ELINKEINOJEN NEUVOTTELUKUNTA

MUISTIO

Aika:

5.2.2018 klo 16:00 – 18:24.

Paikka:

Kokemäen Lämpö Oy, Kartanonvoima 6, Kokemäki

Paikalla:
Juhani Vähä-Ruka, puheenjohtaja
Mika Koivula, varapuheenjohtaja
Marjatta Sutinen, kaupunginvalt. pj.
Nina Kivi, kaupunginjohtaja
Tomi Suovanen, Kokemäen Yrittäjät
Piia Palmgrén, Kokemäen kaupunki
(16:00 - 17:45)
Pasi Rännäli, Kokemäen kaupunki
Aapo Kivenmaa, Kokemäen kaupunki
Arto Saarinen, Satakunnan TE-toimisto
Kari Myllymäki, SAK Sydän-Satakunta
Johanna Rantalainen, Sataedu
Tero Patoranta, Prizztech Oy
Jari-Pekka Niemi, Prizztech Oy
Vesa Mäkinen, Kokemäen Lämpö Oy
Heikki Veko, Kokemäen Lämpö Oy

Poissa:
Juhani Seppälä, kaupunginhall. pj.
Leena Vallimäki, Kokemäen Yrittäjät
Piia Pöyhönen, Kokemäen Yrittäjät
Mikko Laiho, Kokemäen kaupunki
Kirsi Nikali-Rauva, Sasky
Kirsi-Marjo Halonen, Sataedu
Erno Toikka, MTK, Kokemäen yhdistys
Saku Mekkonen, MTK, Kokemäen yhdistys

MUISTIO:
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:03. Kokouksessa todettiin läsnäolijat.
Kokouksen alussa Vesa Mäkinen sekä Heikki Veko esittelivät Kokemäen Lämpö Oy:n toimintaa. Kokouksessa keskusteltiin yrityksen toiminnasta.
2. Kokouksessa käsiteltävät asiat
Kokouksessa päätettiin edetä esityslistan mukaisesti.
3. Edellisen kokouksen muistio
Kokouksessa hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.
4. Kannanotto Satakunnan Osuuspankin Kokemäen konttorin palveluaikojen supistumiseen
Kokouksessa käytiin läpi Kokemäen Elinkeinojen neuvottelukunnan kannanottoa Satakunnan Osuuspankin toimipisteen aukioloaikoihin. Puheenjohtaja esitti, että kannanotosta tulisi
julkinen. Allekirjoittajiksi puheenjohtaja toivoi laajasti Elinkeinojen neuvottelukunnan yhteistyöryhmän organisaatioita sekä valtuustoryhmien puheenjohtajia.

Kokouksessa keskusteltiin asiasta. Kannanoton allekirjoittajina eivät voi toimia ns. neutraalit organisaatiot, joten osa toimijoista ei voi toimia allekirjoittajina. Kokouksessa täsmennettiin kannanottoa ja se päätettiin hyväksyä kokouksessa esitetyin muutoksin.
5. Vastaus valtuustoaloitteeseen Kokemäki-päivän järjestämisestä
Puheenjohtaja nosti esiin vuonna 2016 tehdyn valtuustoaloitteen Kokemäki-päivän järjestämiseksi, joka annettiin käsiteltäväksi Elinkeinojen neuvottelukunnalle. Kokouksessa keskusteltiin asiasta. Kokouksessa sovittiin, että asiasta valmistellaan lausunto, joka lähetetään
sähköpostitse Elinkeinojen neuvottelukunnan jäsenille kommentoitavaksi.

6. Yrittäjien kuulumiset
Kokemäen Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Tomi Suovanen kertoi, että uusi hallitus on aloittamassa toimintaansa. Kokemäen Yrittäjien vuoden 2019 toimintasuunnitelmassa keskeisiä
asioita ovat mm. positiivisen ilmapiirin kehittäminen #hyväpöhinä. Keskeisenä kohderyhmänä ovat nuoret, joille tullaan järjestämään kuluvan vuoden aikana koulutus-, tai infotilaisuus. Myös Pop-Up Kokemäki –tapahtuma on tarkoitus järjestää jatkossakin. Tapahtuman
valmistelu aloitetaan hyvissä ajoin. Tapahtuman järjestämisestä tuli hyvää palautetta yli
kuntarajojen.
Kokemäen Yrittäjät ry:n tarkoituksena on käsitellä Suomen Yrittäjien laatiman ja toteuttaman Elinkeinopoliittisen mittariston (ELPO) Kokemäen tuloksia yhdistyksen kevätkokouksen jälkeisessä Yrittäjien ja kaupungin yhteistapaamisessa.

7. Kaupungin kuulumiset
Kaupunginjohtaja kertoi elinvoimaohjelmasta. Ohjelmaa on työstetty kuluvan syksyn ja talven aikana eteenpäin yhdessä Prizztech Oy:n kanssa sekä yrittäjistä koostuneissa pienryhmissä.
Kaupunginjohtaja kertoi myös Seutukaupunkiverkoston kautta tehdystä Innolink Oy:n toteuttamasta vetovoimatutkimuksesta, jossa on tutkittu sekä kaupunkien sisäistä, että myös
ulkoista vetovoimaa. Vastausaika on päättynyt tammikuun loppupuolella, tuloksia on tulossa
maaliskuussa.
Kaupunginjohtaja kertoi seutukaupunkien osaavan työvoiman saatavuutta edistävästä verkostohankkeesta. Hankkeessa on mukana useita seutukaupunkeja. Kokemäen painopisteenä
hankkeessa tulee olemaan työllistämisen tukeminen paikallisella yhteistyöllä.
Kaupunginjohtaja kertoi, että kaupungin tilinpäätöstä valmistellaan.

8. Prizztechin kuulumiset

Tero Patoranta kertoi Prizztechin toiminnasta ja asiakasmääristä toimivien yritysten osalta
palveluittain ja projektien mukaan jaoteltuna. Alkavien yritysten osalta Tero Patoranta kertoi
palvelussa olleiden henkilöiden määristä, yritysten määristä, sekä neuvonnassa käyneiden
osuuden kaikista perustetuista yrityksistä.
Kokemäen Yrittäjät ovat keränneet palautetta Pop-Up Kokemäki –tapahtumasta. Tarkoitus
on tehdä lyhyt yhteenveto vastauksista.
Tero kertoi yhdessä seutukaupunkiverkoston kanssa toteutetusta artikkelista, jota on tarkoitus jakaa laajasti eri toimijoille. Seutukaupunkiverkosto tarjoaa artikkelia myös Visit Finlandille.
Seutukaupunkiverkosto järjestää sijoittumisasioiden työpajapäivän Helsingissä 12.2. yhteistyössä Business Finlandin kanssa. Kokemäeltä mukaan lähtevät hallintojohtaja Mikko
Löfbacka sekä Prizztechin yrityskehittäjä Tero Patoranta.
Omistajanvaihdoksia Kokemäellä on hidastanut jonkin verran sopivien jatkajien puute.
Sataedulla on pidetty yrittäjyysinfoja koulun oppilaille.
Sataedun Veli-Matti Vuoren kanssa ideoitiin lasten robotiikka- ja tiedemessujen yhteyteen
yrityksille mahdollisuutta osallistua tutustumaan toimintaan.
Minustako yrittäjä –infoa suunnitellaan Kokemäelle.
Tero kertoi lisäksi järjestettävistä tilaisuuksista. Jari Parantaisen sissimarkkinoinnin webinaarin ”kisakatsomo” järjestetään Kokemäen kaupungintalolla 7.3. klo 14 – 16. Prizztech
järjestää tilaisuuksia mm. kiertotalouteen liittyen Porissa. MatchIndustry järjestetään 13.6.
Porissa.
Jari-Pekka Niemi kertoi satakuntalaisille yrityksille tehdystä kyselystä, jolla pyrittiin löytämään ns. piilotyöpaikkoja. Palautteita tuli paljon. Osaavan työvoiman saatavuus koettiin
olevan yksi yritysten kasvun este. Kyselyn perusteella löydettiin runsaasti mahdollisuuksia
työmarkkinoilta. Kyselyn taustalla olivat mm. Venatorin irtisanomiset. Lisäksi tarkoitus on
järjestää rekrymessut.
Kokouksessa keskusteltiin em. aiheista.

9. Muut esille tulevat asiat
Kokemäen työttömyysaste oli 10,7 eli työttömiä 347, näistä työttömistä alle 25-vuotiaita on
37 ja yli 50-vuotiaita on 146 eli 42 %. Luvuissa näkyy kausivaihtelu. Startilla aloittaneita on

Kokemäellä vuonna 2018 ollut 8. Kokemäen avoimista työpaikoista jaettiin kokouksessa lista.
Maakuntauudistukseen liittyen Satakuntaan on suunniteltu kahta tulosperusteista pilottihanketta. Ensimmäisenä käynnistyy Rekrytointipilotti. Pilottiin on tarkoitus vuositasolla ohjata
1000 työnhakijaa, joiden TE-toimisto arvioi työllistyvän suoraan avoimille työmarkkinoille
tai rekrytointikoulutuksen kautta. Pilottiin valitaan yksityinen palveluntuottaja. Palveluntuottajan valinnassa käytetään neuvottelumenettelyä ja neuvottelut käynnistyvät viikolla 8.
Palveluntuottajan tehtävänä on etsiä palveluun ohjatuille asiakkaille työpaikkoja ja koota/olla järjestämässä Satakunnan alueella rekrytointikoulutuksia. Toisessa pilotissa olisi tarkoitus järjestää palveluja asiakkaille, jotka ovat saaneet 200 päivää työmarkkinatukea, nuoria lukuun ottamatta. Tämän pilotin toiminta edellyttäisi kuitenkin lakimuutoksia, jotka ovat
kytketty maakuntauudistuksiin liittyvään lainsäädäntöön. Tähän liittyy mm. yksityisten palveluntuottajien tiedonsaantioikeus viranomaiselle luovutetuista tiedoista.
Sataedussa on tällä hetkellä yli 500 opiskelijaa. Uusia koulutuksia on alkamassa. Valmistuneet työllistyvät hyvin.
Kokouksessa keskusteltiin mm. työelämän ja koulutuksen muutoksesta, sekä sukupolvien
eroista.
Kokouksessa nostettiin esille VT2:n risteysalueen kehittäminen. Potentiaalisia sijoittujia etsitään ja sijoittumisasioita tullaan pohtimaan myös yhdessä seutukaupunkiverkoston sijoittumistyöpajan kautta 12.2.
Kokouksessa nostettiin esille myös Elinkeinojen neuvottelukunnan merkitys keskustelevana
ja eri näkökulmia esiin tuovana yhteistyöryhmänä.
10. Seuraavan kokouksen sopiminen
Seuraava kokous pidetään Lehtosen Konepajalla. Kokousaika sovitaan myöhemmässä vaiheessa.
11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:24.
Muistion laati
Tero Patoranta

