
Oikaisuvaatimus Karvian kunnanhallituksen päätökseen 11.3.2019 § 42

Esitän oikaisuvaatimuksen Palkanlaskija-arkistohoitajan viran valintaan liittyen.

Perusteluina esitän seuraavaa:

Viran hakuilmoituksessa edellytetään mm. riittävää kokemusta virkaan kuuluvissa

tehtävissä. Virkaan valitulla Miia Salosella ei ole ainakaan arkistotoimesta ja

asiakirjahallinnosta kokemusta eikä siihen liittyvää koulutusta käytettävissäni

olevien asiakirjojen perusteella.

Kunnanhallituksen pöytäkirjassa ko. asian käsittelytekstissä 11.2.2019 § 29

mainitaan hyvin tarkkaan asiakirjahallintoa johtavan viranhaltijan tehtävät. Virkaan

valitulla ei ole siihen pätevyyttä.

Arkistolain 9 §:n mukaan arkistotoimen järjestäminen kunnassa kuuluu

kunnanhallitukselle. Koska vastuu kunnan arkistotoimen järjestämisestä kuuluu

luottamuselimelle, edellyttää käytännön johtovastuu viranhaltijaa tai toimihenkilöä,

jolla on riittävä päätösvalta ja tehtävän edellyttämä koulutus. Tämä on mainittu

hallituksen esityksessä arkistolaiksi / HE 187/1993.

Virkaan valitun henkilön työkokemus on laskujen! mukaan noin kuusi vuotta.

Ei se, että on käyttänyt sähköistä arkistointia työssään, pätevältä toimimaan kunnan

asiakirjahallintoa johtavana viranhaltijana. Kuntapuolella on vielä ainakin pitkään ja

pysyvästi säilytettävissä asiakirjoissa tallennusmuotona paperi. Hyvin harva kunta

täyttää Kansallisarkiston edellyttämän Sähke 2 vaatimuksen Joka vaaditaan

sähköiseen pysyväissäilytykseen.

Karvian kunnan hallintosäännössä on 7 luvussa Asiakirjahallinnon järjestäminen

61§:ssä mainittu kunnanhallituksen asiakirjahallinnon tehtävät. Perusteena on

mainittu arkistolain 9 § ja kuntalain 87 §. Asiakirjahallinnon johtavan viranhaltijan

tehtävät ovat 62 §:ssä ja lautakunnan / toimialan asiakirjahallinnon tehtävät 63:ssä.

Hallintosäännön noudattaminen edellyttää riittävää koulutusta ja työkokemusta ko.

tehtävään.

Allekirjoittaneella on asiakirjahallinnosta noin 31 vuoden työkokemus ja riittävä

koulutus mm. humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto, josta erikoistuminen

arkistoalalle, arkistonhoitotutkintoja asiakirjahallinnon koulutusohjelma.

Kuntapuolelta työkokemus on noin 23 vuotta ja tunnen kunnan toiminnan hyvin.



Olen myös työssäni valmistellut asioita luottamuselimille ja toiminut kokouksissa

sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä.

Kun taas virkaan valitulla ansioluettelon perusteella ei ole asiakirjahallinnosta

Ollenkaan koulutusta eikä työkokemusta ja kunnan perustehtävissä työkokemus

rajoittuu pariin kuukauteen.

Karvian kunnanhallitus ei myöskään mitenkään perustele virkavalintaansa.

Edellä esitettyyn viitaten vaadin, että Karvian kunnanhallituksen päätös 11.3.2019 §

42 kumotaan mm. arkistolain vastaisena ja hakuilmoituksen ja ko. pykälän

esittelyosan vastaisena ja asia laitetaan uudelleen valmisteluun.

Jämijärvellä 20.3.2019

Reijo Rita korpi



Arja Honkanen

Lähettäjä: Kati Ojaniemi
Lähetetty: 21. maaliskuuta 2019 8:11
Vastaanottaja: Tarja Hosiasluoma
Kopio: Voitto Raita-Aho Contact; Arja Honkanen
Aihe: VL: VS: Liitteenä pöytäkirjanote Karvian kunnanhallituksen päätöksestä
Liitteet: Oikaisuvaatimus Karvian kunnanhallituksen päätökseen H.docx

Olemme eilen saaneet oheisen oikaisuvaatimuksen. Eli seuraavan kokouksen listalle.

Ystävällisin terveisin

Kati Ojaniemi
vs. Kunnansihteeri-koulutoimenjohtaja
Karvian kunta

Kylä-Karviantie 17

39930 Karvia
044-7727520

Lähettäjä: Reijo Ritakorpi [mailto:reiioritakorpi@suomi24.fi]
Lähetetty: keskiviikko 20. maaliskuuta 2019 14.57
Vastaanottaja: Kati Ojaniemi
Aihe: Re: VS: Liitteenä pöytäkirjanote Karvian kunnanhallituksen päätöksestä

Hei!

Liitteenä on oikaisuvaatimus Karvian kunnanhallituksen päätökseen 11.3.2019 § 42. Saisinko kuittauksen,
kun tämä viesti on tullut perille. Kiitos!

Terveisin Reijo Ritakorpi

15. maaliskuuta 2019 kello 8:53 Kati Ojaniemi <Kati.Ojaniemi(%karvia.fi> kirjoitti:

Liitteenä pyytämänne hakemus.

Ystävällisin terveism

Kati Ojaniemi

vs, Kunnansihteeri-koulutoimenjohtaja

Karvian kunta

Kylä-Karviantie 17

39930 Karvia

044-7727520



Lähettäjä: Reijo Ritakorpi [mailto:reijoritakorpi(a)suomi24.fi]
Lähetetty: torstai 14. maaliskuuta 2019 16.45
Vastaanottaja: Kati Ojaniemi
Aihe: Re: Liitteenä pöytäkirjanote Karvian kunnanhallituksen päätöksestä

Hei!

Saisinko palkanlaskija-arkistonhoitajan virkaan valitin henkilön hakemuksen liitteineen
sähköpostiini. Kiitos!

Terveisin Reijo Ritakorpi

14. maaliskuuta 2019 kello 10:03 Kati Ojaniemi <Kati.Ojaniemi(%karvia.fi>
kirjoitti:

Kiitos mielenkiinnosta Karvian kunnassa avoimen olleeseen palkanlaskija-

arkistonhoitajan virkaan.

Ohessa on liitteenä pöytäkirjanote päätöksestä sekä oikaisuvaatimusohje.

Hyvää kevättä!

Ystävällisin terveisin

Kati Ojaniemi

vs. Kunnansihteeri-koulutoimenjohtaja

Karvian kunta

Kylä-Karviantie 17

39930 Karvia

044-7727520



Kati Ojaniemi

Lähettäjä:
Lähetetty:
Vastaanottaja:

Kopio:
Aihe:
Liitteet:

KesoVesa <vesa.keso@bdo.fi>

tiistai 5. maaliskuuta 2019 18.01

Kati Ojaniemi
Tarja Hosiasluoma

Johdon vahvistusilmoituskirje 2018
Vahvistusilmoituskirje 2018 Karvia.pdf

Terve

Liitteenä on johdon vahvistusilmoituskirje vuodelta 2018 kokouskäsittelyänneja allekirjoittamista varten.

Vesa

VESA KESO
JHT
+358443291197
vesa.keso@bdo.fl

BDO Audiator Oy
Vattuniemenranta 2
00210 Helsinki
Keskus 020 743 2920
www.bdo.fi

^ Before you print think about the environment

BDO Oy on itsenäinen BDO International Limitedin (UK) jäsenyritys.
BDO on yhteinen nimi sekä kansainväliselle jäsenyritysten verkostolle että kunkin maan jäsenyritykselle.

Seuraa meitä ä tilaa uutiskirjeemme BlutuJ



BDO Audiator Oy
Vattuniemenranta 2
00210 Helsinki

VAHVISTUSILMOITUSKIRJE TILINTARKASTAJALLE

Karvian kunnan tilikauden 01.01. - 31.12.2018 tilintarkastukseen liittyen vahvistamme parhaan tietomme
ja käsityksemme mukaisesti seuraavaa:

• Olemme täyttäneet tilintarkastustoimeksiannon vahvistuskirjeessä 03.07.2017 tarkoitetut
velvollisuutemme, jotka koskevat tietojen antamista tilintarkastajalle sekä tilinpäätöksen
laatimista kuntalain mukaisesti, erityisesti siten, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot.

• Ltiketapahtumat on kirjattu kirjanpitoon, ja ne sisältyvät tilinpäätökseen.

• Merkittävät oletukset, joita olemme käyttäneet kirjanpidollisia arvioita tehdessämme, ovat
kohtuullisia.

• Korjaamattomien virheellisyyksien (luettelo liitteenä) vaikutukset ovat käsityksemme mukaan sekä
erikseen että yhdessä epäolennaista koko tilinpäätöksen kannalta.

• Vaateet ja vireillä olevat oikeudenkäynnit sekä tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat on käsitelty
kirjanpidossa ja esitetty tilinpäätöksessä.

• Olemme antaneet teille tiedot kuntaa koskevista väärinkäytöksistä tai epäillyistä väärinkäytöksistä
tai säädösten tai määräysten noudattamatta jättämisistä tai epäillyistä noudattamatta
jättämisistä, jotka vaikuttavat

o hallinnon laillisuuteen tai valtuuston päätösten mukaisuuteen;
o siihen, onko kunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernidlinpäätös/konsernitUinpäätöstä

vastaavat tiedot laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten
mukaisesti ja antaako se oikeat ja riittävät tiedot tilikauden tuloksesta, taloudellisesta
asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta;

o valtionosuuksien perusteista annettujen tietojen oikeellisuuteen; tai
o sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä konsernivalvonnan järjestämisen

asianmukaisuuteen,

ja johon on osallisena kunnan tilivelvollinen, viranhaltija tai työntekijä tai muita.

• Tiedossamme ei ole esteellisyyssäännösten vastaisia päätöksiä, menettelyjä tai liiketapahtumia.

• Valtionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita.

• Olemme antaneet toimintakertomuksessa selonteot sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan
järjestämisestä. Selonteoissa on kuvattu tiedossamme olevat sisäisen valvonnan ja
konsernivalvonnan puutteet, esitetty toimenpiteet sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan
kehittämiseksi sekä annettu muut toimintakertomuksen laadintaa koskevien ohjeiden mukaiset
tiedot.

VahvistusilmoituskirjeeHä ei muuteta kunnanhallituksen, tilivelvollisten, viranhaltijoiden, työntekijöiden
eikä tilintarkastajan lainsäädännön mukaisia velvoitteita eikä vastuita. Tähän kirjeeseen sovelletaan
tilintarkastajan salassapitovelvollisuutta.

Sitoudumme ilmoittamaan tilintarkastajalle, mikäli ennen tilintarkastuskertomuksen antamista tietoomme
tulee muutoksia tässä vahvistusilmoituskirjeessä kuvatuissa seikoissa.

Tämä kirje annetaan tiedoksi myös tarkastuslautakunnalle.



Päiväys _..

Karvian kunnanhallituksen puolesta

Voitto Raita-aho Tarja Hosiasluoma
Kunnanhallituksen puheenjohtaja1 Kunnanjohtaja

1 Vahvistusilmoituskirjeen voi allekirjoittaa kunnanhallituksen puolesta esim. kunnanhallituksen
puheenjohtaja. Hallitus voi myös valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan vahvistusilmoituskirjeen
puolestaan.
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Mediset Hoivarakentajat Oy  
Koskuankatu 2 
32700 Huittinen  
 
Karvian kunta 
Kylä-Karviantie 17 
39930 Karvia 
 
 
 
TARJOUS 

 
Mediset Hoivarakentajat Oy (l2406791-2) tekee ostotarjouksen 
perustettavan kiinteistöyhtiön lukuun seuraavista Karvian kunnan 
omistamista tonteista: 
 
Repo-Västilän asemakaava-alueen korttelin 96 tontit 3 ja 4. Tontit 
sijaitsevat osoitteessa Revonkatu 1-3 ja ovat yhteispinta-alaltaan 
5789 m2. 
 
Tarjouksen määrä on 11578 €, mikä perustuu Karvian 
kunnanvaltuuston tekemään hinnoittelupäätökseen. 

 
MUUT SEIKAT 

Kauppakirja allekirjoitetaan sen jälkeen, kun ostaja on saanut kaikki 
ikäihmisten palvelukodin rakentamisen edellyttämät luvat. 
 
Perustettavan kiinteistöyhtiön kotipaikaksi tulee Karvia ja 
rakentamisessa pyritään käyttämään paikallisia toimijoita. 
 

 

Kunnioittavasti 
 
Markku Kaurila, maanhankintapäällikkö 
0400 997641 
markku.kaurila@hoivarakentajat.fi 
www.hoivarakentajat.fi 

 
JAKELU Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma 
 
  
 

mailto:markku.kaurila@hoivarakentajat.fi


KARVIAN KUNTA   
Kylä-Karviantie 17 
39930 KARVIA  1 

 

 

 

KAUPPAKIRJA (luonnos) 
  

 
 
 
MYYJÄ  Karvian kunta (Y-tunnus 0133735-0) 
  Kylä-Karviantie 17 

39930 Karvia 
 
 

OSTAJA  Mediset Hoivarakentajat Oy (Y-tunnus 2406791-2) 
  Perustettava yhtiö 

  Koskuankatu 2 
  32700 Huittinen 
 
   
 
KAUPAN KOHDE Tällä kauppakirjalla Karvian kunta myy ja luovuttaa Mediset Hoivaraken-

tajat Oy perustettavalle yhtiölle Karvian kunnan Kirkonkylässä sijaitse-
vasta, Tuomola – nimisestä kiinteistöstä 230-405-8-264, 5789 neliömet-
rin suuruisen määräalan (kortteli 96m, tontit nro 3 ja 4). Määräala on 
merkitty karttaliitteeseen. 

 
KAUPPAHINTA  Kauppahintana on yksitoistatuhattaviisitaaseitsemänkymmentäkahdek-

san (11578) euroa. 
  
MAKSUTAPA   Kauppahinta maksetaan viimeistään kaupantekotilaisuudessa ja mää-

räalan omistus- ja hallintaoikeus siirtyy ostajalle kaupantekohetkellä.  
 

MUUT EHDOT  
 Kauppakirja allekirjoitetaan sen jälkeen, kun ostaja on saanut kaikki 

ikäihmisten palvelukodin rakentamisen edellyttämät luvat.  
Ostaja on tutustunut kaupantekotilaisuudessa xx.xx.2019 päivättyihin 
lainhuuto- ja rasitustodistukseen sekä kiinteistörekisteriotteeseen kau-
pan kohteesta.  

 
Myyjä vakuuttaa ja vastaa siitä, etteivät kaupan kohdetta rasita muut 
velkakiinnitykset tai erityiset oikeudet kuin ne, jotka ilmenevät 
xx.xx.2019 päivätystä rasitustodistuksesta tai muut kiinteistörasitteet 
kuin ne, jotka ilmenevät xx.xx.2019 päivätystä kiinteistö-
rekisteriotteesta.  

Merkitään, että kaupan kohteeseen ei kohdistu xx.xx.2019 päivätyn ra-
situstodistuksen mukaan velkakiinnityksiä tai muita rasituksia tai rajoi-
tuksia. 
 
Kaupan mukana ei siirry osuuksia yhteisiin.  

 
Ostaja ilmoittaa tutustuneensa kohteeseen ja hyväksyy sen siinä kun-
nossa kuin se on kaupantekohetkellä. 
 
Kaupan kohteeseen kohdistuvista velvoitteista, veroista ja muista julkis-
oikeudellisista maksuista vastaa myyjä kauppakirjan allekirjoituspäivään 
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asti ja tästä eteenpäin ostaja. Kaupanvahvistuskustannuksista vastaa 
ostaja. 
 
Tätä kauppaa ei seuraa mitään irtaimistoa eikä sellaisen omaisuuden 
myynnistä ole tämän kaupan yhteydessä tehty eri välipuhettakaan. 
 
Ostaja vastaa tästä kaupasta maksettavasta varainsiirtoverosta. Ostaja 
on tietoinen lainhuudon hakemisen määräajasta sekä sen tai varainsiir-
toveron maksun viivästymisen aiheuttamasta veron korotuksesta ja vas-
taa yksin siitä. Määräalan erottamisen kustannuksista vastaa myyjä. 
Myyjä on tietoinen myyntivoittoverotuksesta tässä kaupassa ja vastaa 
yksin mahdollisesta veroseuraamuksesta. 

 
Tontilla on kahden vuoden rakentamisvelvoite. Mikäli rakentamista ei 
ole aloitettu kahden vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta, 
antaa kunta Maankäyttö- ja rakennuslain 97 §:n mukaisen rakentamis-
kehotuksen. 

 
Tähän kauppakirjaan on otettu tämän luovutuksen kaikki ehdot. 

 
Tätä kauppakirjaa on tehty kolme yhtäpitävää kappaletta, yksi myyjälle, 
yksi ostajalle ja yksi julkiselle kaupanvahvistajalle. 

 
 

Karviassa kuun xx. päivänä 2019 
 
            Karvian kunnan puolesta: 
 

 
 
Tarja Hosiasluoma   Kati Ojaniemi 
kunnanjohtaja   vs.kunnansihteeri 

 
 

Tämän kaupan hyväksyn ja sitoudun sen ehdot täyttämään. Paikka ja aika edellä mainitut. 
 
 
 

 
Mediset Hoivarakentajat Oy 
perustettava yhtiö 
 

 
Kaupanvahvistus 

 
 Julkisena kaupanvahvistajana todistan, että Karvian kunta luovuttajana  kunnanjohtaja Tar-

ja Hosiasluoma ja  vs. kunnansihteeri  Kati Ojaniemi  sekä Mediset Hoivarakentajat Oy pe-
rustettava yhtiö, edustajanaan xx, luovutuksen saajana, ovat allekirjoittaneet tämän luovu-
tuskirjan, ja että he ovat olleet yhtä aikaa läsnä luovutusta vahvistettaessa. Olen tarkasta-
nut allekirjoittajien henkilöllisyyden ja todennut, että luovutuskirja on tehty maakaaren 2 lu-
vun 1 §:ssä säädetyllä tavalla. 

 
Karviassa xxkuun xx. päivänä 2019 
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Teuvo Rosenberg 
Maanmittauslaitoksen määräämä julkinen kaupanvahvistaja 
kaupanvahvistajatunnus: 402827/125 
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Asuinpientalojen korttelialue.

Korttelialueelle saa rakentaa erillisplentaloja,

paritaloja ja rivitaloja. Tarkemmat määräykset
kunnan rakennustoimistosta.

l AO-5 |

r'

.__J

Erlllisplentalojen korttelialue.

Korttelialueelle saa rakentaa erillispientaloja

Ja paritaloja. Tarkemmat määräykset kunnan

rakennustolmlstosta.

Lähivirkistysalue.

3m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Ohjeellinen rakennusala.

97

1

l

l U3/4

300

Istutettava alueen osa.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,

rakennuksen tai sen osan surimman sallitun

kerrosluvun.

Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa,

kuinka suuren osan rakennuksen suurimman

kerroksen alasta ullakon tasolla saa käyttää

kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetrelnä.

Kortteli
95

96

97
98

99
100

101

Tontti
l

l
2

3
4
l
l

2
3
4
5

l
l

2

3
l
2
3

Pinta-ala (m2)

2948

1856
1979

2048

3741
2006
1858

1857
1851
2025

2268

1579
2064

2084
2100
2090

2115
2100

Hinta (€)
5896,00 «Yy^

3712,00

3958,00

4096,00

7482,00
4012,00

3716,00
3714,00

3702,00

4050,00 MYYTY

4536,00 MYYn

3158,00

4128,00
4168,00

4200,00 MYYTf

4180,00

4230,00

4200,00


