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KHALL 24.05.2021 § 137
PyhäNet Oy on Pyhäjärven (51 %) ja Haapajärven (31 %) kaupunkien sekä
Kärsämäen kunnan (18 %) omistama vuonna 2013 perustettu verkkoyhtiö.
Yhtiö on rakentanut valokuituyhteydet omistajakuntiensa alueille sekä osin
myös Kiuruvedelle ja Reisjärvelle. Lisäksi PyhäNet on osakkaana
Reisjärven valokuituyhtiö R-Netissä ja vastaa heidän asiakkuuksistaan.
Nykyaikainen ja toimintavarma internetyhteys luo edellytyksiä maaseutukuntien kehittymiselle ja asukkaiden tasavertaisiin elinoloihin kaupunkeihin
verrattuna. Valokuituyhteys mahdollistaa esimerkiksi etätöiden tekemisen
ja tätä kautta edesauttaa paluumuuttoa ja ehkäisee muuttotappiota.
Yrityksille kuituyhteys tarjoaa aivan uudenlaiset mahdollisuudet palveluiden
tuottamiseen ja tarjoamiseen paikasta riippumatta. Valokuituyhteys on kiinteistön perusominaisuus siinä missä sähkö- ja vesiliittymätkin.
PyhäNet Oy:n toiminta-ajatuksena on parantaa toiminta-alueensa kuntien
elinvoimaisuutta ja ihmisten elämänlaatua toteuttamalla, ylläpitämällä ja
operoimalla laadukkaita ja toimintavarmoja valokuituverkkoja luoden
edellytyksiä uusille digitaalisille palveluille, toimintamalleille ja
käyttötottumuksille.
PyhäNet Oy pyytää Pyhäjärven kaupungilta omavelkaista takausta 200.000
euron lainalle, jonka käyttötarkoituksena on oman palvelutuotannon
käynnistäminen. Laina-aika on 2-3 vuotta. Yhtiöllä on käynnissä useita
toiminnan kehittämistoimia, jotka tarvitsevat niin sanottua siltarahoitusta.
Kehittämistoimet parantavat yhtiön kilpailukykyä entisestään ja luovat
edellytyksiä kasvulle.
Rahoituslaitoksen myöntämän rahoituksen edellytyksenä on kunnan
täysimääräinen (100 %) omavelkainen takaus. Lisäksi kuntien
takauskeskuksesta annetun lain asettamien kriteerien mukaan rahoitus
myönnetään toimijalle, joka harjoittaa kuntien toimialaan kuuluvia laissa
säädettyjä julkisia palvelutehtäviä tai näitä välittömästi palvelevia toimintoja
tai muita kansalaisten kannalta välttämättömiä palveluita. PyhäNet Oy
rakentaa ja on rakentanut valokuituyhteyksiä omistajakuntiensa alueille.
Lainan takauksesta päätettäessä on huomioitava seuraavat EU:n valtiontukisäännökset myös myönnettäessä takauksia kuntakonserniin kuuluville
yhtiöille:
a) limiitinottaja ei ole taloudellisissa vaikeuksissa,
b) takauksen laajuus voidaan myöntämishetkellä mitata asianmukaisesti,
c) takaus ei kata enempää kuin 80 prosenttia rahoitussitoumuksen
määrästä,
d) takauksesta maksetaan markkinaperusteinen hinta.

Kuntalain 129 §:n mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus
ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä.
Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen
sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän
kattavilla vastavakuuksilla.
PyhäNet Oy vakavaraisena kuntien omistamana yhtiönä ei tuota takauksenantajalle merkittävää taloudellista riskiä. Kuntalain 129 §:n edellyttämän
vastavakuusedellytyksen täyttymiseksi yhtiö tulee kuitenkin antamaan
pyydetylle rahoituslaitoksen takaukselle vastavakuuden, jonka määrä on
80 % kunnan myöntämästä takaussummasta.
PyhäNet Oy:n osakassopimuksen kohdan 11.3 mukaan osakkaat antavat
tarvittaessa yhtiön investointeja varten ottamille lainoille vakuuksia
omistusosuuksiensa suhteessa. Osakassopimuksen kohdassa 11.3 on
viitattu vakuuksiin, jotka kohdistuvat yhtiön lainoihin, jotka otetaan yhtiön
yhteisiä investointeja varten. Tämä laina, jota takauspyyntö koskee, ei
kohdistu kaikkien kuntien (osakkaiden) yhteisiin investointeihin vaan on
yhtiön toiminnan kehittämiseen liittyvä laina, jonka vuoksi Pyhäjärven
kaupunki yksin toimii lainan takaajana.
Kehittämistoimet ovat luonnollinen jatke Pyhäjärven kaupungin vahvaan
näkemykseen valokuidun elinvoimavaikutuksista Pyhäjärvelle ja
alueellemme ja konsernilla on vahva intressi asian edistämiseksi.
Kehittämistoimet edistävät Pyhäjärven kaupunkistrategian tavoitteita:
"liikenne- ja tietoliikenneyhteydet työelämän ja vapaa-ajan muutokseen
vastaamassa" ja "tytäryhtiöiden elinvoimatyö".
Kaupunginjohtajan päätösehdotus:
Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että
1. Pyhäjärven kaupunki myöntää PyhäNet Oy:lle rahoituslaitokselta otettavalle 200.000 euron lainalle kaupungin omavelkaisen takauksen.
Laina-aika on korkeintaan 3 vuotta. Pyhäjärven kaupungin myöntämä
takaus kohdistuu yhtiön toiminnan kehittämiseen otettavaan lainaan.
2. Pyhäjärven kaupunki edellyttää takaukselle PyhäNet Oy:ltä 160.000
euron (200.000 €/80 %) vastavakuutta.
3. Pyhäjärven kaupunki perii takauksesta 0,1 %:n vuotuisen takausprovision vuoden lopussa olevan luottomäärän mukaisesti.
Päätös:
Jouni Jussinniemi ilmoitti esteellisyytensä asian käsittelyyn. Hän poistui
kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi hallintolain 28 §:n
perusteella.
Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

KVALT § 32
Päätös:
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen päätösehdotuksen
kohdat 1-3.

