroa ja
Kalusto 300.000 euroa.
päättää, että investointi rahoitetaan ottamalla pitkäaikainen, enintään 3
miljoonan euron laina, jonka laina-aika on 15 vuotta.

YK § 16, 25.9.2019
Kuntayhtymän yhtymäkokous:
Kuntayhtymän yhtymäkokous hyväksyi päätösesityksen.
_____
YHTYMÄHALLITUS 9.6.2020
H-osan muutostöiden investointimääräraha
Kuntayhtymän johtaja:
Ammatillisessa koulutuksessa ei anneta erillisiä valtionosuuksia investointeihin, vaan nykyisellä rahoitusjärjestelmällä on tarkoitus rahoittaa sekä käyttö
että investoinnit. Optiman jäsenkunnat eivät maksa käyttö- tai investointikustannuksia.
Nykyisen talousarvion 2020 mukaan kuntayhtymä investoi 3,409 miljoonaa
euroa budjettivuoden aikana. Vuoden 2020 investoinnit ja lainanlyhennykset
rahoitetaan omalla tulorahoituksella, siis vuosikatteella ja rahavaroilla. Pietarsaaren Puutarhakadun H-osan muutostöiden rahoittamiseksi on v. 2020 otettu kolmen miljoonan euron pankkilaina (päätös sks 4/2020 §41).
Vuoden 2020 talousarvio sisältää rakennushankkeen investointiin kaikkiaan
3.060.000 euron määrärahan, joka sisältää suunnittelun, hankkeen rakennusteknisen osan ja irtaimiston.
Hankkeen rakennustoimikunta (15.4.2020) on tarkastanut rakennuttajan
muutokset ja lisä- ja muutostyöt kokonaistaloudellisesta näkökulmasta yläkerroksen vaiheen 2 toteutusta varten. Hankkeeseen solmittujen rakennusteknisten urakointisopimusten yhteissumma on 2.927.300 euroa. Rakennuttaja on tämän myötä tehnyt joitain muutoksia ja lisäksi on tullut suunnittelu- ja
lisätöitä;
Justeringsmännens sign.
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rakennuttajan muutokset mm.
1. Rakennusvaiheen 2 valmistelujen lisääminen sekä opetustilan toteuttaminen Yrkeskockenin yhteyteen.
2. Lattiamateriaalin poistaminen 1. kerroksessa, keittiövarusteiden
muutoksia ja täydennyksiä, lattian purkaminen (ml. lattialämpö) ja
uusi lattia ja lämpöpatterit Yrkeskockenin vanhaan keittiöön, materiaalin vaihto keittiön lattian alta, lisäksi on rakennuslupavaiheessa tullut poistumistie, keittiön lämpöpattereiden uusiminen.

-

lisä- ja muutostöitä
Jäähdytysjärjestelmän tyhjäys, kallion poistaminen keittiön lattian alta, vanha hissikuilu, pilareiden vahvistaminen, vanhaan tunneliin liittyvät työt.

Tämän nojalla rakennushankkeen talousarviota korotetaan
3.500.000 euroon. Näin ollen Optiman kuntayhtymän investointibudjetti 2020
nousee 3.849.160 miljoonaan euroon. Lisäys rahoitetaan omin varoin.
Valmistelu: johtaja Max Gripenberg, puh. 044 7215 229,
sähköposti max.gripenberg@optimaedu.fi
Päätösesitys:
Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle rakennushankkeen budjetin korottamista 3.500.000 euroon. Näin ollen Optiman kuntayhtymän investointibudjetti 2020 nousee 3.849.160 miljoonaan euroon. Lisäys rahoitetaan omin varoin.
Skst § 58, 9.6.2020
Yhtymähallitus:
Yhtymähallitus hyväksyi esityksen.
-----
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YHTYMÄKOKOUS 8.10.2020
H-osan muutostöiden investointimääräraha
Päätösesitys:
Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle rakennushankkeen budjetin korottamista 3.500.000 euroon. Näin ollen Optiman kuntayhtymän investointibudjetti 2020 nousee 3.849.160 miljoonaan euroon. Lisäys rahoitetaan omin varoin.
YK § 14, 8.10.2020
Kuntayhtymän yhtymäkokous:
Kuntayhtymän yhtymäkokous hyväksyi päätösesityksen.
-----
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Dnr [674/2020]

§ 15
Hänv.:

Ändring av budget 2020
bilaga 3 Utbildningsstyrelsens finansieringsrapport
bilaga 4 Ändrad resultaträkning
bilaga 5 Ändrad finansieringskalkyl

Samkommunens direktör:
Under verksamhetsåret 2020 har vissa saker uppdagats som kräver att budgeten ändras. Enligt samkommunens förvaltningsstadga § 55 ska ändringar i
budgeten ges till samkommunstämman så att de hinner behandla ändringsförslagen under budgetåret.
Optima samkommun erhöll av undervisnings- och kulturministeriets finansieringsbeslut för år 2020 efter att budgeten för år 2020 hade godkänts. Finansieringsbeslutet översteg det budgeterade med 359 961 euro och uppgår till
14 572 907 miljoner euro. Denna ökning föranleder en ändring av budgeten.
Härtill har corona-virusets inverkan på Optima samkommuns verksamhet och
ekonomi varit tydlig under året. Finlands regering konstaterade i våras i samverkan med republikens president att undantagsförhållanden råder i Finland.
Den 16 mars 2020 beslutade regeringen om åtgärder med syfte att förhindra
spridningen av viruset. Inom Optimas resultatområde Lärande avslutades all
närundervisningsverksamhet inom kärnfunktionen (förutom Telma utbildningarna inom krävande särskilt stöd) och ersattes med distansundervisning den
18 mars 2020 som pågick vårterminen ut. Inom Optimas resultatområde Utbildningstjänster stängdes studiebostäderna den 17.3.2020 och inom Optimas resultatområden Förvaltning avslutades matproduktionen den
17.3.2020. Undantagsförhållandet har lett till avsevärt mindre försäljningsintäkter och övriga intäkter, vilket föranleder en korrigering av intäktsposterna
försäljning och övriga intäkter på -568 554 euro.
Till följd av undantagsförhållandet genomförde Optima samkommun samarbetsförhandlingar med personalen under våren. Samarbetsförhandlingarna
resulterade i permitteringar av en del av personalen. Vetskapen om följande
faktorers inverkan på personalkostnaderna för 7 månader; permitteringarna,
utfallet av årsarbetstid för lärarna, kollektivavtalets inverkan samt de sociala
omkostnaderna gör att personalkostnaderna korrigeras till 10 592 553 € vilket
är 445 689 euro lägre än den ursprungliga budgeten för år 2020.
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Hela verksamhetens ekonomiska utfall har granskats. Granskningen har
gjorts utgående från det som bokförts per 31.7.2020. Prognostiseringen till
slutet av året har gjorts i samråd med respektive budgetansvarig. Ändringsbudgeten utgår från att närstudier bedrivas resten av året.
Med anledning av ett högre finansieringsanslag än budgeterat samt vidtagna
kostnadsinbesparande åtgärder med anledning corona-viruset visar den ändrade budgeten ett positivt resultat på 161 433 € jämfört med -84 596 euro i
den ursprungliga budgeten
Beredning: Förvaltnings- och personalchef Mathias Kass, tfn 044 7215 399,
mathias.kass@optimaedu.fi
Beslutsförslag:
Samkommunstyrelsen godkänner för egen del budgetändringen för år 2020
och föreslår att samkommunstämman godkänner densamma i enlighet med
de ändringar som anges i beredningen och dess bilagor.
Skst § 64, 3.9.2020
Samkommunstyrelsen:
Samkommunstyrelsen godkände förslaget.
----SAMKOMMUNSTÄMMAN 8.10.2020
Ändring av budget 2020
Hänv.:

bilaga 1 Utbildningsstyrelsens finansieringsrapport
bilaga 2 Ändrad resultaträkning
bilaga 3 Ändrad finansieringskalkyl

Beslutsförslag:
Samkommunstyrelsen föreslår att samkommunstämman godkänner budgetändringen för år 2020 i enlighet med de ändringar som anges i beredningen
och dess bilagor.
STM § 15, 8.10.2020
Samkommunstämman:
Samkommunstämman godkände beslutsförslaget.
-------------Justeringsmännens sign.
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Talousarvion 2020 muuttaminen
Viite:

Liite 3. Opetushallituksen rahoitusraportti
Liite 4. Korjattu tuloslaskelma
Liite 5. Korjattu rahoituslaskelma

Kuntayhtymän johtaja:
Toimintavuoden 2020 aikana on paljastunut asioita, joiden vuoksi budjetointia
on muutettava. Kuntayhtymän hallintosäännön § 55 mukaan talousarvion
muutokset on annettava yhtymähallitukselle siten, että se ehtii käsitellä muutosesitykset budjettivuoden aikana.
Optima kuntayhtymä sai opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituspäätöksen
vuodelle 2020 sen jälkeen, kun vuoden 2020 talousarvio oli hyväksytty. Rahoituspäätös ylitti budjetoidun summan 359 961 eurolla ja on kaikkiaan
14 572 907 euroa. Lisäyksen vuoksi on muutettava talousarviota.
Koronaviruksen vaikutus Optima kuntayhtymän toimintaan ja talouteen on
tähän mennessä näkynyt selvästi toimintavuoden aikana. Suomen hallitus totesi keväällä yhteistuumin tasavallan presidentin kanssa, että Suomessa vallitsee poikkeustila. Hallitus päätti 16. maaliskuuta 2020 toimenpiteistä, joilla
pyrittiin estämään viruksen leviäminen. Optiman Oppiminen-tulosalueella
kaikki ydintoiminnon lähiopetus (vaativan erityisen tuen Telma-koulutuksia
lukuun ottamatta) lopetettiin ja korvattiin etäopetuksella 18. maaliskuuta
2020. Etäopetus jatkui kevätlukukauden loppuun. Optiman Koulutuspalveluttulosalueella opiskelija-asunnot suljettiin 17. maaliskuuta 2020 ja Optiman
Hallinto-tulosalueella ruoantuotanto lopetettiin 17. maaliskuuta 2020. Poikkeustilan johdosta myyntituottoja ja muita tuottoja on kertynyt huomattavasti
vähemmän, minkä vuoksi myynnin ja muiden tuottojen tuottoeriä on korjattava -568 554 eurolla.
Optima kuntayhtymä toteutti poikkeustilan seurauksena keväällä yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön kanssa. Niiden seurauksena osa henkilökunnasta lomautettiin. Seuraavat tekijät vaikuttavat henkilöstömenoihin 7 kuukauden ajalta; lomautukset, opettajien vuosityöajan toteutuma, työehtosopimuksen vaikutus sekä sosiaalikulut; ja näiden tekijöiden vuoksi henkilöstömenot korjataan 10 592 553 euroksi, mikä on 445 689 euroa vähemmän kuin
vuoden 2020 alkuperäisessä talousarviossa.
Koko toiminnan taloustoteutuma on tarkastettu 31.7.2020 mennessä tehdyn
kirjanpidon pohjalta. Loppuvuoden ennakointi on tehty yhteisvoimin kunkin
budjettivastaavan kanssa. Uuden muuttuneen talousarvion lähtökohtana on,
että lähiopetus on voimassa loppuvuoden.
Justeringsmännens sign.
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Budjetoitua suuremman rahoitusmäärärahan sekä koronaviruksen vuoksi
tehtyjen ja kustannuksia säästävien toimenpiteiden vuoksi uusi talousarvio
osoittaa 161 433 euron ylijäämää, kun alkuperäinen budjetti oli 84 596 euroa
alijäämäinen.
Valmistelu: Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Mathias Kass, puh. 044 7215 399,
mathias.kass@optimaedu.fi
Päätösesitys:
Yhtymähallitus hyväksyy omalta osaltaan vuoden 2020 talousarviomuutokset
ja esittää, että yhtymäkokous hyväksyy ne valmistelussa ja sen liitteissä ilmoitettujen muutosten mukaisesti.
Kyh § 64, 3.9.2020
Kuntayhtymän hallitus:
Kuntayhtymän hallitus hyväksyi esityksen.
----KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUS 8.10.2020
Talousarvion 2020 muuttaminen
Liite 1. Opetushallituksen rahoitusraportti
Liite 2. Korjattu tuloslaskelma
Liite 3. Korjattu rahoituslaskelma
Päätösesitys:
Yhtymähallitus esittää, että yhtymäkokous hyväksyy vuoden 2020 talousarviomuutokset valmistelussa ja sen liitteissä ilmoitettujen muutosten mukaisesti.
YK § 15, 8.10.2020
Kuntayhtymän yhtymäkokous:
Kuntayhtymän yhtymäkokous hyväksyi päätösesityksen.
-----
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ANVISNING FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING
Optima samkommun
Samkommunstämman
Anförande av kommunalbesvär

§ § 14-15

Anförande av förvaltningsbesvär

§§

Annat besvär

§§

DELGIVNING
Beslutet har delgetts parten genom ett brev som avsändes
Beslutet har delgetts parten genom ett e-postmeddelande som avsändes

BESVÄRSFÖRBUD
Förbud mot sökande
av ändring

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller
verkställighet; Kommunallagen KomL 410/2015 § 136.
Paragrafer: § § 9-13
Enligt förvaltningsprocesslagen/annan lagstiftning, FpL 586/1996, 5 § 1 mom., kan
besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunden för besvärsförbudet: § §

BESVÄRSANVISNING
I detta beslut söks ändring genom kommunalbesvär.
Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas av:
 den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av
 kommunmedlemmarna.

Besvärstid

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.
Besvären ska lämnas in till besvärsmyndigheten senast under besvärstidens sista dag
innan besvärsmyndigheten stänger.
En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något
annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den
tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.
En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter det att protokollet
fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.
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Dagen för delfåendet räknas inte med i besvärstiden. Om den sista dagen för att anföra besvär infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får besvär anföras den första vardagen därefter.
Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att
 beslutet har tillkommit i oriktig ordning,
 den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller
beslutet annars strider mot lag.
Den som anför besvär ska presentera besvärsgrunderna för besvärsmyndigheten innan besvärstiden löper ut.
Kommunalbesvär anförs hos:

Besvärsmyndighet

Vasa förvaltningsdomstol
Postadress:
PB 204, 65101 Vasa
Besöksadress: Korsholmsesplanaden 43 Vasa
E-postadress:
vaasa.hao(at)oikeus.fi
Faxnummer:
029 56 42760
Telefonnummer: 029 56 42780 registratorskontoret, 029 56 42611 växel
Kundbetjäningen är öppen vardagar kl. 8.00 - 16.15.
Besvär kan också anföras hos förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på
adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Besvärens form och
innehåll

Besvären ska anföras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.
I besvären ska följande anges:
1) det beslut i vilket ändring söks (det överklagade beslutet),
2) till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena),
3) grunderna för yrkandena,
4) vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.
I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om
talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också den personens kontaktuppgifter uppges. Om kontaktuppgifterna ändras medan besvären är anhängiga, ska de nya uppgifterna meddelas förvaltningsdomstolen utan dröjsmål.
I besvären ska också uppges postadress och eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan sändas (processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera processadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av
dem den skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.
Till besvären ska följande fogas:
1) det överklagade beslutet med besvärsanvisning,
2) utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning
om när besvärstiden börjat löpa,
3) de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om
dessa inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.
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Rättegångsavgift

Hos den som inleder ett ärende som gäller ändringssökande tas det ut en rättegångsavgift i enlighet med lagen om domstolsavgifter (1455/2015).

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Optimas registratur.
Optima samkommun
Postadress:
Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad
Besöksadress: Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad
E-postadress:
samkommunen(at)optimaedu.fi
Faxnummer:
(06) 7855 299
Telefonnummer: (06) 7855 222 (växel)
Öppettider för registraturen: mån - tors kl. 8.00-16.00, fred kl. 8.00-14.00.
Fogas till protokollet
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MUUTOKSENHAKUOHJEET
Optima samkommun
Kuntayhtymän yhtymäkokous
Kunnallisvalitusosoitus

§ § 14-15

Hallintovalitusosoitus

§§

Muu valitus

§§

TIEDOKSIANTO
Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon
Pöytäkirja on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Muutoksenhakukielto Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai
täytäntöönpanoa; Kuntalaki, KuntaL 410/2015 § 136.
Pykälät: § § 9-13
HallintolainkäyttöL 586/1996, 5 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: § §

VALITUSOSOITUS
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:
 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä
ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä.
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Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan
päättymistä.
Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään:
Vaasan hallinto-oikeus
Postiosoite:
PL 204, 65101 Vaasa
Käyntiosoite:
Korsholmanpuistikko 43 Vaasa
Sähköpostiosoite: vaasa.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 42760
Puhelinnumero: 029 56 42780 kirjaamo
029 56 42611 vaihde
Asiakaspalvelu on avoinna arkisin klo 8.00-16.15.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valituksen muoto ja
sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava.
Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on
ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
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Valitukseen on liitettävä:

Oikeudenkäyntimaksu
Pöytäkirja

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin
tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä saa Optiman kirjaamosta.

Optima samkommun
Postiosoite:
Puutarhakatu 30, 68600 Pietarsaari
Käyntiosoite:
Puutarhakatu 30, 68600 Pietarsaari
Sähköpostiosoite: samkommunen(at)optimaedu.fi
Faksinumero:
(06) 7855 299
Puhelinnumero:
(06) 7855 222 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika on ma – to klo 8.00-16.00, pe 8.00-14.00.
Liitetään pöytäkirjaan
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