
Tiedote kaupunginhallituksen 19.8.2019 pidetystä kokouksesta 

Kokouksessa on käsitelty seuraavat asiat: 

§ 192 TOIMITUSJOHTAJA JONNA PIETILÄN KUULEMINEN / TILANNEKATSAUS 

Kaupunginhallitus merkitsi toimitusjohtaja Jonna Pietilän selvitykset tiedoksi ja antaa tarvittavaa 

omistajaohjausta. 

 

§ 193 KIINTEISTÖYHTIÖ MOKSUNNIEMI OY:N SULAUTUMINEN EMOYHTIÖÖNSÄ 

HOTELLI MESIKÄMMEN OY:N 

 

Kaupunginhallitus hyväksyi sulautumissuunnitelman sekä sulautumisen täytäntöönpanon. 

Suunniteltu rekisteröintiajankohta on 31.12.2019. 

 

§ 194 TALOUSARVION (HEINÄKUU 2019) SEKÄ 

TERVEHDYTTÄMISTOIMENPITEIDEN 

TOTEUMA 

 

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi heinäkuun 2019 talousarvion toteutumavertailun sekä tähän 

mennessä tehdyt tervehdyttämistoimenpiteet. 

 

§ 195 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI KUNTIEN TALOUSTIETOJEN 

TUOTTAMISTA JA RAPORTOINTIA KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI / ÄHTÄRIN 

KAUPUNGIN LAUSUNTO 

 

Kaupunginhallitus päätti antaa lausuntonaan seuraavaa: 

Kuntalakiin ehdotetaan uutta asetuksenantovaltuutta, jonka perusteella valtioneuvoston asetuksella 

voitaisiin antaa kuntia ja kuntayhtymiä velvoittavasti tarkempia säännöksiä tilinpäätös-, 

osavuosikatsaus- sekä palvelukohtaisten taloustietojen sisällöstä ja tuottamisesta yhdenmukaisessa 

ja vertailtavassa muodossa. Työryhmän ehdotusten keskeinen havainto on, että uudistuksella 

tavoiteltuihin hyötyihin on mahdollista päästä ainoastaan, mikäli kunnille säädetään velvollisuus 

tarvittavien tietojen toimittamiseen yhteen toimivassa muodossa, sekä varmistetaan yhteisen 

raportointipalvelun ylläpito ja hyödyntäminen. 

Kuntien organisaatiot ja strategiat ovat rakentuneet vuosien varrella erilaisiksi mm. johtuen 

paikkakunnan sijainnista, kunnan koosta, taloudellisesta tilanteesta jne., joten tämä tulee 

haastamaan vertailtavuuden. Muutoksen valmistelu ja toimeenpano vaatii lisää talous- sekä 

henkilöresurssia, joka on poissa muusta tärkeästä palvelutuotannosta sekä kunnan muista 

perustehtävistä.  

Haasteena tulee olemaan myös erilaiset kirjauskäytännöt esimerkiksi sisäisten erien kohdentaminen 

eri toimintayksiköille esim. hallintojen, arkistoinnin, taloushallinnon sekä ICT-kustannuksissa. 

Mallin käyttöönottovaiheessa on tärkeää tarkastella eri laskentakohteiden kohdennustekijöitä ja 

määritellä selkeät linjaukset myös näille kustannuksille. 

Ähtärin kaupunki on viime vuosina siirtänyt kaikkien tytäryhtiöiden kirjanpidot kaupungin 

taloushallintoon, joka merkittävästi vaikuttaa käytettävissä oleviin taloushallinnon resursseihin sekä 

tehtyihin taloushallinnon investointeihin. Lisäksi organisaatioon tehdään rakenteellisia muutoksia 

syksyn 2019 aikana, kun osa kaupungin kiinteistöhuoltoa siirretään kaupungin tytäryhtiölle ja 

kaupunki ostaa ostopalveluna kiinteistöhuollonpalveluja. 

Ähtärin kaupunkia koskeva mittavin organisaatiomuutos tehtiin kuitenkin vuonna 2016, kun 

Ähtärin kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut siirrettiin yhdessä Alavuden kaupungin, Kuortaneen 

ja Soinin kuntien kanssa yhteisyritys Kuusiolinna Terveys Oy:lle, jolloin määriteltiin sosiaali- ja 



terveyspalveluille nettohinta. Nettohinta tulee muuttumaan vuosittain palvelusopimuksessa 

määriteltyjen kertoimien yms. tunnuslukujen mukaan. Näiden kustannusten kohdentaminen tiettyyn 

sosiaali- tai terveyspalveluun haastaa tässä muutoksessa, koska esimerkiksi erikoissairaanhoidon 

menot perustuvat tiettyjen vuosien keskiarvoon, jota muutetaan palvelusopimuksessa sovittujen 

kertoimien mukaan. Lisäksi Ähtärin kaupungin konserniin kuuluu 13 tytäryhtiötä mm. Ähtärin 

Eläinpuisto Oy, Ähtärin Vuokratalot jne. Kaupungin tehtäviin kuuluu myös huolehtia tärkeistä 

tytäryhtiöiden toimintaa tukevista tukipalveluista. 

Digitalisaation toteuttaminen esitetyllä tavalla edellyttää välttämättä uusia investointeja 

taloushallinnon ohjelmistoihin, joko nykyisiin ohjelmistoihin uusia sovelluksia, tietojärjestelmien 

yhtenäistämistä tai jopa uuden taloushallinto-ohjelmiston hankkimista. 

 

Henkilöstöresursseja tarvitaan ohjelmistojen käyttöönottovaiheessa toteuttamaan tarvittavat 

muutokset sekä jatkossa varmistamaan tietojen ehdoton oikeellisuus kuntien palvelujen kustannus- 

ja toimintatietojen toimittamisessa muihin kuntiin nähden yhdenvertaisesti. Mikäli lakiin tulee 

velvollisuus tarvittavien tietojen toimittamisesta, niin tarvitaan valtion rahallista tukea kustannusten 

korvaamiseksi, jotta tehtävä pystytään hoitamaan muiden valtion velvoittamien perustehtävien 

lisäksi. Kuitenkin on hyvin tärkeää, että kerättävä tieto tukee kuntien ja kuntayhtymien tiedolla 

johtamista ja tieto julkaistaan sellaisessa muodossa, että sen on kuntien ja maakuntien helposti 

hyödynnettävissä sekä vertailu voidaan tehdä luotettavasti. 

 

§ 196 KIINTEISTÖHUOLLON JÄRJESTELYT / LIIKKEENLUOVUTUS / KIINTEISTÖ- 

JA HUOLTOSOPIMUS / ÄHTÄRIN KIINTEISTÖHUOLTO OY 

 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kiinteistönhuollon järjestelyt, kiinteistönhoito- ja 

huoltosopimuksen ja liiketoimintakauppakirjan koordinaatiotyöryhmän esityksen mukaisesti. 

 

§ 197 MESIKÄMMEN UIMAHALLIN PERUSKORJAUS / HANKKEEN ALOITTAMINEN 

 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä ja päätti esittää edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi, 

että Ähtärin kaupunki rakennuttaa nykyistä uimahallia vastaavan uudisrakennuksen. 

 

Kaupunginhallitus päätti samalla, että nykyisen uimahallin peruskorjaus- ja laajennushankkeen 

sopimukset puretaan välittömästi ja uuden uimahallin suunnittelutyö käynnistetään ensi tilassa. 

Suunnittelutyön aiheuttamat kustannukset kirjataan kuluvan vuoden talousarviossa uimahallin 

peruskorjaukseen varatulle investointimäärärahalle. Käyttämättä jäävä osa siirretään vuodelle 2020 

uimahallin uudisrakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin. 

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti anoa Opetus- ja kulttuuriministeriöltä nykyisen uimahallin 

peruskorjaukseen ja laajennushankkeeseen saadun valtionavustuksen siirtämistä uudisrakennukseen 

ja valtuuttaa teknisen toimen toimialajohtajan allekirjoittamaan hakemuksen. 

Kaupunginhallitus päätti, että nykyinen uimahalli suljetaan syyskuun alussa 2019 laajan 

vuosihuollon ja rakenteiden tarkastuksen sekä osittaisen korjauksen ajaksi. 

 

§ 198 ESITYS TONTIN HINNAN ALENTAMISESTA, MA HÖMMÖ RN:O 3:62, 

KORTTELI 749, TONTTI 3 

 

Kaupunginhallitus totesi selvitykseen viitaten, ettei perustetta tontin hinnan alentamiseen korttelin 

749, tontin 3 osalta ole olemassa ja päätti hylätä anomuksen. 

 

 



§ 199 TEKNISEN TOIMEN VIRKAJÄRJESTELYT / YHDYSKUNTATEKNIIKAN 

INSINÖÖRIN VIRAN TÄYTTÄMINEN 

 

Kaupunginhallitus päätti nimetä yhdyskuntatekniikan insinöörin viran haastattelutyöryhmään 

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Heimo Pirttimäen ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Risto 

Harjun, kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja Tapio Järvisen, teknisen lautakunnan 

puheenjohtaja Ilkka Kajanderin, kaupunginjohtaja Jarmo Pienimäen, teknisen toimen 

toimialajohtaja, rakennuttajainsinööri Mirka Poikelinin ja hallintojohtaja Seppo Karjalan.  

 

Samalla kaupunginhallitus hyväksyy yhdyskuntatekniikan insinöörin viran täyttämiseksi tehdyt 

toimenpiteet. Koska virkaan ei ollut määräaikana hakijoita, hakua on jatkettu 30.8.2019 klo15:00 

saakka. 

 

§ 200 LISÄRAHAHAKEMUS "ELÄVÄ MAASEUTU - HYVINVOIVAT IHMISET"  

-STRATEGIAN KUNTARAHOITUSOSUUTEEN / KUUDESTAAN RY 

 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Kuudestaan ry:n hakemuksen ja päätti myöntää Ähtärin 

kaupungin osuuden lisäkuntarahasta vuosille 2020 – 2022 yhteensä 31 497 euroa, joka huomioidaan 

ko. vuosien talousarvioissa. 

 

§ 201 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

 

Kaupunginhallitus totesi, että kaupunginvaltuuston kokouksien 11.3.2019 sekä 17.6.2019 päätökset 

ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja kuuluvat kaupungin toimivaltaan.  

Päätökset pannaan täytäntöön kun ne ovat lainvoimaisia. 

 

§ 202 ETELÄ-POHJANMAAN KANSAINVÄLISTYMISEN TOIMINTAOHJELMAN 

PÄIVITYS / LAUSUNTO 

 

Kaupunginhallitus päätti antaa lausuntonsa Etelä-Pohjanmaan Liitolle Etelä-Pohjanmaan 

kansainvälistymisen toimintaohjelman päivityksestä 2019.  

 

§ 203 REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS VÄLILLE VIRRAT-ÄHTÄRI / 

OPTION KÄYTTÄMINEN 

 

Kaupunginhallitus päätti osaltaan hyväksyä kilpailutukseen sisältyneen option käyttämisen ja 

hyväksyy Pirkanmaan ELY-keskuksen maksusitoumuksen ajalle 3.6.2019 - 31.5.2020. 

Liikenneyhteys palvelee erityisesti Alastaipale-Peränne-Vääräkoski suunnasta koulukyyditykseen 

oikeutettuja koululaisia. Ähtärin kaupungilla ei ole tässä vaiheessa liikennejärjestelyihin korvaavia 

vuoroja järjestettynä. 

 

§ 204 INHANKOSKEN VOIMALAITOKSEN RAKENTAMINEN, KILLIN VOIMA OY / 

VASTINE VALITUKSIIN 

 

Kaupunginhallitus päätäti todeta vastineenaan, että kaupunginhallitus suhtautuu edelleen 

myönteisesti Killin Voima Oy:n lupahakemukseen koskien Inhanjoen yläosan vesivoiman 

käyttöönottoa uudella joen länsipuolelle rakennettavalla vesivoimalaitoksella.  

Hanke on kaupungin elinvoiman edistämisen näkökulmasta katsoen tärkeä. 

Edelleen kaupunginhallitus edellyttää, että valitusten käsittelyn yhteydessä tulee ottaa huomioon 

Ähtärin kaupungin teknisen lautakunnan 12.9.2017 §:ssä 90 esittämä lausunto. 



 

§ 205 TYÖLLISYYSKATSAUS, KESÄKUU 2019 

 

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi: 

Etelä-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 23.07.2019 julkaiseman tilaston 

mukaan Ähtärin työttömyysaste 30.062019 oli 7,6 %. 

Työttömiä työnhakijoita oli kesäkuun 2019 lopussa 185 kpl, eli 19 enemmän kuin edellisen 

kuukauden lopussa. Työttömien määrässä oli lisäystä vuoden 2018 kesäkuuhun verrattuna 1 kpl eli 

1 %. Ähtärissä oli 30.06.2019 kaikkiaan 27 lomautettua henkilöä. 

 

§ 206 OTTOKELPOISET PÄÄTÖKSET 

 

Kaupunginhallitus merkitsi asiat tiedoksi. Päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. 

 

§ 207 KAUPUNGINJOHTAJAN JA HALLINTOJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 

 

Merkittiin tiedoksi kaupunginjohtajan ja talousjohtajan kokouksessa esittämä ajankohtaiskatsaus. 

 

§ 208 TIEDOKSI 

 

Kirjelmät merkittiin tiedoksi. 

 

§ 210 ESITYS VARHAISKASVATUKSEN RESURSSITYÖNTEKIJÄN TOIMEN 

PERUSTAMISESTA 1.9.2019 ALKAEN 

 

Kaupunginhallitus päätti myöntää täyttöluvan varhaiskasvatuksen toistaiseksi voimassa olevaan 

resurssityöntekijän toimeen 1.9.2019 lähtien. 

 

§ 212 ÄHTÄRIN ENERGIA JA VESI OY:N ARVONMÄÄRITYKSEN 

KÄYNNISTÄMINEN 

 

Kaupunginhallitus päätti käynnistää Ähtärin Energia ja Vesi Oy:n arvonmääritysprosessin ja päätti 

esittää sen edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti valtuuttaa kaupunginjohtajan, hallintojohtajan ja talousjohtajan 

neuvottelemaan sekä allekirjoittamaan toimeksiantosopimuksen ÄEV:n arvonmääritysprosessista 

KPMG OY:n kanssa. 
 

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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