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Pöytäkirja

Osallistujat
Nimi

Tehtävä

Korppila Minna
Hattunen Kati
Heinonen Eija
Hellstén Henna
Ikonen Eero
Järvenpää Juha
Kankkunen Martti
Korvenranta Arja
Launonen Kari
Launonen Tuire
Ojala Risto
Paajanen Kari
Pohjola Esa
Salmi Ulla
Sarvala Silmu
Shkatyreva Irina
Simola Ossi
Luukkanen Sanna
Aittolahti Lea
Hännikäinen Eija
Liehu Markku
Manninen Susanna

puheenjohtaja
valtuutettu
valtuutettu
valtuutettu
valtuutettu
valtuutettu
valtuutettu
valtuutettu
valtuutettu
valtuutettu
valtuutettu
valtuutettu
valtuutettu
valtuutettu
valtuutettu
valtuutettu
valtuutettu
hallintojohtaja,
pöytäkirjanpitäjä
varavaltuutettu
varavaltuutettu
varavaltuutettu
varavaltuutettu

Poissa

Ampuja Ari
Malin Kimmo
Sumioinen Jarkko
Säynätjoki Ilkka
Heusala Anne

valtuutettu
valtuutettu
valtuutettu
valtuutettu
kunnanjohtaja

Muu

Kummala Arto

kehittämisasiamies

Läsnä

Lisätiedot

Käsitellyt asiat
§ 1 - 10
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin.
Allekirjoitukset
Minna Korppila
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastajat:

Sanna Luukkanen
pöytäkirjanpitäjä
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Pöytäkirjan tarkastus
Kuhmoisissa ____ / ____ 2019

Kati Hattunen
pöytäkirjan tarkastaja
Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
11.2.2019 kunnan internetsivuilla

Pöytäkirjan tarkastajat:

Eija Heinonen
pöytäkirjan tarkastaja

3

Kuhmoisten kunta
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
§1

1/2019

4

04.02.2019

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kvalt § 1

Kuntalain 94 §:n sekä hallintosäännön 13 luvun 3 §:n mukaisesti on
kutsu valtuuston kokoukseen lähetetty valtuutetuille, kunnanhallituksen jäsenille sekä kunnanjohtajalle 29.1.2019. Hallintosäännön 13
luvun 4 §:n mukaisesti tämä esityslista liitteineen on lähetetty
29.1.2019.
Ilmoitus kokouksen ajasta, paikasta ja kokouksesta laadittavan pöytäkirjan yleisestä nähtävänäpidosta on julkaistu Kuhmoisten Sanomissa 30.1.2019.
Läsnäolevien lukumäärä todetaan suoritettavassa nimenhuudossa.
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kuhmoisten kunta

Pöytäkirja

Kunnanvaltuusto

§2

1/2019

5

04.02.2019

Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Kvalt § 2

Kuntalain 140 §:ssä todetaan päätöksen tiedoksiannosta kunnan jäsenelle mm. seuraavaa:
"Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu."
Hallintosäännön 13 luvun 25 §:n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään aakkosjärjestyksessä
valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä.
Valtuustoryhmät huolehtivat siitä, etteivät valitut tarkastajat ole esteellisiä. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan internetsivuilla valtuuston kokousta seuraavana viidentenä työpäivänä.
Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä maanantaina 11.2.2018, jota ennen se on allekirjoitettava ja tarkastettava.
Ehdotus: Kunnanvaltuusto valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Kati Hattusen ja Eija Heinosen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kuhmoisten kunta
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
§5
§3

1/2019
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14.01.2019
04.02.2019

Kunnanhallituksen varajäsenen valinta
Khall § 5

Valmistelija: hallintojohtaja, puh. 040 091 5660
Valtuusto on kokouksessaan 10.12.2018 § 49 myöntänyt Mira Pitkäniemelle eron kunnanhallituksen jäsenyydestä ja valinnut varsinaiseksi jäseneksi Susanna Mannisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Susanna Manninen oli aiemmin Mira Pitkäniemen varajäsen.
Hallintojohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että
se valitsee Susanna Manniselle varajäsenen kunnanhallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kvalt § 3

Pöytäkirjan tarkastajat:

Päätös: Valtuusto valitsi yksimielisesti Susanna Manniselle varajäseneksi kunnanhallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi Ilkka
Säynätjoen.

Kuhmoisten kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

§ 24
§4

1/2019
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28.01.2019
04.02.2019

Vanhusten- ja vammaistentukirahaston säännön mukainen tiliselvitys
Khall § 24

Valmistelija: hallintojohtaja, puh. 040 091 5660
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 19.5.2014 § 34 hyväksynyt
Kuhmoisten vanhusten- ja vammaistentukirahaston säännöt.
Säännöissä todetaan "Rahaston hoidosta on tehtävä tili kunnanvaltuustolle kalenterivuosittain, josta selviää rahaston pääoma vuoden
alussa, rahastoon vuoden aikana kertyneet varat, varojen käyttö sekä rahastonpääoma vuoden päättyessä."
Apulaiskirjanpitäjän 15.1.2019 päivätty saldoselvitys on erillisenä liitteenä.
Hallintojohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se
merkitsee vanhusten- ja vammaistentukirahaston tiliselvityksen tiedokseen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kvalt § 4

Saldoselvitys on liitteenä 1.
Päätös: Valtuusto päätti merkitä vanhusten- ja vammaistentukirahaston tiliselvityksen tiedokseen.

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 1

Vanhustentukirahaston tiliselvitys 2018

Kuhmoisten kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

§ 25
§5
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28.01.2019
04.02.2019

Testamenttirahasto Eila Lind-Korven säännön mukainen tiliselvitys
Khall § 25

Valmistelija: hallintojohtaja, puh. 040 091 5660
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 16.12.2014 § 82 hyväksynyt
Testamenttirahasto Eila Lind-Korven säännöt.
Säännöissä todetaan "Rahaston hoidosta on tehtävä tili kunnanvaltuustolle kalenterivuosittain, josta selviää rahaston pääoma vuoden
alussa, varojen käyttö sekä rahaston pääoma vuoden päättyessä."
Apulaiskirjanpitäjän 15.1.2019 päivätty saldoselvitys on erillisenä liitteenä.
Hallintojohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se
merkitsee Testamenttirahasto Eila Lind-Korven tiliselvityksen tiedokseen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kvalt § 5

Saldoselvitys on liitteenä 2.
Päätös: Valtuusto päätti merkitä Testamenttirahasto Eila LindKorven tiliselvityksen tiedokseen.

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 2

Eila Lind-Korven testamenttirahaston tiliselvitys 2018

Kuhmoisten kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

§ 26
§6
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Valtuutettujen aloitteiden käsittely
Khall § 26

Valmistelija: hallintojohtaja, puh. 040 091 5660
Hallintosäännön 15 luvun 1 §:n mukaan ”Kunnanhallituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo
valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden
johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.”
Vuoden 2018 aikana tehdyt valtuustoaloitteet:
1 12.2.2018: Ari Ampujan aloite valtuutettujen tabletti-tietokoneista
2. 14.5.2018: Kokoomuksen valtuustoryhmän aloite lähetyslaitteista
Päijännekodille ym.
3. 14.5.2018: Risto Ojalan, Esa Pohjolan ja Ari Ampujan aloite tunnustusten jaosta yhdistyksille
4. 14.5.2018: Risto Ojalan, Esa Pohjolan ja Ari Ampujan aloite sivuteiden kunnossapidosta
5. 22.10.2018: Risto Ojalan, Esa Pohjolan ja Ari Ampujan aloite
Kuhmolan maksuttomuudesta
Tehdyt toimenpiteet:
1. Kunnanhallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan 26.3.2018 § 54:
Kunnanhallitus päätti, että Kuhmoisten kunta hankkii tietokoneet valtuutetuille ja lautakuntien varsinaisille jäsenille luottamushenkilötyöskentelyn tueksi. valtuuston ja lautakuntien jäsenille on hankittu tablettitietokoneet. Valtuuston kokouksen 10.12.2018 yhteydessä on
linjattu, että vuoden 2019 alusta valtuuston kokouskutsut lähetetään
valtuuston jäsenille sähköisesti.
2. Kunnanhallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan 28.5.2018 § 92:
Kunnanhallitus päätti, että Kuhmoisten kunta osallistuu seurakunnan
käynnistämään hankkeeseen osallistumalla tarvittavan laitteiston
hankintaan Päijännekodille, Veljestuvalle ja terveysaseman vuodeosastolle paikkakunnan kirkoista lähettävien suorien lähetysten seuraamiseksi.
Päijännekodille ja terveysaseman vuodeosastolle on hankittu kunnan kustantamana tarvittava laitteisto syksyllä 2018. Tämän lisäksi
ko. yksiköiden henkilöstöä on opastettu laitteiston käytössä.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kuhmoisten kunta
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
§ 26
§6
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Veljestuvan asukkailla on mahdollisuus seurata suoria lähetyksiä
Päijännekodilla.
3. Kunnanhallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan 25.6.2018 §
119: Kunnanhallitus päätti kannustaa kuhmoislaisia yhdistyksiä kunnan juhlavuoden kunniaksi muistamaan yhdistystoiminnassa ansioituneita jäseniään erilaisin tunnustuksin.
4. Kunnanhallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan 12.11.2018 §
197: Kunnanhallitus toteaa, että kunnan viranhaltijat ja luottamushenkilöt toimivat jatkossakin aktiivisesti Kuhmoisten alueella olevan
tiestön kunnon ja kunnossapidon parantamiseksi. Lisäksi kunnanhallitus kannustaa tien käyttäjiä ottamaan yhteyttä Liikenneviraston
Tienkäyttäjän linjalle ja ilmoittamaan puutteista tien kuntoa tai kunnossapitoa koskien.
5. Kunnanhallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan 12.11.2018 §
198: Kunnanhallitus totesi, että sivistyslautakunnan voimassa oleva
ohjeistus Kuhmolan vuokrahuojennuksiin liittyen on paikallisia yhdistyksiä riittävästi huomioiva. Valtuustoaloite ei aiheuta toimenpiteitä.
Hallintojohtajan ehdotus: Kunnanhallitus
1. antaa selosteosan mukaisen selvityksen valtuustolle valtuutettujen aloitteiden käsittelystä, ja
2. esittää valtuustolle, että valtuusto merkitsee aloitteet loppuun käsitellyksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kvalt § 6

Pöytäkirjan tarkastajat:

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kuhmoisten kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

§ 27
§7
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Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n ja Kuhmoisten Laajakaista Oy:n yhdistetty
konsernitalousarvio vuodelle 2019
Khall § 27

Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 10.12.2018 § 56
vuoden 2019 talousarvion ja vuoteen 2021 ulottuvan taloussuunnitelman muilta osin kuin talousarviokirjan puuttuvan liitteen 3 osalta,
joka käsittelee Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n ja Kuhmoisten Laajakaista Oy:n yhdistettyä konsernitalousarviota. Yhtiöiden konsernitalousarvioiden laadinta oli tuolloin vielä kesken ja sovittiin, että konsernitalousarvio liitetään vuoden 2019 talousarviokirjan liitteeksi
myöhemmin.
Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy ja Kuhmoisten Laajakaista Oy ovat
laatineet yhdistetyn konsernitalousarvion vuodelle 2019. Yhtiöiden
hallitukset ovat käsitelleet konsernitalousarvion tammikuussa 2019.
Erillisellä liitteenä olevaan konsernitalousarvioon on kirjattu yhtiöiden
vuoden 2019 toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.
Hallintojohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle,
että se hyväksyy Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n ja Kuhmoisten
Laajakaista Oy:n yhdistetyn konsernitalousarvion toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet liitettäväksi vuoden 2019 talousarviokirjan liitteeksi 3 erillisen liitteen mukaisesti.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kvalt § 7

Konsernitalousarvio on liitteenä 3.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 3

Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy, Kuhmoisten Laajakaista
Oy / Talousarvio 2019

Kuhmoisten kunta
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
§ 68
§ 28
§8
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Kunnan elinvoimaohjelma 2019 - 2021
Khall § 68

Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932
Kuhmoisten kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 12.2.2018
§ 8 Kuhmoisten kunnan uuden strategian ”Kuhmoinen - Pirkanmaan
Portti Päijänteelle”. Strategia on suunnitelma kunnan tulevaisuudesta ja se on kunnanvaltuuston ja kuntalaisten näkemys kunnan tärkeimmistä tavoitteista ja kehittämisen painopistealueista.
Kuhmoisten kunnan strategian 2017 - 2021 painopisteet ja valtuustokauden tavoitteet ovat:
1. Kuhmoinen on virikkeellinen asuinpaikka, joka houkuttelee kuntaan uusia asukkaita hyvinvointia tukevien ja laadukkaiden palveluiden avulla.
2. Vahvistaa kunnan yritystoimintaa ja elinvoimaa Päijänteen ja
luonnon tarjoamia mahdollisuuksia hyödyntäen.
3. Taata vahva taloudellinen toimintapohja sekä henkilöstön hyvinvointi. Kannustaa kuntalaisia osallistumaan ja vahvistamaan yhteisöllisyyttä
4. Kunnan omistajapolitiikka on kuntastrategian tavoitteiden mukainen.
Strategia vaatii toteutuakseen riittävän määrän erilaisia konkreettisia
toimeenpano-ohjelmia, joiden avulla strategian eri painopistealueet
ja valtuustokauden tavoitteet tarkennetaan ja aikataulutetaan eri aikajaksoilla tehtäviksi toimenpiteiksi.
Elinvoimaohjelma olisi jatkoa vuonna 2012 valmistuneelle elinkeinoja työllisyysstrategialle ja sen toteutustapa on laajempi ja poikkihallinnollisempi, jossa on mukana ainakin sivistystoimi joiltakin osin sekä mahdollisesti myös muita toimialoja. Elinvoimaohjelma on työväline arkityön ja strategisten tavoitteiden yhdistämiseksi entistä koordinoidummin ja paremmin hallittuina kokonaisuuksina. Elinvoimaohjelman avulla on tarvittaessa mahdollista liittää yhteen strategian useita hallinnonaloja koskevat tavoitteet yhteen vuotuisen talousarvion
kanssa. Valmistuttuaan elinvoimaohjelma on toimijoiden yhteinen lupaus tulevaisuudesta, jonka toteuttamisesta on vastuu kaikilla.
Elinvoimaohjelma pitää sisällään:
- yhteisen toimintaympäristön kuvauksen
- kuntastrategian elinvoimaan liittyvät tavoitteet ja niiden saavuttamiseen liittyvät riskit
- keskeisimmät ohjelman onnistumiseen vaikuttavat sidosryhmät

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kuhmoisten kunta
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
§ 68
§ 28
§8
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sekä kunnan sisällä että ulkopuolella
- elinvoiman kehittymistä kuvaavat indikaattorit
- ohjelman vastuuhenkilö
- aikataulutus.
Elinvoimajaosto keskusteli kokouksessaan 15.3.2018 Kuhmoisten
kunnan elinvoimaohjelman 2018 - 2021 käynnistämisestä ja toteuttamisesta. Jaosto näki tärkeänä, että Kuhmoisten kunta käynnistää
elinvoimaohjelman toteuttamisen ja ohjelma laaditaan alueen elinympäristön ja elinvoiman kehittämiseksi yhdessä eri toimijoiden ja
yhteistyökumppaneiden kanssa.
Elinvoimaohjelman toimeenpano:
- kunnan päätös ohjelman toteuttamisesta
- viitekehyksen rakentaminen huhtikuun loppuun mennessä
- pohjakyselyrungon rakentaminen huhtikuun loppuun mennessä
- työpaja valtuutetuille ja sidosryhmille viikolla 20
- yhteenveto viikolla 21
- elinvoimaohjelman kirjoittaminen.
Keskustelujen jälkeen elinvoimajaosto päätti esittää kunnanhallitukselle, että kunta käynnistää Kuhmoisten elinvoimaohjelman 2018 2021 toteuttamisen Kuhmoisten kunnan strategian toimeenpanemiseksi ja perustaa työryhmän työn tueksi.
Hallintojohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää käynnistää Kuhmoisten kunnan elinvoimaohjelman 2018 - 2021 toteuttamisen ja perustaa työryhmän työn tueksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus päätti
perustaa työryhmän työn tueksi. Kunnanhallitus päätti nimetä työryhmään jäseniksi elinvoimajaoston, maankäyttöjaoston ja sosiaali - ja
terveysjaoston puheenjohtajat, sivistyslautakunnan puheenjohtajan,
kunnanhallituksen jäsen Henna Hellsténin sekä viranhaltijoista kehittämisasiamiehen, sivistystoimenjohtajan ja hallintojohtajan. Vaikuttamistoimielinten nuorisovaltuuston ja vanhusneuvoston näkökulmat
otetaan valmistelun aikana erityisesti huomioon.

Khall § 28

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kuhmoisten kunnan elinvoimaohjelman työryhmä käynnisti elinvoimaohjelman toteuttamisen toukokuussa 2018 avaamalla elinvoimakyselyn. Kyselyn avulla ohjelman valmisteluun pyrittiin ottamaan mukaan kaikki kuntalaiset, vapaa-ajanasukkaat ja kaikki muut Kuhmoisten kehittämisestä kiinnostuneet henkilöt. Kyselyyn oli mahdollista
vastata joko sähköisesti tai kirjallisesti. Kyselyyn vastasi 37 henkilöä.
Kyselyn toteutettiin yhteistyössä BDO Oy:n kanssa.

Kuhmoisten kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

§ 68
§ 28
§8
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Elinvoimakyselyn valmistumisen jälkeen järjestettiin valtuutetuille,
sekä avainyrityksille elinvoimaseminaari, jossa linjattiin elinvoimakyselyn pohjalta elinvoimaohjelman keskeinen sisältö.
Seminaarin pohjalta valmisteltiin luonnos elinvoimaohjelmasta ja ohjelma lähetettiin lausunnolle Kuhmoisten Yrittäjät ry:lle ja nuorisovaltuustolle (lausunnot oheismateriaalina). Lausuntojen jälkeen elinvoimaohjelman työryhmä käsitteli ja viimeisteli ohjelmaluonnoksen.
Kokouksessaan käydyn keskustelun pohjalta Kuhmoisten kunnan
elinvoimaohjelman työryhmä esittää valtuustolle hyväksyttäväksi erillisenä liitteenä olevan Kuhmoisten kunnan elinvoimaohjelman 2019
- 2021.
Hallintojohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle
hyväksyttäväksi erillisenä liitteenä olevan Kuhmoisten kunnan elinvoimaohjelman 2019 - 2021.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kvalt § 8

Elinvoimaohjelma 2019 - 2021 on liitteenä 4.
Päätös: Valtuusto päätti hyväksyä liitteenä 4 olevan elinvoimaohjelman 2019 - 2021.

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 4

Elinvoimaohjelma 2019 - 2021

Kuhmoisten kunta
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
§ 36
§9
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Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n lyhytaikainen laina Kuhmoisten kunnalta
Khall § 36

Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932
Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 21.12.2015 § 71 myöntää
yhteensä 3,9 miljoonan euron takauksen Kuhmoisten Verkkopalvelut
Oy:n Kuntarahoitus Oyj:ltä hakemalle lainalle. Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy jälleenlainasi summan Kuhmoisten Laajakaista Oy:lle
laajakaistaverkon rakentamista varten lukuun ottamatta 200 000 euron osuutta, jonka Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy käytti Kuhmoisten
Laajakaista Oy:n osakepääoman maksamiseen. Laina nostettiin
kahtena erillisenä lainana niin, että toisen lainan suuruus oli
1.470.000 € ja toisen 2.430.000. Pienempi laina oli kertalyhenteinen,
joka erääntyy 11.3.2019. Suurempi laina erääntyy 5.1.2036 ja tätä
lainaa lyhennetään kaksi kertaa vuodessa tasasuuruisin erin 67.500
euroa/erä. Kuhmoisten Laajakaista Oy lyhentää lainaa Kuhmoisten
Verkkopalvelut Oy:lle lainanhoitosuunnitelman mukaan.
Kuhmoisten Laajakaista Oy on ilmoittanut Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:lle 11.1.2019, ”että Kuhmoisten Laajakaista Oy:n 635.000 euron lainaerä on erääntymässä 7.3.2019. Lainaerä on ollut tarkoitus
maksaa Viestintävirastolta haetulla hankerahoituksella. Lopullista
päätöstä tukimäärästä ja sen maksuajankohdasta ei kuitenkaan ole
vielä tullut, joten on epätodennäköistä, että kyseistä lanaerää voidaan eräpäivänä maksaa, vaan lainaerälle tarvitaan maksuaikaa siihen asti, kunnes Viestintäviraston lainvoimainen maksatuspäätös
hanketuelle saadaan.”
Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n Kuntarahoitus Oyj:ltä ottama kertalyhenteinen 1.470.000 euron laina (18236/16) erääntyy maksettavaksi kokonaisuudessaan 11.3.2019. Kuhmoisten Laajakaista Oy:n
ilmoituksen mukaan heillä ei ole mahdollisuutta maksaa heidän
635.000 euron osuutta lainasta eräpäivään mennessä (11.3.2019),
koska Viestintäviraston toinen tukipäätös ei ole vielä tullut.
Kuhmoisten Laajakaista Oy on maksanut Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:lle 50 % osuudestaan lyhytaikaiseen lainaan. Näin ollen maksettavasta lainasummasta on vielä jäljellä 835.000 euroa, josta Kuhmoisten Laajakaista Oy:n osuutta on 635.000 euroa ja Kuhmoisten
Verkkopalvelut Oy:n osuutta 200.000 euroa.
Koska Kuhmoisten Laajakaista Oy ei ole saanut vielä Viestintäviraston toista tukipäätöstä, eikä heillä ole mahdollisuutta maksaa lainaamaansa lainan loppuosan 635.000 euron summaa Kuhmoisten
Verkkopalvelut Oy:lle määräpäivään mennessä, on Kuhmoisten
Verkkopalvelut Oy tiedustellut Kuntarahoitus Oyj:ltä mahdollisuutta
muuttaa koko lainan loppuosa (835.000 €) pitkäaikaiseksi lainaksi
tai lainan loppuosan eräpäivän siirtämistä syksyyn 2019.
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Kuntarahoitus Oyj on ilmoittanut 28.1.2019, että he eivät tule
muuttamaan nykyisiä lainaehtoja.
Koska Kuhmoisten Laajakaista Oy ei kykene maksamaan lainaamansa rahan loppuosaa Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:lle Viestintäviraston tukimaksatuksen hitaan käsittelyn vuoksi, päätti Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy kokouksessaan 22.1.2019 hakea Kuhmoisten
kunnalta 835.000 lyhytaikaista lainaa 31.12.2019 saakka, jotta Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n Kuntarahoitus Oyj:ltä nostama laina on
mahdollista maksaa kokonaisuudessa pois määräaikaan
(11.3.2019) mennessä.
Hallintojohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se
myöntää Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:lle 835.000 euron lyhytaikaisen lainan 31.12.2019 saakka erillisenä liitteenä olevan velkakirjan ehtojen mukaisesti.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kunnanhallituksen jäsen Susanna Manninen totesi itsensä yhteisöjääviksi ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Kvalt § 9

Velkakirja on liitteenä 5.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Valtuutetut Eero Ikonen, Henna Hellstén, Susanna Manninen ja Silmu Sarvala totesivat itsensä yhteisöjääveiksi ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Liitteet

Liite 5

Jakelu

Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy
Kirjanpito

Pöytäkirjan tarkastajat:

Velkakirja / Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy

Kuhmoisten kunta
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
§ 10

04.02.2019

Muut asiat
Kvalt § 10

Pöytäkirjan tarkastajat:

Todettiin, että muita asioita ei ollut.

1/2019

17

Kuhmoisten kunta

1/2019

Pöytäkirja

18

Valitusosoitus
Muutoksenhakukiellot ja kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 1 - 2, 4 - 6, 10
Hallintolainkäyttölain 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:
Valitusviranomainen ja valitusaika
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
puhelin
029 564 2200 (vaihde)
telekopio
029 564 2269
sähköposti hameenlinna.hao@oikeus.fi
Kunnallisvalitus
Hallintovalitus

pykälät: 3, 7 - 9
pykälät:

valitusaika 30 pv
valitusaika 30 pv

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Pykälät

valitusaika

päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Valituskirjelmä
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen
laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus
siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.
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Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21
§:ssä säädetään.
Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla
vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, sähköpostitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Lisätietoja
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.
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