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ITSENÄISESSÄ ÄHTÄRISSÄ 
ON VETOVOIMAA
ÄHTÄRIN KAUPUNGIN 
TOIMINTA-AJATUS

Ähtäri on matkailustaan 
ja hyvistä palveluista 
sekä monipuolisesta 
elinkeinorakenteesta tunnettu 
väljän asumismukavuuden 
tarjoava luonnonläheinen 
palvelukeskus, joka tarjoaa 
vakinaisille ja loma-asukkaille 
laadukkaat ja monipuoliset 
koulutus-, sosiaali-, 
terveydenhuolto- ja vapaa-
ajan palvelut. Ähtäri luo 
edellytykset koulutuksen kautta 
kehittämiselle, yrittäjyyden 
edistymiselle sekä turvallisille 
ja viihtyisille elinolosuhteille 
kestävän kehityksen 
huomioiden.
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Vision toteutumisen edellytyksiä ovat

TALOUS

·	 Edelleen kehitetään talousarvion ja tilinpäätöksen 
laadintaa kaupunkistrategian mukaan 

·	 Edelleen kehitetään ja säännönmukaistetaan 
talouden seurantaa, analysointia, raportointia 
painottaen ennustettavuutta sekä asetettujen 
tavoitteiden mitattavuutta

·	 Tehdään omistajapoliittiset linjaukset, päivitetään 
konserniohje ja yhtiöjärjestykset 

·	 Tytäryhtiöt ja kuntayhtymät laativat talouden 
tasapainottamiseen ja tuottavuuden nostamiseen 
tähtäävän ohjelman tuleville vuosille. 

·	 Hoidetaan taloutta pitkäjännitteisesti, eritoten 
pitäen investointiohjelman kantokyvyn rajoissa

PALVELURAKENNE

·	 Ähtärin kaupunki jatkaa itsenäisenä kaupunkina  
·	 Tavoitteena kustannustehokas ja laadukas 

organisaatio- ja palvelurakenne 
·	 Huomioidaan digitalisaation tuomat 

mahdollisuudet palvelutuotannossa

HENKILÖSTÖ

·	 Ymmärretään vastuullisen henkilöstön merkitys 
keskeisimpänä voimavarana 

·	 Tuetaan henkilöstön työssä jaksamista ja 
työhyvinvointia 

·	 Selkiytetään johtamista organisaation kaikilla 
tasoilla ja lisätään tiedotusta

·	 Kehitämme itseämme vetovoimaisena 
työnanatajana

ÄHTÄRIN 
KAUPUNGIN
ARVOT

VASTUULLISUUS JA 
OIKEUDENMUKAISUUS

Tehdään se mitä luvataan, 
toimitaan avoimesti, 
demokraattisesti ja 

oikeudenmukaisesti. 
Kaupunki kohdentaa 

resurssinsa vastuullisesti.

KESTÄVÄ KEHITYS 

Kestävä kehitys tarkoittaa 
hyvien elinmahdollisuuksien 

turvaamista nykyisille 
ja tuleville sukupolville. 

Ratkaisuissa ja 
päätöksenteossa 

huomioidaan ekologiset 
näkökulmat ja 

oikeudenmukaisuus sekä 
pidetään talous tasapainossa.

POSITIIVISUUS JA 
AKTIIVISUUS 

Kaupungin henkilökunnan 
positiivisuus, omakohtainen 

innostus työhön ja halu 
tuloksiin edesauttavat 
sovittujen tavoitteiden 

saavuttamisessa. Asukkaiden 
positiivisuus ja aktiivisuus 

vaikuttaa toiminta-ajatuksen 
toteutumiseen.

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN VISIO 2025
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ASUKKAIDEN HYVINVOINTI JA 
OSALLISUUS

·	 Vahvistetaan Ähtärin vetovoimaisuutta
·	 Ylläpidetään ja kehitetään laadukkaita palveluja 
·	 Strategiakaudella -2025 panostetaan lasten, 

nuorten ja ikäihmisten hyvinvointiin ja 
osallisuuteen

·	 Vaalitaan kulttuuri- ja kirjastotoimintaa sekä 
liikuntaa ja muuta harrastustoimintaa

·	 Luodaan yhdessä toimimisella positiivista virettä 
·	 Etsitään keinoja asukkaiden osallisuuden 

mahdollistamiseksi, kehitetään viestintää 
·	 Kehitetään monipuolista koulutustarjontaa

YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI

·	 Varmistetaan ympäristön ja vesistöjen puhtaus 
myös kumppanuuteen pohjautuen

·	 Hyödynnetään kestävän käytön mukaisesti 
ympäröivää luontoa asukkaiden, vapaa-
ajanasukkaiden ja matkailijoiden viihtyvyyden 
lisäämiseksi 

·	 Tarjotaan kiinnostavaa ja riittävää tontti- ja 
tilatarjontaa

YRITYSTEN JA YHDISTYSTEN 
HYVINVOINTI JA KILPAILUKYKY

·	 Kehitetään keskustaajaman vetovoimaisuutta
·	 Tuetaan kansainvälistymistä 
·	 Kehitetään painottaen matkailu- ja 

metalliteollisuutta, unohtamatta kauppaa sekä 
maa- ja metsätaloutta

·	 Tuetaan koulutetun työvoiman saatavuuden 
edistämistä

·	 Vahvistetaan yhtenäistä Ähtäri-brändiä/imagoa 
·	 Päivitetään elinkeino-ohjelma
·	 Kannustetaan kolmannen sektorin toimijat 

kumppanuuteen ja osallisuuteen, Ähtärin malliin
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Snowpanda Ähtäri Zoo
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TALOUS
STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ
Hyvä kunta- ja konsernitalous

KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT
Talouden hallinta
Tehokas omistajapolitiikka ja konserniohjaus
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TALOUS
Vastuutahot: KV, KH, LTK, JORY
Asia Toimenpiteet ja mittarit Tavoitetaso 
Kuntatalous
• Kaupunki ja tytäryhtiöt

Omistajaohjauksen 
tuloksellisuus

Kaupungin antamat takaukset

Uuden kuntalain tunnusluvut ja 
rajat, § 118
• Kumulatiivinen alijäämä 
1000 €/asukas
• Vuosikate/as.
• Tulovero %
• Lainat €/as.
• Suhteellinen 
velkaantuneisuus
• Omavaraisuusaste

• Omat valtuuston
päättämät tunnusluvut

Tarkka tervehdyttämisohjelma
1) numero-osa
2) tekstiosa

Osavuosikatsaukset
Takauksien riittävät vakuudet

Kuntalain mukaisten tunnusluku-
mittareiden arvot 
paranevat.

Vuosikate kattaa poistot.

Paremmat kuin kunnilla keski-
määrin.

Vuosittain talousarviossa 
asetettavat tavoitteet.

Pitkäjänteinen suunnittelu.

Alijäämät katetaan suunnittelu-
kauden aikana.

Riskitaso mahdollisimman 
matala.

Toimialat • Toimintatuottojen osuus käyt-
tömenoista
• Palkkakulujen suhteellinen 
muutos
• Toimintakate
• Kustannusten vertailu seutu-
kuntien kuntiin
• Talouden tervehdyttämisoh-
jelman tavoitteet eri organisaa-
tiotasoihin
• Sitoutuminen tehtyihin pää-
töksiin
• Osavuosikatsaukset

Talous- ja ice-taitojen päivittämi-
nen ja ylläpitäminen.

Sisäisen valvonnan ja konserni-
valvonnan kehittäminen.

Talousosaaminen Omistajapoliittisten linjausten 
tekeminen, seuraaminen ja ra-
portointi vuosittain.

Osavuosikatsaukset

Konserniohjausprosessi toteu-
tuu ohjeiden mukaisesti.

Taloudellisen ajattelun kehittä-
minen ja talouden ennustetta-
vuus viety koko kaupunkikonser-
nin eri organisaatiotasoihin.

Vuosittain talousarviossa asetet-
tavat tavoitteet.

Kiinteistöt Kehitetään käyttö- % seuranta-
järjestelmää koko konsernissa.

Korkea kiinteistöjen käyttöaste.

Imago Hyvät talouden tunnusluvut Hyvän imagon säilyttäminen ja 
kehittäminen.
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HENKILÖSTÖ
STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ
Hyvä työnantaja

KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT
Osaava, motivoitunut ja vastuullinen henkilöstö
Ammattimainen ja innostava esimiestyö
Positiivinen työilmapiiri



9

HENKILÖSTÖ
Vastuutahot: KV, KH, LTK, JORY, TOIMIALAJOHTAJAT, LÄHIESIMIEHET, HENKILÖSTÖ
Asia Toimenpiteet ja mittarit Tavoitetaso 

Rekrytointi Rekrytointiprosessin onnistuminen.
Toiminnalle tärkeän tiedon siirtäminen 
eläköitymistilanteessa.

Osaava ja soveltuva henkilöstö.

Tiedon siirtäminen.

Osaaminen Henkilöstökysely joka neljäs vuosi, jonka 
pohjalta laaditaan suunnitelma henkilös-
tön ja työyhteisön kehittämiseksi.
Koulutukset ja tietojen päivittäminen.
Henkilöstösuunnitelma

Esimies- ja työyhteisötaidot

Henkilöstön osaamistason parane-
minen ja paremmat mahdollisuudet 
vaikuttaa omaan työhön ja kehittymi-
seen.
Kyselyn tulokset osoittavat myönteis-
tä kehitystä.
Osaava, tavoitteet saavuttava henki-
löstö.
Henkilöstösuunnitelma on pohjana 
hallintokuntien toiminnan suunnitte-
lussa suunnittelukaudella.
Osaava, motivoitunut ja vastuullinen 
henkilöstö.

Työilmapiiri Yhteisöllisyyden lisääminen Henkilöstö kokee olevansa osa Ähtä-
rin kaupungin konserniorganisaatiota.
Oman työn arvostus nousee.

Sairauspoissa-
olot

Varhainen puuttuminen
Työn organisointi

Sairauspoissaolojen määrän vähene-
minen.

Keskeiset johta-
misen välineet

Kehityskeskustelut
Tiedonkulku
Esimiestyö/-valmennus

Henkilöstön huomioiminen

Ikäjohtaminen

Kehityskeskustelut toteutetaan vuo-
sittain yksiköissä.
Esimiestyön arviointi toteutetaan ke-
hityskeskustelujen yhteydessä.
Esimiesvalmennusta järjestetään lä-
hiesimiehille.
Henkilöstön huomioiminen huomi-
oimissäännön tai erillisten päätösten 
pohjalta tavoitteiden saavuttamises-
ta.
Mahdollistetaan työuran jatkuminen.

Henkilöstö-
rakenne

Tiimit
Työnkierto
Rekrytointi ja perehdyttäminen
Ikäjohtaminen
Eläköityminen

Toimintojen turvaaminen.

Tyhy-toiminta Henkilöstökysely
Kulttuuri- ja liikuntasetelit
Työyhteisöjen järjestämät tapahtumat

Henkilöstökyselyn työhyvinvointia 
koskevat tulokset osoittavat myön-
teistä kehitystä.

Työsuojelu Riskien arviointi-kyselyt
Työsuojeluongelmien tunnistaminen ja 
raportointi

Turvallinen työympäristö ja työyhteisö.

Imago Työnhakijoiden määrä
Henkilöstökysely

Vetovoimainen ja hyvä työnantaja.
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PALVELUIDEN 
JÄRJESTÄMINEN JA 
TUOTANTOTAVAT
STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ
Asiakaslähtöiset ja kustannustehokkaat palvelut

KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT
Innovatiivinen palvelujen järjestäminen
Tuottavuuden parantaminen
Hallintokuntien välinen yhteistyö
Tehostettu vuoropuhelu
Vuotuinen muuttovoitto
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PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT

Vastuutahot: KV, KH, LTK, JORY
Asia Toimenpiteet ja mittarit Tavoitetaso 
Peruspalvelut Peruspalvelut järjestetään ja 

tuotetaan kaiken ikäisille kunta-
laisille
• Ähtärin kaupunki
• Seudullinen
• Maakunnallinen
• Yksityinen

Laadukas ja kustannustehokas 
palvelujen järjestäminen
• Ähtärin kaupunki
• Seudullinen
• Maakunnallinen
• Yksityinen

Prosessit Prosessien kuvaaminen ja kehit-
täminen

Tarkastellaan olemassa olevaa 
palvelurakennetta kuntaorgani-
saatiossa/
konserniorganisaatiossa.

Hallintokuntien välisen yhteis-
työn lisääminen.

Kustannustehokkaammat ja laa-
dukkaammat palvelut.

Tiedottaminen Aktiivinen tiedottaminen, hyö-
dyntäen sosiaalista mediaa
Tiedotteiden ja tiedotustilai-
suuksien lukumäärä

Tiedonkulun parantaminen.
Tehostettu vuoropuhelu.

Sähköiset järjestelmät Sähköisten järjestelmien hyö-
dyntäminen
Vuoden aikana käyttöönotetut 
uudet sähköiset järjestelmät

Sähköisten järjestelmien ja pal-
veluiden tehokas hyödyntämi-
nen.

Asiakaspalautteet Asiakaspalautteiden tekeminen 
eri toimialoilla
Tehdyt asiakaskyselyt vuosita-
solla

Asiakaspalautteiden tulokset 
osoittavat myönteistä kehitystä.

Eri ikäluokkien yhteisöllinen 
kaupunki

Palvelutuotannon tarkastelu ja 
kehittäminen eri ikäluokkien 
näkökulmasta

Eri-ikäisten tarpeiden huomi-
oiminen palvelutuotannossa ja 
viihtyvyydessä.

Imago Koulutuspaikat (2. aste)
Opiskelijoiden lukumäärä
Palvelutaso
Harrastusmahdollisuudet
Harrastuspaikat
Asukasluku vuoden lopussa

Hyvän imagon säilyttäminen.
Ähtärin houkuttelevuus.
Asukasmäärän kasvu. 
Työpaikkojen hakijamäärien li-
sääntyminen.
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ASUKKAIDEN HYVINVOINTI JA 
OSALLISUUS

STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ
Tyytyväinen asukas
Hyvinvoiva kuntalainen ja yhteisö

KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT
Käyttäjälähtöiset, laadukkaat palvelut
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
Ennaltaehkäisevien palveluiden vahvistaminen
Kaupungin elinvoimaisuuden lisääminen
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ASUKKAIDEN HYVINVOINTI JA OSALLISUUS

Vastuutahot: KV, KH, LTK, JORY, HENKILÖSTÖ
Asia Toimenpiteet ja mittarit Tavoitetaso 
Asukkaiden osallisuus Järjestetyt osallistumis- ja vai-

kuttamismahdollisuudet sekä 
foorumit.

Asiakas- ja asukastyytyväisyys-
mittaukset

Sähköisten palvelujen laajen-
taminen ja niiden käyttökelpoi-
suus. 
Palveluista ja tapahtumista 
tiedottaminen tulosalueittain 
myös sosiaalisessa mediassa.

Määrällinen tavoite asetetaan 
talousarviossa.

Asiakas- ja asukastyytyväisyys-
mittausten pääsuunta kehittyy 
myönteiseen suuntaan.

Positiivisuuden lisääntyminen 
asioista tiedottamisen myötä. 
Sähköiset palvelukonseptit li-
sääntyvät ja käyttäjäystävällisyys 
parantuu.

Kulttuuri ja liikunta Kulttuurin ja liikunnan määrän 
arviointi

Liikunnan ja kulttuurin tarjonta 
lisääntyy. 
 Järjestötoiminta jatkuu 
vilkkaana.
Harrastajien määrä kasvaa.
Asukkaiden hyvinvointi lisääntyy.

Sosiaali- ja terveyspalvelut Sosiaali- ja terveyspalveluiden 
vaikutusten arviointi palveluja 
järjestävän tahon kanssa (Kuu-
siokuntien sosiaali- ja terveys-
kuntayhtymä)
Palvelutarjonnan seuranta

Riittävät monipuoliset ja laaduk-
kaat palvelut.

Tyytyväisyys palveluihin

Koulutus ja opiskelijoiden määrä Panostetaan lasten ja nuorten 
koulunkäyntiin.
Oppilastilastot.
Panostetaan koulujen jälkei-
seen kerhotoimintaan.
Huolehditaan, että koulutilat 
ovat terveelliset ja toimivat jat-
kossakin.
Terveydenhuollon järjestämät 
kyselyt.
Koulujen toiminnasta ja tulok-
sista tiedottaminen.

Oppilaiden ja opiskelijoiden 
määrän lisääntyminen.
Koulujen profiloituminen vahvas-
ti itsenäisinä yksikköinä.
Aamu- ja iltapäivätoiminnan rin-
nalle vahva kerhotoiminta koulu-
jen jälkeen.

Varhainen tuki Varhaisen tuen määrän jatkuva 
arviointi.

Moniammatillisen työn määrän 
arviointi.
Toimintaa kuvaavat tilastot.

Osa erikois- ja erityispalveluiden 
tarpeesta vähenee varhaisen 
puuttumisen myötä.

Hallintokuntien välinen yhteistyö 
lisääntyy.

Imago Kaupungin imago vetovoimai-
sena ja positiivisena asuinpaik-
kana.
Asukaskyselyt.
Imagokyselyt.

Asukasmäärä kasvaa.
Positiivisen ilmapiirin laajentumi-
nen.
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YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI

STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ
Kestävä kehitys

KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT
Ekologinen ja elävä kaupunki luonnon äärellä
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YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI

Vastuutahot: KV, KH, LTK, JORY, VIRKAMIEHET
Asia Toimenpiteet ja mittarit Tavoitetaso 
Vesistöt Vesistöjen hyödyntäminen

Yhteistyö osakaskuntien, erilais-
ten yhdistysten ja osuuskuntien 
kanssa

Veden laadun mittarit

Ympäristön ja vesistön kestävä 
virkistyskäyttö.

Vesistöjen puhtauden turvaami-
nen.
Vesistöjä kuormittavien toiminto-
jen vaikutusten vähentäminen.

Asukkaat, vapaa-ajan asukkaat 
ja matkailijat

Kaupunkiorganisaation, kol-
mannen sektorin ja asukkaiden 
motivointi ympäristön hyvin-
voinnista huolehtimiseen. 

Asukkaiden, vapaa-ajan asukkai-
den ja matkailijoiden viihtyvyy-
den parantuminen.

Asukkaiden, vapaa-ajan asuk-
kaiden ja matkailijoiden määrän 
kasvaminen.

Keskusta-alue Keskustan kehittämishankkeen 
toteuttaminen.

Keskusta-alueen elävöittäminen.

Infra, rakennettu ympäristö Ähtärin kaupungin infran 
kehittäminen.
• Kiinteistöt
• Kunnallistekniikka

Infran paraneminen

Jätehuolto Tiedottaminen Jätteen määrän vähentäminen

Imago Pidetään huolta ympäristön 
siisteydestä ja puhtaudesta.
Ympäristönsuojelulliset toimen-
piteet.

Puhdas luonto
Puhtaat vedet 
Raikas ilma
Kestävä kehitys
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YRITYSTEN JA 
YHTEISÖJEN HYVINVOINTI JA 
KILPAILUKYKY

STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ
Elinvoimainen kaupunki toimia

KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT
Hyvä maine
Elinkeinoelämän vahvistuminen ja monipuolistuminen
Kansainvälistyminen
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YRITYSTEN JA YHTEISÖJEN HYVINVOINTI JA KILPAILUKYKY

Vastuutahot: KV, KH, LTK, JORY
Asia Toimenpiteet ja mittarit Tavoitetaso 
Vetovoimainen ja elävä Ähtäri Huolehditaan tärkeiden liiken-

neyhteyksien kuten valtatie 18:n 
sekä eteläsuuntaan rakentami-
sesta niin matkailun kuin teolli-
suuden tarpeet huomioon ot-
taen. Varmistetaan teiden laatu 
ja junaliikenteen säilyminen.

Ylläpidetään Ähtärin vetovoi-
maisuutta rakentamalla Ähtäri- 
brändiä tukeva viestintäohjelma

Yrittäjyysmyönteinen asenne 
ohjaa päätöksentekoa, työtä 
ja asennetta kaikilla kaupungin 
organisaatiotasoilla. 
Konserniyhtiöt ottavat ympäris-
tön yhteisöt huomioon ja tule-
vaisuutta rakennetaan yhdessä 
kaikkien toimijoiden kanssa.

Toimivat liikennejärjestelyt
• Teiden kunto
• Riittävä julkinen liikenne
Huolehditaan, että Ähtäriin pää-
see eri ilmansuunnista helposti 
ja edistetään junaliikenteen säi-
lymistä ja lisäämistä.

Matkailijoiden määrä ja viipymä 
kasvaa.

Aktiivinen ja molemminpuolinen 
vuorovaikutus yrittäjien, yritys-
ten, yhteisöjen ja kaupungin 
välille

Ähtäriin syntyy uusia yrityksiä ja 
työpaikkoja. Ähtärissä on kiva 
olla yrittäjänä.

Matkailu Ylläpidetään Eläinpuiston veto-
voimaisuus toteuttamalla sen 
kehittämisohjelmaa.

Kehitetään matkailualuetta 
korostamalla Ähtärin ainutlaa-
tuisia ominaisuuksia ja tehdään 
se yhdessä kaikkien lähiympä-
ristön yhteisöjen kanssa.
Kehitetään matkailua tasapuo-
lisesti sekä matkailualueella ja 
sen ulkopuolella. Mallinnetaan 
kokonaisvaltainen matkailu-
konsepti, josta hyötyvät sekä 
kaupunki että alueen muut toi-
mijat.

Ohjelmapalvelutarjonnan ke-
hittäminen ja tuotteistaminen 
helposti saatavaksi kaikille.

Kansainvälisten matkailijoiden 
palvelutarpeiden selvittäminen 
ja tuotteistaminen.

Ähtärin asema paranee 
valtakunnallisissa tutkimuksissa

Uusia investointeja vuosittain.

Ohjelmapalveluiden tarjonta 
kasvaa.

Matkailupalvelukonseptissa on 
määritelty tavoitellut asiakkaat ja 
niille tarjottavat palvelut.
Palvelut toteutetaan yhteistyös-
sä ja toimintaa ohjaa yrittäjyys-
myönteinen ajatus.

Ohjelmapalveluiden saatavuus 
ja tietoisuus on hyvä, Ähtäri-app 
on toiminnassa ja palvelut löyty-
vät.

Ulkomaalaisten kävijöiden määrä 
on kasvanut.



18

Muiden toimialojen kehittämi-
nen

Kaupunki on aktiivisesti mukana 
teollisuuden markkinoiden ja 
alihankintaketjujen kehittämi-
sessä ja laajentamisessa.

Maa- ja metsätalouden aktiivi-
nen kehittäminen ja tukeminen.
  
Aloittavien ja muutosten edes-
sä olevien yrittäjien tukeminen 
tarjoamalla neuvontaa ja tie-
dottamalla käytettävissä olevis-
ta tiloista ja tonteista.

Ähtäriin siirtyy yrityksiä, 
perustetaan uusia yrityksiä, 
ja olemassa olevat kasvavat, 
työpaikkoja ja palveluketjuja 
syntyy.

Kylät pysyvät asuttuina ja raa-
ka-aineiden jalostusaste on nou-
seva.

Uudet yrittäjät ovat saaneet toi-
mintansa hyvin käyntiin ja yritys-
ten laajentumis- ja muut muutos-
tilanteet ovat onnistuneet.

Tonttitarjonta on riittävä ja siitä 
huolehditaan kaavoituksella.
Rekisterit ovat ajantasaiset ja 
tyhjiä tiloja on saatu käyttöön.

Koulutus Koulutetun työvoiman saata-
vuuden varmistaminen.

Kiinteä vuorovaikutus koulutus-
ta järjestävien tahojen ja yritys-
ten välillä.

Ammatillinen koulutus palvelee 
yritystoimintaa, uudet osaajat 
työllistyvät.
Yläkoulun oppilaat ja opettajat 
tuntevat ähtäriläiset yritykset ja 
niiden toimintaa. Ähtäriläisissä 
yrityksissä olevat työpaikat ovat 
kiinnostavia.

Ostolantien ja keskusta-alueen 
elävöittäminen

Keskusta-alueen palveluiden 
näkyvyyden mahdollistaminen 
matkailualueella vieraileville.

Liikennejärjestelyiden ja yleisil-
meen kehittäminen.

Uusia toimijoita ja lisää asiakas-
virtaa Ostolantien yrittäjille.

Liikenne sujuu ja tukee Ostolan-
tien palvelutuottajia.

Imago Imago syntyy tekemällä kaikki 
tämän sarakkeen toimenpiteet

Kaikki tässä sarakkeessa edellä 
mainitut

Brändi Brändätään Ähtäristä panda-
kaupunki

Ähtäri – se pandakaupunki
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Muiden toimialojen kehittämi-
nen
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työllistyvät.
Yläkoulun oppilaat ja opettajat 
tuntevat ähtäriläiset yritykset ja 
niiden toimintaa. Ähtäriläisissä 
yrityksissä olevat työpaikat ovat 
kiinnostavia.

Ostolantien ja keskusta-alueen 
elävöittäminen

Keskusta-alueen palveluiden 
näkyvyyden mahdollistaminen 
matkailualueella vieraileville.

Liikennejärjestelyiden ja yleisil-
meen kehittäminen.

Uusia toimijoita ja lisää asiakas-
virtaa Ostolantien yrittäjille.

Liikenne sujuu ja tukee Ostolan-
tien palvelutuottajia.

Imago Imago syntyy tekemällä kaikki 
tämän sarakkeen toimenpiteet

Kaikki tässä sarakkeessa edellä 
mainitut
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ÄHTÄRIN KAUPUNGINVIRASTO 
Ostolantie 17, 63700 Ähtäri

Virasto ja puhelinvaihde avoinna ma-pe klo 9-15
Vaihteen numero (06) 2525 6000

www.ahtari.fi


