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SEUTUYHTEISTYÖN JOHTOSÄÄNTÖ 
(Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 22.10.2003) 
 
 
I LUKU 
 
Seudun toiminta-ajatus ja tehtävät 
 
1 § 
Toiminta-ajatus Kotkan ja Haminan kaupungit sekä Pyhtään, Miehikkälän ja Virolahden 

kunnat (Seutu) pyrkivät voimavaroja yhdistämällä ja seudullista yhteistyötä 
lisäämällä kuntalain 76 ja 77 §:ssä tarkoitettuun yhteistoimintasopimuk-
seen (seutusopimus) perustuen seutukunnan elinvoimaisuuden, kilpailu-
kyvyn ja vetovoimaisuuden vahvistamiseen. 

 
2 § 
Seudun tehtävät Seudun tehtävänä on 

1) tehostaa seudun edunvalvontaa, 
2) tehdä ja valmistella päätettäväksi aloitteita kuntien seudullisen yhteis-

työn edistämiseksi ja koordinoimiseksi, 
3) toteuttaa sovittavat seudulliset palvelutehtävät ja kehittämisprojektit, 

sekä 
4) huolehtia muista seutusopimuksessa määritellyistä tehtävistä. 

 
II LUKU 
 
Organisaatio 
 
3 § 
Seutuvaltuusto Seutuvaltuusto toimii Kotkan kaupunginhallituksen alaisena lautakuntana. 
 
  Seutuvaltuustoon kuuluu kaksikymmentäviisi (25) valtuuston toimikaudeksi 

valittua jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. 
 
  Kotkan kaupunginvaltuusto valitsee seutuvaltuustoon kymmenen (10) jä-

sentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. 
 
  Haminan kaupunginvaltuusto valitsee seutuvaltuustoon kuusi (6) jäsentä ja 

yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. 
 
  Miehikkälän, Pyhtään ja Virolahden kunnanvaltuustot valitsevat seutuval-

tuustoon kukin kolme (3) jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsen-
tä. 

 
  Seutuvaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapu-

heenjohtajaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan. 
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4 § 
Tehtävät ja ratkaisuvalta 
 
  Seutuvaltuuston tehtävänä on 

1) huolehtia seutusopimuksessa määriteltyjen tehtävien hoitamisesta, 
2) hyväksyä seutuohjelma, 
3) tehdä esitys seudun taloussuunnitelmaksi, 
4) huolehtia seudun edunvalvonnasta, 
5) hyväksyä aluekeskusohjelman toiminta- ja taloussuunnitelma, 
6) päättää seutuyhteistyökokeiluun hakeutumisesta,  
7) päättää seudun kehittämiskokonaisuuksien käynnistämisestä, 
8) valmistella esitykset peruskunnille seutuyhteistyön kokonaiskehittämi-

sestä, 
9) päättää hallintopalvelujen järjestämisestä, 
10) päättää seudullisen yhteistyön johtamisesta henkilövalintoineen, sekä 
11) huolehtia muista kuntien yhtäpitävillä päätöksillä seudullisesti hoidetta-

vaksi siirretyistä tehtävistä sekä 
12) päättää seutuvaltuuston ratkaisuvallan siirtämisestä.   

 
5 § 
Seutuvaliokunta Seutuvaltuuston valmisteluelimenä toimii seutuvaltuuston asettama seutu-

valiokunta, jonka muodostavat kunkin yhteistyössä mukana olevan kunnan 
kaupungin- tai kunnanjohtajat. Seutuvaliokunnan jäsenellä on oikeus ni-
metä itselleen varajäsen. 

 
  Seutuvaliokunnan puheenjohtajana toimii Kotkan kaupunginjohtaja. Seutu-

valiokunta valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan.  
 
  Seutuvaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja 

puheoikeus seutuvaliokunnan kokouksissa.  
 
  Seutuvaliokunta rinnastetaan kuntalaissa tarkoitettuun toimikuntaan.  
 
6 § 
Seutuvaliokunnan tehtävät 
 
  Seutuvaliokunnan tehtävänä on 

1) käynnistää ja toimeenpanna seutuohjelman ja aluekeskusohjelman 
mukaiset hankkeet lukuunottamatta elinkeinohankkeita, 

2) valmistella seutuvaltuustossa käsiteltävät asiat, 
3) panna täytäntöön seudun talousarvio ja taloussuunnitelma seutuval-

tuuston antamien periaatteiden mukaisesti 
4) seurata ja kehittää seutuyhteistyötä kokonaisvaltaisesti, 
5) suorittaa muut seutuvaltuuston määräämät tehtävät. 
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III LUKU 
 
HALLINTOA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 
 
7 § 
Kokoukset  Seutuvaltuuston kokouksista ja esityslistasta määrätään hallintosäännös-

sä. 
 
  Seutuvaltuuston kokousten ilmoittamisesta kaupunginhallituksen puheen-

johtajalle ja kaupunginjohtajalle ja seutuvaltuuston päätösten ilmoittami-
sesta kaupunginhallitukselle määrätään kaupunginhallituksen johtosään-
nössä. 

 
  Seutuvaltuusto voi tarvittaessa kuulla kokouksessaan asiantuntijoita. 
 
8 § 
Asioiden esittely Seutuvaltuuston ja seutuvaliokunnan kokouksissa käsiteltävät asiat esitte-

lee Kotkan kaupunginjohtaja tai asianomaisen toimielimen niin päättäessä 
muu viranhaltija.  

 
9 § 
Pöytäkirja  Pöytäkirjan pitämisestä ja tarkastamisesta määrätään hallintosäännössä. 
 
  Pöytäkirja on pidettävä nähtävänä seutuvaltuuston päättämällä tavalla 

Kotkan ja Haminan kaupungeissa sekä Miehikkälän, Pyhtään ja Virolah-
den kunnissa. 

 
  Seutuvaltuuston sihteerinä toimii seutuvaltuuston määräämä henkilö. 
 
10 § 
Asiakirjojen allekirjoittaminen 
 
  Pöytäkirjojen allekirjoittamisesta määrätään hallintosäännössä. 
 
  Seutuvaltuuston ja –valiokunnan päätöksiin perustuvat asiakirjat allekirjoi-

tetaan toimielimen päättämällä tavalla. 
 

 Pöytäkirjanotteen todistaa oikeaksi puheenjohtaja, pöytäkirjan pitäjä tai 
muu siihen valtuutettu henkilö. 

 
IV LUKU 
 
PALKKIOT 
 
11 § 
Palkkiot  Seutuvaltuuston jäsenille maksetaan palkkioita ja muita korvauksia nou-

dattaen soveltuvin osin Kotkan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja 
matkustussääntöä. 

 
  Seutuvaliokunnan kokouksiin osallistuville luottamushenkilöille maksetaan 

seutuvaltuuston jäsenen kokouspalkkio Kotkan kaupungin luottamushenki-
löiden palkkio- ja matkustussäännön mukaan.  Kokoukseen osallistuville 
viranhaltijoille maksetaan kokouspalkkiot virka-ajan ulkopuolella.  
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