ELINKEINOJEN NEUVOTTELUKUNTA
Aika:

29.10.2020 klo 16:00 – 17:52.

Paikka:

Sasky, Kauvatsantie 189, Kokemäki

Paikalla:
Juhani Vähä-Ruka, puheenjohtaja
Marjatta Sutinen, kaupunginvalt. pj.
Essi Piiroinen, vt. kaupunginjohtaja
Mikko Laiho, Kokemäen kaupunki
Piia Palmgrén, Kokemäen kaupunki
Kari Myllymäki, SAK Sydän-Satakunta
Ilkka Boberg, Sasky
Tomi Suovanen, Kokemäen Yrittäjät
Minna Tarmi, Kokemäen Yrittäjät
Johanna Rantalainen, Sataedu
Saku Mekkonen, MTK, Kokemäen yhdistys
Arto Saarinen, Satakunnan TE-toimisto (etänä)
Katja Ojakoski (etänä)
Jari-Pekka Niemi, Prizztech Oy
Tero Patoranta, Prizztech Oy

MUISTIO

Poissa:
Juhani Seppälä, kaupunginhall. pj.
Mika Koivula, varapuheenjohtaja
Erno Toikka, MTK, Kokemäen yhdistys
Aapo Kivenmaa, Kokemäen kaupunki

MUISTIO:
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:04. Kokouksessa todettiin läsnäolijat.
Kokouksen aluksi Sasky Koulutuskuntayhtymä käytti puheenvuoron.
Kirsi Nikali-Rauva kertoi, että vuonna 2020 opiskelijavuosia koko Saskyssa kerryttää 6505
opiskelijaa. Näistä Huittisten ammatti- ja yrittäjäopiston osuus on 870 opiskelijaa ja Kokemäen yksikön osuus näistä opiskelijoista on 389. Opiskelijamäärä on kasvanut edellisestä
vuodesta. Kokemäellä maatalousalan opiskelijoita on eniten. Työllisyyden kuntakokeiluun
liittyen Saskyssa myös Kokemäen yksikköön ollaan resursoimassa omaohjaajan työpanosta
työvoimapalveluiden omavalmentajien työpareiksi. Tavoitteena auttaa työvoimahallinnon
asiakkaita täydentämään osaamisvajettaan ja sitä kautta työllistyä.
Ilkka Boberg Saskystä kertoi lisäksi mm. tulevista suunnitelmista ja muuttuvista oppimisympäristöistä. Tietotekniikan käyttö lisääntyy entisestään. Oppimisympäristöissä on ajateltu
erityisesti eläinten hyvinvointia.

2. Kokouksessa käsiteltävät asiat
Kokouksessa päätettiin edetä esityslistan mukaisesti.

3. Edellisen kokouksen muistio
Kokouksessa hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

4. Yrittäjien kuulumiset
Kokemäen Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Tomi Suovanen kertoi, että Yrittäjien toimintakausi
on päättymässä. Lauantaina 31.10. Kokemäen Yrittäjät järjestävät syyskokouksen ja pikkujoulut. Yrittäjien hallitus esittää syyskokoukselle yhdistyksen uusia sääntöjä hyväksyttäviksi.
Yrittäjät ja kaupunki ovat vastanneet Yrittäjäaktiivinen kunta -kyselyyn. Kyselyn perustella
yrittäjäaktiivisin kunta selviää 17.11. Suovanen arvioi, että Yrittäjät ovat toimineet hyvässä
yhteistyössä kaupungin kanssa.
Kokemäen Yrittäjät ovat edelleen suunnitelleet Pop-Up Kokemäki -tapahtumaa 27.11. –
29.11., epidemiatilanteen mukaan. Haasteita asettaa kuitenkin mm. se, ettei mahdollisia tulevia rajoituksia tiedetä vielä tässä vaiheessa. Liikekeskuksen rakennuksen purkamisen myötä tapahtumalta hävisi tyhjiä tiloja. Kokouksessa pohdittiin Pop-Up -tapahtuman tulevaisuutta.

5. Kaupungin kuulumiset
Vt. kaupunginjohtaja Essi Piiroinen kertoi, että työllisyyden kuntakokeilu alkaa ensi vuoden
alkupuolella. Kuntakokeilun myötä tiettyjä työ- ja elinkeinopalveluita tulee Kokemäen kaupungin hoidettavaksi. Mukana kuntakokeilussa ovat myös Pori ja Ulvila.
Kessoten (Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveyshuollon kuntayhtymä) myötä myös sosiaalipalvelut siirtyvät kuntayhtymän hoidettavaksi. Myös henkilöstöä tulee siirtymään kaupungin
palveluksesta kuntayhtymään. Piiroisen mukaan on todennäköistä, että palveluseteleitä tullaan käyttämään jatkossa aiempaa enemmän. Siirron myötä sosiaali- ja terveystoimi ovat
kuntayhtymän hallinnassa.
Kokemäen kaupunki työstää tällä hetkellä yhdistysohjelmaa. Kaupunki tekee aktiivisesti yhteistyötä yhdistysten kanssa.
Essi Piiroinen kertoi, että hän, yrittäjäyhdistyksen puheenjohtaja, sekä yrityskehittäjä ovat
kokoontuneet muutaman kerran epävirallisessa ”elinvoimanyrkki” -palavereissa. Aiheina
ovat olleet työllisyyteen ja elinvoimaan liittyvät ajankohtaiset asiat, mm. elinvoimaohjelma.
Essi Piiroisen mukaan katsastusasema on menossa julkiseen myyntiin.
Kokouksessa keskusteltiin myös mm. kaupunginjohtajan hakutilanteesta.

6. Oppilaitosten kuulumiset
SASKY
Saskyn kuulumiset käsiteltiin palaverin alussa.
SATAEDU
Johanna Rantalainen kertoi, että Sataedu on aktiivisesti mukana työllistämisen kuntakokeilussa. 1.11. Sataedussa aloittaa uusi työllistämiskoordinaattori, joka on käytettävissä myös
Kokemäellä. Sataedun tavoitteena on mahdollistaa laaja koulutustarjonta myös Kokemäellä,
myös uusia tutkintoja kehitetään. Oppilaitoksen on mahdollista järjestää erilaista täsmäkoulutusta nopeallakin aikataululla. Opiskelijoita Kokemäen toimipaikassa on noin 600.

7. Prizztechin kuulumiset
Prizztechin sijoittumisasiantuntija Katja Ojakoski kertoi Kokemäen sijoittumiseen liittyvistä
asioista. Kokouksessa keskusteltiin mm. VT2:n ja entisen katsastusasemaan liittyvästä sijoittumismahdollisuuksista.
Tero Patoranta kertoi Prizztechin toiminnasta ja asiakasmääristä toimivien yritysten osalta
palveluittain ja projektien mukaan jaoteltuna. Lisäksi Patoranta kertoi mm. koronatukien tilanteesta, Pop-Up Kokemäki -tapahtumasta, sekä Pop-Up -tapahtumaan liittyvästä Osaava
Kokemäki -torista.
Pyhän Henrikin yhdistys on tuotteistamassa Pyhän Henrikin tietä tunnetuksi. Yhdistys piti
aiheesta tilaisuuden 5.10. Kokemäen Vanhalla Yhteiskoululla. Lisäksi LC Aurora Ulvilasta
on tuotteistamassa Karhuseudun alueelta Pyhän Olavin reittiä tunnetuksi ja on järjestämässä
3.11. tilaisuutta Kokemäellä aiheesta. Pyhiinvallusreittien kulkeminen Kokemäen kautta
saattaa tarjota kaupungille mahdollisuuden matkailussa.
Lisäksi Tero Patoranta kertoi tulevista koulutustilaisuuksista (webinaareja): Verkkokauppakoulutus 10.11., kisakatsomo mahdollisuuksien mukaan kaupungintalolla (Seutukaupunkihanke), Hyvinvointiteknologiamessut 9.–10.11.2020, sekä Taloushallintokoulutus 3.12. klo
17:30 – 20:00.

8. Muut esille tulevat asiat
Arto Saarinen Satakunnan TE-toimistosta kertoi, että huhti-toukokuun aikana TE-toimistoon
tuli paljon asiakkaita. Kokemäen työttömyysaste on tällä hetkellä 9,5 % (294 henkilöä). Alle
30-vuotiaita nuoria on tällä hetkellä työttömänä Kokemäellä yhteensä 63 henkilöä. Yli 50vuotiaita työttömänä on 132 henkilöä. Työpaikkailmoituksia on 17, joissa avoimia työpaikkoja 21. Vuonna 2020 Kokemäelle on tehty 10 starttirahapäätöstä. Kokouksessa keskusteltiin asiasta.

9. Seuraavan kokouksen sopiminen
Seuraava kokous pidetään 10.12. klo 16:00 Sataedun Kokemäen yksikössä.
10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:52.

Muistion laati
Tero Patoranta

