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Kokousaika: 

 
Maanantaina 5. maaliskuuta 2018 klo 19.00–21.10. 

Kokouspaikka: 

 

Pedersören kunnantalo, Pännäinen 

Päättäjät Varajäsenet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Backlund, Christian 

Berger, Helena 

Borgmästars, Yvonne 

Dahlin, Christian 

Ekman, Stephan 

Finne, Benita 

Forsblom, Greger 

Granholm, Erica 

Hjulfors, Bernhard 

Holmäng, Johanna 

Häggblom, Carola 

Häggman, Göran 

Häggman, Roger 

Häll, Tarja 

Kock, Viktor 

Källman, Carl-Johan 

Lasén, Joakim 

Lillqvist, Anja 

 

 

 

 

Lindfors, Ralf 

Löv, Jonas 

Mattsson, Annika 

Nylund, Tommy 

Pettersson, David 

Pettersson, Roger 

Roslund-Nordling, Camilla 

Sandbacka, Markus 

Sjöskog, Niclas 

Snellman, Bernt 

Sten, Christine 

Stenmark, Tore 

Storbacka, Håkan 

Vik-Hästbacka, Carita 

Wiklund, Senja 

Östman, Ronny 

Överfors, Johanna 

 

Snellman, Patrik 

Cederström, Tiina, § 13 

Vähäkangas, Mathias 

Vikström, Daniel 

Södö, Siv 

Björkskog, Nils-Erik 

 

Läsnä olleet varajäsenet 

 

 

Cederström, Tina 

Eklund, Guy 

Härmälä, Elin 

 

  

 

Muut läsnä olleet 
 

 

 

Svenfors, Stefan, kunnanjohtaja  

Löf, Gundel, kansliapäällikkö 

 

  

Pykälät 

 

9-24 

Allekirjoitukset 

 

 

 

 

Johanna Holmäng  

puheenjohtaja 

 

 

 

Gundel Löf 

sihteeri 

 

Pöytäkirjantarkastus 

 

Pedersöre 9.3.2018 

 

 

 

Carl-Johan Källman 

 

 

 

 

 

Joakim Lasén 

Pöytäkirjan nähtävillä olo 

 

Pöytäkirja on julkaistu Pedersören kunnan verkkosivustolla 

www.pedersore.fi 9.3.2018, todistaa 

 

 

 

Carola Backman, kanslisti 
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§ 9 Kokouksen avaus 

 

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja avasi kokouksen, toivotti jäsenet tervetulleiksi ja to-

tesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

_____ 

 

 

 

 

 

 

 § 10 Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta  

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Carl-Johan Källman ja Joakim Lasén. 
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DN:o: 69/2016 

 

§ 11 Forsbyn osayleiskaavan muutos, Dalkärr 12:25 

 

NN anoo tilalla Dalkärr 599-403-12-25 sijaitsevan rakennuspaikan siirtämistä. Maan-

omistajan mukaan ehdotettu uusi rakennuspaikka on sekä taloudellisesti että rakennus-

teknisesti sopivampi. Uusi rakennuspaikka sijaitsee maastossa korkeammalla ja matka 

olemassa olevaan tieyhteyteen ja kunnallistekniikkaan on lyhyempi. Lisäksi myös 

etäisyys olemassa olevaan asutukseen on lyhyempi. Nykyinen rakennuspaikka ja 

suunniteltu uusi rakennuspaikka sijaitsevat samalla kiinteistöllä.  

 

Esittelijän ehdotus:  

 

Kaavoitusjaosto ehdottaa, että kunnanhallitus tekee kaavoituspäätöksen ja laaditaan 

sopimus osayleiskaavan muutoksesta aiheutuvien kustannusten jaosta.  

 

Kaavj. Kaavoitusjaoston päätös:  

§ 50/17 

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.  

  

 

Kunnanjohtajan ehdotus:  

 

Kaavoitusjaosto ehdottaa kaavoitusjaoston ehdotuksen mukaan, että kunnanhallitus 

tekee kaavoituspäätöksen ja laaditaan sopimus osayleiskaavan muutoksesta aiheutuvi-

en kustannusten jaosta.  

 

Khall.  Kunnanhallituksen päätös:  

§ 179/17 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanjohtajan ehdotuksen. 

_____ 

 

 

Olemassa olevien selvitysten pohjalta sekä maastokäynnin jälkeen on laadittu osallis-

tumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja kaavaluonnos. 

 

Luonnoksessa rakennuspaikka, joka nykyisessä osayleiskaavassa sijaitsee n. 250 met-

rin etäisyydellä valmiista tieyhteydestä (Käldnäsintie), on siirretty saman tien välittö-

mään yhteyteen. Asuintontti saa uuden erillisen liittymän Käldnäsintiehen. 

 

Etäisyydet olemassa olevaan asutukseen sekä vesijohtoverkostoon lyhenevät huomat-

tavasti, mikäli rakennuspaikan siirtäminen toteutuu. Alue ei sijaitse vesiyhtiön toimin-

ta-alueella, joten jätevesien käsittely on tontilla hoidettava kiinteistökohtaisella ratkai-

sulla.  
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Suunniteltu rakennuspaikka on tänään suhteellisen kivikkoinen, vasta hakattu alue 

männikön lounaisreunassa. Suunniteltu rakennuspaikka sijaitsee yhtä lailla kuin ny-

kyinenkin rakennuspaikka turkistarhojen suojavyöhykkeen rajalla. 

 

Esittelijän ehdotus:  

 

OAS ja luonnos asetetaan nähtäville ja lähetetään lausuntokierrokselle. Samaan aikaan 

naapureille annetaan tilaisuus esittää mielipiteensä osayleiskaavan muutoksesta. 

 

Kaavj. Kaavoitusjaoston päätös: 

§ 75/17 

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan. 

 _____ 

 

 

Luonnos Forsbyn osayleiskaavan muutokseksi pidettiin nähtävillä 6.–19.11.2017 ja 

maanomistajille, joiden etua asia saattaa koskea, annettiin tilaisuus esittää kommentte-

ja 24.11.2017 mennessä. Määräajan sisällä luonnoksesta toimitettiin yksi kommentti. 

Kommenttiin on laadittu vastaus. Kommentti ei anna aihetta esittää muutoksia ehdo-

tusvaiheeseen.  

Esittelijän ehdotus: 

Ehdotus asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi ja samaan aikaan pyydetään lausuntoja 

viranomaisilta ja maanomistajille annetaan tilaisuus antaa muistutuksia ehdotuksesta.  

 

Kaavj. Kaavoitusjaoston päätös: 

§ 92/17 

 Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan. 

 _____ 

 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Ehdotus on ollut nähtävillä 8.1.–6.2.2018. Nähtävillä olon aikana ei ole esitetty muis-

tutuksia ehdotuksesta, minkä takia kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että 

Forsbyn osayleiskaavan muutos, joka koskee tilaa Dalkärr 599-403-12-25, hyväksy-

tään. 

 

 

Khall.  Kunnanhallituksen päätös: 
§ 34 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanjohtajan ehdotuksen. 
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Kvalt.  Kunnanvaltuuston päätös: 
§ 11 

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanhallituksen ehdotuksen ja hy-

väksyi Forsbyn osayleiskaavan muutoksen (Dalkärr 599-403-12-25). 
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DN:o: 53/2018 

 

§ 12 Maa-alueen ostaminen Pännäisistä (Björklund 1-110) 

 

XX on tarjonnut Pedersören kunnalle mahdollisuuden ostaa Pännäisissä sijaitsevan ti-

lan Björklund 599-401-1-110. Alueen pinta-ala on n. 12 hehtaaria, josta n 4 ha on 

metsää ja n. 8 ha peltomaata. Peltomaasta n. 4.5 hehtaarilla on avo-ojat ja n. 3,5 heh-

taarilla toimiva salaojitus, joka on n. 25 vuotta vanha.  

 

Kunnan maakauppaneuvottelijat ovat neuvotelleet maanomistajan kanssa ja sopineet 

76 965,00 euron kauppahinnasta (puusto sisältyy). Metsänhoitoyhdistys on arvioinut 

metsämaan, puuston ja taimiston arvoksi yhteensä 4 715 €. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunta ostaa XX:ltä n. 12 hehtaarin 

suuruisen tilan Björklund 599-402-1-110 sovittuun kauppahintaan 76 965,00 € (puusto 

sisältyy).  

 

 

Khall.  Kunnanhallituksen päätös: 
§ 33 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanjohtajan ehdotuksen. 

  

 

 

Kvalt.  Kunnanvaltuuston päätös: 
§ 12 

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanhallituksen ehdotuksen ja ostaa 

XX:ltä n. 12 hehtaarin suuruisen tilan Björklund 599-402-1-110 sovittuun kauppahin-

taan 76 965,00 € (puusto sisältyy).  
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Dnro: /2018 

 

§ 13 Lisämaan myynti yhdistykselle Överesse Marthaförening r.f. 

 

Överesse Marthaförening omistaa talon ja ulkorakennuksen Yli-Ähtävän Värnumin 

kylässä, Yli-Ähtävän teollisuusalueen vieressä. Yhdistys haluaa ostaa yksityiseltä 

maanomistajalta tilan Esselström 599-415-5-56, jossa yhdistyksen omistama talo si-

jaitsee. Kunnanvaltuuston 11.12.2017 hyväksymän asemakaavan mukaisen tontin 

muodostamiseksi yhdistys haluaa ostaa Pedersören kunnalta n. 480 m²  tilasta Um-

forsbacka 599-415-25-6 ja n. 30 m² tilasta Rektanglarna 599-415-2-100 (yhteensä n. 

510 m²).   

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunta myy n. 510 m
2
 Yli-

Ähtävällä sijaitsevista tiloista Umforsbacka 499-415-25-6 ja Rektanglarna 599-415-3-

100 Överesse Marthaförening r.f:lle hintaan 1 €/m
2
.  

 

Khall.  Kunnanhallituksen päätös: 
§ 24 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanjohtajan ehdotuksen. 

  

 

 

Kvalt.  Kunnanvaltuuston päätös: 
§ 13 

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanhallituksen ehdotuksen ja myy 

n. 510 m
2
 Yli-Ähtävällä sijaitsevista tiloista Umforsbacka 499-415-25-6 ja Rektang-

larna 599-415-3-100 Överesse Marthaförening r.f:lle hintaan 1 €/m
2
.  

------ 

 

Carita Vik-Hästbacka ei esteellisenä osallistunut tämän asian käsittelyyn ja päätöksen-

tekoon. 
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Dnro: /2018 

 

§ 14 Lisämäärära-anomus Lepplaksin koulun voimistelusalin laajennusta 

varten 

 

Kunta on pyytänyt julkisella hankintamenettelyllä urakkatarjouksia Lepplaksin koulun 

voimistelusalin/juhlasalin laajennuksesta, johon sisältyy myös näyttämön rakentami-

nen.  Lisäksi pyydetään erikseen hintatarjouksia äänentoistolaitteiston uusimisesta ja 

nykyisen voimistelusalin lattiapäällysteen vaihtamisesta ja seinien maalauksesta.  Nä-

mä toimenpiteet eivät sisältyneet alkuperäiseen hankkeeseen. 

 

Tarjoukset on annettava viimeistään 12. helmikuuta 2018. 

 

Rakentamisen suunniteltu alkupäivä on 3. huhtikuuta 2018 ja hankkeen tulee olla 

valmiiksi toteutettuna 12. lokakuuta 2018.  

 

Kuluvan vuoden talousarviossa on 260 000 euron määräraha hanketta varten. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kokouksessa annetun esittelyn pohjalta valitaan urakoitsijat työtä varten.  

 

 

Khall.  Kunnanhallituksen päätös: 
§ 32 

Kun tarjoukset avattiin 16.2.2018 osoittautui, että edullisimman tarjouksen mukaiset 

urakkakustannukset ovat 262 655 €. Kun kaikki muut kustannukset lasketaan mukaan, 

kokonaiskustannukset ovat 298 855 €.  Kuluvan vuoden talousarviossa on 260 000 € 

hanketta varten. 

 

Kunnanhallitus päätti ehdottaa, että kunnanvaltuusto myöntää 38 855 euron lisämäärä-

rahan Lepplaksin koulun voimistelusalin laajennusta varten.  

 

Edellyttäen, että kunnanvaltuusto myöntää lisämäärärahan, kunnanhallitus valitsee 

seuraavat urakoitsijat: 

 

Rakennustekniset työt 
 
Ab Ahlvik & Myrevik  198 000 € 

 

LV-tekniset työt 
 
EVG-Pipe Ab      7 445 € 

 

Ilmastointitekinset työt 
 
G. Koskela Ab     27 600 € 
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Automatiikkatyöt: 
 
Schneider Electric Finland Ab     3 100 € 

 

Sähkötekniset työt 
 
West Elektriska Ab     26 510 € 

 

 Yhteensä (ilma alv:a): 262 655 € 

 

Kunnanhallitus huomauttaa samalla, ettei nykyisen salin lattiapäällystettä tarvitse vält-

tämättä vaihtaa, vaan se olisi säilytettävä, mikäli mahdollista. 

  

 

 

Kvalt.  Kunnanvaltuuston päätös: 
§ 14 

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanhallituksen ehdotuksen ja 

myöntää 38 855 euron lisämäärärahan Lepplaksin koulun voimistelusalin laajennusta 

varten.   
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Dnro: /2015 

 

§  15  Anomus pääomalainasta ja kunnan takauksesta; Pedersöre Activity 

Center Ab 

 

Pedersöre Activity Center Ab anoo kunnalta 300 000 euron pääomalainaa sekä kunnan 

takausta 950 000 euron pankkilainalle. Lainoilla rahoitetaan Sursikin suunnitellun pal-

loiluhallin rakentaminen (rahoitus- ja käyttömenolaskelma liitteessä). Pääomalaina 

olisi koroista ja lyhennyksistä vapaa ensimmäisen 10 vuoden ajan, tämän jälkeen kor-

ko määräytyy 12 kuukauden euriborin (kuitenkin vähintään 0 %) mukaan 0,25 prosen-

tin marginaalilla. Pääomalainan yhteenlaskettu laina-aika olisi 30 vuotta.    

 

Pankkilainan myöntäjä on Handelsbanken. Laina-aika on 20 vuotta ja lainasta ei mak-

seta korkoja tai lyhennyksiä kahden ensimmäisen vuoden aikana. Muut lainaehdot 

selviävät oheen liitetystä tarjouksesta. 
(valmistelu: talous- ja kehitysjohtaja) 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto myöntää Pedersöre Activity Center 

Ab:lle 300 000 euron pääomalainan. Laina-aika on 30 vuotta ja laina on koroista ja ly-

hennyksistä vapaa kymmenen ensimmäisen vuoden aikana. Kunnanhallitus ehdottaa 

myös, että kunnanvaltuusto myöntää kunnan takauksen 950 000 euron pankkilainalle. 

Luotonantaja on Handelsbanken ja laina-aika on 20 vuotta.    

 

 

Khall.  Kunnanhallituksen päätös: 
§ 107/17 

Koska kunnanhallitus päätti 106 §:ssä palauttaa asian jatkokäsittelyä varten, kunnan-

hallitus päätti palauttaa myös tämän asian. 

  

 

 

Pedersöre Activity Center Ab anoo 300 000 euron pääomalainaa sekä kunnan takausta 

750 000 euron pankkilainalle. Lainoilla rahoitetaan Sursikin suunnitellun palloiluhal-

lin rakentaminen (rahoitus- ja käyttömenolaskelma liitteessä). Pääomalaina olisi ko-

roista ja lyhennyksistä vapaa ensimmäisen 10 vuoden ajan, tämän jälkeen korko mää-

räytyy 12 kuukauden euriborin (kuitenkin vähintään 0 %) mukaan 0,25 prosentin mar-

ginaalilla. Pääomalainan yhteenlaskettu laina-aika olisi 30 vuotta.    

 

Pankkilainan myöntäjä on Handelsbanken. Laina-aika on 20 vuotta ja lainasta ei tar-

vitse maksaa korkoja tai lyhennyksiä kahden ensimmäisen vuoden aikana. Muut laina-

ehdot selviävät oheen liitetystä tarjouksesta. 
(valmistelu: talous- ja kehitysjohtaja) 
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Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Talous- ja konsernijaosto ehdottaa, että kunnanvaltuusto myöntää Pedersöre Activity 

Center Ab:lle 300 000 euron pääomalainan. Laina-aika on 30 vuotta ja laina on ko-

roista ja lyhennyksistä vapaa kymmenen ensimmäisen vuoden aikana. Talous- ja kon-

sernijaosto ehdottaa myös, että kunnanvaltuusto myöntää kunnan takauksen 750 000 

euron pankkilainalle. Luotonantaja on Handelsbanken ja laina-aika on 20 vuotta.    

 

 

TKj Talous- ja konsernijaoston päätös: 
§ 9 

Talous- ja konsernijaosto päättää yksimielisesti ehdotuksen mukaan. Takaussitoumuk-

sen vakuudeksi yhtiö hakee kiinnityksen halliin vastaavalle summalle. 

  

 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto myöntää Pedersöre Activity Center 

Ab:lle 300 000 euron pääomalainan. Laina-aika on 30 vuotta ja laina on koroista ja ly-

hennyksistä vapaa kymmenen ensimmäisen vuoden aikana. Kunnanhallitus ehdottaa 

myös, että kunnanvaltuusto myöntää kunnan takauksen 750 000 euron pankkilainalle. 

Luotonantaja on Handelsbanken ja laina-aika on 20 vuotta. Takaussitoumuksen va-

kuudeksi yhtiö hakee kiinnityksen halliin vastaavalle summalle. 

   

 

Khall.  Kunnanhallituksen päätös: 
§ 21 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanjohtajan ehdotuksen. 

 

Kunnanhallitus päätti samalla myös pyytää päivitettyä rahoitustarjousta palloiluhallin 

rakentamisesta. 

  

 

 

Kvalt.  Kunnanvaltuuston päätös: 
§ 15 

Keskustelun aikana David Pettersson esitti Kd-ryhmän ehdotuksen, että asia palaute-

taan uutta valmistelua varten. Ehdotuksen kannattivat myös Roger Häggman, ym.  

 

Viktor Kock esitti Sdp-ryhmän ehdotuksen, että asian käsittely jatkuu.  

 

Toimitetussa äänestyksessä (Äänestys 1) palautusta koskevan ehdotuksen ja jatkokä-

sittelyä koskevan ehdotuksen välillä 21 valtuutettua äänesti asian jatkokäsittelyn puo-

lesta ja palautusehdotus sai 12 ääntä (2 tyhjää ääntä). Puheenjohtaja totesi tämän jäl-

keen, että asian käsittely jatkuu. 
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Asian käsittelyn jatkuessa David Pettersson ehdotti, Nils-Erik Björkskogin kannatuk-

sella, että kunnanvaltuusto ei myönnä Pedersöre Activity Center Ab:lle pääomalainaa, 

vaan ainoastaan kunnan takauksen 750 000 euron pankkilainalle. 

 

Toimitetussa äänestyksessä (Äänestys 2) David Petterssonin ehdotuksen ja kunnan-

hallituksen ehdotuksen välillä kunnanhallituksen ehdotus sai 30 ääntä ja Petterssonin 

ehdotus 4 ääntä (1 tyhjä).   

 

Puheenjohtaja totesi tämän jälkeen, että kunnanvaltuusto oli päättänyt hyväksyä kun-

nanhallituksen ehdotuksen myöntää Pedersöre Activity Center Ab:lle 300 000 euron 

pääomalainan ja kunnan takauksen 750 000 euron pankkilainalle. 
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Dnro: 475/2017 

 

§ 16 Vastaus valtuustoaloitteeseen matka-avustuksen myöntämiseksi toi-

sella paikkakunnalla opiskeleville kunnanhallituksen, kunnanval-

tuuston tai lautakunnan jäsenille 

 

Joakim Lasén ym. jättivät kunnanvaltuuston kokouksessa 2. lokakuuta 2017 valtuus-

toaloitteen, jossa vaaditaan, että kunta maksaa matka-avustuksen toisella paikkakun-

nalla opiskeleville kunnanhallituksen, -valtuuston tai lautakuntien jäsenille. Kunnan-

hallitus on antanut asian henkilöstöjaostolle valmisteltavaksi. 

 

Luottamushenkilöille maksetaan matkakorvausta kunnan hallintosäännön määräysten 

mukaan (§ 142). Muutamat kunnat ovat laajentaneet palkkio- tai hallintosäännön mää-

räyksiä, niin että myös Suomessa opiskelupaikkakunnalla asuvien opiskelijoiden sekä 

siviili- tai asepalvelustaan suorittavien matkakustannukset korvataan kokonaan tai 

osittain, kun he osallistuvat kunnallisiin kokouksiin. Tasavertaisuusnäkökohdan kan-

nalta on perusteltua maksaa matkakustannusten korvausta myös henkilöille, jotka asu-

vat tilapäisesti toisella paikkakunnalla. Koska olisi hallinnon kannalta monimutkaista 

selvittää jokaisessa yksittäisessä tapauksessa edullisin matkustustapa ja kun lisäksi 

kokousmatkat joskus yhdistetään muihin matkoihin kotipaikkakunnalle, olisi suositel-

tavaa ottaa käyttöön kiinteähintainen korvaus. Kunta voisi maksaa ylimääräistä mat-

kakorvausta siten, että kun opiskelupaikkakunnan ja kotipaikkakunnan välinen matka 

on yhteen suuntaan 100-200 km maksettaisiin 20 €/kokous ja kun välimatka on yhteen 

suuntaan yli 200 km maksettaisiin 50 €/kokous  

 

Talous- ja kehitysjohtajan ehdotus: 

 

Henkilöstöjaosto ehdottaa vastauksena aloitteeseen, että hallintosääntöä tarkistetaan 

siten, että mahdollistetaan ylimääräisen matkakorvauksen maksaminen luottamushen-

kilöille, jotka asuvat tilapäisesti toisella paikkakunnalla opiskelun tai asevelvollisuu-

den takia. Korvaus maksettaisiin ylimääräisenä kiinteähintaisena korvauksena opiske-

lupaikkakunnan ja kotipaikkakunnan välisistä matkoista, siten että kun matka on 100-

200 km yhteen suuntaan maksettaisiin 20 euroa/kokous ja kun matka on yli 200 km 

yhteen suuntaan maksettaisiin korvausta 50 euroa/kokous. 

 

Hlöstöj. Henkilöstöjaoston päätös: 

§ 7 

Henkilöstöjaosto hyväksyi yksimielisesti talous- ja kehitysjohtajan ehdotuksen. 

  

 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus päättää toteuttaa hallintosäännön muutoksen, jolla mahdollistetaan 

ylimääräisen matkakorvauksen maksaminen luottamushenkilöille, jotka asuvat tilapäi-

sesti toisella paikkakunnalla opiskelun tai asevelvollisuuden takia. Korvaus maksettai-
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siin ylimääräisenä kiinteähintaisena korvauksena opiskelupaikkakunnan ja kotipaik-

kakunnan välisistä matkoista siten, että kun matka on n. 100-200 km:n yhteen suun-

taan maksettaisiin 25 euroa/kokous ja kun matka on yli 200 km yhteen suuntaan mak-

settaisiin korvausta 50 euroa/kokous.  

 

Tämä on samalla vastaus aloitteeseen. 

 

 

Khall.  Kunnanhallituksen päätös: 
§ 25 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanjohtajan ehdotuksen. 

  

 

 

Kvalt.  Kunnanvaltuuston päätös: 
§ 16 

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanhallituksen ehdotuksen. 
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Dnro: 542/2017 

 

§ 17 Vastaus valtuustoaloitteeseen maksuttomasta varhaiskasvatuksesta 

 

Viktor Kock ym. jättivät kunnanvaltuuston kokouksessa 12. kesäkuuta 2017 aloitteen, 

jossa kuntaa kehotetaan selvittämään mahdollisuuksia maksuttomaan varhaiskasva-

tukseen, joka otettaisiin käyttöön asteittain, niin että valtuuston nykyisen toimikauden 

päättyessä kaikki yli 3-vuotiaat lapset saisivat maksutonta varhaiskasvatusta 20 

h/viikko.  

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

  

Kunnanhallitus päättää antaa aloitteen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan käsitel-

täväksi.  

 

Khall.  Kunnanhallituksen päätös:  

§ 147 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanjohtajan ehdotuksen.  

_________ 

 

 

Maksuttomasta varhaiskasvatuksesta on tehty selvitys, joka esitellään lautakunnalle 

kokouksessa. Selvitys liitteessä.  
(valmistelu: päivähoitojohtaja) 

 

Päivähoitojohtajan ehdotus:  

 

Lautakunta päättää hyväksyä selvityksen yhteenvedon ja suosituksen, jonka mukaan  

- kunta odottaa kansallisia päätöksiä maksuttomuudesta 

- kunta nimeää työryhmän jatkamaan selvityksiä ja muotoilemaan strategiaa siitä, 

miten maksuttomuutta voidaan kunnassa toteuttaa 

 

Lautakunta antaa selvityksen kunnanhallitukselle jatkokäsittelyä varten. 

 

 

Opetusjohtajan ehdotus: 

 

Lautakunta hyväksyy päivähoitojohtajan ehdotuksen. 

 

 

Ovl  Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätös: 

§ 118/17 

Lautakunta päätti ehdotuksen mukaan. 
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Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus tutustuu selvitykseen maksuttomasta varhaiskasvatuksesta ja päättää 

hyväksyä selvityksen yhteenvedon ja loppupäätelmät sekä päättää, että kunta odottaa 

kansallisia päätöksiä maksuttomuudesta ja antaa opetus- ja varhaiskasvatuslautakun-

nalle tehtäväksi nimittää työryhmän, jonka tehtävänä on käsitellä palveluverkkoselvi-

tyksessä esille nostetut asiat osana 5-vuotiaiden maksutonta varhaiskasvatusta ja var-

haiskasvatuspaikkoja koskevia kysymyksiä. 

 

Selvitys annetaan vastauksena aloitteeseen. 

 

 

Khall.  Kunnanhallituksen päätös: 
§ 38 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanjohtajan ehdotuksen. 

  

 

 

Kvalt.  Kunnanvaltuuston päätös: 
§ 17 

Keskustelun aikana Viktor Kock esitti Sdp-ryhmän ehdotuksen, että kunnanvaltuusto 

antaa opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalle tehtäväksi asettaa työryhmän, jonka teh-

tävänä on käsitellä palveluselvityksessä esille nostetut asiat. Tähän sisältyy myös ky-

symys siitä, miten me Pedersöressä voimme tarjota 5-vuotiaille maksutonta varhais-

kasvatusta syksystä 2019 alkaen. 

 

Toimitetussa äänestyksessä Viktor Kockin (Sdp-ryhmän) ehdotuksen ja kunnanhalli-

tuksen ehdotuksen välillä kunnanhallituksen ehdotus sai 31 ääntä ja Kockin ehdotus 4 

ääntä. Puheenjohtaja totesi tämän jälkeen, että kunnanvaltuusto oli päättänyt hyväksyä 

kunnanhallituksen ehdotuksen. 
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Dnro: 474/2017 

 

§ 18 Vastaus valtuustoaloitteeseen raskaalle liikenteelle tarkoitetun si-

sääntuloliittymän rakentamiseksi Sandsundiin 

 

Christian Dahlin ym. jättivät kunnanvaltuuston kokouksessa 2. lokakuuta 2017 val-

tuustoaloitteen, jossa kuntaa kehotetaan tutkimaan mahdollisuuksia rakentaa Sandsun-

din teollisuusalueen raskaalle liikenteelle vaihtoehtoinen liittymä.  

Kunnanhallitus päätti antaa aloitteen tekniselle lautakunnalle käsiteltäväksi. 

 

Aloitteessa todetaan, että Sandsundin teollisuusalueelle menevän raskaan liikenteen 

liikennemäärät ovat kasvaneet Pännäistentietä pitkin Bulderbackantien ja Storsand-

sundintien välillä, mikä aiheuttaa haittoja alueen asukkaille sekä liikennevaaraa Pän-

näistentietä pitkin kulkeville koululaisille. Aloitteessa kuntaa kehotetaan tutkimaan 

mahdollisuuksia rakentaa Sandsundin teollisuusalueen raskaalle liikenteelle tarkoitettu 

sisääntuloliittymä. 

 

Alueen liikenneturvallisuus ja tieverkko on ollut tapetilla useita kertoja. Noin 10 vuot-

ta sitten tekninen lautakunta teki päätöksen nopeusrajoituksen alentamisesta 40 kilo-

metristä 30 kilometriin/h. Tarkoituksena oli parantaa liikenneturvallisuutta alueella. 

Monet reagoivat kielteisesti nopeuden alentamiseen ja lautakunta päätti siirtyä takaisin 

40 km/h nopeusrajoitukseen.  

 

Raskas läpikulkuliikenne on kielletty kylteillä Pännäistentien molemmissa päissä ja 

tällä hetkellä tien varrella on nopeustaulu, jolla mitataan nopeuksia ja lasketaan lii-

kennemääriä. 

 

Monet koululaiset käyttävät tänään uuden Pännäistentien varrella olevaa kevyen lii-

kenteen väylää kulkiessaan koululle ja takaisin, vain muutamat harvat käyttävät van-

han Pännäistentien varrella olevaa korotettua jalkakäytävää. Molempien liikenne-

väylien varrella on kuitenkin jo kevyen liikenteen väyliä jalankulkijoita varten. 

 

Kunta asettaa muutenkin erittäin korkeita vaatimuksia Sandsundin alueen pääväylien 

talvikunnossapidolle, mikä auttaa lisäämään alueen liikenneturvallisuutta. 

Teknisen viraston johtaja: 

Sandsundin teollisuusalue sijaitsee asuinalueen vieressä ja kaikki liikenne alueelle 

käyttää samaa pääväylää. Alueen maankäyttö vaikeuttaa teollisuusalueen uuden erilli-

sen raskaan liikenteen liittymän suunnittelua. 

 

Liikenneturvallisuuden varmistamiseksi 

 tekninen virasto on päättänyt nopeustaulun käyttämisestä jatkuvasti Sandsund-

alueen eri osissa 

 asetetaan korkeita vaatimuksia Sandsundin pääväylien talvi- ja kesäkunnossapi-

dolle 

 kielletään raskaiden ajoneuvojen läpiajo vanhalla Pännäistentiellä 
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 on rakennettu kevyen liikenteen väylä vanhan Pännäistentien varrelle 

 vanhan Pännäistentien eniten käytössä oleva osuus asuinalueen ja teollisuusalueen 

välillä saa tänä kesänä uuden asfalttipäällysteen 

 tekninen virasto seuraa tarkkaavaisesti alueen liikenneoloja 

 

Ehdotetaan, että tämä kuvaus toimenpiteistä on samalla vastaus aloitteeseen. 

 

Teknl. Teknisen lautakunnan päätös: 

§ 9 

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan. Päätös annetaan kunnanhallitukselle tiedoksi.  

  

 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että teknisen lautakunnan selvitys ja toi-

menpide-ehdotukset merkitään tiedoksi.  

 

Teknisen lautakunnan selvitys ja toimenpide-ehdotukset hyväksytään samalla vastauk-

sena aloitteeseen. 

 

 

Khall.  Kunnanhallituksen päätös: 
§ 39 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanjohtajan ehdotuksen. 

  

 

 

Kvalt.  Kunnanvaltuuston päätös: 
§ 18 

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanhallituksen ehdotuksen. 
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Dnro: 352/2017 

 

§ 19 Vastaus vaalimainontaa koskevaan aloitteeseen 

 

Viktor Kock ym. ovat jättäneet aloitteen kunnanvaltuustolle, jossa painotetaan, että 

kunnan tulisi järjestää kunnan kyläkeskuksiin julistetelineitä helpottamaan puolueiden 

vaalikampanjaa.  

 

Sama aloite jätettiin vuonna 2011 ja kunnanvaltuuston vastaus oli silloin, että kunta oli 

jo kokeillut julistetelineiden asettamista huonoin tuloksin, minkä takia on tarpeetonta 

kokeilla asiaa uudestaan. 

 

Kunnanhallitus antoi 18.9.2017 aloitteen keskusvaalilautakunnalle ja keskusvaalilau-

takunta on käsitellyt aloitteen kokouksessaan 26.1.2018.  

 

Keskusvaalilautakunta totesi, ettei asia ole muuttunut vuodesta 2011, vaan sama on-

gelma julistetelineiden tilan jakamisen kanssa on edelleen voimassa. Tasavertaisten 

sääntöjen laatiminen julistetelineiden käytöstä on myös erittäin vaikeaa, koska vaalit 

ovat keskenään erilaisia ja tilavaatimukset vaihtelevat riippuen siitä, montako puoluet-

ta on edustettuna.  

 

Lisäksi keskusvaalilautakunta totesi myös, että julistemainonta ulkoalueilla alkaa yhä 

enemmän olla menneisyyttä. Tänä päivänä vaalimainostaminen hoidetaan yhä enem-

män sosiaalisessa mediassa ja suoramainonnalla. Yllä esitettyyn viitaten keskusvaali-

lautakunta ehdottaa, että aloite merkitään tiedoksi ilman toimenpiteitä. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus päättää ehdottaa, että kunnanvaltuusto hyväksyy keskusvaalilautakun-

nan ehdotuksen vastaukseksi vaalijulisteita koskevaan aloitteeseen. 

 

 

Khall.  Kunnanhallituksen päätös: 
§ 40 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanjohtajan ehdotuksen. 

  

 

 

Kvalt.  Kunnanvaltuuston päätös: 
§ 19 

Keskustelun aikana Viktor Kock esitti Sdp-ryhmän ehdotuksen, että kunnanvaltuusto 

antaa tekniselle lautakunnalle tehtäväksi järjestää seuraavia vaaleja varten julisteteli-

neitä. 

 

Toimitetussa äänestyksessä Viktor Kockin (Sdp-ryhmän) ehdotuksen ja kunnanhalli-

tuksen ehdotuksen välillä kunnanhallituksen ehdotus sai 31 ääntä ja Kockin ehdotus 4 
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ääntä. Puheenjohtaja totesi tämän jälkeen, että kunnanvaltuusto oli päättänyt hyväksyä 

kunnanhallituksen ehdotuksen ja merkitsi vastauksen aloitteeseen tiedoksi.  
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Dnro: 133/2017 

 

§ 20 Hallintosäännön muutos 

 

Hallintosääntöä on muutettava siten, että mahdollistetaan ylimääräisen matka-

avustuksen maksaminen luottamushenkilöille, jotka asuvat tilapäisesti toisella paikka-

kunnalla opiskelun tai asevelvollisuuden takia.  

 

Hallintosäännön 142 §:ään (Matkakustannusten korvaus) lisätään seuraava teksti: 

"Luottamushenkilöille, jotka asuvat tilapäisesti toisella paikkakunnalla opiskelun tai 

asevelvollisuuden takia, maksetaan kotiosoitteen ja kokouksen välisistä matkoista 

maksettavan korvauksen lisäksi myös kiinteähintainen korvaus. Kun opiskelupaikka-

kunnan/ase- tai siviilipalveluspaikkakunnan ja kotipaikkakunnan välinen matka on yh-

teen suuntaan n. 100-200 km maksetaan lisäkorvausta 25 €/kokous ja kun opiskelu-

paikkakunnan/ase- tai siviilipalveluspaikkakunnan ja kotipaikkakunnan välinen matka 

on yhteen suuntaan yli 200 km maksetaan lisäkorvausta 50 €/kokous   

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 
 

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että hallintosääntö muutetaan oheisen 

ehdotuksen mukaan. Hallintosäännön muutos tulee voimaan 1.5.2018. 

 

 

Khall.  Kunnanhallituksen päätös: 
§ 37 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanjohtajan ehdotuksen. 

  

 

 

Kvalt.  Kunnanvaltuuston päätös: 
§ 20 

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanhallituksen ehdotuksen. 
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Dnro: 88/2018 

 

§ 21 Valtuustoaloite terveistä rakennuksista 

 

Niclas Sjöskog ym. jättivät valtuustoaloitteen, jossa vaaditaan, että Pedersören kunnan 

tulisi harkita uusien rakennusten, esim. koulujen, rakentamista hirrestä, kun tämä on 

mahdollista. 

 

 

Kunnanvaltuuston päätös: 
 
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti merkitä aloitteen tiedoksi ja antaa sen kunnan-

hallitukselle valmisteltavaksi. 
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Dnro: 89/2018 

 

§ 22 Valtuustoaloite maksuttomasta ehkäisystä nuorille 

 

Viktor Kock ym. jättivät aloitteen, jossa halutaan, että kunnanjohto työskentelee mää-

rätietoisesti maksuttoman ehkäisyn tarjoamiseksi nuorille. 

 

 

Kunnanvaltuuston päätös: 
 

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti merkitä aloitteen tiedoksi ja antaa sen kunnan-

hallitukselle valmisteltavaksi. 
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Dnro: 90/2018 

 

§ 23 Valtuustoaloite kunnan toimintalinjasta maankäytön suunnittelua ja 

maa-alueiden ostamista varten 

 

David Pettersson ym. jättivät valtuustoaloitteen, jossa toivotaan, että kunnassa asete-

taan viranhaltijoista ja valtuustossa edustettuina olevien puolueiden edustajista koos-

tuva työryhmä, jonka tehtävä olisi tarkistaa nykyisiä toimintaohjeita ja laatia ehdotus 

siihen, miten maakauppaneuvottelut, hankinnat ja suunnittelu hoidetaan tulevaisuu-

dessa. 

 

 

Kunnanvaltuuston päätös: 
 

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti merkitä aloitteen tiedoksi ja antaa sen kunnan-

hallitukselle valmisteltavaksi. 
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§ 24 Valitusosoitus 
 

Muutoksenhakukielto 
 
Päätöksestä ei saa tehdä valitusta, pykälät: 6-8, 9-10 ja 21-24. 
 
Yllä mainituista päätöksistä ei kuntalain 136 § nojalla saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kun-

nallisvalitusta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa. Valituskielto kos-

kee myös ilmoitusasioita. 

 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta valittamalla: 
 

Valitusperusteet 
 
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että: 

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä 

- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai 

- päätös on muuten lainvastainen. 

 

Kunnallisvalitus 
 
Pykälät: 12-20. 

 

Hallintovalitus 
 
Pykälät: 11. 

 

Muutosta päätökseen saa hakea se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvol-

lisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnallisvalituksessa 

myös kunnan jäsen. 

 

Valitusviranomainen 
 
Vaasan hallinto-oikeus, Korsholmanpuistikko 43, 65101 VAASA. 

sähköpostiosoite vaasa.hao@om.fi, faksinumero 010 364 270 

 

Muu valitusviranomainen ja valitusaika: 
 
Pykälät:  

 

Valitusaika 
 
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimi-

tettava viranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viranomaisen au-

kioloajan päättymistä. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 

päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto, juhannusaatto tai arkilauantai, 

saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun 

pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä, 

jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista 
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sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivä-

nä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. 

 

Valituksen muoto ja sisältö 

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodos-

ta. 

 

Valituksessa on ilmoitettava  

1)  päätös, johon haetaan muutosta  

2)  miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi 

3)  perusteet, joilla muutosta vaaditaan  

4)  valittajan nimi ja kotikunta, postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot.  

Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona 

pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen 

laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on muu henkilö, valituksessa 

on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 

 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei 

tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alku-

peräisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.   

 

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä selvi-

tys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjaan liitetään myös asiakirjat, joihin valittaja 

vetoaa vaatimuksensa tueksi, ellei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.  

 

Oikeudenkäyntimaksu 

 

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu tuomioistuinmaksulain 

(1455/2015) mukaan. 

 

Pöytäkirjanote 

 

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjat voi tilata Pe-

dersören kunnan vaihteelta, puh. 06 785 0111 tai sähköpostiosoitteeta pederso-

re.kommun@pedersore.fi. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Päätöksen tiedoksianto 

 

Päätös koskee pykälää 

Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi      .     2018.  

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä tai sähköpostilla    .    2018. 

Valitusaika alkaa    .     .2018. 

 

Todistaa: 

 

 


