
Ruokaa läheltä ja yhdessä!

Likiruoka- ja Kasvua kestävästä matkailusta –hankkeet

Levillä ja verkossa 27.1.2023 klo 12-16



Päivän ohjelma
12-12.10 Tervetuloa! Lähiruoka osana matkailun kestävyyttä: Katja 

Kaunismaa, Kideve Elinkeinopalvelut
12.10-13.00 Yritysten puheenvuoroja: Mettän Maku ja Hotelli 

Metsähirvas
13-13.10 Pohjois-Lapin Ruoka Oy esittäytyy, Merja Ahola, 

Sodankylä
13.10-13.20 Likiruoka – Lähiruoan logistiikkaa yhdessä! Janne 

Känsäkoski, Centria
13.20-13.30 Luonnontuotealan Kasvukoordinaattori –

Yrityskokemuksia, Laura Hokajärvi, Kolari
13.30-14 Tarinallistamisella kilpailuetua, Anne 

Kalliomäki,Tarinakone Oy
14-16 Yrityskohtaista sparrausta tarinallistamiseen, 

verkostoitumista, esittele omia tuotteitasi!



Lähiruoka osana matkailun 
kestävyyttä
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Ruokaa läheltä ja yhdessä!
Hotelli Hullu Poro, Levi
27.1.2023
Katja Kaunismaa, Kideve Elinkeinopalvelut,
Kittilän kunta



Miksi kestävän matkailun kehittäminen on tärkeää?

‒ Kestävä matkailukohde on alueellinen myyntivaltti, 
tulevaisuuden kysytyin kohde – ja pian ehkä kilpailukyvyn 
edellytys?

‒ Kestävä matkailu houkuttelee matkailijoita, jotka ovat 

‒ valmiita käyttämään keskivertomatkailijaa enemmän 
rahaa

‒ matkustamaan myös sesonkien ulkopuolella.

‒ Vastuullisuus kasvattaa palvelun arvoa, on laatutekijä ja 
vahvistaa positiivista asiakaskokemusta!
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Yhessä kestävämmät! - Kasvua kestävästä matkailusta

‒ Päätoteuttaja on Kideve Elinkeinopalvelut. 

‒ Yhteistyötä tehdään laajasti alueen toimijoiden ja 
muiden hankkeiden kanssa. 

‒ Hanke saa EAKR -rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 
2014 – 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. 

‒ Rahoittava viranomainen on Lapin liitto.

‒ Hankkeen budjetti on 277 820€, josta 75% (208 365€) 
on EAKR-rahoitusta.

‒ Hanke on käynnissä 3/2023 asti



Tavoite ja toiminta

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

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 



Hanke tukemassa yrittäjiä kestävän matkailun 
polulla

‒ Työpajat STF-työn tueksi (STF- ohjelma, sertikaatit)

‒ Työpajat kestävän matkailun eri teemoista, esim.

‒ Liiketoiminnan kannattavuus

‒ Vastuullisuus tuotteistamisessa (esim. Vastuullinen saunaelämys 26.8.)

‒ Vähähiiliset palveluratkaisut: saavutettavuus, lähiruoka, työntekijöiden 
sitouttaminen jne.

‒ Kestävästä ja vähähiilisestä toiminnasta viestiminen

‒ Selvitys hiilikompensaatiojärjestelmistä

‒ Kestävän matkailun kehittämisohjelma alueelle



Lähiruoka & matkailun trendit

‒ Matkoilta haetaan paikallisia 
elämyksiä

‒ Hyvinvointilomien kysyntä kasvaa

‒ Etätyön ja matkailun yhdistäminen 
edelleen suosiossa

‒ Vastuullisuudesta tulossa 
matkailun normi
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https://www.forbes.com/advisor/credit-cards/travel-rewards/travel-trends-
predictions-2023/
https://smartdestination.travel/travel-trends-that-will-shape-tourism-in-2023/
https://www.booking.com/articles/travelpredictions2023.fi.html

https://www.forbes.com/advisor/credit-cards/travel-rewards/travel-trends-predictions-2023/
https://smartdestination.travel/travel-trends-that-will-shape-tourism-in-2023/
https://www.booking.com/articles/travelpredictions2023.fi.html


Lähiruoka matkailussa – konkreettista kestävyyttä

9Lähde: Suomen ruokamatkailustrategia 2020-2028

https://www.hungryforfinland.fi/files/2022/03/Ruokamatkailustrategia-2020-2028-1.pdf


Miten lähiruoka löytyy?

Lapin Ruokapiste 

- Portti lähiruoan tuottajien 
tarjonnan äärelle

- Väylä tavoittaa lähiruoan ostajat

- Jatkossa: keino varmistaa 
tuotteen logistiikka

www.lapinruokapiste.fi
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http://www.lapinruokapiste.fi/


KIITOS!

Katja Kaunismaa
katja.kaunismaa@kittila.fi
0400 356 431
www.kideve.fi

mailto:katja.kaunismaa@kittila.fi

