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Hankkeen tavoite ja toiminta

Hankkeen päätavoitteena on tukea matkailun kestävää kasvua Kittilässä ja Levillä –
halutaan edistää matkailun hiilijalanjäljen pienentämistä alueella.

Toimenpiteet

1. Tehdään kestävän matkailun kehittämissuunnitelma

2. Nostetaan matkailutoimijoiden liiketoimintaosaamista

3. Kehitetään vähähiilisiä palvelu- ja toimintaratkaisuja

4. Selvitetään hiilikompensaatiojärjestelmien mahdollisuuksia alueella 

5. Viestitään kestävästä ja vähähiilisestä toiminnasta 

Lisätietoa hankkeesta: 
https://www.kideve.fi/hanketoiminta/kehittamishankkeet/kasvua-kestavasta-matkailusta-yhessa-
kestavammat/

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/vastuullisuus/kestavan-matkailun-periaatteet
https://www.kideve.fi/hanketoiminta/kehittamishankkeet/kasvua-kestavasta-matkailusta-yhessa-kestavammat/


SUSTAINABLE TRAVEL FINLAND -OHJELMA
Kestävyys matkailuvalttina

 Posio on Suomen ensimmäinen STF-destinaatio, Kristiinankaupunki on saanut STF-merkin 
toisena suomalaisena matkakohteena 09/2022, voisiko Levi olla seuraava?

 Jotta Levi voi saada STF-destinaatiomerkin, tarvitaan 67 yritystä mukaan ohjelmaan. 
Tällä hetkellä merkin saaneita leviläisiä yrityksiä on 5 ja STF-polulla on 30 yritystä. Työtä 
siis riittää vielä tehtävänä

 Maksuton STF-ohjelma tarjoaa yritykselle työkalupakin, jonka avulla kehitystyö 
helpottuu. 

 Yritys saa STF-merkin, kun suorittaa onnistuneesti koko STF-polun

 Yrityksellä tulee olla kestävää matkailua tukeva sertifikaatti tai sertifikaattia vastaava 
ohjelma



STF-polku
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Oppilaitosyhteistyöstä hyötyvät molemmat osapuolet: 

 yritykset saavat tukea ympäristötyöhön

 opiskelijat syventävät osaamistaan kestävän matkailun saralla 

 opiskelijat voivat rakentaa ammatillisia verkostojaan ja 
pääsevät osaksi alueen ekosysteemiä.

REDU: konkreettinen yhteistyö on päässyt alkuun alkuvuodesta 2022

 Ensimmäiset yhteistyöhön lähteneet REDUn opiskelijat ovat opiskelleet 
kestävän matkailun opintoja keväällä 2022 ja siirtyneet käytännön työhön 
yrityksiin toukokuussa 2022
-> Ensimmäiset opiskelijat saaneet työn jo valmiiksi kesällä 2022!
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KESTÄVÄN MATKAILUN OPPILAITOSYHTEISTYÖ



 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.

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS



APUJA KESTÄVYYSTYÖHÖN

‒ Agnico Eagle Finlandin tarjoama tuki 31.12.2022 asti

‒ Oppilaitosyhteistyö

‒ Hankkeen ja yhteistyöhankkeiden järjestämät työpajat ja tilaisuudet. 
Teemaan liittyviä työpajoja tarjolla jo lähitulevaisuudessa

Lisätietoja www.kideve.fi
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SERTIFIOINNIT JA OHJELMAT
Suomeksi suoritettavia sertifiointeja:
 Blue Flag
 ECEAT Suomi 
 Ekokompassi
 EMAS
 EU Ecolabel / EU-Ympäristömerkki 
 Geo Golf
 Good Travel Seal UUSI
 Virus-Aware Seal UUSI
 Green Activities
 Green Key
 HI-Quality & Sustainability (HI-Q&S)
 ISO 14001ja ISO 20121
 Joutsenmerkki 
 Kirkon ympäristödiplomi 
 Roope-satama
 WWF Green Office

Lisätietoa ja muut ohjelmat: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-
edistaminen/vastuullisuus/sertifioinnit--ohjelmat
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https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/vastuullisuus/sertifioinnit--ohjelmat
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Solekko tehä! 

Kiitos, lisätietoa hankkeesta ja 
Kideven toiminnasta www.kideve.fi


