
ÄHTÄRIN KAUPUNKI 17.09.2018

NÄHTÄVÄKSI ASETETTAVAT VIRANHALTIJAPÄTÖKSET AJALTA 1 0.-1 6.9.2018

asianhallintapäällikkö Jutta-Kaisa Mikkola
Päätöspvm 10.09.2018 1/2018
Diaari AHT: 354/2017

Asiaotsikko TIEDONOHJAUSSUUNNITELMAN MUUTTAMINEN

Asianosaiset Eri osastot

Selostus asiasta Tiedonohjaussuunnitelma on kokonaisuus, jonka avulla Ähtärin
kaupunki hallitsee sähköisiä asiakirjojaan ja tietojaan.
Tiedonohjaussuunnitelmaa täydennetään kattamaan kaikki
kaupungin sähköisessä muodossa olevat tiedot

Perustelut Arkistolaki § 8.
Ähtärin kaupungin hallintosääntö § 50.

Päätös Hyväksyn 17.8.2018 tehdyt tiedonohjaussuunnitelman
muutokset (16 sivua). Luettelo tehdyistä muutoksista on tämän
päätöksen liitteenä. Muutoksen jälkeen Ähtärin kaupungin Tweb
järjestelmän TOS-versio on eAMS7.

Otsonkoulun rehtori Marika Pieniniäki

Päätöspvm 11.09.2018 163/2018

Asiaotsikko KOULUHUONEISTON KÅYTTÖOIKEUS / ÄHTÄRIN SEUDUN
TIKKA RY

Asianosaiset Ähtärin seudun tikka ry / Pauli Palomäki

Selostus asiasta Ähtärin seudun tikka ry on hakenut Otsonkoulun liikuntasalin ja
pienen ruokalan käyttöoikeutta ajalle 16.9.2018 klo 9.00 - 17.00
tikanheittokilpailujen järjestämistä varten. Tapahtumaan
osallistuu noin 70 henkilöä.

Päätös Myönnän käyttöoikeuden hakemuksen mukaisesti.

Vs. sivistystoimenjohtaja Markus Hyytinen
Päätöspvm 10.09.2018 23/2018
Diaari AHT: 403 / 2018

Asiaotsikko NÄPPISTAITURI-OHJELMAN HANKINTA

Asianosaiset Perusopetus

Selostus asiasta Näppäintaidot ovat tulleet uuden opetussuunnitelman myötä
ajankohtaisiksi taidoiksi kouluissa. NäppisTaituri on
suomalaisen Typing Master Finland Oy:n kehittämä
opetusohjelma. Ähtärissä Myllyrnäen koululla ja Yhteiskoululla
on ko. ohjelman lisenssit. Kuntalisenssi tulee halvemmaksi kuin
koulujen erilliset sopimukset.

Perustelut Hallintosääntö 5 luku 23 § kohta 23.1 .5 / 11.

Päätös Näppistaituri-ohjelma hankitaan Ähtärin kaupunkiin kolmen
vuoden sopimuksella kaikkiin perusopetuksen kouluihin.

Rakennustarkastaja Matti Pakkala
Päätöspvm 11.09.2018 15/2018

Asiaotsikko LAITOSHUOLTAJAN TOIMI

Asianosaiset Hakijat, tilapalvelu, hallinto-osasto, palkanlaskenta



Selostus asiasta Ähtärin kaupungilla on ollut uudelleen haettavana
laitoshuoltajan vakituinen toimi ajalla: 6.3.2018-31.8.2018 klo
15.00. Hakuilrnoitus on julkaistu MOL:ssa, kaupungin virallisella
ilmoitustaulullaja netin kotisivuilla. Määräaikaan 31 .8.2018 klo
15.00 mennessä saapui 14 hakemusta. Yksi hakijoista ilmoitti,
ettei jätä hakemusta avoimena olevaan toimeen.

Valintaryhmä on suorittanut kokonaisarvioinnin toimen
hakijoista. Arviointi perustuu hakemusasiakirjoihin ja niissä esiin
tuotuihin faktoihin sekä haastatteluissa saatuun informaatioon
kunkin hakijan soveltuvuudesta ko. työsuhteeseen.

Valitsijaryhmä on katsonut tämän kokonaisarvioinnin
perusteella yksimielisesti, että toimen edellyttämät kriteerit
täyttää parhaiten Elina Huutoniemi.

Perustelut Kaupunginhallituksen päätös 9.4.2018 § 80
Hallintosääntö 6 luku 34 § kohta 5

Päätös Valitsen Ähtärin kaupungin laitoshuoltajan toimeen Elina
Huutoniemen 1.10.2018 alkaen toistaiseksi. Toimen täytössä
noudatetaan (4) kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen toimen
vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilastaan.

Päätöspvm 10.09.2018 16/2018
Diaari AHT: 325/2018

Asiaotsikko Ostolantien katuympäriistön valaisimien vaihto ja torialueen
valaistus

Asianosaiset Ostolan Sähkö Oy, sähköasennus A-P Manninen Oy, Ähtärin
kaupunki

Selostus asiasta Ähtärin kaupungin tekninen toimi on pyytänyt 29.6.2018
tarjouksia Ostolantien ja torialueen valaistuksista. Tarjousten
viimeinen jättöaika on ollut 5.7.2018 klo 14.00.

Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät Ostolan Sähkö Oy ja
Sähköasennus A-P Manninen Oy. Suomenselän Sähkö Oy ja
Juha Vuorimaa eivät jättäneet tarjousta.

Perustelut Hallintosääntö 23.1 .1.6

Päätös Valaistustyöt hankitaan halvirnmat tarjoukset jättäneeltä Ostolan
Sähkö Oy:ltä. Tarjousten verottomat kokonasihinnat ovat:
Ostolantien valaistus 23 600,00 euroa ja torialue 15 400,00
euroa.

Päätöspvm 11.09.2018 17/2018

Asiaotsikko LIIKUNTAHALLIN KALUSTOHANKINTA

Asianosaiset Ähtärin kaupunki, Oy Piresma Ab, KerkoSport (Unisport),
Suomen Kenttävaruste Oy

Selostus asiasta Ähtärin kaupunki on sähköpostilla, liitel, pyytänyt tarjoukset
lHkuntahallikalusteista perjantaihin 7.9.2018 klo 15 mennessä.
Tarjouksen ovat määräaikaan mennessä jättäneet Oy Piresma
Ab, KerkoSport ja Suomen Kenttävaruste Oy.

Perustelut Hallintosääntö § 23

Päätös Tarjoukset: Oy Piresma Ab 9.293,01, KerkoSport 8.129,
Suomen Kenttävaruste 9.129,20.



Päätöspvm 11.09.2018 18/2018

Asiaotsikko SALIBANDYKAUKALON HANKINTA LIIKUNTAHALLIIN

Asianosaiset Ähtärin kaupunki, KerkoSport (Unisport) ja SSBL SALIBANDY
OY

Selostus asiasta Ähtärin uuteen liikuntahalliin hankitaan salibandykaukalo.
Tarjoukset on pyydetty 28.8. ja 31.8. klo 12 mennessä
KerkoSportilta ja SSBL Salibandy OY:ltä.

Perustelut Uuteen Iflkuntahallfln tarvitaan salibandylaidat.

Päätös Tarjouksen ovat jättäneet molemmat toimittajat. KerkoSportin
tarjous on 4.900 (alv 0) ja SSBL SALIBANDY OY:n tarjous
5.900 (alv 0). Salibandykaukalo tilataan KerkoSportilta
(Unisport) hintaan 4.900 euroa (alv 0).

Varhaiskasvatuspäällikkö Sirpa Mannismäki

Päätöspvm 13.09.2018 152/2018

Asiaotsikko TYÖÄMÄÄRÄYS/ SISÄINEN SIIRTO/ KOIVUMÄKI HEIDI

Asianosaiset Heidi Koivumäki
Vilikkilä
Palkkalaskenta

Selostus asiasta Vilkkilän päiväkoti on tarvinnut/tarvitsee lastentarhanopettajan
sijaisen 1.8.-30.9.2018
Asiasta on neuvoteltu ja sovittu Heidi Koivumäen kanssa 1.8. ja
15.8.18/ Sirpa Mannismäki

Lastentarhanopettajan tehtävät eivät sisällä varhaiskasvatuksen
kehittämiseen/ Vasun kehittämiseen osallistumista.

Perustelut Hallintosääntö 5 luku § 23 kohta 6

Päätös Vahvista työmääräyksen/ sisäisen siirroon lastenhoitajan
tehtävästä Heidi Koivumäelle lastentarhanopettajan tehtävää
varten ajalle 1.8-30.9.2018



HANKINTAOIKAXSUOHJE, 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 17.9.2018.

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.ti



Oikaisuvaatimusohje

Oikaisu- Ajalla 10.-16.9.2018 tehtyihin viranhaltijapäätöksiin voi päätökseen tyytymätön
vaatimusoikeus 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.
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 17.9.2018
asettaminen

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

Oikaisuvaatirnus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä.


