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Sijoitustoiminnan määritelmät 
 
Sijoitustoiminnalla tarkoitetaan kunnan toimialaan liittyvää sijoittamista ja kassavarojen sijoittamis-
ta. Lisäksi kunnalla voi olla toimeksiantona sijoitettavia lahjoitusvaroja. 
 
Toimialasijoittamisella tarkoitetaan sijoituksia, joilla edistetään kunnan tehtäviin kuuluvia päämääriä 
kuten palvelutuotannon järjestämistä, elinkeinorakenteen muutosta tai työllisyyden turvaamista 
kunnan tai seutukunnan alueella. 
 
Kassavaroilla tarkoitetaan maksuliikennevaroja ja kassaylijäämää. Maksuliikennevaroja ovat raha-
laitosten käyttötileillä olevat varat sekä käteisvarat. Kassaylijäämää ovat rahoitusarvopaperit ja 
pankkisaamiset, jotka eivät määrittelyhetkellä ole sidottu maksuliikenteen ylläpitoon. Lahjoitusra-
havarat ovat rahoitusarvopapereita, rahaa tai pankkisaamisia. 
 
Tässä valtuuston päätöksessä otetaan kantaa sijoitustoiminnan perusteisiin vain kassavarojen 
osalta. Toimialasijoittamisen perusteista päätetään vuosittain talousarviossa tai valtuuston erikseen 
tekemän sijoituspäätöksen yhteydessä. Lahjoitusrahastojen varojen sijoittamisesta päätetään täs-
sä siltä osin kuin rahastojen säännöistä tai testamenttien määräyksistä ei muuta johdu. 
 
 

Kassavarojen sijoittamisen yleiset periaatteet 
 
Sijoitustoiminnan tulee olla taloudellisesti tuottavaa. Vähimmäisvaatimuksena on sijoituksen reaa-
liarvon säilyttäminen. Sijoitustoiminta on hoidettava suunnitelmallisesti siten, että maksuvalmius 
turvataan ja että sijoitustoimintaan liittyvät riskit kartoitetaan ja niiltä pyritään suojautumaan enna-
kolta. Sijoitusten rahoittaminen lainanotolla tulee kysymykseen vain toimialaan liittyvissä sijoituk-
sissa. Kassavarojen sijoituskohteet ja -palvelut on kilpailutettava silloin, kun siihen käytännössä on 
mahdollisuus. 
 
Sijoituskohteen toimiala tai toimintatavat eivät saa olla ristiriidassa kunnan tehtävien ja toimintape-
riaatteiden kanssa. 
 
 

Kassavarojen sijoittamisen perusteet 
 
Kassaylijäämää sijoitetaan vain lyhytaikaisiin instrumentteihin, joissa hinta- ja luottoriskit ovat vä-
häiset. Kysymykseen tulevia instrumentteja ovat avista- tai määräaikaistalletus, valtion velkasitou-
mus, kuntatodistus tai kotimaisen rahalaitoksen sijoitustodistus taikka lyhyen koron rahasto-osuus. 
Kaupunki ei sijoita osakesidonnaisiin instrumentteihin eikä tee johdannaissopimuksia. 
 
 

Lahjoitusrahastojen varojen sijoittaminen 

 
Lahjoitusrahastojen varoja voidaan sijoittaa euroalueella velkasitoumukseen, kunta-, sijoitus- ja 
yritystodistukseen, joukkovelkakirjalainaan, sijoitusvakuutukseen, kapitalisaatiosopimukseen, ra-
hasto-osuuteen, osakkeeseen, määräaikaistalletukseen tai osakeindeksilainaan, joissa liikkee-
seenlaskijana tai velallisena on valtio, kunta tai raha- ja vakuutuslaitos taikka yritys tai muu yhteisö, 
jonka luottokelpoisuusluokka on AAA - BBB. Väliaikaisesti lahjoitusrahastojen varoja voidaan sijoit-
taa kaupungin kassaan. 
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Muista sijoitustoimintaan liittyvistä asioista päättää kaupunginhallitus, joka voi edelleen siirtää toi-
mivaltaansa muulle toimielimelle tai viranhaltijalle. Toimivallan siirrosta määrätään kaupunginhalli-
tuksen johtosäännössä. 
 
Kaupunginhallituksen tulee antaa valtuustolle vuosittain selvitys kassavarojen määrän ja arvon 
kehityksestä sekä sijoitusinstrumenttien jakaumasta ja tuotosta tarkastelujaksolla. Lisäksi selvityk-
sessä on esitettävä olennaiset riskitasossa tapahtuneet ja ennakoitavissa olevat muutokset. 


