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Kunnanjohtaja Marjut Silvast 7.8.2020  § 21
YLEISPÄÄTÖKSET

Asia Lyhytaikaisen luoton nostaminen 

Päätös ja sen

perustelut

(Mikäli asian
ratkaisu tapah-
tuu esittelystä, 
tähän merki-
tään myös esit-
telijän nimi ja
päätösehdotus)

Allekirjoitus Virka-asema

Allekirjoitus
 

OIKAISUVAATIMUS
Oikausuvaatimuksen peruste

Muutoksenhakukielto, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa,
kuntalain (1995/365) 91 §:n nojalla tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta

x Kirjallinen oikaisuvaatimus, saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa 
(asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi
vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava ja se on toimitettava 
oikaisuviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

HValL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan tähän päätökseen ei
saa hakea muutosta valittamalla

katso erillinen liite

Oikaisuvaatimus- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, käynti- ja postiosoite
viranomainen

Reisjärven kunta, Kunnanhallitus, Reisjärventie 8, 85900 Reisjärvi

Oikaisuvaatimus- Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa päätöksen 
aika ja sen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon
alkaminen kun pöytäkirja on saatettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen

päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen menrkittynä aikana.

Päätöksen Tämä päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi, pvm
nähtäväksi
asettamispäivä 10.8.2020

Päätöksen Asianosainen, jolle päätös on annettava erikseen tiedoksi
tiedoksi-
antaminen Kunnanhallitus, Danske Bank Oyj, Nordea Bank Oyj.

Sisäinen posti, pvm/tiedoksiantaja  

Luovutettu asianosaiselle pvm/vast.ott. allekirj.

x Muulla tavoin, miten sähköposti 10.8.2020  

Reisjärven kunnan maksuvalmius on heikentynyt merkittävästi kuluvan kesän aikana. Erityisesti  
investointikohteiden menojen ajoittuessa lyhyelle ajanjaksolle. Valtionosuus- ja verotulo-tilitysten 
ajankohdat eivät vastaa maksuvelvoitteita. Samanaikaisesti investointikohteiden avustus- ja 
maksuosuustuloja ei ole vielä saatu. Kunnan kuntatodistuslainalimiitti on käytössä täysmääräisenä.
 
Maksuvalmiustilanteen helpottamiseksi kunnanjohtaja on pyytänyt lyhytaikaisen 1,5 milj.euron 
lainatarjouksen ajalle 24.8.-31.11.2020 kolmelta rahoituslaitokselta. Määräaikaan mennessä 
tarjouksen jättivät Danske Bank A/S , Suomen sivuliike Nordea Bank Oyj. Suomenselän 
Osuuspankki ilmoitti, ettei jätä tarjousta pankin rahoituksen keskittyessä muille sektoreille. 

Edullisimman lainatarjouksen antoi Danske Bank Oyj. Kertalyhenteinen luotto erääntyy 
marraskuun 2020 lopussa. Luoton korko on Euribor 12 kk + marginaali 0,30 %, viitekorko kuitenkin 
vähintään nolla. Toimitusmaksu 2000 euroa.

Tarjouspyyntö, tarjousasiakirjat ja tarjousten avauspöytäkirja oheismateriaalina.
Toimivallan delegointi kunnajohtajalle: Khall 25.8.2004 § 112 ja Khall 29.9.2016 § 125.

Päätös:  Päätän hyväksyä Danske Bank Oyj:n lainatarjouksen ja nostaa tarjouksen mukaisen 
lyhytaikaisen luoton.

Kunnanjohtaja
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