
Tiedote kaupunginhallituksen 16.3.2020 pidetystä kokouksesta 

§ 41  SUOMEN MERENHOITOSUUNNITELMAN SEURANTAOHJELMA VUOSILLE 

2020-2026 / LAUSUNTO 

 

Kaupunginhallitus päätti antaa Ähtärin kaupungin lausuntona Varsinais-Suomen Ely-keskukselle 

teknisen lautakunnan esittämän lausunnon: 

”Merenhoitosuunnitelman seurantaohjelma vuosille 2020 - 2026 sisältää merien tilaan vaikuttavien 

ekologisten, kemiallisten ja hydrologisten tekijöiden seurantaa. Seurantakäsikirja kattaa 

huomattavan tausta-aineiston moninaisine parametreineen. Merenhoidon seurannassa ei kuitenkaan 

toteuteta nk. toiminnallista seurantaa, mikä on olennainen osa vesienhoidonsuunnittelua ja – 

seurantaa. Ihmistoiminnan vaikutuksia merten tilaan pystytään seuraamaan ilman kyseistä 

menetelmää, mutta merenhoidon seurannan tulokset saattaisivat helpommin käytettävissä, mikäli 

näin tehtäisiin. Ähtärin kaupunki suosittelee harkitsemaan myös toiminnallisen seurannan lisäämistä 

seurantaan soveltuvilta osin.” 

 

§ 42 PELASTUSTOIMEN ALUEIDEN MUUTTAMINEN VASTAAMAAN 

MAAKUNTAJAKOA / LAUSUNTO 

 

Kaupunginhallitus päätti esittää lausuntonaan hyväksymänsä sisäministeriön suunnitelman 

pelastustoimen aluejaon muuttamiseksi. Erityisesti kaupunginhallitus toteaa, että Isonkyrön kunnan 

siirtäminen Pohjanmaan pelastuslaitoksesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokseen on hyvin 

perusteltua. 

 

§ 43 TONTIN EDELLEEN MYYNTI, TILA 989-402-4-320 

 

Kaupunginhallitus totesi, että hakijan rakentamisvelvoitetta on aiemmin jatkettu kauppakirjan 

mukaisesta viidestä vuodesta kertaalleen 7.5.2019 saakka. Lisäksi hakija on 7.4.2019 hakenut 

kahden vuoden pidennystä rakentamisvelvoitteeseen. Vastaavantyyppisissä tapauksissa ko. 

menettelyyn tulee olla painavat perusteet. Kaupunginhallitus edellyttää, että ko. rakennuspaikan 

mahdolliseen edelleen myyntiä koskevaan kauppakirjaan tulee sisällyttää määräys 

rakentamisvelvoitteesta siten kuin se on kirjoitettu alkuperäisessä kauppakirjassa 7.5.2012 pl 

myyjän oikeutta rakentamisvelvoitteen pidentämisestä. Rakentamisvelvoitteen määräaika tulee 

määräytyä tässä yksittäistapauksessa viimeksi haetun rakentamisajan pidennyksen mukaisesti 

päättyen 7.5.2021. 

Teknisen toimen tulee valmistella ohjeistus kauppakirjamallin mukaisen rakentamisvelvoitteen 

jatkamisessa noudatettavista periaatteista ja määritellä sopimussakkoa koskevat käytänteet 

31.5.2020 mennessä. 

 

§ 44 MAA-ALUEEN VUOKRAAMINEN SBS PAHA RY:LLE 

 

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle: 

1) n. 800 m2 määräalan vuokraamista tilasta Kyttä 989-406-16-8 Ähtärin Pallo haukat SBS ry:lle 

kymmeneksi vuodeksi oheisen maanvuokrasopimuksen mukaisin ehdoin. 

2) Alueen vuokra olisi 10€/vuosi 

3) Mikäli hanke ei saa Kuudestaan ry:n myöntämää tukea, maanvuokrasopimusta ei tehdä. 

  



§ 45 OSAYLEISKAAVAN LAATIMINEN KIMPILAMMINKANKAAN ALUEELLE 

 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä tuulivoimaosayleiskaavan laatimisen käynnistämisen 

kokouksessa esitetyn liitteen mukaiselle esitetylle alueelle Ähtärin kaupungin osalta. 

Kaupunginhallitus päätti myös hyväksyä esitetyn kaavoitussopimuksen allekirjoitettavaksi 

mahdollisin pienimuotoisin sisällöllisin korjauksin.  

Lisäksi kaupunginhallitus päätti laittaa osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman 

uudelleen nähtäville. Aikaisemmin annetut lausunnot ja huomautukset sekä muistutukset 

huomioidaan käsittelyprosessissa. Uutta erillistä lausuntokierrosta ei järjestetä, mutta 

lausunnonantajille tiedotetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelman uudelleen nähtäväksi 

asettamisesta sekä annetaan näin mahdollisuus täydentää aikaisemmin antamaansa lausuntoa 

osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävänä oloaikana. 

 

§ 46 TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN TOIMINTAEDELLYTYKSISTÄ SOPIMINEN 

 

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi työsuojeluvaltuutetuissa tapahtuneet / tapahtuvat 

henkilömuutokset. Uusiin työsuojeluvaltuutettuihin sovelletaan kaupunginhallituksen aiemmin 

hyväksymän esityksen mukaisia ehtoja. 

 

§ 47 PÄÄLUOTTAMUSMIEHEN AJANKÄYTTÖ / JUKO 

 

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi JUKO ry:n ilmoituksen ja päätti, että JUKOn 

pääluottamusmiehen opetusvelvollisuutta alennetaan 1.2.2020 alkaen kolmella tunnilla viikossa 

pääluottamusmiehen tehtävien hoitamista varten.  

Pääluottamusmiehelle maksetaan lisäksi luottamusmiestyöstä varsinaiseen palkkaan kuuluva 

korvaus 75 euroa / kk KVTES:n VII luvun 10 §:n 1 momentin mukaisesti. Mikäli viikkotuntimäärä 

oleellisesti (2 h tai enemmän) laskee seuraavana lukuvuonna, asiaa tarkastellaan uudelleen. 

 

§ 48 HAUDANHOITOSOPIMUS  

 

Kaupunginhallitus hyväksyi viiden vuoden (v. 2020 – 2024) pituisen haudanhoitosopimuksen 

tekemisen. Meno kirjataan kaupunginhallituksen käyttövaroista. 

 

§ 49 MEKKOKALLION ALUEEN SUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN 

 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Aluetaito Oy:n 28.2.2020 päivätyt suunnitelmat ehdolla, että 

nykyinen kaava toteutuksen mahdollistaa. 

 

§ 50 PADEL-KENTTIEN TOIMITTAJAN VALINTA 

 

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian teknisen osaston toimialajohtajan päätettäväksi. Päätös 

toimeenpannaan välittömästi, kun kaava sen mahdollistaa. 

 

§ 51 TYÖLLISYYSKATSAUS, TAMMIKUU 2020 

 

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi.Etelä-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 

25.02.2020 julkaiseman tilaston, jonka mukaan Ähtärin työttömyysaste 31.1.2020 oli 8,9 %. 

Työttömiä työnhakijoita oli tammikuun 2020 lopussa 218 kpl, eli 40 vähemmän kuin edellisen 

kuukauden lopussa. Työttömien määrässä oli lisäystä vuoden 2019 tammikuuhun verrattuna 15 kpl 

eli 7 %. Ähtärissä oli 31.1.2020 kaikkiaan 27 lomautettua henkilöä. 



§ 52 KAUPUNGINJOHTAJAN JA HALLINTOJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 

 

Merkittiin tiedoksi kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan kokouksessa esittämät 

ajankohtaiskatsaukset. 

 

§ 53 OTTOKELPOISET PÄÄTÖKSET 

 

Kaupunginhallitus merkitsi asiat tiedoksi. Päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. 

 

§ 54 TIEDOKSI 

 

Asiat merkittiin tiedoksi. 

 

§ 56 KORONAVIRUKSEN EDELLYTTÄMIÄ LINJAUKSIA 

 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä seuraavat linjaukset koskien koronaviruksen leviämisen 

ehkäisemistä: 

 Mikäli töitä tehdään etätyönä, tulee huolehtia siitä, että työntekijällä on käytettävissä kaupungin 

tietokone, hänen sitä työtehtävissään tarvitessaan. 

 Opetuksen mahdollisesti siirtyessä etäpohjaiseksi tulee huomioida, ettei läheskään kaikilla 

opettajilla ole kaupungin puhelinta eikä tietokonetta. Toisaalta koulujen tiloissa voi pitää yhteyttä 

koululaisiin. 

 Ruokahuollon järjestämisasiassa toivottavasti tulee valtakunnallinen yhtenäislinjaus 

muutostilanteissa. 

 Kaupungintalolla asiakaspalvelussa pyritään välttämään läheiskontakteja mahdollisuuksien 

mukaan mm. asiointipisteessä, rakennusvalvonnassa ja asuntotoimessa, ettei vaarannettaisi 

riskiryhmien terveyttä. Käsidesiä pyritään pitämään saatavilla toimipisteissä. 

 Häiriötilanteissa ja valmiuslaissa määritellyissä poikkeusoloissa sekä niihin valmistauduttaessa 

voi epidemian mahdollisesti laajentuessa tulla tarve nopeaan päätöksentekoon. Tähän asti on voitu 

edetä normaaliajan johtamisjärjestelmän mukaisesti. Tilanteiden muuttuessa voi tulla eteen tilanne, 

jolloin ei esimerkiksi ehditä odottamaan hallintosäännön mukaisen toimielimen kokoontumista. 

 Kaupunginjohtaja voi yhteistyössä kaupungin johtoryhmän kanssa käyttää hallintosäännön 

mukaisten toimielimien puolesta päätösvaltaa koskien tarvittavaa palvelujen turvaamista, 

häiriötilanteen normalisoimista, toimenpiteiden yhteensovittamista, taloudellisten resurssien tai 

henkilöresurssien suuntaamista, tiedottamista tai muuta häiriötilanteen hoitamiseksi välttämätöntä 

päätöstä. Em. kiireellisen päätöksen jälkeen asia käsitellään ao. toimielimessä sitten kun sillä on 

mahdollisuus käsitellä asia. Tiedottamisen käytännön hoitamisesta vastaa konsernin 

viestintäpäällikkö. 

 Kokousten järjestämismahdollisuudet sähköpostikokouksena selvitetään. 

 

Em. valtuutukset ovat voimassa 13.4.2020 saakka ja mahdollisen valtiovallan säätämän 

poikkeusolojen jatkoajan päättymiseen saakka. 

  



§ 57 KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄSTÖJEN TOTEUTTAMINEN 2020 

 

Kaupunginhallitus päätti koronavirusepidemiaan liittyen täsmentää, että palvelujen tuottamiseen tai 

henkilökunnan saatavuuteen ja käyttöön liittyen hallintokunnilla on tarvittaessa mahdollisuus 

toteuttaa lomautuksia jo kevään ja alkukesän 2020 aikana mikäli se on tarkoituksenmukaista. 

 

Kaupunginhallitus päätti, että kaupungin työntekijöille voidaan koronavirusepidemiasta johtuen 

myöntää yhtäjaksoisesti enintään viisi työpäivää työntekijän omaan ilmoitukseen perustuen.  

 

Määräys on voimassa kesäkuun 2020 loppuun saakka. 

 

Päätökset täydellisinä ovat saatavissa Ähtärin kaupungin kirjaamosta. 

Ähtärin kaupungin kirjaamo 

Ostolantie 17, 63700 Ähtäri 

puh. 06 2525 6000   kirjaamo@ahtari.fi 
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