
 

ELINKEINOJEN NEUVOTTELUKUNTA MUISTIO  

Aika: 16.3.2022 klo 16:00 – 18:37   

Paikka:  Saskyn Kokemäen yksikkö, Kauvatsantie 189, Kokemäki, tai Teams

 
Paikalla:  

Juhani Vähä-Ruka, puheenjohtaja 

Teemu Nieminen, kaupunginjohtaja  

Juhani Seppälä, KH:n puheenjohtaja 

Essi Piirojärvi, hallintojohtaja  

Aapo Kivenmaa, Kokemäen kaupunki  

Olli Leino, Kokemäen kaupunki  

Mervi Ala-Kleemola, Kokemäen kaupunki 

Jasmin Bly, Kokemäen kaupunki  

Ilkka Kosonen, Kokemäen kaupunki  

Kari Myllymäki, SAK Sydän-Satakunta 

Tomi Suovanen, Kokemäen Yrittäjät 

Kirsi Nikali-Rauva, Sasky  

Paavo Toikka, Kokemäen kaupunki  

Johanna Rantalainen, Sataedu 

Jari-Pekka Niemi, Prizztech Oy  

Tero Patoranta, Prizztech Oy 

Elina Liinaharja, MTK Satakunta 

Jaakko Herrala, Satakunnan Metsänhoitoyh-

distys  
 
 

 

 

 

 

Poissa:  

Ossi Ruohonen, Kokemäen kaupunki  

Antti Lahti, Sasky  

Marjatta Sutinen, KV:n puheenjohtaja 

Saku Mekkonen, MTK, Kokemäen yhdistys 

Minna Tarmi, Kokemäen Yrittäjät  

Mikko Eskola, Kokemäen kaupunki  

 

 

 

 

MUISTIO: 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:15.  

 

 

2. Kokouksessa käsiteltävät asiat  

Kokouksessa sovittiin, että käsitellään esityslistan mukaiset asiat, asioiden käsittelyjärjestys 

voi erota esityslistasta.  

 

 

3. Teema: Maatalouden nykytila Kokemäellä ja yhteistyömahdollisuudet  

Elina Liinaharja MTK Satakunnasta kävi läpi mm. maatalouden asemaa, tulovirtoja, Ukrai-

nan kriisiä, huoltovarmuutta, tuottajahintojen kehitystä, sekä maataloustuotteiden ostohinto-

jen kehitystä. Viime vuonna oli huono sato. Raaka-aineet ovat kallistuneet rajusti. Elina Lii-

naharja kertoi, että mm. em. tekijöistä johtuen maatalous on ajautunut kriisiin. Yhä useam-

malla tilalla maksuvalmius on heikentynyt ja osalla yrityksistä on kassakriisi.  



 

Ukraina ja Venäjä ovat maatalousmaina merkittäviä. Ukrainan ja Venäjän osuus on 30 % 

maailman viljamarkkinasta. Vastaava osuus maissin osalta on 20 %. 

 

Maatalous on jatkuvan muutoksen paineessa mm. kulutustottumusten muuttumisen myötä, 

yhteiskunnan ja EU:n vaatimusten, sekä lainsäädännön myötä, tukijärjestelmien vaatimus-

ten, sekä ilmasto- ja ympäristövaatimusten myötä. Myös teknologian kehittyminen aiheuttaa 

muutospaineita.  

 

Tilojen lukumäärä on vähentynyt roimasti, erityisesti kotieläintilojen. Yhä useampi harjoit-

taa toimintaa sivutoimisesti. Maatalouden riskit ovat kasvaneet. Maatilojen yhtiöittäminen 

on lisääntynyt. Monipuolisen osaaminen ja yhteistyön tarve on kasvanut. Maatalousyrittä-

jien kannalta kaupungin suuntaan tärkeitä asioita ovat mm. julkiset hankintamenettelyt, 

maankäyttö- ja tieasiat, tietoliikenne, työvoiman saatavuus, luvitukset, yrityspalvelut, yhteis-

työ maatalousoppilaitoksen kanssa ja ammatin yleinen arvostus.  

 

Elina Liinaharja kertoi, että kaupungin kanssa on pohdittu selvitys-/kehittämishankkeen 

käynnistämistä siitä, mitä maatalouselinkeinon hyväksi voidaan tehdä ja miten yhteistyötä 

kaupungin kanssa voidaan parantaa. Työssä tulisi huomioida Kokemäen tilanne eri näkö-

kulmista huomioiden myös mm. viljelyn eri mahdollisuudet. Kaupungin kanssa on pohdittu 

mm. opinnäytetyön tilaamista esimerkiksi Helsingin yliopiston maa- ja metsätieteellisen tie-

dekunnalta.  

 

Kokouksessa keskusteltiin mm. siitä, että maatalouden mahdollisuudet palkata työvoimaa 

ovat heikot. Lisäksi kokouksessa keskusteltiin valtion tukipolitiikasta, maatalouden kilpailu-

tilanteesta ja tulevaisuudesta.  

 

Kokemäen kaupunki järjesti yhdessä Satakunnan TE-toimiston kanssa satokauden työvoi-

man saatavuutta koskevan tilaisuuden Kokemäen koulukeskuksen auditoriossa tiistaina 

15.3. Tilaisuudessa todettiin, että työvoiman tarve on suuri. Ratkaisuja voisi olla esimerkiksi 

erilaiset rekrytointitilaisuudet, TE-palveluiden tarjoamat palvelut ja EURES.  

 

Tietoa avoinna olevista työpaikoista pitäisi saada mm. vastaanottokeskuksiin.  

 

Kokouksessa pohdittiin, voisiko maatiloilla työskentelyä opinnollistaa.  

 

Keski-Satakuntaan on pohdittu vastaanottokeskusta.  

 

Suomeen saapuvien pakolaisten olisi tärkeää ilmoittautua viranomaisille oikeisiin palvelui-

hin ohjaamiseksi.  

 

Jaakko Herrala Metsänhoitoyhdistys Satakunnasta kertoi, että yhdistys toimii metsänomista-

jien edunvalvojana. Yhdistys mm. auttaa puukauppojen tekemisessä. Jaakko Herrala kävi 

läpi metsätietoa Kokemäen yksityismetsistä. Herrala kertoi, että metsätalousmaan pinta-ala 



on noin 31.400 ha, josta 25.000 ha on yksityismetsiä (80 %). Metsänomistajia Kokemäellä 

on arviolta noin 1.000. Ukrainan kriisi on tuonut epävarmuutta toimintaan. Lisäksi Herrala 

kävi mm. läpi puun ostajia Kokemäellä, sekä metsien käyttömahdollisuuksia.  

 

Kokouksessa keskusteltiin myös mm. siitä, että kotimaista turvetta on korvattu venäläisellä 

hakkeella. Kokouksessa keskusteltiin myös laatustandardoidusta puusta.  

 

   

4. Yrittäjien kuulumiset 

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

täjillä on käynnissä valtakunnallinen kuntabarometri 2022-kysely, johon on vastausaikaa 

maaliskuun loppuun saakka. Yrittäjille suunnatussa kuntabarometrikyselyssä on tarkoitus 

selvittää, mihin suuntaan elinkeinopolitiikka on kehittynyt. Kokemäen osalta vastausten 

määrä on suurempi, kuin aiemmassa kyselyssä.  

 

 

5.  Kaupungin kuulumiset 

Kaupunginjohtaja Teemu Nieminen kertoi, että Ukrainan tilanne on vaikuttanut mm. alku-

tuottajien työvoiman saatavuuteen. Kaupunki reagoi asiaan järjestämällä yhteistyössä TE-

toimiston kanssa alkutuottajille suunnatun satokausitilaisuuden 15.3.2022.  

 

Akkuteollisuushanke etenee, vaikka Ukrainassa on meneillään sotatilanne. Hanketta viedään 

koko ajan eteenpäin, asioita katsotaan pitkällä tähtäimellä. Kaupunki on ollut yhteyksissä 

mm. Työ- ja elinkeinoministeriöön. Kaavaluonnokset ovat olleet esillä, lausuntoja on voinut 

jättää.  

 

Salossa on 15.3. järjestetty akkualan seminaari. Mm. Matti Luhtanen Prizztechistä piti tilai-

suudessa esitelmän ja toi esitelmässään esiin myös Kokemäen akkuhanketta.  

 

Kaupunki on ostanut maa-alueita akkuhanketta varten.  

 

Kaupungille palkataan uusi markkinointi- ja viestintäsuunnittelija.  

 

Kaupunki valmistelee tilinpäätöstä, joka näyttää positiivista ylijäämää noin 1,4 M€. 

 

Kauvatsan kehittämisillassa 2.3. oli paikalla noin 50–60 henkilöä ideoimassa Kauvatsan ke-

hittämistä.  

 

Kaupunginhallitus myi 14.4. kokouksessaan maa-aluetta Peipohjasta Lehtosen Konepaja 

Oy:lle.   

 

Tuulivoimayhtiöt kartoittavat alueita Sääksjärven eteläpuolelta. Maanomistajien kanssa on 

käyty keskusteluja. Kokouksessa keskusteltiin mm. siitä, tulisiko kaupungin laatia maan-



omistajien puolesta taustaehdot. Kaupunki ei ole käynyt keskustelua tuulivoimasta. Lupa-

asioita ei ole vielä tullut kaupungille käsiteltäväksi.  

 

Kaupunki ei ole myöskään käynyt keskustelua aurinkovoimasta, kaupungilla ei ole asiassa 

roolia.   

 

Hallintojohtaja Essi Piirojärvi kertoi työllisyyspalveluiden toiminnasta. Työllisyyden kunta-

kokeilussa asiakasmäärä on lievässä nousussa. Työllisyyspalveluiden aktivointiaste on noin 

53 %, mikä on valtakunnallisesti merkittävä luku. Kuntouttavassa työtoiminnassa on noin 85 

asiakasta.  

 

Työllisyyspalvelut muuttavat kaupungintalolle. Kuntouttava työtoiminta muuttaa Risten 

koululle.  

 

Kokemäen Työtori -tapahtuma järjestettiin 10.3.2022 yhteistyössä kaupungin työllisyyspal-

veluiden kanssa.  

 

Ura Kokemäki -kampanjaa käynnistetään.  

 

Uusi työvoimapalvelumalli alkaa 1,5 kk:n päästä. Työvoimapalvelumallissa työnhakija ha-

kee työtä omatoimisesti ja saa työnhakuunsa yksilöllistä tukea entistä aikaisemmassa vai-

heessa ja tiiviimmin. Asiakkaan arjessa tämä näkyy siinä, että asiakas tapaa vastuuvirkailijaa 

useammin.   

 

Elinvoimalautakunnassa on esitys kaupunkipyörien käyttöön ottamisesta.  

 

 

 

6. Oppilaitosten kuulumiset 

 

SASKY 

Kirsi Nikali-Rauva kertoi, että navettaprojekti on ollut suuri.  

 

Koronarajoitukset ovat rajoittaneet Saskyn toimintaa. Mm. puutarhapäiviä ei ole pidetty ko-

ronan aikana. Tänä keväänä on tarkoitus palata vanhaan malliin.  

 

Oppilaitoksessa opiskelee 290 opiskelijaa. Tämän hetken arvion mukaan viime vuoden ta-

voitteisiin on mahdollista päästä.  

 

Työllisyyden kuntakokeilu on tuonut Saskyyn mm. talotekniikkaopiskelijoita.  

 

 

 

 



SATAEDU 

Johanna Rantalainen kertoi, että yhteishaku on käynnissä. Hakijatilanne näyttää olevan ihan 

hyvä. Kuntakokeilun kautta Sataedulle tulee opiskelijoita, lisäksi tarjolla on työvoimakoulu-

tuksia.  

 

21.3. alkaa Suomi Start, suomen kielen koulutus maahanmuuttajille. Koulutuksessa on vielä 

tilaa. Rantalainen kertoi, että mm. tilapäistä suojelua saaneiden pakolaisten on mahdollista 

hakea koulutukseen.  

 

Osa Sataedusta valmistuneista jatkaa opintojaan ammattikorkeakouluissa.  

 

Kokouksessa keskusteltiin mm. maahanmuuttajien mahdollisuudesta saada palkkatukea, 

Vaskihankkeesta, kestävästä kehityksestä ja vihreästä siirtymästä.  

 

  

KOKEMÄEN LUKIO 

Mervi Ala-Kleemola kertoi, että ylioppilaskirjoitukset ovat alkaneet. Penkkarit on tarkoitus 

järjestää kirjoitusten jälkeen. Vanhojen tanssit järjestetään huhtikuun loppupuolella.  

 

Lukio tekee yhteistyötä 4H:n kanssa yrittäjyyskasvatuksessa.  

 

Taksvärkkipäivä järjestetään ennen vappua.  

 

Lukiosta tehdään Maailman kulttuuri -opintojakson reissu pääsiäisviikolla Roomaan.  

 



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 Sataravinne-hankkeesta. Hankkeessa puhdistamolietepoh-

jaista kierrätysravinnetta on tarkoitus modifioida laadukkaaksi lannoitetuotteeksi 

(https://www.prizz.fi/kehittamisteemat/bio-ja-kiertotalous/sata-ravinne.html ).  

 

Tero Patoranta kertoi Prizztechin Vihreän siirtymän hankkeesta, jonka suunnittelu on käyn-

nistynyt Kokemäen kaupungin aloitteesta. Hankkeessa jalkautetaan konkreettista tietoa 

ydinmaaseudun ja harvaanasutun maaseudun yrityksille siitä, mitä vihreä siirtymä tarkoittaa, 

ja miten he voisivat ottaa ensimmäiset askeleet kehittääkseen omaa toimintaansa. Lisäksi 

yrityksille kerrotaan tulevista ja toimintaan mahdollisesti vaikuttavista lainsäädännön muu-

toksista, jotta niihin pystyttäisiin reagoimaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa (esim. 

luopuminen fossiilisista polttoaineista). Hanke koostuu seminaarista sekä yrityskohtaisista 

asiantuntijapalveluista, joissa käydään yrityksen kanssa yhdessä läpi tarkastuslistaa, jonka 

avulla yritys voi tunnistaa omassa toiminnassaan mahdolliset kehityskohteet. Hankkeessa 

määritetään myös toimenpide-ehdotukset havaittuihin kehityskohteisiin.  

 

Sijoittumisasiat ovat olleet keskeisiä.  

 

Sulkemiskorvaus 2:sta ja kustannustuki 6:sta on pyritty tiedottamaan alueen yrittäjille.  

 

Havuja p*r#%*e! - Kriisistä kasvuun 2.2. tilaisuus pidettiin webinaarina, osallistujia Koke-

mäeltä oli vähän.  

 

Kokemäen kaupungin ja Kokemäen Yrittäjien kanssa on tehty kysely yritysten rekrytointi-

tarpeista vuodelle 2022. Tavoite on, että työpaikkoja voitaisiin nostaa esille Ura Kokemäki -

sivuille.  

 

Kokemäen Työtori -tapahtuma järjestettiin 10.3.2022 yhteistyössä kaupungin työllisyyspal-

veluiden kanssa.  

 

Minustako yrittäjä –info järjestetään 22.3. klo 17–19 Vanhalla Yhteiskoululla. 

  

24.3. Verkkokaupan verkkoseminaari /KAMU-hanke 14–16, kisakatsomo kaupungintalolla 

KH:n huoneessa.  

 

25.3. HARD TALK –festival klo 9–11 (webinaari).  

 

Lisäksi muita tapahtumia: https://www.prizz.fi/tapahtumat.html   

 

 

https://www.prizz.fi/kehittamisteemat/bio-ja-kiertotalous/sata-ravinne.html
https://www.prizz.fi/tapahtumat.html


 

8. Muut esille tulevat asiat 

Kokouksessa keskusteltiin mm. Vihannin lämpölaitoksen suunnitelmasta tuotteistaa tuhka 

lannoitteeksi.  

 

 

9. Seuraavan kokouksen sopiminen  

Seuraava Elinkeinojen neuvottelukunnan kokous järjestetään alustavasti 1.6.2022 klo 16–18.  

 

   

10. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:37.  

   

 

Muistion laati  

Tero Patoranta 


