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Revontuli-Opiston jaoston puheenjohtajan valinta
VapsivJ 27.10.2021 § 14

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
2019 aikana puheenjohtajuutta on hoitanut Sodankylän edustaja ja
vuonna 2020 Enontekiön edustaja. Vuorotteluperiaatteen mukaisesti
vuoden 2021 ajan tehtävää hoitaa Kittilän edustaja. Revontuli-Opiston jaoston jäsenten vaihtuessa kesken kuluvaa puheenjohtajakautta, suoritetaan puheenjohtajan valinta vuorotteluperiaatteen mukaisesti loppuvuodelle 2021.
Revontuli-Opiston rehtori:
Revontuli-Opiston jaosto valitsee kokouksessa keskuudestaan
uuden puheenjohtajan loppuvuodeksi 2021.
Päätös:
Vuokko Mäntymaan esityksestä valittiin Revontuli-Opiston jaoston
puheenjohtajaksi loppuvuoden 2021 ajalle Kittilän kunnan edustaja
Asko Jussila. Päätös oli yksimielinen.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 1

Revontuli-Opiston jaoston jäsenet toimikaudeksi
2021-2025
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Revontuli-Opiston jaoston varapuheenjohtajan valinta
VapsivJ 27.10.2021 § 15
Revontuli-Opiston jaosto valitsee vuodeksi kerrallaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuorotteluperiaatetta
noudattaen. Varapuheenjohtajuutta on hoitanut vuonna 2021 Sodankylän kunnan edustaja ja varapuheenjohtaja valitaan loppuvuodeksi edelleenkin Sodankylän kunnan edustajista.
Revontuli-Opiston rehtorin esitys:
Esitän, että Revontuli-Opiston jaosto valitsee kokouksessa keskuudestaan varapuheenjohtajan loppuvuodelle 2021.
Päätös:
Viljo Pesosen esityksestä valittiin Revontuli-Opiston jaoston varapuheenjohtajaksi loppuvuoden 2021 ajaksi Sodankylän kunnan edustaja Heli Heinäaho. Päätös oli yksimielinen.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Revontuli-Opiston talousraportti 1.1.-31.8.2021 ja talouden toteuma
VapsivJ 27.10.2021 § 16
Revontuli-Opiston talousraportti esitetään isäntäkunta Kittilän hallinnon ohjeiden mukaisesti kolmannesvuosittain. Liitteenä olevan talousraportti ja talouden toteuma saatetaan Revontuli-Opiston jaoston kautta tiedoksi myös sopimuskuntiin. Raportissa ilmenee, että
Revontuli-Opiston opetustoiminnan maksutuotot ovat pienentyneet
jonkin verran johtuen kevään 2021 koronaepidemiasta. Kevätkauden opetus keskeytyi suurelta osin kuuden toimintaviikon jälkeen.
Tästä johtuen opiskelijoille on palautettu kurssimaksuja siltä osin
kun kurssien tunteja on jäänyt pitämättä. Sodankylässä ja Kittilässä
opetustuntitavoitteesta tullaan jäämään vuonna 2021. Muutoin opiston osalta edetään toimintasuunnitelman ja talousarvion mukaisesti.

Revontuli-Opiston rehtori:
Merkitään talousraportti ja talouden toteuma ajalta 1.1.-31.8.2021
tiedoksi.
Päätös:
Revontuli-Opiston jaosto merkitsi talousraportin ja talouden toteuman ajalta 1.1.-31.8.2021 tiedokseen.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 2
Liite 3

Revontuli-Opiston talousraportti 1.1.-31.8.2021
Revontuli-Opiston toteumavertailu 1.1.-31.8.2021

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

Revontuli-Opiston jaosto

§ 17

3/2021

6

27.10.2021

Revontuli-Opiston talousarvio vuodelle 2022
VapsivJ 27.10.2021 § 17
Revontuli-Opiston yhdistämissopimuksen mukaisesti opiston taloudenhoito on isäntäkunnan hallinnoimaa ja taloudellinen vastuu kuuluu kaikille sopimuskunnille. Revontuli-Opiston kustannukset katetaan valtionosuus-rahoituksella, kuntien maksamilla kuntaosuuksilla
ja opiskelijoiden maksamilla kurssimaksuilla. Talouden suunnittelun
lähtökohtana on koronaepidemian vuoksi poikkeuksellisesti ollut
kahden edellisvuoden tilinpäätökset ja kuluvan vuoden toteuma. Tulevan vuoden talouteen vaikuttaa palkkamenojen 2 % kasvu. Opiston henkilöstömenoihin tämä aiheuttaa noin 20 000 euron kustannusten nousun. Koska rahoituspohja pysyy käytännössä samalla tasolla, tällä on jonkin verran vaikutusta opiston mahdollisuuksiin toteuttaa opetustunteja. Kittilän kunta on asettanut raamin vuodelle
2022 siten, että henkilöstömenot saavat kasvaa 2 %, muilta osin talousarvio ei saa kasvaa.
Vuonna 2022 opiston saama valtionosuuden arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2021 eli noin 575 000 euroa, joka kohdentuu opistokuntiin pidettyjen opetustuntien suhteessa. Kansalaisopiston valtionosuuden peruste lasketaan kertomalla opetus- ja kulttuuriministeriön ko. opistolle vahvistama opetustuntien määrä opetustunnin yksikköhinnalla. Yksikköhinta on vuodelle 2021 ollut 84,77 euroa/oppitunti.
Opistokuntien kuntaosuudet ovat vuosien varrella nousseet nykyiselle tasolleen korvaten valtionrahoituksen vähenemistä. Rahoituspohjan vahvistaminen kuntaosuuksien kautta on mahdollistanut sen, että kurssimaksut on pystytty pitämään nykyisellä tasollaan. Revontuli-Opiston jaosto on vahvistanut nykyiset kurssimaksut 31.7.2022
saakka ja tässä esitettävä talousarvio pohjaa nykyisiin kurssimaksuihin.
Talousarvion pohjana vuodelle 2022 oleva kuntien maksuosuus on
425 300 jakautuen seuraavasti:
Enontekiö
Kittilä
Sodankylä

57 500 (57 500 vuonna 2020)
220 000 (217 500 vuonna 2020)
147 800 euroa (147 800 vuonna 2020)

Näillä kuntaosuuksilla tavoitellaan verkko-opetus mukaan lukien
opetusta vuonna 2022 yhteensä 18 100 opetustuntia jakautuen kunnittain seuraavasti:
Enontekiö 1600
Kittilä
9000
Sodankylä 6500
Verkko-opetus 1000 tuntia

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Revontuli-Opiston jaosto on vahvistanut nykyiset kurssimaksut
31.7.2022 saakka ja kurssimaksujen tarkistus tehdään tarvittaessa
vasta syksylle 2022. Talousarvio pohjautuu voimassaoleviin kurssimaksuihin.
Liitteenä olevan talousarvion sisällöstä
Hallinto
toimintakulut
toimintakate

TP 2020
TA2021
-293 353 - 316 590
- 293 353 - 316 590

TA 2022
-313 334
-313 334

Hallinnon toimintakuluissa on huomioitu työehtosopimusten palkankorotusten vaikutus. Kustannusten kasvuun vaikuttaa työehtosopimuspohjaiset palkankorotukset. Hallinnolla on myös tuloja, sillä opisto hoitaa Opetushallituksen kansainvälisen liikkuvuustoiminnan aluetiedottamista Lapin alueella. Raportointisyistä tämä toiminta on erillään hallinnosta omalla kustannuspaikallaan.
Opetustoiminnan talousarviossa toimintakulujen lisäys aiheutuu palkankorotusten vaikutuksista. Toimintatuottojen kasvuun vaikuttaa
saadut valtionavustukset.
Opetustoiminta

TP 2020

TA2021

TA2022

maksutuotot
toimintakulut

260 228
- 862 573

291 990
-964 010

298 860
-982 122

Maksupalvelutoiminnan tavoitteeksi on asetettu 1000 opetustuntia ja
+/-0 katetavoite eli käytännössä kyse on pääsääntöisesti kursseista,
joiden tulot kattavat toimintakulut.
Maksupalvelutoiminta
toimintatuotot
toimintakulut
toimintakate

TP2020 TA2021
42 065
- 42 716
- 650

40 000
- 35 000
+ 5 000

TA2022
42 000
- 42 000
0

Revontuli-Opiston 2022 kokonaisuus
TP 2020
toimintatuotot
toimintakulut
toimintakate
valtionosuus

Pöytäkirjan tarkastajat:

TA2021

TA2022

715 391
818 155
808 852
- 1 179 041 - 1 388 215 - 1 383 894
- 463 650
- 570 060 - 575 042
574 686
570 060
575 042
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Revontuli-Opiston rehtori:
Revontuli-Opiston jaosto esittää hyväksyttäväksi vapaan sivistystyön lautakunnalle ja edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle Revontuli-Opiston vuoden 2022 talousarviota, oheisen liitteen mukaisesti.
Päätös:
Revontuli-Opiston jaosto hyväksyi Revontuli-Opiston talousarvion
vuodelle 2022 esityksen mukaisesti.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 4

Revontuli-Opiston talousarvio vuodelle 2022
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Revontuli-Opiston Enontekiön musiikinopettajan viransijaisuuden auki julistaminen
VapsivJ 27.10.2021 § 18
Revontuli-Opiston Enontekiön musiikinopettaja on ilmoituksensa
mukaisesti jäämässä vanhempainvapaalle 20.11.2021 alkaen ja hän
on ilmoittanut jatkavansa vanhempainvapaata 30.11.2022 saakka.
Revontuli-Opiston rehtori:
Revontuli-Opiston jaosto päättää, että Revontuli-Opisto julistaa
Enontekiön musiikinopettajan viransijaisuuden haettavaksi ajalle
1.1.2022-30.11.2022. Rekrytointi tapahtuu Kittilän kunnan rekrytointiohjeiden mukaisesti.
Päätös:
Revontuli-Opiston jaosto päätti, että Revontuli-Opisto laittaa julkiseen hakuun Enontekiön musiikinopettajan viransijaisuuden ajalle
1.1.-30.11.2022.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tiedoksi saatettavat asiat
VapsivJ 27.10.2021 § 19
Revontuli-Opisto on mukana "Kielikukkanen suunnittelun ja opetuksen tukena"-hankkeessa. Hankkeen hakijana on ollut Kansanvalistusseura sr. ja hanketta koordinoi Etelä-Helsingin kansalaisopisto.
Hankkeessa on mukana Revontuli-Opiston lisäksi Kalliolan setlementti, Kuopion kansalaisopisto, Vaasan kansalaisopisto Alma ja Jyväskylän kansalaisopisto.
Hankkeen keskeisenä tavoitteena on kielten opetussuunnitelmien
kehittäminen kansalaisopistoissa ja kansalaisopiston opintojen saattaminen "Koski-kelpoisiksi" eli kansalaisopistoissa hankittu osaaminen voidaan jatkossa tallentaa kansalliseen Koski-tietovarantoon.
Hankkeen budjetti Revontuli-Opiston osalta on 14 448 euroa ja opiston saama rahoitusosuus tästä on 12 281 euroa. Omavastuuosuus
on 15 % eli 2167 euroa. Revontuli-Opistossa kehittämistyötä tekee
hankkeessa FM, kielten tuntiopettaja Sirpa Ärölä. Hankkeeseen
osallistuu pieneltä osin myös muita opiston kielten tuntiopettajia.
Revontuli-Opiston rehtori:
Merkitään tiedoksi Revontuli-Opiston jaostolle
Päätös:
Merkittiin Revontuli-Opiston jaostolle tiedoksi.
___________

Liitteet

Liite 5
Liite 6

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kansanvalistusseuran hankehakemus Kielikukkanen
suunnittelun ja opetuksen tukena
Päätös Kansanvalistusseuran Kielikukkanen suunnittelun
ja opetuksen tukena hankkeelle
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MUUTOKSENHAKUOHJE

Muutoksenhakukielto
§:t 14, 15, 16, 17, 18, 19
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.

Pöytäkirjan tarkastajat:

