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Johdanto
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Suunnitelman rakennuspuut

Päätavoite

• Tuottaa Levin ja Kittilän kokonaisvaltainen kestävän ja vähähiilisen matkailun kehittämissuunnitelma, 
jossa on huomioitu taloudellisen, ekologisen ja sosiokulttuurisen kestävyyden osa-alueet sekä niiden 
vaikuttavuus.

Keskeisiä suunnitelman osa-alueita 

• Tunnistaa kestävän matkailun ekosysteemin toimijat rooleineen ja laatia selkeä nykytila-analyysi
• Määritellä konkreettisia toimintalinjauksia ja toimintamalleja yritysten, julkisen sektorin sekä myös 3. 

sektorin toimille ja yhteistyölle.
• Luoda ymmärrystä sekä sitouttaa ekosysteemin toimijoita tiedon ja yhdessä tekemisen kautta entistä 

tiiviimmin yhteisten tunnistettujen päämäärien edistämiseen.

Kestävän kasvun ja kilpailukyvyn varmistaminen

• Matkailumaailma ja toimintaympäristö muuttuvat nyt ennennäkemättömän nopeasti ja siksi 
varautumista, kysynnän muutosten tunnistamista, ennakointia ja uutta ajattelua tarvitaan enemmän 
kuin koskaan. 

• Matkustushalukkuuteen vaikuttavat tällä hetkellä erityisesti turvallisuusasiat (Ukrainan tapahtumat, 
koronapandemian perintö), ilmasto- ja energiakriisin vaikutukset sekä kustannusten nousu ja 
matkailuun käytettävissä olevan rahamäärän pieneneminen.
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Suunnittelun vaiheet

NYKYTILA-ANALYYSI

• Tunnistetaan ekosysteemin 
toimijat ja näiden roolit 
(ekosysteemikuvaus)

• Kartoitetaan ja analysoidaan 
toimintaympäristön, 
kestävyyden ja vihreän 
siirtymän reunaehdot ja 
mahdollisuudet

• Benchmarkataan ja kuvataan 
onnistuneita vastuullisen ja 
kestävän matkailun alueita 
niiden käytäntöjä 

• Kutsutaan verkosto koolle ja 
käynnistetään sen 
sitouttaminen

TEEMOJEN TYÖSTÄMINEN

• Työstetään kestävyyden kolmen 
otsikon (taloudellinen, 
ekologinen ja sosio-kulttuurinen) 
alla keskeisiä kehittämisteemoja

• Koostetaan teemoista tiiviitä 
infopaketteja ja nostetaan esille 
hyviä benchmark-esimerkkejä

• Määritellään teemoittaiset 
tavoitetasot sekä soveltuvat 
kestävyyden indikaattorit 

• Määritellään keskeiset 
kehittämistoimet tavoitteen 
saavuttamiseksi (kunta, yritykset, 
3. sektori, tki-toimijat)

• Innovoidaan toimijoiden kanssa 
vähähiilisiä tuotteita ja palveluita

VERKOSTON PELISÄÄNNÖT

• Laaditaan yhdessä verkoston 
toimijoiden kanssa yhteiset 
toimintatavat ja pelisäännöt

• Sitoutetaan toimijat kestävän 
matkailun edistämiseen

• Otetaan kantaa myös siihen, 
miten kestävyydestä 
kerrotaan asiakkaille (linkitys 
tekeillä olevaan 
vastuullisuusviestinnän 
konseptiin ja suunnitelmaan)

SUUNNITELMAN KOKOAMINEN

• Kootaan ja visualisoidaan 
suunnitelma, johon sisältyy mm. 

• Konkreettinen, aikataulutettu  ja 
vastuutettu 
toimenpidesuunnitelma

• Tiekartta (havainnollistaa 
keskeiset virstanpylväät)

• Vihreän siirtymän 
rahoitusmahdollisuudet

• Suunnitelma valmistuu 31.10.2022 
mennessä

Kehittämisen lähtökohdat ja tahtotila

Webinaari:
VERKOSTO KOOLLE! 

Linjaukset ja kehittämistoimet

Työpaja: 
VASTUULLINEN 
INFRASTRUKTUURI 

Yhteistyön tiivistyminen Yhteinen suunnitelma

Työpaja: 
VASTUULLINEN TUOTEKEHITYS 
JA PALVELUT  

Työpaja: 
PAIKALLISUUSTEEMAN 
TYÖSTÄMINEN

Kestävän matkailun leiri ja 
työpaja:  KAIKKI IRTI 
KESTÄVYYDESTÄ! 

Kipinäpäivät: 
KESTÄVYYDEN KIPINÄ                   
EI SAMMU! 
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Kestävyyden lyhyt 
oppimäärä
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Rakkaalla lapsella on monta nimeä
Kestävä kehitys on monia eri näkökulmia leikkaava tavoite, joka 
jaotellaan tyypillisesti kolmeen ulottuvuuteen: ekologinen, 
taloudellinen ja sosiokulttuurinen kestävyys. Kestävä kehitys on 
kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta 
sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. 
(Brundtland 1987)

Kestävä matkailu on matkailua, joka huomioi nykyiset 
ja tulevat taloudelliset, sosiokulttuuriset ja 
ympäristölliset vaikutukset siten, että matkailijoiden, 
matkailuyritysten, matkailukohteiden, ympäristön ja 
paikallisväestön tarpeet on huomioitu nyt ja 
tulevaisuudessa

Yhdenvertainen matkailu palvelee 
kaikkia kuluttajaryhmiä, jotta he 
voivat tasa-arvoisesti ja 
itsenäisesti kokea ja saavuttaa 
mahdollisimman monipuolisia 
matkailuelämyksiä. Edellyttää 
yhteistä sosiaalista vastuuta, jossa 
yritykset, julkishallinto ja 
kansalaistoimijat toimivat yhdessä 
kestävyyden tavoitteiden 
saavuttamiseksi. 

Vastuullisen matkailun tarkoituksena on tehdä 
kohteista parempia paikkoja elää ja vierailla. 
Paikallisten hyvinvoinnin pitäisi aina olla ykkös-
sijalla. Matkailijan näkökulmasta tiedostetaan oma 
vastuu ja tehdään vastuullisia valintoja 
matkustettaessa.

Vastuullinen paikallisuus matkailualueella voi 
tarkoittaa niitä yhteisiä toimintatapoja ja tekoja, 
jotka hyödyntävät paikallisia voimavaroja ja 
edesauttavat paikallisen yhteisön ja kulttuurin 
säilymistä elinvoimaisena.

Kestävä alueella viitataan niihin alueen ominaisuuksin, jotka liittyvät kestävän kehityksen tavoitteisiin ja niiden 
toteutumiseen. Kestävällä aluesuunnittelulla vaikutetaan alueiden kestävyyteen erityisesti maankäytön, rakentamisen, 
liikenteen ja infrastruktuurin ratkaisuilla. Tavoitteena on alueen elinkelpoisena säilymistä ja ihmisten välistä 
oikeudenmukaisuutta edistävä toteutus.

Uudistava matkailu muuttaa 
ihmisiä, matkakohteita, 
paikallisyhteisöjä ja 
yhteiskuntaa. Matkailijan 
näkökulmasta sen voi 
määritellä tarkoittavan 
matkailua, jossa matkailija 
kohteessa vierailleessaan 
jättää kohteen paremmaksi 
paikaksi kuin ennen 
vierailuaan.
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Kestävän kehityksen linjaukset

• Suomen kestävän kehityksen 
yhteiskuntasitoumus on linjassa YK:n kestävän 
kehityksen toimintaohjelman Agenda 2030:n 
kanssa, jossa on 17 päätavoitetta. 

• Sitoumuksen tavoitteet:
1. Yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvinvointiin
2. Vaikuttavien ihmisten yhteiskunta
3. Työtä kestävästi
4. Kestävät yhdyskunnat ja paikallisyhteisöt
5. Hiilineutraali yhteiskunta
6. Resurssiviisas talous
7. Luonnon kantokykyä kunnioittavat 

elämäntavat
8. Luontoa kunnioittava päätöksenteko

Tourism for SDGs – Welcome To The Tourism 
For SDGs Platform! (tourism4sdgs.org)
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Kestävyyden osa-alueita

Sosio-
kulttuurinen 

kestävyys

Taloudellinen 
kestävyys

Ekologinen 
kestävyys

Asiakaskokemus

Hyvinvointi

Resurssitehokkuus

Yhdenvertaisuus 
ja tasa-arvo

Paikallisyhteisöjen 
osallisuus

Taloudellinen 
elinkelpoisuus

Luonnon 
monimuotoisuus

Kestävän matkailun 
indikaattorit 

• Kohteen 
hallinnointi

• Taloudellinen arvo

• Sosiaalinen & 
kulttuurinen 
vaikuttavuus

• Ympäristö-
vaikutukset

(Visit Finland)

Alueellinen 
elinvoima ja vireys

Puhdas 
ympäristö

Paikalliset arvot ja 
kulttuuri

Merkityksellinen 
työ ja elämä

Ympärivuotisuus
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Esimerkkejä
Ekologinen 
Energia, vesi

Ympäristöosaaminen, kiertotalous, hiilijalanjälki

Jäte, ruokahävikki

Luomu- ja lähiruoka, kasvisruoka

Palveluiden tuottaminen

Asiakkaiden rohkaiseminen vastuulliseen toimintaan

Taloudellinen
Paikallisten työllistäminen

Kestävät investoinnit, yritystoiminnan pitkäjänteisyys

Hiilikädenjälki

Integroituminen ja hyödyt paikallisyhteisölle

Hankintaketjun vastuullisuus

Yritystoiminnan läpinäkyvyys

E d u t :  Te h o k a s  r e s u r s s i e n  k ä y t t ö  • K y s y n t ä ä n  v a s t a a m i n e n  • M i e l i k u v a

Sosiaalinen
Paikallisyhteistyö, vuorovaikutus

Yhteisöt ja kylät

Paikallinen työvoima

Yhteistyökumppanit, hankintaketju, sidosryhmät

Kyberturvallisuus

Matkailun hallinta, matkailun vaikutukset

Tasavertaisuus, esteettömyys

Kulttuurinen
Kulttuuriperinnön suojeleminen ja vaaliminen

Paikalliset tuotteet ja elementit

Aitous

Yhteistyökumppanit ja sidosryhmäyhteistyö

Asiakkaan ohjeistaminen
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Hiilijalanjälki ja -kädenjälki

HIILIJALANJÄLKI 
Ihmisen toiminnan   
aiheuttamat ilmastopäästöt. 

Määritettävissä organisaatiolle, 
toiminnalle tai tuotteelle.

Energiankulutus on merkittävä 
osa hiilijalanjälkeä.

Palvelun hiilijalanjälkeä 
muodostuu myös yrityksen 
ulkopuolella, esim. ketjussa 
alkutuotannosta hävikkiin.

HIILIKÄDENJÄLKI

Toisin kuin negatiivisiin 
ilmastovaikutuksiin keskittyvä 
hiilijalanjälki, hiilikädenjälki kuvaa 
sitä, kuinka voisimme auttaa 
hillitsemään ilmastonmuutosta.

Positiivinen hiilikädenjälki syntyy 
siitä, että yrityksen tarjoama ratkaisu 
pienentää jonkun toisen –
tyypillisesti asiakkaan –
hiilijalanjälkeä
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Keppiä ja porkkanaa kestävyydelle

• EU:n vihreän kasvun strategia, Green Deal, ja siihen 
sisältyvä vihreän siirtymän vaatimus vaikuttavat 
läpileikkaavasti kehittämiseen ja rahoitukseen sekä meillä 
Suomessa että EU:n tasolla

• Esimerkiksi vähintään 30 % EU-rahoituksesta kohdistetaan 
vihreisiin investointeihin

• Vastuullisuuden ja ESG-raportoinnin* vaatimukset 
koskettavat kaikkia yrityksiä. 

• Vastuulliset yritykset tulevat saamaan rahoitusta 
paremmilla ehdoilla ja hinnalla. 

• Sama tulee koskemaan myös vakuutuksia. 
• Myös suuret yritykset edellyttävät usein kumppaneiltaan 

tarkempaa vastuullisuusraportointia.

*Vastuullisuus-  eli ESG- raportoinnissa yritys raportoi toimintansa 
kolmenlaisista vaikutuksista: 1) ympäristövaikutuksista (Environmental);                             
2) sosiaalisista (Social) sekä 3) taloudellisista ja hallinnollisista                     
vaikutuksista (Governance).
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Vihreä siirtymä matkailussa

Ilmastoteot Kestävät hankinnat
Fiksu liikkuminen ja 

logistiikka
Vähähiilinen ruoka 

ja juoma
Kestävä kulutus ja 
energiatehokkuus

Luonnon 
monimuotoisuus

• Hiilijalanjäljen 
pienentäminen

• Ilmastokestävä 
matkailu-
rakentaminen ja 
infrastruktuuri

• Kompensointi-
mahdollisuudet 
(kunta, yritykset, 
matkailijat)

• Kestävyys-
kriteereiden 
painotus ja 
elinkaariajattelu

• Sertifikaatit ja 
ympäristömerkit

• Uudelleen-
käyttö, korjaus, 
liisaus

• Yhteishankinnat 

• Älykkäät 
matkaketjut ja 
joukkoliikenne 

• Kestävä ”mikro-
liikkuminen” 
alueella (kalusto, 
reitistöt, 
opastus)

• Viipymän 
pidentäminen

• Lähi-, luomu-
ja kasvisruuan 
suosiminen

• Luonnonkala
• Villiyrtit
• Sesonkiraaka-

aineiden 
hyödyntäminen

• Hävikin 
pienentäminen 
ja 
hyödyntäminen

• Jätteen 
minimointi ja 
lajittelu

• Veden 
säästäminen

• Vähemmän 
muovia

• Älykäs valaistus
• Uusiutuvat 

energiamuodot
• Energiaremontit
• Jakamistalous
• Kaluston 

yhteiskäyttö

• Suojelu ja 
ennallistaminen

• Hiilinielut 
(tunnistaminen, 
arviointi, 
luokittelu, 
suojelu)

• Kulttuuri-
maiseman hoito 

• Pienet teot ja 
talkoilu

• Sponsorointi

V I E S T I N T Ä  • O P A S T U S  • O H J E I S T U S  • O S A L L I S U U S

Soveltaen: Matkailuyritysten vihreä siirtymä vinkkivihkonen (Lapin liitto)13

https://www.lapinliitto.fi/wp-content/uploads/2022/04/Matkailuyritysten-vihrea-siirtyma-vinkkivihkonen.pdf


Mitä matkailijat ajattelevat?
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Z-sukupolvi (1995->)

https://etc-corporate.org/reports/study-on-generation-z-travellers/
https://etc-corporate.org/reports/generation-z-travellers-infographic/
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https://etc-corporate.org/reports/generation-z-travellers-infographic/
https://etc-corporate.org/reports/generation-z-travellers-infographic/


Esimerkkejä                      
maailmalta
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Färsaaret ja kestävä matkailu

https://visitfaroeislands.com/en/meetings/sustainability/join-the-preservolution/strategy
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https://visitfaroeislands.com/en/meetings/sustainability/join-the-preservolution/strategy


Kittilän kylät 2023…?

https://www.unwto.org/tourism-villages/en/
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https://www.unwto.org/tourism-villages/en/


Nykytilasta 
tulevaisuuteen
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Kestävää työtä kestävän matkailun eteen

1. 
hiihto-

hissi

Levin hissit Oy 
perustetaan

1. hotelli: hotelli 
Levitunturi

Kylpylä- ja 
liikuntakeskus 

avataan

Kittilän 
lentokenttä 

avataan

Levin Matkailu 
Oy perustetaan

Gondolihissi

Hullu Poro 
Areena 
avataan

Golfkenttä 
avataan

Levi Summit, 
Zero Point, 
North  ja 

Express -hissit

Levin Tori 
avataan

Kylpylän 
laajennus

South Point 
ja South                         

-hissit

Ennätysmäärä 
KV lentoja

Lentoaseman 
laajennus 

valmis 

Levi Ski Resort
ISO 14001

Design 
Hotel Levi

Levi West Point –
projekti valmistuiAlppihiihdon 

maailmancup 
Leville

Levi 3Levi 2Levi 1 Levi 
2030

Design Hotel Levi, Levi Hotel Spa, 
Levi Suites, Levin Iglut – Golden 
Crown, Northern Lights Village ja 
Polar Star Apartments

Visit Levi – Suomen 
pohjoisin Green 
Office -toimisto

Break Sokos Hotel Levi, Hotelli Hullu 
Poro, Levi Ski Resort ja Eat Shoot Drive

Discover Lapland ja                                                  
Lapin Luontoelämys

Levi Ski Resort ja 
Hotelli Hullu Poro
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Miksi panostaa? 

• Sisäinen tahtotila ja selkänoja Levi 2030 -
strategiasta
• Halu toimia oikein – missiona arktisen alueen 

parhaat palvelut vastuullisesti ja elämyksellisesti
• Halu olla hyvä asuinpaikka paikallisille – Levi on koti
• Palvelulupaus – asiakas on vieraamme, Leviin on 

helppo rakastua!
• Taloudelliset syyt ja mahdollisuudet – kestävä, 

ympärivuotinen kasvu

• Ulkoiset tekijät
• Rahoituskriteerit
• Ympäristömerkkien reunaehdot
• Lainsäädäntö
• Matkustusmotiivien muutokset ja trendit
• Kilpailukyky ja vetovoima
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Yhteiset tavoitteet

22

Levi on 
rakas



Linjaukset Levi 2030 -strategiasta
Arvot
Luonto
Inhimillisyys
Vieraanvaraisuus
EdelläkävijyysLevi 2030 -strategian painopisteet kestävyyden kehällä

YHTEISÖKOKEMUS 
Levi on koti

YMPÄRISTÖKOKEMUS 
Elinvoimaa luonnosta

YRITTÄJÄKOKEMUS  
Kumppaneista 
halutuin

VASTUULLISUUS 
Pohjoisen kestävin

KANNATTAVA 
KASVU
Ympärivuotinen 
kasvu

ASIAKASKOKEMUS 
Asiakas on 
vieraamme
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Taustalla myös 
Kittilän strategia
Yhteisöllisyys ja 
osallistaminen
Positiivinen 
viestintä ja imago
Hyvinvointi
Viihtyisä ympäristö 
ja hyvät 
kulkuyhteydet
Yritysmyönteisyys, 
elinvoimatyö
Digitaalisuuden 
kehittäminen



Kehittämisteemat

• Kestävän matkailun suunnitelman kehittämisteemat nojaavat Levin strategiaan ja toteuttavat 
sen missiota

• Teemat limittyvät toisiinsa (esim. tuotekehitys ja kylät).

24

LIIKKUMINEN                   
JA SAAVUTET-

TAVUUS

ENERGIA, VESI                       
JA JÄTE

MAANKÄYTTÖ, 
KAAVOITUS JA 

RAKENTAMINEN

TUOTEKEHITYS, 
PALVELUT JA 

RUOKA

KYLÄT JA 
PAIKALLISUUS

EKOSYSTEEMI

• Joustorakentaminen • Asiakasmäärittely- ja 
tuotekonseptointiprojektit

• Tarinallistaminen
• Ekomatkailu-, 

matkailijamaksu- ja  
päästöhyvitysmallit

• Energiaomavaraisuus ja 
oma energiantuotanto

• Energiaratkaisut

• Levin kyläkuvan 
kehittäminen vol 2

• Reittien kehittäminen
• Saavutettavuus, 

logistiikka, 
lentoliikenne, juna

Nostoja Levi 2030 –strategiasta:



Solekko tehä!
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Liikkuminen ja saavutettavuus

*MaaS = Mobility as a Service
Painotukset: kestävän matkailun leirin työpaja 30.8.2022
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Energia, vesi ja jäte

Painotukset: kestävän matkailun leirin työpaja 30.8.2022
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Maankäyttö, kaavoitus ja rakentaminen

Painotukset: kestävän matkailun leirin työpaja 30.8.2022
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Vastuullinen liiketoiminta - tuotekehitys, 
palvelut ja ruoka 

Painotukset: kestävän matkailun leirin työpaja 30.8.2022
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Kylät ja paikallisuus

Vastuullinen paikallisuus -työpaja 9.9.2022
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Innovatiivisuus, edelläkävijyys

Kestävän matkailun leirin työpaja 30.8.2022

Levi nousee maailmanlaajuisiin otsikoihin 
vastuullisen ja kestävän matkailun edelläkävijänä.
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Villejä kortteja

Kestävän matkailun leirin työpaja 30.8.2022

32

Miten ylitämme odotukset? Miten pääsemme askeleen 
edelle? Mitä uutta voimme luoda?



Rahoitus-
mahdollisuuksista
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Kestävyyden rahoituslähteitä
KUNTA, OPPILAITOKSET, 
YHDISTYKSET
Perusinstrumentit kehittämiseen
• EAKR, ESR+ , JTF (AURA-rahastot)
• AKKE/AIKO
• Maaseuturahasto (CAP27) 
• Business Finland: Innovatiiviset 

julkiset hankinnat
• Business Finland: Energiatuki
KV-alueyhteistyön ohjelmat
(yhteistyö ja verkostot kestävän 
matkailun ja vihreän siirtymän 
teemoissa, energiatehokkuus, bio- ja 
kiertotalous…)
• Aurora – myös yritykset voivat 

osallistua
• Interreg NPA – myös yritykset voivat 

osallistua
• Interreg Baltic Sea Region – myös 

yritykset voivat osallistua
• Interreg Europe

YRITYKSET
Perusinstrumentit 
kehittämiseen/investointeihin   
• ELY-keskuksen kehittämisavustus
• Maaseuturahasto (Leader/ELY) 
• Business Finland: Innovaatiorahoitus 

(ei investointeihin)
• Business Finland: Energiatuki

Muita esimerkkejä
• Ministeriöiden erillishaut ja avustukset 

(TEM, OKM, YM, MMM…)
• ELY-keskuksen avustukset (esim. 

rakennusperinnön hoitoon)
• Työllisyyspoliittinen avustus
• Museoviraston avustukset yhteisöjen 

kulttuuriperintöön ja 
kulttuuriympäristöön liittyviin 
hankkeisiin 

• Suomen Kulttuurirahasto, Lapin rahasto
• Säätiöt
• Joukkorahoitus pieniin kohteisiin 

(”sijoita sydämellä)”
• Pohjoismaiset rahoituslähteet (esim. 

Kulttuurirahasto)
• Euroopan energiatehokkuusrahasto 

(EEEF)
• Jne…

EU:n erillisohjelmat
• Creative Europe
• Erasmus+ (koulutus, nuoriso, urheilu)
• LIFE
• AMIF
• Horizon Europe
• Digital Europe
• Innovation Fund
• Jne. jne.. (rahastoja, pilottiohjelmia)
(useimmissa sekä julkiset että yksityiset 
voivat osallistua)
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TEEMAT • EDELLÄKÄVIJYYS • EKOSYSTEEMI



Pelisäännöt ja 
ekosysteemi
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Yhteiset pelisäännöt 

1. Teemme reilua yhteistyötä
2. Huolehdimme luonnosta
3. Kunnioitamme kulttuuriperintöä
4. Edistämme hyvinvointia, ihmisoikeuksia ja tasa-

arvoa
5. Suosimme paikallista
6. Panostamme turvallisuuteen ja laatuun
7. Huomioimme ilmastovaikutukset
8. Viestimme avoimesti
9. Kehitämme jatkuvasti yritystoimintaamme
10. Sitoudumme kestävän matkailun periaatteisiin

YHTEISTYÖ

EKOLOGINEN 
KESTÄVYYSKULTTUURINEN 

KESTÄVYYS & 
HYVINVOINTI SOSIAALINEN 

KESTÄVYYS & 
HYVINVOINTIPITKÄJÄNTEISYYS & 

PAIKALLISUUS
LAATU & 

TURVALLISUUS
ILMASTONMUUTOS & 

RESURSSIVIISAUS
VASTUULLISUUS-

VIESTINTÄ
TALOUDELLINEN 

KESTÄVYYS & 
KILPAILUKYKY SITOUTUMINEN

*Visit Finland:
”Allekirjoittamalla kestävän matkailun 10 periaatetta sitoudumme työskentelemään 
kestävämmän matkailu-Suomen puolesta. Suosittelemme pitämään periaatteet esillä 
toiminnassanne, sillä periaatteilla viestitte sidosryhmille yhteisistä päämääristä.”
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Levin toimijat allekirjoittavat kestävän 
matkailun 10 periaatetta*?
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Visit Levi

VUOKRAUS

OHJELMAPALVELUT

KOKOUSJÄRJESTÄJÄT

RAVITSEMISPALVELUT

Hankinta/toimitus
/palveluketjut

VALTAKUNNALLISET

MAJOITUSPALVELUT

PALISKUNNAT

House of Lapland

MAANOMISTAJAT

KESTÄVÄN 
MATKAILUN  

EKOSYSTEEMI

TAPAHTUMA
JÄRJESTÄJÄT

TAIDE-, 
KULTTUURIPALVELUT

KAUPAN ALA

INCOMING TSTOT

MATKANJÄRJESTÄJÄT

DMO, MARKKINOINTI, 
MYYNTI

Visit Finland

MaRa ry

Visit Finland

Turvallisuus 
viranomaiset

SMAL

Tukes, poliisi, 
kyberturvallisuus

Seurat, yhdistykset

LIIKENNE

KOULUTUS

SÄHKÖISET 
MYYNTIKANAVAT

LAPIN MATKAILU-
ELINKEINON LIITTO

YRITTÄJÄJÄRJESTÖT, 
JÄSENYHDISTYKSET

KOLMAS SEKTORI
Kyläyhdistykset

Urheiluseurat

Taide- ja 
kulttuuritoimijat

Matkailuoppaat

Taksi- ja linja-
autoliikennöitsijät

Finavia ja 
lentoyhtiöt

Korkeakoulut

Ammatillinen koulutus TUTKIMUS

LUKE, MTI, LaY
ALUEKEHITTÄJÄT

Ekosysteemi

ALUEVIRANOMAISET

KUNTA

Kideve, korkeakoulut

Kaavoitus, jätehuolto..

AVI, ELY, Lapin liitto



Tavoite
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Kerroksellinen johtamismalli
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Ekosysteemin kehitysvaiheet

1) tarpeen tunnistaminen ja vision muodostaminen (etsintä), 
2) ekosysteemin toimijoiden ja roolien täsmentyminen (kokeilu),
3) ekosysteemin toiminta (laajentuminen) ja 
4) uudelleen arviointi (kypsyys)

-> TÄNÄÄN TYÖSKENTELEMME ROOLIEN TÄSMENTÄMISEN JA 
VASTUUTUKSEN PARISSA
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Miten eteenpäin – kestävyyden kipinä ei sammu!
• Suunnitelman viimeistely, ml.

• Vaikuttavuus ja mittarit
• Huoneentaulu 

• Mahdollisuus kommentointiin Howspace-alustalla!42


