
Pysyvien vastaavien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden sekä sijoitusten hankintaa ja 

luovuttamista koskevan päätösvallan siirto 

1/00.01.01.04/2020 

 

Kh 21.06.2021 § 244 

      

Valmistelija: talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hel-

levi.kunnas(at)kouvola.fi 

Hallintosäännön 22 §:n 1 mom. 1 kohdan mukaan kaupunginhallitus ja 

29 §:n 5 mom. 3 kohdan mukaan tekninen lautakunta päättää pysyvien 

vastaavien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankinnasta ja 

luovutuksesta valtuuston vahvistamissa rajoissa. Lisäksi hallintosään-

nön 22 §:n 1 mom. 3 kohdan kaupunginhallitus päättää pysyvien vas-

taavien sijoitusten hankinnasta ja luovutuksesta.  

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 18.3.2019 § 28 vahvistanut py-

syvien vastaavien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankinnan 

ja luovuttamisen toimivaltarajat seuraavasti: 

Kaupunginvaltuusto yli 3 000 000 euroa 

Kaupunginhallitus 1 000 000 – 3 000 000 euroa 

Tekninen lautakunta alle 1 000 000 euroa 

Kaupunginhallitus on 8.4.2019 § 136 siirtänyt päätösvallan tilapalvelui-

den osalta toimitilajohtajalle 200 000 euroon saakka pysyvien vastaa-

vien hyödykkeiden sekä pysyvien vastaavien osakkeiden, jotka koske-

vat asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä, hankkimisesta ja luovuttamisesta 

sekä konsernipalvelujen toimialajohtajalle 200 000 euroon saakka mui-

den kaupunginhallituksen alaisten pysyvien vastaavien aineettomien ja 

aineellisten hyödykkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta. Päätösval-

lan enimmäismäärään katsotaan kuuluvan kauppahinnan lisäksi mah-

dollinen kirjanpidon myyntitappio myynti- ja vaihtotilanteissa. 

Hallintosäännön päivityksen jälkeen toimivalta ko. asioissa on syytä päi-

vittää vastaamaan voimassa olevan hallintosäännön pykälänumerointia 

ja tekstiä. 

Lisätietoja: talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hel-

levi.kunnas(at)kouvola.fi 

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus: 

Kaupunginhallitus päättää siirtää toimivaltaansa pysyvien vastaavien 

aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden sekä pysyvien vastaavien si-

joitusten hankinnan ja luovuttamisen osalta seuraavasti: 



 tilapalveluiden osalta toimitilajohtajalle 200 000 euroon saakka 

pysyvien vastaavien hyödykkeiden sekä pysyvien vastaavien 

osakkeiden, jotka koskevat asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä, 

hankkiminen ja luovuttaminen. Päätösvallan enimmäismäärään   

katsotaan kuuluvan kauppahinnan lisäksi mahdollinen kirjanpi-

don myyntitappio. 

 konsernipalvelujen toimialajohtajalle 200 000 euroon saakka 

muiden kaupunginhallituksen alaisten pysyvien vastaavien ai-

neettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankkiminen ja luovut-

taminen. Päätösvallan enimmäismäärään katsotaan kuuluvan 

kauppahinnan lisäksi mahdollinen kirjanpidon myyntitappio. 

Kaupunginhallituksen päätös: 

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että ryhmät käyvät seuraavan valtuus-

tokauden alussa keskustelun kaupunginvaltuuston vahvistamista pysy-

vien vastaavien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankinnan ja 

luovuttamisen toimivaltarajoista. 

____________ 

 


