
 

ELINKEINOJEN NEUVOTTELUKUNTA MUISTIO  

Aika: 22.4.2021 klo 16:00 – 17:31  

Paikka:  Kokemäen kaupungintalo, sekä etäkokous (Teams) 

 
Paikalla:  

Juhani Vähä-Ruka, puheenjohtaja 

Mika Koivula, varapuheenjohtaja  

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

Teemu Nieminen, kaupunginjohtaja  

Essi Piiroinen, hallintojohtaja  

Mikko Laiho, Kokemäen kaupunki 
Aapo Kivenmaa, Kokemäen kaupunki  

Kirsi Nikali-Rauva, Sasky  

Johanna Rantalainen, Sataedu  
Tomi Suovanen, Kokemäen Yrittäjät 

Minna Tarmi, Kokemäen Yrittäjät 

Kari Myllymäki, SAK Sydän-Satakunta 
Katja Ojakoski, Prizztech Oy  

Essi Vanha-Viitakoski, Prizztech Oy  

Jari-Pekka Niemi, Prizztech Oy 

Tero Patoranta, Prizztech Oy 
 

 

 
 

 

 

 

Poissa:  

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

Piia Palmgrén, Kokemäen kaupunki 

Arto Saarinen, Satakunnan TE-toimisto 
 

 

 

 

MUISTIO: 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 

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

 

2. Kokouksessa käsiteltävät asiat  

Kokouksessa päätettiin edetä esityslistan mukaisesti.  

 

3. Edellisen kokouksen muistio  

Kokouksessa hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. Kokouksessa päätettiin käsitellä 

kuitenkin ensimmäiseksi omana kohtanaan kannanoton tilannetta Rauman henkilöjunalii-

kenteen puolesta.  

 

4. Kannanotto Rauman henkilöjunaliikenteen puolesta 

Hallintojohtaja Essi Piiroinen kertoi, että Kokemäen kaupungin laatiman kannanoton Rau-

man henkilöjunaliikenteen puolesta allekirjoitti yhteensä 46 toimijaa ja kannanotto toimitet-

tiin 32 eri osoitteeseen.  

 



Hallintojohtaja on saanut VR:ltä vastauksen kannanottoon. Vastauksessa kiiteltiin Kokemä-

en kaupungin aloitteellisuutta asiassa. VR:n vastauksen mukaan kalustoa potentiaaliseen ju-

naliikenteen aloittamiseen olisi, mutta hanke tarvitsisi rahoitusta ostoliikenteen aloittamisek-

si.  

 

Kokemäen kaupungille on tullut kutsu toukokuussa järjestettävään Rauman Kauppakamarin 

tilaisuuteen, jossa keskustellaan junaliikenteen hyödyistä ja vaikuttamistoimenpiteistä.  

 

 

5. Yrittäjien kuulumiset 

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

kevätkokous 28.4. pidetään hybridikokouksena sekä kaupungintalolla, että etänä.  

 

Syksyksi suunniteltua Business Boost -verkostoitumistapahtumaa siirretään koronatilanteen 

vuoksi eteenpäin. Yrittäjät pohtivat pienimuotoisemman tapahtuman järjestämistä tälle vuo-

delle.  

 

Kokemäen kaupunki kutsui 14.4. yrittäjiä yhteiseen markkinointityöpajaan pohtimaan kau-

pungin markkinointia ja viestintää. Toimenpiteiden suunnittelu tulee jatkumaan.  

 

Kokouksessa keskusteltiin mm. Kokemäen markkinoinnista ja kilpailukeinoista.  

 

 

6. Kaupungin kuulumiset 

Kaupunginjohtaja Teemu Nieminen kertoi, että kaupunki on tehnyt maa-aluehankintoja 

VT2:n lähistöllä.  

 

Kokemäen kaupunki järjesti 14.4. markkinointityöpajan, johon pyydettiin yrittäjiä pohti-

maan kaupungin markkinointia yhteistyössä Kumppania Oy:n kanssa. Kokouksessa mm. 

keskusteltiin markkinoinnin tarpeista ja kanavista. Markkinoinnin jatkotoimenpiteitä suunni-

tellaan eteenpäin konkretiaa hakien.  

 

Uusi oppivelvollisuuslaki laajentaa oppivelvollisuutta 18 ikävuoteen asti. Oppivelvollisuus-

lain edellyttämien velvoitteiden täyttämiseksi on esitetty lisämäärärahaa 2021 talousarvioon. 

Tarkoituksena on mm. perustaa koulukuraattorin toimi 1.8.2021 alkaen.  

 

Kaupunginhallitus on päättänyt esittää kaupunginvaltuustolle, että se korottaa peruspääomaa 

SASKY koulutuskuntayhtymässä 150.000 eurolla, johtuen SASKYssä meneillään olevista 

investoinneista.  

 

Kaupungin tilinpäätös oli ylijäämäinen. Kokemäen kaupunki sai mm. koronasta johtuen 

ylimääräisiä valtionosuuksia.  

 



Kokemäen kaupungin omistamien rakennusten määrä on iso, rakennuksista on tehty alaskir-

jauksia.  

 

Kuntastrategian suunnittelutyö on alkanut. Hyvinvointisuunnitelma on osa strategiatyötä.  

 

Rautatieasema-alueen kaavaa ja aseman aluetta uudistetaan.  

 

Myös Porin kaupungin kanssa käydään neuvotteluja Kokemäki-Rauma-

henkilöjunaliikenteestä.  

 

Hallintojohtaja Essi Piiroinen kertoi, että työllisyyskokeilussa 380 työnhakija-asiakasta on 

siirtynyt TE-toimistolta kaupungin työllisyyspalveluiden asiakkaaksi. TE-toimistoon on jää-

nyt vähän yli 400 asiakasta. Kuntakokeilu on saanut myös kritiikkiä.  

 

Kokemäelle on toivottu Vanhat Talot -tyyppistä tapahtumaa, jossa tapahtumaan osallistuvat 

talot pitävät ovensa avoinna tiettynä ajankohtana yleisölle. Tapahtuman ideointi on aloitettu.   

 

Kokouksessa keskusteltiin mm. valokuidusta, sen saatavuudesta ja hinnoista.  

 

 

7. Oppilaitosten kuulumiset 

 

SATAEDU 

Johanna Rantalainen kertoi, että yhteishaku päättyi huhtikuun alussa. Sataedun Kokemäen 

toimipiste oli hyvin suosittu. Oppilaitoksella on vetovoimaa, hakijoita tulee ympäri Suomea. 

Erityisesti maahanmuuttajat suosivat oppilaitosta hyvän työllistymisen ansiosta.  

Opiskelijoiden piiristä löytyy myös muuttohalukkuutta Kokemäelle.  

 

Rantalainen muistutti yrittäjiä täsmä- ja rekrykoulutuksista, joista ELY-keskus voi rahoittaa 

jopa 70 %.  

 

Sataedu tekee tiivistä yhteistyötä SAMKin kanssa. Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa 

ammattikorkeakoulun tutkinnon osia, joilla voi saada opiskelupaikan SAMKista.  

 

Rantalainen kertoi, että Taitaja 2022 -SM-kisat on mahdollista järjestää Satakunnassa.  

 

 

SASKY 

Kirsi Nikali-Rauva kertoi, että maatalousalan koulutukseen on ollut hyvin hakijoita. Eläin-

tenhoito on ollut suosituin linja. Kaikkia hakijoita ei ole voitu ottaa opiskelijoiksi. Koronati-

lanne on jonkin verran hankaloittanut työelämäjaksopaikkojen saantia, mm. koirahoitoloissa 

on ollut hiljaista.  

Saskyllä on omat kattavat oppimisympäristöt.  

 



Puutarha-alan ja talotekniikan alan opinnoissa yhteisvalinnassa ensisijaisten hakijoiden mää-

rät ovat olleet pieniä. Opiskelijoita tulee kuitenkin jatkuvan haun kautta. Talotekniikan opin-

tolinja on kuitenkin saanut opiskelijoita esimerkiksi työvoimapoliittisen koulutuksen kautta.  

 

Hakijoita on paljon, mutta myös opintonsa keskeyttäviä opiskelijoita on alasta riippuen jon-

kin verran. Opiskelijoiden tuen tarve on suuri. Etäopiskelu ei välttämättä sovellu kaikille.  

 

Navettainvestointia aletaan toteuttamaan tänä vuonna.  

 

Pehtorskassa alkaa kukkamyynti sesongin myötä.  

 

Sasky järjestää 28.4. kuntavaalitilaisuuden/-paneelin, johon on kutsuttu valtuustoryhmien 

puheenjohtajat.  

 

Yhteistyö Kokemäen kaupungin kanssa on tiivistynyt. Kokemäen houkuttelevuutta on tuotu 

esille.  

 

Kokouksessa keskusteltiin koulutuksesta.  

 

 

8. Prizztechin kuulumiset 

Prizztechin sijoittumisasiantuntija Katja Ojakoski kertoi Kokemäen sijoittumiseen liittyvistä 

asioista. Kokemäen VT2:n liiketontin kehittämiseksi on tarkoitus laittaa hankesuunnitelma 

eteenpäin sitten, kun haku avautuu. 

 

Kokouksessa keskusteltiin mm. VT2:n liittyvästä sijoittumismahdollisuuksista.  

 

Prizztechin Talent Hub Manager Essi Vanha-Viitakoski 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/ . Hakijoita on ollut kaikkiaan 

65 henkilöä, joista 11 oli kansainvälisiä hakijoita.  

 

Kokouksessa keskusteltiin kampanjasta.  

 

Tero Patoranta kertoi tilastoja alkuvuodelta Prizztechin toiminnasta ja asiakasmääristä alka-

vien yritysten osalta, sekä toimivien yritysten osalta palveluittain ja projektien mukaan ja-

oteltuna. Lisäksi Patoranta kertoi mm. tulevista koronatuista, sekä kustannustuen toisen ha-

kukierroksen tilastoista.  

 

Kokouksessa keskusteltiin mm. vihreästä kasvusta, digitalisaatiosta, sekä koronasta elpymi-

seen tarkoitetuista tuista.  

https://ura.kokemaki.fi/


 

9. Muut esille tulevat asiat 

Ei muita asioita.  

 

10. Seuraavan kokouksen sopiminen  

Seuraava kokous pidetään 20.5.2021 

   

11. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:31.  

   

 

Muistion laati  

Tero Patoranta 


