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Osallistujat
Läsnä

Nimi
Jämsén Antti
Kenttälä Pekka
Mertaniemi Tuula
Palola Katariina
Rajala Pekka
Ylitalo Irma

Tehtävä
vt. kunnanjohtaja
poliittisen ryhmän edustaja
kunnanhallituksen 2. vpj
esittelijä / pöytäkirjanpitäjä
puheenjohtaja
asiantuntija

Poissa Kivisaari Yrjötapio
Palosaari Raija
Pekkala Antti
Ruotsala Sanna

Lisätiedot

asiantuntija
poliittisen ryhmän edustaja
kunnanhallituksen jäsen
asiantuntija

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Käsitellyt asiat

§ :t 8 - 12

Pöytäkirjan
tarkastajien valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Kenttälä ja Tuula Mertaniemi.

Allekirjoitukset
Pekka Rajala
Puheenjohtaja

Katariina Palola
Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Kittilässä 24.6.2019

Pekka Kenttälä
Pöytäkirja ollut
nähtävänä

Kittilä 25.6.2019
Katariina Palola
Elinkeinojohtaja

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tuula Mertaniemi
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Kestävän matkailun kehittämishanke
Kidevejk 18.06.2019 § 8
Kideve Elinkeinopalvelut on valmistellut EAKR-rahoitushakuun hankkeen ”Yhessä kestävämmät! - Kasvua kestävästä matkailusta”.
Hankkeen päätavoitteena on luoda edellytyksiä pienentää matkailun
hiilijalanjälkeä Kittilässä ja Levillä ja varmistaa matkailun kestävää
kasvua. Matkailualan toimijoiden liiketoiminnan kasvu erityisesti kansainvälisillä markkinoilla vaatii alueelta panostusta kestävän ja vastuullisen matkailun kaikkiin osa-alueisiin.
Matkailun hiilijalanjälki muodostuu kaikkien toimijoiden yhteisesti
tuottamana. Niinpä tuloksekkaaseen kehittämiseen tarvitaan laaja-alaisesti mukaan alan toimijat, joille tulee hankkeen myötä luoda
edellytykset oman toimintansa kehittämiseen hiilineutraalisuuteen
pyrkien ja kestävyyden ja vastuullisuuden periaatteet huomioiden.
Kun tavoitteeksi otetaan hiilijalanjäljen pienentäminen, on toimijoiden
osaamista lisättävä kaikista kestävän matkailun osa-alueista, mutta
erityisesti keskittyen toiminnan ekologisuuteen.
Hankkeen kokonaisbudjetti on 277 820 euroa, johon on haettu rahoitusta 208 365 euroa. Hankkeen suunniteltu kesto on 31.12.2021
saakka. Hankesuunnitelma on esityslistan oheismateriaalina.
Elinkeinojohtaja:
Päätetään aloittaa hanke ”Yhessä kestävämmät! - Kasvua
kestävästä matkailusta”, mikäli se saa myönteisen
rahoituspäätöksen.

Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Hankekatsaus
Kidevejk 18.06.2019 § 9
Kideve Elinkeinopalveluilla on tällä hetkellä käynnissä seuraavat
hankkeet:
-

Yritysryhmähanke kesämatkailun kehittämiseksi

-

Open Arctic Maas yhteistyökonsortion kanssa

Alueellinen elintarvikelogistiikka –hanke yhteistyössä
Sodankylän kunnan kanssa
Elinkeinojohtaja antaa ajankohtaiskatsauksen käynnissä oleviin
hankkeisiin liittyen.
Elinkeinojohtaja:
Merkitään tiedoksi

Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ajankohtaista Kideve Elinkeinopalveluissa
Kidevejk 18.06.2019 § 10
Elinkeinojohtaja antaa ajankohtaiskatsauksen Kideve
Elinkeinopalveluiden toiminnasta.
Elinkeinojohtaja:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Vuoden 2019 tapahtumat
Kidevejk 18.06.2019 § 11
Kideve Elinkeinopalvelut järjestää vuosittain yrityksille suunnattuja
tapahtumia sekä yhteistyökumppanien kanssa yleisölle suunnattuja
tapahtumia.
Elinkeinojohtaja antaa katsauksen vuoden 2019 tapahtumiin.
Elinkeinojohtaja:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kestävät hankinnat elinvoimaisuuden lisääjänä -hanke
Kidevejk 18.06.2019 § 12
Kideve Elinkeinopalvelut on toteuttanut Kestävät hankinnat elinvoimaisuuden lisääjänä –hanketta, joka päättyi vuoden 2018 lopussa.
Kestävät hankinnat elinvoimaisuuden lisääjänä -hankkeen kehittämistarpeiksi oli määritelty julkisen hankintatoimen kehittäminen lähituotannon kehittymiseksi, vähähiilisen talouden edistämiseksi sekä
kestävän kehityksen periaatteiden edistämiseksi julkisten hankintojen avulla.
Hankkeen tavoitteena oli kestävän kehityksen mukaisten hankintastrategioiden laatiminen, uudet toimintamallit ja materiaalivirtojen vähentäminen sekä pk-yritysten palvelukonseptien ja liiketoiminnan kehittäminen. Hankkeessa järjestettiin muun muassa työpajoja ja tilaisuuksia aihepiiriin liittyen hankkijoille, päätöksentekijöille ja yrittäjille,
tuotettiin hankintastrategiat ja – ohjeet Kittilään ja Sodankylään, otettiin käyttöön sähköiset hankintajärjestelmät, sähköinen palveluhakemisto Kittilän palveluista ja koottiin sähköinen Hankintaopas.
Hankkeen välittöminä tuloksina on osallistuneiden kuntien kohderyhmien parempi ymmärrys ja osaaminen julkisiin hankintoihin liittyen.
Hankkeen konkreettiset tulokset jäävät työkaluiksi hankintojen kehittämiseen koko Lapissa. Hankkeen loppuraportti on esityslistan
oheismateriaalina.
Elinkeinojohtaja:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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MUUTOKSENHAKUOHJE

Muutoksenhakukielto
§:t 2, 3, 4, 5
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa;
työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden
käyttämistä.

Oikaisuvaatimus
§ 1
Oikaisuvaatimusohje
OIKAISUVAATIMUSOHJE
Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen
saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan
jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.
Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Kittilän kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä
päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen
lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan
tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja,
myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat
ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi
sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä
vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin
tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se
jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (telekopio tai sähköposti) tulee
olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai
tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei
tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan
alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja,
ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla
verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.
Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.
Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.
Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot
Oikaisuvaatimusviranomainen: KITTILÄN KUNTA/ Kideve Elinkeinopalvelut
Postiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Käyntiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)kittila.fi
Telefax: 016 642 259
Puhelin: 0400 356 500
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 - 16.00
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Kittilän kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Käyntiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)kittila.fi
Telefax: 016 642 259
Puhelin: 0400 356 500
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 - 16.00
Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä
esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Pöytäkirjan tarkastajat:

