
SAUVON KUNTA  
Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 6/2022 
 
Kokousaika 12.12.2022  klo  18.30 
Kokouspaikka 
 

Seurala 
 

Käsiteltävät asiat 

Asia no Liite no Asiat Sivu 

59 § 1,2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 

60 §  Pöytäkirjantarkastajien vaali 3 

61 § 3 Osavuosikatsaus 9/2022 4 

62 § 4 Ankkuritien asemakaava 6 

63 § 5 Sauvon hallintosäännön muutokset, sosiaali- ja 
terveyslautakunnan lakkauttaminen 12 

64 §  Kunnanhallituksen jäsenten ja puheenjohtajien vaali 16 

65 §  Keskusvaalilautakunnan vaali 19 

66 § 6 Sauvon kunnan kotouttamisohjelma 22 

67 § 7 Kunnanhallituksen ja -valtuuston kokouspäivät 2023 24 

68 §  Mahdollisesti esille tulevat kiireelliset asiat 25 

69 §  ilmoitusasiat 26 

70 §  Valitusosoitus 27 

 
     Sauvossa  
 
                  
 MERK. ERKKI PAASKUNTA 
 Puheenjohtaja  Erkki Paaskunta 
 



SAUVON KUNTA  
 
Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA  No 6/2022 
 
Kokousaika 
 

12.12.2022 klo 18.30 

Kokouspaikka 
 

Seurala 
 

 
Läsnä 
 

  K E 
Erkki Paaskunta pj.    
Pauli Rastas I varapj.    
Niko Reponen II varapj.    
Jarkko Ahonen jäsen    
Saija Antson jäsen    
Ismo Anttalainen jäsen    
Kenneth Finnholm jäsen    
Laura Hannula jäsen    
Pirita Huuhka jäsen    
Esko Kiviranta jäsen    
Jaakko Kivisaari jäsen    
Silvia Koski jäsen    
Perttu Laaksonen jäsen    
Mari Lehtikankare-Toivonen jäsen 
Riikka Lehtinen jäsen       
Saila Loikas jäsen 
Mia Nikulainen jäsen    
Atte Paloniemi jäsen    
Johan Söderholm jäsen    
Kimmo Virtanen jäsen    
Juha Vähä-Kurki jäsen    
Satu Simelius kunnanj.    
Markus Vähä-Piikkiö hallintoj.    
Iida Katajainen nuvan ed.    
   
 

Muut läsnäolleet     
    
    
     

 
Asiat 

 
§:t 59 - 70   s. 1 - 27 

Allekirjoitus 
 

Sauvossa xx.xx.2022 
 
 
Erkki Paaskunta  Markus Vähä-Piikkiö 
Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 

Pöytäkirja tarkaste-
taan 

Sauvossa __.__.2022 
 
 
  
pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 

Pöytäkirja on yleisesti 
nähtävänä 
 
 
Todistaa 

Kunnanvirastossa, 19.12.2022 klo 10.00-12.00 
 
 
 
kanslisti   Tarja Laaksonen 

 



SAUVON KUNTA  
 Kokouspäivä Sivu 
 
Kunnanvaltuusto 12.12.2022 2 
 
 

 
 
 
 
 
 

59 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 

  KV 12.12.2022 § 59 
 

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 5.12.2022 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 19.12.2022 klo 10.00-12.00. 
 
Liitteet 1, 2: Kokouskutsu ja läsnäololuettelo 
 
Päätösehdotus: 

  
Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

 
Päätös: 
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60 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI 
 
KV 12.12.2022 § 60 
 
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 Juha Vähä-Kurki ja Niko 
Reponen. Pöytäkirja tarkastetaan sähköpostin välityksellä ja allekirjoitetaan 
myöhemmin. 
 
Päätös:  
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61 § OSAVUOSIKATSAUS 9/2022 
 
KH 21.11.2022 § 216 
 
Kunnan toimintatuotot olivat syyskuun lopussa 3 021 194 euroa. Toteutu-
maprosentti talousarvioon nähden oli 81 %. Laskennallinen toteutumapro-
sentti syyskuun lopussa on 75,0 %. 
 
Toimintakulujen osalta suurimmat kululajit ovat henkilöstökulut ja palvelu-
jen ostot. Toimintakulujen toteuma syyskuun lopussa oli yhteensä -16,0 
milj. euroa eli 75,7 % talousarviosta. Henkilöstökulujen toteutuma oli 5,4 
milj. euroa (sis. henkilöstökorvaukset), toteutumaprosentti oli 75,4. Kasvua 
vuoden 2021 vastaavaan tilanteeseen oli 4 %. Palvelujen ostojen toteuma 
oli syyskuun lopussa -8,6 milj. euroa ja toteutumaprosentti 77. Kasvua 
vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan oli 10 %.  
 
Toimintakate oli syyskuun lopussa -13,0 milj. euroa, eli 74,6 % laskennalli-
sesta talousarviosta. Toimintakatteen muutos vuoden 2021 toteumaan ver-
rattuna oli 1 prosenttia. 
 
Verotulojen toteutuminen 
 
Vuoden 2022 talousarviossa verotuloja arvioidaan saatavan koko vuonna 
12,7 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 verotulojen toteuma oli syyskuun lo-
pussa 9,9 milj. euroa, toteutumaprosentti oli 79. Verotulojen toteuman 
muutos edellisenvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna oli +6 %. 
Kunnan tuloveroa kertyi 8,3 milj. euroa ja yhteisövero-osuutta 662 000 eu-
roa. Kiinteistöveron kertymä oli 979 000 euroa.  
 
Valtionosuuksien toteutuma syyskuun lopussa oli 4,0 miljoonaa euroa eli 
76 % laskennallisesta talousarviosta. Muutos oli 0,3 prosenttia vuoteen 
2021. 
 
Rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen vuosikate on kesäkuun lopussa 1 000 
107 euroa ja poistojen jälkeen tilikauden tulos on 496 540 euroa (2022:  
-97 182 e). 
 
Investointimenojen toteutuma 30.9.2022 on – 344 041 euroa. Tarkempi in-
vestointiraportti on liitteessä. 
 
Toimielinten ja tehtäväalueiden ulkoisten toimintakatteiden toteutumat ke-
säkuun lopun tilanteessa on esitetty liitteessä. 
 
Väestökehitys 
 
Tammi-syyskuussa 2022 syntyneiden määrä oli yhteensä 13 ja kuolleiden 
määrä 37. Kuntien välinen nettomuutto oli -14 ja nettomaahanmuutto +7. 
Sauvon kunnan asukasluku 30.9.2022 oli 2928. Vähennystä vuoden alun 
tilanteeseen oli -31.  
 
Työllisyystilanne  
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  Varsinais-Suomen työ ja elinkeinotoimistossa oli syyskuun lopussa  
  19 800 työtöntä työnhakijaa. Syyskuun aikana työttömien mää 
  rä tippuu yleensä elokuuhun verrattuna ja tällä kertaa määrä las- 
  ki 700 hengellä. Vuotta aiemmasta on työttömien määrä vähenty 
  nyt 1 600 henkilöllä (8 %) eli hitaammin kuin koko maassa yleisesti (12 
  %). Varsinais-Suomessa lomautettujen määrä aleni 600 (32 %) henkilölä 
  verrattuna vuodentakaiseen.  
 
  Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli syyskuun lopussa 
  Varsinais-Suomessa 8,6 % eli 0,7 prosenttiyksikköä vähemmän 
  kuin vuotta aiemmin. Näin työttömien osuus työvoimasta  
  oli niukasti pienempi kuin koko maassa (8,8 %). Syyskuussa 
  työttömiä oli Vakka-Suomea lukuun ottamatta kaikissa muissa Varsinais-
  Suomen seutukunnissa vähemmän kuin vuotta aiemmin.   
 
  Työttömyysaste oli korkein Turun seutukunnassa (9,0 %) sekä Tu 
  run kaupungissa (11,7 %). Pienin työttömyysaste oli Turun 
  maan saaristossa (5,7 %) sekä kunnista Sauvossa (2,5 %)  
 
  Sauvon työttömyysaste oli siis koko maakunnan alhaisin. TE-toimistossa 
  sauvolaisia työttömiä työnhakijoita oli syyskuussa 2022 yhteensä 33 ja 
  elokuussa 2022 yhteensä 40. Työttömien työnhakijoiden määrä väheni 
  syyskuusta 2021 yhteensä 25 hakijalla. Avoimia työpaikkoja Sauvossa oli 
  11 syyskuussa 2022 ja 18 elokuussa 2022. 

 
Lautakunnat käsittelevät osavuosikatsauksen 9/2022 marraskuun kokouk-
sissaan. 
 
Valmistelija: hallintojohtaja Markus Vähä-Piikkiö 
 
Liite: Osavuosikatsaus 09/2022 
 
Päätösehdotus, kunnanjohtaja: 
 
Kunnanhallitus merkitsee raportin tiedokseen ja esittää sitä edelleen kun-
nanvaltuustolle tiedoksi annettavaksi. 
 

 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
 
 
KV 12.12.2022 § 61 
 
Päätösehdotus, kunnanhallitus: 
 
Kunnanvaltuusto päättää merkitä osavuosikatsauksen tiedokseen. 
 
Päätös: 
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62 § ANKKURITIEN ASEMAKAAVA 
 
KH 22.3.2021 § 48 
 
Sauvon kunnanhallitus on kokouksessaan 1.3.2021/34§ hyväksynyt Lou-
naan Tamarex Oy:n kaavoituspyynnön Ankkuritien asemakaavan laadin-
nasta. 
 
Suunnittelualue koskee kiinteistöä 738-510-1-19 Muumimäki kokonaisuu-
dessaan sekä osaa kiinteistöjä 738-510-1-39 Muumilaakso, 738-510-1-32 
Sydänmaanvainio, 738-510-1-35 Sydänmaanmetsä ja 738-895–1-2069 To-
rikka-Maalu yhdystie. 
 
Suunnittelualueen pinta-ala on noin 1,8 hehtaaria. Siitä Lounaan Tamarex 
Oy:n omistama Muumimäki on 1,054 hehtaaria.  
 
Kaavan laadinnasta vastaa Nosto Consulting Oy/ DI Pasi Lappalainen.  
 
Asemakaavasta on säädetty Maankäyttö- ja rakennuslaissa. Mainitun lain 
50 §: ”Asemakaavan tarkoitus. Alueiden käytön yksityiskohtaista järjestä-
mistä, rakentamista ja kehittämistä varten laaditaan asemakaava, jonka 
tarkoituksena on osoittaa tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja ohjata 
rakentamista ja muuta maankäyttöä paikallisten olosuhteisen, kaupunki- ja 
maisemakuvan, hyvän rakentamistavan, olemassa olevan rakennuskannan 
käytön edistämisen ja kaavan muun ohjaustavoitteen edellyttämällä taval-
la.” 
 
Asemakaavan laatimistarpeesta säädetään lain 51 §:ssä: ”Asemakaavan 
laatimistarve. Asemakaava on laadittava ja pidettävä ajan tasalla sitä mu-
kaa kuin kunnan kehitys tai maankäytön ohjaustarve sitä edellyttää.” 
 
Asemakaavan hyväksyy valtuusto. 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n mukaan "Kaavoitusmenettely tulee jär-
jestää ja suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoeh-
doista kaavaa valmisteltaessa tiedottaa niin, että alueen maanomistajilla ja 
niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huo-
mattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa 
suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus osallistua kaavan 
valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti ja 
suullisesti mielipiteensä asiasta." 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaan "kaavaa laadittaessa tulee riit-
tävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen 
nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyis-
tä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. 
 
Kaavoituksen vireille tulosta tulee ilmoittaa sillä tavalla, että osallisilla on 
mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista ja osallistumis- ja 
arviointimenettelystä. Ilmoittaminen on järjestettävä kaavan tarkoituksen ja 
merkityksen kannalta sopivalla tavalla. Ilmoittaminen voi tapahtua myös 
kaavoituskatsauksen tiedottamisen yhteydessä." 
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Koska laadittavalla asemakaavalla ei arvioida olevan valtakunnallista tai 
merkittävää maakunnallisia vaikutusta, eikä kaavan arvioida olevan valtion 
viranomaisen toteuttamisvelvollisuuden kannalta tärkeä, asemakaavasta ei 
ole tarpeen järjestää maankäyttö- ja rakennuslain 66 §:n mukaista viran-
omaisneuvottelua. 
 
”Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:ssä tarkoitettu tilaisuuden varaaminen 
osallisille mielipiteensä esittämiseen kaavaa valmisteltaessa voidaan tehdä 
asettamalla valmisteluaineisto nähtäville ja varaamalla tilaisuus esittää 
mielipide määräajassa kirjallisesti tai suullisesti taikka erityisessä kaavaa 
koskevassa tilaisuudessa taikka muulla sopivaksi katsottavalla tavalla. 
Tässä yhteydessä voivat mielipiteensä esittää myös muut kunnan jäsenet. 
Tilaisuuden varaamisesta mielipiteen esittämiseen tiedotetaan osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmassa todetulla, osallisten tiedonsaannin kannalta toi-
mivalla tavalla. Jollei muuta tiedottamista pidetä asian laatu huomioon ot-
taen sopivana, asiasta on ilmoitettava, niin kuin kunnalliset ilmoitukset 
kunnassa julkaistaan. Ilmoitus on kuitenkin aina julkaistava vähintään yh-
dessä paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä.” 
 
Kaavaluonnos pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 § mukaises-
ti nähtävänä 30 päivää. Nähtävillä olosta ilmoitetaan osallisille kirjeellä ja 
muille ilmoituksella Kunnallislehdessä ja kunnan ilmoitustaululla. Osallisilla 
on mahdollisuus antaa mielipiteensä kaavaluonnoksesta. 
 
Nosto Consulting Oy on toimittanut kuntaan asemakaavaluonnoksen sekä 
osallistumis- ja arviointisuunnitelman.  
 
Liite: asemakaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 
Päätösehdotus, kunnanjohtaja: 
 
Kunnanhallitus päättää 
 
1 
todeta MRL 63 §:n mukaisesti, että Ankkuritien asemakaava on tullut vireil-
le 

 
2 
kuuluttaa kaavoituksen vireille tulosta kunnan virallisella ilmoitustaululla, 
kunnan verkkosivuilla sekä Kunnallislehdessä. 
 
3 
asettaa asemakaavan laadintaa koskevan osallistumis- ja arviointisuunni-
telman yleisesti nähtäville kaavaehdotuksen valmistumiseen asti sekä kuu-
luttaa nähtävänä olosta kunnan virallisella ilmoitustaululla, kunnan verkko-
sivuilla sekä Kunnallislehdessä, 
 
4 
asettaa asemakaavaluonnoksen MRA 30 §:n mukaisesti yleisesti nähtä-
väksi 30 vuorokauden ajaksi ajalle 29.3. – 28.4.2021 sekä kuuluttaa nähtä-
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vänä olosta kunnan virallisella ilmoitustaululla, kunnan verkkosivuilla sekä 
Kunnallislehdessä, 
 
5 
että osallisille toimitetaan tieto henkilökohtaisesti kirjeellä luonnosvaiheen 
kuulemisesta, 

 
6 
että asemakaavaluonnoksesta pyydetään Varsinais-Suomen liiton, Varsi-
nais-Suomen ELY-keskuksen, Varsinais-Suomen alueellisen vastuumuse-
on, Varsinais-Suomen Pelastuslaitoksen, Caruna Oy:n, Liedon ympäristö-
terveyslautakunnan, Sauvon kunnan tekninen ja ympäristölautakunnan, 
Sauvon Vesihuolto Oy:n sekä Karunan vesihuolto-osuuskunnan lausunto. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
 

 
 
  KH 25.4.2022 § 75 

 
Ankkuritien asemakaavan kaavaehdotus on valmistunut 24.8.2021, eikä si-
tä ole käsitelty vielä kunnanhallituksessa. Kaavan tarkoitus on asemakaa-
voittaa kiinteistön 738-510-1-19 Muumimäki alueella kolme vakituisen 
asumisen rakennuspaikkaa sekä osoittaa näille tonteille kulkuyhteydet. 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen asemakaavan osallistumis- 
ja arviointisuunnitelma (OAS) on laadittu 18.1.2021 ja päivitetty 16.3.2021 
sekä 24.8.2021. 
 
Sauvon kunnanhallitus on kuuluttanut kaavatyön vireilletulosta 26.3.2021 ja 
osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ovat olleet nähtä-
villä 29.3.-28.4.2021 Sauvon kunnan hallintotoimistossa ja kunnan verkko-
sivuilla sekä osoitteessa www.asemakaava.fi/projektit/sauvo.  
 
Kaavaluonnoksesta saatiin yksi mielipide osallisilta nähtävilläolon aikana. 
Kaavaluonnoksesta saatiin Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Varsinais-
Suomen alueellisen vastuumuseon, Varsinais-Suomen Pelastuslaitoksen, 
Sauvon teknisen lautakunnan, Sauvon vesihuollon ja Caruna Oy:n lausun-
not sekä Varsinais-Suomen liiton maakunta-arkkitehdin kommentti. Varsi-
nais-Suomen liiton maankäyttöjaostolla ei ollut lausuttavaa kaavaluonnok-
sesta.  
 
16.3.2021 päivättyyn kaavakarttaan on tehty lausuntojen perusteella vä-
häisiä muutoksia ennen kaavaehdotusvaihetta:  
- Pysäköintialuetta (LP) on laajennettu hieman pohjoiseen suojaviheralu-
eelle ja samalla pysäköintialueen eteläosa, jossa sijaitsee bussipysäkki, on 
osoitettu LT-alueena  
- Pysäköintialueen pohjoispuolelle suojaviheralueelle on osoitettu kevyen 
liikenteen väylä maantieltä Ankkuritielle  
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- LT-aluetta on levennetty 10 metriä ajoradan itäreunasta kortteli- ja suoja-
viheralueelle kaava-alueen keski- ja pohjoisosassa ja samalla johtoa varten 
varatun alueen osaa on hieman siirretty  
- Korttelin 188 rakennuspaikan 1 kerrosluvuksi on muutettu ½ r II u¾ → ½ r 
II, jolloin rakentaminen sallitaan vain kahteen tasoon 
- Kaavan yleisiin määräyksiin on lisätty määräys rakennusten sopeutta-
miseksi ympäristöön ja maisemaan: ”Rakennusten on sopeuduttava perin-
teiseen saaristomaisemaan väritykseltään, julkisivumateriaaleiltaan ja mit-
tasuhteiltaan. Heijastavia seinä- ja kattopintoja ei saa rakentaa. Rakennus-
paikoilla on säilytettävä maiseman kannalta merkittävä puusto.”  
 
Muutokset ovat vähäisiä ja 24.8.2021 päivätty kaavakartta voi edetä kaa-
vaehdotusvaiheeseen. Ehdotusvaiheessa kunnanhallitus hyväksyy asema-
kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville 30 vrk ajaksi ja pyytää siitä tarpeelli-
set lausunnot. 
 
Valmistelija: kunnanjohtaja Satu Simelius 
 
Liitteet: 
Kaavaehdotus 24.8.2021 
Kaavakartta, ehdotus 24.8.2021 
Asemakaavan seurantalomake 24.8.2021 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 24.8.2021 
Kaavakartta- ja määräykset 24.8.2021 
Luontoselvitys 9.8.2021 
Lausunnot kaavaluonnokseen 
Kaavoittajan vastine lausuntoihin 24.8.2021 
 
 
Päätösehdotus, kunnanjohtaja: 
 
Kunnanhallitus päättää 
 
1 
todeta, että asemakaavaluonnoksesta jätettiin yksi mielipide osallisilta, 
 
2 
todeta, että asemakaavaluonnoksesta annettiin kuusi lausuntoa (Var-
sinais-Suomen ely-keskus, Varsinais-Suomen alueellinen vastuumuseo, 
Varsinais-Suomen pelastuslaitos, Sauvon tekninen lautakunta, Sauvon ve-
sihuolto Oy ja Caruna Oy) sekä yksi kommentti (Varsinais-Suomen liiton 
maakunta-arkkitehti) 
 
3 
hyväksyä kaavoittajan vastineet lausuntoihin, 
 
4 
asettaa Ankkuritien asemakaavaehdotuksen MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n 
mukaisesti yleisesti nähtäväksi 30 päivän ajaksi, 
 
5 
kuuluttaa nähtävilläolosta kunnan ilmoitustaululla ja Kunnallislehdessä,  
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6 
pyytää asemakaavaehdotuksesta Varsinais-Suomen liiton, Varsinais-
Suomen ELY-keskuksen, Varsinais-Suomen alueellisen vastuumuseon, 
Varsinais-Suomen Pelastuslaitoksen, Caruna Oy:n, Liedon ympäristöter-
veyslautakunnan, Sauvon kunnan tekninen ja ympäristölautakunnan, Sau-
von Vesihuolto Oy:n sekä Karunan vesihuolto-osuuskunnan lausunto, sekä 
 
7 
että, osallisille toimitetaan tieto nähtävilläolosta henkilökohtaisella kirjeellä. 
 
Päätös, kunnanhallitus: 

 
  Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan. 
 
 
  KH 29.8.2022 § 142 

 
Ankkuritien asemakaava on ollut kaavaehdotuksena nähtävillä 3.5.-
2.6.2022 Sauvon kunnanvirastossa sekä kunnan nettisivuilla. 
 
Kaavaehdotuksesta saatiin nähtävilläoloaikana yksi muistutus osallisilta 
sekä Varsinais-Suomen alueellisen vastuumuseon, Sauvon teknisen- ja 
ympäristölautakunnan sekä Caruna Oyj:n lausunnot. Varsinais-Suomen 
ELY-keskus ilmoitti, ettei se anna lausuntoa. 
 
Kaavoittaja on antanut vastineensa esitettyyn muistutukseen sekä lausun-
toihin (liitteenä). Kaavoittaja katsoo, että 24.8.2021 päivättyyn kaavakart-
taan ei ole lausuntojen perusteella tarpeen tehdä muutoksia ja kaava voi 
edetä hyväksymisvaiheeseen. 
 
 
Valmistelija: kunnanjohtaja Satu Simelius 
 
 
Liitteet: 
Ankkuritien asemakaava hyväksyttäväksi 19.8.2022 
Kaavakartta hyväksyttäväksi 19.8.2022 
Asemakaavan seurantalomake 19.8.2022 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.8.2022 
Kaavakartta- ja määräykset 24.8.2021 
Luontoselvitys 9.8.2021 
Lausunnot kaavaluonnoksesta 
Kaavoittajan vastine lausuntoihin kaavaluonnoksesta 24.8.2021 
Lausunnot kaavaehdotuksesta 
Kaavoittajan vastine lausuntoihin kaavaehdotuksesta 19.8.2022 
 
 
Liitteet luettavissa: https://www.asemakaava.fi/projektit/sauvo/ 
 
 
 



SAUVON KUNTA  
 Kokouspäivä Sivu 
 
Kunnanvaltuusto 12.12.2022 11 
 
 

 
 
 
 
 
 

Päätösehdotus, kunnanjohtaja: 
 
Kunnanhallitus päättää 
 
1 
todeta, että asemakaavaehdotuksesta jätettiin yksi muistutus, 
 
2 
todeta, että asemakaavaehdotuksesta annettiin kolme lausuntoa (Sauvon 
kunnan tekninen ja ympäristölautakunta, Varsinais-Suomen alueellinen 
vastuumuseo ja Caruna Oyj), 
 
3 
merkitä annetun muistutuksen ja lausunnot sekä niihin annetun kaavoitta-
jan vastineen tiedokseen, ja  
 
4 
esittää kunnanvaltuustolle, että Ankkuritien asemakaavaehdotus hyväksy-
tään liitteen mukaisesti. 
 
 
Kunnanhallitus, päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
 
 
KV 12.12.2022 § 62 
 
Päätösehdotus, kunnanhallitus: 
 
Kunnanvaltuusto päättää hyväksyä Ankkuritien asemakaavaehdotuksen 
liitteen mukaisesti. 
 
 
Päätös: 
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63 § SAUVON HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTOKSET, SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTA-
KUNNAN LAKKAUTTAMINEN 

 
 KH 21.11.2022 § 215 
 
 Sauvon kunnan hallintosääntöön esitetään muutoksia, jotka johtuvat sosi-

aali- ja terveyspalveluiden uudistamisesta (sote-uudistus). Eduskunta on 
hyväksynyt sote- ja pelastustoimen uudistuksen keskeiset lait (EV 
111/2021) ja presidentti Niinistö on vahvistanut ne 29.6.2021. Lait tulevat 
voimaan porrastetusti. Hyvinvointialueet aloittivat toimintansa 1.7.2021. 
Osa säännöksistä tuli voimaan 1.3.2022 uusien aluevaltuustojen aloittaes-
sa toimintansa. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjes-
tämisvastuu siirtyy kokonaisuudessaan hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen.  

 
 Samalla Sauvon kunnan tähän asti hoitamat ja järjestämät sosiaali- ja ter-

veyspalvelut siirtyvät pääosin Varsinais-Suomen hyvinvointialueen  
 järjestettäväksi. Sosiaali- ja terveyslautakunnan nykyisistä tehtävistä pieni 

osa jää edelleen kunnalle. 
 
 Sosiaali- ja terveyslautakunta ei kokoonnu enää vuonna 2023 ja sen alai-

sen toiminnan osalta vuoden 2022 tilinpäätöksen hyväksyy kunnanhallitus. 
Näin ollen lautakunta voidaan lakkauttaa 31.12.2022. 

 
Valmistelija: hallinnon suunnittelija Antti Fjällström 
 
Liite: Voimassa oleva hallintosääntö 1.8.2022 
 
 
Päätösehdotus, kunnanjohtaja: 
 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että  
 
1 
kunnanvaltuusto lakkauttaa sosiaali- ja terveyslautakunnan 31.12.2022 ja 
että 
 
2 
Sauvon kunnan hallintosääntöön tehdään 1.1.2023 alkaen seuraavat muu-
tokset: 
 
 
Luku 2 Toimielinorganisaatio 
 
 
Poistetaan kunnan toimialaluettelosta Sosiaali- ja terveystoimen toimiala ja 
sen toimielin sosiaali- ja terveyslautakunta.  
 
9 § Lautakunnat 
 
Poistetaan lautakunnista sosiaali- ja terveyslautakunta.  
 
12 § Henkilöstöorganisaatio 
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Hallinnon järjestämistä varten kunnassa on jatkossa seuraavat toimialat: 
 
• hallintotoimi 
• sivistystoimi 
• tekninen toimi 
 
Poistetaan sosiaali- ja terveystoimi kunnan toimialoista.  
 
Kullakin toimialalla on päällikkö. Toimialapäällikköjä ovat jatkossa hallinto-
johtaja, sivistysjohtaja ja tekninen johtaja. Perusturvajohtajan tehtävä pois-
tetaan kunnan tehtävistä.  
 
 
15 § Toimialajohtajat ja ratkaisuvalta 
 
Poistetaan kohta ”sosiaalilautakunnan toimialaa johtaa perusturvajohtaja”.  
 
 
Luvun 2 kohta 3 Perusturvajohtajan ratkaisuvalta 
 
Poistetaan kohta 3 kokonaisuudessaan (3–3.8).  
 
 
Luku 5 Toimielinten tehtävät ja toimivallan jako.  
 
21 § Yleiset tehtävät ja toimivalta 
 
Poistetaan kohta 3 Sosiaali- ja terveyslautakunta kokonaisuudessaan (3–
3.2).  
 
Kohta 5 Tekninen ja ympäristölautakunta  
 
Teknisen ja ympäristölautakunnan tehtävät ovat: 
- hallintopalvelut ja ympäristönsuojelu 
- yhdyskuntapalvelut 
- kiinteistötoimi 
- rakennus- ja maa-ainesvalvonta 
- pelastustoimi poistetaan 
- puhtaus- ja ruokahuolto 
- ympäristöterveydenhuolto lisätään 
 
 
Luku 5  
 
 
22 § Muiden viranhaltijoiden tehtävät ja toimivalta 
 
Kohta 4 sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan ratkaisuvalta. Poistetaan ky-
seinen kohta kokonaisuudessaan (kohdat 4–4.5).  
 
Luku 6 Toimivalta henkilöstöasioissa.  
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32§ Palvelussuhteeseen ottaminen.  
 
Kunnanhallitus päättää seuraavien johtavassa tai itsenäisessä asemassa 
olevien viranhaltijoiden valinnasta:  
 
Poistetaan kohta sosiaalijohtaja. Samasta pykälästä poistetaan myös kohta 
sosiaali- ja terveyslautakunta sekä sen alakohdat vastaava sairaanhoitaja 
ja pääemäntä.  
 
 
Päätös, kunnanhallitus: 
 
Hyväksyttiin. 
 
 
KV 12.12.2022 § 63  
 
Päätösehdotus, kunnanhallitus: 
 
Kunnanvaltuusto päättää 
 
1 
lakkauttaa sosiaali- ja terveyslautakunnan 31.12.2022;   
 
2 
tehdä Sauvon kunnan hallintosääntöön 1.1.2023 alkaen seuraavat muu-
tokset: 
 
 
Luku 2 Toimielinorganisaatio 
 
 
Poistetaan kunnan toimialaluettelosta Sosiaali- ja terveystoimen toimiala ja 
sen toimielin sosiaali- ja terveyslautakunta.  
 
9 § Lautakunnat 
 
Poistetaan lautakunnista sosiaali- ja terveyslautakunta.  
 
12 § Henkilöstöorganisaatio 
 
Hallinnon järjestämistä varten kunnassa on jatkossa seuraavat toimialat: 
 
• hallintotoimi 
• sivistystoimi 
• tekninen toimi 
 
Poistetaan sosiaali- ja terveystoimi kunnan toimialoista.  
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Kullakin toimialalla on päällikkö. Toimialapäällikköjä ovat jatkossa hallinto-
johtaja, sivistysjohtaja ja tekninen johtaja. Perusturvajohtajan tehtävä pois-
tetaan kunnan tehtävistä.  
 
 
15 § Toimialajohtajat ja ratkaisuvalta 
 
Poistetaan kohta ”sosiaalilautakunnan toimialaa johtaa perusturvajohtaja”.  
 
 
Luvun 2 kohta 3 Perusturvajohtajan ratkaisuvalta 
 
Poistetaan kohta 3 kokonaisuudessaan (3–3.8).  
 
 
Luku 5 Toimielinten tehtävät ja toimivallan jako.  
 
21 § Yleiset tehtävät ja toimivalta 
 
Poistetaan kohta 3 Sosiaali- ja terveyslautakunta kokonaisuudessaan (3–
3.2).  
 
Kohta 5 Tekninen ja ympäristölautakunta  
 
Teknisen ja ympäristölautakunnan tehtävät ovat: 
- hallintopalvelut ja ympäristönsuojelu 
- yhdyskuntapalvelut 
- kiinteistötoimi 
- rakennus- ja maa-ainesvalvonta 
- pelastustoimi poistetaan 
- puhtaus- ja ruokahuolto 
- ympäristöterveydenhuolto lisätään 
 
 
Luku 5  
 
 
22 § Muiden viranhaltijoiden tehtävät ja toimivalta 
 
Kohta 4 sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan ratkaisuvalta. Poistetaan ky-
seinen kohta kokonaisuudessaan (kohdat 4–4.5).  
 
Luku 6 Toimivalta henkilöstöasioissa.  
 
32§ Palvelussuhteeseen ottaminen.  
 
Kunnanhallitus päättää seuraavien johtavassa tai itsenäisessä asemassa 
olevien viranhaltijoiden valinnasta:  
 
Poistetaan kohta sosiaalijohtaja. Samasta pykälästä poistetaan myös kohta 
sosiaali- ja terveyslautakunta sekä sen alakohdat vastaava sairaanhoitaja 
ja pääemäntä.  
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64 § KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN JA PUHEENJOHTAJIEN VAALI 
 
KH 21.6.2021 § 133 
 
Hallintosäännön mukaan valtuusto valitsee kunnanhallituksen kaksivuo-
tiseksi toimikaudeksi ja sen jäsenten keskuudesta kunnanhallituksen toimi-
kaudeksi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kunnanhallitukseen vali-
taan seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen. 
 
Vaalikelpoisuudesta kunnanhallituksen jäseneksi ja varajäseneksi on voi-
massa, mitä on säädetty Kuntalain 35 §:ssä. 
 
Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen val-
tuustoon, ei kuitenkaan: 
1) kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan 
palveluksessa oleva henkilö; 
2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai 
muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmiste-
lusta; eikä 
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsene-
nä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavas-
sa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä 
on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien 
asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. 
 
Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yh-
teisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole 
vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henki-
lö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa 
vastaa edunvalvonnasta. 
 
Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai 
kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa ole-
via henkilöitä. 
 
Vaalikelpoisuuteen kunnanhallituksessa vaikuttavat ensinnä vaalikelpoi-
suusrajoitukset valtuustossa. Henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen valtuus-
toon, ei ole myöskään vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Toiseksi rajoi-
tukset koskevat suoraan kunnanhallituksen alaisen henkilöstön lisäksi lau-
takuntien esittelijöitä ja asioiden valmistelijoita. Kolmanneksi rajoitukset 
koskevat kunnan henkilöstön edunvalvonnasta vastaavia henkilöi-
tä. Neljänneksi vaalikelpoisuusrajoitus voi kohdistua kunnassa toimivien lii-
keyritysten johtohenkilöihin. 
 
Päätösehdotus, vt. kunnanjohtaja: 
 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee kunnan-
hallituksen toimikaudeksi 1.8.2021 – 31.5.2023. Valtuuston tulee valita 
kunnanhallituksen seitsemälle (7) jäsenelle jokaiselle henkilökohtainen va-
rajäsen. 
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Lisäksi valtuusto valitsee kunnanhallituksen jäsenten keskuudesta hallituk-
selle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 

 
KV 2.8.2021 § 36 
 
Päätösehdotus, kunnanhallitus: 
 
Kunnanvaltuusto valitsee kunnanhallituksen toimikaudeksi 1.8.2021 – 
31.5.2023. Valtuuston tulee valita kunnanhallituksen seitsemälle (7) jäse-
nelle jokaiselle henkilökohtainen varajäsen. 
 
Lisäksi valtuusto valitsee kunnanhallituksen jäsenten keskuudesta hallituk-
selle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 
 
Päätös: 
 
Kunnanhallituksen jäsenet ja puheenjohtajat valittiin seuraavasti: 
 
Jäsenet   Henkilökohtaiset varajäsenet 
 
Esko Kiviranta pj.      Kesk Riikka Lehtinen Kesk 
 
Silvia Koski vpj.      Ps Markku Taskinen Ps 
 
Perttu Laaksonen      Kesk Pauli Rastas  Kesk 
 
Pirita Huuhka      Kesk Jaana Elo  Kesk 
 
Mari Lehtikankare-Toivonen   Kok/Kd Katri Knuutila Kok/Kd 
 
Johan Söderholm       Kok/Kd Jukka Itälä  Kok/Kd 
 
Kenneth Finnholm       Sdp Saija Antson  Sdp 
 
 
 
Tiedoksi: valitut 

 
 
  KH 21.11.2022 § 217 
 
  Kunnanvaltuusto valitsi kokouksessaan 14.11.2022 § 55 Pauli Rastaan 
  valtuustoon ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi.  
 
  Pauli Rastas on valittu kunnanvaltuuston kokouksessa 2.8.2021 § 36 Pert-
  tu Laaksosen henkilökohtaiseksi varajäseneksi kunnanhallituksen pöytä-
  kuntaan. 
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  Esitetään, että kunnanvaltuusto myöntää eron Pauli Rastaalle kunnanhalli-
  tuksen varajäsenyydestä 12.12.2022 alkaen ja valitsee Perttu Laaksoselle 
  uuden henkilökohtaisen varajäsenen nykyisen toimikauden loppuun. 
 
  Valmistelija: hallintojohtaja Markus Vähä-Piikkiö 
 
   
 
 
  Päätösehdotus, kunnanjohtaja: 
   
  Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että  
 
  1 
  kunnanvaltuusto myöntää eron Pauli Rastaalle eron kunnanhallituksen 
  varajäsenen toimesta 12.12.2022 alkaen, ja että se 
 
  2  
  valitsee Perttu Laaksoselle uuden henkilökohtaisen varajäsenen nykyisen 
  toimikauden loppuun. 
 
 
  Päätös: 
 
  Hyväksyttiin. 
 
 
  KV 12.12.2022 § 64  
 
  Päätösehdotus, kunnanhallitus: 
 
  Kunnanvaltuusto päättää  
 
  1 
  myöntää Pauli Rastaalle eron kunnanhallituksen varajäsenen toimesta 
  12.12.2022 alkaen; 
 
  2  
  valita Perttu Laaksoselle uuden henkilökohtaisen varajäsenen nykyisen 
  toimikauden loppuun. 
 
 
  Päätös: 
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65 § KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VAALI 
 
KH 21.6.2021 § 138 
 
Vaalilain 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan kunnan keskus-
vaalilautakunta, johon kuuluu viisi jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäse-
niä, kuitenkin vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestyk-
seen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.  
 
Jäsenistä valtuuston on määrättävä yksi puheenjohtajaksi ja toinen vara-
puheenjohtajaksi. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien 
mukaan edustaa kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa esiintyneitä ää-
nestäjäryhmiä. 
 
Jotta kunnan keskusvaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet edustaisivat 
edellisissä kunnallisvaaleissa esiintyneitä äänestäjäryhmiä, se yleensä 
edellyttää, että kukin jäsen ja varajäsen edustaa eri äänestäjäryhmää. Niin 
kauan kuin yksikin huomioon otettava äänestäjäryhmä on vailla edustusta, 
keskusvaalilautakuntaan ei saa valita muusta ryhmästä kahta edustajaa. 
 
Huomionarvoinen on myös vaalilain 13 §:n säännös, jonka mukaan ”jäsen 
tai varajäsen, joka keskusvaalilautakunnalle toimitetun ehdokashakemuk-
sen mukaan on asetettu puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi, ei 
voi osallistua keskusvaalilautakunnan työskentelyyn kyseisissä vaaleissa”.  
 
Päätösehdotus, vt. kunnanjohtaja: 
 
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee 
toimikaudeksi 1.8.2021 – 31.5.2025 keskusvaalilautakuntaan viisi (5) jä-
sentä, joista yksi valitaan puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi 
sekä seitsemän (7) varajäsentä. 
 
Päätös: 

 
Hyväksyttiin. 

 
 

KV 2.8.2021 § 41  
 
Päätösehdotus, kunnanhallitus: 
 
Kunnanvaltuusto valitsee toimikaudeksi 1.8.2021 – 31.5.2025 keskusvaali-
lautakuntaan viisi (5) jäsentä, joista yksi valitaan puheenjohtajaksi ja yksi 
varapuheenjohtajaksi sekä seitsemän (7) varajäsentä. 

 
Päätös: 
 
Keskusvaalilautakunnan jäsenet ja puheenjohtajat valittiin seuraavasti: 
 
Sami Virta pj  Kesk 
Erkki Paaskunta vpj Kok/Kd 
Vera-Maria Korhonen Ps 
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Pekka Kuosmanen Vas 
Dunja Hermans Vihr 
 
Varajäsenet: 
Pekka Toivonen Sdp 
Janne Riski  Kesk 
Päivi Kallio  Kok/Kd 
Kirsi Taskinen Ps 
Jaana Kirsi  Vas 
Sanna Huuhka Vihr 
Sauli Nurmio  Kok/Kd 
 
 
Tiedoksi: valitut 

 
 
KH 2.12.2021 § 273 
 
Vera-Maria Korhonen on pyytänyt eroa keskusvaalilautakunnan jäsenyy-
destä.  
 
Päätösehdotus, kunnanhallitus:  
 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää Vera-Maria Kor-
hoselle eron keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä ja valitsee tämän tilalle 
keskusvaalilautakunnan varsinaisen jäsenen toimikauden loppuun 
31.5.2025 saakka. 

 
Päätös: 
 
Esityksen mukaan. 
 
 
KV 13.12.2021 § 73 
 
Päätösehdotus, kunnanhallitus: 

 
Kunnanvaltuusto myöntää Vera-Maria Korhoselle eron keskusvaalilauta-
kunnan jäsenyydestä ja valitsee tämän tilalle keskusvaalilautakunnan var-
sinaisen jäsenen toimikauden loppuun 31.5.2025 saakka. 
 
Päätös: 
 

  Kunnanvaltuusto myönsi Vera-Maria Korhoselle eron sekä valitsi keskus
  vaalilautakunnan jäseneksi Kirsi Taskisen sekä varajäseneksi Päivi Louhi-
  Paasosen toimikauden loppuun 31.5.2025 saakka. 
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  KH 21.11.2022 § 218 
 
  Keskusvaalilautakunnan varajäsen Jaana Kirsi on pyytänyt eroa luottamus-
  toimesta 1.12.2022 paikkakunnalta pois muuton vuoksi. 
 
  Kuntalain 78 § mukaan luottamushenkilön menettäessä vaalikelpoisuuten-
  sa on sen toimielimen, jonka valittava luottamushenkilö on, todettava luot-
  tamustoimi päättyneeksi. 
 
  Valmistelija: hallintojohtaja Markus Vähä-Piikkiö 
 
 
  Päätösehdotus, kunnanjohtaja: 
 
  Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto 
 
  1 

toteaa Jaana Kirsin menettäneen 1.12.2022 alkaen vaalikelpoisuutensa 
Sauvon kunnan luottamustehtäviin paikkakunnalta poismuuton vuoksi, ja 
 
2 
päättää valita hänen tilalleen keskusvaalilautakuntaan uuden varajäsenen 
jäljellä olevaksi toimikaudeksi 31.5.2025 asti. 

 
 
  Päätös: 
 
  Hyväksyttiin. 
 
 
  KV 12.12.2022 § 65 
 
  Päätösehdotus, kunnanhallitus: 
 
  Kunnanvaltuusto 
 
  1 

toteaa Jaana Kirsin menettäneen 1.12.2022 alkaen vaalikelpoisuutensa 
Sauvon kunnan luottamustehtäviin paikkakunnalta poismuuton vuoksi, ja 
 
2 
päättää valita hänen tilalleen keskusvaalilautakuntaan uuden varajäsenen 
jäljellä olevaksi toimikaudeksi 31.5.2025 asti. 

 
  
  Päätös: 
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66 § SAUVON KUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA 
 
KH 21.11.2022 § 219 
 
Kunnanhallitus on 14.3.2022 tehnyt Varsinais-Suomen ely-keskuksen 
kanssa sopimuksen pakolaisten kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen 
edistämisestä. Sopimuksella on sovittu kotoutumislain 2 §:n 2 ja 3 momen-
tissa tarkoitettujen henkilöiden palveluiden käytöstä aiheutuvien kustannus-
ten korvaamisesta. 
 
Sopimus on astunut voimaan takautuvasti jo 1.3.2022, mutta sopimuksen 
ehtona on, että Sauvon kunnanvaltuusto hyväksyy kunnan oman kotoutta-
misohjelman vuoden 2022 loppuun mennessä. Kotouttamisohjelma on 
myös mahdollista tehdä seudullisesti. Turun seudun kunnilla on aiemmin 
ollut yhteinen kotouttamisohjelma, jonka voimassaolo on kuitenkin päätty-
nyt vuoden 2021 lopussa.  
 
Koska kotouttamislakiin valmistellaan tällä hetkellä suurempaa uudistusta, 
muissa kunnissa on haluttu odottaa parempaa tietoa uuden lain sisällöstä, 
ennen kuin ne aikovat päivittää omia kouttamisohjelmiaan. Kotoutumisen 
edistämisestä annettu laki esitetään kumottavan uudella kotoutumisen 
edistämisestä annettavalla lailla. Tavoiteltu voimaantuloaika on vuonna 
2025 samanaikaisesti TE-palvelujen uudistuksen kanssa. 
 
Sauvonkin kotouttamisohjelmaa sekä maahanmuuttopalveluiden järjestä-
mistä on syytä tarkastella uudelleen jälleen, kun lainsäädännöllisisten uu-
distusten toimeenpanosta on tarkempaa tietoa. 
 
Nyt hyväksyttäväksi esitettävässä ohjelmassa on kuvattu yleisellä tasolla 
kotouttamiseen liittyvät palvelut ja niiden järjestäminen Sauvon kunnassa 
sekä nykylainsäädännön mukainen vastuunjako kunnan ja eri valtion viras-
tojen välillä. 
 
Käytännössä suoraan kotoutumiseen liittyvät palvelut tullaan hankkimaan 
ostopalveluna, mutta työllä on useita yhtymäpintoja erityisesti kunnan elin-
keino- ja työllisyyspalveluiden, kunnan sivistyspalveluiden sekä hyvinvoin-
tialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa. Ohjelmassa ei ole tarkoitus 
päättää käytännön työnjaosta, vaan kotouttamisen tavoitteista ja pääperi-
aatteista sekä vastuunjaosta. 
 
Valmistelija: kunnajohtaja Satu Simelius, maahanmuuttokoordinaattori Tiia-
Mari Tiittanen 
 
Liitteet: 

Sauvon kunnan kotouttamisohjelma 2022 
Sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä 
1.3.2022 

 
Päätösehdotus, kunnanjohtaja: 
 
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy 
liitteenä olevan Sauvon kunnan kotouttamisohjelman. 
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Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
 
 
KV 12.12.2022 § 66  
 
Päätösehdotus, kunnanhallitus: 
 
Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan Sauvon kunnan kotouttamisoh-
jelman. 
 
Päätös: 
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67 § KUNNANHALLITUKSEN JA -VALTUUSTON KOKOUSPÄIVÄT 2023 
 
KH 21.11.2022 § 220 
 
Esityslistan liitteenä on aikatauluehdotus vuoden 2023 kokouksille. Kun-
nanhallitus voidaan tarvittaessa kutsua myös ylimääräisiin kokouksiin. 
  
Kuntalain 94 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina 
ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. 
 
Kunnanhallituksen esitetään kokoontuvan maanantaisin klo 18:00 alkavis-
sa kokouksissa. Kunnanvaltuuston esitetään kokoontuvan maanantaisin 
klo 18:30 alkavissa kokouksissa. 
 
Liite: Kokousaikataulu 2023 
 
Valmistelija: kunnanjohtaja Satu Simelius 
 
 
Päätösehdotus, kunnanjohtaja: 
 
Kunnanhallitus 
 
1 
päättää, että kunnanhallituksen kokouspäivät ja kokousten alkamisajat ovat 
liitteen mukaiset, ja 
 
2 
päättää esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi valtuuston kokouspäi-
vät ja -ajat liitteen mukaisesti. 

 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
 
 
KV 12.12.2022 § 67 
 
Päätösehdotus, kunnanhallitus: 
 
Kunnanvaltuusto hyväksyy valtuuston kokouspäivät ja -ajat liitteen mukai-
sesti. 
 
 
Päätös: 
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68 § MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT KIIREELLISET ASIAT 
 
KV 12.12.2022 § 68 
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69 § ILMOITUSASIAT 
 
KV 12.12.2022 § 69 
 
 
 
 
 

  



SAUVON KUNTA  
 Kokouspäivä Sivu 
 
Kunnanvaltuusto 12.12.2022 27 
 
 

 
 
 
 
 
 

70 § VALITUSOSOITUS 
 
KV 12.12.2022 § 70 
 
 
 
 
 
 

  


