
 

ELINKEINOJEN NEUVOTTELUKUNTA MUISTIO  

Aika: 12.1.2022 klo 16:00 – 18:00   

Paikka:  Etäkokous (Teams) 

 
Paikalla:  

Juhani Vähä-Ruka, puheenjohtaja 

Marjatta Sutinen, KV:n puheenjohtaja 

Juhani Seppälä, KH:n puheenjohtaja 

Teemu Nieminen, kaupunginjohtaja  

Essi Piirojärvi, hallintojohtaja  

Aapo Kivenmaa, Kokemäen kaupunki  

Olli Leino, Kokemäen kaupunki  

Mervi Ala-Kleemola, Kokemäen kaupunki 

Jasmin Bly, Kokemäen kaupunki 

Ilkka Kosonen, Kokemäen kaupunki (16:48 – 

17:58)  

Kari Ylikoski, Kokemäen kaupunki  

Mikko Eskola, Kokemäen kaupunki  

Kari Myllymäki, SAK Sydän-Satakunta 

Tomi Suovanen, Kokemäen Yrittäjät 

Minna Tarmi, Kokemäen Yrittäjät  

Kirsi Nikali-Rauva, Sasky  

Paavo Toikka, Kokemäen kaupunki  

Johanna Rantalainen, Sataedu 

Jukka Järvenpää, Kokemäen Lämpö Oy  

Jari-Pekka Niemi, Prizztech Oy  

Tero Patoranta, Prizztech Oy 
 

 

 
 

 

 

Poissa:  

Ossi Ruohonen, Kokemäen kaupunki  

Antti Lahti, Sasky  

Saku Mekkonen, MTK, Kokemäen yhdistys 

 

 

 

MUISTIO: 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:03.  

 

 

2. Kokouksessa käsiteltävät asiat  

Koska kokous järjestettiin pääsääntöisesti etäkokouksena Teamsissä, pidettiin kokouksen 

alussa nimenhuuto.  

 

Kokouksessa sovittiin, että käsitellään esityslistan mukaiset asiat, asioiden käsittelyjärjestys 

voi erota esityslistasta.  

 

 

 



3. Teema: Ilmastohanke    

Kokemäen kaupungin ympäristöasiantuntija Kari Ylikoski kertoi Kokemäen kaupungin 

kaupunkistrategiasta, sen valmistelutyöstä, sekä ympäristöasioihin keskittyvistä painopis-

teistä. Kaupunkistrategiassa painopistealueita on mm. vihreän siirtymän Kokemäki, jossa on 

yksilöity vihreän siirtymän tavoitteita, tavoitteiden arviointia ja asioiden käytäntöön viemis-

tä. Ylikoski kehui strategiaa ympäristöasioiden näkökulmasta hyväksi ja moderniksi, joka 

käsittelee Kokemäkeä kokonaisuutena. Vihreän siirtymän yksi tavoite ovat ilmastoasiat. 

Kaupunki tulee tarkastelemaan omassa toiminnassaan sitä, miten se voi tehdä ilmastotekoja.  

 

Ylikoski kertoi, että viime syksynä elinvoimalautakunta käynnisti kaupungin ilmastohank-

keen, jonka ohjausryhmään asetettiin kaupungin johtoryhmä, sekä ympäristöasiantuntija. 

Kaupungissa on pohdittu osastoittain tavoiteltavia ilmastoasioita. Hanketta tullaan rakenta-

maan yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Ylikoski korosti vuoropuhelun merkitystä 

hankkeessa. Kaupungissa on myös pohdittu lähtemistä mukaan Hinku-kuntien verkostoon.  

 

Kokouksessa keskusteltiin siitä, että hanke on mahdollisuus, jonka avulla on mahdollista 

kehittää uutta vihreän siirtymän keinoin.  

 

Kokemäen Lämpö Oy:n Jukka Järvenpää kertoi Kokemäen Lämmön kaukolämpöpalvelui-

den kehitysnäkymistä.  

 

Kokemäen Lämpö on hiilineutraali toimija, jonka tavoitteena on hiilinegatiivisuus. Tämä on 

mahdollista kehittämällä tuotantoa ja palveluita. Organisaatiossa mietitään Järvenpään mu-

kaan jatkuvasti uutta.  

 

Kokouksessa keskusteltiin uusiutuvien energiamuotojen vaikutuksesta hiilinegatiivisuuden 

aikaansaamiseksi (esim. biokaasu, aurinkovoima, tuulivoima, ym.).  

 

Kokouksessa keskusteltiin myös Hinku-kuntien kriteereistä. Kriteerinä on mm. vähentää 

päästöjä vuoden 2007 tasosta 80 %:lla vuoteen 2030 mennessä. Kokouksessa keskusteltiin 

päästövähennysten realistisuudesta, koska päästöt ovat jo ennestään pienet. Kaupunki voi 

vaikuttaa vain pieneen osaan päästövähennyksistä. Kokouksessa pohdittiin, pitääkö Hinku-

kuntaverkostoon pyrkiä mukaan, jos kaupunki täyttää jo asetetut kriteerit.  

 

Kokouksessa pohdittiin myös muiden toimijoiden ja alueen merkitystä päästöjen vähentämi-

sessä. Tarkastelussa huomioidaan myös positiiviset ympäristövaikutukset.  

 

Ylikosken mukaan kaupungin laskennalliset päästöt ovat vähentyneet Hinku-kuntien vauhtia 

vuoden 2007 tasosta. Tähän vaikuttavat mm. valtakunnalliset ohjelmat, joissa edistetään 

ympäristöystävällisyyttä. Ylikosken mukaan tavoite on mahdollista saavuttaa, mikäli asioita 

edistetään aktiivisesti.  

 

Vihreän siirtymän Kokemäki -projektin tavoitteena on parantaa kaupungin elinvoimaa ja li-

sätä Kokemäen veto- ja pitovoimaa. 



 

   

4. Yrittäjien kuulumiset 

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

ensimmäinen kokous oli 7.1.2022. Uusi hallitus vahvisti aiemman hallituksen tekemän lin-

jauksen siitä, että Kokemäellä halutaan olla ykkössijalla sekä yrittäjäaktiivinen kunta -

kyselyssä, että paikallisyhdistyskilpailussa.  

 

Hallitus on valinnut jäsenet toimikuntiinsa.  

 

Jäsenistölle on tulossa tapahtumia niin toukokuussa, mutta myös myöhemmin kesällä.  

 

Hallitus on pohtinut mm. sitä, miten Kokemäelle muuttavien henkilöiden kotouttamista voi-

taisiin kehittää.  

 

 

5.  Kaupungin kuulumiset 

Kaupunginjohtaja Teemu Nieminen kertoi, että akkuteollisuuteen liittyvää kaavoitusta val-

mistellaan. Kaava tulee nähtäville tammikuun loppupuolella. Hankkeen tiimoilta käydään 

mm. viranomaisneuvotteluita.  

  

Hyvinvointialuevaalit -ennakkoäänestys on käynnistynyt. Kokemäen kaupunki on ollut mu-

kana valmistelutyössä.  

 

Kokemäen Teollisuuskylä Oy myi omistamansa valokuituverkon Valokuitunen Oy:lle.  

 

Työllisyyden kuntakokeilu on mukana ensi kesänä järjestettävässä SuomiAreena-

ohjelmassa. Satakunnasta työllisyyden kuntakokeilussa ovat mukana Porin, Ulvilan ja Ko-

kemäen kaupungit. SuomiAreenan ohjelmassa pohditaan mm. sitä, miten kuntakokeilu on 

lähtenyt käyntiin. Hallintojohtajan mukaan kokeilu on lähtenyt käyntiin Kokemäellä hyvin.  

 

Kaupunginjohtaja kertoi, että Kokemäen Jäähalli Oy vuokraa Pitkäjärven majan Kokemäen 

kaupungilta helmikuun alusta vuoden loppuun.  

 

Ympäristöasioita on käsitelty mm. Elinvoimalautakunnassa, jossa on pohdittu mm. sitä, mi-

ten eri toimijat saadaan innostettua mukaan teemaan.  

 

 

6. Oppilaitosten kuulumiset 

 

SASKY 

Kirsi Nikali-Rauva kertoi Saskyn ympäristöasioista. Mm. jätehuollon kehittäminen on Sas-

kyssä iso uudistus. Lisäksi organisaatiossa mm. tehdään lannan separointia, säästetään ener-

giaa ja vähennetään fossiilisten polttoaineiden käyttöä.  



 

Uuden navettarakennuksen avajaisten avoimien ovien tilaisuus on jouduttu perumaan ko-

ronatilanteen vuoksi. Navetan arvioitu käyttöönotto on 2.2.2022.  

 

Pehtorska aukeaa 1.2.2022.  

 

Saskyn Kokemäen yksikössä on tällä hetkellä 428 opiskelijaa.  

 

 

SATAEDU 

Johanna Rantalainen kertoi Sataedun ympäristötoimenpiteistä.  

 

VASKI-hanke ja oma kestävän kehityksen ohjelma ohjaavat kestävään tulevaisuuteen. Sa-

taedu on aloittamassa tähän asti suurimman valtakunnallisen yhteistyöhankkeen veturina. 

Hanke on kaksivuotinen, rahoitus on lähes 2,2 M€, hyväksytyt kokonaismenot ovat 2,4 M€. 

Hankkeen keskeistä sisältöä ovat mm. johtamiskäytännöt, toimintakulttuuri, pedagogiset 

ratkaisut, oppimisympäristöt, osaamisen kehittäminen, ym. asiat.  

 

Kestävän tulevaisuuden Sataedu -ohjelma toteutetaan yhdessä OKKA-säätiön kanssa.  

 

Rantalainen kertoi, että ympäristöasiat näkyvät Sataedussa kaikessa toiminnassa. Ympäris-

töasiat huomioidaan myös osana opintoja.   

 

Opetus on saatu aloittaa lähiopetuksessa.  

 

Työvoimakoulutuksia on jatkuvassa haussa.  

 

Taitaja 2022 kilpailut lähenevät. Rantalainen pohti koronatilanneteen vaikutusta kilpailuihin.  

 

  

KOKEMÄEN LUKIO 

Mervi Ala-Kleemola kertoi, että lukiossa on pohdittu opiskelijoiden hyvinvointia ja jaksa-

mista. Ensi viikko lukiossa tulee olemaan hyvinvointiviikko, jonka aikana luentojen lisäksi 

pohditaan mm. opiskelijoiden hyvinvointia.  

 

Lukiolla on otettu käyttöön uusi opetussuunnitelma, jossa velvoitetaan ottamaan huomioon 

mm. ympäristöasiat ja eettisyys. Lukiossa on pohdittu yritysyhteistyötä ympäristöosaami-

seen liittyen.  

 

Lukiossa tulevia tapahtumia ovat mm. penkkarit, vanhojen tanssit ja ylioppilaskirjoitukset.  

 



 

7. Prizztechin kuulumiset 

Tero Patoranta kertoi tilastoja alkuvuodelta Prizztechin toiminnasta ja asiakasmääristä alka-

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

oteltuna.   

 

Tero Patoranta kertoi Prizztechin Hiilikädenjälki-projektista ja pohti hankkeen mahdolli-

suuksia tehdä yhteistyötä kaupungin kanssa.  

 

Tero Patoranta kertoi, että sijoittumisasiat ovat olleet keskeisiä.  

 

Kustannustuki 5:stä on pyritty tiedottamaan alueen yrittäjille.  

 

Kaupungin järjestämässä MTK:n johtokuntien yhteistapaamisessa 16.12.2021 pohdittiin 

maatalousyrittäjien tilannetta.  

 

14.2.2022 järjestettävää Kokemäen Työtori -tapahtumaa valmistellaan yhdessä Kokemäen 

kaupungin työllisyyspalveluiden kanssa. Työtoria suunnitteleva ryhmä arvioi koronatilan-

netta ja mahdollisuutta järjestää tilaisuutta 17.1.2022 palaverissaan.  

  

 

8. Muut esille tulevat asiat 

Kokouksessa keskusteltiin Elinkeinojen neuvottelukunnan profiilista ja toivottiin, että asia 

huomioitaisiin kaupungin internetsivuilla.  

  

 

9. Seuraavan kokouksen sopiminen  

Seuraava Elinkeinojen neuvottelukunnan kokous järjestetään 16.3.2022, aiheena on maata-

lous.  

 

   

10. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:58.  

   

 

Muistion laati  

Tero Patoranta 


