
Ennakkotiedote: Sivistyslautakunnan päätöksiä  25.8.2021 
 
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: 
 
Kirjastotoimenjohtajan tehtävien hoito 1.1.2022 alkaen sekä kirjastoautonkuljettaja-virkailijan toimen täyttäminen 

Sivistyslautakunta kävi ohjauskeskustelun kirjastotoimenjohtajan ja kirjastoautonkuljettajan työtehtävien 
hoitamisesta ja antoi ohjeet talousarviovalmistelua varten. 
Lautakunta anoo kaupunginhallitukselta seuraavia täyttölupia: 

- kirjastotoimenjohtajan virka 1.1.2022 alkaen toistaiseksi 
- kirjastoautonkuljettaja-virkailijan toimi (60 % osuus Virroilla) 1.9.21 alkaen. 

Lisäksi sivistyslautakunta esittää Ruoveden kunnan sivistyslautakunnalle, että harkitsisi yhteisesti 
kirjastoautonkuljettaja-virkailijan toimen täyttämistä. 
Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 
 
Kirjastotoimenjohtajan päätösvallan lisääminen/kirjaston järjestyshäiriöistä aiheutuvan, asiakkaan 
käyttökiellon määrääminen 
Sivistyslautakunta delegoi kirjastotoimenjohtajalle kirjaston järjestyslain mukaisen oikeuden tehdä 
hallintopäätös kirjaston käyttökiellosta.  
 
Valtuustoaloite kokoontumistiloista 
Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen mukaisen vastauksen kokoontumistiloja koskevaan 
valtuustoaloitteeseen ja antaa sen edelleen kaupunginhallitukselle. Lisäksi lautakunta esitti listalle Galleria 
Virinää tilan monikäyttöisyyden ja loistavan sijaintinsa vuoksi. 
 
Valtuustoaloite kansalaisopiston kursseista 
Sivistyslautakunta antoi esityksen mukaisen selvityksen tiedoksi kaupunginhallitukselle koskien 
kansalaisopiston kursseja koskevaa valtuustoaloitetta. 
 
Varhaiskasvatuksen täyttölupa-anomuksia 
Lautakunta anoo kaupunginhallitukselta lupaa ottaa seuraavat työntekijät: 

- varhaiskasvatuksen lastenhoitajan sijainen Koivurinteen päiväkotiin ajalle 12.10.21 – 24.8.22 
- varhaiskasvatuksen kaksi lastenhoitajaa Koivurinteen päiväkotiin lokakuusta 2021 alkaen 31.7.7.22 asti 
- varhaiskasvatuksen opettaja Koivurinteen päiväkotiin syyskuusta 2021 alkaen 31.7.22 asti. 

Lisäksi sivistyslautakunta anoo, että muun sivistystoimen v. 2022 talousarvioraamia korotettaisiin 49.700 eurolla. 
Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 
 
Varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmän hankinta 
Sivistyslautakunta päätti hankkia Kuntien Tiera Oy:ltä varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmä Tiera 
Vesselin saadun tarjouksen mukaisena.  
Lisäksi sivistyslautakunta pyytää kaupunginhallitusta esittämään kaupunginvaltuustolle 20.000 euron suuruisen 
määrärahan siirtoa kustannuspaikalta 5012 ja tililtä 5005 henkilösivukuluineen kustannuspaikalle 4350 ja tilille 
5403 (tilivuosi 2021).  
Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 
 
Kansalaisopiston opinto-ohjelma lv. 2021-2022 
Lautakunta merkitsi kansalaisopiston opinto-ohjelman lv. 2021-2022 tiedokseen. 

http://www.virrat.fi/


 
Sivistystoimen talouden ja talousarviotavoitteiden toteutuma 1.1.-30.6.2021 
Lautakunta merkitsi sivistystoimen talousarviomäärärahojen ja  tunnusluvut ajalla 1.1.-30.6.2021  tiedokseen. 
Sivistystoimen yhteinen menomäärärahatoteutuma oli 5.866.144,19 euroa ja tulomäärärahatoteutuma   
471.806,87 euroa ja nettomäärärahatoteutuma 5.394.337,32 euroa. Tarkempi erittely näkyy esityslistassa.’ 
 
Sivistystoimen talouden ja talousarviotavoitteiden toteutuma 1.1.-31.7.2021 
Lautakunta merkitsi sivistystoimen talousarviomäärärahojen ja  tunnusluvut ajalla 1.1.-31.7.2021  tiedokseen. 
Sivistystoimen yhteinen menomäärärahatoteutuma oli 6.913.695,10 euroa ja tulomäärärahatoteutuma   
506.029,59 euroa ja nettomäärärahatoteutuma 6.407.665,51 euroa. Tarkempi erittely näkyy esityslistassa. 
 
Galleria Virinän vuokrausehdot 1.1.2022 alkaen 
Asia jätettiin pöydälle ja otetaan esille seuraavassa talousarviokokouksessa. 
 
Koulupsykologipalvelujen tuottaminen Ruoveden kunnalle/Sopimuksen irtisanominen 
Sivistyslautakunta merkitsi tiedoksi Ruoveden kunnan irtosanoutumisen sopimuksesta 
koulupsykologipalveluiden tuottamisesta. Virtain kaupunki suuntaa koulupsykologin työpanoksen 
kokonaisuudessaan kaupungin alueella toimivien oppilaitosten opiskelijoiden palveluiden tuottamiseksi. 
 
Koulukuljetukset lv. 2021-2022 
Lautakunta vahvisti koulukuljetussuunnitelman mukaiset koulukuljetusoikeudet koulukuljetusohjeen mukaisesti. 
 
Koulujen tilavuokrat 1.9.2021 alkaen 
Lautakunta vahvisti esityksen mukaiset käyttövuokrat koulun tilojen iltakäytölle seuraavin poikkeuksin: 

- yhtenäiskoulun keskusaulan vuokra on aina 150 euroa (tuolitettuna tai ilman) 
- kuvataide- ja tekstiilityöluokan vuokra on 30 euroa 
- liikuntasalin vuokra on alle 18-vuotiaille ilmainen 
- rehtori voi tapauskohtaisesti kohtuullistaa vuokrahintoja. 

 Lautakunta kehottaa tekemään käyttösopimuksen kirjallisena oheisaineiston mukaista kaavaketta käyttäen. 
 
Tiedoksi päätöksiä 
Sivistyslautakunta merkitsi saapuneet viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen niihin 
liittyviä päätöksiä. 
 
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=20212574 
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