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Kiistelty kunnanjohtaja saateltiin eläkkeelle 
kultaisella kädenpuristuksella: 
"Parempi on tässä vaiheessa lähteä eri suuntiin"

Kaavin kunnanhallitus ja kunnanjohtaja Ari Sopanen ovat sopineet
 Sopasen varhaistetusta eläkkeellejäämisestä. JAANA HILTUNEN

Juha Thitz

Kaavin kunnanhallitus ja kunnanjohtaja Ari Sopanen ovat maanantaina sopineet Sopasen 
varhaistetusta eläkkeellejäämisestä.

Sopanen saa poislähtemisensä myötä yhdeksän kuukauden bruttopalkan suuruisen ns. kultaisen 
kädenpuristuksen, josta Kaavin valtuusto on jo aiemmin päättänyt vuonna 2017 Sopasen 
johtajasopimusta hyväksyessään.

Lokakuussa 2017 Sopasen bruttopalkka oli 6551 euroa kuukaudessa.

Kaavin kunnanhallituksen puheenjohtaja Arto Nykänen kertoo, että kultainen kädenpuristus 
maksetaan Sopaselle tammikuussa 2023.

Sopanen olisi voinut jatkaa virassaan 68-vuotiaaksi asti. Miksi eläkkeellejääntiä aikaistettiin?
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– Meillä on ollut erimielisyyksiä. Kai se on näkynytkin julkisuudessa, Nykänen toteaa.

– Kaikki sen on tiennyt. Ei se mikään salaisuus ole ollut.

Parempi on tässä vaiheessa lähteä eri suuntiin.

Arto Nykänen

– Päädyttiin siihen, ettei odoteta kolmea vuotta.

Nykäsen mukaan sopiminen oli parempi ratkaisu molemmille osapuolille, sekä kunnalle että 
kunnanjohtajalle.

– Se maksaa kuntalaisille, mutta kunnanhallitus tuli tällaiseen ratkaisuun.

– Parempi on tässä vaiheessa lähteä eri suuntiin.

KUNNANJOHTAJA Sopanen työskentelee vielä tammikuun ajan tehtävässään ja siirtää 
työtehtävänsä hallitusti hallintojohtaja Anu Huuskolle, sekä soveltuvin osin sosiaalijohtaja Minna 
Jauhiaiselle ja tekniselle johtajalle Markus Hartikaiselle.

Ari Sopasen virkasuhde päättyy irtisanoutumisajan jälkeen maaliskuun lopussa 2022.

– Hallintojohtaja Anu Huusko toimii toistaiseksi vs. kunnanjohtajana, kunnes Ari Sopasen 
virkasuhde päättyy ja vt. kunnanjohtajana, kunnes uusi kunnanjohtaja löydetään ja aloittaa 
tehtävänsä, Nykänen kertoo.

Nykäsen mukaan uuden kunnanjohtajan etsinnässä ei kiirehditä vaan halutaan ensin käydä asiasta 
perusteellista keskustelua ja kuulla kunnanvaltuutettuja.

– Ei vielä laiteta hakuun vaan halutaan keskustella ihan kaikessa rauhassa. Miten, milloin ja 
minkälainen kunnanjohtaja halutaan, Nykänen toteaa.

Kunnanjohtaja Ari Sopanen kertoo, että nyt on hyvä hetki irrottautua Kaavin kunnan johtavan 
viranhaltijan paikalta, kun nykymuotoinen kunnan talousarvio on saatu valtuustossa hyväksyttyä ja 
taloussuunnitelma on laadittu vuosille 2023 ja 2024.

– Talousarvion laadinta ei ollut helppo prosessi, kun edessä on kuntakenttää mullistava erittäin iso 
muutos hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa vuoden 2023 alusta, Sopanen toteaa.

– Senkin jälkeen kunnalla on edessään tiukat vuodet, mutta laaditun taloussuunnitelman mukaan 
vuoden 2024 aikaan talouden uskotaan jo kohenevan ja vuoden olevan ylijäämäinen.

– Siirrän juoksevat asiat kaikessa rauhassa tammikuun aikana osastojen johtajille, jotta kunnan 
toiminta häiriytyisi mahdollisimman vähän poislähtemisestäni, Sopanen toteaa.

Kunnanhalllituksen puheenjohtajan Arto Nykäsen mukaan kunnan strategia alkaneelle 
valtuustokaudelle, joka päättyy vuonna 2025, on saatu Ari Sopasen johdolla niin hyvään malliin, 
että kuntalaisten, kunnan alueella toimivien yrittäjien, sekä kunnan henkilöstön on aika antaa siihen 
oma panoksensa.

– Kun strategiakausi vaihtuu, on siinä luonnollinen sauma, jossa pitkään toiminut 
kunnanjohtajamme voi väistyä syrjään, nauttimaan vapaaherran statuksestaan, Nykänen toteaa.

Kunnanjohtaja Sopasen eläkkeellejäänti menee valtuustolle tiedoksiasiana. Sopanen on eläkkeelle 
jäädessään 65-vuotias.

Kaavin kunnanjohtaja eläkkeelle – hallintojohtaja toimii vs. kunnanjohtajana
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Keskustelu

Harvey keitel keiteleen harri
Eikös tuo summa lähes tuplaannu kaavin kunnalle, kun lisätään muut työnantajan kulut.

Arja Hakala
Kunnanjohtaja Sopanen on mittavasti tehnyt töitä Kaavin kunnassa ja kunnalle sekä kuntalaisille eli asukkaille.
Siksi Sopasen saama ns. kultainen kädenpuristus on ikään kuin läksiäislahja.
Ja onhan jo 65 vuotta aivan normaali eläkkeelle jäämisikä.
Leppoisia eläkepäiviä!

Tzoja
Myö kunnan eläkeläiset pärjätään tuolla kuukauden palkalla puoli vuotta.

Kummisetä
Kunnanjohtaja Ari Sopanen on toiminut erinomaisesti ja vienyt kunnallis-elämältään  riitaista kuntaa hienosti 
eteenpäin. Talous on parantunut  ja palvelut pysyneet kuntalaisten saavutettavissa.  Kunnantalo on nyt kunnan 
kokoon nähden oikean kokoinen ja poikkeuksellisen edullinen hankinta Sopasen esityksestä.
Kunnanhallituksella  on edessään vaikea työ. Tuskin löytävät Kaaville Sopasen tapaista vahvaa johtajaa. Ehkäpä 
valintaa valmistellessa olisi paikallaan hankkia kunnanhallitukselle peili. Sen edessä sopisi harjoitella hakijoiden  kanssa
pidettyjä keskusteluja. Tämä vain neuvoksi.

pietari
Tekeekö joku kaavilainen eriävän mielipiteen päätöksestä?

Kalakaveri
Kuntalaiset maksaa joskus seurakunta
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