ÄHTÄRIN KAUPUNKI

04.02.2019

NÄHTÄVÄKSI ASETETTAVAT VIRANHALTIJAPAATÖKSET AJALTA 28.1.4.2.2019
ruokapalvelupäällikkö Eija Paavola
Päätöspvm
29.01.2019

26 /2019

Asiaotsikko
Asianosaiset

Sijaisen määrääminen/Ruokapalvelut
Hilkka Kuoppala-Niemi, palkkasihteeri

Selostus asiasta
Perustelut

Ruokapalvelut tarvitsee sijaisen ajalle 28.1.2019.
Hallintosääntö luku 5.

Päätös

Vahvistan määräyksen ruokapalvelujen ruokapalvelutyöntekijän
sijaiseksi ajalle 28.1.2019 Hilkka Kuoppala-Niernen.

maankäyttöinsinööri Jussi Koivisto
Päätöspvm
31.01.2019
Asiaotsikko
Asianosaiset
Selostus asiasta

Laduntekokoneen Hankinta/ Ähtärin kaupunki
Ähtärin kaupunki/ Kuninkaan Lemmikki Oy
Ähtärin kaupunki on p~tänyt 22,1,2019 tarjousta
laduntekokoneesta vUdeltä toimittajalta. Määräaikaan
29.1.2019 klo 12.00 mennessä saatiin kolme tarjousta, jotka
avattiin Lhkuntakoordinaattorin ja Rakennuttajainsinöörin
toimesta 31.1.2019 klo 9.00. Tarjousten avaamiseta on laadittu
avauspöytäkirja
Hallintosääntö 23.1.1.1
Tarjouksen jättivät Kuninkaan Lemmikki Oy, GT-Motor Oy ja
Lumident Oy. Päätetään hankkia Kuninkaan Lemmikki Oy:n
tarjoama Snowmover STG5O8 laduntekokone. Se oli
tarjouksista halvin ja myös parhaiten sopiva
käyttötarkoitukseen.

Perustelut
Päätös

Päätöspvm

1/2019

31.01.2019

Asiaotsikko
Asianosaiset
Selostus asiasta

Perustelut
Päätös
Otsonkoulun rehtori Marika Pienimäki
Päätöspvm
30.01.2019

2/2019
Moottorikelkan ja telamönkijän hankinta/ Ähtärin kaupunki
Ähtärin kaupunki/ Karilainen Oy
Ähtärin kaupunki on pyytänyt 22.1.2019 tarjousta
moottorikelkasta ja telamönkijästä yHdeltä toimittajalta.
Määräaikaan 29.1.2019 klo 12.00 mennessä saatiin yksi
tarjous, joka avattiin LUkuntakoordinaattorin ja
rakennuttajainsinöörin toimesta 31.1.2019 klo 9.00. Tarjouksen
avaamisesta on laadittu avauspöytäkirja.
Hallintosääntö 23.1.1.1
Tarjouksen jätti ainoastaan Karilainen Oy, jolta moottorikelkka
ja telamönkijä hankitaan.
19/2019

Asiaotsikko
Asianosaiset

VIRANSIJAISEN MÄÄRÄÄMINEN / HAIKONEN LEILA
Leila Haikonen ja palkanlaskenta

Selostus asiasta

Otsonkoulu tarvitsee luokanopettajan viransijaisen ajalle
14.1.2019 22.3.2019
-

Perustelut
Päätös

Hallintosääntö § 38.
Määrään ko sijaisuuteen Leila Haikosen
Haikosen viikkotuntimäärä yhteensä 22h/ vk
11.2.2019 alkaen 26h / vk

lukion ja yhteiskoulun rehtori Markku Juhola
Päätöspvm

28.01.2019

Asiaotsikko
Asianosaiset
Selostus asiasta

Sijaisuusmääräys / Rantamäki
Outi Rantamäki, palkaniaskenta
Opettaja on ollut virkavapaalla 25.1.2019 ja tunneille on tarvittu
sijainen.
Hallintosääntö luku 6 § 34
Paikkaan sijaiseksi Rantamäen 25.1.2019 kolmeksi tunniksi
yhteiskouluun.

Perustelut
Päätös

Päätöspvm

28.01.2019

Asiaotsikko
Asianosaiset
Selostus asiasta

46/2019
Sijaisuusmääräys / Mäkelä
AiNsa Mäkelä, palkanlaskenta
Opettaja on ollut virkavapaalla 25.1.2019 ja tunneille on tarvittu
sijainen.
Hallintosääntö luku 6 § 34
Paikkaan sijaiseksi Mäkelän 25.1.2019 kuudeksi tunniksi.

Perustelut
Päätös
Päätöspvm

45/2019

30.01 .2019

51/2019

Asiaotsikko
Asianosaiset
Selostus asiasta

Sijaisuusmääräys / Rantamäki
Outi Rantamäki, paikanlaskenta
Opettaja on virkavapaalla 30.1.2019, tunneille tarvitaan sijainen.

Perustelut
Päätös

Hallintosääntö luku 6 § 34
Paikkaan sUaiseksi Rantamäen 30.1.2019 kahdeksi tunniksi
yhteiskouluun.

Päätöspvm

30.01.2019

Asiaotsikko
Asianosaiset
Selostus asiasta

Sijaisuusmääräys / ihanainen
Arja ihanainen, palkanlaskenta
Opettaja A on virkavapaaNa 30.1.2019 ja opettaja B on
virkavapaalla 31.1.2019. Tunneille tarvitaan sijainen.
Hallintosääntö luku 6 § 34
Paikkaan Arja ihanaisen poissaolevien sijaiseksi 30.1.2019
yhdeksi tunniksi ja 31.1.2019 kuudeksi tunniksi. Tunnit
yhteiskoulussa.

Perustelut
Päätös

Päätöspvm

30.01.2019

Asiaotsikko
Asianosaiset
Selostus asiasta

Asiaotsikko
Asianosaiset
Selostus asiasta

53/2019
Sijaisuusmääräys / Palomäki
Pauli Palomäki, palkaniaskenta
Opettaja on virkavapaalla 30.1.2019 ja tunneiiie tarvitaan
sijainen.
Hallintosääntö luku 6 § 34
Paikkaan sijaiseksi 30.1.2019 Palomäen neljäksi tunniksi.

Perustelut
Päätös
Päätöspvm

52/2019

01.02.2019

56/2019

Perustelut

Sijaisuusmääräys / Ihanainen
Arja ihanainen, paikanlaskenta
Opettaja on virkavapaalla 1.2.2019 ja tunneille tarvitaan
sijainen.
Hallintosääntö luku 6 § 34

Päätös

Paikkaan sijaiseksi 1.2.2019 lhanaisen kuudeksi tunniksi.

Päätöspvm
Asiaotsikko
Asianosaiset
Selostus asiasta
Perustelut
Päätös

01.02.2019

57/2019
Sijaisuusmääräys / Rantamäki
Outi Rantamäki, palkanlaskenta
Opettaja A on virkavapaalla 31.1.2019 ja opettaja B on
virkavapaalla 31.1.2019, tunneille on tarvittu sijainen.
Hallintosääntö luku 6 § 34
Paikkaan poissaolevien sijaiseksi Outi Rantamäen, 2 tuntia ja 4
tuntia.

Vs. sivistystoimenjohtaja Markus Hyytinen
Päätöspvm
Diaari
Asiaotsikko
Asianosaiset

Selostus asiasta

31.01.2019
23/2019
AHT: 67/2019
KOULUK4YNNINOHJAAJAN VALINTA /SEPPONEN MIISA
Hakijat
Otsonkoulu
Hallinto-osasto
Palkanlaskenta
Ähtärin kaupungissa on ollut haettavan määräaikainen
koulunkäynninohjaajan toimi ajalle 1.2-31.5.2019.
Koulunkäynninohjaajan tehtävien lisäksi tehtävänkuvaan kuuluu
nuorisoiltojen ohjaaminen työparina muutaman kerran viikossa.
Määräaikaan 22.1.2019 klo 12.00 tuli viisi (5) hakemusta.
Haastatteluun kutsuttiin kaikki viisi (5) hakijaa.
Haastatteluryhrnään kuului Otsonkoulun rehtori Marika
Pienimäki, Otsonkoulun luokanopettaja/vararehtori Anu
Kujansuu sekä Pienryhmän erityisluokanopettaja Outi Tukeva.
Haastatteluryhrnä on suorittanut kokonaisarvioinnin
määräaikaisen koulunkäynninohjan toimen hakijoista, joka
perustuu hakemusasiakirjoihin ja niissä esiin tuotuihin faktoihin
sekä haastatteluun ja niistä saatuun informaatioon hakijoiden
soveltuvuudesta määräaikaisen koulunkäynninohjaajan
työsuhteeseen. Haastatteluryhmä on katsonut tämän
kokonaisarvioinnin perusteella yksimielisesti, että
määräaikaisen koulunkäynninohjaajan toimen edellyttämät
kriteerit täyttää parhaiten Miisa Sepponen.

Perustelut
Päätös

Hallintosääntö 6 luku 34 § kohtas.
Valitsen määräaikaiseen koulunkäynninohjaajan toimeen ajaksi
4.2-31.5.2019 Miisa Sepposen.
Työsuhteen ehdot määritellään työsopimuksessa.
Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilastaan ja esitettävä lain 504/2002 mukainen
rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa
valintapäätöksen tiedoksisaannista.

Rakennustarkastaja Matti Pakkala
Päätöspvni
29.01.2019
Asia
Asianosaiset
Selostus asiasta

Perustelu

Päätös

Päätöspvm
Diaari
Asia
Asianosaiset
Selostus asiasta

Perustelu

Päätös

5/2019
MAISEMATYÖLUPA. Tila Nissilä 989-406-1 6-5
Ähtärin kaupunki / Seppo Viskari
Seppo Viskari hakee lupaa tontilla olevien lahojen ja
vaarallisten puiden kaatoon. Puuston ikä noin 80v. Pystyyyn
jätetään kaikki terveet puut. Naapureilta saatu suullinen lupa
puiden kaatamiseen.
Maankäyttö-ja rakennuslain 128 § velvoittaa hakemaan
maisematyölupaa. Saman lain 140 §:n mukaan
maisematyölupa on myönnettävä, jollei toimenpide vaikeuta
alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen taikka
turmele kaupunki- tai maisemakuvaa.
Maankäyttö- ja rakennuslain § 128 tarkoittama maisematyölupa
myönnetään Seppo Viskarille Ouluveden kylässä tilalle Nissilä
RN:o 989-406-16-5

29.01.2019
6/2019
AHT: 80/2019
MAISEMATYÖLUPAHAKEMUS, TILA SELKÄSPARI RN:O 989407-24-0
Ähtärin kaupunki / Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry, Kari
Takamaa
Etelä-pohjanmaan partiolaiset ry hakee lupaa selkäsaaren
puuston harvennushakkuulle. Saaren ylitiheää puustoa
harvennetaan hakkuukoneella. Harvennuksen tarkoituksena on
antaa kasvutilaa jäävälle puustolle, lisätä valoisuutta
kenttäkerrokseen ja lisätä kenttäkerroksen kasvillisuutta.
Saaren keskiosan vanhempaan kuusikkoon tehdään
mahdollisesti voimakkaampaa harvennusta, jolla parannetaan
partiolaisten toiminnan mahdollisuuksia mm. enemmän tilaa
telttailuun. Rantavyöhykkeen puusto pyritään jättämään hieman
tiheämmäksi, jolloin hakkuun vaikutus maisemaan jäisi
pienemmäksi ja tiheämpi puusto vähentäisi mahdollisesti
tuulituhoja harvennettuun puustoon.
Maankäyttö-ja rakennuslain 128 § velvoittaa hakemaan
maisematyölupaa. Saman lain 140 §:n mukaan
maisematyölupa on myönnettävä, jollei toimenpide vaikeuta
alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen taikka
turmele kaupunki- tai maisemakuvaa.
Maankäyttö-ja rakennuslain § 128 tarkoittama maisematyölupa
myönnetään Etelä-pohjanmaan partiolaiset ry:lle Peränteen
kylässä tilalle Selkäsaari RN:o 989-407-24-0 Hakkuutyössä on
huomioitava liitteen mukaiset Arkeologiset kohteet 2 kpl.
Kohteiden ympärillä olevilla suoja-alueilla ei saa suorittaa
koneellista hakkuuta / raivausta.

Oikaisuvaatimusoh~ e
OikaisuAjalla 28.1.-3.2.2019 tehtyihin viranhaltijapäätöksiin voi päätökseen
vaatimusoikeus tyytymätön tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimusaika ja sen
alkaminen

Pöytäkirj an
nähtäväksi
asettaminen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite
Ahtärin kaupunki
Ostolantie 17
63700 Ahtäri
kirjaamo@ahtari.fi
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän
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.

4.2.2019

OikaisuvaatiOikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja sen on tekijän
muksen sisältö ja allekirjoitettava.
toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen
oikaisuvaatimusaj an päättymistä.

HANKINTAOXKAISUOHZE, 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 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
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 4.2.2019.
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: Ahtärin kaupunki
Ähtärin kaupungin kirjaamo
Ostolantie 17, 63700 Ähtäri
Sähköposti: kirjaamo@ahtari.fi

