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Asia, jota päätös koskee Lyhytaikaisen lainan myöntäminen Vihreä Pysäkki Oy:lle 
 
Asia selostus     Vihreä Pysäkki Oy:n hallitus on 5.4.2022 pitämässään kokouksessa 

päättänyt anoa kunnalta 20 000 euron lyhytaikaista lainaa yllättävien ja 
väliaikaisten kustannusnousujen kattamiseksi.  

 
Yhtiölle lisäkustannuksia ovat aiheuttaneet mittava vesivahinko, josta 
vakuututusyhtiön korvaukset eivät ole kotoutuneet täysimääräisenä. 

 
Myös sähkön hintapiikki alkuvuodesta sekä öljyn hinnan merkittävä 
nousu ovat heikentäneet yhtiön taloudellista tilannetta ja 
maksuvalmiutta. 

 
Vaikka tämän hetkinen tilanne edellyttääkin lyhytaikaisen 
rahoitustarpeen yhtiön omistajalta, ovat näkymät kuitenkin sellaiset, että 
yhtiö selviytyy lainan takaisinmaksusta kuluvan vuoden aikana. 

 
Päätös perusteluineen Pellon kunnan hallintosäännön § 20 mahdollistamin valtuuksin myönnän 

Pellon kunnan 100 % omistamalleen tytäryhtiölle lyhytaikaisen 
rahoituksen vuodelle 2022. 

 
Rahoituksen arvo on 20 000 €. Laina tulee olla takaisin maksettuna 
Pellon kunnalle kokonaisuudessaan 31.12.2022. Koska kysymyksessä 
on varsin lyhyt laina-aika, ja yhtiö on kokonaisuudessaan kunnan 
omistuksessa, noudatetaan tässä päätöksessä aikaisempaa käytäntöä, 
eli korkoa lainasta ei yhtiöltä laina-ajalta peritä. 

 
 
Allekirjoitus 
                            Eero Ylitalo 
                          kunnanjohtaja 
 
Tiedoksi             Asianosaiset 
 
 
Oikaisuvaatimus- ja valitusohjeet 
 
Valituskielto 
Kunnallisen virkaehtosopimuslain 26 §:n perusteella viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta tähän päätökseen 
sillä perusteella, että virkaehtosopimusta olisi virheellisesti sovellettu tai tulkittu eikä saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai 
hallintoriita-asiana käsiteltäväksi, jos hänellä tai viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille 
työtuomioistuimessa. Myöskään työntekijällä ei ole valitusoikeutta silloin, kun hänellä tai työntekijäyhdistyksellä on oikeus 
panna asia vireille työtuomioistuimessa. Asian vireillepano työtuomioistuimessa edellyttää pääsopimuksen tai 
työehtosopimuksen mukaisia neuvotteluja. 
 
Oikaisuvaatimusoikeus 
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on 
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. 
Valitusviranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite 

Pellon kunnanhallitus, Kunnantie 4, 95700 PELLO 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, 
jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen 
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 
 
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 
 



Päätöksen nähtäväksi asettaminen 
Päätös on yleisesti nähtävillä päätöksen tehneen viranhaltijan toimistolla päätöspäivämäärää seuraavan kuukauden 
ensimmäisenä arkimaanantaina klo 9.00 - 15.00. 
 
Tiedoksianto asianosaiselle  
Päätösjäljennös on toimitettu asianosaisille yllämainittuna päätöksentekopäivänä. 
 
Lisätietoja  


