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käyttöönotosta
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KV 18.06.2018 § 103
Valtuutettu Jussi Wihonen jätti 18.6.2018 valtuuston puheenjohtajalle
valtuustoaloitteen digitaalisen innovaatiosetelijärjestelmän käyttöönotosta.
Valtuustoaloitteen olivat allekirjoittaneet myös Marjatta Räty, Eero
Bogdanoff, Osmo Kokko ja Asseri Kinnunen.
Päätös:
Lähetettiin kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
ELINVJH 11.09.2018 § 44
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 25.6.2018 lähettää asia elinvoimajohtokunnan valmisteltavaksi.
Valtuustoaloitteessa ehdotetaan, että Joensuun kaupunki ottaisi käyttöön innovaatiosetelijärjestelmän esim. tulevan Business Joensuu -yhtiön kautta.
Järjestelmän kautta start up-, mikro- ja pk-yritykset voisivat ostaa asiantuntijapalveluita liiketoimintansa kehittämiseksi. Aloitteessa viitataan Tampereen
kaupungin vastaavaan toimintaan. Aloitteen aihe on hyvin ajan hermoilla.
Innovaatio- ja palvelusetelijärjestelmiä on lähiaikoina kokeiltu Tampereen
lisäksi ainakin Jyväskylässä ja Oulussa. Tuloksista on vielä varsin rajallisesti
tietoa, kokeilut ovat tuoreita. Myös valmisteilla olevan kasvupalvelulain
yhtenä tavoitteena on luoda markkinoita tämän tyyppisiin yrityskenttää
tukeviin kasvupalveluihin. Esimerkiksi Jyväskylässä aiemmin Jykes Oy:n
omana toimintana tehtyä yritysneuvontaa vähennettiin huomattavasti
samalla kun palvelusetelijärjestelmää kokeiltiin.
Joensuussa aloite osuu tilanteeseen, jossa Business Joensuu Oy:n toiminta
alkaa vuoden 2019 alussa ja toimintoja järjestellään kokonaisuutena aiempaa
tehokkaammiksi ja vaikuttavimmiksi. Innovaatio- ja palvelusetelit ovat yksi
mahdollinen osa tätä kokonaisuutta. Vielä syksyllä 2018 toteutettavaksi
suunnitellussa kyselyssä, jossa yrityksiltä kysytään toiveita Business Joensuun
palvelujen suhteen, on tarkoitus kysyä yritysten kiinnostusta mahdollisen
innovaatio- ja palvelusetelin käyttöön. Lisäksi Business Joensuu Oy:n tavoiteja tulossopimuksen vuoden 2019 tavoitteisiin on tarkoitus lisätä selvitys
setelien mahdollisesta käytöstä osana tulevaa palvelukokonaisuutta. Tavoiteja tulossopimus tulee elinvoimajohtokunnan käsittelyyn vuoden 2018
loppupuolella. Tässä muutostilanteessa on järkevää sitoa asian selvitys osaksi
yhtiön toimintojen kokonaisselvitystä.
Valmistelija: Vs.elinvoimajohtaja

Vs. elinvoimajohtajan päätösehdotus:
Elinvoimajohtokunta päättää
esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle edellä kirjoitetun vastauksen antamista Jussi Wihosen ynnä muiden
valtuustoaloitteeseen innovaatiosetelijärjestelmästä.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
KH 17.09.2018 § 320
Kaupunginjohtajan päätösehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää
merkitä edellä olevan vastauksena valtuutettu Jussi Wihosen ynnä muiden
valtuustoaloitteeseen ja todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Jussi Wihonen poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
KV 24.09.2018 § 137
Ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää
merkitä edellä olevan vastauksena valtuutettu Jussi Wihosen ynnä muiden
valtuustoaloitteeseen ja todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.
Keskustelu:
Asiassa käytiin keskustelu, jossa yksi valtuutettua käytti puheenvuoron.
Keskustelussa ei tehty päätösehdotuksesta poikkeavia esityksiä.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

