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48 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 

  KV 14.11.2022 § 48 
 

Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 8. pykälän mukaan kutsu valtuuston ko-
koukseen on lähetettävä vähintään kuusi (6) päivää ennen kokousta sekä 
annettava samassa ajassa yleisesti tiedoksi julkisten kuulutusten ilmoitus-
taululla.  Lisäksi kokouksen ajasta ja paikasta tulee ilmoittaa valtuuston 
päättämissä sanomalehdissä. 
 
Tämän kokouksen kutsu on julkistettu 8.11.2022 ja lähetetty samana päi-
vänä valtuutetuille, kunnanhallituksen jäsenille, kunnanjohtajalle sekä jul-
kaistu kunnan ilmoitustaululla.   
 
Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään 
yleisesti nähtävänä Sauvon kunnanvirastossa 21.11.2022 klo 10.00-12.00. 
 
Liitteet 1, 2: Kokouskutsu ja läsnäololuettelo 
 
Päätösehdotus: 

  
Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

 
Päätös: 
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49 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI 
 
KV 14.11.2022 § 49 
 
Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 34. pykälän mukaan valtuuston pöytäkir-
jan tarkistaa kaksi (2) kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, 
jollei valtuusto jonkin asian kohdalla ole toisin päättänyt. 
 
Päätösehdotus: 
 
Valitaan kaksi valtuutettua tarkistamaan tämän kokouksen pöytäkirja.  
Aakkosjärjestyksen mukaisessa vuorossa ovat Johan Söderholm ja Kimmo 
Virtanen. Pöytäkirja tarkastetaan sähköpostin välityksellä ja allekirjoitetaan 
myöhemmin. 
 
Päätös:  
 
 
 
 

  



SAUVON KUNTA  
 Kokouspäivä Sivu 
 
Kunnanvaltuusto 14.11.2022 4 
 
 

 
 
 
 
 
 

50 § VUODEN 2022 TOINEN LISÄTALOUSARVIO 
 

Hallintosäännön 54 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esi-
tettävä kunnanvaltuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdo-
tukset talousarviovuoden kuluessa. Muutokset tulee käsitellä viimeistään 
ennen tilinpäätöksen hyväksymistä. 

 
Kunnanvaltuustolta on pyydettävä lupa ylityksiin ja anottava lisämäärära-
haa, mikäli tehtäväalueen nettomääräisiinmenoihin on tiedossa vähintään 
10 % tai vähintään 100 000 euron ylitys. Päätös määrärahamuutoksesta on 
tehtävä kyseisen talousarviovuoden aikana 

 
  Sosiaali- ja terveyslautakunta 5.10.2022 § 60 

 
Sauvo ostaa perusterveydenhuollon palvelut Paimion-Sauvon kansater-
veyskuntayhtymältä. Erikoissairaanhoidon palvelut ostetaan Varsinais-
Suomen sairaanhoitopiiriltä. Kehitysvammapalveluita ostetaan Varsinais-
Suomen erityishuoltopiiriltä ja vammaispalvelulain mukaisia asumispalve-
luita Asumispalvelusäätiö Aspalta. Vammaispalvelulain mukaisia kuljetus-
palveluita ostetaan vuonna 2019 toteutetun kilpailutuksen mukaisilta tak-
siyrittäjiltä. Asiakkaiden määrä vammaispalvelulain mukaisessa kuljetus-
palvelussa on 44 asiakasta, mikä johtaa talousarviossa arvioidun määrära-
han ylittymiseen vuonna 2022. Yhteensä palveluiden ostoon sosiaalityön 
tehtäväalueella tarvitaan 185 000 €:n lisämääräraha, joka on 10,4% 
enemmän kuin talousarviossa on arvioitu. Vanhuspalveluissa ennustetaan 
3,4% ylitystä muiden palveiden ostoissa, (sosiaali- ja terveyspalvelut) sekä 
tulojen alittumista kotihoidossa -19,2%. 
 
Lisämäärärahan tarve johtuu sosiaalityössä lastensuojelun sijaishuollon 
kustannuksista sekä vammaispalvelun laitoshoidon, asumispalvelun sekä 
kuljetuspalvelun kustannusten ylittymisestä sekä vanhustyössä tulojen alit-
tumisesta kotihoidossa muiden palveluiden ostojen ylittymisestä. 
 
Kokonaisuutena elokuun lopun toimintakate ilman sisäisiä eriä näyttää 
2%:n eli 187 000 euron alijäämää ennusteena tasaisen toteuman mukaan 
laskettuna. 
 
Päätösehdotus, perusturvajohtaja: 
 
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää 
 
1 
esittää kunnanhallitukselle- ja edelleen kunnanvaltuustolle, että valtuusto 
myöntää sosiaali- ja terveyslautakunnalle vuoden 2022 talousarvioon lisä-
määrärahat tehtäväalueille seuraavasti: 
- sosiaalityön tehtäväalueelle 185 000 euroa (kp 4300 asiakas-

palveluiden ostot) 
- vanhustyön tehtävälueelle 52 000 euroa (kp:t 4340-4440 

muiden palveluiden ostot) 
 

 
2 
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tarkastaa tämän asiapykälän kokouksessa. 
 
 
Päätös, sosiaali- ja terveyslautakunta: Ehdotuksen mukaan 
 
TEKNLTK 13.10.2022 § 104 
 
Selvitys asiasta: 
 
Talvihoidon toteuttaminen talvikauden 2021 – 2022 osalta oli suunniteltua 
kalliimpaa keleistä johtuen. Yhdyskuntapalveluiden osuudessa on myös 
huomioitu oman hiekkavaraston rakentaminen vuokratun hallin tilalle kes-
kustan alueella. 
 
Kiinteistötoimen osalta ylitykset johtuvat öljynhinnan kohoamisesta, jota 
käytetään valtaosassa kunnan rakennuksista lämmön ja lämpimän veden 
tuottamiseen. 
 
Rakennusvalvonnassa IT-palveluiden kustannukset ovat ylittäneet suunni-
tellut, sekä palkkakustannuksissa huomioidaan rakennusvalvonnan tuot-
taminen toistaiseksi ostopalveluna. 
 
Hallinnossa palkkoihin on vaikuttanut kesätyöntekijöiden ja projektityönteki-
jän palkka, sekä muutokset palkkojen kohdistuksissa eri tehtäväalueille. 
 
 
Yhteenveto lisämäärärahasta tehtäväalueittain: 
- tehtäväalue 1: 701 Hallinto ja ympäristönsuojelu 
lisätään 35.000 euroa kustannuspaikalle 7001 Toimistopalvelut tekninen 
lautakunta ja tilille 4001 vakinaisten palkat 
 
- tehtäväalue 2: 702 Yhdyskuntapalvelut 
lisätään 100.000 euroa kustannuspaikalle 7201 Rakennuskaavatiet, ja tilille 
4390 koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut 
 
- tehtäväalue 3: 703 Kiinteistötoimi 
lisätään yhteensä 90.000 euroa tilille 4568 Lämmitys jaettuna seuraaville 
kustannuspaikoille;  
- 7402 Palvelukeskus 25.000 euroa  
- 7403 Pääkirjasto ja nuorisotila 7.000 euroa 
- 7404 Päiväkoti 7.000 euroa 
- 7405 Ryhmäpäiväkoti 6.000 euroa 
- 7406 Koulukeskus 15.000 euroa 
- 7409 Paloasema 4.000 euroa 
- 7410 Kunnanvirasto 4.000 euroa 
- 7423 Vahtistenrivi 10.000 euroa 
- 7424 Opettaja-asunto 5.000 euroa 
- 7425 Vanhustentalot Keskitalontie 6.000 euroa 
 
- tehtäväalue 4: 704 Rakennustarkastus/maa-ainesvalvonta 
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lisätään yhteensä 25.000 euroa. 12.000 euroa kustannuspaikalle 7501 Ra-
kennusvalvonta, ja tilille 4342 IT-palvelut, sekä 13.000 euroa kustannus-
paikalle 7501 Rakennusvalvonta, ja tilille 4340 Asiantuntijapalvelut 
 
 
Valmistelija: tekninen johtaja Jari Ukkonen 
 
 
Päätösehdotus: 
 
Tekninen ja ympäristölautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja 
edelleen kunnanvaltuustolle teknisen ja ympäristölautakunnan vuoden 
2022 talousarvion muuttamista tehtäväalueittain esitetyn mukaisesti yh-
teensä 250.000 euron suuruisella summalla. 

 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
 
KH 31.10.2022 § 193 
 
Esitetään seuraavia tulojen muutoksia sosiaali- ja terveyslautakunnan ter-
veyspalveluiden tehtäväalueelle ja vuoden 2022 talousarvioon valtion-
osuuksiin ja verotilityksiin seuraaavasti: 
 
Sosiaali- ja terveyslautakunta / terveyspalvelut: 

o lisämääräraha - 215 000 euroa 
o valtionavustus (covid-19 -kustannukset) vuodelta 2021  

+ 250 000 euroa 
o valtionavustus (covid-19 -kustannukset) vuodelta 2022 

+200 000 euroa  
 
Tuloslaskelma 
 
Verotuloihin tehdään talousarviomuutokset syyskuussa käytettävissä ole-
van tiedon perusteella ja valtionosuuksiin saatujen päätösten mukaan. 

- kuntien peruspalvelujen valtionosuus: + 4 623 euroa 
- verotulomenetysten korvaus: + 147 607 euroa 
- verotulot: + 138 500 euroa  

 
Talousarviomuutosten yhteisvaikutus on seuraava: 
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Käyttötalous
Lautakunta Tehtäväalue Menot Tulot Yhteisvaikutus
SOSLTK Sosiaalityö 185 000 -185 000
SOSLTK Vanhustyö 52 000 -52 000
SOSLTK Terveyspalvelut 215 000 450 000 235 000
TEKNLTK Hallinto ja ympäristö 35 000 -35 000
TEKNLTK Yhdyskuntapalvelut 100 000 -100 000
TEKNLTK Kiinteistötoimi 90  000 -90 000

TEKNLTK
Rakennustarkastus/
maa-ainesvalvonta 25 000 -25 000

Tuloslaskelma Talousarvio Muutos Muutettu TA
Valtionosuudet Peruspalvelujen vo. 2767846 4623 2 772 469

Valtionosuudet
Verotulomenetyste
n korvaus 1572389 147607 1 719 996

Verotulot Kunnallisvero 10930000 138500 11 068 500

Yhteensä 38 730  
 
Valmistelija: hallintojohtaja Markus Vähä-Piikkiö 
 
Päätösehdotus, kunnanjohtaja: 
 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2022 
talousarvioon edellä olevat muutokset: 
 
1 
myöntää sosiaali- ja terveyslautakunnalle vuoden 2022 talousarvioon li-
sämäärärahat tehtäväalueille seuraavasti: 

- sosiaalityön tehtäväalueelle 185 000 euroa 
- vanhustyön tehtävälueelle 52 000 
- terveyspalveluiden tehtäväalueelle 215 000 euroa 

 
2 
myöntää tekniselle lautakunnalle vuoden 2022 talousarvioon lisämäärära-
hat tehtäväalueille seuraavasti: 

- hallinto ja ympäristönsuojelun tehtäväalueelle 35.000 eu
 roa 

- yhdyskuntapalveluiden tehtäväalueelle 100.000 euroa 
- kiinteistötoimen tehtäväalueelle 90.000 euroa 
- rakennustarkastus/maa-ainesvalvonnan tehtäväalueelle 

 25.000 euroa 
 
3 
tulojen muutokset seuraavasti 

- sosiaali- ja terveyslautakunnan terveyspalveluiden tehtä-
 väalueelle + 450 000 euroa  

- kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen + 4 623 euroa 
- verotulomenetysten korvauksiin + 147 607 euroa 
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- kunnallisverotuloihin + 138 500 euroa  
 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
 
KV 14.11.2022 § 50 
 
Päätösehdotus, kunnanhallitus: 
 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2022 
talousarvioon seuraavat muutokset: 
 
1 
myöntää sosiaali- ja terveyslautakunnalle vuoden 2022 talousarvioon li-
sämäärärahat tehtäväalueille seuraavasti: 

- sosiaalityön tehtäväalueelle 185 000 euroa 
- vanhustyön tehtävälueelle 52 000 
- terveyspalveluiden tehtäväalueelle 215 000 euroa 

 
2 
myöntää tekniselle lautakunnalle vuoden 2022 talousarvioon lisämäärära-
hat tehtäväalueille seuraavasti: 

- hallinto ja ympäristönsuojelun tehtäväalueelle 35.000 eu
 roa 

- yhdyskuntapalveluiden tehtäväalueelle 100.000 euroa 
- kiinteistötoimen tehtäväalueelle 90.000 euroa 
- rakennustarkastus/maa-ainesvalvonnan tehtäväalueelle 

 25.000 euroa 
 
3 
tulojen muutokset seuraavasti 

- sosiaali- ja terveyslautakunnan terveyspalveluiden tehtä-
 väalueelle + 450 000 euroa  

- kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen + 4 623 euroa 
- verotulomenetysten korvauksiin + 147 607 euroa 
- kunnallisverotuloihin + 138 500 euroa  

 
 
Päätös: 
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51 §  TULOVEROPROSENTTI VUODELLE 2023 
 
KH 31.10.2022 § 196 
 
Kuntalaissa (410/2015) säädetään pykälässä 111, veroja koskevat päätök-
set, seuraavasti: ”Viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä val-
tuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteis-
ta sekä muiden verojen perusteista.” 
 
Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n (520/2010) mu-
kaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus verohallinnolle vii-
meistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Kunta il-
moittaa tuloveroprosentin neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella. Jos il-
moitusta ei ole toimitettu säädettynä aikana, verotuksessa voidaan noudat-
taa edellisen vuoden tuloveroprosenttia. 
 
Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisvastuu ja si-
ten niiden kustannukset siirretään kunnilta hyvinvointialueille. Tämän takia 
kuntien tuloja siirretään valtiolle, joka rahoittaa hyvinvointialueiden toimin-
taa. Merkittävä osa tulojen siirtoa tehdään kunnallisveron kautta. Ansiotu-
loverotukseen tehtävät muutokset toteutetaan niin, että niillä on mahdolli-
simman vähän vaikutusta verovelvollisten verotuksen tasoon. Näin ollen 
kaikkien Manner-Suomen kuntien tuloveroprosentteja alennetaan yhtä pal-
jon: 12,64 prosenttiyksikköä. 
 
Kuntien vuoden 2023 tuloveroprosenttien määräämisestä on säädetty So-
siaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toi-
meenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun 
lain 55 §:n muuttamisesta annetussa laissa. 
 
Vastaavasti on säädetty Verotusmenettelystä annetun lain 91 b §:n muut-
tamisesta annetussa laissa. Säännöksen tarkoituksena on estää verotuk-
sen kiristyminen sen johdosta, että kuntien tehtävien siirtäminen hyvinvoin-
tialueille ja valtion rahoituksen piiriin edellyttää valtion veron korotuksia. 
 
Kunnanvaltuuston on määrättävä vuoden 2023 tuloveroprosentiksi vuoden 
2022 tuloveroprosentti vähennettynä 12,64 prosenttiyksiköllä. 
 
Kuntalain 110 § 3 momentin mukaan taloussuunnitelman on oltava tasa-
painossa tai ylijäämäinen.  
 
Vuonna 2022 tuloveroprosentit ovat seuraavat: 
 
Koko Suomi 20,01 (2021: 20,02) 
Varsinais-Suomi 20,52 (2021: 20,06) 
Sauvo 21,5 (2021: 21,50) 
 
Talousarvion 2023 valmistelussa tuloveroprosenttina on käytetty tulovero-
prosenttia, josta on vähennetty hyvinvointialueelle siirtyvä osuus 12,64 
prosenttiyksikköä. Näin kunnan tuloveroprosentiksi jää 8,86 %. 
 
Tulevan vuoden tuloverokertymäksi on kunnanjohtajan talousarvioesityk-
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sessä arvioitu 7,24 miljoonaa euroa. Ennakkotiedon mukaan Sauvon kun-
nan valtionosuudet tulevat olemaan vuonna 2023 noin 1,6 miljoonaa euroa. 
 
Valmistelija: hallintojohtaja Markus Vähä-Piikkiö 
 
 
Päätösehdotus, kunnanjohtaja: 
 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Sauvon kunnan tuloveroprosentiksi 
vuodelle 2023 vahvistetaan 8,86. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
 
 
KV 14.11.2022 § 51 
 
Päätösehdotus, kunnanhallitus: 
 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Sauvon kunnan tuloveroprosentiksi 
vuodelle 2023 vahvistetaan 8,86. 
 
 
Päätös: 
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52 § KIINTEISTÖVEROPROSENTIT VUODELLE 2023 
 
KH 31.10.2022 § 197 
 
Kuntalain 111 § mukaan valtuuston on viimeistään talousarvion hyväksy-
misen yhteydessä päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistövero-
prosenteista sekä muiden verojen perusteista. Kiinteistöverolain 
(654/1992) 11 §:n (1266/2001) mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan 
kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien ra-
joissa ja sadasosan tarkkuudelle vuosittain etukäteen samalla, kun se vah-
vistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. 
 
Kunta saa täysimääräisesti alueensa kiinteistöistä maksettavat kiinteistöve-
rot. Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallinnolle viimeis-
tään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. 
 
Lainsäädännön mukaiset kiinteistöveroprosenttien rajat ovat seuraavat: 
 
Yleinen kiinteistöveroprosentti: 0,93 – 2,00 
Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti: 0,41 – 1,00 
Muiden asuinrakennusten veroprosentti: 0,93 - 2,00 
Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentin alaraja: 0,00 
Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti: 2,00 - 6,00. 
 
Sauvon kunnan kiinteistöveroprosentit vuonna 2022 ovat seuraavat: 
 
Yleinen kiinteistöveroprosentti    1,20 
Vakinaisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti  0,60 
Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti  1,40 
Tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön 
omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentti 0,00 
 
Valmistelija: hallintojohtaja Markus Vähä-Piikkiö 
 
 
Päätösehdotus, kunnanjohtaja: 
 
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto vahvistaa vuo-
den 2023 kiinteistöverotusta varten seuraavat kiinteistöveroprosentit: 
 
Yleinen kiinteistöveroprosentti    1,20 
Vakinaisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti  0,60 
Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti  1,40 
Tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön 
omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentti 0,00 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
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KV 14.11.2022 § 52 
 
Päätösehdotus, kunnanhallitus: 
 
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto vahvistaa vuo-
den 2023 kiinteistöverotusta varten seuraavat kiinteistöveroprosentit: 
 
Yleinen kiinteistöveroprosentti    1,20 
Vakinaisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti  0,60 
Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti  1,40 
Tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön 
omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentti 0,00 
 
 
Päätös: 
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53 § TALOUSARVION 2023 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2024-2025 LAADINTA 
 
KH 29.8.2021 § 139 
 
Kuntalain (410/2015) 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun men-
nessä hyväksyttävä talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useam-
maksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen 
vuosi.  
 
Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että se toteuttaa kuntastra-
tegiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Siinä hy-
väksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Ta-
loussuunnitelman on oltava ta- sapainossa tai ylijäämäinen. Talousarvioon 
otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tulo-
arviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Kunnan toimin-
nassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.  
 
Viimeisten vuosien aikana on jouduttu toimimaan koronapandemian kes-
kellä. Pandemialla on ollut sekä suoria että tunnistamattomia vaikutuksia. 
Venäjän käynnistämän hyökkäyssodan vaikutuksia ei ole myöskään täysin 
kyetty arvioimaan. Talouteen kohdentuu riskejä mm. heikentyneiden kas-
vunäkymien, kiihtyneen inflaation ja kasvaneen taantumariskin muodossa.   
 
Edellä mainittujen lisäksi soteuudistus tulee vaikuttamaan merkittävästi 
kuntatalouteen. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät 
siirtyvät hyvinvointialueille vuonna 2023. Kuntatalouden näkökulmasta uu-
distuksen vaikutukset kohdistuvat erityisesti käyttötalouteen, jossa talou-
den rakenne muuttuvat huomattavasti. Kunnilta hyvinvointialueille siirtyvien 
tehtävien kustannukset katetaan tulorahoitukseen tehtävillä leikkauksilla. 
Kunnilta siirretään kunnallisverotuloja, yhteisöverotuloja, valtionosuuksia ja 
veromenetysten korvauksia.  Kunnallisveroprosentteja alennetaan kaikissa 
kunnissa 12,64 %-yksiköllä, joka tarkoittaa sitä, että vuonna 2023 Sauvon 
tuloveroprosentti on 8,86 %.  Soteuudistuksen seurauksena kuntien yhtei-
söveron jako-osuutta alennetaan 30 %.  
 
Kunnanvaltuuston tulee päättää veroprosentista perinteiseen tapaan tule-
vana syksynä. Jatkossa vuodesta 2024 alkaen veroprosentit määritellään 
0,10 prosenttiyksikön tarkkuudella. Verotuloissa alenema ei näy täysimää-
räisesti vielä vuonna 2023 verojen kertymärytmin takia (vuonna 2023 kun-
nille tilitetään osin vuonna 2022 korkeammalla veroprosentilla maksettuja 
veroja).  
 
Valtiovarainministeriön laatimat kuntien rahoituslaskelmat on päivitetty hei-
näkuussa. Laskelmissa on arvioitu kunnittain siirtyvät kustannukset. Valtio-
varainministeriö päivittänee arviot syksyllä, jonka jälkeen viimeisimmät tie-
dot huomioidaan talousarviovalmistelussa.  
 
Tilastokeskuksen (julkaistu 15.8.2022) laskema kuluttajahintojen vuosi-
muutos oli heinäkuussa 7,8 prosenttia (heinäkuu 2021: 1,9 %). Kesäkuus-
sa inflaatio oli 7,8 prosenttia (kesäkuu 2021: 2,0 %).  
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Kuntaliitto julkaisi toukokuussa vuoden 2023 ennakolliset valtionosuuslas-
kelmat. Laskelmat perustuvat VM:n laskelmiin ja OKM:n osalta tämän vuo-
den valtionosuuksiin. Syksyllä laskelmat päivittyvät hallituksen budjettirii-
hen ja syksyn Kuntatalousohjelman julkistamisen jälkeen.  
 
Kuntaliiton ennakolliset valtionosuuslaskelmat poikkeavat hieman valtiova-
rainministeriön ennakollisista valtionosuuslaskelmista esimerkiksi sen 
vuoksi, että Kuntaliiton tasauslaskelma perustuu Kuntaliiton tuoreimpaan 
veroennusteeseen. Kuntaliiton valtionosuuslaskelmien summa sisältää 
myös opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet. Myös Valtiovarainministeriö 
on julkaissut vuoden 2023 peruspalvelujen valtionosuuksista ennakkolas-
kelman, joka on päivitetty 8.7.2022.   
 
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus yhteensä 1 603 256 euroa, josta   

• peruspalvelujen valtionosuus ilman tasausta: 660 136 euroa ja   
• verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus: 943 120 euroa   

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus: - 571 952 euroa   
Veromenetysten korvaus: 553 573 euroa   
Kotikuntakorvaus 40 021 euroa   
Valtionosuudet yhteensä: 1 624 898 euroa  
Nyt julkaistut ennakolliset valtionosuudet tarkentuvat syksyllä 2022.  
 
 
Verotulot  
  
Kuntaliitto on arvioinut huhtikuussa kuntakohtaisten verotulojen kehitystä 
vuonna 2023. Kuntakohtaisia ennusteita päivitetään säännöllisesti.  
Kuntaliiton huhtikuun 2022 veroennusteen mukaan vuonna 2023 Sauvon 
kunnan tuloverokertymä olisi 5,28 miljoonaa euroa, osuus yhteisöveron 
tuotosta noin 489 000 euroa ja kiinteistöverotulo 1,2 miljoonaa euroa.  
 
Luvut ovat suuntaa-antavia ja tarkentuvat, joten niihin pitää suhtautua kriit-
tisesti. Kunnan tuloverokertymä vähenisi huhtikuun laskelman mukaan 
vuoden 2022 viimeisimpään arvioituun kertymään -51,6 % ja yhteisöveron 
tuotto -29,8 %.  
 
Sauvon kunnan veroprosentit ovat talousarvion valmistelussa seuraavat:  
Tulovero 8,86 %, kiinteistöveroprosentit: yleinen 1,20 %, vakituiset asuin-
rakennukset 0,60 % ja muut asuinrakennukset 1,40 %. Verotulo- ja valtion-
osuusarviot täsmentyvät talousarviovalmistelun yhteydessä.  
 
Lain verotusmenettelystä 91 a §:n mukaan kunnan tulee ilmoittaa seuraa-
van vuoden tuloveroprosentin suuruus 17.11. mennessä Verohallinnolle.  
 
Kuntasektorin palkansaajien uusi työehtosopimus on voimassa 1.5.2022–
30.4.2025. Valtiovarainministeriö ennakoi, että kuntien ansiotasoindeksi 
kasvaa 2023–2024 noin 3,8 prosentilla.   
 
Palkkojen arvioinnissa käytetään koko vuoden palkalle 3,05 %:n korotusta 
vuodelle 2023. Palkkakustannukset lasketaan talousarvioon nykyisen hen-
kilöstörakenteen mukaisesti huomioiden mahdollisten eläköitymisten ja 
henkilöstön siirtojen vaikutukset. 
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Valmistelija: hallintojohtaja Markus Vähä-Piikkiö 
 
Liite: Talousarvion ja -suunnitelman 2023-2025 laadintaohje 
 
Päätösehdotus, kunnanjohtaja: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy laadintaohjeen toimialojen noudatettavaksi. 
 
Päätös: 
 

  Hyväksyttiin. 
 
Toimeenpano: toimialat 

 
 
  KH 10.10.2022 § 179 
 

Kunnanhallitus käsittelee oman vastuualueensa talousarvioehdotusta vuo-
delle 2023. Esityslistan oheismateriaalina on ehdotus talousarvioksi vuo-
delle 2023 ja investointiohjelmaksi vuodelle 2023. 
 
Merkittävimmät muutokset vuoden 2022 talousarvioon ovat: 
 
- Keskusvaalilautakunta 

o eduskuntavaalit huhtikuussa 2023 
 

- Tarkastuslautakunta 
o ei merkittäviä muutoksia 

 
- Kunnanhallitus / yleishallinto 

o tehtäväalueelle on varattu palkkakuluja asianhallintasihteerin 
palkkaamista varten  

o uudet asianhallinnan ja tiedolla johtamisen ohjelmistot 
o tehtäväalueelle varattu kuluja henkilökunnan yhteisiin tilaisuuk-

siin ja liikunta- ja kulttuurietuun 
o ei muita merkittäviä muutoksia yleisen kustannustason nousun 

lisäksi 
- Kunnanhallitus / kehittämis- ja vaikuttamistehtävät 

o tehtäväalueelle on varattu palkkakuluja hankekoordinaattorin 
palkkaamista varten 

o maahanmuuttopalveluiden hankinta 
o maaseutupalvelut siirretty osaksi kehittämis- ja vaikuttamisteh-

täviä 
o kaavoituskatsauksen hankinta, suunnittelukilpailu kirkonkylän 

kehittämiseksi 
o uusi reittipohjaisen joukkoliikenteen sopimus 

 
Valmistelijat: kunnanjohtaja Satu Simelius, hallintojohtaja Markus Vähä-
Piikkiö 
 
Liite: Kunnanhallituksen talousarvioehdotus vuodelle 2023 
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Päätösehdotus, kunnanjohtaja: 
 
Kunnanhallitus kuulee kunnanjohtajan ja hallintojohtajan selvityksen ta-
lousarvioesityksestä, käy asiasta keskustelun ja merkitsee alustavan ta-
lousarvioesityksen vuodelle 2023 sekä investointiohjelman vuodelle 2023 
tiedoksi. Ne hyväksytään lopullisesti kunnanhallituksen käsitellessä kunnan 
talousarviota kokonaisuudessaan 31.10.2022 kokouksessaan. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
 
KH 31.10.2022 § 195 
 
Lautakunnat ja kunnanhallitus ovat käsitelleet talousarvioehdotuksensa ko-
kouksissaan lokakuun puolivälissä. Lautakunnissa käsiteltyihin talousar-
vioehdotuksiin ei ole tehty merkittäviä toiminnallisia muutoksia. 
 
Kunnanjohtajan talousarvioesityksessä vuosikate on +772 798 euroa yli-
jäämäinen ja tilikauden tulos on ylijäämäinen yhteensä +83 717 euroa.  
Talousarvioesityksen toimintakate on - 7 9226 126 euroa. Vuoteen 2022 
verrattuna toimintakulut vähenevät yhteensä lähes 9,36 miljoonaa euroa 
sosiaali- ja terveyspalveluiden ja pelastustoimen siirtyessä hyvinvointialu-
eelle. 
 
Vuosikate verrattuna kuluvan vuoden muutettuun talousarvioon on +203 
343 euroa parempi ja vuoden 2021 tilinpäätökseen verrattuna - 602 044 
euroa huonompi. Vuoden 2021 ylijäämän selittävät mm. valtion kunnille 
myöntämät koronatuet ja ennakoitua paremmat verotulot. 
 
Veroprosenttipykälät ovat kunnanvaltuuston päätettävänä 14.11.2021 ko-
kouksessa. Talousarviolaadinnassa on käytetty voimassa olevia veropro-
sentteja. Uusien hyvinvointialueiden vuoksi kaikkien kuntien kunnallisvero-
prosentteja on alennettu 12,64 %-yksiköllä vuoden 2023 osalta. Kunnan-
valtuuston on määrättävä vuoden 2023 tuloveroprosentiksi vuoden 2022 
tuloveroprosentti vähennettynä 12,64 prosenttiyksiköllä. 
 
Kunnanjohtajan talousarvioesityksen verotuloarvio on 7 239 000 euroa, jo-
ka edellyttää nykyistä työssäkäyvän väestön määrää kunnassa. Verotulo-
arvio vastaa kutakuinkin vuoden 2022 verotulojen kertymän ennustetta, 
kun siitä on tehty hyvinvointialueelle siirtyvät vähennykset. Kunnanjohtajan 
valtionosuusarvio 1 600 924 perustuu valtion esittämiin arvioihin huomioi-
den vuoden 2023 uudistukset. 
 
Kunnanhallitus on aiemmin päivällä budjettiseminaarissaan käsitellyt ensi 
vuoden talousarvion ja taloussuunnitelman taustalla vaikuttaviin kysymyk-
siä, kuten kunnan vuokra-asuntojen tilannetta, fossiilisista lämmityspoltto-
aineista luopumista, venesatamiin liittyvistä hankkeista ja investoinneista. 
 
Kunnanhallitus käsittelee talousarvioesitystä toimitettujen materiaalien poh-
jalta kokouksessa seuraavan aikataulun mukaisesti: 
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9:40-10:15 Talouden iso kuva / sote-uudistuksen vaikutukset kunnan talou-
teen 2023, sis. vaikutukset henkilöstöön käsittely osana Talousarvio 2023 -
pykälää  
 
10:15-11:00 Kunnan vuokra-asuntojen tilanne: tavoitteet ja toimenpiteet 
2023 käsittely osana Talousarvio 2023 -pykälää, mahdolliset päätökset ja 
linjaukset talousarviokirjaan tavoitteina tytäryhteisöille  
 
11-12 Lounas palvelukeskuksessa   
 
12:00-13:00 Fossiilisista lämmityspolttoaineista luopuminen käsittely osana 
Talousarvio 2023 -pykälää 
 
13:00-13:45 Veneilyyn, venepaikkoihin ja venesatamiin liittyvät hankkeet: 
Osmalahti, Rantolan Riikkala, Kallioranta, Marjaniemi käsittely osana Ta-
lousarvio 2023 -pykälää, 
   
13:45-14:15 MAL/ muut suuret liikennehankkeet käsittely osana Talousar-
vio 2023 -pykälää 
 
14:15-14:30 kahvit 
 
14:30-15:00 Talousarvio 2023 iso kuva, strategiset tavoitteet, omistajaoh-
jaus, rahoituslaskelma yleiskeskustelu ja yksityiskohtainen keskustelu ta-
lousarviokirjan alku- ja loppuosioista  
 
15:00-15:30 Talousarvio 2023 Investoinnit, yksityiskohtainen keskustelu  
 
15:30-16:00 Talousarvio 2023 Tekninen- ja ympäristölautakunta, yksityis-
kohtainen keskustelu  
 
16:00-16:30 Talousarvio 2023 Keskusvaalilautakunta, Tarkastuslautakun-
ta, Kunnanhallitus, yksityiskohtainen keskustelu  
 
16:30-17:00 Talousarvio 2023 Sivistyslautakunta, yksityiskohtainen kes-
kustelu  
 
17:00-17:15 Ilmoitusasiat, muut asiat ja kokouksen lopetus   
 
Liite: Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024–2025 
  
 
Päätösehdotus, kunnanjohtaja: 
 
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että talousarvio vuodel-
le 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2024–2025 hyväksytään liitteen mu-
kaisena. 
 
Päätös: 
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Kunnanjohtajan talousarvioesitys esiteltiin liitemateriaalien ja viranhaltija-
esitysten mukaisesti ja kunnanhallitus kävi yleiskeskustelun talousarvioesi-
tyksestä. 
 
Puheenjohtaja keskeytti kokouksen klo 11.00 – 12.00 väliseksi ajaksi. 
 
Siirryttiin talousarvioesityksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn. 
 
 
Investointien käsittelyn kuluessa Perttu Laaksonen teki seuraavan muu-
tosesityksen: 
 
5.4.8 Liikenneväylien valaistuksen peruskorjaus 
2023: - 70.000 euroa (- 60 000 e) 
 
Keskustelun jälkeen muutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Käyttötalousosion käsittelyn aikana Perttu Laaksonen teki seuraavan muu-
tosesityksen: 
 
3.5.2 Tekninen ja ympäristölautakunta / Yhdyskuntapalvelut  
Toimintamenoihin lisätään yleisten teiden kustannuspaikalle 5.000 euroa 
pyöräilyreittien avustuksia varten:  
Toimintamenot TA 2023: - 445.804 € (- 440.804 e) 
 
Keskustelun jälkeen muutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Kunnanhallitus hyväksyi talousarvioesityksen investointi- ja käyttötalous-
osi00n tehdyillä muutoksilla ja päätti esittää kunnanvaltuustolle, että ta-
lousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2024–2025 hyväksy-
tään liitteen mukaisena. 
 
 
Merkittiin tiedoksi, että käsittelyn aikana oli läsnä asiantuntijana tekninen 
johtaja Jari Ukkonen, klo 9.00 - 16.05. 
 
Merkittiin tiedoksi, että valtuuston 2. varapuheenjohtaja Niko Reponen 
poistui pykälän käsittelyn jälkeen klo 17.37.  
 
 
KV 14.11.2022 § 53 
 
Liite: Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024–2025 
 
Päätösehdotus, kunnanhallitus: 
 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että talousarvio vuodelle 2023 ja 
taloussuunnitelma vuosille 2024-2025 hyväksytään liitteen mukaisena. 
 
Päätös: 
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54 § SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUJEN LIIKKEEN LUOVUTUS VARSI-
NAIS-SUOMEN HYVINVOINTIALUEELLE 

 
 
KH 31.10.2022 § 194 
 
Sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuksessa hyvinvointialue vastaa 1.1.2023 
alkaen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä alueellaan ja on järjes-
tämisvastuussa asukkaidensa sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä pelas-
tustoimen järjestämisestä (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämises-
tä 612/2021 ja Laki pelastustoimen järjestämisestä 613/2021). 
 
Uudistuksen toimeenpanosta säädetään erillisessä toimeenpanolaissa 
(Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen 
toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta 
616/2021).  
 
Lain 18 §:ssä määritellään siirtyvä henkilökunta ja todetaan henkilöstön 
siirtyvän liikkeen luovutuksen periaatteella hyvinvointialueelle. 
 
 18 § Henkilöstön asema 
 

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien ja 
tehtäviä hoitavan henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä 
hyvinvointialueelle sekä hyvinvointiyhtymään katsotaan liik-
keenluovutukseksi. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös 
kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevien opiskeluhuol-
lon psykologien ja kuraattoreiden siirtyminen hyvinvointialu-
eelle ja hyvinvointiyhtymään. 
 
Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös kunnan 1 momentissa 
tarkoitettujen tehtävien tukitehtävien ja tehtäviä hoitavan hen-
kilöstön siirrot, jos tehtävää hoitavan henkilön tosiasiallisista 
tehtävistä vähintään puolet on 1 momentissa tarkoitettujen 
tehtävien tukitehtäviä. 

 
Jos tämän lain 29 §:n perusteella yksityisen palvelutuottajan 
kanssa tehty ostopalvelusopimus on mitätön tai hyvinvointi-
alue irtisanoo ostopalvelusopimuksen, sosiaali- ja terveyden-
huollon henkilöstö ja edellä 2 momentissa tarkoitettuja tuki-
tehtäviä hoitava henkilöstö siirtyy sopimuksen päätyttyä liik-
keenluovutuksena hyvinvointialueelle, jos henkilöstöä on 
aiemmin ostopalvelusopimuksen perusteella siirtynyt ostopal-
velutuottajan palvelukseen. 
 

Liikkeen luovutusta koskevat normit ovat liikkeenluovutusdirektiivi 
(2001/23/EY), työsopimuslaki, laki kunnallisesta ja hyvinvointialueen viran-
haltijasta (11.4.2003/304) sekä laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yh-
teistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella.   
 
Työsopimuslain 1 luvun 10 §:n 1 momentin mukaan työnantajan liikkeen 
luovutuksella tarkoitetaan yrityksen, liikkeen, yhteisön tai säätiön tai näiden 
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toiminnallisen osan luovuttamista toiselle työnantajalle, jos luovutettava, 
pää- tai sivutoimisena harjoitettu liike tai sen osa pysyy luovutuksen jäl-
keen samana tai samankaltaisena. Saman pykälän 2 momentin mukaan 
liikkeen luovutuksessa työnantajan luovutushetkellä voimassa olevista työ-
suhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet sekä niihin liittyvät työsuhde-
etuudet siirtyvät liikkeen uudelle omistajalle tai haltijalle.   
 
Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijalain 25 § todetaan, että työnantajan 
liikkeen luovutuksella tarkoitetaan kunnan, kuntayhtymän, hyvinvointialu-
een tai hyvinvointiyhtymän toiminnallisen osan luovuttamista toiselle työn-
antajalle, jos luovutettava osa pysyy luovutuksen jälkeen samana tai sa-
mankaltaisena. Saman pykälän 1 momentissa tarkoitetussa luovutuksessa 
työnantajan luovutushetkellä voimassa olevista virkasuhteista johtuvat oi-
keudet ja velvollisuudet siirtyvät uudelle omistajalle tai haltijalle. Ennen luo-
vutusta erääntyneestä palkka- tai muusta virkasuhteesta johtuvasta saata-
vasta vastaavat luovuttaja ja luovutuksensaaja yhteisvastuullisesti. Luovut-
taja on kuitenkin luovutuksensaajalle vastuussa ennen luovutusta eräänty-
neestä saatavasta, jollei muuta ole sovittu. Luovutuksensaaja on velvolli-
nen noudattamaan luovutushetkellä voimassa olleen virkaehtosopimuksen 
määräyksiä kuten työehtosopimuslain (436/1946) 5 §:ssä säädetään.   
 
Lain työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja 
hyvinvointialueella mukaisesti liikkeen luovuttajan ja luovutuksensaajan on 
selvitettävä niille henkilöstön edustajille, joiden edustamia työntekijöitä luo-
vutus koskee:   
 
1) luovutuksen ajankohta tai suunniteltu ajankohta;   
2) luovutuksen syyt;   
3) luovutuksesta työntekijöille aiheutuvat oikeudelliset, taloudelliset ja sosi-
aaliset seuraukset; sekä   
4) suunnitellut, työntekijöitä koskevat toimenpiteet.   
 
Luovuttajan on annettava hallussaan olevat edellä tarkoitetut tiedot henki-
löstön edustajille hyvissä ajoin ennen luovutuksen toteuttamista. Luovutuk-
sensaajan on annettava 1 momentissa mainitut tiedot henkilöstön edustajil-
le viimeistään viikon kuluttua luovutuksen toteutumisesta.   
 
Lähtökohtaisesti liikkeen luovutuksessa luovuttaja vastaa siirtyvien henki-
löiden palkka- ja muista työsuhteeseen liittyvistä saatavista, lomakorvauk-
sista, lomapalkasta, lomarahasta, ylityö- ja muista mahdollisista työaika-
korvauksista, eläke- ja sosiaaliturva- yms. maksuista, siltä osin kuin ne 
kohdistuvat ja perustuvat aikaan ennen luovutushetkeä, ellei toisin sovita. 
Tätä periaatetta noudatetaan tässäkin liikkeen luovutuksessa.   
 
Ruokapalvelutuotannon järjestämiseen liittyvää selvitystä on tehty hyvin-
vointialuevalmis-teluun liittyen alkuvuoden aikana ja aluehallitus päätti 
21.6.2022 § 156, että onnistuneen liikkeen luovutuksen ja jatkuvuuden 
varmistamiseksi tuotanto otetaan ensin vastaan 1.1.2023 pääsääntöisesti 
sellaisenaan hyvinvointialueelle. Päätöksen jälkeen on kunnilta siirtyvän 
palvelutuotannon selvitystä jatkettu yhdessä toimintaa luovuttavien organi-
saa-tioiden kanssa sekä otettu selvitykseen mukaan HVA:n sidosyksikkö 
Kaarea Oy. 



SAUVON KUNTA  
 Kokouspäivä Sivu 
 
Kunnanvaltuusto 14.11.2022 21 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Selvityksen perusteella HVA:lla on nähty tarve aloittaa valmistelu siihen, et-
tä ruokapalvelutuotanto siirtyy Kaarea Oy:lle 1.1.2023. Tällöin hyvinvointi-
alue ei toimisi itse ruokapalvelutuottajana vaan hyvinvointialueen valmis-
tuskeittiöt olisivat joko sidosyksikkö Kaarea Oy:n tai markkinaehtoisen toi-
mijan operoitavana. Kaarea Oy:lle liikkeen luovutettava kokonaisuus pitäisi 
sisällään kunnilta hyvinvointialueelle tulevan omana työnä tehtävän ruoka-
tuotannon henkilöstöineen (arviolta 160 henkilöä) ja keittiölaitteineen. 
 
Liikkeen luovutuksen piiriin kuuluvat lain määrittelemä henkilöstö (liite 1), 
yhteensä 51 henkilöä, joka päivitetään vastaamaan liikkeen luovutuksen 
ajankohtaa. Liikkeen luovutuksen yhteydessä hyväksytään henkilöstön siir-
tosuunnitelma (liite 2). 
 
Liikkeen luovutusta, sen ajankohtaa, syitä ja henkilöstövaikutuksia on käsi-
telty kunnan yhteistoimintakokouksissa 13.9. ja 12.10.2022. Yhteistyötoi-
mikunta on käsitellyt asian kokouksessaan 27.10.2022 ja päättänyt seu-
raavaa:  

Yhteistyötoimikunnalla ei ole huomautettavaa asian suhteen. 
Yhteistyötoimikunta toteaa, että työnantajan ja henkilöstön 
välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain mukainen 
yhteistoimintavelvoite on tällä käsittelyllä toteutettu. 

 
Hallintosäännön 2 §:n mukaisesti kunnanvaltuusto ratkaisee asiat, jotka 
koskevat kunnan liiketoiminnan luovuttamista kolmannelle. Aluehallitus tu-
lee käsittelemään asiaa kokouksessaan 15.11.2022. 
 
Liikkeen luovutukseen liittyvää omaisuuden, sopimusten ja henkilöstön 
vastaanottoa ja siihen liittyviä asiakirjoja on valmisteltu yhteistyössä hyvin-
vointialueen valmisteluorganisaation ja kunnan kanssa.  
 
Voimaanpanolain 28 §:n mukaan hyvinvointialueen aluevaltuuston tulee 
käsitellä kunnan/kuntayhtymän antama selvitys viimeistään 31.3.2022 ja 
päättää sen perusteella 22-25 §:ssä tarkoitettujen irtaimen omaisuuden, 
lomapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle 
ja hyvinvointialueen vastuulle.  
 
Edellä voimaanpanolain 26 §:ssä säädetty kunnan antama selvitys sekä 28 
§:ssä tarkoitettu aluevaltuuston päätös vastaavat omaisuuden saantokirjaa 
(VPL 40 §).  
 
Aluevaltuusto päätti kokouksessaan 30.3.2022 § 34 ottaa Sauvon kunnan 
antaman selvityksen ja esityksen vastaan sekä merkitsee selvityksen tie-
dokseen ja saattaa sen aluehallitukselle asian valmistelua varten ja velvoitti 
aluehallituksen tuomaan asia aluevaltuuston hyväksyttäväksi 30.9.2022 
mennessä. Aluehallitus käsitteli asian 6.9.2022 ja aluevaltuusto 21.9.2022.  
 
 
Liite 1 Siirtyvä henkilöstö (Salassa pidettävä,  JulkL 6 § 1. mom 8. 
 kohta) 
Liite 2 Henkilöstön siirtosopimus  
Liite 3 Henkilöstön siirtosuunnitelma 25.8.2022 



SAUVON KUNTA  
 Kokouspäivä Sivu 
 
Kunnanvaltuusto 14.11.2022 22 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Valmistelija: hallintojohtaja Markus Vähä-Piikkiö 
 
 
Päätösehdotus, kunnanjohtaja:  
 
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se 
 
1 
hyväksyy liitteenä 1 olevan mukaisen siirtyvän henkilöstön, joka päivitetään 
vastaamaan liikkeen luovutuksen ajankohtaa 1.1.2023, liikkeen luovutuk-
sen Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle 
 
2 
hyväksyy liitteen 2 mukaisen henkilöstön siirtosopimuksen ja oikeuttaa 
kunnanjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen 
 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
 
 
KV 14.11.2022 § 54 
 
Päätösehdotus, kunnanhallitus:  
 
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se 
 
1 
hyväksyy liitteenä 1 olevan mukaisen siirtyvän henkilöstön, joka päivitetään 
vastaamaan liikkeen luovutuksen ajankohtaa 1.1.2023, liikkeen luovutuk-
sen Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle sekä 
 
2 
hyväksyy liitteen 2 mukaisen henkilöstön siirtosopimuksen ja oikeuttaa 
kunnanjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen. 
 
 
Päätös: 
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55 § VAALIKELPOISUUDEN MENETTÄMINEN  
 
KH 31.10.2022 § 202 
 
Valtuutettu Touko Kankaanranta on 13.10.2022 sähköpostissaan pyytänyt 
eroa Sauvon kunnanvaltuuston jäsenyydestä sekä muista luottamustoimis-
ta 13.10.2022 alkaen paikkakunnalta pois muuton vuoksi. 
 
Kuntalain 78 § mukaan luottamushenkilön menettäessä vaalikelpoisuuten-
sa on sen toimielimen, jonka valittava luottamushenkilö on, todettava luot-
tamustoimi päättyneeksi. Valtuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto. 
 
Valtuuston jäsenyyden lisäksi Touko Kankaanranta on valtuuston 1. vara-
puheenjohtaja ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymän tarkastus-
lautakunnan varajäsen.  
 
Päätösehdotus, kunnanjohtaja: 
 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto 
 
1  
toteaa Touko Kankaanrannan menettäneen 13.10.2022 alkaen vaalikelpoi-
suutensa Sauvon kunnan luottamustehtäviin paikkakunnalta poismuuton 
vuoksi, 
 
2 
merkitsee tiedoksi keskustan ensimmäisen varavaltuutetun Riikka Lehtisen 
nousemisen uudeksi valtuuteksi 
 
3 
päättää valita keskuudestaan ensimmäisen varapuheenjohtajan jäljelle 
olevalle toimikaudeksi 31.5.2023 asti ja 
 
4 
päättää valita Pauli Rastaalle uuden henkilökohtaisen varajäsenen Paimi-
on-Sauvon kansanterveyskuntayhtymän tarkastuslautakuntaan jäljellä ole-
vaksi toimikaudeksi. 
 
 
Päätös, kunnanhallitus: 
 
Hyväksyttiin. 
 
 
KV 14.11.2022 § 55 
 
Päätösehdotus, kunnanhallitus: 
 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto 
 
1  
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toteaa Touko Kankaanrannan menettäneen 13.10.2022 alkaen vaalikelpoi-
suutensa Sauvon kunnan luottamustehtäviin paikkakunnalta poismuuton 
vuoksi, 
 
 
2 
merkitsee tiedoksi keskustan ensimmäisen varavaltuutetun Riikka Lehtisen 
nousemisen uudeksi valtuuteksi 
 
3 
päättää valita keskuudestaan ensimmäisen varapuheenjohtajan jäljelle 
olevalle toimikaudeksi 31.5.2023 asti ja 
 
4 
päättää valita Pauli Rastaalle uuden henkilökohtaisen varajäsenen Paimi-
on-Sauvon kansanterveyskuntayhtymän tarkastuslautakuntaan jäljellä ole-
vaksi toimikaudeksi. 
 
 
Päätös: 
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56 § MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT KIIREELLISET ASIAT 
 
KV 14.11.2022 § 56 
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57 § ILMOITUSASIAT 
 
KV 14.11.2022 § 57 
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58 § VALITUSOSOITUS 
 
KV 14.11.2022 § 58 
 
 
 
 
 
 

  


