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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Khtj 29.08.2019 § 22
Strategia- ja kehittämisjohtajan ehdotus:
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Kaupunginhallituksen tulevaisuusjaoston päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________
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Pöytäkirjan tarkastajat
Khtj 29.08.2019 § 23
Hallintosäännön 150 §.n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjan takastaa kaksi kullakin kerralla tehtävään valittua tarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.
Strategia- ja kehittämisjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallituksen tulevaisuusjaosto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Anna Tikka ja Miia Witting.
Kaupunginhallituksen tulevaisuusjaoston päätös:
Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Anna Tikka ja Leo Lindström.
____________
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Nuorisovaltuuston edustus tulevaisuusjaostossa
Nuova § 90
Tulevaisuusjaosto osallistuu strategian pohjatyön laadintaan sekä toimintaympäristön seurantaan ja ennakointiin. Se vastaa Palvelumalli 2030:n ohjaamisesta, seurannasta ja kehittämisestä sekä tekee kaupunginhallitukselle esitykset innovaatiorahan myöntämisestä. Lisäksi tulevaisuusjaosto
tekee kaupunginvaltuustolle esityksen aluetoimikunnan jäsenten ja puheenjohtajien nimeämisestä.
Juho Lanki on edustanut nuorisovaltuustoa tulevaisuusjaoston kokouksissa ja luopuu nyt paikastaan. Seuraava tulevaisuusjaoston kokous on 29.8.
aiheena kaupungin identiteetin rakentaminen. Seuraavat kokoukset 8.10.
Liikenne ja logistiikka ja 28.11. Koulutusverkosto.
Hallituksen ehdotus:
Hallitus ehdottaa, että valitaan uusi edustaja.
Nuorisovaltuuston päätös:
Edustajaksi tulevaisuusjaostoon valittiin Topias Kuoppamäki.
Khtj 29.08.2019 § 24
Nuorisovaltuusto on valinnut Topias Kuoppamäen edustajakseen tulevaisuusjaoston kokouksiin.
Strategia- ja kehittämisjohtajan ehdotus:
Todetaan ja hyväksytään nuorisovaltuuston päätös, joten Topias Kuoppamäki toimii nuorisovaltuuston edustajana tulevaisuusjaostossa.
Kaupunginhallituksen tulevaisuusjaoston päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________
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Kouvolan identiteetin rakentaminen
Khtj 29.08.2019 § 25
Suomessa julkishallinto on käynyt läpi useita eri muutoksia. Valtioneuvosto
käynnisti vuonna 2005 kunta- ja palvelurakenneuudistushankkeen eli Paras-hankkeen. Paras-hankkeen myötä monia kuntia yhdistyi. Seuraavaksi
käynnistyi maakunta- ja sote-uudistus, joka myös oli muuttamassa kuntien
roolia. Kuntien tärkeänä tehtävänä tulevaisuudessa on elinvoima. Kunnalla
on edelleen keskeinen rooli kehityksen veturina ja elinvoiman ylläpitäjänä.
Kuntien elinvoiman ja vetovoiman takeena ovat hyvinvoivat kuntalaiset.
Kunnan avulla kuntalaiset voivat päättää lähellä olevista asioista ja kokea
osallisuutta sekä toteuttaa omaehtoista kehittämistä.
Globalisaation myötä paikallisuus eli glokalisaatio korostuu verkottuneessa
yhteiskunnassa. Kaupungistuminen on tämän hetken globaali ilmiö, jossa
eri alueet, esimerkiksi maaseutu ja kaupunkikeskukset verkostoituvat. Kehitys kulkee kohti vuorovaikutteisia verkkoyhteisöjä ja palveluissa kohti
ekosysteemejä. Kunnan rooli on muuttumassa palvelujen järjestäjästä paikallisidentiteetin ja demokratian edistäjäksi sekä paikalliskehittämisen ja
sosiaalisen yhteisöllisyyden mahdollistajaksi. Itsehallinnon näkökulmasta
kunnan asiakasroolia tärkeämmäksi tulee, ja on tullut, kuntalaisen/asukkaan rooli. Olennaista on tuntea paikassa tapahtuva vuorovaikutus ja sen
välityksellä syntyvä sosiaalinen pääoma ja identiteetit, jotka ovat sosiaalista käyttäytymistä. Identiteetit voidaan nähdä paikan voimavaroina.
Suomalaiseen hyvinvointiyhteiskuntaan liittyy perinteisesti paikkasidonnaisuus. Paikalla käsitetään kuntaa, kaupunkia ja tietyn sijainnin kokemusta.
Paikkaan sitoutuminen heijastaa henkilön ja paikan merkitystä ja paikkariippuvuutta. Se sisältää paikallisidentiteetin. Paikallisidentiteetin myötä yhteisö sitoutuu paikkaan ja kokee ylpeyttä yhteisöstään ja tekee valintoja
alueen kehittämisestä. Asukassuhdetta voidaan painottaa paikallisidentiteetin varaan. Kuntien erilaistuminen tulee kiihtymään, joten kuntien on
löydettävä erityisyytensä.
Viestinnällä on merkittävä rooli yhteisymmärryksen ja sosiaalisen vaikutuksen suhteen. Ihmisten vuorovaikutukseen vaikuttaa tunteet, joita tunnistamalla voidaan paremmin ymmärtää käyttäytymistä ja tavoitteellista toimintaa. Ihmiset joutuvat rakentamaan paikallistunteensa ja sitoutumisensa.
Identiteettisiteet ovat ihmisten välisiä yhteyksiä, jotka saavat ihmiset muokkaamaan paikasta itselleen oman näköisensä. Identiteettiside johtaa sosiaaliseen pääomaan. Sosiaalinen pääoma voidaan nähdä menestys- ja selviytymisresurssina tai välineenä syrjäytymiseen. Sosiaaliset siteet puolestaan vaikuttavat tiedon kulkuun. Identiteetti vaikuttaa sosiaalisen pääoman
määrään ja sisältöön ja vastaavasti sosiaalinen pääoma identiteettiin. Inhimillisen pääoman käyttö ja hyödyntäminen eivät onnistu, jos identiteettikysymykset estävät luottamuksen ja vuorovaikutuksen. Kunnan haasteena
on tunnistaa yhteiskunnassa tapahtuva muutos, joka muuttaa myös kunnan identiteettiä, sidosryhmien identiteettejä ja sitä kautta vuorovaikutusta
Vuorovaikutuksessa syntyvä yhteisöllisyys voi parhaimmassa tapauksessa
lisätä yhteisymmärrystä, toimimista yhteisten päämäärien hyväksi ja sitoutumista. Sosiaalista pääomaa syntyy, kun sosiaalisissa verkostoissa voidaan hyödyntää vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä sidosryhmiä, jotka
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luottavat Kouvolan kaupunkiin. Luottamus ja maine syntyvät vuorovaikutuksessa Kouvolan kaupungin ja sen sidosryhmien välillä. Ihmisten suhteissa luottamus on ratkaiseva tekijä ja tehokas työväline epävarmuuden
minimoimiseksi.
Asukkaiden sitoutuminen Kouvolaan on elinvoimaisuuden edellytys, muutoksissa sosiaalinen tuki ja turva. Sitoutuminen kasvattaa luottamusta, motivointia ja Kouvolan mainetta ja identiteettiä. Kouvolan on tärkeää investoida sosiaalisten verkostojen luomiseen, koska ne helpottavat asukkaiden
aktiivisella yhteistyöllä saavutettua paikallisyhteisöjen johtamista. Vuorovaikutus on tehokasta, kun se toimii myös alueen sisältä ulospäin. Kouvolan asukkaat luovat kuvaa Kouvolasta myös ulkopuolisille.
Kouvolan aluetoiminnassa yhteistä toimintaa voidaan aktivoida vuorovaikutusta lisäämällä, luomalla esimerkiksi yhteinen ideointialusta, osallistava
budjetointi, yhteisiä verkostoja ja kokoontumispaikkoja. Alueiden kehittämisideoiden valinnassa voidaan korostaa vastuullisuutta ja Kouvolan tavoitteita.
Heli Veripää esittelee kokouksessa lisensiaattityönsä tuloksia.
Strategia- ja kehittämisjohtajan ehdotus:
Keskustelun jälkeen merkitään tiedoksi.
Kaupunginhallituksen tulevaisuusjaoston päätös:
Merkittiin tiedoksi ja sovittiin että em. lisensiaatityön osoitetiedot ilmoitetaan jaoston jäsenille. Lisensiaattityön tiivistelmä ja julkaisun tilausohjeet
löytyvät Jyväskylä yliopiston verkkosivuilta osoitteesta:
https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59447?show=full
Niina Ristolainen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 17:00.
____________
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Kouvolan identiteetin rakentaminen, Heli Veripää, tulevaisuusjaosto 29.8.2019
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Kaupungin imagon ja identiteetin rakentaminen markkinoinnin avulla
Khtj 29.08.2019 § 26
Kouvolan kaupunkimarkkinointi uudistettiin ja se siirtyi 1.1.2019 Kouvola
Innovation Oy:n vastuulle. Kaupunkimarkkinoinnin toiminnallinen kokonaisuus koostuu elinkeinomarkkinoinnista (ml. sijoittumismarkkinointi), asumisen markkinoinnista + osaajien houkuttelusta sekä matkailumarkkinoinnista (ml. kokous- ja tapahtumapalvelu). Kaupunkimarkkinoinnin strategiset
tavoitteet ja vuosisuunnitelmat määritellään markkinoinnin ohjausryhmässä.
Kouvolan kaupungin teettämässä edellisessä imagotutkimuksessa 2016
selvisi että Kouvolalla on hyödyntämättömiä brändivoimavaroja. Tutkimus
uusitaan syksyn 2019 aikana ja tuloksia hyödynnetään tulevien markkinointitoimenpiteiden suunnittelussa. Asuntomessujen myötä Kouvola on
päässyt asumisen agendalle. Messujen tuomaa laajaa positiivista medianäkyvyyttä sekä sisäistä me-henkeä hyödynnetään vuonna 2020.
Vuoden 2019 aikana Kouvolan kaupunkimarkkinoinnissa on tehty uusia
avauksia. Asumisen markkinointi on käynnistetty. Kouvolaa markkinoidaan
aktiivisesti kokousten ja tapahtumien järjestämisen paikkana. Kouvola on
saatu Kartalle myös Kiinassa ja Keski-Euroopassa tehtyjen avauksien
kautta esittelemällä Railgate Finlandia ja RRT-hanketta. Valmistelutyö
osaajien houkuttelemiseksi laajalla yhteistyöverkostolla on käynnistetty.
Markkinointipäällikkö Anne Harrila Kouvola Innovationilta tulee kertomaan
mikä on kaupunkimarkkinoinnin tilanne ja miten markkinointia tullaan tekemään jatkossa.
Strategia- ja kehittämisjohtajan ehdotus:
Merkitään tiedoksi.
Kaupunginhallituksen tulevaisuusjaoston päätös:
Merkittiin tiedoksi.
Heli Veripää ja Anne Harrila poistuivat asian käsittelyn jälkeen klo 17:55.
_____________

Liitteet

pj.
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Kaupunkimarkkinoinnin tilanne ja tulevaisuus, Anne Harrila,
tulevaisuusjaosto 29.8.2019
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Elinvoiman kasvu-ohjelman valmistelutilanne
7662/00.01.02/2019
Khtj 12.03.2019 § 3
Kouvolan kaupunkistrategiaa ”Kouvola kasvuun 2030” toteutetaan kahden
kasvuohjelman avulla: Elinvoiman kasvu ja Hyvinvoinnin kasvu -ohjelmat.
Uusi strategiaohjausmalli yhdentää nykyisten hallinnonalakohtaisten strategian toteuttamisohjelmien kokonaisuuden. Elinvoiman kasvutavoitteita
toteuttavat kärkihankkeet ja toimenpiteet (elinvoimateot) kohdennetaan jatkossa yhteisen poliittisen keskustelun kautta. Kohdentaminen tarkoittaa resurssien osoittamista kärkihankkeille ja toimenpiteille sekä niiden aikatauluttamista. Elinvoimatekoja koskeva poliittinen keskustelu käydään vuosittain. Näin toimien tavoitteiden hallittavuus ja toteutettavuus paranevat.
Elinvoiman kasvuohjelma kuvaa kaupungin elinvoimapolitiikan, joka vetää
yhteen kaupunkiyhteisölle ja talousalueelle asetettavat koulutuspoliittiset,
elinkeinopoliittiset, maapoliittiset tavoitteet, sekä liikennejärjestelmää, asumista, palvelutarjontaa ja yhteisön rakentamista koskevat linjaukset. Elinvoiman kasvuohjelman toimenpideosio päivitetään vuosittain. Näin tunnistetut elinvoimateot (kärkihankkeet ja toimipiteet) sisällytetään talousarvioon ja -suunnitelmaan.
Kasvuohjelmien sisältöjä käsitellään valtuustoseminaarissa 1.4.2019.
Lisätietoja: strategia- ja kehittämisjohtaja Jyrki Harjula, puh. 020 615 3811,
jyrki.harjula(at)kouvola.fi
Strategia- ja kehittämisjohtajan ehdotus:
Todetaan elinvoiman kasvuohjelman valmistelun eteneminen.
Tulevaisuusjaosto keskustelee ohjelmaan sisällytettävistä elinvoimateoista
ja ottaa niihin kantaa saatteeksi ohjausryhmälle.
Luonnos elinvoiman kasvu -ohjelmaksi 2020-2023 jaetaan kokouksessa.
Kaupunginhallituksen tulevaisuusjaoston päätös:
Luonnos elinvoiman kasvu -ohjelmaksi 2020 – 2023 merkittiin tiedoksi. Lisäksi keskustelun jälkeen todettiin, että kokouksessa esitetystä elinvoimatekojen matriisista pyydetään lausunto kaikilta valtuustoryhmiltä ennen valtuustoseminaaria 1.4.2019.
---------------------------------
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Khtj 29.08.2019 § 27
Ohjelmien valmistelu on edennyt kevään 2019 mittaan valtuustoseminaarissa, valtuusto- ja ohjausryhmissä, sekä valmistelevassa strategiaryhmässä (jory+) että strategiaryhmässä (kh+). Ohjelmaversioista pyydettiin valmisteluun osallistuneilta asiantuntijoilta ja sidosryhmiltä kommentit 19.6.
mennessä ja juhannuksen jälkeen saatujen kommenttien nojalla päivitetyt
versiot ovat olleet julkisesti lausuttavina internetissä 20.8. asti. Ohjelmatason asiakirjat esitetään lausuntojen mukaisesti korjattuina hyväksyttäväksi
valtuustoon 9.9.2019.
Toteutuksen osalta elinvoiman kasvun ohjausryhmältä pyydetään esitys
hallitukselle vuoden 2020 talousarvion toimenpiteiksi. Pitkän ajan toteutussuunnittelua varten ohjausryhmältä pyydetään lausunto taloussuunnittelukaudelle 2020-2022 toteutettavista kohteista.
Strategia- ja kehittämisjohtajan ehdotus:
Elinvoiman kasvu-ohjelma ja toimenpideosio merkitään tiedoksi.
Kaupunginhallituksen tulevaisuusjaoston päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Harri Helminen poistui asian käsittelyn jälkeen klo 18:00.
____________

Liitteet

pj.

Liite3
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Elinvoiman kasvu -ohjelma, valmistelutilanne, Katariina Valtonen 29.8.2019
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Muut esille tulevat asiat
Khtj 29.08.2019 § 28
Merkitään tiedoksi, että kokouksen jälkeen tutustuttiin Mika Mäkelän johdolla juuri valmistuneeseen Ankkapurhan frisbeegolfrataan, jonka suunnittelua Anjalankosken aluetoimikunta on tukenut.
____________
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

MUUTOKSENHAKUKIELTO
Pöytäkirjan 22-28 §:t.
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.
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