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Liikunta- ja kulttuurilautakunta 19.01.2022 § 8 

      

Valmistelija: sivistysjohtaja Veikko Niemi, puh. 020 615 7727, 

veikko.niemi(at)kouvola.fi 

Hallintosäännön (voimaan 1.1.2022) 66.3 §:n mukaan lautakunnat päät-

tävät vastuualueellaan palveluista ja tuotteista perittävistä maksuista 

sekä hinnoista, vuokrista ja korvauksista ja niiden määräytymisperus-

teista sekä yksittäistapauksessa alennuksen tai vapautuksen myöntämi-

sestä kaupungille tulevaan maksuun. 

Lautakunta voi siirtää sille hallintosäännössä määrättyä toimivaltaa 

edelleen muulle viranhaltijalle. Se, jolle toimivaltaa on edelleen siirretty, 

ei voi enää siirtää toimivaltaa edelleen. (Hallintosääntö 29.1 ja 29.3 §.) 

Alennuksen ja vapautuksen myöntäminen sekä palveluista ja tuot-

teista perittävät täyskustannusmaksut 

Lautakunnan päätösvaltaa on hallintosäännön 66.3 §:ssä tarkoitetun yk-

sittäistapauksen alennuksen tai vapautuksen myöntämisen osalta sekä 

palveluista ja tuotteista perittävien täyskustannusmaksujen osalta pe-

rusteltua siirtää lautakunnalta viranhaltijalle. Lautakunnan päätösvaltaa 

esitetään siirrettäväksi palvelun johtajalle (sivistysjohtaja). 

Täyskustannusmaksuja tarvitaan, kun palveluja myydään esimerkiksi 

toiselle kunnalle tai kun Valtiokonttori ja vakuutuslaitokset korvaavat 

kustannuksia. 

Helpotuksen tai vapautuksen myöntäminen kaupungille aiheutu-

neen vahingon korvaamisesta 

Hallintosäännön 23.2 §:n 7-kohdan mukaisesti lautakunta päättää hel-

potuksen tai vapautuksen myöntämisestä alaisensa viranhaltijan ja 

työntekijän velvollisuudesta korvata kaupungille aiheutunut vahinko, 

ellei vahinko ole aiheutettu tahallaan tai törkeästä tuottamuksesta. Vas-

taavasti kuin edellä hallintosäännön 66.3 §:n osalta, myös tältä osin 

päätösvaltaa esitetään siirrettäväksi palvelun johtajalle (sivistysjohtaja). 

Lisätietoja: sivistysjohtaja Veikko Niemi, puh. 020 615 7727, 

veikko.niemi(at)kouvola.fi 



Sivistysjohtajan ehdotus: 

Liikunta- ja kulttuurilautakunta siirtää lautakunnan toimivaltaa siten, että 

palvelun johtaja (sivistysjohtaja) päättää: 

1. yksittäistapauksessa alennuksen tai vapautuksen myöntämi-

sestä, 

2. palveluista ja tuotteista perittävistä täyskustannusmaksuista 

sekä 

3. helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä alaisensa viranhal-

tijan ja työntekijän velvollisuudesta korvata kaupungille aiheutu-

nut vahinko, ellei vahinko ole aiheutettu tahallaan tai törkeästä 

tuottamuksesta. 

Tämä päätös korvaa lautakunnan 9.6.2021 (§ 60) asiassa tekemän 

päätöksen. 

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan päätös: 

Liikunta- ja kulttuurilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. 

____________ 


