
Tiedote kaupunginhallituksen 6.5.2019 pidetystä kokouksesta 

Kokouksessa on käsitelty seuraavat asiat: 

§ 90 HUHTIKUUN 2019 TOTEUMA 

Merkitään tiedoksi huhtikuun 2019 alustava toteutuma. 

§ 91 ÄHTÄRIN KAUPUNGIN TYTÄRYHTIÖIDEN YHTIÖKOKOUSTEN 

EVÄSTÄMINEN 

Kaupunginhallitus merkitsi käydyn keskustelun tiedoksi. 

§ 92 KEILAHALLIN LISÄ- JA MUUTOSTYÖT 

Kaupunginhallitus merkitsi teknisen lautakunnan esityksen tiedoksi ja päätti esittää sen tiedoksi 

edelleen kaupunginvaltuustolle. 

 

§ 93 VARHAISKASVATUKSEN ORGANISAATION MUUTTAMINEN 

 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä sivistys- ja hyvinvointilautakunnan esityksen ja päätti, että 

1) varhaiskasvatuksen toimien nimikkeet muutetaan 1.8.2019 alkaen esitetyllä tavalla, 

2) myönnetään täyttölupa kolmeen lastentarhanopettajan (varhaiskasvatuksen opettaja) toimeen, 

yhteen lastenhoitajan (varhaiskasvatuksen lastenhoitaja) toimeen ja 

3) myönnetään lupa kahden perhepäivähoitajan työsuhteen vakinaistamiseen 1.8.2019 alkaen. 

 

§ 94 YHTEISÖAVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN VUONNA 2019 

 

Kaupunginhallitus päätti toiminta-avustusten myöntämisestä v 2019 yht. 13.000 €. 

 

§ 95 EDUSTAJAN NIMEÄMINEN SEAMK OY:N YHTIÖKOKOUKSEEN 

 

Kaupunginhallitus päätti nimetä Seinäjoen ammattikorkeakouluosakeyhtiön yhtiökokousedustajaksi 

valtuustokauden loppuun saakka sivistystoimenjohtajan ja varaedustajaksi kaupunginjohtajan. 

 

§ 96 TYÖLLISYYSKATSAUS, MAALISKUU 2019 

 

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi Etelä-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 

23.04.2019 julkaiseman tilaston mukaan Ähtärin työttömyysaste 31.3.2019 oli 7,9 %. 

Työttömiä työnhakijoita oli maaliskuun 2019 lopussa 194 kpl, eli yhdeksän vähemmän kuin 

edellisen kuukauden lopussa. Työttömien määrässä oli vähennystä vuoden 2018 maaliskuuhun 

verrattuna 28 kpl eli 13 %. Ähtärissä oli 31.3.2019 kaikkiaan 18 lomautettua henkilöä. 

 

§ 97 OTTOKELPOISET PÄÄTÖKSET 

 

Kaupunginhallitus merkitsi päätökset tiedoksi. Päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen 

käsiteltäväksi. 

 

§ 98 KAUPUNGINJOHTAJAN JA HALLINTOJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 

 

Merkittiin tiedoksi kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan kokouksessa esittämä ajankohtaiskatsaus. 

 



§ 99 TIEDOKSI 

 

Kirjelmät merkittiin tiedoksi. 

 

§ 101 ÄHTÄRIN ELÄINPUISTOYHTIÖIDEN ESITYS PALKKIOSÄÄNNÖKSI 

 

Kaupunginhallitus päätti esittää Ähtärin Eläinpuistoyhtiöiden yhtiökokouksille linjauksenaan 

kokouspalkkiosäännöstä seuraavaa: 

”Hallituksen jäsenten palkkioista päättää yhtiökokous. Hallituksen jäsenten palkkioiden suuruutta 

määriteltäessä tulee ottaa huomioon kaupunkiemon palkkiotaso. Hallituksen puheenjohtajalle ja 

jäsenille sekä jaostojen puheenjohtajille ja jäsenille maksetaan palkkiota alla määritellyn normiston 

perusteella. 

 kaupungin määräysvallassa olevien ns. strategisten yhtiöiden (= Ähtärin Eläinpuistoyhtiöt) 

hallituksen ja jaostojen kokouspalkkio 110 euroa/kokous. 

 hallituksen puheenjohtajana toimivalle henkilölle maksetaan jäsenten palkkio 50 prosentilla 

korotettuna, 

 jos kokous kestää yli kolme tuntia, korotetaan tämän normiston mukaisia puheenjohtajan ja 

jäsenen peruspalkkiota 50 prosentilla korotettuna. 

Kaupunkikonserniin kuuluvien Ns. strategisten yhtiöiden hallitusten puheenjohtajalle maksetaan 

vuosipalkkiota 2.600 euroa ja jäsenille 1.400 euroa. Vuosipalkkio maksetaan puolitettuna, mikäli 

toimielimen jäsen ei ole osallistunut vähintään puoleen kokouksista kalenterivuoden aikana. 

Yhtiöiden hallitus ratkaisee kussakin tapauksessa erikseen hallituksen jäsenten erityisosaamiseen ja 

ammattitaitoon liittyvistä mahdollisista yhtiön heiltä hankkimista konsultaatiotoimeksiannoista. 

Ansionmenetyskorvauksen myöntämisperusteina voidaan noudattaa työryhmän esittämää 

laskentatapaa kuitenkin siten, että ansionmenetyksen enimmäismäärä on 40 euroa / tunti ja 

selvitystä ei tarvita, jos vaatimus on enintään 18 euroa / tunti. 

Kaupungin määräysvallassa olevien muiden kuin ns. strategisten yhtiöiden ja säätiöiden hallitusten 

ja jaostojen kokouspalkkioiden suuruutta ja vuosipalkkioiden määrää koskevasta 

konserniohjauksesta kaupunginhallitus päättää erikseen.” 

 

§ 102 ÄHTÄRIN TRIO-YRITYSRYHMÄHANKKEEN LYHYTAIKAINEN RAHOITUS 

 

Kaupunginhallitus päätti myöntää Ähtärin Matkailu Oy:lle 60.000 euron lyhytaikaisen lainan. 

Lainan korko on 0,5 % + 12 kk:n euribor ja laina-aika max 1 vuosi. Laina tulee maksaa takaisin 

kaupungille välittömästi sen jälkeen, kun Elyn maksatus on saatu. Lainalle Ähtäri Trio -hankkeen 

yritykset, Valkeisen Loma, Naava Resort ja Hyvölän Talo asettavat 90.000 euron vakuudet. 

 

§ 103 YHTEISTYÖSOPIMUS ÄHTÄRIN KAUPUNGIN JA YLEISURHEILIJOIDEN XX  

JA XX  KESKEN 

 

Kaupunginhallitus päätti, että allekirjoitetaan 1.5.2019 voimaan tuleva ja toistaiseksi voimassa 

oleva yhteistyösopimus. 
 

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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