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4.5.2015 § 60

KEHITTÄMISYHDISTYS KALAKUKKO RY:N KANSSA SOLMITTAVAN YHTEISTYÖSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN. Asia 3.
KH § 60

Kalakukko ry:n vv. 2014 -2020 ohjelmakauden suuntaa-antava rahoituskehys on 5.950.000 euroa, josta kuntarahan osuus on 20 %
eli 1.190.000 euroa (2,91 €/as). Keväällä 2014 on neuvoteltu, että
kuntavastinrahan enimmäismäärä voi olla 3,70 €/as, ja voi toteutua,
mikäli MMM myöntää Kalakukko ry:lle lisäkehystä.
Esityslistan liitteenä on sopimusluonnos, jolla Siilinjärven kunta,
Kuopion kaupunki, Juankosken kaupunki, Tuusniemen kunta, Kaavin kunta ja Rautavaaran kunta sopivat Kalakukko ry:n kanssa Leader-ohjelman 2014 -2020 toteuttamisen rahoituksesta ja toteuttamiseen muutoin liittyvästä kuntayhteistyöstä.
Liite n:o 16.
Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteen n:o 16 mukaisen sopimuksen Kaavin kunnan osalta allekirjoitettavaksi.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
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4.5.2015 § 61

KUNNIAMERKKIESITYSTEN TEKEMINEN. Asia 4.
KH § 61

Itä-Suomen aluehallintovirasto pyytää esityksiä itsenäisyyspäivänä myönnettävistä kunniamerkeistä valtiovarainministeriölle, sosiaali- ja terveysministeriölle ja opetus- ja kulttuuriministeriölle. Esitykset kunniamerkeistä tulee toimittaa Aville vuosittain toukokesäkuun vaihteeseen mennessä.
Itä-Suomen aluehallintovirasto pyytää kunnanhallituksia tekemään esityksensä vuonna 2015 myönnettäviä kunniamerkkejä
varten seuraavasti:

opetustoimen henkilöstöä koskevat ehdotukset 15.5.2015
mennessä

valtiovarainministeriön hallinnonalan alaista henkilöstöä ja
luottamushenkilöitä koskevat esitykset 5.6.2015 mennessä

sosiaali- ja terveystoimen sekä ympäristöterveydenhuollon henkilöstöä ja luottamushenkilöitä koskevat ehdotukset
29.5.2015 mennessä
Esitysten tulee perustua ritarikuntien sääntöjen tarkoittamiin henkilökohtaisiin ansioihin. Virka- ja palveluvuodet eivät sinänsä voi
olla kunniamerkin myöntämisen perusteena. Ensisijaisena lähtökohtana ovat keskitason yläpuolella olevat ansiot, jotka asianomainen on osoittanut omalla ammattitaidollaan tai huomattavissa
yhteiskunnallisissa tehtävissä. Edellytyksenä on lisäksi hyvämaineisuus ja myös halu ottaa vastaan kunniamerkki.
Kunniamerkkiä ei tule esittää henkilöille, jotka seitsemän viimeisen vuoden aikana ovat saaneet kunniamerkin tai arvonimen eikä
myöskään eläkeiässä oleville, ellei tähän ole erityistä syytä.
Ehdotus: Kunnanhallitus tekee esityksiä henkilöistä, joille kunniamerkkejä voitaisiin hakea.
Päätös: Ei vielä julkinen.
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4.5.2015 § 62

LAUSUNNON ANTAMINEN TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄN MONIALAISEN YHTEISPALVELUN (TYP) JÄRJESTÄMISESTÄ POHJOIS-SAVON ALUEELLA. Asia 5.
KH § 62

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelulain mukaan jokaisen kunnan on osallistuttava yhteispalveluun. Monialainen yhteispalvelu on yhteistoimintamalli, jossa työ- ja elinkeinotoimisto,
kunta ja Kansaneläkelaitos yhdessä edistävät työttömän henkilön
työllistymistä. Asiakkaille tarjotaan heidän tarvitsemiaan palveluja
monialaisella työotteella. Palvelut voivat sisältää sosiaali- ja terveyspalveluja, kuntoutuspalveluja ja julkisia työvoimapalveluja. Eri
palveluista rakennetaan yhdessä asiakkaan kanssa palvelukokonaisuus, joka parhaalla mahdollisella tavalla edistää hänen työllistymistään tai koulutukseen pääsyä.
Laissa määritellyt asiakasryhmät ohjataan palveluun, mikäli työ- ja
elinkeinotoimisto, kunta tai Kansaneläkelaitos arvioi asiakkaalla olevan työllistymisen näkökulmasta monialaisen yhteispalvelun tarpeen.
Lain mukaiset asiakasryhmät, joilla työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun tarve:
- Asiakkaalle on maksettu yli 300 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella tai
- asiakas on täyttänyt 25 vuotta ja työttömyys on jatkunut yhtäjaksoisesti 12 kk tai
- asiakas on alle 25 -vuotias ja työttömyys on jatkunut yhtäjaksoisesti 6 kk.
Monialaisen yhteispalvelun järjestämisen lähtökohta on TEtoimiston alue. TE-toimisto, kunnat ja KELA sopivat alueelle perustettavien yhteistoimintaverkostojen lukumäärän.
Pohjois-Savon TE-toimisto on järjestänyt alueen kunnille yhteensä
kolme tilaisuutta vuosina 2014 ja 2015. Tilaisuuksissa on esitelty eri
vaihtoehtoja toiminnan järjestämiseksi. Vaihtoehtoina ovat olleet
maakunnallinen malli, kahden ja kolmen TYP –alueen malli. Keskusteluissa kunnat ovat voineet esittää näkemyksiään vaihtoehdoista.
Pohjois-Savon TE-toimisto esittää perustettavaksi yhtä maakunnallista TYP-verkostoa, jolle nimetään yksi johtoryhmä kuntien, TEtoimiston ja KELAn edustajista. Maakunnallisella TYPillä olisi palvelupaikat Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa.
./..
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4.5.2015 § 62

Ehdotus: Kaavin kunta puoltaa Pohjois-Savon TE -keskuksen esityksen mukaisesti perustettavaksi maakunnallista TYP -verkostoa.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
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4.5.2015 § 63

TYÖTTÖMYYDEN EHKÄISYYN JA TYÖMARKKINATILANTEESEEN LIITTYVÄÄN
KESKUSTELUUN OSALLISTUMINEN JA YHTEYSHENKILÖN NIMEÄMINEN. Asia 6.
KH § 63

Työttömien pohjoissavolaisten määrä on nyt korkeimmillaan 12 vuoteen. Yli vuoden työttöminä olleiden määrä on noussut vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna yli 12 prosenttia.
Maakunnan työllisyyden hoitoa koordinoiva Pohjois-Savon ELY keskus on laatinut alueellisen toimeenpanosuunnitelman pitkittyneen työttömyyden alentamiseksi. Suunnitelmassa korostuvat yritysyhteistyön merkitys, palvelutuotannon tavoitteellisuus ja vaikuttavuus sekä yhteistyön uudet mallit.
ELY -keskus seuraa sovittujen linjausten ja toimenpiteiden toteutumista ja vaikuttavuutta yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.
ELY -keskus järjestää kuntien ja kaupunkien johdolle kolme pitkittyvät työttömyyden ehkäisyyn ja yleisen työmarkkinatilanteen kehitykseen liittyvää keskustelutilaisuutta. Kuopiossa tilaisuus järjestetään
19.5.2015.
Toimeenpanosuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden eteenpäin
viemiseksi ELY -keskus pyytää, että kunnat nimeävät kukin yhden
henkilön maakunnalliseen yhteydenpitoon. ELY -keskus toivoo, että
henkilö työskentelee kunnan työllisyyden hoidon ja/tai elinkeinopolitiikan parissa.
Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee toimeenpanosuunnitelman tiedokseen ja nimeää yhteyshenkilön.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin ja yhteyshenkilöksi nimettiin
kunnanjohtaja.
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9.2.2015 § 18
13.4.2015 § 57
4.5.2015 § 64

EDUSTAJIEN VALITSEMINEN ERI YHTIÖIDEN YHTIÖKOKOUKSIIN VUOSIKSI 20152016; EDUSTAJAN NIMEÄMINEN IS-HANKINTA OY:N YHTIÖKOKOUKSEEN. Asia 7.
KH § 18

Ehdotus: Kunnanhallitus valitsee kunnan edustajan ja henkilökohtaisen varaedustajan seuraaviin eri yhtiöiden yhtiökokouksiin ja toimielimiin:
Jäte-Kukko Oy
Kaavin Vuokratalot Oy
Kaavin Yrittäjätalo Oy
Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy
Pohjois-Karjalan Sähkö Oy
Koillis-Savon Vesi Oy
Koillis-Savon Ympäristöhuolto Oy
Savon Kuituverkko Oy
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin ja kunnan edustajat ja varaedustajat nimettiin seuraavasti:
Jäte-Kukko Oy: Olavi Kainulainen (Minna Oksman)
Kaavin Vuokratalot Oy: Marianne Lahtoniemi (Kirsti Toikka)
Kaavin Yrittäjätalo Oy: Antti Viinikainen (Marianne Lahtoniemi)
Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy: Jorma Räsänen (Antti Miettinen)
Pohjois-Karjalan Sähkö Oy: Jorma Räsänen (Antti Miettinen)
Koillis-Savon Vesi Oy: Kirsti Toikka (Erkki Räsänen)
Koillis-Savon Ympäristöhuolto Oy: Harri Saario (Erkki Räsänen)
Savon Kuituverkko Oy: Jorma Räsänen (Eino Miettinen)
------------

KH § 57

Kuhilas Oy on lähettänyt Kaavin kunnalle kutsun varsinaiseen yhtiökokoukseen 20.4.2015. Edellä §:ssä 18 on yhtiökokousedustaja
nimeämättä.
Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää yhtiökokousedustajan vv. 20152016 Kuhilas Oy:n yhtiökokouksiin.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin ja yhtiökokousedustajaksi nimettiin Marianne Lahtoniemi.
---------------

KH § 64

IS-Hankinta Oy on lähettänyt Kaavin kunnalle kutsun varsinaiseen
yhtiökokoukseen 11.5.2015. Edellä §:ssä 18 on yhtiökokousedustaja nimeämättä.
./..
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Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää yhtiökokousedustajan vv. 20152016 IS -Hankinta Oy:n yhtiökokouksiin.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin ja yhtiökokousedustajaksi nimettiin hallintojohtaja.
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4.5.2015 § 65

UUDEN JÄSENEN NIMEÄMINEN KESKUSVAALILAUTAKUNTAAN JA UUDEN
VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTAAN EDESMENNEEN MATTI
MIKKASEN TILALLE. Asia 8.
KH § 65

Matti Mikkanen on toiminut keskusvallilautakunnan varsinaisena
jäsenenä ja ympäristölautakunnan varajäsenenä.
Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se nimeää Matti
Mikkasen tilalle keskusvaalilautakuntaan varsinaisen jäsenen ja
ympäristölautakuntaan varajäsenen.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
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4.5.2015 § 66

TABLET-HANKINTA. Asia 9.
KH § 66

Talousarvion 2015 investointiosassa on määräraha 25 tabletkoneen (taulutietokone) hankintaan: päättäjät ym. hallinto. Hintatietoja on pyydetty IS-Hankinnat Oy:n kautta kolmelta toimittajalta.
Yksi toimittaja toimittaa vain itse koneet.
Toinen toimittaja esittää ratkaisuna tablet-koneiden hankinnan lisäksi työryhmäsivustoa, joka olisi tarjoajan mukaan toimiva, keskitetty kunnanhallituksen ja valtuuston asiakirjojen hallintaympäristö.
Toimittajan mukaan paperittomaan asiakirjojen käsittelyyn pyrittäessä tämänkaltainen ympäristö voi parhaiten toteuttaa tavoitteen.
Ympäristö perustuu Office 365 palveluympäristöön, josta voidaan
ottaa käyttöön luottamushenkilöille oma sähköposti, kalenteri ja
asiakirjojen julkaisua varten ympäristö sekä toiminnallisuus viestintään ja videoneuvotteluihin. Toimittaja tarjoaa sekä käyttöönoton että loppukäyttäjätuen.
Kolmas toimittaja tarjoaa tablet -hankinnat lisätarvikkeineen ja langattoman esitystekniikan hankinnan virastotalolle kokoushuoneeseen sekä käyttöönottokoulutuksen.
Tablettien hankinnan yhteydessä on päätettävä mm. tietoliikenneyhteyksien hankinnasta; tällä hetkellä kunnan omistamia kannettavia tietokoneita käyttävät hallituksen ja valtuuston puheenjohtajat,
jotka ovat itse hankkineet nettiyhteydet ja myös maksavat ne.
Varatulla määrärahalla hankittaisiin koneet kunnanhallituksen ja valtuuston jäsenten sekä johtoryhmän jäsenten käyttöön. Mikäli kaikki
em. luottamushenkilöt sitoutuvat taulutietokoneen käyttöön kokousesityslistojen ym. kokouksiin liittyvien asiakirjojen jakelussa ja käsittelyssä, säästyy kopiointiin ja postitukseen nykyisin kuluvaa aikaa
sekä välittömiä postitus- yms. kuluja.
Kunnanhallituksen jäsenille selvitetään kokouksessa asiaa tarkemmin, mm. hintatietoja.
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että valtuutetuille tehdään sitoutumista koskeva kysely seuraavan valtuuston esityslistan mukana ja
päätös jatkosta tehdään kyselyn tulosten perusteella.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
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10.1.2011 § 9
15.10.2012 § 137
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KUOPION, SIILINJÄRVEN JA KOILLIS-SAVON MOOTTORIKELKKAREITTIEN VIRALLISTAMISHANKE. Asia 10.
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 § 67

Kunnanhallitus on 10.1.2011 käsittelyn jälkeen käsitellyt asiaa myös
21.2.2011, mitä käsittelyä ei näy edellä kunnanhallituksen
15.10.2012 § 137 eikä 25.2.2013 § 52 täydentyvässä pöytäkirjassa.
Kokouksessa 21.2.2011 §:ssä 42 on käsitelty Kuopion kaupungin
31.1.2011 lähettämää kirjettä, jossa kaupunki pyytää Kaavin kunnanhallitusta tarkistamaan kantansa maanomistajien suostumuksen
edellyttämisestä. Äänestyksen jälkeen kunnanhallituksen 21.2.2011
§ 42 päätökseksi on tullut seuraava:
"Kunnanhallitus päättää, että Kaavin kunta osallistuu Kuopion, Siilinjärven ja Koillis-Savon moottorikelkkareittien virallistaminen ja rakentaminen -hankkeeseen sekä hyväksyy liitteen n:o 3 (§:ssä 9)
mukaisen aiesopimuksen osallistumisesta suunniteltuun hankkeeseen. Kaavin kunta sitoutuu hankkeeseen enintään 51.000 euron
maksuosuudella.
Kunta painottaa, että hankkeessa kuullaan maanomistajia ja että
reittisuunnittelussa korostetaan hyvän yhteistyön merkitystä."
Lisäksi jo vuonna 2009 on ympäristölautakunta kokouksessaan
4.11.2009 §:ssä 78 hyväksynyt Kotakylä -Heinäjoen moottorikelkkareitin reittisuunnitelman ja reitin pitäjän. Voimassa siis on kunnanhallituksen esityksestä tehty ympäristölautakunnan lainvoimainen
päätös.
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että reittitoimitusta KotakyläHeinäjoentie välillä jatketaan välittömästi sekä haetaan Ely keskukselta reittitoimitus- ja maanomistajakorvauksia.
Vuoden 2016 talousarvioon esitetään varattavaksi määrärahaa reittiosuuden rakentamiseen erikseen tehtävän kustannusarvion perusteella.
./..
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25.2.2013 § 52
4.5.2015 § 67

./..
-------Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
Pöytäkirjamerkintä 1: Eino Miettinen ja Minna Oksman ilmoittivat
päätökseen eriävän mielipiteen sillä perusteella, että he eivät hyväksy maiden pakkolunastamista maanomistajilta ja että hanke on
taloudellisesti kallis.
Pöytäkirjamerkintä 2: Ennen päätöstä kunnanhallitus piti tauon klo
18.40-18.50.
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4.5.2015 § 68

ILMOITUSASIAT. Asia 11.
KH § 68

1. Pohjois-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kysely
30.3.2015
- Kysely maanomistajille halukkuudesta osallistua soiden suojeluun
2. Savon Kuituverkko Oy:n kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen
25.3.2015
3. Kaavin Yrittäjätalo Oy:n kokouskutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen 9.4.2015
4. Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n lausunto 5.4.2015
- Säyneisen jätevedenpuhdistamon purkuvesistötarkkailu talvella
2015
5. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon tilaajatoimikunnan pöytäkirja 9.3.2015
6. Pohjois-Savon SOTE-yhteistyöryhmän muistio 30.3.2015
7. Juankosken kaupungin Juka-tilit tilitoimiston johtokunnan pöytäkirjanote 30.3.2015
- Juka-tilit tilitoimistoyhteistyön päättäminen
8. Kuntaliiton yleiskirje 5/2015
- Muutoksia maankäyttö- ja rakennuslakiin – tehokkuutta maapolitiikan hoitoon ja kaavoituksen sujuvuuteen, uutena näkökulmana
maankäytön suunnittelussa kilpailun toimivuus
9. Siilinjärven kunnan maaseutulautakunnan pöytäkirja 12.3.2015
10. Kuntatyönantajat, kirje 8.4.2015
- Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2014-2016) yleiskorotus 1.7.2015 lukien
11. Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset
- 14.4.2015 § 5: Kirkonkylän vierasvenesataman käyttö; Kaavi
Blues –festifaalit 6.6.2015
- 14.4.2015 § 6: Kirkonkylän torialueen käyttö; Kaavi Blues –
festivaalit 5.6.2015
./..
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4.5.2015 § 68

12. Jukon luottamusmiesilmoitus 13.4.2015
1.8.2015-31.7.2018 pääluottamusmies Seppo Räsänen ja varapääluottamusmies Pasi Piipponen.
13. Sivistyslautakunnan kokouspöytäkirja 23.3.2015
14. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n yhtiökokouskutsu 28.4.2015
15. Kuntaliiton sähköposti 14.4.2015
- Kartoitus kuntien ja maakuntien Venäjä-yhteistyöstä
16. Ympäristölautakunnan pöytäkirja 15.4.2015
17. Lausuntopyyntö pormestarin ja alueellisten toimielinten suoria
vaaleja koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta
18. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin Kysterin johtokunnan pöytäkirja
25.2.2015
19. Kunnanviraston johtoryhmän muistiot 1-11/2015
Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOHJEET
Kokouspäivämäärä

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
4.5.2015
Kieltojen
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
perusteet
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
OikaisuSeuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
vaatimusViranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite
viranomainen
ja –aika

Kaavin kunnanhallitus
Kaivotie 1
PL 13
73601 Kaavi
Pykälät

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

VALITUSOSOITUS
ValitusviranSeuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa
omainen ja
hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta
valitusaika
muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Itä-Suomen hallinto-oikeus, Puijonkatu 29, 2.krs, 70100 KUOPIO
PL 1744
70101 KUOPIO
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää
Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika

päivää
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusaika

päivää
Valituskirja

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista
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.
ValitusasiaValitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää
kirjojen toimit- postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
taminen
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

