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Kunnanhallitus 03.12.2018 § 300
Kymenlaakson Osuuspankin kirje 27.8.2018 (liitteenä):
"Ilmoitus lainamuutoksista/ Kymijoen Kyläkuitu osk Ilmoitamme, että
olemme tehneet myönteisen rahoituspäätöksen Kymijoen Kyläkuitu Osk:n
(y. 2341636-7) lainojen maksuohjelmiin seuraavasti:
Laina Fl42 5750 0183 1970 79, maksuohjelma 1.7.2018 lähtien:
tasalyhennys 57.037 € (ennen 81.481,49 €, lyhennys on laskettu 15 vuoden
laina-ajalla, joten viimeinen lyhennys tulee oleman suurempi), lyhennyksen
1. eräpäivä 31.12.2018; viimeinen takaisinmaksupäivä 30.06.2025 (ennen
31.12.2028); muut ehdot pysyvät ennallaan.
Laina Fl22 5750 0183 1736 74, maksuohjelma 1.7.2018 lähtien:
tasalyhennys 35.698,41 € (ennen 82.380,96 €, lyhennys on laskettu 15
vuoden laina-ajalla, joten viimeinen lyhennys tulee oleman suurempi),
lyhennyksen 1. eräpäivä 31.12.2018; viimeinen takaisinmaksupäivä
30.06.2025 (ennen 31.12.2024); muut ehdot pysyvät ennallaan."
Kyseisiin Kymenlaakson Osuuspankin myöntämiin lainoihin liittyy Iitin
kunnan takauspäätökset.
Lainan Fl22 5750 0183 1736 74 (laina 1) osalta takauspäätös on tehty
kunnanvaltuustossa 24.1.2012 § 4 ja taatun lainan tarkennetut ehdot
hyväksytty kunnanhallituksessa 19.3.2012 § 77.
Lainan Fl42 5750 0183 1970 79 (laina 2) osalta lainan takauksesta on
päätetty ja lainan ehdot hyväksytty kunnanvaltuustossa 10.3.2014 § 13.
Takausprovision määrästä 3,8% kunnanvaltuusto on päättänyt
ensimmäiseksi mainitussa kokouksessa. Laina 1:n osalta Iitin kunnan
takausosuus on 9,77 %. Muut takaajat ovat Finnvera ja Kouvolan kaupunki.
Lainan alkuperäinen pääoma on ollut 1.730.000 euroa, josta Iitin kunnan
takausosuuden enimmäismäärä pääoman osalta 169 000 euroa.
Lainan tämänhetkinen pääoma on 1.070.952,32 euroa ja Iitin kunnan
takausosuus tästä 104 632 euroa.

Laina 2:n osalta Iitin kunnan takausosuus on 12,21 %. Myös tässä lainassa
muina takaajina ovat Finnvera ja Kouvolan kaupunki. Lainan alku peräinen
pääoma on ollut 2.200.000 euroa, josta Iitin kunnan takausosuuden
enimmäismäärä pääoman osalta 268 620 euroa. Lainan tämänhetkinen
pääoma on 1.711.111,06 euroa ja Iitin kunnan takausosuus tästä 208 926
euroa.

Muista em. lainojen takaajista Kouvolan kaupunki ja Finnvera Oyj ovat jo
omalta osaltaan hyväksyneet lainamuutokset.
Iitin kunnan hallintosäännön 67 §:n mukaan kunnanvaltuusto päättää
takauksen myöntämisestä. Mainittujen takausten ehdot sekä niitä koskevat
lainaehdot on hyväksytty kunnanvaltuustossa, vaikka ensimmäisen lainan
tarkennetut (Iitin kunnalle edullisemmat) ehdot on hyväksytty tarkennuksen
jälkeen kunnanhallituksessa.
Asia liittyy kokonaisuutena Kymijoen Kyläkuitu osuuskunnan rahoituksen
järjestelyyn, josta takausprovisioiden alentaminen on käsitelty erillisenä
asiana ja siinä yhteydessä mm. valtiontukisäännöksiä on selvitetty
laajemmin (kts. liitteet). Maksuohjelmien muutoksessa ei ole samanlaista
mahdollista tukielementtiä mukana, vaan se on lähinnä luotonantajan ja
velallisen välinen sopimus, jossa muutokset ovat tavanomaisia velkasuhteen
aikana. Tähän päätökseen ei katsota sisältyvän säännöksissä tarkoitettua
kiellettyä valtiontukea. Maksuohjelman muutokseen tarvitaan kuitenkin
takaajan suostumus, koska se voi vaikuttaa takaajan asemaan jatkossa.
Edellä pankin ilmoituksessa selostetut muutokset lainojen maksuohjelmiin
eivät vaikuta kunnan takausvastuiden määrään, eikä kunnan takausriski
kasva. Lyhennysten alentaminen tässä vaiheessa ja niiden painottaminen
laina-ajan loppuun tukee osuuskunnan taloudenhallintaa ja sitä kautta
maksukykyä (liitteenä osuuskunnan tuloslaskelmaennuste, salassapidettävä
JulkL 24§). Finnvera Oyj ja Kouvolan kaupunki ovat antaneet jo aiemmin
suostumuksensa tähän järjestelyyn.
Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Jarkko Salonen, puh. 040 726 2990 ja
kunnanjohtaja Riku Rönnholm, puh. 040 735 3967
Tekstissä mainitut liitteet ja oheismateriaali sisältyvät esityslistan kohdille 5,
6 ja 7 yhteiseen liitekokonaisuuteen.
Ehdotus

kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto hyväksyy Kymijoen Kyläkuitu
osuuskunnan lainaehtojen muutokset.

Päätös

kunnanhallitus:
Keskustelun aikana Juha Vierumäki teki Kyllikki Laaksosen kannattamana
seuraavan vastaesityksen:
Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto ei hyväksy lainaehtojen
muutoksia.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja määräsi toimitettavaksi
äänestyksen ja esitti suoritettavaksi nimenhuuto äänestyksen siten, että
kunnanjohtajan ehdotus on JAA ja Juha Vierumäen ehdotus on EI.
Äänestysmenettely hyväksyttiin yksimielisesti.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 6 JAA-ääntä (Heinonen, Kare, Tarula,
Lonka, Ojala ja Savelainen) ja 3 EI-ääntä ( Laaksonen, Vierumäki, Lehtinen
E).
Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen päättäneen esittää, että
kunnanvaltuusto hyväksyy Kymijoen Kyläkuitu osuuskunnan lainaehtojen
muutokset.
Eriävä mielipide:
Juha Vierumäki, Kyllikki Laaksonen, Eemeli Lehtinen jättivät päätökseen
eriävän mielipiteen.
________

Kunnanvaltuusto 11.12.2018 § 43
Listan liitteet ja oheismateriaalit kunnanhallituksen esityksen mukaisena
lisättynä hallituksessa oheismateriaaliksi jaetuilla lyhennystaulukoilla.
Liitteet ja oheismateriaalit postitetaan useassa eri lähetyksessä niiden suuren
määrän vuoksi.
Ehdotus

kunnanhallitus:
Kunnanvaltuusto hyväksyy Kymijoen Kyläkuitu osuuskunnan lainaehtojen
muutokset.

Päätös

kunnanvaltuusto:
Keskustelun aikana valtuutettu Markku Saarelma esitti valtuutettu Hannu
Suhosen kannattamana, ettei lainaehtojen muutoksia hyväksytä.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja määräsi
toimitettavaksi äänestyksen ja esitti
suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen siten, että kunnanhallituksen
ehdotus on JAA ja Saarelman esityst on EI. Äänestysmenettely hyväksyttiin
yksimielisesti.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 15 JAA-ääntä (Heinonen, Kare,
Koivunen, Lehtinen S, Lonka, Mertakorpi, Mettälä, Nordlund, Ojala, Pasila,
Savelainen, Tuomala, Viitala, Yli-Kaitala, Peltola) ja 12 EI-ääntä (Aalto,
Alestalo, Dahl, Drockila, Hutri, Kankkunen, Laaksonen, Lehtinen E,
Saarelma, Suhonen, Söderholm, Vierumäki).
Puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston päättäneen hyväksyä Kymijoen
Kyläkuitu osuuskunnan lainaehtojen muutokset.
Eriävä mielipide:
Hannu Suhonen jätti päätökseen eriävän mielipiteen, liite.
________

