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Yleishyödylliset yhteisöt voivat hakea hankkeen toteutukseen ns. välirahoitusta varten Jyväskylän 

kaupungilta korotonta kuntalainaa. Lainaa myönnetään harkinnanvaraisesti ja sen ehtona on JyväsRiihi ry:n 

myönteinen päätös tukihakemukseen.  Kaupunginhallituksen päätökset 1.6.2015 Dnro 645/15 ja 31.8.2015 

Dnro 645/2015. 

Kuntalainan mahdollisuus on selvitettävä ennen tukihakemuksen jättämistä, mutta varsinainen hakemus 

tehdään vasta, kun JyväsRiihen hallitus on tehnyt hankkeeseen puoltavan päätöksen. 

Kuntalainaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, jonka täytyy sisältää: 

 

• hankesuunnitelma ja kustannusarvio 

• pöytäkirjanote yhteisön hallituksen tai vastaavan toimielimen päätöksestä korottoman lainan 

hakemisesta Jyväskylän kaupungilta 

• lainan takaisinmaksusuunnitelma/-aikataulu 

• yhdistysrekisteriote (tuore, alle 3 kk vanha) 

• selvitys yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta (viimeisin, tilintarkastettu tilinpäätös) 

• valtakirja tuen maksamisesta kaupungille 

Yhteyshenkilö: EU-asiantuntija Iiris Asunmaa 

puhelin: (014) 266 7354, matkapuhelin 050-472 4253 

sähköposti: iiris.asunmaa@jyvaskyla.fi     

Osoite:  

Jyväskylän kaupunki/Konsernihallinto 

PL 193 

40101 Jyväskylä 

1. Jyväskylän kaupunki/ konsernihallinto  

tekee kuntalainan tarkoituksenmukaisuus- ja rahoitustarveharkinnan ja tekee siitä 

viranhaltijapäätöksen, jonka ehtona on EU-tuen myöntäminen. Päätös toimitetaan sähköpostilla 

hakijalle ja tiedoksi JyväsRiihelle toimisto@jyvasriihi.fi -osoitteeseen. Hakijan on tallennettava päätös 

pdf -muodossa Hyrrä-järjestelmään.  

 

2. Jyväskylän kaupungin talous- ja strategiajohtaja  

tekee kuntalainaa koskevan päätöksen, kun JyväsRiihi on toimittanut sähköpostilla ELY-keskuksen 

päätöksen. Kuntalainaa koskeva päätös toimitetaan hakijalle sähköpostilla. Päätös on lainvoimainen 

oikaisuvaatimus- ja otto-oikeusajan kuluttua. Oikaisuvaatimusaika alkaa tiedoksiannosta seuraavana 

päivänä, eli sähköpostilla tiedoksi annettu päätös 3 pv + 14pv. (esim. 17.3. tiedoksi annettu päätös, 

oikaisuvaatimusaika päättyy 3.4.) Kirjeitse annettuun päätökseen lasketaan 7 pv + 14 pv. Otto-

oikeusaika ja kuntalaisvalitusaika lasketaan nähtävilläolopäivästä, joka on aina seuraava maanantai. 

Esimerkkitapauksessa 21.3. otto-oikeusaika päättyy 4.4., kun ensimmäistä päivää nähtävilläolosta ei 

lasketa mukaan.  
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3. Kun päätös on lainvoimainen, kuntalainasta tehdään velkakirja sekä valtakirja, jolla hakija valtuuttaa 

hankkeelle maksettavan tukirahoituksen maksamisen suoraan Jyväskylän kaupungin pankkitilille. Hakija 

sopii tapaamisen Mirkka Vertalan kanssa, osoite Kilpisenkatu 1, 3. krs, sähköposti: 

mirkka.vertala@jyvaskyla.fi , puh. (014) 266 8427, matkapuhelin 050-515 0740. Velkakirja ja valtakirja 

toimitetaan JyväsRiihelle (toimisto@jyvasriihi.fi) ja tiedoksi hakijalle. Hakijan tulee liittää valtakirja 

sähköisesti pdf -muodossa Hyrrä-järjestelmään hankkeen maksatushakemuksen liitteeksi. 
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