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TOIMINTAOHJE LAINANANNOSTA ORIVESILÄISILLE TAI ORIVEDELLÄ TOIMIVILLE
REKISTERÖIDYILLE YHDISTYKSILLE JA MUILLE YLEISHYÖDYLLISILLE YHTEI-
SÖILLE HANKERAHOITUKSEN, PALKKATUKIEN JA VASTAAVIEN TILAPÄISRAHOI-
TUKSEEN

Orivesiläisille tai Orivedellä toimiville yhdistyksille myönnetään tilapäisrahoitusta hankerahoituksen
tai palkkatukien viivästymisen vuoksi yhdistyksen maksuvalmiuden turvaamiseen seuraavin eh-
doin:

1. Kaupunginhallitus voi harkintansa mukaan myöntää yksittäistapauksissa orivesiläisille ja
Orivedellä toimiville rekisteröidyille yhdistyksille ja muille yleishyödyllisille yhteisöille lainaa
hankerahoituksen, palkkatukien ja vastaavien tilapäisrahoitukseen.

2. Tilapäislaina voi olla kulloinkin yhtä hanketta kohden enintään 25.000 euroa ja laina-aika
enintään 12 kuukautta. Tilapäislainan määrä voi olla enintään myönnetyn hankerahoituksen
suuruinen.

Työllistämiseen myönnettävä laina voi olla enintään 1.800 euroa kuukaudessa työllistettyä
kohden ja sitä voidaan myöntää enintään kolmeksi (3) kuukaudeksi. Työllistämislainan
määrä ei voi olla suurempi, kuin myönnetyn palkkatuen määrä.

3. Tilapäis- tai työllistämislainasta ei peritä korkoa eikä sille vaadita vakuutta.

4. Työllistämislainalla yhdistys sitoutuu palkkatuella työllistämään orivesiläisen työttömän.

5. Tilapäislainaa on haettava kirjallisesti.

Hankerahoitusta koskevaan hakemukseen on liitettävä tarpeelliset tiedot mm.:
- yhdistyksen päätös hakerahoituksen hakemisesta,
- jäljennös rahoittajan päätöksestä hankerahoituksen myöntämisestä,
- hankesuunnitelma ja kustannusarvio,
- ote yhdistysrekisteristä nimenkirjoitusoikeuden varmentamiseksi,
- selvitys yhdistyksen viimeisen kolmen (3) vuoden kuluessa saamista EU:n de minimis -
tuista.

Työllistämislainaa on haettava kirjallisesti hakemuslomakkeella. Samalla hakemuksella voi
hakea lainaa yhden tai useamman työllistetyn palkkaamisen rahoitukseen. Hakemuslomak-
keeseen tulee liittää mm.:
- yhdistyksen päätös työllistämislainan hakemisesta,
- jäljennös palkkatukipäätöksestä tai -päätöksistä,
- jäljennös työllistettävän työsopimuksesta,
- ote yhdistysrekisteristä nimenkirjoitusoikeuden varmentamiseksi.
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Lainanantaja voi vaatia yhdistykseltä myös muita tarpeelliseksi katsomiaan selvityksiä.

6. Tilapäis- ja työllistämislainasta laaditaan erillinen velkakirja, jossa todetaan lainan ehdot.
Velkakirjan allekirjoittajilla tulee olla nimenkirjoitusoikeus.

7. Tilapäis- ja työllistämislaina maksetaan yhdistykselle kaupunginhallituksen päätöksen lain-
voimaisuuden ja velkakirjan allekirjoittamisen jälkeen.

Edellä mainittujen ehtojen täyttyessä kaupunginhallitus delegoi päätösvaltansa työllistämis-
lainapäätösten tekemisestä talous- ja hallintojohtajalle, joka toimittaa tehdyt päätökset kau-
punginhallitukselle tiedoksi.

Kaupunginhallitus voi yksittäistapauksessa päättää, että tilapäislainapäätös laitetaan täy-
täntöön ennen päätöksen lainvoimaisuutta. Samoin talous- ja hallintojohtaja voi yksittäista-
pauksessa päättää työllistämislainan täytäntöönpanosta ennen päätöksen lainvoimaisuutta.

8. Työllistettävän keskeyttäessä lainalla tuetun työllistämisjakson, yhdistys voi työllistää tilalle
toisen näiden kaupunginhallituksen ohjeiden ehdot täyttävän henkilön. Muutoksesta on il-
moitettava välittömästi kaupungin talouspalveluihin ja toimitettava uuden henkilön palkkatu-
kipäätös.

9. Kaupunginhallitus voi yksittäistapauksessa edellyttää lainanannolle muita näitä ohjeita täy-
dentäviä ehtoja.


