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TULOSALUEKOHTAISET KÄYTTÖSUUNNITELM AT
Kuvaus miten määritetyt säästöt toteutetaan + muu toiminta ja talouden käyttö
Sivistyslautakunta
M at alan kynnyksen palvelut arjot in

50 000
Hallinnon t ukipalvelujen keskit t äminen t av 5-7ht v (30
000 €/ ht v/ v)
Sivist yst oimen t ilavuokrien t aksojen korot us 3 %

30 000
6 000

Perheit t en vuorovaikut ust a t ukevaan varhennet t uun t ukimuot oon ja sen t ot eut t amiseen on
aiemmin varat t u 50 000 euroa. Toimint a on ollut t alousarvion sääst öt oimenpit eiden yksi kohde ja
palvelu on lopet et t u t ammikuust a alkaen. Laut akunnan kokouksia on suunnit elt u pidet t ävän noin
10 kokoust a vuoden 2017 aikana. Tilavuokria koskeva korot us on käyt össä vuoden alust a alkaen.
Laut akunnan päät t ämää t ukipalveluiden sääst öä ei voida saavut t aa vuoden 2017 aikana
(t ukipalveluiden keskit t ämisen suunnit t elu on vast a aloit et t u eikä vuoden 2017 aikana t apahdu
eläköit ymisiä).
Varhaiskasvatus
Uusi Leht ikankaan monit oimit alon päiväkot i ot et aan käyt t öön 1.8.2017. Ensisijainen kalust aminen
t ehdään kevään 2017 aikana ja piha valmist uu kesän aikana. Nakert ajan koulun laajennuksen
yht eyt een valmist uu t ilat myös esiopet uksen käyt t öön. Ot anmäen päiväkodille remont oidaan
uudet t ilat Ot anmäen koulun yht eyt een, ent isen lukion t iloihin. M yös näiden uusien t ilojen
kalust amiseen on varat t u invest oint imääräraha.
Leht ikankaan päiväkot iin perust et aan sivist yslaut akunnan päät öksen mukaan ns. int egroit u
erit yisryhmä. Henkilöst ön palkkaukseen ei ole varat t u t alousarviossa määrärahoja, mut t a
määräraha pyrit ään löyt ämään t alousarvion sisält ä.
Kajaanin varhaiskasvat us on saanut opet ushallit ukselt a valt ionavust ust a varhaiskasvat uksen
kehit t ämiseen. Avust ust a jäi vuonna 2017 käyt et t äväksi lähes 100 000€. M äärärahan t urvin
valmist uu Kunt aVasu17 ja kaksi ns. pedament oria t oimivat vasut yön t ukena ja yhdessä henkilöst ön
kanssa kehit t ävät t oimint aa uuden varhaiskasvat ussuunnit elman t avoit t eiden mukaiseksi.
Avust uksen t uella järjest et ään uusien t avoit t eiden mukaist a koulut ust a koko henkilöst ölle.

Sijoit t elu 1:8, olosuht eet ja t ilanne huomioiden: Sijoit t elu on ot et t u
t arpeen mukaan käyt t öön jo syksyllä 2016. Tammikuussa 2017
sijoit t elu suhdeluvulla 1:8 on käyt össä useissa yli kolmevuot iaiden
ryhmissä.
Esiopet uksen ryhmäkoko 1:13 kunnallisessa esiopet uksessa:
Esiopet uksen ryhmäkoko ot et aan käyt t öön laut akunnan päät öksen
mukaisest i elokuussa 2017.
Avust ajia -10% , 3 ht v: Tammikuussa 2017 avust ajia on 34. Elokuussa
avust ajien saamisen krit eereit ä t iukennet aan, jot t a saavut et aan –
3ht v:n vähennys

50 000

125 000

37 500

Leasingsopimust en muut os (karkea arvio): uudet leasingsopimukset
t ehdään 3 vuodeksi. Pedament orit huoleht ivat sopimusmuut okset .
Hoijakan pk siirt o Leht ikankaalle: Sivist yslaut akunt a päät t i joulukuun
kokouksessa, et t ä Hoijakan päiväkot i jat kaa t oimikauden 2017–2018.
Yrit t äjän hakeminen Honkkarille t ai jollekin pienemmälle nykyiselle
kunnalliselle päiväkot ikiint eist ölle.
Vapaut uvist a t iloist a on t iedot et t u ja muut ama yrit t äjyydest ä
kiinnost unut on ot t anut yht eyt t ä ja ryht ynyt selvit t ämään t ilannet t a.
Joen pohjoispuolelle olisi kiinnost ust a t ilojen rakent amiseen, mikäli
päiväkot iyrit t äjä t ilojen vuokraukseen löyt yy.

10 000
0

Perusopetus ja nuorisopalvelut
Uusi Leht ikankaan monit oimit alon koulu ot et aan käyt t öön viikost a 11 alkaen yläkoulun osalt a.
Alakoulu ot et aan käyt t öön elokuussa 2017. Nakert ajan koulun laajennusosa ot et aan käyt t öön
elokuussa 2017. Kajaanin lyseon peruskorjauksen suunnit t elu on alkamassa. Vuolijoen alueen
kouluverkon rat kaisua valmist ellaan.
Vuonna 2017 on Leht ikankaan koulun kalust amiseen ja varust eluun varat t u 600 000 € ja
Nakert ajan koulun kalust amiseen ja varust eluun 250 000 €. M uiden koulujen irt aimist on
invest oint eihin on varat t u 108 000 €. Ne jaet aan t ulosalueen joht ajan harkinnan mukaan erillisellä
päät öksellä.
Lait t eiden leasingaikoja pidennet ään ja uudet leasingajat määrit ellään pidemmiksi.
Koulunkäynt iavust ajia vähennet ään elokuust a 2017 alkaen 5 HTV:llä, mit t arina
palkkakust annukset . Nuorisopalveluissa keskit et ään t oimint aa virka-ajalla t eht ävään t yöhön
alkaen kevääst ä 2017.
Koulujen t oimint akult t uuria ja oppimisympärist öjä uudist et aan uuden opet ussuunnit elman
mukaisest i vast aamaan yksilö- ja ryhmät asolla ajan haast eit a. Uusi opet ussuunnit elma on ot et t u
alaluokilla käyt t öön 1.8.2016 ja ot et aan 7. luokilla käyt t öön 1.8.2017.
Perusopet uksessa ja nuorisopalveluissa haet aan valt ionavust uksia niihin hankkeisiin, jot ka
edist ävät keskeist en t avoit t eiden t ot eut t amist a. Perusopet ukseen on palkat t u 2 digiment oria
lukuvuodeksi 2016 – 2017 omalla rahoit uksella, koska hankerahaa ei ole t ullut haet t avaksi ko.
ajankoht aa vart en.
Suomi 100 –juhlavuot t a viet et ään erilaist en t apaht umien ja yht eisen t oiminnan muodossa pit kin
vuot t a 2017.
Perusopetus

Leasing-sopimust en muut os
30 000
Koulunkäynt iavust ajien vähennys, 5 ht v (30 000€/ ht v/ v)
62 500
Nuorisopalvelut

Keskit yt ään virka-ajalla t apaht uvaan t yöhön (30 000 e/ vuosi, 120
e/ päivä)
Aineet , t arvikkeet ja t avarat , leikat aan budjet t ia

20 000
15 000

Kulttuurin tulosalue
(Kirjast o, Kaukamet sä, Kainuun M useo, t aidemuseo):
Kirjasto:
Pot ilaskirjast o on irt isanot t u vuoden alust a. Yläkerran musiikkiosast on siirt o alakert aan on
aloit et t u ja suunnit elt u invest oint i (” kirjast o olohuone” ) on t ekeillä ja valmist uu kevään aikana.

Eläköit yminen 2 ht v (30 000 €/ ht v/ v)
Kirj.virk. eläkkeelle 1.1.2017, kh 1.9.2017
Sairaalakirjast on lopet us
Pot ilaskirjast on sopimus sanot t u irt i, t oimint a lakkaa 12.7.2017
Aineist on hankint aleikkaus
Pot ilaskirjast on hankint a jää pois, PressReader ei hankit t u

60 000
30 000
20 000

Kaukametsä:
Heikon kysynnän kurssien lopettaminen 3 htv (50 000 €/ htv/ v)
Kaukametsän opisto
M usiikkiopisto, toiminnan sopeuttaminen

62 500
10 000

Kaukametsän opisto
Valt ionosuut een oikeut t avien opet ust unt ien leikkaus ja yksikköhinnan alent uminen vaikut t avat
merkit t äväst i kansalaisopist on t oimint aan lukuvuonna 2017–2018. Leikkaukset kohdist et aan eri
ainealueisiin suht eessa ainealueen opiskelijamääriin. Osaa t unt iopet t ajien määräaikaisist a
t yösuht eist a ei uudist et a lukuvuodeksi 2017–2018. Sääst öt oimia on suunnit elt u
yht eist oimint amenet t elyssä henkilöst ön kanssa. Riskinä on, et t ä opet ust arjonnast a karsiut uu
t unt iopet t ajien määräaikaist en t yösuht eiden päät t ymisen myöt ä hyvin t oimivia, ryhmäkoon
t äyt t äviä opet usryhmiä, kansalaisopist on opiskelijamäärä laskee ja kurssimaksut ulot vähenevät .
Karsint aa ei kohdist et a enää kielt en opet ukseen, jossa t ilanne on ennakoit u. Kielt en opet uksen
jat kumo ei enää t ot eudu saksan ja ranskan kielissä. Jat kumo pyrit ään t urvaamaan englannin ja
suomen kielessä valt akunnallist en yleist en kielit ut kint ojen mahdollist amiseksi Kainuussa.
Kainuun musiikkiopisto
Toimint aa sopeut et aan t arkist amalla palvelujen ost oja ja opet uksen t arjont a kokonaisuudessa.
Kaukametsän kulttuuuri- ja kongressikeskus
Yhden vaht imest arin eläköit yminen 1.2.2017 alkaen. Teht ävät hoidet aan nykyisellä
henkilökunnalla. Tehdään yht eist yöt ä Kaukamet sän ja muiden kajaanilaist en t oimijoiden kesken.
Osallist ut aan markkinoinnin ja viest innän keskit t ämist yöhön kaupunkiorganisaat iossa.
Kainuun M useo:

Tilavuokrien pienent yminen, yksi vaiht uva näyt t ely vähemmän ja
museon sulkeminen 6.4.-26.5. remont in vuoksi

14 000

Taidemuseo:

Tilavuokrien pienent yminen, t oimint akulujen sopeut t aminen
(kesät yönt ekijät , muut palvelut )

20 000

Keskeist ä t oiminnassa ovat näyt t elyt (viisi vaiht uvaa/ vuosi) ja muu yleisöt yö (opast ukset , t yöpajat ,
luennot , esit ykset ). Erit yist ä huomiot a kiinnit et ään saavut et t avuuden t ot eut umiseen ja
yht eist yöhön koulujen ja varhaiskasvat uksen kanssa. Suurin t oiminnallinen riski on se, et t ä
kaupungin arvokas t aidekokoelma on varast ossa, jossa se on sekä vuot o- et t ä t ulvimisuhkan
alainen.

