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https://www.kemi.fi/tyo-ja-yrittaminen/tyollisyyspalvelut

• Tavoitteena on lisätä pitkään työttömänä olleiden työelämävalmiuksia ja tukea työllistymistä avoimille työmarkkinoille.

• Tavoitteenamme on nostaa työllisyyttä, täyttää työnantajien osaamistarpeita sekä auttaa työnantajia ja työhakijoita

löytämään toisensa.

• Työnhakijoille tarjotaan henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa ja järjestetään järjestetään

mm. työhönvalmennusta, kuntouttavaa työtoimintaa, työkokeilua ja työllistämistä kaupungin yksiköihin.

• Työllisyyspalvelut tekee yhteistyötä työnantajien kanssa työpaikkojen löytämiseksi.

Tarjoamme työnantajille maksuttomia työllistämiseen liittyviä neuvonta- ja asiantuntijapalveluita, yksilöllistä tukea

rekrytointiin ja apua erilaisten tukimahdollisuuksien kartoittamiseen.

• Tapaamme työnhakija-asiakkaat ja haastattelemme heidät. Näin varmistamme alustavasti heidän soveltuvuuden

tehtäviin ja yrityksen tarpeisiin.

• Autamme työllistämistä edistävien taloudellisten tukien hakemisessa.

• Järjestämme työnantajien kanssa erilaisia rekrytointitapahtumia ja -kampanjoita. Kehitämme myös yritysyhteistyön

malleja uudenlaiseen tapaan rekrytoida kannattavasti ja helposti.

• Palveluja tarjotaan yhteistyössä Te-toimiston ja oppilaitosten kanssa Pointti yhteispalvelussa ja Ohjaamo Kemissä.

https://www.kemi.fi/tyo-ja-yrittaminen/tyollisyyspalvelut/


Kemi-lisä
• Kemi-lisä on harkinnanvarainen työllistämisen tuki järjestöille, säätiöille ja yrityksille, jotka työllistävät

kemiläisen työttömän työnhakijan, joka on joko

• vähintään 300 päivää työmarkkinatukea saanut,

• osatyökykyinen tai

• alle 30-vuotias

Kemi-lisä

• on harkinnanvarainen ja määrärahasidonnainen

• on maksimissaan 500 euroa/kuukausi max 12 kk ajan

• ehtona on Työ- ja elinkeinotoimiston myöntämä palkkatuki

Työaika oltava vähintään 18 tuntia/viikko.

• Työllistettävälle henkilölle tulee maksaa kyseisen työsuhteeseen sovellettavaa työehtosopimuksen

mukaista palkkaa, kuitenkin vähintään 1200 euroa kuukaudessa.

• Elinkeinotoimintaan myönnettyjen julkisten tukien (valtion palkkatuki ja kaupungin kuntalisä) 

yhteenlaskettu osuus voi enintään olla 50 prosenttia palkkakustannuksista ja Kemi-lisän osuus

euromääräisesti on enintään 500 euroa.

• Palkkakustannuksia ovat työllistetylle maksettava bruttopalkka ja lomaraha sekä työnantajan

lakisääteiset sosiaaliturva-, työeläkevakuutus-, tapaturmavakuutus- ja työttömyysvakuutusmaksu ja 

pakollinen ryhmähenkivakuutusmaksu (bruttopalkka ja sivukulut).

• https://www.kemi.fi/tyo-ja-yrittaminen/tyollisyyspalvelut/tyonantajalle/kemi-lisa/



•https://www.digipolis.fi/businesskemi/tyonantajapalvelut

Asiantuntija-apua
•Työnantajana toimivat yritykset saavat meiltä apua rekrytointiin liittyvissä kysymyksissä ja neuvontaa mahdollisten

palkkaukseen liittyvien tukien soveltuvuudesta yritykselle. Autamme myös tarvittaessa hakemusten laatimisessa.

•Kerro meille työvoimatarpeesi, selvitetään yrityksellenne toimivin ratkaisu!

•Rekrytointiapu

•Yrityksen osaamistarpeiden kartoitus

•Työkokeilu ennen rekrytointipäätöstä

•Osaavaa työvoimaa oppisopimuksella

Rahallista tukea
•Kun yritys työllistää pitkään työttömänä olleen henkilön, yrityksellä voi olla mahdollisuus saada taloudellista tukea

palkkakuluihin. Voit kauttamme varmistaa mahdollisuutenne näihin rahallisiin tukiin.

•TE-toimiston myöntämä palkkatuki työllistämisen tukena

•Kemi-lisä - kaupungin taloudellista tukea rekrytointiin

•Yrityskoordinaattori, Kemin kaupungin työllisyyspalvelut

•Mirja Tuomela

•mirja.tuomela@kemi.fi

•040 352 4970
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