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Ari Sopasen eron syy kirjattiin nyt 
dokumentteihin Kaavilla – "...Perustuen 
molemminpuoliseen epäluottamukseen"

Kunnanjohtajan irtisanoutumisasia on puhuttanut Kaavilla niin kuntalaisia kuin päättäjiä. 
Arkistokuvassa hallituksen puheenjohtaja Arto Nykänen juttukaverinaan valtuuston puheenjohtaja 
Marko Voutilainen, taustalla kunnanjohtaja Ari Sopanen. MINNA-LIISA MATHALT

  Jaana Hiltunen

Kaavin kunnanhallitus piti tiistaina kokouksen, jossa käsiteltiin uudelleen 
kunnanjohtaja Ari Sopasen irtisanoutumisen liittyvän johtajasopimuksen soveltaminen.

Kunnanhallitus päätti jo viime viikon kokouksessaan, että Sopasen irtisanoutumisen 
yhteydessä otetaan käyttöön jo aiemmin tehty johtajasopimus. Siten Sopanen olisi 
oikeutettu muun muassa yhdeksän kuukauden palkkaa vastaavaan erokorvaukseen. Kyse 
on noin 60 000 euron korvauksesta.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Arto Nykänen (kesk.) 
on haastatteluissa kertonut, että irtisanoutumisen taustalla olivat 
erimielisyydet poliittisella johdon ja kunnanjohtajan välillä.

Kunnanhallituksen asiakirjoihin irtisanoutumisen syytä ei kuitenkaan kirjattu. Kunnan 
tiedotteessa jopa todettiin Sopasen jäävän normaalisti eläkkeelle ja asiasta sovitun hyvässä
hengessä. Johtajasopimuksen soveltamisesta ei mainittu.
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Johtajasopimuksen ja siten myös erokorvauksen soveltaminen vaatii kuntalain mukaan 
vapaaehtoisen irtisanoutumisen syiden todentamista eli luottamuspulaa. Muilla perusteilla
erokorvausta ei voida myöntää.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Nykänen kutsui hallituksen uudelleen koolle, kun asian 
käsittelytapa osoittautui vääräksi. Uudessa kokouksessa tiistaina asia kirjattiin 
pöytäkirjaan niin, että siinä todettiin palvelussuhteen päättyvän perustuen 
molemminpuoliseen epäluottamukseen.

Väärän kirjaamistavan nosti esille Itä-Suomen yliopiston hallinto-oikeuden yliopisto-
opettaja Saanareetta Virikko Savon Sanomien haastattelussa.

Juttua päivitetty kokouksen jälkeisillä tiedoilla kello 18.42.

 Politiikka
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Keskustelu

AapeliS
Kannattaako kaavilaisten - ja muidenkaan - painaa päivät töitä ja siitä tulosta sitten maksaa 
vuosikausia tällaisen hallinnon ylläpitämistä. Vaikuttaa kuin ydinasia kunnan hoidosta olisi 
karannut kokonaan.  

kaspo
Kaavin päättäjät eivät tiedä mitä päättävät, eivät edes tiedä, että kj ei nauti hallituksen luottamusta, ennen 
kuin lehtien sivuilla kerrotaan.
Montako kertaa vielä tehdään päätös, jolla eläköityvä johtaja saa kultaisen kädenpuristuksen.
Mikä on peruste, sillä kj on eläkkeelle lähdössä, eikä näin ollen ole jäämässä tyhjän päälle.
Eikö kj nauti eläkkeelle lähtiessäkään hallituksen luottamusta, ja miksi pitäisi. sillä virka on hoidettu 
mallikkaasti maaliin.

kaspo
Kirjoittajan tiedot
2 päivää sitten
Montako kertaa pitää jauhaa samaa, ja maksaa turhasta kunnanjohtajalle, sillä hän siirtyy eläkkeelle, eikä 
esimerkiksi jää ns. tyhjän päälle ilman tuloja.
Kaavi on tietysti tullut tutuksi omasta päätän
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Arkistojuttu vuodelta 2011: Kaavi sai 
kuntalaivan kapteeniksi Ari Sopasen
Juttu julkaistiin Koillis-Savo-lehdessä 20.6.2011.

Kaavin uusi kunnanjohtaja Ari Sopanen harrastaa purjehtimista.

  Juha Thitz

Kaavin kunta sai kuntalaivan kapteeniksi miehen, joka harrastaa purjehtimista.

Oululaissyntyinen ekonomi Ari Sopanen, 55, valittiin yksimielisesti viime torstaina 
Kaavin valtuustossa Kaavin kunnan uudeksi kunnanjohtajaksi. Hän aloittaa työt Kaavilla 
elokuun aikana. Kaaville Sopanen haki Iisalmesta, jossa hän toimii Ylä-Savon Kehitys Oy:n
yhteyspäällikkönä ja yritysneuvonnan vastaavana.

Sopanen on tehnyt elämänsä aikana monenlaisia hommia. Töitä laidasta laitaan, jossa työ 
on myös neuvonut tekijäänsä. Yksi mieluisimmista lienee ollut elinkeinoasiamiehenä 
toimiminen. Sopanen sanookin, että maaseutu-Suomen kehityksen kannalta on 
tapahtunut kaksi merkittävää asiaa: teollisuuskylien perustaminen 1970-luvulla ja 
elinkeinoasiamiestoiminnan aloittaminen.

Sopasen mielestä yrityksiä ja työpaikkoja pitää ja on mahdollista saada lisää Kaaville. 
Kuntatalouden haasteet ovat kovat, mutta kuntienkin järkevä taloudellinen toiminta on 
mahdollista. Sopanen sanoo, ettei pelkää koviakaan haasteita.

Myös kunnissa pitää katsoa prosesseja. Miten tuotetaan ja millä kustannuksilla. 
Tuotantotalouden lainalaisuudet pätevät myös kuntataloudessa. Tarvitaan vanhan ajan 
talonpitoa ja maalaisjärkeä, Sopanen selventää.

Kaavilla voitaisiin myös tehostaa varainhankintaa projektirahoituksen avulla. Se on yksi 
keino. Ja lisäksi koko ajan on muistettava pitää yhteyttä oman kunnan yrityksiin ja 
yrittäjiin.
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”Tarvitaan vanhan ajan talonpitoa ja maalaisjärkeä.

Kaavin kunnasta Sopasella ei ole kovinkaan paljon kokemuksia. Pari kertaa raittia läpi 
ajaneella on kuitenkin myönteinen kuva pitäjästä. Yleensäkin pienistä maalaispitäjistä 
tulee hänelle pelkästään positiivisia ajatuksia mieleen.

Sopanen pitää Kaavin kunnanjohtajan virkaa ammatillisesti kiinnostavana. Vaikka hänellä 
ei olekaan kunnanjohtajan työstä aikaisempaa kokemusta, on hän aiemmissa 
työpaikoissaan tullut tutuksi lautakuntatyöskentelyyn elinkeinolautakunnan esittelijänä. 
Samalla on myös kunnanhallitusten ja -valtuustojen työtä tullut seurattua.

Sopanen on työskennellyt ennen Ylä-Savon Kehitys Oy:n yhteyspäällikön virkaansa muun 
muassa Karttulan, Tervon ja Vesannon elinkeinoasiamiehenä. Hän on toiminut Itä-
Savossa Koloveden seudun EU-hankeasiamiehenä ja toiminnanjohtajana, PK Bankenin 
ulkomaanvientiperintäosastolla Tukholmassa, Iki-Asun vientimarkkinoijana Iisalmessa, ja 
Lujabetonin Itä-Suomen markkinointipäällikkönä Varkaudessa.

Sopanen harrastaa kesäisin veneilyä, kalastamista ja rakentamista. Hänellä on parhaillaan 
mietinnässä kolmannen kesämökin rakentaminen Pieliselle.

Purjehdusta hän on harrastanut lähes neljä vuosikymmentä. Aiemmin hänellä oli 7,7 
metrin Albin Express. Nyt pienempi purjevene ja viisi muuta venettä moottoreilla ja ilman.
Ensimmäisen purjeveneensä hän hankki jo vuonna 1974.

Talvisin Sopanen hiihtää perinteisellä ja luistelutyylillä. Viime talvena tuli hiihdettyä 617 
kilometriä. Myös kirjallisuus ja etenkin elämänkertojen lukeminen kuuluu hänen 
harrastuksiinsa. Parhaillaan luettavana on Auramon suvun muistelmat. Äskettäin tuli 
luetuksi myös Samuli Paulaharjun elämästä kertova Härmän aukeilta.

Sopasen perheeseen kuuluvat jo aikuisiän saavuttaneet kaksi lasta ja avopuoliso.

Ari Sopanen aloittaa työt kunnanjohtajana elokuun aikana. Hän aikoo tuoda Kaaville ensi 
alkuun myös yhden veneistään.

 Ihmiset
 Kaavi
 Varkauden kaupunki
 Saimaa (Järvi)
 Etelä-Savon maakunta
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Kaavin irtisanoutuneelle kunnanjohtajalle on jo 
tarjottu työtä – "Harkitaan, en ole vielä 
kotimieheksi ajatellut jäädä"
Lähtötunnelmissa: Kaavin kunnanjohtaja Ari Sopanen sanoo aina toimineensa 
kaavilaisten enemmistön hyväksi.
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Kaavin kunnanjohtaja Ari Sopanen pyörineen on tuttu näky Kaavin raitilla. Pian on edessä tavaroiden pakkaaminen 
muuttoautoon, joka lähtee Oulua kohti. Siellä on Sopasen koti, mutta ei välttämättä vielä eläkekoti. JUHA THITZ

  Juha Thitz

– Työ on tehty ja kunta jää hyvään kuntoon.

Näin toteaa varhaistetusti 65-vuotiaana virkansa jättävä Kaavin kunnanjohtaja Ari 
Sopanen.

Luottamuspulan vuoksi työnsä jättävä ja irtisanoutunut Sopanen toteaa, että uudelleen 
tiistaina kokoontunut kunnanhallitus sai nyt viimein muistioon kirjatuksi 
johtajasopimuksen ns. kultaisen kädenpuristuksen realisoitumiseen vaadittavan 
luottamuspulan mainitsemisen.

Kyseinen luottamuspula on hänen mielestään ollut molemminpuolista. Vaikka onkin niin, 
että kunnanhallituksen ei tarvitse nauttia kunnanjohtajan luottamusta, Sopanen sivaltaa.

Alkuperäisissä suunnitelmissa Sopanen olisi jatkanut Kaavilla 68-vuotiaaksi asti.

HIEMAN yli kymmenen vuoden aikana on kaavilainen kunnallispolitiikka tullut tutuksi 
niin hyvässä kuin pahassa.

 Kyllä sinne tuli vaarin mökki rakennettua.
 Ari Sopanen

Monta isoa asiaa on saatu reilaan. Vaikka joskus paikallisten keskuudessa 
kuuluikin murinaa.
Monta isoa asiaa on saatu reilaan. Vaikka joskus paikallisten keskuudessa kuuluikin 
murinaa.

Varsinkin muualta tulevat hämmästelevät, kuinka hyvin Kaavilla asiat ovat.

– Minunkin mielestäni asiat ovat täällä todella hyvin, Sopanen toteaa.

Sopanen luettelee esimerkkejä onnistumisista: muun muassa kunnan taloudessa on 
ylijäämää, vanhoja huonokuntoisia kuntakonsernin omistamia rakennuksia on purettu. 
Entisen kunnantalon paikalle Attendo rakensi hoivakodin ja toisenkin sellaisen 
Kaartotielle.
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Kunta möi vanhan kunnantalon, terveyskeskuksen kiinteistön rakennuksineen sekä 
Kirkkorannantien palveluasuntojen rivitalot Attendolle.

Se oli kaukaa viisas veto näin sote-uudistusta ajatellen.

Siitä lähtien Attendo on vuokrannut terveyskeskuksen tiloja Kysterille.

Maakunnallinen hyvinvointialue on aikonut pitää kuntien sotekiinteistöt käytössä ainakin 
tuon kolmen vuoden, plus yhden ylimääräisen vuoden ajan. Mitä sen jälkeen tapahtuu, on 
arvoitus.

Aluevaltuutetut joutuvat päättämään, onko kaikille sote-kiinteistöille tuolloin enää 
käyttöä.

Jääkö niistä uusien toimintatapojen myötä pitkällä tähtäimellä puolet pois?

Sopanen arvelee, että niin voi hyvinkin käydä.

Mutta Kaavin kuntaa ei terveyskeskuksen kiinteistö peruskorjaustarpeineen ja tulokseen 
vaikuttavine vuosittaisine poistoineen enää rasita.

Mitä vanhalle paloasemalle mahtaa jatkossa tapahtua? Puretaanko se vai korjataanko?

– Julkisen toimijan tulisi jossain määrin kyetä säilyttämään rakennusperintöä.

Kaavilla on Sopasen mielestä muitakin mainitsemisen arvoisia asioita. Omakotitontteja on 
tarjolla hyvältä paikalta Kaavinjärven rannalta. Ja uuden päiväkodin rakentaminen 
päästään piakkoin aloittamaan.

TOKI kaikessa ei kunnanjohtajakaan ole saanut visioitaan läpi. Sellainen oli Kaavin oma 
yläkoulu, josta päättäjät olivat eri mieltä kunnanjohtajan kanssa.

Israelilaisten Petäjäsaaren lomakylähanke meni jäihin.

– Jos ely-keskus ei olisi valittanut kaavasta, Sopanen harmittelee.

Sopaselle on kerrottu, että lomakylän mökkien ennakkovaraajat, asiakkaat, jättivät 
hankkeen vuoden kestäneen viivästyksen vuoksi.

Ohjenuoranaan kunnanjohtajan työssä Sopanen on pitänyt oikeamielisyyttä. Hän sanoo, 
ettei ole ryhtynyt yksittäisten ihmisten tai tahojen asiamieheksi, vaan on ajatellut aina 
kaavilaisten suurempaa yhteistä hyvää.

Kunnanjohtaja Sopasen työt Kaavin kunnassa loppuvat käytännössä tammikuun lopussa, 
mihin asti työvelvoite kestää. Tähän mennessä hän kerkeää opastaa tärkeimmät asiat 
hallintokuntien päälliköille. Irtisanoutumisen jälkeen työsuhde Kaavin kuntaan päättyy 
maaliskuun lopussa.

MUTTA mitä Sopanen aikoo tehdä sen jälkeen, siirtyä eläkkeelle vai jatkaa työntekoa 
jossakin muualla?

– No katsotaan nyt. Olen jo yhden kyselyn saanut.

– Harkitaan, en ole vielä kotimieheksi ajatellut jäädä.

Sopasen puolisokin on jäämässä eläkkeelle vasta viiden vuoden päästä.

Sopasen muuttoauto lähtee töiden päätyttyä kohti Pohjois-Pohjanmaata, Ouluun, missä 
hänen ja puolisonsa varsinainen koti on ollut kaiken aikaa. Kaavilla Sopanen on asunut 
vuokralla.

Koillis-Savo-lehti haastatteli Kaavin kunnanjohtajaksi valittua Sopasta kesäkuussa 2011.

Tuolloin hän totesi, että Kaavin kunnassa tarvitaan vanhan ajan talonpitoa ja 
maalaisjärkeä.

Lehtijutussa hän kertoi suunnittelevansa kolmannen kesämökin rakentamista Pieliselle.

– Kyllä sinne tuli vaarin mökki rakennettua.

Sopanen rakensi noin 60-neliöisen hirsimökin omin voimin viiden kesän aikana.



Purjehdusta harrastava syntyperäinen oululainen kertoi tulojutussaan, että hän aikoi 
tuoda myös jonkin veneistään Kaaville.

– Soutuvene olikin jonkin aikaa täällä.

Käytännössä Sopanen matkusti Kaavin ja Oulun väliä lähestulkoon viikoittain. Tie tuli 
tutuksi.

Niin tulivat myös Kaavin hiihtoladutkin talvisin.

– Joka talvi hiihdän vähintäänkin 300 kilometriä. Tänä talvena olen jo hiihtänyt 137 
kilometriä. Juuri tilasin perinteisen sukset.

Sopanen sanoo, että Kaavin vuosista saisi tehtyä värikkäät muistelmat. Muistelmista on jo 
kysyttykin.

No aiotko tehdä?
Sopanen ei vastaa, myhäilee vaan.
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Arkistojuttu vuodelta 2011: Kaavi sai kuntalaivan kapteeniksi Ari Sopasen

Ari Sopasen eron syy kirjattiin nyt dokumentteihin Kaavilla –     "...Perustuen 
molemminpuoliseen epäluottamukseen"

Asiantuntija: Ari Sopaselle myönnetty erokorvaus on laiton –     Todellista syytä eroon ei 
kirjattu dokumentteihin vaan "haluttiin tiedottaa myönteisesti"

Kaavin kunnanjohtaja eläkkeelle – hallintojohtaja toimii vs. kunnanjohtajana

 Ihmiset
 Kaavi
 Karstula
 Pohjois-Savon maakunta
 Ylä-Savon seutukunta
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