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1 § KOKOUKSEN AVAUS 

 

 

Päätösehdotus: 

 

 Kokouksen avaa kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja Sari Kuosmanen. Esittelijänä 

toimii kuntayhtymän johtaja Sini Heino ja pöytäkirjanpitäjänä talous- ja hallintosihteeri 

Ritva Louramo. 

 

Päätös: 

 

 Päätösehdotuksen mukaisesti. 

 

 

 

 

2 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

 

Päätösehdotus: 

 

Kokous todetaan kuntalain ja hallintosäännön edellyttämällä tavalla kokoon kutsutuksi 

ja päätösvaltaiseksi. 

 

Päätös: 

 

Päätösehdotuksen mukaisesti. 
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3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 

 

Yhtymähallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen 

pöytäkirjan. Pöytäkirja tarkastetaan 7.3.2023 kokouksen jälkeen. 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Joonas Taipaleenmäki ja Perttu 

Laaksonen. 

 

Päätös: 

 

Päätösehdotuksen mukaisesti. 
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4 § YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTAN JA ASIOIDEN KÄSITTELYJÄR-

JESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

 

  

Yhtymähallitukselle on toimitettu kokouksen esityslista. Hallintosäännön 135 §:n mu-

kaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, ellei toimielin muuta päätä. 

 

Hallintosäännön 136 §:n mukaan toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdo-

tuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole 

mainittu kokouskutsussa. 

 

Päätösehdotus:  

 

Yhtymähallitus päättää käsitellä asiat ennalta jaetun esityslistan mukaisesti. 

 

 

Päätös: 

 

  

Päätösehdotuksen mukaisesti. 
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5 § PAIMION-SAUVON KTKY: N VUODEN 2022 TILINPÄÄTÖKSEN 

 HYVÄKSYMINEN JA ALLEKIRJOITTAMINEN 

 

 

Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase ja niiden liitteenä olevat 

tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus (LIITE 1).  

 

Toimintakertomus on osa tilinpäätöstä ja sekä tilinpäätös että toimintakertomus ovat vä-

lineitä sen varmistamiseksi, että tilinpäätöksen lukija saa kuntayhtymän tuloksesta ja 

taloudellisesta asemasta oikean ja riittävän kuvan. 

 

Tuloslaskelmaosan toteutuminen 

 

  

 
 
 
 

Tilinpäätös 
2021 

 
 
 

Alkuperäinen 
talousarvio 

2022 
Muutettu Ta-

lousarvio 2022 

 
 
 
 

Toteuma 
2022 

 
 

Muutettu 
talousarvio 
alitus/ylitys 

2022 

 
 
 
 

Toteuma- 
% 

 
 
 
 

TP21/TP22 
Alitus/ylitys 

 
 
 
 

Tot % 
ed.vuosi 

Toimintatuotot 12012888 11 192 554 11 192 554 11 562 160 369 606 103.3 -450728 -3.8 

Toimintakulut -11721393 -10 955 370 -11 067 370 -11 498 109 -430 739 103.9 223284 -1.9 

TOIMINTAKATE 291 495 237 184 125 184 64 050 -61 134 51.2 -227445 -78.0 

Rahoitustuotot ja -kulut                 

Muut rahoitustuotot 4761 0 0 3 702 3 702   -1059 -22.2 

Korkokulut -4333 -12 486 -12 486 -13 386 -900 107.2 -9053 208.9 

Muut rahoituskulut -2921 0   -859 -859   2062 -70.6 

VUOSIKATE 289 002 224 698 112 698 53 508 -59 190 47.5 -235494 -81.5 

Suunn.mukaiset poistot -234337 -224 698 -224 698 -176 975 47 723 78.8 57362 -24.5 

Satunnaiset erät 0               

                  

TILIKAUDEN TULOS 54 665 0 -112 000 -123 467     -178132 -325.9 

                  

TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ +/-  54 665 0 -112 000 -123 467     -178132 -325.9 

 

 

Kuntayhtymän tilivuoden toimintatuottojen toteuma on 103,3 % (ed.vuonna 102,3 %) ja 

toimintamenojen 103,9 % (ed.vuonna 101,9 %).  Menojen lasku vuoden 2021 tilinpää-

tökseen verrattuna on  223 284 euroa eli -1,9 %.  

 

Tilikauden toimintatuotot ovat laskeneet - 450 728 euroa eli -3,8 % verrattuna vuoden 

2021 tilikauden toimintatuottoihin.  

 

Toimintakate on 64 050 euroa, vuosikate 53 508 euroa ja tilikauden alijäämä -123 467 

euroa.  
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Investoinnit: 

 

 TA 2022 
Toteutunut 

2022 
 

Poikkeama 

Tietokoneohjelmistot              231 500                0         -231 500 

Hall.- ja laitosrakennusten peruskorjaus                40 000                0           -40 000 

Muut osakkeet ja osuudet                          0                0                       0 

HANKKEET YHTEENSÄ              271 500                0         -271 500 

 

 

Pääterveysaseman peruskorjaukseen nostettua pitkäaikaista lainaa lyhennettiin yht. 128 

204 euroa ja 31.12. lainaa on jäljellä 705 144 euroa. Tilikauden lopussa lyhytaikaista lai-

naa oli yhteensä 1 150 000 euroa eli sama määrä kuin edellisen tilikauden lopussa. Kor-

koja näistä lainoista maksettiin tilivuonna yhteensä 13 385,77 euroa; pitkäaikaisesta lai-

nasta maksettiin 8 567 euroa korkoja ja lyhytaikaisesta lainasta 4 818,77 euroa. 

 

Toimintakertomuksessa 2022 ja sen liitteissä on esitetty kuntayhtymän toiminnan ja ta-

louden kehittyminen sekä hallituksen asettamien, koko kuntayhtymää ja toimintayksi-

köitä koskevien tavoitteiden toteutuminen (LIITE 2). Lisäksi liitteenä on sisäisen valvon-

nan arviointi vuodelta 2022 (LIITE 3) ja henkilöstötilinpäätös vuodelta 2022 (LIITE 4). 

 

Valmistelija/Lisätietoja antaa: Talous- ja hallintosihteeri Ritva Louramo p. (02) 474 

6316. 

 

 

Päätösehdotus: 

 

Hallitus päättää hyväksyä ja allekirjoittaa kuntayhtymän tilinpäätöksen vuodelta 2022 ja 

jättää sen tilintarkastajalle. Hallitus päättää, että tilikauden 2022 alijäämä, -123 467,33 

euroa, kirjataan omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämätilille. Hallitus päättää hyväk-

syä vuoden 2022 toimintakertomuksen liitteineen. Hallitus merkitsee tiedoksi sisäisen 

valvonnan arvioinnin ja henkilöstötilinpäätöksen vuodelta 2022. 

 

 

 Päätös: 

 

Päätösehdotuksen mukaisesti.  
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6 §  VAHVISTUSILMOITUSKIRJE TILINTARKASTAJALLE 

 

Tämä vahvistusilmoituskirje (LIITE 5) on annettu pyynnöstänne (tilintarkastaja Jukka 

Vuorio) osana tilintarkastusprosessia, jotta tilintarkastajana voitte noudattaa hyvää tilin-

tarkastustapaa.  

 

Vahvistusilmoituskirje on annettu liittyen suorittamaanne tilintarkastukseen, jonka koh-

teena on Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymän kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto 

tilikaudelta 1.1.- 31.12.2022 ja jonka tarkoituksena on antaa lausunto siitä, 

1) onko kuntayhtymän hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti; 

2) onko kuntayhtymän tilinpäätös laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännös-

ten ja määräysten mukaisesti sekä antavatko ne oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toi-

minnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista; 

3) ovatko valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tiedot oikeita; sekä 

4) onko kuntayhtymän sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti. 

 

Vahvistamme parhaan tietomme ja käsityksemme mukaisesti seuraavaa: 

 

• Liiketapahtumat, jotka edellytetään kirjattavaksi kirjanpitoon ja sisältyvän tilin-

päätökseen, on kirjattu kirjanpitoon, ja ne sisältyvät tilinpäätökseen. 

 

• Merkittävät oletukset, joita on käytetty kirjanpidollisia arvioita tehtäessä, ovat 

asianmukaisia määrittämistavoitteisiin nähden.   

 

• Sellaisten tilinpäätöspäivän jälkeisten tapahtumien, jotka edellyttävät tilinpää-

töksen oikaisemista tai lisätietojen esittämistä, mukaiset oikaisut on tehty tai 

vaadittavat tiedot esitetty. 

 

• Olemme arvioineet riskiä, joka koskee sitä mahdollisuutta, että tilinpäätös saat-

taa olla väärinkäytöksen seurauksena olennaisesti virheellinen ja olemme anta-

neet teille tiedoksi käsityksemme tästä riskistä.  

 

• Tiedossamme ei ole kuntayhtymää koskevia väärinkäytöksiä tai epäiltyjä väärin-

käytöksiä tai säädösten tai määräysten noudattamatta jättämisiä tai epäiltyjä nou-

dattamatta jättämisiä, jotka vaikuttavat 
 

o hallinnon laillisuuteen tai valtuuston päätösten mukaisuuteen; 

o siihen, onko kuntayhtymän tilinpäätös laadittu tilinpäätöksen laatimista 

koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti ja antaako se oikeat ja 

riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityk-

sestä ja taloudellisista vastuista; 

o valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annettujen tietojen oikeellisuu-

teen; tai 

o sisäisen valvonnan järjestämisen asianmukaisuuteen, 
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ja johon on osallisena kuntayhtymän tilivelvollinen, viranhaltija tai työntekijä tai 

muita. 

 

• Olemme antaneet teille tiedot tiedossamme olevista vaateista ja vireillä olevista 

oikeudenkäynneistä, joiden vaikutukset tulisi ottaa huomioon kuntayhtymän ti-

linpäätöstä laadittaessa. Tiedossamme olevat vaateet ja vireillä olevat oikeuden-

käynnit, joiden vaikutus tulisi ottaa huomioon tilinpäätöstä laadittaessa, on käsi-

telty kirjanpidossa ja esitetty tilinpäätöksessä.  

 

• Tiedossamme ei ole esteellisyyssäännösten vastaisia päätöksiä tai liiketapahtu-

mia.  
 

 

• Valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tiedot ovat oikeita. 
 

 

• Olemme antaneet toimintakertomuksessa selonteot sisäisen valvonnan järjestä-

misestä. Selonteoissa on kuvattu tiedossamme olevat sisäisen valvonnan puutteet 

sekä annettu muut toimintakertomuksen laadintaa koskevien ohjeiden mukaiset 

tiedot. 
 

 

Vahvistusilmoituskirjeellä ei muuteta yhtymähallituksen, tilivelvollisten, viranhaltijoi-

den, työntekijöiden eikä tilintarkastajan lainsäädännön mukaisia velvoitteita eikä vas-

tuita. Tähän kirjeeseen sovelletaan tilintarkastajan salassapitovelvollisuutta. 

 

Sitoudumme ilmoittamaan tilintarkastajalle, mikäli ennen tilintarkastuskertomuksen an-

tamista tietoomme tulee muutoksia tässä vahvistusilmoituskirjeessä kuvatuissa sei-

koissa. 

 

Tämä kirje annetaan tiedoksi myös tarkastuslautakunnalle. 

 

 

Valmistelija/Lisätietoja antaa: Talous- ja hallintosihteeri Ritva Louramo p. (02) 474 

6316. 

 

 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus hyväksyy yllä olevan kirjeen. 
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Päätös: 

 

 

Päätösehdotuksen mukaisesti. 
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7 § KUNTAYHTYMÄN PURKAMINEN 

 

Yhtymähallitus 18.5.2022/§ 58 

 
 

Uudet hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 1.1.2023. Samalla sosiaali- ja terveyden-

huollon tehtävät ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyvät kunnilta ja kuntayhtymiltä 

hyvinvointialueille. Toiminnan ja omaisuuden siirrot tulevat vaikuttamaan olennaisesti 

kuntien, kuntayhtymien sekä näiden määräysvallassa olevien yhteisöjen toimintaan ja ta-

louteen. 

 

Kuntayhtymältä siirtyy hyvinvointialueen järjestämisvastuulle palvelutoiminta, sopimuk-

set ja irtaimisto 1.1.2023 lukien. 

 

Kuntayhtymä esitetään purettavaksi, koska kuntayhtymän toiminta siirtyy sote-voimaan-

panolain 23 §:n mukaisesti olennaisilta osiltaan 1.1.2023 hyvinvointialueelle eikä kun-

tayhtymässä käytännössä enää sen jälkeen ole toimintaa.  

 

Kuntalain 56 §:n mukaan kuntayhtymän purkamisesta ja loppuselvityksen suorittamisesta 

sovitaan kuntayhtymän perussopimuksessa. Kuntayhtymän perussopimuksen 20 §:ssä on 

sovittu, että kuntayhtymän purkamisesta päättävät jäsenkuntien valtuustot. Kuntayhty-

män purkautuessa yhtymähallitus huolehtii loppuselvityksestä, elleivät jäsenkunnat sovi 

muusta järjestelystä.  

 

Kuntayhtymän purkamista varten on laadittu alustava purkamissopimusluonnos, joka on 

liitteenä (LIITE 1). Kuntayhtymän purkuprosessia on kuvattu toimenpide- ja asiakirja-

luettelossa, joka on liitteenä (LIITE 2).  

 

Alpo Ronkainen BDO:sta on yhtymähallituksen kokouksessa tämän pykälän ajan esitte-

lemässä kuntayhtymän purkamisprosessia ja siihen liittyviä asioita. 

 

Valmistelija/Lisätietoja antaa:  

Talous- ja henkilöstöpäällikkö Anne Arvola p. (02) 474 6309 

Kuntayhtymän johtaja Eeva-Sirkku Pöyhönen p. (02) 474 5462. 

 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää esittää jäsenkuntien valtuustoille kuntayhtymän purkamista ja 

purkusopimuksen hyväksymistä. 

 

Pöytäkirjamerkintä: 

Perttu Laaksonen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 17.12. 

 

 

Päätös: 
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Hyväksytään päätösehdotuksen mukaan. 

 

Yhtymähallitus 7.3.2023/7 § 

 

Paimion kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 12.9.2022 § 39 ja Sauvon 

kunnanvaltuusto kokouksessaan14.9.2022 § 44 kuntayhtymän purkamisen ja sitä koske-

van purkusopimuksen. 

 

Paimion-Sauvon kuntayhtymän kiinteistöjen luovutussopimukset on allekirjoitettu 

23.11.2022, jolla sopimuksella Paimion kaupungissa osoitteessa Terveyskeskuksentie 1, 

21530 Paimio sijaitseva kiinteistö Terveyskeskus II, kiinteistötunnus 577-433-1-38, ra-

kennuksineen on siirtynyt Paimion kaupungin omistukseen 31.12.2022 ja Sauvon kun-

nassa osoitteessa Hakkistie 2, 21570 Sauvo sijaitseva rakennus, rakennustunnus 

102308642S, on siirtynyt Sauvon kunnan omistukseen 31.12.2022.  

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus hyväksyy kiinteistöjen luovutukset 

 

Päätös: 

 

Päätösehdotuksen mukaisesti.  
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8 § KUNTAYHTYMÄN LOPPUSELVITYSVAIHEEN TOIMENPITEET 

 

Kuntayhtymä ei ole juridisesti purkautunut 1.1.2023. Kuntayhtymä katsotaan juridisesti 

purkautuneeksi vasta kun tilinpäätös 2023 on hyväksytty jäsenkuntien valtuustoissa. 

 

Ennen purkuprosessin viimeiseen vaiheeseen siirtymistä tulee sopia vastuuhenkilöt kun-

tayhtymässä 1.1.2023 jälkeen hoidettavista tehtävistä: 

 

1.kirjanpidon hoitaminen ja vastuutahon nimeäminen vuodelle 2023 

2.varsinaisen selvityshenkilön valinta vuodelle 2023 

3.arkistoinnin suunnittelu ja vastuutahon nimeäminen vuodelle 2023 

4.laskujen hyväksyntä ja maksaminen ja vastuutahon nimeäminen vuodelle 2023 

5.avoinna olevien saatavien perinnän järjestäminen (esim. jokin jäsenkunnista) 

6. loppuselvityksen ja lopputilityksen laadinta ja vastuutahon nimeäminen. 

 

Kuntayhtymän yhtymähallituksen ja tarkastuslautakunnan toimikaudet jatkuvat siihen 

saakka, että kuntayhtymän viimeinen tilinpäätös on käsitelty jäsenkuntien valtuustoissa. 

Päätöksenteko tapahtuu hallituksen puheenjohtajan selostuksen perusteella. 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus nimeää vastuuhenkilöt tehtäviin. 

 

Päätös: 

 

Yhtymähallitus nimesi seuraavat vastuuhenkilöt: 

 

1. Tilikunta hoitaa kirjanpidon, vastuuhenkilö Ritva Louramo 

2. Selvityshenkilö Sini Heino 

3. Arkistoinnin suunnittelu ja vastuuhenkilö Ritva Louramo 

4. laskujen tarkastaminen Ritva Louramo ja laskujen hyväksyminen Sini-

Heino 

5. avoinna olevien saatavien perinnän järjestää Paimion kaupunki 

6. loppuselvityksen ja lopputilityksen laadinta Tilikunta ja Ritva Louramo 
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  Kokouspäivä Sivu 

 

Hallitus                                          7.3.2023  13 

 

 

 

Puheenjohtajan ja pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

pj tark tark 

9 § ILMOITUSASIAT 

 

 Ei ilmoitusasioita. 

 

10 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT 

 

 Ei muita asioita. 

 

 

11 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.37.  

 

  

 


