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KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

1 § Toiminta-ajatus

Kaupunginhallitus valvoo ja johtaa hallinto-organisaatiota kaupungin toiminta-ajatuksen
toteuttamiseksi.

2 § Kaupunginhallituksen tehtäväalueet, jäsenmäärä ja esittely

Kaupunginhallituksen tehtäväalueina ovat:
Kaupunginhallitus valmistelee ja täytäntöönpanee kaupunginvaltuuston asiat, johtaa kaupungin
hallintoa, valvoo lautakuntia ja viranhaltijoita sekä kaupungin etua. Kaupunginhallituksen tehtävänä
on kaupungin edustaminen sekä sopimusten ja muiden oikeustoimien tekeminen sekä rahatoimesta,
tiedottamisesta, talousarvioehdotuksesta ja tilinpäätöksestä vastaaminen.

Kaupunginhallituksessa on 9 jäsentä.

Esittelijänä toimii kaupunginjohtaja. Esittelijän poissa ollessa tai ollessa esteellinen, esittelijänä toimii
ensisijaisesti hallintojohtaja ja toissijaisesti talousjohtaja.

3 § Kaupunginhallituksen ratkaisuvalta

Jollei ohje- tai johtosäännössä toisin määrätä, kaupunginhallituksen päätettäväksi muualla säädettyjen
tai määrättyjen asioiden lisäksi kaupunginhallitus ratkaisee asiat, jotka koskevat

1. Kiinteän omaisuuden ostamista ja myymistä, noudattaen niitä ohjeita ja määräyksiä, joita
valtuusto mahdollisesti määrärahan myöntäessään on antanut.

2. Asemakaavan toteuttamista varten tarvittavien alueiden, rakennusten ja laitteiden ostamista,
myymistä, vaihtamista ja lunastamista.

3. Kiinteän omaisuuden vuokralle antamista ja ottamista noudattaen niitä ohjeita, joita valtuusto
mahdollisesti on antanut.

4. Rakennushanklceiden suunnitteluperusteita ja esisuunnittelua, luonnospiirustusten hyväksymistä
kun rakennuskustannukset ovat yli 2,0 milj.euroa.

5. Vapautuksen myöntämistä maksun ja sille määrätyn viivästyskoron suorittamisesta.

6. Virka- ja työehtosopimuksen tekemistä KTkuntatyönantajien valtuutuksen nojalla ja
sopimuspalkkaiseksi nimetyn viranhaltijan palkasta sopimista työmarkkinalaitoksen
suostumuksella.

7. Virka- ja työehtosopimuksen harkinnanvaraisten määräysten soveltamista p1 4 § kohdan 6
mukainen määräys, pääsopimulcsen ja työehtosopimuksen mukaisia paikallisneuvotteluja sekä
kaupungin viranhaltij ain neuvotteluoikeudesta annetun lain mukaisia neuvotteluja ellei
johtosäännössä toisin määrätä.

8. Esittää valtuustolle viimeistään kesäkuussa luettelo edellisen kalenterivuoden loppuun
mennessä tehdyistä valtuuston päätettävistä kaupungin asukkaiden aloitteista.
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9. Kaavoitussopimuksen tekemistä.

10. Lausuntojen antamista kuntayhtymä- ym. suunnitelmista.

11. Selitysten antamista ranta-asemakaavoista ym. tehdyistä valituksista.

12. Linja-autoliikenne- ja taksilupahakemuksia.

13. Kaupungin arkistotoimen järjestämistä.

14. Antolainojen myöntämistä, mikäli talousarviossa on varattu tarkoitukseen määräraha.

4 § Kaupuuginjohtajan ratkaisuvalta

Kaupunginjohtaja päättää

1. Selitysten, lausuntojen ja vastineiden antamisesta verotusta koskevissa asioissa.

2. Tiedotus-, neuvottelu-ja edustustilaisuuksienjärjestämisestä. Kaupunginjohtaja edustaa tai
määrää kaupungin muun viranhaltijan taikka kutsuu luottamushenkilön edustamaan kaupunkia
neuvotteluissa ja edustustilaisuuksissa, jollei kaupunginhallitus yksittäistapauksessa toisin päätä.

3. Huomionosoituksistaja kannatusilmoitusten antamisesta sekä lahjoitusten tekemisestä
tavanomaisiin hyväntekeväisyystarkoituksiin ja stipendien myöntämisestä.

4. Metsästysvuokrasopimusten, jotka kestävät vähemmän kuin 10 vuotta, tekemisestä.

5. Päättää Ähtärin kaupungin osallistumisesta EU- ym. projekteihin. Päätöksenteko tapahtuu
elinkeinopäällikön valmistelusta.

6. Kaupunginjohtaja käyttää virka- ja työehtosopimuksen soveltamisessa kunnille annettua
harkintavaltaa palkan määräytymisen osalta koskien vakinaista henkilökuntaa. Päätöksenteko
tapahtuu hallintojohtajan valmistelusta.
Kaupunginjohtajan palkkauksen osalta harkintavaltaa käyttää kaupunginhallitus.

7. Etuostolain 21 §:n osalta, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeutta.

Kaupunginjohtajan ollessa estynyt tai esteellinen päätöksen tekee hallintojohtaja ja hänen ollessa
esteellinen tai estynyt talousjohtaja.

5 § Kaupunginjohtajan sijaisuus

Kaupunginjohtajan esteellisenä tai poissa ollessa taikka viran ollessa avoinna hoitaa kaupunginjohtajan
tehtäviä hallintojohtaja tai tämän ollessa esteellisenä tai poissa, talousjohtaja. Kaupunginhallitus voi
kuitenkin, milloin virka on avoinna tai poissaolo kestää kuukautta pitemmän ajan, ottaa virkaan
väliaikaisen hoitajan.

6 § Voimaantulo

Tämä johtosääntö tulee voimaan kun valtuuston päätös on saanut lainvoiman.


