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Onnittelut sinulle, uusi yrittäjä!

Hienoa - olemme erittäin innoissamme, että olet päättänyt perustaa yrityksesi 
kaupunkiimme. Täällä Kemissä me katsomme vahvasti tulevaisuuteen, ja haluamme 
rakentaa siitä entistä paremman. Jokainen yritys on juuri se elementti, 
josta kaupunkimme elinvoima kumpuaa.

Kemin erinomainen logistinen sijainti on mahdollistanut kukoistavan 
yritysten ekosysteemin alueellemme. Olemme edelläkävijä niin 
kiertotalouden kuin kestävän kehityksen toimintamalleissa.

Kemi on vahva vientiteollisuuden kaupunki ja sen 
lisäksi meillä ovat myös vahvat koulutuksen, palvelun ja kaupan sektorit. 
Kasvupotentiaalia on siis usealla alalla.

Täällä Kemissä me teemme aktiivisesti työtä sen eteen, että jokainen 
yrittäjä menestyy. Olemme yhdessä eri toimijoiden kanssa sitoutuneita edistämään 
yritysten toimintaa koko sen elinkaaren ajan, perustamisesta kehittymiseen. Näin 
yritykselläsi on käytettävissään osaava verkosto, joka auttaa löytämään juuri oikeat 
ratkaisut
eri tilanteissa.

Toivomme, että jatkossakin olet meihin yhteydessä matalalla kynnyksellä - yhdessä 
tehden me vahvistamme Kemin kaupungin elinvoimaa.

Olemme mukana yrityksesi arjessa!

Terveisin,

Mervi Nikander
Elinvoimajohtaja



KEMIN KAUPUNGIN ELINVOIMA

Kemi on johtava bio- ja kiertotalouden osaaja. Kemissä sijaitsevat 
vetovoimaiset yritysalueet, sekä laadukkaat julkiset ja kaupalliset 
palvelut. Kaupungin vahvuus on erinomainen logistinen sijainti, joka
on mahdollistanut alueelle kansainvälisen yritysympäristön.
Ja, mahdollistaa edelleen!

Kaupungin asiakaslähtöinen kaavoitustoiminta luo vahvat
edellytykset sekä yritystoiminnan aloittamiseen että laajentamiseen.
Kemin sijainti Perämeren rannalla tarjoaa ainutlaatuiset
puitteet yritystoiminnalle arktisen merellisyyden äärellä.

Monipuolinen ja elinvoimainen elinkeinorakenne luovat Kemistä 
viihtyisän ympäristön asua ja yrittää. Kemin kaupunki on sitoutunut kestävän 
kehityksen edistäjä.

Tervetuloa Kemiin!

ASIANTUNTIJAT YRITTÄJÄN TUKENA

Kemin kaupungista löydät asiantuntemusta ja apua yrityksen kehittämiseen 
ja kasvuun. Palveluidemme avulla haluamme auttaa sinua löytämään oikeat 
ratkaisut yrityksellesi.

Kun tarvitset apua sopivien toimitilojen löytämisessä, markkinoinnin 
tehostamisessa, osaavan työvoiman tai yhteistyökumppaneiden 
löytämisessä, niin me autamme sinua.

Palvelemme yrityksiä monipuolisesti myös tonttiasioissa, jotta yrityksellesi 
löytyy logistisesti paras sijainti. Näin yhdessä varmistamme yrityksellesi 
menestymismahdollisuuden.

ODOTAMME YHTEYDENOTTOASI!

Mervi Nikander
Elinvoimajohtaja
040 480 1067
mervi.nikander@kemi.fi

Hanna Alila
Elinkeinopäällikkö
040 537 6261
hanna.alila@kemi.fi

Riitta Hakala
Työllisyyspäällikkö
040 674 8355
riitta.hakala@kemi.fi

Paulus Rantajärvi
Kaupungingeodeetti
050 594 8440
paulus.rantajarvi@kemi.fi

Maija Saarenpää
Projektipäällikkö
040 156 2556
maija.saarenpaa@kemi.fi

Tuula Saarela
Yrityskehittäjä
040 128 7272
tuula.saarela@digipolis.fi

Teemu Saralampi
Yrityskehittäjä
040 197 7149
teemu.saralampi@digipolis.fi

Kimmo Heikka
Toimitusjohtaja
040 555 8020
kimmo.heikka@digipolis.fi



KEMIN ELINVOIMA-

TOIMIALA

BUSINESS KEMI

Harkitsetko yrityksen perustamista?
Business Kemin palveluissa autamme sinua aloittavana yrittäjänä 
yrityksen perustamisessa ja kehittämisessä. Kemin 
elinvoimatoimiala auttaa laaja-alaisesti muissa
yritystoiminnan kysymyksissä.

Etsimme aktiivisesti uusia yrittäjiä ja yrityksiä
vahvistamaan kaupunkimme elinvoimaisuutta.

Mietitkö mistä yrityksellesi sopiva tontti?
Kemin kaupungin kaavoitus- ja tonttipalvelu
auttaa sinua löytämään yrityksellesi logistisesti sopivimman 
tontin.

Neuvomme sinua myös erilaisten
elinkeinohakemusten ja lupa-asioiden hoitamisessa.

Askarruttaako miten löydät osaavaa työvoimaa?
Kemin kaupungin työllisyyspalvelut tarjoavat maksuttomia 
työllistämiseen liittyviä palveluita.

Neuvomme erilaisten tukimahdollisuuksien hakemisessa. 
Autamme vaikka erilaisten rekrytointikanavien käytössä. 
Olemme tukenasi koko työllistämisprosessin ajan. Poikkea 
vaikka POINTTIIN.



DIGIPOLIS

BUSINESS KEMI

Tiesithän, että yrityksen perustamisessa on useita 
vaihtoehtoja, ja kanssamme voit miettiä sinulle 
parhaan ratkaisun.

Meidän lisäksi tukenasi on koko joukko alan asiantuntijoita, joilta 
löytyy eri alojen asiantuntijuutta. 

Esimerkkejä kattavasta palvelutarjonnastamme:

- liiketoiminnan sparraus
- yritysmuodon valintaan liittyvät vaihtoehdot
- rahoituskuviossa avustaminen

Digipolis auttaa sinut alkuun kun harkitset yrityksen
perustamista. Voit jo alkumetreillä varata ajan
yrityskehittäjällemme, jonka kanssa löydät tilanteesi
sopivat ratkaisut.

Tarjoamme maksutonta ja luottamuksellista
neuvontaa.



PUH

Onneksi olkoon – olet päässyt käyntiin!

Alkurutistuksen jälkeen alkaa yrityksen arki. Yrittäjän arkea elävöittävät monipuoliset 
haasteet kirjanpidosta verotukseen ja brändin suojaamisesta työehtosopimuksiin. Oli 
kyseessä sitten EU:n tietosuoja-asetus, valelasku tai ensimmäisen työntekijän 
palkkaaminen, Suomen Yrittäjät tarjoaa sinulle asiantuntevaa apua tilanteeseen kuin 
tilanteeseen.

Suomen Yrittäjien jäsenenä säästät aikaasi. Pääset 
nimittäin käsiksi kattavaan asiakirjapankkiin, josta löydät valmiit pohjat mm. 
työsopimukselle, matkakululomakkeelle ja niin edelleen. Lisäksi saat
tarvittaessa maksutonta puhelinneuvontaa ja käytössäsi on rahanarvoista jäsenetuja 
kuten esimerkiksi alennusta polttoaineesta ja hotellimajoituksista ja vakuutusmaksuista.

Suomen Yrittäjät on suurin ja vaikutusvaltaisin yrittäjien etujärjestö ja kuulumalla siihen 
kuulut myös Lapin Yrittäjiin ja Kemin Yrittäjiin.
Kemin Yrittäjät on palkittu vuoden paikallisyhdistyksenä, ja se toimii aktiivisesti yrityksien 
toimintaedellytyksien parantamiseksi.

Mikäli sinulla on kysyttävää tai haluat liittyä jäseneksi, ota rohkeasti yhteyttä –
me autamme.

Yrittäjän A-B-C => www.yrittäjät.fi => Yrittäjän abc

Tervetuloa mukaan!

Kemin Yrittäjät
kemin@yrittajat.fi
https://www.yrittajat.fi/paikallisyhdistykset/kemin-yrittajat

0400 690 277
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