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Asia KUNTATODISTUKSEN LIIKKEESEENLASKU 

 

 
 Kunnan lainakanta oli 6 045 068 euroa 31.12.2021. Summasta oli 

925 000 euroa kuntatodistuksena. Vuonna 2022 vanhoja lainoja lyhen-
netään talousarvion mukaan 788 158 euroa ja uutta lainaa voidaan ottaa 
1 400 000 euroa.  
 
Nyt erääntyi 925 000 euron kuntatodistus ja kunnan maksuvalmiuden 
turvaamiseksi on nostettava uusi  1 000 000 euron kuntatodistus.  
 
Valtuusto on kokouksessaan 14.3.2005/§ 20 päättänyt kuntatodistusoh-
jelman käyttöönotosta ja sopimuksen tekemisestä seuraavien rahalaitos-
ten kanssa: 
- Kuntarahoitus Oyj 
- Nordea Pankki Suomi Oyj (nyk. Nordea Bank Oyj) 
- OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj (nyk. OP Yrityspankki Oyj) 
- Sampo Pankki Oyj (nyk. Danskebank A/S Suomen sivuliike) 
 
Samalla valtuusto päätti, että kuntatodistusohjelman kokonaislimiitti on 
kunkin rahalaitoksen osalta 5 miljoonaa euroa ja että liikkeeseenlasket-
tavien kuntatodistusten nimellismäärä saa olla yhteensä enintään 5 mil-
joonaa euroa. 
 
Valtuusto päätti, että kuntatodistusten liikkeeseenlaskuista päättää kil-
pailutuksen perusteella kunnanjohtaja. Hallintosäännön 26 §:n 2 kohdan 
mukaan kunnanjohtaja päättää myös tilapäisen kassalainan ottamisesta.  
 
14.2.2022 pyydettiin tarjoukset nimellisarvoltaan 1 000 000 euron kunta-
todistuksesta ajalle 15.2.2022-14.4.2022. Korkotarjoukset olivat seuraa-
vat: 
 
- Kuntarahoitus Oyj,  korko -0,47 % 
- Nordea Bank Oyj,  korko -0,39 % 
- OP Yrityspankki Oyj,  korko -0,40 % 
 
 

Päätös/ 

Allekirjoitus 
Hyväksytään Kuntarahoituksen tarjous kuntatodistuksen liikkeeseenlas-
kusta ajalle 15.2.2022-14.4.2022. 
 
 
 

 Katarina Helander 
Kunnanjohtaja 

  



PUKKILAN KUNTA  VIRANHALTIJAPÄÄTÖS 
 
 Päivämäärä Päätösnumero 
 16.02.2022 1/2022 
  

 

Oikaisuvaatimusohje Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Pukkilan kunnanhalli-

tukselle, Onnintie 3, 07560 PUKKILA, neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on oikaisuvaati-
muksen tekijän allekirjoitettava. 
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, ellei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaan-
titodistukseen merkittynä aikana.  

Julkisesti nähtävänä  
Tiedoksianto Kenelle 

maksuliikenteen hoitaja 
Päivämäärä 

23.2.2022 
 

 [  ] Lähetetty postitse  
saantitodistusta vastaan 
 

[  ] Lähetetty postitse  
tavallisena kirjeenä 
 

[  ] Lähetetty sisäisessä 
postissa  
 

 [  ] Luovutettu asianosaiselle 
 

[x] Lähetetty sähköpostitse  
 

 

  
 
 

 
 
 

 Tiedoksiantajan allekirjoitus ja virka-asema Vastaanottajan allekirjoitus 

 


