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6. Graafiset elementit
Tunnusgrafiikka on silhuetti Kemin maamerkeistä: kaupungintalo, kirkko,
sisäsataman aitat sekä ympärivuotinen Lumilinna.

Meri on voimakkaasti esillä alaosan aaltokuviossa, joka kuvaa myös jatkuvasti 
Kemissä puhaltavia uusia tuulia - sekä luonnonilmiönä että kaupungin toimin-
nassa.

Kokonaisuuteen on yhdistetty myös luonnonläheisyyttä sekä purjehdusta ja 
veneilyä että sisäsataman toiminnallisuutta aittoineen olennaisena osana
kemiläisyyttä.

Talvi tulee esille alaosan aaltokuviossa, joka jättää valkoiselle pohjalle sijoi-
tettuna runsaasti vapaata puhdasta tilaa.

Graafisessa elementissä voidaan käyttää kaikkia kolmea tunnusväriä kunkin 
viestittävän asian teemaan soveltuen (esim. kesän riennoista kerrottaessa
vihreä, Kemin kaupungin toiminnoista kerrottaessa sininen jne.).

Menesty  
yrittäjänä 
Kemissä

€
€
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Kemin tunnus kuvastaa Suomen lipun siniristiä, josta kasvaa K-kirjain. Voi-
makas ylöspäin suuntautuva liike viestittää ennakkoluulottomasta ja dynaa-
misesta ajattelusta.

Toteutustapa (”taitelijan sivellin”) kuvaa taidetta ja kulttuuria. Sininen väri 
ja aaltomainen liike kertovat meren läheisyydestä.

Tekstiosa eli logo on selkeä ja ajaton. Se ilmentää voimaa ja turvallisuutta. 
Tekstiosan fontti on ryhdikäs ja kulmistaan pyöreähkö, mikä tuo kokonai-
suuteen pehmeyttä ja kontrastia terävälle K-kirjaimelle. I-kirjaimen piste
on vihreä lehti, joka viestii Kemin olevan aktiivinen, vastuullisesti vihreä ja 
kehittyvä Kemi.

Tunnuksen käyttöoikeus on Kemin kaupungilla.

1. Tunnus
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KemiCard on sovellus sinulle kaupan, ravintolan,  
majoituksen ja palveluiden yrittäjä! 

Käyttämällä KemiCardia asiakkaat löytävät Kemin  
ravintolat, majoitukset, tapahtumat ja aktiviteetit.  
KemiCard on siis kätevä keino saada tarjoukset,  
tapahtumat ja leimapassit suoraan asiakkaasi puhelimeen.

KemiCard -  
asiakkaittesi käyttämä!
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Onnittelut 
sinulle, 
uusi  
yrittäjä! 
Hienoa - olemme erittäin 
innoissamme, että olet 
päättänyt perustaa yrityk-
sesi kaupunkiimme. Täällä 
Kemissä me katsomme vahvasti 
tulevaisuuteen, ja haluamme raken-
taa 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 kierto-
talouden kuin kestävän kehityksenkin toimintamalleissa. 

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

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

Olemme mukana yrityksesi arjessa! 

Terveisin,
Hanna Alila
Elinkeinopäällikkö

”Kemissä  

katsomme  

vahvasti  

tulevai- 

suuteen”
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Kemin kaupungin  
elinvoima
Kemi on johtava bio- ja kiertotalouden osaaja. Kemissä sijaitsevat vetovoi-
maiset yritysalueet, sekä laadukkaat julkiset ja kaupalliset palvelut. Kau-
pungin 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 viihtyi-
sän ympäristön asua ja yrittää. Kemin kaupunki on sitoutunut kestävän 
kehityksen edistäjä.

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

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

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

Tervetuloa  

Kemiin!
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Harkitsetko 
yrityksen  
perustamista?
Kemin elinvoimatoimiala auttaa laaja- 
alaisesti monissa yritystoiminnan kysymyksissä. 
Kemin elinkeinopalveluissa yhdessä BusinessKemin  
kanssa autamme sinua aloittavana yrittäjänä yrityksen 
perustamisessa ja kehittämisessä.

Askarruttaako miten löydät osaavaa työvoimaa?
Kemin kaupungin työllisyyspalvelut tarjoavat maksuttomia työllistämiseen
liittyviä palveluita. Neuvomme erilaisten tukimahdollisuuksien hakemisessa.
Autamme vaikka erilaisten rekrytointikanavien hyödyntämisessä.
Olemme tukenasi koko työllistämisprosessin ajan.

Mietitkö mistä yrityksellesi sopiva tontti?
Kemin kaupungin kaavoitus- ja tonttipalvelu auttaa sinua löytämään yri-
tyksellesi logistisesti sopivimman tontin. Neuvomme sinua myös erilaisten 
elinkeinohakemusten ja lupa-asioiden hoitamisessa.

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. Tiesithän, että 
yrityksen perustamisessa on useita vaihtoehtoja, ja yhdessä voimme miet-
tiä sinulle sopivimman ratkaisun. Meidän lisäksi tukenasi on koko joukko 
alan ammattilaisia, joilta löytyy eri alojen asiantuntijuutta.

Esimerkkejä kattavasta palvelutarjonnastamme:

•yritysmuodon valintaan liittyvät vaihtoehdot
•liiketoiminnan sparraus
•rahoituskuviossa avustaminen
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Onneksi olkoon -  
olet päässyt käyntiin!
Alkurutistuksen jälkeen alkaa yrityksen arki. Yrittäjän arkea 
elävöittää monipuoliset haasteet kirjanpidosta verotukseen ja 
brändin suojaamisesta työehtosopimuksiin.

Oli kyseessä sitten EU:n tietosuoja-asetus, valelasku tai 
ensimmäisen työntekijän palkkaaminen, Suomen Yrittä-
jät tarjoaa sinulle asiantuntevaa apua tilanteeseen kuin 
tilanteeseen.

Suomen Yrittäjien jäsenenä säästät aikaasi. Pääset nimit-
täin käsiksi kattavaan asiakirjapankkiin, josta löydät val-
miit pohjat mm. työsopimukselle, matkakululomakkeelle 
helpottamaan arkeasi.

Lisäksi saat tarvittaessa maksutonta puhelinneuvontaa ja käy-
tössäsi on rahanarvoisia 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 paikallisyhdis-
tyksenä, ja se toimii aktiivisesti yrityksien toimin-
taedellytyksien parantamiseksi. Mikäli sinulla on 
kysyttävää tai haluat liittyä jäseneksi, ota rohkeasti 
yhteyttä – me autamme.

Tervetuloa mukaan!

Kemin Yrittäjät
kemin@yrittajat.fi
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Hanna Alila
Elinkeinopäällikkö

040 537 6261
hanna.alila@kemi.fi

Riitta Hakala
Työllisyyspäällikkö

040 674 8355
riitta.hakala@kemi.fi

Maija Saarenpää
Projektipäällikkö

040 156 2556
maija.saarenpaa@kemi.fi

Paulus Rantajärvi
Kaupungingeodeetti

050 594 8440
paulus.rantajarvi@kemi.fi

Kimmo Heikka
Toimitusjohtaja

040 555 8020
kimmo.heikka@digipolis.fi

Teemu Saralampi
Yrityskehittäjä
040 197 7149

teemu.saralampi@digipolis.fi

Päivi Keisu 
Invest in Veitsiluoto 

046 920 2552 
paivi.keisu@digipolis.fi

Asiantuntijamme tukenasi
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ja aaltomainen liike kertovat meren läheisyydestä.

Tekstiosa eli logo on selkeä ja ajaton. Se ilmentää voimaa ja turvallisuutta. 
Tekstiosan fontti on ryhdikäs ja kulmistaan pyöreähkö, mikä tuo kokonai-
suuteen pehmeyttä ja kontrastia terävälle K-kirjaimelle. I-kirjaimen piste
on vihreä lehti, joka viestii Kemin olevan aktiivinen, vastuullisesti vihreä ja 
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