
ÄHTÄRIN KAUPUNKI 25.06.2018

AJALTA 18.-24.6.2018 NÄHTÄVÄKSI ASETETTAVAT VIRANHALTIJAPAATÖKSET

Sivistystoimenjohtaja Eija Kuoppa-aho

Päätöspvm 18.06.2018 119 /2018
Diaari AHT: 279/2018

Asiaotsikko MÄÄRÄAIKAINEN LUOKANOPETTAJA

Asianosaiset Hakijat
Otsonkoulu
Hallinto-osasto
Palkanlaskenta

Selostus asiasta Åhtärin kaupungin perusopetuksessa on ollut haettavana ajalla
1.6-15.6.2018 määräaikainen luokanopettajan virka ajalle
1.8.2018-1.6.2019.

Määräaikaan mennessä 15.6.2018 klo 12.00 tuli kuusi (6)
hakemusta.

Perustelut Kaupunginjohtajan viranhaltUapäätös 31.5.2018, 43 §.
Hallintosääntö 6 luku 34 § kohta 5.
Hallintosääntö 5 luku 23 § kohta 23.1.5 / 6.

Päätös Määrään Ähtärin kaupungin perusopetuksen määräaikaiseen
luokanopettajan virkaan ajaksi 1.8.2018-1.6.2019 KM Maija
Källin.
Sijoituskoulu Otsonkoulu.

Tehtävässä noudatetaan kolmen (3) kuukauden koeaikaa.

Päätöspvm 21.06.2018 126/2018
Diaari AHT: 234/2018

Asiaotsikko LASTENHOITAJA

Asianosaiset Hakijat
Varhaiskasvatuspäällikkö
Hallinto-osasto
Palkkatoimisto

Selostus asiasta Ahtärin kaupungin varhaiskasvatukaessa on ollut haettavana
ajalla 11-25.5.2018 toistaiseksi voimassa oleva lastenhoitajan
toimi.

Määräaikaan 25.5.2018 klo 15.00 mennessä tuli yhdeksäntoista
(19) hakemusta.

1-laastatteluun kutsuttiin kymmenen (10) hakijaa.

[laastatteluryhmään kuului varhaiskasvatuspäällikkö Sirpa
Mannismäki, lastentarhanopettaja Paula Korsumäki sekä
sivistystoimenjohtaja Eija Kuoppa-aho.

Haastatteluryhmä on suorittanut kokonaisarvioinnin
lastenhoitajan toimen hakijoista, joka perustuu
hakemusasiakirjoihin ja niissä esiin tuotuihin faktoihin sekä
haastatteluun ja niistä saatuun informaatioon hakijoiden
soveltuvuudesta lastenhoitajan toistaiseksi voimassa olevaan
työsuhteeseen. Haastatteluryhmä on katsonut tämän
kokonaisarvioinnin perusteella yksimielisesti, että lastenhoitajan
toimen edellyttämät kriteerit täyttää parhaiten lähihoitaja Jenna
Rautio.



Perustelut Hallintosääntö 6 luku, 34 § kohta 5.

Päätös Valitsen Ähtärin kaupungin varhaiskasvatukseen toistaiseksi
voimassa olevaan lastenhoitajan toimeen 6.8.2018 alkaen
lähihoitaja Jenna Raution.

Tehtävässä noudateen neljän (4) kuukauden koeaikaa.

Toimeen valitun on ennen sen vastaanottamista esitettävä
hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten
kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun
lain (504/2002) perusteella rikosrekistelain (770/1993)6 § 2.
rnomentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Työsopimuksessa määrätään toimen ehdot.

Päätöspvm 21.06.2018 127/2018
Diaari AHT: 234/2018

Asiaotsikko LASTENHOITAJA

Asianosaiset Hakijat
Varhaiskasvatuspäällikkö
Hallinto-osasto
Palkkatoimisto

Selostus asiasta Ahtärin kaupungin varhaiskasvatuksessa on ollut haettavana
ajalla 11-25.5.2018 toistaiseksi voimassa oleva lastenhoitajan
toimi.

Määräaikaan 25.5.2018 klo 15.00 mennessä tuli yhdeksäntoista
(19) hakemusta.

Haastatteluun kutsuttiin kymmenen (10) hakijaa.

Haastatteluryhmään kuului varhaiskasvatuspäällikkö Sirpa
Mannismäki, lastentarhanopettaja Paula Korsumäki sekä
sivistystoimenjohtaja Eija Kuoppa-aho.

Haastatteluryhmä on suorittanut kokonaisarvioinnin
lastenhoitajan toimen hakijoista, joka perustuu
hakemusasiakirjoihin ja niisaä esiin tuotuihin faktoihin sekä
haastatteluun ja niistä saatuun informaatioon hakijoiden
soveltuvuudesta lastenhoitajan toistaiseksi voimassa olevaan
työsuhteeseen. Haastatteluryhmä on katsonut tämän
kokonaisarvioinnin perusteella yksimielisesti, että lastenhoitajan
toimen edellyttärnät kriteerit täyttää parhaiten lähihoitaja Sanna
Halla-aho.

Perustelut Hallintosääntö 6 luku, 34 § kohta 5.

Päätös Valitsen Ähtärin kaupungin varhaiskasvatukseen toistaiseksi
voimassa olevaan lastenhoitajan toimeen 6.8.2018 alkaen
lähihoitaja Sanna Halla-ahon.

Tehtävässä noudateen neljän (4) kuukauden koeaikaa.

Toimeen valitun on ennen sen vastaanottamista esitettävä
hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten
kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun
lain (504/2002) perusteella rikosrekistelain (770/1993)6 § 2.
momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Työsopimuksessa määrätään toimen ehdot.



Päätöspvm 21.06.2018 128/2018
Diaari AHT: 228/2018

Asiaotsikko LAAJA-ALAISEN ERITYISOPETTAJAN VIRANSIJAISUUS

Asianosaiset Hakijat
Koulut
Hallinto-osasto
Palkkatoimisto

Selostus asiasta Ähtärin kaupungin perusopetuksessa on ollut haettavana ajalla
3.5.-17.5.2018ja uudelleen haettavan ajalla 28.5.-8.6.2018
määräaikainen laaja-alaisen erityisopettjan viransijaisuus ajaksi
1.8.2018-3 1. 12.2018.

Määräaikaan 8.6.2018 klo 12.00 mennessä tuli seitsemän (7)
hakemusta.

Perustelut Hallintosääntö 5 luku, 23 § kohta 23.1.5/6.

Päätös Valitsen Ähtärin kaupungin perusopetuksen laaja-alaisen
erityisopettajan virkaan viransijaiseksi ajaksi 1.8.2018-
31.12.2018 erityisluokanopettaja Kyösti Härkösen.

Viransijaisuudessa noudatetaan kolmen (3) kuukauden
koeaikaa.

Valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilastaan ja lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote
30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan.

Kaupunginjohtaja Jarmo Pienimäki
Päätöspvrn 18.06.2018 45/2018
Diaari AHT: 296 / 2018

Asiaotsikko Ruotsin ja saksan lehtorin viran täyttölupa ajalle 13.8.2018-
1.6.2019

Asianosaiset Sivistystoimi

Selostus asiasta Sivistystoimi anoo ruotsin ja saksan lehtorin viran täyttölupaa
ajalle 13.8.2018-1.6.2019.

Perustelut Kaupunginhallitus 9.10.2017 § 299

Päätös Myönnetään täyttölupa ruotsin ja saksan lehtorin virkaan ajalle
13.8.2018-1.6.2019

Kaavoituspäällikkö Kirsi Haapa-aho
Päätöspvm 18.06.2018 12/2018

Asiaotsikko OPASTEKYLTTI/ EERO H IIROSEN PUISTOON

Asianosaiset Ähtärin kaupunki

Selostus asiasta Ähtärin kaupungin kulttuuritoimi on pyytänyt saada luvan
opasteen pystyttämiselle kaupungin omistamalle (KTU 989-406-
24-3) maalle kevyenlflkenteen väylän reunaan. Opate opastaa
Eero HUrosen puistoon kulkua. Opastemerkkinä käytetään
museomerkkiä ja sen lisäkilvillä puiston nimeä, veistoksen
nimeä ja polun nimeä suomeksi ja englanniksi.

Perustelut Maankäyttö- ja rakennuslaki 161 ja 144 §. Hallintosääntö
23.1.4.2.

Päätös Merkki tulee sijoittaa siten, ettei se aiheuta vaaraa INkenteelle.
Merkin sijoittamisessa ja rakentamisessa tulee huomioida
Tiehallinnon Yleisohjeet IHkennemerkkien käytöstä, etenkin
kohta opasteetja lisäkilvet.



Päätöspvm 21.06.2018 15/2018

Asiaotsikko Tilausvahvistus/Pitkäahontien hulevesiselvitys

Asianosaiset Ähtärin kaupunki! Ramboll Finland Oy

Selostus asiasta Kaavoitukseen liittyvä lisätyö. Tarjous 19.6.2018
hulevesiselvityksen laatiminen Pitkäahontien kaavan
valmistelua ja vaikutusarviointia varten. Suunnittelutyössä ja
laskutuksessa noudatetaan Konsulttitoiminnan yleisiä
sopimusehtoja KSE 2013. Tarjoamme yllä mainitut
suunnittelutehtävät aikaveloitusperusteisesti henkilöryhmittäin
kaavoitustarjouksessa esitetyllä hinnastolla arviohinnalla (alv 0)
3800€ (alv 0 %).

Arvioon sisältyvät maastokatselmuksen ja rnittauksen
kustannukset kuluineen sekä suunnitteluun liittyvät kulut.

Perustelut Hankintaohje KV 13.10.2014 § 84 liitteen 2 kohdan mukaisesti
kaavoituspäällikkö päättää hankinnoista 10.000 euroon saakka.
Hallintosääntö kohta 23.1.4.2

Päätös Muuttuneen maankäyttö- ja rakennuslain vaatimusten takia
alueille tulee laatia hulevesiselvitys. Ahtärin kaupunki hankkii
Pitkäahontien asemakaavamuutokseen liittyvän
hulevesiselvityksen aikaveloitusperusteisesti henkilöryhmittäin
kaavoitustarjouksessa (16.11.2017) esitetyllä hinnastolla
arviohinnalla (alv 0) 3 800 € (alv 0 %)

Varhaiskasvatuspäällikkö Sirpa Mannismäki
Päätöspvm 18.06.2018 107/2018

Asiaotsikko TYÖÄMÄÄRÄYS/LASTENHOITAJAN SIJAISUUS! SIMSIÖ
JOHANNA

Asianosaiset Johanna Simsiö
Vilikkilä
Palkkalaskenta

Selostus asiasta Varhaiskasvatus tarvitsee lastenhoitajan sijaisen 1 8.6-1 .7.2018

Perustelut Hallintosääntö 5 luku § 23 kohta 6

Päätös Vahvista työmääräyksen Johanna Simsiölle lastenhoitajan
sijaisuutta varten ajalle 18.6-1.7.2018

kiinteistöpäällikkö Veli-Matti Keski-Nikkola
Päätöspvm 18.06.2018 38/2018

Asiaotsikko PALVELUTYÖNTEKIJÄN TOIMI

Asianosaiset Hakijat, ruokapalvelut, hallinto-osasto, palkkatoimisto

Selostus asiasta Ähtärin kaupungin tekninen osasto/ruokapalvelut on ollut
haettavana ajalla 29.5-14.6.2018 palvelutyöntekijän toistaiseksi
voimassa oleva toimi. Määräaikaan 14.6.2018 klo 15 tuli
seitsemän (7) hakemusta. Haastatteluun kutsuttiin kolme (3)
hakijaa.

Valintaryhmä on suorittanut kokonaisarvioinnin
palvelutyöntekijän toimen hakijoista, joka perustuu
hakemusasiakirjoihin ja niissä esiin tuotuihin faktoihin sekä
haastatteluun. Valitsijat ovat katsoneet tämän
kokonaisarvioinnin perusteella yksimielisesti, että toimen
edellyttämät kriteerit täyttää parhaiten Restonomi Essi Savola,
varalle valitaan ravitsemusteknikko Minna Lamminahon.

Perustelut Kaupunginhallituksen päätös 28.5.2018 § 138.
Hallintosääntö luku 5.



Päätös Valitsen Ähtärin kaupungin palvelutyöntekijän toimeen
Restonomi Essi Savolan 6.8.2018 alkaen toistaiseksi voimassa
olevaan työsuhteeseen ja varalle valitaan ravitsemusteknikko
Minna Lamminaho. Toimen täytössä noudatetaan (4)
kuukauden koeaikaa. Toimeen valitun on ennen toimen
vastaanoftamista esiteftävä hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilastaan.



Oikaisuvaatimusohj e
Oikaisu- Ajalla l8.-24.6.2018 tehtyihin viranhaltijapäätöksiin voi päätökseen tyytymätön
vaathnusoilceus tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
sekä kunnan jäsen.

Oikaisu- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite
vaatimus-
viranomainen Ahtärin kaupunki

Ostolantie 17
63700 Ähtäri
kirjaamo~ahtari.fi

Oikaisuvaati- Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
musaikaja sen Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän
alkaminen kuluttua siitä, kun pöytälcirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen

katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai
erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Pöytäkirjan
nähtäväksi 25.6.2018
asettaminen

Oikaisuvaati- Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja sen on tekijän
muksen sisältö ja allekirjoitettava.
toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen
oikaisuvaatimusaj an päättymistä.



HANKINTAOIKAISUOHJE, kansalliset kynnysarvot alittava hankinta (pienhankinta)

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) 135
§:n mukaan sellaisen hankintayksikön päätöksen tai muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun
korjaamiseksi, johon ei muutoin sovelleta hankintalakia, voidaan hakea muutosta vaatimalla
hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu).

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen se, jota asia koskee
(jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa.

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia
hankintayksiköltä hankintaoikaisua. l-lankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti
tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia
koskee.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon
hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.
Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän vuorokauden kuluttua päätöksen
julkaisemisesta yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen
viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Tiedoksianto sähköisesti

Hankintapäätös on julkaistu yleisessä tietoverkossa 25.6.2018.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi
oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön
hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikön yhteystiedot:
Hankintayksikkö: Ähtärin kaupunki
Ähtärin kaupungin kiijaamo
Ostolantie 17, 63700 Ahtäri
Sähköposti: kirjaamo@ahtari.fi


