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Kaupunginhallitus 01.11.2021 § 381 

      

Valmistelija: toimitilajohtaja Katja Ahola, puh. 020 615 9013,             

katja.e.ahola(at)kouvola.fi 

Kaupunginhallitus on päättänyt aiemmin neljän liikuntapaikan nimen 

myyntioikeuden luovuttamisesta, sopimuskauden pituus on vaihdellut, 

sopimuskausi on ollut yleisesti pituudeltaan 3 vuotta. Aiemmat 

päätökset ovat kh 31.03.2008 § 103, kh 14.06.2010 § 203, kh 

04.03.2013 § 104, kh 18.05.2015 § 121, ja toimitilajohtajan päätös 

01.03.2017 § 6. 

Myyntioikeudet ovat aiemmin saaneet Kouvolan Edustuskiekko ry, 

Kouvot ry, Myllykosken Pallo -47 ry ja Kouvolan Pallonlyöjät ry. Nimeä 

seurat ovat voineet käyttää omien tilaisuuksien ja otteluiden 

markkinoinnissa, myyntioikeus on annettu veloituksetta.  

Oikeus nimen myyntiin on aikarajallinen. Huomioitavaa on, että osa 

aiemmista päätöksistä on ollut aikarajattomia: kh 31.03.2008 § 103 ja 

kh 14.06.2010 § 203 ja tämän jälkeen tehdyt päätökset ovat olleet 

aikarajallisia.   

Kaupunginhallitukselle ehdotetaan hyväksi koetun mallin jatkemista 

siten, että yhteisöille myönnetään veloituksetta lupa sille osoitetun 

liikuntapaikan (kotipeliareena) nimen myyntiin kolmannelle osapuolelle 

seuraavasti: 

 KooKoo Hockey Oy:lle (Y-tunnus  2611664-2) Kouvolan 

jäähalli, vuosille 2022-2027 

 Kouvot Basket Oy:lle (Y-tunnus 3206925-6) Mansikka-ahon 

liikuntahalli, vuosille 2022-2027 

 Mypa ry:lle (Y-tunnus 2678190-9), Saviniemen 

jalkapallostadion, vuosille 2022-2027 

 Kouvolan pallonlyöjät ry (y-tunnus 0161084-7) Kouvolan 

pesäpallostadion, vuosille 2022-2027 

Tätä nimeä yhteisöt voivat käyttää omien tilaisuuksien ja otteluiden 

markkinoinnissa. 

 

Yhteisön valitsema markkinointinimi ei sido kaupunkia eikä ko.tilan 

muita käyttäjiä, mm. tapahtumanjärjestäjiä, vaan tällöin voidaan käyttää 

tilojen virallisia nimiä, kuten Kouvolan jäähalli. 



Toimitilajohtajalle delegoidaan oikeus kaupungin puolesta hyväksyä 

ko.liikuntapaikkojen markkinointinimet tekemällä  nimen hyväksymisestä  

viranhaltijapäätös. 

Kouvolan kaupunki myöntäessä yhteistöille luvat liikuntapaikkojen 

nimien myyntioikeuksiin kaupunki katsoo olevan tarpeellista perua lupa  

määrätyissä tilanteissa. Lupa olisi ehdollinen siten, että mikäli yhteisö 

haetaan tai hakeutuu konkurssiin tai yrityssaneeraukseen, yhteisö myy 

ja siirtää pelitoimintansa muulle yhteisölle tai muualle, yhteisö lopettaa 

toimintansa tai yhteisö ei hyväksytä kotipeliareenansa nimeä kaupungin 

toimitilajohtajalla, kaupunki peruuttaa yksipuolisesti 

kaupunginhallituksen päätöksellä ko. yhteisön luvan liikuntapaikan 

nimen myymiseen. 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen valtiontukea 

koskevan artiklan 107(1) mukaisesti tuki on kielletty, jos kaikki 

seuraavat kriteerit täyttyvät yhtäaikaisesti: 

(1) julkisia varoja kanavoidaan muodossa tai toisessa taloudellista 

toimintaa harjoittavalle yritykselle, (2) tämä taloudellinen tuki suosii 

jotakin yritystä tai tuotannonalaa, (3) taloudellinen tuki vääristää tai 

uhkaa vääristää kilpailua, sekä (4) taloudellinen tuki vaikuttaa 

jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. 

EU:n valtiontukisäännöt koskevat toimintaa, jolla on rajat ylittäviä 

vaikutuksia. Esimerkiksi puhtaasti paikallisten palveluiden tai 

infrastruktuurin rakentaminen ei välttämättä ole valtiontukea EU-

oikeuden merkityksessä, jos tuki ei todennäköisesti houkuttele 

asiakkaita muista jäsenvaltioista tai jos tuella on enimmillään vain 

marginaalinen vaikutus jäsenvaltioiden välisiin investointeihin. 

Myöntämällä yhteisölle oikeuden myydä kolmeksi  vuodeksi  

liikuntapaikan nimen ei ole vaikutusta jäsenvaltioiden väliseen 

kauppaan, jolloin kaikki kaikki valtiontukea koskevat kriteerit eivät täyty 

eikä kyse ole kielletystä valtiontuesta. 

Lisätietoja: toimitilajohtaja Katja Ahola, puh. 020 615 9013,                     

katja.e.ahola(at)kouvola.fi  

Kaupunginjohtajan ehdotus: 

Kaupunginhallitus päättää myöntää KooKoo Hockey Oy:lle, Kouvot 

Basket Oy:lle, Mypa ry:lle ja Kouvolan Pallonlyöjät ry:lle luvan  myydä 

kotipeliareenoidensa nimi kolmannelle osapuolelle kuuden vuoden 

ajaksi 1.1.2022 alkaen.  

Lupa on ehdollinen siten, että mikäli yhteisö haetaan tai hakeutuu 

konkurssiin tai yrityssaneeraukseen, yhteisö myy ja siirtää 

pelitoimintansa muulle yhteisölle tai muualle, yhteisö lopettaa 

toimintansa  tai yhteisö ei hyväksytä kotipeliareenansa nimeä 

kaupungin toimitilajohtajalla, kaupunki peruuttaa yksipuolisesti 



kaupunginhallituksen päätöksellä ko. yhteisön luvan liikuntapaikan 

nimen myymiseen. 

Kaupunginhallitus päättää delegoida toimitilajohtajalle oikeuden 

kaupungin puolesta hyväksyä viranhaltijapäätöksellä  

ko.liikuntapaikkojen markkinointinimet. 

Kaupunginhallituksen päätös: 

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. 

  ____________ 

 


