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3.5. Hankkeet                                               

 

 

Tulosalue Hankkeen nimi 
(rahoitus/ohjelma) 

Toiminta- 
aika 

Budjetti koko 
toiminta-ajalle 

Kaupungin 
osuus v. 
2023 

Lyhyt tiivistelmä mitä 
hankkeessa tehdään 
(max 150 merkkiä) 

Hankehenkilö- 
kunnan määrä 

Hallintopalvelut Yritysten vihreä ja 
kestävä Kemi -hanke 
 
 

1.3.2021 – 
30.6.2023 
HUOM! Alunperin 
28.2.2023 asti, 
jatkoaika saatu 
ajalle 1.3.2023-
30.6.2023, 
kokonaisbudjetti 
pysyy samana 

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

projektipäällikkö 
60 % 
hanketyöntekijä 
100 % 
hankesihteeri 
2htkk/koko hanke, 
24kk 
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Hankkeessa luodaan 
ympäristökäsikirjapohja 
ensisijaisesti Kemin alueen 
mikro- ja pk-yrityksille. 
Valmistuttuaan se on vapaasti 
käytettävissä.    
 
Viestintä ja yhteistyö ovat 
merkittävässä roolissa 
kestävän kehityksen 
edistämisessä. 
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Tulosalue Hankkeen nimi 
(rahoitus/ohjelma) 

Toiminta- 
aika 

Budjetti koko 
toiminta-ajalle 

Kaupungin 
osuus v. 
2023 

Lyhyt tiivistelmä mitä 
hankkeessa tehdään 
(max 150 merkkiä) 

Hankehenkilö- 
kunnan määrä 

Elinkeinopalvelut Koronasta kasvuun 1.8.2021 - 
31.7.2023 

React EU ESR- ja 
valtion rahoitus  
151 661 € 
 
Kemin kaupungin 
omarahoitusosuus  
16 851 € 

7 976 € Hankkeen tarkoituksena on 
tukea Kemin alueen yrittäjiä 
vaikeasta koronatilanteesta 
toipumisessa. Kohderyhmänä 
on Kemin alueen mikro- ja pk- 
yritykset ja yrittäjät, joiden 
toimintaa korona on 
vaikeuttanut.  

projektikoordinaattori 
100 % 

Elinkeinopalvelut Kemin äkillisen 
rakennemuutoksen 

toimenpiteet - Case 

ÄRM-agentti 

1.6.2021–
31.12.2022 
 
Haetaan 
jatkoaikaa 
28.2.2023 
 

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

19 016 € Hankkeella haetaan ratkaisuja 
äkillisiin rakennemuutoksiin ja 
yritysten toimintaympäristön 
elinvoimaisena pysymiseen ja 
siihen, kuinka koronasta 
pystytään elpymään. 

yrityskehittämisen 
asiantuntija 100 % 

Elinkeinopalvelut Matkailun ja 
palveluiden 
elpymissuunnitelma - 
master plan Kemi 

1.10.2021 - 
30.4.2023 
 
Haetaan 
jatkoaikaa 
30.6.2023 
saakka. 

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

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 % --> muutos, ei 
täytetty 5/2022 jälkeen 
 
projektikoordinaattori 
100 % 
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Elinkeinopalvelut ÄRM-
koordinaatiohanke 

1.11.2021 - 
31.10.2023 

AKKE-rahoitus  
275 693 € 
 
Kemin kaupungin 
omarahoitusosuus 
68 923 € 

32 499 € Hankkeen tehtävänä on 
varmistaa, että Veitsiluodon 
äkillisen rakennemuutoksen 
toimintasuunnitelman toimeen-
pano ja yhteistyö etenee 
toimintasuunnitelman 
mukaisesti. Painopisteenä on 
hyödyntää mahdollisimman 
tehokkaasti Metsä Fibren 
suurinvestoinnin positiiviset 
vaikutukset esim. 
uusyrityshankinnassa sekä 
alueen yritysten kasvussa. 

projektikoordinaattori 
100 % 

Työllisyyspalvelut  Työtä Kemissä! - 
työllisyyden 
yhteispalvelun 
kehittäminen   
(Pohjois-
Pohjanmaan Ely-
keskus, ESR)  

1.2.2020-
31.8.2023  

Haettu ESR- ja valtion 
rahoitus 

982 266 €  
  
Kemin kaupungin 
omarahoitusosuus  
245 567 €  

64 600 €  Työllisyyden yhteispalvelun 
kehittäminen yhteistyössä 
Kemin kaupungin, Lapin Te-
toimiston, Lapin Elyn ja muiden 
sidosryhmien kanssa Kemin 
rakennetyöttömyyden 
vähentämiseksi. Yhteispalvelu-
malli kokoaa yhteen ja 
kokonaisvaltaistaa monialaiset 
palvelurakenteet ja yhteen-
sovittaa entistä tehokkaammin 
ja selkeämmin eri toimijoiden 
palvelut rakennetyöttömien 
työllisyyden edistämiseksi. 

projektipäällikkö  
100 %, 
palvelukoordinaattorit 
2 hlöä 100 % 
työajalla,  
projektisihteeri 50 %, 
yrityskoordinaattori 
100 % 

 Irtisanomisesta 
selviytymiseen- 
Veitsiluodon tehtaan 
lopettamisen 

7.10.2021 -
31.10.2023 

363 675 €   

 

9 500 € Toteuttamisaika 1.11.2021-
30.6.2023  
ESR TL5 Sosiaalinen osallisuus 
ja köyhyyden torjunta ja ET 10.1 
Työelämän ulkopuolella olevien 

3 htv 
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hyvinvointikriisin 
lieventäminen 

Pohjois-Pohjanmaan 
Ely-keskus, ESR 

Kaupungin osuus 
36 367 € 

työ- ja toimintakyvyn 
parantaminen. 
Kustannusarvio 502 419 €, josta 
EU-tuki on 452 178 € (90 %)  
 
Hanke sisältyy Kemin alueen 
äkillisen rakennemuutoksen 
suunnitelmaan. 
Hankkeen toteuttaa Kemin 
kaupunki yhdessä Lapin 
yliopiston kanssa. 
Rahoittajina on lisäksi 
Keminmaan ja Simon kunta. 
Toiminta-alueena on Kemi, 
Keminmaa ja Simo.   
Hanke toteutetaan työpari-
/tiimityöskentelynä jalkautuen 
ihmisten pariin.  
1) Tuodaan matalan kynnyksen 
palvelut lähelle Veitsiluodolta tai 
alihankkijoilta irtisanotuille 
työparityöskentelyn avulla 
yhteistyössä muiden henkistä- 
ja sosiaalista tukea antavien 
toimijoiden kanssa.  
2) Luodaan irtisanotuille toimiva 
tukiverkosto ja selkeä 
ohjausmalli sosiaali- ja 
terveyspalveluihin.  
3) Järjestetään vertaistukeen 
liittyviä ryhmiä, tilaisuuksia ja 
tapahtumia  
4) Edistetään irtisanottujen 
toimintakykyä ja selviytymistä 
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tilanteesta hyvinvointia 
vahvistavin ja voimaannuttavin 
keinoin.  
5) Sovelletaan ja mallinnetaan 
rakenteellisen sosiaalityön 
keinoja ammattilaisten 
joukkoirtisanomistilanteen 
palvelujentarpeen kartoit-
tamiseen ja hyödyntämiseen. 

Maankäyttö ja 
asuminen 

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

1.1.2022-
31.12.2023 

Ympäristöministeriö  
(80 %)  
30 000 € 

3 000 € Tavoite on turvata kaupunki-
alueen monimuotoisen 
luonnonympäristön luontotyypit 
lajistoineen. Kohteet ovat myös 
merkittäviä maisema-
kokonaisuuksia ja virkistys 
käyttöön soveltuvia.  
-Ajoksen hiekkaranta kunnostus 
-Leukalan raivaus  

Maankäytön 
suunnittelija  

Maankäyttö ja 
asuminen  

Kunta Helmi3:  
Kemin merelliset 
ranta-alueet,   
Kiikelin ja 
Kalkkinokan rannat 
ja niityt. Kahlaajien ja 
muiden pesimä-
linnustojen reviirien 
kunnostus. 
Hankehakemus 
jätetään Uudenmaan 
ELY-keskukselle 
31.10.2023   

1.1.2023-
31.12.2024  

Ympäristöministeriö  
(80-90 %)   
40 000 €  

3 000 €  Tavoite on turvata 
kaupunkialueen monimuotoisen 
luonnonympäristön luontotyypit 
lajistoineen. Kohteet ovat myös 
merkittäviä maisema-
kokonaisuuksia ja virkistys 
käyttöön soveltuvia.  
-Kalkkinokan sekä Kiikelin 
raivaukset ja niitot  
-Kiikelin niittyjen laidunnus 
-Linnustolta merkittävimpien 
kohteiden kunnostus  

Maankäytön 
suunnittelija  
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Tulosalue Hankkeen nimi 
(rahoitus/ohjelma) 

Toiminta- 
aika 

Budjetti koko 
toiminta-ajalle 

Kaupungin 
osuus v. 
2023 

Lyhyt tiivistelmä mitä hankkeessa 
tehdään 
(max 150 merkkiä) 

Hankehenkilö- 
kunnan määrä 

Varhaiskasvatus OPH/3/738/2021 
Innovatiivisten 
oppimisympäristöjen 
edistäminen varhais-
kasvatuksessa 2021 

24.5.2021 - 
31.7.2023 

43 000 € 4 300 € Hankkeeseen palkattu digipedagogi 
koordinoi vakan yhteisen TVT-
oppimispolun luomista. Hankkeessa 
kehitetään TVT-taitoja henkilöstön, 
lasten ja huoltajien kanssa. 

1 

Varhaiskasvatus OKM/424/520/2022 
Valtion erityisavustus 
varhaiskasvatuksen tasa-
arvoa edistäviin 
toimenpiteisiin ja laadun 
kehittämiseen vuosille 
2022–2023. Laadukasta ja 
tasa-arvoista kasvua 
Kemin 
varhaiskasvatuksessa. 

2022-31.12.2023 533 750 € 106 750 € Edistetään lasten hyvinvointia, tasa-
arvoista ja yhdenvertaista oppimista, 
vahvistetaan yleistä tukea ja 
turvataan varhainen tuki lisäämällä 
varhaiskasvatuksen henkilöstöä. 

1 

Varhaiskasvatus OKM/594/520/2022 
Valtion erityisavustus 
varhaiskasvatuslain 
mukaisen tuen uudista-
misen edistämiseksi 
vuosille 2022–2023. 
Vaikuttavaa tukea Kemin 
varhaiskasvatuksessa.  

10.5.2022-
31.12.2023 

848 000 € 169 600 € Vahvistetaan varhaiskasvatukseen 
osallistuvan lapsen tukea 
inklusiivisuutta kehittäen. Lisätään 
henkilöstön osaamispääomaa tuen 
vahvistamisesta.  

15 

Varhaiskasvatus OKM/727/520/2022 
Varhaiskasvatuksen 
laadun, arvioinnin ja 
johtamisen kehittäminen. 
2022–2023. 
 

2022–2023 100 600 € 20 120 € Edistetään Kemin 
varhaiskasvatuksen 
johtamiskulttuuria, -käytäntöjä ja -
rakenteita. Kehitetään johtamiseen 
liittyvää alueellista kehittämistä ja 
verkostoitumista.   

2 



 

 

          Hyvinvointitoimiala       HANKKEET 

 

TALOUSARVIO 2023 / TALOUSSUUNNITELMA 2023-2026 

Esi- ja perusopetus OKM/323/520/2022 
Valtion erityisavustus esi- 
ja perusopetuksen tasa-
arvoa edistäviin 
toimenpiteisiin ja laadun 
kehittämiseen 2022–2023. 
Hyvinvointia ja 
turvallisuutta tukeva 
koulupolku 2. 

2022-31.12.2023 577 500 €  115 500 € Varmistetaan Kemin lapsille ja 
nuorille tasavertaiset mahdollisuudet 
kasvaa ja oppia yksilöllisillä 
oppimispoluilla, joustavammalla 
opetuksella ja riittävällä tuella.  

21 

Esi- ja perusopetus OKM/919/520/2022 
Valtion erityisavustus esi- 
ja perusopetuksen 
oppilaiden digitaalisten 
taitojen kehittämiseen 
osana uudet lukutaidot 
kehittämisohjelmaa 2022–
2023. Digitaalisesti 
yhtenäinen ja turvallinen 
esi- ja perusopetus 
Kemissä. 

2022–2023 194 500 € 38 900 € Digipedagogi koordinoi digitaalisiin 
taitoihin liittyvän opetuksen 
yhdenvertaista toteutumista Kemin 
TVT-strategian ja Uudet lukutaidot-
ohjelman mukaisesti.  

 

Esi- ja perusopetus OPH 20/1254/2022 
Valtion erityisavustus 
maahanmuuttotaustaisten 
perusopetuksen oppilaiden 
opetuskielen taidon ja 
perustaitojen 
vahvistamiseksi ja 
siirtymien tukemiseksi 

20.06.2022-
31.07.2024 

302 000 € 30 200 € Vahvistetaan 
maahanmuuttotaustaisten oppilaiden 
perustaitoja vuosiluokilla 7-9, 
kehitetään yhteisopettajuutta ja 
kielellistä tukea eri oppiaineissa. 

 

Esi- ja perusopetus OPH 5988/2022 
Demokratia ja 
ihmisoikeuskasvatuksen 
pilotti peruskouluille 2022–
2023. Vaikuttamalla 

16.5.2022-
30.06.2023 

14 800 € 1 480 € Opetellaan demokratiataitoja, 
rakennetaan yhteisöllisyyttä ja 
osallisuutta luokissa ja kouluissa 
oman koulun sisällä, sekä yli 
yksikkörajojen. 
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vahvaksi- osallistumalla 
enemmän. 

Esi- ja perusopetus OPH 15/5297/2021 
Koulun kerhotoiminnan 
tukeminen 2022. Kemin 
kerhot pyörivät 5. 

23.5.2022-
31.12.2023 

31 429 € 9 429 € Kerhotoiminta tarjoaa koululaisille 
ohjattua, mielekästä tekemistä 
joustavasti koulupäivässä lisäten 
lasten tasavertaisuutta, 
turvallisuuden tunnetta.  

 

HYTE  LAAVI/498/2022 
Harrastamisen Suomen 
malli. Harrastusten 
jäänmurtaja 2. 

1.8.2022-
31.7.2023 

71 250 € 1 4250 € Mahdollistetaan kemiläisille lapsille 
ja nuorille, erityisesti heille, joilla ei 
ole harrastusta, maksuton ja 
mieluisa harrastus osana turvallista 
koulupäivää. 

1 

Nuorisotyö LAAVI/1854/2021 
Valtionavustus etsivän 
nuorisotyön tukemiseen 

18.05.2022-
17.05.2023 

60 000 € 38 770,46 Tavoittaa 15–28-v. nuoret, joilla 
vaarana tippua palveluiden piiristä ja 
jotka eivät ole palveluiden piirissä. 
Tuetaan etsivästä nuorisotyöstä 
hyötyviä nuoria arjessa. 

2 

Nuorisotyö  LAAVI/1891/2021 
Loma-aikoihin 
leiritoimintaa lapsille. 

1.6.2022-
31.05.2023 

5000 € 555,5 € Lisätään monipuolista ja turvallista 
toimintaa koulujen loma-aikoihin 
alakoululaisten päiväleiritoiminnalla. 
Toimintaa vetävät nuoriso- ja 
koulunkäynninohjaajat. 

 

Lastenkulttuuri OKM/207/620/2022 
Taidepiknik tapahtumien 
toteuttaminen Kemin 
koululaisille ja avoimina 
tapahtumina alueen 
yleisölle. 
 
 

1.6.2022-
30.6.2023 

12 000 € 3000 € Yhdistetään taiteen tekeminen 
luonto- ja ympäristökokemukseen, 
lisätään tietoutta taiteesta ja taiteen 
tekemisestä, sekä kulttuurista 
uudella tavalla. 

2 
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HYTE Hankekoodi: S22544 
EURA 
2014/11811/09020101/202
1/POPELY 
Työllisyyden ja osaamisen 
edistämiseen sekä 
sosiaaliseen osallisuuteen 
liittyvä kehittämishanke. 
Vahvax- digiosaamista ja –
palveluja aikuisuuden ja 
vanhemmuuden 
vahvistamiseksi 

1.9.2021-
31.07.2023 

265 860 € 29 540 € Kehitetään Kemin sosiaali- ja 
terveyspalveluita siten, että ne ovat 
helposti saavutettavissa. Lisätään 
osallisuutta ja ehkäistään 
syrjäytymistä.  

3 

 


