
Ennakkotiedote sivistyslautakunnan päätöksistä 13.1.2021 

 

Ennakkotiedote ei ole pöytäkirja. Päätöstiedot eivät ole tarkistettuja ja niissä voi esiintyä puutteita ja 
epätarkkuutta. Kokouksen virallinen pöytäkirja julkaistaan tarkastamisen jälkeen kaupungin verkkosivuilla 
www.virrat.fi. 
Kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavat päätökset: 
 
Sivistystoimen talouden toteutuma 1.1.-31.12.2020 
Lautakunta merkitsi sivistystoimen  talousarviomäärärahojen toteutuman sekä tunnusluvut  ajalta 1.1.-
31.12.2020 tiedokseen. Sivistystoimen yhteinen menomäärärahatoteutuma oli 11.332.987,73 euroa ja 
tulomäärärahatoteutuma 712.519,77 euroa ja nettomäärärahatoteutuma 10.620.467,96 euroa. Tarkempi erittely 
näkyy esityslistassa. 
 
 
Sivistystoimen kokoukset, kokouskutsujen toimittaminen, pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten 
nähtävänä pitäminen 
 

Sivistyslautakunta päätti, että sen 
 - kokoukset pidetään keskimäärin kerran kuukaudessa keskiviikkoisin klo 18.00 
alkaen; lautakunta voi kokoontua muunakin ajankohtana 
 - kokouskutsu toimitetaan kaikille sivistyslautakunnan jäsenille ja muille, joilla on 
oikeus tai velvollisuus olla läsnä, viimeistään neljä päivää ennen kokousta 
- kokousten pöytäkirjat tarkastetaan kutakin kokousta seuraavana neljäntenä 
arkipäivänä klo 9-15 ja pöytäkirja julkaistaan Virtain kaupungin internet-sivuilla. 
Sivistyslautakunnan kokousten ajankohdasta ja pöytäkirjojen nähtävänä 
pitämisestä ilmoitetaan erikseen. 

 
Vuoden 2021 sivistystoimen talouden käyttösuunnitelma 
Lautakunta vahvisti valtuuston päättämän talousarvion sivistystoimen talouden käyttösuunnitelmaksi vuodelle 
2021. 
 
Sopimus henkilökuljetusten yhteistyöstä, joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmästä ja 
joukkoliikenteen kustannusten jakamisesta 
Sivistyslautakunta hyväksyi Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa solmittavan, päivitetyn sopimuksen 
henkilökuljetusten yhteistyöstä, joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmästä ja joukkoliikenteen kustannusten 
jakamisesta tulemaan voimaan takautuvasti 1.1.2021 alkaen. Pöytäkirja tarkistettiin kokouksessa. 
 
Aluehallintoviraston päätös Virtain kaupungin järjestämästä varhaiskasvatuksesta 
Lautakunta merkitsi Aluehallintoviraston päätöksen LSSAVI/24882/2020 tiedokseen. 
Päätös koski pyydettyjä selvityksiä varhaiskasvatuksen järjestämisestä Koivurinteen ja Kilinkosken  
päiväkodeissa. Aluehallintovirasto totesi, että Virtain kaupungin henkilöstömitoitus Killinkosken ja Koivurinteen 
päiväkodeissa on ollut tarkasteluajankohtana 28.9.-11.10.2020 varhaiskasvatuslain mukainen. 
 
Omatoimikirjastosta tehty valtuustoaloite 
Lautakunta hyväksyi ehdotuksen vastaukseksi valtuustoaloitteeseen ja antaa sen edelleen kaupunginhallituksen 
käsittelyyn. 
 
Tiedoksi päätöksiä 
Lautakunta merkitsi saapuneet viranhaltijapäätökset ajalta 12.1.2020-5.1.2021 tiedokseen ja päätti, ettei se ota 

http://www.virrat.fi/


käsiteltäväkseen niihin sisältyviä päätöksiä.  
 
Opetustoimen täyttöluvat vakinaisiin virkoihin 
Lautakunta anoo kaupunginhallitukselta täyttölupaa opetustoimen vakituisiin virkoihin 1.8.2021 alkaen 
seuraavasti: 

- Virtain lukion äidinkielen lehtorin virka; lehtori toimii myös musiikkiteatterilinjan vastuuopettajana 
- Virtain lukion englannin ja ranskan kielen lehtorin virka 
- Virtain yhtenäiskoulun ja lukion biologian ja maantiedon tuntiopettajan virka. Täyttöluvan myöntämisen 

yhteydessä lehtorin virka muutetaan päätoimisen tuntiopettajan viraksi. Viran muuttamisen perusteena 
on kaupungin oppilasennuste. 

 
Esikouluun ja kouluun ilmoittautuminen 
Sivistyslautakunta päätti esikouluun ja kouluun ilmoittautumisen ajankohdaksi 27.1.2021-10.2.2021. Kouluun 
ilmoittaudutaan Wilma - järjestelmällä. Kouluun ilmoittautumisesta ilmoitetaan kaupungin kotisivuilla, koulujen 
kotisivuilla ja paikallislehdessä. Lisäksi oppilaiden kotiin lähetetään kirje.  
 
Perusopetuksen ohjeistus opettajatuntien ja ohjaajaresurssin määrittelyssä ja jakoperusteissa 
lukuvuonna 2021-2022 
Lautakunta vahvisti tuntikehyksen muodostamista ohjaavat periaatteet rehtoreille ja koulunjohtajille. 
 
Ennakkotiedotteet poistuvat kaupungin sivuilta pöytäkirjan julkaisemisen jälkeen. 
 
Lisätietoja: Sivistystoimen johtaja Tuula Jokinen, p. 044-7151260, tuula.jokinen@virrat.fi ja yhtenäiskoulun 
rehtori Katri Rantala, p. 044-7151430, katri.rantala@virrat.fi. 
 
Esityslistan löydät kokonaisuudessaan täältä:  
http://julkaisu.virrat.fi/dynastia/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20212503 
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