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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Khej 24.05.2017 § 35
Kehitysjohtajan ehdotus:
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston päätös:
Elinkeinojaosto hyväksyi päätösehdotuksen.
___________
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Pöytäkirjan tarkastajat
Khej 24.05.2017 § 36
Kehitysjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston päätös:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maija Lehtomäki ja Sakari Smeds.
___________
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Viiraamon toiminnan ylläpitoa ja kehittämistä koskeva sopimus Noheva Luova osuuskunnan
kanssa
15923/00.03.04/2017
Khej 26.04.2017 § 29
Elinkeinojaosto on kokouksessaan 16.11.2016 hyväksynyt yhteistyön
käynnistämisen Noheva Luova osuukunnan kanssa. Tässä yhteydessä
päätettiin myös siitä, että aiemmin Kinnon ja Noheva Luova osk:n välinen,
Viiraamon toiminnan ylläpitoa, palvelujen järjestämistä ja toimintamallin kehittämistä koskeva sopimus siirretään kaupungin ja osuuskunnan väliseksi
vuonna 2017. Vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelmassa varattiin
55.000 euron suuruinen määräraha laadittavan yhteistyösopimuksen mukaisiin toimenpiteisiin.
Noheva Luova osuuskunta on alkuvuoden aikana toiminut Viiraamon tiloja
manageroivana sekä aiempien linjausten mukaista palvelutoiminnan kehittämistä toteuttavana tahona.
Lasipalatsin kiinteistössä tehtävien kunnostustöiden aikataulun viivästymisestä johtuen on sopimuksen yksityiskohtia voitu määritellä kuluvan huhtikuun aikana. Kunnostetut tilat ovat käytettävissä kesäkuussa 2017.
Toiminnan jatkuvuudelle on hyvät edellytykset, koska nykyisiä tiloja ja palveluja käyttävistä yksittäisistä henkilöistä, yrityksistä sekä organisaatioista
on muodostunut jo vakiokäyttäjäkunta. Varauksia myös loppuvuodelle on
jo olemassa.
Xamk ja Kinno ovat lisäämässä merkittävästi Viiraamon käyttöä omissa
toiminnoissaan. Molempien kanssa tehdään vuoden 2018 loppuun asti
ulottuvat sopimukset palvelujen ja tilojen käytöstä. Xamk:n osalta toiminta
Viiraamolla kehittää myös niitä toiminta-alueita, joista kaupungin ja Xamk:n
välisessä tki-rahoitussopimuksessa on sovittu. Myöskin kaupunkikeskustan kehittämiseen liittyvälle yhteistyölle ja eri toimijoiden kohtaamiselle
muodostaa Viiraamo hyvät puitteet.
Lisätietoja: Kehitysjohtaja Harri Kivelä, puh 020 615 8833, harri.kivela(a)kouvola.fi
Kehitysjohtajan ehdotus:
Elinkeinojaosto hyväksyy Viiraamon toiminnan ylläpitoa ja kehittämistä
koskevan sopimuksen allekirjoitettavaksi liitteenä 2 olevan luonnoksen
mukaisena. Lisäksi päätetään esittää vuotta 2018 koskevassa talousarviossa ja sen käyttösuunnitelmassa hyväksyttäväksi 35.000 euron määräraha sopimuksen mukaisena rahoitusosuutena.
Kehitysjohtajan muutettu ehdotus:
Elinkeinojaosto hyväksyy Viiraamon toiminnan ylläpitoa ja kehittämistä
koskevan sopimuksen valmisteltavaksi liitteenä olevan sopimusluonnok-
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sen pohjalta ja käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa. Lisäksi päätetään
esittää vuotta 2018 koskevassa talousarviossa ja sen käyttösuunnitelmassa hyväksyttäväksi 35.000 euron määräraha sopimuksen mukaisena rahoitusosuutena.
Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston päätös:
Elinkeinojaosto hyväksyi päätösehdotuksen.
____________
Khej 24.05.2017 § 37
Noheva Luova osuuskunnan edustajien kanssa on käyty täydentävät keskustelut 17.5.2017. Sopimus tullaan tekemään perustettavan osakeyhtiön
(rekisteröitävänä) nimiin. Yhtiön pääosakas on Aleksanteri Repo, joka nykyisin toimii Viiraamon koordinaattorina Noheva Luova osuuskunnassa.
Kaupungin osuutena vuoden 2017 kustannuksiin varatusta määrärahasta
käytetään 30.000 euroa tilavuokriin ja 25.000 euroa tilojen kalustamiseen
ja varustukseen.
Lisäselvityksiä annetaan kokouksessa.
Lisätietoja: Kehitysjohtaja Harri Kivelä, puh 020 615 8833, harri.kivela(a)kouvola.fi
Kehitysjohtajan ehdotus:
Elinkeinojaosto hyväksyy Viiraamon toiminnan ylläpitoa ja kehittämistä
koskevan sopimuksen allekirjoitettavaksi liitteenä 1 olevan luonnoksen
mukaisena. Lisäksi päätetään esittää vuotta 2018 koskevassa talousarviossa ja sen käyttösuunnitelmassa hyväksyttäväksi 35.000 euron määräraha sopimuksen mukaisena rahoitusosuutena vuoden 2018 toimintaan.
Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston päätös:
Elinkeinojaosto hyväksyi ehdotuksen siten täydennettynä, että sopimukseen lisätään perustetun yhtiön, Mutualizer Oy:n, velvoite raportoida toiminnan kehittymisestä kaupungin osavuosikatsausten yhteydessä käyttömäärien, yritysasiakkaiden määrän sekä vuokrien ja käyttömaksujen osalta.
___________
Liitteet
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Elinvoiman kehittämisen tilannekatsaus
9793/00.01.02/2015
Khej 22.02.2017 § 15
Elinkeinojaosto on kokouksessaan 25.5.2016 hyväksynyt ”Kouvolan elinvoimakäänne” –raportin ja siihen liittyvän valmisteluprosessin yhteydessä
päätetyt linjaukset elinvoiman kehittämisen jatkovalmistelun ja toteuttamistoimenpiteiden pohjaksi. Siinä sovitut teema- ja tavoitekehykset ovat: Uusiutuva ja osaava yritystoiminta, Kouvola tulee lähemmäs, Koukuttava
Kouvola – asumiskaupunki ja Innostava Kouvola. Nämä määrittelyt ovat
muodostaneet työpohjan, joka on ohjannut erilaisista osatehtävistä ja eri
osallistujatahojen toimenpiteistä koostuvaa prosessia.
Erilaisia kehittämisaktiviteettejä on luonnollisesti ollut käynnissä ja lähtenyt
vireille myös em. prosessista riippumatta. Näiden yhteydet ja vaikutukset
elinvoimatavoitteisiin on syytä huomioida, jotta voimavarojen tehokas käyttö ja kehittämisen pitkäjänteisyys toteutuvat.
Ohjelmatasoiset elinvoimalinjaukset kootaan erilliseen raporttiin, joka käsitellään elinkeinojaostossa ja kytketään osaksi uuden kaupunkistrategian
valmistelua.
Esityslistan liitteenä 3 on yleiskuvaus kehittämiskentästä ja keskeisimmistä teemoittaisista tehtäväkokonaisuuksista.
Lisätietoja: Kehitysjohtaja Harri Kivelä, puh 020 615 8833, harri.kivela(a)kouvola.fi
Kehitysjohtajan ehdotus:
Elinkeinojaosto keskustelee asiasta ja merkitsee selvityksen tiedoksi
Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston päätös:
Elinkeinojaosto hyväksyi päätösehdotuksen.
_________
Khej 24.05.2017 § 38
Elinvoimakäänne –raportin mukaisia toimenpiteitä on jatkettu eri teemoissa ja eri kumppaneiden kanssa. Jatkokäsittelyssä ovat olleet erityisesti
luovien alojen kehittämisperusta yhteistyössä Xamkin kanssa, elinvoimainen urheilukaupunki –teema, jota on tehty yhteistyössä seurojen kanssa
3:ssa työpajassa sekä Viiraamoon ja kaupunkikeskustaan liittyvät valmistelut. Elinvoimanäkökulma sisältyy myös älykäs kaupunki (SmartCity) –teemaan, jota käsittelevä työpajaprosessi aloitettiin 16.5. Elinvoimainen Urheilukaupunki –yhteenveto valmistuu kesäkuussa ja Smart City –prosessin
ensimmäinen vaihe elokuussa.
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Työllisyysasioihin (työllisyysohjelma ja työllisyysasioiden hoitoon liittyvä tehostaminen ja organisointi) liittyvää valmistelua konserni- ja hyvinvointipalveluiden yhteistyönä on jatkettu. Keskeiset työllisyysohjelmassa esillä oleva tavoitteet on otettu mukaan elinvoimaraporttiin.
Digitalisaatioon liittyvää suunnittelua on jatkettu koko kaupunkiorganisaation kattavassa työryhmässä. Kytkennät elinvoimakehittämiseen haetaan
kaupunkistrategiavalmistelussa.
Elinvoimaraportti on esityslistan liitteenä 2.
Lisätietoja: Kehitysjohtaja Harri Kivelä, puh 020 615 8833, harri.kivela(a)kouvola.fi
Kehitysjohtajan ehdotus:
Elinkeinojaosto hyväksyy raportin ja esittää siihen sisältyvät elinvoimakäänne toimintakehyksen (kohta 3.4.) ja toteuttamisen avaintehtävät (kohta 4) osaksi kaupunkistrategiaa ja sen toteuttamista.
Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston päätös:
Elinkeinojaosto hyväksyi päätösehdotuksen.
____________
Liitteet
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Ilmoitusasiat
Khej 24.05.2017 § 39
Kehitysjohtajan viranhaltijapäätökset
24.5.2017: Hyväksyn kaupungin tukena ”Menestystä Kouvolassa” –tapahtumalle maksettavaksi 5.000 euroa, josta 2.500 euron osuus katetaan
viestinnän kustannuspaikalta 1580 1513 ja 2.500 euroa kustannuspaikalta
1903. Laskun yhteydessä toimitetaan kaupungille tapahtuman kustannusyhteenveto.
24.5.2017: Hyväksyn Viiraamon tilojen nykyisen vuokrasopimuksen jatkamisen Kouvola Innovation Oy:n tilojen omistajan (Timo Kopponen) kesken
ja kuukausivuokrasta aiheutuvien kulujen korvaamisen Kouvola Innovation
Oy:lle huhti- ja toukokuulta 2017.
24.5.2017: Hyväksyn VisitKouvolaFREE-verkon 3. vaiheen toimenpiteet
suoritettaviksi ja siitä aiheutuvan rahoitusosuuden, 24.275,50 € (alv0%)
maksettavaksi kustannuspaikalta 1903.
Selvitys Kinnon toiminnasta
Kehitysjohtaja antoi selvityksen Kinnon tilanteesta.
Biosammon tilannekatsaus
Kehitysjohtaja antoi selvityksen Biosammon tilanteesta.
Kehitysjohtajan ehdotus:
Merkitään tiedoksi.
Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston päätös:
Elinkeinojaosto hyväksyi päätösehdotuksen.
___________
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

MUUTOKSENHAKUKIELTO
Pöytäkirjan 35, 36, 38, 39 §:t.
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 § (365/1995).
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OIKAISUVAATIMUSOHJE
Pöytäkirjan 37 §:t.
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Kouvolan kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista
sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on
asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kouvolan kaupunginhallitus.
Postiosoite:
Käyntiosoite:
Sähköpostiosoite:
Faksinumero:
Puhelinnumero:

PL 85, 45101 Kouvola
Torikatu 10, 3 krs. Kouvola
kirjaamo@kouvola.fi
020 615 3054
020 615 4003 tai 020 615 4801

Kirjaamon aukioloaika: ma-pe klo 9.00-15.00.
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Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 päätös, johon haetaan oikaisua
 se, millaista oikaisua vaaditaan
 millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kouvolan kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite:
Käyntiosoite:
Sähköpostiosoite:
Faksinumero:
Puhelinnumero:

PL 85, 45101 Kouvola
Torikatu 10, 3 krs. Kouvola
kirjaamo@kouvola.fi
020 615 3054
020 615 4003 tai 020 615 4801

Kirjaamon aukioloaika: ma-pe klo 9.00-15.00.
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