
ÄHTÄRIN KAUPUNKI 24.09.2018

NÄHTÄVÄKSI ASETETTAVAT VIRANHALTIJAPÄTÖKSET AJALTA 1 7.-23.9.201 8

ruokapalvelupäällikkö Eija Paavola
Päätöspvm 20.09.2018 127/2018

Asiaotsikko Sijaisen määrääminen/Ruokapalvelut

Asianosaiset Tarja Tuppurainen, palkkasihteeri

Selostus asiasta Ruokapalvelut tarvitsee sUaisen ajalle 6.9.2018, 17.9.2018,
19.9.2018 ja 21.9.2018

Perustelut Hallintosääntö luku 5.

Päätös Vahvistan määräyksen ruokapalvelujen ruokapalvelutyöntekijän
sijaiseksi ajalle 6.9.2018, 17.9.2018, 19.9.2018 ja 21.9.2018
Tarja Tuppuraisen.

Päätöspvm 20.09.2018 128/2018

Asiaotsikko Sijaisen määrääminen/Ruokapalvelut

Asianosaiset Irma Saari, palkkasihteeri

Selostus asiasta Ruokapalvelut tarvitsee sUaisen ajalle
Perustelut HaIlintosääntö luku 5.

Päätös Vahvistan määräyksen ruokapalvelujen ruokapalvelutyöntekijän
sUaiseksi ajalle 12.-14.9.2018 ja 17-21.9.2018 Irma Saaren.

Vapaa-aikatoimenjohtaja Marika Puntala
Päätöspvm 17.09.2018 11/2018

Asiaotsikko ÄHTÄRIN URHEILIJAT RY:N LIIKUNTAVÄLINEIDEN
SIJOITUS LIIKUNTAHALLIIN

Asianosaiset Ähtärin kaupunki ja Ähtärin Urheilijat ry

Selostus asiasta Ähtärin Urheilijat ry on aktiivinen Ähtärin kaupungin
IHkuntatilojen käyttäjä. Seuralla tulee olemaan toimintaa
runsaasti myös syksyllä 2018 valmistuvassa uudessa
IHkuntahallissa. Ähtärin Urheilijat ry tarvitsee liikuntavälineilleen
sijoitustilaa liikuntahallista.

Perustelut Monet seuran liikuntavälineistä ovat suurikokoisia ja raskaita
iflkuteltavia, joten on perusteltua, että niitä kuljetetaan vain
lyhyttä matkaa säilytystiloista Iflkuntatiloihin ja takaisin.
LHkuntahallissa on lukollisia varastotiloja, joista voidaan osoittaa
Ahtärin Urheihjat ry:lle oma osionsa.

Päätös Myönnetään Ahtärin Urheilijat ry:Iie käyttöön liikuntavälineiden
varastopaikka lflkuntahallista.

lukion ja yhteiskoulun rehtori Markku .Juhola

Päätöspvm 18.09.2018 196/2018

Asiaotsikko Sijaisuusmääräys / Palomäki
Asianosaiset Pauli Palomäki. palkanlaskenta
Selostus asiasta Sanni Laitila on virkavapaalla 18-1 9.9.2018, tunneille tarvitaan

sijainen.
Päätös Paikkaan Pauli Palomäen Laitilan sijaiseksi 18-19.9.2018, 13

tuntia, opv 24, hinnoitteiutunnus 40304015.



Päätöspvm 18.09.2018 199 /2018

Asiaotsikko S~aisuusmääräys / Niemi

Asianosaiset Tuukka Niemi, palkaniaskenta

Selostus asiasta Teija Ojala on ollut virkavapaalla 14-17.9.2018, tunneille on
tarvittu sijainen.

Päätös Paikkaan Tuukka Niemen Ojalan sijaiseksi 14.-17.9.2018, 11
tuntia, opv 21, tunnit yhteiskoulussa. Hinnoittelutunnus
40307043.

Päätöspvm 18.09.2018 200/2018

Asiaotsikko Sijaisuusmääräys / Palomäki

Asianosaiset Pauli Palomäki, palkaniaskenta

Selostus asiasta Antti Bräysy on ollut virkavapaalla 11.9.2018, tunneille on
tarvittu sijainen.

Päätös Paikkaan Palomäen Bräysyn sijaiseksi 11.9.2018, 4 tuntia, opv
21, tunnit yhteiskoulussa, hinnoitteiutunnus 40307040.

Päätöspvm 19.09.2018 203/2018

Asiaotsikko Sijaisuusmääräys / Virkamäki
Asianosaiset Josefin Virkamäki, paikanlaskenta

Selostus asiasta Teija Ojala on virkavapaalia 18.9-21.9.2018, tunneille tarvitaan
sijainen.

Päätös Paikkaan Ojalan sijaiseksi Virkamäen 18.9-21.9.2018, 20
tuntia, opv 21, tunnit yhteiskoulussa. Hinnoittelutunnus
40407041.

Vs. sivistystoimenjohtaja Markus Hyytinen
Päätöspvm 17.09.2018 29/2018
Diaari AHT: 234/2018

Asiaotsikko LASTENTARHANOPETTAJ EN VALINTA

Asianosaiset Hakijat
Varhaiskasvatus
Hallinto-osasto
Palkkatoimisto

Selostus asiasta Ahtärin kaupungissa on ollut haettavana neljä
lastentarhanopettajan tointa 7.9.2018 mennessä toistaiseksi
voimassa oleviin työsuhteisNn 1.10.2018 alkaen tai sopimuksen
mukaan.

Toimista täytetään nyt kolme iastentarhanopeftajan tointa, joista
yksi on vastaavan iastentarhanopettajan toimi. Neljäs
lastentarhanopettajan toimi täytetään mahdollisesti
myöhemmin.

Toimiin vaaditaan sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön
kelpoisuusehdoista annetun lain (272/2005) 7 § mukainen
pätevyys. Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon
sisältyy lastentarhanopettajan koulutus tai sosiaali-ja
terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, johon sisält~,ät
varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnot (60op).

Palkkaus ja paivelusuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n
mukaan.



Haastattelutyöryhmä: varhaiskasvatuspäällikkö Sirpa
Mannismäki, vastaava lastentarhanopettaja Paula Korsumäki ja
vs. sivistystoimenjohtaja Markus Hyytinen haastatteli hakijoista
yhdeksän 12.9.2018.

Perustelut Kh 7.5.2018 § 112.

Päätös Valitsen vastaavan lastentarhanopettajan toimeen hakemusten,
haastattelun ja työkokemuksen kokonaisarvioinnin perusteella
sosionomi AMK Hanna-Elina Ritalan ja lastentarhanopettajan
toimiin sosiaalikasvattaja/sosionomi Marjo Alavan sekä
kasvatustieteen maisteri, lastentarhanopettaja Aino Petäisen
1.10.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Tehtävään valitun on ennen sen vastaanottamista esitettävä
hyväksyttävä lääkärintodistus sekä lasten kanssa
työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain
(504/2002) perusteella tarkoitettu rikosrekisteriote.

Toimissa on neljän (4) kuukauden koeaika.

Rakennustarkastaja Matti Pakkala
Päätöspvm 19.09.2018 20/2018

Asiaotsikko Ähtärin rantapuiston ja kunnanrannan maansiirtotyöt

Asianosaiset Ähtärin Kaupunki /Koneyhtymä Tapanainen, Viinikan Kone Oy

Selostus asiasta Ähtärin kaupunki on pyytänyt tarjoukset 16.4.2018 Ähtärin
kaupungin rantapuiston ja kunnanrannan maansUrtotöistä.
Tarjousten viimeinen jättöaika 7.5.2018 klo 12:00.

Urakoitsijan valintaperuste on kokonaisedullisin tarjous. Tarjous
on pyydetty kokonaishinnalla, ja mahdolliset lisätyöt
yksikköhintaluettelona.

Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät Koneyhtymä
Tapanainen ja VUnikan Kone Oy. Koneyhtymä Tapanainen jätti
kokonaishintatarjouksen, VUnikan Kone Oy
yksikköhintaperusteisen tarjouksen.

Perustelut Hallintosääntö 23.1.1.6

Päätös Ähtärin kaupungin rantapuiston ja kunnanrannan maansiirtotyöt.
hankitaan kokonaishintaisen tarjouksen jättäneeltä;
Koneyhtymä Tapanainen 29 500,00 (alv 0%)
Ähtärin kaupungin tekninen lautakunta
Ostolantie 17
63 700 Ähtäri

Päätöspvm 19.09.2018 21/2018

Asiaotsikko Linjatien saneeraus

Asianosaiset Ähtärin Kaupunki /Koneyhtymä Tapanainen, Viinikan Kone Oy

Selostus asiasta Ähtärin kaupunki on pyytänyt tarjoukset 2.7.2018 Ähtärin
kaupungin katurakentamishankkeesta, Linjatien saneeraus noin
plv 0-245 suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti:
- Kadun rakennekerrokset uusitaan ja kuivatetaan salaojin
- Alueelle rakennetaan kevyenUikenteen väylä ja
hulevesiviemäröintiä
- Linjatien ja Linjakujan risteysalue rakennetaan korotettuna

Tarjousten viimeinen jäftöaika 26.7.2018 klo 12:00.
Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät Koneyhtymä



Tapanainen ja Viinikan Kone Oy.
Perustelut Hallintosääntö 23.1.1.6

Päätös Ähtärin Linjatien saneeraus hankitaan halvimman tarjouksen
jättäneeltä Koneyhtymä Tapanainen 89 90000 (alv 0%)
Ahtärin kaupungin tekninen lautakunta
Ostolantie 17
63 700 Ähtäri



Oikaisuvaatimusohj e
Oikaisu- Ajalla 17.-23.9.2018 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 Ahtäri
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 24.9.2018
asettaminen

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

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä.



HANKINTAOIKAISUOH3E, kansalliset kynnysarvot alittava hankinta (pienhankinta)

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

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

F-Iankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia
hankintayksiköltä hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti
taijouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia
koskee.

llankintaoikaisuvaatimuksen 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 24.9.2018.

Hankintaolkaisua 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 Ähtäri
Sähköposti: kirjaamo@ahtari.fi


