
Tiedote kaupunginhallituksen 10.2.2020 pidetystä kokouksesta 

§ 24  LIITTYMINEN ÄHTÄRIN YHTEISMETSÄÄN 

Kaupunginhallitus totesi Ähtärin yhteismetsähankkeen olevan tervetullut vaihtoehto ammattimaisen 

ja kestävän periaatteen mukaiseen metsäomaisuuden omistukseen ja hoitoon. Yhteismetsällä on 

myös alueellisia elinvoimallisia vaikutuksia ja tästä syystä kaupunki haluaa tukea 

yhteismetsähankkeen syntymistä. 

Hankkeen monista liittymistä tukevista perusteista johtuen kaupunginhallitus päätti osallistua 

yhteismetsähankkeeseen liittämällä Rentukka (989-403-3:168) 8,8 ha tilan yhteismetsäalueeseen. 

Mahdollista muun metsäomaisuuden liittämistä yhteismetsäalueeseen tarkastellaan tarvittaessa 

uudelleen tulevina vuosina. 

 

§ 25 ÄHTÄRILÄINEN HYVÄNTEKIJÄ -KUNNIAMAININNAN KÄYTTÖÖNOTTO 

 

Kaupunginhallitus päätti, että Ähtärin kaupunki ottaa käyttöön Ähtäriläinen hyväntekijä -

kunniamaininnan, jonka myöntämisestä päättää kaupunginhallitus.  

Ähtäriläinen hyväntekijä -kunniamaininta voidaan antaa, kun sille katsotaan olevan riittävät 

perusteet. Kunniamainintaan liittyvästä muistamisesta päätetään tapauskohtaisesti. 

 

§ 26 ÄHTÄRILÄINEN HYVÄNTEKIJÄ -KUNNIAMAININTA VUODELTA 2019 

 

Kaupunginhallitus päätti Ähtäriläinen Hyväntekijä – kunniamaininnan jakamisesta vuodelle 2019 

kokouksessa esitetyn liitteen mukaisesti.  

Päätös julkaistaan kaupunginvaltuuston seuraavan kokouksen yhteydessä. 

 

§ 27 LAKISAATEISEN KUNNALLISEN PAIHDETYORYHMAN NIMEAMINEN 

 

Ahtarin kaupunginhallitus paatti perustaa kunnallisen paihdetyoryhman tukemaan paikallisella 

tasolla tehtavaa ehkaisevaa paihdetyota. 

Kaupunginhallitus vahvisti tyoryhman ensimmaiseksi toimikaudeksi vuodet 2020–2021 ja siita 

eteenpain toimikaudet aina neljaksi vuodeksi kerrallaan valtuustokausittain. 

Ahtarin kaupunginhallitus päätti pyytaa yllamainittuja tahoja nimeamaan jasenet ja varajasenet 

tyoryhmaan toimintakaudelle 2020–2021. Nimeamiset pyydetaan toimittamaan 31.3.2020 

mennessa. 

 

§ 28 KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄSTÖJEN TOTEUTTAMINEN 2020 

 

Kaupunginhallitus totesi, että henkilöstömenojen säästötarve on 560.000 euroa, josta 260.000 euroa 

on kaupunginhallituksen 2.12.2019 § 310 linjaamalla tavalla toteutettava lomautuksina vuoden 

loppupuolella ja pääsääntöisesti syksyn 2020 aikana.  

Kaupunginhallitus päätti velvoittaa lautakunnat ja hallintokunnat valmistelemaan ja toteuttamaan 

muut toimenpiteet (irtisanomiset, osa-aikaistamiset), jotta koko kaupungin tasolla saavutetaan 

300.000 euron suuruiset säästöt vuositasolla.  

Säästövelvoite on kaupunginhallituksen osalta yksi htv, hallinto- ja taloushallinnon osalta yhteensä 

kaksi htv, teknisen toimen osalta kaksi htv ja sivistys- ja hyvinvointilautakunnan osalta kolme htv. 

Koska on nähtävissä, että em. säästöt eivät täysimääräisinä toteudu kuluvan vuoden aikana, tulee 

hallintokuntien osoittaa jäljelle jäävä säästöosuus muista hallintokunnan menoista. 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarviomuutokset kokouksessaan 22.6.2020, jota ennen 

lautakuntien ja hallintokuntien on tehtävä kaupunginhallitukselle esityksensä em. lisäsäästöistä. 



Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Kasvu- ja elinvoimatyöryhmä 

lakkautetaan 1.7.2020 alkaen. Elinvoimatoimen ja yrityssektorin olisi hyvä hakea erilaista yhteistä 

foorumia elinvoima-asioiden käsittelemiseksi. 

 

§ 29 KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTAELIMEN NIMEÄMINEN VUODELLE 2020/ 

MUUTOS 
 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä tehdyn esityksen yt-elimen jäsenmuutoksesta. Minna Halttunen 

valitaan toimielimen JUKOn varsinaiseksi jäseneksi ja Ritva Eloranta varajäseneksi. 

 

§ 30 KAUPUNGIN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KUUSIOKUNTIEN SOSIAALI- JA 

TERVEYSKUNTAYHTYMÄN SEURANTARYHMÄÄN 

 

Kaupunginhallitus päätti nimetä Ähtärin kaupungin edustajaksi seurantaryhmään talousjohtaja Arja 

Väliaho ja varaedustajaksi sivistystoimenjohtaja Eija Kuoppa-ahon 

 

§ 31 RAKENNUSKIELLON MÄÄRÄÄMINEN OSAYLEISKAAVAN LAATIMISTA 

VARTEN 

 

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kokouksessa esitettyyn liitteenä olevaan 

karttaan merkitty alue (liittyy Kimpilamminkankaan tuulivoimahankkeen osayleiskaavan 

valmistelun aloittamista, jonka suunnittelutyötä tekee Sitowise Oy) määrätään rakennuskieltoon 5 

vuoden ajaksi. 

Rakennuskielto ei kuitenkaan koske hankkeita, joille ennen rakennuskiellon määräämistä on 

myönnetty rakennuslupa ilman suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamislupaa. 

Perustelut: Rakennuskielto ja toimenpiderajoitus ovat tarpeen yleiskaavan laatimista varten. 

Tarkoituksena on varmistaa, että suunnittelualueella tapahtuva rakentaminen on laadittavan 

yleiskaavan tavoitteiden mukaista. Sovelletut oikeusohjeet: Maankäyttö- ja rakennuslaki 38 §, 72 §, 

128 § ja 137 §.  

 

§ 32 KIMPILAMMINKANKAAN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- 

JA ARVIOINTISUUNNITELMA / LAUSUNTO 

 

Kaupunginhallitus päätti lausua asiassa seuraavaa: 

Osayleiskaavaprosessiin liittyvä osallistamis- ja arviointisuunnitelma on alustava asiakirja, jonka 

pohjalta osallisten kuulemisprosessi käynnistetään. Suunnitelmassa tulee tunnistaa nykyistä 

laajemmin tuulivoimahankkeeseen osallisia viranomais- ja yhteisötahoja. 

Asiakirjan tulisi selventää sekä itse hankkeen että vuorovaikutuksen eri vaiheita selkeämmin. 

Saadun palautteen perusteella tulee tarkastella tuulivoimahanketta koskevan tiedotuksen 

riittävyyttä. Hankkeen merkittävyyden vuoksi on tärkeää saada aikaiseksi aito vuoropuhelu 

kaikkien osapuolten kesken. 

 

§ 33 MÄÄRÄALAN OSTAMINEN TILASTA YHTEINEN VESIALUE RN:O 876:1 

(RANTAPUISTO) 

 

Kaupunginhallitus päätti, että Ähtärin kaupunki ostaa Ouluveden Isojakokunnalta n. 1,4432 ha:n 

suuruisen määräalan Ähtärin kaupungissa sijaitsevasta Ouluveden jakokunnan vesialueet-nimisestä 

tilasta RN:o 876:1. Alue on vesijättömaata ja sijaitsee Ähtärin keskustaajaman asemakaava-alueella 

VP-, LV-, LP-1 ja ET-alueista ja muodostaa ns. Rantapuiston. Kauppahinta on 36.080,00 euroa. 

 



§ 34 VELINMAA RN:O 9:88 TILAN OSTAMINEN 

 

Kaupunginhallitus päätti, että Ähtärin kaupunki ostaa 1,233 ha:n suuruisen tilan Velinmaa RN:o 

9:88 (liite). Kauppahinta on 30.000,00 euroa. Kaupunginhallitus oikeuttaa viranhaltijat 

hyväksymään ja allekirjoittamaan kaupasta laadittavan kauppakirjan. 

 

§ 35 ÄHTÄRIN ENERGIA JA VESI OY:N ARVONMÄÄRITYKSEN KÄYNNISTÄMINEN 

/ VAASAN HALLINTO-OIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ 

 

Kaupunginhallitus päätti lausuntonaan tehdyn kunnallisvalituksen johdosta esittää Vaasan hallinto-

oikeudelle, että hallinto-oikeus poistaa päätökseen liitetyn valitusosoituksen ja jättää valituksen 

tutkimatta. Ähtärin kaupunginvaltuuston päätös 2.12.2019 § 289 oli Kuntalain 136 §:n mukaista 

valmistelua, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. 

 

§ 36 SAATAVIEN POISTOT KIRJANPIDON TILEILTÄ 

 

Kaupunginhallitus päätti poistaa 34.452,69 euron saatavat kaupungin kirjanpidon tileiltä. 

Saatavien poistaminen kirjanpidosta ei tarkoita sitä, että niiden perimisyritykset lopetetaan. 

Kirjanpidosta poistamisen jälkeenkin saatavia peritään normaalisti. 

 

§ 37 TYÖLLISYYSKATSAUS, JOULUKUU 2019 

 

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi: 

Etelä-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 24.01.2020 julkaiseman tilaston 

mukaan Ähtärin työttömyysaste 31.12.2019 oli 10,5 %. 

Työttömiä työnhakijoita oli joulukuun 2019 lopussa 258 kpl, eli 41 enemmän kuin edellisen 

kuukauden lopussa. Työttömien määrässä oli lisäystä vuoden 2018 joulukuuhun verrattuna 55 kpl 

eli 27 %.  Ähtärissä oli 31.12.2019 kaikkiaan 61 lomautettua henkilöä. 

 

§ 38 OTTOKELPOISET PÄÄTÖKSET 

 

Kaupunginhallitus merkitsi asiat tiedoksi. Päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. 

 

§ 39 KAUPUNGINJOHTAJAN JA HALLINTOJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 

 

Merkittiin tiedoksi kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan kokouksessa esittämä ajankohtaiskatsaus. 

 

§ 40 TIEDOKSI 

 

Merkittiin asiat tiedoksi. 

 

Päätökset täydellisinä ovat saatavissa Ähtärin kaupungin kirjaamosta. 

Ähtärin kaupungin kirjaamo 

Ostolantie 17, 63700 Ähtäri 

puh. 06 2525 6000   kirjaamo@ahtari.fi 

mailto:kirjaamo@ahtari.fi

