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Nakkilan elinkeinotiimin kokous  

Aika:  24.10.2022 klo 14.00-15.30  

Paikka: Kunnantalo 

Osallistujat:    

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

 Eetu Bragge   Nakkilan Yrittäjät 
Harri Aalto  kunnanhallituksen pj 
Jussi Kuvaja  Nakkila-Luvian Osuuspankki 

 
Poissa  
 Victor Aalto  Nakkilan Yrittäjät 
 Mika Isoniemi Nakkilan Yrittäjät 

Jussi Kivioja  Nakkila Works 
Harri Höglund Verstas Juhlat 

 
1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.00 

 
2. Kunnan kuulumiset 

 
Harri Aalto 
 Vuoden 2023 alusta tuloveroprosentti 9,11  

 Talous hyvässä tilassa tällä hetkellä kunnassa 

 Budjetit ylijäämäisiä 

 Muutoksia kuitenkin tulossa kuntasektorilla ja muutoksia valtionosuuksiin 

 Kuntataloudessa pitää olla nyt malttia ja ylijäämä tulee laittaa säästöön 

 Uuden koulun hankesuunnitelman loppuun vienti nyt yksi päämääristä 

 Kunnan tulee löytää oikeat painopisteet kuntastrategian eteenpäin viemiseksi ja 

kunnan viestintään ja markkinointiin panostettava. -> Yrityselämä, 3. sektori, 

yhteistyö alueen kuntien kanssa, perheet ja koulutus yksinä painopisteinä. 

 Elinvoimaa kunnassa tulee parantaa 

Ilmo Myllymaa 

 Elinvoimaa tulee parantaa 

 Pienyrittäjien tukeminen vielä nykyistä enemmän 
 
 

 

Nina-Mari Turpela 

 Kunnan toiminnassa onnistuttu pysymään talousarviossa.  



 Perustettuja yrityksiä väkilukuun suhteutettuna todella hyvin 

 Työttömyys ei nouse, mutta kasvuvauhti hidastuu 

 23 yritystä perustettu, aloittavien yrittäjäneuvontapalveluiden kautta 13 

asiakasta, 20 neuvontatapahtumaa ja 8 perustettua yritystä. Lasku on 

vähäisempää kuin muilla Satakunnan kunnilla 

 Hyvinvointialueiden toimivuus ja niiden rahoitusvaje tulee vaikuttamaan kunnan 

toimintaan 

Jussi Kuvaja 

 Hyvä tilinpäätös, ja tulos on erinomainen talousarvioon verrattuna. 

 Kouluverkkoselvitys jatkuu ja tarkemmat painelaskelmat tulee tehdä ennen 
päätöksentekoa. 
 

3. Nakkilan Yrittäjien kuulumiset 
 
Maria Salo 

 Suunnitteilla kysely jäsenyrityksille. Kyselyyn kysymyksiä myös kunnalta.  
 

Eetu Bragge 

 Oman yrityksen näkökulmasta: Paras liikevaihto heinäkuussa koko yrityksen 
olemassa olon aikana. Yrityksen kannalta onnistunut vuosi ja koronan jälkeen 
tapahtumia ja juhlia järjestetään hyvin. 
 

4. Suurempien yritysten ja rahoitusalan kuulumiset 

Jussi Kuvaja 

 Nahkiaismarkkinoilla järjestettiin kysely mitä kuntalaiset haluavat, mihin 

kohdennetaan rahaa? Vastaajista suurin osa panostaisi nuorisoon ja nuorten 

hyvinvointiin. Myös nuorten talousosaamiseen tulisi panostaa. 

 Rahoitusalalla kysyntä on vähentynyt 

 3% kasvua rahoituspuolella 

 korkojen nousu vaikuttaa pankkien tulokseen 

 

5. Yrityspalkinto 
Elinkeinotiimi kävi keskustelua yrittäjien ehdotuksen pohjalta, ja vuoden 
yrityspalkintoa tullaan ehdottamaan Nakkila Worksille. Asia käsitellään 
kunnanhallituksessa. Muistion liitteenä perustelut yrityksen valintaan. 
 

6. Muut esille tulevat asiat 
 

Ei muita esille tulevia asioita. 
 

7. Seuraava kokous 
Kunnanjohtaja ilmoittaa myöhemmin seuraavan elinkeinotiimin kokouksen 
ajankohdan.  
 

8. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen 15.24 

 
 
 

Maria Salo 
muistion laatija 



Liite 1 
 

NAKKILA WORKS 
Nakkila Works Oy on perustettu vuonna 1976. Pitkän linjan toimija ja työllistäjä kunnassa.  
Taloudelliset toimintaedellytykset  
Nakkila Works Oy:n liikevaihto oli vuonna 2021 14,8 miljoonaa ja tilikauden tulos 23 tuhatta. 
Liikevaihto nousi 10,8%. Liikevoittoprosentti oli 1,8%. Yritys on kunnan toiseksi eniten liikevaihtoa 
tuottava yritys. 
 
Työllistäjä 
Päättyneellä tilikaudella (2021) yhtiöllä oli 73 työntekijää. Työntekijämäärä laski 6,4% edelliseltä 
tilikaudelta. Yritys on Nakkilan toiseksi suurin työllistäjä. 
Yritys on rohkeasti lähtenyt itse selvittämään ratkaisuja työvoimapulaan ja edistänyt työperäistä 
maahanmuuttoa omilla rekrytoinneillaan ulkomailta. 
Yritys tekee myös yhteistyötä Nakkilan kunnan työllisyyspalveluiden sekä Nakkilan yläasteen ja lukio 
tason opiskelijoiden kanssa. Yritys on myös työllistänyt joka kesä nakkilalaisia nuoria.  
 
Toimiala 
Nakkila Works Oy on kansainvälisesti toimiva laadustaan ja toimitusvarmuudestaan tunnettu 
säiliöiden, varastosäiliöiden, säiliöalueiden, paineastioiden ja prosessilaitteiden toimittaja. 
 
Elinkaariajattelu 
Kilpailijoihinsa verrattuna yritys on panostanut elinkaariajatteluun. Yrityksen tarjoamat säiliöiden 
elinkaaripalvelut kattavat säiliön erilaiset elämänvaiheet suunnittelupöydältä romutukseen ja kaiken 
siltä väliltä. Yritys räätälöi palveluratkaisun aina asiakkaan tarpeen mukaan.  
 
Toimintakulttuuri 
Yritys tarjoaa asiakkailleen kunnostus- ja muutostöissä vaivattomasti ja riskittömästi avaimet käteen 
–ratkaisut. Yritys tarjoaa asiakkaalle palvelut hankkeen budjetointiin, teknisten ja rakenteellisten 
ratkaisujen optimointiin sekä vaihtoehtojen vertailuun. Toteutuksessa tarjoamme tarpeidenne 
mukaisen, laajan toimituskokonaisuuden: suunnittelun, valmistuksen, viranomaishyväksynnät ja -
tarkastukset, kuljetukset, asennukset, eristykset, pintakäsittelyt, hoitotasotuotteet, kumitukset, 
putkistot, instrumentit ja laitteet, lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät, yms. 
Toiminnan laadun varmistavat sertifioidut ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 toimintajärjestelmät. 
Hitsauksen laadun varmistaa sertifioitu ISO 3834–2 laadunhallintajärjestelmä. Yrityksellä on myös EN 
1090–1 + A1 mukainen CE-merkintäoikeus kantaville teräsrakenteille. 
 
Aiemmat palkinnot 
Yritys on palkittu aiemmin Nakkilan Yrittäjien myöntämällä Yrityspalkinnolla vuonna 2002 ja kunnan 
yrityspalkinnolla vuonna 1989. Tällöin yritys on kantanut nimeä Nakkilan Konepaja. Palkintojen 
myöntämisen jälkeen yrityksessä on tehty onnistunut sukupolvenvaihdos, ja yritys on kehittänyt 
jatkuvasti toimintaansa ja jatkanut tasaista kasvuaan. Liiketoiminta on vakaalla pohjalla. Yritys on 
kehittänyt elinkaariajatteluaan ja vastannut asiakkaiden tarpeisiin ensimmäisenä alan yrityksenä 
Suomessa.    

 


