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Sammanträdets laglighet och beslutförhet
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och med hänsyn
till antalet närvarande beslutfört.
-----

§ 41

Föredragningslista
Föredragningslistan godkändes.
-----

§ 42

Protokolljusterare
Till protokolljusterare utsågs Håkan Storbacka och Bjarne Kull.
-----

Protokolljusterarnas sign.

Utdragsbestyrkande:
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Dnr [275/2019]

§ 43
Hänv.:

Ekonomi- och verksamhetsrapport
bilaga 1 Driftsrapport 1-4/2019 samkommunen
bilaga 2 Driftsrapport 1-4/2019 resultatområden
bilaga 3 Investeringsrapport 1-4/2019

Samkommunens direktör:
Samkommunens driftsrapport, sammanfattning:

Intäkter
Kostnader
Verksamhetsbidrag
Överskott (Underskott)

Bokslut 2018

1-4/2018

%

Budget 2019

1-4/2019

%

16 616 004

5 225 397

31,4 %

16 535 487

5 471 840

33,1 %

-16 156 956

-5 211 493

32,3 %

-15 708 155

-5 047 351

32,1 %

630 186

13 904

2,2 %

782 332

424 489

54,3 %

-416 680

-351 718

84,4 %

-286 168

59 552

-120,8%

Inom verksamheten följer vi kontinuerligt med ett antal mätare. Vissa av
dessa kan vi följa upp online, vissa får vi resultat på vid respektive månads
slut och några mätare redovisas på årsbasis. I ekonomi- och verksamhetsrapporten till styrelsen ingår följande rapport gällande verksamheten:
Mätare
Förverkligade studerandeår
* varav genom hel examen
* varav genom delexamen/enskilda
examensdelar
Läroavtalens andel av studerandeåren
Avlagda grundexamen
Avlagda yrkesexamen
Avlagda specialyrkesexamen
Studieavbrott
Sjukdagar/anställd

Utfall 2018
1291,85
93,03 %
6,97 %

Mål 2019
1350

31.4.2019
435,38
92,20 %
7,80 %

26,5 %

25 %

20,94 %

367
85
20
5,10 %
11,3

47
31
77
<4%
< 10

Beredning: direktör Max Gripenberg, tfn 044 7215229,
e-post max.gripenberg@optimaedu.fi

Protokolljusterarnas sign.
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Beslutsförslag:
Samkommunstyrelsen antecknar ekonomi- och verksamhetsrapporten för
kännedom.
Skst § 43, 16.5.2019
Samkommunstyrelsen:
Samkommunstyrelsen godkände förslaget.
-----

Protokolljusterarnas sign.
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Dnr [97/2019]

§ 44

Strategifinansiering 2019

Hänv.:

bilaga 6 Ministeriets brev OKM/3/592/2019

Samkommunens direktör:
Undervisnings- och kulturministeriet har via brev daterat 29.1.2019 utlyst
strategifinansiering att sökas senast 1.3.2019.
År 2019 beviljas strategifinansiering för följande utvecklingshelheter:
- Förstärkande av verksamhetsförmågan för anordnare av yrkesinriktad
utbildning
- Säkrande av kunnande som hänför sig till kärnprocesserna inom den
yrkesinriktade utbildningen: utvecklande av processen gällande den
personliga planen för utvecklande av kunnande (PUK) och tjänsteprocesserna för utbildningsavtal och läroavtal
- Utvecklande av utbildningen gällande flygplansmontör
- Anordnande av tävlingar för yrkesskicklighet
Beredning: förvaltningsdirektör Tiina Sjölund, tfn 044 7142001,
e-post tiina.sjolund@optimaedu.fi
Beslutsförslag:
Samkommunstyrelsen antecknar ministeriets brev för kännedom samt ger
ledningen i uppdrag att uppgöra ansökan så att den kan godkännas vid styrelsens sammanträde den 21.2.2019.
Skst § 13, 31.1.2019
Samkommunstyrelsen:
Samkommunstyrelsen godkände förslaget.
_____

Protokolljusterarnas sign.
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SAMKOMMUNSTYRELSEN 21.2.2019
Strategifinansiering 2019
Samkommunens direktör:
Ansökan gällande strategifinansiering presenteras vid sammanträdet.
Beredning: förvaltningsdirektör Tiina Sjölund, tfn 044 7142001,
e-post tiina.sjolund@optimaedu.fi
Beslutsförslag:
Samkommunstyrelsen godkänner Optima samkommuns ansökan om strategifinansiering år 2019.
Skst § 22, 21.2.2019
Samkommunstyrelsen:
Samkommunstyrelsen antecknade den muntliga presentationen för kännedom och godkände på basen av denna samkommunens ansökan om strategifinansiering år 2019.
Paragrafen justerades omedelbart.
_____
SAMKOMMUNSTYRELSEN 16.5.2019
Strategifinansiering 2019
Hänv.:

bilaga 4 Beslut

Samkommunens direktör:
Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat Optima 244.000 euro i strategifinansiering, inom området "Säkrande av kunnande som hänför sig till
kärnprocesserna inom den yrkesinriktade utbildningen: utvecklande av kunnande (PUK) och tjänsteprocesserna för utbildningsavtal och läroavtal."
Finansieringen får användas under perioden 1.1.2019-31.12.2020.
Beredning: direktör Max Gripenberg, tfn 044 7215 229,
e-post max.gripenberg@optimaedu.fi

Protokolljusterarnas sign.
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Beslutsförslag:
Samkommunstyrelsen antecknar den erhållna finansieringen för kännedom.
Skst § 44, 16.5.2019
Samkommunstyrelsen:
Samkommunstyrelsen godkände förslaget.
_____

Protokolljusterarnas sign.
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Dnr [274/2019]

§ 45

Anhållan om ändring i anordnartillstånd

Samkommunens direktör:
Utbildnings- och kulturministeriet har beviljat Optima samkommun anordnartillstånd från 1.1.2018 (OKM/73/531/2017). Det är ändamålsenligt att Optima
samkommun ansöker om ändring i anordnartillståndet utgående från arbetslivets behov av kompetens och arbetskraft. Ansökans form och tidpunkt för
ansökan kan utbildningsanordnaren själv besluta om, dock med beaktande
av att behandlingstiden är minst 6 månader. Undervisnings- och kulturministeriet har inte fastställt specifik ansökningsblankett eller tidpunkt för ansökan.
Optima samkommun söker om utvidgning av anordnartillståndet enligt följande:
Examenskod 354646, Yrkesexamen inom processindustrin.
Kompetensområden:
2293 Kompetensområde för metallförädlingsindustrin
2291 Kompetensområde för den kemiska industrin
2292 Kompetensområde för pappers- och cellulosaindustrin
2294 Kompetensområde för gjuteriindustrin
Motivering till ansökan om utvidgning av anordnartillståndet:
Enligt lagen om yrkesutbildning 531/2017 skall utbildningsanordnaren samarbeta med arbets- och näringslivet och i examina, utbildningar och ordnandet av dem ska arbets- och näringslivets behov beaktas. Utbildningsanordnaren ska prognostisera kompetensbehoven inom sitt verksamhetsområde
med beaktande av behovet av arbetskraft och befolkningsutvecklingen inom
det området. Företagens och det övriga arbetslivets verksamhet är beroende
av kunnig arbetskraft. En central faktor i utvecklingen av arbetslivet är utbildning för kommande yrkesmänskor och för dem, som redan finns i arbetslivet.
Optima har ett etablerat samarbete med stora industrier i regionen t.ex. Mirka
Oy Ab, Ab Rani Plast Oy, OSTP och UPM Kymmene. Alla dessa industriföretag förutsätter att nyanställda har någon form av andra stadiets utbildning,
innan de rekryteras till företaget.

Protokolljusterarnas sign.

Utdragsbestyrkande:
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Fler och fler industrier signalerar till Optima att de är i stort behov av kunnig
personal. Regionalt spås att 30 % av den nuvarande mångkunniga arbetskraften i industriföretagen kommer att gå i pension inom 10 år, samtidigt som
industriföretagen ökar sin produktionsmängd och behöver mera kunniga resurser redan i dagsläget. Under våren har förts diskussioner med Mirka Oy
Ab samt Ab Rani Plast Oy gällande behovet av att kunna erbjuda nuvarande
och kommande arbetskraft utbildning i yrkesexamen inom processindustri. I
april 2019 har UPM Kymmene bjudit in utbildningsanordnare inom andra och
tredje stadiets utbildning, till diskussion gällande utökade samarbetsmöjligheter för att säkra tillgången på kompetens arbetskraft även framöver.
Enligt utredningen Österbotten i Siffror är Österbotten det mest industridominerade landskapet i Finland. De viktigaste branscherna inom det energiteknologiska klustret (maskiner och apparater, el och basmetall) står för mer än
hälften av värdeökningen inom industrin i Österbotten. Investeringarna har
ökat i industriföretagen på 2010-talet, i synnerhet förädlingsföretagens investeringar i maskiner, apparater och transportmedel har ökat kraftigt. Jakobstadsregionen har på 2010-talet växt snabbast av de ekonomiska regionerna
i Österbotten och är den enda som uppvisar en snabbare tillväxt än riksgenomsnittet.
Österbottens Handelskammare har i sin utredning Business Panel i april
2019 konstaterat att den arbetskraftsbrist som redan varit ett problem för företagen i nejden/regionen i ett par års tid har förvärrats ytterligare. Hälften av
alla företag rapporterar nu att arbetskraftsbristen bromsar tillväxten. Bristen
på kunnig arbetskraft är värst inom industrin där den utgör ett problem för 54
procent av företagen. I november 2018 var motsvarande siffra 48 procent.
Vikten av att utbildningsanordnaren snabbt ska kunna svara på prognostiserade och akuta behov och förändringar i arbetslivet, lyfts fram som en framgångsfaktor i den nya yrkesutbildningen. Det innebär att utbildningsanordnaren på ett flexibelt sätt behöver kunna ordna utbildning och kompetensutveckling, vilket i sin tur innebär att justeringar i utbildningsanordnarens anordnartillstånd behöver kunna göras med relativt kort behandlingstid och utgående från arbetslivets behov.

Protokolljusterarnas sign.
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Inledningstidpunkt: 1.1.2020
Undervisningsspråk: Svenska och finska
Examensspråk: Svenska och finska
Uppskattade antal genomförda faktiska studerandeår 2020: 15
Uppskattade antal genomförda faktiska studerandeår 2021: 20
Uppskattade antal genomförda faktiska studerandeår 2022: 20
Verksamhetsområde: I huvudsak processindustri i Optimas ägarkommunområde (Jakobstad, Kronoby, Karleby, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre, Vörå).
Beredning: rektor Ann-May Pitkäkangas, tfn 044 7215 234,
e-post ann-may.pitkakangas@optimaedu.fi
Beslutsförslag:
Samkommunstyrelsen anhåller om ändring i Optima samkommuns anordnartillstånd enligt ovanstående.
Skst § 45, 16.5.2019
Samkommunstyrelsen:
Samkommunstyrelsen godkände förslaget.
_____

Protokolljusterarnas sign.

Utdragsbestyrkande:

OPTIMA SAMKOMMUN

SAMKOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

sida

16.5.2019

10

Dnr [271/2019]

§ 46

Nya representanter i det kollegiala organet

Samkommunens direktör:
Optima har som utbildningsanordnare ett kollegialt organ som behandlar
ärenden rörande beslut om indragning och återställande av studierätten,
uppsägning från elevhemmet samt avhållande från studier. I organet ingår
representanter för utbildningsanordnaren, elevvården, lärarna, arbetslivet och
de studerande. En studeranderepresentant väljs som ordinarie och hen har
en ersättare. Studeranderepresentanter utses bland studerandekårens medlemmar. Då studerandekåren har nya medlemmar från 1.5.2019 behöver nya
representanter utses. Studeranderepresentant Matilda Ahlgren, Kond18 och
Emilia Westersund, Merk18 är vidtalade och samtycker.
Beredning: rektor Ann-May Pitkäkangas, tfn 044 7215 234,
e-post ann-may.pitkakangas@optimaedu.fi

Beslutsförslag:
Samkommunstyrelsen utser Matilda Ahlgren till ordinarie studeranderepresentant och Emilia Westersund till hennes ersättare i kollegiala organet för
tiden 1.5.2019-31.3.2020. Studerandevårdsplanen uppdateras i enlighet med
detta beslut.
Skst § 46, 16.5.2019
Samkommunstyrelsen:
Samkommunstyrelsen godkände förslaget.
-----

Protokolljusterarnas sign.
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Anmälningsärenden

Samkommunens direktör:
- Österbottens handelskammare; Kompetensutskottets möte 16.4,

Jakobstad, Optima
- Amke ry, styrelsens möte 24.4, Helsingfors
- Egnahemshuset på Bränntomtsvägen 10, Jakobstad läggs till försäljning
via fastighetsmäklare
- Årlig vårträff med ägarkommunernas representanter hölls 14.5, Jakobstad
- Direktören, förvaltningsdirektören och rektor för lärande (medlem i
AMEO:s ledningsgrupp) deltog i en träff med AMEO-ledningsgrupp 15.5,
Helsingfors
Beredning: direktör Max Gripenberg, tfn 044 7215229,
e-post max.gripenberg@optimaedu.fi
Beslutsförslag:
Samkommunstyrelsen antecknar ärendet för kännedom.
Skst § 47, 16.5.2019
Samkommunstyrelsen:
Samkommunstyrelsen godkände förslaget.
-----

Protokolljusterarnas sign.
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BESVÄRSFÖRBUD
Vad förbudet
grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt kommunallagen KomL 410/2015 § 136 begäran om omprövning inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. Ändring kan inte heller sökas över anmälningsärenden.
Paragrafer: § § 40-44, 47

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom skriftlig omprövning enligt
kommunallagen KomL 417/2015 § 134 kan framställas över beslutet.
Paragrafer: § § 45, 46

Enligt förvaltningsprocesslagen/annan lagstiftning, FörvprocessL 586/1996 5 § kan besvär
inte anföras över nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunden för besvärsförbudet: § §

Protokolljusterarnas sign.
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ANVISNING OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING
Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.
Rätt att begära
omprövning

Rätt att begära omprövning har den som:
beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet
(part) samt
kommunmedlem

Myndighet till
vilken begäran
om omprövning ska framställas

Begäran om omprövning framställs till:
Optima samkommun
Samkommunstyrelsen
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 samkommunens registratur:
mån - tors kl. 8.00 - 16.00, fred kl. 8.00 - 14.00
Paragrafer: § § 45, 46

Tid för sökande Omprövningsbegäran skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
av ändring
Begäran om omprövning ska lämnas in till samkommunens registratur senast under tidsfristens sista dag innan registraturen 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 att protokollet har publicerats
i det allmänna datanätet.
Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för omprövningsbegäran. Om tidsfristens
sista dag infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton
eller en helgfri lördag, får ändring sökas den första vardagen därefter.
Omprövningsbegärans form
och innehåll

Omprövningsbegäran ska framställas skriftligen. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.
I omprövningsbegäran ska uppges:
- det beslut som avses
- hurdan omprövning som begärs

Protokolljusterarnas sign.

Utdragsbestyrkande:

OPTIMA SAMKOMMUN

SAMKOMMUNSTYRELSEN

-

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

sida

16.5.2019

14

på vilka grunder omprövning begärs

I yrkandet ska dessutom uppges namnet på den som framställt omprövningsbegäran samt
personens hemkommun, postadress och telefonnummer.
Om beslutet som fattats med anledning av omprövningsbegäran får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.
Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Optima samkommuns 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 samkommunens registratur
mån - tors kl. 8.00 – 16.00, fre kl. 8.00 - 14.00

Delgivning till
part

Part:

Beslutet har per brev (lämnats för befordran av posten) delgetts part den _______________

Beslutet har genom e-post delgetts part den _______________
Fogas till protokollet

Protokolljusterarnas sign.
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