
Tiedote kaupunginhallituksen 7.10.2019 pidetystä kokouksesta 

Kokouksessa on käsitelty seuraavat asiat: 

§ 229 ÄHTÄRIN KAUPUNGIN KANNANOTTO VAPAAEHTOISEN ETELÄ-

POHJANMAAN SOTE-KUNTAYHTYMÄN VALMISTELUN JATKAMISEEN 

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle kokouksessa esitetyn liitteen mukaisen 

lausunnon antamista koskien vapaaehtoisen maakunnallisen sote-kuntayhtymän valmistelua. 

 

§ 230 ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 

PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN 1.1.2020 ALKAEN / LAUSUNTO 

 

Ähtärin kaupunginhallitus päätti esittää lausuntonsa Seinäjoen kaupunginhallitukselle. 

 

§ 231 TALOUDELLINEN JA TOIMINNALLINEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2019 

 

Kaupunginhallitus merkitsi taloudellisen ja toiminnallisen osavuosikatsauksen 1.1. – 31.8.2019 

tiedoksi sekä päätti esittää sen tarkastuslautakunnan ja kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. 

Kaupunginvaltuustolle esitetään lainanottovaltuuksia korotettavaksi 31 miljoonaan euroon. 

 

§ 232 SELVITYS ARVIOINTIKERTOMUKSESTA 2018 

 

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle kokouksessa esitetyn liitteen mukaisen selvityksen 

vuoden 2018 arviointikertomuksesta. 

 

§ 233 AVUSTUSANOMUS RIKSAPYÖRÄN HANKINTAAN / SPR ÄHTÄRIN OSASTO 

 

Kaupunginhallitus totesi suhtautuvansa esitykseen myönteisesti ja päätti myöntää Suomen Punaisen 

Ristin Ähtärin osastolle avustuksen 6.500 euroa esitettyyn tarkoitukseen riksapyörän hankkimiseen, 

kaupungille tulleista perintövaroista, jotka on tarkoitettu vanhusväestön toiminnallisten 

aktiviteettimahdollisuuksien lisäämiseen. 

Pyörän hallinnointi luovutetaan SPR:n Ähtärin osaston ystävätoiminnalle, jolla on oikeus luovuttaa 

myös muiden yleishyödyllisten yhteisöjen käyttöön 

 

§ 234 LOUNASRUOKAPAIKAN HYVÄKSYMINEN / SNOWPANDA DELI & CAFE 

 

Kaupunginhallitus päätti, että kaupungin henkilöstö voi käyttää Hotelli Mesikämmen Oy:n 

Snowpanda Deli & Cafeta 1.11.2019 alkaen työpaikkaruokailupaikkana. Kaupunki osallistuu 

työpaikkaruokailukustannuksiin kaupunginhallituksen aiemman päätöksen mukaisesti 1,31 eurolla / 

päivän lounas. Laskutus tapahtuu kuten muissakin työpaikkaruokailukohteissa kuukausittain. 

 

§ 235 LASTEN ITSENÄISYYSPÄIVÄJUHLA 5.12.2019 / ÄHTÄRIN KAUPUNGIN 

EDUSTAJIEN VALINTA 

 

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginjohtaja valtuuttaa sivistystoimen nimeämään kaksi lasta 

edustamaan Ähtärin kaupunkia Lasten itsenäisyyspäivän juhlaan 5.12.2019. 

 

 

 



§ 236 ÄHTÄRIN ENERGIA JA VESI OY:N ARVONMÄÄRITYKSEN 

KÄYNNISTÄMINEN / ÄEV:N YHTIÖJÄRJESTELYJÄ SELVITTÄVÄ POLIITTINEN 

TYÖRYHMÄ 

 

Kaupunginhallitus päätti, että yhtiöjärjestelyjä selvittävän poliittisen työryhmän kokoonpano 

muutetaan siten, että Mikko Annalan tilalle työryhmään nimetään keskustan valtuustoryhmän 

esittämä Hannu Riihimäki ja lisäksi työryhmään nimetään myös kristillisdemokraattien esittämänä 

Reima Setälä. Lisäksi työryhmään kutsutaan asiantuntijajäseneksi toimitusjohtaja Veijo Leino 

Ähtärin Energia ja Vesi Oy:stä. 

 

§ 237 OMAVELKAISEN TAKAUKSEN VOIMASSAOLON JATKAMINEN / KOY 

ÄHTÄRIN VUOKRATALOT 

 

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että omavelkaisen takauksen voimassaoloa 

Kiinteistö Oy Ähtärin Vuokratalot lainan osalta jatketaan. 

Lainan jäljellä oleva pääoma on 294.328,88 euroa ja lainan eräpäivä on 29.4.2031. 

 

§ 238 OMAVELKAISEN TAKAUKSEN VOIMASSAOLON JATKAMINEN / 

OSTOLANHOVI RY (AIK. ÄHTÄRIN PALVELUTALOT RY) 

 

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Ostolanhovi ry:n (aikaisemmin Ähtärin 

palvelutalot ry) lainan omavelkaisen takauksen voimassaoloa jatketaan edelleen. 

 

§ 239 VAASAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖKSET TAKAUKSIEN 

MYÖNTÄMISPÄÄTÖKSIIN / TOIMENPITEET 

 

1. Kaupunginhallitus päätti valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen Vaasan hallinto-oikeuden 

päätöksestä 19/0331/1, jolla Vaasan hallinto-oikeus on kumonnut Ähtärin kaupunginvaltuuston 

21.5.2018 § 35 tekemän päätöksen omavelkaisen takauksen myöntämisestä OP Yrityspankki Oyj:n 

myöntämälle 6.635.000 euron kiinteistöleasingille Panda-talon rakentamiseksi. 

2. Kaupunginhallitus päätti valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen Vaasan hallinto-oikeuden 

päätöksestä 19/0330/1, jolla Vaasan hallinto-oikeus on kumonnut Ähtärin kaupunginvaltuuston 

21.5.2018 § 33 tekemän päätöksen omavelkaisen takauksen myöntämisestä Ähtärin Eläinpuisto 

Oy:n Kuntarahoitus Oyj:ltä haetulle neljän miljoonan euron pitkäaikaiselle lainalle. 

3. Kaupunginhallitus päätti valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen Vaasan hallinto-oikeuden 

päätöksestä 19/0329/1, jolla Vaasan hallinto-oikeus on kumonnut Ähtärin kaupunginvaltuuston 

22.5.2017 § 65 tekemän päätöksen omavelkaisen takauksen myöntämisestä Hotelli Mesikämmen 

Oy:n kiinteistöleasingrahoituksen vakuudeksi. 

4. Kaupunginhallitus päätti antaa viranhaltijoiden tehtäväksi laatia yksityiskohtaiset valitukset 

perusteluineen em. päätöksistä korkeimmalle hallinto-oikeudelle ja toimittaa ne määräajassa perille. 

Tarvittaessa on mahdollista käyttää valitusten valmistelussa lakimiespalveluja. 

 

§ 240 TYÖLLISYYSKATSAUS, ELOKUU 2019 

 

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi: 

Etelä-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 24.09.2019 julkaiseman tilaston 

mukaan Ähtärin työttömyysaste 31.08.2019 oli 6,7 %.   

Työttömiä työnhakijoita oli elokuun 2019 lopussa 163 kpl, eli 38 vähemmän kuin edellisen 

kuukauden lopussa. Työttömien määrässä oli vähennystä vuoden 2018 elokuuhun verrattuna 11 kpl 

eli 6 %. Ähtärissä oli 31.08.2019 kaikkiaan 13 lomautettua henkilöä. 



 

§ 241 OTTOKELPOISET PÄÄTÖKSET 

 

Kaupunginhallitus merkitsi asiat tiedoksi. Päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. 

 

§ 242 KAUPUNGINJOHTAJAN JA HALLINTOJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 

 

Merkittiin tiedoksi kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan kokouksessa esittämä ajankohtaiskatsaus. 

 

§ 243 TIEDOKSI 

 

Kirjelmät merkittiin tiedoksi. 

 

§ 244 MESIKÄMMEN-UIMAHALLIN PERUSKORJAUS / HANKKEEN ALOITTAMINEN 

/ VALTIONAVUSTUKSESTA LUOPUMINEN 

 

Kaupunginhallitus päätti, että Ähtärin kaupunki esittää Opetus- ja kulttuuriministeriölle, että mikäli 

ministeriö ei pidä mahdollisena valtionavustuksen siirtämistä peruskorjauksesta uudisrakennukseen, 

Ähtärin kaupunki luopuu saamastaan valtionavustuksen käyttämisestä. 

 

§ 245 LAKEUDEN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN 

MUUTTAMINEN / LAUSUNTO 

 

Ähtärin kaupunki totesi lausuntonaan seuraavaa: 

Lakeuden jätelautakunnan esittämät muutokset jätehuoltomääräyksiin ovat perusteltuja ja edistävät 

hyvin valtakunnallisia kierrätystavoitteita. Jätteiden syntypaikkalajittelun ja jätelajien 

erilliskeräyksen eteneminen ovat hiilijalanjäljen pienentämisen kulmakiviä. Korttelikeräyspisteiden 

mahdollistaminen on trendi, jota tullaan varmasti hyödyntämään enenevissä määrin 

tulevaisuudessa. 
 

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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