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65 §
Määrärahan myöntäminen vuodelle 2021 hankkeelle Kestävää nos-
tetta matkailuyrityksiin: Etelä-Suomi

HEL 2021-003362 T 02 05 02

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta 
määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupun-
ginkanslian elinkeino-osaston yrityspalvelut-yksikölle enintään 123 780 
euroa (projektinumero 1095083) vuodelle 2021 hankkeen ”Kestävää 
nostetta matkailuyrityksiin: Etelä-Suomi” kustannusten maksamiseksi. 
Määrärahassa on varauduttu partnereille välitettäviin EU-tukiosuuksiin 
ja Forum Virium Helsinki Oy:lle maksettavaan kuntaosuuteen. Määrä-
rahalle saadaan tukea 83 312 euroa.

Päätöksen perustelut

Hankkeen tavoitteena on edesauttaa korona-kriisistä kärsinyttä matkai-
luelinkeinoa selviytymään ja toisaalta ottamaan nykyistä suurempi 
asema kansainvälisessä matkailussa. Hankkeessa toteutetaan uusia 
matkailutuotteita matkailuyritysten kanssa ja markkinoidaan niitä vali-
tuissa kanavissa. Kehittämisen teemat ovat kestävä matkailu, hiilineut-
raalius, inklusiivisuus sekä Suomen luontaiset vahvuudet puhtaus, väl-
jyys sekä turvallisuus. Tiedolla johtamisen kehittäminen on keskeisessä 
roolissa. Hanke edesauttaa Hiilineutraali Helsinki 2035 -tavoitteen saa-
vuttamista ja noudattaa sekä elinkeinopolitiikan painopainopisteitä 
(kestävän matkailun kehittäminen) että matkailun tiekartan tavoitteita 
(tiedolla johtamisen kehittäminen ja kestävä matkailu). Hanke toteute-
taan 1.8.2021–31.8.2023 välisenä aikana. Määrärahapäätökset teh-
dään hankkeelle kalenterivuosittain.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 30.3.2021 § 83 päättänyt ”Kestävää 
nostetta matkailuyrityksiin: Etelä-Suomi” –hankkeeseen osallistumises-
ta. Uudenmaan liitto on päätöksellään 28.6.2021 (EURA 
2014/11609/09 02 01 01/2021/UML) myöntänyt Euroopan aluekehitys-
rahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta hankkeelle.

Helsingin kaupunki hallinnoi hanketta ja partnereina ovat Turku 
Science Park Oy, Enter Espoo Oy ja Forum Virium Helsinki Oy. Lisäksi 
hankkeella on kaksi sisarhanketta: Länsi-Suomi (Tampere ja Jyväsky-
lä) ja Pohjois-Suomi (Oulu). Myös Visit Finland on sitoutunut yhteistyö-
hön. Kaupunginkanslian elinkeino-osaston yrityspalvelut-yksikkö toimii 
kaupungin edustajana hankkeessa ja vastaa hankkeen toteutuksesta ja 
raportoinnista hankkeen rahoittajalle. Hankkeen kokonaisbudjetti on 
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1 469 948 euroa, jolle saadaan tukea 1 175 958 euroa. Helsingin osa-
hankkeen kokonaisbudjetti on 470 000 euroa, jolle saadaan tukea 
376 000 euroa. Hankkeen omarahoitusosuuteen, joka on enintään 
94 000 euroa ja Forum Virium Helsinki Oy:lle maksettavaan kuntaosuu-
teen, enintään 79 700 euroa, varaudutaan keskitetyn hankemäärära-
han talousarviokohdassa 1 50 04.  Vuoden 2021 osalta Helsingin osa-
hankkeen arvioidut kustannukset ovat enintään 103 140 euroa. Helsin-
gin osahankkeen kustannuksille saadaan tukea 83 312 euroa. Lisäksi 
Forum Virium Helsinki Oy:lle maksetaan kuntaosuutta 20 640 euroa 
vuonna 2021. Näin ollen Helsingin vuoden 2021 lopullisiksi kustannuk-
siksi jää 40 468 euroa. Hankkeelle on avattu Laske-järjestelmään pro-
jektinumero (1095083) ja sille sovitut projektirakenneosat, jotka on an-
nettu tiedoksi hankkeen toimijoille. Helsingin osahankkeen kaikki menot 
ja tulot tulee kirjata annetuille projektirakenneosille ja mahdollisuuksien 
mukaan samalle toteumavuodelle. Partneriosuudet käsitellään tasees-
sa. Hankkeen toteuttamisessa tulee noudattaa Helsingin kaupungin ja 
rahoittajan antamia sääntöjä ja ohjeita.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 11.3.2021 62 § jakanut osan talous-
arviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi ul-
koisen määrärahan hankkeissa.

Strategiajohtajan päätös on sidottu hankkeesta saatuihin tietoihin. Mi-
käli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jot-
ka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi 
tämän päätöksen tekijälle.
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