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Revontuli-Opiston syksyn 2018 ja kevään 2019 alustavan opetusohjelman
hyväksyminen
VapsivJ 11.06.2018 § 10
Revontuli-Opiston talousarvioon puitteissa julkaistaan Syksyn 2018
ja kevään 2019 opetusohjelmat samassa oppaassa. Syksyn 2018
opetussuunnittelua on tehty kuntakohtaisten tavoitetuntimäärien
puitteissa siten, että hieman yli puolet vuoden opetustuntimäärästä
on toteutunut tammi-heinäkuun aikana. Revontuli-Opiston jaoston
vahvistaman toimintasuunnitelman mukaan vuonna 2018 tavoitellaan 18 000 opetustunnin toteutumista, josta 5.6. mennessä on toteutunut 9 404 tuntia. Näistä Kittilässä on pidetty 4924 opetustuntia,
Sodankylässä 3253 opetustuntia, Enontekiöllä 1070 opetustuntia ja
verkko-opintoja on järjestetty 157 tuntia.
Kevään 2019 suunnitelmaa on tehty tuntimääriltään vuoden 2018
mitoituksen pohjalta. Opetusohjelma täydentyy syksyn 2018 ja kevään 2019 aikana peruuntuneiden kurssien tilalle järjestettävistä
kursseista tai muista nopeasti esille tulevista koulutustarpeista. Ne
järjestetään vahvistettujen tuntimäärien ja hyväksytyn talousarvion
puitteissa.
Suunnittelussa painotetaan paikkakuntakohtaisten toiveiden ja tarpeiden huomioimista sekä mahdollisimman kattavaa sivukylille järjestettävää kurssitoimintaa. Verkkokurssien tarjonta pyritään vakiinnuttamaan 400-500 tunnin vuositasolle.
Syksyn 2018 ja kevään 2019 yhteinen opas taitetaan ja toimitetaan
kirjapainoon 7.8.2018 mennessä. Opas on jakelussa elokuun viikolla
33. Syyslukukausi alkaa 10.9.2018 ja lukukausi päättyy syksyllä
pääosin viikolle 49.Kevään opetuskausi alkaa 14.1.2018 ja päättyy
20.4.2018
Revontuli-Opiston rehtori:
Revontuli-Opiston jaosto hyväksyy syksyn 2018 ja kevään 2019
alustavan opetusohjelman liitteenä olevan opetusohjelman mukaisesti.
Päätös:
Revontuli-Opiston jaosto hyväksyi syksyn 2018 ja kevään 2019 alustavan opetusohjelman esityksen mukaisesti.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 1

Revontuli-Opiston kurssit syksy 2018 - kevät 2019
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Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman hyväksyminen
VapsivJ 11.06.2018 § 11
Taiteen perusopetusta ohjaavat laki (633/1998) ja asetus
(813/1998), Opetushallituksen määräys taiteen perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteista ja koulutuksen järjestäjän hyväksymä opetussuunnitelma. Taiteen perusopetuksesta annetun lain
(633/1998) 5 § mukaan Opetushallitus päättää taiteenaloittain taiteen perusopetuksen tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä (opetussuunnitelman perusteet).
Opetushallitus on päättänyt 20.9.2017 taiteen perusopetuksen laajan ja yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteista seuraaville taiteenaloille: arkkitehtuuri, kuvataide, käsityö, mediataiteet musiikki, tanssi, sanataide, sirkustaide ja teatteritaide.
Taiteen perusopetuksen opintonsa 31.7.2018 jälkeen aloittavat oppilaat opiskelevat vanhan opetussuunnitelman mukaan, joka on laadittu näiden opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Ennen
1.8.2018 taiteen perusopetuksessa opintonsa aloittaneet oppilaat
voivat suorittaa opintojaan aiemman opetussuunnitelman perusteiden mukaan laadittuja opetussuunnitelmia noudattaen enintään
31.7.2021 saakka.
Uusien opetussuunnitelman perusteiden mukaan laadittava paikallinen opetussuunnitelma tulee olla käytössä taiteen perusopetusta
antavissa oppilaitoksissa 1.8.2018. Revontuli-Opistossa järjestetään
taiteen perusopetusta neljällä taiteenalalla: musiikissa, kuvataiteessa, tanssissa ja sirkuksessa, joihin opisto on laatinut ohjeistuksen
mukaan uuden opetussuunnitelman.
Revontuli-Opiston rehtori:
Revontuli-Opiston jaosto hyväksyy Revontuli-Opiston taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman.
Päätös:
Revontuli-Opiston jaosto hyväksyi Revontuli-Opiston taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman esityksen mukaisesti.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 2

Revontuli-Opiston taiteen perusopetuksen
opetussuunnitelma
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Kurssimaksuperusteiden vahvistaminen lukuvuodelle 2018-2019
VapsivJ 11.06.2018 § 12
Revontuli-Opiston jaoston vahvistamat nykyiset kurssimaksuperusteet ovat olleet voimassa lukuvuodet 2016-2017 ja 2017-2018. Revontuli-Opiston jaosto on päättänyt, että kurssimaksuperusteet säilyvät ennallaan lukuvuoden 2018-2019 ajan. Kurssimaksuperusteisiin
on kuitenkin välttämätöntä tehdä joitain tarkennuksia. Kurssimaksuperusteet on esitetty liitteessä.
Revontuli-Opiston rehtori:
Revontuli-Opiston jaosto päättää, että kurssimaksuperusteet säilyvät
esitettyjä tarkennuksia lukuun ottamatta ennallaan kevätlukukauden
2019 loppuun (31.7.2019) saakka ja samalla vahvistetaan opiskelijoilta perittävistä muista maksuista liitteessä esitetyn erittelyn mukaisesti.
Päätös:
Revontuli-Opiston jaosto vahvisti Revontuli-Opiston kurssimaksuperusteet esitetyn mukaisesti.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 3

Revontuli-Opiston kurssimaksuperusteet lukuvuonna
2018-2019
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Revontuli-Opiston Enontekiön musiikinsuunnittelijaopettajan/aluevastaavan
virantoimitusvelvollisuuden uudelleen järjestely
VapsivJ 11.06.2018 § 13
Revontuli-Opisto aloitti toimintansa 1.1.2010. Tuolloin kansalaispistojen yhdistämissopimuksella Enontekiön, Kittilän ja Sodankylän
kansalaisopistojen työntekijät siirtyivät vanhoina työntekijöinä uuteen
opistoon. Enontekiön kansalaisopistossa oli itsenäisen opiston aikana musiikinsuunnittelijaopettajan virka, joka siirtyi sellaisenaan Revontuli-Opiston viraksi.
Revontuli-Opiston aloittaessa musiikin suunnittelijaopettajan /aluevastaavan iso suunnittelutyön panos Enontekiöllä nähtiin tärkeänä,
mutta sen jälkeen tilanne opistossa on muuttunut suunnittelutyön
tarpeen osalta. Nykyisellään kyseistä virkaa voidaan pitää perustellusti suunnittelutyön yliresurssointina. Tämä johtuu mm. siitä, että
opistoon on rekrytoitu musiikinsuunnittelijaopettajan aloittamisen jälkeen koulutussuunnittelija, joka aloitti työnsä 1.8. 2013 ja hänen työpanoksensa ulottuu koko opistoalueelle, myös Enontekiölle.
Enontekiön tuntitilaus ja opistolle maksama kuntaosuus ovat pysyneet viimeisinä vuosin samalla tasolla, mutta valtionosuus on vähentynyt vuosi vuodelta. Kunnan tilaama minimituntimäärä ,1600 tuntia
on voitu toteuttaa, kun viranhaltijan ollessa virkavapaalla sijaista ei
ole palkattu. Nyt kun viranhaltija on palannut hoitamaan virkaansa,
ollaan tilanteessa, jossa viran kustannukset jättävät tuntiopettajille
vähemmän resurssia ja kunnan tilaamaa tuntimäärää on vaikea toteuttaa nykyisellä kuntaosuudella.
Enontekiön kunnan viranhaltijoiden kanssa käydyt neuvottelut ovat
antaneet ymmärtää, että tulevina vuosinakin Enontekiön raami (tilaus 1600 tuntia) pysyy samana.
Tämän vuoksi, kun taloudelliset resurssit ovat niukentuneet ja suunnittelutyön tarve on Enontekiön osalta nykyisellään ylimitoitettu, on
tarkoituksenmukaista muuttaa nykyisen viran virantoimitus- velvollisuutta.
"Toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen ottamisesta päättävä kunnan viranomainen voi varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden
tulla kuulluksi päättää, että viranhaltijan virantoimitusvelvollisuutta
muutetaan, jos toiminnan uudelleen järjestely tai muu perusteltu syy
edellyttää." (Viranhaltijalaki 23 §)
Enontekiön opetustarpeeseen ja suunnittelutyön tarpeeseen vastaisikin riittävällä tavalla kansalaisopiston musiikinopettajan virka. Vertailukohtana voidaan pitää esimerkiksi sitä, että Kittilässä tekstiilityönopettajan ja musiikinopettajan virat sisältävät yli 200 kurssin
suunnittelun/opettaja/vuosi kun Enontekiöllä suunniteltujen kurssien
määrä vuositasolla on opiston 8-vuotisen toiminnan aikana vaihdelPöytäkirjan tarkastajat:
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lut 100-195 kurssin välillä.
Musiikinopettajan virassa opetusvelvollisuus on 580 tuntia ja muun
työn osuus 374 tuntia. Suunnittelijaopettajan vuotuinen työaika on
1224 tuntia (OVTES, osio F, 9§), joka jakautuu opetukseen ja muuhun työnantajan määräämään työhön, työnantajan päätöksen mukaisesti. Tähän asti musiikinsuunnittelijaopettajan opetusvelvollisuus
on ollut 400 tuntia.
Kun taloudelliset tekijät ovat niukat, viran muuttaminen tuo vuositasolla merkittävän säästön ja sitä kautta lisäresurssia Enontekiön tuntiopettajille ja näin kunnan tilaama tuntimäärä voidaan saavuttaa.
Revontuli-Opiston rehtori:
Revontuli-Opiston jaosto päättää käynnistää yt-menettelyn Enontekiön musiikin suunnittelijaopettajan/aluevastaavan virantoimitusvelvollisuuden muuttamisesta tuotannollis-taloudellisin perustein ja
suunnittelutyön tarkoituksenmukaisemman organisoinnin vuoksi.
Revontuli-Opiston jaosto tekee päätöksen mahdollisesta virantoimitusvelvollisuuden muuttamisesta asianmukaisen kuulemisprosessien ja yt-neuvotteluiden jälkeen. Päätös tehdään erillisenä ennen
vuoden 2019 talousarvion laatimista, jolloin päätöksen vaikutukset
voidaan ottaa huomioon budjetissa.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 4

Taustaa Revontuli-Opiston Enontekiön
musiikinsuunnittelijaopettajan/aluevastaavan
virantoimitusvelvollisuuden uudelleen järjestämiselle
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Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset
VapsivJ 11.06.2018 § 14
Revontuli-Opiston jaoston tietoon saatetaan musiikinsuunnittelijaopettaja/Enontekiön aluevastaavan opetusvelvollisuuden muuttamista koskeva päätös.
Revontuli-Opiston rehtori:
Merkitään Revontuli-Opiston jaostolle tiedoksi
Päätös:
Merkittiin Revontuli-Opiston jaostolle tiedoksi.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 5

Viranhaltijapäätös
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Tiedoksi saatettavat asiat
VapsivJ 11.06.2018 § 15
Revontuli-Opiston jaostolle saatetaan tiedoksi opiston talousraportti
ajalta 1.1.-30.4.2018 ja talouden toteuma ajalta 1.1.-31.5.2018. Revontuli-Opisto on laatinut myös 25.5.2018 voimaan tulleen uuden
tietosuojalain edellyttämän tietosuojaselosteen.
Revontuliopiston rehtori:
Merkitään Revontuli-Opiston jaostolle tiedoksi
Päätös:
Merkittiin Revontuli-Opiston jaostolle tiedoksi.
____________

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 6
Liite 7
Liite 8

Revontuli-Opiston talousraportti 1.1.-30.4.2018
Revontuli-Opiston talouden toteuma 1.1.-31.5.2018
Tietosuojaseloste
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MUUTOKSENHAKUOHJE

Muutoksenhakukielto
Pykälät: 10, 11, 15

MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa;
työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden
käyttämistä.
Oikaisuvaatimus
Pykälät: 12, 13, 14
Oikaisuvaatimusohje
OIKAISUVAATIMUSOHJE
Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen
saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai
laillisuusperusteella.
Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Kittilän kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä
päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen
lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan
tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja,
myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat
ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi
sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä
vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin
tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
Pöytäkirjan tarkastajat:
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itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.
Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se
jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (telekopio tai sähköposti) tulee
olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai
tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei
tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan
alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja,
ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla
verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.
Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.
Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.
Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot
Oikaisuvaatimusviranomainen: KITTILÄN KUNTA/ Revontuli-Opiston jaosto
Postiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Käyntiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)kittila.fi
Telefax: 016 642 259
Puhelin: 0400 356 500
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 - 16.00
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Kittilän kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Käyntiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)kittila.fi
Telefax: 016 642 259
Puhelin: 0400 356 500
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 - 16.00
Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä
esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.
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