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Kokousaika: 

 
Maanantaina 19. marraskuuta 2018 klo 19.00–20.20. 
(Kokous keskeytettiin neuvottelutauon ajaksi klo 19.58-20.08). 

 

Kokouspaikka: 

 

Pedersören kunnantalo 

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 

Eklund, Guy 

Käld, Markus 

Södö, Siv 

 

Läsnä olleet varajäsenet 

 Härmälä, Elin 

 

  

 

Muut läsnä olleet 
 

 

 

Svenfors, Stefan, kunnanjohtaja  

Wärn Carina, vt. kansliapäällikkö 

Backa, Jan-Erik, talous- ja kehitysjohtaja 

 

  

Pykälät 

 

67-77 

Allekirjoitukset 

 
 

Johanna Holmäng 
Johanna Holmäng 
puheenjohtaja 
 

 

Carina Wärn 
Carina Wärn 
sihteeri 
 

Pöytäkirjantarkastus 

 

Pedersöre 22.11.2018 

 

Markus Sandbacka 

Markus Sandbacka 

 

 

Niclas Sjöskog 
Niclas Sjöskog 
 

Pöytäkirjan nähtävillä olo 

 

Pöytäkirja on julkaistu Pedersören kunnan verkkosivustolla 

www.pedersore.fi 22.11.2018, todistaa 

  

Carola Backman  

Carola Backman, kanslisti 
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taa 

 

___________________ ______________________ _____________________________________ 

 

 

 

 

 

§ 67  Kokouksen avaus 

 

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja avasi kokouksen, toivotti jäsenet tervetulleiksi ja to-

tesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

_____ 

 

 

 

 

 

 

§ 68 Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markus Sandbacka ja Niclas Sjöskog. 
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Dnr: 211 /2000 

 

§ 69  Vuoden 2019 tuloveroprosentin vahvistaminen  

 

Kuntalain 111 §:n mukaan kunnanvaltuuston on viimeistään talousarvion hyväksymi-

sen yhteydessä päätettävä kunnan tuloveroprosentista.   

 

Verotusmenettelylain (1558/1995) mukaan kunnan tulee viimeistään 17. marraskuuta 

tai Verohallinnon myöntämässä myöhemmässä määräajassa ilmoittaa tuloveroprosent-

ti verohallinnolle. Suomen Kuntaliitto on ilmoittanut kunnille, että vuoden 2019 vero-

prosentit on ilmoitettava Verohallinnolle viimeistään 19.11.2018 klo 24.00. Tulovero-

prosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella. 

 

Pedersören kunnanvaltuusto päätti 13.11.2017, § 77, vahvistaa vuoden 2018 tulovero-

prosentiksi 20,5 %.  Kaikkien kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti on 19,86 ja 

Pohjanmaan maakunnan painotettu keskiarvo on 20,65. 

 

Kuluvan vuoden viimeisimmän tulosennusteen mukaan tulos on tänä vuonna n. 1,4 

miljoonaa euroa tappiollinen. Verojen ja valtionosuuksien summa jää n. 0,5 miljoonaa 

alle budjetoidun. Toimintamenot, varsinkin terveydenhoitomenot ja erikoissairaanhoi-

don kustannukset, nousevat budjetoitua suuremmiksi.  

 

Ensi vuoden valtionosuuksiin vaikuttavat toisaalta kilpailukykysopimukseen liittyvä 

vähennys ja sopimuksesta johtuvat säästöt (-91 €/as.) ja toisaalta valtion ja kuntien vä-

linen kustannustenjaon tarkistus (-42 €/as.). Kunnat saavat veromenetysten kompen-

saatiota kun valtionosuuksia korotetaan 224 milj. euroa vuonna 2019. Tehtyjen koe-

laskelmien mukaan kunta saa ensi vuonna valtionosuuksia yhteensä 26 miljoonaa eu-

roa.  

 

Yhteenlasketut ansiotulot kunnassa kasvoivat viime vuonna 1,4 % verotusvuodesta 

2017 saatujen alustavien tietojen mukaan.  Kasvu oli koko maassa 1,8 % ja Pohjan-

maan maakunnassa 1,1 %. Verotussääntöjen muutosten takia efektiivinen veroaste 

laski Pedersöressä 14,19 prosentista 13,53 prosenttiin ja kunnallisverokertymä supistui 

3,7 %. Koko maassa vähennys rajoittui 1,4 prosenttiin. Pedersören kunnassa työlli-

syystilanne on erittäin hyvä ja työttömyyskorvaukset vähenivät 10,7 %.  Seuraavina 

vuosina ansiotulojen odotetaan kasvavan keskimäärin 3,5 prosenttia vuodessa (kunta-

liiton ennuste). Nykyisellä veroprosentilla kunta saa ensi vuonna kunnallisveroa arvi-

olta 31,8 miljoonaa euroa. 

 

Vuoden 2019 kehysbudjetissa, jonka kunnanvaltuusto hyväksyi syyskuussa, kunta 

laski pienellä alijäämällä ja muuttumattomilla veroprosenteilla. Talousarvioehdotuk-

sessa vero- ja valtionosuuskertymä on 0,5 miljoonaa isompi kuin kehysbudjetissa. 

Omien toimialojen budjettitoivomusten yhdistelmä ylittää toki hyväksytyn kehysbud-

jetin kustannukset 0,8 miljoonalla eurolla, mutta kun näyttää siltä, että erikoissairaan-

hoidon kustannusten kasvuvauhti hidastuu, on kuitenkin mahdollista saavuttaa ylijää-

mäinen tulos, jos budjettivalmistelussa noudatetaan tiettyä pidättyväisyyttä.    
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___________________ ______________________ _____________________________________ 

 

Aikaisemmilta vuosilta kertynyt ylijäämä on viimeisimmän tilinpäätöksen mukaan 

12,2 miljoonaa euroa.  Kertynyt ylijäämä riittää tilapäisesti kattamaan pieniä alijää-

miä, mikäli tulot ja menot voidaan tasapainottaa pitkällä aikavälillä.   
(valmistelu: talous- ja kehitysjohtaja) 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto vahvistaa vuoden 2019 tuloveroprosen-

tiksi 20,5 %.     

 

 

KH  Kunnanhallituksen päätös: 
229 § 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanjohtajan ehdotuksen. 

  

 

 

KV  Kunnanvaltuuston päätös: 
69 § 

Keskustelun aikana Viktor Kock esitti sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän ehdo-

tuksen tuloveroprosentin 0,5 prosenttiyksikön korottamisesta 21 prosenttiin, niin että 

kunta voisi panostaa maksuttomaan varhaiskasvatukseen ja välipalan tarjoamiseen 

alakouluoppilaille. 

 

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

tuksen ehdotuksen välillä kunnanhallituksen ehdotus sai 32 ääntä ja Kockin ehdotus 3 

ääntä. 

 

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

nanhallituksen ehdotuksen ja vahvistaa vuoden 2019 tuloveroprosentiksi 20,5 %. 
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Dnr: 568/2005 

 

§ 70 Vuoden 2019 kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen 

 

Kuntalain 111 §:n mukaan kunnanvaltuuston on viimeistään talousarvion hyväksymi-

sen yhteydessä päätettävä kunnan kiinteistöveroprosenteista.   Kiinteistöverolain 

(654/1992) 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien 

suuruuden vuosittain etukäteen samalla kun se vahvistaa varainhoitovuoden tulovero-

prosentin. Kiinteistöveroprosentit vahvistetaan prosentin sadasosan tarkkuudella laissa 

määrättyjen rajojen sisällä. (Kiinteistöverolaki 20.7.1992/654, kiinteistöveroprosentti-

en muutos 27.11.2009/969, HE 158/2014 ja HE 188/2014, HE 133/2017).   

 

Eduskunnan päätöksen mukaan kiinteistöveroprosenttien yli- ja alarajat ovat vuonna 

2019 seuraavat:  

 

 yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93–2,00 

 vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti 0,41–1,00  

 muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93–2,00 

 rakentamattomien rakennuspaikkojen veroprosentti 2,00–6,00 

 yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentin alaraja 0,00 

 voimalaitosten veroprosentti 0,93–3,10    

 

Kunnanvaltuusto vahvisti kokouksessaan 13.11.2017, 78 §, seuraavat kiinteistövero-

prosentit vuodeksi 2019 (sulkeissa Pohjanmaan/Suomen keskiarvot): 

 

    Pohjanmaa Suomi 

 

 Yleinen kiinteistöveroprosentti  0,93 (1,07) (1,06)  

 Vakituiseen asumiseen käytettävät  

rakennukset  0,55 (0,52) (0,49) 

 Muut asuinrakennukset  1,15 (1,14) (1,16) 

 Rakentamattomat rakennuspaikat  

 Yleishyödylliset yhteisöt 0,00 

 Voimalaitokset  2,85 

 

Yllä mainituilla kiinteistöveroprosenteilla kiinteistöverokertymä on kunnalle 2,2 mil-

joonaa euroa (yleinen veroprosentti 0,9 milj., vakituinen asuminen 1,2 milj. ja loma-

asunnot 0,1 milj.) vuonna 2018. Kun yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveropro-

sentti on vahvistettu 0,00 prosentiksi, kunta menettää kiinteistöverotuloja 45 000 eu-

roa. 

 

Kiinteistöverolain 14 § 2 mom. mukaan vesi- ja tuulivoimalaitokseen, jonka nimellis-

teho on enintään 10 megavolttiampeeria, sovelletaan yleistä kiinteistöveroprosenttia.  

Pedersöressä kaikki voimalaitokset ovat ns. pieniä voimalaitoksia ja niihin sovelletaan 

siis yleistä kiinteistöveroprosenttia.  
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___________________ ______________________ _____________________________________ 

(valmistelu: talous- ja kehitysjohtaja)  

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto vahvistaa vuodeksi 2019 seuraavat 

muuttumattomat kiinteistöveroprosentit: 

 

 Yleinen kiinteistöveroprosentti   0,93 

 Vakituiseen asumiseen käytettävät rakennukset  0,55 

 Muut asuinrakennukset    1,15 

 Rakentamattomat rakennuspaikat     - 

 Yleishyödylliset yhteisöt  0,00 

 Voimalaitokset   2,85 

 

 

KH  Kunnanhallituksen päätös: 
230 § 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanjohtajan ehdotuksen. 

  

 

 

KV  Kunnanvaltuuston päätös: 
70 § 

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanhallituksen ehdotuksen ja vah-

visti vuoden 2019 kiinteistöveroprosentit muuttumattomina seuraavasti: 

 

 

 Yleinen kiinteistöveroprosentti   0,93 

 Vakituiseen asumiseen käytettävät rakennukset  0,55 

 Muut asuinrakennukset    1,15 

 Rakentamattomat rakennuspaikat     - 

 Yleishyödylliset yhteisöt  0,00 

 Voimalaitokset   2,85 
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  Dnr: 382/2017 

 

§ 71 Vuoden 2018 lisätalousarvio 

 

Kuluvan vuoden lisätalousarvioon sisältyy määrärahoja elokuun tulosennusteessa no-

teeratuille kustannuspoikkeamille. Erikoissairaanhoidon määrärahoja korotetaan 0,6 

miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveydenhuollon määrärahoja korotetaan 0,4 miljoonaa 

euroa. Varhaiskasvatuksen tulot jäävät 200 000 euroa ja ruokapalvelun tulot 75 000 

euroa alle budjetoidun. Perusopetukseen tarvitaan 150 000 euron määrärahakorotus, 

lähinnä oppilashuollon, erityisopetuksen ja yläkoulun lisätuntien takia. Tekninen lau-

takunta anoo lisää määrärahoja lumenauraukseen ja alueiden kunnossapitoon. Lisä-

määrärahoja tarvitaan myös taloushallinnolle, musiikkiopistolle ja palo- ja pelastus-

toimelle. Verotuloja kunta saa 0,9 miljoonaa euroa budjetoitua vähemmän, koska vä-

hennyksiä korotettiin voimakkaasti vuoden 2017 verotuksessa. Valtionosuudet voi-

daan sen sijaan budjetoida hieman laskettua korkeammiksi. 

 

Investointitalousarvioon sisältyy myönnettyjen määrärahojen käyttöä muihin tarkoi-

tuksiin. Budjetin tulos jää 1,5 miljoonaa euroa miinuksen puolelle.  
(valmistelu: talous- ja kehitysjohtaja) 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto hyväksyy vuoden 2018 lisätalousarvi-

on.  

 

 

KH  Kunnanhallituksen päätös: 
228 § 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanjohtajan ehdotuksen. 

  

 

 

KV  Kunnanvaltuuston päätös: 
71 § 

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanhallituksen ehdotuksen ja hy-

väksyi vuoden 2018 lisätalousarvion. 
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 Dnr: 271/2009 

 

§ 72  Östensön osayleiskaavan muutos (Norrgård 599-412-6-46) 

 

Östensössa sijaitsevan Norrgård 599-412-6-46 -nimisen tilan omistaja on pyytänyt, et-

tä voimassa olevassa osayleiskaavassa Östensöntien varrella sijaitseva rakennuspaikka 

siirretään Sandöntien varrelle. Nykyinen rakennuspaikka ja suunniteltu uusi rakennus-

paikka sijaitsevat samalla tilalla.  

 

Suunniteltu uusi rakennuspaikka sijaitsee n. 2 kilometriä Östensön alakoululta ja run-

saan 3 kilometrin matkalla Pännäisten keskustassa sijaitsevista muista lähipalveluista. 

Rakennuspaikka on pieni, metsän ympäröimä peltoalue Leden-vesistön yhteydessä.  

Suunniteltu uusi rakennuspaikka sijaitsee valmiin yhdyskuntarakenteen sisällä. 

 

Kaavoitusjaoston ehdotus: 

 

Kaavoitusjaosto ehdottaa hallitukselle kaavoituspäätöksen tekemistä rakennusoikeu-

den siirtämiseksi Östensöntien varrelta Sandöntien varrelle.  

 

KJ  Kaavoitusjaoston päätös: 

34 § 

 Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan. 

_____ 

 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus päättää tehdä kaavoituspäätöksen kaavoitusjaoston ehdotuksen mu-

kaan. 

 

KH  Kunnanhallituksen päätös: 

123 § 

 Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanjohtajan ehdotuksen. 

 _____ 

 

  

Kaavamuutoksesta on maanomistajan anomuksen pohjalta laadittu osallistumis- ja ar-

viointisuunnitelma (OAS) ja kaavaluonnos.  

 

EssNaturen vuonna 2010 tekemän luontoinventoinnin mukaan suunnitellulla raken-

nuspaikalla ei ole erityisiä luonnonarvoja.  Suunnitellulla rakennuspaikalla tai sen lä-

hialueella ei ole myöskään kulttuurihistoriallisia arvoja, jotka olisi huomioitava.  
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Esittelijän ehdotus: 

 

OAS ja luonnos asetetaan nähtäville 14 päivän ajaksi. Tarvittaessa pyydetään lausun-

toja viranomaisilta.   

 

KJ  Kaavoitusjaoston päätös: 

45 §  

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan. 

_____ 

 

 

Kaavaluonnoksen nähtävillä olon aikana kunnalle jätettiin yksi kommentti rakennus-

paikan sijoituksesta. Rakennuspaikan sijoitusta tarkistetaan kommentin mukaan vähän 

pohjoiseen päin. Muilta osin ei tehdä muutoksia luonnosvaiheesta. 

 

 

Esittelijän ehdotus: 

 

Ehdotus asetetaan julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi.  Ehdotuksen nähtävillä olon 

aikana pyydetään lausuntoja viranomaisilta ja naapureille tiedotetaan kaavamuutok-

sesta.  

 

KJ Kaavoitusjaoston päätös: 

53 § 

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan. 

_____ 

 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Ehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 14.9.-14.10.2018. Nähtävillä olon aikana ei esi-

tetty muistutuksia ehdotuksesta, minkä takia kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuus-

tolle, että Östensön osayleiskaavan muutos tilalla 599-412-6-46 hyväksytään. 

 

 

KH  Kunnanhallituksen päätös: 
219 § 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanjohtajan ehdotuksen. 

  

 

 

KV  Kunnanvaltuuston päätös: 
72 § 

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanhallituksen ehdotuksen ja hy-

väksyi Östensön osayleiskaavan muutoksen (599-412-6-46). 
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Dnr: 118/2003 

 

§ 73 Lövön osayleiskaavan muutos (Täppo 43:0) ) 

 

Kunnan viranhaltijoiden kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen Agape Internationella 

baptistkyrka r.f. -seurakunta on pyytänyt kuntaa käynnistämään Lövön osayleiskaavan 

muutoksen, jolla mahdollistetaan kirkon rakentaminen valtatien 8 ja Lövönkujan vä-

liin valtatien ja Vaasantien risteysalueen yhteydessä. Yhdistys anoo samalla, että se 

saa varata 5 000 neliömetrin suuruisen alueen tarkoitusta varten.  

 

Esittelijän ehdotus: 

 

Kaavoitusjaosto ehdottaa, että kunnanhallitus tekee kaavoituspäätöksen ja varaa alus-

tavasti 5 000 neliömetrin suuruisen alueen kirkon rakentamista varten. Kunta tekee 

sopimuksen osayleiskaavan muutoksesta aiheutuvista kustannuksista Agape Interna-

tionella baptistkyrka r.f. -seurakunnan kanssa.  

 

KJ  Kaavoitusjaoston päätös:  

§ 107/16 

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.  

_____  

 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä kaavoitusjaoston ehdotuksen.  

 

KH Kunnanhallituksen päätös:   

8 §/17 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanjohtajan ehdotuksen. 

_____ 

 

 

Olemassa olevien selvitysten pohjalta sekä maastokäynnin jälkeen on laadittu osallis-

tumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja kaavaluonnos.  

 

Luonnoksessa on varattu n. 5 000 m2 suuruinen alue palvelujen ja hallinnon alueeksi 

(P).  Suunnitelmien mukaan tonttiliittymä järjestetään Lövönkujan kautta. Alueella ei 

sallita kaupallisia palveluja.  

 

Esittelijän ehdotus: 

 

OAS ja luonnos asetetaan nähtäville ja samaan aikaan asianomaisille maanomistajille 

tiedotetaan kaavamuutoksesta ja heille annetaan mahdollisuus antaa kommentteja. 

Tarvittaessa pyydetään lausuntoja viranomaisilta.  
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KJ Kaavoitusjaoston päätös:  

31 §/17 

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan. 

_____ 

 

 

Kaavaluonnoksen nähtävillä olon aikana ei tullut palautetta, eikä myöskään lausunto-

ja. Kaavaehdotus on nyt valmis. Ehdotusta on täydennetty yleisillä määräyksillä ra-

kentamisen sopeuttamisesta ympäristössä sijaitseviin arvokkaisiin kohteisiin ja liiken-

nemelun huomioimisesta rakennussuunnittelun yhteydessä.  

 

Esittelijän ehdotus: 

 

Ehdotus Lövön osayleiskaavan muutokseksi asetetaan nähtäville ja samaan aikaan 

pyydetään lausuntoja viranomaisilta ja muille asianosaisille annetaan tilaisuus esittää 

kirjallisia mielipiteitä.  

 

KJ Kaavoitusjaoston päätös: 

54 §/17 

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan. 

_____ 

 

 

Ehdotus Lövön osayleiskaavan muutokseksi oli nähtävillä 3.7.–18.8.2017. Ehdotuksen 

nähtävillä olon aikana tekninen lautakunta, ympäristö- ja rakennuslautakunta, Herrfors 

ja terveysvalvonta antoivat lausuntoja. Lausunnoissa ei tullut esille sellaisia seikkoja, 

jotka antaisivat aihetta tehdä muutoksia kaavaratkaisuun.  

Esittelijän ehdotus: 

Kaavoitusjaosto ehdottaa kunnanhallitukselle ja -valtuustolle kaavaehdotuksen hyväk-

symistä. 

 

 

KJ Kaavoitusjaoston päätös: 

72 §/17 

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan. 

_____ 

 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle osayleiskaavan muutosehdotuksen hyväk-

symistä. 
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KH Kunnanhallituksen päätös: 
§ 244/17 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanjohtajan ehdotuksen. 

  

 

 

KV  Kunnanvaltuuston päätös: 
73 § 

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanhallituksen ehdotuksen ja hy-

väksyi Lövön osayleiskaavan muutoksen (Täppo 43.0). 
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Dnr: 452/2017 

 

§ 74 Sidonnaisuusilmoitukset 

 
Kuntalain (410/2015) mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoi-

den on tehtävä sidonnaisuusilmoitus. Säännöstä sovelletaan 1. kesäkuuta 2017 alkaen. 

Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on va-

littu tehtäväänsä. 

 

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja 

rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä ja varajäseniä sekä 

valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia. Velvollisuus koskee 

myös kunnanhallituksen jaostoja ja maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtä-

viä hoitavien toimielinten jaostoja sekä muiden lautakuntien jaostojen puheenjohtajia 

ja esittelijöitä.  

 

Viranhaltijoiden osalta velvollisuus koskee kunnanjohtajaa ja kunnanhallituksen ja 

lautakuntien esittelijöitä.  Viranhaltijoiden tulee lisäksi kertoa sivutoimistaan. 

 

Sidonnaisuusilmoitus tehdään kunnan tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitus-

velvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Sidonnaisuus-

rekisteri on julkaistava kunnan verkkosivustolla. 

 

Tarkastuslautakunnan sihteeri on elokuussa 2018 kehottanut kaikkia, joita velvollisuus 

koskee, ilmoittamaan mahdollisista muutoksista 31.8.2018 mennessä.  

 

Tarkastuslautakunta tutustuu ilmoituksiin (liite), tekee mahdollisesti muutoksia ja 

saattaa ilmoitukset kunnanvaltuustolle tiedoksi. Sidonnaisuusrekisterin tie-

tosuojaseloste on myös päivitetty vastaamaan henkilötietolain ja GDPR:n vaatimuksia. 

 

Sidonnaisuusrekisterin yhdistelmä julkaistaan kunnan verkkosivustolla kun tarkastus-

lautakunnan pöytäkirja on tarkistettu. 

 

TL Tarkastuslautakunnan päätös: 

43 § 

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä yhdistelmän muutamalla teknisluontoisella kor-

jauksella. Pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen ilmoitukset julkaistaan kunnan verk-

kosivustolla ja saatetaan kunnanvaltuustolle tiedoksi.  

______ 

 
 

KV  Kunnanvaltuuston päätös: 
74 § 

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti merkitä sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi. 
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Dnr: 89/2018 

 

§ 75 Vastaus valtuustoaloitteeseen ilmaisista ehkäisyvälineistä 

 

Valtuutettu Victor Kock on 5.3.2018 jättänyt Pedersören kunnanvaltuustolle valtuus-

toaloitteen, että kunnan ja sosiaali- ja terveyshuollon yhteistyöalueen tulee selvittää 

kustannukset ja tarjota alle 25-vuotiaille nuorille ilmaisia ehkäisyvälineitä. Kunnan-

hallitus päätti antaa aloitteen nuorisoneuvostolle ja sosiaali- ja terveysvirastolle lau-

suntoa varten. 

 

Pedersören nuorisoneuvosto puoltaa aloitetta. 

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta on myös käsitellyt kunnanvaltuuston puheenjohtajan Jo-

hanna Holmängin kirjelmän, joka koskee maksuttomien ehkäisyvälineiden tarjoamista 

alle 20-vuotiaille nuorille sekä naisille, joille on tehty toistuvasti abortteja. Holmäng 

on myös Pedersören edustaja sosiaali- ja terveyslautakunnassa. 

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta on lisäksi käsitellyt Pietarsaaren kaupunginvaltuuston 

pyynnön samasta asiasta. 

 

Sosiaali- ja terveysvirasto on tehnyt selvityksen nuorille alle 25-vuotiaille sekä naisil-

le, joille on tehty toistuvasti abortteja, tarjottavien ehkäisyvälineiden kustannuksista 

sekä ehkäisyvälineiden jakelutavasta. 

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti äänestyksen jälkeen varata vuoden 2019 talousar-

vioon 50 000 euroa tarkoitusta varten, niin että alle 25-vuotiaille nuorille tarjotaan 

1.1.2019 lukien maksuton ehkäisy, joka käsittää tutkimuksen, neuvonnan ja sopivan 

ehkäisyvälineen, sekä toistuvia abortteja tehneille naisille maksutonta pitkävaikutteista 

ehkäisyä (ks. liitteet). 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että yllä oleva selonteko hyväksytään vastaukse-

na aloitteeseen. 

 

 

KH  Kunnanhallituksen päätös: 
235 § 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanjohtajan ehdotuksen. 

  

 

 

KV  Kunnanvaltuuston päätös: 
75 § 

Keskustelun aikana Roger Petttersson esitti kristillisdemokraattisen valtuustoryhmän 

ehdotuksen, että aloite on loppuun käsitelty, mutta ehdotettuja toimenpiteitä ei hyväk-
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sytä. Puheenjohtaja keskeytti kokouksen neuvottelutauon pitämiseksi. Kun asian käsit-

tely jatkui, Roger Petttersson esitti kristillisdemokraattisen valtuustoryhmän muutetun 

ehdotuksen, että aloite hylätään.  

 

Toimitetussa äänestyksessä kunnanhallituksen ehdotuksen ja Roger Petterssonin (KD-

ryhmän) ehdotuksen välillä kunnanhallituksen ehdotus sai 20 ääntä ja Petterssonin eh-

dotus 7 ääntä (8 tyhjää). Puheenjohtaja totesi tämän jälkeen, että kunnanvaltuusto oli 

päättänyt hyväksyä kunnanhallituksen ehdotuksen, jonka mukaan aloitteeseen on vas-

tattu. 
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Dnr: 462/2018 

 

§ 76 Valtuustoaloite liikennetilanteesta Överesse skolan, Esselundenin ja 

lämpökeskuksen alueella 

 

Roger Häggman ym. jättivät valtuustoaloitteen, jossa vaaditaan että kunta tekee selvi-

tyksen Överesse skolan, Esselundenin ja lämpökeskuksen alueen liikennetilanteesta ja 

että kaikki liikenne, joka ei suuntaudu koululle tai vanhainkodille, ohjataan muualle, 

esimerkiksi rakentamalla uusi tieliittymä. 

 

 

Kunnanvaltuuston päätös: 
 

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti merkitä aloitteen tiedoksi ja antaa sen kunnan-

hallitukselle valmisteltavaksi. 
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§ 77 Valitusosoitus 

Valituskiellot 
 
Päätöksestä ei saa tehdä valitusta, pykälät:  67-68, 74,76-77. 

 

Yllä mainituista päätöksistä ei kuntalain 136 § nojalla saa tehdä valitusta, koska päätös koskee 

asian valmistelua tai täytäntöönpanoa. Valituskielto koskee 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:  69-71, 75. 

 

Hallintovalitus 
 
Pykälät:  72-73. 

 

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

suuteen 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 

sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä 

viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. 
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Valituksen muoto ja sisältö 

 

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 

 

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 on 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 sen mukaan kuin tuo-

mioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. 

 

Pöytäkirjanote 

 

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

dersören kunnan vaihteelta, puh. 06 785 0111 tai pedersore.kommun@pedersore.fi. 

 

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

Päätöksen tiedoksianto 

 

Päätös koskee pykälää 

 

Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 2018.  

 

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä tai sähköpostilla  2018. 

 

Todistaa 

  

 


