Keskusvirasto

HANKKEET

3.5. Hankkeet

Tulosalue

Hankkeen nimi
(rahoitus/ohjelma)

Toimintaaika

Budjetti koko
toiminta-ajalle

Kaupungin
osuus v.
2022

Lyhyt tiivistelmä mitä
hankkeessa tehdään
(max 150 merkkiä)

Hankehenkilökunnan määrä

Hallintopalvelut

Yritysten vihreä ja
kestävä Kemi -hanke

1.3.2021 –
28.2.2023

282 540 €
EAKR-rahoitus 80%
226 032 €
Kemin kaupungin
omarahoitus 20%
56 508 €

28 254 € /
12 kk

Yritysten vihreä ja kestävä
Kemi -hankkeen tavoitteena on
lisätä Kemissä toimivien mikroja pk-yritysten tietämystä
kestävistä ja vähähiilisistä
toimintatavoista sekä saada ne
myös toimimaan niiden
mukaisesti. Lisäksi tavoitteena
on, että yritykset oppivat
viestimään kestävän
kehityksen toiminnastaan.
Ensisijaisena kohderyhmänä
ovat hankkeeseen sitoutuneet
yritykset.

projektipäällikkö
60%
hanketyöntekijä
100%
hankesihteeri
2htkk/koko hanke,
24kk

Tavoitteiden saavuttamiseksi
luodaan mikro- ja pkyritysverkosto, jonka kanssa
selvitetään yritysten kestävään
kehitykseen liittyviä haasteita,
tarpeita ja odotuksia.
Verkoston
ympäristötietoisuutta lisätään
tietoiskuilla sekä työpajoilla
aiheista, joista yritykset tietoa
tarvitsevat.
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Keskusvirasto

HANKKEET

Hankkeessa luodaan
ympäristökäsikirjapohja
ensisijaisesti Kemin alueen
mikro- ja pk-yrityksille.
Valmistuttuaan se on vapaasti
käytettävissä.
Viestintä ja yhteistyö ovat
merkittävässä roolissa
kestävän kehityksen
edistämisessä.
Hallintopalvelut

Monikulttuurikeskus
Mikseri
Hankkeen toteuttaja
Toivola-Luotolan
Setlementti ry

Rahoitus on jatkuva
STEA:n
kohdennetulla
toimintaavustuksella
(pysyväisluonteinen), ohjeellinen
avustussuunnitelma
annetaan aina
seuraaville 3:lle
vuodelle.

Vuodelle 2022
STEA:n ehdotettu
avustussuunnitelma
on 165 625 €
(STEA:sta haettu
vuodelle 190 490 €).
Avustus pitää
sisällään Aitohankkeen
omarahoitusosuutta
41 418 €.
STM vahvistaa
määrärahan
vuosittain.

TALOUSARVIO 2022 / TALOUSSUUNNITELMA 2022-2025

29 000 €

Matalan kynnyksen
2,5 htv, lisäksi
kohtaamispaikka, jonka
järjestöjen palkkajärjestölähtöinen toiminta tukee tukimahdollisuus
alueen maahanmuuttajien
kotoutumista. Toiminta
perustuu osallistavaan
kaksisuuntaiseen
kotoutumiseen. Mikserin
toiminnassa keskeistä on avoin
ja kohtaamispaikka-toiminta,
tapahtumat ja tilaisuudet,
ryhmätoiminnot ja
palveluneuvonta ja -ohjaus.

Elinvoimatoimiala

HANKKEET

Tulosalue

Hankkeen nimi
(rahoitus/ohjelma)

Toimintaaika

Budjetti koko
toiminta-ajalle

Kaupungin
osuus v.
2022

Lyhyt tiivistelmä mitä
hankkeessa tehdään
(max 150 merkkiä)

Hankehenkilökunnan määrä

Elinvoimatoimiala
(päähakija Kemin
Satama Oy)

Työkyvyn
kehittämistä
ketterästi

1.9.2021 31.8.2022

Keva 10 000 €

6 000 €

Kemin elinvoimatoimialan ja
Kemin Satama Oy:n yhteinen
työelämän kehittämishanke.
Hankkeella tuetaan
työntekijöiden, esihenkilöiden ja
johtotason henkilöiden
valmiuksia toteuttaa
ihmiskeskeistä ja kehittyvää
työyhteisöä.

Ei työntekijää,
ostopalveluna

18 941 €

Tavoitteena on käynnistää
ympärivuotista kaupunkiviljelyä,
kokeilla uudenlaisia
viljelymenetelmiä sekä luoda
paikallinen toimintamalli
hävikkiruuan hyödyntämiselle.

projektipäällikkö
100 %
projektisihteeri 100 %
hanketyöntekijä
100 %

15 290 €

Perämeren saaristomatkailun
projektipäällikkö
kehittämishankkeen
100 %
päätarkoitus on edistää Kemin
projektisihteeri 50 %
houkuttelevuutta
matkakohteena, merellisyyteen,
saaristoon ja Sisäsatamaan
nojaten. Tarkoitus on lisätä
vierailijoiden määrä
laajentamalla saaristoon liittyvää
palvelutarjontaa, ja sitä myöten
myös kasvattaa kävijöiden
viipymistä sekä muiden
palvelujen käyttämistä Kemissä.

Kemin kaupungin
omarahoitusosuus
6 000 €
Kemin Sataman
omarahoitusosuus
6 000 €

Elinkeinopalvelut

Elinkeinopalvelut

Ympärivuotinen
kaupunkiviljely,
lähiruoan tuotanto
Kemissä

1.1.2020–
30.6.2022

Perämeren
saaristomatkailun
kehittämishanke

1.6.202131.5.2022

EAKR- ja valtion
rahoitus 302 707 €
Kemin kaupungin
omarahoitusosuus
75 677 €
EAKR- ja valtion osuus
153 898 €
Kemin kaupungin
omarahoitusosuus
30 780 €
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Elinvoimatoimiala

Elinkeinopalvelut

Koronasta kasvuun

1.8.2021 31.7.2023

React EU ESR- ja
valtion rahoitus
151 661 €

HANKKEET

7 976 €

Hankkeen tarkoituksena on
tukea Kemin alueen yrittäjiä
vaikeasta koronatilanteesta
toipumisessa. Kohderyhmänä
on Kemin alueen mikro- ja pkyritykset ja yrittäjät, joiden
toimintaa korona on
vaikeuttanut.

projektikoordinaattori
100 %

19 016 €

Hankkeella haetaan ratkaisuja
äkillisiin rakennemuutoksiin ja
yritysten toimintaympäristön
elinvoimaisena pysymiseen ja
siihen, kuinka koronasta
pystytään elpymään.

yrityskehittämisen
asiantuntija 100 %

16 469 €

Aluetaloudellisten vaikutusten
selvittäminen. Talousalueen
julkisen sektorin toiminnan
valmiusasteen nosto
investointiprojektin
käynnistyessä. Osaavan
työvoiman saatavuus- ja
koulutustarpeiden selvitys.
Talousalueen pienten ja
keskisuurten yritysten aktivointi
ja valmiuksien kehittäminen.
Ekosysteemin mahdollisuuksien
tunnistaminen.

projektipäällikkö
100 %
projektikoordinaattori
100 %

32 499 €

Hankkeen tehtävänä on
varmistaa, että Veitsiluodon
äkillisen rakennemuutoksen
toimintasuunnitelman toimeenpano ja yhteistyö etenee

projektikoordinaattori
100 %

Kemin kaupungin
omarahoitusosuus
16 851 €
Elinkeinopalvelut

Elinkeinopalvelut

Kemin äkillisen
rakennemuutoksen
toimenpiteet - Case
ÄRM-agentti

1.6.2021–
31.12.2022

AKKE-rahoitus
115 898 €
Kemin kaupungin
omarahoitusosuus
28 974 €

Matkailun ja
1.10.2021 palveluiden
30.4.2023
elpymissuunnitelma master plan Kemi

React EU EAKR- ja
valtion rahoitus
256 506 €
Kemin kaupungin
omarahoitusosuus
25 651 €

Elinkeinopalvelut

ÄRMkoordinaatiohanke

1.11.2021 31.10.2023

Haettu, ei vielä
rahoituspäätöstä
AKKE-rahoitus
275 693 €
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Elinvoimatoimiala

HANKKEET

toimintasuunnitelman
mukaisesti. Painopisteenä on
hyödyntää mahdollisimman
tehokkaasti Metsä Fibren
suurinvestoinnin positiiviset
vaikutukset esim.
uusyrityshankinnassa sekä
alueen yritysten kasvussa.

Kemin kaupungin
omarahoitusosuus
68 923 €

Työllisyyspalvelut

Haettu ESR- ja valtion
rahoitus
982 266 €

64 600 €

Työllisyyden yhteispalvelun
kehittäminen yhteistyössä
Kemin kaupungin, Lapin Tetoimiston, Lapin Elyn ja muiden
sidosryhmien kanssa Kemin
rakennetyöttömyyden
vähentämiseksi. Yhteispalvelumalli kokoaa yhteen ja
kokonaisvaltaistaa monialaiset
palvelurakenteet ja yhteensovittaa entistä tehokkaammin
ja selkeämmin eri toimijoiden
palvelut rakennetyöttömien
työllisyyden edistämiseksi.

projektipäällikkö
100 %,
palvelukoordinaattorit
3hlöä 30-50 %
työajalla,
projektisihteeri 50 %,
yrityskoordinaattori
100 %,
järjestökoordinaattori
100%
työkykykoordinaattori
60 % työaika

Ei
omarahoitusosuutta

Aikuisten perustaitojen ja
digitaalisten taitojen vahvistaminen. Maahanmuuttajien
työelämäkielitaidon
vahvistaminen

Rehtori ja
koulutussuunnittelija
tekevät oman työn
ohessa

Kehittämishanke, jossa
kehitetään maahanmuuttajien
matalan kynnyksen tieto-,
neuvonta-, ohjaus- ja
kotoutumisvalmennuksen

Kivalo-opistolta
nimetty rehtori
ohjausryhmään ja
varajäsenenä Ilona
Arttijeff

Työtä Kemissä! työllisyyden
yhteispalvelun
kehittäminen
(PohjoisPohjanmaan Elykeskus, ESR)

1.2.202031.12.2022

Kivaloopisto/Pohjantähti
opisto
kumppanina

OPH/Potkua
työelämään

30.6.202131.12.2022

25 000 €

Kivalo-opisto/
Toivola-Luotola
Setlementti
kumppanuussopi
mus

Maahanmuuttajaohjaamo

15.1.201914.1.2022

Kivalo-opisto ei osallistu Kemin
rahallisesti, pelkästään kaupunki
toiminnan kautta
avustaa

Kemin kaupungin
omarahoitusosuus
245 567 €
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Elinvoimatoimiala

HANKKEET

palvelupistettä Ohjaamo brändiä soveltaen.
25 500 €

4 500 €

Hyvinvointia ja terveyttä
edistävän toiminnan tunnetuksi
tekeminen. Ulkoisen viestinnän
kehittäminen. Sisäisen
viestinnän kehittäminen.
Sähköisten palveluiden
tunnetuksi tekeminen sekä
käytön ohjeistus ja opastus.

Rehtori ja
koulutussuunnittelija
tekevät oman työn
ohessa

Kunta Helmi:
1.1.2021Kemin merelliset
31.12.2022
ranta-alueet,
kukkaniittyhanke ja
Kivilonkan kunnostus

Ympäristöministeriö
(80 %)
21 000 €

4 200 €

Tavoite on turvata
kaupunkialueen monimuotoisen
luonnonympäristön luontotyypit
lajistoineen. Kohteet ovat myös
merkittäviä maisemakokonaisuuksia ja virkistys
käyttöön soveltuvia.
-Ajoksen hiekkaranta inventointi
ja kunnostussuunnitelma
-Kivilonkan kunnostus
-Kalkkinokan raivaus

Maankäytön
suunnittelija

Kunta Helmi 2:
Kemin merelliset
ranta-alueet,
puidenpuuttuman
hiekkarannan
kunnostus
ja Leukalan rantaalueen raivaus

Ympäristöministeriö
(80 %)
30 000 €

3 000 €

Tavoite on turvata kaupunkialueen monimuotoisen
luonnonympäristön luontotyypit
lajistoineen. Kohteet ovat myös
merkittäviä maisemakokonaisuuksia ja virkistys
käyttöön soveltuvia.
-Ajoksen hiekkaranta kunnostus
-Leukalan raivaus

Maankäytön
suunnittelija

Kivalo-opisto

OPH/Positiivista
pöhinää MeriLapissa

Maankäyttö ja
asuminen

Maankäyttö ja
asuminen

1.8.202030.6.2022
(pidennetty
käyttöaika)

1.1.202231.12.2023
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Hyvinvointitoimiala

HANKKEET

Tulosalue

Hankkeen nimi
(rahoitus/ohjelma)

Toimintaaika

Budjetti koko Kaupungin
toiminta-ajalle osuus v.
2022

Lyhyt tiivistelmä mitä hankkeessa
tehdään
(max 150 merkkiä)

Varhaiskasvatus

OKM/202/520/2021
Valtion erityisavustus
varhaiskasvatuksen tasaarvoa edistäviin
toimenpiteisiin ja laadun
kehittämiseen vuosille
2021 - 2022

2021 –
31.12.2022

433 750 €

86 750 €

Lapsen tuki varhaiskasvatuksessa
rakentuu vahvasta yhteisöstä,
osallisuudesta ja myönteisestä
erityiskohtelusta

Varhaiskasvatus

OPH/3/738/2021
Innovatiivisten
oppimisympäristöjen
edistäminen varhaiskasvatuksessa 2021

24.5.2021 31.7.2023

43 000 €

4 300 €

Digitaalisesti yhtenäinen ja
turvallinen varhaiskasvatus Kemissä

Varhaiskasvatus,
esi- ja perusopetus

OKM/873/520/2021
Valtion erityisavustus
varhaiskasvatukseen ja
esi- ja perusopetukseen
koronaepidemian (COVID19) vaikutusten
tasoittamiseksi vuosille
2021 - 2022

6.9.2021 31.12.2022

91 579 €

4 579 €

Palkkaamme lisähenkilöstöä
koronatilanteesta palautumisen
takaamiseksi ja lasten oppimisen ja
hyvinvoinnin tukemiseksi

Esi- ja perusopetus

OKM/204/520/2021
Valtion erityisavustus esija perusopetuksen tasaarvoa edistäviin
toimenpiteisiin ja laadun
kehittämiseen vuosille
2021 - 2022

2021 31.12.2022

396 250 €

79 250 €

Hyvinvointia ja turvallisuutta tukeva
koulupolku
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Hankehenkilökunnan määrä

Hyvinvointitoimiala

HANKKEET

Varhaiskasvatus,
esi- ja perusopetus

OKM/172/520/2019
Erityisavustus
varhaiskasvatuksen,
esiopetuksen ja
alkuopetuksen lukemisen
kulttuuria ja lukutaitoa
vahvistaviin toimenpiteisiin

2020 - 31.7.2022

30 000 €

3 000 €

Lukemisen kulttuurin ja lukutaidon
tason nosto Kemissä
(LUKULUTAKE)

Perusopetus

OKM/632/520/2021
Valtion erityisavustus
lukutaito ja lukemisen
kulttuuria vahvistaviin
toimiin vuosille 2021 2022

23.6.2021 31.12.2022

80 375 €

16 075 €

Lukutsemppi päällä Kemissä

Perusopetus

OPH/188/2044/2019
Valtion erityisavustus tutoropettajien
toimintaan ja osaamisen
kehittämiseen

12.12.201931.7.2021
Jatkoaika
31.1.2022 saakka

29 805 €

5 961 €

Tutoropettajien toimintaan ja
osaamisen kehittämiseen.
(TutorTutorTutor)

Perusopetus

OPH/26/796/2021
Koulun kerhotoiminnan
tukeminen 2021

2.8.2021 31.12.2022

25 715 €

7 715 €

Kemin kerhot pyörivät 4

Perusopetus

OPH/15/470/2020
Koulun kerhotoiminnan
tukeminen 2020

24.10.2020 31.12.2021
Jatkoaika
30.6.2022 saakka

17 143 €

5 143 €

Kemin kerhot pyörivät 3

Perusopetus

LAAVI/603/2021
Erityisavustukset kunnille
harrastamisen Suomen
mallin toteuttaminen

1.8.2021 30.6.2022

61 875 €

12 375 €

Harrastusten jäänmurtaja
Harlikus
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Hyvinvointitoimiala
181 530 €,
kaupungin
osuus
30 000 €

HANKKEET

15 000 €,
josta teatterin
osuus
5 000 €

Teatteri

Tulevaisuussafari

2020-2022

Teatterin ja työllisyyspalveluiden
yhteinen ESR-hanke, mukana myös
Oulu ja Kajaani. Hallinnoijana Lasten
ja Nuorten Säätiö. Soveltavan
teatterin keinoin autetaan
syrjäytyneitä nuoria palautumaan
työ- tai opiskeluelämään.
Toteutuminen vielä epävarmaa,
alkaa mahdollisesti joulukuun alussa
2020.

Kirjasto

LaNu lähti lapasesta

1.9.202131.5.2022

Kirjaston lasten- ja nuortenosastojen
tilojen ja palvelujen uudistaminen

1.2.202231.12.2023

Yhteiskunnallisen ja kulttuurisen
vuoropuhelun edistäminen Kemissä

AVI:n osarahoittama
hanke
Kirjasto

Kemin keskusteleva
kirjasto
Hakemus jätetty AVI:in
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Hankerahalla
palkataan kaksi
60%
työntekijää
kahdeksi
vuodeksi.

Perusturvatoimiala

HANKKEET

Toimiala

Hankkeen nimi
(rahoitus/ohjelma)

Toimintaaika

Budjetti koko
toiminta-ajalle

Kaupungin
osuus v.
2022

Lyhyt tiivistelmä mitä
hankkeessa tehdään
(max 150 merkkiä)

Hankehenkilökunnan määrä

Perusturva

Tulevaisuuden sosiaali- ja
terveyskeskus

1.8.202031.12.2022

Koko hankkeen
budjetti 2,680 milj. €.
Ei omarahoitus
osuutta.

Ei
omavastuuosuutta

Hanketta koordinoi ja hallinnoi
Kolpeneen kuntayhtymä.
Hankkeessa painotetaan
erityisesti palveluiden
saatavuutta edistäviä toimia
perusterveydenhuollossa,
sosiaalihuollossa ja
mielenterveyspalveluissa sekä
monialaisessa kuntoutuksessa.
Lapin maakunnan Tulsotehankkeen kokonaisbudjetti on
2 676 000 euroa ja se rakentuu
neljästä osakokonaisuudesta:
1. Sote-keskuksen kehittäminen
2. Lapset, nuoret ja perheet
3. Saamenkielen ja
kulttuurinmukaiset palvelut
4. Ikäihmisten palvelut.

Hankehenkilöstö
maakunnan
yhteinen

Perusturva

Tulevaisuuden kotona asumista 1.1.2022tukevat palvelut iäkkäille.
31.12.2023
Hanke on valmistelussa

Koko hankkeen
budjetti 1,2 milj €

Ei
omavastuuosuutta

Tavoitteena kehittää
toimintamalleja kotona asumisen
tukeen.

Hankehenkilöstö
yhteinen.

Perusturva

Kehittäjäkuraattoritoiminta

54 571 €

16 371 €

1
Hankkeen tarkoituksena on
monitoimijuuden ja varhaisen
tuen lisääminen koko
kouluasteella, esikoulusta
lukiokoulutukseen saakka. Esi- ja

7.10.202131.12.2022
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Perusturvatoimiala

HANKKEET

alkuopetuksen kuraattori sekä
kehittäjäkuraattorityöpari etsivät
Kemin oppilashuollon
kipukohdat ja kehittävät
toimintamalleja yhdessä
opettajien, varhaiskasvattajien,
sosiaali- ja terveystoimen,
nuorisotyön ja
kulttuuritoiminnan kanssa.
Tavoite on ennaltaehkäistä
oppilaiden huonovointisuutta ja
antaa heille apua ja tukea
yhteisöllisesti tarpeen mukaan.
Perusturva

Irtisanoutumisesta
selviytymiseen

7.10.2021 31.12.2022
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363 675 €

36 367 €

Veitsiluodon tehtaan
irtisanomistilanne koskettaa
Kemin lisäksi lähikunnista
erityisesti Keminmaata ja Simoa.
Molemmista kunnista on käyty
Veitsiluodon tehtaalla töissä,
joten hanke toteutetaan kuntien
yhteishankkeena.
Lisäksi hankkeeseen tulee
tutkimusosio Lapin yliopiston
toimesta. Se on oleellinen osa
prosessia, jotta oppi
joukkoirtisanomistilanteen
sosiaalisesta ja henkisestä
selviytymiskeinoista saadaan
kirjattua ja opiksi muihin
vastaaviin tilanteisiin.
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Perusturvatoimiala

HANKKEET

Hankkeen osatavoitteet:
1) Tuodaan matalan kynnyksen
palvelut lähelle Veitsiluodolta tai
alihankkijoilta irtisanotuille
työparityöskentelyn avulla
yhteistyössä Veitsiluodon
tehtaan työterveyshuollon sekä
muiden henkistä- ja sosiaalista
tukea antavien toimijoiden
kanssa
2) Luodaan irtisanotuille toimiva
tukiverkosto ja ohjausmalli
sosiaali- ja terveyspalveluihin
3) Järjestetään vertaistukeen
liittyviä ryhmiä, tilaisuuksia ja
tapahtumia
4) Edistetään irtisanottujen
toimintakykyä ja selviytymistä
tilanteesta hyvinvointia
vahvistavin keinoin.
5) Selvitetään sosiaalisen ja
henkisen tuen toimenpiteiden
toimivuutta irtisanomistilanteessa
Perusturva

Vahvax - digiosaamista ja palveluja aikuisuuden ja
vanhemmuuden
vahvistamiseksi.
REACT-EU:n ESR

1.9.202131.7.2023
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Hankkeen
kokonaisbudjetti
295 400 €, josta
omarahoitusosuus
29 540 €

15 412 €

1)Aikuissosiaalityön
kokonaisuuden tavoitteena on
asiakkaiden palvelujen
saatavuuden ja
saavutettavuuden
edistäminen digitaalisesti.
2) Perhepalvelujen
kokonaisuudessa tavoitteena on

3

Perusturvatoimiala

HANKKEET

vanhemmuuden tuki digitaalisen
perhekeskustoiminnan
kehittämisen kautta.
Digiosaamisen kehittämisen
kokonaisuuden tavoitteena on
järjestää sosiaali-, terveys-,
kasvatus- ja nuorisoalan
ammattilaisille sekä
järjestösektorille digitaitojen
koulutuksia mm.
vuorovaikutuksesta,
verkostotyöstä, terapiasta,
etätyökulttuurin tulemisesta
osaksi sosiaalityötä,
lainsäädännön edellytyksistä
etätyöskentelylle,
palvelumuodoista.
Perusturva

Työtä tarjolla - tekijää
kaivataan- Länsi-Pohjan
sosiaali- ja terveysalan
resurssikeskus helpottamaan
alueen hoitajapulaa.

1.1.202231.8.2023
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Hankkeen hakijana
Länsi-Pohjan
sairaanhoitopiiri

20 000 €

Rekrytointikäytäntöjen
kehittäminen.
Sote-työn uudet
organisointitavat.
Oppilaitosyhteistyön
kehittäminen.
Toimintamallien juurruttaminen
hyvinvointialueelle.
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