
Ennakkotiedote: Sivistyslautakunnan päätöksiä  24.2.2021 
 
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, samoin kuin talousarviotavoitteiden ja strategian toteutumaselvityksen tiedokseen ja antaa ne 
edelleen kaupunginhallituksen käsittelyyn. Sivistystoimen yhteinen menomäärärahatoteutuma oli 11.647.916,77 
euroa ja tulomäärärahatoteutuma 737.166,98 euroa ja nettomäärärahatoteutuma 10.910.749,79 euroa. 
Tarkempi erittely näkyy esityslistassa. 
 
 
Sivistystoimen talouden toteutuma 1.1.-31.1.2021 
Lautakunta merkitsi sivistystoimen talousarviomäärärahojen toteutuman sekä tunnusluvut ajalla 1.1.-31.12.2021  
tiedokseen. Sivistystoimen yhteinen menomäärärahatoteutuma oli 429.633,23  euroa ja 
tulomäärärahatoteutuma   22.468,- euroa ja nettomäärärahatoteutuma  407.165,23 euroa. Tarkempi erittely 
näkyy esityslistassa. 
 
Opetustoimen työpäivät lv. 2021-2022 
Sivistyslautakunta päätti Virtain kaupungin koululaitoksen työpäivät lukuvuodelle 2021-2022 alla olevan 
mukaisesti. Päätettävät koulupäivät koskevat esiopetusta, perusopetusta ja lukiokoulutusta koko Virtain 
kaupungissa. 

Suunnitelma sisältää seuraavat asiat: 
lukuvuosi alkaa 11.8.2021 
syysloma 18.-24.10.2021 
joululoma 23.12.2021-9.1.2022 
talviloma 28.2.2022-6.3.2022 
pääsiäisloma 15.4.2022-18.4.2022 
helatorstai 26.5.2022 
lukuvuosi päättyy 4.6.2022 

 
 
Opetustoimen tuntiresurssi lv. 2021-2022 
Sivistyslautakunta vahvisti opetustoimen tuntikehykseksi 224 tuntia lukion osalta ja 1381 perusopetuksen osalta 
lukuvuodelle 2021-2022. 
 
Perusopetukseen, esiopetukseen ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan ilmoittautuneet lv. 2021-
2022 
Merkittiin tiedoksi esiopetukseen, perusopetukseen ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan ilmoittautuneet 
lv. 2021-2022. 
 
Väistötilojen rakennusten irtaimiston poisto 
Sivistyslautakunta päätti myydä tai hävittää yhtenäiskoulun irtaimiston siltä osin kuin sitä ei käytetä kaupungin 
muissa oppilaitoksissa tai muilla hallinnon aloilla. Irtaimisto poistetaan kalustoluettelosta. 
 
Perusopetuksen tieto- ja viestintästrategia opetussuunnitelman liitteenä 
Sivistyslautakunta päätti vahvistaa perusopetuksen tieto- ja viestintästrategian opetussuunnitelman liitteeksi. 

http://www.virrat.fi/


 
Opetustoimen täyttöluvat lv. 2021-2022 
Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se myöntää täyttöluvat kiertävän erityisopettajan ja 5 
määräaikaisen luokanopettajan vakansseihin. 
 
Lisäys lukion opetussuunnitelmaan Venäjän kieli A-oppimäärä 
Lautakunta päätti, että Virtain lukion voimassaolevaan opetussuunnitelmaan (LOPS2016) lisätään A-venäjän 
oppimäärä liitteen mukaisin kurssein. 
 
Tiedoksi päätöksiä 
Sivistyslautakunta merkitsi saapuneet viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen niihin 
liittyviä päätöksiä. 
 
Esiluokanopettajien virat ja täyttöluvat 
Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että opetustoimeen 
perustetaan kaksi esiluokanopettajan virkaa (vakanssinumerot 5101 ja 5102) ja kaupunginhallitus myöntää 
näille viroille täyttöluvan. 
 
Liikkuva opiskelu -hankkeen jatkohankkeeseen sitoutuminen 
Sivistyslautakunta päätti, että Virtain lukio hakee mukaan Liikkuva opiskelu -hankkeeseen ja sitoutuu 
omavastuuosuuteen hankesuunnitelman mukaisesti 50% osuudella hankkeen kokonaissummasta. Esityslista 
tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 
 
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=20212504 
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