
Tiedote kaupunginvaltuuston 18.11.2019 pidetystä kokouksesta 

Kokouksessa on käsitelty seuraavat asiat: 

§ 86 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 

päätösvaltaiseksi. 

§ 87 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heidi Keisala ja Jukka-Pekka Kiilunen. 

 

§ 88 TALOUDELLINEN JA TOIMINNALLINEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2019 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi taloudellisen ja toiminnallisen osavuosikatsauksen 1.1. – 31.8.2019 

sekä lainanottovaltuuksia korotettavaksi 31 miljoonaan euroon. 

 

§ 89 TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2020 

Kaupunginvaltuusto hyväksi tuloveroprosentiksi vuodelle 2020 on nykyinen 22,00 prosenttia. 

 

§ 90 KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2020 

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kiinteistöveroprosentiksi 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 

 

 § 91 YHTEISYRITYKSEN OSAKEKAUPPA, OSAKKEENOMISTAJIEN KIRJALLINEN 

PÄÄTÖS JA PALVELUSOPIMUKSEN TULKINTAPÖYTÄKIRJA 

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi esityksen, että Ähtärin kaupunki hyväksyy periaateratkaisuna 

osakekaupan ja palvelusopimuksen tulkintapöytäkirjan. Periaateratkaisua edellytetään asioiden 

suuren taloudellisen merkityksen sekä valtuuston tekemän yhteisyrityksen perustamispäätöksen 

vuoksi. 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi myös osakkeiden kauppakirjan sekä osakkeenomistajien kirjallisen 

päätöksen sekä osaltaan palvelusopimuksen tulkintapöytäkirjan. Nämä hyväksytään edellytyksellä, 

että valtuusto hyväksyy näitä koskevan periaateratkaisun. 

Osakekaupan toteuttaminen sekä osakkeenomistajien kirjallinen päätös edellyttävät, että 

Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän yhtymähallitus hyväksyy osaltaan liitteenä olevan 

palvelusopimuksen tulkintapöytäkirjan. 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi lisäksi, että viranhaltijoille annetaan valtuudet tarvittaessa ratkaista 

ennen sopimusten allekirjoittamista mahdolliset pienimerkityksiset kohdat sopimuksessa ja niiden 

tulkinnassa. 

 

 



§ 92 SEINÄJOEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ SEDUN PERUSSOPIMUKSEN 

MUUTTAMINEN UUDEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAIN JA SEDUN 

ORGANISAATION MUKAISESTI / LAUSUNTO 

 

Kaupunginvaltuuston päätös: Tehdyt tarkennukset ovat perusteltuja ja vastaavat 

koulutuskuntayhtymän nykyistä muotoa. Ähtärin kaupunki hyväksyy perussopimuksen esitetyn 

mukaisesti. 

 

Kaupunginvaltuusto päätti muuttaa Ähtärin kaupungin lausuntoa § 8 osalta siten, että se kuuluu 

seuraavasti: 

”Päätöksen tekemiseen vaaditaan, että vähintään kolme neljäsosaa (3/4) saapuvilla olevien jäsenten 

yhteenlasketusta äänimäärästä sitä kannattaa asiassa, joka koskee Koulutuskeskus Sedun 

laajentamista tai lakkauttamista.” 

 

§ 93 OMAVELKAISEN TAKAUKSEN VOIMASSAOLON JATKAMINEN / KOY 

ÄHTÄRIN VUOKRATALOT 

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi takauksen voimassaolon jatkamisen. 

 

§ 94 OMAVELKAISEN TAKAUKSEN VOIMASSAOLON JATKAMINEN / 

OSTOLANHOVI RY (AIK. ÄHTÄRIN PALVELUTALOT RY) 

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi esityksen, että Ostolanhovi ry:n (aikaisemmin Ähtärin palvelutalot 

ry) lainan omavelkaisen takauksen voimassaoloa jatketaan edelleen. 

 

§ 95 MUSTIKKAVUOREN PORTAAT RY:N KUNTOPORRAS JA 

MAISEMOINTIHANKKEESEEN OSALLISTUMINEN 

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi, että 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 €) 

sekä, että tarvittava määräraha varataan vuoden 2020 talousarvion investointiosaan. Määrärahan 

käyttö edellyttää ELY-keskuksen myönteistä tukipäätöstä hankkeelle. 

 

§ 96 MUSTIKKAVUOREN PORTAIDEN, MAISEMATORNIN JA LAELLE JOHTAVAN 

TIEN PAIKAN VUOKRAAMINEN MUSTIKKAVUOREN PORTAAT RY:LLE 

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 

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) vuokraamisen 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. 

 

 

 



§ 97 TILAPÄISLAINAN MYÖNTÄMINEN MUSTIKKAVUOREN PORTAAT RY:LLE 

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi enintään 100 972,50 € (sis alv) tilapäislainan myöntämisen 

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. 

 

§ 98 VÄLIAIKAISEN RAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN ÄHTÄRIN MATKAILU OY:N 

HANKKEILLE 

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi enintään 111 808 € (sis alv) tilapäislainan myöntämisen 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. 

 

§ 99 ALOITTEET 

 

Kokoomuksen valtuustoryhmän aloite ”Valtuustoaloite ostolaskutietojen julkaisemiseksi”. 

 

§ 100 VALTUUSTORYHMIEN PERUSTAMINEN 

 

Sosialidemokraattien ja vasemmiston valtuustoryhmä 1.1.2020-tämän valtuustokauden loppuun. 

Puheenjohtaja Tapio Järvinen, Varapuheenjohtaja Helena Hautakangas, sihteeri Heli Hokkanen 
 

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

