
 

  



Kemin Toimijatreffit 29.10.2019 

Muistio 

− Tytti Kumpulainen avasi toimijatreffit ja  toivotti läsnäolijat, 47 toimijaa tervetulleiksi. 

Järjestöyhteistyö on mukana Kemin kaupunkistrategiassa ja hyvinvointisuunnitelmassa. Kaupunki 

tukee yhdistyksiä mm. yhteisö- ja hankeavustuksin.  

 

− Kaisa-Mari Immonen kertoi kaupungin yhdistyksille tarjoamista tiloista. Pruntsi on varattu 

eläkeläisjärjestöille aamupäivisin, mutta muutoin sinne voi varata aikoja. Kulttuurikeskuksen 

huone 310 on ollut eläkeläisjärjestön kokoontumistilana tiistaisin. Molempien tilojen varaukset 

kulttuurikeskuksen vahtimestareiden kautta hintaan 7 €/tunti. Keskustelussa todettiin, että myös 

Tervahallin kahviossa on mahdollista pitää kokouksia hintaan 7 €/tunti. 

 

Järjestöt haluaisivat tiloja käyttöönsä maksutta. Kaisa-Mari Immonen oli sitä mieltä, että tämä ei 

onnistu kirjanpidollisesti, mutta lupasi selvittää asiaa naapurikunnista. Yksi vaihtoehto voisi olla, 

että esim. yleishyödyllinen järjestö tarjoaa palvelua ja saa sitä vastaan avustusta. Kolmannen 

sektorin toivotaan osallistuvan palveluiden järjestämiseen.  

 

Huvikummun tila tyhjenee vuoden 2020 syksyllä. Ehdotettiin, että kaupunki selvittää 

Huvikummun tilan muuttamisen järjestötaloksi. 

 

Tuula Huttunen Koivumaa kertoi, että kaupungille on jätetty elokuussa 2019 aloite järjestötalosta, 

sillä pienten paikallisyhdistysten tilantarve on suuri. Vastausta aloitteeseen ei ole saatu.  

 

Immosen mukaan ratkaisu järjestöjen tilantarpeeseen voi olla yhteiskäyttöiset tilat ja jo olemassa 

olevien tilojen hyödyntäminen: esim. koulut, joissa on iltakäytönvalvojat, voisivat päästää 

järjestöjä koulun tiloihin ilta-aikaan. Ehdotettiin järjestelmää, jossa kaikilla järjestöillä olisi 

mahdollisuus varata tiloja kouluilta illaksi. Immonen lupasi selvittää, paljonko tiloja voidaan laittaa 

varauskalenteriin. Tavaroiden varastointi ei kuitenkaan kouluille helposti onnistu.  

 

Ehdotettiin, että kaupunki tarjoaisi tiloja järjestöjen arkistoille, mutta kaupungilla ei Immosen 

mukaan ole arkistoksi soveltuvia tiloja. Todettiin, että asiakirjojen sähköinen arkistointi olisi hyvä 

vaihtoehto yhdistysten asiakirjojen säilytys haasteisiin. Maakunta-arkisto voi ottaa historiallisesti 

mielenkiintoiset arkistot. 

− Riitta Hakala ja Maija Saarenpää kertoivat kaupungin työllisyyspalveluista ja tuesta yhdistysten 
mahdollisuuteen työllistää. Neuvoja ja henkilökohtaista ohjausta järjestötyöllistämiseen saa 
kaupungin työllisyyspalveluista Maija Saarenpäältä ja muilta palveluohjaajilta. Esitykset liitteenä. 

 
− Riikka Leinonen kertoi, että avustukset kemiläisille järjestöille ovat haettavissa 31.10.2019 saakka. 

Tapahtumanjärjestäjä voi ilmoittaa tapahtumista ilmaiseksi kaupungin tapahtumakalenterissa 
http://www.kemi.fi/tapahtumakalenteri/.  
 
Kaupungin nettisivuja uudistetaan parhaillaan ja uudistuksen yhteydessä järjestöjä koskevat asiat 
kootaan yhteen paikkaan.  
 
Kemiläinen yhdistys voi halutessaan käyttää kemiläinen yhdistys -tunnusta. Kemin kaupungin 

kanssa yhteistyössä tehtävissä projekteissa ja hankkeissa voidaan käyttää Yhteistyössä Kemin 

kaupungin kanssa -logoa. Tunnukset saa käyttöön Riikka Leinoselta (riikka.leinonen@kemi.fi).  

http://www.kemi.fi/tapahtumakalenteri/
mailto:riikka.leinonen@kemi.fi


 

Järjestöyhteistyö nähdään Kemin kaupungissa tärkeänä asiana: se on kirjattu Kemin 

kaupunkistrategiaan 2030 ja se on merkittävässä osassa kaupungin hyvinvointisuunnitelmassa. 

Järjestöyhteistyötä tehdään kaupungin kaikilla toimialoilla. Jatkossa tavoitteena on saada 

järjestöyhteistyötä yhä enemmän toimialojen jokapäiväiseen työhön mukaan ja saada järjestöt 

täydentämään kaupungin palvelutarjontaa. Kaupunkistrategian ja hyvinvointisuunnitelman vuoden 

2020 toimenpiteeksi on kirjattu kaupungin ja järjestöjen välinen yhteistyöasiakirja, jonka puitteissa 

järjestöjä kutsutaan koolle ensi vuoden puolella.  

 

Muistion laati: Riikka Leinonen ja Tuula Huttunen Koivumaa 



JÄRJESTÖTYÖLLISTÄMINEN 

2019

Työllisyyspalvelut

Kemin kaupunki

Maija Saarenpää 29.10.2019



Esityksen aiheet

• Järjestöt työnantajina

• Palvelut järjestötyönantajille

• Palkkatuki (joitain pääkohtia)

• Kemi-lisä

• Kemi-lisän työllistämisbonus

• Ohjaus- ja kehityskeskustelut

• Työhönvalmentaja



JÄRJESTÖT TYÖNANTAJINA

Mahdollisuudet

• Paljon työtä tehtäväksi

• Välityömarkkinat = välivaihe

työnhakija-asiakkaan työllistymisen 

polulla kohti avoimia työmarkkinoita ja 

pysyvää työllistymistä



JÄRJESTÖT TYÖNANTAJINA

Haasteet

• taloudelliset resurssit

• ohjausresurssit

• vaikea osoittaa järjestötyöllistämisen 

vaikuttavuutta

• tavoitteellisuuden puuttuminen



JÄRJESTÖT TYÖNANTAJINA

Järjestöt tarjoavat

• työpaikan ja mielekästä työtä

• työelämätaitojen hiomista; tukea ja 

ohjausta

• osaamisen kehittämistä



JÄRJESTÖT TYÖNANTAJINA

Järjestöt tarvitsevat

• Taloudellista tukea:

palkkatuki

Kemi-lisä

Kemi-lisän työllistämisbonus

• Apua tukeen ja ohjaukseen:

työntekijän työllistämisprosessin 

kokonaisvaltaiseen ohjaukseen ja

koordinointiin

• Työnantajaosaamista



PALVELUT JÄRJESTÖTYÖNANTAJILLE

• Ohjausta ja neuvontaa 

työllistämiskysymyksissä

• Apua sopivan työntekijän rekrytoinnissa

• Työhönvalmentajan palvelut

• Välineitä työntekijän ohjaamiseen

- ohjaus- ja kehityskeskustelulomake



PALKKATUKI tällä hetkellä:

• työttömän työnhakijan työllistämiseen

• Harkinnanvarainen 

• palkkatuen määrä riippuu työnhakijan työttömyyden kestosta; 

30%/6kk, 40%/12kk, 50%/12kk, lisäksi osaamisen vaje

• Järjestöille100% hyväksytyistä palkkakustannuksista, kun 

työllistettävä on ollut 24kk työttömänä viimeisen 28 kk:n aikana 

ja työaika on enintään 65% alan kokonaistyöajasta,  kesto 

enintään 12kk

• Osatyökykyisen henkilön työllistämiseen tuki 50% (ilman 

aikarajaa) > tarvitaan B-todistus

• > 60-vuotiaan palkkatuki; väh. 12kk työttömänä, kesto yht. 24kk, 

joista 12kk 50% ja sen jälkeen 12kk 30%, ilman osaamisen vajetta

• Oppisopimukseen koko koulutuksen ajaksi



PALKKATUKI tällä hetkellä:

• edellytykset TE-toimisto selvittää aina tapauskohtaisesti

• hakeminen ensisijaisesti sähköisesti Katso-tunnisteella

https://asiointi.mol.fi

• HUOM! Työsopimus järjestötyönantajan ja työntekijän välillä 

voidaan solmia ja työ voi alkaa vasta TE-toimiston tekemän 

palkkatukipäätöksen jälkeen!

• Lisätietoa palkkatuesta osoitteesta

www.te-palvelut.fi

https://asiointi.mol.fi/
http://www.te-palvelut.fi/


KEMI-LISÄ
Järjestötyönantaja on rekisteröity yleishyödyllinen järjestö, yhdistys tai säätiö

Kohderyhmä työttömänä työnhakijana olevat

• vähintään 300 pv työmarkkinatukea saaneet kemiläiset työnhakijat 

• osatyökykyiset 

• alle 30-vuotiaat 

• harkinnanvarainen ja määrärahasidonnainen 

• maksimissaan 500 €/kk  

• ehtona TE-toimiston myöntämä palkkatuki 

• maksetaan enintään 12 kuukaudelta 

• työaika tulee sopia niin, että se on tarkoituksenmukainen työntekijän työmarkkinavalmiuksien 

parantamiseksi, kuitenkin vähintään 18h/vko 

• työsuhteen kesto pääsääntöisesti vähintään 8 kk Palkka 

• työehtosopimuksen mukainen palkka, kuitenkin vähintään 1 200 €/kk 

Hakeminen

• Kemi-lisähakemus jätettävä kuukauden kuluessa palkkatuetun työsuhteen alkamisesta.



KEMI-LISÄN TYÖLLISTÄMISBONUS

• Järjestöille ja säätiölle

• 1 500 €/jatkotyöllistetty

• kun työnantaja hankkii vähintään 3 kuukauden jatkotyösuhteen 

avoimilta työmarkkinoilta 

• myös järjestössä ilman palkkatukea jatkuva vähintään 3 

kuukautta kestävä työsuhde

HOX!

• Kemi-lisän työllistämisbonukseen oikeuttavaksi työsuhteeksi ei 

katsota tarvittaessa työhön kutsuttavan työsopimusta!



Hakemukset
Kemi-lisä

• hakemukseen tulee sisältyä myös mahdollinen ensimmäisen kuukauden 

palkkalaina-anomus

• hakemuksen liitteeksi kopiot työsopimuksesta ja palkkatukipäätöksestä 

Kemi-lisän työllistämisbonus

• jatkotyösopimus liitteeksi hakemukseen

• Hakemukset kaupungin nettisivuilta os. 

http://www.kemi.fi/palvelut/tyollisyyspalvelut/

• täytettävä huolellisesti, puutteellisesti täytetyt 

hakemukset palautetaan!

http://www.kemi.fi/palvelut/tyollisyyspalvelut/


OHJAUS- JA KEHITYSKESKUSTELUT

• Parantaa työllistetyn työmarkkinavalmiuksia

• Työnantajan/esimiehen ja työntekijän välinen keskustelu 

väh. x 2 työsuhteen aikana

• Edellytys Kemin-lisän saamiselle

• Ohjaus- ja kehityskeskustelulomake päätöksen mukana

• Dokumentoidaan työsuhteen aikana käydyt 

ohjauskeskustelut

• Täytetty ja allekirjoitettu ohjaus- ja kehityskeskustelulomake 

tulee palauttaa viimeisen Kemi-lisän maksatushakemuksen 

yhteydessä = ehto viimeisen erän maksamiselle



TYÖHÖNVALMENTAJA

• Työllistetylle voidaan hankkia henkilökohtainen 

työhönvalmentaja

• TE-toimiston palveluna tai kaupungin työllisyyspalvelun 

järjestämänä Merivalta

• Tavoitteena tukea palkkatukityösuhteelle asetettujen tavoitteiden 

saavuttamista

• Työhönvalmennus osa palkkatukityötä = työhönvalmentajan

tapaamiset sisältyvät pääsäätöisesti työaikaan

• Työhönvalmentaja voi tarvittaessa olla mukana työntekijän 

perehdytyksessä ja tukea myös muuten työntekijän työssä 

suoriutumista

• Voi osallistua tarvittaessa ohjuskeskusteluihin ja olla apuna 

niiden käymisessä



Yhteystiedot

www.kemi.fi/palvelut/tyollisyyspalvelut
palveluohjaaja Maija Saarenpää

maija.saarenpaa@kemi.fi

Arkisin kello 11-12 

p. 016-259 253 tai 016-259 254



Kemin kaupungin työllisyyden edistäminen ja järjestöyhteistyö

Riitta Hakala 2019



• Kemin kaupunkistrategia 2030:  pääpaino on kunnan elinvoiman, arjen sujuvuuden ja terveyden 

ja hyvinvoinnin edistämisessä.

• Työllistymismahdollisuudet lisäävät kaupungin elinvoimaisuutta, tuovat mielekästä arkea ja 

vähentävät syrjäytymisuhkaa. 

• Kemin kaupungin elinvoimaohjelmassa (2019 – 2024) työllisyyttä korostetaan yhtenä 

kaupungin vetovoimatekijänä.

• Maakunta- ja soteuudistuksen ja samalla myös kasvupalvelu-uudistuksen rauettua v. 2018 

kuntien rooli työllisyydenhoidossa on jälleen muutoksessa. 

• Pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelma Osallistava ja osaava Suomisosiaalisesti, 

taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta, panostaa työllisyyden edistämiseen ns. 

työllisyyspaketilla, missä lisätään resursseja mm. työnhakijoiden yksilölliseen palveluun, 

osatyökykyisten työllistymiseen, palkkatuen lisäämiseen ja palkkatukijakson aikaiseen 

valmennukseen ja osaamisen kehittämiseen, työnantajan tukemiseen, nuorten oppisopimuksen 

käytön lisäämiseen ja kuntien roolin vahvistamiseen. 

• Tavoitteena on yhteensovittaa kuntien ja valtion resurssit ja osaaminen palvelemaan entistä 

paremmin sekä työnhakijoita että työnantajia.





Kemin kaupungin Työllisyyspalvelut

Perustettu v. 2015 alusta Työllisyyden kuntakokeilun aikanaKemiläisille nuorille, pitkään 

työttömänä olleille  ja osatyökykyisille työnhakijoille palveluohjausta, neuvontaa, työllistämistä ja 

työllistymistä edistäviä palveluja. Työllisyyspalvelut-yksikkö vastaa asiakkaan työllistymisen, 

työhönkuntoutumisen tai työhönvalmennuksen prosessin suunnittelusta, järjestämisestä ja 

seurannasta, mutta työhönkuntoutus, työhönvalmennus tai työ- ja toimintakyvyn arviointi 

tapahtuu Merivalla tai jonkun muun toimijan palveluna. 

Henkilöstö:

Työllisyysjohtaja

2 sosiaaliohjaajaa (TYP)

2 palveluohjaaja + v. 2019-2020 työ- ja toimintakyvyn selvittelyyn palveluohjaaja

toimistosihteeri

- terveydenhoitaja ( 50 % TYP, sote)

- Kemin Kohtaamo-hanke 4 htv

- Kemin Osaava verkosto  2,5 htv + Lappia 0,5 htv

- Työtä Kemiin!- työllisyyden yhteispalvelun kehittäminen, alkaa v. 2020



Kemin kaupungin Työllisyyspalvelut

● “Kemin malli” eli palvelutarvearvio ja palveluohjaus

● Kaupungin työllistäminen

-Velvoitetyöllistäminen (30), koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöt (300),  pitkäaikaistyöttömien 
työllistäminen (60)

● Kaupungin aktivointipaikat; työkokeilu, kuntouttava työtoiminta

● Kuntouttavan työtoiminnan koordinointi ja ostopalvelusopimukset järjestöjen kanssa

● Kelan työmarkkinatuen kuntaosuus ja asiakkaiden aktivointisuunnitelmat

● Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (Kela, TE, kaupunki)  eli TYP-toiminta

● Meriva sr:n ja kaupungin kumppanuussopimus v. 2020-2024

● Kemi-lisä yrityksille ja järjestöille (max 500 €/kk, työllistämisbonus 1500 €)

● työnantajayhteistyö, työnetsintätoiminta, ”mätsäys”

● Oppilaitos- ja muu sidosryhmäyhteistyö

● Hanketyö mm. Kemin Kohtaamo-hanke 2018-2020, nuorten työllisyyden ja hyvinvoinnin edistäminen, Kemin 
Osaava verkosto 2019-2020, osaamisen kehittäminen Lappian ja elinkeinopalvelujen kanssa

● Lapin TE-toimiston, Elyn ja kaupungin kumppanuussopimus v. 2016-2019, uusi yhteispalvelumalli kehitteillä





Asiakastyö:

● Kela-listalla käy 900 eri asiakasta/vuosi, n. 400 /kk,

● Typissä n. 300 asiakasta

● laaja-alainen palvelutarvearvio prosessin alussa,

● ”Kemin malli”, aktivointiaste suht. korkea,

● työllistyneitä yli  40% kaikista asiakkaista

Työllistäminen kaupungille:
● pitkäaikaistyöttömät ja velvoitetyöllistettävät,  koululaiset ja opiskelijat

Merivalle työllistäminen + ostopalvelusopimuksen toteuttaminen
● n.400 asiakasta/vuosi

● Järjestötyöllistäminen



Työllisyyspalvelut osana kaupungin elinvoimaa

Työllisyyspalvelujen elinvoimavaikutus syntyy

● yksilö- ja perhetasolla asiakastyössä,

● osallisuuden lisääntymisen kautta syrjäytymisen vähentymisenä,

● työnhakijoiden osaamisen lisääntymisenä,

● sopivan työvoiman välittämisenä työnantajien tarpeisiin

● kuntataloudellisina säästöinä

● Koordinointitehtävä ja sidosryhmäyhteistyö mahdollistaa eri toimijoiden 
voimavarojen  ja hankerahoitusten saamisen ja hyödyntämisen Kemissä 
/alueella.



Työllisyydenhoito kunnan elinvoiman edistäjänä,
esimerkkejä yhteistyön tuloksista

● Factori- nuorten työpaja
● Koko Kemi liikkuu-hanke
● Kemikammari
● Lämärit/Soppi, Iltsu-toiminta
● Kemin Osaajien Osuuskunta
● Sarjakuvakeskus
● Laitakari-case  (Laitakari ry, Meriva, Tekpa, työllisyyspalvelut)
● Matkailun yritysyhteistyö, uravalmennus, koulutus
● Teollisuusmatkailun kehittäminen ja Keskustan kehittämishanke
● Täikön luistinrata, kaupunkiopas ja pyörä – ja potkurihanke



● Työllistämismäärähat ja työllisyyspalvelujen verkostoyhteistyö mahdollistaa 
resursseja  ja uusia ideoita työllistyä => win-win

● Painopiste korjaavasta toiminnasta nuoriin ja työnhakijoiden osaamisen 
lisäämiseen ja osallisuuden vahvistamiseen

● Järjestöjen mukana pitäminen lisää osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja mahdollistaa 
matalan kynnyksen työllistämisen

● Kuntataloudellisesti tehokkainta on (piilo)työpaikkojen löytäminen ja kaupunki-
työllistäminen sekä Merivan poluttavat palvelut  (Mikko Kesän selvitys 2017 ja 2018) 

● Kemissä ylletään verrattain korkeisiin talousvaikutuksiin koko työllisyyspalveluiden osalta. 



4 531 136 €

(2,48)
Kokonaisvaikuttavuus 2018

3 198 079 €

(1,47)

Kokonaisvaikuttavuus 2017










