
Maakuntajohtaja 
Aluke 73/2020 

RAHOITUSPÄÄTÖS 

12.11.2020 § A35/2020

Asia VARSINAIS-SUOMEN LIITON PÄÄTÖS PROJEKTIAVUSTUKSEN MYÖNTÄMISESTÄ 

Hankkeen ja toteuttajan tiedot 

Hankkeen nimi Matkailun turvallisuuden alueellinen johtaminen 
Asianumero Aluek 73/2020 
Aloituspäivämäärä 1.11.2020 
Päättymisoäivämäärä 31.12.2021 
Päätoteuttajan nimi Helsinqin kaupunki 
Y-tunnus 0201256-6 
Yhteyshenkilö Jukka Punamäki 
Puhelinnumero 0447131753 
Sähköpostiosoite jukka.punamaki@hel.fi 

Rahoitustiedot 

Rahoittajaviranomainen Varsinais-Suomen liitto 
Projektin yhteyshenkilö Petteri Partanen 
Puhelinnumero 0407760630 
Sähköoostiosoite petteri.partanen<@varsinais-suomi.fi 

Välitoimenpiteet ja/tai aiemmat päätökset 

Maakuntahallitus:§ 125, 19.10.2020 
Maakuntahallitus on myöntänyt Helsingin kaupungille:lle Matkailun turvallisuuden alueellinen 
johtaminen - hankkeelle tukea Alueiden matkailuelinkeinon elpymistä edistävien hankkeiden 
määrärahasta enintään 159 7 48 euroa. 

Hankehakemukseen perustuvat, hyväksyttävät kustannukset tämän rahoituspäätöksen 
tarkoittamalla ajanjaksolla ovat 199 684 euroa. 
Varsinais-Suomen liiton myöntämän määrärahan osuus hankkeen kokonaiskustannuksista on 
80%. 
Hankkeen hyväksytty kesto on: 1.11.2020-31.12.2021 

Hyväksytty kustannusarvio ja 
rahoitussuunnitelma 

KUSTANNUSARVIO 
Henkilöstökustannukset 82 810 
Ostopalvelut 97 000 
Matkakustannukset -

Kone-ja laitehankinnat -

Toimisto- ja vuokrakustannukset -

Muut kustannukset -

Välilliset kustannukset 19 874 
-

Kustannukset yhteensä 199 684 

TULOT yhteensä 0 
Rahoitettavat nettomenot 199 684 



Maaku ntajohtaja 
Aluke 73/2020 

RAHOITUSSUUNNITELMA 
Alueiden matkailuelinkeinon elpymistä 
edistävien hankkeiden määräraha 
Kuntarahoitus 
Muu iulkinen rahoitus 
Yksitvinen rahoitus 

YHTEENSA 

Vähämerkitvksellinen tuki 
Hankkeen toteuttaia 
Hankkeeseen osallistuva vritys 

Ehdot 

RAHOITUSPÄÄTÖS 

12.11.2020 § A35/2020

159 748 

39 936 

-

-

199 684 

Hankkeen toteuttaja on velvollinen noudattamaan liitteenä olevaa hankehallinnointiohjetta. 

Valtionavustuksen saajan tulee antaa valtionapuviranomaiselle valtionavustuspäätöksen 
ehtojen noudattamisen valvomiseksi oikeat ja riittävät tiedot. Valtionavustuksen saajan tulee 
ilmoittaa viipymättä valtionapuviranomaiselle valtionavustuksen käyttötarkoituksen 
toteutumiseen vaikuttavasta muutoksesta tai muusta valtionavustuksen käyttöön vaikuttavasta 
muutoksesta. ja ilmoittamaan rahoittajalle hankkeen sisältöön tai toteuttamiseen kohdistuvista 
muutoksista. (Valtionavustuslaki 688/2001 § 14) 

Päätöksen liitteet ovat osa tätä päätöstä ja hankkeen hyväksymisen, rahoittamisen ja 
maksamisen ehtoja. Jos tässä päätöksessä annettuja ehtoja ei noudateta, maksatukset 
voidaan keskeyttää ja maksettu tuki periä takaisin. 

Hankkeen kokonaisrahoitus ja siihen sisältyvä tuki (Alueiden matkailuelinkeinon elpymistä 
edistävien hankkeiden määräraha) tulee kohdentaa edellä kuvatun jaottelun mukaisesti. 

Hankkeen ohjausryhmään tulee kutsua hankkeen toiminta-alueen maakuntaliiton 

sisältöasiantuntija Tarja Koistinen, tarja.koistinen@uudenmaanliitto.fi. 

Liitteet 

Ehdot matkailuelinkeinon elpymistä edistävien kehittämishankkeiden hankehallinnointiin 
Maakuntahallituksen päätös 

Kari Häkämies 
maakuntajohtaja 


