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Liikunta- ja kulttuurilautakunta 19.01.2022 § 9 

      

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

veikko.niemi(at)kouvola.fi 

Hallintosäännön (voimaan 1.1.2022) 23.2 §:n 3 kohdan perusteella lau-

takunta päättää vastuualueellaan muista sopimuksista ja oikeustoimista.  

Muita sopimuksia ovat esimerkiksi kuntien ja kuntayhtymien kanssa teh-

tävät palvelujen järjestämistä koskevat sopimukset, tavaroiden ja palve-

lujen myymistä koskevat sopimukset, kumppanuussopimukset sekä yh-

teistoimintasopimukset. Puhutaan myös kerta- ja kestoluonteisista sopi-

muksista, jotka jälkimmäiset voivat olla määräaikaisia tai toistaiseksi 

voimassa olevia.  

Edelleen hallintosäännön 23.2 §:n 10 kohdan perusteella lautakunta 

päättää vastuualueellaan esimerkiksi käyttöoikeuden ja muun omaisuu-

den vastaanottamisesta lahjoituksena.  

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 §) 

Palvelun johtajalle on siirretty toimivalta päättää hallintosäännön 23.2 

§:ssä tarkoitetuista muista sopimuksista, joiden arvo on alle 1 000 000 

euroa vuodessa. 

Myös muiden sopimusten ja oikeustoimien hyväksymistä merkityksel-

tään vähäisissä asioissa on tarkoituksenmukaista siirtää viranhaltijoille. 

Sopimusten ja oikeustoimien hyväksyminen merkitykseltään vähäisissä 

asioissa voisi hyväksyä viranhaltija asemavaltuutuksensa perusteella, 

ellei toimivaltaa ole siirretty muulle taholle. 

Merkityksen vähäisyyttä tulee arvioida tapauskohtaisesti muun sopi-

muksen tai oikeustoimen taloudellisen intressin, tarkoituksenmukaisuu-

den ja/tai ajallisen ulottuvuuden pohjalta, joiden tulee olla vähäisiä.  

Vähämerkitykselliseksi voidaan katsoa esimerkiksi sopimus, joka ai-

heuttaa kaupungille enintään 20 000,00 euron kustannukset ja joka on 

ajalliselta ulottuvuudeltaan enintään viisivuotinen. Lahjoituksen vastaan-

ottaminen katsotaan olevan merkitykseltään vähäinen sopimusasia, 

ellei lahjoitus vaadi lisämäärärahaa tai lahjoituksen vastaanottaminen 

sisällä erityisehtoja.  



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

veikko.niemi(at)kouvola.fi 

Sivistysjohtajan ehdotus: 

Liikunta- ja kulttuurilautakunta siirtää: 

1. palvelun johtajalle (sivistysjohtaja) toimivallan päättää hallinto-

säännön 23.2 §:n 3 kohdassa tarkoitetuista muista sopimuksista, 

joiden arvo on alle 1 000 000 euroa vuodessa 

2. toimialan viranhaltijoille asemavaltuutuksensa perusteella toimi-

vallan muiden hallintosäännön 23.2 §:n 3 kohdassa tarkoitettu-

jen sopimusten ja oikeustoimien päättämisestä merkitykseltään 

vähäisissä asioissa, ellei toimivaltaa ole siirretty muulle taholle.   

Tämä päätös korvaa asiassa 9.6.2021 (§ 61) tehdyn päätöksen. 

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan päätös: 

Liikunta- ja kulttuurilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. 

____________ 


