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Osallistujat
Läsnä

Nimi
Aikio Lea Anne
Kurkela Outi
Lakkala Heikki
Mäntyvaara Juha-Pekka
Jussila Asko
Tanninen Pasi

Tehtävä
jäsen
jäsen/puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen/vpj
esittelijä/pöytäkirjanpitäjä

Lisätiedot

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan
tarkastajien valinta

Valitaan pöytäkirjantarkastajat.
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Revontuli-Opiston menettely koronaviruksen vuoksi keskeytyneiden kurssien
kurssimaksujen osalta
VapsivJ
Suomessa vallinneen koronavirustilanteen vuoksi Valtioneuvosto
antoi 12.3.2020 suosituksia työpaikoille ja ihmisten välisiin lähikontakteihin. Tämä aiheutti epätietoisuutta ja kysymyksiä, jonka pohjalta
Revontuli-Opiston lähiopetus keskeytettiin ylläpitäjän ilmoituksella
ajalle 16.3.-31.3.2020. Ilmoitus lähiopetuksen keskeyttämisestä lähetettiin kaikille tuntiopettajille ja opiskelijoille. Valtioneuvosto totesi
16.3.2020 Suomessa olevan poikkeusolot ja otti käyttöön valmiuslain. Valtioneuvoston linjausten pohjalta Lapin aluehallintovirasto antoi määräyksen 17.3.2020 (LAAVI/462/2020), jossa vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen tilat määrättiin suljettaviksi ajalle
18.3.-13.4.2020. Kyseisenä aikana koulutuksen järjestäjällä ei ole
velvoitteita opetuksen järjestämiselle, mutta jos koulutuksenjärjestäjä katsoo, että vapaan sivistystyön opetusta tai taiteen perusopetusta on tässä poikkeustilanteessakin mahdollista järjestää esimerkiksi
etäopetusjärjestelyin, voi koulutuksenjärjestäjä niin tehdä. Asian
päättää koulutuksenjärjestäjä.
Revontuli-Opisto on selvittänyt tuntiopettajien halukkuutta ja mahdollisuutta jatkaa kauden kurssit loppuun etäopetuksena. Opiston kannalta olisi tärkeää, että tunteja jatkettaisiin, jotta opiston valtionosuustunnit tulisi pidetyiksi ja valtionosuus turvattaisiin jatkossakin
nykyisellä tasolla. Etäopetuksen kokeileminen mahdollisimman monella kurssilla antaisi myös mahdollisuuden kehittää opiston etäopetusta tulevaisuudessa.
Opistokauden keskeytyminen ja se että opintokertoja jää useilla
kursseilla pitämättä on herättänyt kysymyksen siitä, miten kurssimaksujen osalta menetellään. Revontuli-Opiston omissa ohjeissa
opintokerran peruuntumisesta mainitaan, että ”Opisto ei vastaa salitai muiden tilavuorojen peruutuksista, jotka johtuvat opistosta riippumattomista syistä”. Revontuli-Opiston kaudesta 2019-2020 saatiin
vietyä läpi 19 viikkoa 23 viikon mittaisesta opistokaudesta. Mikäli
tässä tilanteessa opiskelijoille päätettäisiin hyvittää kurssimaksuja,
jäisivät ne euromääräisesti vähäisiksi. Revontuli-Opiston rehtorin tiedustelujen mukaan suurin osa kansalaisopistoista ei hyvitä kurssimaksuja koronaviruksen takia peruuntuneista opintokerroista vedoten ”force major”-tapaiseen tilanteeseen.
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Revontuli-Opiston rehtori:

Revontuli-Opisto ei hyvitä kurssimaksuja koronavirustilanteen vuoksi
keskeytyneistä kursseista. Keskeytyksen syy on opistosta johtumaton ja pohjautuu ylläpitäjän päätökseen ja Valtioneuvoston suosituksiin 16.3.2020 sekä Lapin aluehallintoviraston 17.3.2020 antamaan
määräykseen (LAAVI/ 462/2020) kansalaisopistojen tilojen sulkemisesta ajalle 18.3.-13.4.2020.
Päätös:
__________
Liitteet

Liite 1

Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Lapin
Aluehallintoviraston toimialueelle
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Tiedoksi saatettavat asiat
VapsivJ
Revontuli-Opisto on käynnistänyt heti opetuksen keskeytettyä etäopetusjärjestelyt jatkavien kurssien osalta ja tulevan kauden kauden
2020-2021 suunnittelun. Opiston syyskausi on 14.9.2020 –
6.12.2020 ja kevätkausi 18.1.2021–18.4.2021
Mikäli tilanne sallii, kuluvalle keväälle ja kesälle voidaan myös suunnitella kurssitoimintaa.
Taiteen perusopetuksen osalta nyt peruuntuneet neljä viikkoa siirretään pääosin syksyyn elokuulle ja kausi TPO:n osalta on syksyllä 15
viikkoinen. Opetus alkaa pian koulujen alkamisen jälkeen.
Opiston toimistot palvelevat tällä hetkellä sähköpostitse ja puhelimitse klo 9-15.Kirjallinen materiaali toimitetaan opistojen postilaatikoihin. Mikäli asian hoitaminen välttämättä vaatii vierailun opiston toimistossa, siitä sovitaan erikseen puhelimitse.
Revontuli-Opiston rehtori:
Merkitään Revontuli-Opiston jaostolle tiedoksi
__
Päätös:

