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1 Kittilän kunta elinkeinojen edistäjänä
TOIMINTA-AJATUS
Kittilän kunta edistää elinkeinojen toimintaedellytyksiä tuottamalla laadukkaita palveluja yrityksille,
kuntalaisille, matkailijoille ja muille alueen sidosryhmille. Yritysten toimintaympäristöä kehitetään
maankäytön suunnittelulla, tehostamalla sähköisen liiketoiminnan edellytyksiä ja parantamalla saavutettavuutta kaikissa muodoissa.

ELINKEINOPOLITIIKAN VISIO 2020
Kittilä on vetovoimainen Tunturi-Lapin kunta, jossa yritysmyönteinen päätöksenteko luo kannustavan
ja kasvua mahdollistavan toimintaympäristön yrityksille. Kittilän vahvimmat toimialat ovat matkailu,
kaivannaisteollisuus ja niitä tukevat muut elinkeinot, joiden yhteensovittamista kunta aktiivisesti
edistää. Kansainvälisyys on merkittävässä roolissa Kittilässä, jossa yritysten kasvu rakentuu suurelta
osin alueen ulkopuolelta tulevan kysynnän varaan. Kestävän kehityksen periaatteet otetaan huomioon kunnan toiminnassa.

TOIMINTA-AJATUKSEN JA VISION TOTEUTTAMINEN
Kittilän kunta kehittää yritystoiminnan edellytyksiä tuottamalla laadukkaita palveluita sekä tiedottaa
tarjottavista palveluistaan oikea-aikaisesti, kohdennetusti ja useita kanavia, erityisesti sähköisiä, hyödyntäen. Kittilän kunta arvioi osana päätöksentekoaan niiden vaikutuksia yrityksiin ja yrittämiseen.
Onnistuvan elinkeinopolitiikan keskeinen menestystekijä on yritysmyönteinen toimintakulttuuri, joka
tarkoittaa jatkuvaa ja toimivaa keskusteluyhteyttä kunnan ja yritysten sekä yrittäjiä edustavien järjestöjen kesken.
Kittilän kunta tekee aktiivisesti työtä yritysten toimintaympäristön kehittämiseksi. Alueen elinkeinoelämän kasvu perustuu ulkopuolelta tulevaan kysyntään. Tästä syystä alueen saavutettavuuden
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takaaminen niin fyysisesti kuin digitaalisesti on sen elinkeinoelämän kehittämiselle avainkysymys.
Sähköiset palvelut ovat entistä merkittävämmässä roolissa myös yritysten toimintaa ajatellen. Kattavat ja toimivat tietoliikenneyhteydet ovat elinehto yritysten tehdessä päätöksiä liiketoiminnastaan.
Kittilän kunta edistää aktiivisesti tietoliikenneyhteyksien parantamista kunnan alueella.
Kunnan keskeinen elinkeinopoliittinen väline on tonttien, toimitilojen ja kunnallistekniikan järjestäminen yrityksille ja muille alueen toimijoille sekä maankäytön suunnittelu eri toimialojen tarpeet
huomioiden. Kittilän kunta huolehtii kaavoituksesta ja edesauttaa teollisuustonttien saatavuutta.
Kittilän kunta edistää alueella jo olevien yritysten kehittymistä ja houkuttelee alueelle uusia yrityksiä
työpaikkojen säilyttämiseksi ja lisäämiseksi. Ikärakenteen muuttumisen sekä kasvavan yrityskannan
myötä Kittilä tarvitsee tulevaisuudessa ammattitaitoista työväestöä alueelle. Työvoiman saatavuuden turvaamiseksi on tärkeää säilyttää toisen asteen koulutus kunnassa. Kittilä tavoittelee väestönkasvua. Tätä työtä edistää alueen myönteisen ja dynaamisen imagon rakentaminen. Kittilä rakentaa
aktiivisesti yritysmyönteistä imagoa.
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2 Nykytilan kuvaus
KITTILÄ
Kittilä on vireä lappilainen kunta napapiirin pohjoispuolella. Suomen suurin ympärivuotinen vapaaajankeskus Levi ja Euroopan suurimpiin kuuluva kultakaivos Agnico-Eagle Finland ovat keskeisiä tekijöitä paikkakunnan elinkeinoelämän kehittymisessä. Kasvava kunta tarjoaa hyvän ympäristön asukkaille, yrityksille ja matkailijoille.

YRITYSTEN TOIMIPAIKAT
Kittilässä on väkilukuun suhteutettuna paljon yrityksiä, yritystiheys on Suomen korkeimpia. Yrityskannasta noin 80 prosenttia on alle viiden henkilön työllistäviä yrityksiä. Yksinyrittäjien ja perheyritysten lukumäärä on siis huomattavan suuri koko yrityskannasta. Suurimmat toimialat ovat matkailuala ja kaivannaisala. Näiden lisäksi merkittäviä toimialoja alueella ovat kuljetus, rakentaminen,
kauppa ja palvelut sekä poro-, maa- ja metsätalous. Yritykset ovat keskittyneet Kittilän ja Levin keskustan tuntumaan, mutta myös muissa kylissä on huomattavasti yrityksiä.

YRITYSTEN TOIMIPAIKAT KITTILÄSSÄ 2002-2011

Lähde: Tilastokeskus
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YRITYSTEN LIIKEVAIHDON KEHITYS
Matkailun ja kaivosteollisuuden kehittymisen myötä Kittilän aluetalous on vahvistunut ja luonut uutta kysyntää myös uusille palveluille. Kittilän yritysten yhteenlaskettu vuosittainen liikevaihto on lähes
430 miljoonaa euroa. Taulukon osoittama nousu on aiheutunut osaltaan kaivannaisteollisuuden tulosta alueelle. Kaivostoiminnan synnyttämät kerrannaisvaikutukset alueelle ovat huomattavat ja kaivannaisala onkin muuttanut alueen elinkeinorakennetta monipuolisemmaksi luoden kysyntää ja työpaikkoja myös muille toimialoille.

KITTILÄN YRITYSTEN LIIKEVAIHDON KEHITYS 2002-2011
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Lähde: Tilastokeskus
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HENKILÖSTÖN MÄÄRÄN KEHITYS JA TYÖLLISYYS
Tiukasta taloudellisesta ajasta huolimatta henkilöstön määrä Kittilän yrityksissä on kasvanut viime
vuosina. Tämä johtuu suurelta osin Kittilän kaivoksen toiminnan käynnistymisestä ja sen tuomista
kerrannaisvaikutuksista. Kittilän työllisyysaste on Lapin korkein 71,8 % Lapin keskiarvon ollessa 62,4
% (v.2010) ja koko maan 68,9 %.
HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ KITTILÄN YRITYKSISSÄ 2002-2011

Lähde: Tilastokeskus
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KITTILÄN TYÖTTÖMYYSASTEEN KEHITYS

KITTILÄN VÄESTÖNKEHITYS
Hyvän elinkeinoelämän ja työpaikkakehityksen vuoksi Kittilän väkiluku on kääntynyt kasvuun koko
2000-luvun ajan.

KITTILÄN VÄESTÖMÄÄRÄN KEHITYS
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LAPIN KUNTIEN KUNNALLISVEROPROSENTIT
Kittilän kunnallisveroprosentti, 19 %, on Lapin läänin alhaisin. Tämä tukee asukkaiden ja yritysten
sijoittumista alueelle.

Lähde: Lapin liiton Lappi lukuina –julkaisu 2013(e)
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3 Elinkeinopolitiikan toimintaperiaatteet
ja lähtökohdat
NELIKENTTÄANALYYSI
VAHVUUDET

HEIKKOUDET

• Luonto ja luonnonvarat

• Koulutetun työvoiman saanti joillakin aloilla

• Kehittyvä matkailutoimiala

• Korkeakoulutettujen työpaikkojen vähyys

• Kaivannaisala

• Matkailun epäedulliset sosiaaliset vaikutukset

• Alueen monipuolisuus, kylät

• Matkailun kausiluonteisuus

• Pitkäjänteinen kaavoituspolitiikka Levillä
• Kansainvälinen lentoasema
• Vahva brändi ja monipuolinen palvelutarjonta

• Pienten yritysten haavoittuvuus
• Asiantuntijapalveluiden huono saatavuus
• Kunnan velkamäärä

• Markkinoilla mahdollisuuksia uusille yrityksille
• Pienet sisämarkkinat
• Hyvä yhteistyö yksityisellä ja julkisella puolella
• Pitkäjänteisen suunnittelun epätäydellisyys
• Paikallinen matkailukoulutus ja yhteistyö koulutussuunnittelussa

• Tieverkoston huono kunto

• Kasvava väkiluku, matalat veroprosentit

UHAT

MAHDOLLISUUDET

• Eri elinkeinojen intressiristiriitojen kärjistyminen

• Alueen mineraalivarat

• Pitkät käsittelyajat lupa-asioissa kaivosalalla
• Vastakkainasettelu kunnan eri elinkeinojen ja alueiden

• Kaivosalan urakoitsijoiden kehittyminen ja uusien alan
yritysten lisääntyminen alueella

välillä

• Metsäbioenergia

• Kiristyvä kilpailu matkailutoimialalla

• Matkailun sisällöntuotannon monipuolistuminen

• Opiskelupaikkojen menettäminen alueelta
• Kiristyvä kilpailu työvoimasta

• Digitaalisuuden kehittyminen
• Ajan hermolla pysyminen

• Yrittäjien eläköitymisestä johtuva palveluiden katoami• Arktinen osaaminen
nen
• Laaja petokanta poronhoidon uhkana
• Häiriöt lentoliikenteessä

• Kansainvälistymisen lisääntyminen
• Sijainti Pohjois-Kalotilla
• Pohjoismaat ja Venäjä

• Maailmantalouden suhdanteet
• Pandemiat ja luonnonkatastrofit

• Raideliikenteen jatkaminen, logistiikan ja saavutettavuuden kehittäminen
• Alueen kiinteistönomistajien ja vierailijoiden asiantuntemuksen ja verkostojen hyödyntäminen
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MEGATRENDIT
Megatrendi on yhteiskuntien rakenteita syvällisesti muuttava, usein globaali ilmiö. Toimialojen, yritysten ja yksilöiden kannalta megatrendi on luonteeltaan vääjäämätön muutosvoima, jolla on merkittäviä vaikutuksia kansalliseen ja kansainväliseen talous- ja yhteiskuntajärjestelmään. Megatrendi
itsessään on yleensä laaja kokonaisuus, jossa voi olla useita osailmiöitä.
Yritysten toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa. Se merkitsee yrittäjille, yrityksille ja yrityksiä
kehittäville organisaatioille monia haasteita, mutta avaa myös uusia mahdollisuuksia. Kittilässä elinkeinoelämä on päätoimialojensa myötä luontaisesti kansainvälinen, mikä tarkoittaa sitä, että alueellisten ja kansallisten kehityslinjojen lisäksi myös kansainväliset ilmiöt vaikuttavat suoraan alueen
elinkeinoelämän kehittymiseen. Tämä edellyttää alueen toimijoilta näiden megatrendien määrätietoista ja jatkuvaa seuraamista, minkä ansiosta voidaan toimia aktiivisena tulevaisuuden ennakoijana.
Kittilän yrityskentän näkökulmasta tunnistetuista megatrendeistä olennaisimmat ovat globalisaatio,
kestävä kehitys, teknologian kehittyminen ja digitalisaatio.

Globalisaatio, kansainvälistyminen
Tässä globalisaatiolla tarkoitetaan maailman pienentymistä ja toiminnan verkottumista, jota edesauttaa teknologian kehittyminen. Informaatio, työ ja pääomat voivat liikkua alue- ja valtakunnan rajat
ylittäen hyvin nopeasti. Esimerkiksi matkailussa kohteet ja alueet kilpailevat huomiosta ja asiakkaista
maailmanlaajuisesti, mikä korostaa alueellisen yhteistyön merkitystä.

Kestävä kehitys
Kestävä kehitys on paikallista ja globaalia yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata
tuleville sukupolville yhtä hyvät tai paremmat toimintamahdollisuudet kuin nykyisillä sukupolvilla on.
Tähän päästään niin, että ympäristö, ihminen ja talous otetaan tasavertaisesti huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa. Kestävän kehityksen lähtökohtana on huoli ihmisten välisestä eriarvoisuudesta
ja elämän perustan muodostavien ekosysteemien elinvoimaisuuden ehtymisestä.
Ympäristöasiat ovat olleet esillä keskustelussa jo kauan. Yhä enemmän ne vaikuttavat myös käyttäytymiseen ja kuluttajavalintoihin. Kuluttajat vaativat tuotteilta kestävän kehityksen arvojen mukaisia
ominaisuuksia, kuten ekotehokkuutta ja puhtautta, jotka eivät pian ole niinkään kilpailuvaltteja vaan
edellytyksiä tuotteiden markkinauskottavuudelle.
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Teknologian kehittyminen ja digitalisaatio

Yhteiskunnan uudistuminen, kestävä kehitys ja taloudellinen kasvu riippuvat huomattavasti siitä,
kuinka hyvin elinkeinoelämä, julkinen hallinto ja yksityiset kansalaiset tarttuvat niihin mahdollisuuksiin, joita tieto- ja viestintäteknologian uudet sovellukset tarjoavat. Myös sellaisten haasteiden kuten
ilmastonmuutos, väestön ikääntyminen ja terveydenhuollon kustannusten nousu, ratkaisemisessa
avainkysymys on tieto- ja viestintäteknologian sovellusten ja innovaatiomahdollisuuksien tehokas
käyttöönotto.
Digitaalisuuden hyödyntämisestä on etua kaikilla toimialoilla ja julkisten palvelujen kehittämisessä.
Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen ja kehittäminen ovat myös keskeinen osa globaalia
kilpailukykyä. Erityisesti matkailualalla on tärkeää, että palveluiden kehittämisessä myös matkailijoiden tarpeet ja odotukset sähköisten palveluiden tarjonnasta on otettu huomioon. Kuluttajille suuntautuvassa liiketoiminnassa kilpailu on kovaa ja vaihtoehtoja on paljon, jolloin sähköisillä palveluilla
on suuri merkitys.
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YLEISTÄ TOIMIALOISTA
Kittilässä toimii yli kuusisataa yritystä, jotka toimivat usealla eri toimialalla. Alueella on pienet sisämarkkinat, jolloin alueen ulkopuolelta tulevalla kysynnällä on suuri merkitys yritysten liiketoimintaan. Suurimmat työllistäjät toimivat matkailualalla ja kaivannaisalalla. Näiden lisäksi merkittäviä
toimialoja alueella ovat kuljetus, rakentaminen, kauppa ja palvelut sekä poro-, maa- ja metsätalous.
Työpaikkajakaumassa alkutuotannon osuus on 6,5 %, jalostuksen 22,2 % ja palveluiden 69,8 %.

Kittilän työpaikkajakauma

Palvelut
Jalostus
Alkutuotanto
Muut

MATKAILU
Levi on Suomen johtava matkailukeskus, jonka kehitys on viime vuosina ollut nopeaa. Kittilän matkailutulo on yli 200 miljoonaa euroa, joka on noin puolet Kittilän yritysten kokonaisliikevaihdosta.
Vuosien pitkäjänteinen kehittämistyö on tuottanut tulosta ja näkymät tulevaisuuden kehityksestä
ovat hyvät. Levin vuosittainen kävijämäärä on yli 600 000 matkailijaa. Välittömästi matkailukeskuksessa toimii noin 200 yritystä ja välillisesti matkailutoimialalla on vaikutusta suureen osaan Kittilän
alueen yrityksistä. Levillä on lähes 24 000 vuodepaikkaa ja yli 14 000 ravintolapaikkaa. Alueella on
monipuolisesti erilaisia talvi- ja kesämatkailuaktiviteetteja. Kansainvälinen kiinnostus kasvaa jatkuvasti Leviä ja koko Lappia kohtaan.
Levin alueen yritysten ja Kittilän kunnan aktiivinen ote matkailukeskuksen kehittämisessä ovat saattaneet liikkeelle positiivisen kehitysaallon. Levin kehitys on merkittävässä kasvukohdassa suurten,
osittain myös kansainvälisten, investointien myötä. Kehityksen taustalla on ollut harkittua suunnittelua ja mittavia taloudellisia panoksia. Paitsi rakentamisen saralla, myös toimintojen ja palveluiden
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kehittymisessä ja monipuolistumisessa kehitys on ollut viime vuosina voimakasta. Globaali kova kilpailu toimialalla vaatii jatkuvaa reagointia ja muutosherkkyyttä, joka vaatii toimenpiteitä alueen yrityksiltä ja kunnalta.
Levin kehittämistä ohjaa Levi3 – kehittämissuunnitelma, joka käynnistyi kesällä 2002 ja päättyi syksyllä 2003. Projektissa analysoitiin aluksi Levin toimintaympäristö ja Levin matkailun nykytila. Näiden
pohjalta määriteltiin visio vuodelle 2020 sekä kehittämisen strategiset päätavoitteet.
Levi3 -kehittämissuunnitelmassa on määritelty seuraava kasvutavoite. Vuonna 2020 Levi on PohjoisEuroopan kiinnostavin, kansainvälinen aktiviteetti- ja elämyskeskus, joka tarjoaa luontoon ja lappilaiseen kulttuuriin perustuvia monipuolisia matkailupalveluita. Tavoitteeksi on asetettu 35 000 vuodepaikkaa. Vuonna 2020 Levi tarjoaa ympärivuotisesti monipuolisia palveluja. Levin pääkohderyhmät
vaihtelevat sesonkien mukaan. Levi on verkottunut tiiviisti Lapin muiden toimijoiden kanssa saaden
näin volyymia kansainväliseen markkinointiin ja palvelutarjontaan. Kesän palvelutarjonta on runsas,
sisältäen erittäin vetovoimaisia kärkituotteita. Vuonna 2020 Levin asiakaskunnasta 50 % on kansainvälisiä matkailijoita ja palvelun laatu vastaa korkeaa kansainvälistä tasoa. Luonto ja maisema on matkailun tärkein vetovoimatekijä. Luonto on lähellä ja helposti saavutettavissa.

Levi3-kehittämissuunnitelmassa on asetettu strategiset päätavoitteet:
•

Matkailutulon kasvattaminen 300 milj. euroon vuoteen 2020 mennessä

•

Kansainvälisten matkailijoiden määrän kasvattaminen

•

Pohjoismaiden markkinajohtajuus

•

Osaavan työvoiman saannin turvaaminen

•

Kesän vetovoiman lisääminen

•

Laadun kohottaminen

•

Lappilaisen elämän ja kulttuurin hyödyntäminen

•

Yhteistyön lisääminen

•

Kestävän matkailun periaatteiden toteuttaminen

•

Maankäytössä säilytetään Levin nykyinen perusrakenne.
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Ympärivuotisuus, saavutettavuus, matkailun sisällöntuotanto, tuotteistaminen, koulutus ja työvoiman saanti, kestävä kehitys sekä liiketoimintaosaamisen kehittäminen ovat keskeisiä teemoja alueen
matkailutoimialalla tulevaisuudessakin.
Vuonna 2014 aloitetaan Levi4-kehittämissuunnitelman laatiminen.

KAIVANNAISALA
Kittilässä toimiva kultakaivos Agnico-Eagle Finland on yksi Euroopan suurimmista kultakaivoksista.
Kaivoksen merkitys Kittilälle sekä koko Lapin maakunnalle on suuri, myönteiset vaikutukset ulottuvat
laajalle alueelle niin työpaikkojen, koulutuksen kuin verotulojenkin myötä.
Kaivos työllistää suoraan yli 400 työntekijää sekä noin 200 työntekijää alihankkijayrityksissä. Työntekijät ovat pääosin Kittilästä sekä muista Lapin kunnista. Kittilän kaivoksen myyntitulot olivat vuonna
2012 vajaa 200 miljoonaa euroa. Kaivostoiminnan synnyttämät kerrannaisvaikutukset alueelle ovat
myös huomattavat ja kaivosinvestointi on muuttanut alueen elinkeinorakennetta monipuolisemmaksi. Kaivoksen käynnistyminen paikkakunnalla on luonut kysyntää ja työpaikkoja muun muassa metalli- ja konepajateollisuuteen, rakennusteollisuuteen, majoitus- ja ravitsemuspalveluihin, terveydenhuoltoon ja erilaisiin kunnossapitopalveluihin.
Suomen mineraalistrategian toteuttamisessa ja Euroopan raaka-ainehuollon turvaamisessa Lapilla on
keskeinen merkitys. Suomen ja Lapin kilpailukyky kaivannaisalalla perustuu maaperän varallisuuteen,
laajaan geologiseen tietopääomaan ja osaamiseen, teknologia- ja ympäristöosaamiseen, hyvään infrastruktuuriin, osaavaan työvoimaan, korkeaan koulutustasoon, poliittisesti vakaisin oloihin ja kehitysmyönteisyyteen. Kittilän kallioperässä on useiden metallien tunnettuja varantoja ja mahdollisuuksia uusien esiintymien löytymiseksi. Yhteiskunta tarvitsee mineraaliperäisiä raaka-aineita eri elämän
osa-alueilla muun muassa käyttötavaroissa, rakentamisessa, autoissa, elektroniikassa ja monessa
muussa toiminnassa.
Kittilässä on mahdollisuuksia myös luonnonkivialan kehittymiselle. Luonnonkiven käytön arvioidaan
tulevaisuudessa kasvavan, sillä rakentamisessa kestävän kehityksen periaatteet ja elinikäinen kokonaistaloudellisuus ovat yhä tärkeämpiä.
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Alojen kehittymisen kannalta keskeisiä teemoja ovat kestävä kehitys, koulutus ja osaavan työvoiman
saanti, rahoituksen saanti, lupakäytännöt ja lainsäädäntö, eri toimialojen yhteensovitus, toimintaympäristön ja infrastruktuurin kehittäminen sekä alihankintaverkoston kehittyminen.

PORO-, MAA- JA METSÄTALOUS
Alkutuotannon osuus Kittilän työpaikkajakaumassa on noin 6,5 % (v.2010). Kittilässä on noin sata
maa-ja puutarhatuotantoa harjoittavaa tilaa ja kolme paliskuntaa, jossa porotaloutta merkittävissä
määrin harjoittaa yli 80 tilaa. Metsätalous on edelleen alueella työllistävä toimiala ja merkittävä tulonlähde. Metsätaloutta harjoitetaan noin kahdentuhannen neliökilometrin alueella valtion mailla ja
yksityismetsien metsämaan pinta-ala on noin 124 000 ha.
Alaan erityisesti vaikuttavia teemoja ovat yrittäjien ikääntyminen, muutokset lainsäädännössä ja
ammattitaitoisen työvoiman saanti. Alkutuotannon osalta mahdollisuuksia on erityisesti lähiruokatuotannon kehittämisessä. Monialayrittäjyys on merkittävässä asemassa kyseisellä toimialalla.
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KULJETUS, RAKENTAMINEN
Kuljetus ja rakennusala ovat merkittäviä toimialoja paikallistoiminnalle sekä muille toimialoille.
Rakentaminen on Kittilässä keskittynyt asuin- ja liikerakentamisen lisäksi matkailurakentamiseen.
Peruskorjausrakentaminen tulee alueella lisääntymään tulevina vuosina. Kuljetus- ja rakennusalan
kysynnän kasvun turvaamiseksi aluetalouden keskeisten toimialojen (matkailu, kaivannaisteollisuus)
kehittyminen on merkittävässä roolissa.
Alojen vaikuttavia asioita ovat suhdanne- ja sesonkivaihtelut, koulutus ja osaavan työvoiman saanti,
lainsäädännön muutokset sekä kustannustason nousu. Toimialaan vaikuttava keskeinen tekijä on
myös alueen infrastruktuurin kunto.

KAUPPA JA PALVELUT
Kittilän yritysten lukumäärässä palvelualan merkitys on hyvin huomattava, työpaikkajakaumassa
noin 70 prosenttia on palvelualalla. Kittilässä on laaja ja monipuolinen palvelutarjonta kuntakokoon
nähden. Palveluyritykset ovat keskittyneet Kittilän ja Levin keskustan tuntumaan, mutta myös muissa
kylissä on runsaasti yrityksiä. Palvelualan kysyntä syntyy osin paikallisesta kysynnästä ja yhä kasvavassa määrin alueen ulkopuolelta. Kauppatoiminnot vähittäis- ja erikoiskaupan osalta ovat keskittyneet Kittilän ja Levin keskuksiin.
Alojen keskeisiä kehittämisteemoja ovat kysynnän sesonkivaihtelut, yritysten verkostoituminen ja
liiketoimintaosaamisen kehittäminen. Palvelujen kysynnän kasvun turvaamiseksi aluetalouden keskeisten toimialojen (matkailu, kaivannaisteollisuus) kehittyminen on merkittävässä roolissa.
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4 Elinkeinopolitiikan päämäärät
YHTEISTYÖ JA VERKOSTOITUMINEN
Kittilän elinkeinoelämän menestyminen edellyttää vahvaa yhteistyötä ja samansuuntaista toimintaa
alueen yrityksiltä, julkisen sektorin eri toimijoilta, päättäjiltä, oppilaitoksilta sekä alueen muilta toimijoilta. Kittilän kunta edistää elinkeinoelämään liittyviä yhteyksiä paikallisella, maakunnallisella,
valtakunnallisella ja kansainväliselläkin tasolla. Yhteistyötä ja verkostoitumista edistetään järjestämällä tapahtumia ja muiden tapahtumiin osallistumalla, tapaamisilla sekä muulla yhteydenpidolla.
Tärkeitä yhteistyökumppaneita yritysten lisäksi ovat maakunnallisella ja valtakunnallisella tasolla
muun muassa yrittäjäjärjestöt, kauppakamari, EK ja koulutusorganisaatiot. Viranomaispuolella tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat muun muassa Lapin ELY-keskus, Lapin TE-toimisto, Aluehallintovirasto, Lapin liitto, seudullinen yrityspalveluverkosto, Tukes ja Tekes. Kansainvälisessä yhteistyössä
keskitytään erityisesti Pohjois-Kalotin ja Barentsin alueeseen. Lentoliikenteen saavutettavuuden edistämisessä pääpainopiste on erityisesti Keski-Euroopan ja Venäjän suunnassa.
Kittilän yrityksille ja organisaatioille suuntautuva tiedottaminen tapahtuu kuntatiedotteen, internetja mobiilisivustojen, uutiskirjeiden ja erilaisten tapahtumien avulla. Vuosittain Kittilän kunta osallistuu Vuoden yrittäjän palkitsemiseen Kittilän yrittäjäyhdistyksen kanssa.
Päämääränä on edistää yritysten verkostoitumista eri toimialoilla ja edesauttaa yritysverkostojen
syntymistä ja kehittymistä. Toimiala- ja yritystasolla yleiset kehittämistoimenpiteet suunnataan verkostoihin.

PALVELUT JA JULKISET HANKINNAT
Kittilän kunnan tavoitteena on tuottaa laadukkaat palvelut asukkaille ja yrityksille. Osan palveluista
kunta hankkii ostopalveluna yksityiseltä sektorilta. Hankintaprosessin onnistuminen edellyttää niin
hankintalainsäädännön tuntemusta kuin monipuolistaja ostajan ja myyjän ammattitaitoa. Tavoitteena on lisätä hankintaosaamista julkisten hankintojen osalta. Erityisesti elintarvikealalla on mahdollisuuksia julkisten keittiöiden osalta lisätä paikallista kysyntää ja hyödyntää näin alueen alkutuottajien
tarjontaa.

Sivu 18

Elinkeinopoliittinen ohjelma

Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan vastuulle kuuluvia palveluja. Palvelusetelillä tarkoitetaan
kunnan palvelujen saajalle myöntämää sitoumusta korvata palvelujen tuottajan antaman palvelun
kustannukset kunnan ennalta määrittelemään arvoon asti. Tavoitteena on laajentaa palvelusetelin
käyttöä.
Kuntalaisten päivät -kaltaisten tapahtumien avulla voidaan lisätä kuntalaisten tuntemusta oman
paikkakunnan palvelutarjonnasta.

ELINKEINOELÄMÄN KEHITTÄMINEN
Kittilän elinkeinoelämän kehittämisen keskeisenä päämääränä on tarvelähtöinen toiminta. Tarpeet
elinkeinojen kehittämisen suhteen lähtevät kolmelta tasolta, alue-, toimiala- tai yritystasolta. Elinkeinoelämän tarpeiden tunnistamisessa keskeisessä roolissa ovat hyvät yhteistyösuhteet yrityksiin. Alueen kehittäminen liittyy erityisesti Kittilän yritysten toimintaympäristön kehittämiseen. Toimialakehittäminen perustuu alueen yritysverkostoihin liittyvään kehittämiseen. Yrityskehittämisen osalta
pyritään löytämään yritykselle toimenpiteet yrityspalveluverkoston kautta.
Alueen yritysilmastoon kiinnitetään huomiota ja sitä selvitetään elinkeinopoliittisen kyselyn sekä
erilaisten tilaisuuksien avulla.
Kittilän elinkeinoelämän kehittämiseksi suunnitellaan ja toteutetaan kehittämishankkeita EUohjelmakaudet huomioiden. Kehittämishankkeiden lähtökohtana on alueen, yritysten ja toimialojen
tarpeet. Niiden toteuttamisessa yhteistyöllä alueen muiden toimijoiden kanssa on keskeinen merkitys. Aluetta ja toimialoja kehittävän EU-rahoituksen sekä muun mahdollisen rahoituksen hyödyntäminen sisältää hankesuunnitelmien laadinnan, yhteistyökumppanien haun, rahoituksen hakemisen,
rahoitusneuvottelut sekä hankkeiden toteutuksen.

KAAVOITUS, TONTIT JA TOIMITILAT
Maankäytön suunnittelun päämääränä on ohjata yhdyskuntarakentamista, luonnonvarojen käyttöä,
maisemallisia toimenpiteitä, kunnallistekniikkaa ja ympäristönsuojelua. Alueiden käytön järjestämiseksi ja ohjaamiseksi kunta laatii yleiskaavoja ja asemakaavoja.

Sivu 19

Elinkeinopoliittinen ohjelma

Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen. Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen
periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun
sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi.
Asemakaava laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä
varten. Asemakaavassa osoitetaan tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja siinä ohjataan rakentamista ja muuta maankäyttöä paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemankuvan, hyvän rakentamistavan, olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämisen ja kaavan muun ohjaustavoitteen
edellyttämällä tavalla. Kittilän yleiskaavat ja asemakaavat ovat nähtävillä osoitteessa www.kittila.fi,
Kaavat ja kiinteistöt.
Kittilän kunta tekee maankäyttösopimuksia, joilla kunta ja maanomistaja keskenään sopivat maanomistajan omistaman alueen asemakaavoituksen käynnistämisestä sekä kaavan toteuttamiseen liittyvistä osapuolten välisistä oikeuksista ja velvoitteista. Kittilän kunta huolehtii maankäytön suunnittelusta ja edesauttaa teollisuustonttien saatavuutta. Kittilän kunnan omistamia teollisuustiloja vuokraa Kittilän kunnan Tilapalveluliikelaitos.
Tietoliikenneyhteyksien merkitys erityisesti harvaan asutulla maaseudulla on yritystoiminnan elinehto. Hyvät tietoliikenneyhteydet houkuttelevat uusia yrityksiä ja asukkaita sekä mahdollistavat yritystoiminnan ja etätyön mahdollisuuksia. Kittilän kunta edistää hyviä tietoliikenneyhteyksiä yhteistyössä operaattoreiden, muiden julkisten toimijoiden sekä kylätoimijoiden kanssa.

KUNTAMARKKINOINTI
Kunnan imago syntyy yhteistyössä yritysten ja kunnan kesken eri osa-alueilla. Matkailumarkkinoinnin
osalta kunta on mukana Lapin imagomarkkinoinnissa, joka suuntautuu kansainvälisille markkinoille.
Levin Matkailu Oy vastaa Levin alueen yhteismarkkinoinnista. Kuntamarkkinoinnissa keskitytään erityisesti sähköisten markkinointikanavien ylläpitoon ja kehittämiseen sekä imagomarkkinointiin. Tapahtumiin ja messuihin osallistumalla tuodaan Kittilä esiin hyvänä paikkana asua ja yrittää.
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KOULUTUS JA YRITTÄJYYSKASVATUS
Toisen asteen (lukio ja ammatillinen koulutus) koulutuksen säilyminen alueella on erityisen tärkeää
kunnan elinvoimaisuuden säilymiseksi ja kunnan myönteisen väestökehityksen turvaamiseksi. Yrittäjien eläköityminen alueella on hyvin ajankohtaista. Alueen palveluiden monipuolisuuden vuoksi on
tärkeää, että yritykset löytävät jatkajan ajoissa ja suunnitellusti. Myös tästä näkökulmasta yrittäjyyskasvatus on tärkeää. Koulutus ja yrittäjyyskasvatukseen liittyvissä teemoissa tehdään yhteistyötä
muun muassa alueen oppilaitosten ja koulutusorganisaatioiden, Lapin TE-toimiston ja Lapin ELYkeskuksen kanssa.
Koulutus-ja työvoimatarpeen ennakointia tehdään sekä paikallisesti että maakunnallisella tasolla.
Ajankohtaisia teemoja viedään eteenpäin toteuttamalla kehittämishankkeita sekä lyhytkestoisia koulutustilaisuuksia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

ELINKEINOPOLITIIKAN RESURSSIT
Kittilän kunta kehittää yritysten toimintaympäristöä kaavoituksen, maankäytön ja infrastruktuurin
kehittämisellä sekä laadukkaiden palveluiden tarjoamisella. Kunta pyrkii huomioimaan yritysten tarpeet palveluiden tuottamisessa.
Kideve Elinkeinopalvelut kehittää aluetta ja sen elinkeinoelämää, toimialoja ja yritysverkostoja, toteuttamalla EU-rahoitteisia kehityshankkeita yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Kideve tarjoaa
myös Kittilän alueen yrityksille tietoa yrittäjyydestä ja yrityspalveluista sekä opastaa yrittäjiä ja yrittäjiksi aikovia eteenpäin. Kideve on osa Tunturi-Lapin seudullisista yrityspalveluverkostoa.
Elinkeinopoliittista ohjelmaa päivitetään valtuustokausittain.
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5 Elinkeinopolitiikan toimenpiteet
TOIMIALAT JA YRITYSVERKOSTOT

Kittilän yrityskenttä jakautuu yritysverkostoihin

Kittilän yrityskenttä voidaan jakaa eri toimialoihin , joiden puitteissa yritykset muodostavat
yritysverkostoja. Jotta Kittilässä toteutettavat elinkeinopoliittiset kehittämistoimenpiteet olisivat
vaikutuksiltaan mahdollisimman tehokkaita, on ne järkevää suunnitella näiden yritysverkostojen
tarpeita silmällä pitäen. Koska lähes jokainen Kittilän yritys kuuluu johonkin näistä verkostoista,
voidaan elinkeinopoliittiset toimenpiteet ulottaa kattavasti koskemaan yrityksiä. Kun toimenpiteillä
pyritään kehittämään kokonaista toimialakohtaista yritysverkostoa, annetaan samalla mahdollisuus
laajalle yrityskannalle kehittää toimintaansa.
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VERKOSTOJEN KEHITTÄMINEN

Esimerkki elinkeinopoliittisten toimenpiteiden suunnittelukaaviosta

Kittilän elinkeinopoliittisten toimenpiteiden suunnittelu lähtee yritysverkostojen määrittelystä, jonka
jälkeen voidaan edetä verkostokohtaiseen tarvekartoitukseen ja siihen perustuvaan
toimenpidesuunnitelmaan. Jotta toimenpiteiden vaikuttavuus olisi mahdollisimman suuri, pyritään
ne suunnittelemaan hyödyntämään mahdollisimman suurta joukkoa yrityksiä. Siksi tarvekartoituksen
yhteydessä määritellään kaikkia verkostoja hyödyttävät toimenpiteet, joiden painoarvo on suuri ja
joiden toteutus on ensisijaista. Yhteisten toimenpiteiden lisäksi määritellään verkostokohtaiset
toimenpiteet, joiden osalta noudatetaan erityisen tarkkaa tarveharkintaa toteutusaikataulua
suunniteltaessa.
Suuremmat konkreettiset toimenpiteet on tietyissä tapauksissa järkevää toteuttaa hankkeilla ja
ulkopuolisella rahoituksella, mikä edellyttää seuraavassa vaiheessa hankesuunnittelua ja edelleen
hankkeen toteutusta. Hankkeet suunnitellaan ja toteutetaan niin, että niiden elinkaari ja
vaikuttavuus jatkuu myös hankkeen päättymisen jälkeen.
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KEHITTÄMISTOIMENPITEET V. 2013-2017
TOIMENPIDE/HANKE

KUVAUS

TOTEUTTAJA

AIKA

Kivi- ja kaivannaisteollisuuden
kehittäminen (Keski-Lapin
kiviteollisuuden kehittämishanke)

Keski-Lapin luonnonkivipotentiaalin esilletuonti

Kittilän kunta, Kideve
Elinkeinopalvelut
yhdessä yritysten ja
muiden toimijoiden
kanssa.

2013–2015

Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen

Kittilän yritysten sähköisen
liiketoiminnan kehittäminen
mm. hankkeen ja koulutusten
avulla

Yritykset, Kittilän
kunta, Kideve Elinkeinopalvelut yhdessä alueen toimijoiden
kanssa.

2013-2017

Lähiruokapotentiaalin vahvistaminen

Tapahtumat ja hankkeet, joissa
edistetään lähiruokatuotantoa
alueella

Kittilän kunta, Kideve
Elinkeinopalvelut
yhdessä yritysten ja
alueen toimijoiden
kanssa.

2013-2017

Kulttuurimatkailun kehittäminen

Matkailun ympärivuotisen sisällöntuotannon laajentaminen
kulttuuritapahtumien ja
-hankkeiden (Art Kittilä) avulla

Kittilän kunta yhdessä yritysten ja alueen
kulttuuritoimijoiden
kanssa.

2013-2017

Levi3 –
kehittämissuunnitelman toteuttaminen

Levi3-kehittämissuunnitelman
toimenpiteiden arviointi ja
toteuttaminen

Yritykset, Kittilän
kunta

2013-2017

Levi4 –kehittämisstrategian
suunnittelu

Levi4- kehittämisstrategian
laatiminen

Yritykset, Kittilän
kunta

2014

Yritysten ja aluetoimijoiden
verkostoitumisen ja kehittämistoimenpiteiden edistäminen

Toimenpiteet yritysten verkostoitumisen edistämiseksi eri
toimialoilla. Yrityskummitoiminnan kaltaisten toimenpiteiden (neuvottelukunta) kehittäminen

Yritykset, Kittilän
kunta, Kideve Elinkeinopalvelut yhdessä alueen ja maakunnan toimijoiden
kanssa.

2013-2017

Yritysten kansainvälisyysosaamisen parantaminen

Koulutukset, työpajat ja muut
toimenpiteet

Yritykset, Kittilän
kunta, Kideve Elinkeinopalvelut yhdessä alueen ja maakunnan toimijoiden
kanssa.

2013-2017
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Saavutettavuuden parantaminen

Toimenpiteet lentoliikenteen
kehittämisessä ja muiden liikenne- ja tietoliikenneyhteyksien parantaminen

Kittilän kunta yhdessä sidosryhmien
kanssa.

2013-2017

Digitaalisen saavutettavuuden
parantaminen

Sähköisen liiketoimintaosaamisen ja viestinnän kehittäminen,
alueen sähköisten kanavien
ylläpito ja kehittäminen

Yritykset, Kittilän
kunta, Kideve Elinkeinopalvelut yhdessä alueen toimijoiden
kanssa.

2013-2017

Liiketoimintaosaamisen kehittäminen

Koulutukset ja neuvonta yhteistyössä seudullisen yrityspalveluverkoston kanssa

Yritykset, TunturiLapin seudullinen
yrityspalveluverkosto

2013-2017

Viestintä ja markkinointi

Imagomarkkinointi ml. sähköisten kanavien ylläpito ja kehittäminen

Kittilän kunta yhdessä alueen yritysten ja
organisaatioiden
kanssa

2013-2017

Kestävän kehityksen periaatteiden edistäminen

Koulutukset ja osallistuminen
hankkeisiin

Kittilän kunta, Kideve
Elinkeinopalvelut
yhdessä alueen toimijoiden kanssa.

2013-2017
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Kittilän kunta
Valtatie 15
99100 Kittilä
Vaihde 0400 356 500
www.kittila.fi
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