
Tiedote kaupunginhallituksen 27.5.2019 pidetystä kokouksesta 

Kokouksessa on käsitelty seuraavat asiat: 

§ 104 MAANKÄYTTÖINSINÖÖRIN VIRAN TÄYTTÄMINEN 

Kaupunginhallitus päätti valita insinööri (AMK) Kerttu Heinämäen avoinna olleeseen 

maankäyttöinsinöörin virkaan. Valinta on ehdollinen kunnes hakija on toimittanut hyväksyttävän 

lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Virassa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. 

 

§ 105 YHTEISKOULUN SISÄILMATUTKIMUSTEN JÄLKEEN SEURAAVAT 

JATKOTOIMENPITEET 

 

Kaupunginhallitus päätti:  

1) että koulutoiminta jatkuu yhteiskoulun tiloissa normaalisti. Kesän 2019 aikana tullaan 

toteuttamaan tarvittavat sisätilakorjaukset. Toimenpiteet aloitetaan välittömästi teknisen toimen 

johdolla. 

2) että musiikin ja kuvaamataidon opetusta varten järjestetään pidempiaikaiset väliaikaiset tilat 

3) että pidempiaikaisia väliaikaistiloja käytetään siihen saakka, kunnes uudet pysyvät luokkatilat 

em. oppiaineiden osalta ovat valmiit käyttöön otettavaksi. 

4) että Yhteiskoulun käytännön toimenpiteiden (mm. korjauksen, siivouksen, muuttamisen, 

käyttöönoton jne.) koordinoimista varten perustetaan työryhmä, johon nimetään seuraavat Ähtärin 

kaupungin palveluksessa olevat henkilöt. Vs. sivistystoimenjohtaja Markus Hyytinen (koolle 

kutsuja, ryhmän puheenjohtaja 10.7.2019 asti), rehtori Markku Juhola (ryhmän varapuheenjohtaja 

10.7.2019 asti ja 11.7.2019 alkaen koolle kutsuja ja ryhmän puheenjohtaja), teknisen toimialan 

johtaja Mirka Poikelin (ryhmän varapuheenjohtaja 11.7.2019 alkaen), ruokapalvelupäällikkö Eija 

Paavola, siivoustyönjohtaja Tea-Hanna Leino, Yhteiskoulun vararehtori Anne Luodeslampi 

(ryhmän sihteeri). Virka-ja työajan ulkopuolisesta työskentelystä maksetaan työryhmälle KVTES:n 

mukainen korvaus. Työryhmän kokoontumisista laaditut muistiot esitetään tiedoksi   

kaupunginhallitukselle, sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle sekä tekniselle lautakunnalle. 

5) että vararehtori Anne Luodeslammen nimike muutetaan1.8. 2019 alkaen kokonaistyöajassa 

toimivaksi (virka-)apulaisrehtoriksi 31.7.2020 saakka. Mahdollista määräaikaisen nimikemuutoksen 

jatkamista tarkastellaan viimeistään kesäkuussa 2020. 

6) että musiikin ja kuvaamataidon väliaikaistilojen suunnittelua, toimeenpanoa ja varustamista, 

tarvittavia puhdistustoimenpiteitä, muuttoa ym. ylimääräisiä toimenpiteitä varten, on mahdollisuus 

tarpeen vaatiessa palkata organisaation ulkopuolisia toimijoita. 

7) että kaikki em. toimenpiteet toteutetaan olemassa olevan talousarvion 2019 mukaisesti ja mikäli 

toimenpiteet edellyttävät lisämäärärahan varaamista, tulee asia käsitellä asianmukaisesti kaupungin 

päättävissä elimissä. 

 

§ 106 LUKION SISÄILMATUTKIMUSTEN JÄLKEEN SEURAAVAT 

JATKOTOIMENPITEET 

 

Kaupunginhallitus päätti: 

1) että ennen kesälomia tilojen käyttöä turvaavana toimenpiteenä lukion luokkatilat ylipaineistetaan. 

Tällä pienennetään ulkovaipparakenteissa olevien epäpuhtauksien sisäilmaan kulkeutumisen 

todennäköisyyttä.  

2) että lukion nykyisten tilojen käytöstä tullaan täysimääräisesti luopumaan kevätlukukauden 

päätyttyä 1.6.2019. Toimeenpantavat toimenpiteet aloitetaan välittömästi. 



3) että lyhytaikaisina väliaikaistiloina käytetään pääasiallisesti Tuomarniemellä sijaitsevia 

luokkatiloja, henkilökunnan toivomuksen mukaisesti, lukuvuoden 2019-2020 työpäivien 8.8.2019-

30.5.5.2020 ajan. Viimeistään 1.8.2020 otetaan käyttöön pidempiaikaiset väliaikaiset tilat. 

4) että pidempiaikaisia väliaikaistiloja käytetään siihen saakka, kunnes uudet pysyvät koulutilat ovat 

valmiit käyttöön otettavaksi. 

5) että lukion käytännön toimenpiteiden koordinoimista varten perustetaan työryhmä, johon 

nimetään seuraavat Ähtärin kaupungin palveluksessa olevat henkilöt. Vs. sivistystoimenjohtaja 

Markus Hyytinen (koolle kutsuja, ryhmän puheenjohtaja 10.7.2019 asti), rehtori Markku Juhola 

(ryhmän varapuheenjohtaja 10.7.2019 asti ja 11.7.2019 alkaen koolle kutsuja ja ryhmän 

puheenjohtaja), teknisen toimialan johtaja Mirka Poikelin (ryhmän varapuheenjohtaja 11.7.2019 

alkaen), ruokapalvelupäällikkö Eija Paavola, siivoustyönjohtaja Tea-Hanna Leino, lukion 

vararehtori Anne Luodeslampi (ryhmän sihteeri). Virka-ja työajan ulkopuolisesta työskentelystä 

maksetaan työryhmälle KVTES:n mukainen korvaus. Työryhmän kokoontumisista laaditut 

muistiot esitetään tiedoksi kaupunginhallitukselle, sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle sekä 

tekniselle lautakunnalle.  

6) että vararehtori Anne Luodeslammen nimike muutetaan 1.8.2019 alkaen kokonaistyöajassa 

toimivaksi (virka-)apulaisrehtoriksi 31.7.2020 saakka. Mahdollista määräaikaisen nimikemuutoksen 

jatkamista tarkastellaan viimeistään kesäkuussa 2020. 7) että väliaikaistilojen muutostöiden 

toimeenpanoa ja varustamista, tarvittavia puhdistustoimenpiteitä, muuttoa ym. ylimääräisiä 

toimenpiteitä varten on mahdollisuus tarpeen vaatiessa palkata organisaation ulkopuolisia 

toimijoita. 

8) että pysyvien uusien koulutilojen suunnittelutyö käynnistetään välittömästi yhteistyössä 

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedun kanssa. Ensisijainen tavoite uusien toimitilojen osalta tulee 

olla toisen asteen yhteisen kampuksen rakentaminen lukio- ja ammattikoulutukselle. 

9) velvoittaa viranhaltijat, talousjohtajan johdolla, selvittämään erilaisia koulutilojen 

rahoitusvaihtoehtoja. 

10) että kaikki em. toimenpiteet toteutetaan olemassa olevan talousarvion 2019 mukaisesti ja mikäli 

toimenpiteet edellyttävät lisämäärärahan varaamista, tulee asia käsitellä asianmukaisesti kaupungin 

päättävissä elimissä. 

 

§ 107 ELINVOIMAINEN ÄHTÄRI 

 

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi Elinvoimainen Ähtäri -raportin tilannekatsauksen ja ohjeistaa 

raportin viimeistelyn osalta valmistelutyöhön osallistuvia. Elinvoimainen Ähtäri -raportti päätettiin 

käsitellä 10.6.2019 pidettävässä kaupunginhallituksen kokouksessa. 

 

§ 108 ÄHTÄRIN KEILAHALLIN TOIMINNOT 

 

Kaupunginhallitus päätti, 

1) että keilahalli vuokrataan hotelli Mesikämmen Oy:lle 

2) hyväksyä työryhmän esitykset keilahallin toiminnoista esittelytekstin ja oheismateriaalissa 

(Ähtärin keilahallin toiminnot) esitetyn mukaisesti  

3) hyväksyä vuokrasopimuksen esitetyssä muodossa ja valtuuttaa kaupunginjohtajan sekä 

hallintojohtajan allekirjoittamaan sopimuksen kaupungin puolesta 

4) keilahallin toimintojen toimeenpanosta ja vuokrasopimuksen sisällöistä järjestetään osapuolten 

välinen keskustelu- ja tarkastuspalaveri 1.12.2019 mennessä. Palaverin koolle kutsujana toimii 

liikuntakoordinaattori. 

5) keilahallin markkinoinnista ja myynnistä vastaa ensisijaisesti Ähtärin Eläinpuisto Oy:n 

markkinointi- ja myyntiorganisaatio. Lisäksi Ähtärin Matkailu Oy ja Ähtärin kaupunki osallistuvat 

toimenpiteillään keilahallin toiminnan markkinointiin ja kehittämiseen. 



6) vastuuttaa sivistystoimen järjestämään keilahallin nimikilpailun virallisiin avajaisiin mennessä 

7) vastuuttaa sivistystoimen järjestämään keilahallin viralliset avajaiset syys-lokakuussa 2019 

 

§ 109 KEILAHALLIN LISÄ- JA MUUTOSTYÖT 

 

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi keilahallin lisä- ja muutostyöt ja päätti esittää ne edelleen 

kaupunginvaltuustolle tiedoksi. 

Rakennusurakan lisä- ja muutostyötarjoukset:  Hyvitys  Lisälasku 

Hotellin vastaanottoalueen muutokset    50 363,80 € 

Hotellin piha-alueen muutokset    78 591,99 € 

Keilaratalaitteistohankinnan hyvitykset: 

Keilaratalaitteistohankinnan muutokset   14 000 € 

Yhteensä      114 955,79 € 

 

§ 110 RAKENTAJAPAKETTI 2019-2020 

 

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että rakentajapaketti vuosille 2019-2020 

hyväksytään. 

Kaupunki päätti myöntää uuden omakotitalon Ähtärin kaupungin alueelle rakentavalle 2500€ 

palvelusetelin, jonka voi käyttää kaupungin alueella toimivien yritysten tai kaupunkikonsernin 

palveluiden ostamiseen rakentamiseen liittyen. 

Riihimäen alueen tiettyjen omakotitonttien hinnan tarkistamista käsitellään omassa pykälässään 

kampanjaan liittyen. 

 

§ 111 TONTTIEN MYYNTIHINNAN MÄÄRITTÄMINEN RIIHIMÄEN ALUEELLA / 

KORTTELI 436, TONTIT 2-5 

 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä, että Riihimäen alueella korttelin 436 omakotitalotonttien 2-5 

hinnaksi määritellään 0,50 € / m2. Tarjoushinta on voimassa 1.7.2019 – 31.12.2020 ja päätti esittää 

sen edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. 

 

§ 112 TALOUDELLINEN JA TOIMINNALLINEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2019 

 

Kaupunginhallitus päätti merkitä taloudellisen ja toiminnallisen osavuosikatsauksen 1.1. - 

30.4.2019 tiedoksi sekä päätti esittää sen tarkastuslautakunnan ja kaupunginvaltuuston 

käsiteltäväksi. 

 

§ 113 ÄHTÄRIN KULJETUS OY:N TONTTITARJOUS ÄHTÄRIN KAUPUNGILLE 

 

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle. että Ähtärin kaupunki ostaa Ähtärin 

Kuljetus Oy:ltä Auto-Ala -nimisen tilan, jonka kiinteistötunnus on 989-402-1-409. Alueen 

kokonaispinta-ala on 0,9774 ha ja kauppahinta 24.435 euroa. Talousarviossa on kiinteän 

omaisuuden hankintaan varattu määräraha 60.000 euroa. 

 

§ 114 YSTÄVYYSKAUPUNKISOPIMUKSEN VALMISTELU TRYAVNAN KANSSA 

 

Kaupunginhallitus päätti valtuuttaa jatkamaan toimenpiteitä ystävyyskuntatoiminnan kehittämiseksi 

ja ystävyyskuntasopimuksen solmimiseksi bulgarialaisen Tryavnan ja Ähtärin kaupungin välillä. 

 



§ 115 EPANET-KORKEAKOULUVERKOSTON KOORDINOINNIN RAHOITUS 

VUONNA 2019 

 

Kaupunginhallitus päätti, että Ähtärin kaupunki osallistuu Epanetkoordinaation kuntarahoitukseen 

(E-P liitto) vuoden 2019 osalta asukasluvun suhteessa 8.267 euroa. 

 

§ 116 TÄYTTÖLUPA LUOKANOPETTAJAN VIRKAAN 0403 

 

Kaupunginhallitus päätti myöntää sivistystoimelle täyttöluvan luokanopettajan virkaan (0403) 

1.8.2019 alkaen. 

 

§ 117 SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN VIRAN HOIDON VÄLIAIKAISET JÄRJESTELYT 

 

Kaupunginhallitus päätti, että vs. sivistystoimenjohtajana toimii ajalla 11.7.- 4.8.2019 

suostumuksensa perusteella ovo kaupunginjohtaja Jarmo Pienimäki. 

 

§ 118 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2018 

 

Kaupunginhallitus päätti hyväsyä vuodelta 2018 laaditun henkilöstöraportin ja päääti esittää sen 

edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle sekä oikeuttaa hallintojohtajan tekemään 

henkilöstöraporttiin ennen valtuuston kokousta tarvittavat stilistiset täydennykset/korjaukset. 

 

§ 119 VAASAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖKSET NELJÄÄN VALITUKSEEN 

 

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi seuraavat valituksen alaiset Ähtärin kaupungin päätökset sekä 

Vaasan hallinto-oikeuden päätökset valituksiin: 

1. Ähtärin kaupunginhallituksen päätös 23.1.2017 § 13 osastojen päälliköiden nimeämisestä 

vuodelle 2017. Vaasan hallinto-oikeus on hylännyt valituksen. 

2. Ähtärin teknisen lautakunnan päätös 7.2.2017 § 4 laskujen ja tositteiden hyväksyjistä vuodelle 

2017. Vaasan hallinto-oikeus on hylännyt valituksen. 

3. Ähtärin kaupunginjohtajan päätös 11.4.2017 § 23 tehtäväkohtaisen palkan vahvistamisesta. 

Vaasan hallinto-oikeus on hylännyt valituksen. 

4. Ähtärin vs. kaupunginjohtajan päätös 211.7.2017 § 37 teknisen johtajan viran muuttaminen osa-

aikaiseksi. Vaasan hallinto-oikeus on hylännyt valituksen. 

 

§ 120 KAUPUNGINVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA  

VARAPUHEENJOHTAJIEN VAALI 

 

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto päättää puheenjohtajiston toimikaudeksi 

1.6.2019 – 31.5.2021 sekä suorittaa valtuuston puheenjohtajan sekä I, II ja III varapuheenjohtajan 

vaalin. 

 

§ 121 KAUPUNGINHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA 

VARAPUHEENJOHTAJIEN VAALI 

 

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto päättää kaupunginhallituksen 

varapuheenjohtajien määrästä ja valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan/t.  

Puheenjohtajisto valitaan toimikaudeksi 1.6.2019 – 31.5.2021. 

 

 



§ 122 SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJAN JA 

VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI  

 

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee lautakunnan jäsenistä 

sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikaudeksi 1.5.2019 

– 31.5.2021. 

 

§ 123 TEKNISEN LAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN 

VAALI 

 

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että lautakunnan jäseniksi valituista 

nimetään toimielimen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja toimikaudeksi ajalle 1.6.2019 – 

31.5.2021. 

 

§ 124 VALTUUSTOALOITE KOULUJEN DIGITALISAATION EDISTÄMISEKSI / 

ÄHTÄRIN KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄ 

 

Kaupunginhallitus hyväksyi sivistys- ja hyvinvointilautakunnan tekemän päätöksen esittää sen 

edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Aloite on loppuun käsitelty. 

 

§ 125 VALTUUSTOALOITE TUNNETAITOKASVATUKSEN KEHITTÄMISESTÄ 

ÄHTÄRISSÄ / ÄHTÄRIN KRISTILLISDEMOKRAATTIEN VALTUUSTORYHMÄ 

 

Kaupunginhallitus hyväksyi sivistys- ja hyvinvointilautakunnan tekemän päätöksen esittää sen 

edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Aloite on loppuun käsitelty. 

 

§ 126 VALTUUSTOALOITE RIITTÄVIEN RESURSSIEN TURVAAMISESTA  

PERUS- JA ERITYISOPETUKSESSA/ÄHTÄRI KRISTILLISDEMOKRAATTIEN 

VALTUUSTORYHMÄ 

 

§ 127 VALTUUSTOALOITE VALMIUSRYHMÄN PERUSTAMISESTA / SEPPO LAINE 

 

Kaupunginhallitus merkitsi selvityksen tiedoksi ja hyväksyi sen osaltaan ja päätti esittää sen 

edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Aloite on loppuun käsitelty. 

 

§ 128 VALTUUSTOALOITE SELVITYKSEN LAATIMISESTA TEKNISEN OSASTON 

RESURSSEISTA / SDP:N JA VASEMMISTOLIITON VALTUUSTORYHMÄT 

 

Kaupunginhallitus merkitsi selvityksen tiedoksi ja hyväksyy sen osaltaan ja päätti esittää sen 

edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Aloite on loppuun käsitelty. 

 

§ 129 VALTUUSTOALOITE ÄHTÄRIN ENERGIA JA VESI OY:N TOIMITUSJOHTAJAN 

TEHTÄVÄN JULKISEEN HAKUUN LAITTAMISESTA / SEPPO LAINE 

 

Kaupunginhallitus päätti esittää edelleen kaupunginvaltuustolle tehdyn aloitteen osalta seuraavaa: 

Ähtärin Energia ja Vesi Oy:n hallitus on toimeenpannut yhtiön toimitusjohtajan haun julkisen haun 

kautta. Hakuprosessiin kuului haastattelun lisäksi kärkihakijoiden soveltuvuustestaus ulkopuolisen 

asiantuntijayrityksen toimesta. Valintaprosessin eri vaiheisiin osallistui yhtiön hallitus 

kokonaisuudessaan. Päätöksen yhtiön toimitusjohtajan valinnasta yhtiön hallitus teki yksimielisesti. 

Aloite on loppuun käsitelty. 



§ 130 VALTUUSTOALOITE KAUPUNKIKONSERNIIN KUULUVIEN KAUPUNGIN 

MÄÄRÄYSVALLASSA OLEVIEN YHTIÖIDEN HALLITUSTEN JÄSENTEN 

ESITTÄYTYMISESTÄ / PIRKKO AHOLA 

 

Kaupunginhallitus päätti esittää edelleen kaupunginvaltuustolle tehdyn aloitteen osalta seuraavaa: 

Kaupunginhallitus nimeää kaupungin tytäryhtiöiden hallituksiin valittavat henkilöt. Yhtiön 

toimitusjohtajat osallistuvat kutsusta kaupunginhallituksen ja/tai kaupunginvaltuuston kokouksiin ja 

esittelevät tarvittaessa yhtiön toiminnallista sekä taloudellista tilannetta. Kaupunginjohtajalla on 

puhe- ja läsnäolo-oikeus kaikkiin kaupungin määräysvallassa olevien tytäryhtiöiden hallitusten 

kokouksiin. Kaupunginjohtaja toimii roolissaan viestin viejänä omistajan (kaupungin) ja yhtiön 

hallituksen välillä. Jokaisen kaupunginhallituksen kokouksen yhteydessä pidetään 

kaupunginjohtajan ajankohtaiskatsaus, jossa on mahdollisuus esitellä myös tytäryhtiöitä koskevia 

asioita.  

Lisäksi yhtiöiden hallitukset ovat järjestäneet tapaamisia omistajan edustajien (pääasiassa 

kaupunginhallituksen kokousväen) ja yhtiön hallituksen kesken.  

Torstaina 23.5.2019 järjestetään kaupunginvaltuutetuille valtuustoinfo konserniyhtiöistä, joista 

paikalle tilaisuuteen on kutsuttu yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. 

Tarvittaessa kaupunginvaltuuston puheenjohtajan päätöksestä, esimerkiksi syksyllä, voidaan 

järjestää ennen valtuuston kokousta tilaisuus, jossa esittäytyvät kaikki paikanpäälle pääsevät 

tytäryhtiöiden hallitusten jäsenet. Aloite on loppuun käsitelty. 

 

§ 131 VALTUUSTOALOITE KAUPUNKIMARKKINOINNIN TEHOSTAMISESTA / 

ÄHTÄRIN KOKOOMUS RY:N VALTUUSTORYHMÄ 

 

Kaupunginhallitus hyväksyi elinvoimapäällikkö Jani Takamaan tekemän selvityksen 

kaupunkimarkkinoinnista ja toimeenpanosta, ja päätti esittää sen edelleen kaupunginvaltuuston 

hyväksyttäväksi. Aloite on loppuun käsitelty. 

 

§ 132 VALTUUSTOALOITE VAUVABONUKSEN KÄYTTÖÖNOTOSTA ÄHTÄRISSÄ / 

KRISTILLISDEMOKRAATTIEN VALTUUSTORYHMÄ 

 

Kaupunginhallitus hyväksyi elinvoimapäällikkö Jani Takamaan tekemän selvityksen Elinvoimainen 

Ähtäri -raportista, joka sisältää myös toimenpiteitä muuttotappion vähentämiseen ja veto- sekä 

pitovoiman lisäämiseen, ja päätti esittää sen edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. 

Aloite on loppuun käsitelty. 

 

§ 133 VALTUUSTOALOITE TEHTYJEN VALTUUSTOALOITTEIDEN 

LISTAAMISESTA KAUPUNGIN NETTISIVUILLE / ILKKA KAJANDER 

 

Kaupunginhallitus päätti, että kaupungin kotisivulla julkaistaan alkuvuodesta lista kaupungille 

edellisenä vuonna jätetyistä aloitteista. Muutoin aloitteiden käsittelystä tiedotetaan pitämällä 

päätöspöytäkirjat muutoksenhakuajan nähtävillä sekä pitämällä kokoustiedotteet nähtävillä noin 

kahden vuoden ajan. 

Lisäksi aloitteen tekijälle päätettiin lähettää päätösote lopullisesta käsittelypäätöksestä. 

Tulevina vuosina asian- ja dokumenttienhallintajärjestelmä Tweb:in uusien toiminnallisuuksien 

käyttöönottoja suunniteltaessa tarkennetaan myös asiarekisterin rajatun verkkojulkaisun 

mahdollisuutta ja aikataulua. Aloite on loppuun käsitelty. 

 



§ 134 VALTUUSTOALOITE REHELLISESTÄ, ASIANTUNTEVASTA ASIOIDEN 

VALMISTELUSTA, DEMOKRAATTISESTA PÄÄTÖKSENTEOSTA JA 

TYÖNTEKIJÖIDEN TASAPUOLISESTA KOHTELUSTA / ILKKA KAJANDER 

 

Kaupunginhallitus päätti esittää edelleen kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

asioiden valmistelu ja päättäminen tapahtuu Suomen lakien ja Ähtärin kaupungin hallintosäännön 

edellyttämällä tavalla. Lähtökohtaisesti asiat valmistellaan viranhaltijoiden toimesta ja 

päätöksenteko tapahtuu demokraattisien vaalien tulosten pohjalta muodostetuissa päättävissä 

elimissä, joita ovat eri toimialojen lautakunnat, kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto. 

Asia esitellään pykälän esittelytekstissä, päätösesitys tehdään esittelijän toimesta ja päättävällä 

elimellä on päätösvalta hyväksyä / hylätä tai muuttaa tehty esitys. 

Tarkastuslautakunta valvoo kaupunginvaltuuston alaisuudessa tehtyjä päätöksiä, niiden valmistelua 

ja täytäntöönpanoa. Aloite on loppuun käsitelty. 

 

§ 135 VALTUUSTOALOITE KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄN RAKENTAMISESTA 

RIIHIMÄEN ALUEELLE / ÄHTÄRIN KOKOOMUS RY:N VALTUUSTORYHMÄ 

 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä, että asiassa edetään investointisuunnitelman mukaisesti, joten 

aloite ei aiheuta toimenpiteitä tässä vaiheessa.  ja esittää sen edelleen kaupunginvaltuustolle 

hyväksyttäväksi. Aloite on loppuun käsitelty. 

 

§ 136 VALTUUSTOALOITE ÄHTÄRIN ELÄINPUISTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN 

LAATIMISESTA / SEPPO LAINE 

 

Kaupunginhallitus päätti esittää teknisen lautakunnan päätöksen edelleen valtuustolle 

hyväksyttäväksi. Aloitteessa esitettyä Eläinpuiston kunnostussuunnitelman laatimista vesien 

käsittelyn osalta ei ole syytä aloittaa. 

 

§ 137 VALTUUSTOALOITE OTSONKOULUN D-OSAN PURKAMISESTA / SEPPO   

LAINE 

 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä teknisen lautakunnan päätöksen, että Otsonkoulun osalta 

jatkotoimenpiteet ratkaistaan myöhemmin kokonaistilanne huomioiden. Asia esitetään edelleen 

kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Aloite on loppuun käsitelty. 

 

§ 138 VALTUUSTOALOITE KIINTEISTÖHUOLLON JÄRJESTELYISTÄ / ILKKA 

KAJANDER 

 

Kaupunginhallitus hyväksyi teknisen lautakunnan päätöksen, ettei lainvoimaista päätöstä ole 

tarpeen käsitellä uudelleen ja päätti esittää sen edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.  

Aloite on loppuun käsitelty. 

 

”Kaupunginvaltuusto on päättänyt kokouksessaan 10.12.2018 § 89 hyväksyä kiinteistöhuollon 

järjestelyitä valmistelleen työryhmän esityksen siirtää Ähtärin kaupungin kiinteistönhoito ja 

kunnossapito 1.4.2019 alkaen Ähtärin Energia ja Vesi Oy:n järjestettäväksi. Lisäksi valtuusto on 

päättänyt, että yhteistoimintamenettelyn toimeenpanosta vastaa henkilöstöpäällikkö. 

Yksityiskohtaisemmat suunnitelmat siirtyvän henkilöstön osalta ja siirron toimeenpanosta tulee 

hyväksyttää kaupunginhallituksella. Työntekijät siirtyvät liikkeenluovutusperiaatteen mukaisesti 

vanhoina työntekijöinä nykyisin eduin. Kiinteistöhuollon järjestelyjä jatketaan siinä vaiheessa, kun 

toimitusjohtaja yhtiölle on nimetty. Päätökseen on voinut hakea muutosta 30 vuorokauden aikana 



päätöksen tiedoksisaannista. Muutoksenhakuaikana ei päätökseen ole jätetty valitusta Vaasan 

hallinto-oikeuteen. Päätös on näin saanut lainvoiman.” 

 

§ 139 ALOITE TOIMITILOISTA / PAJA 66 ÄHTÄRI 

 

Kaupunginhallitus totesi ja päätti esittää edelleen kaupunginvaltuustolle Paja 66 tilaesityksestä 

seuraavaa: tällä hetkellä kaupungilla ei ole tarjota Paja 66 käyttöön aloitteessa esitetyn kaltaisia 

tiloja. Saadun tiedon mukaan tarvittavat tilat olisivat järjestymässä yksityisen toimijan 

mahdollistamana loppusyksystä 2019. Aloite on loppuun käsitelty. 

 

§ 140 ALOITE VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN LAATIMISESTA ÄHTÄRIN 

KAUPUNGILLE / ÄHTÄRIN VAMMAISNEUVOSTO 

 

Kaupunginhallitus päätti esittää edelleen kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Ähtärin kaupunki on 14.12.2015 tekemällään päätöksellä siirtänyt sosiaali- ja terveyspalvelujen 

järjestämisvastuun Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymälle. 

Palvelutuotannosta ja kokonaiskustannuksista vastaa Kuusiolinna Terveys Oy. 

Koska vammaispoliittisen ohjelman laatimisen aloite sisältää pääasiallisesti sosiaali- ja 

terveyspalvelujen järjestämiseen ja palvelutuotantoon liittyviä asioita, tulee ohjelman laatimisen 

valmistelu tapahtua Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän toimesta.  

Tehtävän ohjelman valmisteluun on syytä nimetä edustajat myös Kuusiolinna Terveys Oy:stä, 

Ähtärin kaupungilta ja Ähtärin vammaisneuvostosta. Aloite on loppuun käsitelty. 

 

§ 141  KAUPUNGINJOHTAJAN JA HALLINTOJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 

 

Merkittiin tiedoksi kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan kokouksessa esittämä ajankohtaiskatsaus. 

 

§ 142 OTTOKELPOISET PÄÄTÖKSET 

 

Kaupunginhallitus merkitsi asiat tiedoksi. Päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. 

 

§ 143 TIEDOKSI 

 

Kirjelmät merkittiin tiedoksi. 

 

§ 145 MODUULITILOJEN RAKENTAMINEN / LAINAN MYÖNTÄMINEN KIINTEISTÖ 

OY OULUVEDELLE 

 

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Kiinteistö Oy Ouluvedelle 

myönnettäisiin 450.000 euron laina moduulitilojen (luokkatilojen), mukaan lukien 

kunnallistekniikan, rakentamiseen. 

 

§ 146 LUOKKATILOJEN VUOKRAAMINEN KIINTEISTÖ OY OULUVEDELTÄ 

 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä ja esittää kaupunginvaltuustolle, että Ähtärin kaupunki 

sitoutuu vuokraamaan ja vuokrakauden päätyttyä lunastamaan yläkoulun läheisyyteen esitetyt 

väliaikaiset moduuliluokkatilat kunnallistekniikoineen KOy Ouluvedeltä. Vuokrakausi alkaa 

1.8.2019, kuitenkin aikaisintaan tilojen vastaanottamisesta alkaen. Ähtärin kaupungin talousjohtaja 

ja KOy Ouluveden toimitusjohtaja neuvottelevat sopimuksen tarkemmat ehdot ja vuokran määrän. 

 



 

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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