
 

ELINKEINOJEN NEUVOTTELUKUNTA MUISTIO  

Aika: 19.1.2023 klo 16:00 – 17:33     

Paikka:  Vanha Yhteiskoulu, Kokemäki  

 
Paikalla:  

Juhani Vähä-Ruka, puheenjohtaja 

Teemu Nieminen, kaupunginjohtaja  

Marjatta Sutinen, KV:n puheenjohtaja 

Essi Piirojärvi, hallintojohtaja 

Olli Leino, Kokemäen kaupunki  

Jasmin Bly, Kokemäen kaupunki 

Juhani Grönroos, Kokemäen kaupunki  

Aapo Kivenmaa, Kokemäen kaupunki 

Lauri Välimäki, Kokemäen Yrittäjät ry 

Susanna Äimälä, Kokemäen Yrittäjät ry 

Kirsi Nikali-Rauva, Sasky 

Johanna Rantalainen, Sataedu 

Paavo Toikka, Kokemäen kaupunki (16:00 – 

17:00)  

Jari-Pekka Niemi, Prizztech Oy  

Katja Ojakoski, Prizztech Oy  

Tero Patoranta, Prizztech Oy  
 
 

 

 

 

Poissa:  

Juhani Seppälä, KH:n puheenjohtaja 

Ossi Ruohonen, Kokemäen kaupunki  

Kari Myllymäki, SAK Sydän-Satakunta 

Antti Lahti, Sasky  

Emilia Koskinen, Kokemäen Yrittäjät ry 

Hanna Hokkanen, MTK, Kokemäen yhdistys 

Ilkka Kosonen, Kokemäen kaupunki  

Mikko Eskola, Kokemäen kaupunki  

MUISTIO: 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:05.  

 

 

2. Kokouksessa käsiteltävät asiat  

Kokouksessa sovittiin, että käsitellään esityslistan mukaiset asiat, asioiden käsittelyjärjestys 

voi erota esityslistasta.  

 

3. Teema: Yritysportaali   

Katja Ojakoski Prizztechistä esitteli Yritysportaali tehdasrakentamiseen -hanketta. Satakun-

taliitto on myöntänyt hankkeelle rahoitusta Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman (AK-

KE) -määrärahasta. Hanke kestää vuoden 2024 loppuun saakka. Hankkeen projektipäällik-

könä toimii Katja Ojakoski. Yritysportaalin tarkoituksena on olla konkreettinen väylä, jonka 

kautta yritykset pääsevät osallisiksi tehdashankkeisiin (kuten esimerkiksi Kokemäen akku-

tehdashanke). Hanke tulee järjestämään myös mm. tilaisuuksia, yritystapaamisia ja koulu-

tuksia. Hankkeen kautta pyritään lisäämään aluevaikuttavuutta.  

 



Satakunta Business Lounge -yritysportaali tulee toimimaan sähköisellä alustalla. Yrityspor-

taalin kautta teollisuusyritykset löytävät ja saavat suoraan yhteyden kaikkiin portaalissa ole-

viin yrityksiin. Portaali tarjoaa avoimen ja maksuttoman kanavan kaikille satakuntalaisille 

yrityksille mahdollistaen yritysten kansainvälistymisen omalla maaperällään. Portaali tarjoaa 

myös Satakunnan yritykset yhtenä kokonaisuutena.  

 

Hankkeessa etsitään mukaan pilottiyrityksiä portaalin rakentamiseen. Alustan testaus alkaa 

maaliskuussa 2023. Portaali on tarkoitus avata elokuussa 2023.  

 

Hankkeen tavoitteena on myös saattaa yhteen ne yritykset, jotka haluavat tarjota yhdessä 

isompia kokonaisuuksia teollisuusrakentamiseen. Ensimmäinen tilaisuus järjestettiin 

15.12.2023 Kokemäen Vanhalla Yhteiskoululla (Yhdessä isompia -tapahtuma).  

 

Kokouksessa keskusteltiin mm. isojen yritysten maksukäytäntöasioista ja siitä, voisiko yri-

tysportaali ottaa kantaa myös näihin asioihin. Lisäksi kokouksessa keskusteltiin myös mm. 

Finnveran rahoitusmahdollisuuksista.  

 

Portaali on tarkoitus rakentaa sellaiseksi, että sen päivitystarpeet jäisivät vähäisiksi. Yritys-

kohtaiset päivitykset tekee yritys itse päivittämällä omaa profiiliaan.  

 

Kokouksessa keskusteltiin myös siitä, miten yritykset saadaan osallistumaan mukaan yri-

tysportaaliin. Portaalia markkinoidaan mm. hankkeen tapahtumissa. Portaali tulee löyty-

mään kaupunkien internetsivujen kautta ja yrityksiä pyritään ohjaamaan aktiivisesti palvelun 

käyttäjiksi. Portaalia on tarkoitus markkinoida myös sosiaalisessa mediassa ja siitä on tar-

koitus tehdä myös lehtiartikkeli.  

 

 

4. Yrittäjien kuulumiset  

Puheenjohtaja Lauri Välimäki, varapuheenjohtaja Jasmin Bly, sekä hallituksen jäsen ja ra-

hastonhoitaja Susanna Äimälä esittäytyivät Elinkeinojen neuvottelukunnalle.  

 

Kokemäen Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Lauri Välimäki kertoi, että Kokemäen Yrittäjät ry 

täyttää tänä vuonna 65-vuotta, jonka johdosta yhdistys on järjestämässä juhlia jäsenilleen.  

 

Tänä vuonna järjestetään valtakunnalliset Yrittäjäpäivät Porissa.  

 

Kokemäen Yrittäjät ry suunnittelee osallistuvansa Kokemäki-päivän järjestelyihin.  

 

Suomen Yrittäjät ry on tehnyt kannanoton liittyen eläintuotannon nykytilanteeseen. Suomen 

Yrittäjien alkuperäisen lausunnon mukaan ”Eläintuotannon nykytilanne on kestämätön – 

Uhanalaisuus jopa parempi vaihtoehto, jos lajin olomassaolo tarkoittaa virikkeetöntä elämää 

osana tehotuotantoa” (lähde: Maaseudun Tulevaisuus, 

https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/maatalous/0205484c-b800-4fad-943e-0fddefd6d0f5 ). 

Suomen Yrittäjät ry on korjannut lausuntoaan alkuperäisen jälkeen.  

https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/maatalous/0205484c-b800-4fad-943e-0fddefd6d0f5


 

Puheenjohtaja Lauri Välimäki kertoi, että Kokemäen Yrittäjien hallitus jättää eriävän kan-

nanottonsa asiasta.  

Saamansa palautteen pohjalta Suomen Yrittäjät Ry on tehnyt korjauksia varsinaiseen lausun-

toon. Lue uutinen ja korjattu lausunto: https://www.yrittajat.fi/uutiset/yrittajien-pentikainen-

elainten-hyva-hoito-on-suomalaisten-tuottajayrittajien-sydamen-asia/  

  

 

5. Kaupungin kuulumiset 

Kaupunginjohtaja Teemu Niemisen mukaan:   

 

Talousarvio on mennyt esityksen mukaisesti.  

 

Yhteisöverokertymä on ollut odotettua suurempi.  

 

Kaupunki kilpailuttaa sähkösopimuksensa.  

 

Kaupunki on tekemässä lähiaikoina paljon rekrytointeja.  

 

Satakunnan Kauppakamari on perustamassa Satakunnan Kasvurahastoa. Kasvurahasto on 

keräämässä alkuvaiheessa 3 M€:n pääomaa, jota myöhempinä vuosina on tarkoitus nostaa 

10 M€:n. Kasvurahaston tarkoitus on auttaa satakuntalaisia yrityksiä kasvamaan pääomaeh-

toisin sijoituksin. Kokemäen kaupunki on pohtinut lähtemistä mukaan tekemällä pääomasi-

joituksen rahastoon.  

 

Kokouksessa keskusteltiin myös mm. PreStart- ja businessenkelitoiminnasta Satakunnassa.  

 

Akkuhankkeen osalta käydään rahoitusneuvotteluita. Neuvotteluita käydään myös mm. käy-

tettävästä teknologiasta, raaka-aineista, ym.  

 

Teollisuusalueesta ollaan tekemässä markkinointisuunnitelmia ja -materiaalia.  

 

ELY-keskus on ottanut keskusteluiden vetäjän roolia akkuklusteriin liittyvästä koulutus- ja 

työvoimatarpeista.  

 

Hallintojohtaja Essi Piirojärvi kertoi, että osaajien hankkimiseksi tarkoitettu rekrytointikam-

panja Ura Kokemäki saa jatkoa. Kampanjassa huomioidaan kaikki osaajatarpeet. Kampan-

jaan kuuluu kaupungin markkinointia, osaajille tarjotaan mm. asumis- ja harraste-etuja. 

Kampanjan on tarkoitus alkaa helmikuussa. Tänä vuonna kampanja on maksullinen yrityk-

sille. Yritysten rekrytointi kampanjaan on käynnissä.  

 

Työllisyyspalvelut 2025 -valmistelutyö on aloitettu.  

 

https://www.yrittajat.fi/uutiset/yrittajien-pentikainen-elainten-hyva-hoito-on-suomalaisten-tuottajayrittajien-sydamen-asia/
https://www.yrittajat.fi/uutiset/yrittajien-pentikainen-elainten-hyva-hoito-on-suomalaisten-tuottajayrittajien-sydamen-asia/


16.3.2023 klo 12:00 järjestetään TE 2025-uudistuksen valmisteluihin liittyvä työpaja yhtei-

sesti oppilaitosten ja opetuksen järjestäjätahojen kanssa.  

 

Maahanmuuttajapalveluissa tullaan tekemään ylikunnallista yhteistyötä. Tilapäisen suojelun 

statuksella yli vuoden Suomessa asuneet ukrainalaiset saavat kotikunnan. Kaupungin on 

reagoitava muutostilanteeseen eri palveluiden, esimerkiksi varhaiskasvatuksen ja koulutuk-

sen osalta.  

 

Kokemäki-päivä järjestetään 10.6. Tällä hetkellä valmistellaan kilpailutusta tapahtuman 

tuottajan etsimiseksi. Kokemäen kaupunki tekee yhteistyötä mm. Prizztechin Eventcoastin 

kanssa.  

 

 

6. Oppilaitosten kuulumiset 

 

 

SASKY 

Kirsi Nikali-Rauva kertoi, että vuosi on lähtenyt vauhdikkaasti liikkeelle.  

 

Opiskelijamäärätavoite ylitettiin, kuten edellisenäkin vuonna.  

 

Käytännön arjessa näkyvät koronavuosien vaikutukset: osalla oppilaista on sosiaalisten ti-

lanteiden pelkoa ja tuen tarvetta.  

 

Oppivelvollisuuden laajentumisen myötä opiskelijan erottamisprosessi on aiheuttanut yli-

määräistä pohdintaa.  

 

Sasky suunnittelee uuden puutarhahallin rakentamista vanhan tilalle. Hanke kilpailutetaan, 

rakentaminen on tarkoitus aloittaa keväällä.  

 

Talviolosuhteista huolimatta Saskyssä on menossa kattoremontti.  

 

Sasky on laatinut suunnitelmia mahdollisiin sähkökatkoihin varautumiseksi.  

 

  

 

SATAEDU 

Johanna Rantalainen kertoi, että Sataedussa aloittaa maanantaina uusi ryhmä.  

 

Ukrainalaisten on mahdollista aloittaa SuomiStartti-koulutus Sataedussa.  

 

Maahanmuuttajien on mahdollista aloittaa syksyllä TUVA-koulutus.  

 

Haasteena on ollut tavoittaa maahanmuuttajataustaisia oppivelvollisuusikäisiä henkilöitä.  



 

Ravintola-alalle on alkamassa työvoimakoulutuksia.  

 

Sataedu järjestää Yrittäjän päivänä yrittäjyysaiheista ohjelmaa.  

 

Sähkökatkoihin varautumista on suunniteltu.  

 

Yhteishaku alkaa helmikuussa.  

 

Kone- ja tuotantotekniikka on lahjoittanut kamiinoita ukrainalaisille.  

 

 

KOKEMÄEN LUKIO 

Juhani Grönroos kertoi, että maalis-huhtikuussa valitaan lukiolle uusi rehtori.  

 

Grönroos tulee siirtymään lukion laatu- ja saavutettavuusohjelmaan liittyvään hankkeeseen.  

 

Opiskelijamäärät ovat kasvaneet viimeisen 3–4 vuoden ajan, mutta tulevaisuudessa ikäluok-

kien odotetaan pienenevän.  

 

Grönroosin mukaan myös osalla lukion opiskelijoista on ahdistukseen liittyviä tuntemuksia.  

 

 

7. Prizztechin kuulumiset 

Tero Patoranta kertoi tilastoja Prizztechin toiminnasta ja asiakasmääristä alkavien yritysten 

osalta, sekä toimivien yritysten osalta palveluittain ja projektien mukaan jaoteltuna vuonna 

2022.   

Prizztechissä käynnistettiin v. 2022 Vihreää kasvua mikro- ja pienyrityksille -hanke, jonka 

toimenpiteet jatkuvat v. 2023.  

Osana yritysneuvontaa pyritään kartoittamaan yritysten työvoimatarpeita, sekä keinoja osaa-

jien löytämiseksi yrityksiin. Prizztech on mm. tukemassa Ura Kokemäki -kampanjan toteu-

tusta.  

 

Minustako yrittäjä? -info järjestetään Kokemäen Vanhalla Yhteiskoululla 26.4.2023 klo 

17:00 – 19:30.  

 

Prizztech järjestää useita tapahtumia liiketoiminnan kehittämiseen liittyen. Lisätietoja:  

https://www.prizz.fi/tapahtumat.html  

 

 

8. Muut esille tulevat asiat 

https://www.prizz.fi/tapahtumat.html


Kokouksessa keskusteltiin Kokemäki-Rauma henkilöjunaliikenteestä. Kaupunginjohtaja 

kertoi, että Traficom on tehnyt liikennöintiselvityksen, jonka tulokset eivät vaikuta hyviltä. 

Raumalla käydään asiasta neuvottelua kahden viikon päästä. Asiaa koskevassa keskustelussa 

ovat nousseet esille myös tasoristeysasiat.  

 

 

9. Seuraavan kokouksen sopiminen  

Seuraavat Elinkeinojen neuvottelukunnan kokoukset järjestetään klo 16:00 seuraavasti:  

 

15.3.2023 Joukkoliikenne 

11.5.2023 Markkinointi 

 

 

10. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:33.  

   

 

Muistion laati  

Tero Patoranta 


