
TAUSTAA

 Kasvua kestävästä matkailusta – Yhessä kestävämmät! –hankkeen tavoitteena on 
tukea matkailun kestävää kasvua ja edistää matkailun hiilijalanjäljen pienenemistä 
alueella. 

 Levi on mukana Sustainable Travel  Finland –ohjelmassa, jonka tavoitteena on 
edistää vähähiilisyyttä ja kestäviä toimintatapoja matkailualalla. 

 STF-ohjelmassa on alueellisesti kuitenkin vielä vähän toimijoita mukana – yrityksiä 
tarvitaan lisää mukaan kestävyyden polulle. 

 Yritysten avuksi sertifiointiprosessiin on rakennettu oppilaitosyhteistyötä alueen 
oppilaitosten kanssa. 

Kestävän matkailun oppilaitosyhteistyö Levi/Kittilä



TAUSTAA (jatkoa)

 Oppilaitosyhteistyöstä hyötyvät molemmat osapuolet: 
 yritykset saavat tukea ympäristötyöhön
 opiskelijat syventävät osaamistaan kestävän matkailun saralla 
 opiskelijat voivat rakentaa ammatillisia verkostojaan ja pääsevät osaksi 

alueen ekosysteemiä.

Yhteistyössä ovat mukana 
 REDU: konkreettinen yhteistyö on päässyt alkuun alkuvuodesta 2022

 Ensimmäiset yhteistyöhön lähteneet REDUn opiskelijat ovat opiskelleet kestävän 
matkailun opintoja keväällä 2022 ja siirtyvät käytännön työhön yrityksiin toukokuussa 
2022. 

 Lapin ammattikorkeakoulu: yhteistyöstä on sovittu 03-04/2022
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KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS

 Opintokokonaisuudessa opiskelija tekee yrityksen kanssa yhteistyössä yritykselle 
esim. kestävän matkailun kehittämissuunnitelman tai muita sertifiointiprosessiin 
liittyviä konkreettisia toimia. 

 Opiskelijat auttavat yritystä kestävän matkailun sertifikaatin ja/tai STF-merkin 
hankinnassa, joten työllä on tärkeä merkitys yritykselle.

 Tarkat aikataulut ja sisältö sovitaan yksilöllisesti opiskelijan, oppilaitoksen ja 
yrityksen kanssa ja tavoitteet määritellään ennen opintojen alkamista.



TUKEA JA APUA OPPILAITOSYHTEISTYÖHÖN
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 Matchmaking-tilaisuudet yrityksille ja opiskelijoille:
Mukana yrittäjien lisäksi REDUn edustaja, opiskelijoita, jotka ovat kiinnostuneita 
oppilaitosyhteistyöstä sekä hankkeen edustaja. Yritykset voivat osallistua tilaisuuteen 
etänä Teamsilla, opiskelijat ovat fyysisesti oppitunneilla tilaisuuden aikana. Toivomme, 
että yritykset esittäytyisivät lyhyesti (max. 5-10min) ja kertoisivat omasta toiminnastaan.

 Klinikka: Kysy meiltä apua kestävän matkailun kehittämistyöhön
Tilaisuudessa tarjotaan tukea kestävän matkailun sertifiointiprosessiin.
Jotta voimme auttaa parhaalla mahdollisella tavalla, toivomme ennakkokysymysten 
lähettämistä osoitteeseen kideve@kittila.fi mielellään pari arkipäivää ennen tilaisuutta

 Katso tilaisuuksien aikataulut: 
Tukea kestävän matkailun polulle Levillä/Kittilässä | Kideve

mailto:kideve@kittila.fi
https://www.kideve.fi/hanketoiminta/kehittamishankkeet/kasvua-kestavasta-matkailusta-yhessa-kestavammat/kestavan-matkailun-kehitys-tietopankki/


OPPILAITOSYHTEISTYÖ LAPIN AMKIN KANSSA

 Lapin AMKissa on useampia opintokokonaisuuksia ja tutkintoja, joiden sisällä 
oppilaitosyhteistyö on mahdollinen

 Vaihtoehtoina ovat mm. projektiopinnot, harjoittelut ja opinnäytetyöt (alempi ja ylempi 
ammattikorkeakoulututkinto). Opintosisällöt linkittyvät kestävään matkailuun, yleisesti 
vastuullisuuteen, vastuulliseen johtamiseen ja houkuttelevaan työnantajakuvaan
-> yhteistyö sovitetaan yksilöllisesti yrityksen ja opiskelijan tavoitteisiin sopivaksi

 Opinnot alkavat syksyllä 2022 ja toimeksiantajayrityksiä tarvitaan, jotta opiskelijat pääsisivät 
tekemään toimenpiteitä suoraan yrityksiin

 Lisäksi TURID-verkosto tuo kansainvälisiä oppilaita Leville lokakuussa 2022. Ryhmässä on 
noin 30 oppilasta (4-5 ryhmää), jotka tekevät vastuullisuusviestintään liittyviä toimeksiantoja 
yritysten toiveiden mukaisesti Levin vierailunsa aikana. Toimeksiannot suoritetaan 
englanniksi, mutta jokaisessa ryhmässä on mukana yksi suomenkielinen opiskelija
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MITEN MUKAAN OPPILAITOSYHTEISTYÖHÖN?

Ilmoittaudu mukaan oppilaitosyhteistyöhön: 
https://www.lyyti.in/kestavan_matkailun_oppilaitosyhteistyo

Ota yhteyttä meihin (yht.tiedot alla), autamme koordinoinnissa.

Mieti valmiiksi toimeksiannon sisältöä ja yrityksesi tavoitteita yhteistyölle, 
-> Lapin AMKista on helpompi suunnitella mihin opintoihin suorituksen voisi integroida.  

Tiedustelut/yhteydenotot:
Kittilän kunta, Kideve Elinkeinopalvelut 
Katja Kaunismaa, p. 0400 356 431, katja.kaunismaa@kittila.fi
Marianne Hietalahti, p. 040 487 7556, marianne.hietalahti@kittila.fi

https://www.lyyti.in/kestavan_matkailun_oppilaitosyhteistyo
mailto:katja.kaunismaa@kittila.fi
mailto:marianne.hietalahti@kittila.fi


Ollaan yhteydessä hankkeen tiimoilta!

Yhteystiedot: www.kideve.fi 


