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Aika pe 2.12.2022, klo 13:02 – 14.42 

Paikka Rauman kaupungintalo, Kanalinranta 3, Rauma 

Kaupunginhallituksen kokoushuone sekä Teams-yhteys 

  

 Katja Laitinen, Satakuntaliitto   

 Satu Remmer, Satakunnan TE-toimisto 

 Sari Uoti, ProAgria Länsi-Suomi  Maija Willman 

 Anne Jortikka, ELY-keskus (teams)    

 Antti Simula, Rauman Yrittäjät ry   

 Nita Vallimäki, Rauman Yrittäjät ry (teams klo 13.25) asiantuntijajäsen 

 Riikka Piispa, Rauman kauppakamari (teams klo 14.05) 

 Mika Marttila, Rauman kauppakamari    

 Tommi Pitkänen, Rauman kauppakamari 

 Pia Kiuru, Finnvera (teams) 

 Ulla Kallio, Leader Ravakka (teams)  Åke Vastavirta (teams) 

 Sirkka Mantere, SAK    

 Ari Rajamäki, Akava (teams) 

 Markku Kivinen, Satakunnan Yrittäjät   

 

 Rauman kaupunki 

 Esko Poikela, kaupunginjohtaja 

Tomi Suvanto, toimialajohtaja 

 Juha Eskolin, kaavoitusjohtaja (teams) 

 Satu Saarinen, kaupunkikehitysjohtaja 

 Mirja Kotiranta, yritysasiantuntija 

 Heikki M. Nurmi, yritysasiantuntija 

 

1. Kokouksen avaus 

Kaupunginjohtaja Esko Poikelan ollessa estyneenä kaupunkikehitysjohtaja Satu 

Saarinen avasi kokouksen klo 13.02. 
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2. Läsnäolijoiden toteaminen 

Todettiin läsnäolijat. 

 

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

 

4. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 

Edellisen kokouksen muistio on lähetetty jäsenille 13.9.2022. 

 

Esitys: Hyväksytään edellisen kokouksen muistio. 

 

Päätös: Hyväksyttiin 

 
 

5. Elinkeinoneuvottelukunnan muistioiden julkisuus 

 
Esitys: Neuvottelukunta keskustelee asiasta ja päättää muistioiden julkisuudesta. 
 
Päätös: Neuvottelukunnan kokouksen keskeisistä päätöksistä, nostoista ja 
avainasioista laaditaan referaatti, joka julkaistaan osana kaupunkikehityksen 
kuukausittaista uutiskirjettä. Varsinainen kokousmuistio voidaan linkittää osana 
referaattia (muistion tallennuspaikka kaupungin internetsivuilla on selvitettävä). 
 

6. Rauman kaupungin talousarvio 2023 

Kaupunginjohtaja Esko Poikelan ollessa estyneenä kaupunkikehitysjohtaja Satu 
Saarinen totesi, että Rauman kaupungin talousarvio hyväksyttiin 29.11.2022 
kaupunginvaltuuston kokouksessa yksimielisesti ja kaupungin strategiatyössä 
tunnistetut kärjet on nyt huomioitu myös talouden näkökulmasta. 
 
Käydyn keskustelun perusteella todettiin, että positiivisen ja myönteisen Rauma-
kuvan aikaansaamiseksi voitaisiin eri toimijoiden kesken laatia ns. ”Rauma-
sopimus”. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 

7. Rahoituskatsaus ja rahoitusinstrumenttien markkinointi 

Rahoittajien edustajat esittelevät 
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Katja Laitinen, Satakuntaliitto 
 
- Kansallisen kehittämisrahoituksen haku avoinna  
- AIKO-rahoitushaku avoinna 14.12.2022 asti: 

Rahoitusta alueellisiin innovaatioihin ja kokeiluihin haussa yhteensä 501 000 
euroa. Hakuaika päättyy 14.12.2022 klo 15.00.  

- Satakunnan aluetalouskatsaus julkaistu 2.12.2022 
https://satakunta.fi/satakunnan-talous-yha-vahvassa-nousussa-alkuvuonna-
2022-nakymat-kuitenkin-heikentyneet/  

- Elokuussa päättyneeseen Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) 
rahoitushakuun saatiin toimijoilta hyvin hakemuksia. Hallinnointijärjestelmän 
käyttöönottoa odotellaan, jotta päästään päätöksentekoon 

- EAKR-hakua ei ilmeisesti avata keväällä-2023 vaan vasta syksyllä-2023 
- Esimerkkejä Rauman seudulle kohdistuvista Satakuntaliiton rahoittamista 

hankkeista:  
Antimikrobisten ratkaisujen vaikutukset Rauman Pohjoiskehän koulussa – 
ARPO 

      Ecore 
      Merilogistiikkaan liittyvät hankkeet 
      Next Level 
      RAKSU 
      Satakunta Ecofood 
      Kuljetuslogistiikkaketjujen digiloikka 
 
 
 
 
 
 
 
Anne Jortikka, ELY-keskus 
 
- Päätöksenteko EAKR-hankkeissa on käynnistetty 
- Uusi EAKR-hakukierros myös käynnissä, kaikki toimintalinjat haussa, hakuaika 

päättyy 31.12.2022 
- Ensi vuoden hakuaikataulu tulee lähiaikoina tiedoksi 
-    Rahoitusta yrityksille tulossa mukavasti vuonna 2023 (esim. JTF-rahoitus) 
-    Vuoden 2023 ensimmäinen aamukahvitilaisuus yrityspalvelutoimijoille ja   

     yrityksille 18.1.2023 Liity kokoukseen napsauttamalla tästä 
- CAP-ohjelma käynnistymässä, tulossa uudenlaisia yritystuki- ja 

kehittämisinstrumentteja 
- Yritysten kehittämispalvelut edelleen käytössä 
- Rekrytointikoulutusta käytetty hyvin kuluvana vuonna 
 
 
Pia Kiuru, Finnvera 
 
- Lainoja, takauksia ym. myönnetty Rauman seudulle suurin piirtein vastaava 

määrä kuin 2021. Pk-yritysrahoitusta ehkä hieman vähemmän kuin vuonna 
2021 

https://satakunta.fi/satakunnan-talous-yha-vahvassa-nousussa-alkuvuonna-2022-nakymat-kuitenkin-heikentyneet/
https://satakunta.fi/satakunnan-talous-yha-vahvassa-nousussa-alkuvuonna-2022-nakymat-kuitenkin-heikentyneet/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjFmZGE3OTctZTQ1Mi00NzI4LWE0MWEtZjUxNGVmZmFkNzI0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d95951a6-dfd3-4a74-9abb-f2b2cb89d671%22%2c%22Oid%22%3a%2251c345ad-a042-4931-96b9-0b8e1bb9aff6%22%7d
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- Yrittäjälaina uudistettu lokakuun alussa, mm. lainan yläraja poistunut, 
omistusosuustarve laskenut 5 prosenttiin. Yrittäjälainojen kysyntä kasvanut 
uudistuksen myötä 

- Vihreään siirtymään liittyen tulossa uusi rahoitustuote 
 
 
Ulla Kallio, Leader Ravakka 
 
- Ravakalla ei tällä hetkellä rahoitushakuja auki 
- Uusia setelityyppisiä tukimuotoja yritystoiminnan aloittamiseen ja kehittämiseen 

tulossa seuraavalla ohjelmakaudella 
- Mikroyritysten kehittämistuki Leader-rahoituksella tulee jatkumaan 
 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 
 

8. Neuvottelukunnan jäsenten tilannekatsaukset 

 
Antti Simula, Rauman Yrittäjät 
 
- Rauman Yrittäjien jäseniä puhuttavat mm. Ukrainan ja Venäjän välinen sota ja 

siitä johtuvat taloudelliset haasteet ja tilauskannan hiipuminen 
- Sekaisin olevat rahoitusmarkkinat hidastavat investointeja.  
- Yrittäjäyhdistystä huolettaa myös Rauman Opettajankoulutuslaitoksen tilanne 
 
 
Mika Marttila, Rauman kauppakamari 
 
- Energian hinta puhuttaa, yritysten toimintaympäristö muuttunut haasteelliseksi 
- Rauman kauppakamari ja Satakunnan kauppakamari käynnistävät yhteisen 

visiotyön 
- Pito- ja vetovoiman kehittäminen erittäin tärkeää muuttotappion pysäyttämiseksi 
 
Markku Kivinen, Satakunnan Yrittäjät 
 
- Epävarmuus näkyy kaikilla toimialoilla, investointien tekemistä lykätään ja 

rakentaminen on hiljentynyt 
- Ravintola-alalla eletään pikkujoulukauden merkeissä, lounasravintoloilla 

tiukempaa 
- Yrittäjät.fi sivustolla ”Kaikki energiasta” –tieto-osio 

https://www.yrittajat.fi/ajankohtaista/kaikki-energiasta-yrittajalle/  
- Porin yliopistokeskuksella myös haasteita liittyen Turun yliopiston 

rahoituskeskusteluun 
- Satakuntaliiton kanssa tehty elinkeinolupaus 
- Säkylä uutena asiakkaana Uusyrityskeskus Enterin palveluiden piiriin 
- Inhouse-asiat puhututtavat liittyen hyvinvointialueisiin, mutta pitäisi ottaa 

huomioon myös kunnissa 
- Palvelusetelin käyttö omaishoidon vuorottelussa epäselvää Rauman 

kaupungilla 

https://www.yrittajat.fi/ajankohtaista/kaikki-energiasta-yrittajalle/
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- Rakastunut Raumaan –tilanne keskusteluttaa 
 
 
Satu Remmer, Satakunnan TE-toimisto 
 
- Työttömyyden alentuminen on Satakunnassa pysähtynyt 
- Ongelmana ollut työvoiman saatavuus saattaa em. syystä hieman parantua 
- Kv-työntekijöiden työttömyys noussut esiin uutena asiana 
 
 
Åke Vastavirta, Leader Ravakka 
 
- Yhteydenotot uusiin yrittäjiin olisivat tarpeellisia  
- Todettiin, että yhteydenotto on hankalaa jos uudella yrityksellä ei ole 

yhteystietoja julkisissa yritysrekistereissä 
 
 
Sirkka Mantere, SAK 
 
- Kv-työntekijöiden yhteinen kieli saattaa puuttua ja se vaikeuttaa 

kommunikaatiota työyhteisöissä 
 
 
Satu Saarinen, Rauman kaupunki 
 
- Vuoden 2023 alussa tulossa organisaatiomuutos, kaupunkikehitys-palvelualue 

siirtyy suoraan kaupunginjohtajan alaisuuteen 
- Kaupunkikehitys koostuu jatkossa Työvoimapalvelut, elinkeinoelämäpalvelut ja 

matkailupalvelut -yksiköistä kaupunkikehityksen sisällä 
- Rauman kaupungin joukkoliikenteessä tulossa isoja muutoksia eli 

palvelutarjonta laajentuu huomattavasti 
- TEPA2025-uudistukseen valmistaudutaan mm. rekrytoimalla työvoimapäällikkö 

ja työvoimasihteeri 
- Yhden oven kv-palvelumallia ollaan rakentamassa ”International house Rauma” 

–konseptilla 
- Käynnistetty yhteistyö Business Finlandin Invest in-tiimin kanssa 
- Metallialan verkosto, yrittäjien aamukahvit ym. tapahtumat jatkuvat yrittäjille 

kohdistuvina aktiviteetteina vuonna 2023 
 

- Keskustan kehittäminen: keskusta-alueen uusi määrittely käynnistetään ja 
pyritään laajentamaan keskustan kehittämistä kolmikantarahoituksella 
keskustan kehittämisyhdistyksen kautta 

- Kaupunki käy aktiivisesti neuvotteluja OKL:n tilanteeseen liittyen 
 
 

Päätös: Merkittiin tiedoksi 
 
 

9. Muut asiat 

- päätettiin pitää seuraava kokous 16.3.2023 klo 13.00  



 
 
 

   
 

RAUMAN KAUPUNKI 

Konsernipalvelut 

PL 41, 26101 Rauma 

rauma.fi 

 

MUISTIO 
2.12.2022 

- seuraavan kokouksen asialistalle: 
o Tulevia hankkeita/investointeja Raumalla 

 

 

10. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Satu Saarinen päätti kokouksen klo 14.42. 
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