
Tiedote kaupunginhallituksen 2.12.2019 pidetystä kokouksesta 

Kokouksessa on käsitelty seuraavat asiat: 

§ 281 ÄHTÄRIN GOLF RY:N ESITYS MOKSUN TALON KORJAUSHANKKEESEEN 

OSALLISTUMISEKSI 

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 

1) Ähtärin kaupunki osallistuu Ähtärin Golf ry:n toimitilan Moksuntalon peruskorjaus -

hankkeeseen vaadittavalla 20% kuntaosuudella, joka on enintään 45 000 euroa (sis alv 24%). 

2) Tarvittava määräraha varataan vuoden 2020 talousarvion investointiosaan. Määrärahan käyttö 

edellyttää ELY -keskuksen myönteistä tukipäätöstä hankkeelle. 

 

§ 282 ÄHTÄRIN KAUPUNGIN METSÄT 

 

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi metsäasiantuntija Janne Muhosen laatiman selvityksen 

kaupungin omistamien metsien, niin metsien käyttötalouden kuin virkistyskäytön, osalta. 

Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi esitetyt linjaukset tehtävien metsänhoidollisten toimenpiteiden 

osalta. Kaupunginhallitus päätti antaa tarvittaessa ohjeistusta Ähtärin kaupungin metsien hoidon 

toimeenpanosta. 

 

§ 283 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN VT 18 JA KARHUNKIERROKSEN 

RISTEYSALUEELLA 

 

Kaupunginhallitus päätti, että vireillä olevan Moksunniemen asemakaavan muutoksen aluerajausta 

muutetaan, jotta liittymähanke voidaan toteuttaa suunnitellusti. 

 

§ 284 TALOUDEN TASAPAINOTUSOHJELMA 

 

Kaupunginhallitus päätti esittää edelleen kaupunginvaltuustolle tervehdyttämissuunnitelman 

muuttamista siten, että vuoden 2020 tulostavoite on + 50.000 euroa. 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää edelleen kaupunginvaltuustolle tervehdyttämissuunnitelman 

muuttamista siten, että kaupungin henkilöstömenosäästöjen toteuttaminen vuonna 2020 voidaan yt-

menettelyn myötä toteuttaa myös henkilöstön osa-aikaistamisina, lomauttamisina, irtisanomisina ja 

henkilökunnan tehtävien sekä toimintatapojen muuttamisina. 

 

§ 285 TALOUSARVIO VUODELLE 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2021-

2023 SEKÄ INVESTOINTIOSA 

 

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi vuoden 2020 talousarvion ja 

vuosien 2021 – 2023 taloussuunnitelman sekä investointi- ja henkilöstöohjelman. Samalla 

kaupunginhallitus valtuutti viranhaltijat tekemään talousarviokirjaan tarvittaessa pieniä 

korjauksia/täydennyksiä ennen kaupunginvaltuuston talousarviokäsittelyä. 

 

§ 286 INVESTOINTIOHJELMA V. 2020 – 2024 

 

Kaupunginhallitus hyväksyi teknisen lautakunnan esityksen ja päätti esittää sen edelleen 

kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Investoinnit ovat muutosten jälkeen yhteensä 3 742 000 €. 

 

 

 



§ 287  KOULUKAMPUS / SUUNNITTELUMÄÄRÄRAHAN VARAAMINEN VUODELLE 

2020 

 

Kaupunginhallitus päätti esittää edelleen kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Otsonkoulu: Rakennetaan uusi koulu vuosiluokille 1-6. Pitkäaikaisissa väistötiloissa uusien 

koulutilojen rakentamisen ajan Otsonkoulu 

Sairaalanmäellä opiskelevat 1-3 luokkalaiset, pienluokka ja pienryhmä. 

Otsonkoulu Koulutien Rivitaloilla 4-6 luokkalaiset. 

Yhteiskoulu: Rakennetaan uusi koulu vuosiluokille 7-9. Koulutilojen rakentamisen ajan 

remontoiduissa yhteiskoulun tiloissa opiskelevat kaikki vuosiluokkien 7-9 oppilaat. 

Lukio: Rakennetaan uusi toisen asteen kampus yhteistyössä Sedun kanssa. 

Sijainnista käydään neuvotteluja edelleen. Lukion toiminta jatkuu väistötiloissa Tuomarniemellä 

koulutilojen rakentamisen ajan.  

Vuodelle 2020 talousarvioon varataan suunnittelurahaa koulujen rakentamiselle 150 000 euroa. 

 

§ 288 UIMAHALLIN RAKENTAMINEN 

 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä teknisen lautakunnan päätösesityksen, että  

kaupunki varaa tarvittavan määrärahan uimahallihankkeen suunnitteluun ja toteuttamiseen vuosille 

2020 – 2021 ja valtuuttaa teknisen toimen toimialajohtajan laatimaan liikuntapaikkarakentamisen 

valtionavustushakemuksen 31.12.2019 mennessä  

sekä päätti esittää sen edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. 

 
§ 289 TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION SEKÄ 

INVESTOINTISUUNNITELMAN TOTEUMA 31.10.2019 / TALOUSARVIOMUUTOS 

 

Kaupunginhallitus hyväksyi teknisen lautakunnan esityksen ja merkitsi tiedoksi talousarvion 

toteuman 31.10.2019 ja investointisuunnitelman toteuman 31.10.2019 

ja esittää sen edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. 

 

§ 290 ÄHTÄRIN ENERGIA JA VESI OY:N ARVONMÄÄRITYKSEN 

KÄYNNISTÄMINEN 

 

Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen käynnistää Ähtärin Energia ja Vesi Oy:n 

arvonmääritysprosessin ja esittää sen edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti valtuuttaa kaupunginjohtajan, hallintojohtajan ja talousjohtajan 

neuvottelemaan sekä allekirjoittamaan toimeksiantosopimuksen ÄEV:n arvonmääritysprosessista 

KPMG OY:n kanssa. 

 

§ 291 HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN YHDYSKUNTATEKNIIKAN 

INSINÖÖRIN TEHTÄVIEN / TOIMIVALTUUKSIEN SEKÄ MUUN TEKNISEN 

TOIMIALAN OSALTA 

 

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy teknisen lautakunnan 

esitykset hallintosäännön muutoksiksi. 

 

§ 292 MAA-ALUEEN VUOKRAAMINEN, TILA YHTEINEN VESIALUE RN:O 876:1 

(RANTAPUISTO) / MUUTOS MAANVUOKRASOPIMUKSEEN / OSTOTARJOUS 

OULUVEDEN ISOJAKOKUNNALLE 

 



Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi Ouluveden isojakokunnan ylimääräisen kokouksen 14.11.2019 

päätöksen. Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää Ouluveden isojakokunnalle neuvottelupyynnön 

Rantapuiston alueella sijaitsevan n. 1,440 ha:n suuruisen alueen myynnin/oston 

toimeenpanemiseksi. Ähtärin kaupunkia neuvotteluissa edustavat maankäyttöinsinööri Kerttu 

Heinämäki (varalla teknisen toimialajohtaja Mirka Poikelin) ja kaupunginjohtaja Jarmo Pienimäki 

(varalla hallintojohtaja Seppo Karjala). Teknisen toimen edustaja toimii neuvottelun 

koolle kutsujana. 

 

§ 293 ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN 

JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN MUUTOS 2019-2021 / KANNANOTTO 

 

Ähtärin kaupunginhallitus päätti kannattaa Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän antamaa 

kannatusesitystä. 

 

§ 294 ETELÄ-POHJANMAAN PELASTUSLAITOKSEN V. 2017 HYVÄKSYTYN 

PALVELUTASOPÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLON JATKAMINEN / LAUSUNTO 

 

Kaupunginhallitus hyväksyi teknisen lautakunnan esityksen palvelutasopäätöksen voimassaolon 

jatkamisesta vuoden 2020 loppuun saakka. 

 

§ 295 KAUPUNGIN EDUSTAJAT KUUSIOKUNTIEN SOSIAALI- JA 

TERVEYSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSIIN 

 

Kaupunginhallitus päätti nimetä edustajiksi Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän 

yhtiökokoukseen 12.12.2019 talousjohtaja Arja Väliahon (varalle konsernin pääkirjapitäjä Helinä 

Jylhä) ja kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Helena Hautakankaan (varalle 

kaupunginhallituksen jäsen Kauko Kantola). 

 

§ 296 KRAATTERIJÄRVEN GEOPARK UNESCON STATUS -HANKE / EDUSTAJAN 

NIMEÄMINEN OHJAUSRYHMÄÄN 

 

Kaupunginhallitus päätti nimetä Ähtärin kaupungin edustajaksi Kraatterijärven Geopark UNESCOn 

statukselle -hankkeen ohjausryhmään Ähtärin Eläinpuisto Oy:n toimitusjohtajan (Kimmo Stude) ja 

varalle kaupungin elinvoimapäällikön (Jani Takamaa). 

 

§ 297 LOUNASRUOKAPAIKAN HYVÄKSYMINEN / VANHA PAPPILA HETKI OY 

 

Kaupunginhallitus päätti, että kaupungin henkilöstö voi käyttää Vanha pappila Hetki Oy:tä 1.1.2020 

alkaen työpaikkaruokailupaikkana. Kaupunki osallistuu työpaikkaruokailukustannuksiin 

kaupunginhallituksen aiemman päätöksen mukaisesti 1,31 eurolla / päivän lounas. Laskutus 

tapahtuu kuten muissakin työpaikkaruokailukohteissa kuukausittain. 

 

§ 298 LOUNASRUOKAPAIKAN HYVÄKSYMINEN / OCEANFOOD IMPORT OY 

 

Kaupunginhallitus päätti, että kaupungin henkilöstö voi käyttää Oceafood Import Oy:n/ Ähtärin 

kiinalainen ravintolaa 1.1.2020 alkaen työpaikkaruokailupaikkana. Kaupunki osallistuu 

työpaikkaruokailukustannuksiin kaupunginhallituksen aiemman päätöksen mukaisesti 1,31 eurolla / 

päivän lounas. Laskutus tapahtuu kuten muissakin työpaikkaruokailukohteissa kuukausittain. 

 



§ 299 LOUNASRUOKAPAIKAN HYVÄKSYMINEN / OPPO KEBAB PITSERIA / 

TÄYDENNYS 

 

Kaupunginhallitus hyväksyi Oppo Kebab Pitserian ilmoituksen koskien salaattilounaan 

tarjoamisesta vaihtoehtona työpaikkalounaana. Kaupunki osallistuu työpaikkalounaan 

kustannuksiin myös salaattivaihtoehdon osalta 1,31 eurolla / päivän lounas. Laskutus tapahtuu 

aiemmin päätetyllä tavalla. 

 

§ 300 MUSIIKIN ERITYISKORVAUKSET GRAMEXILLE VUONNA 2020 

 

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi Suomen Kuntaliiton yleiskirjeen ja hyväksyi siinä esitetyt 

musiikin esityskorvausten hinnankorotuksen vuodelle 2020. 

 

§ 301 KOPIOSTON VALOKOPIOINTISOPIMUKSET VUOSILLE 2020-202 

 

Kaupunginhallitus merkitsi yleiskirjeen tiedoksi ja hyväksyy Suomen Kuntaliiton yleiskirjeessä 

esitetyn Kopioston valokopiointisopimuksen hinnat vuosille 2020-2022. 

 

§ 302 MUSIIKIN ERITYISKOVAUKSET TEOSTOLLE 2020 / KORJATTU YLEISKIRJE 

 

Kaupunginhallitus merkitsi Suomen Kuntaliiton korjatun yleiskirjeen 20.10.2019, 10/2019 tiedoksi 

ja hyväksyi siinä esitetyn muutoksen musiikin esityskorvauksen hintaan. Uusi hinta on vuonna 2020 

11,59 snt / kunnan asukas. 

 

§ 303 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUKSIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

 

Kaupunginhallitus totesi, että kaupunginvaltuuston kokouksien 7.10.2019 ja 18.11.2019 päätökset 

ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja kuuluvat kaupungin toimivaltaan. Päätökset pannaan 

täytäntöön kun ne ovat lainvoimaisia. 

Kaupunginvaltuuston kokouksen 18.11.2019 Kuusiolinna Terveys Oy:n osakekauppaan liittyen 

kaupunginhallitus totesi, että kauppakirjan kohdassa 8 mainituista riidattomista saatavista Ähtärin 

kaupunki maksaa vain Epshp:n toiminnalliset ylijäämät. 

 

§ 304 OTTOKELPOISET PÄÄTÖKSET 

 

Kaupunginhallitus merkitsi asiat tiedoksi. Päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. 

 

§ 305 KAUPUNGINJOHTAJAN JA HALLINTOJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 

 

Merkittiin tiedoksi kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan kokouksessa esittämä ajankohtaiskatsaus. 

 

§ 306 TYÖLLISYYSKATSAUS, LOKAKUU 2019 

 

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi: 

Etelä-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 26.11.2019 julkaiseman tilaston 

mukaan Ähtärin työttömyysaste 31.10.2019 oli 7,9 %. 

Työttömiä työnhakijoita oli lokakuun 2019 lopussa 193 kpl, eli 31 enemmän kuin edellisen 

kuukauden lopussa.  

Työttömien määrässä oli lisäystä vuoden 2018 lokakuun verrattuna 14 kpl eli 8 %. Ähtärissä oli 

31.10.2019 kaikkiaan 36 lomautettua henkilöä. 



 

§ 307 TIEDOKSI 

 

Merkittiin kirjelmät tiedoksi. 

 

§ 310 KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄSTÖJEN TOTEUTTAMINEN 2020 

 

Kaupunginhallitus merkitsi käydyt yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut tiedoksi.  

Samalla kaupunginhallitus totesi, että henkilöstömenojen säästötarve vuoden 2020 osalta on 

(560.000 euroa). Hallintokunnissa valmistellaan tarpeelliset päätökset henkilöstön mahdollisia 

irtisanomisia ja tehtävien osa-aikaistamisia vuonna 2020. 

Kaupunginhallitus päätti lomauttaa Ähtärin kaupungin henkilöstön kahdeksi viikoksi vuonna 2020. 

Työnantajan yksipuolisena toimenpiteenä toteuttama henkilöstön lomautus koskee: 

- Vakituisia viranhaltijoita sekä niitä määräaikaisia viranhaltijoita, joiden virkasuhde on jatkunut 

keskeytymättä vähintään kuusi (6) kuukautta ennen lomautuksen alkamista. 

- Toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa olevia työntekijöitä ja heidän sijaisenaan olevia 

määräaikaisessa työsuhteessa olevia työntekijöitä.  

Lomautuksen kesto on kahta viikkoa lyhyempi seuraavilla henkilöstöryhmillä: 

- Perusopetuksen ja lukion opetushenkilöstö, lomautusaika seitsemän kalenteripäivää, perusteluna 

lakisääteisten tehtävien hoito, oppilasturvallisuus 

- Varhaiskasvatuksen opetus-, kasvatus- ja hoitohenkilöstö mukaan lukien päiväkodin johtaja ja 

perhepäivähoitajat; lomautusaika seitsemän kalenteripäivää, perusteluna lakisääteisten tehtävien 

hoito, asiakasturvallisuus  

- Ruokapalvelujen henkilöstö aluekeittiöllä ja kouluilla, lomautusaika seitsemän kalenteripäivää, 

perusteena lakisääteisten tehtävien hoito, asiakasturvallisuus ja sopimusvelvoitteet. 

Lomautukset toteutetaan vuoden 2020 jälkipuoliskolla ja pääsääntöisesti syksyn aikana. 

Lomautusten ulkopuolelle jätetään seuraavat henkilöstöryhmät: 

- pääluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut; perusteena työsopimuslaki ja työsuojelun 

valvontalaki. 

Opetushenkilöstön osalta lomautus tulee toteuttaa niin, että opetusta koskevassa lainsäädännössä ja 

sen nojalla annetuissa alemman asteisissa normeissa säädetty oikeus perusopetukseen ja lukio-

opetukseen voidaan turvata säännöksissä tarkoitetulla tavalla lomautuksista huolimatta. 

Lomautussuunnittelussa tulee ottaa huomioon oppilaiden oikeuksia koskevat vaatimukset. 

 

Kaupunginhallitus päätti, että yksityiskohtaista lomautussuunnittelua jatketaan lakisääteisten 

palvelujen turvaamiseksi asiakasturvallisuutta vaarantamatta. Kaupunginhallitus valtuutti 

kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan tarvittaessa antamaan yksityiskohtaisia soveltamisohjeita 

lomautuksesta päätöksen toimeenpanemiseksi. 
 

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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