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Revontuli-Opiston jaoston järjestäytyminen, KHO:n päätös 21.4.2020 ja Kittilän
kunnanvaltuuston päätös 1.6.2020
VapsivJ 16.06.2020 § 14
Korkein hallinto-oikeus (KHO) on lakkauttanut tiistaina 21.4.2020
Kittilän kunnanvaltuuston jäsenten luottamustehtävistä pidättämisen
voimassaolon.
Valtiovarainministeriö päätti vuoden 2018 kesäkuussa pidättää 20
virkarikoksista epäiltyä Kittilän kunnan luottamushenkilöä luottamustoimistaan oikeudenkäynnin ajaksi, kunnes kyseisiä luottamushenkilöitä vastaan nostetut syytteet on käsitelty tuomioistuimessa lainvoimaisesti.
Korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei valtiovarainministeriön päätös ollut sen tekohetkellä ollut lainvastainen. Kuitenkin nyt muuttuneissa
olosuhteissa luottamushenkilöiden pidättämistä toimistaan ei ole perusteita pitää kuntalain 109 a §:n 4 momentissa tarkoitetulla tavalla
välttämättömänä.
Korkein hallinto-oikeus katsoo, että päätöksessä on otettava huomioon myös aikajänne, jota luottamustoimesta pidättäminen koskee.
Koska vireillä olevan rikosoikeudenkäynnin kestoa ylemmissä oikeusasteissa ei tällä hetkellä voida täsmällisesti arvioida, hallinnollisen turvaamistoimenpiteen jatkaminen koko oikeudenkäynnin ajan
voisi muodostua suhteellisuusperiaatteen valossa kunnallisen itsehallinnon suojan ja luottamushenkilöiden aseman kannalta kohtuuttomaksi.
Valtiovarainministeriön päätös on KHO:n päätöksellä määrätty lakkaamaan korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen antopäivästä
21.4.2020 lähtien.
KHO:n päätöksen myötä vuonna 2017 valitut 20 luottamustehtävistä
pidätettynä ollutta luottamushenkilöä palaavat kyseisellä päätöksellä
takaisin luottamustehtäviinsä.
Liite: KHO:n 21.4.2020 antama päätös
Revontuli-Opiston rehtori:
Revontuli-Opiston jaosto päättää
1) merkitä tiedoksi KHO:n päätöksen ja
2) toteaa, että Revontuli-Opiston jaoston kokoonpano KHO:n
21.4.2020 antaman päätöksen ja Kittilän kunnanvaltuuston 1.6.2020
tekemän päätöksen mukaisesti on seuraava:

Pöytäkirjan tarkastajat:
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jäsen

varajäsen

Kurkela Outi
Jussila Asko (Vas.)
Kantola Susanna (Kesk.)
Mäntyvaara Juha-Pekka
Aikio Lea
Lakkala Heikki

Näkkäläjärvi Janne
Kinnunen Leena (Vas)
Mäntymaa Vuokko (Kesk.)
Juuso Piia
Malova Kristina
Sulisalo Anna-Tytti

Päätös:
Merkittiin tiedoksi KHO:n ja Kittilän kunnanvaltuuston päätökset ja
todettiin Revontuli-Opiston jaoston uusi kokoonpano
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 1
Liite 2

KHO:n päätös 21.4.2020
Pöytäkirjanote Kvalt 1.6.2020 § 28 Yrjötapio Kivisaaren
ero vapaan sivistystyö jaoston (Revontuli-Opisto)
varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valinta
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Revontuli-Opiston kauden 2020-2021 toimintaehtojen ja alustavan opinto-ohjelman
hyväksyminen
VapsivJ 16.06.2020 § 15
Kauden 2020-2021 kurssisuunnitteluun on vaikuttanut kevään 2020
koronavirusepidemia. Valtioneuvoston suositusten pohjalta Lapin
aluehallintovirasto teki päätöksen 17.3.2020, jossa se määräsi kansalaisopistojen tilat suljettaviksi 13.4.2020 saakka (LAAVI/462/2020). Päätöshetkellä opistokautta oli jäljellä neljä viikkoa ja
vaikka osaa kursseista pystyttiin jatkamaan etäopetuksena, opistolta
jäi käyttämättä keväälle ja kesäkaudelle varattuja tuntiresursseja.
Tuntiopettajien kohdalla tehtiin keväällä palkanmaksun keskeytyspäätös, joka tarkoitti, että heille maksettiin keskeytyksen jälkeen
palkka kahdelta viikolta, näin ollen tuntiresurssia arvioidaan säästyneen yhdessä kesäkurssitoiminnan hiljenemisen myötä noin kahden
täyden opistoviikon verran. Tähän perustuen opistokausi on käynnistymässä kaksi viikkoa normaalia aikaisemmin ja syyslukukaudesta tulee 13 viikkoinen normaalin 11 viikon sijaan. Pitempi opetuskausi toteutuu kaikissa opistokunnissa.Taiteenperusopetuksen osalta
keväällä pitämättä jääneet tunnit siirrettiin pidettäväksi syksylle. Tältä osin opetus alkaa 17.8.2020.Kevätlukukausi on normaaliin tapaan
12 viikon mittainen.
Revontuli-Opiston jaoston vahvistaman toimintasuunnitelman mukaan vuonna 2020 tavoiteltiin alunperin noin 17 000 opetustunnin toteuttamista. Tällä hetkellä 5.6. mennessä on toteutunut 6 897 opetustuntia (v. 2019 tilanne 9 356 tuntia).Näistä Kittilässä on pidetty
3526 (4 624) opetustuntia, Sodankylässä 2340 (3 569) opetustuntia,Enontekiöllä 699 (980) opetustuntia ja verkko-opintoja on järjestetty 332 (183) opetustuntia. Suluissa on nähtävissä edellisvuoden
tuntitilanne.
Syksylle on tällä hetkellä suunniteltu yhteensä 8575 opetustuntia
(Sodankylä 3136, Enontekiö 689, Kittilä 4372 ja verkko-opetusta 298
oppituntia), joten tällä hetkellä opiston kokonaistuntimäärä vuonna
2020 tulee olemaan noin 15 000 tunnin luokkaa, joka jää tavoitteesta noin 2000 tuntia.
Opetusohjelma täydentyy vielä syksyn 2020 ja kevään 2021 aikana
peruuntuneiden kurssien tilalle järjestettävistä kursseista tai muista
nopeasti esille tulevista koulutustarpeista. Ne järjestetään vahvistettujen tuntimäärien ja hyväksytyn talousarvion puitteissa.
Suunnittelussa on erityisesti huomioitu etäopetuksen mahdollistamista tilanteessa, jossa koronaviruksen mahdollinen uusi aalto keskeyttäisi lähiopetuksen. Tulevana vuonna teemana on edelleen kansalaisten digitaitojen kehittäminen ja näihin tarjotaan opetusta kaikissa opistokunnissa.
Revontuli-Opiston kauden 2020-2021 opas taitetaan ja toimitetaan
Pöytäkirjan tarkastajat:
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kirjapainoon 30.6.2020 mennessä. Opas on jakelussa elokuun ensimmäisellä viikolla. Syyslukukausi alkaa 31.8.2020 ja syyslukukausi
päättyy 6.12. Kevään opetuskausi alkaa 18.1.2021 ja päättyy
25.4.2021.
Revontuli-Opiston rehtori:
Revontuli-Opiston jaosto hyväksyy kauden 2020-2021 alustavan
opetusohjelman.
Päätös:
Revontuli-Opiston jaosto hyväksyi Revontuli-Opiston kurssimaksuihin liittyvät toimintaehdot ja kauden 2020-2021 alustavan opetusohjelman yksimielisesti
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 3

Revontuli-Opiston opinto-ohjelma 2020-2021
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Revontuli-Opiston osa-aikaisen toimistosihteerin valinta
VapsivJ 16.06.2020 § 16
Revontuli-Opistossa on ollut haettavana määräaikainen ja osa-aikainen (50 %) toimistosihteerin toimi. Määräaikaan 30.4.2020 mennessä tehtävää haki 15 henkilöä (Kuntarekry) ja 2 henkilöä (sähköposti).
Revontuli-Opiston rehtori ja Kittilän kunnan vs.sivistystoimenjohtaja
kävivät hakemukset läpi palaverissaan 13.5.2020. Hakemusten perusteella päädyttiin siihen, että haastatteluja ko. toimeen ei järjestetä, sillä ainoastaan yksi hakijoista täytti kaikki toimessa edellytetyt ja
eduksi katsottavat kriteerit. Hakijoiden ansiovertailujen lisäksi myös
hakemukset ovat nähtävissä kokouksessa.
Revontuli-Opiston rehtori:
Revontuli-Opiston jaosto päättää valita määräaikaiseen (vähintään
yksi vuosi) ja osa-aikaiseen sihteerin toimeen merkonomi Tuula Takalon 1.8.2020 alkaen.Toimessa on 6 kk koeaika ja palvelussuhteen
ehdot ovat KVTES:n mukaiset.
Ennen toimen vastaanottamista tulee hakijan esittää hyväksyttävä
lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) ja rikosrekisterilain 6§:n 2.mom. mukainen ote rikosrekisteristä.
Päätös:
Revontuli-Opiston jaosto hyväksyi esityksen yksimielisesti
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Revontuli-Opiston talousraportti ja talouden toteuma 1.1.-30.4.2020
VapsivJ 16.06.2020 § 17
Revontuli-Opistoa koskevan sopimuksen mukaisesti
isäntäkunnalla on talouden osalta raportointivelvollisuus
sopimuskuntiin ja talousarvion käyttöä tulee tarkastella
säännöllisesti Revontuli-Opiston virallisessa toimielimessä eli
Revontuli-Opiston jaostossa.
Käydään läpi toteutuneet toimintakulut ja toimintatuotot
talousarvion toteutumassa ajalta 1.1. – 30.4.2020.
Revontuli-Opiston rehtori:
Merkitään tiedoksi toteuma ja talousraportti ajalta 1.1.-30.4..2020.
Päätös:
Merkittiin Revontuli-Opiston jaostolle tiedoksi
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 4
Liite 5

Revontuli-Opiston talousraportti 1.1.-30.4.2020
Revontuli-Opiston toteumavertailu 1.1.-30.4.2020
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Revontuli-Opiston kurssikohtaisen minimiosallistujamäärän harkinnanvaraisuus
poikkeusoloissa
VapsivJ 16.06.2020 § 18
Lapin aluehallintoviraston päätöksen (13.5.2020,
LAAVI/727/2020) mukaisesti kansalaisopistot voivat järjestää
tiloissaan lähiopetusta nykyisessä koronavirustilanteessa. Tämä
edellyttää, että tiloja käytettäessä noudatetaan tartuntalain tarkoitus
huomioon ottaen opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen 11.5.2020 antamaa ohjeistusta. Opisto
vastaa siitä että järjestelyt ovat kaikilla kursseilla ohjeiden mukaiset.
Ohjeet edellyttävät mm. että opiskellessa voidaan pitää yllä riittävät
turvavälit (1,5m-2m), lisäksi ylläpitäjä Kittilän kunta on suositellut
2m turvavälejä. Turvavälivaatimus saattaa aiheuttaa joissain
tapauksissa opiston kursseilla pienemmissä tiloissa sen, että
kurssin minimiosallistujamäärää (sivukylillä 5 opiskelijaa ja
keskustaajamissa 7 opiskelijaa) ei voida noudattaa. Opisto on
ottanut huomioon nykyiset suositukset ja ryhmien maksimikokoja
tulevan lukuvuoden kursseilla on pienennetty tilakohtaisesti.
Revontuli-Opiston kursseilla yli 70-vuotiaita on vuositasolla
650-700 kaikista opiskelijoista. Iän puolesta suoraan koronaviruksen
riskiryhmään kuuluu näin 16-17% opiskelijoista. On mahdollista, että
tässä koronatilanteessa ikäryhmään kuuluvat eivät lähde kursseille
entiseen malliin ja tämä voi estää lukuisien kurssien
käynnistymisen syksyllä 2020. Esimerkiksi Revontuli-Opiston
kevään 2020 kursseista 49 kurssilla yli 70-vuotiaiden osuus oli yli
50% kurssin osanottajista. Tilanne voi hyvinkin johtaa siihen, että ei
riskiryhmään kuuluvat saattavat jäädä vaille kursseja syksyllä.
Olisikin hyvä, että mikäli selkeästi nähdään että minimiryhmäkokoa
ei saavuteta riskiryhmien poisjäännin vuoksi, opistolla olisi
mahdollisuus harkinnanvaraisesti käynnistää kursseja. Suositukset
ja koronatilanne saattavat alkaa lukuvuoden aikana myös
helpottua ja lukuisille jo käynnissä oleville kursseille voisivat myös
riskiryhmäläiset tilanteen helpottaessa jälkikäteen oman harkintansa
mukaan liittyä.
Revontuli-Opiston rehtori:
Revontuli-Opiston jaosto päättää, että nykyisten
koronavirusohjeiden mukaisesti opiston kursseja voidaan
käynnistää alle minimiryhmäkoon, jos kurssitilassa
suositusten noudattaminen edellyttää pienempää ryhmäkokoa.
Tämän päätöksen mukaisesti toimitaan niin kauan kuin
turvavälisuositus on voimassa.
Kursseja voidaan käynnistää rehtorin päätöksellä myös alle
minimiryhmäkoon, mikäli selkeästi nähdään että minimiryhmäkokoa
ei saavuteta riskiryhmien poisjäännin vuoksi.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Riskiryhmien (ikä yli 70 v) mahdollisen poisjäännin perusteella
kurssin käynnistämisen harkinnanvaraisuus alle minimiryhmäkoon
koskee lukuvuoden 2020-2021 aloitusta ja Revontuli-Opiston
jaostolle raportoidaan lokakuun kokouksessa tilanteesta ja jaosto
harkitsee jatkoa sen jälkeen uudelleen.
Päätös:
Hyväksyttiin esitys yksimielisesti
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 6

Revontuli-Opiston yli 70-vuotiaat opiskelijat, kevät 2020
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Irtisanoutuminen Revontuli-Opiston tanssin ja liikunnanopettajan virasta/Jutta
Hartojoki
VapsivJ 16.06.2020 § 19
Jutta Hartojoki on ilmoittanut sähköpostilla 12.6.2020 irtisanoutuvansa Revontuli-Opiston tanssin- ja liikunnanopettajan virasta 1.8.2020
alkaen.
Revontuli-Opiston rehtori:
Merkitään Revontuli-Opiston jaostolle tiedoksi
Päätös:
Merkittiin tiedoksi
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tiedoksi saatettavat asiat
VapsivJ 16.06.2020 § 20
Revontuli-Opisto on hakenut ja saanut rahoitusta seuraaviin tarkoituksiin:
Vapaan sivistystyön opintoseteliavustus työllistymis- ja työmahdollisuuksien vahvistamiseen 2020 (OPH 9.4.2020 51/2963/2019, 50
000 euroa
Vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämisavustus 2020 (OPH
24.4.2020 34/2926/2019), 9350 euroa,
Vapaan sivistystyön opintoseteliavustus (OPH:n päätös 30.4.2020,
120/2916/2019, 4500 euroa
Revontuli-Opisto on kerännyt palautetta kurssiarvioinnin muodossa,
raportti liitteenä.
Revontuli-Opiston kurssitoimintaa (kansalaisopistojen tilat ja lähiopetus) järjestetään Lapin aluehallintoviraston antaman määräyksen
(LAAVI 727/2020) ja OKM:n/THL:n yleisohjeiden (11.5.2020) pohjalta.
Kansalaisopistojen liiton liittokokous järjestetään Hämeenlinnassa
25.9.2020. Kansalaisopistojen liiton (KOL) sääntöjen 6 §:n mukaan
liiton jäsen on oikeutettu lähettämään liittokokoukseen edustajansa.
Kittilän kunnalla on Revontuli-opiston ylläpitäjänä oikeus lähettää kokoukseen 3 edustajaa. Valtionosuustuntimäärä on 10 000 - 19 999.
Edellisessä liittokokouksessa 2017 edustajina ovat olleet Revontuli-Opiston rehtori, Kittilän kunnan sivistystoimenjohtaja ja Revontuli-Opiston jaoston puheenjohtaja. Päätöksen edustajista tekee Kittilän kunnan vapaan sivistystyön lautakunta kokouksessaan
17.6.2020. Revontuli-Opiston jaosto keskustelee jaoston edustuksesta.
Revontuli-Opiston rehtori:
Merkitään Revontuli-Opiston jaostolle tiedoksi
Päätös:
Merkittiin Revontuli-Opiston jaostolle tiedoksi. Lisäksi Revontuli-Opiston rehtori valtuutettiin tiedustelemaan Revontuli-Opiston
jaoston jäsen Asko Jussilalta hänen halukkuuttaan osallistua opiston
ylläpitäjän, Kittilän kunnan edustajana Kansalaisopistojen liiton liittokokoukseen 25.9.2020 Hämeenlinnassa.
___________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 7
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Revontuli-Opiston kurssiarvioinnit
Päätös vapaan sivistystyön opintoseteliavustus
työllistymis- ja työmahdollisuuksien vahvistamiseen 2020
Liite 9 Päätös laatu- ja kehittämisavustuksen myöntämisestä
Liite 10 Päätös opintoseteliavustuksen myöntämisestä 2020
Liite 11 Lapin aluehallintoviraston päätös 13.5.2020
LAAVI/727/2020 koskien lukioiden, ammatillisten
oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen, yliopistojen ja
vapaan sivistystyön sekä aikuisten perusopetuksen tilojen
käyttämistä ajalla 14.5.2020 - 13.6.2020
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MUUTOKSENHAKUOHJE

Muutoksenhakukielto
14, 15, 17, 18, 19, 20
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
16
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,
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
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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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