
Tiedote kaupunginhallituksen 28.10.2019 pidetystä kokouksesta 

Kokouksessa on käsitelty seuraavat asiat: 

§ 246 TALOUSARVIO VUODELLE 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2021-

2023 SEKÄ INVESTOINTIOSA / VALMISTELUN TILANNE 

 

Kaupunginhallitus merkitsi tiedokseen talousarvion valmistelun tämänhetkisen tilanteen ja antaa 

ohjeistuksen jatkotoimenpiteitä varten. 

 

§ 247 TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2020 

 

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että tuloveroprosentti vuodelle 2020 on 

nykyinen 22,00 prosenttia. 

 

§ 248 KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2020 

 

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kiinteistöveroprosentit 

vuodelle 2020 ovat seuraavat:  vero-%  tuottoarvio (€) 

Yleinen kiinteistöveroprosentti  1,30  1 138 000 

Vakituiseen asumiseen veroprosentti  0,50  633 000 

Muiden asuinrakennuksen veroprosentti 1,30  327 000 

Voimalaitoksen veroprosentti  3,10  0 

Yleishyödylliset yhteisöt   1,30  19 000 

 

§ 249 MUSTIKKAVUOREN PORTAAT RY:N KUNTOPORRAS JA 

MAISEMOINTIHANKKEESEEN OSALLISTUMINEN 

 

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle että 

1) Ähtärin Kaupunki osallistuu Mustikkavuoren Portaat ry:n Kuntoportaat ja maisematorni -

hankkeeseen vaadittavalla 20% kuntaosuudella enintään 26 926 €  

(sis. alv 24%; alv 0 % on 21 714,52 €) 

2) Tarvittava määräraha varataan vuoden 2020 talousarvion investointiosaan.  

Määrärahan käyttö edellyttää ELY-keskuksen myönteistä tukipäätöstä hankkeelle. 

 

§ 250 MUSTIKKAVUOREN PORTAIDEN, MAISEMATORNIN JA LAELLE JOHTAVAN 

TIEN PAIKAN VUOKRAAMINEN MUSTIKKAVUOREN PORTAAT RY:LLE 

 

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että: 

1) Ähtärin kaupungin ja Suomenselän Lintutieteellisen yhdistyksen välisen maanvuokrasopimuksen 

(Mustikkavuori -nimisestä tilasta 989-406-7-433) purkamisen Suomenselän Lintutieteellisen 

yhdistyksen esityksen mukaisesti. Maanvuokrasopimus purkautuu päätöksen saatua lainvoiman. 

2) Mustikkavuoren kuntoportaiden, maisematornin ja laelle johtavan tien tarvitseman maa-alueen 

(n. 1,5 ha määräala tilasta Mustikkavuori 989-406-7-433) vuokraamista 1.5.2020 alkaen 

Mustikkavuoren Portaat ry:lle kymmeneksi vuodeksi oheisen maanvuokrasopimuksen mukaisin 

ehdoin. 

3) Alueen vuokra olisi 100 € / vuosi 

4) Mikäli hanke ei saa ELY -keskuksen myöntämää tukea, maanvuokrasopimusta ei allekirjoiteta. 

 

 

 



 

§ 251 TILAPÄISLAINAN MYÖNTÄMINEN MUSTIKKAVUOREN PORTAAT RY:LLE 

 

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle enintään 100 972,50 € (sis.alv) tilapäislainan 

myöntämistä Mustikkavuoren Portaat ry:lle Mustikkavuoren kuntoportaat, maisematorni ja 

tienparannus -hankkeiden hankeaikaiseen rahoitukseen seuraavin ehdoin: 

 lainamäärä on enintään hankkeeseen myönnetyn julkisen rahoituksen määrä 

 lainasta peritään 1%:n vuotuinen korko 

 lainan vakuutena on rahoituspäätös 

 lainaa voidaan nostaa toteutuneiden kustannusten mukaisesti 

 takaisinmaksu 14 vrk:n kuluessa siitä, kun ELY- Keskuksen hanketuki on saatu 

 lainalle peritään viivästyskorkoa korkolain mukaan 

 lainasta on laadittu velkakirja. 

Tarvittava määräraha varataan vuoden 2020 budjettiin. 

 

§ 252 TOIMINTA-AVUSTUSANOMUKSEN KÄSITTELY / KIERTOLIIKE RY 

 

Kaupunginhallitus päätti myöntää Kiertoliike ry:lle toiminta-avustusta vuodelle 2020  

1.200 euroa / kk. Päätös huomioidaan v. 2020 talousarvion valmistelun yhteydessä. 

 

§ 253 VÄLIAIKAISEN RAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN ÄHTÄRIN MATKAILU OY:N 

HANKKEILLE 

 

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle enintään 111 808 € (sis alv) tilapäislainan 

myöntämistä Ähtärin Matkailu Oy:lle Arpainen – The Identity of Suomenselkäs Nature ja Ähtäri 

Boost – Venäjän matkailun kehittämis- ja markkinointi -hankkeiden hankeaikaiseen rahoitukseen 

seuraavin ehdoin.  

 lainamäärä on enintään hankkeeseen myönnetyn julkisen rahoituksen määrä 

 lainasta peritään 1%:n vuotuinen korko 

 lainan vakuutena on rahoituspäätös 

 lainaa voidaan nostaa toteutuneiden kustannusten mukaisesti 

 takaisinmaksu 14 vrk:n kuluessa siitä, kun ELY- Keskuksen hanketuki on saatu 

 lainalle peritään viivästyskorkoa korkolain mukaan 

 lainasta on laadittu velkakirja 

Tarvittava määräraha varataan vuoden 2020 budjettiin. 

 

§ 254 LAUSUNTO ETELÄ-POHJANMAAN LIITON TALOUSARVIOON JA 

TOIMINTASUUNNITELMAAN VUODELLE 2020 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAAN 

2020-2021 

 

Kaupunginhallitus päätti esittää lausuntonaan seuraavaa: 

Tulevaisuudessa on yhä tärkeämpää, että Etelä-Pohjanmaan liitto toimii koko toimialueensa 

jäsenkuntien edunvalvojana. Esimerkkeinä ovat esim. liikenneyhteyksien varmistamisessa huolehtia 

myös alueen poikittaisliikenteen toimintaedellytysten kehittämisestä ja toisaalta taata 

Investointitukien osalta alueen kilpailukyky naapurimaakuntien ja niiden rajaseutujen kanssa. Tällä 



olisi onnistuessaan todennäköisesti huomattavia vaikutuksia myös työllisyyden edistämisen 

näkökulmasta. Suunnitelmassa esitetty tehostettu vuoropuhelu jäsenkuntien kanssa edunvalvonnan 

osalta on hyvin kannatettavaa. Liikennehankkeissa tulee huomiota kiinnittää valtakunnallisten 

kärkihankkeiden lisäksi myös alueellisesti merkittävien väylien rahoitusmahdollisuuksien 

turvaamiseen. Tätäkin voidaan edistää tehokkaalla edunvalvonnalla liiton toimesta. 

 

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

(RANTAPUISTO) / MUUTOS MAANVUOKRASOPIMUKSEEN / OSTOTARJOUS 

OULUVEDEN ISOJAKOKUNNALLE 

 

Kaupunginhallitus päätti esittää Ouluveden Isojakokunnalle, että Ähtärin kaupunki on kiinnostunut 

Maankäyttö- ja rakennuslain 96 §:n perustuen ostamaan Isojakokunnalta Rantapuiston alueella 

sijaitsevan n. 1,440 ha:n suuruisen alueen hintaan 2,50 e /m2.  

Samalla kaupunki esittää, että mikäli osapuolten välillä tehdään po. aluetta koskeva maakauppa, 

alueesta tehty vuokrasopimus samalla purettaisiin. 

 

§ 256 OSAYLEISKAAVAN LAATIMINEN KIMPILAMMINKANKAAN ALUEELLE 

 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä tuulivoimaosayleiskaavan laatimisen käynnistämisen esitetylle 

alueelle Ähtärin kaupungin osalta. Kaupunginhallitus päätti myös hyväksyä esitetyn 

kaavoitussopimuksen allekirjoitettavaksi mahdollisin pienimuotoisin sisällöllisin korjauksin. 

 

§ 257 EPANET-KORKEAKOULUVERKOSTON KOORDINOINNIN JATKORAHOITUS 

VUODEKSI 2020 

 

Kaupunginhallitus päätti, että Ähtärin kaupunki osallistuu Epanetkoordinaation kuntarahoitukseen 

(E-P liitto) vuoden 2020 osalta asukasluvun suhteessa 7.966 euron suuruisella osuudella. 

 

§ 258 SEAMK:N MAAKUNTAKORKEAKOULUTOIMINNAN 

KUNTARAHOITUSOSUUS 

 

Kaupunginhallitus päätti, että Ähtäri lähtee mukaan maakuntakorkeakoulun rahoittamiseen 

toistaiseksi sillä ehdolla, että Alavudella toimivan korkeakouluasiamiehen kuntarahoitusosuus 

(25 200 euroa/v) jaetaan kuntien kesken (Alavus Kuortane, Ähtäri) väestöluvun suhteessa ja 

toimitilakustannukset työhuoneiden osalta maksaa sijaintikunta. 

 

§ 259 TEKNISEN TOIMEN VIRKAJÄRJESTELYT / YHDYSKUNTATEKNIIKAN 

INSINÖÖRIN VIRAN TÄYTTÄMINEN 

 

Kaupunginhallitus päätti, että ympäristöteknologian insinööri (AMK) ja bio ja elintarviketekniikan 

insinööri (AMK) Marjo Mäkipelto valitaan yhdyskuntatekniikan insinöörin virkaan. Varalle ei 

valita ketään. 

 

§ 260 KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN 

UIMAHALLITYÖRYHMÄÄN 

 

Kaupunginhallitus päätti nimetä edustajiksi uimahallityöryhmään Heimo Pirttimäen, Tapio Järvisen 

ja Risto Harjun. 

 



§ 261 KENKIIN ASETETTAVIEN LIUKUESTEIDEN HANKINTA ÄHTÄRILÄISILLE 

IKÄIHMISILLE 

 

Kaupunginhallitus päätti, että Ähtärin kaupunki hankkii kaikille ähtäriläisille 75 vuotta täyttäneille 

kenkiin asetettavat liukuesteet. Hankintaan käytetään kaupungille tulleita perintöjä, jotka osoitettu 

vanhusväestön toiminnallisten aktiviteettimahdollisuuksien lisäämiseen. 

Kaupunginhallitus oikeuttaa viranhaltijat päättämään liukuesteiden hankinnasta ja sopimaan niiden 

jakelusta. 

 

§ 262 MUSIIKIN ERITYISKOVAUKSET TEOSTOLLE 2020 

 

Kaupunginhallitus merkitsi Suomen Kuntaliiton yleiskirjeen tiedoksi ja hyväksyi siinä esitetyn 

muutoksen musiikin esityskorvauksen hintaan. Uusi hinta on vuonna 2020 11,62snt/ kunnan asukas. 

 

§ 263 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

 

Kaupunginhallitus totesi, että kaupunginvaltuuston kokouksen 2.9.2019 päätökset ovat syntyneet 

laillisessa järjestyksessä ja kuuluvat kaupungin toimivaltaan. Päätökset pannaan täytäntöön kun ne 

ovat lainvoimaisia. 

 

§ 264 OTTOKELPOISET PÄÄTÖKSET 

 

Kaupunginhallitus merkitsi asiat tiedoksi. Päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. 

 

§ 265 TYÖLLISYYSKATSAUS, SYYSKUU 2019 

 

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi: 

Etelä-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 22.10.2019 julkaiseman tilaston 

mukaan Ähtärin työttömyysaste 30.09.2019 oli 6,6 %. 

Työttömiä työnhakijoita oli syyskuun 2019 lopussa 162 kpl, eli yksi vähemmän kuin edellisen 

kuukauden lopussa. Työttömien määrässä oli vähennystä vuoden 2018 syyskuuhun verrattuna 25 

kpl eli 13 %. Ähtärissä oli 30.09.2019 kaikkiaan yhdeksän (9) lomautettua henkilöä. 

 

§ 266 KAUPUNGINJOHTAJAN JA HALLINTOJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 

 

Merkittiin tiedoksi kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan kokouksessa esittämä ajankohtaiskatsaus. 

 

§ 267 TIEDOKSI 

 

Kirjelmät merkittiin tiedoksi. 
 

Päätökset täydellisinä ovat saatavissa Ähtärin kaupungin kirjaamosta. 

Ähtärin kaupungin kirjaamo 

Ostolantie 17, 63700 Ähtäri 

puh. 06 2525 6000   kirjaamo@ahtari.fi 

 

mailto:kirjaamo@ahtari.fi

