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Osallistuminen Varsinais-Suomen liiton rahoitushakuun ”Alueiden 
matkailuelinkeinon elpymistä edistävät kehittämishankkeet” hank-
keella ”Matkailun turvallisuuden alueellinen johtaminen”
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Päätös

Rahoitusjohtaja päätti hyväksyä Helsingin kaupungin osallistumisen 
Varsinais-Suomen liiton rahoitushakuun ”Alueiden matkailuelinkeinon 
elpymistä edistävät kehittämishankkeet” hankkeella ”Matkailun turvalli-
suuden alueellinen johtaminen”.

Samalla rahoitusjohtaja päätti valtuuttaa kaupunginkanslian elinkeino-
osaston yrityspalvelut-yksikön päällikön allekirjoittamaan rahoitusha-
kemuksen.

Rahoitusjohtaja päätti esittää, että hankkeen kustannuksiin haetaan ra-
hoitusta kaupunginkanslian keskitetyn hanketoiminnan määrärahoista. 
Kustannukset ovat enintään 199 684 euroa, josta Helsingin kaupungin 
omarahoitusosuus on 39 937euroa.

Päätöksen perustelut

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.

Toistaiseksi turvallisuuden eri osa-alueet ovat jääneet vähäiselle huo-
miolle. Matkailuyritykset toimivat lain ja säädösten antamien raamien 
sisällä, mutta Helsingin matkailun kokonaisvaltainen turvallisuusjohta-
minen on verrattain heikkoa. Mikäli Helsinki pystyisi johtamaan turvalli-
suuden arvoketjua kokonaisuutena, olisi asiakkaan kokemus kokonai-
suutena parempi. Tämä luonnostaan johtaa kilpailuetuun ja parempaan 
matkailun kannattavuuteen.

Nykyisessä tilanteessa korostuu pandemiaan liittyvät näkökulmat, mut-
ta turvallisuuteen liittyy myös lukuisia muita osa-alueita. Hankkeessa 
”Matkailun turvallisuuden alueellinen johtaminen” luodaan kokonaisku-
va Helsingin matkailun turvallisuuden tasosta, tarvittavista kehittämis-
toimista ja luodaan turvallisuuden johtamismalli, johon kytketään kaikki 
olennaiset toimijat. Lisäksi hankkeessa panostetaan tiedolla johtami-
seen, dataan ja sen laaja-alaiseen käytettävyyteen. Hankkeessa edis-
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tetään myös matkailuneuvonnan digitalisointia erityisesti turvallisuuden 
näkökulmasta.

Helsinki pyrkii olemaan yksi maailman johtavista kestävän matkailun 
kohteista. Turvallisuus on osa kestävyyttä ja hanke tukee osaltaan jo 
Helsingin työtä kestävän matkailun edistämisessä. Erityisen konkreetti-
nen rajapinta on datan keruuseen ja tiedolla johtamiseen. 

Hankkeen toteuttaa Helsingin kaupungin kaupunginkanslian elinkeino-
osaston yrityspalvelut-yksikkö. Hankkeen arvioidut kustannukset ovat 
enintään 199 684 euroa, josta Helsingin kaupungin omarahoitusosuus 
on 39 937 euroa. Hanke toteutetaan 1.11.2020–31.12.2021 välisenä 
aikana.

Hanke tukee matkailuelinkeinon elpymistä korona-kriisistä ja on samal-
la Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 (matkailun ja kestävyyden 
edistäminen), Helsingin elinkeinopolitiikan painopisteiden 2018–2021 
(kestävän matkailun edistäminen) sekä Helsingin matkailun tiekartan 
2018–2021 (kestävän matkailun edistäminen) mukaista toimintaa. 
Hanke on myös Suomen matkailustrategian mukainen.

Hallintosäännön 12 luvun 4 §:n mukaan rahoitusjohtaja hakee kaupun-
gin puolesta valtionosuudet ja -avustukset sekä niihin verrattavat etuu-
det.
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