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Osallistujat
Nimi

Tehtävä

Järvenpää Juha
Launonen Kari
Manninen Susanna
Korppila Minna
Kankkunen Martti
Hattunen Kati
Luukkanen Sanna

Korvenranta Arja
Salmi Ulla
Liehu Markku

jäsen
jäsen
jäsen
kvalt:n pj
kvalt:n I vpj
kvalt:n II vpj
hallintojohtaja, esittelijä,
pöytäkirjanpitäjä,
puheenjohtaja §.t 33 - 35
varajäsen,
puheenjohtaja § 36
varajäsen
varajäsen
varajäsen

Poissa

Malin Kimmo
Hellstén Henna
Sarvala Silmu
Sumioinen Jarkko
Heusala Anne

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
kunnanjohtaja

Muu

Kummala Arto

kehittämisasiamies

Läsnä

Paajanen Kari

Lisätiedot

klo 16.45 - 17.00

Käsitellyt asiat
§ 33 - 36
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin.
Allekirjoitukset
Kari Paajanen
puheenjohtaja § 36

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Sanna Luukkanen
puheenjohtaja §:t 33 - 35
pöytäkirjanpitäjä
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Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
14.2.2019 kunnan internetsivuilla
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Khall § 33

Ehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjan tarkastus
Khall § 34

Ehdotus: Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kokouksen työjärjestys
Khall § 35

Hallintosäännön 16 luvun 15 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Hallintosäännön 16 luvun 16 §:n mukaan toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.
Hallintojohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Hallintojohtaja muutti keskustelun tuloksena päätösehdotustaan seuraavasti: Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan kokouksen
työjärjestykseksi ja kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Kari
Paajanen.
Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kehittämisasiamies Arto Kummala oli kutsuttu kokoukseen asiaan
36 liittyen.
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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. Kuntarahoitus Oyj on ilmoittanut 28.1.2019, että he eivät tule muuttamaan
nykyisiä lainaehtoja.
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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.
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Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Muutoksenhakukiellot ja kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 33 - 36
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät:
Hallintolainkäyttölain 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:
Oikaisuvaatimusohjeet
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite
Kuhmoisten kunnanhallitus
Toritie 34 A
17800 Kuhmoinen
puhelin
020 638 3100
sähköposti kirjaamo@kuhmoinen.fi
Pykälät:
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Valitusosoitus
Valitusviranomainen ja valitusaika
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta
annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13110 HÄMEENLINNA
puhelin
029 564 2200 (vaihde)
telekopio
029 564 2269
Pöytäkirjan tarkastajat:
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hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus
Hallintovalitus

pykälät:
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.
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 viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan 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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