
Tiedote kaupunginhallituksen 8.4.2019 pidetystä kokouksesta 

Kokouksessa on käsitelty seuraavat asiat: 

§ 74  TOIMITUSJOHTAJA MARKUS SULKAVAN KUULEMINEN / TILANNEKATSAUS 

Kaupunginhallitus merkitsi toimitusjohtaja Markus Sulkavan selvitykset tiedoksi ja päätti antaa 

tarvittavaa omistajaohjausta. 

 

§ 75 TILINPAATOS VUODELTA 2018 

 

Kaupunginhallitus paatti  

- allekirjoittaa vuoden 2018 tilinpaatoksen ja jattaa tilinpaatoksen tilintarkastajan tarkastettavaksi. 

- etta tilinpaatos saatetaan tarkastuslautakunnan valmistelun jalkeen kaupunginvaltuuston 

kasiteltavaksi. 

- esittaa kaupunginvaltuustolle, etta tilikauden 2018 ylijaama 1.001.830,97 euroa kirjataan yli-

/alijaamatilille, jonka jalkeen taseessa on kertynytta alijaamaa on -110 237,21 euroa (-19 euroa / 

asukas). 

- valtuuttaa kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja kaupunginjohtajan allekirjoittamaan 

vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle. 

- valtuuttaa viranhaltijat tekemaan tilinpaatokseen mahdollisesti havaittavat tarpeelliset 

taydennykset ennen kaupunginvaltuuston kokousta. 

 

§ 76 KIINTEISTO OY OULUVEDEN LAINOJEN MUUTTAMINEN 

OMANPAAOMAEHTOTSIKSI LAINOIKSI 

 

Kaupunginhallitus päätti esittaa kaupunginvaltuustolle, etta Kiinteisto Oy luluvedelle myonnetyt 

lainat, paaomaltaan yhteensa 206.395,01 euroa, muutetaan omapaaomaehtoisiksi lainoiksi. 

 

§ 77 VALTIONVARAINMINISTERJON LAUSUNTOPYYNTO ISOKYRON KUNNAN 

ESITYKSESTA MAAKUNNAN VAIHTAMISEKSI 

 

Kaupunginhallitus paatti uudistaa aikaisemman lausuntonsa ja totesi, ettei Ahtarin kaupungilla ole 

huomauttamista Isonkyron kunnan maakunnan vaihdokseen Pohjanmaalta Etela-Pohjanmaalle 

1.1.2020 alkaen. 

 

§ 78 HAUDANHOITOSOPIMUKSEN JATKAMINEN / XX 

 

Kaupunginhallitus hyvaksyi sopimuksen viiden (5) vuoden ajalta 2019—2023. Meno kirjataan 

kaupunginhallituksen kayttovaroista. 

 

§ 79 TAYTTOLUPA LUOKANOPETTAJAN VIRKAAN 0803 

 

Kaupunginhallitus paatti myontaa sivistystoimelle tayttoluvan Otsonkoulun luokanopettajan virkaan 

(0803) 1.8.20 19 alkaen. 

 

§ 80 TOIMIALAJOHTAJIEN NIMEAMINEN 

Kaupunginhallitus nimesi rakennuttajainsinoori Mirka Poikelinin teknisen osaston 

toimialajohtajaksi 8.4.2019 alkaen vuoden 2019 loppuun asti. 

 



§ 81 EROANOMUS ERAISTA LUOTTAMUSTOIMISTA / TANJA YLA-PONTINEN 

 

Kaupunginhallitus paatti esittaa kaupunginvaltuustolle, etta se 

1) myontaa Tanja Yla-Pontiselle eron kaupunginvaltuuston jasenyydesta ja totesi, etta 

Kristillisdemokraattien valtuustoryhman valtuutetuksi tulee Arja Ollikainen ja 

2) myontaa Tanja Yla-Pontiselle eron suhteellisten vaalien vaalilautakunnan jasenyydesta 

3) suorittaa suhteellisten vaalien vaalilautakunnan jasenen vaalin jaljella olevaksi toimikaudeksi. 

Lisaksi kaupunginhallitus päätti esittaa kaupunginvaltuustolle, etta se nimeaa kaupunginvaltuuston 

3. varapuheenjohtajan 

 

§ 82 ERON PYYTAMINEN AHTARIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNNAN 

JASENYYDESTA / KAUKO KANTOLA 

 

Kaupunginhallitus paatti esittaa kaupunginvaltuustolle, etta se 

1) toteaa, etta Kauko Kantolan toimikausi tarkastuslautakunnassa on paattynyt johtuen siita, ettei 

han ole vaalikelpoinen, 

2) kaupunginvaltuusto valitsee hanen tilalleen jasenen tarkastuslautakuntaan valtuuston jaljella 

olevaksi toimikaudeksi ja 

3) nimeaa tarkastuslautakuntaan varapuheenjohtajan. 

 

§ 83 MAANKAYTTOINSTNOORIN VIRAN TAYTTAMINEN / VALINTAA 

VALMISTELEVAN TYORYHMAN NIMEAMINEN 

 

Kaupunginhallitus päätti nimetä maankayttoinsinoorin valintaa valmistelevaan tyoryhmaan 

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Heimo Pirttimaen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Risto 

Harjun, kaupunginhallituksen 1 varapuheenjohtaja Helena Hautakankaan, teknisen lautakunnan 

puheenjohtaja Ilkka Kajanderin tai hanen estyneena ollessaan nimeamansa edustajan, 

kaupunginjohtaja Jarmo Pienimaen ja hallintojohtaja Seppo Karjalan. 

 

§ 84 TYOLLISYYSKATSAUS, HELMIKUU 2019 

 

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi_ 

Etela-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne-ja ymparistokeskuksen 26.03.2019 julkaiseman tilaston 

mukaan Ahtarin tyottomyysaste 28.02.2019 oli 8,4%.  

Tyottomia tyonhakijoita oli helmikuun 2019 lopussa 207 kpl, jossa oli lisaysta edelliseen 

kuukauteen verrattuna 4 kpl ja vahennysta vuoden 2018 helmikuuhun verrattuna 28 kpl eli 12 %. 

Ahtarissa oli 28.02.20 19 kaikkiaan 22 lomautettua henkiloa. 

 

§ 85 OTTOKELPOISET PAATOKSET 

 

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi. Paatoksia ei oteta kaupunginhallituksen kasiteltavaksi.  

 

§ 86 KAUPUNGINJOHTAJAN JA HALLINTOJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 

 

Merkittiin tiedoksi kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan kokouksessa esittama ajankohtaiskatsaus. 

 

§ 87 TIEDOKSI 

 

Kirjelmat merkittiin tiedoksi. 
 



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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