
ÄHTÄRIN KAUPUNKI 10.09.2018

Nähtäväksi asetettavat viranhaltijapäätökset ajalta 3.-9.9.2018

Kaupunginjohtaja Jarmo Pienimäki
Päätöspvm 06.09.2018 67/2018
Diaari AHT: 398 / 2018

Asiaotsikko PANDA TRAIL -HANKE

Asianosaiset Soinin kunta

Selostus asiasta Soinin kunta on hakemassa hankerahoitusta Etelä-Pohjanmaan
liitolta Panda Trail -hankkeeseen ajalle 1.9.2018 - 1.4.2019.

Panda Trail -hankkeen tavoitteena on vauhdittaa
matkailuiNketoiminnan sekä luonto-ja kulttuurimatkailun kasvua
Etelä-Pohjanmaan reuna-alueilla Suomenselän ja Järviseudun
erityistä luontoa, kuten Arpaisten retkeilyreittiä, ja
kulttuurinähtävyyksiä, kuten Alvar Aallon rakennuksia,
hyödyntäen. Hankkeessa otetaan käyttöön uusia innovatUvisia
tapoja tuoda näitä vahvuuksia esille kansallisen ja
kansainvälisen matkailun tarpeisiin.

Taustalla on tarve saada hyödynnettyä Ähtärin pandamatkailun
uudet matkailuavirrat sekä toisaalta tukea Eläinpuiston ympärille
rakentuvaa ympärivuotista matkailuklusteria uusilla
monipuolisilla tavoilla.

Hanke keskittyy ensisijaisesti Alajärven, Ähtärin ja Soinin
alueelle. Sillä on kuitenkin suorat laajentumismahdollisuudet
myös naapurikuntiin Alavudelle, Kuortaneelle, Lappajärvelle ja
Vimpeliin.

Hankkeen kustannusarvio kokonaisuudessaan on 41 700 euroa
ja rahoituksesta kuntarahoituksen osuus onl2 510 euroa.

Soinin kunta esittää Ähtärin kaupungille hankkeeseen
osallistumista. Ähtärin kaupungin kuntarahoitusosuus olisi 1/3
koko kuntarahoitusosuudesta eli 4 170 euroa.

Perustelut Hallintosääntö 23.1.15

Päätös Ähtärin kaupunki osallistuu Panda Trail -hankkeesen. Ähtärin
kaupungin osuus hankkeen kuntarahoituksesta on 4 170 euroa.
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Asiaotsikko YRITYSTEN PALVELUMUOTOILU UUDELLE TASOLLE
KEHITYSKUMPPANNUSKOKEILUSSA, PALMU-HANKE

Asianosaiset Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

Selostus asiasta Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy hakee hanke rahoitusta
Yritysten palvelumuotoilu uudelle tasolle
kehityskumppanuuskokeiluissa — PALMU -hankkeeseeen ajalle
1.10.2018 - 30.4.2019.

Yritysten palvelumuotoilu uudelle tasolle
kehityskumppanuuskokeiluissa — PALMU -hankkeen



tarkoituksena on luoda toimintamalli, jossa Kuusiokuntien ja
Suupohjan alueiden pk-yrityksistä muodostetaan yrityspareja
siten, että yritysparin toinen osapuoli toimii Kuusiokuntien ja
toinen Suupohjan alueella. Yritysparien lisäksi hankkeessa
muodostetaan kummankin seutukunnan yksin-ja mikroyrittäjistå
koostuvia kehitysryhmittymiä. Näiden syntyvien kehitys
kumppanuuksien myötä yritykset yhdessä etsivät ja kehittävät
toimintoihinsa kilpailuetua palvelumuotoilun sekä muiden
kehittämistyökalujen avulla, mutta myös vertaistuen kautta.
Yritysparit pyritään valitsemaan kummankin alueen kärkialoista
siten, että kummankin alueen kehittymässä oleva ala tai ala,
jolle ennakoidaan kasvunäkymiä, tulee huomioiduksi.
Tavoitteena on muodostaa yrityspareja mm. matkailu-ja
ravitsemusalalle sekä puurakentamisen alalle.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy esittä Ähtärin kaupungille
hankkeeseen osallistumista. Ahtärin kaupungin osuus
kuntarahoituksesta olisi vuonna 2018 689,00 euroaa ja vuonna
2019 964,00 euroa eli koko hankkeen ajalta yhteensä 1 652,00
euroa.

Perustelut Hallintosääntö 23.1.15

Päätös Ähtärin kaupunki osallistuu PALMU-hankkeesen. Ähtärin
kaupungin osuus kuntarahoituksesta on yhteensä 1 652,00
euroa, josta vuodelle 2018 kohdistuu 689,00 euroa ja vuodelle
2019 964,00 euroa.

Vapaa-aikatoimenjohtaja Marika Puntala
Päätöspvm 03.09.2018 9/2018

Asiaotsikko ÄHTÄRIN KAUPUNGIN LIIKUNTATILOJEN
VAKIOVUOROJEN JAKO LUKUVUODELLE 2018-2019

Asianosaiset Liikuntatilojen vakiovuorojen hakijat

Ähtärin kaupunki/ taloustoimisto
Selostus asiasta Ähtärin kaupungin liikuntatilojen vakiovuorot lukuvuodelle 2018-

2019 ovat olleet haettavana 9.8. - 24.8.2018. Kuulutus on
julkaistu Ähtärinjärven Uutisnuotassa 9.8. ja Ähtärin kaupungin
internetsivuilla.

Haettavana ovat olleet vakiovuorot seuraaviin kaupungin
liikuntatiloihin:
- Liikuntahalli
- Otsonkoulun sali ja pienliikuntatila
- Yhteiskoulun/lukion salit
- Ähtäri-halli
- Mustikkavuoren saunat

Hakulomake ja liikuntatilojen hinnasto ovat olleet ladattavissa
kaupungin internetsivuilla.

Perustelut Ahtärin kaupungin hallintosäännön 5. luku, § 23.

Päätös Vahvistan Ähtärin kaupungin lHkuntatilojen vakiovuorot
lukuvuodelle 2018-2019 oheisten taulukoiden mukaisesti.



Vs. sivistystoimenjohtaja Markus Hyytinen
Päätöspvm 3108.2018 2 /2018
Diaari AHT: 358/2018

Asiaotsikko LIIKUNTAKOORDINAATTORIN VALINTA

Asianosaiset Palkkatoimisto
Hakijat

Selostus asiasta Ahtärin kaupungissa on ollut haettavan lflkuntakoordinaattorin
toimi 1.10.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan. Hakijoilta
edellytettiin vähintään aiempaa korkeakoulututkintoa liikunnan
tai rnuulta soveltuvalta alalta. Tehtäväkuvassa pääpaino on
kaikenikäisten ähtäriläisten liikkumisen aktivoinnissa. Yhteistyö
eri toimijoiden kanssa on keskeistä työtehtävässä.

Hakuajan 17.8.2018 päättymiseen mennessä hakemuksia tuli
kaikkiaan yhdeksän. Hakijoista haastateltiin
metsätalousinsinööri Janne Muhonen, liikunnanohjaaja AMK
Tuomas Parhiala, Iflkunnanohjaaja AMK Janne Kujala ja
liikunnanohjaaja AMK Pauliina Mattila. Haastattelutyöryhmä
kaupunginjohtaja Jarmo Pienimäki, vapaa-aikatoimenjohtaja
Marika Puntala ja vs. sivistystoimenjohtaja Markus Hyytinen

Perustelut Ahtärin kaupungin halhntosääntö § 34

Päätös Liikuntakoordinaattorin toimeen valitaan 8.10.2018 alkaen
metsätalousinsinööri Janne Muhonen haastattelun,
työkokemuksen ja muun ansiointunuuden kokonaisarvioinnin
perusteella.

Tehtävässä on kuuden (6) kuukauden koeaika. Ennen työn
aloittamista valitus tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus

Päätöspvm 06.09.2018 22/2018
Diaari AHT: 365/2018

Asiaotsikko UUSI PÄÄTÖS / PERUSOPETUKSEN JA LUKION YHTEINEN
KUVATAITEEN LEHTORIN VIRANSIJAISUUS

Asianosaiset Hakijat
Hallinto-osasto
Yhteiskoulu-lukio
Palkkatoimisto

Selostus asiasta Ahtärin kaupungilla on ollut haettavana 10.8.2018 asti
perusopetuksen ja lukion yhteinen kuvataiteen lehtorin
viransijaisuus ajalle 13.8.2018-22.2.2019.

Päätöksen jälkeen on tullut ilmi, että hakijoita viransijaisuuteen
oli todetut kahden lisäksi muitakin. Nämä neljäi muuta
hakemusta oli ohjautunut väärään sähköpostikansioon.

Asiavirheen korjaaminen edellyttää, että asia käsitellään
uudelleen ja asiasta annetaan uusi päätös.

Perustelut Hallintosääntö 5 luku, 23 § kohta 23.1.5/6

Päätös Kuvataiteen lehtorin määräaikaiseen virkaan liittyen poistetaan
päätös 13.8.2018 § 169.

Valitsen Ähtärin kaupungin perusopetuksen ja lukion yhteiseen
kuvataiteen lehtorin viransijaisuuteen ajalle 13.8.2018-
22.2.2019 FM Heidi Kyllösen.

Valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilastaan ja lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote



30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan.

Rakennustarkastaja Matti Pakkala

Päätöspvm 04.09.2018 14/2018

Asiaotsikko Yhdistelmäkoneen hankinta! Ähtärin kaupunki! Liikuntahalli.

Asianosaiset Hartrnan / Ähtärin kaupunki

Selostus asiasta Ähtärin kaupunki on pyytänyt tajospyynnön. Yhdistelmäkone
Cleanfix IPC CT8I merkkisestä koneesta. Koe-ajon ja
kokemuksien perusteella, kone soveltuu parhaiten uuden
liikuntahallin tiloihin.
Hintatiedustelut pyydettiin seuraavilta toimittajalta:
Hartman Rauta Oy, Kokkola
VeliMark oy, Seinäjoki

Perustelut Tekniaen toimen johtosääntö 5

Päätös Yhdistelmäkoneen toimittajaksi valittiin Hartman edullisimman
tarjouksen mukaisesti.



Oikaisuvaatimusohj e
Oikaisu- Ajalla 3.-9.9.2018 tehtyihin viranhaltijapäätöksiin voi päätökseen tyytymätön
vaatimusoikeus tehdä kirjallisen oikaisuvaatjmuksen.

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 tiedoksisaaimista.
musaika ja sen Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän
alkaminen kuluttua siitä, kun pöytäkirja 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 10.9.2018
asettaminen

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

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä.



HANKINTAOTKAISUOHJE, 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. Hankintaoikaisua 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 10.9.2018.

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 kirjaamo
Ostolantie 17, 63700 Ahtäri
Sähköposti: kirjaamo@ahtari.fi


