KITTILÄN KUNTA

Kokouskutsu

1/2019

1

Revontuli-Opiston jaosto
Aika

14.03.2019 klo 17:00

Paikka

Revontuli-Opisto, REDU Kittilä (ent. Levi-instituutti), Valtatie 82,
99100 Kittilä

Käsiteltävät asiat
Asia
1
2
3
4
5
6

7

Otsikko
Revontuli-Opiston jaoston puheenjohtajan valinta
Revontuli-Opiston jaoston varapuheenjohtajan valita
Revontuli-Opiston toimintakertomuksen hyväksyminen
Revontuli-Opiston taloudellinen tulos 2018
Revontuli-Opiston kurssimaksut lukuvotena 2019-2020
Revontuli-Opiston Enontekiön musiikin
suunnittelijaopettaja/aluevastaavan viran muuttaminen
musiikinopettajan viraksi
Tiedoksi saatettavat asiat

Sivu
3
4
5
6
8
9

10

KITTILÄN KUNTA

1/2019

Kokouskutsu

2

Osallistujat
Läsnä

Nimi
Aikio Lea Anne
Kurkela Outi
Lakkala Heikki
Mäntyvaara Juha-Pekka
Rauhala Esa
Tanninen Pasi

Tehtävä
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
Jäsen, puheenjohtaja
esittelijä/pöytäkirjanpitäjä

Lisätiedot

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan
tarkastajien valinta

Valitaan pöytäkirjantarkastajat.
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Revontuli-Opiston jaoston puheenjohtajan valinta
VapsivJ
Revontuli-Opiston perustamista koskevassa sopimuksessa (Kansalaisopistojen yhdistämissopimus) mainitaan opiston hallinnosta ja
päätöksenteosta (3§) seuraavaa:
Isäntäkunta huolehtii opiston hallinnosta ja taloudenhoidosta. Opiston hallinnosta määrätään mainitun kunnan hallintosäännössä ja
johtosäännössä. Isäntäkunta asettaa omaan organisaatioonsa yhteistoimintaelimen (vapaan sivistystyön lautakunnan jaoston), johon
kuuluu kuusi jäsentä (kaksi jokaisesta kunnasta). Sopimuskuntien
valtuustot valitsevat jäsenensä ja kullekin jäsenelle varajäsenen tässä tarkoitettuun yhteiseen elimeen.
Toimielin valitsee vuodeksi kerrallaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuorotteluperiaatetta noudattaen. Vuoden
2017 aikana puheenjohtajuutta on hoitanut Enontekiön edustaja,
vuonna 2018 Kittilän edustaja. Vuorotteluperiaatteen mukaisesti
vuonna 2019 on Revontuli-Opiston jaoston Sodankylän edustajan
vuoro hoitaa puheenjohtajuutta.
Revontuli-Opiston rehtori:
Revontuli-Opiston jaosto valitsee kokouksessa keskuudestaan uuden puheenjohtajan vuodelle 2019.
Päätös:
__________
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2
Revontuli-Opiston jaoston varapuheenjohtajan valita
VapsivJ
Revontuli-Opiston jaosto valitsee vuodeksi kerrallaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuorotteluperiaatetta
noudattaen. Vuorotteluperiaatteen mukaisesti varapuheenjohtaja valitaan Enontekiön kunnan edustajista.
Revontuli-Opiston rehtorin esitys:
Esitän, että Revontuli-Opiston jaosto valitsee kokouksessa keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodelle 2019.
Päätös:
__________
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Revontuli-Opiston toimintakertomuksen hyväksyminen
VapsivJ
Revontuli-Opiston toimintakertomus laaditaan vuosittain isäntäkunta
Kittilän hallinnon ohjeiden mukaisesti. Toimintakertomuksessa esitellään Revontuli-Opiston vuoden 2018 tulokset niiden tavoitteiden ja
mittareiden mukaisesti, jotka Revontuli-Opiston jaosto ja Kittilän kunnan vapaan sivistystyön lautakunta on sille asettanut. Toimintakertomuksen tukena on liitteenä graafiset tilastot, jotka havainnollistavat
kuluneen vuoden toimintaa. Toimintakertomus ja tilastollinen kooste
jaetaan myös sopimuskuntien sivistyslautakunnille.
Revontuli-Opiston rehtori:
Revontuli-Opiston jaosto hyväksyy toimintakertomuksen
Päätös:
__________
Liitteet

Liite 1
Liite 2

Toimintakertomus 2018
Tilastot 2018
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Revontuli-Opiston taloudellinen tulos 2018
VapsivJ
Revontuli-Opiston talousarvion toimintakulut muodostuvat hallinnon,
opetustoiminnan, maksupalvelutoiminnan ja hanketoiminnan menoista. Talousarvion mukaisesti toiminta rahoitettiin valtionosuudella,
opetustoiminnan tuloilla (kurssimaksut), kuntien maksuosuuksilla ja
hankerahoituksella. OKM vahvistaa vuosittain kansalaisopistojen yksikkötuntihinnan, joka on valtionosuuden (57 %) laskennallinen peruste. Vuoden 2018 laskennallisen perusteen yksikkötuntihinta oli
83,77 € ja kun Revontuli-Opistolle vahvistettiin 11 977 valtionosuustuntia, sai Kittilän kunta opistotoiminnan perusteella valtionosuutta
yhteensä 571 888 €.
Revontuli-Opiston talous pysyi toimintakatteen mukaisessa tavoitteessaan kokonaisuudessaan vuonna 2018 hyvin. Vaikka toimintakulut ylittyivätkin 5,4%, myös toimintatuotot ylittyivät 10,2%. Molemmat edellämainitut luvut selittyvät Revontuli-Opiston maksupalvelutoiminnalla, jossa toteutettiin kaksi isoa KHO-koulutusta. Maksupalvelutoiminta pysyi maksutuottojen osalta tavoitteessaan ja toi opistolle nettotuloa 20 812 euroa.
Kuntaosuuksia vuonna 2018 maksettiin siten, että isäntäkunta Kittilän osuus oli 214 000 euroa, Enontekiön 55 000 € ja Sodankylän
kuntaosuus oli 147 800 euroa. Kaikkiaan opistontoimintatuotot olivat
816 640 euroa.
Revontuli-Opiston hallinnossa henkilöstömenot ylittyivät hieman,
koska opisto joutui palkkaamaan sijaisen Sodankylän
opistosihteerille ja Kittilän toimistosihteerille. Sijaisuudet kestivät
yhteensä kolme kuukautta.
Opetustoimen osalta opisto ylitti arvioidut toimintamenot,
käyttöasteen ollessa 104,7 %. Samalla kuitenkin opetustoiminnan
tuotot ylittivät tavoitteen ollen toteumaltaan 109,9%, joten talouden
toteuma oli siltä osin tasapainoinen. Mainitut ylitykset johtuvat jo
edellämainitusta maksupalvelutoiminnasta.
Hankerahoituksen osalta opisto sai opintoseteliavustuksena valtiolta
6 500 €. Muilta osin käynnistyneiden hankkeiden (LAKE ja ERASMUS+) rahoitus siirrettiin pääosin käytettäväksi vuonna 2019.
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Revontuli-Opiston vuoden 2018 taloudellinen tulos

toimintatuotot
toimintakulut

TA2017

TOT 2017

726 100

726 601

-1 340 810 - 1 290 263

TA2018
740 850

TOT 2018
816 640

-1 304 040

- 1 374 639

toimintakate

-614 610

- 563 592

-563 190

- 557 999

valtionosuus

614 610

570 649

563 190

571 888

+ 7 057

0

tulos

0

+13 889

Toimintakate kuvaa Revontuli-Opiston toimintakulujen ja toimintatuottojen välistä erotusta. Kunnallistaloudessa toimintakate on aina
miinusmerkkinen, koska valtionosuudet esitetään talouslaskelmassa
vasta toimintakatteen jälkeen. Toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi valtionosuuksilla. Tämä toimintakatteen tulos vuoden 2018 osalta tarkoittaa sitä, että Kittilän kunnalle jää Revontuli-Opiston taloudellisena tuloksena vuoden 2018 osalta 13 889 € ylijäämää.
Revontuli-Opiston rehtori:
Revontuli-Opiston jaosto hyväksyy taloudellisen tuloksen, jonka mukaisesti tehdään sopimuksen mukaiset kuntakohtaiset tasaukset.
Päätös:
__________
Liitteet

Liite 3

Talouden toteuma 2018
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Revontuli-Opiston kurssimaksut lukuvotena 2019-2020
VapsivJ
Revontuli-Opiston jaoston vahvistamat kurssimaksuperusteet ovat
nykyisellään voimassa 31.7.2019 saakka. Opiston saama valtionosuus ja kuntien maksamat kuntaosuudet ovat entisellä tasollaan,
joten tältä osin kurssimaksuihin ei ole näkyvissä korotuspaineita. Tavoitteena on, että mahdollisimman monella kuntalaisella olisi mahdollisuus osallistua opistotoimintaan ja siksi kurssimaksut pyritään
säilyttämään kohtuullisina. Tässä vahvistettujen kurssimaksuperusteiden lisäksi myöhemmin keväällä ratkaistaan erikseen Revontuli-Opiston kertamaksukäytänteet ja hinnat.
Revontuli-Opiston rehtori:
Revontuli-Opiston jaosto päättää,että nykyiset kurssimaksuperusteet
ovat voimassa edelleen lukuvuonna 2019-2020, koskien ajanjaksoa
1.8.2019-31.7.2020
Päätös:
__________
Liitteet

Liite 4

Kurssimaksuperusteet 2019-2020
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Revontuli-Opiston Enontekiön musiikin suunnittelijaopettaja/aluevastaavan viran
muuttaminen musiikinopettajan viraksi
VapsivJ
Revontuli-Opiston jaosto käsitteli Enontekiön
musiikinsuunnittelijaopettajan/aluevastaavan viran muuttamista
musiikinopettajan viraksi kokouksessaan 11.6.2018 ja
päätti käynnistää viran muuttamiseen liittyvän
yhteistoimintamenettelyn tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla.
Revontuli-Opiston jaoston laatima talousarvio vuodelle 2019
edellyttää Enontekiön musiikinsuunnittelijaopettajan/aluevastaavan
viran muuttamista musiikinopettajan viraksi. Viranmuutos vahvistaa
Enontekiön opetustuntimäärää, samalla kustannuksella voidaan
tuottaa jatkossa enemmän opetustunteja. Esitetyn virkamuutoksen
myötä musiikinopetuksen määrä säilyy Enontekiöllä ennallaan,
mutta uudessa virassa muun työn osuus vähenee. Tältä osin
Revontuli-Opisto järjestää tarvittavan suunnittelu- ja muun
työn henkilöstön sisäisellä työnjaolla. Nykyisen viranhaltijan kanssa
on käyty yhteistoimintalain mukainen yhteistoimintaneuvottelu
22.11.2018 ja Enontekiön kunnalta on saatu asiaan liittyvä lausunto
7.2.2019.
Revontuli-Opiston rehtori:
Revontuli-Opiston jaosto perustaa musiikinopettajan viran 1.6.2019
alkaen. Viran sijoituspaikka on Enontekiö. Nykyinen Enontekiön
musiikinsuunnittelijaopettaja/aluevastaavan viranhaltija sijoitetaan
uuteen musiikinopettajan virkaan kyseisen viran
palvelussuhde-ehdoin 1.6.2019 alkaen. Vanha virka lakkautetaan
vasta kun siihen liittyvät nykyistä viranhaltijaa koskevat
palvelussuhde-etuudet lakkaavat olemasta.

Päätös:
__________
Liitteet

Liite 5
Liite 6
Liite 7

Lausuntopyyntö Enontekiön kunnanhallitukselle
Enontekiön kunnanhallituksen lausunto
Yt-neuvottelun pöytäkirja
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Tiedoksi saatettavat asiat
VapsivJ
Tornion kansalaisopiston koordinoiman "Tikittääkö Digi"-hankkeen
Revontuli-Opiston osahanke on käynnistynyt 27.2. lappilainen digiraati-tilaisuudella. Seuraavana hankkeessa ollaan toteuttamassa
osallistamiskierrokset Sodankylän ja Enontekiön kuntien alueella.
Revontuli-Opiston rehtori:
Merkitään Revontuli-Opiston jaostolle tiedoksi
Päätös

