
     Muistio 1/2021 

 

Nakkilan elinkeinotiimin kokous  

 

Aika:  8.2.2021 14.00-15.30 

Paikka: Teams etäkokous 

Osallistujat:    

Nina-Mari Turpela kunnanjohtaja puheenjohtaja 
Harri Aalto  kunnanhallituksen pj 
Ilmo Myllymaa kunnanvaltuuston pj  
Maria Salo  Nakkilan Yrittäjät pj sihteeri 

 Eetu Bragge Nakkilan Yrittäjät 
Markku Pohjonen  Nakkilan Yrittäjät 

 Markku Sundell Nakkilan Yrittäjät 
Harri Höglund Verstas Juhlat    
Jussi Kuvaja  Nakkila-Luvian Osuuspankki 

  
 
Poissa Piia Tiainen 
 Lassi Väkiparta  Nakkilan Yrittäjät 
  
 
  

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.00 

2. Koronan vaikutus elinkeinotoimintaan / tilannekatsaus 
Yritykset ovat pystyneet toimimaan koronatilanteesta huolimatta, aivan 
yksityiskohtaista tietoa ei yrityksistä tietysti ole. Vaikutukset erilaisia toimialoittain. 
Yksinyrittäjätuen hakeminen järjestyi hyvin Nakkilassa, ja nyt tuesta raportoidaan 
neljälle eri instanssille.  Kuntatasolla ei tiedetä kustannustuen määrää 
kuntakohtaisesti, koska tuki haetaan sähköisesti suoraan valtionkonttorilta.  
 

3. Kunnan kuulumiset 
 
Nina-Mari Turpela  
Aloittavan yrittäjän palvelut tuotetaan Satakunnan Yrittäjien tarjoaman palvelun 
kautta. Satakunnan Yrittäjät ovat rekrytoineet aloittavan yrittäjien palveluun Anne 
Heikintalon. Heikintalo siirtyy pois Pro Agrian tehtävistä, näistä tehtävissä jatkaa 
Sari Uoti ja Anniina Luotonen.  
 
Tekniselle puolelle on avattu oma hankinta-kalenteri. Jatkossa yhteishankintoja 
tarkistellaan tarkemmin, laaditaan kriteeristö ja hyvä harkinta ennen 
yhteishankintaa. Pohditaan myös hankintoja paikallisesti. Hankintaneuvoja Jarkko 
Koskisen kanssa käyty keskusteluja markkinavuoropuhelusta ja miten 
hankintatyytyväisyyttä pystytään parantamaan. 



 
 
 
Kunnan tilinpäätösennusteiden mukaan, tilanne on hyvä. Kunta tulee 
todennäköisesti tekemään positiivisen tuloksen. Arvio on 1,2 miljoonaa voitollinen, 
koronan johdosta saatu tuki kunnille muuttaa tilannetta. Ilman koronatukea, 
tilinpäätösennuste olisi ollut noin +-0, joka sekin on odotettua parempi. 
Muutoksia ja korjaustoimenpiteitä on edelleen tehtävä, ei koronatukia kuitenkaan 
jokainen vuosi. Talous on nyt paremmilla kantimilla ja ei tarvetta taseen ylijääminen 
käyttöön, mutta rakenteellisia uudistuksia edelleen tehtävä. 
 
 
Harri Aalto 
Ennusteista huolimatta, tulos tulee olemaan positiivinen. Mutta tähän ei saa 
tuudittautua, ei valtiolta tule joka vuosi tukipakettia. Nakkilassa muutoksia esim. 
Kessoten myötä, sekä sitä myötä tehtävät organisaatiomuutokset. Tarkkana pitää 
kuitenkin olla ja pitää tiukkaa talouskuria. 
 
 

4. Nakkilan Yrittäjien kuulumiset 
 
Maria Salo 
Elinkeinotiimin kokoonpano muuttuu, Sari Ketola jää pois, hänen tilalleen Markku 
Pohjonen, uutena jäsenenä Eetu Bragge. 
 
Porin Cleaning Group on ostanut Siivous Rannikon liiketoiminnan ja siirtänyt 
kotipaikkansa Nakkilaan. Uusien yrittäjien osalta talvi ollut hiljaista, muutamia 
kyselyitä tullut koskien aloittavan yrittäjän palvelua. Tukiasioista ei ole tullut 
kyselyitä. Tietyillä toimialoilla ollut haasteellista.  
 

5. Suurempien yritysten ja rahoitusalan kuulumiset 
 
Jussi Kuvaja /Nakkila-Luvian OP 
Nakkila-Luvian Osuuspankki rekrytoi uutta myyntijohtajaa, joka vastaa pankin 
yritysrahoituksesta. 
 
Rahoituslaitoksille määrätyt uudet laskentakaavat velvoittavat laskemaan 
laskennallista luottotappiota etukäteen, siitä massasta mikä pankilla on taseessa 
annettuna luottona ulos ja tämä on haastavaa.  Mallinnusmuutokset ja korona ja 
tekevät 700000 euroa luottotappiota, se on suoraan tuloksesta pois. Mallinnukset on 
onneksi tarkkaan mietitty ja tekee sen että kaikki rahoituslaitokset ovat samalla 
viivalla missä jatkossa mennään. 
 
Rahoitus kasvoi lähes 3%. Luottokanta kasvoi joka on kova juttu. Usko 
investointeihin ei ole loppunut ja henkilöasiakkailla on ollut tarvetta ostaa asuntoja. 
Alhainen veroprosentti heijastuu esim. Luvian asuntokantaan ja alentanut 
merkittävästi myytävien kohteiden määrää Luvialla ja Eurajoen suunnalla. 
 
Pankin tulee itse hoitaa maksuvalmiusreservistä, jonka aiemmin on hoitanut 
keskuspankki. Markkinoilta haalittava rahaa, niin että maksuvalmiusresurssi 
saadaan aikaiseksi, reservin arvo tällä hetkellä noin 15 milj.  
 
 
 
 



6. Elinkeinopolitiikan päivitys  
Muistion liitteenä: Elinkeinopoliittinen ohjelma. 

 

Elinkeinopoliittinen ohjelma tulee päivittää, koska kunnalla ei enää omaa 

yrityskehittäjää. Kunnanhallitus käsittelee ohjelman myöhemmin. 

 

Tavoitteet ja toiminta-ajatus ovat pitkälti samoja kuin aiemmin. Näitä ei ole lähdetty 

muuttamaan ohjelmaan. Elinkeinotiimin toiminta jatkuu normaalisti. 

 

Satakunnan Yrittäjien aloittavien yrittäjien palvelu kirjattu ohjelmaan. Yhteistyö eri 

toimijoiden välillä vielä parannettava jatkossa, kun omaa kehittäjää ei ole.  

 

Verkostointi ja tiedotus tärkeää, vuoropuhelua yrittäjien ja kunnan kanssa. 

 

Pyritään saamaan toimiva elinkeinopolitiikka ilman yrityskehittäjääkin. 

 

Harri Höglund 

Toivotaan että kunnalle saadaan käyttöön mittaristot joista saadaan nykyistä 

ajantasaisempaa tietoa. 

 

Harri Aalto 

Hyviä asioita elinkeinopoliittisessa ohjelmassa. Pitää miettiä miten Nakkila saadaan 

pidettyä elinvoimaisena.  

 

Markku Pohjonen 

Yrittäjäyhdistys nostaa esille viestinnän ja tiedottamisen merkityksen. Tiedottaminen 

kuntalaisille voisi parantaa myös kuntalaisten kuvaa kunnasta. Viestintä on kaikkien 

tehtävä, eikä vain kunnanjohtajan.  

Maria Salo 

Hienoa, että hankinta-asiat nytkähtävät eteenpäin ja markkinavuoropuhelua tulee 

enemmän. Viestinnän merkitystä pitäisi kunnassa korostaa enemmän.  

Ideoita on myös yrittäjäkentältä tuotu kuntaan ja toiveissa on että tieto menee 

kunnassa myös eteenpäin. Viestintäasioista on puhuttu ja korostettu näitä myös 

hallintojohtajalle ja toivomme että myös häneltä nämä asiat menevät eteenpäin. 

Kunnanjohtaja on tarttunut hyvin kentältä tulleisiin viesteihin. Pienillä asioilla 

pystytään jo paljon parantamaan viestintää.  

7.  Yrittäjien viime vuonna käyttämät palvelut 

Muistion liitteenä: Seurantataulukko 

Käytiin läpi yrityspuolen seurantataulukko. 

 

 



8. Yrittäjäaktiivinen kunta 
 

Maria Salo 

Kyselyyn vastaa paikalliset yrittäjäyhdistykset. Graafit on Satakunnan alueen 

yhteenlaskettu tulos, suoraan Nakkilan kunnan tietoja ei ole vielä yrittäjäyhdistys 

saanut, missä vertailulta muihin kuntiin. 

 

Kyselyssä korostuu viestinnän puute, niin Nakkilan Yrittäjien kuin Nakkilan kunnan 

osalta. Viestintää tulee yhteystyössä kunnan kanssa aktiivisemmin. Kaikkien etu on 

onnistunut viestintä, sillä kuntaa tuodaan näkyville mahdollisille uusille asukkaille ja 

yrityksille. Kärki kolmikosta, näkee että yksi suuri tekijä on tiivis yhteistyö kunnan ja 

yrittäjien kanssa. 

 

Markku Pohjonen 

Nakkila tippunut parhaiden joukosta, on kuitenkin ollut korkeilla sijoilla joskus 

aiemmin.  

 

Nina-Mari Turpela 

Elinkeinotiimissä olisi hyvä kirjata kohteet joita tulisi parantaa, kuten esille noussut 

viestintä. My Huittinen on ideana toimiva, ja sitä voitaisiin soveltaa myös Nakkilaan. 

 

Harri Aalto 

Elinkeinotiimissä tuotava esille ne kohdat joita halutaan kehittää.  Kaikkea ei voida 

tehdä kerralla. Nyt selkeästi noussut esille viestintä, nyt pitää kirjata mitä sen eteen 

voidaan tehdä ja mihin halutaan pyrkiä. 

 

Harri Höglund 

Moni asia kunnassa on hyvin, meidän tulee vaan olla siitä ylpeitä mitä meillä on ja 

tuoda sitä esille. Tiedottaminen vie sitä eteenpäin. Verkkosivujen merkitys, ja niissä 

tulee esitellä nakkilalaisuutta ja tuoda esille sitä mitä hyvää meillä on. Tehdään 

asioita yhdessä ja vältetään myös päällekkäisyyksiä eri tapahtumissa. Positiivisia 

postauksia someen. 

Eetu Bragge   

Kunnan verkkosivujen merkitys kuitenkin aika iso tiedon etsinnän kannalta. Pieni  

päivitys olisi paikallaan. 

 

Elinkeinotiimi ehdottaa että viestintää lähdetään viemään eteenpäin ja mietitään 

miten sitä kehitetään.  Miten markkinoidaan Nakkilaa? 

 

Kotitehtävä: toimittakaa Marialla tai Nina-Marille ehdotuksia joissa 3 asiaa miten 

markkinoida Nakkilaa, ja mitä Nakkilassa. 

 

9. Muut esille tulevat asiat 
 

Ei muita esille tulevia asioita. 
 

 



 
10. Seuraava kokous 

Kunnanjohtaja ilmoittaa myöhemmin seuraavan elinkeinotiimin kokouksen 
ajankohdan. Alustavasti Teams-kokous 29.4.2021 klo 14-15.30. 

 
 

11. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen 15.24 

 
 
 

Maria Salo 
muistion laatija 


