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POINT COLLEGEN HALLITUKSEN PÄÄTÖKSIÄ 18.10.2016
Oy Porvoo International College Ab:n (Point College) hallitus totesi tiistaina 18.10.2016
oppilaitoksen uuden toimitilan hankintavaiheen loppuun saatetuksi ja ilmaisi kantansa alueellisen
koulutuksen järjestäjäverkon kehittämissuunnitelmiin.
Oy Porvoo International College Ab:n hallitus totesi noin vuoden kestäneen, neuvottelumenettelynä
toteutetun oppilaitokselle rakennettavien uusien toimitilojen hankintavaiheen päättyneen, kun
hankkeeseen liittyvät sopimukset kumppanien kanssa allekirjoitettiin 18.10.2016. Toimitilahanke
jatkuu nyt tilojen suunnittelulla ja varsinaisen rakennustyön on määrä käynnistyä keväällä 2017.
Koulutuksen järjestäjien yhteinen valtionosuuden korotushakemus
Yhtiön hallitus merkitsi tiedoksi, että Point Collegessa on saadun omistajaohjauksen mukaisesti
valmisteltu hakemuskokonaisuus koulutuksen valtionosuuksien harkinnanvaraisiin korotuksiin
kaikkien alueen koulutuksen järjestäjien puolesta. Hakemuskokonaisuudella haettiin
harkinnanvaraista yksikköhinnan korotusta kahden erillisen, rinnakkaisen alueellisen hankkeen
perusteella:
Hanke 1: kaksikielinen (lisäksi englanninkielinen opetus) koulutus kootaan yhteen järjestäjään (Oy
Porvoo International College Ab, Point College ja Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, IUKKY)
Hanke 2: ainoastaan ruotsinkielistä koulutusta järjestävät yhteen järjestäjään (Samkommunen för
yrkesutbildning i Östra Nyland, Inveon ja Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab, Prakticum)
Kumpikin hakemuskokonaisuus sisältää kaksi järjestäjien yhteistä hakemusta: ammatillisen
peruskoulutuksen yksikköhinta ja ammatillisen lisäkoulutuksen yksikköhinta.
Yhteisten hakemusten hakijaosapuolina ovat:
Oy Porvoo International College Ab
Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland
Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab
Hankkeen 1 toimenpiteet kohdentuvat edellä mainittujen koulutuksen järjestäjien lisäksi ItäUudenmaan koulutuskuntayhtymään, joka ei osallistunut hakemuksiin.
Mahdollinen saatava yksikköhinnan korotus tulee käyttää järjestäjäverkon kehittämisestä aiheutuviin,
hakemuksen mukaisiin toimenpiteisiin.
Toisen asteen koulutuksen järjestäminen itäisellä Uudellamaalla
Itäisen Uudenmaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien omistajina toimivat kunnat valmistelevat
parhaillaan uutta ehdotusta toisen asteen ammatillisen koulutuksen tulevaan järjestämistapaan.
Porvoon ja Sipoon ehdottamassa mallissa itäisellä Uudellamaalla toimisi jatkossa kaksi toisen asteen
ammatillista koulutusta tarjoavaa osakeyhtiötä nykyisten neljän sijaan:
- Inveonin toiminta olisi tarkoitus yhdistää Prakticum Ab:n alaisuuteen. Prakticum on yksikielinen
ruotsinkielinen koulutuksen järjestäjä.
- Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän ja Point Collegen toiminnot yhdistettäisiin Porvoon
kaupungin konserniyhtiöksi, eli osakeyhtiöksi, josta Porvoo omistaisi yli 50 prosenttia ja muiden
kuntien osakeomistus määräytyisi yhteisesti sovittavalla tavalla. Tämä yhtiö olisi kaksi- tai
kolmikielinen monialainen koulutuksen järjestäjä.

Point Collegen hallitus on 27.1.2015 päättänyt kannattavansa järjestäjien alueellisessa organisoinnissa
ensisijaisesti uuden kaksikielisen, osakeyhtiömuotoisen koulutuksen järjestäjän perustamista. Hallitus
totesi malliin ehdotettujen linjausten olevan pääosin linjassa Point Collegen tahtotilan kanssa. Point
Collegen ykkösvaihtoehdossa osana uutta alueellista järjestäjää olisi ollut myös Inveon, mutta nk.
kompromissiehdotuksessa Inveonin toiminta siirrettäisiin yksikieliselle Prakticumille. Point Collegessa
nähdään tärkeänä, että tulevaisuudessa voitaisiin sopia alakohtaisesti tarkemmasta koulutuslinjojen
jaosta koulutuksen järjestäjien kesken, jottei keskinäistä kilpailutilannetta pääsisi syntymään.
Lähtökohtana tulisi olla toimiva työnjako sekä pyrkimys erityisesti kokonaisaloituspaikkamäärän
vähintään säilyttämiseen alueella.
Point Collegen hallitus totesi, että järjestäjäverkon rakenne on täysin omistajapoliittinen asia ja
koulutuksen järjestäjien fuusioissa on noudatettava omistajien tahtoa.
Yhtiön taloustilanne
Yhtiön taloustilanne 30.9.2016 on positiivinen.
Liiketoiminnan tuotot ajalla 1.1.-30.9.2016 ovat 4.269.894,61 ja kulut 4.176.836,85. Liiketulos
30.9.2016 on 93.057,76 euroa ja rahoitustuottojen ja –kulujen kanssa tulos on 109.554,26 euroa.
Ennusteen mukaan talousarviossa tappiolliseksi arvioitu vuosi on kääntymässä voitolliseksi hyvän
opiskelijatilanteen ja etuajassa tehtyjen säästöjen vuoksi. Hyvä taloudellinen tilanne johtuu myös
siitä, että varautuminen vuonna 2017 tuleviin valtionrahoituksen säästöihin toimintaa kehittämällä on
aloitettu hyvissä ajoin.
Yhtiön kuuluessa tytäryhteisönä Porvoon kaupunkikonserniin, tulee sen raportoida konserniohjeen
mukaisesti konsernijohdolle taloudellisesta ja toiminnallisesta tilanteesta neljästi vuodessa. Point
College antaa ensimmäistä kertaa neljännesvuosiraportin ajanjaksolta 1.7.-30.9.2016.
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