
 

ELINKEINOJEN NEUVOTTELUKUNTA MUISTIO  

Aika: 25.6.2020 klo 16:00 – 18:06.  

Paikka:  Kokemäen kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 

 
Paikalla:  

Juhani Vähä-Ruka, puheenjohtaja 

Mika Koivula, varapuheenjohtaja 

Marjatta Sutinen, kaupunginvalt. pj. 
Juhani Seppälä, kaupunginhall. pj.  

Nina Kivi, kaupunginjohtaja  

Essi Piiroinen, Kokemäen kaupunki 

Mikko Laiho, Kokemäen kaupunki 
Piia Palmgrén, Kokemäen kaupunki 

Aapo Kivenmaa, Kokemäen kaupunki 

Kirsi Nikali-Rauva, Sasky  
Tomi Suovanen, Kokemäen Yrittäjät 

Minna Tarmi, Kokemäen Yrittäjät  

Ari-Veli Starcke, Kokemäen Yrittäjät  
Saku Mekkonen, MTK, Kokemäen yhdistys 

Heikki Kaplas, Satakunnan Yrittäjät  

Tero Patoranta, Prizztech Oy 

Jari-Pekka Niemi, Prizztech Oy  
 

 

 

 

Poissa:  

Leena Vallimäki, Kokemäen Yrittäjät 
Piia Pöyhönen, Kokemäen Yrittäjät 

Jesse Salmi, Kokemäen Yrittäjät  

Erno Toikka, MTK, Kokemäen yhdistys 
Kari Myllymäki, SAK Sydän-Satakunta 

Johanna Rantalainen, Sataedu  

Arto Saarinen, Satakunnan TE-toimisto 
 

 

 

 

 

 

 

MUISTIO: 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:04. Kokouksessa todettiin läsnäolijat.  

 

2. Kokouksessa käsiteltävät asiat  

Kokouksessa päätettiin edetä esityslistan mukaisesti.  

 

3. Edellisen kokouksen muistio  

Kokouksessa hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.  

 

 

4. Yrittäjien kuntabarometri 2020  

Heikki Kaplas Satakunnan Yrittäjistä kertoi Yrittäjien kuntabarometri 2020:n tuloksista.  

Satakunnan Yrittäjien tavoitteena on olla yrittäjyysmaakunta v. 2023. Tämän vuoden tulok-

sissa Satakunta sijoittui hopealle. Yrittäjien kuntabarometrin kysely tehtiin ajanjaksolla 

16.2. – 13.5. Vastaajia oli Suomessa kaikkiaan 10.404, Satakunnassa 771 ja Kokemäellä 30 

vastaajaa. Kuntabarometri 2020 löytyy osoitteesta https://www.yrittajat.fi/yrittajat/kunnat-

ja-yrittajyys/a/palvelut/kuntabarometri-2020-626583  

 

Elinkeinopolitiikan kokonaisarvosana Kokemäellä oli 2,89 (Satakunnassa 3,13, koko maassa 

2,97). Kokouksessa käytiin läpi kyselyn tuloksia.  

https://www.yrittajat.fi/yrittajat/kunnat-ja-yrittajyys/a/palvelut/kuntabarometri-2020-626583
https://www.yrittajat.fi/yrittajat/kunnat-ja-yrittajyys/a/palvelut/kuntabarometri-2020-626583


 

Kokouksessa keskusteltiin kyselyn tuloksista. Keskustelua herättivät erityisesti mm. hankin-

tapolitiikka, aloittavan yrittäjän neuvontapalveluiden tärkeys, uusien yritysten saaminen 

kuntaan, elinkeinopolitiikan asema kunnassa, sekä liikenneyhteydet.  

 

Kokouksessa todettiin, että esimerkiksi uusien yritysten saaminen kuntaan riippuu monesta 

asiasta, mm. mielikuvista, asenteista ja viestinnästä. Myös alkavat yritykset luovat pitovoi-

maa. Hankinnoissa kilpailutuksien toteuttaminen vaihtelee osastosta ja oston koosta riippu-

en. Kaupungilla on myös pienhankintaohjeistus. Kokouksessa mietittiin myös keinoja, miten 

elinkeinopolitiikan asemaa kaupungissa olisi mahdollista parantaa. Liikenneyhteyksien ar-

vosanan syitä pohdittiin.  

Kokouksessa keskusteltiin myös yritysten yleisestä tilanteesta, yhteydenpidosta yrityksiin 

sekä viestinnän haastavuudesta.  

 

 

5. Koronavirustilanne Kokemäellä   

Tero Patoranta kertoi koronavirustilanteesta Kokemäellä.  

 

Koronavirustilanteen alettua Porin kaupunki järjesti webinaarisarjan, johon pyydettiin mu-

kaan alueen yrityksiä. Kokemäen kaupunki tiedotti 6.4. yrittäjiä elinkeinoelämän tukitoimis-

ta. Yritysneuvonta toteutettiin Prizztech Oy:n kautta.  

 

Kaupunki, Yrittäjät ja Prizztech keräsivät kaupungin internetsivuille yrityskohtaisia asia-

kasohjeita koronavirusepidemian aikana asiointiin. Muutamia yrityksiä ilmoittautui mukaan. 

Sivusto löytyy osoitteesta https://kokemaki.fi/2020/04/22/yritysten-lisapalvelut-kokemaella/    

 

Koronaepidemia vaikutti hyvin nopeasti yrityksien tilanteeseen maaliskuun puolenvälin jäl-

keen, ei kuitenkaan kaikkiin yrityksiin. Suurin vaikutus vaikutti olevan tuotteita ja palveluita 

suoraan kuluttajille myyviin yrityksiin.  

 

Yritysten kiinnostus koronatukiin on ollut suurta. Prizztech on tiedottanut ja neuvonut tuki-

asioissa. Kokemäellä yksinyrittäjien tukien käsittelijänä ovat toimineet Tero Patoranta ja Jari 

Keinonen Prizztech Oy:stä. 1.6. alkaen tilanne on alkanut jonkin verran normalisoitua.  

 

Lisäksi Tero Patoranta esitteli yrityksille tarkoitettuja tukimuotoja, sekä kertoi Kokemäelle 

myönnetystä rahoitusmääristä.  

 

Kokouksessa keskusteltiin asiasta.  

    

 

 

 

https://kokemaki.fi/2020/04/22/yritysten-lisapalvelut-kokemaella/


 

 

6. Yleistä keskustelua  

Kokemäen Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Tomi Suovanen kertoi, että Yrittäjien kevätkokous 

pidetään 14.7. Lisäksi Kokemäen Yrittäjät ry ovat uudistamassa sääntöjään. Suovanen kertoi 

myös, että Yritysavain-lehti on muutettu sähköiseen muotoon kerran kuukaudessa jäsenis-

tölle jaettavaksi uutiskirjeeksi.  

 

Kokouksessa keskusteltiin elinkeinoyhtiö Prizztechin tilanteesta. Porin kaupunki on irtisa-

nonut kokonaisasiakkuutensa Prizztechin kanssa. Tämä tulee vaikuttamaan erityisesti Prizz-

techissä toteutettaviin hankkeisiin. Kokemäen kaupunki on jatkamassa sopimusta edellyttä-

en, ettei palvelun hinta nouse. Myös Ulvilan ja Harjavallan kaupungit ovat ilmoittaneet jat-

kavansa yhtiön kokonaisasiakkaina.  

 

Saskyssä navettarakentamisen projekti etenee. Opiskelijoita oppilaitokseen on hakeutunut 

hyvin. Oppilaitoksessa ollaan palaamassa etäopetuksesta lähiopetukseen.  

 

Työllisyyden kuntakokeilu alkanee 1.1.2021. Pori ja Kokemäen lisäksi myös Ulvilan kau-

punki on tulossa mukaan kuntakokeiluun.  

 

Kaupungissa on myös pohdittu hankintatyöpajaa syksylle.  

  

 

7. Muut esille tulevat asiat  

Ei muita asioita.  

 

 

8. Seuraavan kokouksen sopiminen  

Seuraavan kokouksen ajankohta katsotaan kesän jälkeen.  

 

 

9. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:06.  

 

 

Muistion laati  

Tero Patoranta 


