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72 §
Määrärahan myöntäminen vuodelle 2020 hankkeelle "Matkailun tur-
vallisuuden alueellinen johtaminen"

HEL 2020-009454 T 02 05 02

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta 
määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupun-
ginkanslian elinkeino-osastolle 5000 euroa (projektinumero 1095125) 
vuodelle 2020 hankkeen "Matkailun turvallisuuden alueellinen johtami-
nen” kustannusten maksamiseksi. Määrärahalle saadaan Varsinais-
Suomen liiton tukea 4000 €.

Päätöksen perustelut

Hankkeessa ”Matkailun turvallisuuden alueellinen johtaminen” luodaan 
kokonaiskuva Helsingin matkailun turvallisuuden tasosta, tarvittavista 
kehittämistoimista ja luodaan turvallisuuden johtamismalli, johon kytke-
tään kaikki olennaiset toimijat. Lisäksi hankkeessa panostetaan tiedolla 
johtamiseen, dataan ja sen laaja-alaiseen käytettävyyteen. Hankkees-
sa edistetään myös matkailuneuvonnan digitalisointia erityisesti turval-
lisuuden näkökulmasta. Hanke toteutetaan 1.11.2020–31.12.2021 väli-
senä aikana. Määrärahapäätökset tehdään hankkeelle kalenterivuosit-
tain.

Rahoitusjohtaja on päätöksellään 28.8.2020 § 64 päättänyt ”Matkailun 
turvallisuuden alueellinen johtaminen” -hankkeeseen osallistumisesta 
ja Varsinais-Suomen liitto on rahoituspäätöksellään 12.11.2020 § 
A35/2020 myöntänyt hankkeelle projektiavustusta.

Korona-kriisin seurauksena matkailun turvallisuus on noussut täysin 
uuteen asemaan matkailualueen kilpailukyvyn näkökulmasta. Ne mat-
kailualueet, jotka pystyvät omilla toimillaan osoittamaan, että kohteessa 
panostetaan turvallisuuteen laajasti sen kaikki osa-alueet huomioiden, 
saavat selkeää kilpailuetua verrattuna muihin kohteisiin ja palautuvat 
nopeammin kriisistä.

Matkailuyritykset toimivat lain ja säädösten antamien raamien sisällä, 
mutta Helsingin matkailun kokonaisvaltainen turvallisuusjohtaminen on 
verrattain heikkoa. Mikäli Helsinki pystyisi johtamaan turvallisuuden ar-
voketjua kokonaisuutena, olisi asiakkaan kokemus kokonaisuutena pa-
rempi. Tämä luonnostaan johtaa kilpailuetuun ja parempaan matkailun 
kannattavuuteen.
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”Matkailun turvallisuuden alueellinen johtaminen” -hanke tukee matkai-
luelinkeinon elpymistä korona-kriisistä ja on samalla Helsingin kaupun-
kistrategian 2017–2021 (matkailun ja kestävyyden edistäminen), Hel-
singin elinkeinopolitiikan painopisteiden 2018–2021 (kestävän matkai-
lun edistäminen) sekä Helsingin matkailun tiekartan 2018–2021 (kestä-
vän matkailun edistäminen) mukaista toimintaa. Hanke on myös Suo-
men matkailustrategian mukainen.

Kaupunginkanslian elinkeino-osaston yrityspalvelut-yksikkö toimii kau-
pungin edustajana ja vastuutahona ja vastaa hankkeen toteutuksesta 
ja raportoinnista hankkeen rahoittajalle. Helsingin arvioidut kustannuk-
set vuonna 2020 ovat enintään 5000 euroa joille saadaan enintään 
4000 euroa tukea. Hankkeen kokonaisbudjetti on 199 684 euroa, josta 
Varsinais-Suomen liiton avustus on 159 747 euroa jolloin Helsingin 
kaupungin omarahoitusosuudeksi jää enintään 39 937 euroa.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 11.2.2020 § 31 jakanut osan talous-
arviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi ul-
koisen määrärahan hankkeissa.
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