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Pöytäkirjan tarkastajat:

Osallistujat

Nimi Tehtävä Lisätiedot
Läsnä Jämsén Antti kunnanjohtaja

Mertaniemi Tuula kunnanhallituksen 1. vpj
Palola Katariina esittelijä / pöytäkirjanpitäjä
Palosaari Raija poliittisen ryhmän edustaja
Rajala Pekka puheenjohtaja
Ruotsala Sanna asiantuntija
Salonen Tarmo poliittisen ryhmän edustaja
Ylitalo Irma asiantuntija

Poissa Kivisaari Yrjötapio asiantuntija
Kenttälä Pekka poliittisen ryhmän edustaja

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Käsitellyt asiat § :t 7 - 10

Pöytäkirjan
tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuula Mertaniemi ja Tarmo Salonen.

Allekirjoitukset

 Pekka Rajala Katariina Palola
 Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

  Kittilässä 10.6.2020

  Tuula Mertaniemi  Tarmo Salonen

Pöytäkirjan nähtävillä olo
  Pöytäkirja on 11.6.2020 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon,
  Kideve Elinkeinopalveluiden verkkosivuille (https://www.kideve.fi).

  Katariina Palola
  Elinkeinojohtaja
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Kideve elinkeinotoimen
liikelaitoksen johtokunta

§ 7 09.06.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kideve Elinkeinopalveluiden johtokunnan järjestäytyminen/KHO:n päätös 21.4.2020

Kidevejk 09.06.2020 § 7
Korkein hallinto-oikeus (KHO) on lakkauttanut tiistaina 21.4.2020
Kit ti län kunnanvaltuuston jäsenten luottamustehtävistä pidättämisen
voi mas sa olon.

Valtiovarainministeriö päätti vuoden 2018 kesäkuussa pidättää 20
vir ka ri kok sis ta epäiltyä Kittilän kunnan luottamushenkilöä luot ta mus-
toi mis taan oikeudenkäynnin ajaksi, kunnes kyseisiä luot ta mus hen ki-
löi tä vastaan nostetut syytteet on käsitelty tuomioistuimessa lain voi-
mai ses ti.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei valtiovarainministeriön päätös ol-
lut sen tekohetkellä ollut lainvastainen. Kuitenkin nyt muuttuneissa
olo suh teis sa luottamushenkilöiden pidättämistä toimistaan ei ole pe-
rus tei ta pitää kuntalain 109 a §:n 4 momentissa tarkoitetulla tavalla
vält tä mät tö mä nä.

Korkein hallinto-oikeus katsoo, että päätöksessä on otettava huo mi-
oon myös aikajänne, jota luottamustoimesta pidättäminen koskee.
Kos ka vireillä olevan rikosoikeudenkäynnin kestoa ylemmissä oi-
keus as teis sa ei tällä hetkellä voida täsmällisesti arvioida, hal lin nol li-
sen turvaamistoimenpiteen jatkaminen koko oikeudenkäynnin ajan
voi si muodostua suhteellisuusperiaatteen valossa kunnallisen it se-
hal lin non suojan ja luottamushenkilöiden aseman kannalta koh tuut-
to mak si.

Valtiovarainministeriön päätös on KHO:n päätöksellä määrätty lak-
kaa maan korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen antopäivästä
21.4.2020 lähtien.

KHO:n päätöksen myötä vuonna 2017 valitut 20 luottamustehtävistä
pi dä tet ty nä ollutta luottamushenkilöä palaavat kyseisellä päätöksellä
ta kai sin luottamustehtäviinsä.

Oheismateriaalina KHO:n 21.4.2020 antama päätös.

Elinkeinojohtaja:

Johtokunta päättää

1) merkitä tiedoksi KHO:n 21.4.2020 antaman päätöksen

2) todeta, että Kideve Elinkeinopalveluiden johtokunnan ko koon pa-
no KHO:n 21.4.2020 antaman päätöksen mukaisesti on seuraava:

Jämsén Antti
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Kideve elinkeinotoimen
liikelaitoksen johtokunta

§ 7 09.06.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kenttälä Pekka
Kivisaari Yrjötapio,  Visit Levi
Mertaniemi Tuula
Palosaari Raija
Rajala Pekka, pj.
Ruotsala Sanna, Kittilän yrittäjät
Salonen Tarmo
Ylitalo Irma, MTK Kittilä

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

Oheismateriaali Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 21.4.2020 nro 1764
valituksiin luottamushenkilöiden pidättämistä luottamustoimista
koskevassa asiassa (VM:n päätöksen 19.6.2018 nro
VM/2016/00.02.07/2017 voimassaolon lakkaaminen)
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Kideve elinkeinotoimen
liikelaitoksen johtokunta

§ 8 09.06.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Projektipäällikön toimi

Kidevejk 09.06.2020 § 8
Kideve Elinkeinopalveluissa on projektipäällikön toimi, josta va ki tui-
nen projektipäällikkö on irtisanoutunut 10.6.2020 alkaen siirtyessään
mui hin tehtäviin. 

Muuttuneessa toimintaympäristössä Kideve Elinkeinopalveluiden
hen ki lös tön työtehtäviä on syytä järjestellä uudelleen talousarvion
val mis te lun yhteydessä. Syksyllä valmistellaan vuoden 2021 ta lous-
ar vio, jonka yhteydessä on syytä tarkistella projektipäällikön toimen
teh tä vän ku vaa, nimikettä ja niihin liittyvää kokonaisuutta. Vuoden
2021 talousarvion laadinnan yhteydessä toimeen liittyvät asiat tar-
kas tel laan ja vuoden 2021 alusta voidaan tehdä tarvittavat toi men pi-
teet uuden talousarvion mukaisesti.

Koronaepidemia ja poikkeusolot ovat vaikuttaneet merkittävästi Kit ti-
län elinkeinoelämään ja sitä myöten myös Kideve Elin kei no pal ve lui-
den töihin maaliskuusta 2020 lähtien. Yksinyrittäjien tukiprosessi jat-
kuu syksyyn 2020 saakka. Yksinyrittäjien tukiprosessi on vaatinut
hen ki lös töl tä uuden opettelua ja perehtymistä. Tukiprosessien su ju-
van jatkuvuuden vuoksi on erittäin tärkeää varmistaa riittävä ja osaa-
va resurssi prosessin läpiviemiseksi loppuun saakka. 

Edellä kuvattujen syiden vuoksi projektipäällikön toimi on syytä täyt-
tää määräaikaisena 31.12.2020 saakka.

Kideven henkilöstö, mukaan lukien Tea Koskela, tekee työtä yk sin-
yrit tä jien koronatuen myöntämisprosessissa. Hän pystyy jatkamaan
teh tyä työtä ilman perehdytysjaksoa. Koskela on toiminut vakituisen
pro jek ti pääl li kön työvapaan aikana projektipäällikön sijaisena.

Elinkeinojohtaja:
Päätetään valita Tea Koskela projektipäällikön toimeen määräajaksi
ajalle 10.6.2020 – 31.12.2020. Projektipäällikön tehtäväkohtainen
palkka on 3030 euroa kuukaudessa.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________
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Kideve elinkeinotoimen
liikelaitoksen johtokunta

§ 9 09.06.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Levin pyöräilymatkailun kasvuohjelma

Kidevejk 09.06.2020 § 9
Lapin liitossa on ollut haettavana EAKR-rahoitusta koronaviruksen
ai heut ta mien haittojen torjuntaan. Tuki on kohdistettu erityisesti yri-
tys ten toimintaedellytyksiä tukeviin kehittämishankkeisiin ra hoi tus oh-
jel man toimintalinjalla 1 PK-yritystoiminnan kilpailukyky. Hakuun on
val mis tel tu EAKR-rahoitushakemus ”Levin pyöräilymatkailun kas vu-
oh jel ma”.

Pyöräilymatkailun tunnettuus ja suosio kasvavat sekä kotimaisten
et tä ulkomaalaisten matkailijoiden keskuudessa. Matkailukeskuksen
me nes ty mi sek si pyöräilymatkailun saralla on löydettävä omat vah-
vuu det, kehitettävä niitä edelleen ja nostettava ne esiin matkailijoille
tie toi suu teen. Levillä on olemassa jo useita edellytyksiä ym pä ri vuo ti-
sen pyöräilymatkailun kehittämiseksi. Kehittämällä edelleen Levin
vah vuuk sia koordinoidusti pyöräilymatkailu voi tuoda alueen pk-yri-
tyk sil le lisää tulovirtaa ja asiakkaita myös lumettomana aikana.

Hankkeen päätavoitteena on vastata koronapandemian aiheuttamiin
haas tei siin alueen pk-yrityksissä hakemalla uusia, ympärivuotisia
kas vu suun tia alueen matkailutoimialalle sekä parantaa yritysten lii-
ke toi min ta ym pä ris töä, jotta yritykset selviytyisivät paremmin ko-
ronavi rus pan de mi an aiheuttamista ongelmista. Koronapandemian
ai heut ta mien haittojen vähentämiseksi alueen matkailutoimialan on
löy det tä vä uusia tulonlähteitä uusilla houkuttelevilla tuotteilla ym pä ri-
vuo ti ses ti. Ympärivuotisuuden merkitys korostuu tilanteessa, jossa
ko ronapan de mia on pysäyttänyt matkailun huippusesongin ja luonut
suur ta epävarmuutta tulevien matkailusesonkien suhteen. Po ten ti-
aa li nen tavoiteltava asiakaskunta on pyöräilymatkailijat, joiden yk si-
löl li siin tarpeisiin matkailualueen tulee vastata kehittämällä uutta, ve-
to voi mais ta palvelutarjontaa sekä parantamalla pyöräilytuotteiden
tar vit se maa toimintaympäristöä.

Liiketoimintaympäristön parantaminen pyöräilymatkailun ke hit tä mi-
sek si vaatii suunnitelmia ja toimenpiteitä nykyisen pyö räi ly inf ra struk-
tuu rin parantamiseksi sekä uuden infrastruktuurin rakentamiseksi.
Pyö räi ly mat kai lun kehittymisen myötä Leville on tarkoitus hakea uu-
sia asiakasryhmiä kotimaisista ja naapurimaiden matkailijoista sekä
pi tem mäl lä aikavälillä myös muista kansainvälisistä matkailijoista.
So pi vien kohderyhmien houkuttelu ja palveleminen vaatii kuitenkin
asiak kai den tarpeiden monipuolista huomioimista, kokonaisvaltaista
lii ke toi min nan kehittämistä sekä pyöräilyinfrastruktuurin kehittämistä.

Hankkeen suunniteltu kokonaisbudjetti on 110 000 euroa ja tu ki pro-
sent ti 90 %, jolloin Kideve Elinkeinopalveluiden/Kittilän kunnan
suun ni tel tu omarahoitusosuus on 11 000 euroa. Tarvittava oma ra-
hoitusosuus on Kideve Elinkeinopalveluiden vuoden 2020 ta lous ar-
vios sa. Hankkeen suunniteltu kesto on 31.12.2020 saakka.
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Kideve elinkeinotoimen
liikelaitoksen johtokunta

§ 9 09.06.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Hankesuunnitelma on oheismateriaalina.

Elinkeinojohtaja:
Päätetään käynnistää Levin pyöräilymatkailun kasvuohjelma –han-
ke, mikäli hanke saa myönteisen rahoituspäätöksen. Hankkeen
oma ra hoi tus osuus osoitetaan Kideve Elinkeinopalveluiden vuoden
2020 talousarviosta.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

Oheismateriaali Hankesuunnitelma: Levin pyöräilymatkailun kasvuohjelma
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Kideve elinkeinotoimen
liikelaitoksen johtokunta

§ 10 09.06.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ajankohtaista Kideve Elinkeinopalveluissa

Kidevejk 09.06.2020 § 10
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
§:t 7, 10

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 8, 9

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.
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Pöytäkirjan tarkastajat:

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.


