KOSEK

TOIMINTAKERTOMUS 2004

Sisällys
1 Toimitusjohtajan katsaus ..................................................................................................................2
2 Tietoja yhtiön organisaatiosta, johdosta ja tilintarkastajista .............................................................4
2.1 KOSEK: in hallintomalli............................................................................................................5
2.2 Hallituksen jäsenet 19.4.2004-...................................................................................................5
2.3 Työvaliokunta 19.4.2004 - .........................................................................................................7
2.4 Elinkeinopoliittinen neuvottelukunta 2.9.2004- ........................................................................7
2.5 KOSEK: in toimitusjohtaja ........................................................................................................8
2.6 KOSEK: in henkilöstö ja vastuualueet ......................................................................................8
3 Toiminnoissa tapahtuneet olennaiset muutokset...............................................................................8
4 Hankkeet, joissa KOSEK on mukana ...............................................................................................9
5 KOSEK:in tilastot vuodelta 2004 ...................................................................................................10
6 Tilanne vastuutoimialoilla 2004 .....................................................................................................12
6.1 ICT –ala ...................................................................................................................................12
6.2 Kemianteollisuus......................................................................................................................12
6.3 Metalliteollisuus ja laser ..........................................................................................................13
6.4 Veneteollisuus..........................................................................................................................13
6.5 Elintarviketeollisuus ................................................................................................................14
6.6 Kaivostoiminta .........................................................................................................................14
6.7 Kansainvälistyminen................................................................................................................14
6.8 Koulutus ...................................................................................................................................15
6.9 Palvelusektori...........................................................................................................................15
6.10 Mekaaninen puuteollisuus .....................................................................................................16
6.11 Rahoituspalvelut ....................................................................................................................16
6.12 Suorat EU-projektit ................................................................................................................17
6.13 Toimitilat................................................................................................................................17
6.14 Turkistuotanto ........................................................................................................................17
6.15 Verkostoituminen...................................................................................................................18
7 Työllisyyskatsaus 2004 ...................................................................................................................19
8 Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelemiseksi ..................................................................19

1

1 Toimitusjohtajan katsaus
Hyvin menee mutta menköön –sanonta sopii mainiosti kuvaamaan seutukuntamme elinkeinoelämän
nykytilaa. Toimialakohtaisia eroavaisuuksia löytyy, mutta pääsääntöisesti alueemme yritykset ovat
kehittyneet ja ovat kehittymässä hyvää vauhtia.
Sataman joka sään terminaali (AWT) luo uudet puitteet merilogistiikan kehittämiselle. Kemian
teollisuusalueen uudelleenjärjestelyt yhdistettynä osaamiskeskuksen varsin kattavaan
palvelutarjontaan antavat mahdollisuuden yhdistää ja kohdentaa voimavarat tämän ja huomispäivän
globaalia kilpailua varten. Metalli- ja laserteollisuuden ala on hakemassa uusia ulottuvuuksia sekä
suurempia kauppoja yhdistämällä osaamistaan verkostojen muotoon. Veneteollisuus on kyselymme
mukaan luonut muutaman viime vuoden aikana liki parisataa uutta työpaikkaa ja trendi on
nousujohteinen. ICT -ala kasvaa jatkuvasti maakunnassamme, pian rikomme viidensadan uuden
työpaikan rajan. Puuteollisuuden puolella saavutimme jälleen messuvoiton talorakentamisessa.
Tutkimus- ja tuotekehityspuoleen on panostettu myös entisestään. Toki emme ole vielä
valtakunnallisella huipputasolla panostusten määrällä mitattuna, mutta laadullisesti ja oikein
kohdennuksessa olemme oikealla tiellä. Valtion aluekehittämisorganisaatioiden TE-keskuksen ja
Tekesin linjaukset voimakkaampiin panostuksiin ja toimenpiteisiin nimenomaan T&K -puolelle
sopivat erinomaisesti yhteen yritystemme profiilien kanssa. Poliittisella tasolla käydyt keskustelut
toimijoiden uudelleenorganisoinneista eivät ole näkyneet kenttätyöskentelyssä lainkaan, mistä
annammekin suuret kiitokset edellä mainittujen organisaatioiden henkilöstöille.
Alueemme tulevaisuuden voimavara piilee yhteistyössä. Yhä enenevässä määrin
kansainvälistyvässä maailmassa kilpailukyvyn kannalta yritystemme koko saattaa nousta kriittiseksi
menestystekijäksi. Yrityksillä ei välttämättä ole enää omaa kotikenttää hallinsa lähiympäristössä.
Globaalisuus tuo tullessaan uusia haasteita ja mahdollisuuksia jokaiselle yritykselle. Haasteisiin
vastaaminen edellyttää perusasioiden kunnossa olemista sekä omien vahvuuksien ja heikkouksien
tiedostamista ja kehittämistä. Nämä tekijät eivät aina riitä, vaan usein tarvitaan yhteistyötä
kollegoiden kanssa. Toivonkin, että me hallintokoneiston edustajat kykenemme luomaan
seudullemme ja lähialueille otollisen ilmapiirin yrityksille verkostoitua ja luoda uusia kontakteja.
Tällä tavoin edistämme hiukan omalta osaltamme yritystemme kansainvälistä kilpailukykyä.
Ensimmäinen vuosineljännes lähti vauhdikkaasti käyntiin. Siirryimme perinteikkään Björkin
kiinteistön tiloista uusittuun Kappatehtaan kiinteistöön, joka sai nimekseen Yritystalo Evald,
Företagshuset Evald kauppaneuvos Evald Vainion mukaan. Muutto Evaldiin sujui suunnitelmien
mukaan. Uudistetut tilat antavat hyvät edellytykset suorittaa tehtäväämme eli antaa yritysneuvontaa
sekä valvoa ulkopuolisen rahoituksen saamista seutumme yrityksille. Toimiminen saman katon alla
yhdeksän muun kehittäjä- ja edunvalvontaorganisaation kanssa selkeyttää huomattavasti palvelun
tarjontaa asiakkaillemme. Olemme hyvin lähellä ’yhden luukun’ –periaatetta. Ensimmäisen vuoden
kokemukset puhuvat vahvasti yhteistyön ja saman katon alla toimimisen puolesta. Haluan tässä
esittää parhaimmat kiitokseni kaikille yhteistyössä mukana olleille yrityksille ja tahoille Evaldin
saattamisessa sen nykyiseen tilaan.
Laser-osaajien kanssa järjestimme keväällä teemapäivän, jonka aikana kävimme tutustumassa
yhdessä Keski-Pohjanmaan liiton, Pohjanmaan TE-keskuksen ja Kokkolan kaupungin edustajien
kanssa alan yritysten tämänhetkiseen tilaan sekä kuulemassa heidän lähitulevaisuuden
suunnitelmista. Vastaavasti Kannuksessa kaupungin ja yrittäjien kanssa pidetty keskustelutilaisuus
antoi hyvin selvän signaalin yritysten ja yrittäjien voimakkaasta tahtotilasta. Kälviän yrittäjien ja
kunnan edustajien perustama yhteinen neuvottelukunta on antanut suoran kanavan vaikuttaa
ajankohtaisiin kuntakohtaisiin asioihin. Himangan valtuuston päätös liittyä KOSEK:iin
täysimääräisesti kantaa hedelmää pitkälle tulevaisuuteen kokonaisvaltaisessa seudullisessa
yhteistyössä. Lohtajan aktiivinen yrittäjäjärjestö on toiminut esimerkillisesti luoden hyvät kanavat
jäseniinsä ja kuntapäättäjiin.
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KOSEK oli mukana perustamassa Seudulliset Kehittämisyhteisöt ry:n, SEKES:in kesällä. KOSEK
myös valittiin ensimmäisen hallituksen jäseneksi. Yhdistyksen tehtävänä on toimia yhdyssiteenä
kehittämisyhtiöiden kesken kansallisella ja kansainvälisellä tasolla sekä tuoda viesti kootusti
suoraan kentältä ministeriöiden edustajille.
Kollegoidemme aktiivisen ja aikaansaavan työn tuloksena valtiohallinnon alaisista yksiköistä
olemme saaneet alueellemme Väestörekisterikeskuksen ja Geologisen tutkimuskeskuksen yksikön.
Suuri kiitos asianomaisille. Suurten ikäluokkien siirtyessä vapaan sektorin kansalaisiksi tulemme
tarvitsemaan osaavia ammattilaisia. Kymmenien asiantuntijoiden siirtyminen alueellemme tuo
tullessaan haasteita koko seutu- sekä maakunnalle. Voimmeko luoda alueellemme yrityksistä,
organisaatioista sekä kunnistamme koostuvan verkoston, joka pystyy edesauttamaan osaajien
integroitumista elinkeinoelämämme palvelukseen.
Alueellinen yritysrekisteri on myös valmistunut. Kymmenen kollegaorganisaation kanssa
saatoimme puolentoista vuoden työrupeaman päätökseen kunnialla. Keskipohjanmaa.net -sivuilta
löytyy Suomen maantieteellisesti 80 prosenttisesti kattava yritysrekisteri. KOSEK:in omilla sivuilla
on saatavilla seutumme yritykset kattava rekisteri. Päivitykset tulemme tekemään säännöllisesti ja
keskitetysti vuodenvaihteen tietämillä. Olkaa hyvä ja käyttäkää palveluja hyväksenne.
Seutukunnallinen palvelu- ja elinkeinostrategia valmistui kesän kynnyksellä. KOSEK:in oma
strategia saatiin valmiiksi syksyn kuluessa. Toivon, että kuntakohtaiset elinkeinostrategiat voidaan
ottaa työn alle välittömästi, jotta saamme luotua yhdenmukaisen linjan kuntakohtaisilla
vahvuuksilla lisättynä koko seutukuntaan.
Viimeinen vuosineljännes oli aktiivista syys- ja vuosikokousten sekä vaalien aikaa.
Yrittäjäjärjestöistämme Kannus ja Kokkola saivat uudet puheenjohtajat. Toivotamme Janne
Hänniselle ja Henrik Huhdalle onnea ja menestystä tulevissa tehtävissään. Toivotamme kaikille
uusille ja jatkaville valtuutetuille antoisaa ja tuloksellista kautta seutukuntamme kehittämistyössä.
Esitän kauneimmat kiitokset yhteistyökumppaneillemme luottamuksesta. Paljon on vettä virrannut
Lesti- ja Perhonjoissa vuoden aikana, mutta paljon olemme mekin vääntäneet ja hiukan aikaan
saaneetkin. Kiitokset hallitukselle ja työvaliokunnalle aktiivisesta, seutukunnallisesta ja
kannustavasta otteesta KOSEK:in johtamisessa. Kiitokset henkilökunnalle korkeasta työmoraalista,
palvelualttiista asenteesta sekä tuloksiin johtavasta ammattitaidosta. Ennen kaikkea haluan esittää
parhaimmat kiitokset todellisille aluekehittäjille; yrittäjillemme ja elinkeinoelämän edustajillemme.
On suuri kunnia saada tehdä tätä arvokasta työtä kanssanne. Kiitos. Tästä on hyvä jatkaa.
Kunnioittavasti,
Antti Porko

PS. ” Kukaan meistä ei ole niin fiksu, kuin me kaikki yhdessä ”.
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2 Tietoja yhtiön organisaatiosta, johdosta ja tilintarkastajista
Kokkolanseudun Kehitys Oy (KOSEK) on perustettu 19.9.2002. KOSEK on Kokkolan, Kannuksen,
Kälviän, Lohtajan sekä Himangan omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on kehittää yritysten ja
yhteisöjen toimintaedellytyksiä alueella, edistää kuntien ja talouselämän keskinäistä yhteistoimintaa
sekä valvoa seutukunnan etua ulkopuolisen rahoituksen ja resurssien hankinnassa.
Yhtiön budjetti vuodelle 2004 oli noin 1,5 miljoonaa euroa. Maksuosuudet jakaantuvat kunnille
asukasluvun mukaan. Seutukunnan asukasluku ilman Himankaa on 49 109. KOSEK:in budjetoitu
kuntarahoitusosuus asukasta kohden vuonna 2004 oli 32 euroa/per asukas. KOSEK:in toteutunut
kuntarahoitusosuus vuonna 2004 oli 18 euroa/per asukas eli 883 634,78 euroa.
KOSEK: in toimitusjohtaja on Antti Porko. Toimipaikan osoite on Ristirannankatu 1, 67100
Kokkola. Y-tunnus on 1798904-6. Yhtiön tilintarkastaja on Oy Audiator Ab ja päävastuullisena
tilintarkastajana Tauno Heino. KOSEK kuuluu tyttärenä Kokkolan kaupungin kuntakonserniin.
Konsernitilinpäätös on saatavilla Kokkolan kaupungin kansliasta. Kokkolan kaupunki omistaa
3 401 kappaletta osakkeita KOSEK: in osakepääomasta. Kannuksen osuus on 580 kappaletta,
Kälviä omistaa 435 kappaletta, Lohtaja 279 kappaletta ja Himanka 122 kappaletta. Osakepääoma
on 481 700 euroa.
KOSEK tarjoaa yrityksille elinkeino- ja kehittämispalveluja, neuvontaa toimitiloihin liittyvissä
asioissa sekä yritysneuvontaa kaikissa yrityksen elinkaaren vaiheissa. Palvelut ovat yrityksille
maksuttomia. Omistajien tahdonmukaisesti KOSEK päättää elinkeinoprojektien kuntarahaosuuden
maksamisesta. Hanketoiminnassa lähtökohtana on tarvehakuisuus. Tavoitteena on, että
nimenomaan yrityksiltä saadaan ideoita ja tarpeita uusien kehittämisprojektien käynnistämiseksi.
Periaatteena kuitenkin on, ettei tehdä projektia projektin takia.
Päivittäin KOSEK: issa työskennellään mm. seuraavien asioiden parissa:
* uuden yrityksen perustamiset
* sukupolvenvaihdokset
* investointisuunnitelmat
* rahoitushakemukset
* ulkomaankauppa

* toimitiloihin liittyvät kysymykset
* henkilökunnan koulutukset
* markkinointitutkimukset
* tutkimus- ja kehittämishankkeet

Yhteistyöllä saadaan enemmän aikaan. KOSEK ei pyri olemaan ”kaiken osaava” organisaatio, vaan
toiminnassa hyödynnetään seudulla toimivaa vahvaa osaajaverkostoa ja heidän palvelujaan.
Yhteistyökumppaneita ovat muun muassa Chydenius –instituutti – Kokkolan yliopistokeskus,
Keski-Pohjanmaan Ammattikorkeakoulu, Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä, Centria, Ketek,
Firmaxi, Keski-Pohjanmaan Yrittäjät, Kase, Concordia, Viexpo, Keski-Pohjanmaan liitto,
Pohjanmaan TE-keskus, Työvoimatoimisto, Tekes, Finnvera, Finpro, Wedeco, Länsi-Suomen
Lääninhallitus.
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2.1 KOSEK: in hallintomalli
Yhtiökokous

Elinkeinopoliittinen
neuvottelukunta

Hallitus

Työvaliokunta

Toimitusjohtaja

Henkilökunta
Neljä yritysasiamiestä,
tiedottaja ja sihteeri

KOSEK: in hallitus koostuu sekä elinkeinoelämää ja kehittämistoimintaa tuntevista jäsenistä.
Työvaliokunta muodostuu kunnan elinkeinoasioista vastaavista johtajista (5) sekä KOSEK: in
hallituksen puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta, esittelijänä toimii toimitusjohtaja.
Elinkeinopoliittisen neuvottelukunnan muodostavat kuntien hallitusten puheenjohtajistot ja
elinkeinoelämän edustajat.

2.2 Hallituksen jäsenet 19.4.2004Varsinaiset jäsenet
Eurola Martti
Toimitusjohtaja, Osuuskauppa KPO, KTM.
Hagnäs John
Operatiivinen johtaja, TETRA Chemicals Europe Oy, DI
Pj Isotalus Antti
Kaupunginjohtaja, Kokkolan kaupunki, HTM
Jukkola Kyösti
Yrittäjä, toimitusjohtaja, Jukkolan Juustola Oy
Kotisaari Soili
Markkinointijohtaja, Keski-Pohjanmaan Kirjapaino, VTM
Vpj Lounasto Hannu
Johtaja, Kitinkannus, liikuntakasvatuksen kandidaatti
Märsylä Veli
Konttoripäällikkö, Kokkolan Halpa-Halli Oy
Tuomi-Nikula Lauri
Viestintäkonsultti, toimitusjohtaja, DON L INSPIRATIONS
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Varajäsenet
Ainali Aatto
Toimitusjohtaja, Kokkolan Osuuspankki, dipl.ekon.
Forsell Marko
Business Unit Director (liiketoimintayksikön johtaja), Sesca, KTT
Laitila Veikko
Aluepäällikkö, YIT Kiinteistötekniikka Oy, LVI-teknikko
Huhtala Arto
Business Controller, Wiklöf Holding Ab, ekon., KTM
Kattilakoski Kirsti
Liiketalouden lehtori, Kokkolan Kauppaopisto, HTM-tilintarkastaja, KTM
Kannussaari Osmo
Yrittäjä, Krouvi Meno Mono
Kinare Eero
Yrittäjä
Salo Mauri
Puutarhayrittäjä, Salon puutarha

Asiantuntijajäsenet
Varsinaiset jäsenet
Tenhunen Marja- Liisa
Rehtori, Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, KTT
Viitasalo Mikko
Johtaja, Chydenius-instituutti Kokkolan yliopistokeskus, YM
Koivunen Mauri
Johtaja, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, FT, TkL
Varajäsenet
Jansson Lasse
Tutkimus- ja kehitysjohtaja, Centria, DI, MBA
Jokela Anne
Suunnittelupäällikkö, Chydenius-instituutti – Kokkolan yliopistokeskus, HTM
Kuusilehto Juhani
Johtaja, Keski-Pohjanmaan Teknologiakeskus KETEK, DI
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2.3 Työvaliokunta 19.4.2004 Pj Isotalus Antti
Vpj Lounasto Hannu
Hirsimäki Erkki
Laajala Päivi
Nissi Jarmo
Mämmi Timo
Uusi-Rauva Matti

Kokkolan kaupunginjohtaja
Johtaja
Himangan kunnanjohtaja
Kannuksen kaupunginjohtaja
Kokkolan kehitysjohtaja
Kälviän kunnanjohtaja
Lohtajan kunnanjohtaja

2.4 Elinkeinopoliittinen neuvottelukunta 2.9.2004Elinkeinoelämän edustajat
Jokela Mervi, Keski-Pohjanmaan yrittäjät
Nikula-Ylitorvi, Hanna, Himangan yrittäjät
Kerola Jukka, Kannuksen yrittäjät
Karjaluoto Lena, Kokkolan yrittäjät
Salo Mauri, Kälviän yrittäjät
Tuikka Pirjo, Lohtajan yrittäjät
Jansson Bengt, Pohjanmaan Kauppakamari
Suomela Kaj, Pohjanmaan TE-Keskus
Seikkula Altti, Keski-Pohjanmaan liitto
Sykkö Matti, Kokkolan Työvoimatoimisto
Jussila Markus, Viexpo

Forsström Peter, Byggnads Ab Forsström
Rakennus Oy, Kokkola
Harmaala Mari, Kälviän Rauta ja Väri R ja
T Harmaala, Kälviä
Kurikkala Sauli, Kensapuu Oy, Himanka
Hollström Marita, Yrityspalvelu Hollström
Oy, Kokkola
Koivukoski Timo, Näkömestari Oy,
Kokkola
Uusimäki Mika, Kannustalo Oy, Kannus
Nissi Ilpo, Eskopuu, Kannus
Kurri Reijo, Saraware Oy, Kokkola
Orjala Markus, Automaalaamo Orjala Oy
Lohtaja
Kempas Leif, Best Hall Oy, Kälviä
Saastamoinen Sakari, KO-ME-SA Oy,
Kokkola

Kuntien puheenjohtajistot
Hekkala Arto
Joensuu Sirkka
Syrjälä Asko
Eskola Markku
Orava Sirkka
Laitila Veikko
Pohjonen Markku
Kouvo Kajsa
Hankaniemi Tapani
Paldanius Heikki
Karhula Kyösti
Himanka Ritva

Himangan hallituksen pj
Himangan hallituksen varapj
Kannuksen hallituksen pj
Kannuksen hallituksen I varapj
Kannuksen hallituksen II varapj
Kokkolan hallituksen pj
Kokkolan hallituksen I varapj
Kokkolan hallituksen II varapj
Kälviän hallituksen pj
Kälviän hallituksen varapj
Lohtajan hallituksen pj
Lohtajan hallituksen varapj
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2.5 KOSEK: in toimitusjohtaja
KOSEK: in toimitusjohtajana 1.3.2003 lähtien on toiminut Antti Porko. Koulutukseltaan Porko on
ekonomi/kauppatieteiden maisteri.

2.6 KOSEK: in henkilöstö ja vastuualueet
Yritysasiamies Jonne Sandberg
Ekon.

Vene- ja kemianteollisuus, kv.kauppa, Himanka

Yritysasiamies Jouko Peltola
Yo-merkonomi

Elintarvikeala, mekaaninen puuteollisuus, seutukunnan pkteollisuuden verkostoituminen, EU-rahoitukset, Kannus

Yritysasiamies Arto Ikola
KTM

ICT, laser/metalliteollisuus, kiinteistöt, Lohtaja

Yritysasiamies Heikki Luukkonen
KTM

Palvelusektori, koulutus, Kälviä

Tiedottaja Satu Kungsbacka
KM, FM

Sisäinen ja ulkoinen tiedotus

Toimitusjohtajan sihteeri Henna Kokko-Slotte
Tradenomi

3 Toiminnoissa tapahtuneet olennaiset muutokset
KOSEK muutti helmikuun 2. päivänä 2004 uusiin toimitiloihin Yritystalo Evaldiin Ristirannankatu
1, 67100 Kokkola. Henkilökunnassa on tapahtunut vuoden 2004 aikana vaihdoksia. Helmikuussa
2004 tiedottajana aloitti Satu Kungsbacka. Yritysasiamies Heikki Luukkonen aloitti KOSEK: issa
kesäkuussa. Hän on toiminut yritysasiamies Piia Isosaaren äitiyslomasijaisena syyskuusta lähtien.
Yritysasiamies Ahti Ekdahlin jäädessä vuorotteluvapaalle marraskuussa hänen sijaisenaan aloitti
yritysasiamies Arto Ikola.
Himangan kunnanvaltuusto päätti 17.11.2004 liittyä KOSEK: in täysimääräiseksi jäseneksi
1.1.2005 alkaen. Himangan kunta merkitsee omistusosuutensa mukaisesti 183 kpl KOSEK: in
osakkeita arvoltaan 18 300 euroa. Vuoden 2005 osalta Himangan kunnan euromääräinen panostus
asukasta kohden on sama kuin muillakin Kokkolan seudun kunnilla eli 34 euroa/asukas.
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4 Hankkeet, joissa KOSEK on mukana
Seuraavassa taulukossa (taulukko 1) on selvitetty kaikki ne hankkeet, joissa KOSEK on tämän
toimintajakson aikana (1.1.-31.12.2004) ollut mukana. Aluekeskusohjelma ja Kokkolan seudun
osaamiskeskus mukaan lukien tarkastelujakson aikana KOSEK on ollut mukana yhteensä 43
hankkeessa. Näistä hankkeista KOSEK on hallinnoinut/hallinnoi IT-Botnia jatkohanketta, PKyritysten logistiikkayhteyksien kehittämishanketta Kokkolan satamaan hyödyntäen sekä
Turkistarhayhteistyötä Venäjän Karjalaan. Nämä hankkeet on mainittu oheisessa taulukossa
ensimmäisenä. Muissa hankkeissa KOSEK on ollut/on mukana kuntarahaosuudella.
HANKKEET 2004
NIMI
It - Botnia jatkohanke
Pk-yritysten logistiikkayhteyksien kehittämishanke, Kokkolan satamaa
hyödyntäen
Turkistarhausyhteistyö Venäjän Karjalaan
AKO (Aluekeskusohjelma)
CHYKE - Chydenius-Instituutin koulutusteknologiapalveluiden hanke
CHYSI - Chydenius-Instituutin verkostoyliopiston sisältötuotantohanke
Denet- yrittäjyyden tuki- ja kehittämispalveluympäristö
eOPISTO-yritysten osaamisen kehittäminen verkkoympäristössä
Hankeselvitys elintarvikealan pk-yritysten kansainvälisen yhteistyön
käynnistämiseksi
Hoiva 2008 -projekti
Houraatin alueen kehittämishanke
Injektio 2
ISTART Esihautomo
Kennelalan Kehittämiskeskus
Kokkolan seudun osaamiskeskus
Konepajateollisuuden koulutus-ja kehittämisympäristö
Kotimaisen energian käytön kehittäminen
Laatua ydinvoimarakentamiselle
Lasertekniikan käyttöönottoa metalli- ja konepajateollisuudessa edistävä
toimintaympäristöhanke
Make - Matkailun kehittämishanke
Mukava 2 - verkostovalmennus
Mutti-projekti
Netpolis Office
OHRA Ohjelmistoarkkitehtuurien integrointi ohjelmistotuotantoon
Open doors -hanke
Osaamiskeskuksen kemiallinen laboratorio
Pilottihanke turkistarhayrittäjien keskinäisen neuvontatyön
suunnittelemiseksi ja käynnistämiseksi
Puualan koordinaatiohanke
Pysti
Raimo, Rai mobiilisovellusten käyttöönotto Kokkolan vanhustenhuollossa
Rekry Keski-Pohjanmaa
Suljettujen laminointimenetelmien koulutushanke
Symbian - osaamisen kehittäminen Kokkolanseudulla
Teke 2004 -hanke
Tekno 2003+ -ohjelma
Teknologiamarkkinointi -hanke
Tilastohanke
TOH-Projekti, toiminnan ohjauksen hyödyntäminen pk-yrityksissä
Turkistarhan käsikirja
Työnohjaus työhyvinvoinnin edistäjänä - projekti
Utvecklingsprogram för personalen inom båtbranchen i Jakobstad- och
Karlebyregionen
Young in business -verkostoyhteistyöhanke
Yökylä-projekti
YHTEENSÄ

AIKA
1.4.2003 - 30.3.2004

KUST.ARVIO KOSEK:IN VASTUUHENKILÖ
94 700
Ahti Ekdahl

1.7.2004-28.02.2005
15.1.2004-31.12.2004
2004
1.4.2003 - 31.12.2004
1.4.2003 - 31.12.2004
1.1.2003 - 31.12.2005
1.8.2004-30.8.2006

29 100
Jonne Sandberg
12 640
Jouko Peltola
430 000
KOSEK
288 805
Ahti Ekdahl/Arto Ikola
358 928
Ahti Ekdahl/Arto Ikola
951 300
Jonne Sandberg
195 414 Piia Isosaari/Heikki Luukkonen

2004
1.10.2003 - 31.12.2004
1.4.2004 - 30.6.2004
1.12.2004-31.7.2006
1.10.2004-31.12.2006
1.12.2003 - 30.9.2005
2005
marras 2004-marras 2005
1.1.2003 - 31.12.2005
1.9.2004-1.3.2006

30 000
Jouko Peltola
33 000 Piia Isosaari/Heikki Luukkonen
11 000
Ahti Ekdahl
209 800
Jonne Sandberg
195 400
Jonne Sandberg
96 980
Jouko Peltola
520 000
Jonne Sandberg
22 750
Ahti Ekdahl
118 500
Jouko Peltola
305 900
Ahti Ekdahl/Arto Ikola

1.5.2003 - 31.12.2004
1.11.2002 - 1.3.2004
1.9.2002 - 31.12. 2005
1.11.2003 - 30.10.2005
1.4.2004-31.3.2006
1.4 2003 - 31.3.2005
2004-2006
1.11.2004-30-10.2006
1.5.2003 - 31.12.2005
1.4.2004-30.6.2005
1.8.2004-31.7.2005
1.7.2004-30.6.2005
1.5.2003 - 30.9.2004
1.8.2004-31.12.2005
helmi - lokakuu 2004
1.1.2004 - 31.12.2005
1.9.2002-31.5.2006
1.5.2004-28.4.2006
1.8.2004-31.7.2005
1.9.2003 - 31.8.2005
1.2.2003 - 31.8.2005
1.4.2003 - 30.4.2006
1.3.2003-31.5.2005
1.6.2003 - 31.12.2005

1 099 000
Ahti Ekdahl/Arto Ikola
246 981
Piia Isosaari
1 016 100 Jouko Peltola/Jonne Sandberg
456 975
Ahti Ekdahl/Arto Ikola
259 000
Ahti Ekdahl/Arto Ikola
249 000
Ahti Ekdahl/Arto Ikola
30 000 Piia Isosaari/Heikki Luukkonen
1 300 000
Jonne Sandberg
183 500
73 500
195 000

Jouko Peltola
Jouko Peltola
Ahti Ekdahl/Arto Ikola

150 000 Piia Isosaari/Heikki Luukkonen
56 100 Piia Isosaari/Heikki Luukkonen
176 200
Jonne Sandberg
11 311
Ahti Ekdahl
100 000
Ahti Ekdahl/Arto Ikola
1 250 000
Ahti Ekdahl/Arto Ikola
237 667
Ahti Ekdahl/Arto Ikola
43 126
Satu Kungsbacka
348 000
Ahti Ekdahl
38 570
Jouko Peltola
270 210 Piia Isosaari/Heikki Luukkonen
624 560
Jonne Sandberg
126 000 Piia Isosaari/Heikki Luukkonen
109 187 Piia Isosaari/Heikki Luukkonen
12 554 204

Taulukko 1. Hankkeet 2004
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5 KOSEK:in tilastot vuodelta 2004
Tässä luvussa esitellään kuvioina, miten KOSEK: in toiminta on jakautunut kunnittain,
toimijaryhmittäin sekä toiminnan luonteen mukaisesti. Taulukossa 2 kootaan yhteen toiminnan
jakautuminen kunnittain, toimijaryhmittäin sekä tapaamisluokittain. Käynteihin ei ole laskettu
mukaan puhelimitse tapahtuvia yhteydenottoja, neuvontaa tai neuvotteluja. Tässä luvussa esitellään
lisäksi, kuinka monta yritystä alueella on vuoden 2004 aikana perustettu Keski-Pohjanmaan
Uusyrityskeskuksen, Firmaxin toimesta.
Sijaintikunta
Muu
9%
Kokkola
29 %

Seutukunta
35 %
Kannus
11 %
Kälviä
Himanka
Lohtaja 5 %
6%
5%

Kuvio 1. Käynnit kunnittain prosentteina. Seutukunnalla tarkoitetaan koko Kokkolan seutukuntaa
koskevaa toimintaa. Muulla tarkoitetaan seutukunnan ulkopuolelle kohdistuvaa toimintaa.
Lähestulkoon kaikki lohkoon muu jaoteltavat käynnit koskettavat Kaustisen ja Pietarsaaren
seutukuntia.
Toimijatyyppi

Omistaja
8%
Projekti
17 %
Yritys
50 %
Toimija
25 %

Kuvio 2. KOSEK:in käyntien kohdentuminen toimijatyypeittäin prosentteina
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Tapaamisen luokitus

Ohjausryhmä
8%

Messut
2%

Koulutus
8%

Hanke
25 %

Tervehdyskäynti
12 %
Kehittäminen
45 %

Kuvio 3. KOSEK:in toiminta toiminnan luonteen perusteella prosentteina
FAKTARUUTU 1.1.-31.12.2004
Uusia yrityskontakteja
Tapaamiset kunnittain
Lohtaja
Kälviä
Himanka
Muu
Kannus
Kokkola
Seutukunta
YHTEENSÄ

236 kpl

107
110
127
186
233
590
683
2036

kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl

Toimijatyyppi
Omistaja
Projekti
Toimija
Yritys
YHTEENSÄ

169
345
500
1022
2036

kpl
kpl
kpl
kpl
kpl

Tapaamisen luokitus
Messut
Koulutus
Ohjausryhmä
Tervehdyskäynti
Hanke
Kehittäminen
YHTEENSÄ

40
162
168
235
509
922
2036

kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl

Taulukko 2. Yhteenveto toiminnasta kappalemäärittäin 1.1.-31.12.2004

Perustetut yritykset
1.1.2004 - 31.12.2004

Paikkakunta
Himanka
Kälviä
Muu Keski-Pohjanmaa
Kannus
Lohtaja
Kokkola
Yhteensä

Kpl
3
3
4
7
7
45
69

%
4
4
6
10
10
65
100

Taulukko 3. Perustetut yritykset 1.1-31.12.2004 K-P: n Uusyrityskeskus Firmaxin tilastojen
mukaan
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6 Tilanne vastuutoimialoilla 2004
6.1 ICT –ala
Vuoden 2004 aikana ICT-alan yritykset palkkasivat aktiivisesti lisää työvoimaa. Yritysten kasvu
tulee jatkumaan voimakkaana myös vuonna 2005. Suurimpana haasteena alan kehittymiselle on
sopivien tilojen puute niin isoille kuin pienemmillekin yrityksille. Vuoden 2004 aikana iPark täyttyi
lähes kokonaan. Viimeinen vapaa tila rakennetaan valmiiksi kesällä 2005. Jatkossa kasvun
ylläpitämiseksi tarvitaan uusia tiloja, liikeideoita ja yrityksiä. Tässä vaiheessa KOSEK: in tulee olla
mukana tukemassa myönteistä kehitystä.
It-Botnian automaatiopäivä 24.3.2004 kokosi noin 120 henkeä Keski-Pohjanmaan
Ammattikorkeakoulun Tekniikan yksikköön Kokkolassa. Netpolis Office -hanke käynnistyi
huhtikuun alusta It-Botnian jatkohankkeena KOSEK: in osarahoituksella. Hanketta hallinnoi
Chydenius- instituutti. Netpolis Office -hankkeen puitteissa vuoden 2004 aikana järjestettiin kaksi
suurempaa tapahtumaa. Netpolis tietoturva 2004 -seminaari järjestettiin Kokkolan kauppaopiston ja
Keski-Pohjanmaan tietotekniikkayhdistyksen toimesta 7.10.2004 Kauppaopiston Snellman-salissa.
Tilaisuuteen osallistui 40 henkilöä 21 yrityksestä ja runsaat 60 henkilöä julkiselta puolelta. Lisäksi
tilaisuuteen osallistui 80-100 opiskelijaa. Netpolis Osaaminen Esiin -seminaari järjestettiin
iParkissa 18.11.2004. Tilaisuus oli tarkoitettu perinteisten alojen, palveluyritysten ja
teknologiayritysten kohtaamiseksi. Tilaisuudessa yritykset ja asiakkaat kertoivat osaamisestaan ja
tarpeistaan. Tilaisuuteen osallistui yli 80 henkeä 31 yrityksestä ja 11 toimijaorganisaatiosta.
Pysti- hanke käynnistyi elokuussa Chydenius- instituutissa KOSEK: in osarahoituksella. Pysti hankkeessa mallinnetaan, kuinka tietojenkäsittelyn kokonaisvaltainen suunnittelu tehdään yritysten
tarpeiden mukaisesti. Mallinnuksen jälkeen yrityksessä valitaan yksi kehityskohde, joka toteutetaan
hankkeen aikana.
Selvitys CC– busineksen (Contact Center) tilasta ja tarpeista valmistui yhteistyössä
Aluekeskusohjelman kanssa. Ensimmäiset yhteistyömahdollisuusneuvottelut ICT- yritysten ja
suurteollisuuden välillä käynnistyivät vuoden 2004 aikana.
Langattomat sovellukset kehittyvät nopeasti ja alueemme yritykset pyrkivät mukaan kasvuun.
KOSEK: in osarahoituksella toteutettu Symbian- osaajien koulutus tulee takaamaan osaavan
työvoiman saatavuuden. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun Kokkolan tekniikan yksikössä
koulutus on meneillään 9.10.2004 – 27.5.2005.

6.2 Kemianteollisuus
Kemian osaamiskeskus on saanut positiivista palautetta arvioinneissa paikallisesta verkottumisesta
ja toiminnan organisoinnista. Toiminta on saatu hyvin liikkeelle ja nyt ohjelmakauden loppuaikana
tulee keskittyä kansainvälisten verkostojen ja kontaktien luomiseen.
Kemian osaamiskeskuksen uudet laboratoriotilat vihittiin käyttöön syksyllä. Tiloista löytyy useita
erityyppisiä laboratorioita moninaisiin tarpeisiin. Tilat vastaavat hyvin teollisuuden tarpeita.
Vuoden aikana yritykset ovat vierailleet OSKE-laboratoriorakennuksessa, Innogatessa. Yritykset
ovat todenneet palvelumahdollisuudet erinomaisiksi ja jatkohankkeita on saatu aikaiseksi, osittain
myös osaamiskeskuksen siemenrahoituksen avulla.
Osaamiskeskuksen puitteissa järjestettiin kaksi asiantuntijaseminaaria. OSKE:n siemenrahoituksen
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avulla on saatu myös käyntiin useita yritysten tarpeista lähtöisin olevia selvityshankkeita.
Osaamiskeskuksen yrityspalveluryhmä on myös saanut toiminnan aktiivisemmaksi.
Puheenjohtajana toimii yritysasiamies Jonne Sandberg. Osaamiskeskukseen palkattiin syksyllä uusi
ohjelmapäällikkö, Maija Uusisuo. Tavoitteena on varmistaa Osaamiskeskuksen jatko vuoden 2006
jälkeen päivittämällä OSKE:n strategioita ja luomalla kansainvälisen verkoston OSKE:n ympärille.

6.3 Metalliteollisuus ja laser
Metalliteollisuudessa, laserosa-alueella suunnitteilla olleet yrityskaupat on tehty kahden yhtiön
osalta. Kenttä on selvä ja projektien toimenpiteillä on nyt selvät asiakkaat. KOSEK on ollut mukana
sekä investointisuunnittelussa että yrityskauppojen järjestelyissä.
Metalliteollisuuteen suunnattu laserpainotteinen Teknologiamarkkinointihanke käynnistyi KOSEK:
in osarahoituksella toukokuun alussa.
Metallitoimialalla tarkastelujakson suurin tapahtuma oli Alihankinta 2004 –messut Tampereella
aikavälillä 15.-17.9.2004. Vaikka tapahtumaa tarjottiin koko seutukunnan toimialan yrityksille, ei
osallistuja ollut kuin Kokkolasta. Osaston koko oli 56 m²:n suuruinen eli puolet entistä suurempi.
Osallistujayrityksiä oli kaiken kaikkiaan kuusi, joiden lisäksi Ketek, Kokkolan Teollisuuskylä Oy
sekä KOSEK esittelivät messuilla toimintaansa.
Palaute messuille osallistuneilta yrityksiltä oli todella hyvä. Vuodelle 2005 osasto on jo varattu.
Toivottavaa onkin, että suurennetulle osastolle saataisiin etenkin alueemme pieniä metalliosaajia
mukaan. Tapahtuma on Pohjoismaiden suurin teollisuuden alihankintatapahtuma ja siellä
mukanaolo on nykyaikaa ja parasta markkinointia yrityksen osaamiselle.
Metallitoimialalla erilaisia verkostoitumiseen liittyviä hankkeita on käynnistynyt sekä päässyt
vauhtiin. Verkostoitumalla pienetkin yritykset ovat mukana suurissa hankkeissa. Toisaalta
verkostohankkeilla pyritään parantamaan yritysten laatujärjestelmäosaamista. Ilman toimivaa
laatujärjestelmää yritysten on vaikeaa päästä vaativiin toimituksiin mukaan. KOSEK oli mukana
näissä hankkeissa kuntarahoittajana sekä ohjausryhmäpaikalla.
Metalliteollisuuden ja samalla myös laserteollisuuden kasvun kannalta tärkeä Konepaja 2010projekti käynnistyi viimeisellä neljänneksellä. Projektin tarkoituksena on ensin selvittää alueen
yritysten nykyinen toimintaympäristö. Tältä pohjalta pyritään kehittämään alueen yritysten
verkostoitumista, edistämään teknologian ja tuotannon uudistamistoimenpiteitä sekä eri toimijoiden
metallialan koulutuksen laajentamista vastaamaan entistä paremmin alueen tarpeita.

6.4 Veneteollisuus
Vuoden 2004 KOSEK on toiminut tiiviissä yhteistyössä Aluekeskusohjelman venealan
koordinaattorin Jarl Ljungeldin kanssa venealan kehittämisessä.
Tärkeimpiä teemoja ovat olleet uudet tuotantomenetelmät ja muotoilun tietoisuuden lisääminen.
Aluekeskusohjelman puitteissa järjestettiin muotoiluun liittyvä seminaari, jossa vieraana olivat mm.
Jouko Huju Finnboatista ja Japek Jakobin J&J Designista.
Uusien tuotantomenetelmien käyttöönottoon liittyvien projektien osalta on varmistettu näiden
rahoitus, rekrytoitu yritykset ja valmisteltu projekteja. Projekteille on palkattu projektipäällikkö ja
ne lähtevät liikkeelle 27.1.2005 pidettävällä aloituspalaverilla.
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Lahdenperän alueen kehittäminen on jatkunut. Yhteistyössä Aluekeskusohjelman kanssa tehtiin
kartoitus tilantarpeesta Lahdenperän alueelle. Kartoituksen mukaan yrityksillä oli
kiinnostusta/tarvetta rakentaa n. 13 000 m2. Seuraava vaihe on saada alueesta maisemapiirros ”Visio
2010”, jonka jälkeen aluetta aloitetaan markkinoimaan systemaattisesti.
Alan yritysten tilauskannat ovat koko vuoden aikana pysyneet hyvinä, mikä heijastuu alan yritysten
laajentumishankkeina.

6.5 Elintarviketeollisuus
Koko Keski-Pohjanmaan alueella toimiva Pienimuotoisen elintarviketuotannon kehittämishanke
keskittyi vuoden 2004 aikana yritysten koulutustarpeiden tyydyttämiseen ja tuotekehittelyn
mahdollistavien tuotantotilojen ja laitteiden parantamiseen. Hanke päättyi onnistuneena vuoden
lopussa Kokkolan seutukunnassa. Mukana hankkeessa oli Kokkolan seutukunnasta 29
elintarvikealan yritystä. Koko projektin aikana seutukunnan yrityksiin syntyi 30 uutta
kokopäivätoimista työpaikkaa. Työpaikkoja turvattiin 36 kappaletta ja uusia yrityksiä syntyi kaksi
kappaletta. Markkinointikanavia saatiin auki ja vientikanavia avautui jopa Latviaan ja Saksaan.
Kehittämishankkeen kansainvälistymisosioksi on suunniteltu erillistä EU:n suoraan rahoittamaa
kansainvälistymishanketta.
Elintarviketeollisuuden toimialalla on vuoden 2004 aikana panostettu voimakkaasti uusien
markkinoiden hakemiseen. Kokkolan seutukunnasta on suunnattu useita yritysten
kontaktienhakumatkoja ulkomaille. Huhtikuun alussa Hampurin pääsiäismarkkinoille KeskiPohjanmaalta osallistui 12 yritystä, joista neljä oli Kokkolan seutukunnasta. Matka osoitti, että
usealla alueen tuotteella on mahdollisuuksia Saksan markkinoille. Toukokuun lopussa Hampurin
messutapahtumaan osallistui kajaanilaisen konsulttiyrityksen kanssa neljä seutukuntamme yritystä.
Kesäkuun alussa neljä maakunnan yritystä, joista kaksi oli Kokkolan seutukunnasta, vieraili
Riikassa Latviassa. Tämä kontaktimatka on yhden yrityksen osalta johtanut konkreettisiin
yhteistyöneuvotteluihin Latviassa. Syyskuun alussa vierailtiin myös Riga Food –messuilla.
Loppuvuoden aikana on Elintarvikekeskuksen kanssa valmisteltu uutta projektia. Vuoden 2005
helmikuun alusta on tarkoitus käynnistää vuoden pituinen jatkoprojekti, joka paneutuu
elintarvikkeiden jatkojalostuksen tehostamiseen ja elintarvikeyritysten investointihankkeiden
edistämiseen.

6.6 Kaivostoiminta
Vuoden 2004 loppupuolella Kalvinit Oy:n kaivoshanke Kälviälle tuli KOSEK:in selvitettäväksi.
Tavoitteena oli selvittää edellytyksiä kaivostoiminnan aloittamiselle ja mahdolliselle
osallistumiselle rahallisesti toiminnan käynnistämiseen. Laajempi seutukunnallinen selvitystyö
toteutettiin Chydenius-instituutissa Olli Rosenqvistin toimesta. Kaivosselvitys jatkuu edelleen
vuoden 2005 aikana.

6.7 Kansainvälistyminen
KOSEK, Concordia ja Viexpo järjestivät Venäjän kaupan mahdollisuuksia käsittelevän seminaarin
Kokkolassa maaliskuussa. Luennoitsijana oli muun muassa Venäjän kaupallisen edustuston
henkilöitä.
Venäjän vientiin liittyvä yrityskysely on toteutettu ja yrityksiltä on saatu positiivista palautetta.
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Kysely lähetettiin 150 alueen yritykseen. Vastanneista noin 40% ilmaisi kiinnostuksensa Venäjän
markkinoita kohtaan. Konkreettisia toimenpiteitä yritykset toivoivat käytännön työssä eli kontaktien
etsimisessä, tutustumis-/messumatkojen toteutuksessa ja rahoituksen hakemisessa.
Vuonna 2004 Viexpossa on aloittanut uusi toimitusjohtaja Markus Jussila ja vientineuvoja Yvonne
Strömberg. Systemaattinen työ Venäjän kaupan kehittämiseksi on käynnistetty. Ensimmäisiä
toimenpiteitä ovat Workshop Venäjän järjestäminen helmikuussa 2005 ja tutustumismatkojen
järjestäminen venealalle, elintarvikealalle ja rakennusalalle. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä
Concordian (Pietarsaaren seudun elinkeinokeskus), VASEK:in (Vaasanseudun Kehitys Oy) ja
Viexpon kanssa, kuitenkin seutukunnallisesti.
Kokkolan Sataman ja muutaman yrityksen kanssa on rakennettu konttiliikenteeseen
kehittämishanke, johon valittiin projektipäälliköksi Jukka Nikkarikoski. Hankkeen tavoitteena on
rakentaa toiminto, jonka avulla alueen PK-yritykset voisivat lähettää tavaroitaan Kokkolan
Satamasta konteissa. Tuloksia hankkeesta saadaan helmi-maaliskuussa 2005.
Vuoden 2004 aikana Kokkolassa vieraili sekä Slovakian että Kyproksen suurlähettiläät. Vierailujen
aikana luotiin hyödyllisiä kontakteja jatkoa ajatellen.

6.8 Koulutus
KOSEK on vuoden 2004 aikana järjestänyt koulutustilaisuuksia yrittäjille sekä osallistunut yhdessä
muiden organisaatioiden ja hankkeiden kanssa yrittäjille suunnattujen koulutustilaisuuksien
järjestämiseen. Näissä tilaisuuksissa on keskitytty muun muassa yrittäjän koulutus- ja
kouluttautumismahdollisuuksiin, sukupolvenvaihdoksiin, yrityksille suunnattuihin palveluihin kuten
esimerkiksi Finnveran, TE-keskuksen, Denet-projektin sekä Sukupolven- ja omistajanvaihdos –
projektin palveluihin.
Koulutustilaisuuksissa on myös pureuduttu tarkemmin tiettyihin ajankohtaisiin aihealueisiin.
Syksyllä järjestettiin Osto ja logistiikka –koulutus yhdessä TE –keskuksen ja Hankenin kanssa sekä
yhteistyössä DENET- ja SPV (sukupolvenvaihdos) –hankkeiden kanssa Vaihtopäivä, jonka
tarkoituksena oli löytää yrityksille jatkajia. Samoin syksyn aikana järjestettiin yritysverotukseen
liittyvät koulutukset sekä aloittaville yrittäjille että jo toimiville yrityksille yhteistyössä KeskiPohjanmaan Aikuisopiston kanssa. KOSEK oli aktiivisesti suunnittelemassa yrittäjäseminaarisarjaa
yhteistyössä Centrian kanssa. Seminaarisarjan ensimmäinen osio pidettiin marraskuussa 2004,
jolloin Helsingin Kauppakorkeakoulun dosentti Veijo Riistama luennoi osakeyhtiö-, kirjanpito-,
osinko- ja yhtiöverolainsäädännön uudistuksista. Yrittäjäseminaarisarja jatkuu vuonna 2005
sopimusoikeuteen ja sijoittamiseen liittyvillä luennoilla.
KOSEK on ollut aktiivisesti mukana yrityshautomon kehittämisessä. Yhteinen malli
yrityshautomotoimintaan on löytymässä. Hankkeen käytännön toteuttaminen aloitettiin syksyllä
2004 yhteistyössä DENET -hankkeen kanssa. Yrityskummi –hankkeen hakemukseen saatiin
myöntävä vastaus päärahoittajalta joulukuussa. Hanke käynnistyy kevään 2005 aikana.

6.9 Palvelusektori
Kyläkauppojen investointituen hakumahdollisuus kiinnosti seutukuntamme kyläkauppiaita ja
hakemuksia jätettiin useita TE-keskuksen yritysosastolle.
Hoiva 2008 –hanke saatiin päätökseen suunnitelmien mukaisesti. Hankkeessa Kälviän, Kannuksen,
Lohtajan ja Himangan kuntien 55 –70 –vuotiaat asukkaat vastasivat kyselyyn hoivapalveluihin
15

kohdistuvista tarpeista ja odotuksista. Lähes 40 % kohderyhmästä eli 1 128 henkilöä vastasi
kyselyyn, joten vastausprosenttia voidaan pitää hyvänä. Kyselyn lisäksi haastateltiin myös
projektiin osallistuvien kuntien päättäjiä sekä kunnan henkilöstöä. Kannuksessa järjestettiin
hankkeen loppuseminaari, jonka yhteydessä paneuduttiin myös palveluseteliasioihin.
Hoiva 2008 -hankkeen tutkimusraportti Ikääntyvien hoivapalvelut ”Valinnanvapaus tilanteen
mukaan” antaa selkeän kuvan ihmisten halukkuudesta ostaa esimerkiksi vanhusten kotona asumista
tukevia palveluja. Myös vanhuksille tarkoitetut taloyhtiöt ovat kysyttyjä. Tutkimuksessa kuntien
yhteistyö nähdään erittäin tärkeänä keinona turvata hoivapalvelujen saatavuus ja laatu
tulevaisuudessa.
Hoiva 2008 –hankkeen jatkohanketta Hoivayrittäjät framille –työstettiin kuumeisesti loppuvuonna
yhdessä Kaustisen seutukunnan YPP:n ja Keski-Pohjanmaan Ammattikorkeakoulun kanssa.
Hankkeen tavoitteena on muun muassa viedä seutukunnan hoivayrittäjät osaksi valtakunnallista
Hoivayrittäjät.com –portaalia. Hankkeella on tarkoitus lisätä julkisen sektorin ja hoivayrittäjien
yhteistyötä, antaa palvelusetelikoulutusta sekä kehittää hoivayrittäjien liiketoiminnallista osaamista
erilaisten toimenpiteiden kautta erityisesti laadussa ja kannattavuudessa.
Matkailusektorilla on käynnissä Yökylä –hanke, jonka tarkoituksena on kehittää
aamiaismajoituspalveluja Kokkolan seutukunnan alueella. Hankkeeseen osallistuneet yritykset
suorittivat hygieniapassit ja saivat laatukoulutusta.

6.10 Mekaaninen puuteollisuus
Puualan kehittämiseksi toimintajakson aikana on Ketekin kanssa valmisteltu koko KeskiPohjanmaata koskevaa yhteistä puualan strategiaa, jonka tarkoituksena on koota erilliset puualan
hankkeet kokonaisuuksiksi. Tämän toiminnan kautta voidaan saada tietoa muualla maassa menossa
olevista puualan kehittämishankkeista sekä hyödyntää niitä omien yritystemme kehittämisessä.
Puualalla pääosa kehittämistoimenpiteistä on ohjautunut yhteistyön lisäämiseen omien puualan
yritysten keskuudessa. Samoin alihankintatoiminnan lisääminen ja erikoistuotteiden valmistus
parantavat yritystemme liikevaihtoa ja kannattavuutta.
Lisäksi Ketekin kanssa on valmisteltu paikallisia ja ylimaakunnallisia puualan kehittämishankkeita.
Valmisteltavissa kehittämishankkeissa on keskitytty muun muassa toiminnan kehittämiseen,
markkinointiin ja vientiin. Osassa valmisteltavissa ylimaakunnallisissa hankkeissa haetaan puualan
yrityksille uusia vientimarkkinoita EU:n sisämarkkinoilta.
Loppuvuoden aikana on valmisteltu seutukuntaan mekaanisen puun kehittämisprojektia, Rakpuuta.
Tämän kaksivuotisen projektin aikana käydään läpi kaikki seutukunnan puualan yritykset ja
kartoitetaan näiden yritysten tarpeet ja toiveet. Etenkin alueemme isoimmat puualan yritykset ovat
valmiit ”kotiuttamaan” muualla Suomessa nyt valmistuttamiaan alihankintatöitä. Näille töille pitää
löytää laadukkaat valmistajat alueeltamme.

6.11 Rahoituspalvelut
Loppuvuoden aikana järjestettiin alueemme yrityksille kaksi rahoitusseminaaria, toinen Kokkolassa
ja toinen Kannuksessa. Niihin osallistui yhteensä runsaat 30 yrittäjää. Tulevaisuudessa näitä ns.
rahoitusiskuja muutoksista ja uutuuksista pyritään sijoittamaan myös muiden yrittäjille suunnattujen
tapahtumien yhteyteen. Varsinkin riskirahoituksesta (Wedeco ja Finnvera) on jaettu alueellamme
tehostetusti tietoa ja se on myös kiinnostanut yrityksiämme.
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Vuoden loppupuoliskon aikana on valmisteltu uutta rahoitustyökalua aloitteleville kasvuyrityksille,
Wedecon Seed Fund:ia eli siemenrahastoa. Rahasto tulee keskittymään siemen-, käynnitys- ja
aikaisessa kasvuvaiheessa olevien pk-yritysten riskirahoittamiseen. Wedecon Seed Fund aloittaa
toimintansa vuoden 2005 alkupuoliskolla.

6.12 Suorat EU-projektit
Vuoden 2004 aikana ollaan oltu mukana yhdessä EU:n suoraan rahoittamassa projektissa, MUTTI työllisyysstrategiahankkeessa. Hankkeessa kehitellään menetelmiä uusien työllistävien toimien
innovoimiseksi. Hanke alkoi marraskuun alussa 2003 ja jatkuu lokakuun loppuun 2005.
Helmikuun puolivälissä jätettiin Brysseliin Artikla 6: een kuuluvan Trend- projektin hakemus.
KOSEK olisi ollut projektissa pääpartneri ja hallinnoija, lisäksi mukana olisivat olleet partnerit
Italiasta, Itävallasta, Ranskasta ja Espanjasta. Projektin kustannusarvio oli 2,2 miljoonaa euroa,
josta KOSEK: in osuus olisi ollut noin 500 000 euroa. TREND –projektin rahoitushakemus
hylättiin.
KOSEK: issa on suunniteltu keinoja, joilla voidaan parantaa ja tehostaa alueen mahdollisuuksia
suorien EU –rahoitusten hakemisessa. Loppuvuoden aikana valmistui suunnitelma
partneriverkoston rakentamiseksi EU –maihin. Tämä verkosto on välttämättömyys, jotta
KOSEK:illa on uskottavia ja vastaavan elinkeinorakenteen omaavia partnerikandidaatteja suorien
EU –hankkeiden toteutuksessa.
Sukupolven- ja omistajanvaihdosprojektin (SPV) jatkoksi on vuoden 2004 loppupuolella aloitettu
valmistella muutaman EU –maan alueelle yhteistä kansainvälistä projektia, joka olisi ns.
pilottiprojekti koko EU:n alueen yritysten sukupolven- ja omistajanvaihdostilanteisiin.
Valmistelutyötä tehdään yhdessä Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun tutkimus- ja
kehittämisyksikkö Centrian kanssa.

6.13 Toimitilat
Kaikissa Kokkolan seudun kunnissa on tarve teollisuushalleista, esimerkiksi Kokkolassa SteelPark- kiinteistön puolikkaaseen oli kolme tulijaa. Positiivista on, että seutukunnassa on alkamassa
tai on jo aloitettu useampia uusien tuotantotilojen rakennushankkeita. Tässä tilanteessa kuntien
aktiivisuutta rakentamisessa tulee lisätä.
Lohtajalla Houraatin alueen suunnittelu sai rahoituksen ja arkkitehtityö valmistunee kesään
mennessä. Haasteita hankkeen etenemiselle toi alueen ympäristöselvitys.

6.14 Turkistuotanto
KOSEK on tiiviisti mukana koko seutukunnan turkistuottajille suunnatussa neuvontatyön
kehittämisprojektissa. Kaikki alueemme turkisyrittäjät ovat siinä mukana ja hanke on edennyt
hyvin. Turkisalalle on koko toimintavuoden ajan suunniteltu Kokkolassa syksyllä 2005 pidettäviä
turkismessuja. Messujen teemasta, laajuudesta ja ajankohdasta jatketaan keskustelua ja
suunnittelutyötä.
KOSEK hallinnoi toimintavuoden aikana TE-keskuksen rahoittamaa hanketta, jolla selvitettiin
Karjalan turkistuotannon nykytilanne ja mahdollisuudet yhteistyöhön alueemme tuottajien kanssa.
Yhteistyömahdollisuudet ovat hyvät ja osin yhteistyöhankkeita on jo käynnistymässä.
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6.15 Verkostoituminen
Vuoden aikana on järjestetty useita yrittäjien verkostoitumiseen tähtääviä tilaisuuksia.
Yrittäjälounas -tilaisuuksia järjestettiin Sokos Hotel Kaarlessa vuoden aikana yhteensä kuusi kertaa
yhteistyössä Pohjanmaan kauppakamarin ja Sokos Hotel Kaarlen kanssa. Yrittäjälounailla puhui
kaiken kaikkiaan kahdeksan oman alansa huippuasiantuntijaa. Yrittäjälounaille osallistui noin 250
keskustelijaa.
Maaliskuussa KOSEK ja Keski-Pohjanmaan Yrittäjät järjestivät yhteisen yrittäjäillan Kokkolan
seutukunnan yrittäjäjärjestöjen puheenjohtajille ja hallituksille Yritystalo Evaldissa. Illan aikana
yrittäjille esiteltiin uuden yritystalon palveluita. Lisäksi yhteisen neuvonpidon kautta pohdittiin
yrittäjyyteen uusia työkaluja.
Keväällä Kannuksen kaupunki ja KOSEK järjestivät yhdessä kannuslaisten yritysten kanssa
keskustelutilaisuuden, jossa pohdittiin Kannuksen ja seutukunnan lähitulevaisuuden haasteita ja
menestysmahdollisuuksia.
KOSEK oli mukana perustamassa Seudulliset Kehittämisyhteisöt ry:n, SEKES:in kesällä.
Jäsenyytemme SEKES ry:ssä antaa laajemman tuen asioidemme eteenpäin viemiseksi kansallisella
päätöksentekotasolla. Lisäksi tietojen ja kokemusten vaihto kollegaorganisaatioiden välillä ympäri
Suomea lähentää ja yhdenmukaistaa toimintatapakulttuuria sekä toivottavasti edistää huomattavasti
palveluntarjontaa asiakkaillemme.
KOSEK: in elinkeinopoliittinen neuvottelukunta kokoontui syyskuussa. Tilaisuudessa keskusteltiin
julkisista hankinnoista niin kuntien kuin yrittäjienkin näkökulmasta.
Kälviän neuvottelukunta perustettiin marraskuussa. Neuvottelukuntaan kuuluvat Kälviän kunta,
KOSEK sekä Kälviän Yrittäjät. Neuvottelukunnan tehtävänä on edistää kunnan ja yrittäjien
yhteystyötä.
Loppuvuoden aikana pidettiin Himangalla alueen elintarvikeyrityksille verkostojen
kehittämisprojektin Mukava 2:n kanssa koulutustilaisuus. Tilaisuuteen osallistui kymmenkunta
alueemme elintarvikeyritystä. Tarkoituksena on, että samankaltaisia yritysten yhteistyön
lisäämiseen tähtääviä koulutuksia järjestetään vuoden 2005 aikana muillekin toimialoille.
Vuoden aikana kansainvälisiä verkostoja luotiin Italiaan, Venäjälle, Eestiin, Latviaan, Liettuaan,
Puolaan, Kyprokselle, Slovakiaan, Sloveniaan, Itävaltaan, Ranskaan, Espanjaan, Saksaan sekä
Ruotsiin hankkeiden, projektien ja ystävyyskaupunkitapahtumien kautta. Partneriverkoston
luomista jatketaan tulevaisuutta silmällä pitäen. Suorien Bryssel -rahoitteisten projektien yhtenä
kriteerinä on vähintään kolmen EU –maan muodostama verkosto hankkeelle.
Lisäksi vuoden aikana osallistuttiin 7 valtuuston kokoukseen ja 15 yrittäjäjärjestön tilaisuuteen.
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7 Työllisyyskatsaus 2004
Taulukossa 4 esitetään Kokkolan seutukunnan keskimääräiset työttömyysluvut vuonna 2004
kunnittain. Lisäksi taulukossa Kokkolan seutukuntaa vertaillaan Kaustisen ja Pietarsaaren
seutukuntaan. Luvut perustuvat Pohjanmaan TE-keskuksen tilastoon ”Työttömyystietoja TEkeskuksittain ja kunnittain keskimäärin 2004”. Taulukon asukaslukutiedot perustuvat
tilastokeskuksen tilastoihin.
Kunta

Asukasluku
31.12.2003

Työvoima
2004

Himanka
Kannus
Kokkola
Kälviä
Lohtaja
Yhteensä

3 143
5 978
35 756
4 475
2 900
52 252

1 451
2 711
16 933
2 117
1 300
24 512

Keski-Pohjanmaa
Kokkolan seutukunta
Kaustisen seutukunta
Pietarsaaren seutukunta

70 584
52 252
18 332
48 332

32 568
24 512
8 056
22 486

Työttömien osuus
työvoimasta
%
9,1
7,5
13,0
11,2
10,2

Työttömät
yhteensä

10,9
11,9
7,9
6,6

3 550
2 917
633
1 483

133
204
2 209
238
133

Taulukko 4. Työllisyysluvut keskimäärin vuonna 2004

8 Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelemiseksi
Yhtiön tulos tilikaudelta 2004 on –1 852,10 euroa. Hallitus esittää tilikauden tappion –1 852,10
euron kirjaamista voitto ja tappiotilille. Osinkoa ei jaeta.
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