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Ähtärin kaupungin talouden tervehdyttäminen jatkuu 
 
Ähtärin kaupungin talouden tervehdyttämisohjelmaa on toteutettu onnistuneesti. Vuoden 2018 
budjetti on rakennettu suunnitellusti edelleen noin 580 000 euroa ylijäämäiseksi.  
Vuosien 2015 ja 2016 konsernitilinpäätösten perusteella Ähtäri täytti uuden kuntalain mukaiset 
kriisikuntakriteerit, mikä edellyttää erittäin tiukkaa taloussuunnittelua ja sen toteuttamista koko 
konsernin tasolla. Kaupungin alijäämät tulee olla katettuna vuoteen 2022 mennessä. 
Vuoden 2016 tilinpäätöksen jälkeen vanhoja alijäämiä kaupungilla on katettavana noin 4 miljoonaa 
euroa. Vuoden 2017 odotetaan toteutuvan talousarviota paremmin, jopa yli viimevuotisen 
ennätystuloksen (+2,02 milj. euroa). Tämän jälkeen alijäämiä kaupungilla on alle 2 milj. euroa. 
 
LAINAMÄÄRÄ 
Lainamäärä vuoden 2018 lopussa on noin 2,1 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2017 lopussa. 
Investoinneissa erityisesti liikuntahallin toteutuminen suunnittelukaudella vaikuttaa lainamäärän 
muutokseen. 
 
Toimintasuunnitelma eri hallintokunnittain. 
 
HALLINTO- JA TALOUSOSASTO 
Hallinto- ja talousosastot jatkavat työ- ja tiedonhallintamenetelmien kehittämistä nykyteknologiaa 
hyödyntäen. Ensi vuonna otetaan käyttöön mm. Tweb, selainpohjainen asiakirjojen ja asioiden 
tuottamis- ja hallintajärjestelmä, joka mahdollistaa asiakirjallisen tiedon hallinnan koko sen 
elinkaaren ajan. Ähtäri-applikaatio toteutuksesta on jätetty hankehakemus.  
Henkilöstön rakenteellisia muutoksia tapahtuu eläköitymisaallon myötä. Henkilökuntaa siirretään 
tarpeen mukaan joustavasti työtehtävistä toisiin. Toimenkuvia muutetaan tarvittaessa 
kehityskeskustelujen yhteydessä. Avoimeksi tulevien virkojen ja toimien täyttäminen edellyttää 
kaupunginhallituksen erillispäätöstä ennen tehtävän auki julistamista.  
 
ELINKEINOTOIMI 
Vuonna 2018 elinkeinotoimen painopistealueina ovat pandamatkailun oheispalveluiden kehittäminen 
sekä jalostustoiminnan ja alihankintatoimijoiden toimintaedellytysten vahvistaminen.  
Kantalan teollisuusalueelle tulee lisää teollisuustontteja ja Inhantien jatkaminen Pitkäahontielle tulee 
palvelemaan yritysten rekkaliikennettä. 
Elinkeinotoimen painopistealueena tulee olemaan pandadiplomatian hyödyntäminen Kiinan 
markkinoiden avaamiseksi ähtäriläisyrityksille. 
Kehittämistoimissa hyödynnetään mm. EU-rahoitteisia hankkeita. Ähtäri on vuonna 2018 mukana  
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mm omistajavaihdoshankkeessa, Pohjanmaan Yrityskylä-hankkeessa, Ohjaamo-hankkeessa ja 
Elinvoimaa kuntiin -hankkeessa. 
 
SIVISTYSTOIMI 
Sivistys- ja hyvinvointitoimen talousarvio on laadittu siten, että toiminnalliset tavoitteet pystytään 
toteuttamaan. Opetustointa jatketaan kahdella alakoululla ja Yhteiskoulu-lukiolla. Esioppilaat saavat 
opetusta Ollinkulman päiväkodissa ja Myllymäellä.  
Toisen asteen kampushankkeen selvitys Ähtärin lukion ja Sedun kesken etenee suunnitelmien 
mukaisesti. 
 
Varhaiskasvatuksen puolella uuden päiväkodin rakentaminen aloitetaan ja sen valmistuttua tehdään 
henkilöstörakenteen päivitys. Aamu- ja iltapäivätoiminta jatkuu entisellään kahdessa pisteessä. 
 
Lakeudenportin kansalaisopiston valtionosuuksien supistumien heijastuu toiminnan laajuuteen.  
Merikanto-opiston toiminta jatkuu edellisen toimintakauden mukaisesti. 
 
Kirjaston toiminta on muuttunut osaksi omatoimikirjastoa mahdollistaen laajennetun aukioloajan ja 
antaen joustoa kirjaston käyttäjille. 
 
Liikuntatoimen suurin hanke on loppuvuodesta 2018 valmistuva liikuntahalli, joka tulee liikunnallisen 
elämänkaarimallin mukaisesti kaikenikäisten käyttöön. Selvityksen alla on eri toimintatilojen 
tilavarausjärjestelmä, jonka tarve kasvaa merkittävästi liikuntahallin valmistuessa. 
 
Nuorisotoimi tekee edelleen tiivistä yhteistyötä seurakunnan kanssa toteuttaen monipuolista 
nuorisotoimintaa. Nuorisoalan avustuksia järjestöille on nostettu tulevalle vuodelle. 
 
Kulttuuritoimessa Pirkanpohjan taidekeskuksen näyttelytoimintaa jatketaan Eero Hiirosen 
juhlanäyttelyllä.  Pieni merenneito –tanssisatu tuotetaan yhteistyössä Ähtäri Zoo Resortin ja 
Lakeudenportin kansalaisopiston kanssa. Kulttuuribussi jatkaa toimintaansa kuukausittain vaihtuvilla 
teemoilla. Vuoden 2018 alusta lähtien aloittaa kokoaikainen vapaa-aikatoimenjohtaja. 
 
TEKNINEN TOIMI 
Tekninen osasto saattaa loppuun liikuntahallin ja aloittaa päiväkodin rakennuttamisen. Keskustan 
ranta-aluetta kehitetään suunnitelmien mukaan asteittain. Ensi vuonna alueelle toteutuvat beach 
volley kenttä ja Rantapuiston pelikenttä sekä leikkialue. Matonpesupaikalle tulee esteetön kulku ja 
tänä vuonna ranta-alueelle siirretyn Ylävedet-patsaan ympäristö kunnostetaan.  
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Matkailualueella laajennetaan paikoitusaluetta ja toteutetaan alueen Master Plania. Eri toimijoiden 
yhteistyössä tuotettava Master Plan pitää sisällään matkailun trendianalyysin, alueen kehittämisen 
vision ja toimintojen sisällön, alueen kasvunäkymien ja -suuntien määrittelyn sekä ehdotukset 
jatkotyölle. Suunnitelmaa voidaan hyödyntää myös osayleis- ja asemakaavatöissä sekä kaavoituksen 
vaikutusten ja selvitystarpeiden arvioinnissa. 
 

Talousarvio vuodelle 2018 lukuina 
 

ÄHTÄRI (KAUPUNKI) TA-esitys 2018 TP ennuste 2017 

Asukasluku 5946 5940 

Veroprosentti 22 22 

Verotulo, milj. euroa 20,9 21,2 

Vuosikate, milj.euroa 2,1 2,5 

Nettoinvestoinnit milj. euroa 4,5 3,1 

Poistot, milj. euroa 1 ,6 1,3 

Vuosikate %-poistoista 136 185 

Valtionosuudet milj. euroa 18,3 18,2 

Lainakanta, milj. euroa 19,0 16,9 

Lainakanta, euroa/asukas 3 195 2 845 

Verotulot, euroa/asukas 3 512 3 569 

Tilikauden ylijäämä milj. euroa 0,580 (TA 2017)        1,13 

 
Lisätietoja: 
Kaupunginjohtaja Jarmo Pienimäki, p 040 652 8881, hallintojohtaja Seppo Karjala, p 040 574 8121, 
talousjohtaja Arja Väliaho p 040 574 8121. Sähköpostit etunimi.sukunimi@ahtari.fi. 
 
 
Irma Kuoppala 
viestintäsihteeri 
0400 863 865 
irma.kuoppala@ahtari.fi 
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