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Pöytäkirjan tarkastajat:

Osallistujat

Nimi Tehtävä Lisätiedot
Läsnä Jämsén Antti vt. kunnanjohtaja

Kivisaari Yrjötapio asiantuntija Poissa esteellisenä § 19
Mertaniemi Tuula kunnanhallituksen 2. vpj
Palola Katariina esittelijä / pöytäkirjanpitäjä
Palosaari Raija poliittisen ryhmän edustaja Poissa esteellisenä § 19
Rajala Pekka puheenjohtaja
Ruotsala Sanna asiantuntija Läsnä §:n 19 ajan
Ylitalo Irma asiantuntija

Poissa Kenttälä Pekka poliittisen ryhmän edustaja
Pekkala Antti kunnanhallituksen jäsen

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Käsitellyt asiat § :t 19 - 23

Pöytäkirjan
tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Antti Jämsén ja Tuula Mertaniemi.

Allekirjoitukset

 Pekka Rajala Katariina Palola
 Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

  Kittilässä 1.10.2019

  Antti Jämsén  Tuula Mertaniemi
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Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirjan nähtävillä olo

         Tämä pöytäkirja on 1.10.2019 viety nähtäväksi yleiseen
          tietoverkkoon, Kideve Elinkeinopalveluiden verkkosivuille
  (https://www.kideve.fi)

  Kittilä 1.10.2019

  Katariina Palola
  Elinkeinojohtaja
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Kideve elinkeinotoimen
liikelaitoksen johtokunta

§ 19 01.10.2019

Pöytäkirjan tarkastajat:

Talvi alkaa Suomesta –hanke

Kidevejk 01.10.2019 § 19
Kideve Elinkeinopalvelut on yhdessä Naturpolis Oy:n kanssa
valmistellut Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitushakuun
ylimaakunnallista Talvi alkaa Suomesta –kehittämishanketta.
Hankkeen toteuttajina ovat Naturpoliksen/ Kuusamon kaupungin
lisäksi Kideve elinkeinopalvelut/ Kittilän kunta, Ruka-Kuusamo
Matkailu ry, Lapland Productions Oy, Kuusamon Erä-Veikot, Lapin
ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto, Oulun yliopisto sekä Kajaanin
Ammattikorkeakoulu ja Ski Sport Finland. Hankkeen päätavoitteita
ovat Talvi alkaa Suomesta -konseptin kehittäminen, Levillä ja
Rukalla järjestettävien maailmancupin kisatapahtumien
vakiinnuttaminen FIS:in kisakalenteriin, kisojen kaupallistamisen
edellytysten vahvistaminen alueilla sekä markkinointiviestinnän
keinoin välittää maailmalle vahva viesti siitä, että näiden
maailmancupin kisojen myötä talvi alkaa Suomesta.

Tavoitteena on lisäksi kisatapahtumien järjestämisen ja
organisoinnin kehittäminen ja vähähiilisyyden edistäminen
tapahtumatuotannossa, millä tuetaan vähähiilisten
matkailukohteiden kehittämistä. Matkailualueiden näkökulmasta
tavoitteena ovat myös hiljaisena alkukautena kapasiteetin
käyttöasteen nostaminen ja matkailuliiketoiminnan kehittäminen
sekä kisatapahtumien tavoitteellisempi hyödyntäminen ja
uudenlaisten liiketoimintakonseptien kehittyminen yhteistyön avulla.

Nämä tavoitteet on tiivistetty toisiaan tukeviksi hankkeen
työpaketeiksi:
1. Yhteistyön ja verkostojen kehittäminen
2. Talvi alkaa Suomesta -tapahtumatuotannon ja kv-markkinoinnin
konseptointi
3. Kestävyys ja vähähiilisyys tapahtumatuotannossa
4. Palveluliiketoiminnan kehittäminen

Hankkeen hallinnoija on Naturpolis ja Kittilän kunnan/Kideve
Elinkeinopalveluiden rooli hankkeessa on olla osatoteuttaja. Kideven
omarahoitusosuus hankkeessa on 10 320 euroa vuonna 2020,   10
020 euroa vuonna 2021 ja 7 920 euroa vuonna 2022 eli yhteensä
hankkeen toteutusaikana 28 260 euroa. Hanke ajoittuu vuosille
2020-2022.

Elinkeinojohtaja:

Päätetään osallistua osatoteuttajana Talvi alkaa Suomesta
-hankkeeseen, mikäli hanke saa myönteisen rahoituspäätöksen.
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Kideve elinkeinotoimen
liikelaitoksen johtokunta

§ 19 01.10.2019

Pöytäkirjan tarkastajat:

Päätös:

  Johtokunnan jäsenet Yrjötapio Kivisaari ja Raija Palosaari ilmoittivat
  olevansa esteellisiä, koska ovat hankkeen yhden osatoteuttajan
  Lapland Productions Oy:n hallinnossa mukana ja poistuivat 
  kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

  Esitys hyväksyttiin.

__________
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Kideve elinkeinotoimen
liikelaitoksen johtokunta

§ 20 01.10.2019

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kestävän liikkumisen palveluiden ekosysteemi

Kidevejk 01.10.2019 § 20
Lapissa saavutettavuuden haasteisiin on vastattu vuosien
2018-2019 aikana Open Arctic MaaS –hankekokonaisuudessa.
Suunniteltu Kes tä vän liikkumisen palveluiden ekosysteemi  –hanke
jatkaa han ke ko ko nai suu des sa käynnistettyä työtä vastaamalla
erityisesti alue ke hi tyk sen näkökulmasta havaittuihin haasteisiin.
Hankkeen pää ta voit tee na on luoda Lapin matkailualueille ja niissä
toimiville yrityksille uu sia liiketoimintamahdollisuuksia kestävän ja
energiatehokkaan liik ku mi sen edistämisen, reittioppaan ja toimivien
matkaketjujen kautta.
Tavoitteeseen edetään kolmen osatavoitteen kautta:

1. Hankkeessa luodaan verkosto ja pohja liikkumisen palveluiden ja
mat kai lu pal ve lui den tuottajien yhteistyön kehittäminen kestäväksi
liik ku mi sen palveluiden alueelliseksi ekosysteemiksi.
2. Tavoitteena on alueellisen yhteistyön lisääminen erityisesti os te-
tun palveluliikenteen näkökulmasta kuntarajat ylittäen.
3. Saadaan matkailualueille ja yrityksille uutta liiketoimintaa ke hit tä-
mäl lä liikkumisen palveluiden ja alueiden digitaalista näkyvyyttä di gi-
toi mal la reitti-, aikataulu- ja kohdetietoja sekä lisäämällä yrittäjien ja
alue toi mi joi den digitointiosaamista, tavoitteena avoimen datan tuot-
ta mi nen aiheesta sekä olemassa olevan tiedon hyödyntäminen. 

Hankkeen hallinnoija on Lapin yliopisto sekä hankkeen kump pa nei-
na hankkeeseen sitoutuvat Lapin kunnat. Kittilän kunnan/Kideve
Elin kei no pal ve lui den rooli hankkeessa on olla osatoteuttaja. Kideven
oma ra hoi tus osuus hankkeessa on 6000 euroa/ vuodessa ja hanke
ajoit tuu vuosille 2020-2022.

Elinkeinojohtaja:

Päätetään osallistua osatoteuttajana Kestävän liikkumisen pal ve lui-
den ekosysteemi -hankkeeseen, mikäli hanke saa myönteisen ra hoi-
tus pää tök sen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________
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Kideve elinkeinotoimen
liikelaitoksen johtokunta

§ 21 01.10.2019

Pöytäkirjan tarkastajat:

Fishing Lapland -hanke

Kidevejk 01.10.2019 § 21
Fishing Lapland – hankkeen päätavoitteena on nostaa Lapin ka las-
tus mat kai lu mah dol li suu det kansainvälisesti tunnetuiksi ja hou kut te-
le vik si. Osatavoitteina on jalkauttaa sekä laajentaa Fishing Lapland
-kon sep ti koko Lapin maakunnan kalastusmatkailun brändiksi. Toi-
se na osatavoitteena on kehittää edelleen Lapin maakunnassa tar jot-
ta via kalastusmatkailupalveluita kohti kansainvälistä kärkeä nou dat-
taen kestävän kehityksen ja kalastuksen periaatteita. Lisäksi ta voit-
tee na on edesauttaa uusien yritysten syntymistä toimialalle sekä
edis tää olemassa olevien yritysten edelleen kehittymistä. 

  Kokonaisuutena alueen yrittäjien sekä yrittäjyyttä suunnittelevien toi-
mi joi den toimintaedellytykset kehittyvät kansainväliset markkinat
huo mioi den. Hankkeen kohderyhmänä ovat hankealueella toimivat
ka las tus opas tus ta ja kalastusmatkailupalveluita tarjoavat, kasvua ja
kan sain vä lis ty mis tä tavoittelevat yritykset.

  Hankkeen toimenpiteinä ovat esimerkiksi seuraavat:
  - Kohderyhmään kuuluvien toimijoiden sekä palveluntarjoajien kar
  toit ta mi nen ja kokoaminen yhteen.
  - Kalastusmahdollisuuksia ja kalalajeja esittelevän mark ki noin ti ma te
  ri aa lin tuottaminen hankealueelta kansainväliseen sekä ko ti mai seen
  levitykseen, kuluttaja- ja B2B-markkinat huomioiden. 
  - Sähköisen myyntikanavan (Fishing Lapland) edelleen kehittäminen
  se kä siihen liittyvän koulutuksen järjestäminen.
  - Tarjolla jo olevien ja uusien kalastusmatkailutuotteiden tuotekehitys
  ja tuotteistaminen kestävän kehityksen mukaisesti kansainvälisyys 
  huo mioi den.  

Hankkeen hallinnoija on Kolarin kunta sekä hankkeen kumppaneina
hank kee seen sitoutuvat Lapin kunnat. Hankkeen alustava ko ko nais-
bud jet ti on noin 270 000 euroa. Kittilän kunnan/Kideve Elin kei no pal-
ve lui den omarahoitusosuus hankkeessa on 5000 euroa/ vuodessa
ja yhteensä 15 000 euroa  vuosien 2020-2022 aikana.

Elinkeinojohtaja:

Päätetään osallistua yhteistyökumppanina Fishing Lapland -hank-
kee seen, mikäli hanke saa myönteisen rahoituspäätöksen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________
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Kideve elinkeinotoimen
liikelaitoksen johtokunta

§ 22 01.10.2019

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kasvuverkosto Lappi 2.0 -hanke

Kidevejk 01.10.2019 § 22
Lapin yliopisto toteuttaa Lapin mikroyritysten kasvuverkosto –han-
ket ta, joka on käynnistänyt Lappiin mikroyritysten sekä tutkimus-, ke-
hi tys- ja koulutustoimijoiden kokeiluperusteisen kasvuverkoston.
Kas vu ver kos tot ovat aloittaneet Kemi-Tornion ja Rovaniemen seu tu-
kun nis sa.  Lapin yliopisto tulee hakemaan EAKR-rahoitusta hank-
kee seen, jossa toimintaa syvennetään ja toiminta-aluetta laa jen ne-
taan.

Hankkeen päämääränä on kehittää mikroyritysten verkostoitumiseen
ja yhteiseen oppimiseen sekä nopeisiin kokeiluihin perustuvaa toi-
min ta ym pä ris töä ja laajentaa toiminta kattamaan kaksi uutta seu tu-
kun taa Lapissa. Toimiville ydinryhmille tarjotaan uutena toi min ta-
muo to na kasvuryhmiä, jotka yritysten toimintaa pidemmälle kasvun
ja kansainvälistymisen polulle.

Hankkeen päämäärää tukevat tavoitteet ovat:
1.  Tieto: Uuden tiedon tuottaminen mikroyritysten toiminnasta, ja
uu den tiedon sekä aiemmasta toiminnasta saatujen kokemusten vä-
lit tä mi nen aiempien kokemusten kanssa kasvun ja kan sain vä lis ty mi-
sen eri vaiheissa oleville mikroyrityksille.
2. Kansainväliset arvoverkot: Arvoverkkojen kehittäminen myös kan-
sain vä li ses ti tukemaan vientiä, pohjana kokeiluperustainen, jatkuvan
pa ran ta mi sen toimintamalli, ja tiedolla johtaminen.
3. Toimintamallit kokemusten pohjalta: Kokeilutyöpajojen kyt ke mi-
nen osaksi kasvuryhmien ja ydinryhmien toimintaa
4. Uudet toimintamallit ja haasteiden ratkaiseminen: Kasvuverkoston
verk ko ym pä ris tön toimintojen kehittäminen ja verkostoitumisen tu ke-
mi nen pitkien etäisyyksien päähän.

Hankkeen hallinnoija on Lapin yliopisto sekä osatoteuttajina ovat
Ou lun yliopisto ja Lapin ammattikorkeakoulu. Toteutuksessa teh-
dään tiivistä yhteistyötä kuntien elinkeinokehittäjien kanssa.

Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 480 000 euroa. Kittilän kun-
nan/Ki de ve Elinkeinopalveluiden omarahoitusosuus hankkeessa on
3000 euroa/ vuodessa ja hanke ajoittuu vuosille 2020-2022.

Elinkeinojohtaja:

Päätetään osallistua yhteistyökumppanina Lapin yliopiston hal lin noi-
maan Kasvuverkosto Lappi 2.0 –hankkeeseen, mikäli hanke saa
myön tei sen rahoituspäätöksen.
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Kideve elinkeinotoimen
liikelaitoksen johtokunta

§ 22 01.10.2019

Pöytäkirjan tarkastajat:

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________
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Kideve elinkeinotoimen
liikelaitoksen johtokunta

§ 23 01.10.2019

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ajankohtaista Kideve Elinkeinopalveluissa

Kidevejk 01.10.2019 § 23
  Elinkeinojohtaja antaa ajankohtaiskatsauksen Kideve Elin kei no pal-

ve lui den toiminnasta.

                Elinkeinojohtaja:

                Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

__________
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Pöytäkirjan tarkastajat:

MUUTOKSENHAKUOHJE

Muutoksenhakukielto
§ 23

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
§:t 19 - 22

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.
Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se
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Pöytäkirjan tarkastajat:

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.


