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KAAVIN KUNTA
Sivistyslautakunta 11.6.2013 § 19
Kunnanhallitus 17.6.2013 § 109

YLÄKOULUIKÄISTEN OPPILAIDEN LÄHIKOULU 1.8.2015. Asia 3.

Siv.ltk § 19 Kaavin  kunnan  valtuusto  on  hyväksynyt  kuntaparisopimuksen 
10.11.2005 (§ 67). Edelleen valtuusto on hyväksynyt 1.2.2007 (§ 8) 
Juankosken kaupungin ja Kaavin kunnan välisen sopimuksen yhteisen 
perusopetuksen järjestämisestä vuosiluokille 7-9. Myöhemmin Kaavin 
valtuusto on päätynyt sopimuksen irtisanomisen kannalle ja päättänyt 
valtuustossa  1.7.2010  (§  26),  että  Kaavin  kunta  aloittaa 
yhtenäiskouluopetuksen  (ml  7-9  vuosiluokat)  Kaavin  kunnan  ja 
Juankosken  kaupungin  välillä  30.8.2007  allekirjoitetun  sopimuksen 
irtisanomisajan  umpeutuessa  ja  valtionrahoituksen  sen  salliessa 
viimeistään 1.8.2015.

Sopimuksen  mukaisesti  yläkouluopetus  siirtyi  hallinnollisesti 
Juankosken  alaisuuteen  1.8.2008.  Oppilaat  siirtyivät  fyysisesti 
Juankosken  koululle  syksyllä  2010  ja  toiminta  jatkuu  sopimuksen 
mukaisesti 31.7.2015 saakka.

Kaavin  rakentamisohjelmassa  on  varauduttu  suunnittelemaan 
yhtenäiskoulua  varten  uusi  koulurakennus.   Myös  nykyisen 
yläkoulurakennuksen  peruskorjausta  on  suunniteltu  ja  kustannukset 
selvitelty. 

Kaavin  valtuustossa  on  valmisteltu  kuntastrategiaa  ja  siihen  liittyen 
yläkouluratkaisua.  Kouluratkaisua  on  puitu  valtuustoseminaareissa 
19.3.,  9.4.,  13.5.  ja  30.5.  Seminaareissa  on  päädytty  myös 
tunnustelemaan naapurikuntien halukkuus hoitaa sopimuspohjaisesti 
Kaavin yläkouluikäisten opetus syksystä 2015 edelleen. Neuvotteluja 
on  käyty  Juankosken  kaupungin,  Tuusniemen  kunnan  sekä 
Outokummun kaupungin kanssa.

Juankosken  kaupunki  ja  Tuusniemen  kunta  ilmoittivat  valmiutensa 
tarjota  kaavilaisille  7-9  luokkalaisille  yläkouluopetusta 
sopimuspohjaisesti 1.8.2015. Outokummun kaupunki ilmoitti ottavansa 
kaavilaisia  oppilaita  siinä  määrin,  kun  opetusryhmiin  mahtuu. 
Opetuksen  laatuun  liittyen  valinnaisaineiden  lista  sekä  Tuusniemen 
että Juankosken yläkoulussa koulujen kokoon nähden tasokas. 

Kunnassa  on  tehty  kustannusselvitystä  yläkouluopetuksen 
aloittamisesta  omana  toimintana  ja  vaihtoehtoisesti  kustannuksista, 
mikäli  opetus  jatkuu  Juankoskella  tai  Tuusniemen  kanssa  syntyy 
sopimus.  Oman  opetuksen  osalta  kustannuksia  on  selvitetty  vain 
toiminnan  osalta  eikä  kustannuksiin  sisälly  uuden 
yläkoulurakennuksen  tai  peruskorjauksen  aiheuttamat 
vuosikustannukset.

./...



KAAVIN KUNTA
Sivistyslautakunta 11.6.2013 § 19
Kunnanhallitus 17.6.2013 § 109

./..
Mikäli  opetus  toteutetaan  omana  toimintana,  vuosikustannukset 
varsinaisen  opetuksen  osalta  nykyiseen  tilanteeseen  verraten  ovat 
300.000 -  400 000 euroa suuremmat.  Lisäksi  syksyllä  2015 Kaavi 
joutuisi maksamaan Tuusniemelle ja Juankoskelle n. 550.000 euroa 
kotikuntakorvauksia  ja  vuonna  2016  n.  1.010.000  €  nykyisellä 
kotikuntakorvaustasolla laskettuna. 

Tuusniemen  kunta  on  ilmoittanut,  että  yläkouluyhteistyössä 
Tuusniemen  kunnalle  riittää  kaavilaisista  oppilaista  kertyvä 
kotikuntakorvausten  summa  ilman  puolin  tai  toisin  tapahtuvaa 
laskutusta.  Vaikka  Tuusniemi  ei  perisi  Kaavilta  opetuksesta 
lisäkorvausta, niin Kaavin kunta olisi kuitenkin velvollinen maksamaan 
kotikuntakorvausta  Juankosken  kaupungille  tässäkin  tilanteessa 
syksyllä  2015  n.  390.000  €  ja  vuonna  2016  n.  710.000  €.  Jos 
yläkoululaisten  lähikoulu  jatkuu  Juankoskella,  toteutuneen 
kustannuskehityksen valossa Kaaville kertyvä maksu olisi vuositasolla 
keskimäärin  n.  30.000  €,  minkä  lisäksi  Kaavin  kunta  on  maksava 
Tuusniemelle syksyllä 2015 n. 160.000 € ja vuonna 2016 n. 300.000 € 
käytettävissä olevan oppilasmääräennusteen valossa.

Kustannusvaihtoehtojen  pohjalta  tarkasteltuna  opetuksen 
käynnistäminen  omana  toimintana  on  selkeästi  kallein  vaihtoehto. 
Talousraamin  sisällä  tarkastellen  oman  yläkouluopetuksen 
aloittaminen  ja  siihen  tarvittava  rahamäärä  edellyttäisi  viipymättä 
alakouluverkon supistamista ja  tuntuvaa kunnallisveron korottamista 
kustannusten kattamiseksi. 

Oman  opetuksen  aloittamisessa  alkuvuosina  on  riskinä  pätevien 
opettajien  saatavuus  sekä  mahdollisesti  vähäinen 
valinnaisainetarjonta.  Myös oppilasmäärän ennakointi on vaikeaa siltä 
osin,  palaavatko  muualla  yläkoulussa  aloittaneet  yläkouluikäiset 
oppilaat Kaaville vai jääkö osa oppilaista naapurikouluihin jatkamaan 
koulunkäyntiään, jolloin on odottavissa, että kotikuntakorvauksia valuu 
edelleen ainakin vuosina 2017-2018 naapurikunnille.

Ehdotus: Sivistyslautakunta  toteaa,  että  tässä  taloudellisessa 
tilanteessa  ja  muiden  kustannuspaineiden  ja  palvelutarpeiden  alla, 
Kaavin  kunnalla  ei  ole  mahdollisuutta  ilman  huomattavaa 
kunnallisveron korotusta palauttaa yläkouluopetusta Kaaville järkevin 
perustein.

Sivistyslautakunta  esittää  kunnanhallitukselle,  että  kunnanhallitus 
pikaisesti  neuvottelee  yläkoulusopimuksesta  1.8.2015  alkaen 
ensisijaisesti  Juankosken  kaupungin  kanssa.  Sivistyslautakunta 
korostaa  neuvotteluissa  laatutekijöiden  huomioonottamista  mm. 
opettajien  pätevyys,  erityisopetuksen  taso  ja  saatavuus  sekä 
valinnaisainetarjonta. ./..



KAAVIN KUNTA
Sivistyslautakunta 11.6.2013 § 19

./..
Puheenjohtaja  avasi  keskustelun.  Kirsti  Viljamaa  esitti,  että 
sivistyslautakunta esittää Kaavin kunnanhallitukselle, että aikaisemmin 
tehty päätös 1.7.2010 pidetään voimassa ja oma yhtenäiskouluopetus 
Kaavilla aloitetaan 1.8.2015. Oman kunnan kouluasioiden saamiseksi 
kuntalaisten  tietoon  sivistyslautakunta  näkee  välttämättömäksi 
kuntalaisten kuulemisen.

Jarkko Taskinen kannatti  Kirsti  Viljamaan esitystä.  Johanna Kosloff, 
Minna  Oksman  ja  Kirsi-Marja  Suoranta  ilmoittivat  kannattavansa 
esittelijän esitystä.

Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi, että keskustelun aikana on 
tehty  esittelijän  ehdotuksesta  poikkeava  kannatettu  esitys  ja  että 
asiasta  on  äänestettävä.  Puheenjohtaja  teki  seuraavan 
äänestysesityksen: "Suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa ne, jotka 
kannattavat esittelijän ehdotusta sanovat "Jaa" ja ne, jotka kannattavat 
Kirsti  Viljamaan  esitystä  sanovat  "Ei"."  Äänestysesitys  hyväksyttiin 
yksimielisesti.

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus sai neljä ääntä (Minna 
Oksman, Johanna Kosloff,  Kirsi-Marja  Suoranta  ja  Erkki  Räsänen), 
Kirsti  Viljamaan  esitys  sai  kaksi  ääntä  (Jarkko  Taskinen  ja  Kirsti 
Viljamaa).
Päätös: Puheenjohtaja  totesi,  että  esittelijän  esitys  on  äänestyksen 
jälkeen tullut sivistyslautakunnan päätökseksi äänin neljä-kaksi.

Pöytäkirjamerkintä: Kirsti Viljamaa jätti kirjallisesti perustellun eriävän 
mielipiteen (liite n:o 9).

----------- 

KH § 109 Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Kaavin kunta pyytää tarjoukset 
yläkouluopetuksen järjestämisestä 1.8.2015 lukien sekä Juankosken 
kaupungilta että Tuusniemen kunnalta. Tarjoukset pyydetään 9.8.2013 
mennessä, minkä jälkeen kunnanhallitus päättää jatkotoimenpiteistä.
Uudistettu ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Kaavin kunta pyytää 
tarjoukset  yläkouluopetuksen  järjestämisestä  1.8.2015  lukien 
Juankosken  kaupungilta,  Tuusniemen  kunnalta  ja  Maarianvaaran 
oppilaiden  osalta  Outokummun  kaupungilta.  Kuopion  kaupungilta 
Riistaveden suhteen pyydetään tarjous, mikäli  18.6.2013 neuvottelu 
antaa siihen aihetta. Tarjoukset pyydetään 9.8.2013 mennessä, minkä 
jälkeen kunnanhallitus päättää jatkotoimenpiteistä.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.



KAAVIN KUNTA
Sivistyslautakunta 11.6.2013 § 21
Kunnanhallitus 17.6.2013 § 110

PÄÄTOIMISEN TUNTIOPETTAJAN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKA. Asia 4.

Siv.ltk § 21 Talousarviossa  syyslukukaudelle  2013  on  budjetoitu  yhden 
vakinaisen ja yhden määräaikaisen luokanopettajan virka Kortteisen 
kouluun  ja  kolmen  vakinaisen  ja  yhden  määräaikaisen 
luokanopettajan virka Luikonlahden kouluun. Talousarvion laadinnan 
jälkeen  on  tullut  ilmi,  että  koulujen  opetusryhmien  vähentäminen 
lukuvuoden  2012-2013  tasosta  ei  ole  mahdollista  ilman 
ryhmäkokojen  kasvamista  yli  lain  salliman.  Perusopetuslakiin 
pohjautuvan  perusopetusasetuksen  20.11.1998/852  §  2  mom.  3 
mukaan  opetusryhmässä  saa  olla  enintään  20  oppilasta,  mikäli 
opetusryhmässä annetaan opetusta  pidennetyn  oppivelvollisuuden 
piirissä oleville oppilaille.

Lukuvuonna  2013-2014  Kortteisen  koulun  yhdysluokka  0.-2. 
oppilasmäärä  tulisi  olemaan  n.  14  oppilasta  (yhdellä  11-vuotinen 
oppivelvollisuus) ja yhdysluokka 3.-6. oppilasmäärä tulisi olemaan n. 
25 oppilasta (kuusi erityistä tukea tarvitsevaa oppilasta, joista neljällä 
11-vuotinen  oppivelvollisuus).  Kolmeopettajaisena  oppilasmäärät 
jäävät alle 20 oppilasta / opetusryhmä.

Luikonlahden koulussa opetusryhminä ovat 0. luokka n. 7 oppilasta, 
yhdysluokka  1.-2.  n.  19  oppilasta  (yhdellä  11-vuotinen 
oppivelvollisuus),  yhdysluokka  3.-4.  n.  14  oppilasta  (yhdellä 
pidennetty oppivelvollisuus) sekä yhdysluokka 5.-6. n. 14 oppilasta. 

Päätoimisen  tuntiopettajan  palkkamenot  pyritään  kattamaan 
säästötoimilla.  Säästöjä  saadaan erityisopetuksesta,  kun kiertävän 
erityisopettajan  opetusvelvollisuudesta  säästyy  7  h/vko. 
Lyhytaikaiset  sijaisuudet  hoidetaan  sisäisin  järjestelyin  ja 
koulunkäyntiohjaajien  työpanos  jaetaan kolmen alakoulun  kesken. 
Lisäksi  uuden  opettajan  palkkamenot  ovat  mahdollisesti  syksyllä 
2013 budjetoitua pienemmät.

Mahdollinen  lisämääräraha  haetaan  seuraavan  raportoinnin 
yhteydessä, kun määrärahatarve täsmentyy.

Ehdotus: Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle lupaa saada 
asettaa  avoimeksi  päätoimisen  tuntiopettajan  määräaikainen  virka 
ajalle  9.8.2013  -  31.7.2014,  24  h/viikko.  Lisäksi  luokanopettajan 
vakinainen virka jätetään täyttämättä 1.8.2013 lukien ja viran tarve 
ratkaistaan myöhemmin.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

./..



KAAVIN KUNTA
Sivistyslautakunta 11.6.2013 § 21
Kunnanhallitus 17.6.2013 § 110

./..
----------- 

KH § 110 Opetustoimen  koordinaattori,  koulunjohtaja  Lasse  Kostilainen  on 
pyydetty kokoukseen perustelemaan yksityiskohtaisemmin asiaa.

Ehdotus: Kunnanhallitus  myöntää  luvan  asettaa  avoimeksi 
päätoimisen  tuntiopettajan  määräaikainen  virka  ajalle  9.8.2013  - 
31.5.2014,  24  h/viikko.  Lisäksi  luokanopettajan  vakinainen  virka 
jätetään  täyttämättä  1.8.2013  lukien  ja  viran  tarve  ratkaistaan 
myöhemmin.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjamerkintä: Kunnanhallitus kuuli ennen päätöstä kirkonkylän 
koulunjohtaja Lasse Kostilaista klo 17.00-17.20. 



KAAVIN KUNTA
Perusturvalautakunta  12.3.2013 § 12
Kunnanhallitus 18.3.2013 § 69
Kunnanhallitus 6.5.2013 § 88
Kunnanhallitus 17.6.2013 § 111
SAIRAANHOITAJAN TOIMI. Asia 5.

Perusturvaltk. § 12 Kaavin vanhuspalvelujen kotihoidosta on irtisanoutunut sairaanhoitaja 
15.5.2013 lukien. Vanhusten hoidon ja hoivan tarpeen lisääntymisen ja 
kotisairaanhoidosta vuoden 2012 alussa siirtyneiden asiakkaiden 
hoidon turvaamisen vuoksi sairaanhoitajan toimen täyttäminen on 
perusteltua. Sen lisäksi asiakkaiden hoitoisuus vaatii sairaanhoitajan 
ammatillista osaamista.

Vanhustyön sairaanhoitajan palkkauskulut on huomioitu vuoden 2013 
talousarviossa. 

Ehdotus:  Perusturvalautakunta  toteaa  henkilöstön  tarpeen 
vanhuspalveluissa.  Perusturvalautakunta  pyytää  kunnanhallitukselta 
lupaa  saada  asettaa  sosiaalitoimeen  avoimeksi  1  sairaanhoitajan 
toistaiseksi  voimassa  oleva  toimi.  Toimen  suorituspaikka  on 
ensisijaisesti  vanhuspalveluissa,  tarvittaessa  työnantajan 
määräämissä  muissa  tehtävissä.  Sairaanhoitajan  toimeen  liitetään 
myös  työnjohdolliset  tehtävät  neljässä  vanhuspalvelujen  tiimissä. 
Sairaanhoitaja  osallistuu  myös  asiakastyöhön.  Järjestelyllä 
vahvistetaan  vanhustyön  esimiesjärjestelyjä.  Palkkaus  määrittyy 
Kvtes:n sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä koskevan liitteen 4 
mukaisesti.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

---------- 

KH § 69 Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan esityksen.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 

-------------- 

KH § 88 Edellä mainittu sairaanhoitajan toimi on täytetty siten, että siihen on 
valittu tällä hetkellä Kaavin kunnan palveluksessa oleva sairaanhoitaja. 
Näin  ollen  vanhuspalveluissa  on  edelleen  yhden  sairaanhoitajan 
vajaus.

Ehdotus: Kunnanhallitukselta  pyydetään  lupaa  saada  asettaa 
uudelleen avoimeksi 1 sairaanhoitajan toimi Kaavin kunnassa. Toimen 
suorituspaikka on ensisijaisesti vanhuspalveluissa, tarvittaessa myös 
työnantajan  määräämissä  muissa  tehtävissä.  Järjestely  ei  edellytä 
lisämäärärahaa, sairaanhoitajan palkkauskustannukset  on huomioitu 
vuoden 2013 talousarviossa.
Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle siihen 
asti, kun työjohtotoiminta on käynnistynyt ja toiminta organisoitunut.

./..



KAAVIN KUNTA
Perusturvalautakunta  12.3.2013 § 12
Kunnanhallitus 18.3.2013 § 69
Kunnanhallitus 6.5.2013 § 88
Kunnanhallitus 17.6.2013 § 111

./..
KH § 111 Perusturvalautakunta  on  kokouksessaan  28.5.2013  keskustellut 

sairaanhoitajan  toimen  täyttämisestä.  Perusturvalautakunnassa  on 
todettu,  että  sairaanhoitajan  palkkaamista  pidetään  edelleen 
perusteltuna. Tällä hetkellä kotihoidossa sairaanhoitajan tehtävässä on 
1 lähihoitaja  (sisäisenä siirtona kotihoidon perustyöstä),  joka hoitaa 
noin  70  asiakkaan  palvelut.  Perusturvalautakunta  totesi,  että 
kotihoidossa  olevat  asiakkaat  tarvitsevat  nimenomaan 
sairaanhoidollista  osaamista  asiakkaiden  kokonaishoidon 
turvaamiseksi.  Sairaanhoitajan  palkkaamisella  estetään  asiakkaiden 
ajautuminen  kustannuksiltaan  kalliimpien  hoitomuotojen  piiriin. 
Kotisairaanhoidosta vastaava lääkäri  on ilmoittanut kannanottonaan, 
että sairaanhoitajan puuttuminen kotihoidosta näkyy siten, asiakkaiden 
hoito ei ole toteutunut suunnitellusti.

Sosiaalitoimen  talousarviossa  on  varattu  määräraha  3  vakinaisen 
sairaanhoitajan  palkkaamiseen,  tällä  hetkellä  vanhustyössä 
työskentelee 2 sairaanhoitajaa. Valtakunnalliset linjaukset ja 1.7.2013 
voimaan  tuleva  vanhuspalvelulaki  korostavat  kotiin  annettavien 
palvelujen  ensisijaisuutta,  kyseisten  palvelujen  järjestäminen  vaatii 
henkilöstöresurssia.

Ehdotus: Kunnanhallitus  myöntää  luvan  saada  asettaa  uudelleen 
avoimeksi  1  sairaanhoitajan  toimi  Kaavin  kunnassa.  Toimen 
suorituspaikka on ensisijaisesti vanhuspalveluissa, tarvittaessa myös 
työnantajan  määräämissä  muissa  tehtävissä.  Järjestely  ei  edellytä 
lisämäärärahaa, sairaanhoitajan palkkauskustannukset  on huomioitu 
vuoden 2013 talousarviossa. 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Toimen täyttäminen edellyttää 1,5 
henkilötyövuoden säästöä.



KAAVIN KUNTA
Kunnanhallitus 17.6.2013 § 112

KOLMANNESVUOSIRAPORTOINTI  TAMMI-HUHTIKUULTA  2013;  TALOUSARVIO- 
MUUTOSTEN HYVÄKSYMINEN.  Asia 6.

KH § 112 Sisäisen valvonnan ohjeiden mukaan valtuustolle annetaan kultakin 
vuodelta  talousarvion  määrärahojen  sekä  toiminnallisten  ym. 
tavoitteiden osalta 1. raportti kesäkuun loppuun mennessä.

Perusturvalautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 28.5.2012; 
lautakunta ei ole esittänyt poikkeamia talousarvioon talouden tai 
toiminnan osalta.

Sivistyslautakunta  käsitteli  asiaa  11.6.2013  ja  esitti 
aikuiskoulutuksen määrärahoihin 70.000 euron talousarviomuutokset 
sekä  meno-  että  tulopuolelle,  kun  budjetointi  muutetaan 
bruttoperiaatteelle  Kuopion  kaupungin  laskutusten  ja  tulojen 
hyvitysten takia. Lisäksi peruskoulutuksen puolella sivistyslautakunta 
esitti  kunnanhallitukselle  lupaa  saada  asettaa  avoimeksi 
päätoiminen  tuntiopettajan  virka  ajalle  9.8.2013-31.7.2014;  em. 
palkkaukseen  ei  ole  varausta  talousarviossa.  Mahdollinen 
lisämääräraha  haetaan  elokuun  raportoinnin  yhteydessä,  kun 
säästötoimenpiteet on selvitetty ja määrärahatarve täsmentyy. 

Tekninen  lautakunta  käsittelee  raportoinnin  myöhemmin. 
Merkittävimmät poikkeamat teknisen toimen osalta ovat seuraavat: 
Kiinteistötoimen menoissa toteutuma on tasaista käyttöä korkeampi 
lämmitysmenojen  takia:  tammi-huhtikuulla  on  toteutunut  jo  lähes 
puolet varatuista määrärahoista. Vesi- ja viemärilaitoksesta puuttuu 
Koillis-Savon Vesi Oy:n laskutus koko alkuvuodelta, mikä pienentää 
menojen toteutumaa merkittävästi.

Erikoissairaanhoidosta  on  saatu  tammi-huhtikuulta  yht.  n.  50.000 
euroa nettopalautusta. Sairaanhoitopiiri alkaa kuluvana vuonna periä 
aikaisempien  vuosien  alijäämiään  kunnilta,  mutta  tarkkaa 
euromääräistä  summaa ei  ole  tiedossa,  koska  erillistä  laskua  ko. 
asiasta ei tule. Lopullinen laskutus perustuu edelleenkin palvelujen 
käyttöön.  Kysteri  ei  ole  toimittanut  tasauslaskujaan  alkuvuodelta; 
ennakot on suoritettu kuukausittain. Siilinjärven kunta on toimittanut 
laskun ympäristöterveydenhuollosta ennakkona tammi-maaliskuulta.
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Tuloslaskelmassa  valtionosuudet  toteutuvat  nykyiset  päätökset 
huomioiden likimain arvioidusti. Verotulojen toteutuman arviointi on 
vaikeaa. Kuntaliiton veroennustekehikon mukaan näyttäisi siltä, että 
verotulot  toteutuvat  jopa  yli  arvion,  mutta  huhtikuun  toteutuman 
perusteella ei voi odottaa ylitystä. Lisäksi eri tahoilta tulleiden tietojen 
mukaan  ei  ole  odotettavissa  verotulojen  kasvua,  joten  myös 
toteutuma voi jäädä alle arvioidun.

Maksuvalmius on ollut kevään aikana kohtalainen; n. kahden viikon 
ajan on käytetty lyhytaikaista rahoitusta kevään aikana. 

Investointeja on toteutunut hyvin vähäisesti alkuvuoden aikana, mikä 
osaltaan selittää maksuvalmiutta. Nuorisotalon remonttiin on saatu 
päätös  erityisavustuksesta:  12.500  euroa,  mikä  esitetään  tässä 
talousarviomuutoksena.  Investoinneista  jää  toteutumatta  ns. 
Riekkisen alueen maanosto ja siihen liittyvät kaavatie- sekä vesi- ja 
viemärijohtojen  rakentaminen.  Kotihoidon  Pegasos  Mukana 
-järjestelmän  hankinta  siirtyy  tehtäväksi  myöhemmin  Kysterin 
toimesta.

Kunnanhallitus on 6.5.2013 kokouksessaan päättänyt,  että Kaavin 
kunta avustaa Kaavin Vuokratalot Oy:ä jättämällä perimättä vuonna 
2013  hallintopalvelukorvauksen,  37.000  euroa  +  alv,  yht.  45.880 
euroa.  Kunnanhallitus  esittää  talousarviomuutosta  raportoinnin 
yhteydessä.

Liitteenä on tuloslaskelman, rahoituslaskelman sekä käyttötalous- ja 
investointiosan toteutumat 30.4.2013.
Liite n:o 18.

Ehdotus: Kunnanhallitus  esittää  valtuustolle  tiedoksi 
kolmannesvuosiraportoinnin tammi-huhtikuulta 2013.
Lisäksi  kunnanhallitus  esittää  seuraavat  talousarviomuutokset 
valtuuston hyväksyttäviksi:

Käyttötalous:
Asuntopalvelujen tulot: -37.000 euroa

Aikuiskoulutuksen tulot: + 70.000 euroa
Aikuiskoulutuksen menot: + 70.000 euroa

Investointiosa:
Nuorisotalon remontin tulot: + 12.500 euroa
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
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KAAVIN VUOKRATALOT OY:N HALLITUKSEN KOKOONPANO. Asia 7. 

KH § 101 Kaavin  Vuokratalot  Oy:n  yhtiökokous  on  9.4.2013  nimennyt  yhtiön 
hallitukseen  kunnanhallituksen  esityksestä  seuraavat  henkilöt:  Eino 
Miettinen, Marja-Liisa Holopainen, Pekka Tirkkonen, Hilkka Tiilikainen 
ja Jukka Tirkkonen sekä varalle Maija Räsänen ja Touko Räsänen. 
Hallitus on järjestäytynyt kokouksessaan 23.4.2013. Puheenjohtajaksi 
on  valittu  Marja-Liisa  Holopainen  ja  varapuheenjohtajaksi  Jukka 
Tirkkonen.

Eino  Miettinen  on  päivätyllä  kirjeellä  ilmoittanut  eroavansa 
hallituksesta.  Syyksi  Miettinen ilmoittaa  luottamuspulan ja  sen,  että 
hän ei hyväksy hallituksen toimintatapoja.

Päätös: Kunnanhallitus keskusteli asiasta ja merkitsi sen tiedoksi.

Pöytäkirjamerkintä: Hallintojohtaja  Marja-Liisa  Holopainen  sekä 
Hilkka  Tiilikainen  jääväsivät  itsensä  asian  käsittelyssä. 
Kunnanjohtaja Ari Sopanen piti pöytäkirjaa pykälän osalta.

---------- 

KH § 113 Kaavin  Vuokratalot  Oy:n  hallitus  on  kutsunut  koolle  ylimääräisen 
yhtiökokouksen  19.6.2013.  Kokouksen  ainoana  asiana  on 
hallituksen jäsenmäärän täydentäminen.

Vuokrataloyhtiön  hallitus  on  liittänyt  yhtiökokouskutsun  mukaan 
seuraavan saatekirjeen:
”Kaavin  Vuokratalot  Oy:n  hallitus  on  kokouksessaan  31.5.2013 
päättänyt kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen. Kokouskutsu 
on tämän kirjeen liitteenä.

Ylimääräinen  yhtiökokous  kutsutaan  koolle  yhtiön  hallituksen 
täydentämiseksi.  Hallituksen  jäsen  Eino  Miettinen  on  ilmoittanut 
eroavansa yhtiön hallituksesta. 

Vuokrataloyhtiön hallitus pyytää,  että  kunnanhallitus evästäessään 
yhtiökokousedustajaa  harkitsee  koko  yhtiön  hallituksen 
kokoonpanoa.

./..
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Kunnanhallituksen  puheenjohtaja  on  julkisuudessa  ilmoittanut 
eronsa  syyksi  luottamuspulan  ja  sen,  että  hän  ei  hyväksy yhtiön 
hallituksen toimintatapoja.  Kaavin Vuokratalot  Oy:n  hallitus pyytää 
kunnanhallitusta  arvioimaan  sen,  ovatko  kunnanhallituksen 
puheenjohtajan  esittämät  väitteet  myös  kunnanhallituksen 
hyväksyttävissä  ja  voiko  kunnanhallitus  yhtyä  Miettisen  väitteisiin. 
Edelleen yhtiön hallitus pyytää tarkistamaan,  onko omistajaohjaus 
ollut  riittävää  vai  onko  kunnanhallituksen  täsmennettävä 
omistajaohjausta tai linjattava uudelleen.”

Ehdotus: Kunnanhallitus  nimeää  ehdokkaaksi  Kaavin  Vuokratalot 
Oy:n hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi Ari Lievosen.

Kunnanhallitus  toteaa,  ettei  sillä  ole  huomautettavaa  hallituksen 
toimintaan.
Päätös: päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjamerkintä  1: Marja-Liisa  Holopainen  ja  Hilkka  Tiilikainen 
jääväsivät  itsensä  asiassa  ja  poistuivat  kokouksesta  käsittelyn 
ajaksi. Hilkka Tiilikaisen tilalla oli paikalla hänen varahenkilönsä Pirjo 
Kontio-Rautiainen. Kunnanjohtaja Ari Sopanen piti pöytäkirjaa tämän 
pykälän osalta.

Pöytäkirjamerkintä  2: Eino  Miettinen  jätti  eriävän  mielipiteen  sen 
osalta, ettei hän ole tyytyväinen Kaavin Vuokratalot Oy:n hallituksen 
toimintaan. 
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KUOPION,  SIILINJÄRVEN  JA  KOILLIS-SAVON  MOOTTORIKELKKAREITTIEN 
VIRALLISTAMISHANKE, OIKAISUVAATIMUKSEN KÄSITTELY. Asia 8.

KH § 9 Moottorikelkkareittien  virallistamishankkeita  on  Pohjois-Savossa 
tehty tähän saakka Pohjois-Savon ympäristökeskuksen johdolla ja 
kuntien  osarahoituksella.  Parhaillaan  on  käynnissä 
moottorikelkkareittien virallistamishanke Koillis-Savossa ja sellainen 
on valmisteilla  Kuopion ja  Siilinjärven alueilla.  Pohjois-Savon ELY 
-keskuksen vetäytyessä hankkeen vetovastuusta valtionhallinnossa 
tapahtuneiden  muutosten  myötä,  on  virallistamishankkeen 
toimintamalliksi  esitetty  maakunnallista  EAKR-hanketta,  jossa 
Kuopion kaupunki ottaa vetovastuun.

Kuopion  kaupunginhallitus  on  29.11.2010  päättänyt  ryhtyä 
päähakijaksi  Kuopion,  Siilinjärven  ja  Koillis-Savon  seutukunnan 
moottorikelkkareittien  virallistamishankkeessa  ja  hyväksynyt 
osaltaan  Pohjois-Savon  ELY  -keskuksen  valmisteleman 
aiesopimuksen.

Kuopion,  Siilinjärven  ja  Koillis-Savon  moottorikelkkareittien 
virallistamishankkeen 2011-2013 kustannukset ovat liitteenä olevan 
projektisuunnitelman mukaan 1 445 000 (alv  0  %).  Kustannuksiin 
tulee  lisäksi  sisällyttää  hankkeen hallintokulut  30  000 €/v.  Kuopio 
laskuttaa  muita  kuntia  liitteessä  esitettyjen  kuntaosuuksien 
mukaisessa suhteessa. EAKR -rahoitusosuus on käytännössä 80 %, 
koska  reittitoimitusmaksut  ja  maanomistajakorvaukset  eivät  ole 
hankerahoituskelpoisia,  vaan  ne  jäävät  hankkeeseen  osallistuvien 
kuntien  maksettaviksi.  Kaavin  kunnan  projektisuunnitelman 
mukainen osuus on yhteensä 46.500 euroa.

EAKR -rahoitusta tulee hakea pikaisesti  siten, että hakemus tulee 
otetuksi  huomioon  28.1.2011  päättyvän  Pohjois-Savon  ELY 
-keskuksen hakemusten käsittelyajan puitteissa. Hakemista varten 
hankkeeseen  osallistuvien  kuntien  tulee  tehdä  viralliset  päätökset 
hankkeeseen  osallistumisesta  ja  allekirjoittaa  sitä  koskeva 
aiesopimus. Aiesopimus on liitteenä.
Liite n:o 3.

Kuopion  kaupunki  pyytää  15.12.2010  päivätyllä  kirjeellään,  että 
Kaavin  kunta  ryhtyy  pikaisiin  toimiin  edellytysten  luomiseksi 
moottorikelkkareittien  virallistamishankkeen  EAKR  -rahoituksen 
hakemista varten.

./..
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Ehdotus: Kunnanhallitus  päättää,  että  Kaavin  kunta  osallistuu 
Kuopion,  Siilinjärven  ja  Koillis-Savon  moottorikelkkareittien 
virallistaminen ja rakentaminen -hankkeeseen sekä hyväksyy liitteen 
n:o  3  mukaisen  aiesopimuksen  osallistumisesta  suunniteltuun 
hankkeeseen. Kaavin kunta sitoutuu hankkeeseen enintään 51.000 
euron maksuosuudella.
Päätös:  Päätösehdotus  hyväksyttiin  sillä  täydennyksellä,  että  reitti 
edellyttää maanomistajien suostumusta.

-------------- 

KH § 137 Kuopion kaupungin isännöimän Kuopion,  Siilinjärven Koillis-Savon 
moottorikelkkareittien  virallistaminen  ja  rakentaminen  -EAKR 
-hankkeen  aktiivitoiminta  on  alkanut.  Hankkeessa  pyritään 
suunnittelemaan  ja  rakentamaan  Kuopion  ja  Siilinjärven  alueiden 
reitit sekä saattamaan loppuun suunnitteluprosessi ja virallistamisen 
jälkeen rakentamaan reitit Koillis-Savon kuntien alueelle.

Hankkeessa toimii projektipäällikön lisäksi kaksi suunnittelijaa sekä 
rakentamistöiden valvoja. Kuopion kaupungin hallintoon on nimetty 
yhdyshenkilö, joka vastaa hankkeen toteutumisesta.

Suunnitelman  mukainen  hankkeen  kokonaiskustannus  on 
1.777.350,00 euroa (alv 0 %), josta Koillis-Savon osuus 908.228,00 
euroa. EAKR -rahoituksen edellyttämä kokonaiskuntaosuus olisi 20 
%,  eli  Koillis-Savon  kunnilta  258.720  euroa  (alv  0  %).  hankkeen 
mukaisesti Kaavin kunnan omavastuuosuudeksi vv. 2012 - 2014 jäisi 
yhteensä 28.149,00 euroa (alv 0 %).

Esityslistan  mukana  on  projektisuunnitelma  ja  sopimusluonnos 
kuntien  hyväksyttäväksi.  Kuopion  kaupunki  pyytää,  että  kunnasta 
nimetään  yhteyshenkilö  hankkeeseen  ja  lisäksi  yksi  jäsen  ja 
varajäsen ohjausryhmään. Ensimmäinen ohjausryhmän kokous on 
tarkoitus pitää jo lokakuussa.

Kaavin  valtuusto  on  22.12.2011  §  46  talousarviokäsittelyn 
yhteydessä  päättänyt,  että  talousarvion  investointiosaan  merkittyä 
moottorikelkkareitin  suunnittelua  ei  täytäntöönpanna  vuoden  2012 
aikana.

Ehdotus: Kunnanhallitus jättää asia pöydälle lisäselvittelyjä varten. 
Lisävalmistelussa selvitetään Maarianvaaran suunnalta lähtevät reitit 
periaatteella,  että  reitteihin  on  maanomistajien  suostumus  ja  että 
reitti  kulkee mahdollisimman monen sellaisen kaavilaisen yrityksen 
kautta, josta reitin käyttäjät voivat saada palveluja.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. ./..
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---------- 

Esityslistan mukana on jaettu projektisuunnitelma ja reittikartta.

KH § 52 Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy esitetyn  projektisuunnitelman ja 
osallistuu  hankkeeseen  28.149  euron  osuudella  (alv  0  %) 
aikaisemmin päätettyjen periaatteiden mukaan.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjamerkintä:  Ennen  päätöstä  projektipäällikkö  Essi 
Hämäläinen oli kunnanhallituksen kuultavana klo 17.00 -17.45.

 
---------- 

KH § 114 Kansalaisten maastoliikenne valvonta ry on jättänyt em. päätöksestä 
oikaisuvaatimuksen väittäen, että päätös on mm. maastoliikennelain, 
hallintolain, lunastuslain ja perustuslain vastainen. Edelleen yhdistys 
viittaa  vaatimuksessaan  useisiin  muihin  seikkoihin.  Jäljennös 
oikaisuvaatimuksesta on jaettu esityslistan mukana.

Kotakylä-Heinäjoentie  –reittitoimitus  on  käynnistetty  27.5.2013 
pidetyssä kokouksessa. Toimitus on keskeytetty.

Kokouksessa selostetaan yksityiskohtaisemmin asiaa.

Ehdotus: Kunnanhallitus hylkää oikaisuvaatimuksen.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Konebox
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KUNNANJOHTAJAN TYÖN ARVIOINTI JOHTAJASOPIMUKSEEN PERUSTUEN. Asia 9.

KH § 115 Kaavin  kunnan  ja  kunnanjohtaja  Ari  Sopasen  välisessä 
kuntajohtamisen  sopimuksessa  on  sovittu  arviointimenettelystä 
seuraavasti:

Arviointimenettely
Kunnanjohtajan työn tulosten arviointi on jatkuvaa, ajallisesti sovittua 
(vuosittain)  ja  tehdään  kirjallisesti.  Työn  tulosten 
arviointimenettelyssä  käytetään  tavoite-  ja  tuloskeskustelua,  joka 
toteutetaan seuraavasti:
- kunnanhallituksen  puheenjohtaja  ja  kunnanjohtaja  yhdessä 

laativat arviointilomakkeen
- kunnanhallituksen puheenjohtaja käy tavoitekeskustelun yhdessä 

kunnanjohtajan  kanssa  sopimuskauden  alkaessa  sekä  tämän 
jälkeen  tavoite-  ja  tuloskeskustelun  vuosittain 
tilinpäätöskertomuksen valmistuttua

- arvioinnissa  käytettävät  mittarit  määritellään  tavoitekeskustelun 
yhteydessä vuosittain

- arvioinnin  suorittavat  kunnanhallitus  ja  puheenjohtajisto, 
arvioinnin  johtopäätökset  hyväksyy  kunnanhallitus, 
vastuuhenkilönä kunnanhallituksen puheenjohtaja

- arvioinnin yhteydessä päätetään palkan tarkistamisesta.

Kunnanhallituksen  puheenjohtaja  ja  kunnanjohtajan  välillä  on  käyty 
12.6.2013  sopimuksen  edellyttämä  tavoitekeskustelu  ja  hyväksytty 
käytettävä  arviointilomake.  Lomake  on  jaettu  kunnanhallituksen 
jäsenille esityslistan mukana. Esityslistaan liitetään ennen kokousta 
kirjallisesti  määritellyt  tavoitteet  ja  toimitetaan  ne  myös 
kunnanhallituksen jäsenille.
Liite 19. 

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteen n:o 19 mukaiset tavoitteet ja 
käytettävän  arviointilomakkeen.  Kunnanhallituksen  jäsenet  ja 
valtuuston puheenjohtajat kukin osaltaan täyttävät arviointilomakkeen.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Asiaan palataan, kun yhteenveto 
on valmistunut 

Pöytäkirjamerkintä: Tämä  asia  päätetään  kunnanhallituksen 
puheenjohtajan esittelystä.
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ILMOITUSASIAT.  Asia 10.

KH § 116 1. Valtuusto
- muistio 30.5.2013; Kaavin kunnan kuntastrategia, versio 4.1

2. Ympäristölautakunta
- 22.5.2013 kokouksen pöytäkirja 4/2013

3. Sivistyslautakunta
- 11.6.2013 kokouksen pöytäkirja 4/2013

4. Sosiaalijohtaja
- 27.5.2013 annettu lausunto Itä-Suomen päihdehuollon 
kuntayhtymän perussopimusluonnoksesta 

5. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri
- KYSTERIn johtokunnan kokouskutsu 5.6.2013 kokoukseen
- kuntayhtymän valtuuston kokouskutsu 10.6.2013 kokoukseen
- sosiaaliasiamiestoiminta 27.5.-31.7.2013

6. Koillis-Savon Vesi Oy
- kokouskutsu 31.5.2013 yhtiökokoukseen

7. Savon koulutuskuntayhtymä
- yhtymähallituksen pöytäkirja 24.5.2013 kokouksesta
- yhtymävaltuuston kokous- ja seminaarikutsu 11.6.2013 
kokoukseen
- yhtymävaltuuston 11.6.2013 kokouksen esityslistan täydennys

8. Pohjois-Savon liitto
- maakuntavaltuuston kokouskutsu 10.6.2013 kokoukseen

9. Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä
- yhtymävaltuuston kokouskutsu 13.6.2013 kokoukseen

10. Valtiovarainministeriö
- päätös 14.5.2013, VM/946/00.00.00/2013; Vuotta 2015 koskevien 
kuntien yhdistymisesitysten toimittaminen

11. IS-Hankinta Oy
- kuntarahoitusosuus hankinta-asiamiestoiminta Pohjois-Savossa –
hankkeeseen

12. Istekki Oy
- kolmannen tilikauden vuosikertomus

./..
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./..
13. Siilinjärven kunta
- ympäristöterveyslautakunnan pöytäkirjan 16.5.2013 § 11; 
ympäristöterveyspalveluiden talousarvion 2013 ensimmäisen 
vuosikolmanneksen toteutuma ja raportointi sopimuskunnille

14. Savo-Karjalan ympäristötutkimus oy
- Juankosken yhteispuhdistamon purkuvesistötarkkailun lausutut 
tulokset toukokuulta 2013

15. Pelastusopisto
- varautumiskoulutus vuonna 2014 ja harjoitussuunnitelma vuosille 
2015-2018

16. Kunnallinen työmarkkinalaitos
- henkilöstövoimavarojen arviointi – suositus henkilöstöraportin 
kehittämiseen

17. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
- korjaus ja energia-avustusten määrärahajako 2013
- asuinrakennusten ja asuntojen korjaustoimintaan myönnettävien 
avustusten kuntakohtaiset määrärahat

18. Liikennevirasto
- merenkulun turvalaitteiden ylläpito, väylänpitäjän vastuu

Ehdotus: Kunnanhallitus  merkitsee  ilmoitusasiat  tietoonsa 
saatetuiksi.
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VASTUUHENKILÖIDEN JA LASKUJEN HYVÄKSYJIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2013
KUNNANHALLITUKSEN OSALTA. Asia 11.

KH § 22 Voimassaolevien  säännösten  mukaan  kunnanhallitus  ja  lautakunta 
hyväksyvät  talousarvioon  perustuvat  käyttösuunnitelmat.  Nämä 
toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää 
toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille.

Kunnanhallitus  ja  lautakunnat  hyväksyvät  osatehtävä I  -tason käyt-
tösuunnitelmat, joilla tehtäväalueen määrärahat, tuloarviot ja tavoitteet 
jaetaan  osatehtäväalueille.   Kunnanhallituksen  ja  lautakunnan 
määräämä  viranhaltija  hyväksyy  käyttösuunnitelmat  osatehtävä  II 
-tasosta  lähtien.  Kunnanhallituksen  ja  lautakunnan  on  kuitenkin 
määriteltävä  vastuussa  olevat  viranhaltijat  jo  osatehtävä  I  -tasolle; 
nämä viranhaltijat ovat viimekädessä vastuussa kunnanhallitukselle ja 
lautakunnalle  määrärahojen,  tuloarvioiden  ja  tavoitteiden 
toteutumisesta.

Liitteenä  on  kunnanhallituksen  osalta  esitetty  vastuuhenkilöt  ja 
laskujen hyväksyjät.
Liite n:o 2

Ehdotus: Kunnanhallitus  päättää  hyväksyä  liitteen  n:o  3  mukaiset 
vastuuhenkilöt ja laskujen hyväksyjät vuodelle 2013.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 
--------

KH § 117 Viranhaltijoiden mahdollisten poissaolojen takia on lisätty laskujen 
hyväksyjien listaan uusi varahyväksyjä.
Liite n:o 20.

Ehdotus:  Kunnanhallitus  päättää  täydentää  liitteen  n:o  20  mukaan 
laskujen hyväksyjiä v. 2013.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.



KAAVIN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOHJEET
Kunnanhallitus Kokouspäivämäärä

17.6.2013
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
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: § 22 (L verotusmenettelystä § 88)

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisu-
vaatimus-
viranomainen
ja –aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 

Pykälät  

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Kaavin kunnanhallitus
Kaivotie 1
PL 13
73601 Kaavi

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

Kuopion hallinto-oikeus, Maaherrankatu 21
PL 1744
70101 KUOPIO

Kunnallisvalitus, pykälät                                                                                   Valitusaika
                                                                                                                        30 päivää

Hallintovalitus, pykälät                                                                                      Valitusaika
                                                                                               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 
valituskirjan, 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 
toimittaminen

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.
Tuomioistuinten  ja  eräiden  oikeushallintoviranomaisten  suoritteista  perittävistä  maksuista  annetun lain  (701/93)  3  §:n  nojalla  
muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa.

Liitetään pöytäkirjaan


