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PETÄJÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA. Asia 3. 
 
KH § 93 Ranta-asemakaavan laatiminen on lähtenyt vireille maanomista-

jan aloitteesta. Ranta-asemakaavan tarkoituksena on mahdollis-
taa lomarakentaminensaareen. Ranta-asemakaavan tavoitteena 
on osoittaa saareen ekologinen lomakylä oheistoimintoineen par-
haiten rakentamiseen soveltuville paikoille. Lomakylään on tarkoi-
tus sijoittaa korkeitaan 50 – 20 m² lomarakennuksia yhteensä 
noin 40 kpl sekä yhteinen ”klubirakennus sekä 5 – 6 rantasaunaa. 
Rakennuspaikkoja sijoittaessa huomioidaan alueen luonnonolot 
siten, että luonnonarvoiltaan arvokkaimmat alueet jätetään raken-
tamisen ulkopuolelle.  
Petäjäsaaren pinta-ala on noin 16,5 ha. Suunnittelualueella on 
rantaviivaa yhteensä n. 1,9 km. Muunnettua rantaviivaa alueella 
on n. 1,6 km. Rakentamisen ulkopuolelle jäävät alueet on tarkoi-
tus osoittaa virkistys tai maa- ja metsätalousalueeksi. Suunnitte-
lualue on rakentamaton ja alue on metsätalouskäytössä. Kaavin-
järven rannalla alueella on muuta loma-asutusta sekä vakituisia 
asuntoja. 

 
Alueella voimassaolevan Kaavinjärvi - Rikkavesi rantaosayleis-
kaavan valtuusto on hyväksynyt 9.1.2007. Kaavassa Petäjäsaa-
reen on osoitettu 6 rakennuspaikkaa. Kunkin rakennuspaikan ra-
kennusoikeus on 200 k-m².  
 
Petäjäsaaren ranta-asemakaavan 02.05.2016 päivätyt luonnos-
vaiheen asiakirjat tulee asettaa julkisesti nähtäville ja pyytää 
luonnoksesta lisäksi tarvittavat lausunnot. 

 
Asemakaavakartta, joka sisältää asemakaavamerkinnät ja –
määräykset liitteenä n:o 22. Luonnosvaiheen asiakirjat ovat ko-
konaisuudessaan nähtävänä kunnan kotisivulla osoitteessa 
www.kaavi.fi/kaavoitus. 

 
Timo Leskinen FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä esittelee 
ranta-asemakaavaprojektia kunnanhallituksen kokouksen 
alussa. 

 
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää asettaa Petäjäsaaren ranta-
asemakaavan luonnosvaiheen 02.05.2016 päivätyt asiakirjat julki-
sesti nähtäville sekä pyytää tarvittavat lausunnot viranomaisilta ja 
sidosryhmiltä. 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 

http://www.kaavi.fi/kaavoitus
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VASTINEEN ANTAMINEN KUOPION HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUKSEEN SEI-
VÄSHYPPYKUOPAN RAKENTAMISESTA KIRKONKYLÄN KOULUN LIIKUNTASALIIN.  
Asia 4. 
 
KH § 56 Kaavin Kaiku ry:n yleisurheilujaosto esittää, että Kaavin kunta huo-

mioi seiväshypyn talviharjoitteluolosuhteet kirkonkylän koulun uu-
teen liikuntasaliin. 

 
Jaosto perustelee asiaa mm. sillä, että seiväshyppy on ollut viime 
vuosikymmeninä yksi seuran yleisurheilun menestyksekkäimmistä 
lajeista. Menestykseen on seuran mielestä vaikuttanut oleellisesti 
se, että Kaavilla on pystytty harjoittelemaan lajia sisätiloissa myös 
talvella. 
 
Tekninen johtaja selvittää kokoukseen mennessä seiväshyppy-
kuopan hinnan. 
 
Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää hank-
keeseen 5.433, 12 euron (alv 0 %) lisämäärärahan vuoden 2016 ta-
lousarvion investointiosaan. 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
--------------- 

 
Valt. § 15    

Puheenjohtajan avattua keskustelun esitti Yrjö Pimiä, että kunnan-
hallituksen esitys hylätään. Pimiän esitystä kannattivat mm. Sari 
Nykänen ja Eino Miettinen. 
 
Minna Oksman esitti että kunnanhallituksen esitys hyväksytään sillä 
täydennyksellä, että koulun valmistuminen ei saa viivästyä alkupe-
räisestä aikataulusta. Pasi Pitkänen kannatti Minna Oksmanin esi-
tystä. 
 
Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi, että keskustelun aikana 
on Yrjö Pimiä esittänyt kunnanhallituksen esityksen hylkäämistä ja 
Minna Oksman esittänyt kunnanhallituksen esityksen hyväksymistä 
täydennettynä. Molempia esityksiä kannatettiin. 
 
    ./.. 
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./..  Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi, että asiasta on äänestet-

tävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: ”Suoritetaan 
kaksi nimenhuutoäänestystä, joissa ensin asetetaan vastakkain Pi-
miän ja Oksmanin esitykset ja sen jälkeen voittanut esitys vastak-
kain kunnanhallituksen esityksen kanssa. Äänestyksessä 1. Pimiän 
esitys on `jaa´ ja Oksmanin esitys ´ei´ ja äänestyksessä 2. on kun-
nanhallituksen esitys ´jaa´ ja voittanut esitys ´ei´.” 

 
Äänestysesitys ja äänestysjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Äänestyksessä 1. (Pimiä-Oksman) annettiin jaa –ääniä 7 ja ei –
ääniä 10, yksi valtuutettu ei äänestänyt. Puheenjohtaja totesi Oks-
manin esityksen voittaneen. 
Äänestyksessä 2. (kunnanhallitus-Oksman) jaa –ääniä ei annettu, 
ei –ääniä annettiin 13 ja 5 valtuutettua ei äänestänyt. Nimenhuuto-
äänestyspöytäkirja on pöytäkirjan liitteenä. 
Liite n:o 9. 
 
Päätös: Äänestystulokseen viitaten Puheenjohtaja totesi Minna 
Oksmanin esityksen tulleen valtuuston päätökseksi. 
 
Pöytäkirjamerkinnät: 
1. Sari Nykänen jätti eriävän kirjallisen mielipiteen päätökseen pe-

rustellen asiaa lisääntyvillä kustannusriskeillä. 
Liite n:o 10 

2. Johanna Kosloff poistui kokouksesta ennen päätöstä klo 19.00.   
3. Valtuusto piti ennen päätöstä neuvottelutauon klo 18.45-18.55. 
 
---------------  

KH § 94 Yrjö Pimiä ym. ovat tehneet edellä olevasta valtuuston päätöksestä 
valituksen Kuopion hallinto-oikeudelle. Valitustaan he perustelevat 
sillä, että valtuutettu Pasi Pitkänen olisi ollut esteellinen päättämään 
asiaa. Suomen Kuntaliiton lakimies on antanut lausuntonsa väitet-
tyyn esteellisyyteen. 
 
Jäljennös valituskirjelmästä ja Kuntaliiton lausunto liite n:o 23. 

 
Ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että kunnanhallitus on aiemmin ko-
kouksessaan 10.5.2016 § 60 jättänyt asian täytäntöön panematta, 
koska valtuuston päätös ei ollut lainvoimainen.  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
    ./.. 
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./.. 

Pöytäkirjamerkintä:  
Harri Saario ja Pasi Pitkänen ilmoittivat olevansa esteellisiä ja pois-
tuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.  
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ITÄ-SUOMEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PURKAMINEN. Asia 5. 
 
KH § 95 Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä on 10.11.2015 järjestänyt 

osakaskokouksen, jossa konsensus on ollut, että kuntayhtymä on 
tarkoituksenmukaista purkaa osana sote –uudistusta. 

 
Purkusopimusesityksessä on asian ratkaisemiseksi kirjattu seu-
raavaa: "Koska kuntayhtymällä ei ole likvidejä varoja peruspää-
omapalautuksen tekemiseen ennen kuntayhtymän omaisuuden 
realisointia, eroaville kunnille maksetaan peruspääoman palautus, 
kun kuntayhtymä purkautuu. Samanaikaisesti, kun purkautumi-
sessa kuntayhtymän varat jaetaan tuolloin jäljellä olevien kuntayh-
tymän jäsenkuntien kesken, eroavat kunnat saavat peruspää-
oman palautuksena saman rahamäärän, jonka ne saisivat, jos ne 
vielä olisivat olleet kuntayhtymän jäseniä jaettaessa kuntayhty-
män varoja jäsenkunnille purkautumisen yhteydessä. Mikäli kun-
tayhtymän purkautuessa kuntayhtymän varat eivät riitä sen velko-
jen kattamiseen (loppuselvitys on alijäämäinen), eronneet kunnat 
vastaavat kuntayhtymän velkojen kattamisesta samalla tavoin, 
kuin ne vastaisivat kuntayhtymän veloista, jos ne olisivat vielä 
kuntayhtymän jäseniä sen purkautuessa". 
 
Kuntayhtymän koko omaisuus myydään ennen sen purkamista. 
Tilinpäätösennusteen 31.12.2015 mukainen arvio kuntayhtymän 
nettovarallisuudesta on 1.847.105,34 €. Tästä Kaavin kunnan 
osuus on 7.353,03 euroa. Purkautumishetken nettovarallisuuden 
todelliseen määrään vaikuttavat olennaisesti kiinteistöistä sekä 
maa- ja metsäomaisuudesta saatavat tulot sekä saamisten mah-
dolliset alaskirjaukset. Poikkeamaa arvion ja toteutuman välillä 
voivat myös aiheuttaa purkamiskustannukset, arkistonhoito, so-
pimusten purku, poistot sekä palveluiden tulorahoituksen vajeen 
kattaminen. Saatekirjeen mukaan kuntayhtymän palvelutuotanto 
Tuustaipaleen kuntoutumiskeskuksessa jatkuu ja siirtyy sote -
uudistuksessa uuden organisaation vastuulle purkuprosessista 
huolimatta.  
 
Päätös purkusopimuksen hyväksymisestä tulee saada kaikkien 
osakaskuntien valtuustoissa hyväksytyksi viivytyksittä viimeistään 
vuoden 2016 loppuun mennessä. Purkusopimus voidaan hyväk-
syä vain osakaskuntien yksimielisellä päätöksellä.  
 
    ./.. 
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./..    

Luonnos purkusopimukseksi on liitteenä. 
Liite n:o 24    
 
Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy liit-
teen n:o 24 mukaisen sopimusluonnoksen Itä-Suomen päihdehuol-
lon kuntayhtymän purkamisesta.  

  Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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VANHUSTYÖN TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Asia 6. 
 
Perusturvaltk. § 9 Vanhuspalvelulain (2012/980) mukaan palveluntuottajan on huo-

lehdittava siitä, että iäkkäiden henkilöiden käytössä olevat palvelun-
tuottajan toimitilat ovat riittävät, turvalliset, esteettömät, kodikkaat 
sekä muutenkin olosuhteiltaan sopivat heidän tarpeisiinsa nähden. 
Vanhuspalvelulain velvoitteet toimitilojen sopivuudesta eivät kaikilta 
osin toteudu nykyisissä palvelukeskuksen tiloissa. 
Riittämättömien huonetilojen lisäksi tiedossa on, että tehostetun 
palveluasumisen tarpeessa olevien asiakkaiden määrä kasvaa jat-
kossa. 
Valtuusto on kokouksessaan 29.12.2015 § 46 hyväksynyt investoin-
tiosaan tehostetun palveluasumisen suunnittelumäärärahan 
100 000 euroa.  
Tarpeet tehostetun palveluasumisen lisärakentamisen suhteen ovat 
seuraavat: 
- 30 asuinhuonetta (20 neliötä sisältäen oman wc- ja suihkutilan) 
- asiakastarpeisiin soveltuva kylpyhuone ja saunaosasto 
- henkilöstön toimistotilat, toimenpidehuone ja lääkkeenjakohuone 
- riittävät varasto-ja siivoustilat 
- henkilökunnan sosiaaliset tilat ja taukotilat. 

Kunta tulee hakemaan kohteeseen ARA:n rahoitusta.  
Sosiaalijohtaja selostaa asiaa tarkemmin kokouksessa. 

  
Ehdotus: Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se 
antaa teknisen osaston tehtäväksi tehostetun palveluasumisen lisä-
rakennuksen suunnittelun nykyisen palvelukeskuksen yhteyteen 
sekä käynnistämään tarvittavan lupamenettelyn. 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
--------------- 
 

KH § 23 Ehdotus: Kunnanhallitus antaa teknisen osaston tehtäväksi tehoste-
tun palveluasumisen lisärakennuksen suunnittelun nykyisen palve-
lukeskuksen yhteyteen sekä käynnistämään tarvittavan lupamenet-
telyn. L2-tasoisten suunnitelmien on oltava valmiit 30.9.2016 men-
nessä, sikäli kuin kunnille annettavat uudet mitoitukset palveluasu-
mista koskien ovat tiedossa viimeistään 31.7.2016. Mikäli näin ei 
ole, asia otetaan uuteen käsittelyyn. 

 Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.    ./.. 
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./..    

-----------  
 
KH § 96 Heinäkuussa 2016 ei ole ollut tiedossa kunnille annettavia uusia 

mitoituksia tehostettua palveluasumista koskien. 
 
 Ehdotus: Kunnanhallitus antaa teknisen osaston tehtäväksi tehoste-

tun palveluasumisen lisärakennuksen suunnittelun nykyisen palve-
lukeskuksen yhteyteen sekä tarvittavan lupamenettelyn käynnistä-
misen. Tässä yhteydessä käynnistetään tilaohjelman ja karkean ta-
son luonnossuunnittelu, johon varataan enintään 2.000 euron mää-
räraha.  

 
 Kaavin kunta jättää ARA:lle rahoitushakemuksen hankkeeseen, ra-

hoitushakemus on jätettävä viimeistään 2.11.2016. 
  Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.   
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VIRKAREHTORIN PALKAN MÄÄRÄÄMINEN. Asia 7. 
 
KH § 97 Valtuusto on päätöksellään 28.6.2016 § 23 päättänyt perustaa ala-

kouluun virkarehtorin viran 1.8.2016 alkaen toistaiseksi. Virkaan si-
sältyvät myös hallintosäännössä opetustoimenjohtajalle määrätyt 
tehtävät.  
 
Valtuusto on jättänyt palkan määräämisen kunnanhallituksen tehtä-
väksi. 
 
Kaavin alakoulussa on 17 perusopetusryhmää (=päätoimisten opet-
tajien määrä) syksyllä 2016. OVTES:n mukaan rehtorin opetusvel-
vollisuus on perusopetusryhmien määrän ollessa 12-17 ryhmää 11-
13 viikkotuntia ja tehtäväkohtainen palkkaliukuma OVTES:n hinnoit-
telukohdan 403 0110 1 mukaan opetusryhmien määrän ollessa 12-
23 3.664,11 - 3.935,08 euroa. Rehtorin virkaan sisältyy opetustoi-
menjohtajan tehtävä ilman eri korvausta. 
 
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että rehtorin opetusvelvollisuus on 
13 opetusviikkotuntia ja tehtäväkohtainen palkka 3.700,00 euroa. 
------- 
Puheenjohtajan avattua keskustelun esitti Pasi Pitkänen Kirsti 
Toikan kannattamana, että opetusvelvollisuudeksi määrätään 11 
opetusviikkotuntia ja tehtäväkohtaiseksi palkaksi 3.800 euroa/kk. 
 
Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi, että keskustelun aika-
na on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja 
että asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan ää-
nestysesityksen: ”Suoritetaan kädennostoäänestys, jossa ne, jot-
ka kannattavat esittelijän esitystä, nostavat ensin kätensä ja sitten 
nostavat kätensä ne, jotka kannattavat Pasi Pitkäsen esitystä.” 
Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Äänestyksessä esittelijän esitys sai neljä ääntä (Eino Miettinen, 
Ritva Räsänen, Elvi Heikkinen ja Harri Saario) ja Pasi Pitkäsen 
esitys viisi ääntä (Pasi Pitkänen, Jorma Räsänen, Kirsti Toikka, 
Hilkka Tiilikainen ja Minna Oksman). 
 

 Päätös: Äänestystulokseen viitaten puheenjohtaja totesi Pasi Pitkä-
sen esityksen tulleen kunnanhallituksen päätökseksi äänin 4-5. 
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LAUSUNNON ANTAMINEN POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TALOUSARVIO-
EHDOTUKSESTA VUODELLE 2017. Asia 8. 
 
KH § 98 Pelastustoimen yhteistoimintasopimuksessa on määritelty käyttöta-

louden raami, taloudenhoito, kustannusten kasvun periaatteet sekä 
kuntien maksuosuudet käyttötalousmenoihin ja kalustoinvestointei-
hin. Pelastuslaitos on valmistellut vuoden 2017 talousarvion, jossa 
kuntien maksuosuus pelastustoimen kustannuksiin nousee 0,9 %:n 
verran. 

 
 Talousarviovalmistelussa on otettu huomioon tiedossa oleva kilpai-

lukykysopimuksen mukainen pidättäytyminen palkankorotuksista ja 
lomarahoihin kohdistuva vähennys 30 %. 

 
 Palkkakulut pelastustoimen osalta alenevat 0.4 %, henkilösivukulut 

ja eläkekulut nousevat 0.7 %. Muissa kuluissa huomattavaa meno-
jen kasvua on työterveyshuolto- ja vuokrakuluissa sekä avustuksis-
sa. Muilta osin määrärahoissa on 1 %:n korotus. Pelastustoimen 
kalustoinvestointeihin on varattu kuluvaa vuotta 205.000 euroa suu-
rempi määräraha. Määrärahalla turvataan raskaan pelastuskaluston 
uudistaminen suunnitelman mukaisesti. 
 
Pelastuslaitos tuottaa ensihoidon palveluja Suonenjoen, Kuopion ja 
Varkauden alueilla. Näistä toiminnoista aiheutuvat kulut määrittele-
vät sairaanhoitopiirin palvelutasopäätös sekä pelastuslaitoksen ja 
sairaanhoitopiirin välille solmittu yhteistoimintasopimus. Sairaanhoi-
topiiri maksaa pelastuslaitokselle kaikki ensihoidon palvelujen tuot-
tamisesta syntyvät kulut. 
 
Pelastustoimen tehtävämäärän oletetaan pysyvän kuluvan vuoden 
tasolla. Toiminnallisesti vuonna 2017 tullaan keskittymään palvelu-
tasopäätöksessä päätettyjen tavoitteiden saavuttamiseen ja ensi-
hoitopalvelujen edelleen kehittämiseen sekä onnettomuuksien eh-
käisemiseen. 
 
Pelastustoimen tulokertymän odotetaan kasvavan kuluvaan vuo-
teen verrattuna. Osa tulokertymän kasvusta johtuu taksojen ja mak-
sujen korotuksesta ja osa laskutettavien tehtävämäärien kasvusta.  
 
Kuntien maksuosuus nousee 160.728 eli 0,9 %. Talousarvion 2017 
mukaan ensivasteen tehtäväkohtainen maksu on suoritetulta tehtä-
vältä 289 euroa ja perutulta tehtävältä 109 euroa. 
     ./.. 
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Öljyntorjuntaan saatavat rahoitusosuudet on budjetoitu hyväksytyn 
öljyntorjuntasuunnitelman mukaisten kulujen ja niihin saatavien ra-
hoitusosuuksien määrään perustuen. 
 
Tilavuokrakustannukset nousevat 1,3 %. Nousu sisältää Tuusnie-
men paloaseman peruskorjauksen vaikutuksen vuokraan. 
 
Esityslistan mukana on kunnanhallituksen jäsenille jaettu pe-
lastuslaitoksen vuoden 2017 talousarvion ja taloussuunnitel-
man tekstiosa, kuntien maksuosuuksien jakautumista osoitta-
va taulukko sekä kalustoinvestointisuunnitelma vuodelle 2017 
ja hankkeet vuosille 2017 – 2020. 

   
Ehdotus: Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, ettei sillä ole huo-
mautettavaa Pelastuslaitoksen talousarvioon 2017. 

 Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
  



KAAVIN KUNTA 

Kunnanhallitus   15.8.2016 § 99 

 

 
 
 
 
ILMOITUSASIAT. Asia 9. 
 
KH § 99  1.  Hirvensalmen kunnanvaltuuston pöytäkirjanote 27.6.2016 § 44 
  - Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkusopimus 
 

2. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon ja 
vanhusten laitoshoidon tilaajatoimikunnan kokouskutsu 17.8.2016 

 
3. Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirja 12.7.2016 

 
4. Vastaus Pohjois-Savon käräjäoikeudelle Kaavin moottorikelk-

kareittiä Kotakylä-Heinäjoentie koskevaan valitukseen 
 

5. Elinkeinotoimikunnan kokouspöytäkirja 17.6.2016 
 

6. Ympäristölautakunnan kokouspöytäkirja 15.6.2016 
 

7. Savo-Pielisen jätelautakunta 
- lausuntopyyntö jätepoliittisen ohjelman luonnoksesta; Jätepo-

liittinen ohjelma vuoteen 2022, palvelut-ympäristö-kiertotalous, 
Kaavin kunnalla ”ei huomautettavaa” luonnoksesta 

 
8. Pohjois-Savon SOTE-yhteistyöryhmän pöytäkirjat  20.5.2016 

ja 17.6.2016 
 

9. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin Kysterin johtokunnan pöytä-
kirja 27.5.2016 

 
10. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston 

pöytäkirja 6.6.2016 
 

11. Pohjois-Savon liiton tiedote 20.6.2016: Valmisteluryhmä käyn-
nistää maakuntauudistuksen 

 
12. Pohjois-Savon liitto 22.6.2016 
- Pohjois-Savon liitto pyytää esittämään yhden varsinaisen ja 

yhden varajäsenen Pohjois-Savon maakuntauudistuksen esi-
valmisteluvaiheen valmisteluryhmään, jonka toimikausi kestää 
30.6.2017 saakka; Pohjois-Savon liitolle annettu vastaus 
23.6.2016: esitetty Toni Auvinen, varalla Ari Sopanen 

./.. 
 

Ossi
Highlight
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13.  Pohjois-Savon liiton maakuntahallituksen pöytäkirja 20.6.2016 
 

14. Juankosken kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote 17.6.2016 
- Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkusopimus 

 
15. Siilinjärven kunnanvaltuuton pöytäkirjanote 13.6.2016 
- Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkusopimuksen 

hyväksyminen 
 

16. Puumalan valtuuston pöytäkirjanote 13.6.016 
- Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkusopimus 

 
17. Taipalsaaren kunnanvaltuuston pöytäkirjanote 15.6.2016 
- Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkamista koskeva 

sopimus 
 

18. Hankasalmen kunnanvaltuusto pöytäkirjanote 13.6.2016 
- Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkaminen 

 
19. Juvan kunnanvaltuuston pöytäkirjanote 20.6.2016 
- Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkusopimus 

 
20. Vesannon kunnanvaltuuston pöytäkirjanote 13.6.2016 
- Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkusopimus 
 
21. ELY-keskus; rahoituspäällikkö Timo Ollila 
- uutta työvoimaa työllistäville aloille; maahanmuuttajien kotout-

tamista edistäviä hankkeita rahoitettu 6 ELY-keskuksen teke-
millä päätöksillä; hankkeissa lähtökohtana kasvanut maahan-
muuttajien määrä maakunnassa, mutta hankkeissa toimenpi-
teet kohdentuvat myös kanasuomalaisiin ja erityisesti nuoriin 

 
22. Portaanpään kristillisen opiston koordinoima TyöMaa-hanke 

käynnistyi 1.7.2016 Lapinlahdella 
 

23. Valtiovarainministeriön kirje VM/1175/00.01.02.02/2016, 
29.6.2016 

- laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista tu-
lee voimaan ja lain täytäntöönpano alkaa 

 
24. Vaalijalan kuntayhtymän yhtymäkokouksen kokouspöytäkirja 

8.6.2016 
./.. 
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25. Vaasan hallinto-oikeuden päätös 16/0139/2, 30.6.2016 
- Asia: valitukset ympäristölupa-asiassa 
- Luvan hakija: Boliden Kylylahti Oy, Helsinki 
- Päätös, johon haettu muutosta: Itä-Suomen aluehallintovirasto 

3.7.2014 Nro 52/2014/1 
 

26. Valviran päätös Dnro 4042/06.01.00.00/2016, 26.7.2016 
- lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen: haki-

ja/palvelun tuottaja KotiHammas Oy, Helsinki 
 

27. Valviran päätös Dnro 5063/06.01.00.01/2016, 4.7.2016 
- yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan 

muuttaminen: hakija/palvelujen tuottaja Biohit Oyj, Helsinki; tuo-
tettavat palvelut Radiologiset kuvantamistutkimukset 

 
28. ARAn tuet erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi 2017 – 

hakuohje, 20.6.2016 
 

29. Pohjois-Savo MTK, Vipuvoimaa EU:lta, Euroopan unioni Euroo-
pan sosiaalirahasto, ELY; tiedote 23.6.2016 

- Voimaa arkeen –hanke; projektipäälliköksi on valittu 22.6.2016 
sosionomi Niina Suorsa Iisalmesta 
 

30. BEWi M-Plast Oy irtisanoo toimiston vuokrasopimuksen 
31.8.2016 alkaen, ilmoitus tullut sähköpostilla 4.7.2016 

 
31. Maaseutuelinkeinoviranomainen, Kaavi 
- päätös tukioikeuksien omistuksen siirrosta: Kaavin kunta -

Tirkkonen Pauli ja Virpi, päätöspvm. 25.7.2016, päätösnro 
338850, tilatunnus 204153573 

 
32. PKS:n ilmoitus 27.6.2016, käyttöpaikan sähköntoimituksen kes-

keytyksestä vuokralaisen (Ewsan Oy) sopimusrikkomuksen 
vuoksi; katkaisupäivä 24.5.2016 

 
33. Sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätös  22.7.2016 § 1, Virka-

rehtorin viran täyttäminen 
- Päätös: valitaan alakoulun virkarehtorin virkaan 1.8.2016 alkaen 

toistaiseksi koulunjohtaja Lasse Kostilainen 
 

34. Sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätös 1.8.2016 § 10, Virka-
rehtorin viran täyttäminen; viran väliaikainen hoitaminen lain-
voimaisuuteen saakka    ./.. 
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- Päätös: määrätään koulunjohtaja Lasse Kostilainen hoitamaan 
virkarehtorin virkaa väliaikaisena viranhaltijana siihen saakka, 
kun viranhaltijapäätös 22.7.2016  § 1 saa lain voiman 

 
35. Risto Laasasen irtisanoutuminen luokanopettajan virasta 

1.11.2016 lukien 
 

36. Sosiaalijohtajan (päivähoidosta vastaavana) viranhaltijapäätös 
5.8.2016 § 4, päivähoidon lähihoitajan tehtävän täyttäminen 

- tehtävään valittu Krista Kauppinen ja varalle Sirpa Rytkönen 
 
37. Innofactor Software Oy:n ilmoitus ENFO Share –

ohjelmistoylläpitosopimuksen irtisanomisesta 
- irtisanominen astuu voimaan 31.12.2016 ja intranet –

sovelluksen irtisanominen astuu voimaan 30.6.2017 
 

38. Lunastusoikeuden käyttäminen Kaavin Yrittäjätalo oy:n osak-
keiden 1425-1501osalta 

- kunta ei käytä lunastusoikeuttaan 
 

39. Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän yhtymävaltuuston 
pöytäkirja 7.6.2016 

 
40. Savo-Pielisen jätelautakunnan ilmoitus 4.8.2016, toimialueen 

kunnat ja Outokummun kaupunki ovat kaikki hyväksyneet uu-
distetun jätelautakuntasopimuksen 

 
41. Kuntamarkkinat 14.-15.9.2016 
- Kuntamarkkinoille osallistumisesta sovitaan seuraavassa kun-

nanhallituksessa 
 

 Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  



KAAVIN KUNTA  OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOHJEET 

Kunnanhallitus  Kokouspäivämäärä 

 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT   15.8.2016 

Kieltojen 
perusteet 

 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain 
valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea 
muutosta valittamalla: 
 
Pykälät 
 
HVaL 3 §:n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 

 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

Oikaisu- 
vaatimus- 
viranomainen 
ja –aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.  
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite 

Kaavin kunnanhallitus 
Kaivotie 1 
PL 13 
73601 Kaavi 

 
Pykälät 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaati- 
muksen sisältö 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 

  
VALITUSOSOITUS 

Valitusviran- 
omainen ja  
valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa 
hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta 
muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 

 Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 

Itä-Suomen hallinto-oikeus, Puistokatu 29, 70100 KUOPIO 
PL 1744 
70101 KUOPIO 
 
Kunnallisvalitus, pykälät                                                                                   Valitusaika 

                                                                                                                         30 päivää 
 
Hallintovalitus, pykälät                                                                                      Valitusaika 

                                                                        30 päivää 
 

 Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite             Pykälät                       Valitusaika 

                                                                                                                               päivää 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista 

Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava 
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 
- muutosvaatimuksen perusteet 
 
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valitus-
kirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. 
 
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus 
siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. 

Valitusasia-  
kirjojen toimit-
taminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää 
postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. 
 

Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 
Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua Tuomioistuinmaksulain (1455/2015, 11.12.2015) 2 §:n nojalla. 

    Liitetään pöytäkirjaan 

 


