ELINKEINOJEN NEUVOTTELUKUNTA

MUISTIO

Aika:

9.5.2019 klo 15:00 – 16:50.

Paikka:

Lehtosen Konepaja Oy, Haanmäentie 31, 32810 Peipohja

Paikalla:
Juhani Vähä-Ruka, puheenjohtaja
Marjatta Sutinen, kaupunginvalt. pj. 15:00- 15:50
Juhani Seppälä, kaupunginhall. pj. 15:00 – 15:50
Nina Kivi, kaupunginjohtaja 15:00 – 15:50
Mikko Laiho, Kokemäen kaupunki
Tomi Suovanen, Kokemäen Yrittäjät
Piia Palmgrén, Kokemäen kaupunki
Saku Mekkonen, MTK, Kokemäen yhdistys
Arto Saarinen, Satakunnan TE-toimisto
Kari Myllymäki, SAK Sydän-Satakunta
Kirsi Nikali-Rauva, Sasky
Johanna Rantalainen, Sataedu
Mikko Kotiranta, Prizztech Oy
Tero Patoranta, Prizztech Oy

Poissa:
Mika Koivula, varapuheenjohtaja
Leena Vallimäki, Kokemäen Yrittäjät
Piia Pöyhönen, Kokemäen Yrittäjät
Erno Toikka, MTK, Kokemäen yhdistys
Aapo Kivenmaa, Kokemäen kaupunki
Jari-Pekka Niemi, Prizztech Oy

MUISTIO:
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15:00. Kokouksessa todettiin läsnäolijat.
Kokouksen alussa Erkki Lehtonen kertoi Lehtosen Konepaja Oy:n toiminnasta, sekä teknologiateollisuuden tilanteesta.
2. Kokouksessa käsiteltävät asiat
Kokouksessa päätettiin käsitellä ensin kaupungin kuulumiset johtuen kaupunginjohdon aikataulusta. Oppilaitosten kuulumiset päätettiin lisätä mukaan käsiteltäviin asioihin.

3. Edellisen kokouksen muistio
Kokouksessa hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.
Puheenjohtaja kertoi, että Osuuspankki on luvannut käsitellä Elinkeinojen neuvottelukunnan
kannanoton. Myös avoinna olevan valtuustoaloitteen käsittely Kokemäki-päivästä etenee.

4. Kaupungin kuulumiset
Kaupunginjohtaja kertoi, että kaupunki suunnittelee toimintaa 8.6. järjestettävien kesätapahtumien yhteyteen, jolloin järjestetään mm. Vanhan Sillan Markkinat, Vastavirtarock, sekä

Mökkiläisparlamentti. Tarkoitus on järjestää mm. jäteneuvontaa Vanhan Sillan Markkinoilla
olevalle kaupungin pisteelle.
Kokemäen kaupunki tulee kehittämään viestintäänsä mm. toteuttamalla Visit Kokemäki sivuston, sekä parantamalla sosiaalisen median näkyvyyttä. Myös Kokemäen kesälehti on
tekeillä. Internet-sivustolla tullaan myös jatkossa markkinoimaan joenrantaan kaavoitettuja
omakotitalotontteja.
Kokemäen kaupungin verokertymä jäänee alkuperäisiä arvioita vähäisemmäksi johtuen mm.
väkiluvun vähenemisestä.
Kokouksessa käytiin läpi väkiluvun vähenemiseen liittyviä tilastoja ja pohdittiin väkiluvun
vähenemisen syitä. Kokouksessa mm. todettiin, että ongelma on koko Satakunnassa. Yleiseen mielipiteeseen vaikuttaminen on tärkeää. Olisi myös hyvä, jos opiskelijoille olisi
enemmän aktiviteetteja. Lisäksi keskusteltiin keinoista millä muualta Kokemäellä työssä
käyvät saataisiin muuttamaan Kokemäelle. Kiertoajelujen ja muiden Kokemäkeä esittelevien tapahtumien ja muun kohdemarkkinoinnin järjestämistä ja ideoimista pidettiin tarpeellisena.

5. Yrittäjien kuulumiset
Kokemäen Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Tomi Suovanen kertoi, että Kokemäen Yrittäjät ry:n
kevätkokous pidettiin 25.4. Koska tilinpäätös ei ollut kevätkokoukseen mennessä vielä valmistunut, pitää Kokemäen Yrittäjät yhdistyksen ylimääräisen kokouksen 24.5. Kokouksen
jälkeen aloitetaan myös suunnittelemaan Pop-Up Kokemäki 2 -tapahtumaa.
Kokemäen Yrittäjät ovat uudistamassa jouluvaloja. Jouluvalojen malleista on tehty kysely,
johon on vastannut yli 600 henkilöä. Kyselyn voittajamallista tulee uudet jouluvalot. Jouluvalojen määrää lisätään ja ne asennetaan Kokemäen keskustan alueelle.
Yritysavain-lehden digiversio ilmestyy 24.5. ja painoversio viikolla 22. Aineistopäivä on
20.5.
Tomi Suovanen ehdotti, että oppilaitokset ja Yrittäjät järjestäisivät nuorille tilaisuuden syksyllä.

6. Oppilaitosten kuulumiset
Kirsi Nikali-Rauva Saskystä kertoi, että oppilaitokseen on ollut hyvin hakijoita. Toisen asteen koulutuksen reformin myötä haku on jatkuva, minkä vuoksi ennustettavuus ja suunniteltavuus oppilaitoksessa muuttuu jatkuvaksi. Opiskeltavien alojen työllisyystilanne on hyvä. Uusia koulutusavauksia ei nyt ole. Oppilaitos on valmistumassa 110-vuotisjuhliin, jonka
yhteydessä myös pidetään uusien tilojen avajaiset.

Johanna Rantalainen Sataedusta kertoi, että Sataedussa opiskelee syksyllä keskimäärin noin
640 opiskelijaa. Aikuisten määrä opiskelijoissa on lisääntynyt, osa aikuisista tulee koulutuksiin mm. TE-toimiston kautta. Sataeduun on tullut uutena koulutuksena pintakäsittelyalan
perustutkinto. Oppisopimusmahdollisuuden lisäksi oppilaitoksessa pystyy myös suorittamaan tutkinnon osia. Sataedu järjestää TeknologiaTiistain yhdessä SAMKin ja WinNovan
kanssa. Tapahtuma järjestään SAMKin Porin kampuksella tiistaina 26.11. Päivän aikana oppilaat ja opiskelijat voivat tutustua teknologia-alojen tarjoamiin mahdollisuuksiin kehittyvässä teollisuudessa. Mukana tapahtumassa yrityksiä ja oppilaitoksia.
Myös vankilakoulutusta on tarjolla sekä Saskyllä, että Sataedulla.

7. Prizztechin kuulumiset
Mikko Kotiranta kertoi Match Industry -tapahtumasta, joka järjestetään 13.6. Porissa,
SAMK-kampuksella. MatchINDUSTRY on businesstapahtuma, joka kokoaa vuosittain satoja yrityksiä verkostoitumaan ja neuvottelemaan liiketoimintamahdollisuuksista. Mukana
on globaaleilla markkinoilla toimivia teollisuuden yrityksiä sekä satoja eri toimialojen toimittaja-, teknologia- ja palveluyrityksiä.
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.
Tero kertoi myös, että Prizztech Oy:ssä toimivan uusyrityskeskus Enterin neuvonnan myötä
perustetaan kannattavia yrityksiä. Viime vuonna Enterin kautta perustettujen 270 yrityksen
henkilöt maksavat vuosittain kunnallisveroja yhteensä yli 800 000 euroa. Kun neuvonnan
kustannukset yritystä kohden ovat 800 euroa, voidaan todeta, että nettotulot Prizztechin kokonaisasiakaskunnille olivat viime vuonna yli 600 000 euroa. Uusyrityskeskusten asiakkaille tehtiin syksyllä 2018 kysely, joka oli suunnattu vuosina 2013-2017 uusyrityskeskuksen
kautta aloittaneille yrityksille. Kunnallisalan Kehittämissäätiön kanssa yhdessä tilatulla tutkimuksella kartoitettiin näkemyksiä uusyrityskeskusten toiminnasta sekä vastaajayrityksen
nykytilaa, tulevaisuuden odotuksia ja tulevaisuuden näkymiä sekä liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitystä. Selvityksen toteuttaja oli Timo Aro, Aluekehittämisen Konsulttitoimisto
MDI. Suomen Uusyrityskeskukset ry:n laatutavoitteena on, että vähintään 80 % neuvonnan
kautta perustetuista yrityksistä toimii 5 vuoden jälkeen. Tutkimuksen mukaan tavoite toteutui ja Prizztechin toimialueella se on 92 %. Keskimäärin vain puolet muulla tavoin perustetuista yrityksistä toimii 5 vuoden jälkeen. Merkittävää on myös, että perustettu yritys työllistää alkuvaiheessa keskimäärin 1,3 henkilöä, kolmen vuoden kuluttua 2,3 ja viiden toimintavuoden jälkeen 2,6 henkilöä. (Lähteet: Prizztech Oy:n lehdistötiedote sekä Konsulttitoimisto
MDI).

Lisäksi Tero kertoi koulutuksista. Tulossa on mm. 13.5. taloushallinnon koulutus Hiitteenharjulla.
Kokemäen kautta kulkevaksi on suunniteltu Pyhän Olavin mannerreittiä. Alueella tulisi alkaa miettimään teemaan sopivia asioita tuotteistettaviksi.
Kokouksessa keskusteltiin em. aiheista.

8. Muut esille tulevat asiat
Ei muita asioita.

9. Seuraavan kokouksen sopiminen
Kokouksessa sovittiin, että seuraavan kokouksen ajankohta päätetään myöhemmin.

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:50.

Muistion laati
Tero Patoranta

