
 

ELINKEINOJEN NEUVOTTELUKUNTA MUISTIO  

Aika: 11.2.2021 klo 16:00 – 18:00  

Paikka:  Kokemäen kaupungintalo, sekä etäkokous (Teams) 

 
Paikalla:  

Juhani Vähä-Ruka, puheenjohtaja 

Mika Koivula, varapuheenjohtaja (16 – 16:30) 

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

Teemu Nieminen, kaupunginjohtaja  

Essi Piiroinen, hallintojohtaja  

Mikko Laiho, Kokemäen kaupunki 
Piia Palmgrén, Kokemäen kaupunki 

Aapo Kivenmaa, Kokemäen kaupunki (16-16:30) 

Kirsi Nikali-Rauva, Sasky  
Johanna Rantalainen, Sataedu  

Arto Saarinen, Satakunnan TE-toimisto 
Tomi Suovanen, Kokemäen Yrittäjät 
Minna Tarmi, Kokemäen Yrittäjät 

Katja Ojakoski, Prizztech Oy  

Pauliina Harrivaara, Prizztech Oy  

Jari-Pekka Niemi, Prizztech Oy 
Tero Patoranta, Prizztech Oy 

 

 
 

 

 

 

 

Poissa:  

Erno Toikka, MTK, Kokemäen yhdistys 
Saku Mekkonen, MTK, Kokemäen yhdistys 

Kari Myllymäki, SAK Sydän-Satakunta 

 

 

 

MUISTIO: 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:03. Kokouksessa todettiin läsnäolijat.  

 

2. Kokouksessa käsiteltävät asiat  

Kokouksessa päätettiin edetä aloittamalla siten, että aloitetaan Prizztechin kuulumisista.  

 

 

3. Edellisen kokouksen muistio  

Kokouksessa hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.   

 

 

4. Prizztechin kuulumiset 

Prizztechin sijoittumisasiantuntija Katja Ojakoski kertoi Kokemäen sijoittumiseen liittyvistä 

asioista. Kokemäen VT2:n liiketontin kehittämiseksi ollaan hakemassa hanketta. Kokouk-

sessa keskusteltiin mm. VT2:n liittyvästä sijoittumismahdollisuuksista.  

 



Prizztechin Talent Hub Manager Pauliina Harrivaara kertoi Ura Kokemäki -kampanjasta, 

johon on osallistunut myös Essi Piiroinen ja Karoliina Tuomola-Heino Kokemäen kaupun-

gilta, sekä Tero Patoranta Prizztechistä. Tavoitteena on houkutella korkeasti koulutettuja 

osaajia Kokemäelle yritysten avoimiksi laittamiin kesäharjoittelupaikkoihin tai päättötyön 

tekijöiksi. Osana kampanjaa kaupunki tukee asunnon hankkimista, sekä järjestää osaajille 

Get Together -tilaisuuksia. Lisätietoja: https://ura.kokemaki.fi/  

 

Kokouksessa pohdittiin kampanjan toistettavuutta ja todettiin, että tulevia toimenpiteitä 

pohditaan käynnissä olevan kampanjan johtopäätöksistä.  

 

Tero Patoranta kertoi Prizztechin toiminnasta ja asiakasmääristä toimivien yritysten osalta 

vuoden 2020 osalta palveluittain ja projektien mukaan jaoteltuna. Lisäksi Patoranta kertoi 

mm. kustannustuen toisen hakukierroksen tilastoista, sekä Merikarhun kierroksen kuulumi-

sista.  

 

 

5. Yrittäjien kuulumiset 

Kokemäen Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Tomi Suovanen kertoi, että Yrittäjät haluavat olla 

aktiivisia kuntavaaleissa. Tavoitteena on saada mahdollisimman monta yrittäjävaltuutettua 

Kokemäelle.  

 

Kokemäen Yrittäjät aikovat järjestää paikallisesti Suomen Yrittäjien valtakunnallisesti orga-

nisoimaa Lähilauantai-päivää 20.3.2021 (https://www.yrittajat.fi/yrittajat/kuntavaalit-

2021/a/lahilauantai ). Tapahtumapaikkana tulee olemaan Liikekeskuksessa Lähitapiolan 

omistamassa tilassa (entinen K&A:n tila). Tapahtumaan on suunniteltu ohjelmaa (mm. pa-

neelikeskustelu).  

 

Suovanen kertoi, että Pop-Up Kokemäki -tapahtumaa ei enää järjestetä. Tapahtuman tilalle 

suunnitellaan kokonaan uutta BB 2021 -verkostoitumistilaisuutta (Business Boost 2021).  

 

Kokemäen Yrittäjät ry:n hallituksen varapuheenjohtaja Minna Tarmi on toiminut vuoden 

2021 alusta lähtien myös Satakunnan Yrittäjät ry:n hallituksessa.  

 

 

 

6. Oppilaitosten kuulumiset 

 

SASKY 

Kirsi Nikali-Rauva kertoi, että Saskyssa opetus on edelleen järjestetty lähiopetuksena nor-

maaliin tapaan, vaikkakin korona vaikuttaa tilanteeseen.  

 

Puutarhamyymälä Pehtorska avannut ovensa, myynnissä on mm. tulppaaneita.  

 

https://ura.kokemaki.fi/
https://www.yrittajat.fi/yrittajat/kuntavaalit-2021/a/lahilauantai
https://www.yrittajat.fi/yrittajat/kuntavaalit-2021/a/lahilauantai


Tulossa tilaisuus oppivelvollisuudesta 17.3. (kunnan virkamiesten kanssa), sekä kuntavaa-

liehdokkaiden kyselytunti 24.3. (opiskelijat jututtavat kuntavaaliehdokkaita).  

 

Sasky järjestää myös hakijan illan Teamsin yli toteutettuna.  

 

Työllisyysasiat nousevat jatkossa keskeisemmin esille Saskyssä. Organisaatiossa aloittaa 

mm. työvoimakoulutusta koordinoiva henkilö.  

 

 

 

SATAEDU 

Johanna Rantalainen kertoi, että oppivelvollisuusuudistus puhuttaa Sataedussa.  

 

Yhteishaku alkaa viikolla 8.  

 

Työvoimakoulutuksia on tällä hetkellä haussa. Tietyillä aloilla haku on jatkuva.  

 

Oppilaitoksen kirjoilla on tällä hetkellä noin 550 opiskelijaa.  

 

Tekniikan alalla korona ei ole vaikuttanut työllisyystilanteeseen, sen sijaan ravintola-alalla 

tilanne on haastavampi. Valmistuneille on löytynyt töitä suhteellisen hyvin.  

 

Oppilaitoksessa pyritään katsomaan eteenpäin koronatilanteesta huolimatta.  

 

 

 

7. Kaupungin kuulumiset 

Uusi kaupunginjohtaja Teemu Nieminen aloitti työt 1.2.2021.  

 

Kokemäen kaupunki on uudistamassa hallintosääntöään. Vapaa-aikalautakunta ja sivistys-

lautakunta yhdistetään sivistys -ja hyvinvointilautakunnaksi. Tekninen lautakunta ja ympä-

ristölautakunta yhdistetään tekniseksi- ja ympäristölautakunnaksi. Uutena lautakuntana 

aloittaa elinvoimalautakunta. Elinvoimalautakunnalla tulee olemaan useita tehtäviä, mm. 

kunnan elinvoimaisuuden kehittäminen, elinvoimastrategia, työllisyyspalvelut, matkailu, 

ym. asiat. Elinvoimaohjelma on tarkoitus työstää valmiiksi.  

 

Asema-alueelle on tulossa asemakaavan muutos.  

 

Kaupunki on suunnittelemassa maankäyttöön liittyviä hankintoja.  

 

Kaupunki takaa Kokemäen Lämpö Oy:n lainan.  

 



Kokemäen kaupunki ja Kokemäen Yrittäjät ry aloittavat yhteistyön kaupungin markkinoin-

nin parantamiseksi. Työ aloitetaan yhteisellä työpajalla, jonka vetäjäksi tulee Kumppania 

Oy.  

 

Työllisyyden kuntakokeilu alkaa 1.3.  

 

 

 

8. Kannanotto Rauman henkilöjunaliikenteen puolesta  

Puheenjohtaja Juhani Vähä-Ruka esitteli alustavasti tehtyä kannanottoa Rauman henkilöju-

naliikenteen osalta. Kannanotto lähetettiin aiemmin Elinkeinojen neuvottelukunnan jäsenil-

le. Kannanotossa nostetaan esille hankkeen tärkeys myös Kokemäelle. Alueen osayleiskaava 

on menossa kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.  

 

Kokouksessa keskusteltiin, että asia on Kokemäelle tärkeä. Syöttöliikenteen vastaanottami-

selle on hyvät edellytykset. Kokemäen vahvuuksia tulisi kuitenkin nostaa kannanotossa pa-

remmin esille. Lisäykset kannanottoon on toimitettava hallintojohtajalle viikon 7 aikana. 

Valmiin dokumentin voi käydä allekirjoittamassa kaupungintalolla.  

 

 

 

9. Muut esille tulevat asiat 

Puheenjohtaja nosti esille kysymyksen eläinlääkärin ympärivuorokautisen päivystyksen jat-

kosta.  

 

Kokouksessa esitettiin, että maakunnassa tulisi olla vähintään yksi ympärivuorokautinen 

eläinlääkäripäivystys. Yhdeksi tilavaihtoehdoksi esitettiin Saskyn Kokemäen yksikköä.  

 

Prizztechin palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi kertoi, että Uusyrityskeskus Enter Satakunta -

toiminta on käynnistynyt. Palvelumallissa Prizztech ja Satakunnan Yrittäjät ry tuottavat al-

kavien yritysten neuvontapalveluita yhteisen brändin kautta. Satakunnan Yrittäjät tuottavat 

palveluita Huittisiin, Eurajoelle, Nakkilaan, Merikarvialle ja Pomarkkuun. Neuvojana Sata-

kunnan Yrittäjillä on aloittanut Anne Heikintalo. Tavoitteena on saada lisää elinkelpoisia 

yrityksiä maakuntaan.  

 

 

Arto Saarinen TE-toimistosta kertoi, että työllisyyden kuntakokeilussa TE-toimistolta Ko-

kemäen kaupungin työllisyyspalveluihin siirtyy noin 350 asiakasta. Lisäksi kaupungille tu-

lee ammatinvalintapsykologin palveluita käytettäväksi.  

 

Kokemäen työttömyysaste oli kokouspäivänä 12,3 %. Lomautettuja oli 83 henkilöä, työttö-

miä työnhakijoita 381 henkilöä. Koronaepidemia on vaikuttanut mm. palvelutyöntekijöihin, 

sekä korkea-asteen koulutettuihin.  

 



Työllisyyden kuntakokeilu tulee vaikuttamaan TE-toimiston toimintaan.  

 

Arto Saarinen siirtyy Porin kaupungin tiloihin 1.3.2021 alkaen.  

 

 

10. Seuraavan kokouksen sopiminen  

Seuraava kokous pidetään to 22.4. klo 16 – 18.  

 

   

11. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:00.  

   

 

Muistion laati  

Tero Patoranta 


