
Tiedote kaupunginvaltuuston 17.6.2019 pidetystä kokouksesta 

Kokouksessa on käsitelty seuraavat asiat: 

§ 22 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 

päätösvaltaiseksi. Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto 

yksimielisesti päätti, että § 50 käsitellään §:n 23 jälkeen, muilta osin 

noudatetaan esityslistassa esitettyä asialistan mukaista järjestystä. 

§ 23 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ilkka Kajander ja Reija Kaskimäki. 

§ 24 KAUPUNGINVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN 

VAALI 

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi valittiin toimikaudeksi 1.6.2019-31.5.2021 Heimo 

Pirttimäki, I varapuheenjohtajaksi Elina Pusaa, II varapuheenjohtajaksi Tapio 

Järvinen ja III varapuheenjohtajaksi Arja Ollikainen. 

§ 25 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2018 

Kaupunginvaltuusto päätti: 

-  allekirjoittaa vuoden 2018 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen 

tilintarkastajan tarkastettavaksi. 

-  että tilinpäätös saatetaan tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen 

kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. 

-  esittää kaupunginvaltuustolle, että tilikauden 2018 ylijäämä 

1.001.830,97 euroa kirjataan yli-/alijäämätilille, jonka jälkeen taseessa 

on kertynyttä alijäämää on -110 237,21 euroa (-19 euroa / asukas). 

-  valtuuttaa kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja kaupunginjohtajan 

allekirjoittamaan vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle. 

-  valtuutetaan viranhaltijat tekemään tilinpäätökseen mahdollisesti 

havaittavat tarpeelliset täydennykset ennen kaupunginvaltuuston 

kokousta. 

§ 26 ARVIOINTIKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi tarkastuslautakunta hyväksymän vuoden 2018 arviointikertomuksen. 

 

§ 27 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2018 

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuodelta 2018 laaditun henkilöstöraportin. 

 

§ 28 TIETOTILINPÄÄTÖS 2018 

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuodelta 2018 laaditun tietotilinpäätöksen. 

 

§ 29 KAAVOITUSKATSAUS VUODELLE 2019 

 



Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuodelle 2019 laaditun katsauksen. 

 

§ 30 ELINVOIMAINEN ÄHTÄRI 

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Elinvoimainen Ähtäri -raportin. 

 

§ 31 RAKENTAJAPAKETTI 2019-2020 

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi, että kaupunki 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. 

 

§ 32 LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMALLIN KÄYTTÖÖNOTTO 

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi sivistys- ja hyvinvointilautakunnan ja teknisen lautakunnan päätökset 

lapsivaikutusten arviointimallin käyttöönottoa tarpeen mukaan kaupungin päätöksenteossa. 

 

§ 33 TALOUDELLINEN JA TOIMINNALLINEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2019 

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi taloudellisen ja toiminnallisen osavuosikatsauksen 1.1. - 30.4.2019. 

 

§ 34 SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNNAN TALOUSARVION TOTEUMA 

AJALLA 1.1.-31.12.2018 

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi sivistys- ja hyvinvointilautakunnan talousarvion toteuman. 

 

§ 35 SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNNAN TALOUSARVION TOTEUMA 

AJALLA 1.1.31.12.2018 / KULTTUURITOIMI 

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi sivistys- ja hyvinvointilautakunnan talousarvion toteuman / 

kulttuuritoimi. 

 

§ 36 KEILAHALLIN LISÄ- JA MUUTOSTYÖT 

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi keilahallin lisä- ja muutostyöt. 

 

§ 37 KEILAHALLIN LISÄ- JA MUUTOSTYÖT 

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi keilahallin lisä- ja muutostyöt. 

 

§ 38 SUOMENSELÄN ELÄINHARRASTAJAT RY:N ESITYS ÄHTÄRIN KAUPUNGILLE 

 

Keskustelun kuluessa pidettiin valtuutettu Tapio Järvisen esityksestä neuvottelutauko klo 20.31-

20.36. Keskustelun kuluessa valtuutettu Tapio Järvinen esitti, ettei Ähtärin kaupunki lähde mukaan 

rahoittamaan ko. hanketta. Varavaltuutettu Kari Kivinummi kannatti valtuutettu Tapio Järvisen 

esitystä.  



Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että koska keskustelun aikana on tehty 

kaupunginhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu päätösesitys, asiasta on äänestettävä. 

Puheenjohtaja esitti, että suoritetaan nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat 

kaupunginhallituksen päätösesitystä, äänestävät ”jaa” ja ne, jotka kannattavat valtuutettu Tapio 

Järvisen tekemää päätösesitystä, äänestävät ”ei”. Äänten enemmistö tulee kaupunginvaltuuston 

päätökseksi. Äänestysjärjestys hyväksyttiin.  

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 13 ”jaa”-ääntä ja 11 ”ei”-ääntä, kolme (3) pidättäytyi. 

Valtuuston puheenjohtaja totesi, että äänestyksen perusteella kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 

kaupunginhallituksen ehdotuksen. 

--- 

Merkittiin pöytäkirjaan, että Niina Kivinummi ilmoitti esteellisenä 

jääväävänsä (intressijäävi) itsensä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon 

ajaksi poistuen kokoustilasta. 

Merkittiin pöytäkirjaan, että kahdeksan SDP:n ja Vasemmistoliiton jäsentä jätti 

päätöksestä eriävän mielipiteen liitettäväksi pöytäkirjaan. 

 

§ 39 KIINTEISTÖ OY OULUVEDEN LAINOJEN MUUTTAMINEN 

OMANPÄÄOMAEHTOISIKSI LAINOIKSI 

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi, että Kiinteistö Oy Ouluvedelle myönnetyt lainat, pääomaltaan 

yhteensä 206.395,01 euroa, muutetaan omapääomaehtoisiksi lainoiksi. 

 

§ 40 MODUULITILOJEN RAKENTAMINEN / LAINAN MYÖNTÄMINEN KIINTEISTÖ 

OY OULUVEDELLE 

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi, että Kiinteistö Oy Ouluvedelle myönnettäisiin 450.000 euron laina 

moduulitilojen (luokkatilojen), mukaan lukien kunnallistekniikan, rakentamiseen. 

 

§ 41 LUOKKATILOJEN VUOKRAAMINEN KIINTEISTÖ OY OULUVEDELTÄ 

 

Kaupunginvaltuusto päätti, 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. 

 

§ 42 FENIX - KLINIKAT OY:N TAKAUSANOMUS ÄHTÄRIN KAUPUNGILLE / 

HAKEMUS LAINA-AJAN PIDENTÄMISEKSI 

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Fenixklinikat Oy:n esityksen kaupungin takaaman lainan laina-ajan 

jatkamisesta. 

 

§ 43 TONTTIEN MYYNTIHINNAN MÄÄRITTÄMINEN RIIHIMÄEN ALUEELLA / 

KORTTELI 436, TONTIT 2-5 

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi, että Riihimäen alueella korttelin 436 omakotitalotonttien 2-5 

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

 

§ 44 ÄHTÄRIN KULJETUS OY:N TONTTITARJOUS ÄHTÄRIN KAUPUNGILLE 



Kaupunginvaltuusto hyväksyi, 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. 

 

§ 45 LISÄMAAN NOIN 330 M2 MYYMINEN / VUOKRAAMINEN 

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi, että Ähtärin kaupunki vuokraa n. 330 m2:n suuruisen määräalan 

X.X. ja X.X:lle 30 vuodeksi elinkustannusindeksiin 2019 /4 = 1951 sidotulla 100 euron 

vuosivuokralla karttaliitteestä ilmenevästä VL-alueesta (lähivirkistysalue). 

 

§ 46 TONTINVARAUSANOMUKSEN KÄSITTELY, TILAT TILAT KAKSOSET 989-406-

7-426 JA VILJAMI 989-406-7-437 

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyisi hankkeen laajuudesta sekä tavanomaista suuremmasta 

vaikutuksesta johtuen varausajan jatkamisen, normaalin 3 kk:n sijaan, 31.12.2019 asti. 

 

§ 47 KAUPUNGINHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN 

VAALI 

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi, että toimikaudeksi 1.6.2019 – 31.5.2021 kaupunginhallituksen 

puheenjohtajaksi valitaan Risto Harju, I varapuheenjohtajaksi Hannu Riihimäki ja II 

varapuheenjohtajaksi Helena Hautakangas. 

 

§ 48 SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJAN JA 

VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI 

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi, että toimikaudeksi 1.6.2019 – 31.5.2021 sivistys- ja 

hyvinvointilautakunnan puheenjohtajaksi valitaan Sirpa Leinonen ja varapuheenjohtajaksi Jukka-

Pekka Kiilunen. 

 

§ 49 TEKNISEN LAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN 

VAALI 

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi, että toimikaudeksi 1.6.2019-31.5.2021 teknisen lautakunnan 

puheenjohtajaksi valitaan Ilkka Kajander ja varapuheenjohtajaksi Pirkko Koiramäki. 

 

§ 50 EROANOMUS ERÄISTÄ LUOTTAMUSTOIMISTA / TANJA YLÄ-PÖNTINEN 

 

Kaupunginvaltuusto 

1) myönsi Tanja Ylä-Pöntiselle eron kaupunginvaltuuston jäsenyydestä, 

2) myönsi Tanja Ylä-Pöntiselle eron suhteellisten vaalien 

vaalilautakunnan jäsenyydestä ja 

3) valitsi suhteellisten vaalien vaalilautakunnan jäseneksi jäljellä olevaksi 

toimikaudeksi Arja Ollikaisen. 

 

§ 51 ERON PYYTÄMINEN ÄHTÄRIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNNAN 

JÄSENYYDESTÄ / KAUKO KANTOLA 

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi, että Kauko Kantolan toimikausi tarkastuslautakunnassa on 



päättynyt johtuen siitä, ettei hän ole vaalikelpoinen ja 

kaupunginvaltuusto valitsi hänen tilalleen jäseneksi Mikko Savolan, joka myös 

nimettiin tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajaksi. 

 

§ 52 LUOPUMINEN ERÄISTÄ LUOTTAMUSTOIMISTA / MIKKO ANNALA 

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Mikko Annalan eronpyynnön henkilökohtaisesta syystä johtuen 

Ähtärin kaupunginhallituksen jäsenyydestä ja Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän 

yhtymähallituksen jäsenyydestä. 

Lisäksi kaupunginvaltuusto nimesi uudeksi jäseneksi kaupunginhallitukseen Kauko 

Kantolan ja Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän hallitukseen Esa 

Elorannan. 

 

§ 53 VALTUUSTOALOITE KOULUJEN DIGITALISAATION EDISTÄMISEKSI / 

ÄHTÄRIN KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄ 

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi toteaman, että sivistys- ja hyvinvointilautakunnan vuoden 2019 

talousarvioon on varattu TVT-määrärahoja ja vuoden 2020 määrärahojen osalta asiaan palataan 

talousarvion valmistelun yhteydessä. Aloite on loppuun käsitelty. 

 

§ 54 ALTUUSTOALOITE TUNNETAITOKASVATUKSEN KEHITTÄMISESTÄ 

ÄHTÄRISSÄ / ÄHTÄRIN KRISTILLISDEMOKRAATTIEN VALTUUSTORYHMÄ 

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi sivistys- ja hyvinvointilautakunnan aloitteen, että tunnekasvatuksen 

koulutusta järjestetään sekä varhaiskasvatuksen että koulupuolen henkilöstölle vuoden 2019 aikana. 

Lisäksi kodin ja koulun välisessä yhteistyössä asia huomioidaan opetussuunnitelman mukaisesti. 

Tarvittaessa oppilashuoltotyöryhmän asiantuntemus on käytettävissä.  

Aloite on loppuun käsitelty. 

 

§ 55 VALTUUSTOALOITE RIITTÄVIEN RESURSSIEN TURVAAMISESTA PERUS- JA 

ERITYISOPETUKSESSA/ÄHTÄRIN KRISTILLISDEMOKRAATTIEN 

VALTUUSTORYHMÄ 

 

Kaupunginvaltuusto merkitsi selvityksen tiedoksi ja hyväksyy sen. 

Aloite on loppuun käsitelty. 

 

§ 56 VALTUUSTOALOITE VALMIUSRYHMÄN PERUSTAMISESTA / SEPPO LAINE 

 

Kaupunginvaltuusto merkitsi selvityksen tiedoksi. Aloite on loppuun käsitelty. 

 

§ 57 VALTUUSTOALOITE SELVITYKSEN LAATIMISESTA TEKNISEN OSASTON 

RESURSSEISTA / SDP:N JA VASEMMISTOLIITON VALTUUSTORYHMÄT 

 

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi selvityksen. Asia on loppuun käsitelty.  

 

§ 58 VALTUUSTOALOITE ÄHTÄRIN ENERGIA JA VESI OY:N TOIMITUSJOHTAJAN 

TEHTÄVÄN JULKISEEN HAKUUN LAITTAMISESTA / SEPPO LAINE 

 

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi aloitteen. Aloite on loppuun käsitelty. 

 



§ 59 VALTUUSTOALOITE KAUPUNKIKONSERNIIN KUULUVIEN KAUPUNGIN 

MÄÄRÄYSVALLASSA OLEVIEN YHTIÖIDEN HALLITUSTEN JÄSENTEN 

ESITTÄYTYMISESTÄ / PIRKKO AHOLA 

 

Kaupunginvaltuusto merkitsi aloitteen tiedoksi ja hyväksyi, että tarvittaessa kaupunginvaltuuston 

puheenjohtajan päätöksestä, voidaan järjestää ennen valtuuston kokousta tilaisuus, jossa esittäytyvät 

kaikki paikanpäälle pääsevät tytäryhtiöiden hallitusten jäsenet. 

Aloite on loppuun käsitelty. 

 

§ 60 VALTUUSTOALOITE KAUPUNKIMARKKINOINNIN TEHOSTAMISESTA / 

ÄHTÄRIN KOKOOMUS RY:N VALTUUSTORYHMÄ 

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi elinvoimapäällikkö Jani Takamaan tekemän 

selvityksen kaupunkimarkkinoinnista ja toimeenpanosta.  Aloite on loppuun käsitelty 

 

§ 61 VALTUUSTOALOITE VAUVABONUKSEN KÄYTTÖÖNOTOSTA ÄHTÄRISSÄ / 

KRISTILLISDEMOKRAATTIEN VALTUUSTORYHMÄ 

 

Keskustelun jälkeen kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti, että aloite on 

keskeneräinen ja sen valmistelua jatketaan. 

 

§ 62 VALTUUSTOALOITE TEHTYJEN VALTUUSTOALOITTEIDEN LISTAAMISESTA 

KAUPUNGIN NETTISIVUILLE / ILKKA KAJANDER 

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi aloitteen, 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 lähetetään 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. 

§ 63 VALTUUSTOALOITE REHELLISESTÄ, ASIANTUNTEVASTA ASIOIDEN 

VALMISTELUSTA, DEMOKRAATTISESTA PÄÄTÖKSENTEOSTA JA 

TYÖNTEKIJÖIDEN TASAPUOLISESTA KOHTELUSTA / ILKKA KAJANDER 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 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. 

§ 64 VALTUUSTOALOITE KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄN RAKENTAMISESTA 

RIIHIMÄEN ALUEELLE / ÄHTÄRIN KOKOOMUS RY:N VALTUUSTORYHMÄ 



Kaupunginvaltuusto hyväksyi, että asiassa edetään investointisuunnitelman mukaisesti, joten aloite 

ei aiheuta toimenpiteitä tässä vaiheessa. 

 

§ 65 VALTUUSTOALOITE ÄHTÄRIN ELÄINPUISTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN 

LAATIMISESTA / SEPPO LAINE 

 

Kaupunginvaltuusto hyväsyi, että aloitteessa esitettyä Eläinpuiston kunnostussuunnitelman 

laatimista vesien käsittelyn osalta ei ole syytä aloittaa. Aloite on loppuun käsitelty. 

 

§ 66 VALTUUSTOALOITE OTSONKOULUN D-OSAN PURKAMISESTA / SEPPO LAINE 

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi, että Otsonkoulun osalta jatkotoimenpiteet ratkaistaan myöhemmin 

kokonaistilanne huomioiden. 

 

§ 67 VALTUUSTOALOITE KIINTEISTÖHUOLLON JÄRJESTELYISTÄ / ILKKA 

KAJANDER 

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavaa: 

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.  

Lainvoimaista päätöstä ei ole tarpeen käsitellä uudelleen. Aloite on loppuun käsitelty. 

 

§ 68 ALOITE TOIMITILOISTA / PAJA 66 ÄHTÄRI 

 

Kaupunginvaltuusto päätti, että 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. 

 

§ 69 ALOITE VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN LAATIMISESTA ÄHTÄRIN 

KAUPUNGILLE / ÄHTÄRIN VAMMAISNEUVOSTO 
 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 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. 



Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti lisätä päätökseen ponnen, jonka mukaan 

vammaispoliittista ohjelmaa ryhtyy valmistelemaan vammaisneuvosto yhteistyössä eri tahojen 

kanssa. 

 

§ 70 VALTUUSTORYHMIEN PERUSTAMINEN 

 

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi ilmoitukset:  

Kristillisdemokraattien Ähtärin valtuustoryhmä Puheenjohtaja Arja Ollikainen. 

Suomen Keskustan valtuustoryhmä Puheenjohtaja Elina Pusaa 

Varapuheenjohtaja Hannu Riihimäki 

Sihteeri Timo Nyyssölä 

 

 § 71 ALOITTEET 

 

Ähtärin SDP:n ja Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloite Kuntalaisaloite.fi palveluun 

liittymisestä. 

 

Ähtärin sosialidemokraattien valtuustoryhmän aloite vanhuspoliittisen ohjelman päivittämisestä. 
 
 

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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