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KOTKAN KAUPUNGIN YRITTÄJÄPALKINNON SÄÄNNÖT 
(Hyväksytty kaupunginhallituksessa 28.9.2020, voimassa 2020 alkaen) 

 
 

Palkinnon tarkoitus ja jakaminen 
 

Kotkan kaupungin yrittäjäpalkinnon jakamisen tarkoituksena on palkita ja tuoda 
esille esimerkillisiä kotkalaisia yrittäjyyteen liittyviä tekoja, nostaa yritystoiminnan 
arvostusta kaupungissa ja yhteiskunnassa ja osoittaa, minkälainen keskeinen 
rooli yrittäjillä on kaupungin hyvinvoinnin ja elinvoiman kehittymisessä. 

 
Kaupunginhallitus jakaa Kotkan kaupungin yrittäjäpalkinnon kunakin vuonna 
erikseen päätettävän tilaisuuden yhteydessä. Yleensä samana vuonna jaetaan 
vain yksi palkinto, mutta mikäli ilmenee useampia samanarvoisiksi katsottavia 
tekoja, voidaan poikkeuksellisesti jakaa useampiakin palkintoja.  

 
Aloitteen palkinnon myöntämisestä voi kaupunginhallitukselle tehdä yksityinen 
henkilö, yhteisö tai kunnallinen elin. 

 
Palkintoasian valmistelusta huolehtii kaupunginhallituksen määräämä 
organisaatioyksikkö. 

 
Palkintona jaetaan taideteos. Lisäksi palkinnon saajalle annetaan kunniakirja, 
josta ilmenee palkinnon antamisen perusteet. 

 
Palkinnon jakoperusteet 

 
1. Kotkan kaupungin yrittäjäpalkinto myönnetään tunnustukseksi henkilölle tai 

yhteisölle, joka erityisen ansiokkaalla teollaan tai toiminnallaan on 
kunnostautunut yrittäjyyden ja elinkeinotoiminnan hyväksi.  

 
2. Palkinnon saajan tulee olla vaikuttanut merkittävästi ja myönteisesti Kotkan 

kaupungin vetovoimaan ja/tai kehitykseen esimerkiksi huomattavana 
työllistäjänä, palvelutason kehittäjänä, elinkeinorakenteen monipuolistajana 
tai muulla näihin verrattavalla tavalla. 

3. Palkinnon saajia valittaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota mm. 
seuraaviin seikkoihin: 
- yrityksen toiminta-ajatus ja tuote- tai palveluideat 
- toiminnan, tuotteiden tai palveluiden kehittely  
- yrityksen vakaa kehittyminen viimeisten vuosien aikana 
- yrityksen suora ja välillinen merkitys sekä hyvä maine työllistäjänä 
- yrityksen omistajan /omistajien ja henkilöstön välinen hyvä yhteistyö  
- yrityksen vaikutus ympäristöön ja yrityksen ilmastovaikutukset 
 

4. Yritystoiminnan taloudellinen menestys. Menestystä arvioitaessa huomiota 
kiinnitetään mm. seuraaviin asioihin: liikevaihdon kehitys, vakavaraisuus 
ja/tai yrityksen taloudellinen merkitys kaupungille. 
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5. Yrittäjäpalkinnon saajaksi valittavan tulee olla henkilönä tai yhteisönä 
arvostettu ja esimerkillinen.  

 
6. Palkinto voidaan myöntää, mikäli teko tai toiminta on tapahtunut Kotkan 

kaupungin alueella tai toimintaa johdetaan Kotkasta. Mikäli teko tai toiminta 
on tapahtunut muualla, tulee seuraavien ehtojen täyttyä: 
6.1. yrityksen tai henkilön kotipaikan tulee olla Kotka 
6.2. teon tulee olla erityisen merkittävällä tavalla hyödyksi Kotkalle. 

Ainoastaan tällä edellytyksellä voidaan palkita muu kuin kotkalaisen 
henkilön tai yhteisön Kotkan ulkopuolella suorittama teko 
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