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31 § TALOUSARVION OSAVUOSIKATSAUS 30.09.2015
Liitteessä nro 1 on sivistyslautakunnan osavuosikatsaus 30.09.2015.
Tulosyksikkökohtaisen toteutumaraportin per 30.09.2015 mukaan koko
sivistystoimen toimintakulujen toteutumaprosentti on 73,9.
Toimintatuottojen toteutumaprosentti on 79,2.
Esittelijä

Ehdotus:
Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion osavuosikatsauksen 30.09.2015
(liite nro 1) tietoonsa saatetuksi ja saattaa sen kunnanhallituksen ja edelleen
kunnanvaltuuston tietoon.

Sltk 31 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

.
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VUODEN 2015 LIIKUNTATOIMEN PALKITTAVIEN VALINTA
Sivistyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 21.03.2007 (13 §) Kihniön kunnan
liikuntatoimen palkitsemissäännöt. Sääntöjen mukaisesti perusteltuja ehdotuksia
palkittavista on pyydetty liikuntaa harrastavilta kihniöläisiltä yleishyödyllisiltä
yhdistyksiltä. Valitut palkitaan itsenäisyyspäiväjuhlassa.
Vapaa-aikaohjaaja on käsitellyt tulleet ehdotukset.
Ehdotuksia vuoden 2015 liikuntatoimen palkittavista on pyydetty tiistaihin
10.11.2015 klo 14 mennessä.
Seuraavia palkittavia on mm. esitetty määräaikaan mennessä:
Vuoden urheilija Risto Jokisalo
Risto Jokisalon lajina on penkkipunnerrus. Hän kilpailee ikäryhmässä alle 60-v.
Kilpailusarjana on 93 kg. Kuluvan vuoden saavutuksina 3. sija klassisen
penkkipunnerruksen SM-kisoissa ja 2.sija penkkipunnerruksen SM-kisoissa.

Vuoden kuntoilija Matti Saastamoinen
Matti Saastamoinen on esimerkillinen henkilö, joka on näyttänyt, ettei tarvitse olla
nuori vaan myös keski-ikäinen mies pystyy kovaan kunnon kohotukseen. Matti on
pyöräillyt varmaankin tuhansia kilometrejä vuoden aikana.

Vuoden seuratyöntekijä Juha Luomalahti
Juha Luomalahti on vuosia toiminut Kihniön Urheilijoiden taustavaikuttajana, sen
lisäksi tuonut liikunnan ja urheilun pariin koko perheensä.

Esittelijä

Ehdotus:
Sivistyslautakunta valitsee vuoden 2015 liikuntatoimen palkittaviksi seuraavat
henkilöt: vuoden urheilijaksi Risto Jokisalon, vuoden kuntoilijaksi Matti
Saastamoisen ja vuoden seuratyöntekijäksi Juha Luomalahden.

Sltk 32 §

Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
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Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Sivistyslautakunta

12.11.2015

5

33 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2016
Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi vuodelle 2016 ja taloussuunnitelmaksi
vuosille 2017-2018 on liitteessä nro 2.
Yleistä: Palkkamenojen laskennassa on käytetty 0,5 %:n korotusta vuodelle
2016. Sosiaalikulut palkkasummista on laskettu 30,79 %:n mukaan opettajilla ja
23,84 %:n mukaan muilla työntekijöillä. Lisäksi KVTEL –maksuun on kirjattu
eläkemenoperusteinen maksu, joka kirjataan kullekin tulosyksikölle
aiheuttamisperiaatteen mukaan.
Hallinto: Hallinnon henkilöstökuluihin on varattu sivistystoimenjohtajan sivuviran ja
kanslistin (65 %) palkkausmenot. Sivistystoimenjohtajan tehtävät erotettiin
hallintojohtajan tehtävistä 1.8.2015 alkaen. Sivistystoimenjohtajan tehtäviä hoitaa
Kihniön yhtenäiskoulun lehtori sivuvirkana. Sivistyslautakunnan palkkioihin ja
matkakorvauksiin varatut määrärahat ovat sivistyslautakunnan hallinnon kohdassa.
Lasten päivähoito: Kihniössä toimii kolme ryhmäperhepäiväkotia. Muksula ja
Vekkuli toimivat normaalein työajoin ja Nalletupa toimii tarpeen mukaan myös
iltaisin ja viikonloppuisin. Ryhmäperhepäiväkodit saivat uudet tilat elokuussa 2013
Kihniön yhtenäiskoululle valmistuneesta lisäsiivestä. Omassa kodissaan lapsia
hoitaa kaksi perhepäivähoitajaa.
Lain velvoitteen mukaisesti kaikille alle kouluikäisille sekä erityishoitoa tarvitseville
taataan kunnallinen päivähoitopaikka. Koululaiset ovat päivähoidossa ainoastaan
silloin, kun he tarvitsevat hoitoa aamulla ennen koulun alkua. Kihniöön perustetaan
päiväkoti 1.8.2016 alkaen korvaamaan pääosin ryhmäperhepäivähoidon.
Kihniön kunta osallistuu ev.-lut. seurakunnan järjestämään kesäaikaisen
leikkikenttätoiminnan kustannuksiin. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kihniön
osastoa avustetaan 1.000 eurolla lapsiperheiden hyväksi tehtävään työhön.
Lasten kotihoidon tukea saa tällä hetkellä 32, joista pienten lasten varsinaista
kotihoidontukea 26 perhettä. Näissä perheissä on yhteensä 40 lasta.
Peruskoulu: Kunnan saama valtionosuus pienenee vuosittain oppilasmäärän
vähenemisen vuoksi. Valtionosuusuudistuksen seurauksena kunnan tulee kirjata
kirjanpitoonsa kotikuntakorvaustulot ja –menot. Tulevana vuonna ko. kirjaus
aiheuttaa sivistystoimelle n. 65.000 euron lisäkulut. Tuloja kirjataan n. 17.000
euroa. Talousarvioon on laskettu 13.000 euron säästö perusopetuksen
tuntikehyksen pienentämisestä 20 tunnilla 1.8.2016 alkaen. Kihniössä toimii yksi
yhtenäiskoulu, joka käsittää vuosiluokat 1 – 9 ja jolla on yksi rehtori.
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Uuden alakoulusiiven ja ryhmäperhepäivähoitorakennuksen rakentaminen alkoi
lokakuussa 2012 ja tilat valmistuivat elokuussa 2013.
Pihlajalinnan perustettua Kihniöön turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen,
kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 8.10.2015, että Kihniön kunta järjestää
turvapaikanhakijoiden lapsille perusopetukseen valmistavaa opetusta. 14 oppilaan
ryhmän opetus käynnistyi opettajan ja kahden avustajan voimin marraskuun alussa.
Kunnan kaikki esioppilaat käyvät esikoulua Kihniön yhtenäiskoululla omassa
erillisessä esiopetusryhmässä. Esiopetusryhmässä on lukuvuonna 2015-2016 kaksi
koulunkäyntiavustajaa.
Koululaiskuljetuksissa on vuonna 2015 suuri kasvu johtuen yhteistyökuntien kanssa
tehtyjen vanhojen sopimusten koulukuljetusta koskevista uusista tiukemmista
tulkinnoista. Talouden tasapainottamistyöryhmän esityksestä aamukuljetuksia on
supistettu ja yhdistetty. Työryhmä tarkkailee koulukuljetusten järjestelyjä
kuljetuskustannusten ja palvelutason suhteen.
Erityisopettajan työaika on varattu pääosin alakoulun oppilaiden ja esioppilaiden
käyttöön. Tavoitteena on edelleen se, että erityisopettaja keskittyy nuorimpien
oppilaiden puheongelmien ja oppimisvaikeuksien hoitamiseen. Yhtenäiskouluun
perustetaan syyslukukauden 2016 alusta erityisopetuksen pienryhmä.
Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen (KELPO-hanke) on saatu hyvin alkuun
Opetushallituksen myöntämän 19.000 euron turvin. Hankerahoitus loppui vuoden
2013 loppuun, mutta työ jatkuu edelleen.
1. ja 2. luokan oppilaille tarkoitettu aamu- ja iltapäivätoiminta jatkui syksyllä 2015,
koska toimintaan halukkaita oli tarpeeksi. Toiminta on vapaaehtoista ja siitä
peritään kuukausimaksu käytetyn ajan mukaan. Toiminnan ohjaajina ovat
koulunkäyntiavustajat. Toimintaa järjestetään edelleen syksyllä 2016, mikäli
halukkaita osallistujia on tarpeeksi.
Opetushallitus on myöntänyt kerhotoiminnan kehittämiseen ja järjestämiseen
Kihniön kunnalle vuosille 2015 - 2016 avustuksena 10.000 euroa, jonka avulla
kaikenikäisille oppilaille on tarjolla eriaiheisia kerhoja.

Muu sivistystoimi:
Kirjaston tavoitteena on tarjota kaikille kansalaisille tietoa kulttuuria, viihdettä ja
mahdollisuuden opiskeluun. Kihniön kirjasto pitää yllä jo vakiintunutta yhteistyötä
koulujen kanssa ja edistää lasten ja nuorten lukuharrastusta mm. lukudiplomien ja
kirjavinkkausten muodossa.
Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta
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Yhteistyö Parkanon kaupunginkirjaston kanssa jatkuu sekä kirjastonjohtajapalveluiden ostamisen että aineiston yhteiskäytön muodossa. Kihniön liityttyä PIKIyhteiskirjastojärjestelmään v. 2012 on laajempikin seudullinen yhteistyö tullut osaksi
jokapäiväistä toimintaa. Asiakkaiden ulottuvilla on helposti ja nopeasti koko
Pirkanmaan kirjastojen kokoelmat.
Musiikki- ja kansalaisopistojen määrärahat pienenevät hieman edellisen vuoden
tasolla. Näillä mahdollistetaan perusopintojen suorittaminen sekä tarjotaan
harrastusmahdollisuuksia.
Vapaa-aikatoimessa tavoitteena on säilyttää toiminta lähes nykytasolla ja järjestää
monenlaisia liikuntamahdollisuuksia ja muuta toimintaa eri ikäisille lapsille, nuorille
ja aikuisille. Vapaa-aikaohjaajan toimi on vakinaistettu 01.10.2009 alkaen.
Vuodelle 2016 on talousarvioon varattu avustuksiin 21.500 euroa, josta 4Hyhdistykselle maksettavan palkkausavustuksen määrän päättää kunnanhallitus.
Urheilukoulujen järjestämistä varten vapaa-aikatoimi antaa yhdistyksille ja
järjestöille välineet, tilat ja liikuntapaikat. Uimakoulut kesällä 2016 järjestää Kihniön
Urheilijat yhteistyössä kunnan kanssa Jalasjärven uimahallissa.
Kulttuurisihteerin tehtäviä hoitaa vapaa-aikaohjaaja. Kulttuuritoimi järjestää erilaisia
tapahtumia ja näyttelyitä määrärahojen puitteissa. Edelleen järjestetään Kihniöpäivän sekä veteraani- ja itsenäisyyspäivän juhlatilaisuudet. Seurakunnan kanssa
tehdään yhteistyötä juhlien järjestelyiden lisäksi kesäisin tiekirkon ja esinemuseon
esittelytoiminnassa. Kulttuuritoimi varautuu tukemaan Art Festivo -viikon järjestelyjä
sekä palkkaa oppaan Puumilaan yhdeksi kuukaudeksi kesällä 2016.
Esittelijä

Ehdotus:
Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen nro 2 mukaisen sivistyslautakunnan talousarvioesityksen vuodelle 2016 ja taloussuunnitelman vuosille 2017-2018.

Sltk 33 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
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34 § LISÄMÄÄRÄRAHAT VUODEN 2015 TALOUSARVIOON
Kuntalain 65 §:n 5 momentin mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on
noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.
Sivistystoimen päävastuualueella tarvitaan lisämäärärahaa peruskoulut tehtäväalueelle 50.000 euroa.
Kuljetuskustannukset ovat kasvaneet, johtuen lähinnä lähikuntien kanssa tehtyjen
vanhojen yhteistyösopimusten koulukuljetusta koskevista uusista tulkinnoista.
Koulun katon korjaus siirtyy sisäisinä vuokrina sivistystoimen maksettavaksi.
Uutena toimintamuotona marraskuun alkupuolella alkaa turvapaikan hakijoiden
perusopetukseen valmistava opetus, joka lisää peruskoulun kuluja. Tämä yhdessä
koulukuljetusmäärärahojen ja sisäisten vuokramenojen ylittymisen vuoksi aiheuttaa
sen, että peruskoulun puolen määrärahat ylittynevät 50.000 euroa.

Esittelijä

Ehdotus:
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että
vuoden 2015 talousarvioon peruskoulun tehtäväalueelle myönnetään yhteensä
50.000 euron lisämääräraha.

Sltk 34 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
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ILMOITUS- JA MUUT ASIAT

- Opetushallitus 55/011/2015: Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen
yhteishaun aikataulu 2016
- Kuntaliitto, yleiskirje 16/2015: Lastensuojelun vuoksi sijoitetun oppilaan
korvauksen määräytyminen vuonna 2015.
Esittelijä

Sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 18.09.2015 – 05.11.2015.

Ehdotus:
Sivistyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi ja päättää, ettei se
käytä otto-oikeuttaan.

Sltk 35 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
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HANKINTASOPIMUKSEN OPTIOVUODEN KÄYTTÖ
Kihniön kunnankirjastolla on hankintasopimus kirja- ja äänikirjahankinnoista BTJ
Finland Oy:n kanssa. Sopimus päättyi 31.12.2014, mutta sitä voidaan jatkaa
tilaajan ilmoituksella 1+1 optiovuotta eli vuosiksi 2015 ja 2016. Sivistyslautakunnan
päätöksellä on jo otettu käyttöön ensimmäinen optiovuosi 2015.

Esittelijä

Ehdotus:
Sivistyslautakunta päättää, että Kihniön kunta ottaa käyttöön BTJ Finland Oy:n
kanssa tehdyn kirjaston aineistonhankintasopimuksen toisen optiovuoden, eli
vuoden 2016.

Sltk 36 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

