
Tiedote kaupunginhallituksen 16.12.2019 pidetystä kokouksesta 

Kokouksessa on käsitelty seuraavat asiat: 

§ 311 ÄHTÄRIN POHJAVESIALUEIDEN LUOKITUS JA RAJAUS / LAUSUNTO 

Kaupunginhallitus hyväksyi teknisen lautakunnan päätösesityksen ja päätti esittää sen lausuntonaan 

Etelä-Pohjanmaan Ely-keskukselle. 

 

”Teknisen lautakunnan näkemyksen mukaan Ähtärin kaupungin pohjavesialueiden muutosehdotus 

on kattava ja esitetyt alueiden yhdistämiset ja rajausten tekniset tarkennukset ovat perusteltuja. 

Ehdotusta on kuitenkin syytä tarkentaa ja täydentää muutamien pohjavesialueiden osalta. 

Muun muassa Peuraharjun (1098910) ja Ähtärinrannan (1098909) pohjavesialueilla muodostuvan 

pohjaveden määrien arvioissa on selkeitä ristiriitaisuuksia, jotka on syytä tarkistaa. 

Kuivistonmäen (1098911), Rämälän (1098908), Virkaperän (1098912), Vuorinen B:n (1075951 B) 

sekä Ähtärinrannan (1098909) pohjavesialueiden osalta ehdotus on puutteellinen, sillä asiakirjasta 

ei ilmene onko alueilla kartoitettu ja tunnistettu pohjavesistä riippuvaisia maa- tai 

vesiekosysteemejä. Edellä esitettyjen muutosten lisäksi ei teknisellä lautakunnalla ole pohjavesien 

rajaus- ja luokitusehdotuksesta huomautettavaa.” 

§ 312 OSAYLEISKAAVAN LAATIMINEN KIMPILAMMINKANKAAN ALUEELLE / 

OIKAISUVAATIMUKSET 

Ähtärin kaupunginhallitus päätti hylätä 28.10.2019 pitämässään kokouksessa tekemäänsä päätöstä  

§ 256 koskevat oikaisuvaatimukset eikä siten kumoa päätöstä käynnistää osayleiskaavan laatiminen 

Kimpilamminkankaan alueelle. Toimitetuista oikaisuvaatimuksista saadut tiedot ja mielipiteet 

otetaan kuitenkin huomioon Kimpilamminkankaan tuulivoima-alueen kaavoitus-, OAS- ja YVA-

prosesseissa. 

 

§ 313 TIEDONHALLINTALAIN TOIMEENPANO / KAUPUNGIN TEHTÄVIEN 

VASTUIDEN DOKUMENTOINTI SEKÄ TIEDONHALLINNAN OHJEISTUKSEN 

PÄIVITTÄMINEN 

 

Kaupunginhallitus päätti käynnistää tiedonhallintalain toimeenpanoprojektin. Projektin koko 

toteutusaika on 1.1.2020-31.12.2024. 

 

§ 314 TONTINVARAUSANOMUKSEN KÄSITTELY, TILAT KAKSOSET 989-406-7-426 

JA VILJAMI 989-406-7-437 / TONTTIVARAUKSEN JATKAMINEN 

 

Kaupunginhallitus päätti myöntää hankejohtaja Joni Alatyppö Lehto Tilat Oy:n 

tonttivarausanomukselle jatkoaikaa 30.5.2020 saakka. 

 

§ 315 KUNTIEN VARAUTUMIS- JA VALMIUSSUUNNITELMIEN JA LAAJA-ALAISTEN 

TURVALLISUUSSUUNNITELMIEN PÄIVITTÄMINEN 

 

Kaupunginhallitus hyväksyi päivämäärällä 16.12.2019 päivitetyt valmiussuunnitelmat. 

Valmiussuunnitelmia tulee tarvittaessa harjoitella yhteistoiminnassa eri viranomaisten ym. 

sidosryhmien kanssa ja toimialalta tulee hankkia koulutusta. 

  



§ 316 PAIKALLINEN SOPIMUS OMASSA KODISSAAN TYÖSKENTELEVIEN 

PERHEPÄIVÄHOITAJIEN PALVELUSSUHTEEN EHDOISTA 

 

Kaupunginhallitus hyväksyi 1.1.2020 alkaen toimeenpantavaksi paikallisen sopimuksen omassa 

kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien palvelussuhteen ehdoista liitteen mukaisesti. 

 

§ 317 ÄHTÄRIN KAUPUNGIN SEKÄ KONSERNIIN KUULUVIEN TYTÄRYHTIÖIDEN 

LASKUJEN MUISTUTUKSET JA PERINTÄ 

 

Ähtärin kaupunginhallitus päätti, että Ähtärin kaupungin sekä konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden 

laskujen muistutukset sekä perintäpalvelut siirtyvät kokonaisuudessaan 1.1.2020 perintätoimisto 

Intrum Justitia Oy:n hoidettavaksi. 

 

§ 318 ÄHTÄRIN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄPÄÄLLIKÖN TOIMEN 

PERUSTAMINEN 

 

Kaupunginhallitus tarkasteli kaupungin organisaatiossa työskennelleen toimisto- ja 

viestintäsihteerin tehtäväkuvausta ja henkilöresurssointia uudelleen talous- ja hallintotoimessa  

ja päätti 

1) perustaa Ähtärin kaupunkikonsernin viestintäpäällikön toimen 1.1.2020 alkaen 

2) hyväksyä esittelytekstissä esitetyn kaupunkikonsernin viestintäpäällikön tehtäväkuvauksen 

3) siirtää kaupunkikonsernin viestintäpäällikön toimeen suostumuksensa mukaisesti toimisto- ja 

viestintäsihteeri Maarit Rappin 

4) että kaupunkikonsernin viestintäpäällikön palkkakustannuksista oheiskuluineen vastaavat 

kaupunkikonsernin tytäryhtiöt liikevaihtonsa suhteessa. 

5) hyväksyä tehtävän järjestelyn (1htv vähennys kaupunkiorganisaatiossa) osana käynnissä olevan 

yt-menettelyn toimeenpanoa. 

 

§ 319 VAASAN HALLINTO-OIKEUDEN TEKEMÄ PÄÄTÖS OLLI SAHIMÄEN 

VALITUKSEEN / HOTELLI MESIKÄMMEN OY 

 

Kaupunginhallitus merkitsi kokouksessa esitetyn Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksi. 

 

§ 320 VAASAN HALLINTO-OIKEUDEN TEKEMÄ PÄÄTÖS OLLI SAHIMÄEN 

VALITUKSEEN / SNOWPANDA RESORT ÄHTÄRI ZOO OY 

 

Kaupunginhallitus merkitseí kokouksessa esitetyn Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksi. 

 

§ 321 VAASAN HALLINTO-OIKEUDEN TEKEMÄ PÄÄTÖS OLLI SAHIMÄEN 

VALITUKSEEN / KEILAHALLIN SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN 

 

Kaupunginhallitus merkitsi kokouksessa esitetyn Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksi. 

 

§ 322 KAUPUNGINHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN MERKKIPÄIVÄKAHVITUS 

 

Kaupunginhallitus päätti järjestää kaupunginhallituksen puheenjohtajan 70-vuotis merkkipäivän 

kunniaksi jouluinen joulutorttu- ja glögitilaisuus sidosryhmien edustajille 19.12.2019 klo 12.00-

15.00 Ähtärin kaupunginviraston tiloissa. Puheenjohtajan mahdollinen muistaminen päätettiin  

suoritta erikseen ilmoitetulle pankkitilille senioriväen liikkumisen aktivoimiseksi. 

 



§ 323 KAUPUNGINHALLITUKSEN KOKOUSAJAT 

 

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi seuraavat kokousajat kevään 2020 aikana: 

Kaupunginhallitus: 

20.1., 10.2., 16.3., 30.3., 6.4. (vara), 27.4., 11.5., 25.5., 8.6., 6.7. Kokous alkaa klo 16.30. 

Tarvittaessa kokouksia voidaan pitää myös muuna aikana. 

Kaupunginvaltuusto: 

3.2., 30.3. (vara), 20.4., 22.6. Kokous alkaa klo 18.30.  

Kaupunginvaltuuston iltakoulu 5.2.2020 klo 17.00. 

 

§ 324 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUKSIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

 

Kaupunginhallitus totesi, että kaupunginvaltuuston kokouksen 9.12.2019 päätökset ovat syntyneet 

laillisessa järjestyksessä ja kuuluvat kaupungin toimivaltaan. Päätökset pannaan täytäntöön kun ne 

ovat lainvoimaisia. 

 

§ 325 OTTOKELPOISET PÄÄTÖKSET 

 

Kaupunginhallitus merkitsi asiat tiedoksi. Päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. 

 

§ 326 KAUPUNGINJOHTAJAN JA HALLINTOJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 

 

Merkittiin tiedoksi kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan kokouksessa esittämä ajankohtaiskatsaus. 

 

§ 327 TIEDOKSI 

 

Kirjelmät merkittiin tiedoksi. 

 
 

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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