
Tiedote kaupunginhallituksen  20.1.2020 pidetystä kokouksesta 

§ 1 LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA, 

KIMPILAMMINKANKAAN TUULIVOIMAHANKE, SOINI JA ÄHTÄRI 

 

Ähtärin kaupunginhallitus päätti esittää Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskukselle (ELY-keskus) lausuntonaan seuraavaa: 

 

Kimpilamminkankaan tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmassa on kuvattu perusteellisesti ne keinot, 

joilla selvitetään ja arvioidaan tuulivoimahankkeen mahdolliset vaikutukset alueen eläimistöön, 

luontoarvoihin, ihmisiin ja ihmistoimintaan. YVA-ohjelmasta on kuitenkin havaittavissa hankkeen 

ripeä aikataulu, joka asettaa omat haasteensa vaikutusten selvittämiseen. Ohjelmassa on mainittu 

hankkeen yhteisvaikutusten arviointi muiden hankkeiden kanssa, mutta mahdollisten 

yhteisvaikutusten tunnistaminen, laadittavat selvitykset ja arvioinnin toteuttamismenetelmät 

puuttuvat YVA-ohjelmasta täysin. 

Tuulivoimahanke tuo alueelle uutta liiketoimintaa piristäen kuntien elinkeinoelämää. 

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tulee kuitenkin huomioida myös sen vaikutukset alueen 

luontomatkailuun ja muihin erä- ja luontoteemoihin liittyviin elinkeinoihin ja vetovoimatekijöihin 

alueella. 

 

§ 2 KAUPUNGIN ILMOITUSTEN JULKAISEMISTAVASTA PÄÄTTÄMINEN 

 

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupungin ilmoitukset ja viralliset 

kuulutukset julkaistaan Kuntalain 108 §:n mukaisesti kaupungin ilmoitustaululla (kaupungin 

kotisivut) sekä tärkeämmät ilmoitukset Ähtärinjärven Uutisnuotassa ja tarpeen mukaan muissakin 

lehdissä. 

Viranhakuilmoituksien osalta noudatetaan ohje- ja johtosääntöjen sekä muiden annettujen 

säännösten määräyksiä. Lisäksi voidaan viranhakuilmoitus harkinnan mukaan julkaista muissakin 

lehdissä. 

 

§ 3 KAUPUNGINVIRASTON HENKILÖSTÖN VASTAANOTTOAJAT JA PÄÄTÖSTEN 

NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN VUONNA 2020 

 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä ehdotetun kuulutuksen julkaistavaksi kaupungin 

ilmoitustaululla. Kuulutus julkaistaan myös kaupungin kotisivulla, jossa sitä päivitetään vuoden 

kuluessa osoite- ja nimitietojen osalta sekä lyhennettynä Ähtärinjärven Uutisnuotassa. 

 

§ 4 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUKSIEN ILMOITTAMISTAVASTA 

PÄÄTTÄMINEN 

 

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuuston kokousten 

ilmoittamistavasta noudatetaan KuntaL 94 §:n ja hallintosäännön 12 luvun 79 §:n määräyksiä. 

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kokouksen asialista sekä ilmoitus 

kokouksen ajasta ja paikasta julkaistaan Ähtärinjärven Uutisnuotassa sekä kaupungin kotisivuilla. 

Lyhennetty kokouskutsu julkaistaan myös Viiskunta- lehdessä. 

  



§ 5 TALOUSARVION 2020 TOIMEENPANO-OHJEIDEN HYVÄKSYMINEN 

Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion 2020 toimeenpano-ohjeet, jotka sisältävät mm. yleisiä 

ohjeita kaupungin taloudenpidosta, talousarvion noudattamisesta, määrärahojen käytöstä, 

raportoinnista, henkilöstöasioiden käsittelystä sekä hankinnoista ja avustuksista.  

§ 6 KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIVALTAAN KUULUVIEN TULOSALUEIDEN 

(SUMMATASO 3) KÄYTTÖSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN V. 2020 

Kaupunginhallitus totesi, että valtuuston päättämät keskushallinnon summataso kolmen (tulosalue) 

määrärahat ovat samat kuin summataso neljän määrärahat, eikä tarvetta tarkempaan jakoon ole. 

§ 7 TOIMIALAJOHTAJIEN NIMEÄMINEN 

Kaupunginhallitus päätti, että teknisen osaston toimialajohtaja, sivistys- ja hyvinvointiosaston 

toimialajohtaja, talous- ja rahoituspalveluosaston toimialajohtaja ja hallinto-osaston 

toimialajohtaja nimetään seuraavasti: 

• hallinto-osaston toimialajohtaja vuodelle 2020 hallintojohtaja Seppo Karjala 

• sivistys- ja hyvinvointiosaston toimialajohtaja vuodelle 2020 sivistystoimenjohtaja  

  Eija Kuoppa-aho 

• teknisen osaston toimialajohtaja vuodelle 2020 rakennuttajainsinööri Mirka Poikelin 

• talous- ja rahoituspalveluosaston toimialajohtaja vuodelle 2020 talousjohtaja Arja Väliaho 

 

§ 8 TILINKÄYTTÖVALTUUDET VUODELLE 2020 

 

Kaupunginhallitus päätti vuoden 2020 tilinkäyttövaltuuksista seuraavaa: 

Pankkitilien ottojen ja siirtojen allekirjoittajiksi kaupunginhallitus nimeää ensisijaisesti 

talousjohtaja Arja Väliahon yhdessä toimistosihteeri Riitta Majaniemen, hallintojohtaja Seppo 

Karjalan, pääkirjanpitäjä Helinä Jylhän, pääkirjanpitäjä Marja Koivukankaan tai controller Iida 

Kostamovaaran kanssa. 

Talousjohtaja Arja Väliahon estyneenä ollessa toimii allekirjoittajana hallintojohtaja Seppo Karjala 

yhdessä toimistosihteeri Riitta Majaniemen, pääkirjanpitäjä Helinä Jylhän, pääkirjanpitäjä Marja 

Koivukankaan tai controller Iida Kostamovaaran kanssa. 

Pankkitilien otot ja siirrot niissä tapauksissa, jolloin hyväksymismerkinnällä varustettu tosite seuraa 

mukana, allekirjoittaa toimistosihteeri Riitta Majaniemi, hallintojohtaja Seppo Karjala, 

pääkirjanpitäjä Helinä Jylhä, pääkirjanpitäjä Marja Koivukangas, controller Iida Kostamovaara tai 

talousjohtaja Arja Väliaho. 

Kaupunginjohtajalla on em. tilien käyttöoikeus yksinään.  

Kaupungin luottokortin käyttöoikeudesta päätetään erikseen myöhemmin. 

Kaupungin maksut suoritetaan pääsääntöisesti pankkisiirtoina. Erikseen sovittavissa tapauksissa 

voidaan suorittaa kassasta maksuja kaupungin maksuliikennetileiltä hyväksymismerkinnällä 

varustettua tositetta vastaan. 

Maksun vastaanottajan on varustettava tosite päiväyksellä ja allekirjoituksella ja tositteeseen on 

liitettävä rahalaitoksen antama päivätty kuittaus. 

 

§ 9 ARVOPOSTIN VASTAANOTTAMINEN 

 

Kaupunginhallitus päätti valtuuttaa kaupungille osoitetun saapuvan arvopostin sekä muiden 

arvolähetysten kuittaajaksi ja vastaanottajaksi toimialajohtajat, asianhallintapäällikkö Jutta-Kaisa 

Mikkolan, hallintosihteeri Kirsi Saarimäen, toimistosihteeri-palveluneuvoja Anne Kujalan, 



toimistosihteeri Saija Kermisen, piirtäjä-toimistosihteeri Johanna Karjalan ja hallintosihteeri Hanna-

Maria Lindin kunkin yksinään. 

 

§ 10 HYVÄKSYJIEN NIMEÄMINEN HALLINTO-, TALOUS- JA RAHOITUSPALVELU- 

OSASTOJEN SEKÄ PERUSTURVALAUTAKUNNAN OSALTA VUONNA 2020 

 

Kaupunginhallitus päätti nimetä laskujen hyväksyjät hallinto- ja talousosaston osalta vuodelle 2020 

seuraavasti: 

Hallinto-osaston kustannuspaikoilla hyväksyjänä on hallintojohtaja Seppo Karjala ja varalla 

talousjohtaja Arja Väliaho. Talous- ja rahoituspalveluosaston kustannuspaikoilla hyväksyjänä on 

talousjohtaja Arja Väliaho ja varalla hallintojohtaja Seppo Karjala. Suhdetoiminnan 

kustannuspaikalla sekä hallintosäännön mukaisesti kaupunginjohtajan toimivaltaan kuuluvissa 

asioissa hyväksyjänä on kaupunginjohtaja Jarmo Pienimäki ja varalla hallintojohtaja Seppo Karjala. 

Hallintojohtajan ja talousjohtajan poissa ollessa kaupunginjohtaja toimii hyväksyjänä. 

Elinkeinoelämää / hallintoa koskevien laskujen hyväksyjänä toimii kaupunginjohtaja Jarmo 

Pienimäki ja laskujen vastaanottajana / tarkastajana elinvoimapäällikkö Jani Takamaa. 

Perusturvalautakunnan kustannuspaikkojen osalta hyväksyjänä on hallintojohtaja Seppo Karjala ja 

varalla talousjohtaja Arja Väliaho. 

Hallintojohtajan ja talousjohtajan poissa ollessa kaupunginjohtaja toimii hyväksyjänä. 

Kullekin projektille nimetään oma laskujen hyväksyjä. 

Investointien osalta laskujen hyväksyjänä toimii teknisen toimialan johtaja Mirka Poikelin tai hänen 

varahenkilönsä. Kuntayhtymien ja arvopapereiden laskujen hyväksyjänä on talousjohtaja Arja 

Väliaho ja varalla hallintojohtaja Seppo Karjala. 

Rahoitusmenojen osalta hyväksyjänä on talousjohtaja Arja Väliaho ja varalla hallintojohtaja Seppo 

Karjala. Kaupunginjohtaja Jarmo Pienimäki voi toimia em. henkilöiden poissa ollessa hyväksyjänä. 

Kaupunginjohtaja hyväksyy toimialajohtajien matkalaskut. 

Luottamushenkilöiden matka- ja toimituspäivälaskut hyväksyy hallintojohtaja Seppo Karjala tai 

talousjohtaja Arja Väliaho.  

Kaupunginjohtajan matkalaskut hyväksyy kaupunginhallituksen puheenjohtaja. 

Kaupunginhallitus päättää edelleen, että työllistettyjen tukihakemukset ja tilitykset allekirjoittaa ao. 

toimialajohtaja tai hänen varahenkilönsä. 

Kuussoten työllisyysasioita Ähtärin kaupungin osalta hoitavaksi nimeämällä henkilöllä on oikeudet 

tukihakemusten toimittamiseen Katso-järjestelmän kautta samoin kuin palkkatukimaksatusten 

hakemiseen verkkopalvelun kautta ml kuntouttavan työtoiminnan maksatushakemukset. 

 

§ 11 ATERIAKORVAUKSET 

 

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa ateriakorvaukset kokouksessa esitetyn liitteen mukaisesti 

noudatettavaksi 1.1.2020 lukien. 

 

§ 12 KUTSUNTALAUTAKUNNAN JÄSENET V. 2020 

 

Kaupunginhallitus päätti valita kutsuntalautakuntaan vuodelle 2020 samat henkilöt kuin vuodelle 

2019 eli edustajaksi Kalle Katvalan ja varaedustajiksi Tiina Sulkavan ja Tapio Järvisen. Vuoden 

2020 kutsunnat pidetään Ähtärissä Pirkanlinnan tiloissa 25.11. klo 09.00 alkaen. 
  



§ 13 LUOPUMINEN KASVU- JA ELINVOIMATYÖRYHMÄN JÄSENYYDESTÄ JA 

PUHEENJOHTAJUUDESTA / VAINIO KARI 

 

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 

1) Kari Vainiolle myönnetään ero Kasvu- ja elinvoimatyöryhmän jäsenyydestä ja 

puheenjohtajuudesta, 

2) Kasvu ja elinvoimatyöryhmään valitaan uusi jäsen Kari Vainion tilalle ja 

3) nimetään Kasvu- ja elinvoimatyöryhmälle uusi puheenjohtaja. 

 

§ 14 VAASA-SEINÄJOKI-JYVÄSKYLÄ LIIKENNEKÄYTÄVÄN 

KEHITTÄMISRYHMÄN JÄSENEN JA VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN 

 

Kaupunginhallitus päättää nimetä kehittämistyöryhmään Ähtärin kaupungin edustajaksi Mikko 

Savolan ja varaedustajaksi Jarmo Pienimäen. 

§ 15 KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTAELIMEN NIMEÄMINEN VUODELLE 2020 

Kaupunginhallitus päätti kaupunginhallituksen puheenjohtajan selonteon perusteella nimetä 

henkilöt vuodelle 2020 yhteistoimintaelimeen seuraavasti: 

 

Järjestöjen edustus: 

Jäsenet    Henk.koht.varajäsenet 

Riikka Koskimaa   Eeva-Liisa Matkala 

Jutta-Kaisa Mikkola   Anne Kujala 

Tea-Hanna Leino   Eija Paavola 

Marjaana Valkeejärvi (Tehy/Koho)  Tuula Kuoppa 

Ritva Eloranta   Anne Luodeslampi 

Marjaana Valkeejärvi (Tehy/Koho)  Tuula Kuoppa 

 

Kaupunginhallitus nimeää työnantajan edustajat (6 kpl) ja varaedustajat (6 kpl): 

kaupunginjohtaja Jarmo Pienimäki  khall puheenjohtaja Risto Harju 

työsuojelupäällikkö   rakennuttajainsinööri Mirka Poikelin 

varh.kasvatuspääll. Sirpa Mannismäki  vast.last.t.opett. Paula Korsumäki 

hallintojohtaja Seppo Karjala  kvalt puheenjohtaja Heimo Pirttimäki 

sivistystoimenjohtaja Eija Kuoppa-aho  vapaa-aikatoimenjohtaja Marika Puntala 

talousjohtaja Arja Väliaho   elinvoimapäällikkö Jani Takamaa 

 

§ 16 LOUNASHINNAN MUUTOS / LOUNASRAVINTOLA HOVITAR 

 

Kaupunginhallitus hyväksyy Lounasravintola Hovittaren ilmoituksen sopimuslounaiden hinnan 

korotuksesta 1.1.2020 lukien. Kaupunki osallistuu työpaikkaruokailukustannuksiin 

kaupunginhallituksen 20.01.2020 päättämällä tavalla 1,31 euroa / ateria. 

 

§ 17 LOUNASRUOKAPAIKAN HYVÄKSYMINEN / VANHA PAPPILA HETKI OY / 

LOUNASRUOKAILUHINNAN MUUTOS 

 

Kaupunginhallitus hyväksyi Vanha Pappila Hetki Oy:n ilmoituksen sopimuslounaiden hinnan 

korottamisesta 7.1.2020 alkaen sekä merkitsi tiedoksi uuden lounaspöydän sisällön.  

Kaupunki osallistuu työpaikkaruokailukustannuksiin kaupunginhallituksen 20.1.2020 § 11 

päättämällä tavalla 1,31 euroa / ateria. 



 

§ 18 TYÖLLISYYSKATSAUS, MARRASKUU 2019 

 

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi: 

Etelä-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 20.12.2019 julkaiseman tilaston 

mukaan Ähtärin työttömyysaste 30.11.2019 oli 8,9 %.  

Työttömiä työnhakijoita oli marraskuun 2019 lopussa 217 kpl, eli 24 enemmän kuin edellisen 

kuukauden lopussa. Työttömien määrässä oli lisäystä vuoden 2018 marraskuuhun verrattuna 37 kpl 

eli 21 % Ähtärissä oli 30.11.2019 kaikkiaan 43 lomautettua henkilöä. 

 

§ 19 OTTOKELPOISET PÄÄTÖKSET 

 

Kaupunginhallitus merkitsi asiat tiedoksi. Päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. 

§ 20 KAUPUNGINJOHTAJAN JA HALLINTOJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 

Merkittiin tiedoksi kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan kokouksessa esittämä ajankohtaiskatsaus. 

§ 21 TIEDOKSI 

Kirjelmät merkittiin tiedoksi 

§ 22 KANNETTAVIEN TIETOKONEIDEN HANKINTA LUKION ALOITTAVILLE 

OPISKELIJOILLE 

 

Kaupunginhallitus velvoittaa viranhaltijat hankkimaan laitteet niin, että ne ovat käytössä aloittavilla 

lukio-opiskelijoilla syksyllä 2020. Rahoitus järjestetään olemassa olevan budjetin sisältä. 

 

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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